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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 
 
Ε∆: Εδαφιαίο πέταλο 
ΕΣΠ: Έξω Σφηνοειδής Πυρήνας  
ΜΜΚΕ: Μεταναστευτικό Μονοπάτι Κάτω Ελαίας 
ΟΕΜΜ: Οπίσθιο Επιφανειακό Μεταναστευτικό Μονοπάτι 
Π∆Π: Πλάγιος ∆ικτυωτός Πυρήνας  
ΠΕΜΜ: Πρόσθιο επιφανειακό µεταναστευτικό µονοπάτι. 
ΡΧ: ροµβικό χείλος, 
 
 
CE: cerebellum (παρεγκεφαλίδα) 
EC(Ν): Εxternal Cuneate (Nucleus) (έξω σφηνοειδής πυρήνας) 
EGL: External Granule Layer (εξωτερική κοκκώδης στοιβάδα) 
fbm: facial branchiomotor nucleus (κινητικός πυρήνας του προσωπικού νεύρου)  
GC: Growth Cone (αυξητικός κώνος) 
GPI: Glycosil-Phosphatidyl-Inositol  
IC: Inferior Colliculus (άνω διδύµιο) 
IGL: Internal Granule Layer (εσωτερική κοκκώδης στοιβάδα) 
IO: Ιnferior Οlive (κάτω ελαία) 
LGE: Lateral Ganglionic Eminence (πλάγια περιοχή πρόδροµων βασικών γαγγλίων) 
LHRH: Luteinizing Hormone-Releasing Hormone neurons 
LRL: Lateral Rhombic Lip (πλάγιο ροµβικό χείλος) 
LR(N): Lateral Reticular (Nucleus) (πλάγιος δικτυωτός πυρήνας) 
ME: medulla (προµήκης) 
MF: Mossy Fibers (βρυώδεις ίνες) 
MGE: Medial Ganglionic Eminence (µέση περιοχή πρόδροµων βασικών γαγγλίων) 
PBS: Phosphate Buffer Saline  
PCL: Purkinje Cell Layer (στοιβάδα Purkinje κυττάρων) 
PCNa: Precerebellar Neuroepithelium, anterior (πρόσθιο προπαρεγκεφαλιδικό 
νευροεπιθήλιο) 
PCNp: Precerebellar Neuroepithelium, posterior (οπίσθιο προπαραγκεφαλιδικό 
νευροεπιθήλιο) 
PG(N): Pontine Gray Nucleus (βασικός γεφυριδικός πυρήνας) 
PI-PLC: Phosphatidyl-Ιnositol Phospholipase C 
PO: pons (γέφυρα) 
RT(N): (Pontine) Reticulo-Tegmental Nucleus (δικτυωτός πυρήνας της καλύπτρας 
της γέφυρας) 
UPL: Upper Rhombic Lip (άνω ροµβικό χείλος) 
v4a: 4th ventricle, anterior (πρόσθια 4η κοιλία) 
v4p: 4th ventricle, posterior (οπίσθια 4η κοιλία) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Κατά την ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος των σπονδυλωτών τα 

πρόδροµα νευρικά κύτταρα χρειάζεται να µεταναστεύσουν, πολλές φορές διανύοντας 

µεγάλες αποστάσεις, ώσπου να φτάσουν στις τελικές τους θέσεις και να 

δηµιουργήσουν τις απαραίτητες συνάψεις. Η µετανάστευση των νευρώνων µπορεί να 

γίνει είτε ακτινωτά είτε οριζόντια. Στην περιοχή του αναπτυσσόµενου ροµβοειδούς 

εγκεφάλου παρατηρούνται αρκετά οριζόντια µεταναστευτικά µονοπάτια. Στη 

συγκεκριµένη εργασία εστιαστήκαµε σε δύο πληθυσµούς νευρώνων που 

δηµιουργούνται στην περιοχή του ροµβικού χείλους των ροµβοµερών 7 και 8 και 

µεταναστεύουν κοιλιακά, ακολουθώντας δύο διαφορετικά µεταναστευτικά 

µονοπάτια. Τα κύτταρα του οπίσθιου επιφανειακού µεταναστευτικού µονοπατιού 

(ΟΕΜΜ) µεταναστεύουν ακριβώς κάτω από την εξωτερική (pial) επιφάνεια, 

διασχίζουν τη µέση γραµµή και δηµιουργούν τον πλάγιο δικτυωτό (Π∆Π) και τον έξω 

σφηνοειδή πυρήνα (ΕΣΠ) ετερόπλευρα από το σηµείο που ξεκίνησαν. Τα κύτταρα 

του µεταναστευτικού µονοπατιού της κάτω ελαίας (ΜΜΚΕ) µεταναστεύουν βαθιά 

στο παρέγχυµα και σταµατούν οµόπλευρα, εκατέρωθεν του εδαφιαίου πετάλου 

σχηµατίζοντας τους πυρήνες της κάτω ελαίας ΠΚΕ). 

 Στη παρούσα µελέτη χρησιµοποιήσαµε ένα σύστηµα in vitro καλλιέργειας 

και αναλύσαµε τη µορφολογία των κυττάρων του ΟΕΜΜ. ∆είξαµε ότι τα κύτταρα 

του συγκεκριµένου µονοπατιού εκτείνουν µεγάλες καθοδηγητικές αποφύσεις και 

ακολουθούν δύο διαφορετικά πρότυπα µετανάστευσης. Στην αρχή της 

µεταναστευτικής τους πορείας και όταν βρίσκονται ακόµα στη ραχιαία πλευρά του 

νευρικού σωλήνα, µεταναστεύουν σε στενή επαφή το ένα µε το άλλο σχηµατίζοντας 

αλυσίδες. Αντίθετα, όταν τα κύτταρα φτάνουν στην κοιλιακή πλευρά του νευρικού 

σωλήνα ακολουθούν προϋπάρχοντες Tuj-1 θετικούς άξονες ως φορείς στήριξης. Το 

γεγονός αυτό δείχνει ότι στο ΟΕΜΜ συνυπάρχουν οµοτυπικοί και ετεροτυπικοί 

µηχανισµοί αλληλεπίδρασης. 

 ∆είξαµε επίσης ότι το µόριο συνάφειας TAG-1 εκφράζεται από τα κύτταρα 

του ΟΕΜΜ µόνο κατά τη διάρκεια της µετανάστευσής τους. Αναστέλλοντας τη 

δράση του συγκεκριµένου µορίου, προκαλούνται προβλήµατα στη µετανάστευση των 

κυττάρων του ΟΕΜΜ, γεγονός που φανερώνει ότι η TAG-1 εµπλέκεται στη 

διαδικασία της µετανάστευσης. Επιπλέον, στα ζώα που εµφανίζουν απώλεια δράσης 
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του γονιδίου της TAG-1 παρατηρούνται λιγότερα κύτταρα στο ΟΕΜΜ. Άλλα µέλη 

της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών και γνωστοί προσδέτες της TAG-1, που 

εκφράζονται στην περιοχή του ΟΕΜΜ, δεν φαίνεται να εµπλέκονται στη διαδικασία 

της µετανάστευσης. Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η TAG-1 δρα ως ένα εξ’ 

επαφής καθοδηγητικό σήµα, που εµπλέκεται όχι µόνο στην επέκταση νευραξόνων, 

αλλά και στην καθοδήγηση κυτταρικών σωµάτων, πιθανότατα µέσω ενός οµοφιλικού 

τύπου σύνδεσης.  

 Τα κύτταρα του ΜΜΚΕ εκφράζουν το µεταγραφικό παράγοντα Brn3.2 τόσο 

κατά τη διάρκεια της µετανάστευσής τους όσο και µετά την τοποθέτησή τους στις 

τελικές τους θέσεις. Με τη χρήση χιµαιρικών ιστοτεµαχίων όρνιθας-ορτυκίου, 

δείξαµε ότι τόσο η εσωτερική µοίρα των κυττάρων, όσο και το περιβάλλον, στο οποίο 

συντελείται η µετανάστευση, επηρεάζουν την τελική δηµιουργία του πυρήνα της 

κάτω ελαίας. Επιπλέον δείξαµε ότι το εδαφιαίο πέταλο ασκεί ελκτική δράση στα 

κύτταρα και των δύο µεταναστευτικών µονοπατιών, καθώς όταν τοποθετηθεί σε 

έκτοπη θέση, τα κύτταρα παρεκκλίνουν της φυσιολογικής τους πορείας και 

συσσωρεύονται γύρω από το έκτοπο εδαφιαίο πέταλο. Επίσης, το εδαφιαίο πέταλο 

φαίνεται ότι παρέχει ένα εξ΄ επαφής σήµα σταµατήµατος των κυττάρων της κάτω 

ελαίας, τα οποία συσσωρεύονται γύρω από τη συγκεκριµένη δοµή χωρίς να τη 

διαπερνούν. 

 Έκτοπες πηγές νετρίνης µπορούν να µιµηθούν την ελκτική δράση του 

εδαφιαίου πετάλου στα κύτταρα του ΟΕΜΜ, τα οποία εκφράζουν τον υποδοχέα της 

νετρίνης DCC καθόλη τη διάρκεια της µετανάστευσή τους. Αντίθετα τα κύτταρα του 

ΜΜΚΕ εκφράζουν DCC όταν βρίσκονται κοντά στο ροµβικό χείλος και όταν 

φτάνουν την τελική τους θέση στη µέση γραµµή, και για αυτό το λόγο η έκτοπη πηγή 

νετρίνης έλκει τα συγκεκριµένα κύτταρα µόνο όταν βρίσκονται στη ραχιαία πλευρά 

του νευρικού σωλήνα. 

 Επιπλέον, δείξαµε ότι το σήµα τερµατισµού που παρέχει το εδαφιαίο πέταλο 

στα κύτταρα του ΜΜΚΕ πιθανόν να είναι η αλληλεπίδραση των µορίων ephrin-B3, 

που εκφράζεται από τα κύτταρα του εδαφιαίου πετάλου, µε την EphA4, που 

εκφράζεται από τα κύτταρα του ΜΜΚΕ. Στα ζώα που εµφανίζουν απώλεια δράσης 

του γονιδίου της EphA4 τα κύτταρα του πυρήνα της κάτω ελαίας δεν έχουν 

σταµατήσει στη φυσιολογική τους θέση, αλλά ανιχνεύονται και πάνω στη µέση 

γραµµή.  
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 Τα αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι σήµατα που δρουν εξ΄ επαφής και 

σήµατα που δρουν εξ΄ αποστάσεως εµπλέκονται στην καθοδήγηση των 

µεταναστευόντων κυττάρων και των δύο προς µελέτη µονοπατιών. Επιπλέον, µόρια 

που εµπλέκονται στην καθοδήγηση αναπτυσσόµενων νευραξόνων παίζουν τον ίδιο 

σηµαντικό ρόλο και στην καθοδήγηση των µεταναστευόντων κυτταρικών σωµάτων.  

 

 

 

 

 

 

 



  Summary 10 
  

SUMMARY 
 

In the developing nervous system neurons need to migrate often long distances 

to reach their final position and form the appropriate synaptic contacts. The migration 

of neurons takes place in two directions: radially and tangentially. In the region of the 

developing rhombencephalon many tangential migratory streams are observed. In this 

study we focused on two populations of neurons generated in the rhombic lip of 

rhombomeres 7 and 8 which migrate ventrally following two different migratory 

steams. The neurons of the caudal superficial migratory stream migrate just beneath 

the pial surface, cross the ventral midline and form the lateral reticular (LRN) and the 

external cuneate nucleus (ECN) at the contralateral side of their origin. The cells of 

the olivary stream migrate deep in the parenchyma and stop ipsilaterally against the 

floor plate to form the inferior olive nucleus (ION).  

First, in this study we use an in vitro assay for the culture of the region where 

these migrations take place and we analyze the morphology of the migrating cells of 

the superficial stream. We show evidence that these cells are preceded by long leading 

processes and during their migration they follow two different migratory patterns. At 

the beginning of their migration in the dorsal neural tube, they migrate in close 

apposition to each other and form distinct chains, whereas they disperse and follow 

Tuj-1 immunoreactive axons on reaching the ventral hindbrain. This suggests that, in 

the superficial stream, neuronal migration combines both homotypic and heterotypic 

mechanisms. 

We also show that the adhesion molecule TAG-1 is expressed by the 

migrating cells only during the period of migration. Blocking TAG-1 function results 

in alterations in the superficial migration, indicating that TAG-1 is involved in the 

superficial migration. Moreover, in TAG-1-deficient animals we observed fewer 

migrating cells at the superficial stream. Other members of the immunoglobulin 

superfamily and known ligands of TAG-1 are also expressed in the region of the 

migration but are not involved in the migration. These findings provide evidence that 

the TAG-1 protein is involved as a contact-dependent signal guiding not only axonal 

outgrowth but also cell migration probably via a homophilic type of interaction. 

The cells of the olivary migratory stream express the transcription factor 

Brn3.2 during their migration and after they settle to their final position. In this study, 
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by using chick-quail chimeras, we provide evidence that not only the intrinsic fate of 

the migrating cells but also the environment of the migration is important for the 

formation of the appropriate nuclei. Moreover, we show that the floor plate exhibites 

a strong chemoattractive influence on both migratory streams that deviate from their 

normal path and follow the direction of ectopic floor plate fragments. In addition, the 

floor plate produces a short-range stop signal to the olivary cells which aggregate at 

both sides of this region. 

Ectopic sources of netrin can mimic the effect of the floor plate in the cell of 

the superficial migratory stream, which express the DCC netrin receptor during their 

migration. In contrast, the olivary cells express the DCC receptor when they are 

located near the rhombic lip and when they reach the midline, so ectopic netrin 

sources attract the olivary cells only when they are at the dorsal neural tube. 

In addition, we show evidence that the stop signal provided by the floor plate 

to the migrating olivary cells is probably the interaction between ephrin-B3, expressed 

by the floor plate, and EphA4, which is expressed by the migrating cells. In EphA4-

deficient mice some cells of the inferior olive nucleus do not stopped before the floor 

plate and they are detected on the midline.  

In general, our findings provide evidence that both contact-dependent signals 

and chemoattractive cues influence the migration of the cells of the superficial 

migratory and olivary steams in the caudal medulla. Moreover, in this study we 

provide another example of common cues involved in both axonal guidance and cell 

migrations. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Το νευρικό σύστηµα αποτελεί ένα πολύπλοκο δίκτυο, που απαρτίζεται από 

1012 νευρώνες, οι οποίοι συνδέονται µε πολύ συγκεκριµένο, ακριβή και σταθερό 

τρόπο, δηµιουργώντας τις συνάψεις που απαιτούνται για την άρτια λειτουργία του. 

Μια πολύ βασική διαδικασία για την σωστή διάταξη των νευρώνων στις τελικές τους 

θέσεις είναι η µετανάστευση των πρόδροµων νευρικών κυττάρων. Η σηµασία αυτής 

της διαδικασίας είναι πολύ µεγάλη, καθώς µια λανθασµένη τοποθέτηση των νευρικών 

κυττάρων µπορεί να οδηγήσει σε µη-λειτουργική σύναψη, άρα και σε µη-σωστή 

λειτουργία του συγκεκριµένου νευρωνικού δικτύου.  

 Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του νευρικού συστήµατος τα πρόδροµα 

νευρικά κύτταρα δηµιουργούνται σε συγκεκριµένα σηµεία και στη συνέχεια 

µεταναστεύουν διανύοντας πολλές φορές µεγάλες αποστάσεις, ώσπου να φτάσουν 

στις τελικές τους θέσεις. Εκεί συνεχίζουν τη διαφοροποίησή τους, εκτείνουν 

νευράξονες και δηµιουργούν τις απαραίτητες συνάψεις µε άλλους κυτταρικούς 

πληθυσµούς, ώστε να δηµιουργηθεί σωστά και µε ακρίβεια το εκτενές δίκτυο του 

νευρικού συστήµατος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της µετανάστευσης, αλλά 

και της επέκτασης των νευραξόνων τα πρόδροµα νευρικά κύτταρα δέχονται 

επιδράσεις από πολλά µόρια, τα οποία προέρχονται τόσο από τα γειτονικά κύτταρα, 

όσο και από το ευρύτερο περιβάλλον. 

 Το µεταναστεύον κύτταρο εµφανίζει τη χαρακτηριστική επιµήκη µορφή που 

φαίνεται στην εικόνα 1. Προς την κατεύθυνση που γίνεται η µετανάστευση εκτείνεται 

καθοδηγητική απόφυση (leading process), η οποία αναλόγως το είδος του κυττάρου 

που τη φέρει και το είδος της µετανάστευσης που εκτελεί µπορεί να φτάνει σε µήκος 

και το 1 mm (Yee et al., 1999). Στην άκρη της η δοµή αυτή φέρει φιλοπόδια και 

λαµελιπόδια, ενώ η επέκτασή της επιτυγχάνεται µέσω πολυµερισµού του δικτύου 

ακτίνης που περιέχει (Hatten and Mason, 1990; Lambert de Rouvoit and Goffinet, 

2001). Το κυτταρικό σώµα ακολουθεί την καθοδηγητική απόφυση, µια διαδικασία 

που ονοµάζεται νουκλεοκίνηση (Morris et al., 1998). Τέλος, την δοµή του κυττάρου 

ολοκληρώνει σε ορισµένες περιπτώσεις η ακολουθητική απόφυση (trailing process).  

 

 12



Εισαγωγή 13 
 

 

Εικόνα 1: Μεταναστεύον κύτταρο µε χαρακτηριστική επιµήκη δοµή. Το κυτταρικό 
σώµα ακολουθεί την καθοδηγητική απόφυση, η οποία επεκτείνεται προς την 
κατεύθυνση της µετανάστευση. 
 

 

1. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Στο κεντρικό νευρικό σύστηµα (ΚΝΣ) έχουν χαρακτηριστεί δύο είδη 

µεταναστεύσεων: η ακτινωτή και η οριζόντια ή επιφανειακή µετανάστευση. 

 

1.1 Ακτινωτή µετανάστευση 

 Οι πρώτες µελέτες που εστιάστηκαν στην ανάπτυξη του ΚΝΣ άρχισαν να 

φανερώνουν ακτινωτά µονοπάτια ανάπτυξης, όπου τα κύτταρα δηµιουργούνταν στις 

κοιλιακές ζώνες του εγκεφάλου και µετανάστευαν ακτινωτά προς τις τελικές τους 

θέσεις ακολουθώντας ως φορείς στήριξης τις αποφύσεις των γλοιακών κυττάρων, οι 

οποίες είναι διατεταγµένες µε ακτινωτό τρόπο στο νευρικό σωλήνα (Sidman and 

Rakic, 1973).  

 Ως εκ τούτου, ο τρόπος αυτός µετανάστευσης ονοµάστηκε ακτινωτή 

µετανάστευση και παρατηρείται κυρίως σε δοµές που εµφανίζουν στοιβάδες όπως 

είναι ο φλοιός των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων (Rakic, 1971a; Rakic, 1972), της 

παρεγκεφαλίδας (Rakic, 1971b) και ο ιππόκαµπος (Eckenhoff and Rakic, 1984; 

Nowakowski and Rakic, 1979). Ωστόσο, εµφανίζεται, αν και σε µικρότερο βαθµό, σε 

δοµές όπως ο διεγκέφαλος, το στέλεχος και ο νωτιαίος µυελός (Rakic, 1977; Rakic, 

1990). Τις πρώτες ανατοµικές µελέτες ήρθαν να επιβεβαιώσουν δεδοµένα από in vitro 

 13



Εισαγωγή 14 
 

και in vivo πειράµατα, που ανέλυσαν µε περισσότερες λεπτοµέρειες τον τρόπο και τα 

µόρια που εµπλέκονται σε αυτού του τύπου τη µετανάστευση (Edmondson and 

Hatten, 1987; Fishell and Hatten, 1991; Gao and Hatten, 1994; Hatten, 1993; Hatten 

and Mason, 1990). 

Όπως προαναφέρθηκε, ως φορείς στήριξης για αυτού του τύπου τη 

µετανάστευση χρησιµοποιούνται οι αποφύσεις των ακτινωτών γλοιακών κυττάρων. 

Στη φάση της µετανάστευσης τα συγκεκριµένα γλοιακά κύτταρα έχουν τη 

χαρακτηριστική µορφή που φαίνεται στην εικόνα 2. Το κυτταρικό τους σώµα 

βρίσκεται κοντά στην κοιλιακή ζώνη, ενώ οι µακριές αποφύσεις φτάνουν ως την 

εξωτερική (pial) επιφάνεια του νευρικού σωλήνα (Rakic, 1990). Η συγκεκριµένη 

µορφή των γλοιακών κυττάρων είναι παροδική και µετά το τέλος της µετανάστευσης 

 

Εικόνα 2: Ακτινωτή µετανάστευση. Τα πρόδροµα νευρικά κύτταρα (ροζ) 
δηµιουργούνται στην εσωτερική πλευρά του νευρικού σωλήνα και µεταναστεύουν ως 
τις τελικές τους θέσεις ακολουθώντας τις ίνες των γλοιακών κυττάρων (µωβ), που 
είναι ακτινωτά διατεταγµένες. Τα κυτταρικά σώµατα των γλοιακών κυττάρων 
βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά του νευρικού σωλήνα, ενώ οι αποφύσεις τους 
φτάνουν ως την εξωτερική (pial) επιφάνεια.  
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τα κύτταρα αυτά παίρνουν την τελική τους µορφή και γίνονται αστροκύτταρα 

(Hatten, 1999). Στην παρεγκεφαλίδα συναντάται µια ειδική κατηγορία ακτινωτών 

γλοιακών κυττάρων, τα Bergmann γλοιακά κύτταρα (Feng et al., 1994), τα οποία 

διαφέρουν από τα άλλα κύτταρα ως προς τα µόρια δείκτες που εκφράζουν αλλά και 

ως προς τη δοµή τους, καθώς διατρέχουν τον µισό φλοιό της παρεγκεφαλίδας 

(Hatten, 1999). Τα Bergmann γλοιακά κύτταρα στηρίζουν την ακτινωτή 

µετανάστευση των κοκκωδών κυττάρων του φλοιού της παρεγκεφαλίδας 

(Edmondson and Hatten, 1987; Mason et al., 1988). 

Οι δύο δοµές στις οποίες έχει µελετηθεί εκτενώς η ακτινωτή µετανάστευση 

είναι ο φλοιός των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων και η παρεγκεφαλίδα. Στην περιοχή 

των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων τα πρόδροµα νευρικά κύτταρα γεννιούνται στην 

κοιλιακή ζώνη και στη συνέχεια µεταναστεύουν σε στενή επαφή µε τις αποφύσεις 

των ακτινωτών γλοιακών κυττάρων, ώσπου να φτάσουν στις τελικές τους θέσεις και 

να δηµιουργήσουν τις γνωστές στοιβάδες του ώριµου φλοιού (εικόνα 3). Οι 

στοιβάδες αυτές δηµιουργούνται µε το λεγόµενο «από µέσα προς τα έξω» (inside out) 

πρότυπο, καθώς τα κύτταρα που µεταναστεύουν πρώτα καταλαµβάνουν την 

κατώτατη στοιβάδα και τα επόµενα αναγκάζονται να περάσουν µέσα από αυτήν, 

ώσπου να φτάσουν και να δηµιουργήσουν την αµέσως επόµενη (Angevine and 

Sidman, 1961; Hatten, 1999; McConnell, 1990). 

 

Εικόνα 3: Ακτινωτή µετανάστευση στο φλοιό των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων. 
Ακολουθείται το «από µέσα προς τα έξω» πρότυπο µετανάστευσης. Τα κύτταρα που 
δηµιουργούνται πρώτα καταλαµβάνουν τις εσωτερικές (κατώτερες) στοιβάδες, ενώ 
αυτά που γεννιούνται αργότερα τις εξωτερικές (ανώτερες).  
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 Μια πολύ γνωστή ανωµαλία στη δηµιουργία του συγκεκριµένου προτύπου 

παρατηρείται στους reeler µύες, όπου οι στοιβάδες του φλοιού είναι διατεταγµένες µε 

ανάποδο τρόπο από τον φυσιολογικό (Goffinet, 1979). Η πρωτεΐνη που είναι 

µεταλλαγµένη στα συγκεκριµένα ζώα ονοµάστηκε reelin και πρόκειται για µια 

πρωτεΐνη του εξωκυττάριου χώρου (D'Arcangelo et al., 1995), η οποία φαίνεται ότι 

δρα δίνοντας ένα σήµα σταµατήµατος στα µεταναστεύοντα κύτταρα (Pearlman et al., 

1998; Pearlman and Sheppard, 1996) 

 Στην αναπτυσσόµενη παρεγκεφαλίδα, οι περισσότερες µελέτες έχουν 

εστιαστεί στην ακτινωτή µετανάστευση που εκτελούν τα κοκκώδη κύτταρα του 

φλοιού. Αυτά τα κύτταρα, τα οποία πολλαπλασιάζονται στην εξωτερική κοκκώδη 

στοιβάδα του φλοιού, µετά την τελική τους µίτωση εκτείνουν δύο άξονες  

παράλληλους προς την εξωτερική επιφάνεια της παρεγκεφαλίδας και στη συνέχεια 

αρχίζουν να µεταναστεύουν κάθετα σε αυτούς τους άξονες σε στενή επαφή µε τις 

ακτινωτές αποφύσεις των Bergmann γλοιακών κυττάρων, ώσπου να φτάσουν στην 

τελική τους θέση στην εσωτερική κοκκώδη στοιβάδα (εικόνα 4) (Rakic, 1971b). 

Κατά τη διάρκεια αυτής της µετανάστευσης τα κοκκώδη κύτταρα εκφράζουν 

διαφορετικά µόρια-δείκτες ανάλογα µε το στάδιο ωρίµανσής τους (Hatten, 1999). 

 Στη διαδικασία της καθοδήγησης των µεταναστευόντων κυττάρων 

εµπλέκεται η πρωτεΐνη αστροτακτίνη (Edmondson et al., 1988; Fishell and Hatten, 

1991; Fishman and Hatten, 1993). Το συγκεκριµένο µόριο βρέθηκε ότι απαιτείται για 

την αλληλεπίδραση των κοκκωδών κυττάρων µε τις γλοιακές ίνες, καθώς 

αναστέλλοντας τη δράση του µε τη χρήση ειδικών αντισωµάτων, βρέθηκε ότι 

αναστέλλεται σε µεγάλο βαθµό η σύνδεση των κυττάρων µε τις γλοιακές ίνες και η 

µετανάστευση τους (Fishell and Hatten, 1991). Μετά την κλωνοποίηση του γονιδίου 

της αστροτακτίνης (Zheng et al., 1996), δηµιουργήθηκαν µύες µε απώλεια δράσης 

του συγκεκριµένου γονιδίου και βρέθηκε ότι τα κοκκώδη κύτταρα του φλοιού της 

παρεγκεφαλίδας στα µεταλλαγµένα ζώα εµφάνιζαν πιο αργή µετανάστευση και 

πολλά από αυτά έµεναν σε έκτοπες θέσεις λόγω της αδυναµίας τους να 

µεταναστεύσουν (Adams et al., 2002). 

 Σηµαντικές πληροφορίες για τους µηχανισµούς που εµπλέκονται στην 

καθοδήγηση της ακτινωτής µετανάστευσης στην παρεγκεφαλίδα έχουν δώσει οι µύες 

µε τη µεταλλαγή weaver. Tα weaver, τα οποία έχουν περιγραφεί εδώ και αρκετές 

δεκαετίες (Sidman et al., 1965), εµφανίζουν πρόβληµα στη µετανάστευση των 

κοκκωδών κυττάρων. Συγκεκριµένα, τα κοκκώδη κύτταρα ενώ γεννιούνται κανονικά  
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Εικόνα 4: Ακτινωτή µετανάστευση στο φλοιό της παρεγκεφαλίδας. Τα κοκκώδη 
κύτταρα (a) πολλαπλασιάζονται στο εξωτερικό τµήµα της εξωτερικής κοκκώδους 
στοιβάδας (EGLa). Στο εσωτερικό τµήµα της εξωτερικής κοκκώδους στοιβάδας 
(EGLb) βρίσκονται τα µεταµιτωτικά κοκκώδη κύτταρα (b), τα οποία αρχίζουν να 
εκτείνουν δύο παράλληλους άξονες (c, d) και στη συνέχεια έναν κάθετο σε σχήµα 
«Τ» (e, f), τον οποίο και ακολουθεί το κυτταρικό σώµα (g, h), µεταναστεύοντας προς 
την τελική του θέση (i, j) στην εσωτερική κοκκώδη στοιβάδα (IGL). (PCL: στοιβάδα 
Purkinje κυττάρων, ML: µοριακή στοιβάδα) 
 

 

στην εξωτερική κοκκώδη στοιβάδα, αδυνατούν να µεταναστεύσουν και µένουν σε 

αυτό το σηµείο, όπου και πεθαίνουν µέσα στις πρώτες δύο εβδοµάδες της ζωής του 

ζώου (Rakic and Sidman, 1973a; Rakic and Sidman, 1973b; Rezai and Yoon, 1972). 

Η αδυναµία των κοκκωδών κυττάρων να εκτελέσουν την ακτινωτή µετανάστευση και 

να φτάσουν στην εσωτερική κοκκώδη στοιβάδα οφείλεται σε πρόβληµα των ίδιων 

των κυττάρων αυτών και όχι των ακτινωτών γλοιακών ινών, πάνω στις οποίες γίνεται 

αυτού του τύπου η µετανάστευση (Gao and Hatten, 1994; Goldowitz, 1989). 

Συγκεκριµένα βρέθηκε ότι τα weaver ζώα φέρουν µια σηµειακή µεταλλαγή σε ένα 

γονίδιο, που κωδικοποιεί ένα κανάλι καλίου (GIRK2) (Kofuji et al., 1996; Patil et al., 

1995; Slesinger et al., 1996). 
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1.2 Οριζόντια ή επιφανειακή µετανάστευση  

 Με τον όρο οριζόντια ή επιφανειακή µετανάστευση (horizontal or tangential 

migration) περιγράφονται οι µεταναστεύσεις που γίνονται από κυτταρικούς 

πληθυσµούς οριζόντια στην εξωτερική επιφάνεια του νευρικού σωλήνα και κάθετα 

στο δίκτυο των ακτινωτών γλοιακών ινών. Αυτού του τύπου οι µεταναστεύσεις 

παρατηρήθηκαν αρχικά σε περιοχές δίπλα από την εξωτερική πλευρά του νευρικού 

συστήµατος και για αυτό το λόγο χαρακτηρίστηκαν επιφανειακές. (Rakic, 1985; 

Rakic, 1990). Ανάλογα µε το υπόστρωµα πάνω στο οποίο συντελείται αυτού του 

τύπου η µετανάστευση µπορεί να ονοµαστεί νευροφιλική ή αλυσιδωτή. 

Νευροφιλική ονοµάζεται όταν τα µεταναστεύοντα κύτταρα ακολουθούν ως φορείς 

στήριξης προϋπάρχοντες νευράξονες (εικόνα 5), ενώ αλυσιδωτή χαρακτηρίζεται η 

µετανάστευση όπου τα κύτταρα µεταναστεύουν σε πολύ στενή επαφή το ένα µε το 

άλλο, χωρίς να χρησιµοποιούν κάποιον φορέα στήριξης (εικόνα 6) (Lois et al., 1996).  

 Οριζόντιες µεταναστεύσεις παρατηρήθηκαν καταρχάς στον αναπτυσσόµενο 

ροµβοειδή εγκέφαλο (Altman and Bayer, 1987b; Altman and Bayer, 1987c; Altman 

and Bayer, 1987d; Ono and Kawamura, 1989), αλλά στη συνέχεια βρέθηκε να 

συµβαίνει και σε πολλές άλλες περιοχές του νευρικού συστήµατος, κυρίως από 

πληθυσµούς οι οποίοι χρειάζεται να διανύσουν µεγάλη απόσταση περνώντας όρια 

δοµών ή την κοιλιακή µέση γραµµή, ώσπου να καταλάβουν τις τελικές τους θέσεις 

(Schwanzel-Fukuda and Pfaff, 1990). Ωστόσο, ακόµα και σε δοµές όπου κυρίως 

παρατηρείται µετανάστευση ακτινωτού τύπου, υπάρχουν και πληθυσµοί κυττάρων 

που εκτελούν οριζόντια µετανάστευση. 

 Αρχικά στο φλοιό των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων παρατηρήθηκαν κύτταρα 

που είχαν προέλθει από κοινό πρόγονο και ήταν σηµασµένα µε ρετροϊούς, να έχουν 

διασπαρθεί οριζόντια (Austin and Cepko, 1990; Price and Thurlow, 1988; Reid et al., 

1995; Walsh and Cepko, 1988; Walsh and Cepko, 1992). Σε πειράµατα καλλιέργειας 

τοµών από το φλοιό των ηµισφαιρίων, δείχθηκε ότι κύτταρα σηµασµένα µε τη 

λιπόφιλη ουσία DiI µεταναστεύουν κάθετα στις ακτινωτές αποφύσεις των γλοιακών 

κυττάρων του φλοιού (O'Rourke et al., 1997; O'Rourke et al., 1992; O'Rourke et al., 

1995). Πολυάριθµες µελέτες έως σήµερα έχουν περιγράψει πολλά οριζόντια 

µεταναστευτικά µονοπάτια  στην περιοχή του φλοιού. Συγκεκριµένα από την 

βλαστική στοιβάδα του βασικού τελεγκεφάλου (basal telencephalon) ξεκινούν τρία 

έως τώρα χαρακτηρισµένα µεταναστευτικά µονοπάτια (εικόνα 7). 
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Εικόνα 5: Α: Απεικόνιση εγκάρσιας τοµής στο επίπεδο του ροµβοειδούς εγκεφάλου. 
Στο κέντρο φαίνεται η 4η κοιλία του εγκεφάλου (4v). Στη ραχιαία περιοχή θα 
δηµιουργηθεί η παρεγκεφαλίδα, όπου διακρίνονται οι στοιβάδες έξω κοκκώδης (EG), 
µοριακή (ML) και η στοιβάδα των Purkinje κυττάρων (PC) ενώ στην κοιλιακή περιοχή 
θα δηµιουργηθεί η γέφυρα. ∆ιακρίνονται τα ακτινωτά γλοιακά κύτταρα (RG), πάνω στα 
οποία µεταναστεύουν ακτινωτά τα νευρικά κύτταρα που δηµιουργούνται στην κοιλιακή 
ζώνη.  Τα κύτταρα που δηµιουργούνται στο άνω και στο πλάγιο ροµβικό χείλος (URL 
και LRL αντίστοιχα) µεταναστεύουν οριζόντια και επιφανειακά. B: Κύτταρα που 
µεταναστεύουν επιφανειακά (µπλε, ΜΝ), παράλληλα µε τους προϋπάρχοντες νευρικούς 
άξονες (a1) και κάθετα στα ακτινωτά γλοιακά κύτταρα (κόκκινο, RG). ∆ιακρίνονται 
επίσης οι αυξητικοί κώνοι (GC) και οι κατά µήκος διατεταγµένοι νευρικοί άξονες (a2). 
MF: βρυώδεις ίνες, VI και VII: πυρήνες απαγωγού και προσωπικού νεύρου αντίστοιχα, 
K: Κοιλιακά, Ρ: Ραχιαία. 
 

 
Εικόνα 6: Σχηµατική απεικόνιση κυττάρων που εκτελούν µετανάστευση αλυσιδωτού 
τύπου. Το σχήµα τους είναι ατρακτοειδές και εξωτερικά περιβάλλονται από τις 
αποφύσεις γλοιακών κυττάρων. 
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Εικόνα 7: Οριζόντια µεταναστευτικά µονοπάτια στο πρόσθιο εγκέφαλο. Από την 
περιοχή των πρόδροµων βασικών γαγγλίων ξεκινούν τρία µεταναστευτικά µονοπάτια 
προς το φλοιό των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων (Α), προς το ραβδωτό (Β) και προς τον 
οσφρητικό βολβό (Γ).  
 

 

Α) Το πλάγιο-οπίσθιο µονοπάτι, το οποίο απαρτίζεται από GABAεργικούς 

ενδονευρώνες, που ξεκινούν από την βλαστική στοιβάδα της µέσης περιοχής των 

πρόδροµων βασικών γαγγλίων (medial ganglionic eminence, MGE) και καταλήγουν 

στο αναπτυσσόµενο φλοιό (Anderson et al., 1997a; De Carlos et al., 1996; Lavdas et 

al., 1999; Marin and Rubenstein, 2001; Parnavelas, 2000; Sussel et al., 1999; 

Tamamaki et al., 1997; Wichterle et al., 1999). Tα συγκεκριµένα κύτταρα 

µεταναστεύουν πάνω στους φλοιοθαλαµικούς άξονες, εκτελώντας µια νευροφιλικού 

τύπου µετανάστευση (Denaxa et al., 2001). 

Β) Το πλάγιο-οπίσθιο µονοπάτι, του οποίου τα κύτταρα ξεκινούν από την βλαστική 

στοιβάδα της πλάγιας περιοχής των πρόδροµων βασικών γαγγλίων (lateral ganglionic 

eminence, LGE) και καταλήγουν στο αναπτυσσόµενο ραβδωτό (Anderson et al., 

1997a; Anderson et al., 1997b; Marin et al., 2000; Marin and Rubenstein, 2001; 

Sussel et al., 1999; van der Kooy and Fishell, 1987).  
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Γ) Το πρόσθιο µεταναστευτικό µονοπάτι, το οποίο απαρτίζεται από κύτταρα που 

δηµιουργούνται και αυτά στη βλαστική στοιβάδα της µέσης περιοχής των πρόδροµων 

βασικών γαγγλίων (medial ganglionic eminence, MGE) και µεταναστεύουν 

αλυσιδωτά προς τον οσφρητικό φλοιό (Altman, 1969; Lois and Alvarez-Buylla, 1994; 

Marin and Rubenstein, 2001; Wichterle et al., 1997; Wichterle et al., 1999). Αυτό το 

µονοπάτι ήταν το πρώτο στο οποίο χαρακτηρίστηκε η αλυσιδωτού τύπου οριζόντια 

µετανάστευση (Lois et al., 1996). Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι οι νευρώνες του 

πρόσθιου µεταναστευτικού µονοπατιού δεν καθοδηγούνται ούτε από νευρικά ούτε 

από γλοιακά υποστρώµατα, αλλά περιβάλλονται εξωτερικά από ένα περίβληµα 

γλοιακών κυττάρων (Lois et al., 1996). Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι αυτό το 

µεταναστευτικό µονοπάτι λαµβάνει χώρα και στον εγκέφαλο ενήλικων µυών 

(Doetsch and Alvarez-Buylla, 1996).  

 Ωστόσο, εκτός από το µονοπάτι που περιγράψαµε από το βασικό 

τελεγκέφαλο προς τον οσφρητικό βολβό, υπάρχουν και κύτταρα που ξεκινούν από 

τον οσφρητικό βολβό και καταλήγουν στο βασικό τελεγκέφαλο. Συγκεκριµένα, οι 

LHRH νευρώνες (Luteinizing Hormone-Releasing Hormone neurons) ξεκινούν από 

τον οσφρητικό βολβό και µεταναστεύουν πάνω σε έναν υποπληθυσµό αξόνων του 

οσφρητικού νεύρου (νευροφιλικού τύπου µετανάστευση) ως τις τελικές τους θέσεις 

στον βασικό τελεγκέφαλο (Schwanzel-Fukuda and Pfaff, 1989; Schwanzel-Fukuda 

and Pfaff, 1990; Wray et al., 1989). 

 Εκτός από το φλοιό των ηµισφαιρίων και ο φλοιός της αναπτυσσόµενης 

παρεγκεφαλίδας είναι άλλη µια δοµή, στην οποία παρατηρείται εκτός από την 

ακτινωτή µετανάστευση που περιγράψαµε, και οριζόντια µετανάστευση. Από τους 

(Ryder and Cepko, 1994) περιγράφηκε για πρώτη φορά η ύπαρξη οριζόντιας 

µετανάστευσης από τα κοκκώδη κύτταρα της παρεγκεφαλίδας. Συγκεκριµένα, σε 

έµβρυα όρνιθας, στα οποία τα πρόδροµα κοκκώδη κύτταρα είχαν σηµανθεί µε 

ρετροϊούς που αδυνατούν να πολλαπλασιαστούν (replication-incompetent), 

παρατηρήθηκε ότι τα κύτταρα µετανάστευσαν κατά µήκος της εξωτερικής 

κοκκώδους στοιβάδας του φλοιού πριν να αρχίσουν την ακτινωτή τους µετανάστευση 

προς την εσωτερική κοκκώδη στοιβάδα (Ryder and Cepko, 1994). Αρκετά χρόνια 

αργότερα διαπιστώθηκε ότι και στα θηλαστικά συµβαίνει οριζόντια µετανάστευση 

(Komuro et al., 2001). Συγκεκριµένα,  µε τη χρήση της βιντεο-µικροσκοπίας (video 

lapse microscopy) δείχθηκε ότι τα κοκκώδη κύτταρα του φλοιού της παρεγκεφαλίδας 

µυών, αφού κάνουν την τελευταία µιτωτική τους διαίρεση και πριν αρχίσουν την 
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ακτινωτή τους µετανάστευση, κινούνται κατά µήκος της εξωτερικής κοκκώδους 

στοιβάδας και µάλιστα µε τρόπο ώστε να πλησιάζουν προς τη µέση γραµµή (Komuro 

et al., 2001).  

 

2. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 

ΡΟΜΒΟΕΙ∆Η ΕΓΚΕΦΑΛΟ 

Ο ροµβοειδής εγκέφαλος είναι η περιοχή του αναπτυσσόµενου νευρικού 

συστήµατος που περιβάλλει την 4η κοιλία. Νωρίς κατά την ανάπτυξη, στην περιοχή 

του ροµβεγκεφάλου παρατηρείται διαµερισµατοποίηση (segmentation) του 

νευροεπιθηλίου και δηµιουργούνται τα  λεγόµενα  ροµβοµερή (εικόνα 8). Τα 

ροµβοµερή  (1 έως 8)  είναι παροδικές δοµές, που παρουσιάζουν συνδυαστική 

έκφραση Hox γονιδίων και άλλων µεταγραφικών παραγόντων (π.χ. Krox20), που 

ευθύνονται για τον καθορισµό κυτταρικής µοίρας (Lumsden and Krumlauf, 1996). 

Επιπλέον, τα πρόδροµα νευρικά κύτταρα που ανήκουν σε καθένα από τα ροµβοµερή 

εµφανίζουν συγκεκριµένες ιδιότητες και δίνουν καθορισµένους κυτταρικούς 

πληθυσµούς (Kandel et al., 1991).  

 
Εικόνα 8: Σχηµατική απεικόνιση εµβρύου όρνιθας, όπου διακρίνονται τα διάφορα 
τµήµατα του αναπτυσσόµενου νευρικού συστήµατος. 
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Η δοµή αυτή του ροµβοειδούς εγκεφάλου χωρίζεται εµβρυολογικά στον 

µυελεγκέφαλο και στον µετεγκέφαλο. Ο µυελεγκέφαλος ωριµάζοντας δίνει τον 

προµήκη µυελό, ενώ από την ραχιαία περιοχή του µετεγκεφάλου δηµιουργείται η 

παρεγκεφαλίδα και από την κοιλιακή η γέφυρα (Patten and Carlson, 1974) (εικόνα 9). 

Με πειράµατα όπου χρησιµοποιήθηκε ραδιοσηµασµένη θυµιδίνη, δείχθηκε ότι η 

παρεγκεφαλίδα προέρχεται από το ραχιαίο νευροεπιθήλιο του ροµβοειδούς 

εγκεφάλου (παρεγκεφαλιδικό επιθήλιο), ενώ η γέφυρα και ο προµήκης προέρχονται 

από το κοιλιακό (ventral) νευροεπιθήλιο (προπαρεγκεφαλιδικό επιθήλιο) (Altman and 

Bayer, 1987a). Η δοµή του ροµβοειδούς εγκεφάλου είναι ένα σηµείο του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος όπου παρατηρούνται αρκετά οριζόντια µεταναστευτικά 

µονοπάτια. Για το λόγο αυτό αποτελεί πολύ ενδιαφέρον µοντέλο για την έρευνα 

µηχανισµών που διέπουν την οριζόντια µετανάστευση.  

 

 

Εικόνα 9: Σχηµατική απεικόνιση του κεντρικού νευρικού συστήµατος στον άνθρωπο. 
Η ραχιαία πλευρά του ροµβοειδούς εγκεφάλου δίνει την παρεγκεφαλίδα, ενώ η 
κοιλιακή την γέφυρα (µπλε) και τον προµήκη (γαλάζιο). 

 

 

 Τα βασικά µεταναστευτικά µονοπάτια που έχουν χαρακτηριστεί στην 

περιοχή του ροµβοειδούς εγκεφάλου είναι τρία: Το πρόσθιο επιφανειακό 

µεταναστευτικό µονοπάτι (ΠΕΜΜ), το οπίσθιο επιφανειακό µεταναστευτικό 
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µονοπάτι (ΟΕΜΜ) και το µεταναστευτικό µονοπάτι της κάτω ελαίας (ΜΜΚΕ) 

(εικόνα 10). 

Π 
Ρ 
 
Κ 

 

Εικόνα 10: Οριζόντια µεταναστευτικά µονοπάτια στον ροµβοειδή εγκέφαλο. Το 
πρόσθιο επιφανειακό µεταναστευτικό µονοπάτι (ΠΕΜΜ, πράσινο) δίνει τον δικτυωτό 
πυρήνα της καλύπτρας (RT) και το βασικό γεφυριδικό πυρήνα (PG). Το οπίσθιο 
επιφανειακό µεταναστευτικό µονοπάτι (ΟΕΜΜ, µπλε) δίνει τον πλάγιο δικτυωτό 
(LR) και τον έξω σφηνοειδή πυρήνα (EC), ενώ το µεταναστευτικό µονοπάτι της κάτω 
ελαίας (ΜΜΚΕ, κόκκινο) δίνει τον πυρήνα της κάτω ελαίας (ΙΟ, inferior olive). IC: 
άνω διδύµιο, PO: γέφυρα, CE: παρεγκεφαλίδα, PCNa: πρόσθιο προπαρεγκεφαλιδικό 
επιθήλιο, PCNb: οπίσθιο προπαρεγκεφαλιδικό επιθήλιο, v4a: 4η κοιλία, ΜΕ: 
προµήκης, Π: πρόσθια, Ρ: ραχιαία, Κ: κοιλιακά.  
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2.1 Πρόσθιο επιφανειακό µεταναστευτικό µονοπάτι (ΠΕΜΜ) 

 Το πρόσθιο επιφανειακό µεταναστευτικό µονοπάτι (ΠΕΜΜ) είναι το 

µονοπάτι που ακολουθούν τα κύτταρα του βασικού πυρήνα της γέφυρας (basal 

pontine gray) και του δικτυωτού πυρήνα της καλύπτρας της γέφυρας (nucleus 

reticularis tegmenti pontis) από το σηµείο που δηµιουργούνται ως τις τελικές τους 

θέσεις (Altman and Bayer, 1987d) (εικόνα 10). Και οι δύο αυτοί πυρήνες δέχονται 

νευρικές ίνες από το φλοιό των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων και στέλνουν ίνες προς την 

παρεγκεφαλίδα (Allen and Tsukahara, 1974; Azizi et al., 1981; Brodal, 1972; Brodal 

and Brodal, 1971; Brodal, 1980a; Brodal, 1980b; Michailoff et al., 1978).  

 Με πειράµατα ραδιοσηµασµένης θυµιδίνης (3Η-θυµιδίνης) είχε δειχθεί από 

τη δεκαετία του `70 ότι οι νευρώνες του βασικού πυρήνα της γέφυρας 

δηµιουργούνται στους επίµυες τις εµβρυονικές ηµέρες Ε16-19, µε τον µεγαλύτερο 

πληθυσµό να γεννιέται την Ε17. Οι νευρώνες του δικτυωτού πυρήνα της καλύπτρας 

της γέφυρας δηµιουργούνται λίγο νωρίτερα την Ε15-17, µε τον µεγαλύτερο 

πληθυσµό να δηµιουργείται την Ε16 (Altman and Bayer, 1978). Αργότερα, στο τέλος 

της δεκαετίας του `80 χαρακτηρίστηκε πιο αναλυτικά όλη η µεταναστευτική πορεία 

των συγκεκριµένων κυττάρων. Με τη χρήση και πάλι ραδιοσηµασµένης θυµιδίνης, η 

οποία χορηγήθηκε στους επίµυες συγκεκριµένη  ηµέρα της εµβρυονικής ανάπτυξης 

και θυσιάζοντας πειραµατόζωα διαδοχικές ηµέρες, παρακολουθήθηκε η πορεία των 

κυττάρων που σηµάνθηκαν την ηµέρα της χορήγησης της θυµιδίνης. Βρέθηκε, ότι τα 

κύτταρα που απαρτίζουν τον δικτυωτό πυρήνα της καλύπτρας της γέφυρας 

δηµιουργούνται στην περιοχή του πρωτογενούς νευροεπιθηλίου κυρίως την Ε16 και 

αρχίζουν να µεταναστεύουν επιφανειακά και πρόσθια, ώσπου να φτάσουν στις 

τελικές τους θέσεις περίπου την Ε19-20, οµόπλευρα του σηµείου που 

δηµιουργήθηκαν (Altman and Bayer, 1987d). Αντίθετα, οι νευρώνες του βασικού 

πυρήνα της γέφυρας δηµιουργούνται κυρίως την E17 από το δευτερογενές 

νευροεπιθήλιο και ακολουθούν την ίδια ακριβώς πορεία επιφανειακά και πρόσθια, 

ώσπου να σχηµατίσουν τον τελικό τους πυρήνα την Ε20-21, οµόπλευρα από το 

σηµείο που ξεκίνησαν (εικόνα 10) (Altman and Bayer, 1987d).  

 Αντίστοιχα, σε έµβρυα µυών έχει βρεθεί ότι τα κύτταρα των συγκεκριµένων 

πυρήνων δηµιουργούνται τις εµβρυονικές ηµέρες Ε12.5-Ε16.5 και ακολουθούν την 

ίδια µεταναστευτική πορεία όπως περιγράφηκε για τους επίµυες (Taber-Pierce, 1966). 

Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι τα συγκεκριµένα κύτταρα µεταναστεύουν χωρίς την 

στήριξη οποιουδήποτε υποστρώµατος νευρωνικής ή γλοιακής φύσης  (Ono and 
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Kawamura, 1990). Τέλος, δείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της µετανάστευσής τους 

εκτείνουν µεγάλες καθοδηγητικές αποφύσεις, που φτάνουν και το 1 mm σε µήκος, τις 

οποίες και ακολουθούν τα κυτταρικά σώµατα ως τις τελικές τους θέσεις (Yee et al., 

1999). Από όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά φαίνεται ότι τα κύτταρα του πρόσθιου 

επιφανειακού µονοπατιού του ροµβοειδούς εγκεφάλου εκτελούν ενός τύπου 

αλυσιδωτή µετανάστευση (Yee et al., 1999). 

 

2.2 Οπίσθιο επιφανειακό µεταναστευτικό µονοπάτι (ΟΕΜΜ) 

 Το οπίσθιο επιφανειακό µεταναστευτικό µονοπάτι αποτελείται από τους 

νευρώνες που δηµιουργούν τον πλάγιο δικτυωτό (lateral reticular) και τον έξω 

σφηνοειδή (external cuneate) πυρήνα (Altman and Bayer, 1978; Altman and Bayer, 

1987c). Ανατοµικά, ο πλάγιος δικτυωτός πυρήνας δέχεται πληροφορίες από τον 

νωτιαίο µυελό και άλλες δοµές του προµήκους και του µεσεγκεφάλου και στέλνει 

βρυώδεις ίνες (mossy fibers) προς την παρεγκεφαλίδα (Roste et al., 1985). Αντίθετα ο 

έξω σφηνοειδής πυρήνας µεταφέρει πληροφορίες από τους µύες των άνω άκρων και 

τον λαιµό στην παρεγκεφαλίδα µέσω βρυωδών ινών (Cooke et al., 1971; Grant, 1962; 

Holmqvist et al., 1963; Rosen and Sjolung, 1973).  

 Με πειράµατα ραδιοσηµασµένης θυµιδίνης, όπως περιγράφηκαν και για το 

πρόσθιο µεταναστευτικό µονοπάτι, βρέθηκε ότι τα κύτταρα και των δύο αυτών 

πυρήνων δηµιουργούνται την εµβρυονική ηµέρα Ε14-15 σε επίµυες στην περιοχή που 

ονοµάζεται πρωτογενές νευροεπιθήλιο ή ροµβικό χείλος. Στη συνέχεια 

µεταναστεύουν κοιλιακά ακολουθώντας εντελώς επιφανειακή πορεία, ακριβώς κάτω 

από την pial επιφάνεια του νευρικού σωλήνα,  διασχίζουν τη µέση γραµµή και 

δηµιουργούν τους τελικούς τους πυρήνες στο αντίπλευρο ηµισφαίριο από αυτό που 

ξεκίνησαν (εικόνα 10) (Bourrat and Sotelo, 1990). Στις τελικές τους θέσεις τα 

κύτταρα του ΟΕΜΜ αρχίζουν να φτάνουν 3 ηµέρες µετά την έναρξη της 

µετανάστευσή τους (Altman and Bayer, 1987c).  

 Στους µύες τα κύτταρα του ΟΕΜΜ δηµιουργούνται λίγο νωρίτερα από ότι 

στους επίµυες, την εµβρυονική ηµέρα Ε12.5, µεταναστεύουν επιφανειακά, όπως 

περιγράφηκε παραπάνω για τους επίµυες και φτάνουν στις τελικές τους θέσεις 

περίπου την Ε16 (Ono and Kawamura, 1989). Μελέτες ηλεκτρονικής µικροσκοπίας 

έχουν δείξει ότι τα κύτταρα του ΟΕΜΜ όταν βρίσκονται κοντά στην περιοχή της 

µέσης γραµµής ακολουθούν προϋπάρχοντες νευρικούς άξονες ως φορείς στήριξης, 

ακολουθώντας νευροφιλικού τύπου µετανάστευση (Ono and Kawamura, 1989).  
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 Ανάλογες µελέτες έγιναν και σε έµβρυα όρνιθας και ορτυκιού. 

Συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της δηµιουργίας χιµαιρικών οργανισµών 

όρνιθας-ορτυκιού, βρέθηκε ότι το ΟΕΜΜ παρατηρείται και στα πτηνά (Cambronero 

and Puelles, 2000; Tan and Le Dourin, 1991). Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι τα 

συγκεκριµένα κύτταρα δηµιουργούνται στο επίπεδο του 7ου και 8ου ροµβοµερούς 

στο αναπτυξιακό στάδιο 22-24 κατά Hamburger & Hamilton (HH22-24) (Hamburger 

and Hamilton, 1951), το οποίο αντιστοιχεί στην εµβρυονική ηµέρα Ε3.5-Ε4.0 

(Ambrosiani et al., 1996). Η πορεία της µετανάστευσης είναι ίδια µε αυτήν που ήδη 

περιγράφηκε στα θηλαστικά.  

 

2.3 Μεταναστευτικό µονοπάτι της κάτω ελαίας (ΜΜΚΕ) 

 Ένα ακόµα µεταναστευτικό µονοπάτι που λαµβάνει χώρα στον 

αναπτυσσόµενο ροµβοειδή εγκέφαλο είναι το µεταναστευτικό µονοπάτι της κάτω 

ελαίας. Ακόµα και από τον 19ο αιώνα, ο πυρήνας της κάτω ελαίας είχε χαρακτηριστεί 

µε αρκετή ακρίβεια (His, 1891). Από πολύ νωρίς ήταν γνωστό ότι τα κύτταρα που 

απαρτίζουν το συγκεκριµένο πυρήνα γεννιούνται στην περιοχή του ροµβικού χείλους 

στην ραχιαία περιοχή του ροµβοειδούς εγκεφάλου (Harkmark, 1954). Ανατοµικά ο 

πυρήνας της κάτω ελαίας δέχεται ίνες από το νωτιαίο µυελό αλλά και από τους 

πυρήνες της παρεγκεφαλίδας, ενώ στέλνει τις αναρριχόµενες ίνες στα Purkinje 

κύτταρα του φλοιού της παρεγκεφαλίδας (Campbell and Armstrong, 1983).  

 Με πειράµατα ραδιοσηµασµένης θυµιδίνης δείχθηκε ότι τα κύτταρα που 

δηµιουργούν τον πυρήνα της ελαίας δηµιουργούνται στο ροµβικό χείλος την 

εµβρυονική ηµέρα Ε13-Ε14 στους επίµυες και την Ε10.5-Ε11.5 στους µύες. Στη 

συνέχεια τα κύτταρα αυτά µεταναστεύουν κοιλιακά, στο ίδιο προσθιο-οπίσθιο 

επίπεδο µε τα κύτταρα του οπίσθιου επιφανειακού µεταναστευτικού µονοπατιού, 

αλλά πιο εσωτερικά στο παρέγχυµα και δηµιουργούν τους πυρήνες της κάτω ελαίας 

εκατέρωθεν της µέσης γραµµής χωρίς να την έχουν διασχίσει (Altman and Bayer, 

1987b). 

 Στα έµβρυα όρνιθας και ορτυκιού βρέθηκε ότι ο πυρήνας της κάτω ελαίας 

δηµιουργείται από κύτταρα που δηµιουργούνται στο ροµβικό χείλος του 7ου και  8ου 

ροµβοµερούς στα αναπτυξιακά στάδια ΗΗ22-24 όπως και τα κύτταρα του οπίσθιου 

επιφανειακού µονοπατιού (Tan and Le Dourin, 1991). 
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3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ 

 Περισσότερα από 25 κλινικά σύνδροµα που έχουν παρατηρηθεί στον 

άνθρωπο οφείλονται σε δυσµορφίες του εγκεφαλικού φλοιού, οι οποίες προέρχονται 

από προβλήµατα στη διαδικασία της µετανάστευσης των νευρώνων της 

συγκεκριµένης περιοχής (Dobyns and Truwit, 1995; Norman et al., 1995). Επιπλέον 

έχει ήδη δειχθεί ότι περισσότερο από το 25% των παιδικών επιληψιών οφείλονται σε 

ετεροτοπία, µια κατάσταση που δηµιουργείται όταν οι νευρώνες δεν φτάνουν στον 

τελικό τους προορισµό και µένουν σε έκτοπες θέσεις (Kuzniecky et al., 1993). 

Μεταξύ των παθήσεων που εµφανίζουν ετεροτυπίες είναι οι λισσεγκεφαλίες. Με τον 

όρο λισσεγκεφαλίες περιγράφονται οι καταστάσεις κατά τις οποίες ο φλοιός των 

εγκεφαλικών ηµισφαιρίων δεν εµφανίζει τις φυσιολογικές έλικες και αύλακες, αλλά 

παρουσιάζει µια πιο λεία επιφάνεια, ενώ παράλληλα παρατηρείται µεγάλο πάχος του 

φλοιού των ηµισφαιρίων (Feng and Walsh, 2001). 

 Οι δύο συχνότερες και πιο µελετηµένες λισσεγκεφαλίες είναι οι εξής:  

Α. Λισσεγκεφαλία προερχόµενη από το χρωµόσωµα 17 

Το πρώτο σύνδροµο λισσεγκεφαλίας που αναγνωρίστηκε ήταν το Miller-Dieker 

σύνδροµο, το οποίο χαρακτηρίζεται από σοβαρή λισσεγκεφαλία και ανωµαλίες του 

προσώπου. Στο 90% των ασθενών που φέρουν το συγκεκριµένο σύνδροµο, 

παρατηρείται µια έλλειψη στο χρωµόσωµα 17p13.3, ενώ αργότερα κλωνοποιήθηκε 

ένα γονίδιο υπέυθυνο για την εµφάνιση λισσεγκεφαλίας το Lis1 (Dobyns et al., 1994; 

Dobyns et al., 1993).  Το συγκεκριµένο γονίδιο κωδικοποιεί µια υποµονάδα G-like 

πρωτεΐνης (Reiner et al., 1993). 

Β. Λισσεγκεφαλία προερχόµενη από το Χ-χρωµόσωµα  

Τα κλινικά συµπτώµατα αυτής της λισσεγκεφαλίας εξαρτώνται από το φύλο. Στους 

αρσενικούς ηµιζυγώτες παρατηρούνται συµπτώµατα ίδια µε της λισσεγκεφαλίας που 

περιγράφηκε παραπάνω, ενώ στους θηλυκούς ετεροζυγώτες παρατηρείται µια λεπτή 

γραµµή φαιάς ουσίας κάτω από το φλοιό µε τον οποίο διαχωρίζεται από µια λεπτή 

γραµµή λευκής ουσίας (Ross and Walsh, 2001). Το γονίδιο που ευθύνεται για αυτού 

τη είδους τη λισσεγκεφαλία λέγεται DCX και κωδικοποιεί µια διαλυτή πρωτεΐνη 

µεγέθους 40kD, που ονοµάζεται doublecortin (Dbcn) (Gleeson et al., 1998). Αντίθετα 

µε την Lis1 πρωτεΐνη που έχει ευρεία έκφραση, η Dbcn ανιχνεύεται µόνο σε 

νευρώνες του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήµατος (Gleeson et al., 

1999). 
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 Εκτός από τις συγκεκριµένες λισσεγκεφαλίες που αφορούν το φλοιό των 

ηµισφαιρίων, έχουν περιγραφεί και ορισµένοι τύποι λισσεγκεφαλιών που αφορούν το 

φλοιό της παρεγκεφαλίδας (Ross et al., 2001). Αυτές οι λισσεγκεφαλίες οφείλονται 

είτε στα ίδια γονίδια που προκαλούν τους φαινοτύπους που περιγράψαµε στο φλοιό 

των ηµισφαιρίων είτε σε διαφορετικά (Ross et al., 2001; Ross and Walsh, 2001). 

 Το σύνδροµο Joubert είναι άλλη µία αιτία εµφάνισης προβληµάτων στην 

περιοχή της παρεγκεφαλίδας και του ροµβοειδούς εγκεφάλου. Τα άτοµα που πάσχουν 

από αυτό το σύνδροµο εµφανίζουν αταξία, ανωµαλία στις κινήσεις των µατιών και 

νοητική υστέρηση (Boltshauser and Isler, 1977; Joubert, 1972). Τα κλινικά αυτά 

συµπτώµατα οφείλονται σε απλασία του σκώληκα της παρεγκεφαλίδας και 

δυσπλασία δοµών του ροµβοειδούς εγκεφάλου. Αναλυτικότερα, έχει δειχθεί ότι 

εµφανίζουν υποπλασία του πυρήνα της κάτω ελαίας, του οδοντωτού πυρήνα, του 

βασικού πυρήνα της γέφυρας και του τριδύµου νεύρου (Boltshauser and Isler, 1977; 

Yachnis and Rorke, 1999a; Yachnis and Rorke, 1999b). Αν και δεν υπάρχουν 

βιβλιογραφικά δεδοµένα σχετικά µε τα ακριβή αίτια που προκαλούν τις 

προαναφερθείσες ανωµαλίες, θεωρείται ότι η κρίσιµη περίοδος στην έναρξη της 

εµφάνισης των δυσπασιών είναι η 6η – 8η εβδοµάδα κύησης, γιατί σε αυτό το 

χρονικό διάστηµα αρχίζει ο σχηµατισµός των παραπάνω δοµών (Yachnis and Rorke, 

1999a; Yachnis and Rorke, 1999b). 

 

4. ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΑΞΟΝΩΝ ΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Από τα τέλη του 19ου αιώνα όταν ο Ramon y Cajal περιέγραψε για πρώτη 

φορά την µορφολογία του αυξητικού κώνου κατά τη διάρκεια της επέκτασης των 

νευραξόνων, διατύπωσε και την άποψη ότι αυτοί οι αυξητικοί κώνοι δεν 

µετακινούνται τυχαία, αλλά κατευθύνονται προς τους συγκεκριµένους στόχους τους 

ακολουθώντας στερεότυπα µονοπάτια. Οι στόχοι αυτοί, αλλά και το περιβάλλον που 

συναντούν οι νευράξονες καθ’ οδόν παρέχουν µόρια-σήµατα, τα οποία ευθύνονται 

όχι µόνο για την καθοδήγηση της επέκτασης των νευραξόνων, αλλά και 

µετανάστευσης των ίδιων των κυττάρων. 

 

4.1 Εδαφιαίο πέταλο 

 Μια δοµή, η οποία χαρακτηρίστηκε αρχικά ως ενδιάµεσος στόχος στην 

πορεία των αναπτυσσόµενων νευραξόνων είναι το εδαφιαίο πέταλο (floor plate). Το 
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εδαφιαίο πέταλο είναι µια παροδική δοµή, που βρίσκεται στην κοιλιακή µέση γραµµή 

κατά µήκος του νευρικού σωλήνα, αποτελείται από επιθηλιακά κύτταρα και επάγεται 

από την υποκείµενη νωτοχορδή (εικόνα 11) (Jessell et al., 1989). Έχει δειχθεί ότι η 

συγκεκριµένη δοµή µαζί µε την νωτοχορδή επάγουν τη διαφοροποίηση των 

κινητικών νευρώνων της κοιλιακής πλευράς του νωτιαίου µυελού (Bronner-Fraser 

and Fraser, 1997).  

Οι περισσότερες µελέτες σχετικά µε το εδαφιαίο πέταλο έχουν εστιαστεί στην 

δράση που παρέχει στην καθοδήγηση των νευραξόνων. Έχει δειχθεί ότι οι 

αναπτυσσόµενοι νευράξονες των συνδεσµικών νευρώνων της ραχιαίας περιοχής του 

νωτιαίου µυελού έλκονται από το εδαφιαίο πέταλο και προβάλουν προς αυτό στην 

κοιλιακή πλευρά του νωτιαίου µυελού (Colamarino and Tessier-Lavigne, 1995b). 

Αφού διασχίσουν τη µέση γραµµή οι συγκεκριµένοι άξονες στρίβουν κάθετα και 

συνεχίζουν την πορεία τους προς την πρόσθια πλευρά του νευρικού συστήµατος. 

Όταν οι αυξητικοί κώνοι των νευραξόνων έρθουν σε επαφή µε τη δοµή του εδαφιαίου 

πετάλου, αλλάζουν µορφολογία, γεγονός που φανερώνει ότι υπάρχουν στο 

συγκεκριµένο σηµείο παράγοντες που αναγνωρίζονται από τον αυξητικό κώνο 

(Bovolenta and Dodd, 1990).  

 

Εικόνα 11: Σχηµατική απεικόνιση εγκάρσιας τοµής του νωτιαίου µυελού. 
∆ιακρίνονται το οροφιαίο (µαύρο) και το εδαφιαίο (πράσινο) πέταλο, καθώς και η 
νωτιαία χορδή (κόκκινο). Στην ραχιαία πλευρά του νωτιαίου µυελού υπάρχουν τα 
κυτταρικά σώµατα των συνδεσµικών νευρώνων (C) και στην κοιλιακή των κινητικών 
(m). ∆ιακρίνονται επίσης τα νωτιαία γάγγλια (DRG) που βρίσκονται εκατέρωθεν του 
νωτιαίου µυελού. 
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 Εκτός από την ελκτική του δράση, το εδαφιαίο πέταλο εµπλέκεται και σε 

απωθητικού τύπου καθοδήγηση. Συγκεκριµένα, έχει δειχθεί ότι ασκεί απωθητική 

δράση κυρίως σε νευράξονες των κινητικών νευρώνων του νωτιαίου µυελού, αλλά 

και του τροχιλιακού νεύρου (Colamarino and Tessier-Lavigne, 1995a). Επιπλέον, 

φαίνεται ότι η συγκεκριµένη δοµή ασκεί ελκτική δράση σε άξονες που πρόκειται να 

διασχίσουν τη µέση γραµµή, ενώ ασκεί απωθητική δράση σε άξονες που δεν 

διασχίζουν τη µέση γραµµή (Tamada et al., 1995). 

 Ένα αρκετά χρήσιµο «εργαλείο» στη µελέτη της δράσης του εδαφιαίου 

πετάλου, αποτέλεσαν οι µύες Danforth’s short tail, από τους οποίους λείπει το 

εδαφιαίο πέταλο από την οπίσθια πλευρά του νευρικού συστήµατος (Bovolenta and 

Dodd, 1991). Στα συγκεκριµένα ζώα βρέθηκε ότι στο σηµείο που δεν υπήρχε 

εδαφιαίο πέταλο, οι άξονες των συνδεσµικών νευρώνων δεν είχαν ακολουθήσει την 

φυσιολογική τους πορεία, ενώ δεν ανιχνεύονταν παρά µόνο ελάχιστοι κινητικοί 

νευρώνες (Bovolenta and Dodd, 1991). Αυτά τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν ακόµα 

µία φορά τη δράση του εδαφιαίου πετάλου τόσο στην καθοδήγηση των 

αναπτυσσόµενων νευραξόνων όσο και στην επαγωγή της διαφοροποίησης κινητικών 

νευρώνων του νωτιαίου µυελού. 

