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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Οι κυτταρικές διασυνδέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των γειτονικών επιθηλιακών κυττάρων 

είναι σημαντικές για τη διατήρηση της επιθηλιακής ακεραιότητας. Στα κύτταρα που εμφανίζουν 

πολικότητα, η δημιουργία και λειτουργία των κυτταρικών διασυνδέσεων εξαρτάται από τη διατήρηση 

της σωστής βασεοπλευρικής πολικότητας και από τον εντοπισμό των πρωτεϊνών των διασυνδέσεων 

στις σωστές μεμβρανικές περιοχές. Στις κυτταρικές μεμβράνες παρατηρείται διαμερισματοποίηση 

τόσο των πρωτεϊνών, όσο και των λιπιδίων της μεμβράνης. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην 

κατανόηση της συμμετοχής διαφόρων πρωτεϊνών των κυτταρικών διασυνδέσεων στην κυτταρική 

πολικότητα και του μηχανισμού με τον οποίο εντοπίζονται οι συγκεκριμένες πρωτεΐνες στις 

κατάλληλες μεμβρανικές περιοχές. Αντίθετα, ελάχιστα γνωρίζουμε για τη συμμετοχή των λιπιδίων 

στην κυτταρική πολικότητα και στις κυτταρικές διασυνδέσεις.  

Χρησιμοποιούμε τη Drosophila ως ένα σύστημα κατάλληλο για τη μελέτη του ρόλου των 

λιπιδίων, και ιδιαιτέρως των (γλυκο-)σφιγγολιπιδίων και φωσφολιπιδίων, στη διατήρηση της 

κυτταρικής πολικότητας και της κυτταρικής συνάφειας. Επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία των 

διαφραγματικών συνδέσμων (Septate Junctions/ SJs), που είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση του 

φραγμού διαπερατότητας που δημιουργείται από τα επιθηλιακά κύτταρα. Πραγματοποιήθηκε μια 

γενετική σάρωση για την ταυτοποίηση νέων γονιδίων απαραίτητων για την ακεραιότητα του φραγμού 

διαπερατότητας των επιθηλίων της Drosophila melanogaster, χρησιμοποιώντας την δοκιμή 

διείσδυσης χρωστικής (dye penetration assay), που είναι μια εύκολη μέθοδος για την παρουσίαση της 

διατάραξης του επιθηλιακού φραγμού διαπερατότητας. Η σάρωση πραγματοποιήθηκε σε μια συλλογή 

από στελέχη της Drosophila τα οποία εμφανίζουν μεταλλαγές σε γονίδια του μεταβολισμού των 

λιπιδίων και αποκάλυψε 8 πιθανά νέα γονίδια, μεταλλαγές των οποίων εμφανίζουν διατάραξη του 

φραγμού διαπερατότητας.  

Στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να κατανοήσουμε μορφολογικές ανωμαλίες σε δύο 

μεταλλαγμένα στελέχη που παρουσιάζουν διατάραξη στο φραγμό διαπερατότητας στην παραπάνω 

γενετική σάρωση. Παράλληλα στα πλαίσια της μελέτης ενός γονιδίου του μεταβολισμού των λιπιδίων 

που φαίνεται να εμπλέκεται στην ανάπτυξη της τραχείας, προσπαθούμε να χαρακτηρίσουμε ένα 

μεταλλαγμένο στέλεχος για το γονίδιο αυτό.  

Ένα δεύτερο κομμάτι της παρούσας εργασίας, αφορά στο χαρακτηρισμό της υποκυττάριας 

κατανομής διαφορετικών τύπων λιπιδίων σε πολικά κύτταρα των επιθηλίων της Drosophila, 

κατασκευάζοντας κατάλληλα χιμαιρικά μόρια που επιτρέπουν την παρατήρηση διαφορετικών τύπων 

λιπιδίων. 
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1. ABSTRACT 
 

The cellular junctions that connect the neighbouring cells of the epithelia, are important for the 

maintenance of the epithelial integrity. In polarised cells, junction formation and function depend on 

cells attaining the correct apical-basal polarity and on the trafficking of junction components to the 

correct membrane domain. While much progress has been made in learning how several junction 

proteins contribute to cell polarity, little is known about the contribution of lipids to cell polarization 

and cell adhesion.  

We use Drosophila as a system to study the role of lipids ((glyco)-sphingolipids and 

phospholipids) in the establishment of cell polarity and cell adhesion. We concentrate on the 

formation of septate junctions (SJ), which sustain the permeability diffusion barriers, and are found 

among epithelial cells and among glial cells that enwrap the nervous system. As a handle to the 

genetic study of lipids in this context, we investigate the contribution of lipid metabolism genes to the 

process of SJ formation. We performed a genetic screen for the identification of new genes 

responsible for integrity of the epithelia permeability barrier in Drosophila melanogaster, using the 

dye penetration assay, which is an easy way to monitor the disruption of the epitheial permeability 

barrier. We screened mutants in sphingolipid, glycosphingolipid, and phospholipid metabolism genes 

and identified 8 possible candidate genes, which when mutated, lead to disruption of the permeability 

barrier. 

In this particular study, we are trying to phenotypically characterize two mutant strains that show 

impaired permeability barrier in the dye penetration assays. Additionally, in the context of studying a 

lipid metabolism gene that appears to be involved in the development of the trachea, we are trying to 

characterize a mutant strain for this gene. 

A second part of this project involves the characterization of the subcellular localization of 

different types of lipids in polarized cells of the epithelia of Drosophila melanogaster, by creating 

adequate chimeric molecules.These molecules contain GFP protein and allow the speculation of 

different types of lipids. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

2.1. ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι επιθηλιακοί ιστοί παρουσιάζουν 

μια χαρακτηριστική κορυφαίο-βασική 

πολικότητα (apicobasal polarity), με 

την κορυφαία περιοχή να έρχεται σε 

επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και 

τη βασική περιοχή να έρχεται σε επαφή 

με το βασικό έλασμα (basal lamina). 

Στην πλευρική περιοχή των 

επιθηλιακών κυττάρων αναπτύσσονται 

διακυτταρικές συνδέσεις, οι οποίες 

ανάλογα με τις φυσιολογικές τους 

λειτουργίες μπορούν να διακριθούν σε: 

(1) συνδέσεις που λειτουργούν ως 

φραγμοί διαπερατότητας, όπως οι 

Διαφραγματικοί Σύνδεσμοι (Septate 

Junctions/ SJs) στα ασπόνδυλα και οι 

Στενοσύνδεσμοι (Tight Junctions/ TJs) 

στα σπονδυλωτά, (2) συνδέσεις αγκυροβόλησης, όπως οι  Σύνδεσμοι Πρόσδεσης (Adherens 

Junctions/ AJs), τα Δεσμοσώματα (desmosomes) και τα Ημιδεσμοσώματα (hemidesmosomes), και (3) 

συνδέσεις που επιτρέπουν τη διακυτταρική επικοινωνία, όπως οι Χασματοσύνδεσμοι (Gap Junctions/ 

GJs) [12]. [Εικόνα 2.1] Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην κατανόηση της 

λειτουργίας, της δομής και της μοριακής βάσης των διαφορετικών τύπων διακυτταρικών συνδέσεων.  

 

Στην παρούσα μελέτη, θα ασχοληθούμε με μια βασική ιδιότητα των επιθηλιακών κυττάρων, την 

ικανότητά τους να λειτουργούν ως φραγμοί διαπερατότητας μεταξύ της κορυφαίας και 

βασεοπλευρικής τους επιφάνειας. Έτσι καθιστούν αδύνατη την ελεύθερη διάχυση των διαλυτών κατά 

μήκος του επιθηλίου και ανάμεσα από τα κύτταρα. Συγκεκριμένα θα μας απασχολήσει ο επιθηλιακός 

φραγμός διαπερατότητας που σχηματίζεται από τα κύτταρα του τραχειακού συστήματος της 

Drosophila, και θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε πιθανό ρόλο διαφορετικού τύπου λιπιδίων στο 

σχηματισμό του.  

 

 

Εικόνα 2.1: Διακυτταρικές συνδέσεις. Σχηματική 
απεικόνιση επιθηλιακού κυττάρου σπονδυλωτών. 
Παρατηρούμε την κορυφαία (apical) και τη βασεοπλευρική 
(basolateral) περιοχή της κυτταρικής μεμβράνης και τον 
εντοπισμό και τη δομή των επιμέρους διακυτταρικές 
συνδέσεις. [5] 
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2.2. ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (SEPTATE JUNCTIONS) ΣΤΗ Drosophila 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο επιθηλιακός φραγμός 

διαπερατότητας στη Drosophila βασίζεται σε ειδικές 

διακυτταρικές συνδέσεις μεταξύ των επιθηλιακών 

κυττάρων, που ονομάζονται Διαφραγματικοί Σύνδεσμοι 

(Septate Junctions/ SJs). Οι SJs εντοπίζονται στην 

κορυφαία περιοχή της πλευρικής μεμβράνης των 

κυττάρων, βασικά (basally) των AJs. [Εικόνα 2.2]  

 

Ανάλογα με τη μορφολογία τους, μπορούμε να 

διακρίνουμε δύο κατηγορίες SJs: τους λείους (smooth) 

και τους πτυχωτούς (pleated) SJs. Στη Drosophila, οι 

πτυχωτοί SJs εντοπίζονται στα επιθήλια εξωδερμικής 

προέλευσης (επιδερμίδα, τραχειακό σύστημα, σιελογόνοι 

αδένες, κ.α.) και μεταξύ των γλοιακών κυττάρων που 

σχηματίζουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό (Blood Brain 

Barrier/ ΒΒΒ) [2,13] ενώ οι λείοι SJs εντοπίζονται 

μονάχα μεταξύ των κυττάρων του μεσεντέρου και οι 

γνώσεις μας γι’ αυτούς είναι περιορισμένες. [6] 

 

Στην περιοχή των SJs, οι κυτταρικές μεμβράνες των 

γειτονικών κυττάρων απέχουν 15nm. Κατά την παρατήρηση των πτυχωτών SJs στο ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο, γίνονται ορατές, χαρακτηριστικές παράλληλες σειρές (septa) από υλικό ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας που συνδέει τα γειτονικά κύτταρα. Τα septa δίνουν στους SJs χαρακτηριστική 

μορφολογία σκάλας (ladder-like). [6] [Εικόνα 2.6] Στο εξής, θα γίνεται αναφορά μονάχα στους 

πτυχωτούς SJs.  

 

Πέραν από τη δράση τους στον επιθηλιακό φραγμό διαπερατότητας, οι SJs φαίνεται να έχουν ρόλο 

στην πρόσδεση των γειτονικών κυττάρων (μαζί με άλλες διακυτταρικές συνδέσεις, όπως οι AJs) και 

στη διατήρηση της κυτταρικής πολικότητας των επιθηλιακών κυττάρων. [14] Συνδέσεις που 

ομοιάζουν με τους SJs έχουν παρατηρηθεί σε διάφορα είδη ασπονδύλων (καρκινοειδή, μαλάκια, 

εχινόδερμα, κ.α) [12] 

 

 

Εικόνα 2.2: Σχηματική απεικόνιση 
επιθηλιακού κυττάρου της Drosophila. 
Παρατηρούμε την κορυφαία (apical) και 
τη βασεοπλευρική (basolateral) περιοχή 
της κυτταρικής μεμβράνης και τις 
επιμέρους διακυτταρικές συνδέσεις. Οι 
SJs εντοπίζονται βασικά της zonula 
adherens (ZA), περιοχής οπού 
εδράζονται οι AJs. ([6]τροποποιημένη) 
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2.2.1. Μοριακή σύσταση των SJs 

 

Πολυάριθμες μελέτες, έχουν αποκαλύψει πρωτεΐνες των SJs των επιθηλιακών κυττάρων της 

Drosophila. Μεταλλαγές στα γονίδια των συγκεκριμένων πρωτεϊνών οδηγούν στην διατάραξη του 

φραγμού διαπερατότητας στα επιθήλια και μεταξύ των γλοιακών κυττάρων που σχηματίζουν τον 

Αιματοεγκεφαλικό Φραγμό (Blood Brain Barrier/ BBB) [15-25], στον απεντοπισμό άλλων πρωτεϊνών 

των SJs καθώς και σε μορφολογικές διαταραχές στους επιμέρους ιστούς (πχ. μεταλλαγές σε κάποια 

γονίδια των SJs οδηγούν στην αύξηση της διάμετρος του τραχειακού σωλήνα [3,16,22]). 

 

Ένα από τα πρώτα μόρια των SJs που 

ταυτοποιήθηκαν, είναι η διαμεμβρανική 

πρωτεΐνη Neurexin IV[26]. Η Nrx IV 

εντοπίζεται στην περιοχή των SJs στη 

Drosophila και είναι απαραίτητη για τη 

διατήρηση του επιθηλιακού φραγμού 

διαπερατότητας αλλά και του ΒΒΒ [26] 

και του Αιματοοφθαλμικού Φραγμού 

(Blood-Eye Barrier/ BEB) [25]. Σε 

μεταλλαγμένα στελέχη για την Nrx IV 

απουσιάζουν τα septa από τους SJs [26]. 

 

Η Nrx IV αποτελεί κομβικό μόριο 

για την οργάνωση των SJs, καθώς 

αναπτύσσει ποικίλες αλληλεπιδράσεις 

με άλλες πρωτεΐνες τους. Συγκεκριμένα, 

η Nrx IV πραγματοποιεί ετεροφιλικές αλληλεπιδράσεις με τις διαμεμβρανικές πρωτεΐνες της 

οικογένειας των ανοσοσφαιρινών, DContactin (DCont) (in cis) [21] και Neuroglian (Nrg) (in trans) 

[18] σχηματίζοντας έτσι ένα σύμπλοκο τριών μορίων (tripartite complex) [Εικόνα 2.3]. Το σύμπλοκο 

αυτό παίζει κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία και διατήρηση του φραγμού διαπερατότητας. Στα 

σπονδυλωτά συναντάμε τις πρωτεΐνες NRX IV/Caspr/Paranodin (NCP1), contactin, και Neurofascin-

155 (NF-155) οι οποίες είναι ομόλογες των Nrx IV, DCont και Nrg της Drosophila, αντίστοιχα.  

Παράλληλα, η Nrx IV, αλληλεπιδρά και με κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες, όπως οι πρωτεΐνες 

Coracle (Cora) και Varicose (Vari). Η πρωτεΐνη Cora είναι μια πρωτεΐνη της οικογένειας των Four-

point-one, Ezrin, Radixin, Moesin (FERM) πρωτεϊνών [15,27,28], της οποίας ο εντοπισμός στους  SJs 

εξαρτάται από τη Nrx IV, καθώς σε περίπτωση απουσίας της Nrx IV, η Cora εντοπίζεται στο 

κυτταρόπλασμα [26] Η πρωτεΐνη Vari, είναι μια πρωτεΐνη της οικογένειας των Membrane-Associated 

Εικόνα 2.3: Μοριακές αλληλεπιδράσεις στην περιοχή 
των SJs των επιθηλιακών κυττάρων της Drosophila. 
Παρουσιάζεται το σύμπλοκο των τριών πρωτεϊνών Nrx IV- 
DCont- Nrg, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις της Nrx IV με 
τις πρωτεΐνες Vari, Cora (πρωτεΐνες ικριώματος/ 
scaffolding molecules). Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
Gliotactin, Sinuous και Dlg, είναι άγνωστες. [8] 
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Guanylate Kinase homologues (MAGUKs) και φαίνεται να συμμετέχει στη δημιουργία και όχι στη 

διατήρηση των SJs [24] [29]. Οι δύο αυτές πρωτεΐνες είναι πιθανό να λειτουργούν ως μόρια 

«σκαλωσιές» (scaffolding molecules), τα οποία φέρνουν κοντά επιμέρους σύμπλοκα Nrx IV/Cont/ 

Nrg, [Εικόνα 2.3], σχηματίζοντας έτσι τους SJs και το φραγμό διαπερατότητας. [8] Δυο ακόμα μόρια 

που γνωρίζουμε ότι αλληλεπιδρούν με την Nrx IV, είναι οι πρωτεΐνες Scribble (Scrib) [30] και Discs 

large (Dlg) [14].  

