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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι ενισχυτές είναι ρυθμιστικά στοιχεία που λειτουργούν κατά κύριο λόγο σε σις. Έχουν
όμως βρεθεί περιπτώσεις όπου συμμετέχουν σε τρανς αλληλεπιδράσεις και μία από αυτές
είναι η transvection. Η transvection είναι ένα φαινόμενο που οδηγεί στη τρανς ρύθμιση της
μεταγραφής ενός γονιδίου από ενισχυτές και άλλες ρυθμιστικές αλληλουχίες του ομόλογου
γενετικού τόπου, επωφελούμενο το ταίριασμα των ομόλογων χρωμοσωμάτων σε σωματικά
κύτταρα στα δίπτερα. Έρευνες έδειξαν ότι ο μονωτής GYI, ζευγαρώνοντας με τον εαυτό του
στο ομόλογο χρωμόσωμα, συμβάλλει στην πραγματοποίηση της transvection. Στην εργασία
αυτή θελήσαμε να μελετήσουμε περαιτέρω την συσχέτιση μονωτών και transvection.
Πρώτα, εξετάσαμε την αποτελεσματικότητα της transvection μέσω του GYI σε όλο το
γονιδίωμα, με την χρήση ενός συνδυασμού GYI πλασμιδιακών κατασκευών που
προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι προκαλεί transvection στη θέση attP2 και attp40. Με την
εισαγωγή αυτού το πλασμιδιακού συνδυασμού αυτού σε τέσσερις ακόμη θέσεις,
καταλήξαμε ότι πράγματι ο GYI μονωτής μπορεί να προκαλέσει transvection σε όλο το
γονιδίωμα. Έπειτα μελετήσαμε την συμβολή του GYI στην εκτοπική έκφραση των
γονιδιακών ανταποκριτών στους ιστούς, η οποία μάλλον προέρχεται από γειτονικούς
ενισχυτές. Βρέθηκε ότι ο GYI μπορεί να προκαλέσει transvection και να επηρεάσει
συγχρόνως την εκτοπική έκφραση των διαγονιδίων, είτε θετικά είτε αρνητικά. Επίσης,
μελετήσαμε την συμμετοχή άλλων μονωτών πέρα του GYI στην transvection. Για την
εξέταση του φαινομένου χρησιμοποιήθηκε μία κατασκευή με δύο ενισχυτές εκατέρωθεν
ενός μονωτή και μία πλασμιδιακή κατασκευή με δύο γονίδια εκατέρωθεν του ίδιου
μονωτή, που εισήχθησαν στον ίδιο γενετικό τόπο στα ομόλογα χρωμοσώματα.
Συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με τους μονωτές Fab-8 και scs’. Τα πειράματα έδειξαν ότι ο
μονωτής Fab-8 μπορεί να προκαλέσει έντονη transvection ενώ ο scs’ αδύναμη. Τέλος,
βρέθηκε διακριτή ρύθμιση των δύο ανταποκριτών από τους δύο ενισχυτές που υποδηλώνει
ύπαρξη φοράς στην transvection.
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ABSTRACT

Enhancers are regulatory elements that work primarily in cis. However, cases have been
found where they take part in trans interactions, and one of them is transvection.
Transvection is a phenomenon which, by taking advantage of the homologous pairing in
somatic cells of Diptera, leads to the transcriptional regulation of a gene by enhancers and
other regulatory sequences located in the homologous chromosome (in trans). Studies have
shown that the GYI insulator can mediate transvection by pairing with its copy in the
homologous chromosome. In this study we wanted to further study the correlation between
insulators and transvection. First, we tested the efficiency of GYI-mediated transvection
across the genome using a combination of two plasmid constructs with GYI which had been
proven to cause transvection in the attp2 and attp40 site by previous studies. With the
introduction of this combination in four more attP sites, we concluded that the GYI insulator
can indeed cause robust transvection throughout the genome. Then we studied the
contribution of GYI in ectopic expression of the reporter genes from neighbouring
enhancers. We found that GYI can, at the same time, cause transvection and affect ectopic
expression, either negatively or positively. Finally, we studied the putative involvement of
other insulators, besides GYI, in transvection. For this purpose we made a two-reporter
construct flanking one insulator and paired it with a two-enhancer construct flanking the
same insulator. Specifically we worked with the insulators Fab-8 and scs'. These experiments
showed that the insulator Fab-8 can cause strong transvection while scs' weak. Interestingly,
we found that each of the two enhancers can only activate one of the reporters, indicating
that transvection has directionality.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α) Transvection
Στη Drosophila έχει βρεθεί ότι σε σωματικά κύτταρα γίνεται ταίριασμα των ομόλογων
χρωμοσωμάτων, επιτρέποντας έτσι trans αλληλικές αλληλεπιδράσεις (Metz, 1916; McKee,
2004). Μία από τις αλληλεπιδράσεις αυτές είναι η transvection, κατά την οποία η
μεταγραφή ενός γονιδίου επηρεάζεται από ρυθμιστικές περιοχές του ίδιου γενετικού τόπου
στο ομόλογο χρωμόσωμα (Εικ. 1) (Lewis, 1954). Η πρώτη απόδειξη για την ύπαρξη της
transvection έγινε το 1954, όταν ο Lewis έδειξε ότι η αποτροπή του ταιριάσματος των
χρωμοσωμάτων (με αναδιάταξη των χρωμοσωμάτων) στην περιοχή bithorax οδήγησε σε
αλλαγή στην γονιδιακή έκφραση των γονιδίων.