 Εκτός από την καθοδήγηση των αναπτυσσόµενων νευραξόνων, τα τελευταία 

χρόνια αρχίζουν να παρουσιάζονται δεδοµένα που αποδεικνύουν ότι το εδαφιαίο 

πέταλο παίζει ρόλο και στην καθοδήγηση της µετανάστευσης των κυτταρικών 

σωµάτων. Συγκεκριµένα έχει αποδειχθεί ότι ασκεί ελκτική δράση στα κύτταρα του 

πρόσθιου επιφανειακού µεταναστευτικού µονοπατιού (ΠΕΜΜ) στην περιοχή του 

αναπτυσσόµενου ροµβοειδούς εγκεφάλου (εικόνα 10) (Yee et al., 1999).  

 

4.2 Καθοδηγητικά µόρια στο κεντρικό νευρικό σύστηµα  

 Έρευνες κυρίως της τελευταίας δεκαετίας έχουν αρχίσει να καταδεικνύουν 

ότι οι πολυποίκιλες δράσεις του εδαφιαίου πετάλου που περιγράφηκαν ως τώρα 

οφείλονται σε ορισµένα µόρια που εκφράζονται στη περιοχή αυτή. Οι δράσεις των 

µορίων που παράγονται από το εδαφιαίο πέταλο και δρουν σε διάφορους τύπους 

κυτταρικών πληθυσµών είναι διαφορετικές και εξαρτώνται από τους τύπους των 

υποδοχέων που φέρουν οι πληθυσµοί αυτοί.  

 Οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι πρωτεΐνες που εµπλέκονται σε 

τέτοιου είδους καθοδήγηση, είτε αυτές προέρχονται από το εδαφιαίο πέταλο είτε όχι 

είναι οι εξής (εικόνα 12): 
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 α) Πρωτεΐνες  που δρουν εξ’ επαφής ελκτικά. 

 β) Πρωτεΐνες που δρουν εξ’ επαφής απωθητικά. 

 γ) Πρωτεΐνες που δρουν µε διάχυση (εξ’ αποστάσεως) ελκτικά. 

 δ) Πρωτεΐνες που δρουν µε διάχυση (εξ’ αποστάσεως) απωθητικά. 

 

 

Εικόνα 12: Σχηµατική απεικόνιση των επιδράσεων που δέχεται ο αναπτυσσόµενος 
νευράξονας.  
 

 

4.2.1 Πρωτεΐνες που δρουν εξ’ επαφής 

4.2.1.1 Μόρια συνάφειας 

 Κατά τη διάρκεια της µετανάστευσής τους και της επέκτασης των 

νευραξόνων τους, οι νευρώνες καθοδηγούνται από µόρια που προέρχονται είτε από 

τα ίδια τα κύτταρα είτε από στοιχεία του µικροπεριβάλλοντός τους. Όταν οι 

πρωτεΐνες αυτές βρίσκονται στην επιφάνεια των νευρώνων και εµπλέκονται στη 

διαδικασία συνάφειας του αυξητικού κώνου ή της καθοδηγητικής απόφυσης µε 

στοιχεία του περιβάλλοντός τους ορίζονται ως µόρια συνάφειας. Τα µόρια συνάφειας 
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µπορούν να χωριστούν περαιτέρω στις τρεις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα µε την 

οικογένεια στην οποία ανήκουν:  

1. Πρωτεΐνες που ανήκουν στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών,  

2. Πρωτεΐνες που ανήκουν στην οικογένεια των καντχερινών (cadherins)  

3. Πρωτεΐνες που ανήκουν στην οικογένεια των ιντεγκρινών (integrins). 

 

1. Πρωτεΐνες που ανήκουν στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών 

 Οι πρωτεΐνες που ανήκουν στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών είναι 

µόρια που περιλαµβάνουν στη δοµή τους τµήµατα, τα οποία εµφανίζουν οµολογία µε 

τη δοµή των ανοσοσφαιρινών, καθώς και δοµές που εµφανίζουν οµολογία µε τις 

τύπου ΙΙΙ επαναλήψεις του µορίου της φιµπρονεκτίνης. Η κάθε µία πρωτεΐνη 

περιλαµβάνει διαφορετικό αριθµό τέτοιων επαναλήψεων (εικόνα 13).  

  

 Η πρώτη πρωτεΐνη της συγκεκριµένης οικογένειας που βρέθηκε να 

εκφράζεται στο νευρικό σύστηµα, είναι η NCAM (Neural Cell Adhesion Molecule), 

η οποία είναι και το πιο άφθονο µόριο συνάφειας στο νευρικό σύστηµα. ∆οµικά 

εµφανίζει 5 επαναλήψεις οµόλογες των C2 περιοχών των ανοσοσφαιρινών και 2 

επαναλήψεις µε οµολογία στις φιµπρονεκτινικές τύπου ΙΙΙ περιοχές και µπορεί να 

είναι είτε διαµεµβρανικό, όπως η µορφή που φαίνεται στην εικόνα 13, είτε 

συνδεδεµένο µε GPI δεσµό στην επιφάνεια των κυττάρων (Edelman, 1986). Έχει 

βρεθεί ότι υπάρχει ένα µόνο γονίδιο υπεύθυνο για την έκφραση της συγκεκριµένης 

πρωτεΐνης, αλλά µε εναλλακτικό µάτισµα (alternative splicing) προέρχονται τελικά 

διάφοροι τύποι πρωτεϊνών. Επιπλέον, υπάρχουν και µεταµεταγραφικές τροποποιήσεις 

που παίζουν ρόλο στην τελική µορφή της πρωτεΐνης µε σηµαντικότερη τη 

γλυκοσυλίωση (Kandel et al., 1991). Στη διάρκεια της εµβρυϊκής ανάπτυξης του 

νευρικού συστήµατος προστίθενται µόρια πολυσιαλικού οξέως (PSA) στο µόριο της  

NCAM (PSA-NCAM), σε ποσοστό που µπορεί να φτάσει και το 30% του βάρους της 

πρωτεΐνης (Skaper et al., 2001). Η προσθήκη του πολυσιαλικού οξέως στο NCAM 

δηµιουργεί µια πρωτεΐνη που εµφανίζει µικρότερο βαθµό συνάφειας και άρα µε αυτό 

τον τρόπο επηρεάζεται η δράση της (Murakami et al., 2000; Rutishauser and 

Landmesser, 1996; Skaper et al., 2001). 

 H PSA-NCAM έχει αποδειχθεί ότι εµπλέκεται σε καταστάσεις συνάφειας 

κυττάρων, καθοδήγησης νευραξόνων και µεταναστευόντων κυττάρων. Συγκεκριµένα,  
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Εικόνα 13: Σχηµατική απεικόνιση της δοµής µελών της υπεροικογένειας των 
ανοσοσφαιρινών στα σπονδυλωτά.  
 
 
έχει βρεθεί ότι η ενζυµατική αφαίρεση του πολυσιαλικού οξέως από το µόριο του 

NCAM που εκφράζεται στην επιφάνεια αναπτυσσόµενων νευραξόνων, προκαλεί 

λάθη στην καθοδήγηση τους και επηρεάζει τη δεσµιδοποίηση τους (Tang et al., 

1994). Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι το PSA-NCAM εµπλέκεται και στην καθοδήγηση 

της µετανάστευσης νευρώνων. Συγκεκριµένα, εκφράζεται από τα κύτταρα που 

δηµιουργούνται στη βλαστική στοιβάδα της µέσης περιοχής των πρόδροµων βασικών 

γαγγλίων (medial ganglionic eminence, MGE) και µεταναστεύουν αλυσιδωτά προς 

τον οσφρητικό φλοιό (µονοπάτι Γ στην εικόνα 7) (Rousselot et al., 1995). Τα 

συγκεκριµένα κύτταρα ακολουθούν µια αλυσιδωτού τύπου µετανάστευση, όπως 

περιγράφηκε αναλυτικά στην παράγραφο 1.2 (Altman, 1969; Lois and Alvarez-

Buylla, 1994). Όταν αφαιρέθηκε το πολυσιαλικό οξύ από τα κύτταρα αυτά µε 

ενζυµατικό τρόπο ή µε συγκεκριµένη µεταλλαγή παρατηρήθηκε αναστολή στη 

µετανάστευση αυτών των κυττάρων (Hu et al., 1996; Ono et al., 1994; Tomasiewicz 

et al., 1993).  

 Εκτός από το ρόλο που παίζει το PSA-NCAM στην καθοδήγηση των 

κυττάρων που εκτελούν αλυσιδωτού τύπου µετανάστευση, δείχθηκε ότι εµπλέκεται 

και στη ρύθµιση της νευροφιλικής µετανάστευσης. Συγκεκριµένα, οι LHRH 

νευρώνες, οι οποίοι µεταναστεύουν από τον οσφρητικό βολβό προς τον 

προσεγκέφαλο, ακολουθούν ως φορέα στήριξης υποπληθυσµό αξόνων του 

οσφρητικού νεύρου (Schwanzel-Fukuda and Pfaff, 1989; Schwanzel-Fukuda and 
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Pfaff, 1990; Wray et al., 1989). Το PSA-NCAM εκφράζεται τόσο από τα 

µεταναστεύοντα κύτταρα, όσο και από τους άξονες πάνω στους οποίους γίνεται η 

µετανάστευση (Murakami et al., 2000; Yoshida et al., 1995). Η ενζυµατική αφαίρεση 

του πολυσιαλικού οξέως από το µόριο του NCAM προκαλεί µείωση του αριθµού των 

µεταναστευόντων κυττάρων στο συγκεκριµένο σύστηµα (Murakami et al., 2000; 

Yoshida et al., 1999). 

 

 Ένα άλλο µόριο της ίδιας υπεροικογένειας, που έχει βρεθεί ότι εµπλέκεται 

και αυτό σε διάφορες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του νευρικού 

συστήµατος είναι η L1 (NILE στους επίµυες και NgCAM στην όρνιθα). Η 

συγκεκριµένη πρωτεΐνη είναι και αυτή διαµεµβρανική και αποτελείται από 6 

επαναλήψεις οµόλογες των C2 ανοσοσφαιρινικών περιοχών και 5 επαναλήψεις µε 

οµολογία στις φιµπρονεκτινικές τύπου ΙΙΙ περιοχές (εικόνα 13) (Rathjen and 

Schachner, 1984). Με πειράµατα αναστολής της δράσης της µε τη χρήση 

αντισωµάτων έχει αποδειχθεί ότι εµπλέκεται στη ρύθµιση της επέκτασης νευραξόνων 

(Chang et al., 1987). Η επέκταση των νευραξόνων επάγεται είτε από οµοφιλικού 

τύπου αλληλεπίδραση των µορίων της L1 µε άλλα µόρια της L1, σχηµατίζοντας 

οµοδιµερή, (Appel et al., 1993; Lemmon et al., 1989; Sugawa et al., 1997) είτε µε 

ετεροφιλικού τύπου σύνδεση, των µορίων της L1 µε άλλα µόρια συνάφειας, όπως η 

TAG-1 (Kuhn et al., 1991), σχηµατίζοντας ετεροδιµερή. Ο µηχανισµός που 

ακολουθείται κάθε φορά εξαρτάται από τον πληθυσµό των κυττάρων που φέρουν 

τους συγκεκριµένους νευράξονες.  

 Το µόριο της L1 έχει δειχθεί επίσης ότι εµπλέκεται στη δεσµιδοποίηση των 

αναπτυσσόµενων νευραξόνων (Stallcup and Beasley, 1985) είτε επάγοντάς την 

(Stoeckli and Landmesser, 1995) είτε αναστέλλοντάς την (Fischer et al., 1986) και 

πάλι ανάλογα µε τον κυτταρικό πληθυσµό που φέρει τους συγκεκριµένους άξονες. 

Τέλος, έχει αποδειχθεί ότι εµπλέκεται και στη µετανάστευση κυτταρικών πληθυσµών 

και συγκεκριµένα των κοκκωδών κυττάρων του φλοιού της παρεγκεφαλίδας (Asou et 

al., 1992a; Asou et al., 1992b; Lindner et al., 1983; Miura et al., 1992). 

 

 Ένα άλλο διαµεµβρανικό µόριο συνάφειας, που ανήκει στην υπεροικογένεια 

των ανοσοσφαιρινών, είναι η πρωτεΐνη NrCAM (N-CAM related Cell Adhesion 

Molecule). Το µόριο αυτό αποτελείται από 6 επαναλήψεις οµόλογες των C2 

ανοσοσφαιρινικών περιοχών και 5 επαναλήψεις µε οµολογία στις φιµπρονεκτινικές 
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τύπου ΙΙΙ περιοχές, όπως και το µόριο της L1 (εικόνα 13) (Grumet et al., 1991; 

Kayyem et al., 1992). Η έκφρασή του εντοπίζεται κυρίως σε συνδεσµικές δοµές, 

αλλά και σε κυτταρικούς τύπους του φλοιού της παρεγκεφαλίδας (Lustig et al., 2001; 

Sakurai et al., 2001).  

 Έχει αποδειχθεί ότι το NrCAM εµπλέκεται στην συνάφεια των κυττάρων 

µεταξύ τους είτε µέσω οµοφιλικού είτε µέσω ετεροφιλικού µηχανισµού δέσµευσης 

(Mauro et al., 1992). Επίσης, αναστέλλει ή επάγει την επέκταση νευραξόνων, 

ανάλογα µε το είδος των κυττάρων στο οποίο εκφράζεται και ανάλογα µε τα µόρια µε 

τα οποία αλληλεπιδρά (Grumet, 1997). 

 

 Εκτός από τα διαµεµβρανικά µόρια συνάφειας, µερικά από τα οποία ήδη 

περιγράψαµε, υπάρχουν και ορισµένα που δεν έχουν διαµεµβρανική περιοχή, αλλά 

είναι συνδεδεµένα στην επιφάνεια των κυττάρων µε δεσµούς γλυκοσιλο-

φωσφατιδυλο-ινοσιτόλης (GPI δεσµός). Ένα τέτοιο µόριο συνάφειας, µε το οποίο θα 

ασχοληθούµε εκτενώς στη συγκεκριµένη εργασία είναι η TAG-1 (Transiently 

expressed Axonal Glycoprotein). Αποτελείται από 6 επαναλήψεις οµόλογες των C2 

ανοσοσφαιρινικών περιοχών και 4 επαναλήψεις µε οµολογία στις φιµπρονεκτινικές 

τύπου ΙΙΙ περιοχές (εικόνα 13) (Furley et al., 1990). Η οµόλογη πρωτεΐνη στην όρνιθα 

ονοµάστηκε axonin-1 και εµφανίζει 74.5 % οµοιότητα στην αµινοξική αλληλουχία µε 

αυτή των θηλαστικών (Zuellig et al., 1992). Όπως φαίνεται και από την ονοµασία 

της, η πρωτεΐνη TAG-1 εκφράζεται παροδικά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και 

µάλιστα έως τώρα έχει δειχθεί η έκφρασή της µόνο σε µεταµιτωτικούς νευρώνες 

(Furley et al., 1990).  

 Στην περιοχή του νωτιαίου µυελού η TAG-1 εκφράζεται αρχικά από τους 

κινητικούς νευρώνες που βρίσκονται κοιλιακά (Dodd et al., 1988). Αργότερα η 

έκφρασή της εντοπίζεται και στους άξονες των συνδεσµικών νευρώνων που 

βρίσκονται στην ραχιαία περιοχή του νωτιαίου µυελού και στα νωτιαία γάγγλια 

(Dorsal Root Ganglia, DRG) (Dodd et al., 1988; Furley et al., 1990). Έχει δειχθεί ότι 

οι άξονες των συνδεσµικών νευρώνων εκφράζουν το µόριο TAG-1 καθώς εκτείνονται 

κοιλιακά, αλλά µόλις περάσουν τη µέση γραµµή κάτω από το εδαφιαίο πέταλο, 

σταµατά η έκφραση της TAG-1 και αυξάνεται η έκφραση ενός άλλου µορίου 

συνάφειας της L1 (Dodd et al., 1988). Σε in vivo πειράµατα που έγιναν σε έµβρυα 

όρνιθας, χρησιµοποιήθηκαν αντισώµατα έναντι της axonin-1 (TAG-1) ή έναντι της 

NrCAM, τα οποία χορηγήθηκαν κατευθείαν στο νωτιαίο µυελό των αναπτυσσόµενων 
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εµβρύων. Στα συγκεκριµένα έµβρυα παρατηρήθηκαν λάθη στην καθοδήγηση των 

αξόνων των συνδεσµικών νευρώνων προς το εδαφιαίο πέταλο, γεγονός που οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι τα δύο παραπάνω µόρια εµπλέκονται στο µηχανισµό 

καθοδήγησης των συνδεσµικών νευρώνων προς το στόχο τους (Stoeckli and 

Landmesser, 1995). Επιπλέον βρέθηκε ότι η αναστολή της axonin-1 προκαλεί λάθη 

στην καθοδήγηση των αξόνων των συνδεσµικών νευρώνων, χωρίς όµως να επηρεάζει 

το ρυθµό και την ικανότητα επέκτασής τους (Fitzli et al., 2000). 

 Τα µόρια axonin-1 (TAG-1) και ΝrCAM, µέσω trans αλληλεπίδρασης, έχει 

βρεθεί ότι εµπλέκονται και στην καθοδήγηση νευραξόνων των νωτιαίων γαγγλίων 

(DRGs) και συµπαθητικών γαγγλίων (Lustig et al., 1999). Με in vivo χορήγηση 

αντισωµάτων και πάλι σε έµβρυα όρνιθας βρέθηκε ότι η αναστολή της 

αλληλεπίδρασης αυτών των µορίων οδηγεί σε αναστολή της επέκτασης των 

παραπάνω νευραξόνων (Lustig et al., 1999). Εκτός από την trans αλληλεπίδραση µε 

την NrCAΜ η TAG-1 έχει δειχθεί ότι αλληλεπιδρά µε cis τρόπο και µε το µόριο 

συνάφειας L1 και µάλιστα αυτή η αλληλεπίδραση έχει δειχθεί ότι είναι απαραίτητη 

για την επέκταση νευραξόνων ορισµένων κυτταρικών πληθυσµών (Felsenfeld et al., 

1994). 

 Επιπλέον η TAG-1 έχει δειχθεί ότι επάγει τη συνάφεια των κυττάρων µεταξύ 

τους και µάλιστα πιθανόν µέσω οµοφιλικού τρόπου σύνδεσης στον οποίο 

συµµετέχουν κυρίως οι φιµπρονεκτινικές περιοχές του µορίου της (Dhar Malhotra et 

al., 1998; Felsenfeld et al., 1994; Rader et al., 1993; Tsiotra et al., 1996). Πολύ 

πρόσφατα δεδοµένα έχουν αρχίσει να δείχνουν ότι η πρωτεΐνη TAG-1 εµπλέκεται και 

στην µετανάστευση νευρώνων κατά την ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος. 

Συγκεκριµένα, έχει αποδειχθεί ότι η TAG-1 εκφράζεται από τους άξονες πάνω στους 

οποίους µεταναστεύουν οι GABAεργικοί ενδονευρώνες από τη µέση περιοχή των 

πρόδροµων βασικών γαγγλίων (medial ganglionic eminence, MGE) ως τον 

αναπτυσσόµενο φλοιό (Denaxa et al., 2001). Αναστέλλοντας in vitro τη δράση της 

TAG-1 στο συγκεκριµένο σύστηµα, µικρότερος αριθµός GABAεργικών 

ενδονευρώνων µεταναστεύει προς την τελική τους θέση (Denaxa et al., 2001). Τέλος, 

πρόσφατα έχει αρχίσει να αναλύεται ο φαίνότυπος των µυών που εµφανίζουν 

απώλεια δράσης του γονιδίου της TAG-1 (knock out µύες) (Fukamauchi et al., 2001) 

και φαίνεται ότι υπάρχει αύξηση των adenosine Α1 υποδοχέων στην περιοχή του 

ιπποκάµπου.  

  

 37



Εισαγωγή 38 
 

 Τέλος, η πρωτεΐνη F3 είναι άλλο ένα µόριο συνδεδεµένο µε GPI-δεσµό, το 

οποίο ανήκει στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών. Στη δοµή του περιλαµβάνει 

6 επαναλήψεις οµόλογες των C2 ανοσοσφαιρινικών περιοχών και 4 επαναλήψεις µε 

οµολογία στις φιµπρονεκτινικές τύπου ΙΙΙ περιοχές, όπως ακριβώς και το µόριο της 

TAG-1 (εικόνα 13) (Gennarini et al., 1989). Σχετικά µε τη δράση της F3 έχει δειχθεί 

ότι παίζει ρόλο στη συνάφεια των κυττάρων µεταξύ τους και εµπλέκεται και στην 

επέκταση νευραξόνων είτε αναστέλλοντας (Buttiglione et al., 1998; Buttiglione et al., 

1996; Faivre-Sarrailh et al., 1999) είτε επάγοντάς την (Durbec et al., 1994; Durbec et 

al., 1992; Gennarini et al., 1991; Morales et al., 1993). Επιπλέον, σε in vitro συνθήκες 

βρέθηκε ότι επάγει τη δεσµιδοποίηση των νευραξόνων των κοκκωδών κυττάρων της 

παρεγκεφαλίδας (Buttiglione et al., 1998; Buttiglione et al., 1996; Faivre-Sarrailh et 

al., 1999). 

 

 Όλα τα µόρια συνάφειας, τα οποία περιγράψαµε έχει αποδειχθεί ότι µπορούν 

να δρουν είτε µέσω οµοφιλικής trans σύνδεσης είτε µέσω ετεροφιλικής σύνδεσης µε 

άλλα µόρια, που ανήκουν στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών  (Buttiglione et 

al., 1998). Επιπλέον, τα συγκεκριµένα µόρια έχει βρεθεί ότι συνδέονται µε πρωτεΐνες 

του εξωκυττάριου χώρου (Pesheva et al., 1993) και µε µέλη της οικογένειας των 

ιντεγκρινών (Treubert and Brummendorf, 1998). Η ποικιλία αυτή που παρατηρείται 

στις αλληλεπιδράσεις εξηγεί και την ποικιλία των δράσεων που εκτελούν αυτά τα 

µόρια κατά την ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος.  

 

2. Πρωτεΐνες που ανήκουν στην οικογένεια των καντχερινών (cadherins)  

 Η οικογένεια των καντχερινών περιλαµβάνει πολλά µέλη από τα οποία το 

πιο άφθονο στο νευρικό σύστηµα είναι η Ν-καντχερίνη. Το συγκεκριµένο µόριο έχει 

δειχθεί ότι συνδέεται µέσω οµοφιλικής σύνδεσης µε άλλα µόρια Ν-καντχερίνης, που 

εκφράζονται από τα γειτονικά κύτταρα ή άξονες µόνο παρουσία ιόντων Ca++ στον 

εξωκυττάριο χώρο και επάγει τη συνάφεια των κυττάρων µεταξύ τους (Takeichi, 

1987). Οι καντχερίνες είναι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες, των οποίων η ενδοκυττάρια 

περιοχή συνδέεται µε µια οικογένεια µορίων που ονοµάζονται κατενίνες (catenins), οι 

οποίες µε τη σειρά τους αλληλεπιδρούν µε στοιχεία του κυτταροσκελετού (Kandel et 

al., 1991). 
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3. Πρωτεΐνες που ανήκουν στην οικογένεια των ιντεγκρινών (integrins) 

 Οι ιντεγκρίνες είναι µια οµάδα γλυκο-πρωτεϊνών, οι οποίες αποτελούν τους 

υποδοχείς των στοιχείων του εξωκυττάριου χώρου, που αναφέρονται αναλυτικότερα 

στην παράγραφο 4.2.1.3. Το µόριο των ιντεγκρινών είναι ένα ετεροδιµερές, που 

αποτελείται από  τις υποµονάδες α και β (Hynes, 1992). Η β υποµονάδα περιέχει µια 

περιοχή µε πολλούς δισουλφιδικούς δεσµούς, ενώ η περιοχή σύνδεσης µε τις 

πρωτεΐνες του εξωκυττάριου χώρου βρίσκεται στην αµινοτελική περιοχή των 

υποµονάδων. Στη συγκεκριµένη περιοχή είναι σηµαντική η πρόσδεση ιόντων 

ασβεστίου (Ca++) για τη σύνδεση των ιντεγκρινών µε τα µόρια του εξωκυττάριου 

περιβάλλοντος (Hynes, 1992).  

 

4.2.1.2 Eph/ephrins 

 Οι υποδοχείς κινάσες τυροσίνης (Receptor Tyrosine Kinases, RTKs) είναι 

µια οµάδα πρωτεϊνών που παίζουν σηµαντικό ρόλο στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό, 

στη διαφοροποίηση και στην εµβρυογένεση. Μια υποοικογένεια των συγκεκριµένων 

µορίων αποτελούν οι υποδοχείς Eph. Το πρώτο µόριο αυτής της υποοικογένειας 

κλωνοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του `80 και ήταν η EphA1 (Hirai et al., 1987), 

ενώ έως σήµερα έχουν αναγνωριστεί 8 ΕphA και 6 EphB µέλη της υποοικογένειας 

αυτής στα σπονδυλωτά (Flanagan and Vanderhaeghen, 1998). Αργότερα, 

αναγνωρίστηκαν οι προσδέτες των συγκεκριµένων υποδοχέων, οι πρωτεΐνες ephrins 

και έως σήµερα έχουν αναγνωριστεί 8 µέλη αυτής της  υποοικογένειας (Flanagan and 

Vanderhaeghen, 1998). 

 Τα Eph µόρια είναι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες, οι οποίες φέρουν στην 

εξωκυττάρια περιοχή τους µια αµινοτελική σφαιρική περιοχή (globular domain, Glb), 

µια περιοχή πλούσια σε κυστεΐνες (Cys) και 2 περιοχές µε οµολογία στις τύπου ΙΙΙ 

επαναλήψεις της φιµπρονεκτίνης (FN III) (εικόνα 14) (Nakamoto, 2000). Η 

ενδοκυττάρια περιοχή του µορίου, όπως όλοι οι RTKs υποδοχείς, φέρει περιοχές που 

εµπλέκονται στη µετάδοση σήµατος, όπως η περιοχή κινάσης τυροσίνης (TK). Στο 

ενδοκυττάριο τµήµα του µορίου υπάρχει επίσης η περιοχή SAM (sterile alpha motif), 

η οποία εµπλέκεται στο διµερισµό του υποδοχέα (Flanagan and Vanderhaeghen, 

1998). 

 Οι ephrins ανάλογα µε τον τρόπο που είναι συνδεδεµένοι στην κυτταρική 

µεµβράνη χωρίζονται σε διαµεµβρανικές (ephrins-B1-B3) και σε συνδεόµενες µε 

GPI-δεσµό (ephrins-A1-A5) (εικόνα 14). Επιπλέον οι ενδοκυττάριες περιοχές των 
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ephrin-B µορίων είναι πολύ συντηρηµένες και εµφανίζουν µια περιοχή µε πέντε 

σηµεία δυνητικής φωσφορυλίωσης τυροσίνης (PDZ περιοχή) (Flanagan and 

Vanderhaeghen, 1998). 

 

Εικόνα 14: Σχηµατική απεικόνιση της δοµής των Eph υποδοχέων και ephrin 
προσδετών τους. Τα Eph µόρια είναι διαµεµβρανικά, όπως και οι ephrin-B προσδέτες 
τους, ενώ οι ephrin-A προσδέτες είναι συνδεδεµένοι µε GPI- δεσµό στην επιφάνεια 
των κυττάρων. 
 

 

 Ως προς την αλληλεπίδραση οι EphA υποδοχείς συνδέονται µε τους ephrin-

A προσδέτες, ενώ οι EphB µε τους ephrin-B. Ωστόσο στο συγκεκριµένο κανόνα 

υπάρχει η εξαίρεση του µορίου EphA4, το οποίο συνδέεται µε τους ephrin-A 

προσδέτες, αλλά και µε τους ephrin-B2 και ephrin-B3 (Gale, 1996). Πολύ σηµαντικό 

στοιχείο στην δράση αυτών των µορίων είναι η ικανότητά τους να δρουν 

µεταφέροντας σήµα και στο κύτταρο που φέρει τον υποδοχέα και σε αυτό που φέρει 

τον προσδέτη,  άρα η ενεργοποίηση του συγκεκριµένου συµπλόκου να φέρει ένα 

διπλής κατεύθυνσης αποτέλεσµα (Holland et al., 1998).  

 40



Εισαγωγή 41 
 

 Η δράση των παραπάνω πρωτεϊνών εστιάζεται τόσο στην καθοδήγηση 

αναπτυσσόµενων νευραξόνων όσο και στη µετανάστευση κυτταρικών πληθυσµών. 

Αρχικά η δράση των Eph/ephrins ανιχνεύθηκε στο αναπτυσσόµενο οπτικό σύστηµα. 

Οι άξονες των γαγγλιακών κυττάρων του αµφιβληστροειδούς προβάλουν προς τους 

στόχους τους µε πολύ συγκεκριµένο και σταθερό τρόπο. Τόσο στα πτηνά όσο και στα 

θηλαστικά έχει αποδειχθεί ότι τα µόρια ephrin-A2 και ephrin-A5 δηµιουργούν ένα 

εκτενές τοπογραφικό δίκτυο έκφρασης, ώστε να απωθούν τους EphA3 θετικούς 

άξονες και να τους οδηγούν στη σωστή τους θέση (Cheng et al., 1995; Drescher et al., 

1995). 

 Εκτός από το οπτικό σύστηµα τα µόρια Eph/ephrins παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στην καθοδήγηση των αναπτυσσόµενων νευραξόνων στην περιοχή του ιπποκάµπου 

(Gao et al., 1996), των συνδεσµικών νευρώνων του νωτιαίου µυελού στην περιοχή 

της µέσης γραµµής (Klein, 2001) και του πυραµιδικού δεµατίου στο επίπεδο του 

νωτιαίου µυελού (Bergemann et al., 1998; Coonan et al., 2001; Kullander et al., 2001; 

Yokoyama et al., 2001). Εκτός από την καθοδήγηση αναπτυσσόµενων νευραξόνων, 

εµπλέκονται και σε διαδικασίες διαµερισµατοποίησης του αναπτυσσόµενου 

ροµβειδούς εγκεφάλου (Flanagan and Vanderhaeghen, 1998; Holder and Klein, 

1999), µετανάστευσης των κυττάρων της νευρικής ακρολοφίας (neural crest cells) 

(Holder and Klein, 1999; Klein, 2001; Wilkinson, 2001), αλλά και κυτταρικών 

πληθυσµών του κεντρικού νευρικού συστήµατος, όπως για παράδειγµα των 

ενδονευρώνων του οσφρητικού βολβού (Yokoyama et al., 2001). 

 

4.2.1.3 Στοιχεία εξωκυττάριου χώρου (extracellular matrix components, ECM) 

 Οι πρωτεΐνες του εξωκυττάριου χώρου, οι οποίες αρχικά έχει βρεθεί ότι 

εµπλέκονται στην καθοδήγηση νευραξόνων είναι η λαµινίνη και η φιµπρονεκτίνη 

(Varela-Echavarria and Guthrie, 1997). Η λαµινίνη είναι µια µεγάλου µεγέθους 

πρωτεΐνη που αποτελείται από τρεις υποµονάδες, οι οποίες ονοµάζονται Α, Β1 και 

Β2. Η καθεµία από αυτές τις υποµονάδες έχει βρεθεί ότι εµπλέκεται σε διαφορετικές 

λειτουργίες, όπως η συνάφεια κυττάρων, η επέκταση νευραξόνων καθώς και η 

σύνδεση µε άλλα µόρια, όπως η ηπαρίνη (Gundersen, 1987; Hynes et al., 1992; 

Sanes, 1989; Varela-Echavarria and Guthrie, 1997).  

 Η φιµπρονεκτίνη αποτελείται από δύο υποµονάδες, διαφορετικές µεταξύ 

τους, οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε δισουλφιδικό δεσµό και εµφανίζουν θέσεις 

δέσµευσης µε διάφορα άλλα µόρια. Παράγεται από ινοβλάστες και άλλα 
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µεσεγχυµατικά κύτταρα, ενώ ανιχνεύεται και στο περιφερικό νευρικό σύστηµα, όπου 

εµπλέκεται στη µετανάστευση των κυττάρων της νευρικής ακρολοφίας (Kandel et al., 

1991). 

 Τέλος, πιο πρόσφατες µελέτες έχουν αρχίσει να φανερώνουν και άλλες 

πρωτεΐνες του εξωκυττάριου χώρου, οι οποίες εµπλέκονται στη διαδικασία της 

ανάπτυξης του νευρικού συστήµατος. Συγκεκριµένα, έχει δειχθεί ότι το κολλαγόνο, η 

τενασίνη-R (tenascin-R), η τενασίνη- C (tenascin-C) και η ανοσµίνη-1 (anosmin-1) 

εµπλέκονται σε διαδικασίες µετανάστευσης και επέκτασης νευραξόνων (Varela-

Echavarria and Guthrie, 1997). 

 

4.2.1.4 Σεµαφορίνες (Semaphorins)  

 Μια άλλη οικογένεια µορίων µε απωθητική κυρίως δράση είναι οι 

σεµαφορίνες (semaphorins). Οι συγκεκριµένες πρωτεΐνες ταξινοµούνται σε 8 τάξεις. 

Οι τάξεις Ι-ΙΙ συναντώνται στα ασπόνδυλα, οι τάξεις ΙΙΙ-VI στα σπονδυλωτά και 

υπάρχει και η V τάξη, η οποία εµφανίζεται σε ιούς. Στις τάξεις Ι, ΙV, V και VI 

ανήκουν διαµεµβρανικές πρωτεΐνες, στις τάξεις II, III και V εκκρινόµενες, ενώ στην 

τάξη VII ανήκουν πρωτεΐνες που συνδέονται µε GPI δεσµό στην επιφάνεια των 

κυττάρων (Raper, 2000; Tamagnone and Comoglio, 2000; Yu and Bargmann, 2001). 

Το χαρακτηριστικό των σεµαφορινών είναι η “sema” περιοχή 500 αµινοξέων που 

υπάρχει στο εξωκυττάριο τµήµα τους, και περιλαµβάνει 500 αµινοξέα µεταξύ των 

οποίων 17 συντηρηµένες κυστεΐνες και είναι υπεύθυνη για τη σύνδεση των 

σεµαφορινών µε τους υποδοχείς τους (Feiner, 1997). 

 Έως σήµερα έχουν αναγνωριστεί δύο είδη υποδοχέων των σεµαφορινών: οι 

neuropilins και οι plexins. Οι neuropilins αλληλεπιδρούν µόνο µε εκκρινόµενης 

µορφής σεµαφορίνες, ενώ αντίθετα οι plexins αλληλεπιδρούν µε µεµβρανικές 

σεµαφορίνες και όχι µε εκκρινόµενες (Raper, 2000; Tamagnone and Comoglio, 2000; 

Yu and Bargmann, 2001).  

 Σχετικά µε τις δράσεις των σεµαφορινών έχει δειχθεί ότι εµπλέκονται κυρίως 

σε ανασταλτικές ή απωθητικές λειτουργίες. Συγκεκριµένα, απωθούν 

αναπτυσσόµενους νευράξονες, προκαλούν αναστολή της επέκτασης νευραξόνων και 

δηµιουργία δενδριτών σε κινητικούς νευρώνες και κατάρρευση (collapse) του 

αυξητικού κώνου αισθητικών νευρώνων (Kolodkin, 1996). 
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4.2.2 Πρωτεΐνες που δρουν µε διάχυση εξ’ αποστάσεως 

4.2.2.1 Νετρίνες και υποδοχείς  

 Οι πολυποίκιλες δράσεις του εδαφιαίου πετάλου οφείλονται κατά µεγάλο 

βαθµό στη δράση των νετρινών. Οι νετρίνες είναι εκκρινόµενες πρωτεΐνες, οι οποίες 

κλωνοποιήθηκαν αρχικά στην όρνιθα και βρέθηκε ότι επάγουν την επέκταση 

νευραξόνων και έλκουν τους αναπτυσσόµενους νευράξονες των συνδεσµικών 

νευρώνων του νωτιαίου µυελού (Kennedy et al., 1994; Serafini et al., 1994). Στην 

όρνιθα έχουν κλωνοποιηθεί δύο νετρίνες, η νετρίνη–1, που εκφράζεται από τα 

κύτταρα του εδαφιαίου πετάλου και η νετρίνη-2, που εκφράζεται στην κοιλιακή 

πλευρά του νωτιαίου µυελού εκτός από την περιοχή του εδαφιαίου πετάλου (Kennedy 

et al., 1994; Serafini et al., 1994). Στα θηλαστικά έχει κλωνοποιηθεί η νετρίνη-1, η 

οποία εκφράζεται στην περιοχή του εδαφιαίου πετάλου (Livesey and Hunt, 1997), 

ενώ έως σήµερα δεν έχει βρεθεί η οµόλογη της νετρίνης-2 της όρνιθας στους µύες. 

∆οµικά οι νετρίνες φέρουν περιοχές που εµφανίζουν οµοιότητα µε αµινοξυτελικές 

περιοχές του µορίου της λαµινίνης και περιοχές µε οµοιότητα στον επιδερµικό 

τροφικό παράγοντα (EGF) (εικόνα 15) (Tessier-Lavigne and Goodman, 1996).  

 Πρόσφατα, έχουν κλωνοποιηθεί στους µύες άλλα τρία µέλη της οικογένειας 

των νετρινών, η νετρίνη-3 (Puschel, 1999), η νετρίνη-4 (Yin et al., 2000) και η 

συνδεδεµένη στην επιφάνεια των κυττάρων µε GPI δεσµό νετρίνη G (Nakashiba et 

al., 2000). Από τα παραπάνω µόρια µόνο η νετρίνη-4 εκφράζεται στην περιοχή της 

µέσης γραµµής και φαίνεται να ασκεί ελκτική δράση σε κάποιο υποπληθυσµό 

συνδεσµικών νευρώνων του νωτιαίου µυελού (Yin et al., 2000). 

 Οι υποδοχείς των νετρινών χωρίζονται σε δύο οικογένειες. Τα µόρια DCC 

(Deleted in Colorectal Cancer) (Fearon et al., 1990) και neogenin (Vielmetter et al., 

1994) ανήκουν στην πρώτη οικογένεια και είναι οµόλογες πρωτεΐνες µε την unc-40 

του C. elegans (Hedgecock et al., 1990). ∆οµικά, οι πρωτεΐνες αυτές είναι 

διαµεµβρανικές και φέρουν 4 επαναλήψεις µε οµολογία στις ανοσοσφαιρινικές 

περιοχές των µορίων συνάφειας και 6 περιοχές µε οµολογία στις τύπου ΙΙΙ περιοχές 

της φιµπρονεκτίνης (Varela-Echavarria and Guthrie, 1997) (εικόνα 15). Η δεύτερη 

οικογένεια αποτελείται από τα µόρια που ονοµάζονται UNC-5 και είναι οµόλογες 

πρωτεΐνες µε την unc-5 του C. elegans. Τα µέλη αυτής της οικογένειας είναι και αυτά 

διαµεµβρανικά µόρια, τα οποία εµφανίζουν 2 επαναλήψεις µε οµολογία στις 

ανοσοσφαιρινικές περιοχές των µορίων συνάφειας και 2 περιοχές οµόλογες της 

θροµβοσπονδίνης τύπου Ι (TSPI) (Leung-Hagesteijn et al., 1992). 
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 Σχετικά µε τη δράση των νετρινών, αρχικά είχαν χαρακτηριστεί ως τα µόρια 

που ευθύνονται για την ελκτική επίδραση που ασκεί το εδαφιαίο πέταλο στην 

επέκταση των νευραξόνων των συνδεσµικών νευρώνων του νωτιαίου µυελού 

(Kennedy et al., 1994). Στη συνέχεια δείχθηκε ότι η δράση τους αυτή παρατηρείται  

 

 

Εικόνα 15: Σχηµατική απεικόνιση των νετρινών και των υποδοχέων τους.  
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και σε άλλες περιοχές του νευρικού συστήµατος σε άλλου τύπου νευρικούς 

πληθυσµούς. Βρέθηκε ότι η νετρίνη-1 έλκει τους αναπτυσσόµενους άξονες που 

προέρχονται από την παρεγκεγαλίδα προς το θάλαµο (Shirasaki et al., 1995), τους 

άξονες των γαγγλιακών κυττάρων του αµφιβληστροειδούς χιτώνα του οφθαλµού (de 

la Torre et al., 1997) και τους φλοιοθαλαµικούς άξονες του τελεγκεφάλου (Metin et 

al., 1997). Ακολούθως δείχθηκε ότι η νετρίνη ασκεί απωθητική δράση στους άξονες 

του κινητικού πυρήνα του τροχιλιακού νεύρου (Colamarino and Tessier-Lavigne, 

1995a).  

 Οι διαφορετικές δράσεις που εµφανίζει η νετρίνη οφείλονται στην 

αλληλεπίδρασή της µε διαφορετικούς υποδοχείς στους νευρώνες που αποκρίνονται 

στην ύπαρξή της. Συγκεκριµένα, οι άξονες των κυττάρων που εκφράζουν τον DCC 

υποδοχέα έλκονται από τη νετρίνη, ενώ οι άξονες που φέρουν τους UNC-5 υποδοχείς 

απωθούνται (Cook et al., 1998; Guthrie, 1997; Keino-Masu et al., 1996; Leonardo et 

al., 1997; Shirasaki et al., 1998; Varela-Echavarria and Guthrie, 1997). Τα τελευταία 

χρόνια ωστόσο, έχει αρχίσει να φαίνεται ότι στην απωθητική δράση της νετρίνης 

εµπλέκεται και ο DCC υποδοχέας. Συγκεκριµένα έχει δειχθεί ότι σε πληθυσµούς 

κυττάρων που εκφράζουν και τους δύο υποδοχείς, υπάρχει αλληλεπίδραση των δύο 

αυτών µορίων για να επιτευχθεί η απωθητική δράση (Hong et al., 1999; Seeger and 

Beattie, 1999; Terman and Kolodkin, 1999). 

 Εκτός από την επίδραση που έχει η νετρίνη στη διαδικασία της επέκτασης 

των νευραξόνων, έχει δειχθεί ότι εµπλέκεται και στον προσανατολισµό των 

µεταναστευόντων κυττάρων, δρώντας είτε ελκτικά είτε απωθητικά. Συγκεκριµένα, 

έχει δειχθεί ότι έλκει τα µεταναστεύοντα κύτταρα του πρόσθιου επιφανειακού 

µεταναστευτικού µονοπατιού του αναπτυσσόµενου ροµβοειδούς εγκεφάλου (το 

µεταναστευτικό µονοπάτι φαίνεται στην εικόνα 10) (Yee et al., 1999). Τα κύτταρα 

αυτά εκφράζουν καθόλη τη διάρκεια της µετανάστευσής τους τον υποδοχέα DCC 

(Yee et al., 1999). Αντίθετα, η νετρίνη ασκεί απωθητική δράση στα µεταµιτωτικά 

κοκκώδη κύτταρα του φλοιού της παρεγκεφαλίδας (Przyborski et al., 1998) και στα 

κύτταρα που δηµιουργούνται στην βλαστική στοιβάδα της πλάγιας περιοχής των 

πρόδροµων βασικών γαγγλίων (lateral ganglionic eminence, LGE) και καταλήγουν 

στο αναπτυσσόµενο ραβδωτό (το µονοπάτι Β στην εικόνα 7) (Hamasaki et al., 2001). 

 Οι περισσότερες, αλλά όχι όλες οι δράσεις της νετρίνης και των υποδοχέων 

της, που περιγράψαµε ως τώρα, επιβεβαιώνονται από το φαινότυπο των µυών µε 

απώλεια δράσης της νετρίνης (Serafini et al., 1996) ή του DCC (Fazeli et al., 1997). 
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Συγκεκριµένα, τα ζώα αυτά εµφανίζουν προβλήµατα στην προβολή των αξόνων των 

συνδεσµικών νευρώνων του νωτιαίου µυελού προς τη µέση γραµµή (Serafini et al., 

1996). Ωστόσο, δεν επηρεάζονται οι άξονες του κινητικού πυρήνα του τροχιλιακού 

νεύρου, οι οποίοι όπως είπαµε απωθούνται από τη νετρίνη (Serafini et al., 1996). 

Σηµαντικά προβλήµατα παρουσιάζουν δοµές που απαρτίζονται από άξονες 

συνδεσµικών νευρώνων, όπως το µεσολόβιο. Επιπλέον στα συγκεκριµένα ζώα δεν 

σχηµατίζεται ο βασικός πυρήνας της γέφυρας (Serafini et al., 1996). 

 

4.2.2.2 F-σπονδίνη (F-spondin)  

 Μια άλλη διαχεόµενη πρωτεΐνη, η οποία κλωνοποιήθηκε και 

χαρακτηρίστηκε την τελευταία δεκαετία είναι η F-σπονδίνη (F-spondin). H 

συγκεκριµένη πρωτεΐνη εµφανίζει µια µοναδική δοµή στο αµινοτελικό της άκρο, 

αλλά στο καρβόξυτελικό της άκρο έχει 6 επαναλήψεις περιοχής που εµφανίζει 

οµολογία µε τµήµατα της πρωτεΐνης του εξωκυττάριου χώρου θροµβοσπονδίνη (Klar 

et al., 1992). Η F-σπονδίνη βρέθηκε ότι εκφράζεται στην περιοχή του εδαφιαίου 

πετάλου και επάγει τη συνάφεια και την επέκταση νευραξόνων από τους 

συνδεσµικούς νευρώνες του νωτιαίου µυελού και από αισθητικούς νευρώνες (Klar et 

al., 1992). Η πρωτεΐνη έχει ανιχνευθεί και στην όρνιθα (Burstyn-Cohen et al., 1999), 

ενώ in vivo µελέτες έχουν δείξει ότι εµπλέκεται στην σωστή προβολή των αξόνων 

των συνδεσµικών νευρώνων στην αντίθετη πλευρά του νευρικού σωλήνα καθώς 

αυτοί προβάλουν κάτω από το εδαφιαίο πέταλο (Burstyn-Cohen et al., 1999). 

 

4.2.2.3 Slit-Robo 

 Μια άλλη οικογένεια χηµειοτροπικών παραγόντων µε απωθητική δράση 

αποτελούν οι πρωτεΐνες slit. Το πρώτο µέλος αυτής της οικογένειας κλωνοποιήθηκε 

στη ∆ροσόφιλα, αλλά ως σήµερα έχουν κλωνοποιηθεί 3 γονίδια και στα θηλαστικά 

(Brose et al., 1999; Holmes et al., 1998; Li et al., 1999). Τα γονίδια αυτά 

κωδικοποιούν µεγάλες γλυκο πρωτεΐνες του εξωκυττάριου χώρου µε τη δοµή που 

φαίνεται στην εικόνα 19. Συγκεκριµένα, φέρουν 4 επαναλήψεις περιοχών πλούσιες σε 

λευκίνες και 7-9 επαναλήψεις περιοχών οµόλογες µε EGF  (Brose and Tessier-

Lavigne, 2000; Nguyen-Ba-Charvet and Chedotal, 2002).  

 Οι υποδοχείς των πρωτεϊνών slit είναι οι πρωτεΐνες Robo. Στα θηλαστικά 

έχουν κλωνοποιηθεί 3 γονίδια που κωδικοποιούν 3 διαφορετικές πρωτεΐνες. 

Πρόκειται για µόρια που ανήκουν στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών  και η 
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δοµή τους φαίνεται στην εικόνα 16. Είναι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες που φέρουν 5 

επαναλήψεις οµόλογες των ανοσοσφαιρινικών περιοχών και 3 επαναλήψεις µε 

οµολογία στις φιµπρονεκτινικές τύπου ΙΙΙ περιοχές (Brose and Tessier-Lavigne, 2000; 

Kidd et al., 1998; Li et al., 1999; Nguyen-Ba-Charvet and Chedotal, 2002). 

Οι δράσεις των συγκεκριµένων πρωτεϊνών είναι ποικίλες. Εµπλέκονται τόσο 

στην καθοδήγηση αναπτυσσόµενων νευραξόνων όσο και στη µετανάστευση 

κυττάρων. Έχει δειχθεί ότι οι πρωτεΐνες slit, µέσω της αλληλεπίδρασης µε τους 

υποδοχείς robo, απωθούν τους νευράξονες του ιπποκάµπου, του οσφρητικού βολβού 

και των κινητικών νευρώνων του νωτιαίου µυελού (Brose et al., 1999; Li et al., 

1999). Επιπλέον, στην αλληλεπίδραση slit-robo οφείλεται η απώθηση των 

µεταναστευόντων κυττάρων της υποκοιλιακής ζώνης του τελεγκεφάλου προς τον 

οσφρητικό βολβό (Brose and Tessier-Lavigne, 2000). Τέλος έχει βρεθεί ότι το slit 

επάγει την επέκταση και τη δηµιουργία δενδριτών από τους αισθητικούς νευρώνες 

του νωτιαίου µυελού (Wang et al., 1999). 

 

Εικόνα 16: Σχηµατική απεικόνιση των µορίων slit και Robo.  
 

 

 Πολύ πρόσφατα δείχθηκε ότι τα διάφορα συστήµατα µορίων που 

επηρεάζουν την καθοδήγηση των νευραξόνων ή των κυττάρων κατά την ανάπτυξη 
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δεν είναι τόσο ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, όσο αρχικά πιστευόταν. 

Συγκεκριµένα αποδείχθηκε ότι το σύστηµα των νετρινών/DCC και slit/Robo 

αλληλεπιδρούν επηρεάζοντας τις έως τότε γνωστές λειτουργίες τους (Stein and 

Tessier-Lavigne, 2001).  

Όπως ήταν ήδη γνωστό οι συνδεσµικοί άξονες του νωτιαίου µυελού, οι οποίοι 

εκφράζουν το DCC έλκονται από την νετρίνη που εκφράζεται στο εδαφιαίο πέταλο. 

Aπό τη στιγµή που ο αναπτυσσόµενος νευράξονας περάσει τη µέση γραµµή παύει να 

αποκρίνεται στην νετρίνη, παρόλο που διατηρεί την έκφραση του DCC (Tessier-

Lavigne and Goodman, 1996). Παράλληλα, αρχίζει η έκφραση της πρωτεΐνης robo, 

ώστε ο αναπτυσσόµενος νευράξονας να απωθείται από το slit που εκφράζεται από το 

εδαφιαίο πέταλο και να µην ξαναπεράσει τη µέση γραµµή (Kidd et al., 1999; Zou et 

al., 2000). Όπως αποδείχθηκε, η ενεργοποίηση του υποδοχέα robo από τον προσδέτη 

του slit οδηγεί σε µια αλληλεπίδραση της ενδοκυττάριας περιοχής του robo, CC1, µε 

την ενδοκυττάρια περιοχή P3 του DCC και αυτή η αλληλεπίδραση είναι που 

προκαλεί την παύση της ελκτικής δράσης της νετρίνης, όταν οι νευράξονες 

διασχίσουν τη µέση γραµµή (Stein and Tessier-Lavigne, 2001). Aπό τα παραπάνω 

αποτελέσµατα γίνεται ακόµα πιο σαφές το εύρος των δυνατοτήτων καθοδήγησης που 

παρέχουν τα έως τώρα γνωστά µόρια.  

 Είναι επίσης αρκετά σηµαντικό να τονιστεί ότι τα περισσότερα από τα µόρια 

τα οποία αναφέραµε χαρακτηρίστηκαν αρχικά µε βάση την ικανότητά τους να 

επηρεάζουν την επέκταση των αναπτυσσόµενων νευραξόνων. Στη συνέχεια όµως 

άρχισε να διαφαίνεται ότι τόσο τα µόρια συνάφειας, όσο και οι Eph/ephrins και οι 

νετρίνες εµπλέκονται και στην καθοδήγηση των µεταναστευόντων κυτταρικών 

σωµάτων, φανερώνοντας κατά αυτό τον τρόπο την ποικιλία των µηχανισµών που 

διέπουν την ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

Ο γενικότερος σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση των 

µοριακών και κυτταρικών µηχανισµών που επηρεάζουν την οριζόντια µετανάστευση 

στο αναπτυσσόµενο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Πιο συγκεκριµένα εστιαστήκαµε σε 

δύο οριζόντια µεταναστευτικά µονοπάτια που λαµβάνουν χώρα στον οπίσθιο 

ροµβοειδή εγκέφαλο: το οπίσθιο επιφανειακό µεταναστευτικό µονοπάτι (ΟΕΜΜ) και 

το µεταναστευτικό µονοπάτι της κάτω ελαίας (ΜΜΚΕ) (εικόνα 10). Οι δύο αυτοί 

κυτταρικοί πληθυσµοί παρόλο που δηµιουργούνται στο ίδιο σηµείο, την ίδια περίπου 

χρονική στιγµή εµφανίζουν πολλές διαφορές στη µεταναστευτική τους πορεία και 

ειδικά στο σηµείο της µέσης γραµµής.  

Επιγραµµατικά οι κύριοι στόχοι που τέθηκαν κατά την έναρξη της µελέτης 

ήταν οι εξής: 

• Η διερεύνηση του ρόλου της πρωτεΐνης TAG-1, η οποία εκφράζεται κατά την 

διάρκεια της µετανάστευσης των κυττάρων του ΟΕΜΜ από τα ίδια τα 

µεταναστεύοντα κύτταρα, καθώς ήταν ήδη γνωστό ότι η TAG-1 εµπλέκεται 

τόσο στην καθοδήγηση των αναπτυσσόµενων νευραξόνων όσο και στην 

καθοδήγηση µεταναστευόντων κυττάρων άλλων συστηµάτων. 

• Η ανίχνευση της έκφρασης άλλων µορίων συνάφειας από τα κύτταρα ή από 

το περιβάλλον όπου συντελείται η µετανάστευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ 

και η πιθανή δράση που ασκούν στα µεταναστεύοντα κύτταρα. 

• Η µελέτη των επιδράσεων του µικροπεριβάλλοντος της µετανάστευσης σε 

σχέση µε την εσωτερική µοίρα των κυττάρων του ΜΜΚΕ. 

• Η διερεύνηση του ρόλου του εδαφιαίου πετάλου στην καθοδήγηση των 

κυττάρων του OEMM και του ΜΜΚΕ. 

• Η µελέτη του ρόλου της πρωτεΐνης νετρίνης στην µετανάστευση των 

κυττάρων του ΟΕΜΜ και του ΜΜΚΕ. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ 

Στη παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν φυσιολογικοί µύες των στελεχών 

CBAxC57Bl/10 και OF1 (Iffa Credo, Lyon, France). Η ηµέρα της σύλληψης 

θεωρήθηκε εµβρυονική ηµέρα 0.5 (Ε0.5). Τα έγκυα ζώα θυσιάστηκαν µε µεγάλη 

δόση αιθέρα ή χλωροφορµίου και τα έµβρυα συλλέχθηκαν σε φωσφορικό διάλυµα 

PBS (Phosphate Buffer Saline: 400mM Na2HPO4, 50mM NaH2PO4, 1,5M NaCl). Στη 

συνέχεια, ακολούθησε µονιµοποίηση του ιστού ή αποµόνωση ιστοτεµαχίων για 

καλλιέργεια (explants). 

Χρησιµοποιήθηκαν επίσης µύες από τη διασταύρωση θηλυκών ΟF1 µε 

αρσενικά ß-geo ROSA-26, τα οποία εκφράζουν το γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης στο 

νευρικό τους σύστηµα ((Friedrich and Soriano, 1991), Jackson Laboratories). 

Mύες που εµφανίζουν απώλεια δράσης του γονιδίου TAG-1 (TAG-1 deficient 

mice): Χρησιµοποιήθηκαν µύες του στελέχους C57Bl/6 µεταλλαγµένοι ώστε να µην 

εκφράζουν την πρωτεΐνη TAG-1. Στα συγκεκριµένα ζώα έχει αφαιρεθεί η 

αλληλουχία του γονιδίου της TAG-1 µεταξύ των εξονίων ΙΙ και V, η οποία 

κωδικοποιεί την αµινοξική αλληλουχία από το σηµείο έναρξης της µεταγραφής ως 

και την πρώτη  Ig- περιοχή (Fukamauchi et al., 2001). Χρησιµοποιώντας αντισώµατα 

ειδικά για τις Ig ή για τις FNIII περιοχές του µορίου της TAG-1 σε πειράµατα 

ανοσοϊστοχηµείας, δείχθηκε ότι µε αυτού του είδους την αφαίρεση αλληλουχίας δεν 

παράγεται καθόλου πρωτεΐνη (Fukamauchi et al., 2001). Για τον προσδιορισµό του 

γονότυπου των διαφόρων εµβρύων ως προς το µεταλλαγµένο και το φυσιολογικό 

αλλήλιο, έγινε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR), σύµφωνα µε τις οδηγίες 

που αναφέρονται από τους (Fukamauchi et al., 2001). 

Mύες που εµφανίζουν απώλεια δράσης του γονιδίου L1 (L1 deficient mice): 

Θηλυκοί ετερόζυγοι µύες διασταυρώθηκαν µε αγρίου τύπου C57Bl/10 αρσενικά. Στα 

έµβρυα που προέκυψαν από αυτές τις διασταυρώσεις έγινε προσδιορισµός του φύλου 

και του γονότυπου τους ως προς το φυσιολογικό και το µεταλλαγµένο αλλήλιο του 

L1, χρησιµοποιώντας αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) (Dahme et al., 

1997). Σε όλα τα πειράµατά µας χρησιµοποιήσαµε αρσενικά έµβρυα που έφεραν το 

µεταλλαγµένο αλλήλιο στο Χ χρωµόσωµά τους και αγρίου τύπου ζώα.  
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Mύες που εµφανίζουν απώλεια δράσης του γονιδίου EphΑ4 (EphA4 deficient 

mice): Χρησιµοποιήθηκαν µύες που εµφανίζουν απώλεια δράσης του γονιδίου Eph 

Α4, οι οποίοι δηµιουργήθηκαν σύµφωνα µε τους (Helmbacher et al., 2000). Ο 

προσδιορισµός του γονότυπου των συγκεκριµένων εµβρύων ή νεογέννητων µυών 

έγινε µε την αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR), χρησιµοποιώντας τους 

ανιχνευτές που αναφέρουν οι (Helmbacher et al., 2000). 

Τέλος χρησιµοποιήθηκαν γονιµοποιηµένα αυγά όρνιθας (Gallus gallus 

domesticus) και ορτυκιού (Cotunix cotunix japonica), τα οποία επωάστηκαν στους 

38οC σε υψηλή υγρασία και η ηλικία των εµβρύων προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τους 

(Hamburger and Hamilton, 1951). 

 

2. ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

2.1 Βακτηριακές καλλιέργειες 

Για την καλλιέργεια των βακτηριακών στελεχών Ε.coli (DH5a και XL-1-blue) 

χρησιµοποιήθηκαν τα θρεπτικά υλικά LB (Luria-Bertani) και 2xYT σε υγρή και 

στερεά µορφή και σε σύσταση όπως περιγράφεται από τη STRATAGENE. Ανάλογα 

µε τον πλασµιδιακό φορέα που χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό των 

βακτηρίων, έγινε και η προσθήκη των απαιτούµενων αντιβιοτικών, αµπικιλίνη 

15µg/ml ή/και τετρακυκλίνη 10µg/ml. 

 

2.2 Μετασχηµατισµός (transformation) βακτηριακών κυττάρων 

Ο µετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων έγινε µε τη µέθοδο LB-PEG. Η 

µέθοδος αυτή δίνει συχνότητα µετασχηµατισµού κυττάρων µεγαλύτερη από 1x107 

και περιλαµβάνει σε συντοµία τα παρακάτω στάδια: 

1. Μεταφέρουµε µιας βακτηριακής αποικίας Ε.coli από ένα φρέσκο 2xΥΤ-άγαρ 

τρυβλίο σε υγρή καλλιέργεια µικρού όγκου (2-3 ml) και επωάζουµε 14-16 ώρες 

στους 37οC. 

2. Εµβολιάζουµε 250ml 2xYT µε 2.5 ml από την παραπάνω καλλιέργεια και  

επωάζουµε, ώσπου η οπτική πυκνότητα των  κυττάρων στα 600nm να φτάνει έως 0.7. 

3. Τοποθετούµε στον πάγο για 10 λεπτά. 

4. Φυγοκεντρούµε τα κύτταρα στους 4οC, στις 5000 rpm για 15 λεπτά και 

επαναδιαλύουµε σε 2.5 ml κρύο 2xYT. 

5. Προσθέτουµε 12.5 ml διάλυµα LB-PEG (36% γλυκερόλη, 12% PEG 8000, 12mM 

MgSO4 σε LB θρεπτικό) και αναδεύουµε καλά, αλλά όχι απότοµα. (Όσα από τα 
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κύτταρα δεν χρησιµοποιηθούν αµέσως µπορούν να µοιραστούν σε µικρές ποσότητες 

και να διατηρηθούν στους –80οC). 

6. Αναµιγνύουµε 100 µl βακτήρια µε 1 µl DNA (περίπου 500ng) και αφήνουµε στον 

πάγο για 15 λεπτά.  

7. Μεταφέρουµε τα βακτήρια στους 42οC για 1 λεπτό και µετά ξανά στον πάγο για 5 

λεπτά. 

8. Προσθέτουµε 900 µl 2xYT και επωάζουµε στους 37οC για 1 ώρα αναδεύοντας. 

9. Απλώνουµε τα βακτήρια σε τρυβλία επιστρωµένα µε 2xYT και επωάζουµε στους 

37οC για 15 περίπου ώρες.  

 

2.3 Αποµόνωση νουκλεϊκών οξέων 

2.3.1 Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA σε µικρή κλίµακα 

 Για την παρασκευή σε µικρή κλίµακα (mini prep) υπερελικωµένου 

πλασµιδιακού DNA χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος αλκαλικής λύσης (alkaline lysis). Η 

µέθοδος αυτή αποδίδει υψηλής καθαρότητας και σχετικά µεγάλες ποσότητες 

πλασµιδιακού  DNA (10-15 µg) κατάλληλου για ανάλυση µε περιοριστικές 

ενδονουκλεάσες. Το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε περιγράφεται από τους 

(Sambrook et al., 1989). 

 

2.3.2 Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA σε µεγάλη κλίµακα 

 Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος αλκαλικής λύσης σε συνδυασµό µε διαδοχικές 

υπερφυγοκεντρήσεις διαβάθµισης χλωριούχου κεσίου (CsCl gradient), παρουσία 

βρωµιούχου αιθιδίου (Sambrook et al., 1989). Επίσης, αποµονώθηκε πλασµιδιακό 

DNA µε το σύστηµα plasmid midiprep kit της Biorad, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

προµηθεύτριας εταιρείας. 

 

2.3.3 Αποµόνωση γενοµικού DNA από ιστούς 

 Για την αποµόνωση γενοµικού DNA από ιστούς (ουρές µυών ή αµνιακοί 

σάκκοι εµβρύων µυών) ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία: Οι ιστοί επωάστηκαν 

για 14-16 ώρες στους 55οC σε διάλυµα, το οποίο περιείχε τα εξής: 0.1mg/ml 

πρωτεϊνάση Κ, 50mM Tris pH8.0, 50mM KCl, 2.5mM EDTA, 0.45% Nonidet P-40 

και 0.45% Tween-20. Μετά από φυγοκέντρηση, παίρνουµε το υπερκείµενο, 

προσθέτουµε ίσο όγκο ισοπροπανόλης και αφήνουµε στον πάγο για 15 λεπτά. Στη 

συνέχεια µε φυγοκέντρηση γίνεται η κατακρήµνιση του DNA και µετά από ένα 
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πλύσιµο της πελλέτας µε 70% EtOH επαναδιαλύουµε στον επιθυµητό όγκο σε 10mM 

Tris pH8.0. 

 

2.4 Πέψη µορίων DNA µε ένζυµα περιορισµού 

 Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν από τις 

εταιρείες Promega, Minotech και Νew England Biolabs και οι πέψεις 

πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις οδηγίες της προµηθεύτριας εταιρείας και µε 

βάση τα πρωτόκολλα που περιγράφονται από τους (Sambrook et al., 1989).  

Στη συνέχεια τα προϊόντα των πέψεων καθαρίστηκαν µε τη µέθοδο 

καθαρισµού µε φαινόλη-χλωροφόρµιο και κατακρήµνιση µε αιθανόλη και άλας 

οξικού νατρίου (Sambrook et al., 1989).  

 

2.5 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) 

Για το προσδιορισµό του γονότυπου των µυών που εµφανίζουν απώλεια 

δράσης συγκεκριµένων γονιδίων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυµεράσης (PCR). Οι εκκινητές (primers) που χρησιµοποιήθηκαν 

καθώς και οι συνθήκες που ακολουθήθηκαν για κάθε αντίδραση περιγράφονται από 

τους (Dahme et al., 1997) (Fukamauchi et al., 2001)και (Helmbacher et al., 2000) για 

τους µύες που έχουν απώλεια δράσης των γονιδίων L1, TAG-1 και EphA4αντίστοιχα. 

Οι εκκινητές για την ανίχνευση των µυών µε απώλεια δράσης της TAG-1 

δηµιουργήθηκαν στο εργαστήριο µικροχηµείας του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας 

και Βιοτεχνολογίας, Ηρακλείου Κρήτης. Τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιήθηκαν 

ήταν από την εταιρεία FINZYMES. Οι αντιδράσεις για την ανίχνευση των µυών µε 

απώλεια δράσης του γονιδίου της EphA4 έγιναν στο εργαστήριο του Dr P.Charnay, 

Ecole Normale Supérieure, Paris και για την ανίχνευση των µυών µε απώλεια δράσης 

του γονιδίου της L1 έγιναν στο εργαστήριο της Dr M. Schachner, Institut fuer 

Bioynthese Neuraler Strukturen, Hamburg. 

 

3. ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

3.1 Προετοιµασία ιστών  

Αποµονωµένοι ροµβοειδείς εγκέφαλοι εµβρύων ή ιστοτεµάχια µετά από 

καλλιέργεια µονιµοποιήθηκαν σε 4% παραφορλµαλδεΰδη στους 4οC για χρονικό 

διάστηµα από 30 λεπτά έως 16 ώρες ανάλογα µε το είδος της διεργασίας που 

ακολουθήθηκε για την κάθε περίπτωση. Ορισµένοι ιστοί, που προορίζονταν για 
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ανοσοϊστοχηµεία για την ανίχνευση της πρωτεΐνης νεστίνης, µονιµοποιήθηκαν σε 

διάλυµα Clarke (αιθανόλη/οξικό οξύ 3/1) για 3 ώρες. Σε όσους από αυτούς 

προορίζονταν για πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας, έγινε έγκλιση σε διάλυµα αγαρόζης 

4% σε PBS και κόπηκαν σε µικροτόµο δόνησης (vibratome) σε τοµές πάχους 100µm. 

Ορισµένοι ιστοί µετά τη µονιµοποίηση τους επωάστηκαν σε διάλυµα σουκρόζης 30% 

σε PBS για 14-16 ώρες για κρυοπροστασία, και έγινε έγκλιση σε διάλυµα 15% 

σουκρόζης/ 7.5% ζελατίνης σε PBS και κόπηκαν σε κρυοτόµο σε τοµές πάχους 

16µm. Οι τοµές συλλέχθηκαν σε ζελατινοποιηµένες αντικειµενοφόρες πλάκες, οι 

οποίες διατηρήθηκαν στους -20oC µέχρι την περαιτέρω χρήση τους. 

Για τους ιστούς που προορίζονταν για πειράµατα in situ υβριδοποίησης έγινε 

έγκλιση σε διάλυµα 30% αλβουµίνης/0.5% ζελατίνης σε PBS, το οποίο 

πολυµερίστηκε µε την προσθήκη γλουταραλδεΰδης (1% τελική συγκέντρωση). Οι 

συγκεκριµένοι ιστοί κόπηκαν σε µικροτόµο δόνησης σε τοµές πάχους 100-200µm. 

 

3.2 Ιστοχηµικές χρώσεις  

3.2.1 Χρώση cresyl violet 

 Τοµές κρυοτόµου βάφθηκαν µε διάλυµα 1% cresyl violet (Sigma) για 10 

λεπτά και ακολούθως αφυδατώθηκαν σε διαλύµατα EtOH από 50% έως 100% για 5 

λεπτά στο καθένα. Τέλος επωάσθηκαν σε ξυλόλη (3x5 λεπτά) και καλύφθηκαν µε 

Entellan (MERCK).   

 

3.2.2 Χρώση ανίχνευσης β-γαλακτοσιδάσης  

 Ιστοί από ß-geo ROSA-26 ζώα µονιµοποιήθηκαν για 30 λεπτά σε 4% 

παραφολµαλδεΰδη και στη συνέχεια επωάστηκαν σε διάλυµα Χ-gal 4mg/ml  

(Promega) σε PBS παρουσία 3mΜ K3Fe(CN)6, 3mM K4Fe(CN)6, 2mM MgCl2 και 

0.1% TritonX-100 στους 30οC για 14-16 ώρες, ώσπου να εµφανιστεί το 

χαρακτηριστικό µπλε χρώµα. 