Πέραν από την πρωτεΐνη Nrx IV  και τις πρωτεΐνες με τις οποίες αλληλεπιδρά, έχουν ταυτοποιηθεί 

και άλλα μόρια των SJs της Drosophila. Έτσι γνωρίζουμε ότι οι πρωτεΐνες Gliotactin (Gli) [19], 

Lachesin (Lac)[20,31], τα μόρια Megatrachea (Mega) [17] και Sinous (Sinu) [22] που εμφανίζουν 

ομοιότητες με τις πρωτεΐνες Claudins των σπονδυλωτών και οι δύο υπομονάδες, α (ATPα) και β 

(NRV2) της Na/K ATPase, [16,32]εντοπίζονται στην περιοχή των SJs και παίζουν ρόλο στο φραγμό 

διαπερατότητας [Εικόνα 2.4]. Στην Εικόνα 2.5, παρουσιάζονται σχηματικά τα μόρια που συναντώνται 

στην περιοχή των SJs της Drosophila και οι μέχρι σήμερα γνωστές, μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι πειράματα ανοσοκατακρήμνισης [31]από τους Paul et al, παρουσιάζουν 

αλληλεπιδράσεις της πρωτεΐνης NRV2 της Na/K ATPase με τις πρωτεΐνες Nrx IV και Cora, 

προτείνοντας έτσι την ύπαρξη αλληλεπιδράσεων του συμπλόκου Nrx IV/Cont/ Nrg με την Na/K 

ATPase στην περιοχή των SJs [16] (οι συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις δεν παρουσιάζονται στην 

εικόνα 2.5) 

Εικόνα 2.4: Πρωτεΐνες που συμμετέχουν στους SJs της Drosophila. Παρουσιάζονται οι πρωτεΐνες 
των SJs στη Drosophila, οι ομόλογες τους στα σπονδυλωτά, οι επιμέρους χαρακτηριστικές μεμβρανικές 
περιοχές και η λειτουργίες τους. [3] 
EGF: epidermal growth factor, FERM: Band 4.1 ezrin radixin moesin homology, FnIII: fibronectin type 
III, GUK: guanylate kinase, Ig: immunoglobulin, vPJ: οι ομόλογες πρωτεΐνες των σπονδυλωτών, 
εντοπίζονται και λειτουργούν στους PJs.  
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Εικόνα 2.5: Δομή και μοριακή σύσταση των SJs της  Drosophila. Απλουστευμένη σχηματική απεικόνιση 
των πρωτεϊνών που εντοπίζονται στους SJs της Drosophila και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Το 
διάγραμμα περιλαμβάνει στοιχεία τόσο των SJs μεταξύ γλοιακών κυττάρων και άξονα (ΒΒΒ), όσο και 
μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων (Epithelial Permeability Barrier). Κάποιες από τις πρωτεΐνες και στις δύο 
πλευρές της κυτταρικής σύνδεσης (πχ. οι πρωτεΐνες neuroglian και Fasciclin III) είναι πιθανό να 
συμμετέχουν σε ομοφιλικές αλληλεπιδράσεις. Οι μοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πρωτεϊνών 
Neurexin IV, Coracle και των δύο Ig-domain μορίων κυτταρικής συνάφειας (cell-adhesion molecules/ 
CAMs) Neuroglian (NRG) και Dcontactin, έχουν δειχθεί πειραματικά, ή θεωρούνται λόγω των ομόλογων 
πρωτεϊνών τους στα σπονδυλωτα. Οι αλληλεπιδράσεις της κυτταροπλασματικής PDZ-binding περιοχής της 
Gliotactin και της Neurexin IV με τις PDZ περιοχές των πρωτεϊνών Scribble και  DLG , καθώς και οι 
αλληλεπιδράσεις της πρωτεΐνης Coracle με την 4.1-protein-binding περιοχή της DLG, παρουσιάζονται με 
διακεκομμένα βέλη. Ο εξωκυττάριος προσδέτης της Gliotactin, καθώς και οι ετεροφιλικές εξωκυττάριες 
αλληλεπιδράσεις  στις οποίες εμπλέκονται οι Fasciclin III και η Na+/K+ ATPase, είναι άγνωστες. Μελέτες 
έχουν δείξει ότι όλα τα μόρια που απεικονίζονται, με εξαίρεση τη Fasciclin III και την Drosophila ankyrin, 
είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των SJs στα επιθήλια και στο νευρικό σύστημα της Drosophila. [11] 
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2.3 ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ 

 

2.3.1. ΣΤΕΝΟΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (TIGHT JUNCTIONS) – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ SJs ΣΤΑ 

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ 

 

Στα σπονδυλωτά, δεν έχουν 

παρατηρηθεί SJs μεταξύ των 

επιθηλιακών κυττάρων. Ο επιθηλιακός 

φραγμός διαπερατότητας δημιουργείται 

από τους Στενοσυνδέσμους (TJs), 

γεγονός που τους καθιστά λειτουργικά 

ανάλογα των SJs των ασπονδύλων. 

[33] 

 

Οι TJs εμφανίζουν μορφολογικές 

και μοριακές διαφορές σε σχέση με 

τους SJs. Συγκεκριμένα, οι TJs 

εντοπίζονται κορυφαία (apically) των 

AJs και εμφανίζουν περιοδικά σημεία 

προσκόλλησης των μεμβρανών 

(kissing points) των επιθηλιακών κυττάρων και όχι τα χαρακτηριστικά septa που ενώνουν τις 

κυτταρικές μεμβράνες των γειτονικών κυττάρων στις περιοχές των SJs [Εικόνα 2.6]. Σε επίπεδο 

μοριακής σύστασης, οι πρωτεΐνες που απαρτίζουν τους TJs δεν εμφανίζουν ιδιαίτερες ομοιότητες με 

αυτές που απαρτίζουν τους SJs, με μοναδική εξαίρεση τις Claudins. [Εικόνα 2.7] Η ανεύρεση στις SJs 

των μορίων Sinous [22] και Megatrachea [17] που ομοιάζουν με τις Claudins των σπονδυλωτών, είναι 

ίσως μια πρώτη ένδειξη ότι η κοινή λειτουργία των TJs και SJs έχει κάποια κοινή εξελικτική 

προέλευση [22]. 

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.6: Η δομή των SJs των ασπονδύλων είναι 
διαφορετική από τη δομή των TJs των σπονδυλωτών. 
Παρατήρηση των διακυτταρικών συνδέσεων στο 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αποκαλύπτει, ότι: a) Οι TJs 
παρουσιάζονται σαν εστιακές συνδέσεις μεταξύ των δύο 
μεμβρανών, ενώ b) οι SJs ως μια διακυτταρική περιοχή 
που διασχίζεται από τα septa. (Scalebars=100nm) [7] 
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2.3.2. ΠΑΡΑΚΟΜΒΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (PARANODAL JUNCTIONS) – ΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΑ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ SJs ΣΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ 

 

Η μόνωση διαφορετικών περιοχών του νευράξονα των κυττάρων του νευρικού συστήματος στα 

σπονδυλωτά εξαρτάται από την ισχυρή πρόσδεση των γλοιακών κυττάρων σε αυτόν. Η πρόσδεση 

αυτή επιτυγχάνεται μέσω των Παρακομβικών Συνδέσεων/ Paranodal Junctions (PJs). Οι SJs 

εμφανίζουν δομικές, λειτουργικές και μοριακές ομοιότητες με τις παρακομβικές συνδέσεις. [11] 

[Εικόνα 2.8] Συγκεκριμένα, παρουσιάζουν επιμέρους δομές παρόμοιες με τα septa (septa-like) των 

SJs, ενώ ομόλογες πρωτεΐνες κάποιων συστατικών των PJs συναντώνται και στους SJs των εντόμων 

(π.χ. Caspr/Paranodin/Neurexin) [34].  

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.7: Σύγκριση των πρωτεϊνών των διακυτταρικών συνδέσεων στη Drosophila και στα 
σπονδυλωτά. Οι πρωτεΐνες παρουσιάζονται με διαφορετικά χρώματα ανάλογα με τον υποκυττάριο 
εντοπισμό τους. Οι περισσότερες ομόλογες πρωτεΐνες εμφανίζουν παρόμοιο υποκυττάριο εντοπισμό, με 
εξαίρεση τις Claudins οι οποίες εντοπίζονται στις συνδέσεις που σχηματίζουν το φραγμό διαπερατότητας 
(claudins 1-24 στους TJs των σπονδυλωτών, Sinous και Megatrachea στους SJs της Drosophila). Η 
πρωτεΐνη των σπονδυλωτών Band 4.1 εντοπίζεται τόσο στην κορυφαία, όσο και στη βασική περιοχή της 
πλευρικής μεμβράνης, ενώ αντίθετα, η ομόλογη της Coracle εντοπίζεται μονάχα στους SJs. [3]  
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Λόγω των παραπάνω ομοιοτήτων, οι SJs των εντόμων αποτελούν χρήσιμο μοντέλο για τη μελέτη 

της ανάπτυξης και λειτουργίας των φραγμών διαπερατότητας και κατά συνέπεια, την κατανόηση της 

φυσιολογίας τους και της εμπλοκής τους σε παθολογικές καταστάσεις. 

 

 

Εικόνα 2.8: Σύγκριση των SJs της Drosophila με τους PJs των σπονδυλωτών. Σχηματική απεικόνιση 
των επιμέρους διακυτταρικών συνδέσεων και παρουσίαση της σχετικής ομοιότητας που εμφανίζουν στη 
δομή τους. ([2] τροποποιημένη) 
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2.4. ΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Drosophila 

 

Το τραχειακό σύστημα της Drosophila είναι ένα δίκτυο επιθηλιακών αγωγών το οποίο 

αναπτύσσεται κατά μήκος του σώματος της μύγας και παρέχει οξυγόνο στους ιστούς. [9] Ο 

σχηματισμός του ξεκινά νωρίς κατά την εμβρυογένεση, κατά το στάδιο 10 της ανάπτυξης της 

Drosophila, από 20 ομάδες κυττάρων εξωδερμικής προέλευσης. Εμφανίζεται μια ομάδα κυττάρων σε 

κάθε πλευρά του εμβρύου, για κάθε μεταμερές από το δεύτερο θωρακικό μεταμερές, έως και το όγδοο 

κοιλιακό μεταμερές του εμβρύου. [35,36] Τα κύτταρα κάθε ομάδας, εγκολπώνονται και 

μεταναστεύουν (χωρίς να πραγματοποιούν περαιτέρω κυτταρικές διαιρέσεις) σε ένα στερεότυπο 

πρότυπο δημιουργώντας τις αρχικές διακλαδώσεις της τραχείας. Δημιουργία επιπρόσθετων 

διακλαδώσεων και συγχώνευση των γειτονικών οδηγούν στην ανάπτυξη ενός πλήρους τραχειακού 

συστήματος στο τέλος της εμβρυογένεσης. [Εικόνα 2.10] [37] 

Εικόνα 2.10: Τραχειακό σύστημα της Drosophila: Ανάπτυξη του αριστερού τμήματος του τραχειακού 
συστήματος της Drosophila από το στάδιο 11-16, το οποίο παρουσιάζεται με ανοσοεντοπισμό με TL-1 
(C-F) και mAb2A12 (G, H). (Το πρόσθιο τμήμα του εμβρύου παρουσιάζεται αριστερά και το ραχιαίο 
παρουσιάζεται προς τα πάνω. Η αγκύλη παρουσιάζει το πέμπτο ημιμεταμερές.) Στις κατώτερες εικόνες 
παρουσιάζεται σχηματικά η κατανομή των κυττάρων στον τραχειακό σωλήνα. [9] 
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2.5. ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΟ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Τα λιπίδια αποτελούν το κύριο συστατικό των μεμβρανών. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα λιπίδια 

είναι σημαντικά για λειτουργίες όπως η διακίνηση πρωτεϊνών (protein trafficking) και η οργάνωση 

μεμβρανικών περιοχών. [38,39] Η επίδραση των λιπιδίων στη δημιουργία και τη λειτουργία των SJs 

δεν έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα. Γενετικές μελέτες στον ποντικό έχουν δείξει ότι τα λιπίδια είναι 

απαραίτητα για την οργάνωση των παρακομβικών SJs-like συνδέσεων χωρίς να είναι γνωστός ο 

μηχανισμός [38,40-42] 

Σε μια προσπάθεια μελέτης του ρόλου των λιπιδίων στην δημιουργία των SJs και στη λειτουργία 

του επιθηλιακού φραγμού διαπερατότητας στη Drosophila, πραγματοποιήθηκε μια γενετική σάρωση 

μεταλλαγμένων στελεχών για γονίδια που σχετίζονται με το μεταβολισμό των σφιγγολιπιδίων, 

γλυκοσφιγγολιπιδίων και φωσφολιπιδίων [Strigini unpublished data]. Η διαλογή των μεταλλαγμένων 

στελεχών έγινε με χρήση της δοκιμής διείσδυσης χρωστικής (dye penetration assay). Η συγκεκριμένη 

τεχνική περιλαμβάνει την ένεση δεξτράνης (M.W. 10kDa) σημασμένης με φθορίζουσα χρωστική 

(rhodamine) σε έμβρυα και την παρατήρηση του τραχειακού συστήματος [15]. Αν ο φραγμός είναι 

λειτουργικός, η χρωστική δε διεισδύει στον τραχειακό σωλήνα. Αν ο φραγμός δεν είναι λειτουργικός, 

η χρωστική διεισδύει, όπως συμβαίνει στα στελέχη που φέρουν μεταλλαγές σε πρωτεΐνες των SJs. 

[Εικόνα 2.9] 

 

Εξετάσθηκαν μεταλλαγμένα στελέχη για 60 γονίδια του μεταβολισμού διαφορετικού τύπου 

λιπιδίων. Από τα στελέχη αυτά, 3 εμφάνισαν έντονο φαινότυπο διείσδυσης χρωστικής και 5 

εμφάνισαν ασθενέστερο φαινότυπο (low penetrance). [Strigini unpublished data].  

Στη συνέχεια, τα στελέχη που εμφανίζουν το φαινότυπο θα πρέπει να χαρακτηριστούν όσον αφορά 

τη μορφολογία του τραχειακού συστήματος και των SJs των επιθηλιακών κυττάρων.  

Εικόνα 2.9: Δοκιμή διείσδυσης χρωστικής στον τραχειακό σωλήνα της Drosophila. A. Γίνεται ένεση 
της ουσίας δεξτράνη-ροδαμίνη (M.W.10kDa). Μετά από 30-60 λεπτά, παρατηρείται το έμβρυο στο 
μικροσκόπιο φθορισμού Β. Σε έμβρυα με λειτουργικό φραγμό η χρωστική δε διεισδύει στον τραχειακό 
σωλήνα, Γ. Αντίθετα, σε έμβρυα με μη λειτουργικό φραγμό η χρωστική διέρχεται στο εσωτερικό του 
τραχειακού σωλήνα. 
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2.6. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ (LIPID SENSORS) 

 

Σήμερα διατίθεται περιορισμένος αριθμός εργαλείων που επιτρέπουν την παρατήρηση λιπιδίων 

στο κύτταρο. Είναι επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να δημιουργηθούν νέα εργαλεία. 

Στα πλαίσια μιας προσπάθειας παρασκευής τέτοιων εργαλείων, επιθυμούμε να κατασκευάσουμε 

χιμαιρικές πρωτεΐνες που αποτελούνται από μια περιοχή η οποία έχει δυνατότητα πρόσδεσης σε 

συγκεκριμένους τύπους λιπιδίων (Lipid Binding Domain/ LBD)  και από την πρωτεΐνη GFP (Green 

Fluorescent Protein), ώστε να μπορούν να παρατηρηθούν στο μικροσκόπιο φθορισμού (Αισθητήρες 

Λιπιδίων/ Lipid Sensors). 

Η ιδέα για την παρασκευή των Αισθητήρων Λιπιδίων, δόθηκε από τους «Αισθητήρες 

Φωσφοϊνοσιδίων» (Phorphoinositide sensors/ PIP-sensors) οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την 

παρατήρηση του εντοπισμού των φωσφοϊνοσιδίων (PIPs) σε διακριτές μεμβρανικές περιοχές και/ή 

οργανίδια του κυττάρου. Η παρασκευή των PIP-sensors έγινε εφικτή, λόγω του χαρακτηρισμού 

πρωτεϊνικών περιοχών διαφόρων σηματοδοτικών μορίων, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την πρόσδεση 

των μορίων αυτών σε μεμβρανικές περιοχές πλούσιες σε φωσφοϊνοσίδια. Σημαντική ήταν και η 

συμβολή του προσδιορισμού της σχετικής συγγένειας πρόσδεσης της κάθε πρωτεϊνικής περιοχής στα 

διαφορετικά PIPs. Έτσι, για παράδειγμα, η περιοχή PH της πρωτεΐνης PLCδ εμφανίζει ισχυρότερη 

συγγένεια για το PIP2 (phosphoinositol-4,5-biphosphate), άρα επηρεάζει τον εντοπισμό ολόκληρης 

της πρωτεΐνης σε περιοχές όπου κυριαρχεί το PIP2, όπως η κορυφαία πλευρά των πολωμένων 

κυττάρων των επιθηλίων [43]  

Παρασκευάστηκαν λοιπόν χιμαιρικές πρωτεΐνες οι οποίες περιείχαν κατάλληλες μεμβρανικές 

περιοχές (όπως η PH domain της PLCδ, η PH domain της Akt [44], κ.α.) και την πρωτεΐνη GFP 

(PLCδ-PH-GFP, Akt-PH-GFP, κ.α.). 

Τρεις γνωστές πρωτεΐνες που εμπλέκονται σε ασθένειες (η Prion Protein/ PrP, το Alzeimer peptide 

και η μεμβρανική πρωτεΐνη gp120 του HIV), προσδένονται ισχυρά στις μεμβράνες των κυττάρων. 

Βιοφυσικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι πρωτεΐνες αυτές προσδένονται επιλεκτικά σε μεμβρανικές 

περιοχές πλούσιες σε χοληστερόλη και σφιγγολιπίδια. Έχει δειχθεί επίσης, ότι η πρόσδεση των τριών 

πρωτεϊνών στα λιπίδια πραγματοποιείται μέσω μιας συγκεκριμένης περιοχής (V3 loop domain), η 

οποία εμφανίζεται και στις τρείς πρωτεΐνες.[4] Η συγκεκριμένη περιοχή (V3 loop-like domain) 

εντοπίζεται επίσης στην πρωτεΐνη Pancreatic Bile Salt-dependent Lipase (BSDL) και είναι σημαντική 

για την πρόσδεση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης στα σφιγγολιπίδια GalCer και GlcCer. [10] 

Επιθυμούμε να κατασκευάσουμε χιμαιρικές πρωτεΐνες, ανάλογες των PIP-sensors, οι οποίες να 

φέρουν την περιοχή πρόσδεσης σε λιπίδια των παραπάνω πρωτεϊνών και την πρωτεΐνη GFP.  
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3. ΣΤΟΧΟΣ 
 

Στόχος της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της συμβολής γονιδίων που 

επηρεάζουν τον μεταβολισμό των λιπιδίων στην δημιουργία των SJs και στη λειτουργία του 

επιθηλιακού φραγμού διαπερατότητας στη Drosophila.  

