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Kατα την αναπτυξιακή διαδικασία είναι σύνηθες φαινόµενο η απόφαση για την 
µελλοντική εξέλιξη µιας οµάδας κυττάρων να λαµβάνεται πολύ νωρίς κάτω από την 
επίδραση παροδικών σηµάτων, ενώ η διαφοροποίηση  επιτελείται αρκετά αργότερα. 
Παρα τις κυτταρικές διαιρέσεις και την εξάλειψη των αρχικών σηµάτων που 
καθορίζουν την ταυτότητα, τα κύτταρα µε κάποιο τρόπο "θυµούνται" τις αρχικές 
εντολές για την τελική τους διαφοροποίηση. Ποιοι είναι οι παράγοντες που 
ουσιαστικά συνιστούν την κυτταρική µνήµη ακόµη και µετά την εξαφάνιση των 
πρωτογενών σηµάτων και τι επιγενετικά σηµάδια χρησιµοποιούνται για  την 
εγκαθίδρυση αυτής της µνήµης; 
Xαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της περίπτωσης στην εµβρυογένεση της 
Drosophila αποτελεί η έκφραση των οµοιωτικών γονιδίων, τα οποία καθορίζουν την 
ταυτότητα των µεταµερών και οργανώνονται σε δύο διαφορετικά σύµπλοκα:  
Antennapedia (ANT-C) και Bithorax (BX-C). Tα γονίδια του ANT-C καθορίζουν την 
ταυτότητα των κεφαλικών και των δύο πρώτων θωρακικών µεταµερών, ενώ τα 
γονίδια του BX-C την ταυτότητα του τρίτου θωρακικού µεταµερούς και όλων των 
κοιλιακών. Tα οµοιωτικά γονίδια εκφράζονται κατά µήκος του προσθιο-οπίσθιου 
άξονα του σώµατος µε την ίδια σειρά που βρίσκονται διευθετηµένα πάνω στο 
χρωµόσωµα.  Tο πόσο σηµαντική είναι η αυστηρά καθορισµένη χωροχρονική 
έκφρασή τους φαίνεται και από το γεγονός ότι το BX-C καταλαµβάνει µια περιοχή 
300 kb πάνω στο χρωµόσωµα και οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται σε αυτό (Ubx, 
abd-A και Abd-B) αποτελούν µόλις τα 20 kb αυτού του τµήµατος, ενώ όλο το 
υπόλοιπο DNA περιέχει ρυθµιστικά στοιχεία (abx/bx, bxd/pbx, iab-2 εώς iab-8) 
(Peifer et al., 1987). Η κάθε ρυθµιστική περιοχή είναι υπεύθυνη για ενεργοποίηση της 
µεταγραφής σε ένα συγκεκριµένο παραµεταµερές (PS) και στα παραµεταµερή που 
βρίσκονται µετά από αυτό. Αναλυτικότερα, το στοιχείο abx/bx ενεργοποιεί την 
έκφραση του Ubx στο  PS 5 και  σε επόµενα παραµεταµερή µε το ίδιο πρότυπο. Tο 
στοιχείο bxd/pbx διαφοροποιεί την έκφραση του Ubx στο PS 6 και στα επόµενα 
µεταµερή, είτε ενεργοποιώντας την έκφραση σε διαφορετικά κύτταρα, είτε 
αυξάνοντας τα επίπεδα µεταγραφής σε κύτταρα που ήδη εκφράζουν Ubx. Από το PS 
7 και µετά, ξεκινά η µεταγραφή του abd-A µέσω του iab-2. Tαυτόχρονα, η πρωτεΐνη 
ABD-A καταστέλλει την έκφραση του Ubx, όταν εκφράζονται στα ίδια κύτταρα. 
Στην εικόνα 2 φαίνεται η έκφραση Ubx, µε ανοσοϊστοχηµική χρώση µε το 
µονοκλωνικό αντίσωµα FP 3.38.   
Μεταλλαγές σε ρυθµιστικές περιοχές επηρεάζουν κυρίως την έκφραση της πρωτεΐνης 
σε  κύτταρα συγκεκριµένων παραµεταµερών. Για παράδειγµα, σε µεταλλαγές abx/bx 
το PS 5 (που αντιστοιχεί στα µεταµερή pT2-aT3) µετασχηµατίζεται σε PS 4 (pT1-
aT2). 
 

 
Eικόνα 1: cis-ρυθµιστικές περιοχές και τα παραγόµενα µετάγραφα του BX-C. 
 