  

3.2.3 DiI σήµανση και φωτο-οξείδωση (φωτοµετατροπή, Photo-oxidation) 

Για τη σήµανση των αποφύσεων των ακτινωτών γλοιακών κυττάρων του 

νευρικού σωλήνα, ένας µικρός κρύσταλλος από 1,1’-dioctodecyl-3,3,3’,3’-

tetramethylindocarbocyanine (DiI) τοποθετήθηκε στην κοιλιακή περιοχή (ventricular 

zone) κοντά στο εδαφιαίο πέταλο σε αποµονωµένους ροµβοειδείς εγκεφάλους 

εµβρύων. Οι ιστοί διατηρήθηκαν στους 4οC σε διάλυµα παραφορµαλδεύδης 4% για 5 
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ηµέρες και κόπηκαν σε µικροτόµο δόνησης σε τοµές πάχους 100µm. Στη συνέχεια 

έγινε φωτο-οξείδωση- φωτοµετατροπή του σήµατος που προήλθε από το DiI ως εξής: 

κάθε τοµή αφού πλύθηκε σε 0.1Μ Tris pΗ8.2 επωάστηκε σε διάλυµα 

διαµινοβενζιδίνης (3,3’-diaminobenzidine, DAB) 1.5mg/ml σε 0.1M Tris pH8.2, 

κάτω από UV φως προερχόµενο απο µικροσκόπιο µε προσαρµοσµένη UV λάµπα. 

Κάθε περίπου 5 λεπτά γινόταν ανανέωση του διαλύµατος της DAB, ώσπου σε όλες 

τις σηµασµένες µε DiI αποφύσεις να δηµιουργηθούν αδιάλυτα προϊόντα της 

διαµινοβενζιδίνης και να µετατραπεί η φθορίζουσα σήµανση σε καφέ χρώµα (Sandell 

and Masland, 1988). 

 

3.3 Ανοσοϊστοχηµεία 

3.3.1 ∆ιαδικασία ανοσοϊστοχηµείας 

Η ανοσοϊστοχηµεία πραγµατοποιήθηκε σε ολόκληρους ιστούς (whole mount) 

ή σε τοµές από µικροτόµο δόνησης ή κρυοτόµο ως εξής: Οι ιστοί ή οι τοµές 

πλύθηκαν µε PBS και καλύφθηκαν οι µη ειδικές θέσεις δέσµευσης του αντισώµατος 

επωάζοντας 1 ώρα µε διάλυµα PBS, 1%ΒSA, 0.1%Τriton-X-100 ή PBS, 1%FCS, 

0.1%ΤritonΧ-100. Ακολούθως, επωάσθηκαν µε διάλυµα του πρωτοταγούς (primary) 

αντισώµατος σε PBS, 0.1%BSA, 0.1%TritonΧ-100 ή PBS, 0.1%FCS, 0.1%ΤritonΧ-

100, στους 4οC για 14-16 ώρες. Μετά από 3-4 πλυσίµατα µε PBΤ (PBS, 

0.1%TritonX-100) επωάσθηκαν µε το διάλυµα του δευτεροταγούς αντισώµατος για 2 

ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου. Όταν το αντίσωµα είναι συνδεδεµένο µε βιοτίνη 

ακολουθεί επώαση µε διάλυµα αβιδίνης-υπεροξειδάσης συνδεδεµένη µε βιοτίνη 

(Vectastain elite ABC kit, Vector Laboratories) και στη συνέχεια χρωµατική 

αντίδραση µε DAB (3,3’-Diaminobenzidine) και Η2Ο2 (FAST TM DAB tablet set, 

Sigma).  

Για την ανίχνευση της ενσωµατωµένης 5-βρώµο-2-δεόξυ-ουριδίνης επωάσαµε 

µε 2Ν ΗCL για 45 λεπτά, ακολούθησε πλύσιµο µε PBS και επωάσαµε για 5 λεπτά µε 

10-20mg/ml πρωτεϊνάση Κ. Μετά από εκτεταµένο πλύσιµο µε PBS ακολούθησε ξανά 

µονιµοποίηση µε 4% παραφορµαλδεύδη/0.2% γλουταραλδεύδη για 20 λεπτά. Στη 

συνέχεια επωάσαµε µε αντίσωµα κατά της 5-βρώµο-2-δεόξυ-ουριδίνης (1/300, 

Becton Dickinson) σε PGT (PBS, 0.2% ζελατίνη, 1% TritonΧ-100) στους 4oC 14-16 

ώρες και ακολουθείται η υπόλοιπη διαδικασία όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Σε 

διάλυµα PGT αραιώθηκε και το αντίσωµα QCPN για την ανίχνευση του πυρηνικού 

επίτοπου του ορτυκιού. 
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3.3.2 Πρωτοταγή αντισώµατα (primary abs) 

Τα κύρια αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα εξής: µονοκλωνικό 

αντίσωµα (ΜΑ) ενάντια στην TAG-1 (4D7 (σε µορφή ασκίτη), 1:1000, (Dodd et al., 

1988)), MA ενάντια στην class III β- τουµπουλίνη (Tuj-1 (ασκίτης), 1:1000, 

(Roskams et al., 1998) προσφορά του Dr A Frankfurter), MA ενάντια στο PSA-

NCAM (5A5 (ασκίτης), 1:1000, (Dodd et al., 1988)), ΜΑ ενάντια στη νεστίνη (Rat 

401 (υπερκείµενο), (Lendahl et al., 1990) 1/20, Developmental Studies Hybridoma 

Bank, DSHB) και ΜΑ έναντια ενός επίτοπου ετεροχρωµατίνης του ορτυκίου (QCPN 

(υπερκέιµενο), 1:50, DSHB (Lance-Jones and Langernaur, 1987)). Πολυκλωνικό 

αντίσωµα (ΠΑ), σε µορφή ορού, ενάντια στην L1 (ορός, 1:1000, προσφορά του 

Dr.Rathjen (Rathjen and Schachner, 1984)), ΠΑ από κουνέλι ενάντια στην 

εκφραζόµενη από βακτήρια πρωτεΐνη F3 (Gennarini et al., 1991), ΠΑ ενάντια στην 

πρωτεΐνη NrCAM (ορός 1/1000), που δηµιουργήθηκε σε κουνέλι σύµφωνα µε τους 

(Davis et al., 1996) και ΠΑ ενάντια στην πρωτεΐνη ΕphA4 (ορός 1:1000, προσφορά 

του Dr Charnay (Becker et al., 1995). 

 

3.3.3 ∆ευτεροταγή αντισώµατα (secondary abs) 

Τα δευτεροταγή αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα εξής: anti-mouse 

IgM συνδεδεµένο µε βιοτίνη (1:250, Jackson) ή συνδεδεµένο µε FITC (1:100, 

ΤAGΟ), anti-mouse IgG συνδεδεµένο µε βιοτίνη (1:250, Jackson) ή συνδεδεµένο µε 

Cy3 (1:1000, Jackson), anti-rabbit συνδεδεµένο µε βιοτίνη (1:500, Jackson) ή 

συνδεδεµένο µε Cy3 ή FITC (1:1000, Jackson 1:250, Amersham αντίστοιχα). 

 

3.4 In situ υβριδοποίηση 

3.4.1 ∆ιαδικασία in situ υβριδοποίησης 

Πειράµατα in situ υβριδοποίησης έγιναν σε τοµές µικροτόµου δόνησης 

πάχους 200µm ή σε ολόκληρα ιστοτεµάχια σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφεται 

στο (Bally-Cuif and Wassef, 1994). 

Οι ιστοί µονιµοποιήθηκαν σε 4% παραφορµαλδεΰδη για τουλάχιστον 15 ώρες, 

πλύθηκαν µε PBT (PBS, 0.1% Τween-20) και αφυδατώθηκαν περνώντας διαδοχικά 

από αυξανόµενες συγκεντρώσεις µεθανόλης σε PBT από 25% ως 100%. Στη 

συνέχεια, ενυδατώθηκαν και πάλι ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία. 

Eπιδράσαµε µε 2% Η2Ο2 για 1 ώρα για καταστροφή των ενδογενών υπεροξειδασών. 
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Μετά από πλύσιµο µε PBT επιδράσαµε µε πρωτεϊνάση Κ (10 µg/ml) για χρόνο 

ανάλογο µε το µέγεθος του ιστού. Στη συνέχεια έγινε ξανά µονιµοποίηση µε 4% 

παραφορµαλδεύδη + 0.2% γλουταραλδεΰδη για 20 λεπτά, πλύναµε µε PBT και 

επωάσαµε για 1 ώρα στους 70οC µε το διάλυµα προϋβριδοποίσης, το οποίο περιέχει: 

50% φορµαµίδιο, 5Χ SSC, 1% SDS, 50µg/ml yeast RNA, 50µg/ml ηπαρίνη. Στη 

συνέχεια πρoσθέτουµε τον ανιχνευτή, ο οποίος ήταν σηµασµένος µε διοξυγενίνη 

(Digoxigenin, DIG) σε συγκέντρωση 2µg/ml και επωάζουµε στους 70οC, 14-16 ώρες. 

Την επόµενη µέρα ακολουθεί πλύσιµο µε διάλυµα 50% φορµαµιδίου, 5Χ SSC και 1% 

SDS (2x30 λεπτά στους 70οC), επώαση µε διάλυµα 100µg/ml RNAse σε 0.5Μ NaCl, 

10mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1% Tween20 (2x30 λεπτά στους 37οC) για την 

αποικοδόµηση των τµηµάτων RNA που δεν έχουν δεσµευθεί µε το mRNA πάνω στον 

ιστό και πάλι πλύσιµο µε διάλυµα φορµαµιδίου 50% και 2X SSC (2x30 λεπτά στους 

65oC). Ακολούθως, επωάζουµε για 14-16 ώρες στους 4οC µε αντίσωµα anti-DIG 

συνδεδεµένο µε αλκαλική φωσφατάση (Anti-Digoxigenin-AP, Fab fragments, Roche) 

1:2000 σε TBST (137mM NaCl, 2.7mM KCl, 25mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1% 

Tween20) παρουσία 1% FSC, αφού πρώτα έχουµε επωάσει για 90 λεπτά µε διάλυµα 

10% FCS σε ΤBST για κάλυψη των µη ειδικών θέσεων δέσµευσης. Την επόµενη 

µέρα ακολουθούν εκτεταµένα πλυσίµατα µε TBST (5x30 λεπτά), εξισορρόπηση του 

pH µε διάλυµα ΝΤΜΤ (100mΜ NaCl, 100mM Tris-HCl pH9.5, 50mM MgCl2, 0,1% 

Tween20, 2mM Levamisole) και στη συνέχεια επώαση µε το χρωµογόνο διάλυµα 

337.7µg/ml NBT (Nitroblue tetrazolium chloride, Roche) + 175µg/ml BciP (5-

Bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate,4-toluidine salt, Roche) σε ΝΤΜΤ στο σκοτάδι, 

ώσπου να εµφανιστεί η χρώση. Τέλος, οι ιστοί πλύθηκαν σε διάλυµα PBT αρκετές 

φορές και διατηρήθηκαν σε διάλυµα γλυκερόλης-PBS (80:20) στους 4οC ως την 

παρατήρησή τους. 

 Στις περιπτώσεις που έγινε διπλή in situ υβριδοποίηση, ο ένας ανιχνευτής 

ήταν σηµασµένος µε διοξυγενίνη και ο δεύτερος µε φλουορεσκίνη. Οι ιστοί 

υπέστησαν την ίδια διεργασία που αναφέρθηκε παραπάνω και επωάστηκαν στους 

70οC  και µε τους δύο ανιχνευτές ταυτόχρονα. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η 

διεργασία όπως περιγράφεται για την ανίχνευση του σηµασµένου µε διοξυγενίνη 

ανιχνευτή και  µετά την εµφάνιση του µπλε χρώµατος, ακολούθησε επώαση των 

ιστών µε αντίσωµα anti-φλουορεσκίνης συνδεδεµένο µε αλκαλική φωσφατάση (Anti-

fluorescein-AP, Fab fragments, Roche) 1:1000 σε TBST, 1% FCS, στους 4οC. Την 

επόµενη µέρα, µετά τα πλυσίµατα που περιγράφονται παραπάνω, ακολούθησε 
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επώαση µε ταµπλέτες fast red (Fast red tablets, Roche) διαλυµένες σε 0.1mM Tris-

HCl pH 8.2 στο σκοτάδι, ως την εµφάνιση του κόκκινου χρώµατος. 

 

3.4.2 Ανιχνευτές που χρησιµοποιήθηκαν 

 Για την δηµιουργία των ανιχνευτών χρησιµοποιήθηκαν τα πλασµίδια που 

παραθέτονται στον πίνακα 1. Η αλληλουχία του mBrn3.2 και του mTAG-1, που 

κλωνοποιήθηκαν στα αντίστοιχα πλασµίδια, προήλθαν από PCR που έγινε σε 

γενωµικό DNA µυών, βασιζόµενοι στις αντίστοιχες δηµοσιευµένες αλληλουχίες 

(Turner et al., 1994) (Furley et al., 1990).  

Η γραµµοποίηση των πλασµιδικών µορίων DNA έγινε µε τα περιοριστικά 

ένζυµα που παραθέτονται στον ίδιο πίνακα, η διαδικασία πέψης που ακολουθήθηκε 

είναι αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο 2.4 και η τελική συγκέντρωση 

γραµµοποιηµένου DNA που χρησιµοποιήθηκε ήταν 1µg/µl. 

Για τη σήµανση των ανιχνευτών έγινε in vitro µεταγραφή χρησιµοποιώντας το 

Riboprobe Gemmini System II Buffers kit (Promega), Τ3, Τ7 και SP6 RNA 

πολυµεράσες (Roche) και UTP σηµασµένο µε διοξυγενίνη (Digoxigenin-11-UTP, 

Roche) ή φλουορεσκίνη (Fluorescein-12-UTP, Roche). 

Η διαδικασία της in vitro µεταγραφής έγινε ως εξής: 

1. Σε σωληνάκια eppendorf αναµίχθηκαν τα ακόλουθα υλικά µε τη σειρά που 

αναφέρονται και επωάστηκαν για 3 ώρες στους 37οC: 

 H2O χωρίς νουκλεάσες   7µl  

  5x ρυθµιστικό διάλυµα µεταγραφής  4µl 

  0.1 M DTT      2µl 

  10mM    rGTP     1µl 

  10mM    rCTP     1µl 

  10mM    rATP      1µl 

  10 mM   rUTP      0.65µl 

  10mM   11-DIG-UTP (ή 12-Fluo-UTP)   0.35µl 

  καταστολέας RNAσών     1µl (40 units) 

  RNA πολυµεράση     1µl (20 units) 

  1µg/µl γραµµοποιηµένο πλασµιδιακό DNA   1µl  

2. Σταµατάµε την αντίδραση προσθέτοντας 2µl (10u/µl units) RNAση χωρίς DNAσηΙ 

(Roche) και επωάζοντας για 15 λεπτά στους 37οC. 

3. Γίνεται κατακρίµνηση του RNA  προσθέτοντας 100µl TE (10mM Tris pH8.0,  
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1mM EDTA pH8.0), 10µl 4M LiCl και 300µl 100% EtOH στους -200C για 30 λεπτά. 

4. Φυγοκεντρούµε, ξεπλένουµε το ίζηµα (pellet)  µε 70% ΕtOH και 

επαναδιαλύουµε σε TE σε τελική συγκέντρωση 0.1µg/µl.  

 

Μόριο 

Πλασµιδιακός 

φορέας  

Μη νοηµατικό RNA 

(Antisense RNA) 

Νοηµατικό RNA 

(Sense RNA)  

  Ένζυµο Πολυµεράση Ένζυµο Πολυµεράση 

      
1mouse EphrinB1 pBS SK XbaI T7 HindIII T3 
2mouse EphrinB3 pBS KS HindIII T7 BamHI T3 
3mouse EphA4 pBS KS XhoI T7 XbaI T3 
4quail Brn-3.2 pBS KS HindIII T7 XbaI T3 
5Axonin  

(chick TAG-1) 

pBS KS BamHI T7 XbaI T3 

6rat F-spondin pBS KS    XhoI T7 DraI T3 

mouse Brn-3.2 pBS KS XhoI T7 PstI T3 
7rat TAG-1 pBS KS XbaI T3 HincII T7 

mouse TAG-1 pBS KS HindIII T3 XhoI T7 
8rat NrCAM pBS KS XhoI T7 BamHI T3 
9mouse F3 pBS KS HindIII T7 PstI T3 
10rat DCC pCRII 

(Invitrogen) 

EcoRV SP6 BamHI T7 

11mouse Netrin-1 pBS SK EcoRI T3 SacI T7 

 

Πίνακας 1: Πλασµίδια που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία ανιχνευτών της in 

situ υβριδοποίησης. 

 

—————————————————————————————————— 
1 (Bouillet et al., 1995), 2 (Bergemann et al., 1998), (Gale, 1996), 3 (Nieto et 

al., 1992), 4 (Turner et al., 1994) 5 (Zuellig et al., 1992), 6 (Klar et al., 1992), 7 (Furley 

et al., 1990), 8 (Davis et al., 1996), 9 (Virgintino et al., 1999), 10 (Keino-Masu et al., 

1996), 11 (Serafini et al., 1996) 

—————————————————————————————————— 
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4. ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  

4.1 Ευκαρυωτικές κυτταρικές σειρές  

 Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα των ευκαρυωτικών 

σειρών COS1 και COS7, προερχόµενα από νεφρικά κύτταρα πιθήκου 

µετασχηµατισµένα από SV40, κύτταρα CHO προερχόµενα από ωοθήκη κινέζικου 

hamster και CHO µόνιµα διαµολυσµένα, ώστε να εκφράζουν επιφανειακά την 

πρωτεΐνη TAG-1 (Buttiglione et al., 1998) ή την οµόλογη στον άνθρωπο TAX-1 

(TAX-CHO, (Pavlou et al., 2002)). Όλα τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε τρυβλία petri 

µε θρεπτικό υλικό DMEM (Gibco BRL), 2mM γλουταµίνη (Gibco BRL), 10% ορό 

εµβρύου µοσχαριού (Fetal Calf Serum FCS, Gibco BRL) και πενικιλλίνη/ 

στρεπτοµυκίνη (P/S 5u/µl και 5µg/µl αντίστοιχα, Gibco BRL) σε CO2-κλίβανο στους 

37οC και CO2 5%. Όταν τα κύτταρα κάλυπταν κατά περίπου 70-80% την επιφάνεια 

του τρυβλίου ξεκινούσαµε τη διαδικασία της διαµόλυνσης µε συγκεκριµένα 

πλασµίδια.  

 

4.2 Μέθοδοι διαµόλυνσης  

 Οι µέθοδοι διαµόλυνσης που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι εξής:  

1. ∆ιαµόλυνση µε λιποφεκταµίνη (lipofectAMINE, Gibco BRL).  

2. ∆ιαµόλυνση µε FuGENE (FuGENETM 6, Roche) 

3. ∆ιαµόλυνση µε τη µέθοδο της συνκατακρήµνισης νουκλεϊκών οξέων µε διάλυµα 

CaCl2 (Graham and Van der Eb, 1973). 

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις η διαµόλυνση έγινε σύµφωνα µε τις οδηγίες που 

έδιναν οι προµηθεύτριες εταιρείες, ενώ στην τρίτη περίπτωση η διαδικασία έγινε ως 

εξής: Αναµιγνύουµε 10µg πλασµιδικό DNA µε 31µl 2M CaCl2 σε διάλυµα µε τελικό 

όγκο 250µl. Στη συνέχεια ρίχνουµε αυτό το διάλυµα σταγόνα-σταγόνα σε 250µl 

διαλύµατος 2xHBS (274mM NaCl, 10mM KCl, 1.5mM Na2HPO4, 12mM D-γλυκόζη, 

42mM Ηepes) και επωάζουµε για 20 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολούθως 

ρίχνουµε αυτή την ποσότητα διαλύµατος σταγόνα-σταγόνα και αναδεύοντας στα 

κύτταρα COS1 ενός 100mm2 τρυβλίου. Επωάζουµε για 12 ώρες και στη συνέχεια 

ξεπλένουµε τα κύτταρα µε PBS (Gibco, BRL) και προσθέτουµε το ανάλογο θρεπτικό 

υλικό. 
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4.3 Πλασµίδια που χρησιµοποιήθηκαν για διαµόλυνση 

 Τα πλασµίδια που χρησιµοποιήθηκαν για τη διαµόλυνση COS7 κύτταρων, 

ώστε να εκφράζουν παροδικά εκκρινόµενη νετρίνη-1 και νετρίνη-2 ήταν τα 

pGNET1myc και pGNET2myc (Serafini et al., 1994). Χρησιµοποιήθηκε επίσης το 

πλασµίδιο pTLmEn2m (Joliot et al., 1998) για την διαµόλυνση COS7 κυττάρων για 

να εκφράζουν την εκκρινόµενη πρωτεΐνη Εngrailed. 

 Για την παραγωγή διαλυτής πρωτεΐνης TAG-1 χρησιµοποιήθηκε το πλασµίδιο  

pIG-TAX–Fc, το οποίο δηµιουργήθηκε από την κλωνοποίηση του cDNA της TAX 

(οµόλογη πρωτείνη της TAG-1 στον άνθρωπο) σε σύντηξη µε την Fc περιοχή στον 

πλασµιδικό φορέα pIG (Simmons, 1993). Χρησιµοποιήθηκε επίσης το πλασµίδιο 

pIG-MUC18–Fc (Lehmann et al., 1989). 

 

5. ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

5.1 ∆ηµιουργία καλλιεργούµενων ιστοτεµαχίων (explants)  

Τµήµατα του νευρικού σωλήνα, που περιέχουν τον αναπτυσσόµενο ροµβοειδή 

εγκέφαλο και την παρεγκεφαλίδα αποµονώνονται από έµβρυα µυών Ε11.5 ή Ε12.5 ή 

από έµβρυα όρνιθας και ορτυκίου σταδίου ΗΗ22-24, απαλλάσσσονται από τις 

µήνυγγες µέσα σε διάλυµα PBS, 0.6% γλυκόζης, P/S 5u/µl και 5µg/µl αντίστοιχα ή σε 

L15 (Gibco, BRL), 0.6% γλυκόζης, P/S 5u/µl και 5µg/µl αντίστοιχα. Στη συνέχεια 

κόβουµε στη ραχιαία µέση γραµµή, δηµιουργώντας τη λεγόµενη «διάταξη ανοικτού 

βιβλίου» και καλλιεργούµε τον ιστό πάνω σε Biopore µεµβράνες (Millicell CM, 

Millipore), οι οποίες επιπλέουν σε DMEM/F12 (Gibco), που συµπληρώνεται µε 0.6% 

γλυκόζη, 2mM γλουταµίνη, 0.0075% ΝαΗCO3, 5mM Hepes (Gibco), πενικιλλίνη 

(5U/ml)/στρεπτοµυκίνη (5mg/ml), 10% FCS (fetal calf serum) και 5% ΝΗS (normal 

horse serum, Gibco, BRL) (εικόνα 17). 

Ορισµένα καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια, πριν την έναρξη της καλλιέργειας, 

επωάστηκαν για 30 λεπτά σε θρεπτικό διάλυµα που περιείχε 10mΜ 5-βρώµο-2-

δεόξυ-ουριδίνης (ΒrdU) στους 37oC. Στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν κανονικά για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Επιπρόσθετα σε ορισµένες περιπτώσεις έγινε ένεση 

στην έγκυο µητέρα στην Ε11.5 µε διάλυµα  BrdU (2mg/ml σε 0.9% NaCl, 20µg/gr) 

µε σκοπό να σηµανθούν οι νευρωνικοί πληθυσµοί που είναι µιτωτικοί στο 

συγκεκριµένο αναπτυξιακό στάδιο.  
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Οι ανατοµικές παρεµβάσεις που έγιναν σε ορισµένα καλλιεργούµενα 

ιστοτεµάχια (αφαίρεση του ροµβικού χείλους ή του εδαφιαίου πετάλου και η 

τοποθέτηση τους σε έκτοπη θέση) έγιναν πριν από την έναρξη της καλλιέργειας.  

 

 

Εικόνα 17: ∆ιαδικασία αποµόνωσης καλλιεργούµενων ιστοτεµαχίων 
Το νευρικό σύστηµα εµβρύων ηλικίας Ε12.5 (Α) απελευθερώνεται από τις µήνιγγες 
(Β1, Β2) και στη συνέχεια αποµονώνεται η περιοχή του ροµβοειδούς εγκεφάλου (Γ). 
Ο ιστός τοποθετείται σε Biopore µεµβράνες (∆) και καλλιεργείται για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα.  
Ε: Σχηµατική αναπαράσταση της αποµόνωσης του καλλιεργούµενου ιστοτεµαχίου. 
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5.2 ∆ηµιουργία χιµαιρικών ιστοτεµαχίων όρνιθας-ορτυκίου 

Σε καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια, που προέρχονται από έµβρυα όρνιθας και 

ορτυκιού γίνονται πειράµατα µεταµοσχεύσεων (Le Douarin and McLaren, 1984). 

Τµήµατα από το ροµβικό χείλος ορτυκίου µεταµοσχεύονται στην ανάλογη θέση του 

ροµβικού χείλους της όρνιθας (οµότυπες µεταµοσχεύσεις) ή σε διαφορετική θέση από 

αυτή που προήλθαν (ετερότυπες µεταµοσχεύσεις). Οι µεταµοσχεύσεις αυτές έγιναν 

στην αρχή της περιόδου καλλιέργειας και περιγράφονται αναλυτικά στις αντίστοιχες 

παραγράφους των αποτελεσµάτων.   
 

5.3 Σήµανση µε DiI 

Ένας µικρός κρύσταλλος από 1,1’-dioctodecyl-3,3,3’,3’-

tetramethylindocarbocyanine (DiI) τοποθετήθηκε στο ροµβικό χείλος 

καλλιεργούµενων ιστοτεµαχίων από Ε12.5 ροµβεγκέφαλο. Το DiI, ως λιπόφιλο 

µόριο, ενσωµατώνεται στη µεµβράνη των νευρικών κυττάρων και βάφει τόσο τα ίδια 

τα κύτταρα που έρχονται σε επαφή µε αυτό όσο και τους άξονες ή τις αποφύσεις τους 

(leading processes). Ορισµένα από τα ιστοτεµάχια µονιµοποιούνται στην ηλικία 

Ε12.5 και άλλα καλλιεργούνται όπως περιγράφεται παραπάνω για συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα. 

 

5.4 Πήκτωµα κολλαγόνου 

 Τµήµατα ροµβικού χείλους καλλιεργούνται σε πήκτωµα κολλαγόνου, το 

οποίο φτιάχνεται ως εξής: αναµιγνύουµε 90µl κολλαγόνου (rat tail collagen, Roche) 

(3mg/ml σε διάλυµα  οξικού οξέως 0.2%, pH3.0) µε 10µl 10x θρεπτικού υλικού, που 

χρησιµοποιείται για την καλλιέργεια των ιστοτεµαχίων και 2µl NaCO3 1M. Το 

συγκεκριµένο διάλυµα όταν εκτίθεται σε θερµοκρασία δωµατίου γίνεται πήκτωµα.  

Αυτού του είδους τα πηκτώµατα επιτρέπουν τη συνκαλλιέργεια τµηµάτων 

ιστού σε συγκεκριµένες αποστάσεις σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον και µε αυτόν 

τον τρόπο επιτρέπουν τη µελέτη των επιδράσεων διαλυτών πρωτεϊνών που 

εκκρίνονται από µια πηγή έκκρισης και δρουν στον προς µελέτη ιστό (Tessier-

Lavigne et al., 1988). Στη συγκεκριµένη µελέτη, τµήµατα του ροµβικού χείλους 

καλλιεργήθηκαν µε τµήµατα εδαφιαίου πετάλου ή µε συσσωµατώµατα κυττάρων που 

εκκρίνουν ορισµένες διαλυτές πρωτεΐνες, τα οποία δηµιουργήθηκαν όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο 5.5.1. Μετά από επώαση του πηκτώµατος στους 37οC 
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παρουσία 5% CO2 για 24-48 ώρες ελέγχθηκε η ικανότητα προσανατολισµού των 

αναπτυσσόµενων νευριτών από τις εκάστοτε πηγές εκκρινόµενων πρωτεϊνών. 

 

5.5 Πηγές εκκρινόµενων πρωτεϊνών 

5.5.1 Παρασκευή συσσωµατωµάτων κυττάρων COS, που εκκρίνουν 

διαλυτές πρωτεΐνες 

 Περίπου 8 ώρες µετά την διαµόλυνση COS7 κυττάρων µε τη µέθοδο της 

λιποφεκταµίνηs ή µε FuGENE, ώστε να εκφράζουν νετρίνη-1, νετρίνη-2 ή En-2, 

αποκολλούµε τα κύτταρα από τα τρυβλία µε τρυψίνη (Gibco, BRL) και τα 

επαναδιαλύουµε σε συγκέντρωση 2.5-3x105 κύτταρα/20µl. Στη συνέχεια 

τοποθετούµε τα κύτταρα αυτά διαλυτοποιηµένα σε σταγόνες των 20µl στο καπάκι 

τρυβλίων, τα οποία κλείνουµε κανονικά και επωάζουµε σε κλίβανο 

κυτταροκαλλιεργειών (37οC και 5%CO2) για 15-20 ώρες. Κατά αυτό τον τρόπο 

δηµιουργούνται µικρές κρεµόµενες σταγόνες θρεπτικού µε κύτταρα, τα οποία 

δηµιουργούν συσσωµατώµατα (Kennedy et al., 1994). Αυτά τα συσσωµατώµατα τα 

συλλέγουµε µε βελόνες ή λαβίδες σε ζεστό θρεπτικό L15, ώσπου να τοποθετηθούν 

στο συγκεκριµένο σηµείο του εκτοπλάσµατος ή του πηκτώµατος κολλαγόνου.  

 

5.5.2 Αγαρόζη χαµηλού σηµείου πήξεως ως πηγή εκκρινόµενων 

πρωτεϊνών 

 Αγαρόζη χαµηλού σηµείου πήξεως συγκέντρωσης 4% σε διάλυµα 

DMEM/F12 αναµιγνύεται µε καθαρισµένη νετρίνη-1 από όρνιθα σε τελική 

συγκέντρωση 10µg/ml. Αφού κρυώσει το µίγµα κόβονται µικρά τµήµατα, τα οποία 

και τοποθετούνται πάνω στα καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια, ώστε να εκκρίνουν τη 

νετρίνη στις συγκεκριµένες περιοχές (Yee et al., 1999). Σε ορισµένες περιπτώσεις 

γεµίζουµε µε αυτήν την αγαρόζη ρύγχοι προσρόφησης (λεπτά white tips), αφήνουµε 

να κρυώσει και στη συνέχεια κόβουµε µικρότερα τµήµατα, τα οποία τοποθετούµε σε 

πηκτώµατα κολλαγόνου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.4). Χρησιµοποιήθηκε 

επίσης αλβουµίνη ορού βοδινού (Bovine Serum Albumin, BSA, Sigma) ως πρωτεΐνη 

µάρτυρας (control) µε τον ίδιο τρόπο και στην ίδια συγκέντρωση µε τη νετρίνη.  

  

5.5.3 Σφαιρίδια αffigel 

 Σφαιρίδια affigel πλένονται σε PBS και επωάζονται 14-16 ώρες µε διάλυµα 

νετρίνης-1 (5µg/ml σε DMEM/F12). Στη συνέχεια τοποθετούνται σε συγκεκριµένες 
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περιοχές των καλλιεργούµενων ιστοτεµαχίων, ώστε να απελευθερώσουν την 

προσροφούµενη νετρίνη (Storm and Kingsley, 1999).  

  

5.5.4. ∆ιαλυτή νετρίνη στο θρεπτικό υλικό  

 Σε ορισµένες περιπτώσεις στο θρεπτικό υλικό, που καλλιεργήθηκαν τα 

ιστοτεµάχια προστέθηκε διαλυτή νετρίνη-1 από όρνιθα σε συγκέντρωση 500ng/ml 

(gift of Dr Tessier Lavigne) (Alcantara et al., 2000). 

 

5.6 Πειράµατα αναστολής δράσης πρωτεϊνών 

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας ιστοτεµαχίων σε in vitro συνθήκες 

χρησιµοποιήθηκαν διάφοροι τρόποι για να επιτευχθεί αναστολή της δράσης 

ορισµένων πρωτεϊνών όπως η TAG-1, η L1 και η PSA-NCAM. Οι µέθοδοι που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι εξής:  

 

5.6.1 Αναστολή της δράσης πρωτεϊνών µε ενζυµατικό τρόπο 

Η πρωτεΐνη TAG-1 είναι συνδεδεµένη στην επιφάνεια των κυττάρων µε 

δεσµό γλυκόσυλο-φωσφατιδύλο-ινοσιτόλης (Glycosil-Phosphatidyl-Inositol GPI) 

δεσµό (Furley et al., 1990). Το ένζυµο φωσφατιδύλο-ινοσιτόλη-φωσφολιπάση C 

(phosphatidylinositol-specific phospholipase C, PI-PLC) µπορεί να αποκόψει τον GPI 

δεσµό και έτσι να αφαιρέσει την πρωτείνη TAG-1, καθώς και άλλες πρωτεΐνες που 

είναι συνδεδεµένες µε GPI δεσµό, από την επιφάνεια των κυττάρων (Furley et al., 

1990; Masuda et al., 2000). 

 Τα ιστοτεµάχια µετά την αποµόνωσή τους επωάζονται σε θρεπτικό υλικό 

παρουσία φωσφολιπάσης C (100mU/ml, GLYCO) για 30 λεπτά και στη συνέχεια 

τοποθετούνται στις Βiopore µεµβράνες και ξεκινά η καλλιέργεια σε θρεπτικό που 

περιέχει φωσφολιπάση C στην ίδια συγκέντρωση. Το θρεπτικό µε το ένζυµο 

αντικαθίσταται κάθε 12 ώρες και η καλλιέργεια διαρκεί 3 µέρες. Στη συνέχεια, για να 

διαπιστωθεί εάν η φωσφολιπάση C απέκοψε την TAG-1 από την επιφάνεια των 

κυττάρων, έγιναν πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας όπου δεν µπόρεσε να ανιχνευτεί 

καθόλου πρωτείνη TAG-1 σε ιστοτεµάχια που είχαν καλλιεργηθεί παρουσία του 

ενζύµου, σε αντίθεση µε τα φυσιολογικά ιστοτεµάχια, που επωάστηκαν απουσία 

ενζύµου. 

Επίσης, χρησιµοποιήθηκε το ένζυµο EndoN για την αποκοπή του 

πολυσιαλικού οξέως από την πρωτεΐνη PSA-NCAM σε ποσότητα 1µl/ml σύµφωνα µε 

 65



Υλικά και µέθοδοι 66  

τις οδηγίες των (Hu et al., 1996). Τα ιστοτεµάχια επωάστηκαν σε θρεπτικό υλικό 

παρουσία του συγκεκριµένου ενζύµου για 3 µέρες και στη συνέχεια ελέχθηκε η 

πλήρης αποκοπή του πολυσιαλικού οξέως, κάνοντας ανοσοϊστοχηµεία µε το 

µονοκλωνικό αντίσωµα 5A5, το οποίο αναγνωρίζει έναν επίτοπο του πολυσιαλικού 

οξέως της πρωτεΐνης NCAM (Dodd et al., 1988). 

 

5.6.2 Αναστολή της δράσης πρωτεϊνών µε τη χρήση αντισωµάτων 

 Στο θρεπτικό υλικό καλλιέργειας των ιστοτεµαχίων προστέθηκαν 

πολυκλωνικά ή µονοκλωνικά αντισώµατα έναντι της TAG-1 µε σκοπό την αναστολή 

της δράσης της. Τα πολυκλωνικά αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα 2m, 

4m, TG1, TG2, τα οποία δηµιουργήθηκαν έναντι καθαρής πρωτείνης TAG-1, που 

αποµονώθηκε από εµβρυονικούς εγκεφάλους (2m, 4m (Dodd et al., 1988)) ή έναντι 

πρωτεΐνης που παρήχθηκε από baculovirus (TG1, TG2, gift of Dr T.M.Jessell). 

Χρησιµοποιήθηκε επίσης και το µονοκλωνικό αντίσωµα 4D7 (mouse IgM, 

(Yamamoto et al., 1986)). Η συγκέντρωση όλων των αντισωµάτων που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν 200-400 µg/ml και προστέθηκαν στο σύνηθες θρεπτικό 

υλικό καλλιέργειας των ιστοτεµαχίων (Denaxa et al., 2001).  

 Σε ορισµένες περιπτώσεις, προκειµένου να ελεγχθεί εάν οι τυχόν αλλοιώσεις 

που προκαλούνται στα καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια οφείλονται µόνο στην αναστολή 

της δράσης της TAG-1 µέσω των αντισωµάτων που προστέθηκαν στο θρεπτικό 

υλικό, εφαρµόστηκε η µέθοδος της αντιγονο-αποµάκρυνση του αντισώµατος από το 

διάλυµα του θρεπτικού υλικού (antigen-depletion) (Zheng et al., 1996). Κύτταρα 

CHO µόνιµα διαµολυσµένα ώστε να εκφράζουν την πρωτείνη TAG-1 στην επιφάνεια 

τους (CHO-TAG-1 κύτταρα), αναπτύσσονται ώσπου να καλύψουν περίπου το 80-

90% του τρυβλίου στο οποίο καλλιεργούνται. Το θρεπτικό υλικό µε τα αντισώµατα 

έναντι της TAG-1, µε το οποίο επρόκειτο να καλλιεργηθούν τα ιστοτεµάχια, 

επωάστηκε διαδοχικά µε 12 τρυβλία µε CHO-TAG-1 κύτταρα για 30 λεπτά σε 

καθένα από αυτά. Με αυτό τον τρόπο το αντίσωµα που βρίσκεται στο θρεπτικό υλικό 

δεσµεύεται από τα µόρια της TAG-1 στην επιφάνεια των κυττάρων CHO. Μετά από 

το κάθε πέρασµα από τα τρυβλία όλο και περισσότερο αντίσωµα αφαιρείται από το 

θρεπτικό υλικό, αφού προσδένεται στα κύτταρα που είναι επιστρωµένα στο τρυβλίο. 

Μετά το 12ο τρυβλίο µια µικρή ποσότητα από το θρεπτικό ελέγχθηκε µε 

ανοσοϊστοχηµεία και διαπιστώθηκε ότι δεν περιείχε πια αντίσωµα έναντι της TAG-1 

σε ικανή ποσότητα ώστε να δεσµευθεί µε την TAG-1 πάνω σε τοµές από ροµβοειδή 
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εγκέφαλο. Το συγκεκριµένο θρεπτικό προσθέθηκε στα καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια 

και εξετάστηκε εάν προκαλεί τις ίδιες αλλοιώσεις στη µετανάστευση των προς 

µελέτη κυττάρων όπως και θρεπτικό µε αντίσωµα έναντι της TAG-1, το οποίο έχει 

επωαστεί µε κύτταρα CHO, που δεν εκφράζουν TAG-1, ως πείραµα ελέγχου. 

Χρησιµοποιθήκαν επίσης Fab τµήµατα αντισωµάτων έναντι της TAG-1 σε 

συγκέντρωση 200-400µg/ml, τα οποία παρασκευάστηκαν από το πολυκλωνικό 

αντίσωµα TG2 σύµφωνα µε τις οδηγίες του ImmunoPure Fab preparation kit (Pierce).  

 Ως τυφλό πείραµα (control) χρησιµοποιήσαµε αντισώµατα έναντι πρωτεϊνών, 

οι οποίες δεν εµπλέκονται στο προς µελέτη σύστηµα. Συγκεκριµένα 

χρησιµοποιήθηκαν πολυκλωνικά αντισώµατα έναντι του µεταγραφικού παράγοντα 

ΗΝF4 (προσφορά του Dr Ι. Ταλιανίδη), Fab τµήµατα αντισώµατος έναντι της 

πρωτεΐνης ret (long isoform της πρωτεΐνης µετά από ανοσοποίηση κουνελιών) και 

µονοκλωνικό αντίσωµα IgM έναντι της ακτίνης (Amersham). Όλα τα control 

αντισώµατα προστέθηκαν σε θρεπτικό υλικό σε ίδια συγκέντρωση µε τα αντισώµατα 

έναντι της TAG-1. 

 Τέλος, χρησιµοποιήθηκαν Fab τµήµατα αντισωµάτων έναντι της πρωτεΐνης 

L1 (προσφορά της Dr M. Schachner), µε σκοπό την αναστολή δράσης της στα 

καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια. Η συγκέντρωση που χρησιµοποιήθηκε ήταν 200µg/ml 

σύµφωνα µε τους (Rathjen and Schachner, 1984). 

  

5.6.3 Αναστολή της δράσης πρωτεϊνών µε τη χρήση διαλυτών πρωτεϊνών 

Ως ένας παραπάνω τρόπος αναστολής της TAG-1 χρησιµοποιήθηκε διαλυτή 

πρωτεΐνη TAG-1 σε συγκέντρωση 200 µg/ml (Buttiglione et al., 1998). Η διαλυτή 

TAG-1 πρωτεΐνη στο θρεπτικό υλικό συνδέεται τόσο µε οµοφιλικό τρόπο µε µόρια 

της TAG-1 πάνω στον ιστό, όσο και µε ετεροφιλικό τρόπο µε τους πιθανούς 

υποδοχείς της TAG-1 στο συγκεκριµένο ιστό. Ως control συνθήκη χρησιµοποιήθηκε 

θρεπτικό υλικό µε την προσθήκη ίδιας συγκέντρωσης διαλυτής πρωτεΐνη MUC18, η 

οποία ανήκει και αυτή στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών (Lehmann et al., 

1989). 

 

5.6.3.1 Παραγωγή διαλυτών πρωτεϊνών 

Κύτταρα COS1 διαµολύνθηκαν µε τη µέθοδο της συνκατακρήµνισης 

νουκλεϊκών οξέων µε διάλυµα CaCl2, ώστε να εκφράζουν παροδικά την πρωτεΐνη 

TAG-1 ή MUC18 σε εκκρινόµενη µορφή. Μετά τη διαδικασία της διαµόλυνσης στα 
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κύτταρα προστίθεται OPTIMEM (Gibco, BRL) χωρίς ορρό και αφήνονται χωρίς να 

αλλαχθεί το θρεπτικό για 2-3 µέρες. Στη συνέχεια συλλέγεται το θρεπτικό υλικό και 

συµπυκνώνεται µε φίλτρα φυγοκέντρησης CentriconYM100, ως τελικό όγκο περίπου 

100µl. Το 1/20 αυτής της ποσότητας χρησιµοποιείται για ποσοτικοποίηση µε SDS-

ηλεκτροφόρηση και ανοσοαποτύπωση (Western blots) και το υπόλοιπο προστίθεται 

στο θρεπτικό υλικό καλλιέργειας ιστοτεµαχίων. 

 

5.6.3.2 SDS-ηλεκτροφόρηση 

Η ηλεκτροφόρηση των διαλυτών πρωτεϊνών που παρήχθησαν µετά από τη 

διαµόλυνση COS1 έγινε σε σύστηµα ασυνεχούς ηλεκτροφόρησης σε πήκτωµα SDS-

πολυακρυλαµιδίου (SDS-PAGE, SDS-polyacrylamide gel electrophoresis) σύµφωνα 

µε τον (Laemmli, 1970). Στο κάθε δείγµα προστέθηκε ρυθµιστικό διάλυµα δείγµατος, 

το οποίο περιείχε 62.5mM Tris-HCl pH 6.8, 2.3% SDS, 10% γλυκερόλη, 0.05% 

κυανό της βρωµοφαινόλη και 100mM DTT. Τα δείγµατα έβρασαν στους 95-100οC 

για 3-5 λεπτά και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν στα πηγαδάκια του πηκτώµατος 

ακρυλαµίδης 7.5%. 

Το πήκτωµα ακρυλαµίδης 7.5% αποτελείται από το stacking και το 

διαχωριστικό (separating) πήκτωµα, τα οποία παρασκευάζονται ως εξής: 

 

Stacking πήκτωµα (10ml) 

Ρυθµιστικό διάλυµα    2.5 ml 

(0.5M Tris-base, 0.4% SDS µε τελικό pH 6.8)       

διάλυµα ακρυλαµίδης    1.5 ml 

(30% ακρυλαµίδης και 0.8% Ν,Ν µεθυλενο-δις- ακρυλαµίδης, Merck)  

υπερθεϊικό αµµώνιο 0.1%   100 µl 

(APS, ammonium persulfate Merck),  

Ν, Ν, Ν, Ν-τετραµεθυλ-διαµίδιο 0.1% 10 µl 

(TEMED, N, N, N, N-tetramethyle diamide Merck) 

H20      6 ml 

 

Πήκτωµα διαχωρισµού (10ml)  

Ρυθµιστικό διάλυµα     2.5ml 

(1.5M Tris-base, 0.4% SDS µε τελικό pH 8.8)     

διάλυµα ακρυλαµίδης    2.5 ml 
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υπερθεϊικό αµµώνιο 0.1%   100 µl 

Ν, Ν, Ν, Ν-τετραµεθυλ-διαµίδιο 0.1% 5 µl 

H20      5 ml 

 

Η ηλεκτροφόρηση πραγµατοποιήθηκε σε συσκευή Biorad µε ρυθµιστικό 

διάλυµα που περιέχει 25mM Tris-base, 192mM γλυκίνη και 0.1% SDS σε 

θερµοκρασία δωµατίου και µε ένταση ρεύµατος 40-45 mA για περίπου 1 ώρα. 

Ορισµένα πηκτώµατα βάφονται µε διάλυµα Coomasie Brilliant Blue 0.156% (σε 

διάλυµα 25% µεθανόλης και 12% οξικού οξέως σε Η2Ο) για 30 λεπτά. Στη συνέχεια 

ακολούθησε αποχρωµατισµός περνώντας από διαδοχικά διαλύµατα 50% µεθανόλης 

µε 10% οξικού οξέως, ώσπου να διακρίνονται καθαρά οι ζώνες που αντιστοιχούν στις 

διάφορες πρωτεΐνες. 

 

5.6.3.3 Ανοσοαποτύπωση (Western blots) 

 Ορισµένα από τις πρωτεΐνες που διαχωρίστηκαν κατά την SDS 

ηλεκτροφόρηση πολυακρυλαµιδίου µεταφέρθηκαν µε αποτύπωση σε µεµβράνες 

νιτροκυτταρίνης (PROTRAN, Schleicher & Scuell) µε την εφαρµογή ηλεκτρικού 

ρεύµατος εντάσεως 350mΑ για 1-2 ώρες.  Στη συνέχεια η µεµβράνη επωάστηκε 14-

16 ώρες στους 4οC µε ρυθµιστικό διάλυµα (20mΜ Tris-HCl pH7.4, 155mM NaCl, 

0.1% Tween20) παρουσία 0.1% ζελατίνης (Fluka) για την κάλυψη των µη ειδικών 

θέσεων δέσµευσης του αντισώµατος. Στη συνέχεια προστίθεται το κατάλληλο 

πρωτοταγές αντίσωµα στο παραπάνω διάλυµα παρουσία 1% ζελατίνης (Teleostean 

gelatin, Sigma) και η µεµβράνη επωάστηκε για 2 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου. Τα 

πρωτοταγή αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν πολυκλωνικά αντισώµατα 

έναντι της TAG-1 (ΤG-1 και TG-3 1:7000) και έναντι της ανθρώπινης Fc περιοχής 

(anti-human Fc 1:15000, Jackson).  

 Ακολούθως, για την ανίχνευση των πρωτοταγών αντισωµάτων οι µεµβράνες 

επωάστηκαν µε δευτεροταγή αντισώµατα συνδεδεµένα µε υπεροξειδάση για 

τουλάχιστον 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε το 

αντίσωµα anti-rabbit-ΗRP (1:5000, Amersham) για την ανίχνευση των TG1-3 και 

anti-human Fc. 

Τέλος, το σύµπλοκο αντιγόνου-αντισωµάτων ανιχνεύεται µε την προσθήκη 

ECL (Western blotting detection reagents, Amersham Pharmacia Biotech) και την 

αποτύπωση σε φιλµ Hyperfilm ECL (Amersham Pharmacia Biotech).  
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6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 Σε καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια από ζώα που εµφανίζουν απώλεια δράσης 

του γονιδίου της TAG-1 και από φυσιολογικά ζώα σηµάνθηκαν τα κύτταρα του 

οπίσθιου επιφανειακού µεταναστευτικού µονοπατιού µε BrdU ανοσοφθορισµό. Στη 

συνέχεια µετρήσαµε τα σηµασµένα κύτταρα ως πυκνότητα των εικονοστοιχείων 

(pixel density) που φθορίζουν σε σχέση µε την συνολική επιφάνεια του ιστού, 

χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα NIH Image. Τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν 

στατιστικά χρησιµοποιώντας τη µέθοδο ANOVA. 

 

7. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 

 Τα φθορίζοντα δείγµατα παρατηρήθηκαν και αναλύθηκαν σε συνεστιακό 

µικροσκόπιο Leica TCS-NT Laser Scanning. Οι τοµές µικροτόµου δόνησης 

παρατηρήθηκαν σε στερεοσκόπιο Leica ΜΖ12 και φωτογραφήθηκαν σε κάµερα 

LEICA MPS60. Όλα τα άλλα δείγµατα αναλύθηκαν σε µικροσκόπιο Zeiss Axioskop 

και φωτογραφήθηκαν χρησιµοποιώντας φιλµ Fujichrome Sensia I 100ASA film. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

1. OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΚΤΙΝΩΤΩΝ ΓΛΟΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΙΣΘΙΟ ΡΟΜΒΟΕΙ∆Η 

ΕΓΚΕΦΑΛΟ 

 Κατά τη διάρκεια της εµβρυϊκής ανάπτυξης στον οπίσθιο ροµβοειδή 

εγκέφαλο (οπίσθιο προπαρεγκεφαλιδικό σύστηµα) παρατηρούνται δύο οριζόντια 

µεταναστευτικά µονοπάτια, τα οποία και µελετούµε στη συγκεκριµένη εργασία. Τα 

κύτταρα των δύο αυτών µονοπατιών εκφράζουν διαφορετικά µόρια δείκτες (markers) 

κατά τη διάρκεια της µετανάστευσής τους και έτσι είναι δυνατή η παρακολούθηση 

του καθενός από αυτά ξεχωριστά.  

 Τα κύτταρα που αποτελούν το οπίσθιο επιφανειακό µεταναστευτικό 

µονοπάτι (ΟΕΜΜ) ξεκινούν από το ροµβικό χείλος, µεταναστεύουν κοιλιακά, 

περνούν το εδαφιαίο πέταλο και δηµιουργούν τον πλάγιο δικτυωτό (Π∆Π) και έξω 

σφηνοειδή πυρήνα (ΕΣΠ) στην αντίθετη πλευρά από αυτήν που ξεκίνησαν (µπλε 

µονοπάτι στην εικόνα 10 και 18Α). Τα κύτταρα αυτά κατά τη διάρκεια της 

µετανάστευσής τους εκφράζουν το µόριο συνάφειας TAG-1, όπως ήταν γνωστό και 

από παλαιότερες µελέτες (Wolfer et al., 1994). Τα κύτταρα του µεταναστευτικού 

µονοπατιού της κάτω ελαίας (ΜΜΚΕ) προέρχονται και αυτά από το ροµβικό χείλος, 

µεταναστεύουν κοιλιακά και δηµιουργούν τους πυρήνες της κάτω ελαίας εκατέρωθεν 

του εδαφιαίου πετάλου, όπως φαίνεται στο κόκκινο µονοπάτι της εικόνας 10 και 18Α. 

 Με διπλή in situ υβριδοποίηση σε εγκάρσιες τοµές ροµβοειδούς εγκεφάλου 

εµβρύων µυών στην ηλικία Ε13.5 φαίνεται ότι τα δύο µεταναστευτικά µονοπάτια 

είναι πλήρως διαχωρισµένα. Τα κύτταρα του ΟΕΜΜ εκφράζουν την πρωτεΐνη TAG-

1 κατά τη διάρκεια της µετανάστευσή τους (µωβ χρώση αλκαλικής φωσφατάσης στην 

εικόνα 18Β), ενώ τα κύτταρα του ΜΜΚΕ εκφράζουν το µεταγραφικό παράγοντα 

Brn-3.2, µια πρωτεΐνη που ανήκει στην οικογένεια των µεταγραφικών παραγόντων 

που φέρουν την περιοχή POU (κόκκινη χρώση της φλουορεσκίνης στην εικόνα 18Β).  

 Είναι ενδιαφέρον ότι τα κύτταρα που ακολουθούν τα δύο αυτά 

µεταναστευτικά µονοπάτια, παρόλο που δηµιουργούνται στην ίδια περιοχή και 

περίπου στο ίδιο αναπτυξιακό στάδιο, εµφανίζουν µια εντελώς διαφορετική 

συµπεριφορά όταν φτάνουν στην περιοχή του εδαφιαίου πετάλου. Τα κύτταρα του 
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Εικόνα 18: Οριζόντια µεταναστευτικά µονοπάτια και οργάνωση των 
ακτινωτών γλοιακών κυττάρων στον οπίσθιο ροµβοειδής εγκέφαλο 
Α: Σχηµατική απεικόνιση των οριζόντιων µεταναστευτικών µονοπατιών στον οπίσθιο 
ροµβοειδή εγκέφαλο. Τα κύτταρα και των δύο µονοπατιών ξεκινούν από το ροµβικό 
χείλος (σηµασµένο µε το πράσινο χρώµα). Το οπίσθιο επιφανειακό µεταναστευτικό 
µονοπάτι (ΟΕΜΜ) παριστάνεται µε το µπλε χρώµα και τα κύτταρα του δηµιουργούν 
τον πλάγιο δικτυωτό (Π∆Π) και έξω σφηνοειδή πυρήνα (ΕΣΠ). Τα κύτταρα του 
µεταναστευτικού µονοπατιού της κάτω ελαίας (ΜΜΚΕ), που διακρίνεται µε το 
κόκκινο χρώµα, δηµιουργούν τον πυρήνα της κάτω ελαίας (ΠΚΕ).  
Β: ∆ιπλή in situ υβριδοποίηση σε εγκάρσια τοµή ροµβοειδούς εγκεφάλου εµβρύου 
µυός ηλικίας Ε13.5 στο ύψος του 8ου ροµβοµερούς. Με µωβ χρώση εντοπίζεταιι το 
mRNA της TAG-1, που εκφράζεται από τα κύτταρα του ΟΕΜΜ, ενώ µε κόκκινη το 
mRNA του mBrn-3.2, το οποίο εκφράζεται από τα κύτταρα του ΜΜΚΕ. 
Γ-∆: Ανοσοϊστοχηµική ανίχνευση της πρωτεΐνης νεστίνης σε τοµές οπίσθιου 
ροµβοειδούς εγκεφάλου µυών σε ηλικία Ε13.5. Οι κεφαλές βελών δείχνουν την 
διάταξη των αποφύσεων των ακτινωτών γλοιακών κυττάρων στην περιοχή του 
εδαφιαίου πετάλου, από όπου διέρχονται τα κύτταρα του ΟΕΜΜ. Τα βέλη δείχνουν 
τη διάταξη των αποφύσεων των ακτινωτών γλοιακών κυττάρων στην περιοχή που 
συσσωρεύονται τα κύτταρα του ΜΜΚΕ. 
Ε: Εγκάρσια τοµή οπίσθιου ροµβοειδούς εγκεφάλου µετά από σήµανση των 
αποφύσεων των ακτινωτών γλοιακών κυττάρων µε DiI και φωτοµετατροπή. 
∆ιακρίνεται η χαρακτηριστική δοµή «γέφυρας» που δηµιουργούν οι συγκεκριµένες 
αποφύσεις, για να διέρχονται τα κύτταρα του ΟΕΜΜ κάτω από το εδαφιαίο πέταλο.  
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Ζ-Η: Ανοσοϊστοχηµική ανίχνευση της πρωτεΐνης νεστίνης σε τοµές πρόσθιου 
ροµβοειδούς εγκεφάλου µυών σε ηλικία Ε13.5. Οι κεφαλές βελών δείχνουν την 
διάταξη των αποφύσεων των ακτινωτών γλοιακών κυττάρων στην περιοχή του 
εδαφιαίου πετάλου, σε σηµείο που δεν υπάρχει το ΟΕΜΜ.  
Θ: Εγκάρσια τοµή πρόσθιου ροµβοειδούς εγκεφάλου µετά από σήµανση των 
αποφύσεων των ακτινωτών γλοιακών κυττάρων µε DiI και φωτοµετατροπή. 
ΡΧ: ροµβικό χείλος, ΠΚΕ: πυρήνας κάτω ελαίας, Π∆Π: πλάγιος δικτυωτός πυρήνας, 
ΕΣΠ: έξω σφηνοειδής πυρήνας. Κλίµακα: 200µm. 

 

 

ΜΜΚΕ φτάνοντας στην κοιλιακή (ventral) περιοχή του αναπτυσσόµενου νευρικού 

σωλήνα συσσωρεύονται εκατέρωθεν του εδαφιαίου πετάλου και δηµιουργούν τους 

πυρήνες της κάτω ελαίας. Αντίθετα, τα κύτταρα του ΟΕΜΜ φτάνοντας στην περιοχή 

του εδαφιαίου πετάλου περνούν κάτω από αυτό και συνεχίζουν τη µετανάστευσή 

τους, ώσπου να δηµιουργήσουν τον πλάγιο δικτυωτό και τον έξω σφηνοειδή πυρήνα 

στην αντίθετη πλευρά του νευρικού σωλήνα από αυτήν που δηµιουργήθηκαν.  

 Στην προσπάθειά µας να µελετήσουµε αρχικά την οργάνωση ακτινωτών 

αποφύσεων των γλοιακών κυττάρων στη συγκεκριµένη περιοχή χρησιµοποιήσαµε 

αντίσωµα έναντι της πρωτεΐνης νεστίνης, η οποία ανιχνεύεται στα γλοιακά κύτταρα. 

Με ανοσοϊστοχηµεία σε εγκάρσιες τοµές ροµβοειδούς εγκεφάλου, παρατηρήσαµε ότι 

οι αποφύσεις των γλοιακών κυττάρων στην περιοχή που συντελούνται οι προς µελέτη 

µεταναστεύσεις (οπίσθιος ροµβοειδής εγκέφαλος) και συγκεκριµένα στο εδαφιαίο 

πέταλο δηµιουργούν µια δοµή που µοιάζει µε γέφυρα, κάτω από την οποία περνούν 

τα κύτταρα του ΟΕΜΜ (κεφαλή βέλους στην εικόνα 18Γ,∆). Αντίθετα, στον 

εδαφιαίο πέταλο του πρόσθιου ροµβοειδούς εγκέφαλου δεν σχηµατίζεται αυτή η 

δοµή και οι γλοιακές αποφύσεις βρίσκονται σε πολύ στενή επαφή µεταξύ τους 

φτάνοντας ως την εξωτερική (pial) επιφάνεια του νευρικού σωλήνα (κεφαλή βέλους 

στην εικόνα 18Ζ,Η). Στα ίδια αποτελέσµατα οδηγηθήκαµε, όταν σηµάναµε τις 

γλοιακές αποφύσεις µε τη λιπόφιλη χρωστική DiI και κάνοντας στη συνέχεια 

φωτοµετατροπή µε διαµινοβενζιδίνη (DAB) (εικόνα 18Ε και 18Θ). Αντίθετα, κοντά 

στη µέση γραµµή και στο σηµείο που συντελείται η µετανάστευση των κυττάρων της 

ελαίας οι αποφύσεις των γλοιακών κυττάρων είναι στενά διατεταγµένες και δεν 

επιτρέπουν τη διέλευση των µεταναστευόντων κυττάρων στην αντίθετη πλευρά 

(βέλος στην εικόνα 18Γ και 18∆). 

 Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι στο επίπεδο που συντελούνται οι 

συγκεκριµένες µεταναστεύσεις οι αποφύσεις των γλοιακών κυττάρων είναι 
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διατεταγµένες κατά τρόπο ώστε να επιτρέπουν τη διέλευση των κυττάρων του 

ΟΕΜΜ κάτω από το εδαφιαίο πέταλο και τη συνέχιση της µετανάστευσή τους στην 

αντίθετη πλευρά από αυτήν που ξεκίνησαν, αλλά όχι και τη διέλευση των κυττάρων 

του ΜΜΕ, τα οποία και σταµατούν τη µετανάστευσή τους πριν περάσουν τη µέση 

γραµµή. 

 

2. ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ (ΟΕΜΜ) 

2.1 Έκφραση της TAG-1 από τα κύτταρα του ΟΕΜΜ in vivo 

 Προκειµένου να µελετήσουµε το ΟΕΜΜ κατά τη διάρκεια της εµβρυϊκής 

ανάπτυξης χρησιµοποιήσαµε ως µάρτυρα το µόριο συνάφειας TAG-1. Κάναµε 

πειράµατα in situ υβριδοποίησης και ανοσοϊστοχηµείας, για να ανιχνεύσουµε in vivo 

το mRNA και την πρωτεΐνη αντίστοιχα σε εγκάρσιες τοµές οπίσθιου ροµβοειδούς 

εγκεφάλου εµβρύων σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια.  

 Στην εµβρυϊκή ηλικία Ε12.5, µε χρώση cresyl violet, η οποία σηµαίνει τα 

κυτταρικά σώµατα των νευρικών κυττάρων (εικόνα 19Α), φαίνεται ότι τα κύτταρα 

του ΟΕΜΜ δεν έχουν αρχίσει ακόµα τη µετανάστευσή τους αν και έχουν 

δηµιουργηθεί στο ροµβικό χείλος, όπως φαίνεται από την έκφραση του mRNA της 

ΤAG-1 µε in situ  υβριδοποίηση (αστερίσκος στην εικόνα 19Β). Το mRNA 

ανιχνεύεται επίσης στην υποκοιλιακή ζώνη (subventricular zone, s στην εικόνα 19Β) 

και στον πυρήνα του υπογλώσσιου νεύρου (h στην εικόνα 19Β). Η πρωτεΐνη TAG-1 

σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο εκφράζεται τόσο από τους επιφανειακούς άξονες όσο 

και από πιο εσωτερικούς κοντά στην κοιλιακή περιοχή του νευρικού σωλήνα (βέλη 

και κεφαλές βελών αντίστοιχα στην εικόνα 19Γ). 

 Μια ηµέρα αργότερα, στην Ε13.5, τα κύτταρα του ΟΕΜΜ έχουν ξεκινήσει 

τη µετανάστευσή τους και ανιχνεύονται σε όλη την εξωτερική επιφάνεια του 

νευρικού σωλήνα στο συγκεκριµένο επίπεδο, όπως φαίνεται τόσο µε τη χρώση cresyl 

violet όσο και µε ανοσοϊστοχηµεία και in situ υβριδοποίηση (κεφαλές βελών στις 

εικόνες 19∆-ΣΤ). Στην Ε14.5 η µετανάστευση καθώς και η έκφραση της TAG-1 από 

τα συγκεκριµένα κύτταρα συνεχίζεται (εικόνα 19Ζ-Θ), ενώ συνεχίζεται και η 

έκφραση της TAG-1 στην υποκοιλιακή ζώνη και στον πυρήνα του υπογλώσσιου 

νεύρου. Μια ηµέρα αργότερα (Ε15.5) ανιχνεύονται ακόµα λίγα κύτταρα του ΟΕΜΜ 

που εκφράζουν την πρωτεΐνη TAG-1 (κεφαλές βελών στις εικόνες 19Ι και 19Κ).  
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Εικόνα 19: Χαρακτηρισµός του οπίσθιου επιφανειακού µεταναστευτικού 
µονοπατιού (ΟΕΜΜ) σε in vivo συνθήκες, χρησιµοποιώντας ως µάρτυρα την 
έκφραση της TAG-1 
Εγκάρσιες τοµές οπίσθιου ροµβoειδούς εγκεφάλου µυών ηλικίας Ε12.5 (Α-Γ), Ε13.5 
(∆-ΣΤ), Ε14.5 (Ζ-Θ), Ε15.5 (Ι-Κ) και Ε16.0 (Λ-Μ). Το mRNA της TAG-1 
ανιχνεύθηκε µε in situ υβριδοποίηση (Β, Ε και Η) και η πρωτεΐνη TAG-1 µε 
πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας (Γ, ΣΤ, Θ, Κ και Μ). 
Α-Γ: Σε ηλικία Ε12.5, τα κύτταρα του ΟΕΜΜ, εκφράζουν το mRNA της TAG-1 
όταν ακόµα βρίσκονται στην περιοχή του ροµβικού χείλους (αστερίσκος στην Β), 
αρχίζοντας τη µεταναστευτική τους πορεία. Σε αυτή την ηλικία η πρωτεΐνη TAG-1 
εκφράζεται από τους επιφανειακούς άξονες του νευρικού σωλήνα και από αυτούς που 
βρίσκονται κοντά στην υποκοιλιακή ζώνη (βέλη και κεφαλές βελών αντίστοιχα στην 
Γ). Το mRNA της TAG-1 εκφράζεται επίσης στην υποκοιλιακή ζώνη (s) και στον 
πυρήνα του υπογλώσσιου νεύρου (h), ενώ η έκφραση της συνεχίζεται στα 
συγκεκριµένα σηµεία ως και στην Ε14.5. 
∆-ΣΤ: Σε ηλικία Ε13.5 τα κύτταρα του ΟΕΜΜ έχουν φτάσει ως την κοιλιακή πλευρά 
του νευρικού σωλήνα, εκφράζοντας το mRNA και την πρωτεΐνη TAG-1, όπως 
δείχνουν οι κεφαλές βελών.  
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Ζ-Θ: Σε ηλικία Ε14.5, υπάρχουν ακόµα πολλά κύτταρα του ΟΕΜΜ, τα οποία 
εκφράζουν TAG-1. 
Ι-Κ: Σε ηλικία Ε15.5, µόνο λίγα κύτταρα ανιχνεύονται στο ΟΕΜΜ (κεφαλή βέλους 
στην Ι), τα οποία εκφράζουν τη TAG-1 (κεφαλή βέλους στην Κ).  
Λ-Μ: Σε ηλικία Ε16.0, τα κύτταρα του ΟΕΜΜ έχουν ολοκληρώσει τη µετανάστευσή 
τους ενώ διακρίνεται ο πλάγιος δικτυωτός πυρήνας (µέσα στη διακεκοµµένη 
γραµµή), του οποίου τα κύτταρα δεν εκφράζουν πια την TAG-1. 
s: υποκοιλιακή ζώνη, h: πυρήνας του υπογλώσσιου νεύρου. Κλίµακα: 500µm. 
 

 

Στην ηλικία Ε16.0 η µετανάστευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ έχει 

ολοκληρωθεί, και µε χρώση cresyl violet διακρίνεται ο πλάγιος δικτυωτός πυρήνας 

(µέσα στη διακεκοµένη γραµµή στην εικόνα 19Λ). Όπως φαίνεται µε πειράµατα 

ανοσοϊστοχηµείας για την ανίχνευση της TAG-1, η συγκεκριµένη πρωτεΐνη δεν 

εκφράζεται από τα κύτταρα του πλάγιου δικτυωτού πυρήνα, όταν αυτά φτάσουν στις 

τελικές τους θέσεις (εικόνα 19Μ).  

Από τα παραπάνω πειράµατα φαίνεται ότι η πρωτεΐνη TAG-1 εκφράζεται 

παροδικά από τα κύτταρα του ΟΕΜΜ µόνο κατά τη διάρκεια της µετανάστευσής 

τους και η έκφρασή της σταµατά µε τη δηµιουργία των πυρήνων στις τελικές τους 

θέσεις. 