Στα πλαίσια της επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου, θα προσπαθήσουμε: 

-  να χαρακτηρίσουμε φαινοτυπικά τρία μεταλλαγμένα στελέχη για γονίδια που εμπλέκονται στο 

μεταβολισμό φωσφολιπιδίων, γλυκοσφιγγολιπιδίων και σφιγγολιπιδίων, τα οποία είτε εμφάνισαν 

διείσδυση χρωστικής στις ανάλογες δοκιμές, είτε έχει δειχθεί ότι παρουσιάζουν ανώμαλη μορφολογία 

της τραχείας  

- να κατασκευάσουμε κατάλληλα αντιδραστήρια για την ανίχνευση συγκεκριμένων τύπων λιπιδίων 

(Αισθητήρες Λιπιδίων/ Lipid Sensors) σε ζωντανούς ή μονιμοποιημένους ιστούς. 
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4. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

4.1. ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ Drosophila melanogaster 

Χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω μεταλλαγμένα στελέχη: BL7929 w1118;Df(3L)Exel8104/TM6B,Tb 

(SMSrDf)  (από το Bloomington Stock Center), CdsA1 /TM3,Sb,KrGFP (CdsA1) from C. Montell, 

stmA18-2/CyO,KrGFP (rbo3) from K. Broadie και daughterless-GAL4 (BL5460 w; P{GAL4-

da.G32}UH1) (από το Bloomington Stock Center). Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν τα στελέχη rbo2 (ή 

stmArev499) και  BL31 w1118; Df(2R)H3D3/CyO που περιέχουν χρωμοσωμικές ελλείψεις στην περιοχή 

του rbo (from Bloomington Stock Center) και το στέλεχος w, UAS-PLCdelta-PH-GFP[w+] (που 

δημιουργήθηκε από τον A. Wodarz, στο εργαστήριο του L. Cooley's lab [45]). 

Τα στελέχη διατηρούνται ως ετερόζυγα με χρωμοσώματα εξισορρόπησης που ελέγχουν την 

έκφραση GFP. Πληροφορίες για τα παραπάνω στελέχη υπάρχουν στη FLYBASE 

(http://flybase.bio.indiana.edu) 

 

 

 

4.2. ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ 

 

4.2.1. In vitro σύνθεση των περιοχών πρόσδεσης σε λιπίδια των πρωτεϊνών BSDL, HIV και PrP 

Για την παρασκευή των αισθητήρων λιπιδίων, χρειάστηκε να συνθέσουμε in vitro τις αλληλουχίες 

DNA που αντιστοιχούν στις περιοχές πρόσδεσης λιπιδίων (lipid binding domains/LBDs) των 

πρωτεϊνών BSDL, HIV και PrP. Οι συγκεκριμένες περιοχές είναι σχετικά μικρές σε μήκος (περίπου 

100bp αντιστοιχώντας σε 30-40αμινοξέα). Για καθεμία από τις αλληλουχίες σχεδιάσαμε ζεύγος 

εκκινητών μεγάλου μήκους (περίπου 60-70 νουκλεοτίδια). Οι εκκινητές κάθε ζεύγους 

επικαλύπτονται, συνεπώς σχεδιάστηκε κατάλληλο πρόγραμμα PCR, το οποίο επέτρεπε την 

υβριδοποίηση τους και στη συνέχεια την επιμήκυνση απουσία μήτρας DNA (non-canonical PCR 

reaction). (Πίνακας 2) 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για 

την παρασκευή των συγκεκριμένων αλληλουχιών. Οι εκκινητές σχεδιάστηκαν ώστε σε επόμενο βήμα 

της κλωνοποίησης (μετά την κλωνοποίηση τους στον πλασμιδιακό φορέα pGEM-T-Easy), να 

μπορούν να εξαχθούν ως EcoRI/KpnΙ τμήματα και να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία τόσο 

καρβοξυτελικών, όσο και αμινοτελικών χιμαιρικών πρωτεϊνών με τη GFP. Στην περίπτωση των LBD-

GFPs, ήταν αναγκαίο να διατηρηθεί το ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης στο σημείο συγχώνευσης με την 

αλληλουχία GFP, ενώ παράλληλα έπρεπε να περιλάβουμε το κωδικόνιο έναρξης ATG και την 

αλληλουχία Kozac. Για τις GFP-LBD, έπρεπε επίσης να φροντίσουμε για τη διατήρηση του ανοικτού 

πλαισίου ανάγνωσης στο σημείο συγχώνευσης με την αλληλουχία GFP. Δεν εισάγαμε κωδικόνιο 
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λήξης στον εκκινητή, αλλά εκμεταλλευτήκαμε αυτά που περιέχονται στους πλασμιδιακούς φορείς 

pEGFP-N1 και pEGFP-C1 (BD Biosciences Clontech)  

Πιο συγκεκριμένα, οι 5’- εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν περιέχουν κωδικόνιο έναρξης της 

μεταγραφής (ATG), την αλληλουχία Kozak (AAAC) (στον πίνακα 1 παρουσιάζονται με κόκκινο και 

πράσινο χρώμα αντίστοιχα), η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση της έναρξης της 

μετάφρασης και κατάλληλο αριθμό νουκλεοτιδίων, ώστε να διατηρηθεί το ανοικτό πλαίσιο 

ανάγνωσης. Οι 3’- εκκινητές, περιλαμβάνουν θέση περιορισμού για το περιοριστικό ένζυμο KpnI 

(CCATGG) (στον πίνακα 1 παρουσιάζεται με μπλε), η οποία χρησιμοποιείται σε μετέπειτα στάδια της 

κλωνοποίησης, καθώς και κατάλληλο αριθμό νουκλεοτιδίων για να διατηρηθεί το ανοικτό πλαίσιο 

ανάγνωσης. Τα επιπλέον νουκλεοτίδια για τη διατήρηση του πλαισίου ανάγνωσης παρουσιάζονται με 

πλάγια γραφή, ενώ είναι υπογραμμισμένη η περιοχή υβριδοποίησης των δύο εκκινητών. 

 

Πίνακας 1: Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την κλωνοποίηση των LBDs των πρωτεϊνών PrP, HIV και 

BSDL 

Πρωτεΐνη 5’- Εκκινητής 3’- Εκκινητής 

PrP 
5’-GGAAACATGTGCGTCAATATC 

ACAATCAAGCAGCACACGGTCACCA 

CAACCACCAAGGGGGAGAACTTC - 3’ 

5’- GGTACCACCTCAACCACGCG 

CTCCATCATCTTAACGTCGGTCTC 

GGTGAAGTTCTCCCCCTTGG -3’ 

HIV 
5’-GGAAACATGACAAGACCCAAC 

AACAACACAAGAAAAAGTATACAT 

ATAGGACCAGGGCGA GC - 3’ 

5’- GGTACCACATGTGCTTGTCTT 

ATATCTCCTATTATTTCCCCTGTTG 

TATAGAATGCTCGCCCTGGTCC -3’ 

BSDL 
5’-GGAAACATGAATGCCACGTAC 

GAGGTGTACACCGAGCCCTGGGCC 

CAGGACTCATCCCAGGAGACC - 3’ 

5’- GGTACCACGAGGATGTCAGTC 

TCCAGGTCCACCATGGTCTTCTTC 

CTGGTCTCCTGGGATGAGTCC -3’ 

 

 

Η PCR πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του συστήματος High Fidelity PCR System (PROMEGA), 

σύμφωνα με τις συνθήκες που περιγράφονται στον πίνακα 2. 
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Πίνακας 2: Συνθήκες PCR που χρησιμοποιήθηκαν για την κλωνοποίηση των LBDs των πρωτεϊνών PrP, HIV 

και BSDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια το προϊόν της αντίδρασης καθαρίστηκε (NucleoSpin Extract II της MACHEREY-

NAGEL) και επωάστηκε για 5min στους 72oC με Taq πολυμεράση (Fynzymes), ώστε να προστεθεί 

ένα νουκλεοτίδιο που φέρει αδενίνη (Α) σε κάθε πολλαπλασιασμένο τμήμα, για τη μετέπειτα 

κλωνοποίηση στον pGEM-T-Easy. 

 

 

4.2.2. Κυτταροπλασματικοί αισθητήρες λιπιδίων (Cytoplasmic Lipid sensors) 

Τα προϊόντα των αντιδράσεων PCR που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 4.2.1 (αλληλουχίες DNA 

που αντιστοιχούν στις LBD περιοχές των πρωτεϊνών BSDL, HIV και PrP), κλωνοποιήθηκαν στον 

pGEM-T Easy Vector (PROMEGA) και πραγματοποιήθηκε αλληλούχιση (DNA sequencing), ώστε 

να επιβεβαιώσουμε ότι οι αλληλουχίες είναι οι επιθυμητές (ότι δεν περιέχουν κάποιο λάθος). 

Ακολούθησε υποκλωνοποίηση των αλληλουχιών στους πλασμιδιακούς φορείς pEGFP-N1 και 

pEGFP-C1 (BD Biosciences Clontech), ως EcoRI/ KpnI τμήματα. Οι φορείς αυτοί διαθέτουν το 

γονίδιο GFP (Green Fluorescence Protein) και επιτρέπουν την ένθεση του LBD των πρωτεϊνών 

ενδιαφέροντος στο αμινοτελικό ή καρβοξυτελικό άκρο της GFP. Από τους συγκεκριμένους φορείς 

απομονώθηκαν οι αλληλουχίες «LBD-GFP» (ως EcoRI/ NotI τμήματα) και «GFP-LBD» (ως NheI-

filled in/ KpnI τμήματα), και υποκλωνοποιήθηκαν στον πλασμιδιακό φορέα pUAST (EcoRI/ NotI και 

EcoRI filled in/KpnI αντίστοιχα), ο οποίος περιέχει τη ρυθμιστική αλληλουχία 5xUAS και 

χρησιμοποιείται ευρέως για τη δημιουργία διαγονιδιακών στελεχών στη Drosophila. Η έκφραση των 

γονιδίων στις διαγονιδιακές μύγες γίνεται μέσω του συστήματος UAS-Gal4. (Ενότητα 4.6) 

 

 

Στάδιο Χρόνος  Θερμοκρασία Αριθμός Κύκλων 

Έναρξη (Initialization) 2min 95oC 1 

Αποδιάταξη 

(Denaturation) 
45sec 95oC 

Υβριδοποίηση 

(Annealing) 
45sec 52oC 

Επιμήκυνση 

(Elongation) 
30sec 72oC 

6 

Τελικά επιμήκυνση  

(Final Elongation) 
2min 72oC 1 
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4.2.3. Εκκρινόμενοι αισθητήρες λιπιδίων (Secreted Lipid sensors) 

Για την παρασκευή εκκρινόμενων αισθητήρων λιπιδίων, χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη GFP η 

οποία εμφανίζει εκκριτικό σήμα (ssGFP). Η ssGFP υπήρχε διαθέσιμη στον πλασμιδιακό φορέα 

pUAST (δωρεά από JP Vincent) και διέθετε κωδικόνιο λήξης. Χρησιμοποιήσαμε κατάλληλους 

εκκινητές,   [forward: 5’-CCC GGG CGG CCG AAAC ATG GAT ATC AGC TAT ATC TTC G-

3’, ο οποίος περιέχει περιοριστικές θέσεις για τα ένζυμα SmaI και EagI (μπλε), την αλληλουχία Kozak 

(πράσινο), το κωδικόνιο έναρξης (κόκκινο) και τα 19 πρώτα νουκλεοτίδια του γονιδίου 

(υπογραμμισμένα) και reverse: 5’-GAA TTC CC TTT GTA TAG TTC ATC CAT GCC ATG-3’, 

ο οποίος περιλαμβάνει θέση περιορισμού για την EcoRI (μπλε), νουκλεοτίδια για τη διατήρηση του 

πλαισίου ανάγνωσης (πράσινο) ενώ έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να αποφευχθεί το κωδικόνιο 

λήξης (υπογραμμίζεται η αλληλουχία του γονιδίου)] και πραγματοποιήσαμε PCR. Το προϊόν της 

αντίδρασης υποκλωνοποιήθηκε στον πλασμιδιακό φορέα pGEM-T-Easy, αλληλουχίθηκε και 

υποκλωνοποιήθηκε στον pBluescript ως EagI/ EcoRI τμήμα. Ακολούθως τοποθετήθηκαν οι 

αλληλουχίες των LBDs των πρωτεϊνών ενδιαφέροντος στον πλασμιδιακό φορέα pBluescript που φέρει 

το γονίδιο της εκκρινόμενης GFP ως EcoRI/KpnI τμήματα προερχόμενα από τον pGEM-Teasy-LBD 

πλασμιδιακό φορέα. Η «ssGFP-LBD» αλληλουχία απομονώθηκε και υποκλωνοποιήθηκε στον 

πλασμιδιακό φορέα pUAST, ως SmaI/KpnI τμήμα. 

Εκκρινόμενος αισθητήρες λιπιδίων παρασκευάστηκε και για την LBD της πρωτεΐνης CERT 

(START) η οποία υπήρχε διαθέσιμη στο εργαστήριο. Για την κλωνοποίηση της περιοχής START της 

πρωτεΐνης CERT (Ceramide Transfer protein) της Drosophila, απομονώθηκε γενωμικό DNA από τη 

Drosophila, και πραγματοποιήθηκε PCR με χρήση των παρακάτω εκκινητών (Πίνακας 3). Ο 5’- 

εκκινητής περιέχει τη θέση περιορισμού του ενζύμου EcoRI (GAATTC) (μπλε), καθώς και 

νουκλεοτίδιο για να διατηρηθεί το ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης (πράσινο). Ο 3’- εκκινητής περιέχει 

θέση περιορισμού για το περιοριστικό ένζυμο KpnI (CCATGG) (μπλε), η οποία χρησιμοποιείται σε 

μετέπειτα στάδια της κλωνοποίησης, καθώς και το ενδογενές κωδικόνιο λήξης της πρωτεΐνης CERT 

(κόκκινο) (υπογραμμίζονται τα νουκλεοτίδια που αντιστοιχούν στην αλληλουχία START). 

 

 
Πίνακας 3: Εκκινητές που χρησμοποιήθηκαν για την κλωνοποίηση της περιοχής START της πρωτεΐνης CERT. 

Πρωτεϊνική 

περιοχή 
5’- Εκκινητής 3’- Εκκινητής 

START 
5’-AAGAATTCCGGCGAG 

GAGGCGCGC-3' 

5’-AAGGTACCTCAGAACAT 

GATCGGCTTG-3’ 
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Για την παρασκευή της ssGFP-START, η συγκεκριμένη αλληλουχία START υποκλωνοποιήθηκε 

ως EcoRI/KpnI τμήματα προερχόμενο από τον pGEM-Teasy-LBD πλασμιδιακό φορέα, στον 

πλασμιδιακό φορέα pBluescript που φέρει το γονίδιο της εκκρινόμενης GFP. Στη συνέχεια η «ssGFP-

START», αλληλουχία απομονώθηκε και υποκλωνοποιήθηκε στον πλασμιδιακό φορέα pUAST, ως 

EagI/KpnI (γιατί η περιοριστική θέση για το ένζυμο SmaI υπάρχει και στο εσωτερικό της 

αλληλουχίας της START). 

 

 

 

4.3.  ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 

4.3.1. Βακτηριακές καλλιέργειες 

Για την καλλιέργεια των βακτηριακών στελεχών Ε.coli (DH5a, DH10b 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. Χρησιμοποιήθηκε ακόμη το θρεπτικό μέσο 

LB*, το οποίο παρασκευάζεται ανάλογα με το LB, αλλά περιέχει μικρότερη ποσότητα NaCl (2μg/ml), 

για την παρασκευή ηλεκτροδεκτικών (electrocompetent) κυττάρων Ε.coli. Ανάλογα με τον 

πλασμιδιακό φορέα που χρησιμοποιήθηκε για το μετασχηματισμό των βακτηρίων, έγινε και η 

προσθήκη των απαιτούμενων αντιβιοτικών, αμπικιλίνη (50-100μg/ml) ή καναμικίνη (50μg/ml). 

 

 

 

4.3.2. Μετασχηματισμός (transformation) βακτηριακών κυττάρων 

Χρησιμοποιήθηκαν τα βακτηριακά στελέχη Ε.coli : DH5a, DH10b και XL-1-blue. Τα κύτταρα 

έγιναν δεκτικά στη λήψη DNA με την παρακάτω διαδικασία:  

Μεταφέρουμε μια βακτηριακή αποικία Ε.coli από ένα φρέσκο LB-άγαρ τρυβλίο σε υγρή 

καλλιέργεια μικρού όγκου (2-3 ml) και επωάζουμε 14-16 ώρες στους 37οC. Εμβολιάζουμε 250ml 

2xLB* με 2.5 ml από την παραπάνω καλλιέργεια και επωάζουμε στους 37οC, ώσπου η οπτική 

πυκνότητα των κυττάρων στα 600nm να φτάνει έως 0.65. Επωάζουμε στον πάγο για 15-30min. 

Τοποθετούμε την καλλιέργεια σε falcons των 50ml, φυγοκεντρούμε στους 4οC, στις 4000rpm για 

15min και επαναδιαλύουμε σε 50ml κρύο Η2Ο. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μειώνοντας 

διαδοχικά τον όγκο του Η2Ο στον οποίο επαναδιαλύουμε τη βακτηριακή πελέττα. Μεταφέρουμε σε 

falcon των 15ml , φυγοκεντρούμε στους 4οC, στις 2000rpm για 5min, απομακρύνουμε το υπερκείμενο 

και επαναδιαλύουμε σε 1-1.5ml διαλύματος 10% γλυκερόλης. Η ολική ποσότητα τον κυττάρων 

μοιράζεται σε επιμέρους δοχεία που το καθένα περιέχει 50μl. Όσα κύτταρα δε χρησιμοποιηθούν, 

μπορούν να φυλαχθούν στους -80oC μέχρι και 6μήνες. 
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Για το μετασχηματισμό των κυττάρων, αναμιγνύουμε 50μl βακτηρίων με 1μl DNA (περίπου 

500ng). Εισάγουμε το διάλυμα σε αποστειρωμένη κυβέττα και εφαρμόζουμε ηλεκτρικό ρεύμα 1600V 

για 5msec. Τα κύτταρα ακολούθως τοποθετούνται σε πλούσιο θρεπτικό μέσο 2xYT και επωάζονται 

για 1h στους 37oC, υπό ανάδευση. Απλώνουμε τα βακτήρια σε τρυβλία επιστρωμένα με LB και 

κατάλληλο αντιβιοτικό και επωάζουμε στους 37οC για 14-16h. 