Το φαινόμενο αυτό όμως δεν έχει κατανοηθεί πλήρως και ο ένας ή παραπάνω
μηχανισμοί που εμπλέκονται δεν έχουν βρεθεί. Η transvection φαίνεται να ποικίλλει τόσο
στην ένταση όσο και στην έκταση που μπορεί να έχει, ανάλογα τον ιστό, τον τύπο
κυττάρων και το μικροπεριβάλλον του κυττάρου στο οποίο γίνεται η αλληλεπίδραση
(Bateman et al., 2012; Mellert & Truman, 2012). Το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης αυτής
μπορεί να είναι είτε ενισχυτικό είτε κατασταλτικό ανάλογα με την ρυθμιστική αλληλουχία
(Hopmann et al., 1995; Duncan, 2002). Οι ενισχυτές που έχουν παρατηρηθεί να
συμμετέχουν στην transvection (όπως και σε άλλες τρανς αλληλεπιδράσεις) φαίνεται ότι
λειτουργούν σε τρανς διάταξη αλλά λιγότερο αποτελεσματικά από ότι σε σις (Geyer et al.,
1990; Morris et al., 1999) και ότι η ύπαρξη αδύναμου υποκινητή ή η ολοσχερής αφαίρεση
του από την cis διάταξη βοηθούν την πραγματοποίηση της transvection (Morris et al., 1999;
Morris et al., 2004). Έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι η transvection επηρεάζεται αρνητικά
και από την αλλαγή της θερμοκρασίας κατά την ανάπτυξη, κατάσταση που θεωρείται ως
ένα είδος στρες. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί διότι σε καταστάσεις στρες των κυττάρων
παρατηρείται αλλαγή στην τρισδιάστατη δομή της χρωματίνης και έτσι, πιθανότατα,
επηρεάζεται και το ταίριασμα των ομόλογων χρωμοσωμάτων (Persson, 1976; Bing et al.,
2014). Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η transvection είναι ένα πλαστικό φαινόμενο που
επηρεάζεται τόσο από την αλληλουχία της περιβάλλουσας χρωματίνης όσο και από την
αρχιτεκτονική και τις αλλαγές της (Gibert et al., 2007; Bing et al., 2014).

Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση του φαινομένου της transvection. Η αναπαράσταση αυτή
δείχνει τη ρύθμιση ενός γονιδίου σε ένα χρωμόσωμα από ενισχυτή που βρίσκεται στον ίδιο γενετικό
τόπο του ομόλογού του. Το ταίριασμα των δύο ομόλογων χρωμοσωμάτων στη Drosophila επιτρέπει
την αλληλεπίδραση στοιχείων του ίδιου γενετικού τόπου σε ομόλογα χρωμοσώματα.
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Β) Μονωτές
Έχει βρεθεί ότι μία αλληλουχία που συμμετέχει στην πραγματοποίηση της transvection,
είναι ο μονωτής GYI (Kravchenko et al., 2005; Schoborg et al., 2013). Οι μονωτές είναι
ρυθμιστικές αλληλουχίες DNA που πήραν το όνομά τους λόγω της ικανότητάς τους να
διακόπτουν την επικοινωνία ενός ενισχυτή με έναν υποκινητή όταν βρεθούν ανάμεσα τους
αλλά και να προστατεύουν ένα διαγονίδιο από φαινόμενα θέσης όταν αυτό βρεθεί
άναμεσα σε δύο μονωτές (Kellum & Schedl, 1991; Geyer & Corces, 1992; Kellum & Schedl,
1992 ). Με τη βοήθεια μελετών γονιδιωματικής κλίμακας, βρέθηκε επίσης ότι οι μονωτές
συμμετέχουν στην γονιδιακή ρύθμιση και στην γενωμική αρχιτεκτονική (Holwerda & de
Laat, 2012; Gibcus & Dekker, 2013; Nora et al., 2013; Kyrchanova & Georgiev, 2014).
Το μοντέλο που επικρατεί για την συμμετοχή των μονωτών στην γονιδιακή ρύθμιση και
την αρχιτεκτονική του DNA είναι ο “βρόχος χρωματίνης” (Εικ. 2). Με το μοντέλο αυτό
στηρίζεται η άποψη ότι η επικοινωνία ενισχυτών και υποκινητών ή άλλων ρυθμιστικών
αλληλουχιών, γίνεται μέσω της αλλαγής της τρισδιάστατης δομής της χρωματίνης (Blanton
et al., 2003; Bondarenko et al., 2003; Hou et al., 2008; Gohl et al., 2011; Mukhopadhyay et
al., 2011). Στην περίπτωση των μονωτών, θεωρείται ότι δύο απομακρυσμένοι μονωτές
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με την βοήθεια πρωτεϊνικών συμπλόκων. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα είτε να φέρουν κοντά ενισχυτές ή άλλα ρυθμιστικά στοιχεία για τοπική
ρύθμιση της γονιδιακής εκφρασης είτε να συμβάλλουν στην δημιουργία των Τοπολογικά
Συσχετιζόμενων Τομέων (Topologically associated domains,TADs) (Kyrchanova et al., 2013;
Van Bortle et al., 2014). Τα TADs στη Drosophila melanoghaster κυμαίνονται από 10 έως 500
κιλοβάσεις και ορίζουν διακριτές περιοχές μέσα στις οποίες η αλληλεπίδραση ρυθμιστικών
στοιχείων και γονιδίων είναι συχνότερη (Sexton et al., 2012). Η συμβολή των μονωτών στην
δημιουργία και διατήρηση των TADs φάνηκε από την συσσώρευση τους στα άκρα τους (Van
Bortle et al., 2014).
Όσον αφορά την τοπική ρύθμιση, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι το ρυθμιστικό
αποτέλεσμα του βρόγχου αλλάζει ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν οι δύο μονωτές
που ζευγαρώνουν. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν τα ομοδιμερή ζευγάρια των μονωτών mcp,
scs, scs’, GYI και Wari. Στα ζευγάρια αυτά βρέθηκε ότι σχηματίζεται ο βρόγχος και βοηθάει ή
αποτρέπει την επικοινωνία στοιχείων που βρίσκονται μέσα ή έξω από το βρόχο, ανάλογα
με την κατεύθυνση των μονωτών (Kyrchanova et al., 2007; Kyrchanova, Chetverina, et al.,
2008).