 

2.2 Έκφραση της TAG-1 από τα κύτταρα του ΟΕΜΜ in vitro 

 Στην προσπάθειά µας να αναπτύξουµε ένα in vitro σύστηµα µελέτης του 

συγκεκριµένου µεταναστευτικού µονοπατιού, ώστε να είναι πιο εύκολη η 

οποιαδήποτε παρέµβασή µας, αποµονώσαµε ιστοτεµάχια από έµβρυα συγκεκριµένων 

ηλικιών, τα οποία και καλλιεργήσαµε για ορισµένα χρονικά διαστήµατα σε in vitro 

συνθήκες. Από τα δικά µας in vivo πειράµατα, καθώς και από προηγούµενες µελέτες 

ήταν γνωστό ότι τα κύτταρα του ΟΕΜΜ γεννιούνται στην περιοχή του ροµβικού 

χείλους την Ε11.5-Ε12.5 και στη συνέχεια ξεκινούν τη µετανάστευσή τους. Τα 

ιστοτεµάχια που αποµονώθηκαν όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.1 των 

µεθόδων περιείχαν την περιοχή του ροµβοειδούς εγκεφάλου που δηµιουργεί τη 

γέφυρα, τον προµήκη και την παρεγκεφαλίδα. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 20Α, 

το ροµβικό χείλος βρίσκεται στα πλάγια του καλλιεργούµενου ιστοτεµαχίου και το 

εδαφιαίο πέταλο στο κέντρο. Τα βέλη δείχνουν τη διαδροµή που ακολουθούν τα 

µεταναστεύοντα κύτταρα. Με πειράµατα in situ υβριδοποίησης στην ηλικία Ε12.5,  
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Εικόνα 20: Χαρακτηρισµός του οπίσθιου επιφανειακού µεταναστευτικού 
µονοπατιού (ΟΕΜΜ) σε in vitro συνθήκες, χρησιµοποιώντας ως µάρτυρα την 
έκφραση της TAG-1 
Α: Σχηµατική απεικόνιση φυσιολογικού ιστοτεµαχίου που αποµονώθηκε από έµβρυα 
ηλικίας Ε12.5. 
Β-∆: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA της TAG-1 σε ιστοτεµάχια 
εµβρύων Ε12.5 αµέσως µετά την αποµόνωσή τους (Β), µετά από καλλιέργεια 1 
ηµέρας (Ε12.5+1DIV) (Γ) ή 2 ηµερών (Ε12.5+2DIV) (∆). Τα κύτταρα του ΟΕΜΜ, 
τα οποία εκφράζουν TAG-1, ανιχνεύονται αρχικά στο ροµβικό χείλος (αστερίσκος 
στην Β). Στην Ε12.5+1DIV έχουν αρχίσει να εξέρχονται από το ροµβικό χείλος, όπως 
φαίνονται ανάµεσα στις διακεκοµµένες γραµµές στην Γ και στην Ε12.5+2DIV έχουν 
φτάσει και ξεπεράσει τη µέση γραµµή (∆). Η TAG-1 εκφράζεται επίσης από τα 
κύτταρα του κινητικού πυρήνα του προσωπικού νεύρου (fbm) στην ηλικία Ε12.5 και 
από την υποκοιλιακή ζώνη σε ιστοτεµάχια Ε12.5 και Ε12.5+DIV (Β,Γ)  
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Ε: Σχηµατική απεικόνιση ιστοτεµαχίου, που αποµονώθηκε από έµβρυα ηλικίας Ε12.5 
και υπέστη µονόπλευρη αφαίρεση του ροµβικού χείλους στην αρχή της περιόδου 
καλλιέργειας. 
ΣΤ-Ζ: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA της TAG-1 σε ιστοτεµάχια 
Ε12.5+1DIV (ΣΤ) και Ε12.5+2DIV (Ζ). Τα κύτταρα του ΟΕΜΜ έχουν εξέλθει από 
το ακέραιο ροµβικό χείλος και µεταναστεύουν ανάµεσα στις διακεκοµµένες γραµµές 
στο ΣΤ. Μετά από 2 ηµέρες καλλιέργειας τα κύτταρα έχουν περάσει τη µέση γραµµή 
και συνεχίζουν να εκφράζουν το mRNA της TAG-1 (βέλος στο Ζ). Φαίνεται επίσης 
ότι τα κύτταρα του ΟΕΜΜ, όταν βρίσκονται κοντά στο ροµβικό χείλος, στις πλάγιες 
περιοχές του ιστοτεµαχίου, µεταναστεύουν σε στενή επαφή το ένα µε το άλλο 
σχηµατίζοντας αλυσίδες (κεφαλή βέλους στην Ζ), ενώ όταν βρίσκονται κοντά και 
πέρα από τη µέση γραµµή µεταναστεύουν πιο µεµονωµένα (βέλος στην Ζ).  
Η-Θ: Εικόνες από συνεστιακό µικροσκόπιο ιστοτεµαχίων, στα οποία έγιναν 
πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας για την ανίχνευση της πρωτεΐνης TAG-1. Στην 
φυσιολογική πλευρά του ιστοτεµαχίου ανιχνεύονται κύτταρα που εκφράζουν την 
πρωτεΐνη TAG-1, τόσο στο κυτταρικό τους σώµα, όσο και στην καθοδηγητική τους 
απόφυση (Η). Στην πλευρά που έχει υποστεί αφαίρεση του ροµβικού χείλους 
ανιχνεύονται κύτταρα που εκφράζουν TAG-1 (αστερίσκοι στην Θ), τα οποία έχουν 
προέλθει από την ακέραια πλευρά του ιστοτεµαχίου. 
fbm: κινητικός πυρήνας του προσωπικού νεύρου 
Κλίµακα: Α-Ζ: 500µm, Η-Θ: 50µm. 
 

 

ηλικία που γίνεται η αποµόνωση του ιστοτεµαχίου, ανιχνεύσαµε το mRNA της TAG-

1 στην περιοχή του ροµβικού χείλους (αστερίσκος στην εικόνα 20Β), στον κινητικό 

πυρήνα του προσωπικού νεύρου (facial branchiomotor nuclei, fbm) καθώς και στην 

υποκοιλιακή ζώνη. Μετά από µία ηµέρα σε καλλιέργεια [E12.5 +1DIV (1 day in 

vitro)], τα κύτταρα του ΟΕΜΜ έχουν ξεκινήσει τη µετανάστευσή τους επιφανειακά 

προς την µέση γραµµή του καλλιεργούµενου ιστοτεµαχίου (ανάµεσα στις 

διακεκοµµένες γραµµές στην εικόνα 20Γ) ενώ µετά από 2 ηµέρες σε καλλιέργεια 

(Ε12.5+2DIV) τα κύτταρα φτάνουν και περνούν τη µέση γραµµή (εικόνα 20∆).  

 Παρατηρώντας τα συγκεκριµένα κύτταρα σε καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια 

διαπιστώνουµε ότι εµφανίζουν δύο διαφορετικά πρότυπα µεταναστευτικής 

συµπεριφοράς. Όταν τα κύτταρα βρίσκονται στις πλάγιες περιοχές του ιστοτεµαχίου, 

δηλαδή κοντά στις ραχιαίες περιοχές του νευρικού σωλήνα, δηµιουργούν µικρές 

αλυσίδες καθώς µεταναστεύουν σε πολύ στενή διάταξη το ένα µε το άλλο. Αντίθετα, 

όταν τα κύτταρα πλησιάζουν στη µέση γραµµή, στην κοιλιακή πλευρά του νευρικού 

σωλήνα, µεταναστεύουν πιο αποµονωµένα το ένα από το άλλο, χωρίς να 

δηµιουργούν αυτές τις χαρακτηριστικές αλυσίδες κυττάρων. 

 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνεται ότι τα κύτταρα του ΟΕΜΜ 

µπορούν να µεταναστεύουν και στις in vitro συνθήκες στα καλλιεργούµενα 
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ιστοτεµάχια. Ωστόσο, τα κύτταρα σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι σε θέση να 

ολοκληρώσουν τη µετανάστευσή τους δηµιουργώντας τους πυρήνες και παραµένουν 

στη κατάσταση που βρίσκονται την δεύτερη ηµέρα καλλιέργειάς τους ακόµα και αν 

συνεχίσουµε την καλλιέργεια για 5 ηµέρες. Για αυτό το λόγο όλα τα παρακάτω 

πειράµατα που περιγράφονται γίνονται τις πρώτες 3 ηµέρες καλλιέργειες, ώστε να 

µπορούν τα αποτελέσµατα να είναι συγκρίσιµα µε την in vivo κατάσταση. 

 Όπως προαναφέρθηκε τα κύτταρα του ΟΕΜΜ δηµιουργούνται στο ροµβικό 

χείλος και από τις δύο πλευρές του ροµβοειδούς εγκεφάλου και στη συνέχεια 

µεταναστεύουν ακολουθώντας δύο συµµετρικά µεταναστευτικά ρεύµατα που 

διασταυρώνονται κάτω από το εδαφιαίο πέταλο. Προκειµένου να µελετήσουµε 

ολόκληρη την πορεία που ακολουθούν τα µεταναστεύοντα κύτταρα ακόµα και µετά 

την διέλευσή τους από τη  µέση γραµµή και να ξεχωρίσουµε τα δύο συµµετρικά 

µεταναστευτικά ρεύµατα, αφαιρέσαµε το ροµβικό χείλος από τα καλλιεργούµενα 

ιστοτεµάχια στην αρχή της περιόδου καλλιέργειάς τους, όπως φαίνεται στο 

διάγραµµα της εικόνας 20Ε. Με αυτό τον τρόπο αποµακρύνουµε τα κύτταρα που 

προέρχονται από το δεξιό ροµβικό χείλος και έτσι µπορούµε να παρακολουθήσουµε 

µόνο την πορεία των κυττάρων που προέρχονται από την αριστερή πλευρά. Μία 

ηµέρα µετά την έναρξη της καλλιέργειας φαίνονται κύτταρα που εκφράζουν το 

mRNA της TAG-1 να εξέρχονται µόνο από τα ακέραιο ροµβικό χείλος (ανάµεσα στις 

διακεκοµµένες γραµµές στα αριστερά της εικόνας 20ΣΤ) και όχι από τη πλευρά που 

είχε υποστεί αφαίρεση τη ροµβικού χείλους (δεξιά πλευρά στην εικόνα 20ΣΤ). Η 

χρώση που φαίνεται στην δεξιά πλευρά του ιστοτεµαχίου στην εικόνα 20ΣΤ 

οφείλεται στην έκφραση της TAG-1 στην υποκοιλιακή ζώνη, που βρίσκεται σε 

βαθύτερη περιοχή του ιστοτεµαχίου και όχι στην επιφανειακή όπως τα κύτταρα του 

ΟΕΜΜ που φαίνονται στην αριστερή πλευρά. ∆ύο ηµέρες µετά την έναρξη της 

καλλιέργειας φαίνονται κύτταρα του ΟΕΜΜ που έχουν φτάσει και ξεπεράσει τη 

µέση γραµµή (βέλος στην εικόνα 20Ζ). Και σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι τα κύτταρα του ΟΕΜΜ στην αρχή της πορείας τους µεταναστεύουν σε 

στενή επαφή το ένα µε το άλλο σχηµατίζοντας αλυσίδες κυττάρων (κεφαλή βέλους 

στην εικόνα 20Ζ), ενώ κοντά και µετά τη µέση γραµµή ακολουθούν πιο 

αποµονωµένες πορείες µετανάστευσης (βέλος στην 20Ζ). 

 Κατά την ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος, ορισµένοι κυτταρικοί 

πληθυσµοί εκφράζουν συγκεκριµένα καθοδηγητικά µόρια, ώσπου να φτάσουν σε 

έναν ορισµένο ενδιάµεσο στόχο (Shirasaki et al., 1998; Tessier-Lavigne et al., 1988). 
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Περνώντας αυτόν τον ενδιάµεσο στόχο αλλάζει και το ρεπερτόριο των 

καθοδηγητικών µορίων που εκφράζουν. Ένα παράδειγµα τέτοιου κυτταρικού 

πληθυσµού είναι οι συνδεσµικοί νευρώνες του νωτιαίου µυελού. Οι αναπτυσσόµενοι 

άξονες των συγκεκριµένων νευρώνων εκφράζουν την πρωτεΐνη TAG-1 καθώς 

προβάλουν προς την κοιλιακή περιοχή του νωτιαίου µυελού. Η έκφραση της TAG-1 

σταµατά όταν οι άξονες αυτοί διασχίσουν τη µέση γραµµή περνώντας κάτω από το 

εδαφιαίο πέταλο, ενώ, καθώς προβάλουν στην αντίθετη πλευρά του νευρικού 

σωλήνα, ξεκινά η έκφραση της πρωτεΐνης L1 (Dodd et al., 1988). 

 Στο ΟΕΜΜ το mRNA της TAG-1 εκφράζεται από τα µεταναστεύοντα 

κύτταρα ακόµα και αφού έχουν διασχίσει τη µέση γραµµή, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 20Ζ (βέλος). Ωστόσο για να ελέγξουµε εάν υπάρχει και έκφραση της 

πρωτεΐνης TAG-1 από τα συγκεκριµένα κύτταρα έγιναν πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας 

σε καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια που τους είχε αφαιρεθεί το ένα ροµβικό χείλος κατά 

την έναρξη της καλλιέργειας και έµειναν σε in vitro συνθήκες για 3 ηµέρες. ∆είχθηκε 

ότι η πρωτεΐνη TAG-1 εκφράζεται τόσο από τα κύτταρα της φυσιολογικής πλευράς 

(εικόνα 20Η) όσο και από τα κύτταρα που ήδη έχουν διασχίσει τη µέση γραµµή 

(εικόνα 20Θ, οι αστερίσκοι δείχνουν τα κυτταρικά σώµατα των µεταναστευόντων 

κυττάρων που εκφράζουν TAG-1). 

 Συµπερασµατικά, από τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνεται ότι τα κύτταρα 

του ΟΕΜΜ µπορούν να µεταναστεύουν και in vitro αν και δεν ολοκληρώνεται η 

δηµιουργία των πυρήνα κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες. Ωστόσο η πορεία των 

κυττάρων τις 3 πρώτες ηµέρες της περιόδου καλλιέργειας προσοµοιάζει στην in vivo 

κατάσταση και έτσι διαπιστώνουµε ότι τα κύτταρα του ΟΕΜΜ αρχικά 

µεταναστεύουν σε στενή διάταξη το ένα µε το άλλο, ενώ στη συνέχεια εµφανίζονται 

πιο µεµονωµένα. Η έκφραση της TAG-1 ωστόσο συνεχίζεται και µετά το πέρασµα 

από τη µέση γραµµή. 

 

2.3. Μελέτη του ΟΕΜΜ µε τη χρήση ενσωµατούµενης 5-βρώµο-2-δεόξυ-

ουριδίνης 

 Ένας επιπλέον τρόπος µελέτης του ΟΕΜΜ σε in vitro συνθήκες είναι η 

σήµανση των κυττάρων µε 5-βρώµο-2-δεόξυ-ουριδίνης (ΒrdU), η οποία 

ενσωµατώνεται στο DNA των µιτωτικών κυττάρων και ανιχνεύεται µε 

ανοσοϊστοχηµικούς τρόπους. Όπως ήταν γνωστό από προηγούµενες µελέτες τα 

κύτταρα του ΟΕΜΜ δηµιουργούνται στο ροµβικό χείλος την Ε11.5-Ε12.5 (Altman 
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and Bayer, 1987). Επωάζοντας ιστοτεµάχια ροµβοειδούς εγκεφάλου που 

αποµονώθηκαν από έµβρυα των συγκεκριµένων ηλικιών για 30 λεπτά σε διάλυµα 

BrdU σηµαίνουµε τα κύτταρα που εκείνο το χρονικό διάστηµα βρίσκονται σε φάση 

πολλαπλασιασµού.  

 Ιστοτεµάχια που αποµονώθηκαν σε ηλικία Ε11.5, καλλιεργήθηκαν για 1, 2 

και 3 ηµέρες και στη συνέχεια ανιχνεύθηκαν τα σηµασµένα κύτταρα και η πορεία που 

ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς τους. Μία ηµέρα µετά την έναρξη 

της καλλιέργειας τα σηµασµένα κύτταρα βρίσκονται ακόµα στην περιοχή του 

ροµβικού χείλους (εικόνα 21Α), δύο ηµέρες µετά, τα κύτταρα έχουν ξεκινήσει τη 

µεταναστευτική τους πορεία και πλησιάζουν προς τη µέση γραµµή (εικόνα 21Β) και 

τρεις ηµέρες µετά, τα µεταναστεύοντα κύτταρα έχουν φτάσει στη µέση γραµµή 

(εικόνα 21Γ). 

 Κατά τον ίδιο τρόπο σηµάνθηκαν κύτταρα του ΟΕΜΜ που δηµιουργούνται 

στην ηλικία Ε12.5. Στην προσπάθειά µας να ερευνήσουµε εάν η TAG-1 εκφράζεται 

από τα κύτταρα του ΟΕΜΜ µετά την τελευταία µίτωσή τους, όπως συµβαίνει σε 

άλλους πληθυσµούς νευρικών κυττάρων, όπως τα κοκκώδη κύτταρα της 

παρεγκεφαλίδας (Furley et al., 1990) αµέσως µετά την επώασή τους µε BrdU τα 

ιστοτεµάχια µονιµοποιήθηκαν χωρίς να ακολουθήσει καλλιέργεια σε in vitro 

συνθήκες. Στη συνέχεια έγινε in situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA της 

TAG-1 και ανοσοϊστοχηµεία για την ανίχνευση της ενσωµατωµένης BrdU. Στην 

εικόνα 21∆ φαίνεται µια εγκάρσια τοµή του ιστοτεµαχίου στο επίπεδο που δείχνεται 

στο διάγραµµα στα αριστερά. Η καφέ χρώση δείχνει την ενσωµατωµένη BrdU από τα 

κύτταρα που βρίσκονταν τη στιγµή της χορήγησή της σε µιτωτική φάση, ενώ η µπλε 

χρώση φανερώνει τη έκφραση του mRNA της TAG-1. Φαίνεται λοιπόν ότι τα 

κύτταρα που έχουν ενσωµατώσει την BrdU βρίσκονται ακριβώς στο ροµβικό χείλος 

(κεφαλή βέλους στην εικόνα 21∆), ενώ η TAG-1 εκφράζεται µόνο από τα κύτταρα 

που έχουν ξεκινήσει τη µετανάστευσή τους (βέλος στην εικόνα 21∆). ΒrdU θετικά 

κύτταρα ανιχνεύονται επίσης και στην κοιλιακή ζώνη (ventricular zone) του 

ιστοτεµαχίου (διπλό βέλος στην εικόνα 21∆), η οποία αποτελεί βλαστική στοιβάδα 

(κοιλιακή ζώνη) του αναπτυσσόµενου νευρικού σωλήνα, ενώ η TAG-1 εκφράζεται 

και από τα κύτταρα της υποκοιλιακής ζώνης (αστερίσκος στην εικόνα 21∆). 

 Αφήνοντας τα ιστοτεµάχια που σηµάνθηκαν µε BrdU στην Ε12.5 τρεις 

ηµέρες σε καλλιέργεια παρατηρούµε ότι τα κύτταρα που είχαν ενσωµατώσει τη BrdU 

στην αρχή της καλλιέργειας στη συνέχεια έγιναν µεταµιτωτικά και άρχισαν να  
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Εικόνα 21: Χαρακτηρισµός της µετανάστευσης των κυττάρων του οπίσθιου 
επιφανειακού µεταναστευτικού µονοπατιού (ΟΕΜΜ) µε τη χρήση της 
ενσωµατωµένης BrdU 
Α-Γ: Ιστοτεµάχια που αποµονώθηκαν από έµβρυα ηλικίας Ε11.5, έλαβαν για 30 
λεπτά BrdU και καλλιεργήθηκαν για 1, 2 και 3 ηµέρες σε in vitro συνθήκες. Φαίνεται 
ότι τα κύτταρα που είχαν ενσωµατώσει BrdU, βρίσκονταν στην περιοχή του 
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ροµβικού χείλους 1 ηµέρα µετά την αποµόνωσή τους (Α), ενώ είχαν αρχίσει τη 
µετανάστευσή τους 2 ηµέρες µετά (Β). Την 3η ηµέρα της καλλιέργειας (Γ) τα 
κύτταρα του ΟΕΜΜ, που έχουν ενσωµατώσει BrdU, έχουν φτάσει ως τη µέση 
γραµµή. 
∆-ΣΤ: Ιστοτεµάχια που αποµονώθηκαν από έµβρυα ηλικίας Ε12.5 και έλαβαν για 30 
λεπτά BrdU. 
∆: Στο διάγραµµα σηµειώνεται το σηµείο που έγινε η εγκάρσια τοµή που φαίνεται 
στα δεξιά. Η µπλε χρώση δείχνει την κατανοµή του mRNA της TAG-1, ενώ η καφέ 
τα κύτταρα που έχουν ενσωµατώσει τη BrdU. Τα κύτταρα του ΟΕΜΜ, που έχουν 
ενσωµατώσει BrdU ανιχνέυονται στο ροµβικό χείλος (κεφαλή βέλους), ενώ η TAG-1 
ανιχνευται µόνο στα κύτταρα που έχουν αρχίσει τη µετανάστευσή τους (βέλος). Το 
διπλό βέλος δείχνει τα µιτωτικά κύτταρα της κοιλιακής ζώνης και ο αστερίσκος τα 
µεταµιτωτικά κύτταρα της υποκοιλιακής ζώνης, που εκφράζουν TAG-1. 
Ε-ΣΤ: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση της TAG-1 και ανοσοιστοχηµεία για 
την ανίχνευση της BrdU σε ιστοτεµάχια που έµειναν σε καλλιέργεια για 3 ηµέρες. 
∆ιακρίνονται τα κύτταρα του ΟΕΜΜ, τα οποία εκφράζουν TAG-1, ενώ ένας 
υποπληθυσµός αυτών έχουν ενσωµατώσει την BrdU που δόθηκε στην αρχή της 
περιόδου καλλιέργειας. Τα βέλη δείχνουν τα διπλά σηµασµένα κύτταρα. 
Κλίµακα: Α-Γ, Ε: 250µm, ∆: 200µm, ΣΤ: 25µm. 

 

 

εκφράζουν TAG-1 καθώς συνεχίζουν τη µεταναστευτική τους πορεία. Έτσι στις 

εικόνες 21Ε και σε µεγαλύτερη µεγέθυνση στην εικόνα 21ΣΤ, ανιχνεύουµε κύτταρα 

που είναι θετικά και για BrdU και για TAG-1 (βέλη στην εικόνα 21ΣΤ).  

 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνεται ότι η σήµανση των κυττάρων του 

ΟΕΜΜ µε BrdU αποτελεί έναν επιπλέον τρόπο ανίχνευσής τους. Ωστόσο, µε αυτόν 

τον τρόπο σηµαίνεται µόνο ένας περιορισµένος αριθµός κυττάρων του ΟΕΜΜ, και 

συγκεκριµένα αυτά τα κύτταρα που βρίσκονταν σε µιτωτική φάση στο χρονικό 

διάστηµα των 30 λεπτών που χορηγήσαµε την BrdU. 

 

2.4 Μηχανισµοί µετανάστευσης κυττάρων στο ΟΕΜΜ 

2.4.1 Μορφολογία µεταναστευόντων κυττάρων του ΟΕΜΜ 

 Από προηγούµενες µελέτες είχε δειχθεί ότι τα κύτταρα που δηµιουργούν τον 

βασικό πυρήνα της γέφυρας, που και αυτά εκφράζουν την πρωτεΐνη TAG-1 κατά τη 

διάρκεια της µετανάστευσής τους εκτείνουν µια µεγάλη καθοδηγητική απόφυση 

(leading process), την οποία και ακολουθεί το κυτταρικό σώµα µεταναστεύοντας 

κυκλικά ακριβώς κάτω από την pial επιφάνεια του νευρικού σωλήνα. Τα 

συγκεκριµένα κύτταρα µεταναστεύουν σε πολύ στενή επαφή το ένα µε το άλλο σε 

ένα τύπο αλυσιδωτής µετανάστευσης (Yee et al., 1999). 
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Εικόνα 22: Μορφολογία των κυττάρων του οπίσθιου επιφανειακού 
µεταναστευτικού µονοπατιού (ΟΕΜΜ) µετά από σήµανση µε DiI 
Εικόνες συνεστιακού µικροσκοπίου, από ολόκληρα ιστοτεµάχια, στα οποία σηµάναµε 
τα κύτταρα του ΟΕΜΜ τοποθετώντας έναν κόκκο DiI στο ροµβικό τους χείλος, όπως 
φαίνεται στα διαγράµµατα στα αριστερά, όταν αποµονώθηκαν σε ηλικία Ε12.5. Τα 
τετράγωνα πάνω στα διαγράµµατα αναπαριστούν τις περιοχές, τις οποίες δείχνουν οι 
εικόνες µε τα αντίστοιχα γράµµατα. 
Α-Β: Ιστοτεµάχια που µονιµοποιήθηκαν στην ηλικία Ε12.5. Επιφανειακά του 
ιστοτεµαχίου, διακρίνονται οι µακριές καθοδηγητικές αποφύσεις των κυττάρων που 
βρίσκονται ακόµα στην περιοχή του ροµβικού χείλους (Α). Σε πιο βαθύ επίπεδο, 
διακρίνονται άξονες, οι οποίοι φτάνουν στην αντίθετη πλευρά του ιστοτεµαχίου και 
στρίβουν προς την πρόσθια πλευρά του νευρικού συστήµατος (Β). 
Γ-∆: Μετά από 1 ηµέρα καλλιέργειας διακρίνονται κύτταρα του ΟΕΜΜ, που 
εξέρχονται από το ροµβικό χείλος (Γ). Το κύτταρα αυτά έχουν µονοπολική µορφή και 
φέρουν τεράστιες καθοδηγητικές αποφύσεις, οι οποίες εκτείνονται προς την 
κατεύθυνση της µετανάστευσης (∆). 
Ε: Μετά από 2 ηµέρες καλλιέργειας διακρίνονται κύτταρα του ΟΕΜΜ να έχουν 
φτάσει στην αντίθετη πλευρά από αυτή που ξεκίνησαν, διατηρώντας την ίδια 
µονοπολική µορφή µε µεγάλες καθοδηγητικές αποφύσεις. Κλίµακα: 50µm. 
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 Λόγω των οµοιοτήτων που παρουσιάζουν τα κύτταρα τού προς µελέτη 

συστήµατος µε αυτά που δηµιουργούν τον βασικό πυρήνα της γέφυρας θελήσαµε να 

µελετήσουµε τη διαδικασία της µετανάστευσης των κυττάρων στο ΟΕΜΜ καθώς και 

τη µορφολογία τους. Για το σκοπό αυτό τοποθετήσαµε έναν µικρό κρύσταλλο της 

λιπόφιλης ουσίας DiI στο ροµβικό χείλος της µίας πλευράς του ιστοτεµαχίου που 

αποµονώθηκε από έµβρυα ηλικίας Ε12.5. Με αυτό τον τρόπο σηµάναµε τα κύτταρα, 

που όπως έχει δειχθεί από τα προηγούµενα πειράµατα βρίσκονται σε αυτή τη θέση 

στη συγκεκριµένη ηλικία.  

 Μονιµοποιηµένα ιστοτεµάχια στην ηλικία που έγινε η τοποθέτηση του DiI 

(Ε12.5) διατηρήθηκαν 5 ηµέρες  για να γίνει η µεταφορά της λιπόφιλης ουσίας και 

στη συνέχεια παρατηρήθηκαν. Οι εικόνες 22Α και 22Β είναι από τις περιοχές που 

παρατίθονται στο διάγραµµα αριστερά και στην 22Α φαίνεται ότι τα κύτταρα που 

βρίσκονται στο ροµβικό χείλος και έχουν σηµανθεί µε το DiI, φέρουν µία µακριά 

καθοδηγητική απόφυση (leading process), που εκτείνεται επιφανειακά του 

ιστοτεµαχίου προς την κατεύθυνση που θα γίνει η µετανάστευση των κυττάρων. 

Αντίθετα, σε πιο βαθύ επίπεδο στον ιστό φαίνονται µακρυοί νευράξονες, οι οποίοι 

φτάνουν ως την αντίθετη πλευρά του νευρικού σωλήνα, όπου και στρίβουν 

προβάλλοντας προς την πρόσθια πλευρά του νευρικού σωλήνα (εικόνα 22Β). 

 Ορισµένα ιστοτεµάχια έµειναν σε καλλιέργεια για µία ηµέρα µετά την 

αποµόνωσή τους και την τοποθέτηση του DiI στο ροµβικό τους χείλος και στη 

συνέχεια µονιµοποιήθηκαν. Όπως φαίνεται στην εικόνα 22Γ το DiI έχει ενσωµατωθεί 

στα κύτταρα του ΟΕΜΜ, που εξέρχονται από το ροµβικό χείλος. Το σχήµα των 

µεταναστευόντων κυττάρων είναι µονοπολικό µε µία µεγάλη καθοδηγητική απόφυση, 

που εκτείνεται προς την κατεύθυνση της µετανάστευσης και η οποία µπορεί να 

φτάσει σε µήκος ακόµα και εκατοντάδες µικρόµετρα (εικόνα 22∆). 

 Τέλος, µετά από καλλιέργεια δύο ηµερών τα σηµασµένα κύτταρα έχουν 

διασχίσει τη µέση γραµµή και συνεχίζουν τη µετανάστευσή τους διατηρώντας τη 

µονοπολική τους µορφολογία µε µια µεγάλη καθοδηγητική απόφυση (εικόνα 22Ε).  

 

2.4.2 Τρόποι µετανάστευσης των κυττάρων του ΟΕΜΜ 

 Ακολούθως θελήσαµε να διερευνήσουµε εάν τα κύτταρα του ΟΕΜΜ κατά 

τη διάρκεια της µετανάστευσής τους ακολουθούν προϋπάρχοντες νευρικούς άξονες 

ως φορείς στήριξης (νευροφιλική µετανάστευση) ή εάν µεταναστεύουν µε αλυσιδωτή 

µετανάστευση, όπως συµβαίνει στα κύτταρα που δηµιουργούν τον βασικό πυρήνα 
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της γέφυρας. Για να απαντήσουµε στο ανωτέρω ερώτηµα κάναµε διπλή 

ανοσοϊστοχηµεία µε αντίσωµα έναντι της TAG-1 και µε αντίσωµα Tuj-1 που 

αναγνωρίζει την τάξης-III β-τουµπουλίνη και αποτελεί ειδικό µάρτυρα για 

διαφοροποιηµένο νευρικό ιστό. Με τη χρήση του Tuj-1 στο συγκεκριµένο σύστηµα, 

θελήσαµε να σηµάνουµε τους νευρικούς άξονες, πάνω στους οποίους πιθανόν να 

µεταναστεύουν τα κύτταρα του ΟΕΜΜ. 

 Σε ιστοτεµάχια που αποµονώθηκαν στην ηλικία Ε12.5 η έκφραση της TAG-

1 παρατηρήθηκε σε επιφανειακές ίνες που βρίσκονται πάνω στην πορεία που θα 

ακολουθήσουν τα µεταναστεύοντα κύτταρα (εικόνα 23Α). Αυτές οι TAG-1 θετικές 

ίνες δεν εκφράζουν τον νευροειδικό µάρτυρα Tuj-1, ο οποίος ανιχνεύθηκε µόνο σε 

άξονες που διατρέχουν κάθετα το νευρικό σωλήνα σε αυτό το σηµείο (εικόνα 23Β). 

Στην εικόνα 23Γ φαίνεται ότι οι ίνες που παρατηρούνται στην επιφάνεια του 

ιστοτεµαχίου και δεν είναι ώριµοι νευρικοί άξονες, αφού είναι αρνητικοί για το Tuj-1, 

αλλά εκφράζουν την TAG-1, συµπίπτουν µε τις επιφανειακά διατεταγµένες 

καθοδηγητικές αποφύσεις των κυττάρων του ΟΕΜΜ, των οποίων τα κυτταρικά 

σώµατα βρίσκονται ακόµα στην περιοχή του ροµβικού χείλους. Οι επιφανειακές 

αυτές καθοδηγητικές αποφύσεις είχαν φανεί και µε την σήµανση DiI, που 

παρουσιάστηκε στην προηγούµενη εικόνα. 

 Σε ιστοτεµάχια που καλλιεργήθηκαν για 1 ηµέρα και τα κύτταρα του ΟΕΜΜ 

άρχισαν τη µετανάστευσή τους, η TAG-1 ανιχνεύθηκε στα µεταναστεύοντα κύτταρα 

και στις καθοδηγητικές αποφύσεις τους (εικόνα 23∆). Αντίθετα Tuj-1 θετικοί άξονες 

βρίσκονται µόνο κάθετα στην πορεία των κυττάρων (εικόνα 23Ε). Όπως φαίνεται και 

στην εικόνα 23ΣΤ, στην πορεία των µεταναστευόντων κυττάρων δεν υπάρχουν 

ώριµοι νευρικοί άξονες. Φαίνεται επίσης ότι τα κύτταρα του ΟΕΜΜ βρίσκονται σε 

στενή διάταξη µεταξύ τους καθώς µεταναστεύουν ακολουθώντας το καθένα την 

καθοδηγητική απόφυση του γειτονικού του κυττάρου.  

 Τέλος σε ιστοτεµάχια που καλλιεργήθηκαν για 2 ηµέρες και η µετανάστευση 

των κυττάρων είχε προχωρήσει, παρατηρήθηκαν δύο τύποι µετανάστευσης, ανάλογα 

µε τη θέση των κυττάρων. Στην πλευρική περιοχή του ιστοτεµαχίου, φαίνονται TAG-

1 θετικά κύτταρα (εικόνα 23Ζ) να µεταναστεύουν σε ένα περιβάλλον που δεν έχει 

Tuj-1 θετικούς άξονες, παρά µόνο ορισµένους ώριµους άξονες διατεταγµένους 

κάθετα στην πορεία των µεταναστευόντων κυττάρων του ΟΕΜΜ (εικόνα 23Η-Θ). 

Αντίθετα, όταν τα TAG-1 θετικά κύτταρα πλησιάζουν τη µέση γραµµή (εικόνα 23Ι) 

στην πορεία της µετανάστευσή τους βρίσκονται ώριµοι Tuj-1 θετικοί άξονες (εικόνα  
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Εικόνα 23: Αλυσιδωτή και νευροφιλική µετανάστευση στο οπίσθιο 
επιφανειακό µεταναστευτικό µονοπάτι (ΟΕΜΜ) 
Εικόνες συνεστιακού µικροσκοπίου, από ολόκληρα ιστοτεµάχια, που αποµονώθηκαν 
σε ηλικία Ε12.5 και στα οποία έγινε διπλή ανοσοϊστοχηµεία για την ανίχνευση της 
TAG-1 (πράσινη χρώση) και του Tuj-1 (κόκκινη χρώση). Αριστερά στην εικόνα 
φαίνονται τα διαγράµµατα, στα οποία σηµειώνεται ποιο σηµείο δείχνουν οι εικόνες 
µε τα αντίστοιχα γράµµατα. 
Α-Γ: Σε ιστοτεµάχια ηλικία Ε12.5 διακρίνονται επιφανειακές ίνες, οι οποίες 
εκφράζουν TAG-1 (Α, Γ), αλλά όχι Tuj-1 (Β, Γ). Οι Tuj-1 θετικοί νευρικοί άξονες 
ανιχνεύονται µε κατεύθυνση κάθετη από αυτή των TAG-1 θετικών ινών (Γ), οι οποίες 
ίνες είναι πιθανότατα οι καθοδηγητικές αποφύσεις των κυττάρων του ΟΕΜΜ, των 
οποίων τα σώµατα βρίσκονται ακόµα στο ροµβικό χείλος. 
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∆-ΣΤ: Μετά από 1 ηµέρα σε καλλιέργεια κύτταρα του OEMM θετικά για TAG-1 
εξέρχονται από το ροµβικό χείλος και µεταναστεύουν σχηµατίζοντας 
χαρακτηριστικές αλυσίδες όπως φαίνονται στα αριστερά των εικόνων ∆ και ΣΤ 
(αλυσιδωτή µετανάστευση). Αυτά τα κύτταρα δεν µεταναστεύουν σε επαφή µε Tuj-1 
θετικούς άξονες (Ε, ΣΤ). 
Ζ-Λ: Μετά από 2 ηµέρες σε καλλιέργεια, παρατηρούνται δύο τρόποι µετανάστευσης 
ανάλογα µε το σηµείο της πορείας που βρίσκονται τα κύτταρα του ΟΕΜΜ.  
Στα πλάγια του ιστοτεµαχίου (Ζ-Θ), τα TAG-1 θετικά κύτταρα του ΟΕΜΜ (Ζ, Θ) 
µεταναστεύουν επιφανειακά κάθετα στους Tuj-1 θετικούς νευρικούς άξονες (Η, Θ). 
Σε πιο κεντρικό σηµείο του ιστοτεµαχίου, κοντά στην µέση γραµµή, τα TAG-1 θετικά 
κύτταρα του ΟΕΜΜ (Ι, Λ) µεταναστεύουν σε στενή επαφή µε Tuj-1 θετικούς άξονες 
(Κ, Λ). Οι κεφαλές βελών στην Λ δείχνουν καθοδηγητικές αποφύσεις των κυττάρων 
του ΟΕΜΜ (πράσινη χρώση) να έχουν «αγκαλιάσει» νευρικούς άξονες (κόκκινη 
χρώση) σε ενός τύπου νευροφιλική µετανάστευση.  
Κλίµακα: A-ΣΤ: 50µm, Ζ-Λ: 20µm. 
 

 

23Κ) µε τους οποίους βρίσκονται σε στενή επαφή τα συγκεκριµένα κύτταρα (κεφαλές 

βελών στην εικόνα 23Λ). 

 Από τα ανωτέρω πειράµατα φαίνεται ότι υπάρχουν δύο φάσεις 

µετανάστευσης στο ΟΕΜΜ. Στην αρχή της µετανάστευσης, όταν τα κύτταρα 

βρίσκονται κοντά στο ροµβικό χείλος, στην πλάγια πλευρά του ιστοτεµαχίου ή στην 

ραχιαία πλευρά του νευρικού σωλήνα, τα κύτταρα µεταναστεύουν σε στενή επαφή το 

ένα µε το άλλο, ακολουθώντας τις καθοδηγητικές τους αποφύσεις. Αυτού του τύπου 

η µετανάστευση αποτελεί την αλυσιδωτή µετανάστευση. Όταν τα κύτταρα 

πλησιάζουν τη µέση γραµµή, στην κοιλιακή πλευρά του νευρικού σωλήνα, 

ακολουθούν προϋπάρχοντες νευρικούς άξονες σε µια µορφή νευροφιλικής 

µετανάστευσης. Αυτά τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε τα πειράµατα της in situ 

υβριδοποίησης, όπου και εκεί ήταν φανερή η διαφορετική διάταξη των κυττάρων 

στην πλάγια και κεντρική περιοχή των καλλιεργούµενων ιστοτεµαχίων.  

 

2.5 Επίδραση της αναστολής της δράσης της TAG-1 στην µετανάστευση των 

κυττάρων του OEMM 

 Όπως έχει δειχθεί από τα ανωτέρω πειράµατα, η έκφραση του mRNA και 

της πρωτεΐνης TAG-1 συµπίπτει µε τη χρονική περίοδο που λαµβάνει χώρα η 

µετανάστευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ. Στην προσπάθειά µας να διερευνήσουµε 

εάν η πρωτεΐνη TAG-1 παίζει σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία της µετανάστευσης 

των συγκεκριµένων κυττάρων, αναστείλαµε τη δράση της µε διάφορους τρόπους σε 

καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια, σε in vitro συνθήκες. Στη συνέχεια µε πειράµατα in situ 
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υβριδοποίησης, παρατηρήσαµε την πορεία των µεταναστευόντων κυττάρων, 

ανιχνεύοντας το mRNA της TAG-1, που εκφράζεται από αυτά.  

 Η πρωτεΐνη TAG-1, όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι συνδεδεµένη στην 

επιφάνεια των κυττάρων µε δεσµό γλυκοσιλ-φωσφατυδιλ-ινοσιτόλης (GPI) (Furley et 

al., 1990; Karagogeos et al., 1991). Το ένζυµο φωσφατιδύλ-ινοσιτόλη-φωσφολιπάση 

C (phosphatidylinositol-specific phospholipase C, PI-PLC) µπορεί να αποκόψει τον 

GPI δεσµό και έτσι να αφαιρέσει την πρωτεΐνη TAG-1, καθώς και άλλες πρωτεΐνες 

που είναι συνδεδεµένες µε τέτοιου τύπου δεσµό, από την επιφάνεια των κυττάρων 

(Furley et al., 1990; Masuda et al., 2000).  

 Μετά την αποµόνωση των ιστοτεµαχίων ακολούθησε επώαση τους σε 

θρεπτικό υλικό παρουσία του ενζύµου PI-PLC και στη συνέχεια καλλιέργεια στο ίδιο 

θρεπτικό, αλλάζοντας το ένζυµο κάθε 12 ώρες. Μετά από 3 ηµέρες σε καλλιέργεια 

έγινε ανοσοϊστοχηµική ανίχνευση της TAG-1 σε ιστοτεµάχια που είχαν επωαστεί µε 

PI-PLC και σε φυσιολογικά ιστοτεµάχια. Όπως φαίνεται στην εικόνα 24Α η TAG-1 

έχει αποκοπεί από την επιφάνεια των κυττάρων στα ιστοτεµάχια που επωάστηκαν µε 

PI-PLC, ενώ ανιχνεύεται στα φυσιολογικά ιστοτεµάχια (εικόνα 24Β). Στη συνέχεια, 

έγιναν πειράµατα in situ υβριδοποίηση για TAG-1 για να ανιχνευθούν τα κύτταρα του 

ΟΕΜΜ, που εκφράζουν το συγκεκριµένο mRNA ακόµα και όταν η πρωτεΐνη έχει 

αποκοπεί από την επιφάνειά τους. Παρατηρήθηκε ότι στα ιστοτεµάχια που είχαν 

επωαστεί µε PI-PLC τα κύτταρα του ΟΕΜΜ δεν είχαν µεταναστεύσει φυσιολογικά 

καθώς ανιχνεύθηκαν λιγότερα κύτταρα και δεν είχαν το χαρακτηριστικό µονοπάτι 

µετανάστευσης που παρατηρήθηκε στα φυσιολογικά ιστοτεµάχια (σύγκριση των 

εικόνων 24Γ και 24∆). Φαίνεται λοιπόν, ότι η TAG-1 ή κάποια άλλη πρωτεΐνη 

συνδεδεµένη µε GPI δεσµό, η οποία αφαιρέθηκε από την επιφάνεια των κυττάρων 

µετά από την επίδραση µε PI-PLC, είναι σηµαντική για την σωστή πορεία των 

µεταναστευόντων κυττάρων του ΟΕΜΜ. 

 Προκειµένου να αναστείλουµε τη δράση της TAG-1 µε πιο ειδικό τρόπο, 

χρησιµοποιήσαµε πολυκλωνικά και µονοκλωνικά αντισώµατα ή Fab τµήµατα 

αντισωµάτων ενάντια στην TAG-1, τα οποία προσθέσαµε στο θρεπτικό υλικό των 

καλλιεργούµενων ιστοτεµαχίων. Όπως φάνηκε µετά από in situ υβριδοποίηση και σε 

αυτή την περίπτωση τα κύτταρα του ΟΕΜΜ δεν έχουν µεταναστεύσει φυσιολογικά, 

καθώς ανιχνεύονται πολύ λιγότερα κύτταρα και αυτά δεν σχηµατίζουν τις 

χαρακτηριστικές αλυσίδες κατά τη διάρκεια της µετανάστευσής τους (εικόνα 24Ε) σε 

αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στη συνθήκη ελέγχου (control πείραµα), όταν στο υλικό  
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Εικόνα 24: Επίδραση της αναστολής της δράσης της TAG-1 στη µετανάστευση 
των κυττάρων του οπίσθιου επιφανειακού µεταναστευτικού µονοπατιού 
Εικόνες ιστοτεµαχίων, στα οποία έγινε ανοσοϊστοχηµική ανίχνευση της πρωτεΐνης 
TAG-1 (A-B) ή in situ υβριδοποίηση για τον εντοπισµό των κυττάρων που 
εκφράζουν το mRNA της TAG-1 (Γ-Λ).  
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A-Ι: Η δράση της TAG-1 ανεστάλη µε τη χρήση του ενζύµου PI-PLC (Α, Γ), µε Fab 
τµήµατα πολυκλωνικών αντισωµάτων (Ε), µε πολυκλωνικά αντισώµατα (Ζ) και µε 
διαλυτή TAG-1-Fc πρωτεΐνη. Ως συνθήκη ελέγχου χρησιµοποιήσαµε φυσιολογικό 
θρεπτικό υλικό χωρίς την προσθήκη PI-PLC (Β, ∆), Fab τµήµατα πολυκλωνικών 
αντισώµατων ενάντια της πρωτεΐνης ret που δεν εκφράζονται στην περιοχή του 
ΟΕΜΜ (ΣΤ), θρεπτικό υλικό µετά από αντιγονο-αποκάκρυνση  του αντισώµατος της 
TAG-1 (Η) και διαλυτή MUC-18 πρωτεΐνη (Ι).  
Το ένζυµο PI-PLC έχει αποκόψει την πρωτεΐνη TAG-1 από την επιφάνεια του 
ιστοτεµαχίου, αφού δεν ανιχνεύεται µε ανοσοϊστοχηµικές µεθόδους (Α) σε αντίθεση 
µε το φυσιολογικό ιστοτεµάχιο (Β). Σε όλες τις περιπτώσεις αναστολής της δράσης 
της TAG-1 τα κύτταρα του ΟΕΜΜ είναι λιγότερα από όσα είναι στα φυσιολογικά 
ιστοτεµάχια και επίσης δε σχηµατίζουν τις χαρακτηριστικές αλυσίδες κατά τη 
διάρκεια της µετανάστευσής τους.  
Κ-Λ: Ιστοτεµάχια που καλλιεργήθηκαν για 2 ηµέρες σε φυσιολογικό θρεπτικό υλικό 
και στη συνέχεια µε θρεπτικό που περιείχε πολυκλωνικά αντισώµατα έναντι της 
TAG-1 (Κ) ή ένζυµο PI-PLC (Λ). Και στις δύο περιπτώσεις το κύτταρα του ΟΕΜΜ 
έχουν µεταναστεύσει φυσιολογικά. 
Κλίµακα: 500µm. 
 

 

καλλιέργειας είχαν προστεθεί Fab τµήµατα αντισώµατος έναντι της πρωτεΐνης ret που 

δεν εµπλέκεται στο συγκεκριµένο σύστηµα µετανάστευσης (εικόνα 24ΣΤ). 

 Στην προσπάθειά µας να διερευνήσουµε εάν τα αποτελέσµατα που επιφέρει 

η προσθήκη αντισωµάτων έναντι της TAG-1 στη µετανάστευση των κυττάρων του 

ΟΕΜΜ είναι ειδικά και προέρχονται µόνο από την αναστολή που προκαλούν τα 

συγκεκριµένα αντισώµατα στη δράση της TAG-1, κάναµε πειράµατα αντιγονο-

αποµάκρυνσης του αντίσωµατος από το θρεπτικό υλικό, όπως περιγράφονται στην 

παράγραφο 5.5.2 της ενότητα «Υλικά και Μέθοδοι». Με τη συγκεκριµένη µέθοδο 

αφαιρούµε από το θρεπτικό υλικό µόνο τα αντισώµατα που αναγνωρίζουν την TAG-1 

και κανένα άλλο από τα στοιχεία του, και όπως φαίνεται στην εικόνα 24Η, το 

συγκεκριµένο θρεπτικό δεν προκαλεί προβλήµατα στη µετανάστευση των κυττάρων 

του ΟΕΜΜ. Αντίθετα, το θρεπτικό από το πείραµα ελέγχου, που δεν υπέστη τη 

διαδικασία της αντιγονο-αποµάκρυνσης προκαλεί τα προβλήµατα που 

προαναφέρθηκαν σε σχέση µε τη µετανάστευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ (εικόνα 

24Ζ). 

 Τέλος, ένας άλλος τρόπος αναστολής της δράσης της TAG-1 είναι και η 

χρήση διαλυτής πρωτεΐνης TAG-1 µέσα στο υλικό καλλιέργειας των ιστοτεµαχίων. 

Είναι γνωστό ότι η πρωτεΐνη TAG-1 µπορεί να αλληλεπιδρά µε οµοφιλικό τρόπο 

συνδεόµενη µε µόρια της ίδιας πρωτεΐνης που εκφράζεται από τα µεταναστεύοντα 

κύτταρα, αλλά επίσης µπορεί να αλληλεπιδρά και µε τους πιθανούς υποδοχείς της 
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TAG-1 συνδεόµενη µε ετεροφιλικό τρόπο. Όπως φαίνεται στη εικόνα 24Θ η 

προσθήκη της διαλυτής πρωτεΐνης TAG-1 προκαλεί προβλήµατα στη µετανάστευση 

των κυττάρων του ΟΕΜΜ, καθώς τα κύτταρα που µεταναστεύουν είναι πολύ 

λιγότερα και δεν σχηµατίζουν τις χαρακτηριστικές αλυσίδες κατά τη διάρκεια της 

µετανάστευσής τους. Ωστόσο η προσθήκη σε διαλυτή µορφή της πρωτεΐνης MUC-18, 

η οποία δεν εµπλέκεται στο συγκεκριµένο σύστηµα, ως συνθήκη ελέγχου, δεν 

προκαλεί κανένα πρόβληµα στη µετανάστευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ (εικόνα 

24Ι). 

 Προκειµένου να ερευνήσουµε το ενδεχόµενο η προσθήκη των 

αντιδραστηρίων που αναστέλλουν την TAG-1 να προκαλεί το θάνατο των TAG-1 

θετικών κυττάρων, δηµιουργήσαµε ιστοτεµάχια τα οποία καλλιεργήσαµε για 2 

ηµέρες σε φυσιολογικό θρεπτικό υλικό, ώστε να επιτευχθεί η µετανάστευση των 

κυττάρων και ακολούθως προσθέσαµε τα αντιδραστήρια που αναστέλλουν τη δράση 

της TAG-1 για χρονικό διάστηµα δύο ηµερών. Με το συγκεκριµένο πείραµα δείχθηκε 

ότι τα κύτταρα του ΟΕΜΜ µετανάστευσαν φυσιολογικά τις δύο πρώτες ηµέρες της 

καλλιέργειας και η προσθήκη πολυκλωνικών αντισωµάτων έναντι της TAG-1 για δύο 

παραπάνω ηµέρες δεν προκαλούν κανένα πρόβληµα στη βιωσιµότητα των εν λόγω 

κυττάρων (εικόνα 24Κ). Τα ίδια αποτελέσµατα είχαµε όταν η TAG-1 αποκόπηκε από 

την επιφάνεια των κυττάρων µε τη χρήση του ενζύµου PI-PLC δύο ηµέρες µετά την 

έναρξη της καλλιέργειας (εικόνα 24Λ). Φαίνεται δηλαδή ότι αυτή καθεαυτή η 

προσθήκη των συγκεκριµένων αντιδραστηρίων δεν προκαλεί το θάνατο των TAG-1 

θετικών κυττάρων, όταν αυτά έχουν προχωρήσει στη διαδικασία της µετανάστευσης.  

 Από τα παραπάνω πειράµατα συµπεραίνουµε ότι αναστέλλοντας τη δράση 

της πρωτεΐνης TAG-1 αναστέλλεται ως ένα βαθµό και η µετανάστευση των κυττάρων 

του ΟΕΜΜ. Παρόλο που και πάλι ανιχνεύονται µεταναστεύοντα κύτταρα, ο αριθµός 

τους είναι µειωµένος και δε µεταναστεύουν σε στενή επαφή το ένα µε το άλλο 

δηµιουργώντας αλυσίδες, αλλά µε πιο µεµονωµένο τρόπο.  

 

2.6 Φαινότυπος των µυών µε απώλεια δράσης του γονιδίου της TAG-1 

 Προκειµένου να ερευνήσουµε περαιτέρω τη δράση της TAG-1 στο προς 

µελέτη µεταναστευτικό µονοπάτι, χρησιµοποιήσαµε µύες, που εµφανίζουν απώλεια 

δράσης του γονιδίου της TAG-1 (Fukamauchi et al., 2001). Βασιζόµενοι στα 

αποτελέσµατα που περιγράφηκαν στην προηγούµενη παράγραφο θα περιµέναµε τα  
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Εικόνα 25: Επίδραση της απώλειας δράσης του γονιδίου της TAG-1 στο 
οπίσθιο επιφανειακό µεταναστευτικό µονοπάτι 
Α-Β: Ιστολογική χρώση cresyl violet σε εγκάρσιες τοµές οπίσθιου ροµβοειδούς 
εγκεφάλου από αγρίου τύπου µύες (Α) και από µύες µε απώλεια δράσης του γονιδίου 
της TAG-1 (B). Tα κύτταρα του ΟΕΜΜ είναι λιγότερα στα µεταλλαγµένα ζώα σε 
σχέση µε τα αγρίου τύπου (βέλη). 
Γ-ΣΤ: Ανοσοϊστοχηµική ανίχνευση της ενσωµατωµένης BrdU σε καλλιεργούµενα 
ιστοτεµάχια που αποµονώθηκαν από φυσιολογικά (Γ,Ε) και µεταλλαγµένα (∆,ΣΤ) 
ζώα. ∆ιακρίνονται περισσότερα µεταναστεύοντα κύτταρα στα φυσιολογικά ζώα, που 
σε ορισµένες περιπτώσεις σχηµατίζουν και «αλυσίδες» (κεφαλές βελών στην Ε). 
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Ζ: ∆ιάγραµµα στο οποίο αναπαριστάται ο λόγος της πυκνότητας φθορίζοντων 
εικονοτεµαχίων (pixels) ως προς την συνολική επιφάνειας του ιστού. Τα BrdU 
σηµασµένα κύτταρα του ΟΕΜΜ είναι πολύ λιγότερα στα TAG-1 -/- ζώα σε σχέση µε 
τα TAG-1 +/- (p-value <0.01). Κλίµακα: 500 µm. 
 

 

µεταλλαγµένα αυτά ζώα να παρουσιάζουν ανωµαλίες στο ΟΕΜΜ. Με ιστολογική 

χρώση cresyl violet σε εγκάρσιες τοµές του οπίσθιου ροµβοειδούς εγκεφάλου 

εµβρύων E13.5, είδαµε ότι τα φυσιολογικά ζώα έχουν µεγαλύτερο αριθµό κυττάρων 

στο ΟΕΜΜ (βέλος στην εικόνα 25Α), σε σχέση µε τα ζώα µε απώλεια δράσης του 

γονιδίου της TAG-1 (βέλος στην εικόνα 25Β). 

 Ακολούθως, δηµιουργήσαµε καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια από 

µεταλλαγµένα και αγρίου τύπου ζώα, στα οποία χορηγήσαµε BrdU στην ηλικία Ε11.5 

και Ε12.5 για να σηµάνουµε τα κύτταρα του ΟΕΜΜ, που γεννιούνται το 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Μετά από καλλιέργεια 3 ηµερών και 

ανοσοϊστοχηµική ανίχνευση της ενσωµατωµένης BrdU είδαµε ότι στα ιστοτεµάχια 

που είχαν αποµονωθεί από φυσιολογικά ζώα τα κύτταρα του ΟΕΜΜ ήταν πολύ 

περισσότερα από αυτά που ανιχνεύονταν στα ιστοτεµάχια από ζώα µε απώλεια 

δράσης της TAG-1 (σύγκριση των εικόνων 25Γ και 25∆). Επιπλέον, στα αγρίου 

τύπου ζώα παρατηρείται σε ορισµένες περιπτώσεις ο σχηµατισµός των 

χαρακτηριστικών αλυσίδων από τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΟΕΜΜ (κεφαλές 

βελών στην εικόνα 25Ε), γεγονός που δεν παρατηρείται στα µεταλλαγµένα ζώα 

(εικόνα 25ΣΤ).  

 Σε ορισµένα ιστοτεµάχια η ενσωµατωµένη BrdU ανιχνεύθηκε µε 

ανοσοφθορισµό και ακολούθησε στατιστική ανάλυση των εικόνων που πήραµε από 

συνεστιακό µικροσκόπιο. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίστηκε ο λόγος της πυκνότητας 

των φθορίζοντων εικονοτεµαχίων (pixels), τα οποία αντιστοιχούν σε σηµασµένα 

κύτταρα, σε σχέση µε την συνολική επιφάνεια της περιοχής που παρατηρείται το 

ΟΕΜΜ. Μετά από ανάλυση ANOVA φαίνεται ότι η διαφορά που παρατηρείται είναι 

σηµαντική (p-value <0.01) (εικόνα 25Ζ). Από τα ανωτέρω αποτελέσµατα φαίνεται ότι 

στα ζώα που εµφανίζουν απώλεια δράσης του γονιδίου της TAG-1 παρουσιάζουν 

µικρότερο αριθµό κυττάρων στο ΟΕΜΜ. 
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2.7 Έκφραση άλλων µορίων συνάφειας και επίδραση της αναστολής δράση τους 

στο ΟΕΜΜ 

 Η TAG-1 είναι µια πρωτεΐνη που είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρά µε άλλα 

µόρια συνάφειας και εµπλέκεται στην καθοδήγηση και στην επέκταση των 

αναπτυσσόµενων νευραξόνων. Πρωτεΐνες όπως η L1, η PSA-NCAM, η NrCAM και 

η F3 εκτός από γνωστοί προσδέτες της TAG-1 είναι και µόρια που έχει δειχθεί ότι 

επηρεάζουν ορισµένες διαδικασίες κατά την ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος 

(Buchstaller et al., 1996; Buttiglione et al., 1998; Dhar Malhotra et al., 1998; Hu et 

al., 1996; Lustig et al., 1999; Stoeckli and Landmesser, 1995).   

 Προκειµένου να ερευνήσουµε την πιθανή εµπλοκή και αυτών των µορίων 

συνάφειας στο ΟΕΜΜ, µελετήσαµε αρχικά το πρότυπο έκφρασής τους στην περιοχή 

του αναπτυσσόµενου οπίσθιου ροµβοειδούς εγκεφάλου. Ακολούθως, αναστείλαµε τη 

δράση τους µε συγκεκριµένες µεθόδους και παρατηρήσαµε τα αποτελέσµατα αυτής 

της αναστολής στη µετανάστευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ, χρησιµοποιώντας και 

πάλι ως µάρτυρα την έκφραση του mRNA της TAG-1. 

 Η πρωτεΐνη L1, η οποία είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρά µε την TAG-1 

(Buttiglione et al., 1998; Dhar Malhotra et al., 1998), εκφράζεται, όπως ανιχνεύθηκε 

µε πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας σε εγκάρσιες τοµές ροµβοειδούς εγκεγάλου την 

E13.5, από ορισµένους άξονες πράλληλους προς την πορεία που ακολουθούν τα 

µεταναστεύοντα κύτταρα (κεφαλές βελών στην εικόνα 26Α). Με την προσθήκη Fab 

τµηµάτων αντισώµατος έναντι στην L1 αναστείλαµε τη δράση της L1 σε 

καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια, αλλά όπως φάνηκε µετά από πειράµατα in situ 

υβριδοποίησης για την TAG-1, τα κύτταρα του ΟΕΜΜ είχαν µεταναστεύσει 

κανονικά, χωρίς αυτή η αναστολή της L1 να προκαλέσει κανένα πρόβληµα στη 

φυσιολογική τους πορεία (εικόνα 26Β). 

 Ακολούθως, ερευνήσαµε το ενδεχόµενο να υπάρχουν αλλοιώσεις στο 

ΟΕΜΜ σε µύες που εµφανίζουν απώλεια δράσης του υπεύθυνο γονιδίου για την 

έκφραση της πρωτεΐνης L1. Όπως φαίνεται όµως τα TAG-1 θετικά κύτταρα του 

ΟΕΜΜ εµφανίζουν την ίδια µεταναστευτική πορεία σε ζώα οµόζυγα για το 

µεταλλαγµένο γονίδιο της L1 και σε ζώα αγρίου τύπου (εικόνα 26Γ και 26∆ 

αντίστοιχα). 

 Μια άλλη πρωτεΐνη της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών και µόριο 

συνάφειας είναι το NCAM. Από προηγούµενες µελέτες είναι γνωστό ότι η 

πολυσιαλική µόρφη του NCAM (PSA-NCAM) εµπλέκεται σε οριζόντιες µεταναστεύ- 
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Εικόνα 26: Έκφραση και ρόλος άλλων µορίων συνάφειας στη µετανάστευση 
των κυττάρων του οπίσθιου µεταναστευτικού µονοπατιού 
Α: Ανοσοϊστοχηµική ανίχνευση της πρωτεΐνης L1 σε εγκάρσιες τοµές οπίσθιου 
ροµβoειδούς εγκεφάλου σε έµβρυα ηλικίας Ε13.5. Η L1 εκφράζεται µόνο από 
ορισµένους άξονες (κεφαλές βελών) στο σηµείο του ΟΕΜΜ. 
Β: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA της TAG-1 σε ιστοτεµάχια που 
είχαν καλλιεργηθεί παρουσία Fab τµηµάτων αντισωµάτων έναντι της L1. 
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Γ-∆: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA της TAG-1 σε ιστοτεµάχια 
από ζώα που εµφανίζουν απώλεια δράσης του γονιδίου της L1 (Γ) και σε αγρίου 
τύπου ζώα (littermates) (∆). 
Η αναστολή της δράσης της πρωτεΐνης L1 και µε τους δύο τρόπους δεν προκαλεί 
προβλήµατα στη µετανάστευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ. 
Ε: Ανοσοϊστοχηµική ανίχνευση της πολυσιαλικής µορφής της πρωτεΐνης NCAM 
(PSA-NCAM) σε εγκάρσιες τοµές οπίσθιου ροµβοειδούς εγκεφάλου σε έµβρυα 
ηλικίας Ε13.5. Το PSA-NCAM εκφράζεται από τα κύτταρα του ΟΕΜΜ κατά τη 
διάρκεια της µετανάστευσής τους. 
ΣΤ: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA της TAG-1 σε ιστοτεµάχια 
που είχαν καλλιεργηθεί παρουσία ενζύµου endoN, το οποίο αποκόπτει το 
πολυσιαλικό οξύ, από τα µόρια του  PSA-NCAM. Τα κύτταρα του ΟΕΜΜ έχουν 
µεταναστεύσει κανονικά, ακόµα και µετά την αποκοπή του πολυσιαλικού οξέος. 
Ζ: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA του µορίου συνάφειας NrCAM 
σε εγκάρσιες τοµές οπίσθιου ροµβοειδούς εγκεφάλου σε έµβρυα ηλικίας Ε13.5. To 
NrCAM εκφράζεται από τα κύτταρα του πυρήνα της κάτω ελαίας. 
Η: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA του µορίου συνάφειας F3, σε 
εγκάρσιες τοµές οπίσθιου ροµβοειδούς εγκεφάλου σε έµβρυα ηλικίας Ε13.5. H F3 
δεν ανιχνεύεται σε κανένα πληθυσµό κυττάρων στο συγκεκριµένο αναπτυξιακό 
στάδιο. Κλίµακα: Α, Ε: 50µm, B-∆, ΣΤ-Η: 500µm. 

 

 

σεις κυττάρων στο οσφρητικό σύστηµα (Hu et al., 1996; Ono et al., 1994). Στο προς 

µελέτη σύστηµα, το PSA-NCAΜ εκφράζεται από τα µεταναστεύοντα κύτταρα του 

ΟΕΜΜ, όπως φαίνεται από πειράµατα ανοϊστοχηµείας σε εγκάρσιες τοµές 

ροµβοειδούς εγκεφάλου στην E13.5 (εικόνα 26Ε). 

 Προκειµένου να ελέγξουµε εάν το συγκεκριµένο µόριο εµπλέκεται στη 

διαδικασία της µετανάστευσης των κυττάρων του ΟΕΜΜ, αποµονώσαµε 

ιστοτεµάχια, τα οποία και επωάσαµε µε το ένζυµο ΕndoN, ώστε να αποκοπεί το 

πολυσιαλικό οξύ από την επιφάνεια των κυττάρων του ΟΕΜΜ. Μετά από 3 ηµέρες 

καλλιέργειας παρατηρήσαµε µε in situ υβριδοποίηση για TAG-1, ότι τα κύτταρα του 

ΟΕΜΜ είχαν µεταναστεύσει κανονικά και η αποκοπή του πολυσιαλικού οξέως δεν 

προκάλεσε κανένα πρόβληµα στην πορεία που ακολουθούν (εικόνα 26ΣΤ). 

 Ένα άλλο µόριο συνάφειας, που αλληλεπιδρά µε την TAG-1 είναι το Nr-

CAM. Όπως φάνηκε από πειράµατα in situ υβριδοποίησης για την αvίχνευση του 

mRNA σε εγκάρσιες τοµές αναπτυσσόµενου ροµβοειδούς εγκεφάλου Ε13.5 στο 

επίπεδο που συντελείται η µετανάστευση του ΟΕΜΜ, το Nr-CAM ανιχνεύεται στα 

κύτταρα που δηµιουργούν τον πυρήνα της ελαίας και όχι στο ΟΕΜΜ (εικόνα 26Ζ).  

 Τέλος, µελετήσαµε την έκφραση της πρωτεΐνης F3, η οποία είναι και αυτή 

µόριο συνάφειας που αλληλεπιδρά µε την TAG-1. Ωστόσο, το mRNA της F3 δεν 
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ανιχνεύεται στη συγκεκριµένη περιοχή και στο αναπτυξιακό στάδιο που λαµβάνει 

χώρα η µετανάστευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ (εικόνα 26Η). 

 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνεται ότι τα µόρια συνάφειας L1, PSA-

NCAM, Nr-CAM και F3 δεν εµπλέκονται στη διαδικασία της µετανάστευσης των 

κυττάρων του ΟΕΜΜ και άρα δεν µπορούν να αποτελούν υποδοχείς της πρωτεΐνης 

TAG-1 στο συγκεκριµένο σύστηµα.  

 

2.8 Επίδραση του εδαφιαίου πετάλου στο ΟΕΜΜ 

 Εκτός από τα καθοδηγητικά µόρια που δρουν εξ επαφής, όπως τα µόρια 

συνάφειας, υπάρχουν και πρωτεΐνες, που εκκρίνονται από µια πηγή παραγωγής και 

δρουν εξ αποστάσεως διαχεόµενες προς τα κύτταρα στόχους. Μια πηγή παραγωγής 

τέτοιων διαχεόµενων πρωτεϊνών είναι το εδαφιαίο πέταλο, το οποίο κατέχει κεντρική 

θέση στο αναπτυσσόµενο νευρικό σύστηµα και έχει αποδειχθεί ότι εµπλέκεται στην 

καθοδήγηση αξόνων κατά την ανάπτυξη (Colamarino and Tessier-Lavigne, 1995). 

Στη συγκεκριµένη µελέτη θελήσαµε να ερευνήσουµε το ρόλο που µπορεί να παίζει το 

εδαφιαίο πέταλο στην καθοδήγηση των µεταναστευόντων κυττάρων του ΟΕΜΜ. 

 Προκειµένου να ελέγξουµε τη βιολογική δραστικότητα τµηµάτων του 

εδαφιαίου πετάλου, τα καλλιεργούµε σε πηκτώµατα κολλαγόνου παρουσία τµηµάτων 

του ροµβικού χείλους, για να παρατηρήσουµε την ικανότητα του εδαφιαίου πετάλου 

να προσανατολίζει τους αναπτυσσόµενους νευρίτες, που εξέρχονται από το 

καλλιεργούµενο ροµβικό χείλος. Όπως φαίνεται στην εικόνα 27Α, οι νευρίτες που 

εκτείνονται από το τµήµα του ροµβικού χείλους έλκονται από το εδαφιαίο πέταλο και 

προσανατολίζουν την πορείας τους προς αυτό.  

 Για να ελέγξουµε την επίδραση που µπορεί να έχει η συγκεκριµένη δοµή 

στην καθοδήγηση των µεταναστευόντων κυττάρων του ΟΕΜΜ, αφαιρέσαµε το 

ενδογενές εδαφιαίο πέταλο από την περιοχή που συντελείται η µετανάστευση και το 

τοποθετήσαµε έκτοπα, κάθετα στην φυσιολογική του θέση. Στην εικόνα 27Β φαίνεται 

σε διάγραµµα το ιστοτεµάχιο που αποµονώθηκε και οι προαναφερθείσες παρεµβάσεις 

που έγιναν στην αρχή της περιόδου καλλιέργειας. Μετά από 3 ηµέρες το 

καλλιεργούµενο ιστοτεµάχιο µονιµοποιήθηκε και ακολούθησε in situ υβριδοποίηση 

για την ανίχνευση του mRNA της TAG-1, που και σε αυτή την περίπτωση 

χρησιµοποιούµε ως µάρτυρα για να παρακολουθούµε την πορεία των κυττάρων του 

ΟΕΜΜ. Όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 27Γ στην δεξιά πλευρά του ιστοτεµαχίου 

τα TAG-1 θετικά κύτταρα του ΟΕΜΜ έχουν µεταναστεύσει κανονικά προς τη µέση  
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Εικόνα 27: Επίδραση του εδαφιαίου πετάλου και της πρωτεΐνης νετρίνης στη 
µετανάστευση των κυττάρων του οπίσθιου επιφανειακού µεταναστευτικού 
µονοπατιού (ΟΕΜΜ) 
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Α: Καλλιέργεια τµήµατος ροµβικού χείλους (ΡΧ) και εδαφιαίου πετάλου (ΕΠ) σε 
πήκτωµα κολλαγόνου. Οι νευρίτες που εξέρχονται από το ροµβικό χείλος έλκονται 
από το εδαφιαίο πέταλο. 
Β-∆: Σχηµατική απεικόνιση ιστοτεµαχίου µε έκτοπη τοποθέτηση εδαφιαίου πετάλου 
(Β) και in situ υβριδοποίηση του συγκεκριµένου ιστοτεµαχίου µετά από 3 ηµέρες 
καλλιέργειας για την ανίχνευση των TAG-1 θετικών κυττάρων του ΟΕΜΜ. Τα 
κύτταρα του ΟΕΜΜ έχουν παρεκκλίνει της φυσιολογικής τους πορείας και 
µεταναστεύουν προς το έκτοπο εδαφιαίο πέταλο (βέλος στις Γ και σε µεγαλύτερη 
µεγέθυνση στο ∆). 
Ε-ΣΤ: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA της νετρίνης σε 
αποµονωµένα ιστοτεµάχια σε ηλικία Ε11.5 (Ε) και σε εγκάρσιες τοµές ροµβοειδούς 
εγκεφάλου ηλικίας Ε13.5 στο επίπεδο του ΟΕΜΜ (ΣΤ). Η νετρίνη εκφράζεται στην 
περιοχή της µέσης γραµµής από το εδαφιαίο πέταλο καθώς και στην περιοχή της 
κοιλιακής ζώνης.  
Ζ:  In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA του υποδοχέα της νετρίνης 
DCC και σε εγκάρσιες τοµές ροµβοειδούς εγκεφάλου ηλικία Ε13.5 στο επίπεδο του 
ΟΕΜΜ. Το DCC εκφράζεται από τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΟΕΜΜ (βέλος).  
Η-Ι: Σχηµατική απεικόνιση φυσιολογικού ιστοτεµαχίου, που αποµονώθηκε από Ε12.5 
έµβρυα (Η) και in situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA του DCC (Θ) και 
της νετρίνης (Ι)  στα συγκεκριµένα  ιστοτεµάχια µετά από 3 ηµέρες καλλιέργειας. Το 
DCC εκφράζεται από τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΟΕΜΜ (βέλος στην Θ) και η 
νετρίνη από τα κύτταρα του εδαφιαίου πετάλου (Ι). 
Κ-Λ: Σχηµατική απεικόνιση ιστοτεµαχίου, που αποµονώθηκε από έµβρυα ηλικίας 
Ε12.5 και υπέστη µονόπλευρη αφαίρεση του ροµβικού χείλους στην αρχή της 
περιόδου καλλιέργειας (Κ). Με in situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA 
του DCC µετά από 3 ηµέρες καλλιέργειας βλέπουµε ότι τα κύτταρα του ΟΕΜΜ 
εκφράζουν DCC µόνο πριν να διασχίσουν τη µέση γραµµή (βέλος στην Λ). 
Μ: Καλλιέργεια τµήµατος ροµβικού χείλους (ΡΧ) µε συσσωµατώµατα COS 
κυττάρων που εκφράζουν νετρίνη (COS-netrin) ή En-2 (COS-En-2) σε πήκτωµα 
κολλαγόνου. Οι νευρίτες που εξέρχονται από το ροµβικό χείλος έλκονται µόνο από το 
COS-netrin συσσωµάτωµα κυττάρων. 
Ν-Ξ: Σχηµατική απεικόνιση ιστοτεµαχίου µε αφαίρεση του ενδογενούς εδαφιαίου 
πετάλου και έκτοπη τοποθέτηση συσσωµατωµάτων COS-netrin και COS-En-2 
κυττάρων (Ν). Ιn situ υβριδοποίηση του συγκεκριµένου ιστοτεµαχίου µετά από 3 
ηµέρες καλλιέργειας για την ανίχνευση των TAG-1 θετικών κυττάρων του ΟΕΜΜ. 
Τα κύτταρα του ΟΕΜΜ έχουν παρεκκλίνει της φυσιολογικής τους πορείας και έχουν 
εισέλθει στο συσσωµάτωµα των κυττάρων που εκφράζουν νετρίνη (βέλος στην Ξ και 
σε µεγαλύτερη µεγέθυνση στην Ο), αλλά όχι και σε αυτό που εκφράζει En-2 (Ξ).  
Κλίµακα: Α, Μ: 200µm, Γ-Ζ, Θ-Ι, Λ, Ξ-Ο: 500µm. 
 