Αρχικά, η έκφραση των οµοιωτικών γονιδίων καθορίζεται από τα προϊόντα των 
γονιδίων χάσµατος και κανόνα-ζεύγους, τα οποία αλληλεπιδρούν µε αλληλουχίες-
στόχους (initiation elements) που βρίσκονται στις cis ρυθµιστικές περιοχές. Όµως, τα 
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γονίδια αυτά εκφράζονται παροδικά και παύουν να υφίστανται µετά τις πέντε πρώτες 
ώρες της εµβρυογένεσης. Στη συνέχεια, τον έλεγχο της έκφρασης των οµοιωτικών 
αναλαµβάνουν τα προϊόντα δύο διαφορετικών οµάδων γονιδίων, γνωστών ως 
Polycomb Group (PcG)  και Trithorax Group (TrxG). Tα γονίδια της πρώτης οµάδας 
έχουν  κατασταλτική δράση, ενώ της δεύτερης επαγωγική δράση στην έκφραση των 
οµοιωτικών γονιδίων. Σε έµβρυα µε µεταλλαγές σε γονίδια  PcG, το πρότυπο των 
οµοιωτικών γονιδίων καθορίζεται αρχικά σωστά, δε διατηρείται όµως σε επόµενα 
στάδια της εµβρυογένεσης και επεκτείνεται πέραν των φυσιολογικών ορίων.  
Σχετικές µελέτες προτείνουν οτι η κυτταρική µνήµη, άρα και η δράση των PcG και 
TrxG, σχετίζεται  µε επιγενετικές τροποποιήσεις της χρωµατινικής δοµής των 
οµοιωτικών γονιδίων. Οι µοριακοί µηχανισµοί µε τους οποίους ο έλεγχος των 
οµοιωτικών γονιδίων µεταβιβάζεται από τα γονίδια χάσµατος στα PcG και TrxG, και 
οι πρωτεΐνες PcG και TrxG επηρεάζουν την οργάνωση της χρωµατίνης, άρχισαν 
πρόσφατα να γίνονται κατανοητοί.  
Tο προϊόν του γονιδίου χάσµατος Hunchback (Ηb) είναι απαραίτητο για την 
καταστολή των Hox γονιδίων και πρόσφατα βρέθηκε ότι µια περιοχή της πρωτεΐνης 
Ηb (D-box) αλληλεπιδρά µε την πρωτεΐνη dMi2, η οποία  έχει αποµονωθεί ως µέρος 
συµπλόκου απακετυλάσης των ιστονών (Wade et al., 1998, Zhang et al., 1998). Έχει 
λοιπόν προταθεί ότι η dMi2 συνδέει τη λειτουργία  της πρωτεΐνης Ηb µε αυτή  των 
πρωτεϊνών PcG (Kehle et al., 1998). 
Έχει βρεθεί ότι στην  ετεροχρωµατίνη είναι µόνιµα προσδεµένη η πρωτεΐνη 
Heterochromatin Protein 1 (ΗΡ1). Το σηµάδι που επάγει τη στρατολόγηση της ΗΡ1 
είναι η µεθυλίωση του καταλοίπου λυσίνης 9 στην ουρά της ιστόνης Η3 των 
νουκλεοσωµάτων, που καταλύεται από την µεθυλτρανσφεράση Suv39h. Η 
καταλυτική δράση της πρωτεΐνης Suv39h εντοπίζεται στην περιοχή SET, η οποία 
υπάρχει και σε πρωτεΐνες PcG και TrxG. Πρόσφατα µάλιστα βρέθηκε ότι και οι PcG 
και TrxG  πρωτεΐνες ASH1, Ε(Ζ) και TRX έχουν δράση µεθυλτρανσφεράσης 
ιστονών (Muller et al., 2002, Czermin, 2002).  
 
 
 

 
Εικόνα 2: Πρότυπο έκφρασης του Ubx σε έµβρυα  Drosophila. 
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Xρησιµοποιήσαµε µια γενετική προσέγγιση για να προκαλέσουµε συγκεκριµένες 
µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών στη ρυθµιστική περιοχή abx/bx του 
γονιδίου Ubx και να τις συσχετίσουµε µε ενδεχόµενες αλλαγές στην κυτταρική 
µνήµη. Σε ένα διαγονιδικό στέλεχος Drosophila, ένα στοιχείο P που φέρει την 
κατασκευή UAS-lacZ έχει εντεθεί κοντά στη ρυθµιστική περιοχή abx/bx (ένθεση bx-
UAS; McCall και Bender 1996). Όπως δείχνει η χρώση X-Gal σε έµβρυα αυτού του 
στελέχους (εικόνα 3), η έκφραση του γονιδίου αναφοράς lacZ ελέγχεται από το 
ρυθµιστικό στοιχείο abx/bx. 
 
 
 

 
Εικόνα 3: Xρώση X-Gal σε έµβρυα που φέρουν την ένθεση bx-UAS. 