 

 

4.3.3. Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων 

- 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). 

 

- Απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μεγάλη κλίμακα 

Η απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μεγάλη κλίμακα, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των 

συστημάτων «NucleoBond Xtra Midi» και «NucleoBond PC 100» της MACHEREY-NAGEL καθώς 

και του συστήματος « Genopure Plasmid Midi Kit for medium-scale (midi) preparation of plasmid 

DNA» της Roche Applied Science σύμφωνα με τις οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας. 

 

- Απομόνωση τμήματος DNA από gel αγαρόζης 

Για την απομόνωση DNA από gel αγαρόζης, χρησιμοποιήθηκε το «NucleoSpin Extract II» 

σύστημα της MACHEREY-NAGEL, το οποίο είναι κατάλληλο τόσο για την απομόνωση DNA από 

gel αγαρόζης, όσο και για τον καθαρισμό προϊόντων PCR. 

 

 

4.3.4. Περιοριστικές ενδονουκλεάσες, πολυμεράσες και λιγάσες 

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από τις εταιρείες Promega, 

Minotech και Νew England Biolabs (NEB) και οι πέψεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες 

της προμηθεύτριας εταιρείας και με βάση τα πρωτόκολλα που περιγράφονται από τους Sambrook et 

al., 1989. Για την πραγματοποίηση αντίδρασης λιγάσης, χρησιμοποιήθηκαν οι πολυμεράσες T4 των 

εταιριών PROMEGA και NEB. Επίσης χρησιμοποιήθηκε το High Fidelity PCR System της 

PROMEGA και η πολυμεράση Taq της Fynzymes για την πραγματοποίηση των αντιδράσεων PCR. 
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4.4. ΔΙΑΜΟΛΥΝΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ S2 ΤΗΣ Drosophila melanogaster 

 

Τα κύτταρα συλλέγονται από τη φιάλη κυτταροκαλλιέργειας 24 περίπου ώρες πριν την 

διαμόλυνση, φυγοκεντρούνται και επαναδιαλύονται σε θρεπτικό μέσο Μ3 (SIGMA) σε συγκέντρωση 

1*106 /ml. Έπειτα προσθέτουμε 0.5 ml κύτταρα σε κάθε πηγάδι του τρυβλίου (24-well plate), όπου 

και θα γίνει η διαμόλυνση, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 2.5 εκατομμύρια S2 κύτταρα ανά πηγάδι. 

Επιθυμούμε ο κορεσμός των κυττάρων να είναι μεταξύ 70-85%.  

Την επόμενη ημέρα, προετοιμάζουμε το μείγμα διαμόλυνσης: 1 μgr DNA (σε τελικό όγκο 22.5 μl), 

2,5μl CaCl2 (2.5M), 25 μl HBS(2x), όπου 2xHΒS: 280mM NaCl, 10mΜ KCl, 1,5mΜ Νa2ΗΡΟ4, 

50mΜ HEPES), επωάζουμε για 22-25min σε θερμοκρασία δωματίου, ώστε να σχηματιστεί ίζημα και 

το ρίχνουμε στάγδην (50μl συνολικά) στα κύτταρα. Την επόμενη ημέρα κάνουμε επαγωγή με χαλκό. 

Αφήνουμε τα κύτταρα για 24 ώρες και τα παρατηρούμε στο μικροσκόπιο. 

 

 

 

4.5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ UAS-Gal4 

 

Για την εκτοπική υπερέκφραση πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε το σύστημα UAS-Gal4. Το διαγονίδιo X 

που υπερεκφράζεται φέρει τη ρυθμιστική αλληλουχία UAS, η οποία αναγνωρίζεται από την πρωτεΐνη 

Gal4 του σακχαρομύκητα, που επάγει τη μεταγραφή του γονιδίου. Η πρωτεΐνη Gal4 (η οποία 

εκφράζεται επίσης από ένα διαγονίδιο) βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο ενός (ενδογενούς ή τεχνητού) 

ιστοειδικού υποκινητή Y. Με αυτό τον τρόπο, και μόνο στις μύγες που φέρουν και τα δυο διαγονίδια, 

το διαγονίδιο X υπερεκφράζεται εκεί που ο υποκινητής Y είναι ενεργός.[46] 

 

 

 

4.6. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΝΥΜΦΗ  

ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (L3) 

 

Για την παρατήρηση επιμέρους ιστών (σιελογόνοι αδένες και Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ΚΝΣ) 

από προνύμφες (L3), οι συγκεκριμένοι ιστοί απομονώθηκαν αρχικά από τις προνύμφες και 

ακολούθως μονιμοποιήθηκαν σε 4% φορμαλδεΰδη και PBS για 20min. Ακολούθησαν πλύσεις με 

PBS. 

Στην περίπτωση που επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε ανοσοϊστοχημικές χρώσεις των 

συγκεκριμένων ιστών, ακολουθούν πλύσεις με 1xPBS + Triton (0.2%), επώαση με FBS και 
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προσθήκη του αντισώματος Dlg (1:10/ Developmental Studies Hybridoma Bank (DSHB) και του 

αντιδραστηρίου TOTO-3 (1:1000/ Molecular Probes) 

 

 

 

4.7. ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ ΕΜΒΡΥΩΝ 

 

Πραγματοποιήθηκαν ανοσοϊστοχημικές χρώσεις σε έμβρυα των στελεχών SMSrDf, CdsA1 και rbo3, 

στα στάδια 15 και 16 της εμβρυογένεσης της Drosophila (Εικόνα 4.1). Χρησιμοποιήθηκαν τα 

αντισώματα: rabbit anti-GFP (1:10000/ Minotech), mouse monoclonal IgM 2A12 [1:10/ 

Developmental Studies Hybridoma Bank (DSHB)] και mouse IgG1 monoclonal anti-Crumbs (1:10/ 

DSHB). Για το φθορισμό, χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα δευτερεύοντα αντισώματα σε 

συγκέντρωση 1:500: Alexa 488 goat anti-rabbit IgG, και Alexa 555 goat anti-mouse IgG (Molecular 

Probes). Τα έμβρυα αποχοριοποιήθηκαν με επώαση σε διάλυμα χλωρίνης (50% χλωρίνη σε νερό) για 

1min, ενώ η βιτελλινική μεμβράνη αφαιρέθηκε με κατάλληλη επώαση σε διάλυμα 

μεθανόλης/επτανίου. Τα έμβρυα αφού συλλέχθηκαν, μονιμοποιήθηκαν σε 4% φορμαλδεΰδη για 

κατάλληλο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις ενδείξεις του αντισώματος (40min για το am2A12, 

15min για το aCrumbs). Οι πλύσεις και η επώαση με τα αντισώματα πραγματοποιήθηκε σε PBS, 0.1% 

TritonX-100 (blocking με FBS). 

 

 

 

4.8. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 

 

Τα φθορίζοντα δείγματα παρατηρήθηκαν και αναλύθηκαν σε συνεστιακό μικροσκόπιο Leica TCS-

SP2SE Leica Confocal Software, ενώ η παρατήρηση των λαρβών L3 και η απομόνωση των ιστών 

ενδιαφέροντος έγινε με χρήση στερεοσκοπίου Leica MZ12.  



 

 

26 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1: Εμβρυικά στάδια της ανάπτυξης της Drosophila. [1] 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

5.1. ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΤΗΣ Drosophila melanogaster 

 

Ένας από τους στόχους της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της συμβολής 

γονιδίων, στην δημιουργία των SJs και στη λειτουργία του επιθηλιακού φραγμού διαπερατότητας στη 

Drosophila. Συγκεκριμένα, επιθυμούμε να χαρακτηρίσουμε τρία μεταλλαγμένα στελέχη τα οποία 

ταυτοποιήθηκαν σε μια γενετική σάρωση που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο από τη Maura 

Strigini. Στόχος της γενετικής σάρωσης ήταν ο εντοπισμός γονιδίων που επηρεάζουν το φραγμό 

διαπερατότητας της τραχείας, εξετάζοντας γονίδια που εμπλέκονται στο μεταβολισμό των λιπιδίων. 

Για την πραγματοποίηση της σάρωσης χρησιμοποιήθηκε η δοκιμή διείσδυσης χρωστικής [Εικόνα 

2.9], μια μέθοδος που επιτρέπει τον έλεγχο της λειτουργικότητας του επιθηλιακού φραγμού 

διαπερατότητας σε στελέχη της Drosophila melanogaster. Εξετάστηκαν στελέχη που εμφανίζουν 

μεταλλαγές για γονίδια του μεταβολισμού των φωσφολιπιδίων, γλυκοσφιγγολιπιδίων και 

σφιγγολιπιδίων (τα στελέχη περιέχουν μεταλλαγές των γονιδίων ενδιαφέροντος, ή χρωμοσωμικές 

ελλείψεις στην περιοχή όπου χαρτογραφείται το γονίδιο). Εξετάστηκαν περίπου 60 γονίδια και 90 

στελέχη. Παρατηρήθηκε φαινότυπος διείσδυσης χρωστικής σε οκτώ από τα στελέχη που 

μελετήθηκαν. Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια φαινοτυπικού χαρακτηρισμού 2 εκ των 

οκτώ στελεχών που εμφανίζουν μη λειτουργικό φραγμό διαπερατότητας. Συγκεκριμένα μελετώνται: 

(α) το στέλεχος BL7929 w1118;Df(3L)Exel8104/TM6B,Tb (SMSrDf), το οποίο περιέχει μια 

χρωμοσωμική έλλειψη στην περιοχή 65F7-66A4 του αριστερού βραχίονα του τρίτου χρωμοσώματος 

(3L), με αποτέλεσμα την έλλειψη των γονιδίων της συγκεκριμένης περιοχής, μεταξύ των οποίων και 

του γονιδίου που κωδικοποιεί για τη Συνθάσης της Σφιγγομυελίνης (Sphingomyelin Synthase - 

related/ SMSr), CG32380 [47]  

(b) το στέλεχος stmA18-2/CyO,KrGFP (rbo3), το οποίο περιέχει μεταλλαγή του γονιδίου rolling 

blackout, CG8739, το οποίο κωδικοποιεί για μια διαμεμβρανική λιπάση. [48] 

Παράλληλα προσπαθούμε να μελετήσουμε ένα γονίδιο, του οποίου η εμπλοκή στην ανάπτυξη της 

τραχείας αναφέρεται στη βάση δεδομένων Flybase (http://flybase.org/reports/FBgn0010350.html 

[49]). Μελετάμε λοιπόν το στέλεχος CdsA1 /TM3,Sb,KrGFP (CdsA1), το οποίο φέρει μεταλλαγή του 

γονιδίου της Συνθετάσης του CDP διγλυκερικού (CDP diglyceride synthetase/ CDS), CG7962 [50] 

[51]. Αναφέρεται (στη Flybase) ότι το γονίδιο της CDS εμπλέκεται στη δημιουργία των τελικών 

διακλαδώσεων και στο «άνοιγμα» του τραχειακού συστήματος για τη διέλευση του αέρα, χωρίς να 

γνωρίζουμε λεπτομέρειες.  
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Στα παραπάνω στελέχη έχει γίνει εξισορρόπηση των χρωμοσωμάτων με χρήση των «πράσινων 

εξισορροπιστών»/ «green balancers», οι οποίοι επιτρέπουν τον γονοτυπικό προσδιορισμό των 

εμβρύων (περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα 4.1).  

Πραγματοποιήθηκαν ανοσοϊστοχημικές χρώσεις εμβρύων σταδίου 15 και 16 των συγκεκριμένων 

στελεχών, με χρήση του αντισώματος 2Α12, το οποίο αποτελεί μοριακό δείκτη (marker) του αυλού 

του τραχειακού σωλήνα και επιτρέπει την παρατήρηση της μορφολογίας και της ακεραιότητας της 

τραχείας [52]. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα anti-GFP για τον προσδιορισμό του γονοτύπου 

των εμβρύων, καθώς τα ετερόζυγα στελέχη εκφράζουν GFP. 

 

 

 

5.1.1. Παρατήρηση της μορφολογίας της τραχείας στο στέλεχος SMSrDf 

 

Το γονίδιο SMSr κωδικοποιεί για μια πρωτεΐνη η οποία εμφανίζει ομοιότητες με τα μέλη της 

οικογένειας των Συνθασών της Σφιγγομυελίνης. Η λειτουργία στην οποία εμπλέκεται δεν είναι 

γνωστή, παρόλα αυτά, λόγω της ομοιότητάς της με τις πρωτεΐνες της συγκεκριμένης οικογένειας και 

της απουσίας της σφιγγομυελίνης από τη Drosophila melanogaster, είναι πιθανό να συμμετέχει στη 

σύνθεση φωσφοαιθανολαμίνης, η οποία είναι ένα σφιγγολιπίδιο ανάλογο της σφιγγομυελίνης. [47,53]  

 

Δε διατίθενται γνωστές μεταλλαγές οι οποίες να επηρεάζουν το γονίδιο SMSr/CG32380, έτσι, 

όπως αναφέρεται και παραπάνω, χρησιμοποιήθηκε η χρωμοσωμική έλλειψη Df(3L)Exel8104 που 

αφαιρεί μεταξύ των άλλων και το γονίδιο SMSr. Δοκιμές διείσδυσης χρωστικής αποκάλυψαν πως το 

συγκεκριμένο μεταλλαγμένο στέλεχος εμφανίζει ελαφρά διαταραγμένο επιθηλιακό φραγμό 

διαπερατότητας. Πραγματοποιήθηκε ανοσοϊστοχημική χρώση εμβρύων σταδίου 15 και 16 της 

εμβρυογένεσης με χρήση του αντισώματος 2Α12. Στην Εικόνα 5.1 παρατηρούμε τη μορφολογία της 

τραχείας στα έμβρυα του στελέχους SMSrDf σε ετερόζυγα (GFP - θετικά) και ομόζυγα μεταλλαγμένα 

(GFP - αρνητικά) άτομα. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε το ραχιαίο σωλήνα (dorsal trunk), καθώς και 

τις επιμέρους διακλαδώσεις. Δεν παρουσιάζονται εμφανείς μορφολογικές ανωμαλίες στη δομή της 

τραχείας (όπως σπασίματα και ασυνέχειες του ραχιαίου σωλήνα, επιμήκυνση του τραχειακού σωλήνα, 

εγκολπώσεις, απουσία διακλαδώσεων, κ.α.) στα μεταλλαγμένα άτομα του στελέχους συγκριτικά με τα 

ετερόζυγα άτομα.  
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Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ανοσοϊστοχημικές χρώσεις με χρήση του αντισώματος anti-

Crumbs, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά για το χαρακτηρισμό της μορφολογίας της τραχείας αλλά 

και της κυτταρικής πολικότητας, καθώς αναγνωρίζει την πρωτεΐνη Crumbs η οποία εντοπίζεται στην 

κορυφαία πλευρά του κυττάρου. Στις συγκεκριμένες χρώσεις, δεν εντοπίζεται κάποια εμφανής 

διαφορά μεταξύ ετερόζυγων και ομόζυγων μεταλλαγμένων ατόμων (αποτελέσματα δεν 

παρουσιάζονται). 

 

 

Εικόνα 5.1: Μορφολογία της τραχείας εμβρύων του στελέχους SMSDf.  
Α. Σχηματική απεικόνιση  του τραχειακού συστήματος της Drosophila melanogaster στο στάδιο 15 της 
εμβρυογένεσης (πλευρική όψη). Β. Ανοσοϊστοχημική χρώση ομόζυγου μεταλλαγμένου εμβρύου στο στάδιο 
15 (πλευρική όψη), C. Ανοσοϊστοχημική χρώση ετερόζυγου εμβρύου σταδίου 16 (ραχιαία όψη), D. 
Ανοσοϊστοχημική χρώση ομόζυγου μεταλλαγμένου εμβρύου στο στάδιο 16 της εμβρυογένεσης (πλευρική 
όψη). Χρησιμοποιήθηκαν τα αντισώματα 2Α12 (κόκκινο) και antiGFP (πράσινο). Το πρόσθιο τμήμα του 
εμβρύου παρουσιάζεται αριστερά, ενώ το οπίσθιο τμήμα παρουσιάζεται στη δεξιά πλευρά του εμβρύου. (Η 
λήψη των εικόνων Β–D έγινε σε φακό x20)  
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5.1.2. Παρατήρηση της μορφολογίας της τραχείας στο στέλεχος rbo3 

 

Το στέλεχος rbo3, παρουσιάζει μεταλλαγή στο γονίδιο rolling blackout (rbo) (το οποίο αναφέρεται 

και ως stambhA). Το συγκεκριμένο γονίδιο εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 2 της Drosophila και 

κωδικοποιεί για μια διαμεμβρανική λιπάση η οποία είναι απαραίτητη για διαδικασίες όπως η 

φωτομεταγωγή (phototransduction) [48] και η κυτοκίνηση (cytokinesis) [54].  