 

γραµµή. Στην αριστερή πλευρά του ιστοτεµαχίου, όπου είχε τοποθετηθεί το έκτοπο 

εδαφιαίο πέταλο, ανιχνεύονται κύτταρα του ΟΕΜΜ στη φυσιολογική τους θέση, 

αλλά και ένας πληθυσµός κυττάρων που έχει παρεκκλίνει της φυσιολογικής τους 

πορείας και έχει µεταναστεύσει προς το έκτοπο εδαφιαίο πέταλο (βέλος στην εικόνα 

27Γ και σε µεγαλύτερη µεγέθυνση στην εικόνα 27∆). 
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 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα καταδεικνύεται ότι το εδαφιαίο πέταλο 

ασκεί µια ελκτική επίδραση στα κύτταρα του ΟΕΜΜ, τόσο ισχυρή ώστε η έκτοπη 

τοποθέτησή του να τα καθοδηγεί σε πορείες που παρεκκλίνουν της φυσιολογικής.  

 

2.8 Επίδραση της εκκρινόµενης από το εδαφιαίο πέταλο νετρίνης στο ΟΕΜΜ 

 Από πολυάριθµες µελέτες έχει δειχθεί ότι υπάρχουν πολλές εκκρινόµενες 

πρωτεΐνης από το εδαφιαίο πέταλο, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ποικίλη δράση 

της συγκεκριµένης δοµής. Μετά από τα αποτελέσµατα που είχαµε, τα οποία δείχνουν 

ότι το εδαφιαίο πέταλο παίζει καθοδηγητικό ρόλο στην µετανάστευση των κυττάρων 

του ΟΕΜΜ, αναζητήσαµε την πιθανή πρωτεΐνη που είναι υπεύθυνη για αυτή τη 

δράση του εδαφιαίου πετάλου. Μία υποψήφια ήταν η νετρίνη, η οποία, όπως έχει 

αποδειχθεί από παλαιότερες µελέτες, είναι υπεύθυνη τόσο για την ελκτική όσο και 

για την απωθητική δράση που εµφανίζει το εδαφιαίο πέταλο στην καθοδήγηση 

αξόνων διαφορετικών κυτταρικών πληθυσµών (Kennedy et al., 1994; Serafini et al., 

1996). 

 Αρχικά ελέγξαµε το πρότυπο έκφρασης της νετρίνης στην περιοχή και στο 

αναπτυξιακό στάδιο που συντελείται η µετανάστευση των προς µελέτη κυττάρων. Με 

πειράµατα in situ υβριδοποίησης για την ανίχνευση του mRNA της νετρίνης δείξαµε 

ότι σε έµβρυα ηλικίας Ε11.5 η νετρίνη εκφράζεται έντονα στην περιοχή του 

εδαφιαίου πετάλου και σε µικρότερο ποσό στην κοιλιακή ζώνη κοντά στο εδαφιαίο 

πέταλο (εικόνα 27Ε). Στην ηλικία Ε13.5 το πρότυπο έκφρασης παραµένει το ίδιο, 

όπως φαίνεται σε εγκάρσιες τοµές στο επίπεδο του οπίσθιου ροµβοειδούς εγκεφάλου 

(εικόνα 27ΣΤ). Επιπρόσθετα, σε αυτήν ηλικία µε πειράµατα in situ υβριδοποίησης 

δείχθηκε ότι από τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΟΕΜΜ εκφράζεται το mRNA της 

πρωτεΐνης DCC, η οποία είναι γνωστός ελκτικός υποδοχέας της νετρίνης (τόξο στην 

εικόνα 27Ζ) (Culotti and Merz, 1998; Keino-Masu et al., 1996). Το DCC εκφράζεται 

επίσης από τα κύτταρα της υποκοιλιακής ζώνης και από τα κύτταρα του πυρήνα της 

ελαίας (εικόνα 27Ζ). 

 Σε καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια, όπως φαίνεται στο διάγραµµα της εικόνας 

27Η, µετά από 3 ηµέρες in vitro καλλιέργειας, το DCC εκφράζεται από τα 

µεταναστεύοντα κύτταρα (βέλη στην εικόνα 27Θ) και η νετρίνη από το εδαφιαίο 

πέταλο (εικόνα 27Ι). Σε ιστοτεµάχια που τους είχε αφαιρεθεί µονόπλευρα το ροµβικό 

χείλος στην αρχή της περιόδου καλλιέργειας (εικόνα 27Κ) ανιχνεύονται κύτταρα του 

ΟΕΜΜ που εκφράζουν DCC µόνο στην ακέραια πλευρά του ιστοτεµαχίου (βέλος 
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στην εικόνα 27Λ). Όπως είχε δειχθεί σε προηγούµενα πειράµατα µε in situ 

υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA της TAG-1 (εικόνα 20Ζ), τα κύτταρα 

του ΟΕΜΜ µετά από 2 ηµέρες σε καλλιέργεια έχουν ήδη διασχίσει τη µέση γραµµή, 

άρα εφόσον DCC θετικά κύτταρα διακρίνονται µόνο στην ακέραια πλευρά του 

ιστοτεµαχίου, σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο µόριο δεν εκφράζεται από τα κύτταρα 

που έχουν φτάσει στην αντίθετη πλευρά που της έχει αφαιρεθεί το ροµβικό χείλος.  

 Από το πρότυπο έκφρασης των παραπάνω πρωτεϊνών θα µπορούσαµε να 

συµπεράνουµε ότι τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΟΕΜΜ µπορούν να αποκρίνονται 

στην νετρίνη που εκκρίνεται από το εδαφιαίο πέταλο, µέσω του DCC υποδοχέα της 

που εκφράζουν. Για να ελέγξουµε την πιθανότητα αυτή, δηµιουργήσαµε 

συσσωµατώµατα COS κυττάρων διαµολυσµένα ώστε να εκφράζουν νετρίνη, τα 

οποία και χρησιµοποιήσαµε ως πηγές εκκρινόµενης νετρίνης. Για να ελέγξουµε τη 

δραστικότητα της εκκρινόµενης νετρίνης από τα συσσωµατώµατα τα τοποθετήσαµε 

σε πηκτώµατα κολλαγόνου σε µικρή απόσταση από τµήµατα ροµβικού χείλους, ώστε 

να ελέγξουµε την ικανότητα της εκκρινόµενης νετρίνης να προσανατολίζει τους 

νευρίτες που εξέρχονται από το ροµβικό χείλος. Όπως φαίνεται στην εικόνα 27Μ, οι 

αναπτυσσόµενοι νευρίτες έλκονται από την νετρίνη που εκκρίνεται από τα 

συσσωµάτωµα COS κυττάρων, ενώ αντίθετα δεν έλκονται από την πρωτεΐνη Εn-2, η 

οποία χρησιµοποιήθηκε ως πρωτεΐνη ελέγχου στο συγκεκριµένο πείραµα. Στη 

συνέχεια δηµιουργήσαµε καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια, από τα οποία αφαιρέσαµε το 

ενδογενές εδαφιαίο πέταλο, ώστε να µην υπάρχει ο ανταγωνισµός από την ενδογενή 

νετρίνη και τοποθετήσαµε συσσωµατώµατα COS κυττάρων στις θέσεις που 

φαίνονται στο διάγραµµα της εικόνας 27Ν. Μετά από 3 ηµέρες καλλιέργειες έγιναν 

πειράµατα in situ υβριδοποίησης για την ανίχνευση των TAG-1 θετικών κυττάρων 

του ΟΕΜΜ. Όπως φαίνεται από την εικόνα 27Ξ, στην πλευρά του ιστοτεµαχίου που 

είχε τοποθετηθεί το συσσωµάτωµα που εκκρίνει En-2, τα κύτταρα του ΟΕΜΜ έχουν 

µεταναστεύσει φυσιολογικά προς τη µέση γραµµή. Αντίθετα, στην πλευρά του 

ιστοτεµαχίου που είχαµε τοποθετήσει το συσσωµάτωµα που εκκρίνει νετρίνη τα 

κύτταρα του ΟΕΜΜ έχουν παρεκκλίνει της φυσιολογικής τους πορείας και 

κατευθύνθηκαν προς την έκτοπη πηγή νετρίνης. Σε µεγαλύτερη µεγέθυνση στην 

εικόνα 27Ο, διακρίνονται τα TAG-1 θετικά κύτταρα να έχουν πλησιάσει και 

εισχωρήσει στο συσσωµάτωµα των COS κυττάρων που εκκρίνουν νετρίνη.  

 Από τα ανωτέρω πειράµατα φαίνεται ότι η νετρίνη δρα ελκτικά για τα 

µεταναστεύοντα κύτταρα του ΟΕΜΜ, τα οποία εκφράζουν τον υποδοχέα της DCC 
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πριν να διασχίσουν τη µέση γραµµή. Είναι λοιπόν πιθανό η ελκτική δράση του 

εδαφιαίου πετάλου που είχαµε παρατηρήσει στα προηγούµενα πειράµατα να 

οφείλεται στην εκκρινόµενη νετρίνη, αφού µια πηγή έκκρισης νετρίνης είναι ικανή να 

µιµηθεί τα αποτελέσµατα που είχαµε µε την τοποθέτηση σε έκτοπη θέση τµήµατος 

του εδαφιαίου πετάλου.  

 

3. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΕΛΑΙΑΣ (ΜΜΚΕ)  

 Στον αναπτυσσόµενο οπίσθιο ροµβοειδή εγκέφαλο, εκτός από το οπίσθιο 

επιφανειακό µεταναστευτικό µονοπάτι (OEMM), λαµβάνει χώρα και το 

µεταναστευτικό µονοπάτι της κάτω ελαίας (ΜΜΚΕ). Κύτταρα που δηµιουργούνται 

και αυτά στην περιοχή του ροµβικού χείλους, µεταναστεύουν κοιλιακά και 

δηµιουργούν τους πυρήνες της κάτω ελαίας εκατέρωθεν του εδαφιαίου πετάλου, 

χωρίς να διασχίσουν τη µέση γραµµή. Τα κύτταρα αυτά κατά τη διάρκεια της 

µετανάστευσής τους, αλλά και αφού δηµιουργήσουν τον πυρήνα της κάτω ελαίας 

εκφράζουν το µεταγραφικό παράγοντα Brn-3.2, την έφραση του οποίου 

χρησιµοποιούµε ως µάρτυρα για την παρακολούθηση των συγκεκριµένων κυττάρων. 

 

3.1 Μετανάστευση των κυττάρων του ΜΜΚΕ in vivo 

 Σε in vivo συνθήκες και σε εγκάρσιες τοµές εµβρύων µυών διαφόρων 

σταδίων, µελετήσαµε τη µετανάστευση των κυττάρων του ΜΜΚΕ. Όπως έχουν 

δείξει παλαιότερες µελέτες τα κύτταρα του ΜΜΚΕ δηµιουργούνται στο ροµβικό 

χείλος την εµβρυονική ηµέρα 10.5-11.5 (Ε10.5-Ε11.5). Μια ηµέρα αργότερα, Ε12.5 

τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΜΜΚΕ βρίσκονται περιφερειακά του νευρικού 

σωλήνα, όπως φαίνεται από την χρώση cresyl violet (εικόνα 28Α) και από την in situ 

υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA του Brn-3.2 (βέλη στην εικόνα 28Β). 

 Σε ηλικία Ε13.5, τα κύτταρα του ΜΜΚΕ φτάνουν και συσσωρεύονται 

εκατέρωθεν του εδαφιαίου πετάλου, ενώ υπάρχουν ορισµένα κύτταρα που βρίσκονται 

ακόµα στη διαδικασία της µετανάστευσης (βέλη στις εικόνες 28Γ και 28∆). Στην 

Ε14.5, σχεδόν όλα τα κύτταρα έχουν φτάσει κοντά στο εδαφιαίο πέταλο (εικόνα 28Ε 

και 28ΣΤ), ενώ στην Ε15.5 ο πυρήνας της κάτω ελαίας έχει δηµιουργηθεί, αρχίζουν 

να διακρίνονται οι υποπυρήνες του (εικόνα 28Ζ) και η έκφραση του Brn-3.2 

παραµένει ακόµα (εικόνα 28Η). 
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Εικόνα 28: Χαρακτηρισµός του µεταναστευτικού µονοπατιού της κάτω ελαίας 
(ΜΜΚΕ) σε in vivo συνθήκες, χρησιµοποιώντας ως µάρτυρα την έκφραση του 
Brn-3.2 
Εγκάρσιες τοµές οπίσθιου ροµβοειδούς εγκεφάλου µυών ηλικίας Ε12.5 (Α-B), Ε13.5 
(Γ-∆), Ε14.5 (Ε-ΣΤ) και Ε15.5 (Ζ-Η). Τα κυτταρικά σώµατα των νευρικών κυττάρων 
φαίνονται µε χρώση cresyl violet (Α, Γ, Ε, Ζ) και το mRNA του mBrn-3.2 
ανιχνεύθηκε µε in situ υβριδοποίηση (Β, ∆, ΣΤ και Η).  
Α-Β: Σε ηλικία Ε12.5, τα κύτταρα του ΜΜΚΕ έχουν αρχίσει τη µετανάστευσή τους 
εκφράζοντας mBrn-3.2 (βέλη στην Β). 
Γ-∆: Σε ηλικία Ε13.5 τα κύτταρα του ΜΜΚΕ έχουν φτάσει ως την κοιλιακή πλευρά 
του νευρικού σωλήνα και αρχίζουν να συσσωρεύονται εκατέρωθεν του εδαφιαίου 
πετάλου (βέλη).  
Ε-ΣΤ: Σε ηλικία Ε14.5, ο δηµιουργούµενος πυρήνας της κάτω ελαίας µεγαλώνει, 
καθώς όλο και περισσότερα κύτταρα συσσωρεύονται  δίπλα από το εδαφιαίο πέταλο.  
Ζ-Η: Σε ηλικία Ε15.5, η µετανάστευση των κυττάρων του ΜΜΚΕ έχει ολοκληρωθεί 
και αρχίζουν να δηµιουργούνται οι υποπυρήνες της κάτω ελαίας (Ε), καθώς 
συνεχίζεται η έκφραση του mBrn-3.2 (Η). Κλίµακα: 500µm. 
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 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα, φαίνεται ότι τα κύτταρα του ΜΜΚΕ 

αρχίζουν τη µετανάστευσή τους την Ε12.5 και την ολοκληρώνουν την Ε15.5, οπότε 

και αρχίζουν να δηµιουργούνται οι υποπυρήνες της κάτω ελαίας. Καθόλη τη διάρκεια 

της µετανάστευσή τους, αλλά και όταν φτάσουν στις τελικές τους θέσεις τα κύτταρα 

του ΜΜΚΕ εκφράζουν το µεταγραφικό παράγοντα Brn-3.2, τον οποίο και 

χρησιµοποιήσαµε και στη συνέχεια της συγκεκριµένης µελέτης για µάρτυρα των 

µεταναστευόντων κυττάρων της κάτω ελαίας. 

 

3.2 Μετανάστευση των κυττάρων του ΜΜΚΕ in vitro 

 Προκειµένου να ελέγξουµε εάν ο συγκεκριµένος τύπος µετανάστευσης 

συντελείται και σε in vitro συνθήκες αποµονώσαµε ιστοτεµάχια, όπως έχουµε 

περιγράψει παραπάνω, τα οποία και καλλιεργήσαµε in vitro για συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα. 

 Λόγω του γεγονότος ότι τα κύτταρα του ΜΜΚΕ δηµιουργούνται στην 

περιοχή του ροµβικού χείλους την Ε11.5, αποµονώνουµε τα ιστοτεµάχια του 

αναπτυσσόµενου ροµβοειδούς εγκεφάλου στη συγκεκριµένη ηλικία (εικόνα 29Α) και 

τα αφήνουµε σε καλλιέργεια για 3-4 ηµέρες προκειµένου να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία της µετανάστευσης. Μετά από πειράµατα in situ υβριδοποίησης όπου 

ανιχνεύσαµε το mRNA του Brn-3.2, φαίνεται ότι ο πυρήνας της κάτω ελαίας 

δηµιουργείται κανονικά εκατέρωθεν του εδαφιαίου πετάλου (βέλος στην εικόνα 

29Β). Σε εγκάρσιες τοµές καλλιεργούµενων ιστοτεµαχίων, φαίνεται ότι τα 

µεταναστεύοντα κύτταρα έχουν συσσωρευθεί ακόµα και κάτω από το εδαφιαίο 

πέταλο (κεφαλή βέλους εικόνα 29Γ).  

 Τα ίδια αποτελέσµατα έχουµε σε καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια από έµβρυο 

ορτυκιού. Τα κύτταρα του ΜΜΚΕ στα έµβρυα ορτυκιού και όρνιθας δηµιουργούνται 

στο αναπτυξιακό στάδιο 22-24 κατά Hamburger & Hamilton (HH22-24) την 

εµβρυονική ηµέρα 3.5-4.0 (Ε3.5-4.0). Σε αυτή την ηλικία αποµονώνουµε τα 

ιστοτεµάχια και µετά από 4 ηµέρες σε καλλιέργεια παρατηρήσαµε τη δηµιουργία του 

πυρήνα της κάτω ελαίας στη φυσιολογική του θέση (εικόνα 29∆). 

 Προκειµένου να βεβαιωθούµε ότι η συγκεκριµένη µετανάστευση 

συντελείται σε in vitro συνθήκες και να διερευνήσουµε εάν τα κύτταρα του ΜΜΚΕ 

δεν διασχίζουν τη µέση γραµµή, όπως και στις in vivo συνθήκες, δηµιουργήσαµε 

ιστοτεµάχια που στην αρχή της περιόδου καλλιέργειας τους είχε αφαιρεθεί 
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µονόπλευρα το ροµβικό χείλος, δηλαδή η πηγή των κυττάρων του ΜΜΚΕ. Μετά από 

4 ηµέρες καλλιέργειας παρατηρήσαµε τη δηµιουργία του πυρήνα της ελαίας µόνο από 

την ακέραια πλευρά του νευρικού σωλήνα (βέλος στην εικόνα 29ΣΤ). Σε εγκάρσιες 

τοµές του καλλιεργούµενου ιστοτεµαχίου στο επίπεδο της δηµιουργούµενης ελαίας, 

φαίνεται ότι τα Brn-3.2 θετικά κύτταρα έχουν σταµατήσει κάτω από το εδαφιαίο 

   

Εικόνα 29: Χαρακτηρισµός του µεταναστευτικού µονοπατιού της κάτω ελαίας 
(ΜΜΚΕ) σε in vitro συνθήκες, χρησιµοποιώντας ως µάρτυρα την έκφραση του 
Brn-3.2 
Α: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση φυσιολογικού ιστοτεµαχίου που αποµονώθηκε από 
έµβρυα ηλικίας Ε11.5. 
Β: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA του mBrn-3.2 σε ιστοτεµάχια 
εµβρύων µυών Ε11.5 µετά από in vitro καλλιέργεια 3 ηµερών. Τα κύτταρα του 
ΜΜΚΕ, που είναι θετικά για το mBrn-3.2 συσσωρεύονται εκατέρωθεν του εδαφιαίου 
πετάλου και δηµιουργούν τον πυρήνα της κάτω ελαίας (βέλος). 
Γ: Εγκάρσια τοµή ιστοτεµαχίου στο επίπεδο του πυρήνα της κάτω ελαίας. Φαίνονται 
mBrn-3.2 θετικά κύτταρα ακόµα και κάτω από το εδαφιαίο πέταλο (κεφαλή βέλους). 
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∆: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA του qBrn-3.2 σε ιστοτεµάχια 
εµβρύων ορτυκιών σταδίου HH22-24 µετά από in vitro καλλιέργεια 4 ηµερών. Και σε 
αυτήν την περίπτωση τα κύτταρα του ΜΜΚΕ έχουν µεταναστεύσει σε in vitro 
συνθήκες και έχουν δηµιουργήσει τον πυρήνα της κάτω ελαίας.  
Ε: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση ιστοτεµαχίου, που αποµονώθηκε από έµβρυα ηλικίας 
Ε11.5 και υπέστη µονόπλευρη αφαίρεση του ροµβικού χείλους στην αρχή της 
περιόδου καλλιέργειας. 
ΣΤ: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA του mBrn-3.2 σε ιστοτεµάχια 
µε µονόπλευρη αφαίρεση του ροµβικού χείλους µετά από 4 ηµέρες σε καλλιέργεια. Ο 
πυρήνας της κάτω ελαίας έχει δηµιουργηθεί µόνο από την ακέραια πλευρά του 
ιστοτεµαχίου (βέλος). 
Ζ: Εγκάρσια τοµή ιστοτεµαχίου στο επίπεδο του πυρήνα της κάτω ελαίας. Φαίνονται 
mBrn-3.2 θετικά κύτταρα µόνο από την ακέραια πλευρά τα οποία έχουν σταµατήσει 
ακριβώς κάτω από το εδαφιαίο πέταλο (κεφαλή βέλους).  
Η: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA του qBrn-3.2 σε ιστοτεµάχια 
εµβρύων ορτυκιών σταδίου HH22-24, τα οποία υπέστησαν µονόπλευρη αφαίρεση 
του ροµβικού χείλους και παρέµειναν σε καλλιέργεια 4 ηµέρες. Και σε αυτήν την 
περίπτωση πυρήνας της κάτω ελαίας έχει δηµιουργηθεί µόνο στην ακέραια πλευρά 
του ιστοτεµαχίου. Κλίµακα: 500µm. 
 

 

πέταλο και δεν έχουν συνεχίσει την πορεία τους (κεφαλή βέλους στην εικόνα 29Ζ). 

Όσες ηµέρες και να αφήναµε το ιστοτεµάχιο σε καλλιέργεια τα κύτταρα του ΜΜΚΕ 

δεν συνέχιζαν τη µετανάστευσή τους στην αντίθετη πλευρά του νευρικού σωλήνα.  

 Σε καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια από έµβρυα ορτυκιού παρατηρήσαµε ότι και 

σε αυτήν την περίπτωση, όταν γίνεται µονόπλευρη αφαίρεση του ροµβικού χείλους 

στην έναρξη της καλλιέργειας, ο πυρήνας της κάτω ελαίας δηµιουργείται κανονικά 

µόνο στην ακέραια πλευρά του ιστοτεµαχίου (εικόνα 29Η). 

 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα συµπεραίνουµε ότι τα κύτταρα του ΜΜΚΕ 

είναι σε θέση να µεταναστεύουν κάτω από τις συγκεκριµένες in vitro συνθήκες και η 

χρονική διάρκεια της µετανάστευσής τους είναι σχεδόν όµοια µε αυτή των in vivo 

συνθηκών. Σε 3-4 ηµέρες από την έναρξη της καλλιέργειας, δηλαδή στην αντίστοιχη 

Ε14.5-15.5 στις in vivo συνθήκες, ο πυρήνας της κάτω ελαίας έχει δηµιουργηθεί και 

τα κύτταρα δε συνεχίζουν τη µετανάστευσή τους όσες µέρες και να παραµείνουν σε 

καλλιέργεια. 

 

3.3 Εσωτερική µοίρα των κυττάρων και παράγοντες του µικροπεριβάλλοντος 

που εµπλέκονται στη δηµιουργία του πυρήνα της κάτω ελαίας 

 Στην προσπάθειά µας να διερευνήσουµε το κατά πόσο η δηµιουργία της 

ελαίας στη συγκεκριµένη θέση του αναπτυσσόµενου ροµβοειδούς εγκεφάλου είναι 
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αποτέλεσµα της εσωτερικής µοίρας των κυττάρων, που δηµιουργούνται στο ροµβικό 

χείλος τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, και το κατά πόσο το περιβάλλον, στο οποίο 

συντελείται η µετανάστευση, επηρεάζει τη τελική διαφοροποίηση των κυττάρων 

κάναµε πειράµατα µεταµοσχεύσεων ροµβικού χείλους. Συγκεκριµένα, δοκιµάσαµε να 

µεταµοσχεύσουµε τµήµατα του ροµβικού χείλους, τα κύτταρα του οποίου θα δώσουν 

τον πυρήνα της κάτω ελαίας, από τη φυσιολογική τους θέση στο επίπεδο του 8ου 

ροµβοµερούς σε πιο πρόσθια θέση (ροµβοµερές 2, 3) και σε πιο οπίσθια (στο νωτιαίο 

µυελό). Η υπόθεση µας ήταν ότι εάν τα κύτταρα έχουν την εσωτερική µοίρα να 

δηµιουργήσουν το συγκεκριµένο πυρήνα θα τον δηµιουργήσουν σε οποιοδήποτε 

περιβάλλον και αν βρεθούν, ενώ αν στη διαφοροποίηση των κυττάρων εµπλέκονται 

και παράγοντες του περιβάλλοντος που συντελείται η µετανάστευση, τότε, σε 

περιβάλλον που λείπουν αυτοί οι παράγοντες δε θα δηµιουργηθεί ο πυρήνας της κάτω 

ελαίας. Για να διαλευκανθούν αυτά τα ερωτήµατα κάναµε πειράµατα 

µεταµοσχεύσεων χρησιµοποιώντας το σύστηµα της χίµαιρας ορτυκιού-όρνιθας, αλλά 

και πειράµατα µεταµοσχεύσεων ροµβικού χείλους σε µύες. 

 

3.3.1 Μεταµοσχεύσεις τύπου Ι 

 Αρχικά κάναµε οµοτυπικές και ισοχρονικές µεταµοσχεύσεις, δηλαδή 

αφαιρέσαµε το ροµβικό χείλος του 8ου ροµβοµερούς από έµβρυο ορτυκιού σε 

αναπτυξιακό στάδιο ΗΗ23-24 και το τοποθετήσαµε στη θέση του 8ου ροµβοµερούς 

εµβρύου όρνιθας του ίδιου αναπτυξιακού σταδίου (εικόνα 30Α). Αφήσαµε το 

ιστοτεµάχιο σε καλλιέργεια για 4 ηµέρες, ώστε να ολοκληρωθεί η µετανάστευση και 

στη συνέχεια µε ανοσοϊστοχηµεία ανιχνεύσαµε έναν ειδικό επίτοπο των κυττάρων 

του ορτυκίσιου ιστού, οπότε µε αυτόν τον τρόπο µπορούµε να παρατηρήσουµε την 

µεταναστευτική πορεία των κυττάρων του ορτυκιού µέσα στον ιστό της όρνιθας. 

Είδαµε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες τα κύτταρα του ροµβικού χείλους του 

ορτυκιού µεταναστεύουν κανονικά στον ιστό της όρνιθας και συσσωρεύονται δίπλα 

από τη µέση γραµµή (η διακεκοµµένη γραµµή στην εικόνα 30Β δείχνει τη µέση 

γραµµή και το βέλος τα ορτυκίσια κύτταρα, που έχουν συσσωρευθεί δίπλα της), όπως 

και τα κύτταρα του ενδογενούς πυρήνα της κάτω ελαίας. Με in situ υβριδοποίηση, 

παράλληλα µε QCPN ανοσοϊστοχηµεία, παρατηρήσαµε ότι τα συγκεκριµένα κύτταρα 

ορτυκιού, που συσσωρεύτηκαν δίπλα από το εδαφιαίο πέταλο, εκφράζουν και τον 

ειδικό µάρτυρα για τα κύτταρα της κάτω ελαίας qBrn-3.2 (εικόνα 30Γ). Φαίνεται 

δηλαδή ότι κάτω από τις συγκεκριµένες in vitro συνθήκες τα κύτταρα του ιστού δότη 
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µπορούν να µεταναστεύουν και να δηµιουργούν τον πυρήνα της κάτω ελαίας σε 

αυτού του τύπου τις οµοτυπικές και ισοχρονικές µεταµοσχεύσεις. 

 

3.3.2 Μεταµοσχεύσεις τύπου ΙΙ 

 Όταν µεταµοσχέυσαµε τµήµατα από το ροµβικό χείλος του 8ου 

ροµβοµερούς ορτυκίου από την φυσιολογική τους θέση σε πιο πρόσθια περιοχή στο 

ροµβοµερές 2/3 σε ιστό όρνιθας (εικόνα 30∆), µετά από ανοσοϊστοχηµική χρώση µε 

το αντίσωµα QCPN παρατηρήσαµε ότι τα ορτυκίσια κύτταρα δεν έχουν 

µεταναστεύσει σε µεγάλη απόσταση µέσα στον ιστό-δέκτη (βέλος στην εικόνα 30Ε). 

Κάνοντας in situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA του qBrn-3.2 

παράλληλα µε την ανοσοϊστοχηµεία µε QCPN αντίσωµα, είδαµε ότι στο σηµείο του 

µοσχεύµατος κοντά στη µέση γραµµή δεν έχουν φτάσει κύτταρα θετικά για qBrn-3.2 

ή για QCPN (βέλος στην εικόνες 30ΣΤ), παρόλο που το µόσχευµα διακρίνεται στα 

δεξιά του ιστοτεµαχίου. Επίσης, διακρίνεται ο ενδογενής πυρήνας της ελαίας στο 

επίπεδο του 8ου ροµβοµερούς (κεφαλή βέλους στην εικόνα 30ΣΤ). Επιπλέον, σε 

εγκάρσια τοµή στο επίπεδο του 2/3ου ροµβοµερούς του ιστού-δέκτη (εικόνα 30Ζ), 

διακρίνονται τα κύτταρα του ιστού-δότη στα δεξιά της τοµής, βαµµένα µε QCPN και 

qBrn-3.2, τα οποία όµως δεν έχουν µεταναστεύσει ως τη φυσιολογική θέση που θα 

έπρεπε να έχουν κοντά στη µέση γραµµή. 

 Αντίθετα, όταν κάναµε τον αντίστοιχο τύπο µεταµοσχεύσεων σε ιστό µυών 

(εικόνα 30Η), παρατηρήσαµε ότι τα κύτταρα µεταναστεύουν κανονικά και 

συσσωρεύονται δίπλα από τα εδαφιαίο πέταλο δηµιουργώντας τον πυρήνα της κάτω 

ελαίας σε έκτοπη θέση (βέλος στην εικόνα 30Θ), όπως ανιχνεύεται από την έκφραση 

του ειδικού µάρτυρα mBrn-3.2. 

 Από τα παραπάνω πειράµατα φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά στη δηµιουργία 

του πυρήνα της ελαίας σε ιστό όρνιθας και µυών, αφού στην πρώτη περίπτωση η 

κάτω ελαία δεν δηµιουργείται σε πιο πρόσθια από τη φυσιολογική της θέση, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση δηµιουργείται κανονικά.  

 

3.3.3 Μεταµοσχεύσεις τύπου ΙΙΙ 

 Ακολούθως, έγιναν µεταµοσχεύσεις ροµβικού χείλους από το 8ο ροµβοµερές 

ιστοτεµαχίου που αποµονώθηκε από ορτύκι σε πιο οπίσθια θέση στο νωτιαίο µυελό 

όρνιθας (εικόνα 31Α). Με πειράµατα in situ υβριδοποίησης για την ανίχνευση του 

mRNA του qBrn-3.2 παρατηρήσαµε ότι από την πλευρά που έγινε η µεταµόσχευση 
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Εικόνα 30: Μεταµοσχεύσεις τύπου Ι και ΙΙ 
Α-Γ: Μεταµοσχεύσεις τύπου Ι σε χίµαιρες όρνιθας-ορτυκιού. 
Α: Σχηµατική απεικόνιση της µεταµόσχευσης τύπου Ι. Τµήµα του ροµβικού χείλους 
από το 8ο ροµβοµερές (ρ8) ορτυκιού µεταµοσχεύθηκε στο επίπεδο του ρ8 σε ιστό 
όρνιθας.  
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Β-Γ: Εγκάρσιες τοµές χιµαιρικού ιστοτεµαχίου µετά από 4 ηµέρες in vitro 
καλλιέργειας και ανοσοϊστοχηµεία για την ανίχνευση των ορτυκίσιων κυττάρων στον 
ιστό δεκτή της όρνιθας. ∆ιακρίνονται ορτυκίσια κύτταρα (βέλος στην Β), τα οποία 
έχουν συσσωρευθεί δίπλα από τη µέση γραµµή (διακεκοµµένη γραµµή στην Β). Με 
in situ υβρίδοποίηση για το qBrn-3.2 διαπιστώνεται ότι τα συγκεκριµένα ορτυκίσια 
κύτταρα (καφέ χρώση), που συσσωρεύονται δίπλα από τη µέση γραµµή εκφράζουν 
και αυτόν τον ειδικό µάρτυρα για την κάτω ελαία (µπλε χρώση στην Γ).  
∆-Ζ: Μεταµοσχεύσεις τύπου ΙΙ σε χίµαιρες όρνιθας-ορτυκιού. 
∆: Σχηµατική απεικόνιση της µεταµόσχευσης τύπου ΙΙ. Τµήµα του ροµβικού χείλους 
από το ρ8 ορτυκιού µεταµοσχεύθηκε στο επίπεδο του ρ2/3 σε ιστό όρνιθας.   
Ε: Ανοσοϊστοχηµική ανίχνευση των ορτυκίσιων κυττάρων στον ιστό της όρνιθας σε 
ιστοτεµάχια που έµειναν σε καλλιέργεια 4 ηµέρες. Τα µεταµοσχευµένα καφέ κύτταρα 
στην δεξιά πλευρά του ιστοτεµαχίου έχουν µεταναστεύσει µικρή απόσταση στο ιστό-
δέκτη και δεν έχουν φτάσει στη µέση γραµµή. 
ΣΤ: Ανοσοϊστοχηµική ανίχνευση των ορτυκίσιων κυττάρων στον ιστό της όρνιθας σε 
ιστοτεµάχια που έµειναν σε καλλιέργεια 4 ηµέρες και παράλληλη in situ 
υβριδοποίηση για Brn-3.2. Το βέλος δείχνει το ορτυκίσιο µόσχευµα (καφέ χρώση) 
και η κεφαλή βέλους τον ενδογενή πυρήνα της κάτω ελαίας (µπλε χρώση). Στο 
επίπεδο του ρ2/3 που έγινε το µόσχευµα δεν έχει δηµιουργηθεί έκτοπος πυρήνας 
ελαίας. 
Ζ: Εγκάρσια τοµή στο επίπεδο του ρ2/3 του ιστοτεµαχίου που φαίνεται στην ΣΤ. Τα 
ορτυκίσια κύτταρα στα δεξιά της τοµής δεν έχουν φτάσει στη µέση γραµµή και δεν 
έχουν δηµιουργήσει τον πυρήνα της κάτω ελαίας. 
Η-Θ: Μεταµοσχεύσεις τύπου ΙΙ σε µύες.  
Η:  Σχηµατική απεικόνιση µεταµοσχεύσεων τύπου ΙΙ σε µύες. Τµήµα του ροµβικού 
χείλους από το ρ8 µεταµοσχεύεται στο ρ2/3. 
Θ: In situ υβριδοποίηση σε ιστοτεµάχια που έµειναν σε καλλιέργεια 3 ηµέρες. Στο 
ύψος του ρ2/3 έχει δηµιουργηθεί έκτοπος πυρήνας της ελαίας (βέλος) από κύτταρα 
του ρ8 που µετανάστευσαν από το µεταµοσχευµένο ροµβικό χείλος, που 
τοποθετήθηκε σε αυτό το σηµείο. Κλίµακα: 250µm. 
 

 

έχει δηµιουργηθεί ο επιµήκης πυρήνας της ελαίας (βέλος στην εικόνα 31Β). 

Κάνοντας παράλληλα ανοσοϊστοχηµεία για το QCPN φαίνεται ότι το σηµείο που έχει 

δηµιουργηθεί η ελαία συµπίπτει µε το σηµείο που έγινε η µεταµόσχευση (βέλος στην 

εικόνα 31Γ). Σε εγκάρσιες τοµές του ιστοτεµαχίου στο σηµείο που έχει φτιαχτεί η 

έκτοπη ελαία, διακρίνονται κύτταρα που έχουν προέλθει από ιστό ορτυκιού (καφέ 

χρώση της ανοσοϊστοχηµείας) και παράλληλα εκφράζουν το qBrn-3.2 (µπλε χρώση 

της in situ υβριδοποίησης) (βέλος στην εικόνα 31∆ και σε µεγαλύτερη µεγέθυνση 

31Ε).  
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Εικόνα 31: Μεταµοσχεύσεις τύπου ΙΙΙ 
Α-Ε: Μεταµοσχεύσεις τύπου ΙΙΙ σε χίµαιρες όρνιθας-ορτυκιού. 
Α: Σχηµατική απεικόνιση της µεταµόσχευσης τύπου ΙΙΙ. Τµήµα του ροµβικού χείλους 
από το ρ8 ορτυκιού µεταµοσχεύθηκε στο επίπεδο του νωτιαίου µυελού σε ιστό 
όρνιθας.  

 112



Αποτελέσµατα 113 
 

Β: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του qBrn-3.2 σε ιστοτεµάχια µετά από 4 
ηµέρες σε καλλιέργεια. ∆ιακρίνεται ο έκτοπος πυρήνας της ελαίας που έχει 
δηµιουργηθεί από την πλευρά που έγινε η µεταµόσχευση (βέλος). 
Γ: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του qBrn-3.2 και ανοσοϊστοχηµεία για την 
ανίχνευση των ορτυκίσιων κυττάρων σε ιστοτεµάχια µετά από 4 ηµέρες σε 
καλλιέργεια. Στο σηµείο του µοσχεύµατος έχει δηµιουργηθεί ο έκτοπος πυρήνας της 
ελαίας (βέλος). 
∆-Ε: Εγκάρσιες τοµές χιµαιρικού ιστοτεµαχίου, στα οποία διακρίνονται τα ορτυκίσια 
κύτταρα, που εκφράζουν qBrn-3.2, συσσωρευµένα δίπλα στη µέση γραµµή (βέλος 
στην ∆). 
ΣΤ-Ζ: Μεταµοσχεύσεις τύπου ΙΙΙ σε µύες.  
ΣΤ: Σχηµατική απεικόνιση µεταµοσχεύσεων τύπου ΙΙΙ σε µύες. Τµήµα του ροµβικού 
χείλους από το ρ8 µεταµοσχεύεται στο επίπεδο του νωτιαίου µυελού. 
Ζ: In situ υβριδοποίηση σε ιστοτεµάχια που έµειναν σε καλλιέργεια 3 ηµέρες. Στο 
ύψος του νωτιαίου µυελού έχει δηµιουργηθεί έκτοπος πυρήνας της ελαίας (βέλος) 
από Βrn3.2 θετικά κύτταρα. Κλίµακα: Β-∆, Ζ: 200µm, E: 50µm. 
 

 

 Σε αντίστοιχου τύπου µεταµοσχεύσεις που έγιναν σε ιστοτεµάχια µυών 

(εικόνα 31ΣΤ), παρατηρήσαµε µε in situ υβριδοποίηση για το mBrn-3.2 ότι και σε 

αυτή την περίπτωση δηµιουργείται έκτοπη ελαία, η οποία προέρχεται από το ροµβικό 

χείλος του ιστού-δότη (βέλος στην εικόνα 31Ζ).  

 Από τα παραπάνω πειράµατα φαίνεται ότι τόσο σε ιστοτεµάχια όρνιθας, όσο 

και σε ιστοτεµάχια αποµονωµένα από ιστό µυών το ροµβικό χείλος από τον ιστό-

δότη, που είναι από ορτύκι ή µυ αντίστοιχα, µπορεί να δηµιουργήσει τον πυρήνα της 

κάτω ελαίας σε έκτοπη θέση στον ιστό-δέκτη. 

 

3.3.4 Μεταµοσχεύσεις τύπου ΙV 

 Τέλος, προκειµένου να ελέγξουµε εάν το περιβάλλον του 8ου ροµβοµερούς 

είναι σε θέση να επάγει τη δηµιουργία ελαίας ακόµα και σε ιστό που στη φυσιολογική 

του θέση δεν θα δηµιουργήσει τον συγκεκριµένο πυρήνα, δηµιουργήσαµε 

ιστοτεµάχια µε µεταµοσχεύσεις ροµβικού χείλους από το ροµβοµερές 2/3 ορτυκίου 

στο ροµβοµερές 8 της όρνιθας (εικόνα 32Α). Με in situ υβριδοποίσηση για την 

ανίχνευση του qBrn-3.2 σε ολόκληρο το ιστοτεµάχιο φαίνεται ότι ο πυρήνας της 

κάτω ελαίας έχει δηµιουργηθεί µόνο από την ακέραια πλευρά του ιστοτεµαχίου και 

όχι από τη πλευρά που έχουµε τοποθετήσει το µόσχευµα (το βέλος στην εικόνα 32Β 

δείχνει τον ενδογενή πυρήνα της κάτω ελαίας). Επιπρόσθετα, µε ανοσοϊστοχηµικό  
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Εικόνα 32: Μεταµοσχεύσεις τύπου ΙV 
Α-∆: Μεταµοσχεύσεις τύπου ΙV σε χίµαιρες όρνιθας-ορτυκιού. 
Α: Σχηµατική απεικόνιση της µεταµόσχευσης τύπου ΙV. Τµήµα του ροµβικού χείλους 
από το ρ2/3 ορτυκιού µεταµοσχεύθηκε στο επίπεδο του ρ8 σε ιστό όρνιθας.   
Β: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του qBrn-3.2 σε ιστοτεµάχια µετά από 4 
ηµέρες σε καλλιέργεια. ∆ιακρίνεται ο ενδογενής πυρήνας της ελαίας (βέλος), αλλά 
από την πλευρά της µεταµόσχευσης δεν ανιχνεύονται Brn-3.2 θετικά κύτταρα.  
Γ: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του qBrn-3.2 και ανοσοϊστοχηµεία για την 
ανίχνευση των ορτυκίσιων κυττάρων σε ιστοτεµάχια µετά από 4 ηµέρες σε 
καλλιέργεια. Το µόσχευµα διακρίνεται στην δεξιά πλευρά του ιστοτεµαχίου και ο 
ενδογενής πυρήνας της ελαίας στην αριστερή.  
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∆: Εγκάρσια τοµή χιµαιρικού ιστοτεµαχίου, στο οποίο διακρίνεται η ενδογενής κάτω 
ελαία (βέλος) και τα ορτυκίσια κύτταρα (καφέ χρώση στα δεξιά), τα οποία δεν έχουν 
µεταναστεύσει σε µεγάλη απόσταση µέσα στον ιστό δέκτη. 
Ε-ΣΤ: Μεταµοσχεύσεις τύπου ΙV σε µύες.  
Ε:  Σχηµατική απεικόνιση µεταµοσχεύσεων τύπου ΙV σε µύες. Τµήµα του ροµβικού 
χείλους από το ρ2/3 µεταµοσχεύεται στο επίπεδο του ρ8. 
ΣΤ: In situ υβριδοποίηση σε ιστοτεµάχια που έµειναν σε καλλιέργεια 3 ηµέρες. 
Πυρήνας της κάτω ελαίας έχει δηµιουργηθεί µόνο από την αριστερή, ακέραια πλευρά 
του ιστοτεµαχίου. Κλίµακα: 300µm. 
 

 

εντοπισµό των κυττάρων που προήλθαν από το ροµβικό χείλος ορτυκιού 

αποδεικνύεται ότι από το σηµείο που έγινε η µεταµόσχευση τους δεν έγινε 

µετανάστευση των κυττάρων προς τη µέση γραµµή και άρα δεν δηµιουργήθηκε και 

πυρήνας κάτω ελαίας (εικόνα 32Γ). Όπως φαίνεται και πιο καθαρά σε εγκάρσια τοµή 

στο επίπεδο του µοσχεύµατος από την ακέραια πλευρά έχει δηµιουργηθεί ο 

ενδογενής πυρήνας της κάτω ελαίας  (βέλος στην εικόνα 32∆), ενώ από την πλευρά 

του µοσχεύµατος (καφέ χρώση από την ανοσοϊστοχηµεία για QCPN στην εικόνα 

32∆) δεν έχουν µεταναστεύσει κύτταρα προς τη µέση γραµµή και δεν έχουν 

δηµιουργήσει τον πυρήνα της κάτω ελαίας.  

 Στη συνέχεια κάναµε το ανάλογο πείραµα σε ιστοτεµάχια από µύες (εικόνα 

32Ε). Με πειράµατα in situ υβριδοποίησης για την ανίχνευση του mBrn-3.2 είδαµε 

ότι και σε αυτήν την περίπτωση ο πυρήνας της κάτω ελαίας δεν δηµιουργείται από το 

ροµβικό χείλος των ροµβοµερών 2/3 (εικόνα 32ΣΤ). Συµπερασµατικά, από τα 

παραπάνω πειράµατα φαίνεται ότι τα κύτταρα του ροµβικού χείλους των 

ροµβοµερών 2/3 δεν είναι σε θέση να δηµιουργήσουν τον πυρήνα της κάτω ελαίας 

ακόµα και αν τοποθετηθούν στο περιβάλλον του 8ου ροµβοµερούς, όπου είναι ο 

φυσικός χώρος που λαµβάνει χώρα η µετανάστευση των κυττάρων της κάτω ελαίας. 

 

3.4 Επίδραση του εδαφιαίου πετάλου στη µετανάστευση των κυττάρων του 

ΜΜΚΕ 

 Το εδαφιαίο πέταλο έχει µια κεντρική θέση στο αναπτυσσόµενο νευρικό 

σωλήνα και όπως συµβαίνει στην περίπτωση της µετανάστευσης των κυττάρων του 

ΟΕΜΜ, θα µπορούσε να παίζει σηµαντικό ρόλο και στον προσανατολισµό της 

µετανάστευσης των κυττάρων του ΜΜΚΕ.  

Για να ελέγξουµε τον πιθανό ρόλο του εδαφιαίου πετάλου δηµιουργήσαµε 

ιστοτεµάχια από τα οποία στην έναρξη της περιόδου καλλιέργειας αφαιρέσαµε το 
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ενδογενές εδαφιαίο πέταλο, όπως φαίνεται από το διάγραµµα της εικόνας 33Α. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση µετά την αφαίρεση του εδαφιαίου πετάλου φέραµε σε 

επαφή τα δύο τµήµατα του νευρικού σωλήνα, ώστε να µην υπάρχει κενό ανάµεσά 

τους από την έλλειψη του εδαφιαίου πετάλου. Μετά από 4 ηµέρες σε καλλιέργεια 

κάναµε διπλή in situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA της πρωτεΐνης F-

spondin, η οποία εκφράζεται από τα κύτταρα του εδαφιαίου πετάλου, και του mRNA 

του Brn-3.2, που χρησιµοποιούµε ως µάρτυρα για την ταυτοποίηση των κυττάρων 

της κάτω ελαίας. Όπως φαίνεται στην εικόνα 33Α η αφαίρεση του εδαφιαίου πετάλου 

από την οπίσθια πλευρά του ιστοτεµαχίου είναι πλήρης, αφού η κόκκινη χρώση της 

F-spondin ανιχνεύεται µόνο στην πρόσθια πλευρά του ιστοτεµαχίου. Όσο για τον 

πυρήνα της κάτω ελαίας φαίνεται ότι δηµιουργήθηκε µε τη γνωστή επιµήκη µορφή 

του, που είχαµε παρατηρήσει και σε φυσιολογικά, άθικτα ιστοτεµάχια (εικόνα 29Β). 

Μια µικρή διαφοροποίηση παρατηρήσαµε όταν µετά την αφαίρεση του εδαφιαίου 

πετάλου δεν ενώναµε τις δύο πλευρές του νευρικού σωλήνα, όπως φαίνεται στο 

διάγραµµα της εικόνας 33Β. Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρήσαµε ότι ο πυρήνας 

της ελαίας που δηµιουργήθηκε, δεν είχε την γνωστή επιµήκη διαµόρφωση, αλλά ήταν 

πιο σφαιρικός, είχε όµως δηµιουργηθεί στη φυσιολογική του θέση δίπλα από τη µέση 

γραµµή. 

 Από τα παραπάνω πειράµατα δείχθηκε ότι ακόµα και απουσία του εδαφιαίου 

πετάλου, τα κύτταρα του ΜΜΚΕ έχουν την δυνατότητα να µεταναστεύουν και να 

φτάνουν στην τελική τους θέση. Αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει είτε ότι η 

συγκεκριµένη δοµή δεν εµπλέκεται στη διαδικασία αυτής της µετανάστευσης είτε ότι 

υπάρχει µία ή περισσότερες εκκρινόµενες από το εδαφιαίο πέταλο πρωτεΐνες, οι 

οποίες παραµένουν στην περιοχή της µέσης γραµµής, ακόµα και αφού έχει αφαιρεθεί 

το εδαφιαίο πέταλο.  

 Για να διερευνήσουµε το ποια από τις παραπάνω υποθέσεις είναι σωστή 

καλλιεργήσαµε ιστοτεµάχια, στα οποία είχαµε τοποθετήσει το εδαφιαίο πέταλο σε 

έκτοπη θέση. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα της εικόνας 33Γ αφαιρέσαµε το 

ενδογενές εδαφιαίο πέταλο και το τοποθετήσαµε σε κάθετη θέση στο χώρο που 

γίνεται η µετανάστευση στην αρχή της περιόδου καλλιέργειας. Μετά από in situ 

υβριδοποίηση φαίνεται ότι κύτταρα θετικά για Brn-3.2 έχουν συσσωρευθεί 

εκατέρωθεν του έκτοπου εδαφιαίου πετάλου (ανάµεσα στις κεφαλές βελών στην 

εικόνα 33Γ). Για να αποκλείσουµε το ενδεχόµενο τα συγκεκριµένα κύτταρα να  
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Εικόνα 33: Επίδραση του εδαφιαίου πετάλου στη µετανάστευση των κυττάρων 
του µεταναστευτικού µονοπατιού της κάτω ελαίας (ΜΜΚΕ) 
Α-Β: Καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια, από τα οποία έχει αφαιρεθεί το εδαφιαίο πέταλο 
στην αρχή της καλλιέργειας, όπως δείχνουν τα διαγράµµατα στα αριστερά. Μετά από 
διπλή in situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση της F-spondin (κόκκινη χρώση) και του 
Brn-3.2 (µπλε χρώση) φαίνεται ο πυρήνας της κάτω ελαίας σχηµατισµένος στη 
φυσιολογική του θέση (βέλη), παρόλη την έλλειψη του εδαφιαίου πετάλου σε αυτή 
την περιοχή.  
Γ-∆: Καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια, στα οποία τοποθετήθηκαν τµήµατα του εδαφιαίου 
πετάλου κάθετα στην φυσιολογική τους θέση. Μετά από in situ υβριδοποίηση για την 
ανίχνευση του Brn-3.2 φαίνεται ότι κύτταρα του ΜΜΚΕ έχουν συσσωρευτεί δίπλα 
από τα έκτοπα τµήµατα του εδαφιαίου πετάλου (κεφαλές βελών). 
Ε-ΣΤ: Καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια, στα οποία τοποθετήθηκαν τµήµατα του 
εδαφιαίου πετάλου πιο κοντά (Ε) ή πιο µακριά (ΣΤ) από την φυσιολογική τους θέση 
ως προς το ροµβικό χείλος, όπως φαίνεται στα διαγράµµατα αριστερά. Μετά από in 
situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του Brn-3.2 φαίνονται κύτταρα του ΜΜΚΕ να 
έχουν συσσωρευθεί δίπλα από το εδαφιαίο πέταλο όταν αυτό τοποθετήθηκε πιο κοντά 
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στο ροµβικό χείλος (βέλος στην Ε). Όταν το εδαφιαίο πέταλο τοποθετείται πιο 
µακριά από το ροµβικό χείλος, παρατηρούµε έναν µικρό πληθυσµό Brn-3.2 θετικών 
κυττάρων να συσσωρεύονται στην φυσιολογική τους θέση (βέλος στην ΣΤ), αλλά τα 
περισσότερα κύτταρα φτάνουν δίπλα από το έκτοπο εδαφιαίο πέταλο (αστερίσκος 
στην ΣΤ). Τα έκτοπα εδαφιαία πέταλα βρίσκονται ανάµεσα στις διακεκοµµένες 
γραµµές. Κλίµακα: 500µm. 

 

 

υπήρχαν σε αυτή τη θέση κατά την αποµόνωση του εδαφιαίου πετάλου, 

τοποθετήσαµε τα τµήµατα του εδαφιαίου πετάλου στην άκρη του ιστοτεµαχίου, αφού 

αφαιρέσαµε ένα µικρό τµήµα από την οπίσθια πλευρά του, ώστε το έκτοπο εδαφιαίο 

πέταλο να είναι κοντά την περιοχή που συµβαίνει η µετανάστευση των κυττάρων του 

ΜΜΚΕ (διάγραµµα της εικόνας 33∆). Μετά από in situ υβριδοποίσηση 

παρατηρήσαµε ότι τα Brn-3.2 κύτταρα του ΜΜΚΕ έχουν συσσωρευτεί µόνο από την 

επάνω πλευρά του έκτοπου εδαφιαίου πετάλου, γεγονός που αποδεικνύει ότι όντως 

προήλθαν από το µεταναστευτικό µονοπάτι της συγκεκριµένης περιοχής (κεφαλές 

βελών στην εικόνα 33∆).  

 Είναι επίσης σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι ο πυρήνας της κάτω ελαίας 

που έχει δηµιουργηθεί στην κανονική του θέση είναι πολύ µικρότερος από τον 

φυσιολογικό (εικόνα 33∆), αφού ένας µεγάλος αριθµός κυττάρων που προορίζονταν 

για τη δηµιουργία του, παρέκκλιναν της φυσιολογικής τους πορείας και 

συσσωρεύτηκαν δίπλα από τα έκτοπα εδαφιαία πέταλα και από τις δύο πλευρές του 

νευρικού σωλήνα. Από τα παραπάνω πειράµατα φαίνεται ότι το εδαφιαίο πέταλο 

ασκεί ελκτική δράση στα κύτταρα του ΜΜΚΕ, πιθανόν µέσω ορισµένων πρωτεϊνών 

που εκκρίνονται από τη συγκεκριµένη δοµή. 

 Παρατηρώντας το γεγονός ότι τα κύτταρα του MMKE µεταναστεύουν ως το 

εδαφιαίο πέταλο, αλλά δεν το διαπερνούν σκεφτήκαµε να εξετάσουµε το ενδεχόµενο 

αν αυτή η δοµή εκτός από ελκτική δράση λειτουργεί και ως ένα σήµα σταµατήµατος 

της συγκεκριµένης µεταναστευτικής πορείας. Για να διερευνήσουµε αυτό το ερώτηµα 

αποµονώσαµε ιστοτεµάχια, στα οποία είχαµε αφαιρέσει το εδαφιαίο πέταλο από την 

κανονική του θέση και το είχαµε τοποθετήσει πιο κοντά στο ροµβικό χείλος, όπως 

φαίνεται στο διάγραµµα της εικόνας 33E. Mετά από 4 ηµέρες σε καλλιέργεια, µε in 

situ υβριδοποίηση παρατηρήσαµε ότι τα Brn-3.2 θετικά κύτταρα του MMKE έχουν 

σταµατήσει στη µέση της φυσιολογικής τους πορείας, έχουν συσσωρευτεί δίπλα από 

το έκτοπο εδαφιαίο πέταλο και δεν το έχουν διαπεράσει (βέλος στην εικόνα 33E). 

Προκειµένου να ερευνήσουµε εάν µπορούν να ακολουθήσουν µια πορεία µεγαλύτερη 
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από τη φυσιολογική τους, αφαιρέσαµε το ενδογενές εδαφιαίο πέταλο και το 

τοποθετήσαµε πιο µακρυά από τη φυσιολογική του θέση (διάγραµµα της εικόνας 

33ΣT). Παράλληλα, αφαιρέσαµε το ροµβικό χείλος από την δεξιά πλευρά του 

ιστοτεµαχίου, ώστε να είµαστε βέβαιοι ότι τα κύτταρα της ελαίας που θα 

ανιχνεύσουµε προέρχονται µόνο από τη µία πλευρά και είναι αυτά που θα διανύσουν 

τη µεγαλύτερη απόσταση, ώσπου να "συναντήσουν" το έκτοπο εδαφιαίο πέταλο. 

Όπως διαπιστώσαµε µετά από in situ υβριδοποίηση, ένα ποσοστό Brn-3.2 θετικών 

κυττάρων έχουν σταµατήσει στη φυσιολογική τους θέση (τόξο στην εικόνα 33ΣT), 

ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών έχει προχωρήσει και πέρα της φυσιολογικής τους 

πορείας και έχει σταµατήσει δίπλα από το έκτοπο εδαφιαίο πέταλο (αστερίσκος στην 

εικόνα 33ΣT). Aπό τα παραπάνω πειράµατα φαίνεται ότι το εδαφιαίο πέταλο εκτός 

από ελκτική δράση λειτουργεί και ως σήµα σταµατήµατος της πορείας των κυττάρων 

του MMKE. (Τα πειράµατα της εικόνας 33Ε και 33ΣΤ έγιναν από την Dr I. de Diego) 

 

3.5 Επίδραση της νετρίνης στη µετανάστευση των κυττάρων του ΜΜΚΕ 

 Όπως και στην περίπτωση των κυττάρων του ΟΕΜΜ φαίνεται ότι και τα 

κύτταρα του ΜΜΚΕ επηρεάζονται κατά τη διάρκεια της µετανάστευσής τους από 

πρωτεΐνες που εκκρίνονται από το εδαφιαίο πέταλο. Η πρώτη πρωτεΐνη που θελήσαµε 

να µελετήσουµε ήταν η νετρίνη, η οποία όπως έχει ήδη περιγραφεί εµπλέκεται στη 

καθοδήγηση της µετανάστευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ. ∆ηµιουργήσαµε πηγές 

εκκρινόµενης νετρίνης, µε σκοπό να τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις πάνω 

στο καλλιεργούµενο ιστοτεµάχιο και να µελετούµε εάν είναι σε θέση να έλκουν τα 

µεταναστεύοντα κύτταρα του ΜΜΚΕ.  

 Αρχικά δηµιουργήσαµε διάλυµα αγαρόζης χαµηλού σηµείου τήξεως 

παρουσία διαλυτής νετρίνης σε συγκέντρωση 10µg/ml, το οποίο στη συνέχεια έγινε 

πήκτωµα και χρησιµοποιήσαµε µικρά τµήµατα του για να δηµιουργήσουµε πηγή 

εκκρινόµενης νετρίνης. Για να ελέγξουµε την βιολογική ενεργότητα της 

εκκρινόµενης νετρίνης από την αγαρόζη, δοκιµάζουµε την ικανότητά της να 

προσανατολίζει αναπτυσσόµενους άξονες από ροµβικό χείλος σε πήκτωµα 

κολλαγόνου. Όπως φαίνεται στην εικόνα 34Α οι άξονες που εξέρχονται από το 

ροµβικό χείλος προσανατολίζονται προς την πηγή έκκρισης νετρίνης από το ρύγχος 

που φέρει στο εσωτερικό του πήκτωµα αγαρόζης µε νετρίνη. Άρα η νετρίνη που 

εκκρίνεται από την αγαρόζη έχει βιολογική δράση.  
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Εικόνα 34: Επίδραση της πρωτεΐνης νετρίνης στη µετανάστευση των 
κυττάρων του µεταναστευτικού µονοπατιού της κάτω ελαίας (ΜΜΚΕ) 
Α: Καλλιέργεια τµήµατος ροµβικού χείλους (ΡΧ) και τµήµατος αγαρόζης που 
εκκρίνει νετρίνη σε πήκτωµα κολλαγόνου.  Οι νευρίτες που εξέρχονται από το 
ροµβικό χείλος έλκονται από τη νετρίνη που εκκρίνεται από την αγαρόζη µέσα στο 
ρύγχος.  
Β: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση ιστοτεµαχίου µε έκτοπη τοποθέτηση τµήµατος 
αγαρόζης που εκκρίνει νετρίνη και in situ υβριδοποίηση του συγκεκριµένου 
ιστοτεµαχίου µετά από 3 ηµέρες καλλιέργειας για την ανίχνευση των Brn-3.2 θετικών 
κυττάρων του ΜΜKE. Τα κύτταρα του ΜΜKΕ δεν έχουν παρεκκλίνει της 
φυσιολογικής τους πορείας και δεν συσσωρεύθηκαν δίπλα από την έκτοπη πηγή 
έκκρισης νετρίνης.  
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Γ: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση ιστοτεµαχίου µε έκτοπη τοποθέτηση τµήµατος 
αγαρόζης που εκκρίνει νετρίνη και έκτοπο τµήµα εδαφιαίου πετάλου. Μετά από in 
situ υβριδοποίηση φαίνονται κύτταρα του ΜΜΚΕ να έχουν συσσωρευθεί τόσο στη 
φυσιολογική τους θέση, όσο και δίπλα από το έκτοπο εδαφιαίο πέταλο (βέλος) όχι 
όµως και δίπλα από την πηγή εκκρινόµενης νετρίνης. 
∆: Καλλιέργεια τµήµατος ροµβικού χείλους (ΡΧ) µε συσσωµατώµατα COS κυττάρων 
που εκφράζουν νετρίνη (COS-netrin) ή En-2 (COS-En-2) σε πήκτωµα κολλαγόνου. 
Οι νευρίτες που εξέρχονται από το ροµβικό χείλος έλκονται µόνο από το COS-netrin 
συσσωµάτωµα κυττάρων. 
Ε: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση ιστοτεµαχίου µε αφαίρεση του ενδογενούς εδαφιαίου 
πετάλου και έκτοπη τοποθέτηση συσσωµατωµάτων COS-netrin και COS-En-2 
κυττάρων και in situ υβριδοποίηση του συγκεκριµένου ιστοτεµαχίου µετά από 3 
ηµέρες καλλιέργειας για την ανίχνευση των mBrn-3.2 θετικών κυττάρων του MMKE. 
Μόνο λίγα κύτταρα του ΜΜΚΕ έχουν παρεκκλίνει της φυσιολογικής τους πορείας 
και έχουν συσσωρευθεί δίπλα από το συσσωµάτωµα των κυττάρων που εκφράζουν 
νετρίνη (βέλος). ∆εν ανιχνεύονται Βrn3.2 θετικά κύτταρα δίπλα από το COS-En-2 
συσσωµάτωµα.  
ΣΤ: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση ιστοτεµαχίου µε αφαίρεση του ενδογενούς εδαφιαίου 
πετάλου και έκτοπη τοποθέτηση σφαιριδίων affigel εµποτισµένα µε νετρίνη. Μετά 
από 3 ηµέρες σε καλλιέργεια και in situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση των Βrn3.2 
θετικών κυττάρων του ΜΜΚΕ δεν φαίνονται κύτταρα να έχουν συσσωρευθεί δίπλα 
από τα σφαιρίδια που εκκρίνουν νετρίνη. 
Ζ-Η: Τµήµατα ροµβικού χείλους, τα οποία καλλιεργήθηκαν σε πήκτωµα κολλαγόνου 
σε θρεπτικό υλικό απουσία (Ζ) ή παρουσία νετρίνης (Η). Φαίνεται ότι η παρουσία 
νετρίνης επάγει την επέκταση νευραξόνων από το ροµβικό χείλος. 
Θ-Ι: Ιστοτεµάχια που καλλιεργήθηκαν παρουσία ή απουσία νετρίνης και µετά από in 
situ υβριδοποίηση φαίνεται ότι ο πυρήνας της ελαίας που δηµιουργήθηκε παρουσία 
νετρίνης είναι πιο συµπυκνωµένος κοντά στη µέση γραµµή, σε σχέση µε τη ελαία που 
δηµιουργήθηκε απουσία νετρίνης. 
Κ-Λ: Τµήµατα του ροµβικού χείλους που καλλιεργήθηκαν σε επαφή µε 
συσσωµατώµατα κυττάρων COS που εκκρίνουν Εn-2 (Κ) ή νετρίνη (Λ) όπως 
φαίνεται στα διαγράµµατα στα αριστερά. Μετά από 3 ηµέρες καλλιέργειας και χρώση 
για β-γαλακτοσιδάση δεν φαίνονται κύτταρα του ροµβικού χείλους να έχουν 
µεταναστεύσει µέσα στα συσσωµατώµατα COS κυττάρων. 
Κλίµακα: Α, ∆, Z-H, K-Λ: 200µm, Β-Γ, Ε-ΣΤ, Θ-Ι: 500µm. 

 

 

 Ακολούθως, σε καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια, αφαιρέσαµε το εδαφιαίο 

πέταλο, για να µην υπάρχει ανταγωνισµός µε την ενδογενή νετρίνη, και 

τοποθετήσαµε τµήµατα αγαρόζης µε νετρίνη, κάθετα στην φυσιολογική θέση του 

εδαφιαίου πετάλου (διάγραµµα της εικόνας 34Β). Μετά από 4 ηµέρες καλλιέργειας 

και µε πειράµατα in situ υβριδοποίησης, ανιχνεύσαµε Brn-3.2 θετικά κύτταρα στη 

φυσιολογική θέση της ελαίας, αλλά όχι συσσωρευµένα δίπλα από την έκτοπη πηγή 

έκκρισης νετρίνης (εικόνα 34Β). Θα πρέπει να τονίσουµε ότι µετά από τη διαδικασία 

της in situ υβριδοποίησης, το τµήµα της αγαρόζης δεν είναι πια ανιχνεύσιµο, γιατί 
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λόγω της υψηλής θερµοκρασίας, στην οποία γίνεται η υβριδοποίηση η αγαρόζη 

λιώνει. ∆ηµιουργήσαµε επίσης ιστοτεµάχια, που στη µία πλευρά τους τοποθετήσαµε 

έκτοπο εδαφιαίο πέταλο και στην άλλη αγαρόζη µε νετρίνη (διάγραµµα της εικόνας 

34Γ). Στα συγκεκριµένα ιστοτεµάχια φαίνεται ότι στην πλευρά που είχε τοποθετηθεί 

το εδαφιαίο πέταλο, κύττατα του ΜΜΚΕ, που εκφράζουν Brn-3.2 έχουν 

συσσωρευθεί δίπλα του (βέλος στην εικόνα 34Γ), ενώ στο σηµείο που είχε 

τοποθετηθεί η αγαρόζη µε τη νετρίνη δεν ανιχνεύονται Brn-3.2 θετικά κύτταρα 

(εικόνα 34Γ). Φαίνεται λοιπόν, ότι η νετρίνη που παράγεται µε το συγκεκριµένο 

τρόπο δεν είναι σε θέση να προσελκύσει τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΜΜΚΕ. 