 
Σε οµόζυγα έµβρυα διαφόρων σταδίων, µε γονότυπο yw; bx-UAS, εκφράσαµε 
πρωτεΐνες που γνωρίζουµε ότι σηµατοδοτούν ή καταλύουν καθεαυτές συγκεκριµένες 
µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις στις ιστόνες. Oι κωδικές περιοχές των πρωτεϊνών 
αυτών συντήχθηκαν µε την περιοχή της πρωτεΐνης GAL4 που προσδένεται στο DNA, 
ώστε να στρατολογούνται κατευθυνόµενα στην περιοχή abx/bx, µέσω πρόσδεσής 
τους στην αλληλουχία UAS της ένθεσης. Aλλαγή της φυσιολογικής σωµατοδοµής 
των ενήλικων µυγών θα παρατηρούνταν µόνο αν οι τροποποιήσεις αυτές µπορούν να 
µεταβάλλουν τη µεταγραφική δράση της περιοχής  abx/bx. Xρησιµοποιώντας  
πρωτεΐνες που είναι γνωστό ότι καταστέλλουν τη µεταγραφή, είτε µέσω 
απακετυλίωσης είτε µέσω µεθυλίωσης των ιστονών, επιδιώξαµε να διακόψουµε τη 
µεταγραφή µέσω της abx/bx σε περιοχές που φυσιολογικά µεταγράφονται. Σε αυτή 
την περίπτωση δε θα εκφραζόταν η πρωτεΐνη Ubx στο PS 5, το οποίο θα αποκτούσε 
την ταυτότητα του PS 4, µε συνέπεια τον οµοιωτικό µετασχηµατισµό του αλτήρα σε 
φτερό στο ενήλικο άτοµο .  
Οι πρωτεΐνες που κλωνοποιήθηκαν δίπλα στην περιοχή πρόσδεσης στο DNA της 
GAL4 είναι:  
1. Το τµήµα της πρωτεΐνης Hb (D-box, 450-582 αα) το οποίο αλληλεπιδρά µε την 
πρωτεΐνη dMi2 
2. Το τµήµα της πρωτεΐνης dMi2, το οποίο αλληλεπιδρά µε την πρωτεΐνη Hb (1653-
1982 αα). 
3. Η πρωτεΐνη Suv39h, η οποία είναι γνωστό ότι τριµεθυλιώνει το κατάλοιπο Κ9 στην 
ιστόνη Η3. 
4. Η πρωτεΐνη ΗΡ1, η οποία αναγνωρίζει την τριµεθυλιωµένη Κ9-Η3, προσδένεται 
στο DNA και επάγει τον σχηµατισµό ετεροχρωµατίνης 
5. Η πρωτεΐνη ΗDAC1, η οποία προκαλεί απακετυλίωση των ιστονών, σηµάδι το 
οποίο σχετίζεται µε µεταγραφική καταστολή  
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6. Τέλος, η πρωτεΐνη SET9, η οποία τριµεθυλιώνει την λυσίνη 4 στην ουρά της 
ιστόνης Η3 και αντίθετα µε τις προηγούµενες πρωτεΐνες, σχετίζεται µε µεταγραφική 
ενεργοποίηση (Nishioka et al., 2002, Wang et al., 2002). 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλες οι υβριδικές πρωτεΐνες εκφράζονταν κάτω από τον 
έλεγχο του θερµοεπαγώµενου υποκινητή του γονιδίου hsp70. 
Οι κατασκευές αυτές κλωνοποιήθηκαν στον φορέα pCaSper (περιέχει ένα P 
τρανσποζόνιο µε διαγονιδιακό µάρτυρα το γονίδιο mini-white) και ενέθηκαν σε 
έµβρυα  του στελέχους w. Οι διαγονιδιακές µύγες επιλέχθηκαν βάση  του φαινοτύπου 
w+. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες διασταυρώσεις, ώστε να 
αποκτήσουµε µύγες  που έφεραν στο δεύτερο χρωµόσωµα την υβριδική πρωτεΐνη και 
στο τρίτο χρωµόσωµα την ένθεση  bx-UAS. 
 
yw; υβριδική πρωτεΐνη-GAL4/ CyO  x  yw; TM3/TM6Β 
                                                            ↓ 
                     yw; υβριδική πρωτεΐνη-GAL4/+; TM6B/+  x   yw; TM3/ bx-UAS   
                                                                       
↓ 
                                                yw; υβριδική πρωτεΐνη-GAL4/+; bx-UAS/  
TM6B   
 
Αυτές οι µύγες διασταυρώθηκαν µε το στέλεχος yw; (UASmβ;32B)/T(2;3), ώστε 
τελικά να έχουµε µύγες µε γονότυπο  
yw; (υβριδική πρωτεΐνη-GAL4; bx-UAS) / Τ(2;3),  οι οποίες όταν οµοζυγωθούν έχουν 
γονότυπο yw; υβριδική πρωτεΐνη-GAL4; bx-UAS 
Mύγες τέτοιου γονότυπου, αφήνονταν να γεννήσουν για συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα (egg lay duration), τα  αυγά αναπτύσσονταν για συγκεκριµένη ώρα (aging), 
ώστε να επιτυγχάνεται η ακριβής σταδιοποίησή τους και υποβάλλονταν σε θερµικό 
σοκ στους 37οC για συγκεκριµένο διάστηµα, προκειµένου να επαχθεί η έκφραση των 
υβριδικών πρωτεϊνών. Τέλος, τα ενήλικα άτοµα εξετάζονταν για την παρουσία ή όχι 
οµοιωτικών φαινοτύπων. Tα αποτελέσµατα της παραπάνω ανάλυσης καταγράφονται 
στους πίνακες που ακολουθούν: 
 
 
 
 
Στέλεχος  yw; Gal4-hbM13.M2; bx-UAS 
 

Egg lay 
temperature 

Egg lay 
duration 

Aging Heat shock 
duration 

Comments  

250C 2 h 2 h 30 min x 2 wt 
250C 2 h 3 h 1 h - 
180C 12 h - 1.5 h - 
250C 2 h 3 h 1 h x 2 - 
180C 4 h 12 h (180C) 1.5 h - 
250C 2 h 4 h 1 h - 
250C 3 h 2h 45 min - 
250C 1h 2.5 h 30 min wt 
250C 2 h 1 h 1 h - 
180C 12 h 5 h 1 h - 
250C 2 h 6 h (180C) 30 min Θνησιµότητα  
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σε νυµφικό 
στάδιο 

250C 3 h 3 h Αφήνουµε να 
µεγαλώσουν 
στους 300C 

wt 

250C 3.5 h - Αφήνουµε να 
µεγαλώσουν 
στους 300C 

wt και κάποιες 
πεθαίνουν σε 
νυµφικό στάδιο 

180C 72 h - 1 h x 2 φορές 
κάθε µέρα 

- 

250C 4 h 24 h (180C) 45 min κάθε 
µέρα 

- 

180C 24 h  - 45 min κάθε 
µέρα 

- 

 
Σε νύµφες που δεν εκκολάφθηκαν έγινε ανατοµία, αλλά ο φαινότυπός τους ήταν 
αγρίου τύπου (wt). Πάντως, όπως θα φανεί και παρακάτω, το παρατεταµένο θερµικό 
σοκ αυξάνει τη θνησιµότητα (κυρίως σε πολύ µικρά στάδια), η οποία δεν σχετίζεται 
µε τα διαγονίδια που εκφράζονται. 
 