Η πραγματοποίηση των λειτουργιών αυτών γίνεται, όπως προαναφέρθηκε, με την
βοήθεια πρωτεϊνικών συμπλόκων. Τα σύμπλοκα αυτά περιλαμβάνουν πρωτεΐνες που
προσδένονται στους μονωτές και πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με αυτές. Οι τέσσερις
βασικές πρωτεΐνες μονωτών είναι οι πρωτεΐνες Suppressor of Hairy-wing (Su(Hw)), CCCTC
binding factor (dCTCF, στη Drosophila), zeste white5 (Zw5) και Boundary element-associated
factor of 32kD (BEAF-32) (Zhao et al., 1995; Kim et al., 1996; Gaszner et al., 1999; Moon et
al., 2005). H Su(Hw) είναι μια zinc-finger πρωτεΐνη που προσδένεται στο GYI μονωτή και σε
άλλες ενδογενείς θέσεις πρόσδεσης και αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη CP190 και την
mod(mdg4)-67.2, μία ισομορφή του γονίδίου mod(mdg4) (Büchner et al., 2000; Gause et al.,
2001; Ghosh et al., 2001; Anton Golovnin et al., 2007). Η dCTCF είναι μία zinc-finger
πρωτεΐνη που έχει βρεθεί ότι προσδένεται σε μονωτές στον συναθροισμό bithorax,
διαχωρίζοντας iab ενισχυτές για τη σωστή μεταγραφική ρύθμιση των γονιδίων Abd-A και
Abd-Β και αλληλεπιδρά με την CP190 (Holohan et al., 2007; Mohan et al., 2007). H Zw5 και η
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BEAF-32 είναι επίσης zinc-finger πρωτεΐνες που έχει βρεθεί ότι προσδένονται σε ενεργά
μεταγραφόμενες περιοχές (συγκεκριμένα η Zw5 σε περιοχές υποκινητών) (Schwartz et al.,
2012; Yang et al., 2012). Λόγω της μεγαλύτερης συχνότητάς τους στο γονιδίωμα, οι
μονωτές που έχουν θέση πρόσδεσης για την dCTCF ορίζονται ως πρώτης κλάσης και για την
Su(Hw) δεύτερης (Negre et al., 2011). Η μόνη πρωτεΐνη από τις παραπάνω που είναι
συντηρημένη είναι η CTCF που υπάρχει μέχρι και στα θηλαστικά (Moon et al., 2005).
Οι μονωτές με τους οποίους θα ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία είναι ο Fab-8, ο
GYI και ο scs’. Ο Fab-8 είναι ενδογενής μονωτής που βρίσκεται ανάμεσα στους ενισχυτές
iab-7 και iab-8, έχει θέση πρόσθεσης του CTCF (Barges et al., 2000; Moon et al., 2005) και
ζευγαρώνει σε σις με τον εαυτό του και με τον Fab-7 μονωτή (Kyrchanova, Toshchakov, et
al., 2008). Ο GYI είναι μονωτής ρετροτρανσποζονίου που έχει δώδεκα θέσεις πρόσδεσης
του Su(Hw) και ζευγαρώνει τόσο με τον εαυτό του όσο και με το Wari και το 1A2 (Peifer &
Bender, 1988; Geyer & Corces, 1992; Gdula et al., 1996; Maksimenko et al., 2008). Τέλος, ο
scs’ που βρίσκεται καθοδικά του γονιδίου Hsp70Ab, έχει θέση πρόσδεσης του BEAF-32 και
ζευγαρώνει σε σις με τον μονωτή scs (Kellum & Schedl, 1991, 1992).
Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι αφού έγινε δημιουργία των πλασμιδιακών
κατασκευών συνειδιτοποιήσαμε την ύπαρξη του μονωτή Wari μετά το 3’ UTR του γονιδίου
white (Εικ. 3 και 4Α). Ο Wari είναι μονωτής μέτριας ισχύος και έχει βρεθεί ότι μπορεί να
αλληλεπιδράσει σε σις με μονωτές όπως ο GYI και να ενισχύσει τη δράση τους ως μονωτές
(Chetverina et al., 2008). Το γεγονός αυτό θα ληφθεί υπόψιν κατά την επεξεργασία των
αποτελεσμάτων.

Εικόνα 2: Παράδειγμα διευκόλυνσης και αποτροπής της επικοινωνίας ενισχυτή και γονιδίου με
σχηματισμό βρόχου. Με “Ε” συμβολίζονται οι ενισχυτές και με “Γ” το γονίδιο. Ο σχηματισμός του
βρόχου γίνεται με την βοήθεια πρωτεϊνων που προσδένονται στο DNA μονωτών και άλλων που
αλληλεπιδρούν με αυτες. Η εικόνα δείχνει την περίπτωση όπου ο ενισχυτής που είναι εκτός του
βρόχου μπορεί να επικοινωνήσει με το γονίδιο ενώ ο ενισχυτής που βρίσκεται εντός όχι.
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Γ) Ο κύκλος ανάπτυξης της Drosophila και ιστοί ενδιαφέροντος
Ο κύκλος ζωής της Drosophila διαρκεί δέκα ημέρες σε θερμοκρασία 25°C. Τα στάδια
της ανάπτυξης είναι η εμβρυογένεση που διαρκεί 22 ώρες, τρία προνυμφικά στάδια που
διαρκούν 4 μέρες συνολικά, το στάδιο της νύμφης που διαρκεί 5 μέρες και τέλος η έκδυση
του ακμαίου ατόμου. Κατά τη μεταμόρφωση που γίνεται στο στάδιο της νύμφης, σχεδόν
όλες οι προνυμφικές δομές ιστολύονται και τη θέση τους παίρνουν οι δομές του ακμαίου
ατόμου που δημιουργούνται από τους εμβρυϊκούς δίσκους (Bainbridge & Bownes, 1981).