 Επιπλέον, δηµιουργήσαµε συσσωµατώµατα κυττάρων COS διαµολυσµένα 

µε τους ανάλογους πλασµιδιακούς φορείς, έτσι ώστε να παράγουν σε εκκρινόµενη 

µορφή την πρωτεΐνη νετρίνη. Ως πείραµα ελέγχου δηµιουργήσαµε συσσωµατώµατα 

κυττάρων που εκκρίνουν την πρωτεΐνη En-2, η οποία δεν εµπλέκεται το 

συγκεκριµένο σύστηµα µετανάστευσης. Σε πήκτωµα κολλαγόνου δοκιµάσαµε την 

βιολογική ενεργότητα της νετρίνης των COS κυττάρων (εικόνα 34∆) και 

παρατηρήσαµε ότι η νετρίνη που εκκρίνεται από τα συσσωµατώµατα έλκει τους 

νευρίτες, που εξέρχονται από το τµήµα του ροµβικού χείλους, ενώ η πρωτεΐνη En-2 

δεν εµφανίζει τέτοιου είδους δράση. Στη συνέχεια τοποθετήσαµε τα συσσωµατώµατα 

των COS κυττάρων σε καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια, όπως φαίνεται στο διάγραµµα 

της εικόνας 34Ε. Μετά από 4 ηµέρες σε καλλιέργεια µε in situ υβριδοποίηση 

ανιχνεύσαµε τα κύτταρα που εκφράζουν Brn-3.2 και παρατηρήσαµε ότι ένας µικρός 

πληθυσµός τέτοιων κυττάρων είχε συσσωρευθεί δίπλα από το συσσωµάτωµα των 

κυττάρων που εκφράζουν νετρίνη (τόξο στην εικόνα 34Ε) και µάλιστα κοντά στην 

πλάγια πλευρά του ιστοτεµαχίου, δηλαδή στην ραχιαία πλευρά του νευρικού σωλήνα. 

Στην πλευρά που είχαµε έκτοπη έκκριση του En-2 δεν παρατηρήθηκαν Brn-3.2 

θετικά κύτταρα συσσωρευµένα δίπλα στο συσσωµάτωµα των COS κυττάρων (εικόνα 

34Ε).  

 Στην προσπάθειά µας να δηµιουργήσουµε µια άλλη πηγή εκκρινόµενης 

νετρίνης, χρησιµοποιήσαµε σφαιρίδια affigel. Τα συγκεκριµένα σφαιρίδια είχαν 

επωαστεί σε διάλυµα νετρίνης, ώστε να την προσροφήσουν και στη συνέχεια να την 

απελευθερώσουν στο σηµείο του ιστοτεµαχίου που τοποθετήθηκαν, όπως φαίνεται 

στο διάγραµµα της εικόνας 34ΣΤ, ώστε να ελεγχθεί εάν η εκκρινόµενη από αυτά 

νετρίνη είναι σε θέση να έλκει τα µεταναστεύοντα κύττταρα του ΜΜΚΕ. Μετά το 

τέλος της περιόδου καλλιέργειας έγιναν πειράµατα in situ υβριδοποίησης και δεν 
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παρατηρήθηκαν Brn-3.2 θετικά κύτταρα συγκεντρωµένα δίπλα από τα σφαιρίδια που 

παρήγαγαν νετρίνη (εικόνα 34ΣΤ).  

 Επιπρόσθετα, χρησιµοποιήσαµε διαλυτή νετρίνη µέσα στο θρεπτικό υλικό, 

στο οποίο καλλιεργήθηκαν τα ιστοτεµάχια. Αρχικά ελέγξαµε τη βιολογική δράση της 

διαλυτής νετρίνης σε πηκτώµατα κολλαγόνου, όπου καλλιεργούνται τµήµατα 

ροµβικού χείλους. Όταν το θρεπτικό υλικό περιείχε νετρίνη, οι νευρίτες που 

εξέρχονται από το καλλιεργούµενο ροµβικό χείλος είναι πολλοί και µε µεγαλύτερο 

µήκος (εικόνα 34Η) σε σχέση µε αυτούς που δηµιουργούνται σε θρεπτικό υλικό 

απουσία νετρίνης (εικόνα 34Ζ). Την ίδια συγκέντρωση νετρίνης χρησιµοποιήσαµε 

και για την καλλιέργεια φυσιολογικών ιστοτεµαχίων για 4 ηµέρες. Με πειράµατα in 

situ υβριδοποίησης που έγιναν στα συγκεκριµένα ιστοτεµάχια, παρατηρήσαµε ότι ο 

πυρήνας της κάτω ελαίας που δηµιουργήθηκε παρουσία αυξηµένης διαλυτής νετρίνης 

στο θρεπτικό υλικό, ήταν πιο συµπυκνωµένος γύρω από το εδαφιαίο πέταλο (εικόνα 

34Ι) σε σχέση µε τον πυρήνα που δηµιουργήθηκε στα φυσιολογικά ιστοτεµάχια 

(εικόνα 34Θ).  

 Τέλος, προκειµένου να ελέγξουµε το κατά πόσο ένα περιβάλλον µε νετρίνη 

είναι προσπελάσιµο από τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΜΜΚΕ, δηµιουργήσαµε 

συσσωµατώµατα κυττάρων COS που εκφράζουν νετρίνη και άλλα που εκφράζουν 

την πρωτεΐνη En-2, τα οποία και τοποθετήσαµε σε επαφή µε τµήµατα ροµβικού 

χείλους από το 8ο ροµβοµερές µυών µε µια µεταλλαγή ώστε να εκφράζουν το γονίδιο 

της β-γαλακτοσιδάσης στο νευρικό τους σύστηµα (ß-geo ROSA-26). Τα 

συγκεκριµένα ιστοτεµάχια έµειναν σε καλλιέργεια για 2-3 ηµέρες και µετά ελέγξαµε 

µε X-gal χρώση εάν τα κύτταρα του ροµβικού χείλους, τα οποία εκφράζουν το 

γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης και είναι χρωµατισµένα µπλε, έχουν εισέλθει στο 

συσσωµάτωµα των κυττάρων που εκφράζουν είτε νετρίνη είτε En-2. Όπως φαίνεται 

από τις εικόνες 34Κ και 34Λ σε καµιά περίπτωση τα κύτταρα του ροµβικού χείλους 

δεν έχουν αναµιχθεί µε τα COS κύτταρα των συσσωµατωµάτων.  

 Από όλα τα παραπάνω πειράµατα, φαίνεται ότι µόνο ένας υποπληθυσµός 

των κυττάρων του ΜΜΚΕ έλκεται από την νετρίνη που εκκρίνεται από το εδαφιαίο 

πέταλο κατά τη διάρκεια της µετανάστευσής τους. Επίσης φαίνεται ότι η νετρίνη 

επιδρά κατά τη διάρκεια της τελικής δηµιουργίας του πυρήνα της κάτω ελαίας δίπλα 

από τη µέση γραµµή, αλλά δε φαίνεται να εµπλέκεται καθόλη τη διάρκεια της 

µετανάστευσης των κυττάρων του συγκεκριµένου µονοπατιού. 
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 Παρατηρώντας το πρότυπο έκφρασης του υποδοχεά της νετρίνης DCC από 

τα κύτταρα του ΜΜΚΕ κατά τη διάρκεια της µετανάστευσής τους, µπορούµε να 

ερµηνεύσουµε τα παραπάνω αποτελέσµατα. Στην ηλικία Ε12.5 υπάρχουν αρκετά 

κύτταρα του συγκεκριµένου µονοπατιού που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία 

µετανάστευσής τους, όπως φαίνεται από την έκφραση του µάρτυρα Brn-3.2 στην 

εικόνα 35Α. Παρόλα αυτά µόνο ένας υποπληθυσµός αυτών των κυττάρων, ο οποίος 

βρίσκεται κοντά στο ροµβικό χείλος εκφράζει τον υποδοχέα DCC της νετρίνης 

(αστερίσκος στην εικόνα 35Β). Στη συγκεκριµένη ηλικία ο υποδοχέας DCC 

εκφράζεται και στην υποκοιλιακή ζώνη Επίσης σε ηλικία Ε13.5, ενώ αρκετά από τα 

κύτταρα του ΜΜΚΕ βρίσκονται ακόµα σε φάση µετανάστευσης (εικόνα 35Γ), µόνο 

τα κύτταρα που έχουν φτάσει κοντά στη µέση γραµµή εκφράζουν DCC (βέλος στην 

εικόνα 35∆). Φαίνεται δηλαδή ότι τα κύτταρα του ΜΜΚΕ εκφράζουν τον υποδοχέα 

της νετρίνης και άρα εµφανίζουν απόκριση στη νετρίνη µόνο στην αρχή και στο 

τέλος της µεταναστευτικής τους πορείας και όχι κατά τη διάρκειά της.  

 

Εικόνα 35: Έκφραση του υποδοχέα της νετρίνης DCC από τα κύτταρα του 
µεταναστευτικού µονοπατιού της κάτω ελαίας 
In situ υβριδοποίηση σε εγκάρσιες τοµές οπίσθιου ροµβοειδούς εγκαφάλου για την 
ανίχνευση του υποδοχέα της νετρίνης DCC σε σύγκριση µε την έκφραση του mBrn-
3.2 από τα κύτταρα του ΜΜΚΕ. 
Α-Β: Στην ηλικία Ε12.5, ενώ τα κύτταρα του ΜΜΚΕ έχουν προχωρήσει στη 
µετανάστευσή τους (κεφαλές βελών στην Α), το DCC εκφράζεται µόνο από τα 
κύτταρα που βρίσκονται κοντά στο ροµβικό χείλος (αστερίσκος στην Β). 
Γ-∆: Στην ηλικία Ε13.5, τα κύτταρα του ΜΜΚΕ  έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται 
δίπλα από το εδαφιαίο πέταλο (βέλος στην Γ), αλλά µόνο όσα βρίσκονται κοντά στη 
µέση γραµµή, έχουν δηλαδή τελειώσει τη µεταναστευτική τους πορεία, εκφράζουν το 
DCC (βέλος στη ∆). Κλίµακα: 500µm. 
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3.6 Έκφραση µορίων της οικογένειας ephrin/Eph και επίδρασή τους στη 

µετανάστευση των κυττάρων του ΜΜΚΕ 

 Στην προσπάθειά µας να βρούµε άλλα µόρια που πιθανόν να εµπλέκονται 

στην µετανάστευση των κυττάρων του ΜΜΚΕ, µελετήσαµε το πρότυπο έκφρασης 

ορισµένων µελών της οικογένειας µορίων ephrin/Eph. Τα συγκεκριµένα µόρια 

εµπλέκονται τόσο σε περιπτώσεις προσανατολισµού αναπτυσσόµενων νευραξόνων 

όσο και στη µετανάστευση ορισµένων κυτταρικών πληθυσµών. 

 Αρχικά, κάναµε πειράµατα in situ υβριδοποίησης για την ανίχνευση του 

mRNA της EphA4 στην ηλικία Ε12.5, που έχει αρχίσει η µετανάστευση των 

κυττάρων του ΜΜΚΕ. Αυτό που παρατηρήσαµε ήταν ότι τα µεταναστεύοντα 

κύτταρα εκφράζουν το mRNA της συγκεκριµένης πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια της 

µετανάστευσής τους (κεφαλές βελών στην εικόνα 36Α). Μία ηµέρα αργότερα, σε 

ηλικία Ε13.5, φαίνονται και πάλι τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΜΜΚΕ να 

εκφράζουν το mRNA της EphA4 (εικόνα 36Β). Με πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας 

ανιχνεύσαµε και την πρωτεΐνη EphA4, να εκφράζεται από τα µεταναστεύοντα 

κύτταρα της ελαίας (εικόνα 36Γ). 

 Ο υποδοχέας EphA4 έχει την ικανότητα να αλληλεπιδρά µε διάφορους 

προσδέτες (ligands), ανάµεσά τους είναι η ephrin B2 και ephrin B3. Μετά από 

πειράµατα in situ υβριδοποίησης για τα συγκεκριµένα µόρια βρήκαµε ότι τόσο µόνο 

η ephrin Β3 εκφράζονται από τα κύτταρα του εδαφιαίου πετάλου κατά τη διάρκεια 

της µετανάστευσης των κυττάρων του ΜΜΚΕ. Όπως φαίνεται και στις εικόνες 36∆ 

και 36Ε η ephrin B3 ανιχνεύεται στο εδαφιαίο πέταλο σε εγκάρσιες τοµές οπίσθιου 

ροµβοειδούς εγκεφάλου σε ηλικίες Ε12.5 και Ε14.5. Στην ηλικία Ε14.5 µάλιστα 

υπάρχει έκφραση της ephrin B3 και από τα κύτταρα του οροφιαίου πετάλου. 

Αντίθετα, η ephrin Β2 δεν εκφράζεται από κανένα κυτταρικό πληθυσµό σε αυτήν την 

ηλικία. Ελέγξαµε επίσης το πρότυπο έκφρασης της ephrinΒ1, που δεν συνδέεται 

βέβαια µε την EphA4, αλλά αλληλεπιδρά µε άλλα µόρια της ίδια οικογένειας. Η 

έκφρασή της εντοπίζεται στα ίδια σηµεία µε την ephrinB3, αλλά σε πιο χαµηλό 

επίπεδο έκφρασης.  

 Παρατηρώντας το πρότυπο έκφρασης της ΕphA4 και των προσδετών της, 

θελήσαµε να ερευνήσουµε το ενδεχόµενο να εµπλέκονται και οι συγκεκριµένες 

πρωτεΐνες στη µετανάστευση των κυττάρων του ΜΜΚΕ. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήσαµε µύες που εµφάνιζαν απώλεια δράσης του γονιδίου της EphA4 και 

ελέγξαµε τη σωστή ή όχι δηµιουργία του πυρήνα της κάτω ελαίας στα συγκεκριµένα  
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Εικόνα 36: Έκφραση των ΕphA4 και ephrinB3 στο µεταναστευτικό µονοπάτι 
της κάτω ελαίας 
Α-Γ: Έκφραση της EphA4 σε εγκάρσιες τοµές οπίσθιου ροµβοειδή εγκεφάλου. Το 
mRNA της EphA4 εκφράζεται από τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΜΜΚΕ σε 
ηλικία Ε12.5 (κεφαλές βελών στην Α) και σε Ε13.5 (Β). Με πειράµατα 
ανοσοϊστοχηµείας ανιχνεύεται και η πρωτεΐνη EphA4 στα κύτταρα του πυρήνα της 
κάτω ελαίας (βέλος στην Γ). 
∆-Ε: In situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA της ephrinB3 σε εγκάρσιες 
τοµές οπίσθιου ροµβοειδούς εγκεφάλου. Σε ηλικία Ε12.5 η ephrinΒ3 εκφράζεται από 
το εδαφιαίο πέταλο (∆), ενώ σε ηλικία Ε14.5 ανιχνεύτεται έκφραση τόσο στο 
εδαφιαίο όσο και στο οροφιαίο πέταλο (Ε). 
ΣΤ-Κ: Εγκάρσιες τοµές οπίσθιων ροµβοειδούς εγκεφάλων από µύες που εµφανίζουν 
απώλεια δράσης του γονιδίου EphA4 (ΣΤ-Η) και σε αντίστοιχα αγρίου τύπου ζώα (Θ-
Κ). Με in situ υβριδοποίηση για το mBrn-3.2 και ανοσοϊστοχηµεία για CaBP 
σηµαίνουµε τα κύτταρα του πυρήνα της κάτω ελαίας σε ηλικίες mΕ16.5 (ΣΤ, Θ), 
mP3 (Ζ, Ι) και σε ενήλικα άτοµα (Η, Κ). Στην περιοχή της µέσης γραµµής, όπως 
δείχνουν οι κεφαλές βελών, στα φυσιολογικά άτοµα υπάρχει ένα κενό, ενώ στα 
µεταλλαγµένα ζώα τα κύτταρα του πυρήνα της ελαίας δεν έχουν σταµατήσει στις 
φυσιολογικές τους θέσεις και βρίσκονται πάνω στη µέση γραµµή.  
Κλίµακα: 500µm.  
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ζώα. Έγιναν πειράµατα in situ υβριδοποίησης µε τον ειδικό µάρτυρα Brn-3.2 για τα 

κύτταρα της ελαίας στην ηλικία Ε16.5 σε οµόζυγα για το ελαττωµατικό γονίδιο ζώα 

και σε φυσιολογικά αδέλφια τους. Όπως φάνηκε η ελαία έχει δηµιουργηθεί και στις 

δύο περιπτώσεις, αλλά στα µεταλλαγµένα ζώα ανιχνεύονται Brn-3.2 θετικά κύτταρα, 

τα οποία δεν έχουν σταµατήσει πριν το εδαφιαίο πέταλο, αλλά βρίσκονται πάνω στη 

µέση γραµµή (κεφαλή βέλους στην εικόνα 36ΣΤ). Στα φυσιολογικά ζώα ο πυρήνας 

της κάτω ελαίας έχει δηµιουργηθεί φυσιολογικά και υπάρχει το κανονικό κενό 

ανάµεσα στα δύο ηµισφαίρια του νευρικού σωλήνα (κεφαλή βέλους στην εικόνα 

36Θ).  

 Σε µεγαλύτερη ηλικία, 3 ηµέρες µετά τη γέννηση των µυών (mP3), 

εµφανίζεται και πάλι το ίδιο πρότυπο. Στα ζώα που εµφανίζουν έλλειψη του γονιδίου 

της EphA4, τα κύτταρα της ελαίας έχουν µεταναστεύσει και πάνω στη µέση γραµµή 

(κεφαλή βέλους στην εικόνα 36Ζ), ενώ στα φυσιολογικά ζώα έχουν σταµατήσει στη 

φυσιολογική τους θέση (κεφαλή βέλους στην εικόνα 36Ι). Τέλος µε ανοσοϊστοχηµική 

ανίχνευση της ειδικής πρωτεΐνης µάρτυρα CaBP για τα κύτταρα της ελαίας σε 

ενήλικα άτοµα, παρατηρούµε ότι και σε αυτή την ηλικία τα κύτταρα της ελαίας 

ανιχνεύονται και πάνω από τη µέση γραµµή στα µεταλλαγµένα ζώα (κεφαλή βέλους 

στην εικόνα 36Η), ενώ στα φυσιολογικά άτοµα παρατηρείται ένα κενό στην µέση 

γραµµή (κεφαλή βέλους στην εικόνα 36Κ).  

 Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι τα κύτταρα του ΜΜΚΕ 

εκφράζουν κατά τη διάρκεια της µετανάστευσής τους τον υποδοχέα EphA4, ο οποίος 

φαίνεται να είναι σηµαντικός για τη δηµιουργία της κάτω ελαίας, αφού η έλλειψή του 

προκαλεί προβλήµατα στη δηµιουργία του πυρήνα αυτού.  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

1. Γενικά 

 Η περιοχή του ροµβοειδούς εγκεφάλου αποτελεί ένα σηµείο του 

αναπτυσσόµενου νευρικού συστήµατος, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

λόγω του ότι σε αυτήν την περιοχή λαµβάνουν χώρα αρκετά οριζόντια 

µεταναστευτικά µονοπάτια (Altman and Bayer, 1987a; Altman and Bayer, 1987b; 

Altman and Bayer, 1987c; Altman and Bayer, 1987d). Στην παρούσα εργασία 

εστιάσαµε το ενδιαφέρον µας σε δύο από αυτά: στο µεταναστευτικό µονοπάτι της 

κάτω ελαίας (ΜΜΚΕ) και στο οπίσθιο επιφανειακό µεταναστευτικό µονοπάτι 

(ΟΕΜΜ). Τα οριζόντια αυτά µεταναστευτικά µονοπάτια παρατηρούνται στον οπίσθιο 

ροµβοειδή εγκέφαλο, στο ύψος του προµήκους µυελού, και δηµιουργούν αντίστοιχα 

τους πυρήνες της κάτω ελαίας και τον πλάγιο δικτυωτό και έξω σφηνοειδή πυρήνα 

(εικόνα 10). 

Τα κύτταρα του ΟΕΜΜ στους µύες δηµιουργούνται ραχιαία στην περιοχή του 

ροµβικού χείλους την εµβρυϊκή ηµέρα Ε11.5-12.5 και στη συνέχεια µεταναστεύουν 

κοιλιακά, εντελώς επιφανειακά στο νευρικό σωλήνα, ακριβώς κάτω από την 

εξωτερική (pial) επιφάνεια, περνούν κάτω από το εδαφιαίο πέταλο και δηµιουργούν 

στην απέναντι πλευρά από αυτή που γεννήθηκαν τον πλάγιο δικτυωτό και τον έξω 

σφηνοειδή πυρήνα (µπλε µονοπάτι στην εικόνα 10) (Altman and Bayer, 1987c; 

Wolfer et al., 1994). Χρειάζεται δηλαδή να διανύσουν µια πολύ µεγάλη απόσταση 

περικυκλώνοντας κατά κάποιο τρόπο το νευρικό σωλήνα, ώσπου να σταµατήσουν 

στις τελικές τους θέσεις, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στο σηµείο που ξεκίνησαν, 

αλλά ετερόπλευρα. Όπως ήταν γνωστό από παλαιότερες µελέτες (Altman and Bayer, 

1987c; Wolfer et al., 1994), αλλά και όπως φάνηκε από τη δική µας δουλειά, τα 

κύτταρα του ΟΕΜΜ αρχίζουν να εκφράζουν το µόριο συνάφειας TAG-1 αµέσως 

µετά την τελευταία τους µιτωτική διαίρεση. Στη συνέχεια, καθόλη τη διάρκεια της 

µετανάστευσή τους συνεχίζουν να εκφράζουν TAG-1 και η έκφραση αυτή σταµατά 

µόνο στην Ε16.0 οπότε τα κύτταρα του ΟΕΜΜ φτάνουν στις τελικές τους θέσεις και 

δηµιουργούν τον πλάγιο δικτυωτό και έξω σφηνοειδή πυρήνα του προµήκους µυελού. 

Την έκφραση του συγκεκριµένου µορίου χρησιµοποιούµε ως δείκτη (marker) στην 

παρούσα εργασία για την ανίχνευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ. 
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Τα κύτταρα του ΜΜΚΕ δηµιουργούνται και αυτά ραχιαία στην περιοχή του 

ροµβικού χείλους την εµβρυϊκή ηµέρα Ε10.5-11.5 στους µύες (Altman and Bayer, 

1987b; Bourrat et al., 1989) και στο αναπτυξιακό στάδιο HH22-24 σε ορτύκια και 

όρνιθες (Ambrosiani et al., 1996; Harkmark, 1954; Tan and Le Dourin, 1991). Στη 

συνέχεια µεταναστεύουν κοιλιακά, σε πιο εσωτερικό σηµείο από αυτό που 

µεταναστεύουν τα κύτταρα του ΟΕΜΜ, και σταµατούν χωρίς να διασχίσουν τη µέση 

γραµµή εκατέρωθεν του εδαφιαίου πετάλου, δηµιουργώντας τον πυρήνα της κάτω 

ελαίας (κόκκινο µονοπάτι στην εικόνα 10). Καθόλη τη διάρκεια της µετανάστευσής 

τους, αλλά και αφού φτάσουν στις τελικές τους θέσεις, τα κύτταρα του ΜΜΚΕ 

εκφράζουν το µεταγραφικό παράγοντα Brn-3.2, τον οποίο και χρησιµοποιούµε στη 

παρούσα εργασία ως δείκτη για να ανιχνεύουµε τα κύτταρα του συγκεκριµένου 

µονοπατιού.  

 Παρόλο που τα κύτταρα και των δύο αυτών µεταναστευτικών µονοπατιών 

γεννιούνται στο ίδιο σηµείο, την ίδια περίπου χρονική στιγµή, ακολουθούν 

διαφορετικές πορείες και διαφορετική µεταναστευτική συµπεριφορά ιδιαίτερα στο 

επίπεδο του εδαφιαίου πετάλου. Στο συγκεκριµένο σηµείο, τα κύτταρα του ΟΕΜΜ 

περνούν κάτω από το εδαφιαίο πέταλο µέσα από τη χαλαρή δοµή που εµφανίζουν οι 

αποφύσεις των ακτινωτών Bergmann γλοιακών κυττάρων, όταν απολήγουν στην pial 

επιφάνεια. Αντίθετα, τα κύτταρα του ΜΜΚΕ συσσωρεύονται δίπλα από τη µέση 

γραµµή, χωρίς να τη διαπερνούν πιθανόν και λόγω του µηχανικού εµποδίου που 

παρέχει η πολύ σφιχτή δοµή των αποφύσεων των γλοιακών κυττάρων στο 

συγκεκριµένο σηµείο.  

 

2. In vitro σύστηµα καλλιέργειας για τη µελέτη των δύο µεταναστευτικών 

µονοπατιών 

Στην παρούσα µελέτη αναπτύξαµε ένα in vitro σύστηµα καλλιέργειας, στο 

οποίο διατηρείται σε µεγάλο βαθµό ακέραια η δοµή της ευρύτερης περιοχής του 

ροµβοειδούς εγκεφάλου. Συγκεκριµένα, καλλιεργήθηκαν ολόκληρα τµήµατα του 

ροµβοειδούς εγκεφάλου τοποθετηµένα µε την κοιλιακή επιφάνεια σε επαφή µε 

ειδικές µεµβράνες καλλιέργειας, οι οποίες επέπλεαν σε θρεπτικό υλικό. Με τον τρόπο 

αυτό τα κύτταρα και των δύο µεταναστευτικών µονοπατιών που µελετούµε, 

µεταναστεύουν σε ένα περιβάλλον που προσοµοιάζει κατά πολύ σε αυτό που 

συναντάται στις in vivo συνθήκες. Επίσης, σε αυτού του τύπου τα καλλιεργούµενα 

ιστοτεµάχια µπορούµε να µελετήσουµε όχι µόνο τα µόρια που δρουν µε διάχυση εξ΄ 
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αποστάσεως, όπως γίνεται στην περίπτωση των καλλιεργειών σε πηκτώµατα 

κολλαγόνου, αλλά και µόρια που εµπλέκονται σε καθοδήγηση αξόνων ή κυττάρων 

εξ’ επαφής. Επιπλέον, στις συγκεκριµένες συνθήκες το καλλιεργούµενο ιστοτεµάχιο 

µπορεί να µείνει ζωντανό για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, που µπορεί να φτάσει 

και τις 8 ηµέρες, ώστε τα προς µελέτη κύτταρα να προλάβουν να ολοκληρώσουν τη 

µεταναστευτική τους πορεία. 

Σε αυτές τις in vitro συνθήκες τα κύτταρα και των δύο µεταναστευτικών 

µονοπατιών έχουν την δυνατότητα να µεταναστεύουν. Τα κύτταρα του ΟΕΜΜ, 

ανιχνεύονται στην περιοχή του ροµβικού χείλους στην Ε12.5. Μία ηµέρα αργότερα 

έχουν ξεκινήσει τη µετανάστευσή τους, χωρίς όµως να έχουν φτάσει στη µέση 

γραµµή, την οποία φτάνουν και ξεπερνούν µετά από καλλιέργεια 2 ηµερών. Στις in 

vivo συνθήκες τα κύτταρα του ΟΕΜΜ έχουν φτάσει στη µέση γραµµή στην ηλικία 

Ε13.5, αρά φαίνεται ότι στις in vitro συνθήκες καλλιέργειας η µετανάστευση των 

κυττάρων γίνεται λίγο πιο αργά σε σχέση µε την in vivo κατάσταση. Αυτό το γεγονός 

πιθανόν οφείλεται στο ότι η διαδικασία της αποµόνωσής και της τοποθέτησης του 

ιστοτεµαχίου στις συνθήκες καλλιέργειας δηµιουργεί ένα κενό κάποιων ωρών στη 

φυσιολογική του αναπτυξιακή πορεία.  

Επίσης, είναι αξιοσηµείωτο ότι ενώ τα κύτταρα του ΟΕΜΜ στις in vivo 

συνθήκες 4 ηµέρες µετά τη γέννησή τους στο ροµβικό χείλος (Ε16.0), σταµατούν να 

εκφράζουν TAG-1 και φτάνουν στις τελικές τους θέσεις, δηµιουργώντας τους 

πυρήνες που πρέπει, στην in vitro κατάσταση τα συγκεκριµένα κύτταρα αν και 

µεταναστεύουν κανονικά τις πρώτες 3 ηµέρες της καλλιέργειας, στη συνέχεια δεν 

σταµατούν να εκφράζουν TAG-1 και δεν δηµιουργούν τους τελικούς πυρήνες, ακόµα 

και αν παραµείνουν σε καλλιέργεια για 7 ηµέρες. Παρόλο που τα δύο αυτά γεγονότα, 

η παύση της έκφρασης της TAG-1 και η δηµιουργία των πυρήνων, φαίνονται 

αλληλένδετα δεν µπορούµε µε τα συγκεκριµένα πειράµατα να διακρίνουµε ποιό από 

τα δύο γεγονότα είναι αποτέλεσµα του άλλου.  

Ωστόσο, η αδυναµία των κυττάρων του ΟΕΜΜ να ολοκληρώσουν τη 

µεταναστευτική τους πορεία in vitro πιθανόν να οφείλεται στην έλλειψη ορισµένων 

παραγόντων από το in vitro σύστηµα καλλιέργειας. Λόγω της αποµόνωσης που 

υφίσταται το ιστοτεµάχιο πριν µπει σε καλλιέργεια, του αφαιρούνται όλες οι 

µήνιγγες, οι οποίες είναι γνωστό ότι εκκρίνουν τις ουσίες του εξωκυττάριου χώρου, 

που περιβάλλουν το νευρικό σωλήνα (Sievers et al., 1994). Σύµφωνα µε πρόσφατες 

έρευνες, η έλλειψη των µηνίγγων προκαλεί προβλήµατα στην σωστή δηµιουργία των 
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απολήξεων των ακτινωτών γλοιακών κυττάρων στο φλοιό της παρεγκεφαλίδας 

(Graus-Porta et al., 2001). Ως αποτέλεσµα της έλλειψης των µηνίγγων και των 

ανωµαλιών στις γλοιακές ίνες στα ζώα εµφανίζονται προβλήµατα στη µετανάστευση 

των κοκκωδών κυττάρων της παρεγκεφαλίδας και συγκεκριµένα δηµιουργούνται 

έκτοπα συσσωµατώµατα κυττάρων που δεν ολοκληρώνουν ποτέ τη µετανάστευσή 

τους (Graus-Porta et al., 2001). Η έλλειψη των µηνίγγων και στο δικό µας σύστηµα 

είναι ένας παράγοντας που θα µπορούσε να είναι περιοριστικός στην τοποθέτηση των 

µεταναστευόντων κυττάρων στις τελικές τους θέσεις.  

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι επιδράσεις µας σε καλλιεργούµενα 

ιστοτεµάχια έγιναν τις πρώτες 3-4 ηµέρες της καλλιέργειάς τους, ώστε τα 

αποτελέσµατα να είναι συγκρίσιµα µε την in vivo κατάσταση, αφού µετά την 4η 

ηµέρα καλλιέργειας, τα κύτταρα του ΟΕΜΜ µένουν στην ίδια κατάσταση και δεν 

συνεχίζουν ούτε ολοκληρώνουν τη µεταναστευτική τους πορεία.  

Στη συγκεκριµένη µελέτη, χρησιµοποιήσαµε την έκφραση του µορίου 

συνάφειας TAG-1 ως δείκτη για τα κύτταρα του ΟΕΜΜ. Τόσο σε in vivo όσο και σε 

in vitro συνθήκες, κάνοντας in situ υβριδοποίηση για την ανίχνευση του mRNA της 

TAG-1 σηµάναµε τα σώµατα των κυττάρων του ΟΕΜΜ, έτσι ώστε να µπορούµε να 

παρακολουθούµε την µεταναστευτική τους πορεία. Ένας ακόµα δείκτης, που 

χρησιµοποιήθηκε για την ανίχνευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ είναι η βρώµο-δεόξυ-

ουριδίνη (BrdU). Ενύοντας διάλυµα BrdU στην έγκυο µητέρα, όταν τα έµβρυα 

βρίσκονταν σε ηλικία Ε11.5 ή επωάζοντας τα αποµονωµένα ιστοτεµάχια µε διάλυµα 

BrdU για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, πετυχαίνουµε την σήµανση των κυττάρων 

που εκείνη τη χρονική στιγµή βρίσκονταν σε µιτωτική φάση και ενσωµάτωσαν την 

BrdU. Άρα, µε αυτό τον τρόπο σήµανσης ανιχνεύουµε µόνο έναν υποπληθυσµό 

κυττάρων του ΟΕΜΜ, σε αντίθεση µε την in situ υβριδοποίηση για TAG-1, µε την 

οποία σηµαίνουµε όλα τα κύτταρα του ΟΕΜΜ.  

Αντίθετα µε τα κύτταρα του ΟΕΜΜ αυτά του ΜΜΚΕ φαίνεται να 

ολοκληρώνουν κανονικά τη µετανάστευσή τους σε in vitro συνθήκες. Σε ιστοτεµάχια 

που αποµονώθηκαν από µύες σε ηλικία Ε11.5 ή από ορτύκια σε αναπτυξιακό στάδιο 

ΗΗ22-24, και έµειναν για 4 ηµέρες σε καλλιέργεια τα κύτταρα του ΜΜΚΕ 

µετανάστευσαν κανονικά αν και πάλι, όπως και στην περίπτωση των κυττάρων του 

ΟΕΜΜ, υπήρχε µια καθυστέρηση στη µετανάστευση σε σχέση µε την in vivo 

κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση όµως τα κύτταρα ολοκληρώνουν τη 
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µεταναστευτική τους πορεία και δηµιουργούν τον πυρήνα της ελαίας δίπλα από τη 

µέση γραµµή στην πλευρά του νευρικού σωλήνα απ’ όπου ξεκίνησαν. 

Για την ανίχνευση των κυττάρων του ΜΜΚΕ χρησιµοποιούµε ως δείκτη την 

έκφραση του µεταγραφικού παράγοντα Brn-3.2 (ή Brn-3b). Το συγκεκριµένο µόριο 

είναι µια πρωτεΐνη που ανήκει στους τάξης IV- POU µεταγραφικούς παράγοντες και 

εκφράζεται σε αρκετές δοµές του αναπτυσσόµενου νευρικού συστήµατος (Turner et 

al., 1994). Στους µύες που εµφανίζουν απώλεια δράσης του γονιδίου του Brn-3.2, δεν 

παρατηρείται κανένα πρόβληµα στον πυρήνα της κάτω ελαίας, αλλά παρατηρείται 

πολύ µικρότερος αριθµός γαγγλιακών κυττάρων στον αµφιβληστροειδή χιτώνα του 

οφθαλµού σε σχέση µε τα φυσιολογικά άτοµα (Erkman et al., 1996). Μελέτες των 

τελευταίων δύο χρόνων  έχουν δείξει ότι το Brn3.2 δεν εµπλέκεται ούτε στην ρύθµιση 

της εσωτερικής µοίρας των πρόδροµων γαγγλιακών κυττάρων στο να γίνουν 

γαγγλιακά, ούτε στη διαδικασία µετανάστευσής τους ως την τελική τους θέση στη 

στιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων στον αµφιβληστροειδή (Gan et al., 1999; Wang et 

al., 2000). Φαίνεται όµως ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στην επέκταση των νευραξόνων 

των συγκεκριµένων κυττάρων, όταν αυτά έχουν φτάσει στις τελικές τους θέσεις και 

στην προβολή των αξόνων αυτών προς τους τελικούς τους στόχους στο άνω διδύµιο 

(Erkman et al., 2000; Wang et al., 2000). Η αδυναµία των γαγγλιακών κυττάρων να 

δηµιουργήσουν τις σωστές  συνάψεις είναι και η τελική αιτία του αποπτοτικού τους 

θανάτου (Gan et al., 1999). Αντίθετα µε την έλλειψη του Brn3.2, η οποία δεν 

προκαλεί κανένα πρόβληµα στη δηµιουργία του πυρήνα της κάτω ελαίας, η έλλειψη 

του γονιδίου Βrn3.0, το οποίο είναι άλλο ένα µέλος της τάξης IV POU µεταγραφικών 

παραγόντων, προκαλεί έλλειψη αρκετών υποπυρήνων της ελαίας (McEvilly et al., 

1996). 

Από τις µέχρι τώρα µελέτες δεν είναι ακόµα σαφές ποιος είναι ο ρόλος του 

Brn3.2 στον πυρήνα της κάτω ελαίας. Στη συγκεκριµένη εργασία χρησιµοποιήσαµε 

αυτό το µόριο µόνο ως δείκτη των συγκεκριµένων κυττάρων κατά τη διάρκεια της 

µετανάστευσής τους. Πρέπει να τονιστεί ωστόσο ότι η έκφραση του Brn3.2 

συνεχίζεται στον πυρήνα της ελαίας ακόµα και µετά την ολοκλήρωση της 

δηµιουργίας του, όταν δηλαδή γίνεται η επέκταση των νευραξόνων των 

συγκεκριµένων κυττάρων και η προβολή τους προς την παρεγκεφαλίδα. Θα 

µπορούσε  δηλαδή να εµπλέκεται και σε αυτό το σύστηµα στην καθοδήγηση 

νευραξόνων όπως περιγράφθηκε ότι συµβαίνει στο οπτικό σύστηµα.  
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3. Αλυσιδωτή και νευροφιλική µετανάστευση από τα κύτταρα του οπίσθιου 

επιφανειακού µεταναστευτικού µονοπατιού (ΟΕΜΜ) 

Η οριζόντια µετανάστευση που παρατηρείται σε ορισµένους πληθυσµούς 

πρόδροµων νευρικών κυττάρων µπορεί να είναι νευροφιλική, όταν τα κύτταρα 

ακολουθούν προϋπάρχοντες στην περιοχή νευρικούς άξονες ως φορείς στήριξης, ή 

αλυσιδωτή, όταν τα µεταναστεύοντα κύτταρα ακολουθούν το ένα το άλλο 

προχωρώντας ως τον τελικό τους στόχο. Ένα παράδειγµα αλυσιδωτής µετανάστευσης 

στην περιοχή του ροµβοειδούς εγκεφάλου συναντάµε στον βασικό πυρήνα της 

γέφυρας (basilar pontine nucleus) (πράσινο µονοπάτι στην εικόνα 10). Τα κύτταρα 

που απαρτίζουν το συγκεκριµένο πυρήνα, δηµιουργούνται στην περιοχή του 

ροµβικού χείλους στον πρόσθιο ροµβοειδή εγκέφαλο (από την εµβρυονική µέρα 

Ε12.5 στους µύες και Ε15 στους επίµυες) και ακολουθούν το πρόσθιο επιφανειακό 

µεταναστευτικό µονοπάτι µεταναστεύοντας κοιλιακά, ώσπου να φτάσουν δίπλα από 

τη µέση γραµµή και να δηµιουργήσουν τους βασικούς πυρήνες της γέφυρας 

εκατέρωθεν του εδαφιαίου πετάλου (Altman and Bayer, 1987d; Taber-Pierce, 1966). 

Τα συγκεκριµένα κύτταρα κατά τη διάρκεια της µετανάστευσή τους έχει δειχθεί ότι 

δεν χρησιµοποιούν κανένα προϋπάρχοντα νευρικό άξονα ως φορέα στήριξης (Ono 

and Kawamura, 1990), αλλά εκτείνουν µια πολύ µακριά καθοδηγητική απόφυση, την 

οποία και ακολουθούν τα κυτταρικά σώµατα ως την τελική τους θέση (Yee et al., 

1999). Επίσης, κατά τη διάρκεια της µετανάστευσής τους δείχθηκε ότι εκφράζουν το 

µόριο συνάφειας TAG-1 (Wolfer et al., 1994; Yee et al., 1999). Οι οµοιότητες που 

εµφανίζουν τα παραπάνω κύτταρα µε αυτά του προς µελέτη συστήµατος µας οδήγησε 

στο να µελετήσουµε τη µορφολογία, αλλά και το πρότυπο µετανάστευσης που 

ακολουθούν τα κύτταρα ΟΕΜΜ. 

Σηµαίνοντας τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΟΕΜΜ µε τη λιπόφιλη ουσία 

DiI παρατηρήσαµε τη µορφολογία τους. Φαίνεται ότι τα κύτταρα του ΟΕΜΜ έχουν 

µονοπολική µορφή µε µια τεράστια καθοδηγητική απόφυση, που µπορεί να φτάσει τα 

αρκετά µικρόµετρα σε µήκος και η οποία εκτείνεται προς την κατεύθυνση που 

συντελείται η µετανάστευση. Αυτήν την καθοδηγητική απόφυση ακολουθεί και το 

σώµα των κυττάρων καθώς µετακινείται προς την κοιλιακή πλευρά του νευρικού 

συστήµατος ή την κεντρική πλευρά του ιστοτεµαχίου. Επίσης δείξαµε ότι τόσο το 

κυτταρικό σώµα, όσο και η καθοδηγητική απόφυση των κυττάρων εκφράζουν την 

πρωτεΐνη TAG-1.  
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Ακολούθως, ελέγξαµε εάν τα κύτταρα αυτά µεταναστεύουν µε αλυσιδωτό ή 

νευροφιλικό πρότυπο µετανάστευσης. Όπως φάνηκε από τα πειράµατα που κάναµε, 

τα κύτταρα του ΟΕΜΜ εµφανίζουν και τα δύο αυτά µεταναστευτικά πρότυπα, 

ανάλογα µε τη θέση που βρίσκονται. Όταν τα κύτταρα βρίσκονται στις πλάγιες 

περιοχές του ιστοτεµαχίου, δηλαδή στην ραχιαία πλευρά του νευρικού σωλήνα, 

µεταναστεύουν µε αλυσιδωτό τρόπο, όπως και τα κύτταρα του πρόσθιου εξωτερικού 

µεταναστευτικού µονοπατιού, που δηµιουργούν τους βασικούς πυρήνες της γέφυρας. 

Όταν όµως τα κύτταρα του ΟΕΜΜ φτάνουν στην κεντρική περιοχή του ιστοτεµαχίου 

ή στην κοιλιακή πλευρά του νευρικού σωλήνα, µεταναστεύουν πιο αποµονωµένα το 

ένα από το άλλο, ακολουθώντας προϋπάρχοντες άξονες ως φορείς στήριξης (εικόνα 

37), όπως συµβαίνει σε άλλες περιοχές του αναπτυσσόµενου νευρικού συστήµατος, 

για παράδειγµα στο φλοιό των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων (Denaxa et al., 2001).  

Παλαιότερες µελέτες στην περιοχή του ΟΕΜΜ µε χρήση ηλεκτρονικού 

µικροσκοπίου είχαν δείξει ότι τα κύτταρα του συγκεκριµένου µονοπατιού 

µεταναστεύουν σε στενή επαφή µε άξονες, οι οποίοι από τα κυτταροπλασµατικά τους 

χαρακτηριστικά φαίνεται ότι είναι νευρικής προέλευσης (Ono and Kawamura, 1989). 

Η περιοχή που είχε εξεταστεί στη συγκεκριµένη µελέτη ήταν κοντά στο εδαφιαίο 

πέταλο, σε σηµείο δηλαδή που και τα δικά µας πειράµατα δείχνουν ότι συµβαίνει 

µετανάστευση νευροφιλικού τύπου.  

Τα συγκεκριµένα πρότυπα µετανάστευσης των κυττάρων του ΟΕΜΜ είχαν 

παρατηρηθεί και από τα πειράµατα in situ υβριδοποίησης, όπου διακρίνονταν στα 

πλάγια του ιστοτεµαχίου κύτταρα να µεταναστεύουν σχηµατίζοντας χαρακτηριστικές 

αλυσίδες, ενώ στο κέντρο του ιστοτεµαχίου τα TAG-1 θετικά κύτταρα µοιάζουν να 

µεταναστεύουν πιο µεµονωµένα το ένα από το άλλο.  

 

4. Το µόριο συνάφεια TAG-1 εµπλέκεται στη µετανάστευση των κυττάρων του 

οπίσθιου επιφανειακού µεταναστευτικού µονοπατιού 

Το µόριο συνάφειας TAG-1 είναι µια πρωτεΐνη που ανήκει στην 

υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών και εµφανίζει παροδική έκφραση σε 

πληθυσµούς µεταµιτωτικών νευρώνων (Dodd et al., 1988; Furley et al., 1990; 

Karagogeos et al., 1991). Από παλαιότερες έρευνες ήταν γνωστό ότι εµπλέκεται στη 

διαδικασία επέκτασης νευραξόνων καθώς και στην συνάφεια των κυττάρων µεταξύ 

τους (Furley et al., 1990). Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του νευρικού 

συστήµατος είναι γνωστό ότι  η TAG-1 εκφράζεται παροδικά, από κυτταρικούς 
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πληθυσµούς που βρίσκονται στη διαδικασία της µετανάστευσης (Dodd et al., 1988; 

Wolfer et al., 1994l). Στον αναπτυσσόµενο φλοιό της παρεγκεφαλίδας, η TAG-1 

εκφράζεται από τα κοκκώδη κύτταρα όταν βρίσκονται στην στοιβάδα EGLb, στη 

φάση δηλαδή που εκτελούν την οριζόντια µετανάστευσή τους (Bailly et al., 1996; 

Komuro et al., 2001; Ryder and Cepko, 1994; Stottmann and Rivas, 1998; Yamamoto 

et al., 1986). Στην περιοχή του ροµβοειδούς εγκεφάλου εκφράζεται από τα 

µεταναστεύοντα κύτταρα του πρόσθιου επιφανειακού µεταναστευτικού µονοπατιού, 

τα οποία δηµιουργούν τον βασικό πυρήνα της γέφυρας (Yee et al., 1999) και από τα 

κύτταρα του κινητικού πυρήνα του προσωπικού νεύρου σε µια ορισµένη φάση της 

µετανάστευσή τους (Garel et al., 2000). 

Βασιζόµενοι στο γεγονός ότι η TAG-1 εκφράζεται από τα κύτταρα του 

ΟΕΜΜ και µάλιστα µόνο κατά τη διάρκεια της µετανάστευσή τους, θελήσαµε να 

ερευνήσουµε τον πιθανό ρόλο που θα µπορούσε να παίζει αυτή η πρωτεΐνη στη 

µετανάστευση των συγκεκριµένων κυττάρων. Για να ερευνήσουµε το παραπάνω 

ερώτηµα, αναστείλαµε µε ποικίλους τρόπους την δράση της TAG-1 σε ιστοτεµάχια 

που καλλιεργήθηκαν σε in vitro συνθήκες.  

Με όλους τους τρόπους αναστολής της δράσης της TAG-1 που 

χρησιµοποιήσαµε παρατηρήσαµε τα ίδια περίπου αποτελέσµατα. Τα κύτταρα του 

ΟΕΜΜ δεν είχαν µεταναστεύσει κανονικά µετά την αναστολή της δράσης της TAG-

1. Συγκεκριµένα, ανιχνεύονται πολύ λιγότερα µεταναστεύοντα κύτταρα σε σχέση µε 

την φυσιολογική κατάσταση και η βασικότερή µας παρατήρηση είναι ότι τα λιγοστά 

αυτά κύτταρα που έχουν µεταναστεύσει, δε φαίνεται να είναι σε στενή επαφή µεταξύ 

τους, αλλά αρκετά αποµονωµένα το ένα από το άλλο. Επίσης, δε διακρίνονται 

καθόλου οι χαρακτηριστικές αλυσίδες που είχαµε παρατηρήσει να δηµιουργούνται 

στην πλάγια περιοχή των ιστοτεµαχίων. Επιπλέον, και στα ζώα που εµφανίζουν 

απώλεια δράσης του γονιδίου της TAG-1 παρατηρήσαµε µικρότερο αριθµό κυττάρων 

στο ΟΕΜΜ, τα οποία και πάλι δεν σχηµατίζουν τις χαρακτηριστικές αλυσίδες που 

σχηµατίζουν στα φυσιολογικά ζώα. Από αυτά τα αποτελέσµατα µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι η πρωτεΐνη TAG-1 παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της 

µετανάστευσης των κυττάρων του ΟΕΜΜ και ιδιαιτέρως στη φάση της αλυσιδωτής 

µετανάστευσης, που παρατηρείται στην αρχή της πορείας των µεταναστευόντων 

κυττάρων (εικόνα 37).  

 Ένα επιπρόσθετο συµπέρασµα που µπορούµε να βγάλουµε από τα παραπάνω 

αποτελέσµατα είναι ότι η TAG-1 πιθανόν να εµπλέκεται στη διαδικασία της µετανά- 
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Εικόνα 37: Σχηµατική αναπαράσταση της µετανάστευσης των κυττάρων του 
ΟΕΜΜ 
Α. Μεταναστευτικά πρότυπα στο ΟΕΜΜ. Όταν τα κύτταρα του ΟΕΜΜ βρίσκονται 
στα πλάγια του ιστοτεµαχίου ακολουθούν αλυσιδωτη µετανάστευση. Όταν 
βρίσκονται κοντά στο εδαφιαίο πέταλο ακολουθούν νευροφιλικού τύπου 
µετανάστευση. 
Β. Κατά τη διάρκεια της αλυσιδωτής µετανάστευσης υπάρχει trans οµοφιλική 
αλληλεπίδραση της TAG-1, που εκφράζεται από τα κύτταρα του ΟΕΜΜ και 
ενδεχοµένως trans ετεροφιλική αλληλεπίδραση µε υποδοχέα της TAG-1. 
Γ. Κατά τη διάρκεια της νευροφιλικής µετανάστευσης υπάρχει ετεροφιλική 
αλληλεπίδραση της TAG-1 µε άγνωστο έως τώρα υποδοχέα, που εκφράζεται από 
τους άξονες, πάνω στους οποίους συντελείται η µετανάστευση. 
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στευσης των κυττάρων του ΟΕΜΜ µέσω ενός οµοφιλικού µηχανισµού 

αλληλεπίδρασης. Είναι φανερό ότι χρησιµοποιώντας το ένζυµο PI-PLC ή τα 

αντισώµατα ενάντια στην TAG-1, αναστέλλουµε τη δράση της συγκεκριµένης 

πρωτεΐνης, εµποδίζοντας τα µόρια της TAG-1 πάνω στα µεταναστεύοντα κύτταρα να 

συνδεθούν µε τον οποιοδήποτε υποδοχέα της. Όταν όµως χρησιµοποιούµε τη διαλυτή 

πρωτεΐνη TAG-1-Fc, αυτή δεσµεύεται τόσο οµοφιλικά µε τα µόρια της TAG-1 πάνω 

στα µεταναστεύοντα κύτταρα, όσο και ετεροφιλικά µε τους υποδοχείς της TAG-1 που 

πιθανόν υπάρχουν στο συγκεκριµένο σύστηµα µετανάστευσης, εµποδίζοντας τους να 

αλληλεπιδράσουν µε την TAG-1 των µεταναστευόντων κυττάρων. Με αυτό τον 

τρόπο πετυχαίνουµε τόσο την αναστολή της δράσης της TAG-1, όσο και την 

αναστολή δράσης των υποδοχέων της, εάν υποθέσουµε ότι η δράση της TAG-1 στο 

συγκεκριµένο σύστηµα οφείλεται σε ετεροφιλικό τρόπο αλληλεπίδρασης µε κάποιους 

υποδοχείς. Θα περιµέναµε δηλαδή ότι η χρήση TAG-1-Fc θα είχε πιο δραµατικά 

αποτελέσµατα στην µετανάστευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ. Όπως παρατηρήσαµε 

όµως, τα αποτελέσµατα που πήραµε µε αυτού του είδους την αναστολή ήταν τα ίδια 

µε αυτά που πήραµε όταν αναστέλλαµε µόνο το µόριο της TAG-1, γεγονός που µας 

οδηγεί στην υπόθεση ότι ο «υποδοχέας» της TAG-1 στο συγκεκριµένο σύστηµα 

πιθανόν να είναι άλλα µόρια της TAG-1 στα γειτονικά κύτταρα, άρα να έχουµε ένα 

είδος οµοφιλικής αλληλεπίδρασης (εικόνα 37Β, Γ).  

 Από παλαιότερες αλλά και πιο πρόσφατες µελέτες έχει δειχθεί ότι η TAG-1 

εµπλέκεται στη συγκόλληση των κυττάρων µεταξύ τους µέσω trans οµοφιλικής 

αλληλεπίδρασης (Felsenfeld et al., 1994) και συγκεκριµένα µέσω των 

φιµπρονεκτικών της περιοχών (Dhar Malhotra et al., 1998; Tsiotra et al., 1996; Rader 

et al., 1993). Πολύ πρόσφατα δείχθηκε ότι η συγκεκριµένη trans αλληλεπίδραση 

ενδεχόµενα υποβοηθείται από ενός είδους cis αλληλεπίδρασης µεταξύ των µορίων 

της TAG-1 που βρίσκονται στην επιφάνεια ενός κυττάρου (Kunz et al., 2002). Τα 

παραπάνω δεδοµένα στηρίζουν και τη δική µας υπόθεση ότι η TAG-1 εµπλέκεται 

µέσω οµοφιλικής σύνδεσης στη συγκόλληση των κυττάρων του ΟΕΜΜ, ώστε να 

µένουν σε στενή επαφή µεταξύ τους κατά τη διάρκεια της µετανάστευσης.  

 Έως σήµερα, αρκετές µελέτες έχουν δείξει ότι η πρωτεΐνη TAG-1 εµπλέκεται 

σε καταστάσεις επέκτασης και καθοδήγησης νευραξόνων συνήθως αλληλεπιδρώντας 

µε άλλα µόρια συνάφειας (Felsenfeld et al., 1994; Furley et al., 1990; Lustig et al., 

1999; Masuda et al., 2000; Stoeckli and Landmesser, 1995; Stoeckli et al., 1997). Τον 

τελευταίο χρόνο έχουν αρχίσει να δηµοσιεύονται πειραµατικά δεδοµένα, τα οποία 
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τεκµηριώνουν την άποψη ότι η TAG-1 εµπλέκεται και σε καταστάσεις καθοδήγησης 

µεταναστευόντων νευρώνων. Συγκεκριµένα, δείχθηκε ότι η TAG-1, η οποία 

εκφράζεται από τους φλοιοθαλαµικούς άξονες (corticofugal fibers) του φλοιού των 

ηµισφαιρίων, παίζει σηµαντικό ρόλο στην καθοδήγηση GABAεργικών 

ενδονευρώνων που µεταναστεύουν σε στενή επαφή µε τους συγκεκριµένους άξονες, 

χωρίς όµως τα ίδια τα µεταναστεύοντα κύτταρα να εκφράζουν TAG-1. 

Αναστέλλοντας τη δράση της πρωτεΐνης TAG-1 σε in vitro συνθήκες προκαλούνται 

προβλήµατα σε αυτού του είδους την νευροφιλική οριζόντια µετανάστευση (Denaxa 

et al., 2001). Με τη δική µας µελέτη δείχθηκε για πρώτη φορά ότι η TAG-1, που 

εκφράζεται από τα ίδια τα µεταναστεύοντα κύτταρα, παίζει σηµαντικό ρόλο στη 

µετανάστευση τους. 

 

5. Ρόλος άλλων µορίων συνάφειας στη µετανάστευση των νευρώνων του 

οπίσθιου επιφανειακού µεταναστευτικού µονοπατιού 

Εκτός από το µόριο συνάφειας TAG-1 µελετήσαµε και την έκφραση άλλων 

πρωτεϊνών της ίδιας υπεροικογένειας στην περιοχή του ΟΕΜΜ. Συγκεκριµένα, 

αναλύσαµε το πρότυπο έκφρασης των µορίων συνάφειας L1, PSA-NCAM, NrCAM 

και F3. Τα παραπάνω µόρια ερευνήθηκαν γιατί είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρούν µε 

την TAG-1, οπότε θα µπορούσαν να αποτελούν υποδοχείς για την TAG-1 στο 

συγκεκριµένο µεταναστευτικό σύστηµα (Buchstaller et al., 1996; Buttiglione et al., 

1998; Dhar Malhotra et al., 1998; Milev et al., 1996; Stoeckli et al., 1997). 

Η πρωτεΐνη L1 βρέθηκε ότι εκφράζεται µόνο σε ορισµένους άξονες 

παράλληλους προς την κατεύθυνση της κίνηση των µεταναστευόντων κυττάρων. 

Επιπλέον, δείχθηκε ότι τόσο σε φυσιολογικά ιστοτεµάχια, στα οποία είχε γίνει 

αναστολή δράσης της L1 όσο και σε ιστοτεµάχια από µύες µε έλλειψη του γονιδίου 

L1, η µετανάστευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ συντελείται κανονικά. Τα 

αποτελέσµατα αυτά µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η πρωτεΐνη L1 δεν εµπλέκεται 

στη µετανάστευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ ούτε µέσω ετεροφιλικής 

αλληλεπίδρασης TAG-1–L1, ούτε µέσω οµοφιλική αλληλεπίδραση των µορίων L1 

µεταξύ τους.  

Αντίθετα, σε άλλα συστήµατα η L1 έχει δειχθεί ότι εµπλέκεται σε διαδικασίες 

επέκτασης και δεσµιδοποίησης αξόνων καθώς και στη µετανάστευση κυττάρων. 

Συγκεκριµένα, σε in vitro συνθήκες σε µύες, επίµυες και όρνιθες έχει δειχθεί ότι η L1, 

µέσω οµοφιλικού τρόπου αλληλεπίδρασης, επάγει την επέκταση αναπτυσσόµενων 
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νευραξόνων και µάλιστα έχει βρεθεί και ποιες περιοχές του µορίου της ευθύνονται 

για αυτού του είδους τη δράση (Appel et al., 1993; Lemmon et al., 1989; Sugawa et 

al., 1997). Έχει αποδειχθεί ωστόσο, ότι η L1 αλληλεπιδρά και µε ετεροφιλικό τρόπο 

µε την TAG-1 σε in vitro συνθήκες και µάλιστα η αλληλεπίδραση αυτή είναι 

απαραίτητη για την επέκταση νευριτών από αποµονωµένα κύτταρα νωτιαίων 

γαγγλίων (dorsal root ganglia) (Kuhn et al., 1991). 

Επιπλέον έχει δειχθεί ότι σε in vitro συνθήκες καλλιέργειας κοκκωδών 

κυττάρων παρεγκεφαλίδας, αναστέλλοντας τη δράση της L1 µειώνεται η 

δεσµιδοποίηση των νευριτών που δηµιουργούνται (Fischer et al., 1986). Ακόµα και 

σε in vivo συνθήκες, ενίοντας αντίσωµα που αναστέλλει τη δράση της L1 κατευθείαν 

στο νωτιαίο µυελό σε έµβρυα όρνιθας παρατηρήθηκε ότι µειώθηκε ο βαθµός 

δεσµιδοποίησης των συνδεσµικών νευρώνων, γεγονός που αποδεικνύει ότι η L1 

επάγει την δεσµιδοποίση νευραξόνων διαφόρων κυτταρικών πληθυσµών (Stoeckli 

and Landmesser, 1995). Τέλος, πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι η L1 εµπλέκεται και 

στη µετανάστευση των κοκκωδών κυττάρων του φλοιού της παρεγκεφαλίδας. Σε in 

vitro συνθήκες έχει δειχθεί ότι αναστέλλοντας τη δράση της L1 σε καλλιέργειες, 

µειώνεται ο ρυθµός µετανάστευσή των συγκεκριµένων κυττάρων, πράγµα που 

αποδεικνύει ότι η L1 εµπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία (Asou et al., 1992a; Asou et 

al., 1992b; Fischer et al., 1986; Lindner et al., 1983; Miura et al., 1992).  

Η πολυσιαλική µορφή της πρωτεΐνης NCAM (PSA-NCAM), είναι άλλο ένα 

µόριο που αλληλεπιδρά µε την TAG-1 (Milev et al., 1996) και του οποίου την 

έκφραση ελέγξαµε στο ΟΕΜΜ. H συγκεκριµένη πρωτεΐνη, παρόλο που εκφράζεται 

από τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΟΕΜΜ, όπως ακριβώς και η TAG-1, δε φάνηκε 

να παίζει ρόλο στη µετανάστευση τους, αφού η αφαίρεση του πολυσιαλικού οξέος 

δεν προκάλεσε καµία µεταβολή της πορείας τους. Σε άλλα συστήµατα ωστόσο, η 

PSA-NCAM έχει δειχθεί ότι εµπλέκεται σε καταστάσεις οριζόντιας µετανάστευσης 

νευρώνων. Στο οσφρητικό σύστηµα το PSA-NCAM εκφράζεται από τους 

ενδονευρώνες που δηµιουργούνται στην υποκοιλιακή ζώνη της πλάγιας κοιλίας του 

εγκεφάλου και παίζει σηµαντικό ρόλο στην µετανάστευση των κυττάρων αυτών 

(Doetsch and Alvarez-Buylla, 1996; Hu et al., 1996; Rousselot et al., 1995). Τα 

κύτταρα αυτά µεταναστεύουν ακολουθώντας έναν τύπο αλυσιδωτής οριζόντιας 

µετανάστευσης, όπως και τα κύτταρα του ΟΕΜΜ (Lois et al., 1996). Αφαιρώντας το 

πολυσιαλικό οξύ από το µόριο του NCAM ενζυµατικά ή γενετικά, δηµιουργώντας 

µεταλλαγές σε αυτή την πρωτεΐνη, αναστέλλεται σε µεγάλο βαθµό η µετανάστευση 
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των συγκεκριµένων κυττάρων (Hu et al., 1996; Ono et al., 1994; Tomasiewicz et al., 

1993), αντίθετα δεν επηρέαζεται η ακτινωτή µετανάστευση στην ίδια περιοχή του 

οσφρητικού βολβού (Ono et al., 1994).  

Επιπλέον, το PSA-NCAM εµπλέκεται στη µετανάστευση των LHRH 

(Luteinizing Hormone-Releasing Hormone) νευρώνων από την περιοχή του 

οσφρητικού βολβού προς τον προσθεγκέφαλο, η οποία συντελείται πάνω σε έναν 

υποπληθυσµό αξόνων του οσφρητικού νεύρου, που εκφράζει τόσο το PSA-NCAM 

όσο και την TAG-1 (Yoshida et al., 1995). Στην περιοχή αυτή το PSA-NCAM, 

εκφράζεται τόσο από τα µεταναστεύοντα κύτταρα όσο και από τους άξονες πάνω 

στους οποίους µεταναστεύουν τα κύτταρα (Murakami et al., 2000). Η αφαίρεση του 

πολυσιαλικού οξέως από το συγκεκριµένο σύστηµα, οδηγεί σε µείωση του αριθµού 

των µεταναστευόντων νευρώνων, πιθανόν επηρεάζοντας την κινητικότητά τους. Η 

παραπάνω υπόθεση στηρίζεται στο γεγονός ότι η παρουσία του πολυσιαλικού οξέως 

στο µόριο του NCAM µειώνει την ικανότητα συγκόλλησης του, άρα κάνει τα 

κύτταρα που το φέρουν στην επιφάνειά τους πιο «ευέλικτα» στην κίνηση τους. 

Αφαιρώντας το PSA από την επιφάνεια των αξόνων και των µεταναστευόντων 

κυττάρων, λιγότερα κύτταρα µεταναστεύουν χωρίς όµως στους άξονες να ανιχνεύεται 

οποιαδήποτε αλλαγή (Murakami et al., 2000; Yoshida et al., 1999).  

Τέλος, αναλύθηκε η έκφραση των µορίων συνάφειας NrCAM και  F3 στην 

περιοχή του ΟΕΜΜ. Το NrCAM βρέθηκε να εκφράζεται από τα κύτταρα του πυρήνα 

της κάτω ελαίας στο συγκεκριµένο αναπτυξιακό στάδιο, ενώ η F3 δεν εκφράζεται 

καθόλου στην περιοχή της µετανάστευσης. Το µόριο της NrCAM, είναι ένα 

διαµεµβρανικό µόριο συνάφειας (Grumet et al., 1991; Kayyem et al., 1992), το οποίο 

εκφράζεται σε πολλά σηµεία του αναπτυσσόµενου νευρικού συστήµατος, όπως στην 

παρεγκεφαλίδα και σε συνδεσµικές δοµές (Lustig et al., 2001). Σχετικά µε τη δράση 

του έχει αποδειχθεί ότι επάγει τη συγκόλληση των κυττάρων µεταξύ τους µέσω 

οµοφιλικής και ετεροφιλικής αλληλεπίδρασης (Mauro et al., 1992). Έχει βρεθεί 

επίσης ότι εµπλέκεται σε καταστάσεις επέκτασης νευραξόνων. Ανάλογα µε τα µόρια 

µε τα οποία αλληλεπιδρά, που µπορεί να είναι άλλα µόρια συνάφειας (F3, TAG-1), η 

neurofascin, η β-ιντεργκρίνη, και ανάλογα µε το είδος των κυττάρων στα οποία 

γίνεται η αλληλεπίδραση, µπορεί είτε να επάγει είτε να καταστέλλει την επέκταση 

νευραξόνων (Faivre-Sarrailh et al., 1999; Grumet, 1997; Lustig et al., 1999; Morales 

et al., 1993; Suter et al., 1995; Treubert and Brummendorf, 1998). Έχει βρεθεί επίσης 

ότι αλληλεπιδρώντας µε την TAG-1 εµπλέκεται σε καταστάσεις καθοδήγησης των 
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αξόνων των συνδεσµικών νευρώνων στο νωτιαίο µυελό (Grumet, 1997; Lustig et al., 

1999; Stoeckli and Landmesser, 1995; Stoeckli et al., 1997).  

Πρόσφατα άρχισε να αναλύεται ο φαινότυπος των µυών που εµφανίζουν 

απώλεια δράσης του γονιδίου της NrCAM (Sakurai et al., 2001). Η παρεγκεφαλίδα 

των ζώων αυτών, η µόνη δοµή που ως τώρα έχει αναλυθεί, δεν φαίνεται να εµφανίζει 

κάποιο προβλήµα, πέρα από το ελαφρώς µικρότερο µέγεθος των λοβιδίων IV και V. 

Αντίθετα, όταν δηµιουργούνται διπλά µεταλλαγµένα ζώα, από τα οποία λείπει τόσο η 

NrCAM όσο και η L1, εµφανίζονται προβλήµατα στη δηµιουργία των φολίων της 

παρεγκεφαλίδας και µειώνεται το πάχος της εσωτερικής κοκκώδους στοιβάδας 

(Sakurai et al., 2001). 

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι το NrCAM είναι ένα µόριο-υποδοχέας για 

πολλές άλλες πρωτεΐνες και αναλόγως µε την αλληλεπίδραση που δηµιουργεί κάθε 

φορά έχει και πολυάριθµες λειτουργίες. ∆εν έχει βρεθεί ωστόσο ακόµα, να 

εµπλέκεται σε καταστάσεις ρύθµισης µετανάστευσης νευρώνων και φυσικά ούτε στη 

µετανάστευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ. 

Η F3 είναι ένα µόριο συνάφειας συνδεδεµένο µε GPI δεσµό στην επιφάνεια 

των νευρικών κυττάρων (Gennarini et al., 1989). Όπως και η NrCAM, αλληλεπιδρά 

µε αρκετά µόρια, όπως άλλα µόρια συνάφειας, πρωτεΐνες του εξωκυττάριου χώρου 

και tenascin-R (Buttiglione et al., 1998; Faivre-Sarrailh et al., 1999; Morales et al., 

1993; Pesheva et al., 1993; Xiao et al., 1998). Έχει βρεθεί ότι παίζει ρόλο στη 

συγκόλληση των κυττάρων µεταξύ τους και επάγει την επέκταση νευραξόνων σε 

νευρώνες των νωτιαίων γαγγλίων (Durbec et al., 1994; Durbec et al., 1992; Gennarini 

et al., 1991; Morales et al., 1993). Σηµαντικός είναι ο ρόλος της συγκεκριµένης 

πρωτεΐνης στην ανάπτυξη των κοκκωδών κυττάρων της παρεγκεφαλίδας. Έχει δειχθεί 

ότι αναστέλλει την επέκταση των νευραξόνων τους και επάγει την δεσµιδοποίησή 

τους, αλληλεπιδρώντας µε την TAG-1 και την NrCAM (Buttiglione et al., 1998; 

Buttiglione et al., 1996; Faivre-Sarrailh et al., 1999). Η F3, όπως και η NrCAM 

αλληλεπιδρά µε πολλά µόρια και έχει ποικίλες δράσεις, δεν έχει αποδειχθεί όµως να 

εµπλέκεται στη µετανάστευση κυτταρικών σωµάτων. 

 

Συµπερασµατικά, είναι προφανές ότι κανένα από τα µόρια που εξετάσθηκαν 

ως πιθανοί υποδοχείς της TAG-1 στο προς µελέτη σύστηµα δεν εµπλέκεται στη 

µετανάστευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ. Βασιζόµενοι στα συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα, στα αποτελέσµατα που πήραµε από τα πειράµατα αναστολής δράσης 
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καθώς και στις παρατηρήσεις µας σχετικά µε τα πρότυπα µετανάστευσης των 

κυττάρων του ΟΕΜΜ, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η TAG-1 παίζει σηµαντικό 

ρόλο πιθανόν µέσω οµοφιλικής σύνδεσης στη 1η φάση µετανάστευσης των κυττάρων 

του ΟΕΜΜ, όταν δηλαδή τα κύτταρα εκτελούν αλυσιδωτή µετανάστευση. Λόγω του 

ότι η TAG-1 εµπλέκεται στη συγκόλληση των κυττάρων µεταξύ τους µέσω 

οµοφιλικής  trans αλληλεπίδρασης (Dhar Malhotra et al., 1998; Felsenfeld et al., 

1994; Tsiotra et al., 1996), θεωρούµε ότι επηρεάζει τη συγκεκριµένη µετανάστευση 

σαν ένα µόριο που δρα εξ΄ επαφής και εξασφαλίζει τη στενή επαφή των κυττάρων 

του ΟΕΜΜ µεταξύ τους (εικόνα 37Α, Β).  