 
 
 
Στέλεχος  yw; Gal4-dMi2M18.M1; bx-UAS 
 

Egg lay 
temperature 

Egg lay 
duration 

Aging Heat shock 
duration 

Comments  

250C 24 h - 2 h wt 
180C 14 h - 15 min wt 
250C 4 h 20 h (180C) 1 h wt 
250C 2 h 2 h 1 h wt 
250C 4.5 h - 1 h wt 
250C 2.5 h 2h 45 min wt 
250C 1h 2.5 h 30 min wt 
250C 2 h 1 h 1 h - 
180C 17 h - 1 h/µέρα Θνησιµότητα  

σε προνυµφικό 
στάδιο 

250C 4 h  1 h 1 h  wt 
250C 4 h - 30 min wt 
180C 16 h 5.5 Αφήνουµε να 

µεγαλώσουν 
στους 300C 

Θνησιµότητα  
σε νυµφικό 
στάδιο 

250C 2 h - Αφήνουµε να 
µεγαλώσουν 
στους 300C 

Θνησιµότητα  
σε νυµφικό 
στάδιο 

 
Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, που παρατηρήθηκε θνησιµότητα σε νυµφικό στάδιο, 
κάναµε ανατοµία σε νύµφες, ωστόσο η µορφολογία τους ήταν αγρίου τύπου. 
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Στέλεχος  yw; Gal4-dMi2M21.Μ3; bx-UAS 
 

Egg lay 
temperature 

Egg lay 
duration 

Aging Heat shock 
duration 

Comments  

250C 2 h 1 h 1 h wt 
250C 4.5 h - 1 h wt 
250C 3 h 1 h 1 h wt 
250C 1.5 h 1.5 h 1 h wt 
250C 1 h 1 h 1 h wt 
250C 2 h - Αφήνουµε να 

µεγαλώσουν 
στους 300C 

Θνησιµότητα  
σε νυµφικό 
στάδιο 

180C 16 h - Αφήνουµε να 
µεγαλώσουν 
στους 300C 

Θνησιµότητα  
σε νυµφικό 
στάδιο 

250C 24 h  - 2 h  wt 
180C 14 h - 15 min wt 
250C 1 h 2.5 h 30 min wt 
180C 17 h - 1 h wt 
250C 2 h 1 h 1 h wt και κάποιες 

πεθαίνουν σε 
νυµφικό στάδιο 

250C 2 h - 1 h wt 
250C 2.5 h 2 h 45 min wt 
250C 2.5 h 30 min 2 h wt 
250C 4 h 20 h (180C) 1 h wt 
250C 4 h - 30 min wt 

 
 
 
 
Στέλεχος  yw; Gal4-SuvM33.M1; bx-UAS 
 

Egg lay 
temperature 

Egg lay duration Aging Heat shock 
duration 

Comments  

250C 2 h - Αφήνουµε να 
µεγαλώσουν 
στους 300C 

wt 

250C 12 h - Αφήνουµε να 
µεγαλώσουν 
στους 300C 

wt 

250C 2.5 h 2 h Αφήνουµε να 
µεγαλώσουν 
στους 300C 

wt και κάποιες 
πεθαίνουν σε 
νυµφικό στάδιο 

250C 2 h 3 h 1 h x 2 - 
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250C 3 h 2.5 h 45 min wt 
250C 2.5 h 2.5 h 30 min x 2 - 
250C 2.5 h 30 min 2 h wt 
250C 4 h 5 h 1 h wt 
250C 4 h 2 h 1 h wt 
300C 72 h - 30 min κάθε 

µέρα και 
αφήνουµε να 
µεγαλώσουν 
στους 300C  

wt και πολλές 
πεθαίνουν σε 
νυµφικό στάδιο 

 
Aνατοµία σε νύµφες που δεν εκκολάφθηκαν, δε φανέρωσε κάποιο πρόβληµα στη 
µορφολογία τους. 
 
 
 
Στέλεχος  yw; Gal4-SuvM15.M2; bx-UAS 
 

Egg lay 
temperature 

Egg lay duration Aging Heat shock 
duration 

Comments  

180C 6 h 20 h (180C) 1 h x 2 - 
250C 6 h 16 h (180C) 1 h wt 
250C 7 h 2 h 1 h wt  
180C 20 h - 45 min x 2 wt 
180C 15 h - 2 h - 
180C 18 h - 30 min κάθε 

µέρα  
wt 

250C 2 h  3 h 1 h  - 
 
 
 
 
Στέλεχος  yw; Gal4-HP1F6.M1; bx-UAS 
 

Egg lay 
temperature 

Egg lay 
duration 

Aging Heat shock 
duration 

Comments  

180C 14 h - 15 min wt 
250C 2 h 2 h  1 h wt 
250C 1 h 5 h 45 min  -  
250C 2 h - Aφήνουµε να 