Οι ιστοί με τους οποίους ασχοληθήκαμε στην παρούσα εργασία είναι το κεντρικό
νευρικό σύστημα, ο δίσκος φτερού και ο δίσκος ματιού σε προνύμφες τρίτου σταδίου. Η
επιλογή αυτών έγινε λόγω του διακριτού προτύπου έκφρασης των ενισχυτών που
χρησιμοποιήσαμε στους ιστούς αυτούς. Το κεντρικό νευρικό σύστημα αποτελείται από
γλοία και νευροβλάστες με τις νευρωνικές γενεαλογίες τους και χωρίζεται σε δύο λοβούς
και την κοιλιακή νευρική χορδή και (Knoblich, 2008). Ο δίσκος φτερού αποτελείται από το
πλακώδες επιθήλιο της περιποδιακής μεμβράνης, το κυλινδρικό επιθήλιο, μυϊκούς
προδρόμους και τραχειακά κύτταρα που σχηματίζουν τις διόδους αέρα (James & Bryant,
1981; Butler et al., 2003). Τέλος, ο δίσκος ματιού χωρίζεται σε τμήματα που θα δώσουν το
μάτι, την κεραία, την επιδερμίδα του κεφαλιού και μέρη των μασητικών μορίων (Morata &
Lawrence, 1979).
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Α) Πλασμιδιακές κατασκευές
p71-GsF-dBE7: Περιέχει το γονίδιο-ανταποκριτή lacZ που ελέγχεται από τον ενισχυτή
CRMm7. Έγινε αφαίρεση ενός τμήματος του ενισχυτή CRMm7 που περιέχει έναν πιθανό
μονωτής. Η απομάκρυνση του πιθανού μονωτή έγινε με την αφαίρεση τμήματος του
CRMm7 με τα ένζυμα AvrII και EcoRI από πλασμιδίου p71-GsF (Piwko & Δελιδάκης,
αδημοσίευτα δεδομένα) και επανατοποθέτηση 1,2kb τμήματος του CRMm7 που
δημιουργήθηκε από τα ένζυμα AvrΙΙ και AsuII στο ίδιο πλασμίδιο (δημιουργώντας με χρήση
Klenow λεία άκρα στα EcoRI και AsuII άκρα). Ελέγχθηκε η διατήρηση του προτύπου
έκφρασης.
CRM3: Περιέχει δύο ενισχυτές, CRMm8 και CRMm7, εν σειρά. Η θέση BglII μεταξύ τους
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένθεση μονωτών. Η βάση του πλασμιδίου είναι το πλασμίδιο
pLacZ-attB (Bischof et al., 2013). Για εισαγωγή περιοριστικής θέσης BglII, έγινε
υποκλωνοποίηση 2kb τμήματος του πλασμιδίου pGL3-Basic (Promega) με τα ένζυμα NheI
και BamHI στο πλασμίδιο placZ-attB (από το οποίο είχε ήδη αφαιρεθεί με τα ίδια ένζυμα το
γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης και οι ρυθμιστικές του αλληλουχίες). Έτσι δημιουργήθηκε το
πλασμίδιο pLacZ-attB-GL3. Με χρήση PCR πολλαπλασίαστηκε και απομονώθηκε ο
ενισχυτής CRMm7 από το πλασμίδιο p71-GsF-dBE7, προσθέτοντας θέσεις περιορισμού για
τα ένζυμα HindIII και BamHI στο 5’ και 3’ άκρο αντίστοιχα. Το προïόν εισήχθει με τη χρήση
των παραπάνω ενζύμων στο placZ-attB-GL3, δημιουργώντας το πλασμίδιο placZ-attBCRMm7. Τέλος, με χρήση PCR πάρθηκε ο ενισχυτής CRMm8 από το πλασμίδιο X1 (Piwko &
Δελιδάκης, αδημοσίευτα δεδομένα), προσθέτοντας περιοριστικές θέσεις για τα ένζυμα BglII
και NheI στο 3’ κι 5’ άκρο αντίστοιχα, και εισήχθει (με τα παραπάνω ένζυμα) στο πλασμίδιο
placZ-attB-CRMm7, δημιουργώντας το πλασμίδιο CRM3 (Εικ. 3Α).
DSHL: Περιέχει δύο γονίδια-ανταποκριτές, το DSCP-GFP και το hsp70-lacZ σε
αποκλίνουσα διάταξη. Οι θέσεις BglII και EcoRI μεταξύ τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για ένθεση μονωτών. Η βάση του πλασμιδίου είναι το πλασμίδιο pLacZ-attB (Bischof et al.,
2013). Ο υποκινητής DSCP απομονώθηκε με υποκλωνοποίηση από το πλασμίδιο pBPGUw
(Pfeiffer et al., 2008) στο pStinger (Barolo et al., 2000) με τα ένζυμα περιορισμού NaeI και
BamHI, δημιουργώντας το πλασμίδιο pDstinger. Από το πλασμίδιο αυτό πάρθηκε το τμήμα
DSCP-GFP με τα ένζυμα BglII και SpeI και εισήχθει στο πλασμίδιο placZ-attB με τα ένζυμα
BglII και ΝheI, δημιουργώντας το πλασμίδιο DSHL (Εικ. 3Β)
Τα τμήματα των μονωτών που χρησιμοποιήθηκαν πάρθηκαν μέσω PCR με εκμαγείο
γενωμικό DNA της Drosophila melanogaster, προσθέτοντας θέσεις περιορισμού στο 3’ και
5’ για την εισαγωγή τους στα πλασμίδια DSHL και CRM3. Για τις πλασμιδιακές κατασκευές
που έχουν ως βάση το CRM3, προστέθηκαν θέσεις περιορισμού του ενζύμου BglII στα δύο
άκρα των μονωτών. Για τις πλασμιδιακές κατασκευές που έχουν ως βάση το DSHL,
προστέθηκαν θέσεις περιορισμού για το BglII και στα δύο άκρα των μονωτών Fab8 και GYI,
ενώ για τον μονωτή scs’ προστέθηκαν θέσεις περιορισμού στα άκρα του για τα ένζυμα
EcoRI (3’) και ΒglII (5’). Οι μονωτές ενσωματώθηκαν με καθορισμένη κατεύθυνση σε σχέση
με το γονίδιο white και στις δύο κατασκευές CRM3 και DSHL.