 

Εικόνα 5.2: Μορφολογία της τραχείας εμβρύων του στελέχους rbo3.  
Α και Β. Ανοσοϊστοχημική χρώση ετερόζυγου (Α) και ομόζυγου μεταλλαγμένου εμβρύου (Β) του στελέχους 
rbo3 στο στάδιο 15. Ανοσοϊστοχημική χρώση ετερόζυγου (C) και ομόζυγου μεταλλαγμένου εμβρύου (D) του 
στελέχους rbo3 σταδίου 16 της εμβρυογένεσης. Παρουσιάζονται εγκολπώσεις του ραχιαίου σωλήνα στα 
μεταλλαγμένα στελέχη (αγκύλη). Χρησιμοποιήθηκαν τα αντισώματα 2Α12 (κόκκινο) και antiGFP 
(πράσινο). (φακός 40x) 
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Για το φαινοτυπικό χαρακτηρισμό του στελέχους rbo3, πραγματοποιήθηκε ανοσοϊστοχημική 

χρώση εμβρύων σταδίου 15 και 16 με το μοριακό ανιχνευτή 2Α12. Στην εικόνα 5.2 Α και Β, 

παρουσιάζεται η μορφολογία της τραχείας ετερόζυγου (GFP-θετικό) και ομόζυγου μεταλλαγμένου 

ατόμου (GFP-αρνητικό) σταδίου 15. Στην εικόνα 5.2Β, φαίνεται να δημιουργούνται κάποιες 

εγκολπώσεις του ραχιαίου σωλήνα της τραχείας μεταξύ της 4ης και 6ης διακλάδωσης του τραχειακού 

συστήματος (αγκύλη). Οι συγκεκριμένες εγκολπώσεις δεν παρατηρούνται στο ετερόζυγο άτομο 

(Εικόνα 5.2Α). Τα ομόζυγα μεταλλαγμένα άτομα σταδίου 16 της εμβρυογένεσης [Εικόνα 5.2D] 

παρουσιάζουν επίσης εγκολπώσεις στο ραχιαίο τραχειακό σωλήνα μεταξύ της 4ης και 6ης διακλάδωσης 

(αγκύλη), σε αντίθεση με τα ετερόζυγα άτομα [Εικόνα 5.2C].  

 

 

 

5.1.3. Η διατάραξη του επιθηλιακού φραγμού διαπερατότητας στο rbo3 είναι αποτέλεσμα μιας 

δεύτερης μεταλλαγής 

 

Στα πλαίσια της μελέτης του ρόλου του γονιδίου rbo στον επιθηλιακό φραγμό διαπερατότητας, 

πραγματοποιήθηκαν δοκιμές διείσδυσης χρωστικής σε δύο ακόμα στελέχη (πέραν του στελέχους rbo3) 

Έτσι μελετήθηκε το στέλεχος rbo2 (ή stmArev499) το οποίο εμφανίζει ένα μικρό χρωμοσωμικό έλλειμμα 

στην περιοχή του γονιδίου rbo ([48], fig.1) καθώς και το στέλεχος BL31 w118; Df(2R)H3D3/CyO που 

περιέχει χρωμοσωμική έλλειψη η οποία αφαιρεί εκτός των άλλων και το γονίδιο rbo. Τα στελέχη αυτά 

δεν παρουσιάζουν φαινότυπο διείσδυσης χρωστικής στις ανάλογες δοκιμές. Επιπρόσθετα, δοκιμές 

διείσδυσης χρωστικής σε trans-ετερόζυγα μεταλλαγμένα έμβρυα rbo3/rbo2 (trans-heterozygous 

mutants από διασταύρωση μεταξύ των στελεχών rbo3 και rbo2) δεν παρουσίασαν φαινότυπο 

διείσδυσης χρωστικής.  

Καθώς τα ομόζυγα μεταλλαγμένα άτομα του στελέχους rbo3 είναι τα μόνα που εμφανίζουν 

φαινότυπο διείσδυσης χρωστικής, συμπεραίνουμε ότι ο φαινότυπος διείσδυσης χρωστικής οφείλεται 

σε ένα δεύτερο μεταλλαγμένο γονίδιο στο στέλεχος rbo3, διαφορετικό του rbo. Ακόμα είναι πιθανό ο 

φαινότυπος να οφείλεται στο συνδυασμό της μεταλλαγής στο rbo και μιας ακόμα μεταλλαγής.  

 

Θέλοντας να εξετάσουμε αν ο φαινότυπος διείσδυσης χρωστικής των μεταλλαγμένων rbo3 ατόμων 

οφείλεται σε μεταλλαγή κάποιου ήδη γνωστού γονιδίου για το ρόλο του στη διατάραξη του 

επιθηλιακού φραγμού διαπερατότητας, πραγματοποιήσαμε διασταυρώσεις του στελέχους rbo3 με 

μεταλλαγμένα στελέχη για όλα τα γονίδια του δεύτερου χρωμοσώματος που σχετίζονται με τους SJs 

(Gliotactin [19], Varicose [29], Coracle [15], Nervana2 [32], Lachesin [20]), καθώς και για γονίδια 

των οποίων μεταλλαγές γνωρίζουμε ότι δίνουν φαινότυπο διείσδυσης χρωστικής (όπως το γονίδιο 

mummy [55] και το γονίδιο pgant35 [56,57]). Πραγματοποιήσαμε τεστ συμπληρωματικότητας 
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(complementation test), το οποίο αποκάλυψε ότι ο φαινότυπος διείσδυσης χρωστικής που 

παρατηρείται στο στέλεχος rbo3 και οφείλεται σε μεταλλαγή σε γονίδιο διαφορετικό του rbo, δεν είναι 

κανένα από τα γνωστά γονίδια που επηρεάζουν τον επιθηλιακό φραγμό διαπερατότητας της τραχείας. 

 

Για την ορθή μελέτη της δεύτερης μεταλλαγής, έχει ήδη παρασκευαστεί ένα «καθαρό» στέλεχος 

(RSM7) από το οποίο έχει απομακρυνθεί η μεταλλαγή στο γονίδιο rbo, αλλά διατηρείται η μεταλλαγή 

στο «άγνωστο» γονίδιο που οδηγεί σε φαινότυπο διείσδυσης χρωστικής. Για την περαιτέρω μελέτη 

της συγκεκριμένης μεταλλαγής, είναι απαραίτητο να χαρτογραφηθεί το γονίδιο. Έτσι χρησιμοποιείται 

το «2nd Chromosome Deficiency Kit» από το Bloomington Stock Center, το οποίο περιέχει 110 

στελέχη που φέρουν χρωμοσωμικές ελλείψεις οι οποίες καλύπτουν το 2ο χρωμόσωμα. Θα 

τοποθετηθούν διασταυρώσεις μεταξύ του στελέχους RSM7 και των επιμέρους στελεχών. Η επιλογή 

των στελεχών που εμφανίζουν χρωμοσωμική έλλειψη στην περιοχή όπου χαρτογραφείτε το γονίδιο 

ενδιαφέροντος θα γίνει με βάση τη θνησιμότητα (lethality). Έχουν ήδη τοποθετηθεί κάποιες από τις 

παραπάνω διασταυρώσεις (30/110). 

 

 

 

5.1.4. Παρατήρηση της μορφολογίας της τραχείας στο στέλεχος CdsA1 

 

Στο στέλεχος CdsA1 απουσιάζει το γονίδιο CDP diglyceride synthetase/ cds. Η CDP-diacylglycerol 

synthase (CDS) είναι ένα ένζυμο το οποίο απαιτείται για την σύνθεση του μορίου 4,5-διφωσφορική 

φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate/ PtdlnsP2) από το φωσφατιδικό οξύ 

(phosphatidic acid). Το συγκεκριμένο στέλεχος έχει προέλθει από μεταλλαξιγένεση με χρήση του Ρ-

μεταθετού στοιχείου (P-element), και τα ομόζυγα μεταλλαγμένα άτομα δεν παρουσιάζουν 

θνησιμότητα. Έχει δειχθεί ότι μια ισομορφή της CDS πρωτεΐνης η οποία συναντάται στους 

φωτοϋποδοχείς, συμμετέχει στη μεταγωγή του οπτικού σήματος μέσω ενός G-protein-coupled 

σηματοδοτικού μονοπατιού, το οποίο εμπλέκει και τη phospholipase C. [50,51] Παράλληλα, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, έχει παρατηρηθεί συσχέτιση του γονιδίου με επιμέρους στάδια του 

σχηματισμού του τραχειακού συστήματος της Drosophila, όπως τη δημιουργία των τελικών 

διακλαδώσεων της τραχείας και το άνοιγμα του τραχειακού συστήματος. [Flybase] 

 

Η Εικόνα 5.3 απεικονίζει ετερόζυγα και ομόζυγα μεταλλαγμένα έμβρυα του στελέχους CdsA1στα 

οποία έχει γίνει ανοσοϊστοχημική χρώση με το μοριακό ανιχνευτή 2Α12. Στο στάδιο 15, τα ομόζυγα 

μεταλλαγμένα άτομα (GFP-αρνητικά), από τα οποία απουσιάζει το γονίδιο cds, εμφανίζουν 

μορφολογία όμοια με αυτή των ετερόζυγων ατόμων (GFP-θετικά). Επιπρόσθετα, η παρατήρηση 
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εμβρύων σταδίου 16 αποκαλύπτει πως και σε αυτό το στάδιο τα μεταλλαγμένα έμβρυα δεν 

παρουσιάζουν ανωμαλία στη μορφολογία του τραχειακού σωλήνα. 

 

Ανοσοϊστοχημικές χρώσεις με χρήση του αντισώματος anti-Crumbs για το φαινοτυπικό 

χαρακτηρισμό του CdsA1, έδειξαν ότι  δεν παρουσιάζεται κάποια εμφανής διαφορά μεταξύ 

ετερόζυγων και ομόζυγων μεταλλαγμένων ατόμων (αποτελέσματα δεν παρουσιάζονται). 

 

 

 

 

Εικόνα 5.3: Μορφολογία της τραχείας εμβρύων του στελέχους CdsA1  
Α και Β. Ανοσοϊστοχημική χρώση ετερόζυγου (Α) και ομόζυγου μεταλλαγμένου εμβρύου (Β) του 
στελέχους CdsA1 στο στάδιο 15, C και D. Ανοσοϊστοχημική χρώση ετερόζυγου (C) και ομόζυγου 
μεταλλαγμένου εμβρύου (D) του στελέχους CdsA1 σταδίου 16 της εμβρυογένεσης. Χρησιμοποιήθηκαν τα 
αντισώματα 2Α12 (κόκκινο) και antiGFP (πράσινο). (φακός 20x) 
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5.2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ (LIPID SENSORS) 

 

Τα λιπίδια αποτελούν το κυριότερο συστατικό των μεμβρανών. Ποικίλοι τύποι λιπιδίων 

συναντώνται στις κυτταρικές μεμβράνες και μάλιστα διαφορετικά λιπίδια μπορεί να εντοπίζονται σε 

διαφορετικές υποκυττάριες περιοχές. Για τη μελέτη των λιπιδίων και του ρόλου τους στον επιθηλιακό 

φραγμό διαπερατότητας στη Drosophila, είναι απαραίτητο να μπορούμε να διακρίνουμε τους 

διάφορους τύπους λιπιδίων που εντοπίζονται στις διαφορετικές περιοχές των κυττάρων. Λόγω της 

ύπαρξης περιορισμένου αριθμού εργαλείων για τη μελέτη των λιπιδίων και του εντοπισμού τους στο 

κύτταρο, προσπαθήσαμε να παρασκευάσουμε χιμαιρικές πρωτεΐνες που αποτελούνται από μια 

περιοχή η οποία έχει δυνατότητα πρόσδεσης σε συγκεκριμένους τύπους λιπιδίων (Lipid Binding 

Domain/ LBD)  και από την πρωτεΐνη GFP. 

 

Για την επιλογή της κατάλληλης αλληλουχίας LBD, ανατρέξαμε στη βιβλιογραφία αναζητώντας 

πρωτεϊνικές περιοχές γνωστές για την ιδιότητά τους να προσδένουν συγκεκριμένους τύπους λιπιδίων. 

Καταλήξαμε στις LBD τριών πρωτεϊνών προερχόμενων από διαφορετικούς οργανισμούς. 

Συγκεκριμένα, επιλέξαμε (α) τη V3 loop περιοχή της gp120 γλυκοπρωτεΐνης του ιού HIV-1, (β) τη 

V3-like περιοχή της prion (PrP) 

πρωτεΐνης η οποία είναι υπεύθυνη για 

την Prion disease [4] και (γ) τη V3-

like περιοχή της λιπάσης Pancreatic 

Bile Salt-dependent Lipase (BSDL). 

[10] [Εικόνα 5.4] 

Συνθετικά πεπτίδια που περιέχουν 

την V3 loop περιοχή της πρωτεΐνης 

HIV ή τη V3-like περιοχή της 

πρωτεΐνης PrP, αλληλεπιδρούν με 

επανασυντιθέμενες μονοστιβάδες των 

σφιγγολιπιδίων GalCer και 

σφιγγομυελίνη. [4] Ανάλογα 

συνθετικά πεπτίδια που περιέχουν τη V3-like περιοχή της BSDL πρωτεΐνης αλληλεπιδρούν με 

επανασυντιθέμενες μονοστιβάδες GalCer και GlcCer [10]. Αναμένουμε λοιπόν οι Αισθητήρες 

Λιπιδίων που θα παρασκευασθούν να επιτρέψουν την παρατήρηση συγκεκριμένων τύπων λιπιδίων 

(GalCer και GlcCer) σε συγκεκριμένες υποκυττάριες περιοχές. Σχετικά με τη μελέτη του ρόλου των 

λιπιδίων στον επιθηλιακό φραγμό διαπερατότητας, η χρήση των Αισθητήρων Λιπιδίων θα επιτρέψει 

την παρατήρηση του εντοπισμού των συγκεκριμένων τύπων λιπιδίων στο εσωτερικό των κυττάρων, 

Εικόνα 5.4: Δομική ομολογία μεταξύ των περιοχών 
πρόσδεσης σε λιπίδια των πρωτεϊνών gp120 (HIV), PrP, 
BSDL και β-amyloid. Στοίχιση των αλληλουχιών των 
πρωτεϊνών gp120 (HIV), PrP, BSDL και β-amyloid που 
προσδένονται σε λιπίδια. [4] [10] 
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για παράδειγμα, στην περιοχή των SJs, της δομής που είναι υπεύθυνη για τον επιθηλιακό φραγμό 

διαπερατότητας στα επιθήλια της μύγας.  

Κλωνοποιήσαμε τις αλληλουχίες DNA που αντιστοιχούν στις τρεις LBDs, τόσο στο αμινοτελικό 

(N-terminal), όσο και στο καρβοξυτελικό (C-terminal) άκρο της πρωτεΐνης GFP και δημιουργήσαμε 

διαγονιδιακές μύγες που εκφράζουν τις χιμαιρικές πρωτεΐνες. Λόγω της απουσίας κατάλληλης 

αλληλουχίας η οποία να οδηγεί την πρωτεΐνη στο εκκριτικό μονοπάτι, οι συγκεκριμένοι Αισθητήρες 

Λιπιδίων αναμένεται να παραμένουν στο εσωτερικό του κυττάρου (κυτταροπλασματικοί Αισθητήρες 

Λιπιδίων).  

Παράλληλα, προσπαθήσαμε να κατασκευάσουμε εκκρινόμενες χιμαιρικές πρωτεΐνες GFP-LBD οι 

οποίες θα έχουν πρόσβαση στην εξωκυττάρια περιοχή (και στην περιοχή του αυλού της τραχείας και 

των σιελογόνων αδένων). Χρησιμοποιήσαμε GFP η οποία περιέχει συγκεκριμένη αλληλουχία που την 

οδηγεί στο εκκριτικό μονοπάτι του κυττάρου (ssGFP). Οι αλληλουχίες DNA των LBD των πρωτεϊνών 

ενδιαφέροντος τοποθετήθηκαν στο καρβοξυτελικό άκρο της ssGFP. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί 

ότι στην περίπτωση των εκκρινόμενων αισθητήρων Λιπιδίων, πέραν από τις περιοχές των τριών 

πρωτεϊνών που αναφέρθηκαν παραπάνω, χρησιμοποιήθηκε και μια τέταρτη, η περιοχή πρόσδεσης σε 

λιπίδια START της πρωτεΐνης Μεταφοράς Κεραμιδίου (Ceramide transfer protein/ CERT) της 

Drosophila. Η πρωτεΐνη αυτή προσδένει κεραμίδιο και είναι απαραίτητη στη Drosophila για τη 

βιοσύνθεση του φωσφολιπιδίου φωσφοαιθανολαμίνη. [58] Οι χιμαιρικές πρωτεΐνες START-GFP και 

GFP-START είχαν ήδη παρασκευαστεί στο εργαστήριο, χωρίς να έχει γίνει λεπτομερής μελέτη της 

λειτουργικότητάς τους. 

Στις παρακάτω εικόνες 5.5 και 5.6 συνοψίζεται η στρατηγική της κλωνοποίησης που 

ακολουθήθηκε (για περισσότερες πληροφορίες, στην ενότητα Υλικά και Μέθοδοι). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.5: Κυτταροπλασματικοί Αισθητήρες Λιπιδίων. Συνοψίζεται η διαδικασία κλωνοποίησης που 
ακολουθήθηκε για την παρασκευή κυτταροπλασματικών Αισθητήρων Λιπιδίων. (για λεπτομέρειες στην 
ενότητα Υλικά και Μέθοδοι) 
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Εικόνα 5.6: Εκκρινόμενοι Αισθητήρες Λιπιδίων. Συνοψίζεται η διαδικασία κλωνοποίησης που 
ακολουθήθηκε για την παρασκευή εκκρινόμενων Αισθητήρων Λιπιδίων. (για λεπτομέρειες στην ενότητα 
Υλικά και Μέθοδοι) 

LBD (PrP/ HIV/ BSDL/ START) 

SmaI (671) 

SmaI (671) 
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5.2.1. Έκφραση των Αισθητήρων Λιπιδίων σε S2 κύτταρα 

 

Για ένα πρώτο έλεγχο της λειτουργικότητας των πλασμιδιακών κατασκευών που δημιουργήσαμε, 

πραγματοποιήσαμε διαμόλυνση κυττάρων S2 με όλους τους πλασμιδιακούς φορείς που περιέχουν 

τους επιμέρους Λιπιδικούς Αισθητήρες. Ενδεικτικά παρουσιάζονται S2 κύτταρα τα οποία 

διαμολύναμε με τους πλασμιδιακούς φορείς που περιέχουν τις γονιδιακές κατασκευές για του 

Αισθητήρες: EGFP-HIV, HIV-GFP και ssGFP-HIV και ένα πλασμίδιο το οποίο επάγει την έκφραση 

του γονιδίου Gal4 υπό τον έλεγχο του επαγόμενου με μεταλλοθειονίνη υποκινητή, ο οποίος 

ενεργοποιείται όταν τα κύτταρα επωάζονται με χαλκό. Ακόμα, χρησιμοποιήθηκαν και πλασμιδιακοί 

φορείς που περιέχουν μονάχα GFP (EGFP και ssGFP) [Εικόνα 5.7]. Επίσης χρησιμοποιήσαμε τον 

πλασμιδιακό φορέα PM ο οποίος οδηγεί στην έκφραση της πρωτεΐνης pmGFPubiΔGG [από Δελιδάκη 

Χ.]. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη διαθέτει στο αμινοτελικό της άκρο, σειρά αμινοξέων που επιτρέπουν 

την προσθήκη λιπιδίων (Palmitoylation, Myristoylation) στην πρωτεΐνη. Τα λιπίδια οδηγούν στον 

εντοπισμό της πρωτεΐνης στη μεμβράνη. 