µεγαλώσουν 
στους 300C  

Θνησιµότητα 
σε νυµφικό 
στάδιο 

180C 16 h 6 h Aφήνουµε να 
µεγαλώσουν 
στους 300C  

Θνησιµότητα  
σε νυµφικό 
στάδιο 

180C 17 h - 1 h κάθε µέρα  wt 
250C 4.5 h  - 1 h  wt 
250C 2 h 1 h 1 h - 
250C 4 h 20 h 1 h wt 
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250C 24 h - 2 h wt 
250C 24 h - 1 h wt 
250C 24 h - 30 min wt 
250C 4 h - 30 min wt 
250C 4 h 2 h 30 min wt 
250C 2 h 3 h 1 h wt 
250C 2 h 3 h 1 h x 2 wt 
250C 2 h 4 h 1 h wt 
250C 2 h 6 h (180C) 30 min wt 
180C 4 h 12 h (180C) 45 min wt 
180C 12 h - 1.5 h Θνησιµότητα  

σε νυµφικό 
στάδιο 

180C 6 h 12 h (180C) 45 min wt και κάποιες 
πεθαίνουν σε 
νυµφικό στάδιο 

250C 3 h 3 h Aφήνουµε να 
µεγαλώσουν 
στους 300C  

wt 

250C 3 h - Aφήνουµε να 
µεγαλώσουν 
στους 300C  

wt 

180C 72 h - 1 h x 2 κάθε 
µέρα  

Θνησιµότητα  
σε νυµφικό 
στάδιο 

 
Σε νύµφες που δεν εκκολάφθηκαν έγινε ανατοµία, αλλά ο φαινότυπός τους ήταν 
αγρίου τύπου. 
 
 
 
 
Στέλεχος  yw; Gal4-HP1M5.M2; bx-UAS 
 

Egg lay 
temperature 

Egg lay 
duration 

Aging Heat shock 
duration 

Comments  

180C 12 h - 1.5 h - 
180C 4 h 12 h (180C)  1.5 h wt 
250C 3 h 2 h 45 min  wt  
180C 6 h 12 h (180C)  45 min  wt 
180C 12 h 5 h 1 h  wt 
250C 3 h 3 h Aφήνουµε να 

µεγαλώσουν 
στους 300C  

- 

250C 3 h  - Aφήνουµε να 
µεγαλώσουν 
στους 300C  

Λίγες wt 

180C 72 h - 1 h x 2 κάθε 
µέρα 

Θνησιµότητα  
σε νυµφικό 
στάδιο 
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180C 24 h - 45 min κάθε 
µέρα  

Λίγες wt 

250C 3 h 16 h (180C)  1 h wt 
250C 5 h 18 h (180C)  1.5 h wt 
250C 24 h - 1 h x 3 wt 
250C 5 h 3 h 45 min κάθε 

µέρα  
wt 

180C 48 h - 45 min κάθε 
µέρα και 

αφήνουµε να 
µεγαλώσουν 
στους 300C   

Θνησιµότητα  
σε νυµφικό 
στάδιο 

250C 7 h - 1 h κάθε µέρα  wt 
 
 
 
 
Στέλεχος  yw; Gal4-HDACM9.M2; bx-UAS 
 

Egg lay 
temperature 

Egg lay 
duration 

Aging Heat shock 
duration 

Comments  

180C 6 h 20 h (180C)  1 h x 2  - 
180C 26 h -  45 min  wt 
250C 7 h 14 h (180C)  4 h  - 
180C 15 h - 4 h  - 
180C 12 h 5 h 1 h  wt 
250C 3 h 16 h (180C)  1 h x 2 κάθε 

µέρα 
- 

250C 4 h  - 15 min κάθε 
µέρα  

 wt 

180C 16 h - 1 h  - 
180C 18 h - 30 min κάθε 

µέρα  
Θνησιµότητα 
σε νυµφικό 
στάδιο 

250C 4 h 16 h (180C)  1 h - 
250C 3 h 18 h (180C)  1 h κάθε 

δεύτερη µέρα 
wt 

180C 18 h - 1.5 h wt 
250C 5 h - 45 min  x 2 wt 
180C 22 h - 45 min κάθε 

µέρα  
- 
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Στέλεχος  yw; Gal4-HDACF11.M2; bx-UAS 
 

Egg lay 
temperature 

Egg lay 
duration 

Aging Heat shock 
duration 

Comments  

180C 6 h 20 h (180C)  1 h x 2  - 
180C 26 h -  45 min  wt 
250C 5 h 16 h (180C)  1 h  wt 
180C 15 h - 4 h  - 
180C 16 h 3 h 1 h  wt 
250C 3 h 16 h (180C)  1 h για τις 2 

πρώτες µέρες 
wt 

250C 7 h  16 h (180C)  1 h   wt 
180C 16 h - 1 h   wt 
180C 18 h - 30 min κάθε 

µέρα  
Θνησιµότητα 
σε νυµφικό 
στάδιο 

250C 4 h 16 h (180C)  1 h - 
250C 3 h 24 h (180C)  1 h κάθε 2 

µέρες 
wt 

180C 18 h - 1.5 h wt 
250C 4 h 3 h 45 min  x 2 wt 
180C 20 h - 45 min x 2 

κάθε µέρα  
wt 

 
 
 
 
Στέλεχος  yw; Gal4-SETF1.M2; bx-UAS 
 

Egg lay 
temperature 

Egg lay duration Aging Heat shock 
duration 

Comments  

180C 6 h 20 h (180C)  1 h x 2  - 
180C 24 h -  45 min  wt 
180C 15 h - 4 h  - 
180C 4 h 14 h (180C)  4 h  - 
250C 7 h 16 h (180C)  1 h  wt 
250C 3 h 16 h (180C)  1 h x 2 κάθε 