Αντίθετα, στη 2η φάση της µεταναστευτικής τους πορείας, όταν τα TAG-1 

θετικά κύτταρα µεταναστεύουν πάνω σε προϋπάρχοντες νευρικούς άξονες, οι οποίοι 

δεν εκφράζουν TAG-1, η TAG-1 πιθανόν δρα µέσω ετεροφιλικής σύνδεσης µε µόρια 

που ακόµα δεν είναι γνωστά. ∆εν µπορούµε ωστόσο να αποκλείσουµε το ενδεχόµενο 

η TAG-1 να µην εµπλέκεται σε αυτή τη 2η φάση της µετανάστευσης και αυτό λόγω 

του ότι στα πειράµατα αναστολής της δράσης της, ενώ δεν σχηµατίζονται αλυσίδες 

µεταναστευόντων κυττάρων, παρατηρούµε µεµονωµένα κύτταρα να µεταναστεύουν. 

Τέλος, το σχήµα της εικόνας 37 συνοψίζει τα συµπεράσµατά µας σχετικά µε τον ρόλο 

και τον τρόπο δράσης της TAG-1 στο ΟΕΜΜ. 

 

6. Η εσωτερική µοίρα και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες καθορίζουν τη πορεία 

των κυττάρων του µεταναστευτικού µονοπατιού της κάτω ελαίας (ΜΜΚΕ) 

 Ο ροµβοειδής εγκέφαλος είναι µια περιοχή του νευρικού συστήµατος, η οποία 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης εµφανίζει µεταµεριδίωση. Η δοµή αυτή χωρίζεται σε 

8 ροµβοµερή, από τα οποία το καθένα εκφράζει συγκεκριµένα µόρια ως δείκτες και 

έχει ορισµένα χαρακτηριστικά, που είναι µοναδικά για το κάθε ροµβοµερές. Τα 

κύτταρα του µεταναστευτικού µονοπατιού της κάτω ελαίας, όπως έχει προαναφερθεί, 

δηµιουργούνται στο ροµβικό χείλος του 7ου και 8ου ροµβοµερούς και 

µεταναστεύουν µέσα στα όρια των ροµβοµερών αυτών, ώσπου να φτάσουν στις 

τελικές τους θέσεις.  

Στη συγκεκριµένη εργασία θελήσαµε να ερευνήσουµε εάν η δηµιουργία των 

πυρήνων της κάτω ελαίας στη συγκεκριµένη θέση είναι αποτέλεσµα της εσωτερικής 

µοίρας των κυττάρων, που δηµιουργούνται στο ροµβικό χείλος τη συγκεκριµένη 

στιγµή, και το κατά πόσο το περιβάλλον, στο οποίο συντελείται η µετανάστευση, 

επηρεάζει την τελική διαφοροποίηση των κυττάρων του ΜΜΚΕ. Για να διερευνηθεί 
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το ερώτηµα αυτό χρησιµοποιήσαµε χιµαιρικά ιστοτεµάχια όρνιθας/ορτυκίου, τα 

οποία δηµιουργήσαµε µε τέτοιο τρόπο ώστε ανιχνεύοντας τα ορτυκίσια κύτταρα που 

είχαµε µεταµοσχεύσει στον ιστό της όρνιθας, να µπορούµε να παίρνουµε 

πληροφορίες για τον τρόπο που επηρεάζεται η µεταναστευτική τους πορεία.  

  Συγκεκριµένα παρατηρήσαµε ότι κύτταρα που έχουν δηµιουργηθεί στο 

ροµβικό χείλος του ροµβοµερούς 8 και είναι «προγραµµατισµένα» να δηµιουργήσουν 

τον πυρήνα της κάτω ελαίας µεταναστεύουν και δηµιουργούν τη συγκεκριµένη δοµή 

ακόµα και αν µεταµοσχευθούν σε πιο οπίσθια θέση στο επίπεδο του νωτιαίου µυελού. 

Ωστόσο, αν µεταµοσχευθούν σε πιο πρόσθια θέση, στο επίπεδο του ροµβοµερούς 2 

και 3, δεν ολοκληρώνεται η µετανάστευσή τους και δε δηµιουργείται ο πυρήνας της 

κάτω ελαίας. Συµπεραίνουµε δηλαδή ότι τα κύτταρα του 8ου ροµβοµερούς, ενώ 

έχουν την εσωτερική µοίρα να δηµιουργήσουν τον πυρήνα της ελαίας, αφού τον 

δηµιουργούν σε πιο οπίσθια περιοχή, δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τη 

µετανάστευσή τους σε πιο πρόσθιο επίπεδο, πιθανόν λόγω της ύπαρξης κάποιου 

ανασταλτικού παράγοντα ή της απουσίας κάποιου απαραίτητου παράγοντα στη 

συγκεκριµένη περιοχή. Σε αντίθεση µε αυτά που παρατηρήσαµε σε χιµαιρικά 

ιστοτεµάχια όρνιθας/ορτυκιού, σε ιστοτεµάχια αποµονωµένα από µύες η ελαία 

δηµιουργήθηκε κανονικά και σε πιο πρόσθιες περιοχές. Υπάρχει δηλαδή αυτή η 

σηµαντική διαφορά στα δύο αυτά συτήµατα µελέτης. 

 Επιπλέον, βρέθηκε ότι κύτταρα από το ροµβικό χείλος πρόσθιων ροµβοµερών 

(2/3) δεν είναι σε θέση να µεταναστεύσουν και να δηµιουργήσουν τον πυρήνα της 

ελαίας όταν µεταµοσχευθούν στο περιβάλλον του 8ου ροµβοµερούς, στο οποίο 

συντελείται η µετανάστευση των κυττάρων του ΜΜΚΕ υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα, αποτελεί µια ακόµα επιβεβαίωση ότι η εσωτερική 

µοίρα των κυττάρων είναι σηµαντική για την δηµιουργία του πυρήνα της κάτω 

ελαίας. 

Συµπερασµατικά, από τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα µπορούµε να 

υποστηρίξουµε ότι η εσωτερική µοίρα των κυττάρων, αλλά και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες εµπλέκονται στη διαδικασία της σωστής ολοκλήρωσης της 

µετανάστευσης των κυττάρων της κάτω ελαίας. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι τα 

συµπεράσµατα αυτά αφορούν µόνο το συγκεκριµένο αναπτυξιακό στάδιο που 

επιλέξαµε, αφού αν χρησιµοποιούσαµε ιστοτεµάχια αποµονωµένα από έµβρυα πιο 

πρώιµων σταδίων πιθανόν το περιβάλλον να έπαιζε σηµαντικότερο ρόλο, αφού τα 

κύτταρα του ροµβικού χείλους θα ήταν λιγότερο διαφοροποιηµένα ή και µιτωτικά.  
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Προσπάθειες που έγιναν για να µελετήσουµε µε τον ίδιο τρόπο το ΟΕΜΜ δεν 

απέδωσαν, γιατί παρουσιάστηκαν τεχνικές δυσκολίες. Συγκεκριµένα, η περιοχή του 

ροµβοειδούς εγκεφάλου, από την οποία αποµονώνουµε τα καλλιεργούµενα 

ιστοτεµάχια, είναι πολύ πιο λεπτή και πιο µικρή στον ιστό της όρνιθας και του 

ορτυκιού σε σχέση µε τον ιστό των µυών στο ανάλογο αναπτυξιακό στάδιο. Επίσης, 

λόγω του ότι τα κύτταρα του ΟΕΜΜ δηµιουργούνται και µεταναστεύουν σε πολύ 

επιφανειακό επίπεδο, δεν ήταν εφικτό να γίνουν όλοι αυτοί οι λεπτοί χειρισµοί που 

απαιτούνταν για τις µεταµοσχεύσεις, χωρίς να καταστραφεί µεγάλος αριθµός των 

κυττάρων του ΟΕΜΜ. 

 

7. Ρόλος του εδαφιαίου πετάλου στην καθοδήγηση των κυττάρων του οπίσθιου 

επιφανειακού µεταναστευτικού µονοπατιού (ΟΕΜΜ) και του µεταναστευτικού 

µονοπατιού της κάτω ελαίας (ΜΜΚΕ) 

  Το εδαφιαίο πέταλο είναι µια δοµή επιθηλιακών κυττάρων, που κατέχει 

κεντρική θέση στο αναπτυσσόµενο νευρικό σύστηµα (Jessell et al., 1989). 

Πολυάριθµες µελέτες έχουν δείξει ότι εµπλέκεται στην διαφοροποίηση κυτταρικών 

πληθυσµών, όπως οι κινητικοί νευρώνες και στην καθοδήγηση αναπτυσσόµενων 

νευραξόνων, η οποία µπορεί να είναι ελκτική ή απωθητική (Bovolenta and Dodd, 

1990; Colamarino and Tessier-Lavigne, 1995b; Guthrie and A., 1995; Stoeckli and 

Landmesser, 1998; Tamada et al., 1995). Οι δράσεις του εδαφιαίου πετάλου 

οφείλονται σε µόρια που παράγονται από αυτό και δρουν είτε εξ’ επαφής είτε µε 

διάχυση εξ’ αποστάσεως (Murakami and Shirasaki, 1997). Έχει βρεθεί επίσης ότι το 

εδαφιαίο πέταλο παίζει ρόλο και στην καθοδήγηση κυτταρικών σωµάτων και όχι 

µόνο αξόνων. Συγκεκριµένα, ασκεί έλξη στα κύτταρα του πρόσθιου επιφανειακού 

µεταναστευτικού µονοπατιού του ροµβoειδούς εγκεφάλου, τα οποία δηµιουργούν τον 

βασικό πυρήνα της γέφυρας (Yee et al., 1999) και από τα µέχρι τώρα αποτελέσµατά 

µας φαίνεται να έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε τα κύτταρα του ΟΕΜΜ. Στη 

παρούσα µελέτη θελήσαµε να µελετήσουµε τη δράση του εδαφιαίου πετάλου στην 

καθοδήγησης των κυττάρων των προς µελέτη µεταναστευτικών µονοπατιών. 

 Για να ελέγξουµε τη δράση της συγκεκριµένης δοµής δηµιουργήθηκαν 

ιστοτεµάχια από τα οποία είχε αφαιρεθεί το εδαφιαίο πέταλο από τη φυσιολογική του 

περιοχή και είχε τοποθετηθεί σε έκτοπη θέση. Βρέθηκε ότι ένα ποσοστό κυττάρων 

του ΟΕΜΜ είχε παρεκκλίνει της φυσιολογικής του πορείας και είχε συσσωρευθεί 

δίπλα από το έκτοπο εδαφιαίο πέταλο. Τα κύτταρα αυτά εµφανίζουν τη γνωστή 
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εικόνα των κυττάρων του ΟΕΜΜ, που µεταναστεύουν σχηµατίζοντας αλυσίδες. Το 

αποτέλεσµα αυτό µας επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι το εδαφιαίο πέταλο ασκεί µια 

ελκτική δράση στα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΟΕΜΜ. Ωστόσο, υπήρξε και ένας 

υποπληθυσµός κυττάρων, που είχε ακολουθήσει την φυσιολογική του πορεία ως τη 

µέση γραµµή. Αυτά τα κύτταρα θα µπορούσαν να αποτελούν έναν υποπληθυσµό, ο 

οποίος δεν εκφράζει τον υποδοχέα που αναγνωρίζει την πρωτεΐνη, η οποία παράγεται 

από το εδαφιαίο πέταλο και είναι υπεύθυνη για την ελκτική του δράση. Ωστόσο, µια 

περισσότερο πιθανή εξήγηση, η οποία επιβεβαιώνεται και από τα επόµενα 

αποτελέσµατά µας, είναι ότι η υπεύθυνη πρωτεΐνη για την ελκτική δράση του 

εδαφιαίου πετάλου είναι ένα εκκρινόµενο µόριο, το οποίο παραµένει στην περιοχή 

του εδαφιαίου πετάλου, ακόµα και όταν αυτό έχει αφαιρεθεί. Αυτή η πρωτεΐνη είναι 

ικανή να έλκει και να οδηγεί τα κύτταρα του ΟΕΜΜ στη φυσιολογική τους πορεία. 

 Η επίδραση που ασκεί το εδαφιαίο πέταλο στην µετανάστευση των κυττάρων 

του ΜΜΚΕ φαίνεται να είναι πιο πολύπλοκη. Σε ιστοτεµάχια, από τα οποία είχε 

αφαιρεθεί το εδαφιαίο πέταλο, ο πυρήνας της κάτω ελαίας δηµιουργήθηκε κανονικά 

έχοντας ένα επίµηκες σχήµα, όπως και στην in vivo κατάσταση. Όταν όµως σε 

ορισµένα ιστοτεµάχια µετά την αφαίρεση του εδαφιαίου πετάλου είχαµε αφήσει τα 

δύο τµήµατα του νευρικού σωλήνα σε κάποια απόσταση µεταξύ τους και δεν τα 

είχαµε φέρει σε επαφή, ο πυρήνας της ελαίας που δηµιουργήθηκε δεν είχε την 

φυσιολογική επιµήκη µορφή, αλλά ήταν πιο στρογγυλός. Φαίνεται δηλαδή ότι 

πιθανόν η αλληλεπίδραση των κύτταρων του ΜΜΚΕ µε την αντίθετη πλευρά του 

νευρικού σωλήνα είναι αυτή που εξασφαλίζει την σωστή διάταξη των κυττάρων της 

ελαίας.  

 Από το γεγονός ότι η αφαίρεση του εδαφιαίου πετάλου δεν επηρεάζει τη 

δηµιουργία του πυρήνα της κάτω ελαίας θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι η 

συγκεκριµένη δοµή δεν εµπλέκεται στη διαδικασία της µετανάστευσης των κυττάρων 

του ΜΜΚΕ. Ωστόσο, λόγω του ότι, όπως και στη περίπτωση του ΟΕΜΜ, θα 

µπορούσε µια διαλυτή πρωτεΐνη, να διαχέεται από το εδαφιαίο πέταλο και να 

παραµένει στην περιοχή έλκοντας τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΜΜΚΕ, ελέγξαµε 

αν έκτοπα τµήµατα του εδαφιαίου πετάλου είναι σε θέση να ασκούν ελκτική δράση 

στα κύτταρα του ΜΜΚΕ. Αποδείχθηκε ότι τα µεταναστεύοντα αυτά κύτταρα 

παρέκκλιναν της φυσιολογικής τους πορείας και συσσωρεύθηκαν δίπλα από το 

έκτοπο εδαφιαίο πέταλο. Υπήρχε ωστόσο και ένας πληθυσµός κυττάρων που 

έφτασαν στη φυσιολογική τους θέση δίπλα από τη µέση γραµµή. Άρα, το εδαφιαίο 

 145



Συζήτηση 146  
 

πέταλο πράγµατι ασκεί ελκτική δράση στα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΜΜΚΕ, 

πιθανόν µέσω µια διαλυτής πρωτεΐνης, η οποία είναι υπεύθυνη για την δηµιουργία 

του πυρήνα της κάτω ελαίας στη φυσιολογικής του θέσης, ακόµα και µετά την 

αφαίρεση της συγκεκριµένης δοµής από την περιοχή. 

 Λόγω του γεγονότος ότι τα κύτταρα του ΜΜΚΕ, τόσο στην in vivo όσο και 

στην in vitro κατάσταση, δεν διαπερνούν τη µέση γραµµή, ελέγξαµε εάν το εδαφιαίο 

πέταλο, εκτός από ελκτική δράση, δρα παρέχοντας επίσης ένα σήµα σταµατήµατος 

στα συγκεκριµένα κύτταρα. Χρησιµοποιώντας και πάλι έκτοπα τµήµατα του 

εδαφιαίου πετάλου, παρατηρήσαµε ότι τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΜΜΚΕ 

συσσωρεύονται δίπλα από το εδαφιαίο πέταλο, χωρίς να το διαπερνούν είτε αυτό είχε 

τοποθετηθεί σε απόσταση πιο κοντινή από τη φυσιολογική κατάσταση είτε σε πιο 

µακρινή. Τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΜΜΚΕ δηλαδή διανύουν µικρότερη ή 

µεγαλύτερη απόσταση, αλλά πάντα σταµατούν όταν φτάσουν δίπλα στο εδαφιαίο 

πέταλο. Το σταµάτηµα της µετανάστευσης των κυττάρων φτάνοντας στη 

συγκεκριµένη δοµή θα µπορούσε να οφείλεται σε τρεις λόγους. Στη µέση γραµµή, 

όπως έχει παραπάνω σχολιαστεί, η διάταξη των αποφύσεων των ακτινωτών 

γαγγλιακών κυττάρων είναι πολύ στενή και θα µπορούσε να αποτελεί µηχανικό 

εµπόδιο για τη συνέχιση της µετανάστευσης των κυττάρων του ΜΜΚΕ, όταν 

φτάσουν στο συγκεκριµένο σηµείο. Ένας δεύτερος πιθανός µηχανισµός είναι η 

ύπαρξη µιας διαλυτής πρωτεΐνης, που εκφράζεται από το εδαφιαίο πέταλο, εµφανίζει 

µια κλίση συγκέντρωσης (gradient) µε µέγιστο στην περιοχή της µέσης γραµµής και 

ασκεί ελκτική δράση στα κύτταρα του ΜΜΚΕ. Τα µεταναστεύοντα κύτταρα µέσω 

κάποιου αγνώστου ως τώρα υποδοχέα, οδηγούνται προς την περιοχή µε τη µέγιστη 

συγκέντρωση και φτάνοντας εκεί αδυνατούν να κινηθούν αντίστροφα της κλίσης, 

οπότε και σταµατά η µετανάστευσή τους. Τέλος, ο τρίτος πιθανός µηχανισµός είναι η 

ύπαρξη ενός µορίου, που εκφράζεται επιφανειακά στην περιοχή του εδαφιαίου 

πετάλου και απωθεί εξ’ επαφής τα κύτταρα της κάτω ελαίας όταν φτάσουν εκεί, 

εµποδίζοντάς τα να συνεχίσουν τη µετανάστευσή τους.  

 Οι τρεις αυτοί πιθανοί µηχανισµοί θα µπορούσαν να υπάρχουν και σε 

συνεργασία ο ένας µε τον άλλον στην in vivo κατάσταση. Ωστόσο, στις in vitro 

καλλιέργειες δεν φαίνεται να ισχύει ο µηχανισµός του µηχανικού εµποδίου. Όπως 

φάνηκε από τις εγκάρσιες τοµές των καλλιεργούµενων ιστοτεµαχίων, τα κύτταρα του 

ΜΜΚΕ, µεταναστεύουν σε πιο κοιλιακή περιοχή από την in vivo κατάσταση και 

φτάνουν κάτω από το εδαφιαίο πέταλο. Ενώ φαίνεται ότι έχουν ξεπεράσει το σηµείο 
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που υπάρχει το µηχανικό εµπόδιο των αποφύσεων των γαγγλιακών κυττάρων και άρα 

θα µπορούσαν να συνεχίσουν τη µεταναστευτική τους πορεία, παρόλα αυτά 

παραµένουν στην περιοχή κάτω από το εδαφιαίο πέταλο ακόµα και αν µείνουν σε 

καλλιέργεια για τέσσερις παραπάνω ηµέρες. 

  Από όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι το εδαφιαίο πέταλο παίζει σηµαντικό 

ρόλο στη µετανάστευση των προς µελέτη κυτταρικών πληθυσµών. Η δράση της 

συγκεκριµένης δοµής φαίνεται να είναι ποικίλη, καθώς έλκει τα κύτταρα και των δύο 

µεταναστευτικών µονοπατιών, αλλά παρέχει και σήµα σταµατήµατος της 

µετανάστευσης των κυττάρων του ΜΜΚΕ. 

 

8. Επίδραση της νετρίνης στην καθοδήγηση των κυττάρων του οπίσθιου 

επιφανειακού µεταναστευτικού µονοπατιού (ΟΕΜΜ) και του µεταναστευτικού 

µονοπατιού της κάτω ελαίας (ΜΜΚΕ) 

Εκτός από τις πρωτεΐνες που δρουν εξ’ επαφής και επηρεάζουν τη 

µετανάστευση των κυττάρων στο αναπτυσσόµενο νευρικό σύστηµα, όπως τα µόρια 

συνάφειας, τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχουν και µόρια που δρουν εξ’ 

αποστάσεως και έλκουν ή απωθούν τα µεταναστεύοντα κύτταρα καθώς και τους 

αναπτυσσόµενους νευράξονες. Το εδαφιαίο πέταλο είναι µια περιοχή που παράγει 

τέτοιου είδους µόρια και έχοντας υπ’ όψιν µας το ρόλο που παίζει η συγκεκριµένη 

δοµή στα προς µελέτη µεταναστευτικά µονοπάτια, ερευνήσαµε την πιθανή εµπλοκή 

πρωτεϊνών που εκκρίνονται από το εδαφιαίο πέταλο στην καθοδήγηση των κυττάρων 

του ΟΕΜΜ και του ΜΜΚΕ. 

Μια πρωτεΐνη, η οποία παράγεται από το εδαφιαίο πέταλο και έχει αποδειχθεί 

ότι ευθύνεται για πολλές από τις δράσεις της συγκεκριµένης δοµής είναι η νετρίνη 

(Kennedy et al., 1994). Αρχικά η νετρίνη είχε χαρακτηριστεί ως η πρωτεΐνη, η οποία 

ευθύνεται για την ελκτική δράση που ασκεί το εδαφιαίο πέταλο στους 

αναπτυσσόµενους συνδεσµικούς άξονες που προβάλουν προς τη µέση γραµµή τόσο 

στο επίπεδο του νωτιαίου µυελού (Kennedy et al., 1994), όσο και σε πιο πρόσθιες 

περιοχές του νευρικού συστήµατος (Shirasaki et al., 1995). Η ελκτική της δράση 

ωστόσο δεν περιορίζεται µόνο σε συνδεσµικούς νευρώνες, αλλά εµφανίζεται και σε 

πολλούς άλλους πληθυσµούς όπως οι αναπτυσσόµενοι άξονες των γαγγλιακών 

κυττάρων του αµφιβληστροειδούς (de la Torre et al., 1997) και οι φλοιοθαλαµικοί 

άξονες στον προσεγκέφαλο (Metin et al., 1997). Στη συνέχεια βρέθηκε ότι σε 
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ορισµένους αναπτυσσόµενους άξονες, όπως οι κινητικοί άξονες του τροχιλιακού 

νεύρου, ασκεί απωθητική δράση (Colamarino and Tessier-Lavigne, 1995a).  

Η ποικίλη δράση της νετρίνης αποδείχθηκε ότι οφείλεται στον υποδοχέα τον 

οποίο εκφράζει ο νευρώνας που αποκρίνεται στην ύπαρξη νετρίνης. Αρχικά είχε 

δειχθεί ότι ο υποδοχέας DCC είναι υπεύθυνος για την ελκτική δράση της νετρίνης και 

οι υποδοχείς UNC-5H για την απωθητική (Cook et al., 1998; Guthrie, 1997; Keino-

Masu et al., 1996; Leonardo et al., 1997; Varela-Echavarria and Guthrie, 1997; 

Shirasaki et al., 1998). Πιο λεπτοµερείς µελέτες ωστόσο, έδειξαν ότι σε κύτταρα που 

εκφράζουν και τα δύο είδη υποδοχέων, υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ του DCC και 

των UNC-5H και έτσι επιτυγχάνεται η απωθητική δράση (Hong et al., 1999; Seeger 

and Beattie, 1999; Terman and Kolodkin, 1999). 

Εκτός από την καθοδήγηση αναπτυσσόµενων νευραξόνων έχει αποδειχθεί ότι 

η νετρίνη εµπλέκεται και στην καθοδήγηση µεταναστευόντων νευρικών κυττάρων. 

Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι η νετρίνη, που εκφράζεται στην κοιλιακή ζώνη της 

πλάγιας κοιλίας των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων, απωθεί έναν υποπληθυσµό 

πρόδροµων κυττάρων του ραβδωτού, τα οποία δηµιουργούνται στην υποκοιλιακή 

ζώνη της συγκεκριµένης περιοχής (Hamasaki et al., 2001). Επιπλέον, η νετρίνη έχει 

απωθητική δράση και στα µεταµιτωτικά κοκκώδη κύτταρα του φλοιού της 

παρεγκεφαλίδας, που µεταναστεύουν in vitro σε πηκτώµατα κολλαγόνου (Alcantara 

et al., 2000). Αντίθετα, έχει δειχθεί ότι  σε in vitro συνθήκες έλκει τα µεταναστεύοντα 

κύτταρα του πρόσθιου επιφανειακού µεταναστευτικού µονοπατιού µέσω του 

υποδοχέα της DCC, καθώς τα συγκεκριµένα κύτταρα καθόλη τη διάρκεια της 

µετανάστευσής τους εκφράζουν DCC (Yee et al., 1999). Επιβεβαίωση του 

συµπεράσµατος αυτού αποτελεί το γεγονός ότι σε ζώα που εµφανίζουν απώλεια 

δράσης του γονιδίου της νετρίνης-1 (Serafini et al., 1996) ή του DCC (Fazeli et al., 

1997) ο βασικός πυρήνας της γέφυρας δε σχηµατίζεται.  

Το γεγονός ότι το πρόσθιο επιφανειακό µεταναστευτικό µονοπάτι του 

ροµβοειδούς εγκεφάλου παρουσιάζει τόσες οµοιότητες µε το προς µελέτη οπίσθιο 

επιφανειακό µεταναστευτικό µονοπάτι, µας οδήγησε στο να µελετήσουµε τη δράση 

των συγκεκριµένων µορίων σε αυτό το σύστηµα, αλλά και στο µεταναστευτικό 

µονοπάτι της κάτω ελαίας. Αρχικά ελέγξαµε το πρότυπο έκφρασης της νετρίνης 

καθώς και του υποδοχέα της DCC τόσο στην in vivo κατάσταση όσο και σε in vitro 

συνθήκες. Είδαµε ότι η νετρίνη-1 εκφράζεται από το εδαφιαίο πέταλο σε όλο το 

µήκος του ροµβοειδούς εγκεφάλου καθώς και από την κοιλιακή (ventral) περιοχή της 
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κοιλιακής (ventricular) ζώνης καθόλη τη διάρκεια της µεταναστευτικής πορείας των 

κυττάρων και των δύο µεταναστευτικών µονοπατιών. Ο υποδοχέας της νετρίνης DCC 

εκφράζεται από τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΟΕΜΜ πριν αυτά διασχίσουν τη 

µέση γραµµή. Αντίθετα, τα κύτταρα του ΜΜΚΕ εκφράζουν τον υποδοχέα DCC στην 

αρχή της µεταναστευτικής τους πορείας, όταν βρίσκονται ακόµα στο ροµβικό χείλος 

και όταν φτάνουν στις τελικές τους θέσεις δίπλα από τη µέση γραµµή. Κατά τη 

διάρκεια της µετανάστευσης τα κύτταρα του ΜΜΚΕ δεν εκφράζουν το συγκεκριµένο 

υποδοχέα. Στο ίδιο αποτέλεσµα, σχετικά µε την έκφραση του DCC από τα κύτταρα 

του ΜΜΚΕ είχαν καταλήξει και παλαιότερες µελέτες (Bloch-Gallego et al., 1999).  

Όταν σε καλλιεργούµενα ιστοτεµάχια τοποθετήσαµε έκτοπες πηγές έκκρισης 

νετρίνης-1, παρατηρήσαµε ότι τα µεταναστεύοντα κύτταρα του ΟΕΜΜ παρέκκλιναν 

της φυσιολογικής τους πορείας και οδηγήθηκαν προς την έκτοπη πηγή νετρίνης. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι όλος ο πληθυσµός των κυττάρων του ΟΕΜΜ έχει 

παρεκκλίνει της φυσιολογικής του πορείας και έχει πλησιάσει τη πηγή νετρίνης. Όταν 

είχαµε τοποθετήσει σε ανάλογη θέση το έκτοπο εδαφιαίο πέταλο, είχαµε 

παρατηρήσει ότι υπήρχε ένας υποπληθυσµός των κυττάρων του ΟΕΜΜ, που 

ακολουθούσαν την φυσιολογική τους πορεία. Φαίνεται ότι η ποσότητα νετρίνης που 

παρήγαγε η έκτοπη πηγή έκφρασή της ήταν πιο υψηλής συγκέντρωσης σε σχέση µε 

την εκκρινόµενη από το εδαφιαίο πέταλο. Είναι φανερό από τα ανωτέρω 

αποτελέσµατα ότι η νετρίνη ασκεί ελκτική δράση στα µεταναστεύοντα κύτταρα του 

ΟΕΜΜ, γεγονός που ήταν αναµενόµενο καθώς τα κύτταρα του ΟΕΜΜ εκφράζουν 

τον υποδοχέα DCC, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ελκτική δράση της νετρίνης-1 

πάνω στα κύτταρα ή στους άξονες που τον εκφράζουν. Επιπλέον, τα αποτελέσµατά 

µας αυτά συµφωνούν µε παλαιότερη µελέτη, σύµφωνα µε την οποία κύτταρα που 

προέρχονται από αποµονωµένο ροµβικό χείλος του οπίσθιου ροµβοειδούς εγκεφάλου 

έλκονται από πηγή νετρίνη σε πηκτώµατα κολλαγόνου, χωρίς όµως στη 

συγκεκριµένη µελέτη να καθορίζεται ποια είναι η ταυτότητα των κυττάρων αυτών 

(Alcantara et al., 2000). 

Για να ελέγξουµε τη δράση της εκκρινόµενης νετρίνης στη µετανάστευση των 

κυττάρων του ΜΜΚΕ, δοκιµάσαµε τρεις διαφορετικούς τρόπους έκκρισης: τµήµατα 

αγαρόζης που είναι εµποτισµένα µε νετρίνη-1 και την οποία την εκκρίνουν τοπικά 

εκεί που τοποθετούνται, σφαιρίδια affigel εµποτισµένα και αυτά µε νετρίνη και 

κύτταρα COS που εκφράζουν εκκρινόµενη µορφής νετρίνη. Από αυτούς τους 

τρόπους µόνο µε τα COS κύτταρα παρατηρήσαµε κάποια αποτελέσµατα. 
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Συγκεκριµένα, σε ιστοτεµάχια που είχαµε τοποθετήσει σε έκτοπη θέση τα κύτταρα 

που εξέφραζαν νετρίνη, παρατηρήσαµε ότι ένας πολύ µικρός πληθυσµός κυττάρων 

του ΜΜΚΕ είχε συσσωρευθεί δίπλα από το συσσωµάτωµα των κυττάρων. Ο µικρός 

αριθµός των κυττάρων αυτών εξηγείται από το γεγονός ότι ο υποδοχέας της νετρίνης 

ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ελκτική της δράση DCC εκφράζεται µόνο από 

ορισµένα κύτταρα, τα οποία µάλιστα ανιχνεύονται κοντά στο ροµβικό χείλος, όπως 

και τα κύτταρα που συσσωρεύτηκαν δίπλα από την πηγή νετρίνης.  

Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι ενώ τα κύτταρα του ΟΕΜΜ έχουν εισέλθει 

και µεταναστεύσει µέσα στο συσσωµάτωµα των COS κυττάρων που εκφράζουν 

νετρίνη, τα κύτταρα του ΜΜΚΕ έχουν συσσωρευθεί δίπλα από το συσσωµάτωµα. Το 

γεγονός αυτό αποτελεί άλλη µια διαφορά µεταξύ των δύο αυτών µεταναστευτικών 

µονοπατιών. Επιπλέον, τα γεγονός αυτό αποτελεί άλλη µια επιβεβαίωση του 

προτύπου µετανάστευσης που βρήκαµε ότι ακολουθούν τα κύτταρα του ΟΕΜΜ. 

Στην πλάγια περιοχή του ιστοτεµαχίου τα συγκεκριµένα κύτταρα ακολουθούν το 

πρότυπο της αλυσιδωτής µετανάστευσης, µεταναστεύουν δηλαδή το ένα σε στενή 

επαφή µε το άλλο, χωρίς να χρησιµοποιούν ως φορέα στήριξης κανενός είδους 

νευρικού άξονα. Μην έχοντας ανάγκη από κανενός είδους στήριγµα µπορούν να 

µεταναστεύουν ακόµα και µέσα στο συσσωµάτωµα των COS κυττάρων σε αντίθεση 

µε τα κύτταρα του ΜΜΚΕ.  

 Τέλος, παρατηρήθηκε ότι σε ιστοτεµάχια που είχαν καλλιεργηθεί παρουσία 

διαλυτής νετρίνης στο θρεπτικό τους υλικό ο πυρήνας της ελαίας που δηµιουργήθηκε 

ήταν πιο συµπυκνωµένος δίπλα από τη µέση γραµµή σε σχέση µε τα φυσιολογικά 

ιστοτεµάχια. Βασιζόµενοι στο συγκεκριµένο αποτέλεσµα, καθώς και στο γεγονός ότι 

ο υποδοχέας DCC της νετρίνης εκφράζεται από τα κύτταρα του ΜΜΚΕ και όταν 

έχουν φτάσει κοντά στη µέση γραµµή µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η νετρίνη 

παίζει ρόλο στην τελική φάση της πορείας των κυττάρων του ΜΜΚΕ. 

 Συµπερασµατικά µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η δράση της νετρίνης στα 

δύο µεταναστευτικά µονοπάτια που µελετάµε είναι διαφορετική. Τα κύτταρα του 

ΟΕΜΜ µέσω του υποδοχέα της DCC, τον οποίο εκφράζουν µόνο πριν να φτάσουν 

στο εδαφιαίο πέταλο, έλκονται από τη νετρίνη που εκκρίνεται από τη συγκεκριµένη 

δοµή (εικόνα 38). Αντίθετα, τα κύτταρα του ΜΜΚΕ, τα οποία εκφράζουν DCC µόνο 

στην αρχή και στο τέλος της µεταναστευτικής τους πορείας φαίνεται να επηρεάζονται 

από τη νετρίνη µόνο όταν συγκεντρώνονται δίπλα από τη µέση γραµµή και πιθανόν 

όταν αρχίζουν να εκτίνουν τους άξονές τους (εικόνα 39).  
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Θα πρέπει ωστόσο να εστιαστούµε και στο φαινότυπο που παρουσιάζουν τα 

ζώα που εµφανίζουν απώλεια των γονιδίων της νετρίνης-1 (Serafini et al., 1996) ή 

του DCC (Fazeli et al., 1997) σε σχέση µε τα δύο αυτά µεταναστευτικά µονοπάτια. 

Όσον αφορά τα κύτταρα του ΜΜΚΕ έχει δειχθεί ότι σε ζώα που δεν εκφράζουν 

νετρίνη-1 εµφανίζονται ορισµένα κύτταρα µε χαρακτηριστικά των κυττάρων της 

ελαίας σε έκτοπες θέσεις κατά µήκος του µεταναστευτικού µονοπατιού τους (Bloch-

Gallego et al., 1999). Επίσης, εµφανίζουν πρόβληµα στην προβολή των αξόνων τους 

προς την παρεγκεφαλίδα, καθώς µετά από αντίδροµη (retrograde) σήµανση των 

απολήξεων των κυττάρων της ελαίας σηµάνθηκε ο οµόπλευρος πυρήνας της και όχι ο 

ετερόπλευρος όπως συµβαίνει στα φυσιολογικά ζώα (Bloch-Gallego et al., 1999). 

Ωστόσο, δεν είναι σαφές από τη συγκεκριµένη έρευνα εάν το πρόβληµα οφείλεται 

στο ότι οι αναπτυσσόµενοι άξονες δεν κατάφεραν να διασχίσουν τη µέση γραµµή 

πριν προβάλουν προς την παρεγκεφαλίδα ή εάν τα ίδια τα κυτταρικά σώµατα του 

πυρήνα έχουν διασχίσει τη µέση γραµµή πριν δηµιουργήσουν τους άξονές τους. Αν 

συµβαίνει το πρώτο τότε η νετρίνη-1 εµπλέκεται στη διαδικασία καθοδήγησης 

νευραξόνων, ενώ αν συµβαίνει το δεύτερο εµπλέκεται στη διαδικασία της 

µετανάστευσης. Σε αντίθεση µε το ΜΜΚΕ, το ΟΕΜΜ δεν έχει µελετηθεί διεξοδικά 

σε αυτά τα µεταλλαγµένα ζώα. Το µόνο που είναι γνωστό είναι ότι στα ζώα που δεν 

εκφράζουν νετρίνη-1, οι προβολές του πλάγιου δικτυωτού πυρήνα προς την 

παρεγκεφαλίδα είναι φυσιολογικές, αλλά δεν υπάρχουν δεδοµένα σχετικά µε τη 

µεταναστευτική πορεία των ίδιων των κυττάρων (Bloch-Gallego et al., 1999).  

Άλλο ένα γεγονός που πρέπει να τονισθεί είναι ο συνεντοπισµός του υποδοχέα 

της νετρίνης-1 DCC και της πρωτεΐνης TAG-1 σε άλλον ένα κυτταρικό πληθυσµό. 

Όπως δείχθηκε το DCC εκφράζεται από τα κύτταρα του OEMM, τα οποία όπως 

έχουµε ήδη δείξει εκφράζουν και το µόριο συνάφειας TAG-1. Έχει ήδη αναφερθεί ότι 

τα συγκεκριµένα µόρια εκφράζονται και από τα κύτταρα του πρόσθιου επιφανειακού 

µεταναστευτικού µονοπατιού, που άλλωστε εµφανίζουν και πολλές άλλες οµοιότητες 

µε τα προς µελέτη κύτταρα. Επιπλέον οι δύο αυτές πρωτεΐνες εκφράζονται από τους 

άξονες ενός τµήµατος του οσφρητικού νεύρου, το οποίο λειτουργεί ως φορέας 

στήριξης των µεταναστευόντων LHRH κυττάρων του οσφρητικού συστήµατος 

(Schwarting et al., 2001), που εκτελούν, όπως έχουµε προαναφέρει, µια νευροφιλική 

οριζόντια µετανάστευση. Συνεκφράζονται επίσης στα µεταµιτωτικά κοκκώδη 

κύτταρα του φλοιού της παρεγκεφαλίδας (Alcantara et al., 2000; Bailly et al., 1996; 

Furley et al., 1990), καθώς και στον αναπτυσσόµενο αµφιβληστροειδή χιτώνα του 
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οφθαλµού (de la Torre et al., 1997; Gad et al., 2000; Livesey, 1999). Από το είδος των 

κυττάρων, αλλά και από τη χρονική περίοδο που εκφράζονται αυτά τα µόρια θα 

µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι εµπλέκονται σε καταστάσεις καθοδήγησης αξόνων ή 

κυτταρικών σωµάτων, ωστόσο δεν έχει βρεθεί ως τώρα ένας µηχανισµός στον οποίο 

να συµµετέχουν και τα δύο. Βασιζόµενοι στο γεγονός ότι η καθοδηγητική απόφυση 

των µεταναστευόντων κυττάρων που εκφράζει DCC προσανατολίζεται προς µια πηγή 

νετρίνης-1 (Yee et al., 1999), θα µπορούσαµε να πούµε ότι το DCC ευθύνεται για τον 

προσανατολισµό της µετανάστευσης ενός κυττάρου, ενώ η TAG-1 για την 

αλληλεπίδραση του συγκεκριµένου κυττάρου µε στοιχεία του µικροπεριβάλλοντός 

του.  

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι οι δράσεις της TAG-1 και της νετρίνης στη 

µετανάστευση των κυττάρων του ΟΕΜΜ φαίνεται να είναι ανεξάρτητες αλλά και 

ενδεχοµένως συµπληρωµατικές. Η TAG-1 εξασφαλίζει την στενή επαφή των 

κυττάρων µεταξύ τους, ή ακόµα και µε στοιχεία του µικροπεριβάλλοντος τους, ενώ η 

νετρίνη, πιθανόν και άλλοι εκκρινόµενοι παράγοντες του εδαφιαίου πετάλου, ασκούν 

ελκτική δράση  στην καθοδηγητική απόφυση και κατ’ επέκταση στα κύτταρα 

προσανατολίζοντας τη µετακίνησή τους. 

 

9. Επίδραση µορίων της οικογένειας των ephrin/Eph στη µετανάστευση των 

κυττάρων του µεταναστευτικού µονοπατιού της κάτω ελαίας 

 Εκτός από τη νετρίνη-1 που βρήκαµε ότι εµπλέκεται στη µετανάστευση των 

κυττάρων και των δύο µεταναστευτικών µονοπατιών που µελετάµε, υπάρχουν και 

άλλα µόρια τα οποία θα µπορούσαν να παίζουν ρόλο στο συγκεκριµένο σύστηµα. 

Μια άλλη οικογένεια πρωτεϊνών που τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί ότι εµπλέκονται 

τόσο σε καταστάσεις προσανατολισµού νευραξόνων όσο και µετανάστευσης 

κυττάρων είναι οι ephrins και οι υποδοχείς τους Eph. Η συγκεκριµένη οικογένεια 

µορίων κινασών τυροσίνης αποτελείται από πολλά µέλη, των οποίων η δράση 

εξαπλώνεται σε πολλά σηµεία του αναπτυσσόµενου νευρικού συστήµατος.  

 Αρχικά οι δράσεις τους µελετήθηκαν στο οπτικό σύστηµα και ειδικά στις 

πολύ συγκεκριµένες προβολές που κάνουν οι άξονες των γαγγλιακών κυττάρων του 

αµφιβληστροειδούς στο άνω διδύµιο των θηλαστικών ή στην οµόλογη δοµή των 

πτηνών την οπτική καλύπτρα ( Friedman and O'Leary, 1996; Drescher et al., 1997). 

Αρκετά µόρια της συγκεκριµένης οικογένειας εµπλέκονται σε αυτού του είδους την 

καθοδήγηση και κυρίως µέσω εξ’ επαφής απώθησης (Drescher, 1997; Flanagan and 
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Vanderhaeghen, 1998; Klein, 2001; Orioli and Klein, 1997; Wilkinson, 2001). 

Εµπλέκονται επίσης στην διαµερισµατοποίηση του αναπτυσσόµενου ροµβοειδούς 

εγκεφάλου (Flanagan and Vanderhaeghen, 1998; Holder and Klein, 1999), στην 

καθοδήγηση των συνδεσµικών νευρώνων στην περιοχή της µέσης γραµµής (Klein, 

2001), καθώς και στη µετανάστευση των κυττάρων της νευρικής ακρολοφίας (neural 

crest cells) (Holder and Klein, 1999; Klein, 2001; Wilkinson, 2001). 

 Στη παρούσα εργασία από τα µόρια της παραπάνω οικογένειας που 

µελετήσαµε, βρέθηκε ότι µόνο η EphA4, ο προσδέτης της ephrinB3 και η ephrinB1 

εκφράζονται στην περιοχή του οπίσθιου ροµβοειδούς εγκεφάλου στα αναπτυξιακά 

στάδια που µας ενδιαφέρουν. Βρήκαµε ότι τα κύτταρα του ΜΜΚΕ κατά τη διάρκεια 

της µετανάστευσής τους εκφράζουν τον υποδοχέα EphA4, ενώ τα µόρια ephrinB3 και 

λιγότερο η ephrinB1 εκφράζονται στην περιοχή του εδαφιαίου πετάλου την ίδια 

χρονική περίοδο. Θέλοντας να ελέγξουµε το κατά πόσο τα συγκεκριµένα µόρια 

εµπλέκονται στη διαδικασία της µετανάστευσης χρησιµοποιήσαµε µύες που 

εµφάνιζαν απώλεια δράσης του γονιδίου της EphA4. Στα ζώα αυτά βρέθηκε ότι τα 

κύτταρα των πυρήνων της κάτω ελαίας δεν έχουν σταµατήσει στη φυσιολογική τους 

θέση, αλλά πολλά από αυτά ανιχνεύονται και πάνω στη µέση γραµµή.  

Από τα παραπάνω µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι η αλληλεπίδραση της 

ephrinB3, που εκφράζεται στη µέση γραµµή, µε τον υποδοχέα της EphA4, ο οποίος 

εκφράζεται από τα µεταναστεύοντα κύτταρα της ελαίας, θα µπορούσε να είναι ένα 

από τα σήµατα που σταµατούν τα κύτταρα του ΜΜΚΕ στη φυσιολογική τους θέση, 

πριν διασχίσουν τη µέση γραµµή. Στα µεταλλαγµένα ζώα, που λείπει ο υποδοχέας 

EphA4, δεν γίνεται αυτού του τύπου η αλληλεπίδραση και τα µεταναστεύοντα 

κύτταρα δεν µπορούν να σταµατήσουν πριν από τη µέση γραµµή, όπως συµβαίνει 

στη φυσιολογική κατάσταση (εικόνα 39).  

Τα δύο αυτά µόρια έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την 

καθοδήγηση αξόνων. Συγκεκριµένα, η ephrinB3, εκφράζεται από τα κύτταρα της 

µέσης γραµµής στο επίπεδο του νωτιαίου µυελού (Bergemann et al., 1998), ενώ η 

EphA4 εκφράζεται από τους άξονες των κινητικών κυττάρων της στοιβάδας V του 

κινητικού φλοιού, οι οποίοι δηµιουργούν το φλοιονωτιαίο δεµάτιο (πυραµιδική οδός) 

και διασχίζουν τη µέση γραµµή µόνο µία φορά (Yokoyama et al., 2001). Από 

πρόσφατες έρευνες αποδείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης η 

αλληλεπίδραση των δύο αυτών µορίων εµποδίζει τους άξονες του φλοιονωτιαίου 

δεµατίου να ξαναδιασχίσουν τη µέση γραµµή. Σε µύες που εµφανίζουν απώλεια 
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δράσης του γονιδίου της ephrinB3 (Kullander et al., 2001; Yokoyama et al., 2001), ή 

του γονιδίου της EphA4 (Coonan et al., 2001) οι άξονες των συγκεκριµένων 

κυττάρων διασχίζουν τη µέση γραµµή περισσότερες από µία φορές. Επιπλέον, τα δύο 

αυτά µόρια έχει βρεθεί ότι εµπλέκονται και στη µετανάστευση ενδονευρώνων του 

οσφρητικού συστήµατος, οι οποίοι δηµιουργούνται στην υποκοιλιακή ζώνη των 

πλάγιων κοιλίων του φλοιού των εγκεκφαλικών ηµισφαιρίων και µεταναστεύουν 

προς τον οσφρητικό βολβό (Yokoyama et al., 2001). 

 

Συµπερασµατικά, αυτή η αλληλεπίδραση των µορίων της EphA4 και της 

ephrinB3 στο επίπεδο του εδαφιαίου πετάλου θα µπορούσε να είναι το σήµα 

σταµατήµατος της µετανάστευσης των κυττάρων του ΜΜΚΕ, το οποίο είχαµε 

παρατηρήσει στα αρχικά πειράµατα. Ωστόσο, δεν µπορούµε να αποκλείσουµε το 

γεγονός να υπάρχει συνδυασµός περισσότερων από ενός  µηχανισµού δράσης µορίων 

στο παραπάνω σύστηµα. Όπως είχε αναφερθεί και νωρίτερα στη συζήτηση, στο 

συγκεκριµένο σηµείο µπορεί να υπάρχει και µηχανικό εµπόδιο στη µετανάστευση 

των κυττάρων του ΜΜΚΕ από τις απολήξεις των γαγγλιακών κυττάρων και µια 

κλίση συγκέντρωσης ελκτικού µορίου µε µέγιστο στην περιοχή του εδαφιαίου 

πετάλου, όπου τα µεταναστεύοντα κύτταρα δεν µπορούν να κινηθούν αντίθετα σε 

αυτή την κλίση. Η ύπαρξη του µηχανισµού της εξ’ επαφής απώθησης µέσω των 

µορίων EphA4 και ephrinB3 µπορεί να δρα από µόνο του ή σε συνεργασία µε τους 

δύο παραπάνω µηχανισµούς σταµατήµατος της µετανάστευσης των κυττάρων της 

κάτω ελαίας.  
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Εικόνα 38: Σχηµατική αναπαράσταση της µετανάστευσης των κυττάρων του 
ΟΕΜΜ 
Α. Όταν τα κύτταρα βρίσκονται στην πλάγια πλευρά του ιστοτεµάχιου εκτελούν 
αλυσιδωτού τύπου µετανάστευση και έλκονται από την εκκρινόµενη από το εδαφιαίο 
πέταλο νετρίνη, µέσω του υποδοχέα DCC που εκφράζουν. 
Β: Όταν τα κύτταρα βρίσκονται κοντά στο εδαφιαίο πέταλο, εκτελούν νευροφιλική 
µετανάστευση και συνεχίζουν να αποκρίνονται στην νετρίνη µέσω του DCC. 
Γ. Όταν τα κύτταρα έχουν διασχίσει το εδαφιαίο πέταλο, συνεχίζουν να εκτελούν 
νευροφιλική µετανάστευση, αλλά δεν εκφράζουν πια τον υποδοχέα DCC. 
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Εικόνα 39: Σχηµατική αναπαράσταση της µετανάστευσης των κυττάρων του 
ΜΜΚΕ 
Α. Όταν τα κύτταρα βρίσκονται στην πλάγια πλευρά του ιστοτεµάχιου εκφράζουν τον 
υποδοχέα DCC, αλλά και την EphA4.  
Β: Όταν τα κύτταρα αποµακρύνονται από το ροµβικό χείλος δεν εκφράζουν πια DCC, 
αλλά εκφράζουν την ΕphA4. 
Γ. Όταν τα κύτταρα φτάνουν στη µέση γραµµή εκφράζουν την EphA4 η οποία 
αλληλεπιδρά µε τον προσδέτη ephrinB3, που εκφράζεται από το εδαφιαίο πέταλο. 
Επιπλέον τα µεταναστεύοντα κύτταρα εκφράζουν και πάλι τον υποδοχέα DCC, ο 
οποίος αλληλεπιδρά µε την εκκρινόµενη από το εδαφιαίο πέταλο νετρίνη. 
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Συνοψίζοντας…… 
 

Τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της παρούσας µελέτης θα µπορούσαν 

να συνοψιστούν ως εξής: 

Τα κύτταρα του οπίσθιου επιφανειακού µεταναστευτικού µονοπατιού, τα 

οποία εκφράζουν το µόριο συνάφειας TAG-1, κατά τη διάρκεια της µετανάστευσή 

τους ακολουθούν δύο διαφορετικά πρότυπα µετανάστευσης. Όταν βρίσκονται στην 

πλάγια πλευρά του ιστοτεµαχίου (στην ραχιαία πλευρά του νευρικού σωλήνα) 

ακολουθούν µια αλυσιδωτή µετανάστευση, στην οποία εµπλέκεται η TAG-1 

πιθανότατα µέσω οµοφιλικής trans σύνδεσης (εικόνα 37). Όταν τα κύτταρα 

βρίσκονται κοντά στο εδαφιαίο πέταλο ακολουθούν νευροφιλική µετανάστευση. Σε 

αυτή τη φάση της µετανάστευσης, η TAG-1 συνδέεται µε ετεροφιλικό τρόπο µε 

κάποιον υποδοχέα της, που εκφράζεται από τους νευρικούς άξονες πάνω στους 

οποίους µεταναστεύουν τα TAG-1 θετικά κύτταρα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και 

το γεγονός να µετέχουν και άλλα µόρια σε αυτή τη σύνδεση του TAG-1 θετικού 

κυττάρου µε τον άξονα που δεν εκφράζει TAG-1 (εικόνα 37). 

Εκτός από τον µηχανισµό της εξ’ επαφής καθοδήγησης, στον οποίον 

εµπλέκεται η TAG-1, τα κύτταρα του ΟΕΜΜ έλκονται και εξ΄ αποστάσεως από την 

εκκρινόµενη νετρίνη από το εδαφιαίο πέταλο. Η καθοδήγηση αυτή επιτυγχάνεται 

µέσω του ελκτικού υποδοχέα της νετρίνης DCC, τον οποίο εκφράζουν τα 

µεταναστεύοντα κύτταρα µόνο πριν να φτάσουν στη µέση γραµµή (εικόνα 38).  

Αντίθετα, τα κύτταρα του µεταναστευτικού µονοπατιού της κάτω ελαίας 

εκφράζουν τον υποδοχέα της νετρίνης DCC µόνο στην αρχή και στο τέλος της 

µεταναστευτικής τους πορείας και φαίνεται ότι σε αυτές τις χρονικές περιόδους 

περιορίζεται και η δράση της νετρίνη στα συγκεκριµένα κύτταρα (εικόνα 39). 

Επιπλέον, τα κύτταρα του ΜΜΚΕ φτάνοντας στη µέση γραµµή, σταµατούν την 

µεταναστευτική τους πορείας και συσσωρεύονται δίπλα από το εδαφιαίο πέταλο. Το 

σήµα σταµατήµατος που καθοδηγεί τα συγκεκριµένα κύτταρα παρέχεται από το 

εδαφιαίο πέταλο και φαίνεται να είναι η εξ’ επαφής αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης 

ephrinB3, η οποία εκφράζεται από το εδαφιαίο πέταλο µε τον υποδοχέα της EphA4, 

που εκφράζεται από τα µεταναστεύοντα κύτταρα της κάτω ελαίας (εικόνα 39).  
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 Ως γενικότερο συµπέρασµα της εργασίας αυτής θα µπορούσαµε να 

αναφέρουµε ότι µε τα αποτελέσµατα που παραθέσαµε φαίνεται ότι η µετανάστευση 

πρόδροµων νευρικών κυττάρων στο νευρικό σύστηµα καθοδηγείται από ποικίλους 

µηχανισµούς. Στα προς µελέτη συστήµατα φάνηκε ότι υπάρχει και εξ΄ επαφής και εξ΄ 

αποστάσεως µηχανισµός καθοδήγησης κυττάρων.  

Επίσης, δείχθηκε ότι µόρια τα οποία είχαν αρχικά χαρακτηριστεί µε βάση την 

ικανότητά τους να καθοδηγούν αναπτυσσόµενους νευράξονες, φαίνεται να παίζουν 

τον ίδιο σηµαντικό ρόλο και στην καθοδήγηση της κίνησης κυτταρικών σωµάτων. 

Επιπλέον, είναι η πρώτη φορά που το µόριο συνάφεια TAG-1 όταν εκφράζεται από 

τα µεταναστεύοντα κύτταρα δείχθηκε ότι εµπλέκεται στην διαδικασία της 

µετανάστευσή τους.  
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INTRODUCTION

In the developing nervous system neurons need to migrate,
often long distances, to settle into their final positions and form
synaptic contacts. The migration of neurons takes place in two
directions. Radial migration occurs on the processes of glial
cells and has been studied extensively in the cortex and
the cerebellum (Rakic, 1985). Tangential migration occurs
perpendicular to the glial scaffolding; it is called ‘neurophilic’
when the cells migrate in close apposition to axonal fascicles
and ‘chain migration’ when the cells migrate in close contact
to each other without using a glial or neuronal scaffold (Ono and
Kawamura, 1990; Rakic, 1990; Yee et al., 1999). Tangentially
migrating neurons are found in the cortex, the cerebellum and
in the rhombencephalon (Komuro et al., 2001; Ono and
Kawamura, 1989; Ryder and Cepko, 1994; Tamamaki et al.,
1997). Some of the cues guiding tangential migration have
started being revealed and the picture that is emerging is that
the same families of signals involved in the directional guidance
of developing growth cones may also guide the translocation of
cell bodies (Alcantara et al., 2000; Denaxa et al., 2001; Yee et
al., 1999).

In the rhombencephalon, tangential migrations underlie the
formation of precerebellar nuclei. The neurons that form these

nuclei are generated at the level of the rhombic lip in the dorsal
neuroepithelium of the caudal hindbrain, and then follow various
paths to reach their final positions (Altman and Bayer, 1987a;
Altman and Bayer, 1987b; Altman and Bayer, 1987c). The
neurons of the external cuneate, lateral reticular, pontine and
reticulotegmental nucleus project towards the cerebellum and
supply mossy fibers to granule cells. The axons of the inferior
olive cells project to the Purkinje cells of the cerebellum,
forming the climbing fibers (Rodriguez and Dymecki, 2000;
Wang and Zoghbi, 2001; Wingate, 2001). Recent studies
indicate that the precursors of the precerebellar mossy fiber
neurons appear to derive from a separate progenitor population
from the progenitors of the climbing fiber neurons (Rodriguez
and Dymecki, 2000). 

In the present study, we have focused on the population of
precerebellar neurons which are generated in the rhombic lip of
rhombomeres 7/8 and are destined to form the lateral reticular
nucleus (LRN) and the external cuneate nucleus (ECN). These
neurons circumnavigate the medulla oblongata just under the
pial surface in a direction perpendicular to the anteroposterior
axis (Altman and Bayer, 1987b; Bourrat and Sotelo, 1990; Tan
and Le Dourin, 1991). These cells cross the ventral midline and
continue dorsally forming the nuclei on the contralateral side.
The migration may occur on axon fascicles, suggesting that these
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Neuronal populations destined to form several precerebellar
nuclei are generated by the rhombic lip in the caudal
hindbrain. These immature neurons gather into the olivary
and the superficial migratory streams and migrate
tangentially around the hindbrain to reach their final
position. We focus on the cells of the superficial stream that
migrate ventrally, cross the midline and form the lateral
reticular (LRN) and external cuneate (ECN) nuclei. The cells
of the superficial steam are preceded by long leading
processes; in the dorsal neural tube, they migrate in close
apposition to each other and form distinct chains, whereas
they disperse and follow Tuj-1 immunoreactive axons on
reaching the ventral hindbrain. This suggests that, in the
superficial stream, neuronal migration combines both

homotypic and heterotypic mechanisms. We also show that
the adhesion molecule TAG-1 is expressed by the migrating
cells. Blocking TAG-1 function results in alterations in the
superficial migration, indicating that TAG-1 is involved
in the superficial migration. Other members of the
immunoglobulin superfamily and known ligands of TAG-1
are also expressed in the region of the migration but are not
involved in the migration. These findings provide evidence
that the TAG-1 protein is involved as a contact-dependent
signal guiding not only axonal outgrowth but also cell
migration. 

Key words: Tangential migration, Precerebellar nuclei, LRN, ECN,
TAG-1, IgSF, Medulla, Mouse
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tangential fibers serve as guidance substrates for the relocation
of neuronal cell bodies (Ono and Kawamura, 1989). We
characterize the superficial migration of LRN and ECN neurons
in vivo and in vitro. We provide evidence that the neuronal
adhesion molecule TAG-1 (Cntn2 – Mouse Genome
Informatics) plays a guiding role. TAG-1 is a member of the
immunoglobulin superfamily (IgSF) (Furley et al., 1990) and
interacts with several other proteins of the same family
(Buchstaller et al., 1996; Buttiglione et al., 1998; Felsenfeld et
al., 1994; Fitzli et al., 2000; Grumet, 1997; Lustig et al., 1999;
Ono et al., 1994; Rathjen and Schachner, 1984). TAG-1 is
transiently expressed by migrating neurons in different regions
of the developing nervous system as in granule cells of the
cerebellum (Bailly et al., 1996; Stottmann and Rivas, 1998;
Yamamoto et al., 1986), and pontine and facial branchiomotor
neurons of the hindbrain (Garel et al., 2000; Wolfer et al., 1994;
Yee et al., 1999). It is also expressed by migrating neurons in
the system under investigation. Blocking the function of the
protein in vitro perturbs the migration of precerebellar neurons.
The mechanism by which TAG-1 mediates this migration
appears not to involve any of its known IgSF interacting partners.
Rather, our experiments suggest that homophilic recognition of
TAG-1 on the migrating cells may be the mechanism responsible
for the superficial migration.

MATERIALS AND METHODS

Animals
CBA×C57Bl/10 mice were used and the day of vaginal plug detection
was considered as embryonic day 0.5 (E0.5). Pregnant females were
sacrificed with an overdose of ether or chloroform. Embryos were
recovered in chilled phosphate-buffered saline (PBS) and were either
dissected for explantation or fixed.

L1 deficient mice: female hemizygote were crossed with wild-type
C57Bl/10 males. Pregnant females resulting from these crosses were
sacrificed at E12.5 and each embryo was sex-genotyped and also
genotyped by PCR for the normal and the L1-deficient allele (Dahme
et al., 1997). In our experiments, we used males that carried the mutant
allele of the X-linked L1 gene and wild-type animals.

Immunocytochemistry
Dissected hindbrains or explants were fixed overnight in 4%
paraformaldehyde at 4°C. Immunocytochemistry was performed on
vibratome sections (100 µm thick) of tissue embedded in agarose 4%
in PBS or on cryostat sections (16 µm thick) of sucrose cryoprotected
hindbrains or on whole explants. The sections or explants were
processed as described previously (Denaxa et al., 2001). Primary
antibodies were used as follows: monoclonal antibody (mAb) against
TAG-1 (4D7, 1:1000) (Dodd et al., 1988), mAb against class III β-
tubulin (Tuj-1, 1:1000, a gift from A. Frankfurter), mAb against PSA-
NCAM (5A5, 1:1000) (Dodd et al., 1988), rabbit polyclonal antibody
against L1 (1:1000) (Rathjen and Schachner, 1984), rabbit antisera to
bacterially expressed F3 (Gennarini et al., 1991). In addition, antibodies
against NrCAM were generated in rabbits according to Davis et al.
(Davis et al., 1996). These antisera did not reveal any staining by
immunohistochemistry in our system, while they detect NrCAM in
other rat or mouse neural tissues. Secondary antibodies were used as
follows: biotinylated anti-mouse IgM (1:250, Jackson), FITC-
conjugated anti mouse-IgM (1:100, Jackson), FITC-conjugated anti-
rabbit (1:250, Amersham) and Cy3-conjugated anti-mouse IgG
(1:1000, Jackson). 

Some sections were processed for histological staining with Cresyl
Violet.

In situ hybridization
In situ hybridization experiments were performed on whole-mount
explants or on vibratome sections (200 µm thick) according to the
protocol described by Bally-Cuif and Wassef (Bally-Cuif and Wassef,
1994). The TAG-1- and F3-specific probes were produced as described
by Denaxa et al. (Denaxa et al., 2001) and Virgintino et al. (Virgintino
et al., 1999), respectively. The NrCAM full-length cDNA was used as
a template for the antisense and sense probes (Davis et al., 1996). In all
cases, no specific signal was observed with the sense probes.

Preparation of the explants
Explants of the neural tube containing the cerebellum and medulla
oblongata were dissected from E12.5 brains and freed from meninges
in PBS-0.6% glucose or in L15 (Gibco, BRL). They were opened on
the dorsal midline in an ‘open book’ configuration and were cultured
on Biopore membranes (Millipore) floating on DMEM/F12 (Gibco)
supplemented with 0.6% glucose, 0.02 mM glutamine, 0.0075%
sodium bicarbonate, 5 mM Hepes, penicillin (5 U/ml)/streptomycin (5
mg/ml), fetal calf serum (5%) and normal horse serum (5%). Ablation
of the rhombic lip was performed on E12.5 hindbrain explants at the
beginning of the culture period. 

DiI tracing
A small crystal of 1,1′-dioctodecyl-3,3,3′,3′-tetramethyl-
indocarbocyanine (DiI) was placed at the rhombic lip of E12.5
hindbrain explants. Some of the explants were fixed at E12.5 and other
cultured for the appropriate time.

5-bromo-2-deoxy-uridine labeling and
immunocytochemistry
Some E12.5 explants were incubated for 30 minutes in culture medium
containing BrdU (10 mM) at 37°C, then washed, fixed in 4%
paraformaldehyde and processed for in situ hybridization for TAG-1
and BrdU immunocytochemistry. 

For the detection of incorporated BrdU, transverse cryostat sections
of explants were incubated in 2N HCL for 45 minutes, rinsed in PBS
and digested for 5 minutes with 10 mg/ml proteinase K. After rinses
with PBS, the sections were postfixed in 4% parafolmadehyde/0.2%
glutaraldehyde and incubated with anti BrdU (1/300, Becton
Dickinson) in PBS, 0.2% gelatin, 0.5% Triton X-100 at 4°C overnight.
After extensive washing with PBS, the sections were incubated for 2
hours at room temperature with biotinylated anti-mouse IgG (1:250,
Jackson) and then treated as described above.

Function blocking experiments
Polyclonal antibodies against TAG-1 and Fab fragments were used as
described previously in function blocking experiments (Denaxa et al.,
2001). Antigen-depleted antibody solutions were produced as follows:
CHO cells stably transfected to express TAG-1 on their surface (CHO-
TAG-1 cells) (Buttiglione et al., 1998) were grown to confluency in
35 mm petri dishes. Culture medium containing 200-400 µm/ml
antibody against TAG-1 was incubated for 30 minutes with CHO-
TAG-1 cells. This operation was repeated 12 times changing to a
new 35 mm dish each time. The complete absorption of TAG-1
antibodies from the culture medium was checked by
immunocytochemistry on cryostat sections of E13.5 mouse hindbrain.
As a control condition, we used non-depleted medium incubated with
CHO untransfected cells. In addition, control polyclonal antibodies,
Fab fragments from polyclonal antibodies against L1, soluble TAG-
1-Fc protein and control MUC18-Fc were used as before (Denaxa et
al., 2001; Rathjen and Schachner, 1984; Buttiglione et al., 1998;
Lehmann et al., 1989). 

For the cleavage of TAG-1 from the surface of the cells we used
phosphatidylinositol-specific phospolipase C (PI-PLC, GLYKO) at
concentration 100 mU/ml in the culture medium (Masuda et al., 2000).
To remove the polysialic acid of NCAM we incubated the explants with
1 µl/ml of EndoN enzyme according to Hu et al. (Hu et al., 1996). This
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amount is in a sufficient excess to remove all immunoreactive PSA from
the brain for over a week (Ono et al., 1994).

The explants dissected at E12.5 were incubated in medium with
blocking or control reagents for 2-4 days. Unless otherwise specified,
all the reagents were added in the culture medium at the beginning of
the culture but PI-PLC was added every 12 hours during the culture
period.

Microscopy
Immunofluorescent explants were viewed and images were generated
in a Leica TCS-NT Laser Scanning microscope using the 10×, 20×, 40×
and 63× objectives. All other samples were viewed in a Zeiss Axioskop
microscope and photographs were taken with a 35 mm camera using
Fujichrome Sensia I 100ASA film.

RESULTS

TAG-1 is a marker of the superficial migration at the
caudal hindbrain
In a screen to identify markers of the superficial migration in the
caudal hindbrain, we observed that the adhesion molecule TAG-
1 (Wolfer et al., 1994) was expressed in neurons of the
superficial migratory stream.

At embryonic day 12.5 (E12.5) on transverse sections of
caudal medulla at the level of the rhombomere 7 and 8 stained
with Cresyl Violet (Fig. 1A) there were no superficially
migrating cells. At that stage, TAG-1 transcripts were detected
at the rhombic lip (asterisks in Fig. 1B) where the cells of the
superficial stream are generated. TAG-1 was also expressed in
the subventricular zone (s in Fig. 1B) and hypoglossal nucleus
(h in Fig. 1B). TAG-1 protein was also widely expressed on
superficially located fibers at this level (arrows in Fig. 1C). One
day later, at E13.5, cell bodies were detected in the superficial
region of the medulla and beneath the floor plate on sections
stained with Cresyl Violet (arrowheads in Fig. 1D). This
superficial row of cells expressed TAG-1 mRNA (Fig. 1E) and
protein (Fig. 1F) and it corresponded to the superficial migratory
stream. At E14.5 these cells were still migrating and expressed
TAG-1. However, at E15.5, when the migration has been
completed (Ono and Kawamura, 1989) and the cells had formed
the LRN and ECN, no TAG-1 was detected (data not shown)
(Wolfer et al., 1994). TAG-1 was still expressed only by the
hypoglossal nucleus. Thus, in vivo, TAG-1 is expressed
transiently by the cells of the superficial migratory stream at the
caudal medulla and is downregulated when the cells are settled
in their final positions.

The superficial migration in hindbrain explants in
vitro
To investigate the mechanisms involved in the superficial
migration at the caudal hindbrain we examined whether this
migration can resume in vitro. We prepared explants containing
this region of the medulla by dissecting the hindbrain of embryos
at E12.5, cutting at the dorsal midline and placing the explants
in an ‘open book’ configuration with the ventricular side down
(Fig. 1G). The explants were cultured in vitro for 1 to 5 days
(1DIV-5DIV).

It is known that in certain structures of the developing nervous
system TAG-1 is expressed by postmitotic cells (Furley et al.,
1990). It is also known that the migrating cells of the superficial
stream are postmitotic (Altman, 1987b). To investigate whether

TAG-1 expression starts after the last mitosis, explants dissected
at E12.5 were incubated with BrdU for 30 minutes and then
fixed. After TAG-1 in situ hybridization and BrdU
immunocytochemistry on transverse section of these explants we
observed that TAG-1 and BrdU staining were distinct (Fig. 1H).
The mitotic cells at this developmental stage were detected at
the most lateral side of the rhombic lip (on the left of Fig. 1H)
and at the ventricular zone, but TAG-1 was expressed by
postmitotic cells that have just started to migrate ventrally (arrow
in Fig. 1H). 