Εικόνα 5.7: Διαμόλυνση S2 κυττάρων με τους πλασμιδιακούς φορείς pUAST που φέρουν τις 
γονιδιακές κατασκευές για τους Αισθητήρες Λιπιδίων. Παρατηρούμε έκφραση των επιμέρους 
πρωτεϊνών (τα ονόματα αναγράφονται πάνω από την εκάστοτε εικόνα).  



 

 

39 

Από τις παραπάνω εικόνες, συμπεραίνουμε ότι οι χιμαιρικές πρωτεΐνες εκφράζονται από τα S2 

κύτταρα μετά από διαμόλυνση αυτών με τους πλασμιδιακούς φορείς που κατασκευάστηκαν και την 

επαγωγή με χαλκό, καθώς εμφανίζεται έκφραση της GFP. Όσον αφορά στον υποκυττάριο εντοπισμό 

τους, μπορούμε να πούμε ότι οι Αισθητήρες EGFP, EGFP-HIV και HIV-EGFP εμφανίζονται σε 

ολόκληρο το εσωτερικό του κυττάρου, χωρίς κανένα συγκεκριμένο υποκυττάριο εντοπισμό. Στην 

περίπτωση των εκκρινόμενων ssGFP και ssGFP-HIV Αισθητήρων, παρατηρείται επίσης εντοπισμός 

των πρωτεϊνών σε ολόκληρο το κυτταρόπλασμα, με αμυδρές ενδείξεις συγκεκριμένου εντοπισμού σε 

υποκυττάριες περιοχές (οι οποίες όμως δεν είναι σαφείς, λόγω του μικρού μεγέθους των S2 

κυττάρων). Η πρωτεΐνη pmGFPubiΔGG που παράγεται στο PM, έχει όπως αναμενόταν μεμβρανικό 

εντοπισμό στα περισσότερα κύτταρα. 

Είναι εμφανές ότι η έκφραση των Αισθητήρων από τα κύτταρα S2, παρόλο που μας δίνει ενδείξεις για 

την ορθή έκβαση της διαδικασίας της κλωνοποίησης, δεν παρέχει σημαντική πληροφορία για τον 

εντοπισμό των Αισθητήρων στις υποκυττάριες περιοχές. Καθώς δε διατίθενται άλλα αντιδραστήρια 

που να επιτρέπουν τον εντοπισμό των σφιγγολιπιδίων (και ιδιαίτερα της Gal-Cer, Glu-Cer και 

sphingomyelin/phosphoethanolamine) στις μύγες, δε γνωρίζουμε τι πρότυπο εντοπισμού GFP πρέπει 

να περιμένουμε από τους Αισθητήρες στα S2 κύτταρα. Επίσης, είναι πιθανό το πρότυπο εντοπισμού 

των Αισθητήρων στα S2 κύτταρα να είναι πολύ διαφορετικό από τα επιθήλια in vivo. Παράλληλα, στο 

σύστημα έκφρασης στα S2 κύτταρα τα υψηλά επίπεδα έκφρασης της εξωγενούς πρωτεΐνης συχνά 

(αλλά όχι πάντοτε) παρεμποδίζουν τη σωστή διακίνηση της πρωτεΐνης στο κύτταρο (protein 

processing, trafficking) 

Συνεπώς, αφού ελέγξαμε ότι οι κατασκευές που δημιουργήσαμε είναι ενεργές, προχωράμε 

προσπαθώντας να δημιουργήσουμε διαγονιδιακά στελέχη της Drosophila τα οποία θα εκφράζουν τους 

Αισθητήρες Λιπιδίων, ώστε να μελετηθεί ο υποκυττάριος εντοπισμός τους in vivo και κυρίως στα 

επιθήλια. 
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5.2.2. Παραγωγή διαγονιδιακών στελεχών που εκφράζουν τους Αισθητήρες Λιπιδίων 

 

Επάγοντας την εκτοπική έκφραση των Αισθητήρων (σύστημα UAS-Gal4) [46] θα προσπαθήσουμε 

να κατανοήσουμε τον υποκυττάριο εντοπισμό τους σε περιοχές της πλασματικής μεμβράνης και/ ή σε 

οργανίδια του κυττάρου. Στη συνέχεια οι Αισθητήρες που θα εμφανίσουν τις επιθυμητές ιδιότητες, θα 

χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη των στελεχών που εμφανίζουν διατάραξη του επιθηλιακού φραγμού 

διαπερατότητας (μεταλλαγμένα στελέχη που εμφανίζουν διαταραγμένους SJs, μεταλλαγμένα στελέχη 

από τη γενετική σάρωση που έχει πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο, βλέπε ενότητα 2.5). 

Πραγματοποιήθηκαν λοιπόν ενέσεις των πλασμιδιακών φορέων σε μύγες, και παρασκευάστηκαν 

διαγονιδιακές μύγες που φέρουν την εκάστοτε γονιδιακή κατασκευή υπό τον έλεγχο του υποκινητή 

UAS (ως τώρα έχουν παρασκευαστεί διαγονιδιακά στελέχη για όλους τους Αισθητήρες Λιπιδίων, με 

εξαίρεση τους εκκρινόμενους Αισθητήρες ssGFP-PrP και ssGFP-BSDL). Χρησιμοποιώντας το 

σύστημα εκτοπικής έκφρασης UAS - Gal4, διασταυρώσαμε τα διαγονιδιακά στελέχη που έχουμε στη 

διάθεσή μας με μύγες του στελέχους daughterless-GAL4 (w; P{GAL4-da.G32}UH1) 

[http://flybase.org/reports/FBti0013991.html] που εκφράζει το γονίδιο Gal4 υπό τον έλεγχο του 

υποκινητή του γονιδίου daughterless (daughterless-Gal4). Αυτό επιτρέπει την έκφραση των 

χιμαιρικών πρωτεϊνών σε σχετικά υψηλά επίπεδα σε όλους σχεδόν τους κυτταρικούς τύπους. 

Συλλέγονται προνύμφες τρίτου σταδίου (L3) που εμφανίζουν GFP (ένδειξη της έκφρασης του 

Αισθητήρα), απομονώνονται διάφορα επιθήλια και παρατηρείται ο εντοπισμός των Αισθητήρων στα 

επιθήλια αυτά. Έως τώρα έχουν παρατηρηθεί ιστοί από προνύμφες που εκφράζουν τους Αισθητήρες 

Λιπιδίων GFP-PrP, ssGFP-HIV και ssGFP-START. Οι ιστοί απομονώθηκαν, μονιμοποιήθηκαν και 

τοποθετήθηκαν σε αντικειμενοφόρες πλάκες για παρατήρηση στο μικροσκόπιο, χωρίς να υποστούν 

επεξεργασία με κάποιο απορρυπαντικό (όπως Triton-X ή Tween-20) [Εικόνα 5.8]. 
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Εικόνα 5.8: Σιελογόνοι Αδένες από προνύμφες τρίτου σταδίου των διαγονιδιακών μυγών.  
A, B, C: Παρατηρούμε τον εντοπισμό των PIP2, καθώς το στέλεχος παράγει κατάλληλη χιμαιρική πρωτεΐνη 
PLCδ-PH-GFP η οποία προσδένεται στα PIP2. Η πρωτεΐνη εντοπίζεται στις κυτταρικές μεμβράνες, στη βασική 
και πλευρική περιοχή (αγκύλη στην εικόνα Β), και κυρίως στην κορυφαία (βέλος στην εικόνα C) (Η εικόνα C 
αποτελεί μεγέθυνση της εικόνας B). D, E, F: Παρατηρούμε τον υποκυττάριο εντοπισμό του αισθητήρα ssGFP-
HIV. Ο συγκεκριμένος αισθητήρας φαίνεται να εντοπίζεται στην κυτταροπλασματική περιοχή των κυττάρων 
των σιελογόνων αδένων. Επιπλέον εμφανίζεται εντοπισμός της πρωτεΐνης στον αυλό των αδένων (βέλη στην 
εικόνα F). G, H, I: Παρατηρούμε τον εντοπισμό του αισθητήρα λιπιδίων ssGFP-START. Η χιμαιρική πρωτεΐνη 
εντοπίζεται στην κυτταροπλασματική περιοχή των κυττάρων, ενώ παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα της στην 
περιοχή πλησίον την κορυφαίας πλευράς των κυττάρων (βέλος στην εικόνα Ι) (Η εικόνα I αποτελεί μεγέθυνση 
της εικόνας H) J: Παρατηρούμε τον υποκυττάριο εντοπισμό του αισθητήρα GFP-PrP. Εμφανίζεται  σε μια 
περιοχή που ομοιάζει με τον πυρήνα των κυττάρων των σιελογόνων αδένων (παρουσιάζονται με τους 
αστερίσκους), ενώ χαμηλότερα επίπεδα εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα και στις μεμβράνες των κυττάρων 
(βέλος).  
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Η πρωτεΐνη ssGFP-HIV είναι θεωρητικά ένας εκκρινόμενος Αισθητήρας Λιπιδίων με ικανότητα 

πρόσδεσης σε GalCer. Όπως παρουσιάζεται στις Εικόνες 5.8D-F, η συγκεκριμένη πρωτεΐνη 

εντοπίζεται στην κυτταροπλασματική περιοχή των κυττάρων των σιελογόνων αδένων, χωρίς να είναι 

ακόμη σαφές αν υπάρχει προτίμηση για συγκεκριμένη περιοχή του κυτταροπλάσματος ή για 

υποκυττάριες μεμβρανικές δομές και οργανίδια (όπως το ενδοπλασματικό δίκτυο/ER, το σύστημα 

Golgi, κ.α). Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία της πρωτεΐνης στο εσωτερικό του αυλού των σιελογόνων 

αδένων ή/ και στην κορυφαία πλευρά των κυττάρων (Εικόνα 5.8E, F). Ο εντοπισμός της πρωτεΐνης 

στη συγκεκριμένη περιοχή θα μπορούσε να αποτελεί μια πρώτη ένδειξη για την έκκρισή της (βλέπε 

ενότητα 6.2). Για την κατανόηση του εντοπισμού της πρωτεΐνης είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί 

διπλός ανοσοφθορισμός με δείκτες ειδικούς για διαφορετικές υποκυττάριες δομές. 

 Στην περίπτωση της πρωτεΐνης ssGFP-START, που είναι θεωρητικά εκκρινόμενη και προσδένεται 

στο κεραμίδιο (ceramide), μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η πρωτεΐνη εντοπίζεται στο κυτταρόπλασμα 

των κυττάρων (Εικόνα 5.8G, H, I). Μάλιστα, φαίνεται να παρουσιάζεται αυξημένη ποσότητα της 

πρωτεΐνης στην περιοχή πλησίον της κορυφαίας πλευράς συγκριτικά με την ποσότητα της πρωτεΐνης 

στη βασική πλευρά των κυττάρων (Εικόνα 5.8H, I). Συνεπώς, είναι πιθανό, ο συγκεκριμένος 

αισθητήρας να παγιδεύεται σε κάποια κυτταροπλασματική δομή των κυττάρων κατά στην προσπάθεια 

να εκκριθεί (σε κάποιο ενδιάμεσο στάδιο του εκκριτικού μονοπατιού, όπως για παράδειγμα στο 

σύστημα Golgi). Και σε αυτή την περίπτωση, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί διπλός 

ανοσοφθορισμός με δείκτες ειδικούς για την κυτταρική μεμβράνη, τον πυρήνα και τα υποκυτταρικά 

οργανίδια. 

Τέλος στην περίπτωση του αισθητήρα GFP-PrP, ο οποίος είναι θεωρητικά κυτταροπλασματικός 

και ικανός να προσδέσει GalCer, παρατηρούμε συγκέντρωση της πρωτεΐνης σε μια συγκεκριμένη 

περιοχή στο κέντρο του κυττάρου, η οποία ομοιάζει με τον πυρήνα. Επιπλέον, παρατηρείται 

εντοπισμός στην πλασματική μεμβράνη των κυττάρων (αν και ασθενής) και επιπλέον ιδιαίτερα 

ασθενής στο κυτταρόπλασμα . (Εικόνα 5.8J) 

 

Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε στέλεχος το οποίο εκφράζει τη χιμαιρική πρωτεΐνη PLCδ-PH-GFP, 

η οποία αποτελείται από την PH περιοχή της πρωτεΐνης PLCδ και την πρωτεΐνη GFP [45]. Η PH 

περιοχή της PLCδ προσδένεται στα PIP2 των μεμβρανών των κυττάρων, με αποτέλεσμα το 

μεμβρανικό εντοπισμό της. [45] Συγκεκριμένα, η PLCδ-PH-GFP εντοπίζεται κυρίως στο κορυφαίο 

τμήμα της μεμβράνης των κυττάρων των σιελογόνων αδένων (Εικόνα 5.8C) καθώς και στις άλλες 

μεμβρανικές περιοχές (βασική και πλευρική) (Εικόνα 5.8Β,C)  
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5.2.3. Ανάλυση του υποκυττάριου εντοπισμού του Αισθητήρα Λιπιδίων GFP-PrP 

 

Από τα παραπάνω, υποθέτουμε ότι η πρωτεΐνη GFP-PrP εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή του 

πυρήνα των κυττάρων των σιελογόνων αδένων και δευτερευόντως στο κυτταρόπλασμα και στη 

μεμβράνη (ίδιος εντοπισμός της GFP-PrP παρατηρείται και στα κύτταρα άλλων επιθηλιακών ιστών 

της προνύμφης τρίτου σταδίου, όπως στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, στην τραχεία και στο δίσκο 

του φτερού – αποτελέσματα δεν παρουσιάζονται).  

Για να διαπιστώσουμε αν όντως ισχύει η συγκεκριμένη υπόθεση για το GFP-PrP, και για να 

χαρακτηρίσουμε καλύτερα το πρότυπο έκφρασης του GFP σε όλες τις άλλες διαγονιδιακές σειρές, 

προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε τις συνθήκες για την πραγματοποίηση ανοσοϊστοχημικών 

χρώσεων, παρατηρώντας α)το σήμα της GFP της χιμαιρικής πρωτεΐνης, β)ένα πυρηνικό μάρτυρα και 

γ)ένα μεμβρανικό μάρτυρα. Ως πυρηνικός μάρτυρας χρησιμοποιείται το αντιδραστήριο ΤΟΤΟ-3, το 

οποίο προσδένεται στο DNA, και επομένως φανερώνει τον πυρήνα του κυττάρου, ενώ ως 

μεμβρανικός μάρτυρας χρησιμοποιείται αντίσωμα για την πρωτεΐνη Discs large (anti-Dlg). 

Στις εικόνες 5.9E-G, παρατηρούμε την πρωτεΐνη GFP (από τον αισθητήρα του PIP2) και την 

Εικόνα 5.9: Ο Αισθητήρας Λιπιδίων GFP-PrP, εντοπίζεται κυρίως στον πυρήνα των κυττάρων των 
σιελογόνων αδένων. A-D: Ανοσοϊστοχημικές χρώσεις σιελογόνων αδένων από προνύμφες τρίτου σταδίου 
των διαγονιδιακών μυγών GFP-PrP και E-G: PIP2. Α. Αθροιστική απεικόνιση των επιμέρους (B-D) εικόνων. 
Β. Εντοπισμός της ενδογενούς GFP-PrP πρωτεΐνης (στον πυρήνα-βέλος), C. Χρώση με το αντιδραστήριο 
ΤΟΤΟ-3 (χρώση του πυρήνα - βέλος) D. Χρώση με αντίσωμα για την κυτταροπλασματική πρωτεΐνη Discs 
large, η οποία εντοπίζεται κοντά στις κυτταρικές μεμβράνες. Ε. Αθροιστική απεικόνιση των F και G. F. 
Εντοπισμός της χιμαιρικής πρωτεΐνης PLCδ-PH-GFP, η οποία προσδένεται στα PIP2. G. Χρώση με το 
αντιδραστήριο ΤΟΤΟ-3 (βέλος – ένα επιμέρους κύτταρο) 
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επιτυχημένη πυρηνική χρώση με TOTO3 των πυρήνων των διαγονιδιακών μυγών PIP2. Στην 

περίπτωση όμως της διαγονιδιακής σειράς GFP-PrP, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς χρώση των 

σιελογόνων αδένων με χρήση του αντισώματος anti-Dlg, αλλά όχι του TOTO3, το οποίο φαίνεται να 

δίνει μη ειδική χρώση στην περιοχή του κυτταροπλάσματος, εξωτερικά της περιοχής του πυρήνα. 

(Εικόνες 5.9A-D) Η παραπλανητική εικόνα που παρουσιάζει η χρώση με ΤΟΤΟ3, δε μας επιτρέπει να 

καταλήξουμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα. 