µέρα 
- 

250C 4 h  3 h 15 min κάθε 
µέρα  

 wt 

180C 16 h - 1 h   wt 
180C 18 h 1 h 1.5 h  wt 
250C 4 h 16 h (180C)  1 h - 
250C 3 h 18 h (180C)  1 h κάθε 

δεύτερη µέρα 
wt 

180C 18 h - 1.5 h wt 
250C 5 h - 45 min  x 2 wt 
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180C 20 h - 45 min κάθε 
µέρα  

 wt 

 
H απουσία του αναµενόµενου φαινοτύπου µεταξύ των ενήλικων µυγών που 
εξετάστηκαν µπορεί να αποδοθεί σε διάφορους λόγους: 
1. Mη έκφραση των διαγονιδίων. 
Aνάλυση κατά Western σε πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα εµβρύων ύστερα από θερµικό 
σοκ, µε αντίσωµα που αναγνωρίζει  τις πρωτεΐνες HP1, ΗDAC1 και SET9, έδειξε ότι 
οι παραπάνω υβριδικές πρωτεΐνες εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα. Συνεπώς, η 
έλλειψη φαινοτύπου θα πρέπει να αποδοθεί στα παρακάτω.  
2. Mη έγκαιρη έκφραση των υβριδικών πρωτεϊνών. 
Eίναι γνωστό ότι το πρότυπο έκφρασης  των οµοιωτικών γονιδίων, συνεπώς και οι 
υποτιθέµενες επιγενετικές τροποποιήσεις στις ρυθµιστικές περιοχές τους, 
επιτελούνται νωρίς κατα τις πρώτες ώρες της εµβρυογένεσης. O υποκινητής  του 
γονιδίου hsp70 που χρησιµοποιείται για την έκφραση των παραγόντων µας  δεν 
αποκρίνεται στο θερµικό σοκ σε πολύ πρώιµα έµβρυα. Eνεργότητα του  hsp70 
υποκινητή ανιχνεύεται ταυτόχρονα ή και αργότερα από την έκφραση των γονιδίων 
χάσµατος. Eίναι λοιπόν πιθανό να έχει ήδη δροµολογηθεί το επιγενετικό πρόγραµµα 
στη ρυθµιστική περιοχή  abx/bx τη στιγµή που εκφράζονται τα διαγονίδιά µας.  
3. Aνεπάρκεια πρόσδεσης και δράσης των υβριδικών πρωτεϊνών. 
O πειραµατικός έλεγχος της πρόσδεσης στο UAS και της δράσης (µεθυλίωση, 
απακετυλίωση) των υβριδικών πρωτεϊνών σε έναν ετερογενή πληθυσµό κυττάρων, 
όπως αυτός του αναπτυσσόµενου εµβρύου, είναι εξαιρετικά δύσκολος και 
χρονοβόρος και δεν πραγµατοποιήθηκε. 
4. Aνεπάρκεια υπερνίκησης των ενδογενών ενεργοποιητικών σηµάτων. 
O επιθυµητός οµοιωτικός φαινότυπος  θα προϋπέθετε την εγκαθίδρυση µιας κλειστής 
χρωµατινικής δοµής, καταλυόµενης από τη δράση του διαγονιδίου µας, σε βάρος των 
ενδογενών σηµάτων που υπαγορεύουν το αντίθετο (ανοιχτή χρωµατινική δοµή). Kάτι 
τέτοιο δε φαίνεται να συµβαίνει. Σε υποστήριξη της παραπάνω υπόθεσης, έρχεται η 
παρατήρηση ότι αν ο παράγοντας που θερµοεπαχθεί είναι ο ενεργοποιητής GAL4, το 
πρότυπο έκφρασης του UAS-lacZ εξακολουθεί να αντιστοιχεί σε αυτό του abx/bx, 
όπως άλλωστε συµβαίνει και απουσία του GAL4. Mε άλλα λόγια, τα ενδογενή 
σήµατα της ρυθµιστικής περιοχής abx/bx υπερισχύουν του τεχνητού (UAS). Θα είχε 
λοιπόν ενδιαφέρον να µελετήσει κανείς τη δράση των παραπάνω υβριδικών 
πρωτεϊνών σε κάποιο απλά ρυθµιζόµενο διαγονίδιο (π.χ. mini-white) που φέρει UAS 
ρυθµιστικές αλληλουχίες αντί του ενδογενούς γονιδίου που εµείς εξετάσαµε. 
 
 
  
1. Bender W and Fitzgerald DP .(2001) Mol Cel Biol 21, 6585-6597. 
2. Bender W and Fitzgerald DP .(2002) Development 129, 4923-4930. 
3. Czermin B et al.(2002) Cell 111, 185-196. 
4. McCall K and Bender W.(1996) EMBO J 15, 569-58. 
5. Muller J et al.(2002) Cell 111, 197-208. 
6. Nishioka K et al.(2002) Gen Dev 16, 479-489. 
7. Peifer M et al.(1987) Gen Dev 1, 891-898. 
8. Wade PA et al.(1998) Cur Biol 8, 843-846. 
9. Zhang Y et al.(2001) Mol Cell 8, 1207-1217. 
10. Zhang Y et al.(2001) Mol Cell 8, 1207-1217. 
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∆EYTEPO MEPOΣ 
 
 
 
 
 
 
 
ΛEITOYPΓIKH ANAΛYΣH TMHMATOΣ THΣ PYΘMIΣTIKHΣ ΠEPIOXHΣ 

TOY ΓONI∆IOY Nubbin ΣTH Drosophila melanogaster. 
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Tο γονίδιο nubbin (nub ή pdm-1) της Drosophila melanogaster κωδικοποιεί για ένα 
µεταγραφικό παράγοντα µε περιοχές POU και homeodomain. Εκφράζεται κατά την 
εµβρυογένεση µε πρότυπο  γονιδίου χάσµατος (gap gene), καθώς και σε κύτταρα του 
κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήµατος. Στο στάδιο της προνύµφης 
εκφράζεται στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού, στο τµήµα που µελλοντικά θα δώσει 
το φτερό και στους αναπτυξιακούς δίσκους των ποδιών σε οµόκεντρους κύκλους 
(εικόνα 1).   
 