Τα πλασμίδια p7R, p7R-G2, HSB και HSB-G2 κατασκευάστηκαν και δόθηκαν από τον
Pawel Piwko (αδημοσίευτα δεδομένα, Εικ. 4).
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Εικόνα 3: Οι δύο πλασμιδιακές κατασκευές που χρησιμoποιήθηκαν για την μελέτη της ικανότητας
μονωτών να προκαλέσουν transvection. Τα βασικά στοιχεία για την πραγματοποίηση του
φαινομένου είναι: (A) Στο CRM3 οι ενισχυτές CRMm7 και CRMm8 εκατέρωθεν της θέσης
περιορισμού του ενζύμου BglII στην οποία εισήχθει ο κάθε μονωτής και (Β) στο DSHL το γονιδίο GFP
με υποκινητή τον DSCP και το γονίδιο b-γαλακτοσιδάση (lacZ-NLS) με υποκινητή τoν hsp70 είναι
εκατέρωθεν των θέσεων περιορισμού των ενζύμων EcoRI και BglII, ανάμεσα στα οποία εισήχθει ο
κάθε μονωτής. Και οι δύο κατασκευές έχουν ως δείκτη μετασχηματισμού το γονίδιο white που, όπως
συνειδητοποιήσαμε μετά την έναρξη του project, έχει τον μονωτή Wari καθοδικά τoυ 3’ UTR.

Εικόνα 4: Οι δύο πλασμιδιακές κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη της transvection
μέσω GYI σε όλο το γονιδίωμα. Η διάταξη των στοιχείων που συμμετέχουν στο transvection είναι: (Α)
στo HSB-G2 ένας μονωτής GYI (gypsy), που ακολουθείται από τον υποκινητή Hsp70 ο οποίος ελέγχει
το διπλανό γονίδιο GFP και (Β) στο p7R-G2 ένας μονωτής GYI (gypsy) ακολουθείται από τον ενισχυτή
CRMm7, τον υποκινητή του γονιδίου m7 και το γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης (lacZ). Οι κατασκευές
έχουν ως δείκτη μετασχηματισμού τα γονίδια mini white (που έχει τον μονωτή Wari μετά τo 3’ UTR)
στο HSB-G2 και dsRed sto p7R-G2. Η dsRed ελέγχεται από το 3xP3 που αποτελείται από τον hsp70
υποκινητή και 3 συνθετικές θέσεις πρόσδεσης για τον μεταγραφικό παράγοντα eyeless/Pax6)
(Berghammer et al., 1999). Ως κατασκευές ελέχγου χρησιμοποιήθηκαν οι προαναφερθείσες
κατασκευές από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί οι μονωτές και ονομάζονται HSB και p7R αντίστοιχα.
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Β) Κατασκευή και διατήρηση διαγονιδιακών στελεχών
Τα στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν για την εισαγωγή πλασμιδιακών κατασκευών είναι
τα attp40, VK02, VK13, VK37, VK40. Η κατασκευή των διαγονιδιακών στελεχών έγινε το
σύστημα phiC31 ιντεγκράσης (Bateman et al., 2006), η οποία ελεγχέται είτε από nanos
(attp40, VK2, VK40) είτε από vasa (VK13, VK37) υποκινητή. Η attP θέση βρισκεται είτε στο
δεύτερο (attp40, VK2, VK37) είτε στο τρίτο (VK13, VK40) χρωμόσωμα. Για τον έλεγχο της
transvection μέσω GYI σε όλο το γονιδίωμα χρησιμοποιήθηκαν οι θέσεις VK2, VK13, VK37
και VK40 λόγω διαφορετικής διάταξης των μονωτών κλάσης Ι και ΙΙ (βλέπε εισαγωγή) στην
περιβάλλουσα χρωματίνη (Εικ. 6-8)
Τόσο οι διασταυρώσεις όσο και η διατήρηση στελεχών πραγματοποιήθηκαν σε
θερμοκρασία 25°C και σε τροφή καλαμποκιού και μαγιάς που περιείχε Νιπαγίνη.

Γ) Προετοιμασία και εξέταση ιστών
Η ανατομία έγινε σε PBS και η μονιμοποίηση σε διάλυμα 4% φορμαλδεΰδης, 1x PEM
για 20 λεπτά. Το πρώτο αντίσωμα αφήνεται για 14-16 ώρες σε θερμοκρασία 4°C και το
δεύτερο για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (25°C).
Τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι 1:10000 rabbit anti-GFP (G.
Sianidis/Minotech), 1:50000 mouse anti-bGal (Promega) και αντίστοιχα 1:2000 Alexa Fluor
488 anti-rabbit (Life Biotech) και 1:1000 Alexa Fluor 647 anti-mouse (Life Biotech).
Οι εικόνες πάρθηκαν με Leica SP8 ανεστραμμένο συνεστιακό μικροσκόπιο και η
επεξεργασία τους έγινε με ImageJ και Photoshop.

Εικόνα 5: Περιβάλλοντες μονωτές κλάσης Ι και ΙΙ της attP θέσης VK2 (σημειωμένη με κύκλο).
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Εικόνα 6: Περιβάλλοντες μονωτές κλάσης Ι και ΙΙ της attP θέσης VK13 (σημειωμένη με κύκλο).

Εικόνα 7: Περιβάλλοντες μονωτές κλάσης Ι και ΙΙ της attP θέσης VK37 (σημειωμένη με κύκλο).