 

 

 

5.2.4. Σύνοψη 

 

Στον πίνακα 5.1 συνοψίζονται η μέχρι σήμερα προσπάθεια παρασκευής των Αισθητήρων Λιπιδίων 
και μελέτης της λειτουργίας τους. 
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 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
ΛΙΠΙΔΙΩΝ 

ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ 
ΠΟΥ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ 

ΠΛΑΣΜ. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

pEGFP 
(για έκφραση σε 

κύτταρα 
θηλαστικών) 

ΠΛΑΣΜ. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

pUAST 
(για έκφραση στη 

Drosophila) 

ΔΙΑΜΟΛΥΝΣΗ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ S2 

ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ 
ΣΕΙΡΕΣ 

ΕΠΑΓΩΓΗ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΥΠΟ 
ΤΟΝ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ 
ΤΟΥ daughterless 

PrP-GFP GalCer 
sphinfomyelin      

HIV-GFP GalCer     - 

BSDL-GFP GalCer, GlcCer     - 

L
B
D
/
G
F
P START-GFP  

by Maura Strigini Ceramide  
by Maura Strigini 

 
by Maura Strigini   

by Maura Strigini 
 

by Maura Strigini 

GFP-PrP GalCer     - 

GFP-HIV GalCer     - 

GFP-BSDL GalCer, GlcCer     - 

G
F
P
/
L
B
D GFP-START 

by Maura Strigini Ceramide  
by Maura Strigini 

 
by Maura Strigini   

by Maura Strigini 
 

by Maura Strigini 

Κυτταροπλα-
σματικοί 

- EGFP -    - - 

ssGFP-PrP GalCer   - - - 

ssGFP-HIV GalCer      

ssGFP-BSDL GalCer, GlcCer   - - - 

s
s
G
F
P
/
L
B
D ssGFP-START Ceramide -     

Εκκρινόμενοι 

- ssGFP 
(from Vincent J P) -    Vincent J P - 

Πίνακας 5.1: Παρουσιάζονται συνοπτικά οι Αισθητήρες Λιπιδίων που έχουν παρασκευαστεί. 
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

6.1. ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΤΗΣ Drosophila melanogaster 

 

Οι επιθηλιακοί φραγμοί διαπερατότητας βασίζονται στις διακυτταρικές συνδέσεις και παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη διαμερισματοποίηση και τη μόνωση των επιμέρους ιστών και κατά συνέπεια στη 

σωστή λειτουργία τους. Διαθέτοντας πληροφορίες για το ρόλο διαφόρων πρωτεϊνών των 

διακυτταρικών συνδέσεων SJs στη διατήρηση του επιθηλιακού φραγμού διαπερατότητας στη 

Drosophila, θελήσαμε να εξετάσουμε το ρόλο διαφορετικών τύπων λιπιδίων στη δημιουργία και 

διατήρηση των SJs και του φραγμού διαπερατότητας της τραχείας.  

Πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο μια γενετική σάρωση μεταλλαγμένων στελεχών για γονίδια 

που εμπλέκονται στο μεταβολισμό διαφορετικών τύπων λιπιδίων, χρησιμοποιώντας τη δοκιμή 

διείσδυσης χρωστικής. Εντοπίστηκαν 8 μεταλλαγμένα στελέχη που εμφανίζουν φαινότυπο διείσδυσης 

χρωστικής στον αυλό του τραχειακού συστήματος, άρα διαταραγμένο επιθηλιακό φραγμό 

διαπερατότητας. Από πολυάριθμες μελέτες σχετικές με τα μόρια που απαρτίζουν τους SJs στη 

Drosophila, γνωρίζουμε ότι η απουσία των επιμέρους πρωτεϊνών οδηγεί σε τροποποίηση της 

μορφολογίας της τραχείας (μήκος, διάμετρος του τραχειακού σωλήνα, εγκολπώσεις ή ασυνέχειες) και 

σε απεντοπισμό των υπόλοιπων πρωτεϊνών.[3] Επιθυμούμε να εξετάσουμε αν ισχύει το ίδιο και στην 

περίπτωση της μεταβολής της βιοσύνθεσης ή του μεταβολισμού επιμέρους τύπων λιπιδίων. Στην 

παρούσα μελέτη προσπαθήσαμε να χαρακτηρίσουμε φαινοτυπικά δύο από τα 8 μεταλλαγμένα 

στελέχη που εμφανίζουν διείσδυση χρωστικής. Επιπλέον προσπαθούμε να μελετήσουμε ένα στέλεχος 

από το οποίο απουσιάζει η χρωμοσωμική περιοχή στην οποία εντοπίζεται το γονίδιο της Συνθετάσης 

του CDP διγλυκερικού, του οποίου η εμπλοκή στην ανάπτυξη της τραχείας αναφέρεται στη βάση 

δεδομένων Flybase.  

Για το φαινοτυπικό χαρακτηρισμό των μεταλλαγμένων στελεχών, θελήσαμε αρχικά να εξετάσουμε 

τη μορφολογία του τραχειακού συστήματος. Πραγματοποιήθηκαν ανοσοϊστοχημικές μελέτες με 

χρήση του μοριακού μάρτυρα 2Α12 σε ετερόζυγα και ομόζυγα μεταλλαγμένα άτομα των στελεχών. Η 

προσέγγιση που ακολουθήσαμε προσφέρει μια γενική όψη της επίπτωσης της μεταλλαγής στη 

μορφολογία της τραχείας, ώστε να διαπιστωθεί ο λόγος για τον οποίο παρατηρείται η διατάραξη του 

φραγμού διαπερατότητας. 

 

Το χρωμοσωμικό έλλειμμα που περιέχει το στέλεχος SMSrDf, στην περιοχή ενός γονιδίου που 

ομοιάζει με αυτό της Συνθάσης της Σφιγγομυελίνης (SMSr), παρόλο που οδηγεί σε ελαφρώς 

διαταραγμένο επιθηλιακό φραγμό διαπερατότητας, δεν προκαλεί αλλαγή στη μορφολογία της 
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τραχείας (Εικόνα 5.1). Είναι πιθανό αυτό να συμβαίνει γιατί ο φαινότυπος διείσδυσης χρωστικής στο 

συγκεκριμένο στέλεχος είναι ασθενής. Είναι ακόμα πιθανό, στην περίπτωση του SMSrDf να 

εμφανίζεται αποδέσμευση του φαινοτύπου διείσδυσης χρωστικής από το μορφολογικό φαινότυπο της 

τραχείας (κάτι που δε συμβαίνει στα μεταλλαγμένα στελέχη για πρωτεΐνες των SJs).  

Μετέπειτα προσπάθεια φαινοτυπικού χαρακτηρισμού του στελέχους SMSrDf θα περιλαμβάνει 

έλεγχο της πολικότητας των επιθηλιακών κυττάρων με κατάλληλους μοριακούς μάρτυρες (πχ. 

πραγματοποιήθηκαν ήδη ανοσοϊστοχημικές χρώσεις με το αντίσωμα antiCrumbs, / ενότητα 5.1.1), 

αλλά και του εντοπισμού των πρωτεϊνών των SJs (Neurexin, Contactin, Coracle, κ.α), καθώς είναι 

πιθανό η μεταλλαγή στη σύσταση του κυττάρου σε λιπίδια να επηρεάζει το πακετάρισμα των 

πρωτεϊνών στο κύτταρο και τη στόχευση τους σε επιμέρους μεμβρανικές περιοχές. Σε περίπτωση 

εντοπισμού κάποιας ανωμαλίας στον εντοπισμό των παραπάνω μαρτύρων ή στην κυτταρική 

πολικότητα, είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε ότι ο φαινότυπος είναι αποτέλεσμα της έλλειψης 

του γονιδίου SMS και όχι κάποιου άλλου από τα γονίδια που αφαιρεί το χρωμοσωμικό έλλειμμα 

Df(3L)Exel8104. Αυτό, στην περίπτωση του γονιδίου SMS (για το οποίο δε διατίθενται γνωστές 

μεταλλαγές) θα μπορούσε να γίνει με χρήση κατάλληλων στελεχών για αποσιώπηση του γονιδίου με 

RNAi και στη συνέχεια πραγματοποίηση δοκιμής διείσδυσης χρωστικής. Παράλληλα θα μπορούσαν 

να πραγματοποιηθούν δοκιμές διείσδυσης χρωστικής σε στελέχη που φέρουν χρωμοσωμικά 

ελλείμματα που αλληλοεπικαλύπτονται με το SMSrDf (πχ. το στέλεχος BL1420 Df(3L)pbl-X1/TM6B, 

Tb  που εμφανίζει έλλειμμα στην περιοχή 65F3-66B10), καθώς και σε έμβρυα που προκύπτουν από τη 

διασταύρωση αυτών με το SMSrDf (transheterozygous). 

 

Όπως και για το στέλεχος SMSrDf, έτσι και για το στέλεχος CdsA1, από το οποίο απουσιάζει το 

γονίδιο της Συνθετάσης του CDP διγλυκερικού (CDP diglyceride synthetase/ CDS), η μεταλλαγή δεν 

προκαλεί κάποια τροποποίηση της μορφολογίας του τραχειακού σωλήνα (Εικόνα 5.3). Παράλληλα, 

στις δοκιμές διείσδυσης χρωστικής το στέλεχος CdsA1, δεν εμφάνισε φαινότυπο διείσδυσης 

χρωστικής, ενώ ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση δοκιμής στο στέλεχος BL7591 

w1118;Df(3L)Exel6112/TM6B, Tb (CdsADf), στο οποίο απουσιάζει το γονίδιο cdsA, καθώς το έλλειμμα 

που εμφανίζει το συγκεκριμένο στέλεχος (στην περιοχή 66B5-66C8 του αριστερού βραχίονα του 

τρίτου χρωμοσώματος) προκαλεί θνησιμότητα σε πρώιμο εμβρυικό στάδιο (πριν την ανάπτυξη της 

τραχείας). Αναμένουμε μεταλλαγμένα άτομα CdsA1/ CdsADf (transheterozygous) να εμφανίζουν 

μειωμένη λειτουργικότητα του γονιδίου cdsA, χωρίς να προκαλείται πρώιμη θνησιμότητα. 

Σχεδιάζουμε λοιπόν, να πραγματοποιήσουμε δοκιμή διείσδυσης χρωστικής σε έμβρυα CdsA1/ CdsADf 

ελπίζοντας πως μια τέτοια προσέγγιση θα αποκαλύψει πιθανό ρόλο του cdsA στον επιθηλιακό φραγμό 

διαπερατότητας. Παράλληλα ανοσοϊστοχημικές χρώσεις με χρήση του μάρτυρα 2Α12 σε άτομα 

CdsA1/ CdsADf, μπορεί να αποκαλύψουν κάποια μεταβολή στη μορφολογία της τραχείας απουσία του 

γονιδίου cdsA. Σε τέτοια περίπτωση, θα ήταν χρήσιμο να επιβεβαιωθεί ο φαινότυπος με χρήση 
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κατάλληλων στελεχών για αποσιώπηση του γονιδίου με RNAi. Μετέπειτα ανάλυση του φαινοτύπου 

είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει έλεγχο της πολικότητας των επιθηλιακών κυττάρων (ενότητα 5.1.3) 

και του εντοπισμού των πρωτεϊνών των SJs.  

 

Το τρίτο μεταλλαγμένο στέλεχος που μελετήθηκε είναι το rbo3, το οποίο περιέχει μεταλλαγή του 

γονιδίου rolling blackout, που κωδικοποιεί για μια διαμεμβρανική λιπάση. Το στέλεχος αυτό 

παρουσιάζει τροποποιήσεις στη μορφολογία της τραχείας στις ανοσοϊστοχημικές μελέτες με το 

μοριακό μάρτυρα 2Α12. Συγκεκριμένα, ο ραχιαίος σωλήνας της τραχείας των μεταλλαγμένων ατόμων 

φαίνεται να παρουσιάζει εγκολπώσεις οι οποίες δεν παρατηρούνται στα ετερόζυγα άτομα (Εικόνα 

5.3). Η παρουσία των εγκολπώσεων θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα μιας αύξησης του μεγέθους 

των επιθηλιακών κυττάρων της τραχείας και μιας γενικότερης επιμήκυνσης του τραχειακού σωλήνα. 

Παρόλα αυτά, μια τέτοια υπόθεση απαιτεί περαιτέρω ανάλυση και ποσοτικοποίηση (αριθμός 

κυττάρων, μήκος της τραχείας) για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ορθά συμπεράσματα. 

Παράλληλα θα χρειαστεί να εξετάσουμε την επίδραση της μεταλλαγής στην πολικότητα των 

κυττάρων της τραχείας και στον εντοπισμό των πρωτεϊνών των SJs.  

Δείξαμε ότι ο φαινότυπος διείσδυσης χρωστικής που παρουσιάζει το στέλεχος rbo3, είναι 

αποτέλεσμα μεταλλαγής σε ένα γονίδιο διαφορετικό του rbo. Έτσι «καθαρίστηκε» το στέλεχος rbo3 

από τη μεταλλαγή στο γονίδιο rbo και προέκυψε το στέλεχος RSM7, το οποίο περιέχει τη μεταλλαγή 

στο «άγνωστο» γονίδιο που ευθύνεται για το φαινότυπο διείσδυσης χρωστικής αλλά όχι το rbo3 

αλληλόμορφο. Για να γίνει χαρτογράφηση του «άγνωστου» γονιδίου, χρησιμοποιείται το «2nd 

Chromosome Deficiency Kit» από το Bloomington Stock Center, το οποίο περιέχει 110 στελέχη που 

φέρουν χρωμοσωμικά ελλείμματα που καλύπτουν το 2ο χρωμόσωμα. Έχουμε ήδη αρχίσει να 

πραγματοποιούμε διασταυρώσεις μεταξύ των στελεχών του Kit και του στελέχους RSM7 (30/110 

διασταυρώσεις). Η επιλογή των στελεχών που εμφανίζουν χρωμοσωμική έλλειψη στην περιοχή όπου 

χαρτογραφείτε το γονίδιο ενδιαφέροντος γίνετε με βάση τη θνησιμότητα (lethality).  Πιστεύουμε ότι η 

συγκεκριμένη προσέγγιση θα οδηγήσει στον εντοπισμό του γονιδίου ενδιαφέροντος. 
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6.2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ (LIPID SENSORS) 

 

Στα πλαίσια μιας προσπάθειας παρασκευής εργαλείων τα οποία θα βοηθήσουν στη μελέτη του 

υποκυττάριου εντοπισμού των διαφορετικών τύπων λιπιδίων, προσπαθούμε να κατασκευάσουμε 

πρωτεΐνες που θα έχουν την ικανότητα πρόσδεσης σε λιπίδια και θα μπορούν παράλληλα να 

εντοπιστούν με παρατήρηση στο μικροσκόπιο. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, 

δημιουργήθηκαν γονιδιακές κατασκευές οι οποίες αποτελούνται από την αλληλουχία DNA που 

αντιστοιχεί σε περιοχές πρόσδεσης σε λιπίδια (LBDs) των πρωτεϊνών HIV-1, PrP, BSDL (V3 και V3-

like loops) και CERT (START domain) και το γονίδιο GFP. Οι Αισθητήρες Λιπιδίων που 

παρασκευάστηκαν, δοκιμάστηκαν ακολούθως με διαμόλυνση κυττάρων S2 της Drosophila, ώστε να 

βεβαιωθούμε για την ορθότητα της διαδικασίας κλωνοποίησης. Πράγματι, οι γονιδιακές κατασκευές 

οδήγησαν στην παρασκευή πρωτεΐνης η οποία έγινε ορατή στο μικροσκόπιο λόγω της παρουσίας  της 

GFP πρωτεΐνης στο μόριο των Αισθητήρων. Έγινε ένεση των γονιδιακών κατασκευών στη 

Drosophila, ώστε να παραχθούν διαγονιδιακά στελέχη. Μελετήθηκε η λειτουργικότητα κάποιων από 

τους Αισθητήρες Λιπιδίων, με επαγωγή της έκφρασης τους με τη βοήθεια του συστήματος UAS-Gal4, 

υπό τον υποκινητή του γονιδίου daughterless. Επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος υποκινητής, γιατί οδηγεί 

σε έκφραση σχεδόν σε όλους τους ιστούς, μεταξύ των οποίων στον εγκέφαλο και σε διάφορα επιθήλια 

(σιελογόνους αδένες και αναπτυξιακοί δίσκοι). Εξετάσαμε τον εντοπισμό των Αισθητήρων Λιπιδίων 

ssGFP-HIV, ssGFP-START και GFP-PrP στους σιελογόνους αδένας. Παρατηρήσαμε διαφορετικά 

πρότυπα εντοπισμού των Αισθητήρων.  

Οι Αισθητήρες Λιπιδίων ssGFP-HIV και ssGFP-START, έχουν σχεδιαστεί με κατάλληλο τρόπο 

ώστε να εισέλθουν στο εκκριτικό μονοπάτι. Στην περίπτωση του ssGFP-HIV, παρατηρούμε 

εντοπισμό του στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων των σιελογόνων αδένων και στην περιοχή του 

αυλού. Είναι λοιπόν πιθανό η συγκεκριμένη χιμαιρική πρωτεΐνη να πακετάρεται στα επιμέρους 

κυστίδια και στις υποκυττάριες περιοχές και σταδιακά να εκκρίνεται στον αυλό. Για να αποκτήσουμε 

σαφέστερη εικόνα για τον εντοπισμό του ssGFP-HIV, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί 

ανοσοϊστοχημική μελέτη με χρήση μοριακών μαρτύρων για την κυτταρική μεμβράνη, αλλά και για 

διάφορες υποκυττάριες περιοχές όπως ενδοπλασματικό δίκτυο, σύστημα Golgi, κ.α. Ο ssGFP-

START, εμφανίζεται επίσης στην κυτταροπλασματική περιοχή των κυττάρων των σιελογόνων 

αδένων με εντονότερο εντοπισμό στην κορυφαία περιοχή των κυττάρων. Αυτός ο εντοπισμός του 

ssGFP-START μπορεί να είναι ένδειξη του πακεταρίσματος του σε επιμέρους στάδια του εκκριτικού 

μονοπατιού, όπως για παράδειγμα σε εκκριτικά κυστίδια. Είναι αναγκαίο να μελετηθεί περαιτέρω ο 

υποκυττάριος εντοπισμός του ssGFP-START.  