 
Eικόνα 1: Έκφραση  του nub στο δίσκο του φτερού (αριστερά) και στους δίσκους των 
ποδιών (δεξιά) 

 
Στο δίσκο του φτερού παίζει σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό της περιοχής του 
φτερού (Cifuentes et al., 1997, Ng et al., 1995), εν µέρει περιορίζοντας τη δράση της 
πρωτεΐνης Notch στο ραχιαιο-κοιλιακό όριο του φτερού  (Neumann et al., 1998). 
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η οργάνωση του γονιδίου nub στο χρωµόσωµα 
καθώς και γνωστές µεταλλαγές του (nub1 και nub2). Όπως φαίνεται, µε εναλλακτικό 
µάτισµα παράγονται δύο διαφορετικά µετάγραφα που διαφέρουν στο πρώτο εξόνιο, 
τα οποία  έχουν κοινή έκφραση στο δίσκο του φτερού.  
H µεταλλαγή nub2 οφείλεται σε έλλειψη χρωµοσωµικής περιοχής που βρίσκεται σε 
απόσταση 5 kb από το 5' άκρο του πρώτου εξονίου της µεταγραφικής µονάδας nub β. 
H µεταλλαγή nub1 οφείλεται στην ένθεση του ρετρο-µεταθετού 412 στο πρώτο 
ιντρόνιο του nub β, κοντά στον υποκινητή του nub α.   
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Θελήσαµε να βρούµε τη ρυθµιστική περιοχή που καθορίζει το πρότυπο έκφρασης του 
nub. Θεωρήσαµε ότι η περιοχή µεταξύ των περιοριστικών θέσεων BglII και EcoRI, 
που περιλαµβάνει την περιοχή 5' του εξονίου α και µέρος αυτού, είναι πιθανό να 
φέρει ρυθµιστικές αλληλουχίες (δεδοµένου ότι η nub1 µεταλλαγή σε αυτή την περιοχή 
είναι σχεδόν µηδενική). 
Tο τµήµα  BglII-EcoRI, µεγέθους 3.1 kb ήταν κλωνοποιηµένο στον φορέα 
pBluescript KS+. Σχεδιάσαµε τους εκκινητές nubF1 και nubR1 για να αποµονώσουµε 
το µεγαλύτερο τµήµα της αλληλουχίας (µεγέθους 2.6 kb), µαζί µε τον ενδογενή 
υποκινητή του nub α, ο οποίος φέρει DPE (downstream core promoter element) και 
όχι TATAA στοιχείο. Στο 5'άκρο του κάθε εκκινητή τοποθετήσαµε θέσεις 
περιορισµού για την περαιτέρω κλωνοποίηση του DNA στους επιθυµητούς φορείς. 
 
nubF1: 
5'-CG GAA TTC TCA GTA AAA TAC AAA CAC A-3'  
              EcoRI                  αλληλουχία nub  
nubR1: 
5'-TCC CCC GGG GAA ATG GTG GCG TAT-3' 
                 SmaI             αλληλουχία nub  
Tο πρόγραµµα PCR που ακολουθήθηκε φαίνεται παρακάτω: 
 
 
 

5min 940C (αποδιάταξη DNA)  
                                                       ↓      

  1min 940C (αποδιάταξη DNA) 
                                                       ↓ 

5 πρώτοι κύκλοι         1min  450C (υβριδοποίηση εκκινητών) 
               ↓ 
         3min 720C (επιµήκυνση αλυσίδων) 

                                                       ↓ 
 

1min 940C (αποδιάταξη DNA) 
                                                       ↓ 

30 κύκλοι        1min  650C (υβριδοποίηση εκκινητών) 
                   ↓ 
         3min 720C (επιµήκυνση αλυσίδων) 

                                                   ↓ 
                                          5min 720C 

 
 