Εικόνα 8: Περιβάλλοντες μονωτές κλάσης Ι και ΙΙ της attP θέσης VK40 (σημειωμένη με κύκλο).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α) Transvection μέσω του GYI μονωτή σε όλο το γονιδίωμα
Ο μονωτής GYI, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να προκαλέσει transvection κατά την
οποία ένας ενισχυτής που βρίσκεται σε ένα γενετικό τόπο μπορεί να ρυθμίσει γονίδιο που
βρίσκεται στον ίδιο γενετικό τόπο στο ομόλογο χρωμόσωμα (Kravchenko et al., 2005;
Schoborg et al., 2013). Ένα ερωτημα όμως που παραμένει είναι αν η ικανότητα αυτή
εξαρτάται από την θέση στο γονιδίωμα ή αν μπορεί να γίνει σε όλη την έκταση του. Για να
το απαντήσουμε, χρησιμοποιήσαμε ένα συνδυασμό δύο πλασμιδιακών κατασκευών με GYI
μονωτές (Εικ. 4) που με προηγούμενα πειράματα βρέθηκε ότι υποστηρίζουν transvection
στις θέσεις attP2 και attp40 (Piwko & Δελιδάκης, αδημοσίευτα δεδομένα). Οι παραπάνω
πλασμιδιακές κατασκευές, όπως και αντίστοιχες ελέγχου από τις οποίες απουσιάζει ο GYI,
ενσωματώθηκαν στο γονιδίωμα της Drosophila melanogaster σε 4 διαφορετικές attP
θέσεις, VK2, VK13, VK37 και VK40 (Venken et al., 2006) με το σύστημα phiC31 ιντεγκράσης.
Σε όλα τα παρακάτω πειράματα, το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών
μελετήθηκε με ανοσοϊστοχημεία στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στους εμβρυϊκούς
δίσκους φτερού και ματιού από προνύμφες τρίτου σταδίου. Η κατασκευή HSB-G2
περιλαμβάνει τον μονωτή GYI στο 5’ άκρο του γονιδίου GFP (με υποκινητή hsp70) και
δείκτη μετασχηματισμού το γονίδιο white. Η κατασκεύη p7R-G2, περιλαμβάνει τον μονωτή
GYI στο 5’ άκρο του ενισχυτή CRMm7 (περιλαμβάνει τον υποκινητή του γονιδίου m7) που
οδηγεί την έκφραση του διπλανού σε αυτό γονιδίου β-γαλακτοσιδάση (lacZ) και δείκτη
μετασχηματισμού το γονίδιο dsRed που ελέγχεται το 3xP3. Οι αντίστοιχες κατασκευές για
το πείραμα ελέγχου είναι οι παραπάνω κατασκευές απουσία GYI (HSB και p7R αντίστοιχα).
Από τα παραπάνω γονίδια, ανιχνεύσαμε την έκφραση των GFP, lacZ και dsRed. Το πρότυπο
του CRMm7 είναι αρκετά πολύπλοκο (Εικ. 9), επομένως επικεντρωθήκαμε σε
συγκεκριμένες χαρακτηριστικές δομές στον κάθε ιστό. Στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ)
επικεντρωθήκαμε στη μεσογραμμή που σχηματίζεται στην κοιλιακή νευρική χορδή (ΚΝΧ),
στο δίσκο φτερού στα πρόδρομα ενήλικα μυοκύτταρα (ΠΕΜ) και στο δίσκο ματιού στον
αμφιβληστροειδή και στην κεραία (Εικ. 9, βλ. μπλε βέλη). Το πρότυπο του 3xP3 είναι
κυρίως γλοιακά κύτταρα στο ΚΝΣ και στο μίσχο του δίσκου του ματιού. Η χρώση σε τυχόν
άλλα είδη κυττάρων πέραν των παραπάνω είναι εκτοπική έκφραση από ρυθμιστικά
στοιχεία στην περιβάλλουσα χρωματίνη. Σε αντίθεση με τον CRMm7-lacZ (p7R και p7R-G2),
ο ανταποκριτής hsp70-GFP (HSB και HSB-G2) δεν παρουσιάζει έκφραση σε κανέναν από
τους υπό μελέτη ιστούς (στερείται ενισχυτών), εκτός αν (α) ενεργοποιηθεί από κάποιον
κοντινό ενισχυτή (έγινε σε αμελητέο βαθμό με εξαίρεση ισχυρή παγίδευση ενισχυτών στη
θέση VK13, βλ. παρακάτω) ή (β) ενεργοποιηθεί από trans.
Η transvection γίνεται όταν ο ενισχυτής CRMm7 ρυθμίσει την έκφραση του γονιδίου
GFP. Τα αποτελέσματα στις διαφορετικές attP θέσεις φαίνονται στις παρακάτω εικόνες. Σε
κάθε attP θέση, πρώτο εμφανίζεται το πείραμα ελέγχου (HSB/p7R) που λείπουν οι GYI
μονωτές από τις κατασκευές και δεύτερο το πείραμα με μονωτές (HSB-G2/p7R-G2) (Εικ. 1017).
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Τμήμα
ματιού
Τμήμα
κεραίας
Εικόνα 9: Το πρότυπο έκφρασης του γονίδιου β-γαλακτοσιδάση (lacZ) όταν ρυθμίζεται από τον
ενισχυτή CRMm7 (CRMm7-lacZ) (βλ. βέλη). Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση μόνο για βγαλακτοσιδάση. (A) Στο ΚΝΣ (cns) εκφράζεται στον εγκεφαλικό λοβό (bl), στο επιθήλιο του οπτικού
λοβού, σε νευροβλάστες και σε νευρώνες, ενώ στην ΚΝΧ (vnc) εκφράζεται, σε ένα υποσύνολο
νευρώνων και σε γλοιακά κύτταρα της μεσογραμμής. (B) Στο δίσκο φτερού (wd) εκφράζεται στα
ΠΕΜ, ενώ η διάσπαρτη χρώση αποτελεί υποσύνολο πρόδρομων κυττάρων αισθητήριων οργάνων. (C)
Στο δίσκο ματιού (ed) στο τμήμα το ματιού εκφράζεται στην περιοχή του αμφιβληστροειδούς
(πρόδρομα ομματίδια) και στην κεραία σε πρότυπο τμηματικού δακτυλίου. Στους ιστούς που δεν
ξεχωρίζουν τα όρια έχει προστεθεί άσπρο περίγραμμα. Με μπλε βέλη εμφανίζονται τα πρότυπα που
θα επικεντρωθούμε.