Τέλος, η μελέτη του κυτταροπλασματικού αισθητήρα GFP-PrP, έδειξε πως ο συγκεκριμένος 

Αισθητήρας Λιπιδίων εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή του πυρήνα των κυττάρων των σιελογόνων 

αδένων με ασθενέστερο εντοπισμό στη μεμβράνη των κυττάρων και στο κυτταρόπλασμα. Ο 
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εντοπισμός του GFP-PrP στον πυρήνα των κυττάρων είναι πιθανό να οφείλεται σε κάποια αμινοξική 

αλληλουχία που περιέχεται στο συγκεκριμένο μόριο η οποία οδηγεί στη μεταφορά του μορίου στον 

πυρήνα (Nuclear Localization Signal). Έλεγχος της αμινοξικής αλληλουχίας της PrP V3 loop 

περιοχής, σε κατάλληλη βάση δεδομένων, δεν αποκάλυψε NLS (PredictNLS Online: 

http://cubic.bioc.columbia.edu/predictNLS/). 

 

Γενικά οι Αισθητήρες Λιπιδίων αναμένεται να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για τη μελέτη του 

εντοπισμού επιμέρους τύπου λιπιδίων στο κύτταρο. Ήδη πληροφορίες από μια πρόσφατη μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε από τους Hebbar et al, δίνουν θετικές ενδείξεις για τη λειτουργικότητα των 

Αισθητήρων Λιπιδίων [59]. Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι συγγραφείς κατασκεύασαν ένα μόριο-

ανιχνευτή για τη μελέτη της ενδοκυττάριας κινητικότητας των σφιγγολιπιδίων σε κυτταρικές σειρές 

νευρικών κυττάρων. Το συνθετικό μόριο-ανιχνευτής, αποτελείται από την V3 loop-like περιοχή της 

πρωτεΐνης β amyloid peptide και είναι κατάλληλα σημασμένο (fluorescently tagged), ώστε να μπορεί 

να εντοπιστεί με παρατήρηση στο μικροσκόπιο. Σε αντίθεση με τους δικούς μας Αισθητήρες 

Λιπιδίων, τα μόρια ανιχνευτές που χρησιμοποίησαν οι Hebbar et al, δεν εκφράζονται γενετικά, αλλά 

εφαρμόζονται εξωγενώς στα κύτταρα. Παρατηρείται ειδική πρόσδεση του μορίου-ανιχνευτή σε 

υποκατηγορίες σφιγγολιπιδίων και σφιγγομυελίνη [59]. 

Η παρασκευή των Αισθητήρων Λιπιδίων βρίσκεται ακόμα σε αρχικά στάδια, καθώς είναι 

απαραίτητο να γίνει εκτενής μελέτη της λειτουργικότητάς τους και του υποκυττάριου εντοπισμού 

τους σε διαφορετικούς τύπους επιθηλίων στη μύγα. Σε μετέπειτα στάδιο και για τη μελέτη της 

λειτουργικότητας τους σε άλλα συστήματα, θα γίνει και μια προσπάθεια να μελετηθεί ο εντοπισμός 

των Αισθητήρων Λιπιδίων σε κύτταρα θηλαστικών (Madin-Darby canine kidney cells/ MDCK) 

Όσον αφορά στη χρήση τους για την παρατήρηση του εντοπισμού διαφορετικών τύπων λιπιδίων 

στη Drosophila, θα προσπαθήσουμε αρχικά να χαρακτηρίσουμε φαινοτυπικά στελέχη αγρίου τύπου, 

καθώς δε διατίθενται πληροφορίες για τον υποκυττάριο εντοπισμό διαφορετικών τύπων λιπιδίων στην 

αγρίου τύπου κατάσταση. Παράλληλα οι Αισθητήρες Λιπιδίων θα χρησιμοποιηθούν για το 

φαινοτυπικό χαρακτηρισμό των μεταλλαγμένων στελεχών για γονίδια του μεταβολισμού των 

λιπιδίων, ώστε να εξακριβώσουμε αν στα συγκεκριμένα μεταλλάγματα παρουσιάζεται απώλεια 

συγκεκριμένων τύπων λιπιδίων ή γενικά διατάραξη της κατανομής τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 

στην μελέτη μεταλλαγμένων στελεχών για γονίδια του μεταβολισμού των λιπιδίων που βρέθηκαν να 

εμφανίζουν φαινότυπο διείσδυσης χρωστικής στη γενετική σάρωση που πραγματοποιήθηκε στο 

εργαστήριο. Ακόμα, θα παρατηρήσουμε την κατανομή των Αισθητήρων στα μεταλλαγμένα στελέχη 

για γονίδια που εμπλέκονται στη δημιουργία των SJs ή ακόμα και στη διαμόρφωση της κυτταρικής 

πολικότητας των επιθηλιακών κυττάρων. Αυτό θα βοηθήσει στην κατανόηση της σχέσης των λιπιδίων 

με τις πρωτεΐνες που εμπλέκονται στη δημιουργία και διατήρηση των διακυτταρικών συνδέσεων και 

της κυτταρικής πολικότητας.  
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Πέραν της συγκεκριμένης χρηστικής τους αξία για τη μελέτη της κυτταρικής πολικότητας, των 

διακυτταρικών συνδέσεων και του επιθηλιακού φραγμού διαπερατότητας, στη Drosophila, οι 

Αισθητήρες Λιπιδίων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη του ρόλου των 

φωσφολιπιδίων και σφιγγολιπιδίων σε διάφορες κυτταρικές διεργασίες όπου έχει δειχθεί ο ρόλος τους, 

όπως απόπτωση, κυτταρική διαφοροποίηση και σηματοδότηση στα σπονδυλωτά και στα ασπόνδυλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Hartenstein V. Atlas of Drosophila Development. Cold Spring Harbor Laboratory Press 1993 

2. Daneman R BB. The blood-brain barrier: lessons from moody flies. Cell 2005;123(1):9-12 

3. Wu VM, Beitel GJ. A junctional problem of apical proportions: epithelial tube-size control by 
septate junctions in the Drosophila tracheal system. Curr Opin Cell Biol 2004;16(5):493-499 

4. Mahfoud R, Garmy N, Maresca M, Yahi N, Puigserver A, Fantini J. Identification of a 
Common Sphingolipid-binding Domain in Alzheimer, Prion, and HIV-1 Proteins. J Biol 
Chem 2002;277:11292-11296 

5. Orci L PA. Freeze-Etch Histology: A Comparison between Thin Sections and Freeze-Etch 
Replicas. Springer-Verlag, New York 1975.  :168p 

6. Tepass U, Tanentzapf G, Ward R, Fehon R. Epithelial cell polarity and cell junctions in 
Drosophila. Annu Rev Genet 2001;35:747-784 

7. Furuse M TS. Claudins in occluding junctions of humans and flies. TRENDS in Cell Biology 
2006;16 (4):181-188 

8. Laval M BC, Faivre-Sarrailh C. The lateral mobility of cell adhesion molecules is highly 
restricted at septate junctions in Drosophila. BMC Cell Biology 2008;9:38:1471-2121 

9. Samakovlis C, Hacohen N, Manning G, Sutherland DC, Guillemin K, Krasnow MA. 
Development of the Drosophila tracheal system occurs by a series of morphologically distinct 
but genetically coupled branching events. Development 1996;122:1395-1407 

10. Aubert-Jousset E, Garmy N, Sbarra V, Fantini J, Sadoulet MO, Lombardo D. The 
combinatorial extension method reveals a sphingolipid binding domain on pancreatic bile salt-
dependent lipase: role in secretion. Structure 2004 12:1437-1447 

11. Hortsch M MB. Septate and paranodal junctions: kissing cousins. Trends Cell Biol 
2003;13(11):557-561 

12. Banerjee S, Sousa AD, Bhat MA. Organization and function of septate junctions: an 
evolutionary perspective. Cell Biochem Biophys 2006;46(1):65-77 

13. Stork T ED, Krudewig A, Silies M, Bainton RJ, Klämbt C. Organization and Function of the 
Blood–Brain Barrier in Drosophila. J Neurosci 2008 28(3):587-597 

14. Woods D F HC, Peel D, Callaini G, Bryant P. J. Dig Protein Is Required for Junction 
Structure, Cell Polarity, and Proliferation Control in Drosophila Epithelia. Journal of Cell 
Biology 1996;134(6):1469-1482 

15. Lamb RS, Ward RE, Schweizer L, Fehon RG. Drosophila coracle, a member of the protein 4.1 
superfamily, has essential structural functions in the septate junctions and developmental 
functions in embryonic and adult epithelial cells. Mol Biol Cell 1998;9(12):3505-3519 



 

 

53 

16. Paul SM, Ternet M, Salvaterra PM, Beitel GJ. The Na+/K+ ATPase is required for septate 
junction function and epithelial tube-size control in the Drosophila tracheal system. 
Development 2003 130(20):4963-4974 

17. Behr M RD, Schuh R. The claudin-like megatrachea is essential in septate junctions for the 
epithelial barrier function in Drosophila. Dev Cell 2003 5(4):611-620 

18. Genova JL, Fehon RG,. Neuroglian, Gliotactin, and the Na+/K+ ATPase are essential for 
septate junction function in Drosophila. J Cell Biol 2003;161(5):979-989 

19. Schulte J, Tepass U, Auld VJ. Gliotactin, a novel marker of tricellular junctions, is necessary 
for septate junction development in Drosophila. J Cell Biol 2003 161(5):991-1000 

20. Llimargas M, Strigini M, Katidou M, Karagogeos D, Casanova J. Lachesin is a component of 
a septate junction-based mechanism that controls tube size and epithelial integrity in the 
Drosophila tracheal system. Development 2004;131(1):181-190 

21. Faivre-Sarrailh C BS, Li J, Hortsch M, Laval M, Bhat M.A. Drosophila contactin, a homolog 
of vertebrate contactin, is required for septate junction organization and paracellular barrier 
function. Development 2004;131:4931-4942 

22. Wu VM SJ, Hirschi A, Tepass U, Beitel GJ. Sinuous is a Drosophila claudin required for 
septate junction organization and epithelial tube size control. J Cell Biol 2004;164(2):313-323 

23. Schwabe T BR, Fetter RD, Heberlein U, Gaul U. GPCR signaling is required for blood-brain 
barrier formation in drosophila. Cell 2005;123(1):133-144 

24. Wu VM, Yu MH, Paik R, Banerjee S, Liang Z, Paul SM, Bhat MA, Beitel GJ. Drosophila 
Varicose, a member of a new subgroup of basolateral MAGUKs, is required for septate 
junctions and tracheal morphogenesis. Development 2007 134(5):999-1009 

25. Banerjee S BR, Mayer N, Beckstead R, Bhat MA. Septate Junctions are Required for 
Ommatidial Integrity and Blood-Eye Barrier Function in Drosophila. Dev Biol 2008 
317(2):585-599 

26. Baumgartner S, Littleton J T,  Broadie K, Bhat MA, Harbecke R, Lengyel JA, Chiquet-
Ehrismann R, Prokop A, Bellen HJ. A Drosophila neurexin is required for septate junction and 
blood-nerve barrier formation and function. Cell 1996 87(6):1059-1068 

27. Fehon RG DI, Artavanis-Tsakonas S. A Drosophila homologue of membrane-skeleton protein 
4.1 is associated with septate junctions and is encoded by the coracle gene. Development 1994 
120(3):545-557 

28. Ward RE 4th, Lamb RS, Fehon RG. A conserved functional domain of Drosophila coracle is 
required for localization at the septate junction and has membrane-organizing activity. J Cell 
Biol 1998 140(6):1463-1473 

29. Bachmann A DM, Grawe F, Knust E. On the role of the MAGUK proteins encoded by 
Drosophila varicose during embryonic and postembryonic development. BMC Dev Biol 
2008;8:55 



 

 

54 

30. Yamanaka T OS. Role of Lgl/Dlg/Scribble in the regulation of epithelial junction, polarity and 
growth. Front Biosci 2008;13:6693-6707 

31. Strigini M, Cantera R, Morin X, Bastiani MJ, Bate M, Karagogeos D. The IgLON protein 
Lachesin is required for the blood-brain barrier in Drosophila. Mol Cell Neurosci 2006 1-2:91-
101 

32. Paul SM, Palladino MJ, Beitel GJ. A pump-independent function of the Na,K-ATPase is 
required for epithelial junction function and tracheal tube-size control. Development 
2007;134(1):147-155 

33. Tsukita S FM, Itoh M. Multifunctional strands in tight junctions. Nat Rev Mol Cell Biol 
2001;2(4):285-293 

34. Bhat M.A. Molecular organization of axo-glial junctions. Curr Opin Neurobiol 
2003;13(5):552-559 

35. Ghabrial A, Luschnig S, Metzstein MM, Krasnow MA. Branching morphogenesis of the 
Drosophila tracheal system. Annu Rev Cell Dev Biol 2003;19:623-647 

36. Affolter M, Bellusci S, Itoh N, Shilo B, Thiery JP, Werb Z. Tube or not tube: remodeling 
epithelial tissues by branching morphogenesis. Dev Cell 2003 4(1):11-18 

37. Kerman BE, Cheshire AM, Andrew DJ. From fate to function: the Drosophila trachea and 
salivary gland as models for tubulogenesis. Differentiation 2006;74(7):326-348 

38. Rajendran L, Simons K. Lipid rafts and membrane dynamics. J Cell Sci 2005 118(Pt 6):1099-
1102 

39. Degroote S, Wolthoorn J, van Meer G. The cell biology of glycosphingolipids. Semin Cell 
Dev Biol 2004;4:375-387 

40. Coetzee T, Fujita N, Dupree J, Shi R, Blight A, Suzuki K, Suzuki K, Popko B. Myelination in 
the absence of galactocerebroside and sulfatide: normal structure with abnormal function and 
regional instability. Cell 1996;2:209-219 

41. Marcus J PB. Galactolipids are molecular determinants of myelin development and axo-glial 
organization. Biochim Biophys Acta 2002;1573(3):406-413 

42. Bolino A, Bolis A, Previtali SC, Dina G, Bussini S, Dati G, Amadio S, Del Carro U, Mruk 
DD, Feltri ML, Cheng CY, Quattrini A, Wrabetz L. Disruption of Mtmr2 produces CMT4B1-
like neuropathy with myelin outfolding and impaired spermatogenesis. J Cell Biol 
2004;167(4):711-721 

43. Di Paolo G DCP. Phosphoinositides in cell regulation and membrane dynamics. Nature 
2006;443(7112):651-657 

44. Várnai P BT, Tamás P, Tóth B, Buday L, Hunyady L, Balla T. Selective cellular effects of 
overexpressed pleckstrinhomology domains that recognize PtdIns(3,4,5)P3 suggest their 
interaction with protein binding partners. Journal of Cell Science 2005;118:4879-4888 



 

 

55 

45. von Stein W RA, Grimm A, Müller-Borg M, Wodarz A. Direct association of Bazooka/PAR-3 
with the lipid phosphatase PTEN reveals a link between the PAR/aPKC complex and 
phosphoinositide signaling. Development 2005;132(7):1675-1686 

46. Brand A. H., Perrimon, N. Targeted gene expression as a means of altering cell fates and 
generating dominant phenotypes. Development 1993;118,:401-415 

47. Huitema K DJ, Brouwers J FHM, Holthuis JCM. Identification of a family of animal 
sphingomyelin synthases. EMBO Journal 2004;23:33-44 

48. Huang FD, Matthies HJ, Speese SD, Smith MA, Broadie K. Rolling blackout, a newly 
identified PIP2-DAG pathway lipase required for Drosophila phototransduction. Nat Neurosci 
2004 7(10):1070-1078 

49. Ghabrial A.S. L, B.P., Krasnow, M.A. . Control of tracheal terminal cell size and branching. A 
Dros Res Conf 2005;46 132 

50. Wu L NB, Colley N, Socolich M, Zuker CS. Regulation of PLC-mediated signalling in vivo 
by CDP-diacylglycerol synthase. Nature 1995;373(6511):216-222 

51. LaLonde MM JH, Rosenbaum E, Choi SY, Gergen JP, Colley NJ, Stark WS, Frohman MA. 
Regulation of phototransduction responsiveness and retinal degeneration by a phospholipase 
D-generated signaling lipid. J Cell Biol 2005 169(3):471-479 

52. Chihara T HS. Control of tracheal tubulogenesis by Wingless signaling. Development 2000 
127(20):4433-4442 

53. Acharya U AJK. Enzymes of Sphingolipid metabolism in Drosophila melanogaster. CMLS, 
Cell Mol Life Sci 2005;62:128–142 

54. Echard A, Hickson, G.R., Foley, E., O'Farrell, P.H. Terminal cytokinesis events uncovered 
after an RNAi screen. Curr Biol 2004; 14(18):1685-1693 

55. Araújo SJ, Aslam H, Tear G, Casanova J. mummy/cystic encodes an enzyme required for 
chitin and glycan synthesis, involved in trachea, embryonic cuticle and CNS development--
analysis of its role in Drosophila tracheal morphogenesis. Dev Biol 2005;288(1):179-193 

56. Tian E THK. A UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase is required for 
epithelial tube formation. J Biol Chem 2007;282(1):606-614 

57. Tian E THK. Expression of the UDP-GalNAc: polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 
family is spatially and temporally regulated during Drosophila development. Glycobiology 
2006;16(2):83-95 

58. Rao RP YC, Allegood JC, Rawat SS, Edwards MB, Wang X, Merrill AH Jr, Acharya U, 
Acharya JK. Ceramide transfer protein function is essential for normal oxidative stress 
response and lifespan. Proc Natl Acad Sci U S A 2007 104(27):11364-11369 

59. Hebbar S LE, Manna M, Steinert S, Kumar GS, Wenk M, Wohland T, Kraut R. A fluorescent 
sphingolipid binding domain peptide probe interacts with sphingolipids and cholesterol-
dependent raft domains. J Lipid Res 2008;49(5):1077-1089 