To DNA στη συνέχεια κλωνοποιήθηκε σε δύο ενδιάµεσους φορείς, τους pSLfa-βgal 
και pSLfa-DsRed, µπροστά από τα γονίδια µάρτυρες lacZ και  DsRed αντίστοιχα. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ένζυµα EcoRI και SmaI κόβουν και στους δύο φορείς µια 
φορά, αποµακρύνοντας τους TATAA υποκινητές hsp43 και hsp70 που βρίσκονται 
στους αντίστοιχους φορείς πριν την κωδική αλληλουχία των γονιδίων-µαρτύρων.  
Aπό τους ενδιάµεσους φορείς, µετά από πέψη µε AscI, αποµονώθηκαν τα τµήµατα  
που περιείχαν:  
(nub EcoRI-SmaI)-lacZ-SV40 polyA tail  και  (nub EcoRI-SmaI)-DsRed-SV40 polyA 
tail, τα οποία κλωνοποιήθηκαν στον φορέα piggyBac-EGFP, ο οποίος φέρει ένα 
τρανσποζόνιο piggyBac µε την κασέτα 3xP3-EGFP ως διαγονιδιακό µάρτυρα. Oι 
τελικές κατασκευές ενέθηκαν ξεχωριστά σε έµβρυα Drosophila yw, ενώ η δεύτερη 
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από τις κατασκευές ενέθηκε επίσης σε pearl έµβρυα του κολεόπτερου Tribolium 
castaneum, σε κάθε περίπτωση µαζί µε ένα πλασµίδιο που εκφράζει την τρανσποζάση 
piggyBac κάτω από τον έλεγχο του Drosophila hsp70 υποκινητή.  
Oι 15 διαγονιδιακές σειρές της Drosophila που προέκυψαν µε το γονίδιο-µάρτυρα 
lacZ, ελέχθησαν µε χρώση X-Gal, για να δούµε αν αναπαράγουν το πρότυπο 
έκφρασης του nub είτε σε εµβρυικό, είτε σε προνυµφικό στάδιο. Καµία από τις σειρές 
που έφεραν το διαγονίδιο (nub EcoRI-SmaI)-lac-Z-SV40 polyA tail  δεν έδωσε το 
αναµενόµενο πρότυπο. H πιθανότερη εξήγηση είναι ότι το τµήµα του DNA που 
έχουµε κλωνοποιήσει δεν περιέχει ρυθµιστικές αλληλουχίες, ή περιέχει τµήµα αυτών, 
που όµως δεν είναι αρκετό για να καθοδηγήσει την έκφραση nub.  
Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι αρκετές σειρές, περίπου οι µισές, έδωσαν 
κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο έκφρασης τόσο σε εµβρυϊκά όσο και σε προνυµφικά 
στάδια. Αυτό σηµαίνει ότι το διαγονίδιό µας αποτελεί ένα καλό αισθητήρα ενδογενών 
ενισχυτών. Ενδεικτικά, παραθέτουµε παρακάτω  διάφορα πρότυπα που προέκυψαν:   

 

    M13.M2 δίσκος φτερού                M13.M2 δίσκοι ποδιών     

     M13.M2 έµβρυο                            M14 δίσκος φτερού 

M14 δίσκος µατιού-κεραίας             M14 δίσκοι ποδιών 
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M4.M1 δίσκος φτερού                M4.M1 δίσκος µατιού-κεραίας 

 M11.F1 δίσκος φτερού                   M11.F1 δίσκος ποδιού     
 

M11.F1 δίσκος αλτήρα                   M5.M1 δίσκοι ποδιού-αλτήρα 

M5.M1 δίσκος µατιού-κεραίας         M15.M1 κεντρικό νευρικό 
 

M15.M1 δίσκοι ποδιού                    F10.M1 δίσκοι φτερού-ποδιού 
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M12.M1 έµβρυο                              M9.M1 έµβρυο 
 
 
Oι 14 διαγονιδιακές σειρές που έφεραν το DsRed ως γονίδιο µάρτυρα, ελέγχθηκαν 
για φθορισµό µόνο στα εµβρυϊκά στάδια. Tέσσερεις από αυτές δίνουν διαφορετικά 
και  συγκεκριµένα πρότυπα έκφρασης της πρωτεΐνης DsRed σε εµβρυϊκό στάδιο, 
καµία όµως δεν αναπαράγει το πρότυπο του nub. 
Εφόσον η περιοχή nub (EcoRI-SmaI) δεν αναπαράγει το πρότυπο έκφρασης του nub 
στη Drosophila, δεν περιµένουµε να δούµε το πρότυπο έκφρασης του nub ούτε στο 
Tribolium. 
Φαίνεται όµως, από τα διαφορετικά πρότυπα που πήραµε, ότι η κατασκευή που 
χρησιµοποιήσαµε µπορεί να παγιδεύει ενισχυτές µε µεγάλη συχνότητα. Πιθανόν, ο 
ενδογενής υποκινητής DPE να είναι περισσότερο ευαίσθητος σε σηµατοδότηση από 
ρυθµιστικές περιοχές. Εναλλακτικά, µπορεί το τµήµα nub (EcoRI-SmaI)  να περιέχει 
κάποιες θέσεις πρόσδεσης µεταγραφικών παραγόντων, οι οποίες όµως µόνες τους δεν 
επαρκούν για µεταγραφική ενεργοποίηση και χρειάζονται συµµετοχή επιπλέον 
περιοχών για να δράσουν. H κλωνοποίηση και ταυτοποίηση των παρακείµενων των 
ενθέσεών µας περιοχών (inverse PCR µε εκκινητές που υβριδοποιούν στα άκρα του 
piggyBac) θα επιτρέψει να εξακριβώσουµε κατα πόσο τα πρότυπα έκφρασης των 
διαγονιδιακών σειρών ανταποκρίνονται σε ενδογενή πρότυπα γονιδίων. Tέλος, 
αναµένεται µε ενδιαφέρον, αν και στο κολεόπτερο η συγκεκριµένη κατασκευή θα 
µπορεί να παγιδεύει µε µεγάλη συχνότητα ενδογενείς ενισχυτές. 
 
 
11. Cifuentes FJ, Garcia-Bellido A.(1997) Proc.Natl.Acad.Sci.USA 94, 11405-11410. 
12. Ng M, Diaz-Benjumea FJ, Cohen SM. (1995) Development 121, 589-599. 
13. Neumann CJ, Cohen SM (1998) Nature 281, 409-413. 
 

 19