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Εικόνα 10: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών απουσία GYI μονωτών (πείραμα
ελέγχου) στη θέση VK2. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο), dsRed
(μπλε) και GFP (πράσινο). Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού
(ed). Η dsRed εκφράζεται στο 3xP3 πρότυπο και η β-γαλακτοσιδάση εκφράζεται στο CRMm7
πρότυπο σε όλους τους ιστούς και αδύναμα στο 3xP3 πρότυπο στο ΚΝΣ (ασθενής ενεργοποίηση από
τον περάπλευρο 3' 3xP3 ενισχυτή). Παρατηρείται επίσης εκτοπική έκφραση της GFP στο ΚΝΣ και στον
δίσκο φτερού και της β-γαλακτοσιδάσης στο δίσκο φτερού και ματιού. Παραδείγματα εκτοπικής
έκφρασης επισημαίνονται με βέλη. Είναι αξιοσημείωτο ότι η εκτοπική έκφραση που εμφανίζουν οι
δύο διαφορετικοί ανταποκριτές δεν είναι όμοια, παρότι είναι ενθεμένοι στον ίδιο γενετικό τόπο και
άρα περιστοιχίζονται από τους ίδιους ενδογενείς ενισχυτές.
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Εικόνα 11: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών παρουσία GYI μονωτών στη θέση
VK2. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο), dsRed (μπλε) και GFP
(πράσινο). Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Η GFP
εκφράζεται στο CMR1 πρότυπο (transvection), η dsRed στο 3xP3 πρότυπο και η β-γαλακτοσιδάση
εκφράζεται στο CRMm7 πρότυπο σε όλους τους ιστούς και μετρίως στο 3xP3 πρότυπο στο ΚΝΣ.
Παρατηρείται επίσης εκτοπική έκφραση της β-γαλακτοσιδάσης στον δίσκο φτερού, αλλά σαφώς
λιγότερη από το πείραμα ελέγχου (Εικ. 10), που υποδηλώνει ότι ο μονωτής GYI περιορίζει την
ικανότητα τυχόν πέριξ ενισχυτών να επηρεάσουν τον ανταποκριτή. Αυτό φαίνεται και στην έκφραση
του CRMm7-lacZ στο δίσκο του ματιού (βλέπε βέλη για παραδείγματα).
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Εικόνα 12: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών απουσία GYI μονωτών (πείραμα
ελέγχου) στη θέση VK13. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο), dsRed
(μπλε) και GFP (πράσινο). Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (κορυφαίο τμήμα: wd-a,
βασικό τμήμα: wd-b) και δισκος ματιού (ed). Η dsRed εκφράζεται στο 3xP3 πρότυπο και η βγαλακτοσιδάση εκφράζεται στο CRMm7 πρότυπο σε όλους τους ιστούς και μετρίως στο 3xP3
πρότυπο στο ΚΝΣ. Παρατηρείται επίσης έντονη εκτοπική έκφραση της β-γαλακτοσιδάσης στο ΚΝΣ
ανάμεσα στους δύο λοβούς, στο δίσκο φτερού τόσο στο βασικό τμήμα, όσο και στο κορυφαίο στην
περιποδιακή μεμβράνη (ένα πλακώδες επιθήλιο που κείται πάνω από το κυρίως επιθήλιο του
δίσκου) και στο δίσκο ματιού μόνο στην περιποδιακή μεμβράνη. Η GFP έχει χαμηλή εκτοπική
έκφραση σε όλους τους ιστούς (βλ. βέλη για παραδείγματα).
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Εικόνα 13: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών παρουσία GYI μονωτών στη θέση
VK13. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο), dsRed (μπλε) και GFP
(πράσινο). Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (κορυφαίο τμήμα: wd-a, βασικό τμήμα:
wd-b) και δισκος ματιού (ed). Η GFP εκφράζεται σε υποσύνολο του CRMm7 πρότύπου (transvection),
η dsRed στο 3xP3 πρότυπο και η β-γαλακτοσιδάση εκφράζεται στο CRMm7 πρότυπο σε όλους τους
ιστούς και αδύναμα στο 3xP3 πρότυπο στο ΚΝΣ. Παρατηρείται επίσης έντονη εκτοπική έκφραση της
β-γαλακτοσιδάσης και της GFP σε όλους τους ιστούς (βλ. βέλη για παραδείγματα). H έντονη εκτοπική
χρώση στο κορυφαίο μέρος του δίσκου του φτερού (wd-a) προέρχεται από την περιποδιακή
μεμβράνη.
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Εικόνα 14: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών απουσία GYI μονωτών (πείραμα
ελέγχου) στη θέση VK37. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο), dsRed
(μπλε) και GFP (πράσινο). Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd-a) και δισκος ματιού
(ed). Η dsRed εκφράζεται στο 3xP3 πρότυπο και η β-γαλακτοσιδάση εκφράζεται στο CRMm7
πρότυπο σε όλους τους ιστούς και μετρίως στο 3xP3 πρότυπο στο ΚΝΣ. Παρατηρείται επίσης
εκτοπική έκφραση της β-γαλακτοσιδάσης στο δίσκο φτερού και ματιού, όπως και ασθενής εκτοπική
έκφραση της GFP (βλ. βέλη για παραδείγματα).
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Εικόνα 15: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών παρουσία GYI μονωτών στη θέση
VK37. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο), dsRed (μπλε) και GFP
(πράσινο). Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Η GFP
εκφράζεται σε υποσύνολο του CRMm7 προτύπου (transvection), η dsRed στο 3xP3 πρότυπο και η βγαλακτοσιδάση εκφράζεται στο CRMm7 πρότυπο σε όλους τους ιστούς και αδύναμα στο 3xP3
πρότυπο στο ΚΝΣ. Παρατηρείται επίσης εκτοπική έκφραση τόσο της GFP όσο και της βγαλακτοσιδάσης στο δίσκο φτερού σε έναν από τους κλάδους της τραχείας, η οποία είναι
ενισχυμένη σε σχέση με την έκφραση των ανταποκριτών που στερούνται GYI (Εικ. 14). Αντίθετα η
εκτοπική έκφραση του CRMm7-lacZ στο επιθήλιο του ματιού έχει κατασταλεί (για παραδείγματα
εκτοπικής έκφρασης, βλ. βέλη).