On explants dissected at E12.5, the cells of the superficial
stream were generated at the rhombic lip and migrated towards
the floor plate as indicated by the arrows in Fig. 1I. TAG-1
mRNA was detected in whole-mount in situ hybridization
experiments on explants at E12.5, at the rhombic lip (asterisk at
Fig. 1J). TAG-1 was also expressed by the facial branchiomotor
neurons (fbm in Fig. 1J) and subventricular zone (Fig. 1J,K).
After 1DIV, TAG-1 labeled migrating cells emerging from the
rhombic lip on both sides of the explant (between the broken
lines in Fig. 1K) and after 2DIV, the migrating cells have reached
and crossed the midline (Fig. 1L). Two different patterns of
migration were observed. At the beginning of the migration,
when the cells were still located more dorsally (at the lateral
parts of the explants), the TAG-1-positive cells formed
characteristic stripes as they migrated. By contrast, when the
cells reached the ventral part of medulla, near and beneath the
floor plate (in the middle of the explant), the TAG-1-positive
cells were more individually arranged. In vitro, the migrating
cells do not downregulate TAG-1, even if they remain in culture
for 5 days (contrary to in vivo conditions, where the migrating
cells stop expressing TAG-1 at E15.5 and form the LRN and
ECN). 

It is well established that the expression of many guidance
molecules that control the crossing of commissural axons across
the midline is downregulated or upregulated upon crossing of
the midline (Shirasaki et al., 1998; Stein and Tessier-Lavigne,
2001). Spinal commissural axons express TAG-1 protein on their
surface as they project towards the floor plate, but after they
crossed the midline TAG-1 is downregulated and another
adhesion molecule, L1 is upregulated and expressed by the
commissural axons (Dodd et al., 1988). 

We set out to investigate whether TAG-1 is still expressed by
migrating cells of LRN and ECN after they cross the midline.
The symmetric streams of migrating TAG-1 positive neurons
from each side of the rhombic lip meet beneath the floor plate
at around day E13.5 and then cross the midline, intermingling
with each other. In order to be able to follow the expression of
TAG-1 in neurons originating from only one side of the
rhombencephalon, we performed unilateral ablations of 
the rhombic lip on explants at E12.5. As illustrated in Fig. 1M,
the rhombic lip from one side of the explant was ablated at the
beginning of the culture, before the TAG-1 positive cells started
their migration. After 1DIV, TAG-1-positive cells emerged only
from the intact rhombic lip, suggesting that all the mitotic
progenitors have been removed by the ablation. After 2DIV,
TAG-1-positive cells were detected mostly on the non-ablated
side but a few were also found on the ablated side. These cells
had crossed the midline and still expressed TAG-1 mRNA (Fig.
1N). 

To exclude the possibility that cells of the superficial
migration express TAG-1 mRNA but not the protein after
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Fig. 1.Characterization of the
superficial migration in vivo and in
vitro. Transverse sections of E12.5 (A-
C) and E13.5 (D-F) mouse hindbrain at
the level of the superficial migration.
Cresyl Violet staining (A,D), in situ
hybridization (B,E) and
immunocytochemistry (C,F) for TAG-
1. At E12.5 the cells of the superficial
stream have not started their migration
yet (A) but they have just been
generated at the rhombic lip (asterisk in
B). TAG-1 protein is widely expressed
at the superficially located fibers
(arrows in C). At E13.5, the migrating
TAG-1-positive cells have reached and
crossed the midline (arrowheads in D-
F). (G) Schematic representation of the
dissection procedure. The hindbrains of
E12.5 embryos were dissected, cut at
the dorsal midline and cultured as an
‘open book’ configuration on Biopore
membranes for the appropriate time
(days in vitro, DIV). The region of the
migration is marked in red and the
arrows indicate the direction of the
migration on the explant.
(H) Transverse section of an explant
taken at E12.5 at the region of the
superficial migration. BrdU and TAG-1
staining is distinct. At the region of the
rhombic lip mitotic (BrdU positive)
cells are detected at the most lateral
side and TAG-1 transcripts are
expressed only by those postmitotic
cells that have started to migrate
ventrally (arrow). BrdU-positive cells
are also detected in the ventricular zone
while TAG-1 signal is found in the
subventricular zone. (I) Diagram of a
normal explant on E12.5 at the
beginning of culture period. Arrows
indicate the direction of the migration
within the explant. (J-L) Whole-mount
in situ hybridization for TAG-1 on
explants at E12.5 (J), E12.5 + 1DIV
(K) and E12.5 + 2 DIV (L). At E12.5,
the cells of the superficial stream have
just been generated at the rhombic lip
(asterisk in J). One day later they have
started to migrate (between the broken
lines in K) but have not reached the
midline yet, while 2 days later they
have crossed the midline (L). The TAG-
1-positive cells form characteristic
stripes as they migrate. (M-N) Diagram
of an explant with a unilateral rhombic
lip ablation (M) and whole-mount in
situ hybridization for TAG-1 on ablated explant after 2 DIV (N). TAG-1-
positive cells have crossed the midline and they still express TAG-1
transcripts. (O,P) Confocal images of whole-mount immunocytochemistry
for TAG-1 on ablated explants. TAG-1 protein is expressed by the cells on
the normal (left) side of the explant (O), but it is also expressed by the
migrating cells after crossing the midline, at the ablated (right) side of the
explant (P). Asterisks indicate the TAG-1-positive cell bodies on the ablated
side (P). CB; cerebellum; fbm, facial branchiomotor neurons; FP, floor plate;
h, hypoglossal nucleus; RL, rhombic lip; SVZ and s, subventricular zone.
Scale bars: 500 µm in A-F,J-N; 200 µm in H; 50 µm in O,P.
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crossing the midline, we performed
immunocytochemistry in toto on
ablated explants after 2DIV. At the
normal side of the explant many
TAG-1-positive cells, arranged in
close contact with each other, were
observed (Fig. 1O). At the ablated
side, TAG-1-positive cells were also
detected (asterisks in Fig. 1P),
suggesting that TAG-1 protein was still expressed on the surface
of the migrating cells after they have crossed the midline. Thus,
the cells of the superficial migratory stream of the caudal
hindbrain migrate in vitro while expressing TAG-1 protein even
after crossing the midline.

A combination of chain (homotypic) and neurophilic
(heterotypic) migration occurs at the posterior
superficial migratory stream
It has been reported that the cells of the basilar pontine nucleus,
which also express TAG-1, extent a long leading process and
migrate circumferentially beneath the pial surface in close
contact with each other, without following any neuronal scaffold
(Yee et al., 1999). To investigate the morphology of the cells of
the posterior superficial migratory stream, we performed DiI
injections in the rhombic lip of explants. At E12.5, when the cell
bodies are still at the rhombic lip, DiI labeled anterogradely long
leading processes of these cells at the most superficial level (Fig.
2A). At deeper levels of the same explants, many labeled axons
crossed the midline, reached the contralateral rhombic lip and
turned perpendicular towards the anterior part of the hindbrain
(Fig. 2B). After 1DIV DiI-labeled cells emerged from the
rhombic lip and were directed towards the midline. The
migrating cells had a characteristic unipolar morphology, while
a long single leading process extended towards the direction of
the movement (Fig. 2C). These leading processes could be many
hundreds micrometers in length (Fig. 2D). After 2DIV, the
migrating cells reached the contralateral part of the explant and
they still had the same unipolar shape with long leading
processes (Fig. 2E). Thus, the cells of the LRN and ECN extend

a long leading process at the superficial level of the caudal
medulla, and they follow that towards their final position.

It has been reported that the cells of the superficial stream of
the caudal hindbrain migrate on tangentially oriented neuronal
fibers (Ono and Kawamura, 1989). We investigated whether
TAG-1 was expressed not only by migrating cells but also by
these axons. At E12.5 explants, TAG-1 was expressed by
tangentially oriented fibers (Fig. 3A) in a direction similar to that
of the leading processes. To investigate whether these fibers are
axons or long leading processes of cells still located at the
rhombic lip, we performed immunocytochemistry for the axonal
marker class III β-tubulin (Tuj-1). As illustrated in Fig. 3B, the
tangential TAG-1-positive fibers did not express Tuj-1,
suggesting that these fibers could be the leading processes. In
addition, these fibers are located more superficially as indicated
by the overlay in Fig. 3C.

After 1DIV, many TAG-1-positive cells started to emerge
from the rhombic lip and migrate in close contact to each other
(Fig. 3D). No Tuj-1 staining was detected at the migratory route
of these cells (Fig. 3E) and TAG-1-positive cells migrated
superficially to the Tuj-1 signal located at the lateral part of the
explant (Fig. 3F). After 2DIV, there is a difference in the way of
migration at the lateral and medial part of the explants. At the
lateral part, the cells migrate without any contact with Tuj-1
positive fibers (Fig. 3G-I), but at the medial part, closer to the
midline, they migrate in close contact with axonal fibers, which
did not express TAG-1 (Fig. 3J-L). 

These results indicate that the cells of the superficial
migratory stream follow two different patterns of migration.
Laterally, there is a homotypic interaction between the TAG-1-

Fig. 2. Migrating cells extend long
leading processes towards the
direction of the migration. Confocal
images of whole mount explants
injected with DiI at the rhombic lip.
The pictures on the right illustrate the
regions boxed on the diagrams. (A,B)
Explant injected at E12.5. Close to the
pial surface long leading processes,
labeled with DiI, extended towards the
midline (A). At a deeper level, many
labeled axons have crossed the
midline and turned anteriorly (B).
(C,D) Explant injected at E12.5 and
fixed after 1DIV. DiI-labeled cells
emerged from the rhombic lip. These
migrating cells have a unipolar shape
with a long leading process. (E)
Explant injected at E12.5 and fixed
after 2DIV. The migrating cells have
already reached the side contralateral
to the injection. Scale bars: 50 µm.
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expressing migrating cells and medially there is a heterophilic
interaction between the migrating cells and the pre-existing
neuronal axons.

Effects of blocking TAG-1 function on the migrating
cells of the superficial stream
TAG-1 is implicated in axon guidance and cell migration in the
developing central nervous system (Denaxa et al., 2001; Stoeckli
and Landmesser, 1995; Stoeckli et al., 1997). In order to
investigate whether TAG-1 is involved in the migration of the
cells of the superficial stream, we blocked its function in vitro. 

TAG-1, a GPI-linked molecule, is removed from the surface
of cells and axons by cleavage by the enzyme PI-PLC
(Karagogeos et al., 1991). We treated explants with PI-PLC and
after 2DIV we compared them with non-treated explants. While
TAG-1 protein has been removed by PI-PLC (data not shown),
TAG-1 mRNA was still present in migrating cells as detected by
in situ hybridization (Fig. 4A). As shown in Fig. 4A, the
superficial migration was perturbed as fewer cells were detected
and most of them had stopped in the middle of their way
(compare Fig. 4A,B). Additionally, the cells in untreated

explants formed rows as they migrated, while in PI-PLC treated
explants, cells were more individually arranged. This result
indicates that TAG-1 protein and/or other GPI-linked molecules
are important for the normal migration of these cells at the caudal
hindbrain.

In order to block the function of TAG-1 with more specific
reagents, we added polyclonal or Fab fragments of antibodies
against TAG-1 in the culture medium of the explants. After 2DIV,
we observed that fewer cells of the superficial stream migrated
in the presence of Fab fragments (Fig. 4C). On the contrary, in
the presence of Fab fragments of control antibodies, the migration
of TAG-1-positive cells occurred normally (Fig. 4D). 

To confirm the specificity of our blocking reagents and effect,
we immunodepleted the polyclonal antiserum to TAG-1 by
absorbing it against CHO cells expressing TAG-1 on their
surface and control CHO cells (see also Materials and Methods).
When we included the immunodepleted medium in explants, the
migration occurred normally (Fig. 4F); when the explants were
incubated with the medium absorbed against control CHO cells,
the migration was affected in the same way as in the two
conditions described above (Fig. 4E). From this result we
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Fig. 3. Two different patterns of
migration followed by
LRN/ECN neurons. Confocal
images of whole-mount
immunocytochemistry for TAG-
1 and Tuj-1 on explants. The
pictures on the right illustrate
the regions boxed on the
diagrams. (A-C) Explants fixed
on E12.5. TAG-1 is expressed
by superficial transverse fibers
(A,C) that are not Tuj-1 positive
(B,C). These fibers could
coincide with the leading
processes of neurons of the
superficial migration that are
still located at the rhombic lip.
(D-F) Explants fixed on
E12.5+1DIV. TAG-1 is
expressed by the migrating cells
emerged by the rhombic lip
(D,F). These cells migrate in
close contact to each other in an
environment void of Tuj-1-
positive neuronal fibers (E). The
Tuj-1 staining is detected only
at the lateral and deeper part of
the explant (E,F). (G-L)
Explants fixed on E12.5+2DIV.
TAG-1-positive cells (G,I)
migrating perpendicular to the
Tuj-1 positive axonal fibers (H,
asterisks in I) are still detected
at the lateral part of the explant.
Closer to the midline (J-L),
TAG-1-positive cells migrate in
close contact with neuronal
fibers which are Tuj-1 but not
TAG-1 positive (arrowheads in
L). Scale bars: 50 µm in A-F;
20 µm in G-L.
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conclude that the blocking effects observed were due to the
presence of the polyclonal antibodies against TAG-1 in the
culture medium.

Finally, we incubated explants with soluble TAG-1 protein
(TAG-1-Fc) (Buttiglione et al., 1998; Denaxa et al., 2001;
Stoeckli and Landmesser, 1995; Stoeckli et al., 1997). TAG-1
molecules can bind to each other homophilically (Felsenfeld et
al., 1994; Tsiotra et al., 1996), therefore an excess of soluble
TAG-1 in the culture medium would compete away the binding
of TAG-1 expressed on the surface of migrating cells with its
endogenous homophilic and heterophilic binding partners. The
excess of soluble TAG-1 protein in the medium can also interact
with TAG-1 receptor on the explant. After 2DIV, we observed
alterations in the migration of the TAG-1 positive cells, since the
migrating cells were fewer and they did not form stripes as they
migrated (Fig. 4G). In control experiments where we used the
MUC18-Fc protein, a related immunoglobulin superfamily
member, the migration was normal (Fig. 4H).

To investigate the possibility that our blocking reagents cause
the death of the TAG-1-positive cells, we prepared explants at
E12.5, incubated them with control medium for 2 days and then
added the blocking reagents and incubated them for another 2
days. We observed that TAG-1-positive cells migrated normally
during the first 2 days of culture and the addition of TAG-1
polyclonal antibody (Fig. 4I) or PI-PLC (Fig. 4J) for the next 2
days did not affect the survival of these cells. Thus, we can
conclude that the blocking reagents did not cause the death of
TAG-1-positive cells when they were added for the same time
period as in blocking experiments. We conclude that we observe
fewer TAG-1-positive cells in the blocking experiments because
these cells did not migrate properly and either consequently died
or remained dorsally in the subventricular zone. 

Other adhesion molecules and known ligands of
TAG-1 are not implicated at the superficial migration
at the caudal hindbrain
In order to identify the binding partner(s) of TAG-1 that
contribute to the tangential migration of LRN and ECN neurons,
we examined the expression pattern of known TAG-1 partners
in the region of the medulla. These proteins are also members
of the IgSF and are implicated in neurite outgrowth and/or
migration during the development of the nervous system. L1 is
an adhesion molecule of the IgSF and one of the partners of
TAG-1 (Buchstaller et al., 1996; Dhar Malhotra et al., 1998). By
immunocytochemistry on transverse sections of E13.5 caudal
hindbrain, L1 protein was detected on some axons at the level
of the superficial migration (arrowheads at Fig. 5A). Blocking
the function of L1 with Fab fragments of polyclonal antibodies
against it (Rathjen and Schachner, 1984) did not cause any
alterations in the migration of TAG-1-positive cells (Fig. 5B). In
addition, we prepared explants from L1-deficient animals
(Dahme et al., 1997) and found that the superficial migration was
normal in both null and wild-type littermates (compare Fig. 5C
with Fig. 5D). Thus, L1 does not seem to be implicated in this
type of migration.

The polysialic form of NCAM (PSA-NCAM) is another
molecule that is involved in tangential migrations observed in
the olfactory system (Hu et al., 1996; Ono et al., 1994). At the
level of superficial migration, PSA-NCAM was expressed by the
migrating cells (Fig. 5E). However, when the polysialic acid
moiety was removed by the enzyme endoN, the migration of
TAG-1-positive cells occurred normally in explants in vitro (Fig.
5F). All immunoreactive PSA moieties were removed, as shown
by lack of signal in treated explants that were stained with

Fig. 4. Blocking TAG-1 function in vitro alters the migratory
behavior of LRN and ECN cells. Whole-mount in situ hybridization
for TAG-1 on E12.5 explants after 2-4 days in culture. (A,C,E,G)
Blocking the function of TAG-1 by cutting the GPI link with PI-PLC
(A), blocking with Fab fragments of polyclonal antibodies against
TAG-1 (C), or incubating with control non-depleted medium (E) or
medium with soluble TAG-1-Fc (G). (B,D,F,H) Explants incubated
in control medium (B), medium with control Fab fragments (D), in
antibody-depleted medium (F) and in medium with control soluble
protein MUC18-Fc (H). (I,J) Explants incubated in control medium
for 2 days and then for 2 more days in medium with polyclonal
antibody against TAG-1 (I) or with PI-PLC (J). The migration of
TAG-1-positive cells occurred normally. Scale bars: 500 µm.
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monoclonal antibody 5A5 that recognizes PSA (data not shown)
(Dodd et al., 1988). Thus, we conclude that the polysialic form
of NCAM is not involved in the superficial migration at the
caudal hindbrain.

Another IgSF member and partner of TAG-1 is F3
(Buttiglione et al., 1998; Gennarini et al., 1991). F3 was not
expressed in the area of the superficial migration (data not
shown), when investigated by in situ hybridization and
immunocytochemistry, thus rendering the possibility of its
involvement unlikely. 

The last known partner of TAG-1 that we have tested was
NrCAM (Lustig et al., 2001; Lustig et al., 1999). The antisera
available did not reveal any staining in the superficial migratory
stream, while in situ hybridization experiments did not reveal
any signal for NrCAM in the region of the superficial migration
at the appropriate stages of development (data not shown),

suggesting that this protein is not involved in this process. In
addition, sites of NrCAM expression in the developing mouse
nervous system as described recently (Lustig et al., 2001) are not
correlated with the superficial migration.

DISCUSSION

The developing precerebellar system provides an interesting
model for the study of neuronal migration. Immature neurons
that eventually will become neurons of the LRN and ECN are
born dorsally, migrate ventrally, cross the midline and proceed
dorsally to form these two precerebellar nuclei (Altman and
Bayer, 1987b; Bourrat and Sotelo, 1990). In other words, they
need to circumnavigate the entire length of the brainstem in order
to finally settle in positions close to where they were born but
on the contralateral side. Earlier morphological studies have
suggested that axons can provide a substratum for nonradial
neuronal migration in the subpial part of the medulla (Ono and
Kawamura, 1989). However, the cellular and molecular
components that either initiate or maintain the migration along
the entire route remained unknown. 

The evidence presented here indicates that the cells of the
superficial migratory stream migrate in two different modes of
migration. At the beginning they extent a long leading process
and migrate in close contact to each other, while closer to the
midline they follow pre-existing neuronal fibers as scaffold. The
neural adhesion molecule TAG-1, expressed by the migrating
cells, is involved in the migration of the neurons of the superficial
stream. Blocking the function of TAG-1 either enzymatically or
by antibodies or soluble protein, results in alterations of
the migration pattern. Furthermore, our evidence suggests a
homophilic type of interaction between TAG-1-positive
migrating cells.

Our migration assay in vitro, owing to its open book
configuration, maintains the endogenous substrate signals
present in the tissue at the time of the migration. Therefore, it
allows us to investigate not only the function of long-range
signaling molecules, but also molecules involved in contact-
mediated guidance. This is in contrast to explant co-culture
assays, where the explant containing the origin of cells is faced
with a source of putative long-range guidance signals. 

There is a strong spatiotemporal coincidence of TAG-1
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Fig. 5. The role of L1 and PSA-NCAM in the superficial migration.
(A) Staining with antibody against L1. Only some axons at the
region of the superficial migration are positive for L1 (arrowheads).
(B) Whole-mount in situ hybridization for TAG-1 on explants
incubated for 2 days in medium with Fab fragments of polyclonal
antibody against L1. The trajectories of the migrating cells are
normal. (C,D) Whole-mount in situ hybridization for TAG-1 on
explants from L1-null (C) and wild-type (D) animals. The migration
of TAG-1-positive cells is normal even in L1-deficient animals. (E)
Staining with antibody against PSA-NCAM. PSA-NCAM was
detected on the cell bodies of the migrating cells. (F) Whole mount is
situ hybridization for TAG-1 on explants treated with EndoN during
the culture. The TAG-1-positive cells migrated normally when PSA
was cut. Scale bars: 50 µm in A,E; 500 µm in B-D,F.

Fig. 6. Superficial migration. Laterally, the cells migrate in contact
with each other, extending long leading processes. Medially, close to
the floor plate (lines in black), the cells migrate by following pre-
existing axonal fibers. Migrating cells and processes are shown in
green, while the tangentially oriented axons are indicated in red.
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expression and the superficial migration. TAG-1 is expressed
transiently by the postmitotic cells of the superficial migratory
stream after their last mitosis and it is downregulated, when the
cells are settled in their final positions. In the spinal cord, TAG-
1 expression by commissural axons is downregulated at the level
of the floor plate (Dodd et al., 1988). In our system, the neurons
of the superficial stream do not downregulate their TAG-1
expression until they are close to their final position, deep in the
parenchyma on the contralateral side of the ventral midline. The
observation that some TAG-1-positive neurons migrate
contralaterally after unilateral rhombic lip ablation indicates that
it is not crossing the floor plate per se that leads to the
downregulation of TAG-1 expression.

Fig. 6 presents a model of the superficial migration based on
our evidence. At the beginning of their migration, at the most
dorsal part of the medulla, cells extend a long leading process
and migrate by following each other in a type of chain migration.
This type of chain migration is also observed at the pontine
migratory stream in the anterior hindbrain (Ono and Kawamura,
1990). Basilar pontine cells extend a long leading process while
they migrate and they also express TAG-1 (Yee et al., 1999).
Closer to the midline, the cells migrate in contact with neuronal
fibers tangentially oriented in a type of neurophilic migration, as
proposed also by Ono and Kawamura (Ono and Kawamura,
1989). These two different patterns of migration were also
observed with in situ hybridization for TAG-1. 

TAG-1 protein has been localized in many fiber systems as
well as in migrating neurons in the developing CNS (Dodd et
al., 1988; Wolfer et al., 1994; Yamamoto et al., 1986; Yee et al.,
1999; Stottmann and Rivas, 1998). Based on its expression
pattern on migrating neurons and, more specifically, in contacts
between these neurons and the axons they migrate upon, it has
been suggested that the protein may be involved in adhesive
processes required for migration to take place (Denaxa et al.,
2001; Yamamoto et al., 1990). Indeed, we have always observed
migrating cells in the superficial stream to move in bundles, in
contact to each other. After blocking the function of TAG-1,
fewer cells migrate and do so individually. From this result we
can conclude that TAG-1 is implicated in the adhesion of each
cell to the other, especially at the beginning of their migration,
when the cells migrate in close contact to each other. In addition,
TAG-1 is expressed only by postmitotic migrating neurons;
therefore blocking its function is not likely to affect the
proliferation of these cells before they start to express TAG-1. 

The blocking experiments also suggest that there is a
homophilic type of interaction between the migrating cells. The
use of TAG-1-Fc would result in blocking TAG-1 on the cells via
homophilic binding as well as blocking its receptor via
heterophilic binding. If the receptor is TAG-1 itself, then blocking
with antibodies alone would affect migration to the same extent,
which was the case in our experiments. Other partners of TAG-
1, such as L1, PSA-NCAM, F3 and NrCAM are most likely not
involved in this type of migration. We therefore suggest that
homophilic binding between TAG-1 molecules on the migrating
neurons is required for the tangential migration in our system.
However, we cannot exclude that other unknown binding partners
may be involved in this type of migration, especially during the
second phase of migration, when the cells follow axonal fibers
which do not express TAG-1.

Recently, the TAG-1-deficient mouse phenotype has been
published (Fukamauchi et al., 2001). The mice appear normal

except for a significant elevation in adenosine A1 receptors in
the hippocampus and enhanced seizure susceptibility to
convulsant stimuli. However, no analysis of precerebellar
neurons and/or their development is mentioned. In light of our
in vitro data, it would be interesting to study the generation and
migration of these neuronal populations in developing TAG-1-
null embryos.

The immature neurons of the superficial migratory stream
need to cross the floor plate and proceed dorsally. It has been
suggested in the past that the floor plate and in particular, netrin
1 may be the source of guidance signals for precerebellar nuclei
(Alcantara et al., 2000; Bloch-Gallego et al., 1999; Bourrat and
Sotelo, 1990). Our data does not exclude the action of additional
cues that may function at either distinct regions of the migrating
pathway or as global cues for attraction to the midline (Shirasaki
et al., 1998; Shirasaki et al., 1995). Moreover, we have evidence
(de Diego et al., 2002) suggesting that the floor plate exerts an
attractive effect on the migrating cells of the superficial stream.
This effect is possibly mediated by netrin 1, which is expressed
by the floor plate, and DCC, which is expressed by the migrating
cells.

In conclusion, we propose, based on the evidence presented
here, that the adhesion molecule TAG-1 is involved as a contact-
dependent signal guiding the LRN/ECN immature neurons to
move in the subpial environment of the medulla. We propose
that the protein maintains cell to cell contacts acting in a
homophilic manner. Taken together, our experiments provide
another example of a molecule playing either a role in axon
guidance or in migration depending on the specific neuronal
population. 
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INTRODUCTION

Several neuronal populations are generated in the dorsal
rhombencephalon, at the level of the rhombic lip. They migrate
following distinct dorsoventral paths identified as the pontine,
olivary and superficial migratory streams. They settle in the
ventral neural tube and contribute neurons to several
precerebellar nuclei. Therefore, the precebellar system permits
the study of the cellular and molecular mechanisms involved
in the control of cell migration. We have focused on two
populations of precerebellar neurons generated in the rhombic
lip of rhombomeres 7/8 (or 8) (Cambronero and Puelles, 2000)
and destined to form the inferior olive (ION), the lateral
reticular (LRN) and the external cuneatus (ECN) nuclei. These
neurons circumnavigate at different depths around the medulla
following two routes, both orthogonal to the anteroposterior
axis (Harkmark, 1954; Altman and Bayer, 1987a; Altman and
Bayer, 1987b; Bourrat and Sotelo, 1988; Bourrat and Sotelo,

1990; Bourrat et al., 1989; Tan and Le Douarin, 1991;
Ambrosiani et al., 1996). The olivary migration follows a deep
parenchymal pathway; the ION neurons stop migrating
ipsilaterally and aggregate near the floor plate, whereas their
axons cross the floor plate and travel towards the contralateral
hemicerebellum where they project. The LRN and ECN
neurons, which are generated slightly later, gather under the
pial surface forming a superficial migration, which crosses the
ventral midline to continue dorsalward on the contralateral
side.

The floor plate is a complex ventral midline structure
involved in neural tube patterning and in the guidance of both
growth cone and cell body migration. The floor plate is the
source of several short- and long-range chemoattractants and
chemorepellents that are likely to govern both the dorsoventral
orientation of the olivary and superficial migrations and their
different behaviors at the ventral midline. In addition, it could
provide olivary neurons with a stop signal preventing them
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Neurons destined to form several precerebellar nuclei are
generated in the dorsal neuroepithelium (rhombic lip)
of caudal hindbrain. They form two ventrally directed
migratory streams, which behave differently. While
neurons in the superficial migration migrate in a subpial
position and cross the midline to settle into the
contralateral hindbrain, neurons in the olivary migration
travel deeper in the parenchyma and stop ipsilaterally
against the floor plate. In the present study, we compared
the behavior of the two neuronal populations in an
organotypic culture system that preserves several aspects
of their in vivo environment. Both migrations occurred in
mouse hindbrain explants dissected at E11.5 even when the
floor plate was ablated at the onset of the culture period,
indicating that they could rely on dorsoventral cues already
distributed in the neural tube. Nevertheless, the local
constraints necessary for the superficial migration were
more specific than for the olivary migration. Distinct
chemoattractive and chemorespulsive signal were found to

operate on the migrations. The floor plate exhibited a
strong chemoattractive influence on both migrations, which
deviated from their normal path in the direction of ectopic
floor plate fragments. It was also found to produce a short-
range stop signal and to induce inferior olive aggregation.
The ventral neural tube was also found to inhibit or slow
down the migration of olivary neurons. Interestingly, while
ectopic sources of netrin were found to influence both
migrations, this effect was locally modulated and affected
differentially the successive phases of migration. Consistent
with this observation, while neurons in the superficial
migration expressed the Dcc-netrin receptor, the migrating
olivary neurons did not express Dcc before they reached the
midline. Our observations provide a clearer picture of the
hierarchy of environmental cues that influence the
morphogenesis of these precerebellar nuclei. 

Key words: Precerebellar neuron, Tangential migration, Inferior
olive, Floor plate, Netrin, Mouse
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from crossing the midline. Several diffusible and extracellular
matrix molecules have been implicated as mediators of the
different activities of the floor plate (Kennedy et al., 1994;
Serafini et al., 1994; Klar et al., 1992; Echelard et al., 1993;
Brose et al., 1999). Netrin-1, which is expressed in the floor
plate at all axial levels (Kennedy et al., 1994) and contributes
to the attractive action of the floor plate on growing axons
(Tamada et al., 1995; Shirasaki et al., 1995; Shirasaki et al.,
1998), has been implicated as a major chemoattractant for ION
(Bloch-Gallego et al., 1999) and LRN neurons (Alcantara
et al., 2000). In netrin-1 mutant mice the ION neurons are
misplaced, their number is reduced and their cerebellar
projection is abnormal (Bloch-Gallego et al., 1999).
Retrograde tracing experiments suggest that the LRN neurons
are less affected in netrin1 mutants (Bloch-Gallego et al.,
1999). The developing ION and LRN neurons express several
netrin receptors of the Dcc and Unc-5 families (Ackerman et
al., 1997; Bloch-Gallego et al., 1999), which is consistent with
a direct role of netrin-1 on their dorsoventral migration.

In the present study we examined directly the influence of
the local environment on the behavior of neurons of the olivary
and superficial migrations, identified by Brn3.2 and TAG-1
expression, respectively. We compared their responses in
bulbar explants when grafted in an ectopic location, to those
ectopic fragments of midline structures or to sources of
diffusible netrin-1 protein.

MATERIALS AND METHODS

Animals
OFI mice obtained from Iffa Credo (Lyon, France), were mated and
the day of vaginal plug detection was considered as E0.5. Pregnant
females were killed with an overdose of ether. Embryos, recovered in
chilled PBS, were dissected for explantation or fixed overnight at 4°C
in 4% paraformaldehyde in 0.12 M sodium phosphate buffer, pH 7.4
(PFA4%).

Lightly ether-anaesthetized pregnant mice were injected in the tail
vein with a solution of BrdU (Sigma; 2 mg/ml; 20 µg/g) in 0.9% NaCl
on gestational days 10.5, 11.5 and 12.5 to identify neuronal birthdates.
Embryos were fixed at E13.5, E14.5 or E18.5. DNA-incorporated
BrdU was detected by immunocytochemistry.

Immunocytochemistry
Dissected hindbrains or explants were fixed overnight at 4°C in F4%
for the detection of e-NCAM, L1 (gifts from Dr Schachner), vimentin
(Amersham) and BrdU (Becton Dickinson). Immunocytochemistry
was performed on vibratome (100 µm thick) or on cryostat (14 µm
thick) sections of hindbrain or on whole explants. Sections or explants
were incubated with the first antibody for 48 hours at 4°C, revealed
with a biotinylated secondary antibody (1/300, Jackson) for 1 hour at
room temperature followed by streptavidin-biotin peroxidase (1/400,
Amersham) and visualized with diaminobenzidine and H2O2. For the
detection of incorporated BrdU, vibratome sections or explants were
treated with 2 N HCl for 45 minutes, and digested for 10 minutes with
20 µg/ml proteinase K. The sections were postfixed in PFA4%
containing 0.2% glutaraldehyde and treated as above.

In situ hybridization
E11.5 to E15.5 embryos or explants at the end of the culture period
were fixed overnight at 4°C in F4%. Transverse vibratome sections
(200 µm thick) of albumin-gelatin embedded dissected hindbrains or
fixed explants were dehydrated in methanol and stored at –20°C. In
situ hybridization and double-colour in situ hybridization were

performed on rehydrated tissue as described (Bally-Cuif and Wassef,
1994). The diluted anti-digoxigenin antibody was adsorbed overnight
on a confluent layer of EBNA-293 cells before being used in
experiments involving COS or EBNA cells, as it was found to
crossreact with an epitope present in variable amounts on these cells.

Probes
The mouse Brn3.2 template was generated by PCR from mouse
genomic DNA based on the published sequence (Turner et al., 1994).
A 524 bp fragment between nucleotides 548 and 1071 was amplified
and subcloned in pBS. The entire coding region of rat TAG-1 cDNA
(Furley et al., 1990) was provided by Dr T. Jessell. pBS plasmid
containing sequences from the 3′ UTR region of mouse netrin was
provided by Dr T. Serafini. Plasmids containing cDNA fragments of
rat F-spondin (gift from Dr Klar), mouse PACAP (gift from Dr
Waschek) EphA4, ephrin A5, ephrin B1 and B3 (gift from Dr Gilardi)
and SemaF (gift from Dr Chedotal) were also used. 

Culture procedures
Preparation of the explants
Explants containing the whole rhombencephalon including the
cerebellum were dissected from E11.5 and E12.5 brains in PBS-0.6%
glucose, and opened on the dorsal midline. They were cultured for 1-
4 days ventricular side down on Biopore membranes (Millipore)
floating on DMEM/F12 medium (Gibco) supplemented with
antibiotics and with 10% fetal bovine serum and 5-10% horse serum.
In some experiments the medium was supplemented with 500 ng/ml
of purified chick netrin-1 (gift from Dr Tessier Lavigne) or with BrdU
(10 mM, for 30 minutes). 

Ablations and transplantations
Fragments of floor plate, rhombic lip or ganglionic eminence were
ablated or dissected using tungsten needles and scalpel blades.
Transplants were grafted at different levels onto hindbrain explants.
Alternatively, hindbrain explants were cut transversally in the region
of migration and a floor plate explant or a COS or EBNA-293 cell
aggregate was placed against the cut edge. Fragments of E11.5
cerebral cortex or ganglionic eminence were inserted into the region
of migration. The transplantation procedure is outlined on the side of
each panel.

Unless otherwise specified, the explants were cultured for 3-4 days
in vitro, fixed overnight in PFA4%, and processed for whole-mount
in situ hybridization or immunocytochemistry. 

Sources of netrin protein
COS7 cells were transfected with pGNET1myc or pGNET2myc
(using Lipofectamine, Gibco BRL) as described by Serafini et al.
(Serafini et al., 1994), or using Fugene 6 (Boehringer), according to
the manufacturer’s instructions. pTLmEn2m (Joliot et al., 1998) was
used as an unrelated control plasmid. An EBNA-293 cell line stably
transfected with a netrin-1 expression plasmid and the control line
transfected with the empty vector were also used. Aggregates of
EBNA or transfected COS cells were prepared by the hanging drop
method (Kennedy et al., 1994) and used as transplants in the same
way as tissue fragments. Restricted sources of purified netrin were
established in different ways. Affigel beads were rinsed in PBS and
incubated overnight with a solution of netrin-1 (5 µg/ml in
DMEM/F12) and used as transplants. Low-melting-point agarose in
DMEM/F12 was mixed with a solution of purified chick netrin-1 (10
µg/ml final) and some was aspirated into gel-saver tips. After cooling,
the blocks or tips were cut into smaller pieces, which were used as
sources of netrin-1 protein. BSA was used instead of netrin in control
experiments. As a biological test of netrin-like activity, the putative
sources of netrin-1 were cocultured in collagen gels at a small distance
from rhombic lip fragments and axonal outgrowth was examined at
24 and 48 hours. 
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RESULTS

The mouse superficial and olivary migrations
The relationship between the superficial and olivary migrations
is best illustrated at E13.5, when both migrations have reached
the ventral midline (Fig. 1A,B). TAG-1, which encodes a
member of the immunoglobulin superfamily involved in axonal
guidance (Dodd et al., 1988; Furley et al., 1990; Wolfer et al.,
1994), is expressed in neurons of the superficial migration (Fig.
1B,E-G) whereas Brn3.2, which encodes a POU domain
transcription factor (Turner et al., 1994), is expressed in the
olivary migration (Fig. 1B,H-J). The superficial and olivary
migrations are separated by an unlabeled gap on Brn3.2-TAG1
double-labeled sections (Fig. 1B). It should be noted that both
markers also label other neuronal populations located more
dorsally. Immature axons that travel in the superficial region
of the caudal hindbrain could serve as substrate for both
migrations (Fig. 2E). In vivo, they separate the olivary
migration from the pial surface and from the superficial path
described below, which is followed by the superficial
migration. In the hindbrain, the floor plate consists of a sheet
of specialized radial glia with tightly packed processes that
abut the pial surface. In the region of migration, the floor plate
seems to be built on piles: the glia fibers loosen and diverge
from the midline near the pial surface, delimiting superficial
galleries that cross beneath the floor plate (Fig. 1D) and are
followed by the neurons of the superficial migration. 

In the E11.5 caudal hindbrain, TAG-1 mRNA was detected
in the subventricular zone and in the hypoglossal nucleus (data
not shown). At E12.5, a row of TAG-1 expressing (TAG-1+)
cells emerges from the rhombic lip (Fig. 1E). At E13.5 this
band, which corresponds to the superficial migration, is
continuous across the midline in the caudal hindbrain (Fig. 1F).
In addition, a discontinuous layer of superficial TAG-1+ cells
was observed in the dorsal neural tube on flat mounts (not
shown). At E15.5, while the hypoglossal nucleus was still
labeled, TAG-1 transcripts were no longer detected in the
subventricular zone, the superficial migration or the ECN and
LRN nuclei (Fig. 1F,G). Thus, in vivo, TAG-1 is expressed
transiently in the neurons of the superficial migration and
becomes downregulated as they settle into their final territory.

At E12.5, Brn3.2 transcripts were expressed in a
circumferential band of cells abutting the rhombic lip and
located deeper in the parenchyma than the superficial migration
(Fig. 1H). The Brn3.3 and TAG-1 positive cells occupied
complementary domains in the subventricular layer. At E13.5,
the Brn3.2 positive cells gathered in the ventral half of the neural
tube (Fig. 1I), in a domain corresponding to the olivary migration
(Altman and Bayer, 1987a; Turner et al., 1994), which avoided
the floor plate. At E14.5 the Brn3.2 signal was concentrated in
the ION (Fig. 1J). Some dorsally located neurons also expressed
Brn3.2 at this stage. Later on, Brn 3.2 expression persisted only
in the ION. TAG-1 and Brn3.2 were used as markers of the two
migrations in subsequent experiments.

BrdU injections were used to determine the birthdates of the
neurons of the superficial and olivary migrations more
precisely than was possible in earlier experiments (Taber
Pierce, 1973) (data not shown). The bulk of olivary cells was
generated at E10.5, with a smaller population labeled by BrdU
injections at E11.5. The BrdU-labeled olivary neurons reached
the ventral midline at E13.5. The peak of LRN and ECN

neurons production occured 1 day later, at E11.5. BrdU
injections at E12.5 also resulted in the labeling of some
neurons in these nuclei. The BrdU-labeled neurons of the
superficial migration reached the ventral hindbrain by E13.5. 

The superficial and olivary migrations in bulbar
explants
To examine whether the bulbar migrations could resume in
vitro, explants containing the hindbrain including the
cerebellum were dissected from E11.5 or E12.5 mouse
embryos and cultured for 1-8 days, ventricular side down, in
an open book configuration.

A 30-minute pulse of BrdU at the beginning of the culture
period was used to label the superficial migration. The explants
were fixed after 1-3 days in vitro and treated in toto for BrdU
immunocytochemistry. In this way, only the most superficial
cells of the ventricular and pial surfaces were accessible to the
antibodies. The BrdU-labeled cells, which were confined to the
vicinity of the rhombic lip after 1 day in vitro (Fig. 2A),
progressed towards the midline during the two following days
(Fig. 2B-E). 3 days after explantation they formed a sharply
delimited band continuous across the midline (Fig. 2C,E).
Detection of BrdU or TAG-1 (Fig. 2D) transcripts revealed
similar migration patterns on explants dissected at E11.5 (Fig.
2C,D) or E12.5 (Fig. 2F,G). Thus, the migration of cells of the
superficial stream proceeded normally in vitro even if slightly
slower than in vivo. Further maturation did not proceed in
vitro: the band of TAG-1+ or BrdU+ cells did not disappear
even after 8 days in culture (data not shown) and the explants
maintained the same appearance as at 3 days in culture.

In E11.5 explants, Brn3.2 was detected in two longitudinal
dorsal stripes, unrelated to the ION, and extending along the
whole hindbrain. After 2 days in vitro, the ION was detected as
an isolated medial patch of Brn3.2 expressing (Brn3.2+) cells in
the caudal hindbrain. 1 day later, these cells reached the ventral
midline, where they accumulated (Fig. 2H). In most explants, a
faint labeling for Brn3.2 was also detected in the floor plate
region (Fig. 2H). In transverse sections of the explants, the Brn
3.2+ ION was located more ventrally than in vivo and was fused
on the midline under the floor plate (Fig. 2H,I). In explants
dissected at E12.5 instead of E11.5 and maintained for 3 days
in culture, Brn3.2 transcripts were detected in the two ION on
both sides of the floor plate but never across (Fig. 2K,L). More
commissural axons were detected on transverse sections of
E12.5 explants immunostained for L1/Ng-CAM (Fig. 2M)
compared to similar explants dissected at E11.5 (Fig. 2J). In
addition, no gap was detected between the floor plate and the
pial surface of the explant (compare Fig. 2J,M).

Origin of the TAG-1 and Brn3.2 neurons in the
rhombic lip and their behavior at the floor plate 
Unilateral ablation of the rhombic lip at the beginning of the
culture, at E11.5 (n=8) or E12.5 (n=12), resulted in a sharp
decrease in the number of dorsal TAG-1+ or BrdU neurons on
the operated side (Fig. 3A,B). After 4 days in culture, TAG-1+
neurons that have crossed the midline were detected ventrally
on the operated side (Fig. 3A,B). 

Because most olivary neurons were postmitotic at E11.5 they
could have been already located ventrally at the time of
explantation and have matured and developed Brn3.2
expression in situ. We sought to eliminate this possibility by
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extirpating the presumptive source of olivary neurons at the
time of explantation. The rhombic lip was ablated unilaterally
at E11.5. After 3 days in vitro, the size of the Brn3.2+ area was
always decreased on the lesioned site (n=22). When the width
of the ablations reached one third of the hindbrain (n=5, Fig.
2C) Brn3.2 expressing cells were no more detected ipsilaterally.
Most Brn3.2+ neurons remained ipsilateral to the intact
rhombic lip. Some Brn3.2+ cells migrated superficially across
the floor plate and gathered beneath it. However, they did not
migrate beyond its contralateral limit (Fig. 2C,D). When the
rhombic lip was extirpated unilaterally at E12.5 (n=6), Brn3.2+
cells were always observed near the floor plate on both sides
although the number of cells was smaller on the operated side
(data not shown). This suggested that at E12.5 some olivary
cells had already migrated close to the ventral midline and
therefore were not eliminated by rhombic lip ablation. 

Taken together, these observations indicated that the
superficial and olivary neurons migrated in vitro, although some
alterations could be detected after 3 days in culture. Unless
otherwise specified, in the experiments described below,
ablations and transplantations were performed at E11.5 and the
bulbar explants were cultured for 3 or 4 days before being fixed. 

The total number of transplanted or ablated explants was
over 950. Slightly more than one third were discarded because
of contamination, inefficient transfection, high background
staining or poor histochemical reaction, which were the main
causes of variability in these experiments. In two thirds of the
remaining explants, the experimental design was a variant of
that described here, i.e. comparison of the effects of COS-
netrin and floor plate on the same explant instead of COS-
netrin and COS-control, graft of rosa 26 rhombic lip instead of

wild type, etc. The numbers of explants that were treated in the
experiments (n) are indicated. 

Influence of the floor plate on the olivary and
superficial migration 
The floor plate was ablated in the region of migration at the
beginning of the culture period (Fig. 4A-E). In some cases both
sides of the explants fused together on the midline during the
culture period. The completion of the ablation was checked
using a rat F-spondin probe as a floor plate marker (n=9, Fig.
4A). In most cases (8/9), the Brn3.2+ cells reached the ventral
midline but failed to form a central compact structure (Fig. 4A;
compare with Fig. 2H). The TAG-1+ neurons also migrated to
the ventral edge of the explant in the absence of a floor plate
structure (3/3, arrow in Fig. 4E). These observations indicated
that, at the onset of their migration, the superficial or olivary
neurons do not any longer require the presence of a floor plate
to reach the ventral neural tube.

Nevertheless, floor plate-derived signals could be essential in
vivo to modulate the rate or direction of migration in different
neuronal subpopulations. We therefore examined whether the
superficial and olivary migrations could be still responsive to
floor plate-derived signals. The chemotropic activity of floor
plate fragments was tested on the migrating ION and superficial
migration after ablation of the endogenous floor plate from the
region of migration in E11.5 hindbrain explants. Floor plate
fragments dissected either from the ablated floor plate (n=8, Fig.
4B) or from different anteroposterior levels (n=7+5, Fig. 4C,
spinal cord) were inserted perpendicularly to the ventral
midline. Both sides of the ectopic floor plates (Fig. 4B,C) were
lined with Brn3.2+ cells deviating from their normal trajectory.
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Fig. 1.The superficial and olivary
migrations. (A) Schematic representation
of a transverse section through the caudal
hindbrain. The olivary migrations (OM)
gives rise to the ipsilateral inferior olive
(ION), whereas the neurons of the
superficial migration (SM) form the
contralateral lateral reticular (LRN) and
external cuneatus (ECN) nuclei.
(B-D) Transverse sections of the caudal
hindbrain of E13.5 embryos. (B) A gap
separates the superficial (arrow) and
olivary (ION) migrations on sections
double labeled for TAG-1 (brown) and
Brn3.2 (red) transcripts. (C) Underlying
the olivary migration is a superficial sheet
of axons that express and embryonic form
of NCAM (e-ncam). (D) Vimentin
antibody labels the specialized radial glia
that constitutes the floor plate. This tight
bundle loosens when it reaches the pial
surface, delimiting a superficial path
(arrow). (E-J) Transverse sections of the
caudal hindbrain treated for the detection
of TAG-1 (E-G) or Brn3.2 (H-J).
(E-G) Between E11.5 and E14.5, TAG-1
marks the superficial migration (arrows), the hypoglossal nucleus (H) and the subventricular zone (asterisks in E,F). The neurons of the
superficial migration reach the midline at E13.5 (F). By E15.5 (G), TAG-1 expression is downregulated. (H-J) Brn3.2 is expressed in the
neurons of the olivary migration (arrows) beginning from E12.5 (H), and more faintly in other neuronal populations of the dorsal hindbrain.
Notice that the stream of Brn3.2 neurons seems to originate in a gap in the subventricular expression of TAG-1. The olivary neurons reach the
midline at E13.5 (I). Brn3.2 expression in the ION persists at later stages (J). Bar, 300 µm.
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At some distance from the ectopic floor plate as well as on the
contralateral side, a population of Brn3.2+ cells reached the
ventral midline (arrow, Fig. 4B). Brn3.2 (n=7, 7/7, Fig. 4D) and
TAG-1 (n=3, 3/3, Fig. 4E) cells accumulated on one side of a
floor plate fragment placed against the edge of hindbrain
explants cut in the region of migration. This demonstrated that,
in previous experiments, the floor plate did not act as an
obstacle to the migration but that the migrating cells were
indeed deflected from their normal trajectory. Brn3.2+ cells did
not accumulate around unrelated neural fragments grafted in the
region of migration (cerebral cortex or ganglionic eminence,
data not shown). These observations indicated that ectopic floor
plate grafts, dissected from hindbrain or spinal cord, attracted
both the olivary and superficial neurons.

The signals necessary for olivary migration are
widely distributed in the caudal brain
To examine the role of intervening structures in the migration
of olivary neurons, rhombic lip fragments were dissected from
the caudal hindbrain and transplanted in various ectopic sites:
in the most dorsal part of the spinal cord (n=4, 4/4, Fig. 4F) or
in the pontine rhombic lip (n=4, 3/4, Fig. 4G). The endogenous

Fig. 2.The superficial and olivary migrations in
vitro. (A-C) BrdU immunostained bulbar
explants viewed from the pial surface. The
explants incubated for 30 minutes with BrdU at
E11.5 were analyzed after increasing time
intervals in culture. The BrdU-labeled cells
progress from their origin in the rhombic lip
towards the floor plate (arrowheads) as
schematized in (E). (D) The neurons of the
superficial migration express TAG-1 in vitro.
(F-G) E12.5 explants incubated for 30 minutes
with BrdU maintained in culture for 3 days.
TAG-1 transcripts are detected in blue and
BrdU immunoreactivity is shown in brown.
(F) The TAG-1-labeled cells form thin rows
dorsally and arrange in a more diffuse pattern
around the ventral midline. (G) Higher
magnification of the area framed in F. The
arrows point to TAG-1-labeled cells, which
have incorporated BrdU at the beginning of the
culture period. (H-M) Whole mounts (H,K) and
transverse vibratome sections (I,J,L,M) of
bulbar explants dissected at E11.5 (H-J) or
E12.5 (K-M) and cultured for 3 days in vitro.
Except in (J,M), where axons are labeled by
immunostaining for L1, the brown label marks
the olivary neurons detected by in situ
hybridization of Brn3.2 transcripts. In E12.5
explants (K,L), as in vivo, the inferior olives on
both sides are separated by the floor plate
whereas they fuse ventrally in E11.5 explants
(H,I). This behavior fits in with the presence of
a ventral gap at the pial end of the floor plate in
E11.5 (J) but not in E12.5 (M) explants.
Arrowheads, floor plate.

Fig. 3.Consequences of unilateral rhombic lip ablations.
(A,B) Explant in which the left rhombic lip was extirpated at the
time of explantation (indicated by dots on the right side of the
panels). (B) Higher magnification of the area outlined in (A). Some
TAG-1- and BrdU-labeled cells have crossed the floor plate.
(C,D) Ablation of the left rhombic lip (dots on the right side of the
panels) in E11.5 bulbar explants prevents the formation of the
ipsilateral inferior olive, indicating that these neurons were located in
the dorsal neural plate at the onset of the culture. (D) Vibratome
section through the explant illustrated in (C). The olivary neurons
cross beneath the floor plate but stop at its contralateral limit.
ION, inferior olive; arrowheads, floor plate. 
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floor plate was left in place. After 3 days in culture, a group
of Brn3.2+ cells was detected close to the endogenous floor
plate ipsilaterally to the grafted rhombic lip. No Brn3.2
staining was detected near the floor plate on the contralateral
side. Thus, although the migration domain of olivary cells is
delimited in vivo as well as in control explants, these cells were
capable of migrating in ectopic environments either in the
rhombencephalon or in the spinal cord. In addition, the
Brn3.2+ cells always remained ipsilateral to the rhombic lip
grafts (Fig. 5C). In contrast, no ectopic TAG-1 positive cells
were produced by similar grafts. 

Signals from the ventral neural tube and floor plate
impair the progression of the olivary neurons
To test the possibility that the floor plate provides a stop signal
to the migrating olivary neurons, we grafted fragments of
caudal rhombencephalon comprising the floor plate at various

distances from the rhombic lip in bulbar explants from which
the endogenous floor plate had been eliminated (Fig. 4H,I).
After 3 days in culture, the Brn3.2+ cells stopped at the level
of an ectopic floor plate placed at short distance from the
rhombic lip (n=5, 5/5, arrowhead in Fig. 4H) without crossing
it, and therefore without reaching the ventral midline. When
the distance between the floor plate and the rhombic lip was
increased by placing the floor plate with additional ventral
tissue further away from the ventral midline (n=4, 4/4, Fig. 4I),
the Brn3.2+ cells crossed the endogenous ventral midline into
the adjacent tissue and reached the floor plate (arrowhead in
Fig. 4I), where they stopped. In this latter type of graft, the
Brn3.2+ cells did not aggregate or cluster against the floor plate
as they do in all other types of floor plate grafting, indicating
the presence of ventral signals that modify their behavior. 

Together with the results described above, these
observations indicate that the floor plate not only attracts
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Fig. 4. Influence of the floor plate on the
olivary and superficial migrations in vitro.
All panels except (E) show bulbar
explants dissected at E11.5, cultured for 3
or 4 days, treated for the detection of
Brn3.2 transcripts, and viewed from their
pial surface. (E) Similar explant dissected
at E12.5, cultured for 3 days, and treated
for the detection of TAG-1 transcripts.
The drawings schematize additional
manipulations. The caudal part of the
endogenous floor plate was ablated in
most cases and both sides of the explants
have fused together. (A) Ablation of the
floor plate marked in red (F-spondin
transcripts) did not prevent the migration
of olivary neurons (arrow) towards the
midline. (B-D) The olivary neurons
accumulate along floor plate transplants
dissected from the medulla oblongata
(B,D) or the spinal cord (C) of E11.5
embryos. The migration of olivary (D)
and superficial (E) neurons is deflected
towards a floor plate apposed to the
sectioned caudal hindbrain. The inset in E
illustrates a higher magnification of the
ectopic TAG-1 migration. (F,G) Caudal
rhombic lip fragments were transplanted
posteriorly (F) or anteriorly (G). They
produced Brn3.2+ neurons, which
migrated in the ectopic environment (F,
spinal cord and G, pons) and accumulated
ipsilaterally against the endogeous floor
plate. (H,I) Grafts containing floor plates
(delineated with dashed lines) were
placed at different distances from the
rhombic lip (RL). The endogenous
midline (asterisk) fused with the
additional bulbar tissue. The midline was
crossed by olivary neurons but they did
not migrate beyond an ectopic floor plate
placed closer (H) or farther (I) than the
endogenous one. Arrowheads point to the
grafted floor plates and arrows to the
ectopic ION. Bars, 500 µm (A-E);
300µm (F-I).
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olivary cells during migration but also provides them with a
short-range stop signal. Signals from the ventral neural tube
could also contribute to slowing down migration as the olivary
neurons reach their final destination.

Chemoattractive and repulsive candidates that
could mediate the ventral influences on the
migrations
Netrin-1 and its Dcc and Unc-5 family receptors are expressed
in the caudal hindbrain during the period of migration (Bloch
Gallego et al., 1999; Alcantara et al., 2000). We examined
whether the pattern of expression of netrin-1 and Dcc was
maintained in hindbrain explants. In E11.5 hindbrain explants
maintained for 3 days in vitro, netrin-1 was expressed in the

medial region of the explants with a peak of expression at the
floor plate, and another more laterally (Fig. 5B), which was
consistent with their in vivo pattern (Fig. 5A). In E12.5
explants maintained for 2 days in vitro, Dcc was expressed in
a thin medial stripe at the level of the ION and, more laterally,
in neurons of the superficial migration (Fig. 5F). This pattern
is consistent with the in vivo expression of Dcc in the medial
olive and the superficial migration at E13.5 (Fig. 5E).

EphA4 was expressed in the olivary migration at E13.5 (Fig.
5C). At the same stage, EphA4 ligands were expressed both in
the floor plate (ephrin B3, Fig. 5D; ephrin B1, similar pattern,
not shown) and surrounding the olivary migration (ephrin A5,
Fig. 5G,H). An inhibitory ensheathing could also be provided
by cells expressing Sema4C (Fig. 5I). The superficial migration

Fig. 5. Chemoattractive and
repulsive signalling around
the olivary and superficial
migrations. Coronal
(A,C,D,E,G,I,J) or sagittal (H)
sections through the E13.5
caudal hindbrain. (B,F) E11.5
(B) and E12.5 (F) hindbrain
explants cultured for 3 and 2
days, respectively, in vitro.
(A,B) Netrin-1 midline

expression is maintained in E11.5 explants (B) and is similar to its in vivo pattern (A).
(E,F) The Dcc netrin receptor is expressed both in vivo (E) and in vitro (F) in the
medialmost olivary neurons (arrowheads) and in migrating neurons of the superficial
migration (arrows). (C,D,G,H) EphA4 is expressed in the olivary neurons at the end of
migration (C) whereas several EphA4 ligands are expressed in the floor plate (D, ephrin
B3, ephrin B1 not illustrated) or surround the forming olivary nucleus (G,H, ephrin A5).
The inhibitory influence of Sema4C expressing cells (I) could also funnel the olivary

migration into its proper pathway. (J) The superficial migration expresses high levels of PACAP transcripts. The arrowheads point to the olivary
migration, the arrows to the superficial migration. Asterisks in B, lines of higher netrin expression.

Fig. 6. Influence of netrin on the olivary and superficial migrations. (A-D) Influence of 500 ng/ml purified netrin-1 on hindbrain explants.
Netrin promoted profuse axonal outgrowth from rhombic lip fragments grown in collagen (B) compared to control explants (A). The shape of
the ION was more regular and more neurons reached the ventral neural tube in hindbrain explants treated with purified netrin (D) compared to
untreated control explants (C). (E) E11.5 rhombic lip explant cocultured in collagen gel with netrin (net)-transfected COS cells aggregates
(COS-netrin) and control (ctrl) aggregates (En-2-transfected COS cell, COS C). Axons extend from the rhombic lip in the direction of Cos-
netrin. Cell migration from the rhombic lip explants is negligible and is not observed before 3 days in culture (data not shown).
(F-I) Transplantation experiments similar to those illustrated in Fig. 4D,E. Netrin-transfected (arrowheads) and control COS cells aggregates
were used instead of floor plates. Netrin attracts a population of Brn3.2+ (G) and TAG-1+ (H) cells from the dorsal neural tube. I is a detail of
H, illustrating the TAG-1+ cells that migrate on the surface of the COS-netrin aggregate. 
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neurons expressed high levels of the pituitary adenylyl cyclase
activating peptide (PACAP), which could modulate various
aspects of their intracellular signalling. 

Influence of netrin on the olivary and superficial
migrations
The influence of ubiquitous or local overexpression of netrin-
1 on the migration of olivary and superficial neurons was
examined. E11.5 hindbrain explants were incubated for 30
minutes in culture medium containing (or not) purified chick
netrin-1 protein (500 ng/ml), a concentration that elicited a
robust axonal outgrowth from rhombic lip explants (compare
Fig. 6A and B). After 3 days in culture, the shape of the ION
was more regular and compact near the floor plate in netrin-
treated explants (n=7,5/7, Fig. 6D) compared to control
explants (n=6, Fig. 6C). 

Aggregates of COS cells transfected with chick netrin-1
expression plasmids (COS-netrin) or with an unrelated plasmid
(ctrl) were used to establish local sources of netrin protein or as
controls. COS-netrin aggregates were tested for the production
of netrin-1-like activity by evaluating their attractive effect on
rhombic lip axons in collagen gels (Fig. 6E). Placed against the
edge of bulbar explants, COS-netrin aggregates attracted a
population of Brn3.2+ neurons (n=8, 6/8 COS-netrin, 2/8 COS-
ctrl). These were restricted to the dorsal neural tube and
accumulated at the interface between the COS cell aggregate
and neural tube (Fig. 6G). Brn3.2+ cells did not accumulate
around small COS-netrin aggregates inserted more ventrally
into the migration pathway (not shown). Similarly, local
sources of purified netrin protein either adsorbed on affigel
beads or mixed with low-melting-point agarose did not deflect
the Brn3.2 migration (not shown). TAG-1+ cells accumulated
against COS-netrin aggregates and migrated diffusely over
their surface (n=3, 3/3, Fig. 6H,I). It was more difficult to
interprete the consequence of netrin overexpression more
ventrally as insertion of COS aggregates perturbed the
migration of TAG-1+ cells. Similar results were obtained with
aggregates of a netrin-secreting permanent cell line (EBNA-
net). Compared to that of ectopic floor plates, the attractive
effect of COS-netrin cells was more restricted to the dorsal
neural tube. 

DISCUSSION

Previous studies of the olivary and superficial migrations
(Bourrat and Sotelo, 1988; Bourrat and Sotelo, 1990; Ono and
Kawamura, 1989; Bloch-Gallego et al., 1999) dealt with a later
stage of development and started when these neurons had
reached the ventral medulla oblongata and begun
axonogenesis. The aim of the present study was to understand
the factors that influence an earlier step, during which these
neurons migrate from their dorsal site of generation to reach
the ventral aspect of the neural tube. We found that both the
superficial and olivary migrations occurred in an in vitro
explant system that maintained several features of their normal
environment and allowed for their manipulation. 

Influence of the local environment on the olivary
migration
Floor-plate ablations did not prevent the migration of olivary

neurons towards the midline, showing that local cues that could
guide dorsoventral migration were already distributed in the
neural tube at E11.5. The presence of a repulsive activity in the
rhombic lip was unlikely because many olivary neurons
succeeded in reaching the ventral midline in experiments
where dorsal neural tube ablations were too narrow. Olivary
neurons migrated out of rhombic lip fragments transplanted at
more anterior levels of the hindbrain or more posteriorly in the
spinal cord, indicating that their migration is not dependent
upon caudal hindbrain specific cues. At this stage of
development, signals capable of maintaining the motility of
olivary neurons or providing them with a permissive substrate
are widely distributed along the caudal neural tube. However,
these cues are not ubiquitous, as Brn3.2 neurons failed to
migrate from rhombic lip explants cocultured with cerebral
cortex tissue or in collagen gel or matrigel (I. dD. and M. W.,
unpublished observation). 

Inhibitory signals to olivary migration in the ventral
neural tube
Olivary neurons migrating in the spinal cord or the pons always
ended as a tight cluster against the floor plate. This contrasts
with the diffuse and wider distribution of olivary neurons in
the caudal hindbrain. This behavior is even enhanced when
supernumerary ventral tissue is inserted in the olivary
migration pathway, as illustrated in Fig. 4I. This suggests that
cues present in the ventral domain either inhibit olivary
migration or interfere with cell-cell adhesion modifications that
are necessary for their condensation into distinct nuclei.
Several candidate molecules that could mediate the inhibitory
behavior of the ventral neural tube on olivary migration have
been described. We have observed that ephrin A4 is expressed
in the inferior olive at E13.5, whereas several putative ligands
are expressed around the olivary migration (ephrin A5), in the
floor plate (ephrin B1 and B3) or slightly later between the
olivary lamellae (ephrin A5 at E15). The ventral part of mouse
rh7/8 contains a large patch of Sema3A expressing cells (Sem
D) (Varela-Echavarria et al., 1997) and several small patches
of neurons expressing Sema4C line the olivary migration. The
olivary neurons, on the other hand, have been reported to
express low levels of the neuropilin 2 semaphorin receptor
(Chen et al., 1997) but not neuropilin 1, a selective receptor of
Sema3 family members (Kawakami et al., 1996). This
complex, though still lacunary, network of inhibitory
influences is probably deployed in order to delimit a wide
mediolateral outline of the mature ION where the olivary
migration settles and begin the complex rearrangements that
accompany the morphogenesis of the characteristic ION
subdivisions (Bourrat and Sotelo, 1991; Wassef et al., 1992). 

The floor plate provides a stop signal to olivary
neurons
Two known properties of the floor plate could account for the
behavior of olivary neurons whose cell bodies stop at the floor
plate, in contrast to their axons, which cross it. On the one
hand, the tightly packed radial glia of the midline could behave
more like a mechanical obstacle to cell bodies than to axons.
Nevertheless, in E11.5 explants, the olivary cells reach the
pathway of the superficial migration and find their way beneath
and across the floor plate, possibly as a result of the elimination
of longitudinal axon tracts in the explants. These neurons are
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not capable, however, of pursuing their migration on the other
side. The floor plate has been shown to act as a switch that
changes the localization of adhesion molecules and guidance
receptors from internal pools to the cell surface, and vice versa,
as growth cones cross the midline (Dodd et al., 1988; Stein and
Tessier-Lavigne, 2001). As the olivary neurons cross beneath
the floor plate they could similarly receive a short range signal
from the floor plate preventing them from migrating
contralaterally.

Influence of netrin on the olivary migration
The influence of netrin-1 on the olivary migration was tested
in various ways. Purified netrin was diluted in the culture
medium or diffused from focal sources; aggregates of netrin-
transfected COS cells or a netrin-secreting EBNA-293
permanent cell line served as netrin sources. Netrin had two
clear influences: it attracted a restricted subpopulation of
Brn3.2-expressing neurons from the dorsal neural tube and,
when provided in the culture medium, facilitated migration,
resulting in a smoother and more regular outline of the ION
nucleus near the floor plate. On the other hand, netrin sources
did not mimick floor plate fragments that attracted and stopped
Brn3.2 neurons when inserted into their pathway or placed
against the edge of hindbrain explants cut in the region of
migration. Compared with the phenotype of netrin mutants, the
modest influence of exogenous netrin on the in vitro olivary
migration is puzzling. We have observed that dorsoventral
migration proceeds normally in vitro when the floor plate is
ablated at the onset of migration, suggesting that, in the
absence of a high ventral source of netrin, the olivary migration
relies on the dorsoventral distribution of hindbrain cues. In
netrin mutants, besides the lack of a ventral source of netrin,
the dorsoventral organization of the neural tube is probably
disturbed before the onset of olivary migration, which could
explain the ectopic distribution of clusters of olivary neurons
around their normal path. In addition, the direct influence of
netrin on migrating olivary neurons could be restricted in time.
Dcc transcripts are detected at both ends of the migration but
not in migrating olivary neurons. At one end, premigratory
olivary neurons in transit in the subventricular zone probably
transiently express Dcc transcripts. At the other end, at E13.5,
the medial subset of olivary neurons that abuts against the floor
plate contains Dcc transcripts. The persistence of the DCC
protein in the migrating ION neurons is unknown. COS-netrin
cells were only active when placed near the dorsal neural tube,
suggesting that the DCC protein is short-lived. On the other
hand, we find that addition of soluble netrin to the medium
globally improves the migration on ION neurons in vitro,
especially in the ventral domain. In these experiments, netrin
could influence both the early and late phases of olivary
migration, allowing ION neurons to reach the ventral
domain before the complete downregulation of DCC protein
expression. At subsequent stages of development, Dcc
becomes widely expressed in the ION (Bloch-Gallego et al.,
1999) and could affect axonal pathfinding.

Influence of the local environment on the superficial
migrations
As observed for olivary migration, floor plate ablation did not
prevent the superficial migration from reaching the ventral
hindbrain. Similarly, rat commissural axons still project

ventrally in the absence of floor plate (Placzeck et al., 1990).
In contrast to olivary migration, however, establishment of the
superficial migration was constrained by the continuity of
structural elements, as it did not cross the limit between grafted
and host tissue in homo- or heterotopic rhombic lip
transplantation experiments. We have recently observed
(Kyriakopoulou et al., 2002) that TAG-1 homophilic binding
is essential for the migration of superficial neurons in explants.
It is likely, however, that other environmental cues are
important for the superficial migration. Whereas we find that
TAG-1+ cells from the explants are attracted by COS-netrin
aggregates and we could confirm that netrin-1 elicited a robust
outgrowth of TAG-1+ axons from E11.5 or E12.5 caudal
rhombic lip explants cultured in matrigel or collagen gels
(Alcantara et al., 2000), very few cells migrated on these axons
during the first 3 days in culture. In several instances, glial cells
were found to provide a blueprint prefiguring neuron migration
pathways: astrocytic sheathing wraps the migrating olfatory
neuron precursors (Lois et al., 1996) and loose glial processes
prefigure the pontine migration pathway (Ono and Kawamura,
1990). Glial end-feet tunnels, similar to those observed beneath
the floor plate, could be a prerequisite for the superficial
migration. Meninges, which are removed at the onset of
migration, could also be a source of signals, as they are for
external granule cells (Ma et al., 1998). We find that TAG-1+
cells prematurely stop migration after 2 days in vitro in our
explant system. 

Influence of netrin on the superficial migration
We observed that netrin attracts the TAG-1 expressing cells of
the superficial migration and that these neurons express Dcc.
It was therefore unexpected that the LRN apparently forms and
projects normally to the cerebellum in netrin-1 mutants (Bloch-
Gallego et al., 1999). We observed that PACAP is expressed at
high levels in the superficial migration, whereas the PAC1
receptor has been reported to be expressed ubiquitously in
the hindbrain (Washek et al., 1998). A high cytoplasmic
concentration of cAMP could increase the sensitivity of the
neurons of the superficial migration to a residual netrin signal
present in the mutants, or to signalling by another Dcc ligand
or cofactor (Ming et al., 1997). Similar to the neurons of the
superficial migration, the pontine neurons respond to netrin
signals from the onset of their migration but are nevertheless
able to reach the ventral pons in netrin mutants (Yee et al.,
1999). 

The present study, through the use of an organotypic system
that enabled direct manipulation of the olivary and superficial
migrations of the caudal hinbrain, has assessed more precisely
the relative importance of structures and molecular signals that
influence the migration of these population of precerebellar
neurons.
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