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Εικόνα 16: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών απουσία GYI μονωτών (πείραμα
ελέγχου) στη θέση VK40. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο), dsRed
(μπλε) και GFP (πράσινο). Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού
(ed). Η dsRed εκφράζεται στο 3xP3 πρότυπο και η β-γαλακτοσιδάση εκφράζεται στο CRMm7
πρότυπο σε όλους τους ιστούς και μετρίως στο 3xP3 πρότυπο στο ΚΝΣ. Παρατηρείται εκτοπική
έκφραση της GFP στο ΚΝΣ και στο δίσκο φτερού και της β-γαλακτοσιδάσης στους δίσκους ματιού και
φτερού (βλ. βέλη για παραδείγματα).
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Εικόνα 17: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών παρουσία GYI μονωτών στη θέση
VK40. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο), dsRed (μπλε) και GFP
(πράσινο). Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Η GFP
εκφράζεται σε μέρος του CRMm7 προτύπου (transvection), η dsRed στο 3xP3 πρότυπο και η βγαλακτοσιδάση εκφράζεται στο CRMm7 πρότυπο σε όλους τους ιστούς και μετρίως στο 3xP3
πρότυπο στο ΚΝΣ. Η εκτοπική έκφραση τόσο της GFP όσο και της lacZ, που είχε παρατηρηθεί
απουσία GYI, έχει χαθεί (με εξαίρεση ελάχιστα GFP θετικά κύτταρα στο δίσκο του φτερού, βλ. βέλη).
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Από τις παραπάνω εικόνες βλέπουμε ότι απουσία των GYI μονωτών δεν παρατηρείται να
ρυθμίζεται η έκφραση της GFP από το CRMm7 σε καμία από τις attP θέσεις, γεγονός που
υποδηλώνει ότι δεν πραγματοποιείται transvection (Εικ. 10, 12, 14, 16). Παρουσία όμως
των GYIs η GFP εκφράζεται στο πρότυπο του CRMm7, δηλαδή γίνεται transvection σε όλες
τις attP θέσεις και μάλιστα με την ίδια περίπου ένταση (Εικ. 11, 13, 15, 17). Παρατηρείται
επίσης αλληλεπικάλυψη της β-γαλακτοσιδάσης με την dsRed στο ΚΝΣ που είναι σις
ενεργοποίηση της β-γαλακτοσιδάσης από τον 3xP3 υποκινητή. Παρουσία GYI μέρος του
προτύπου του 3xP3 βρέθηκε να ενεργοποιεί και την hsp-GFP in trans, αλλά σε χαμηλά
επίπεδα ώστε να ανιχνεύεται μόνο με αυξημένη ένταση των lasers (αποτελέσματα δεν
παρουσιαζονται). Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι ορισμένα υποσύνολα του
προτύπου του CRMm7 παρουσιάζουν ασθενέστερο transvection σε γονότυπους που το
φαινόμενο είναι ισχυρό σε άλλους κυτταρικούς τύπους. Χαρακτηριστικά παράδειγματα
είναι ο οπτικός λοβός του εγκεφάλου και ο αμφιβληστροειδής του ματιού.

Β) Η δράση του GYI στην καταστολή ή ενδυνάμωση του φαινομένου
παγίδευσης ενισχυτών
Στα παραπάνω πειράματα παρατηρήσαμε πολλές περιπτώσεις εκτοπικής έκφρασης
των γονιδιακών ανταποκριτών που διέφεραν ανάλογα με την attP θέση, που υποθέσαμε ότι
πρόκειται για παγίδευση ενισχυτών της περιβάλλουσας χρωματίνης. Όμως, ιδιαίτερα
ενδιαφέρον φαινόμενο είναι η αλλαγή στο πρότυπο της εκτοπικής έκφρασης σε κάποιες
θέσεις μεταξύ απουσίας και παρουσίας του GYI, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να
ενισχύεται το εκτοπικό πρότυπο παρουσια των GYI ενώ σε άλλες να καταστέλλεται. Για να
εξετάσουμε την όποια επιρροή των GYIs στην εκτοπική έκφραση, μελετήσαμε το πρότυπο
που δίνουν ξεχωριστά (σε ετερόζυγη διάταξη με άδεια θέση attP) η καθεμία από τις
κατασκευές hsp70-GFP και CRMm7-lacΖ τόσο απουσία του GYI (HSB και p7R) όσο παρουσία
του (HSB-G2 και p7R-G2) (Εικ. 18-25).
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Εικόνα 18: Το πρότυπο έκφρασης του γονιδιακού ανταποκριτή hsp70-GFP παρουσία και απουσία GYI
μονωτή στη θέση VK2. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση μόνο για GFP (πράσινο). Aπεικονίζονται οι
ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Αριστερά φαίνεται το πρότυπο απουσία
GYI (no gypsy) και δεξιά παρουσία GYI (with gypsy). Στο ΚΝΣ παρατηρείται η έκφραση του GFP σε
νευρώνες απουσία GYI, που παρουσία του χάνεται. Στο δίσκο φτερού παρατηρείται το αεροθυλάκιο
και ένας κλάδος της τραχείας απουσία GYI, που χάνεται παρουσία GYI. Στο δίσκο του ματιού δεν
παρατηρείται έκφραση σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Η ίδια εκτοπική έκφραση είχε
παρατηρηθεί για το hsp70-GFP στην εικόνα 10, υποδηλώνοντας ότι απουσία GYI το trans ομόλογο
δεν επηρεάζει την έκφραση του ανταποκριτή.
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Εικόνα 19: Το πρότυπο έκφρασης του γονιδιακού ανταποκριτή CRMm7-lacZ παρουσία και απουσία
GYI μονωτή στη θέση VK2. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση μόνο για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο).
Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Αριστερά φαίνεται το
πρότυπο απουσία GYI (no gypsy) και δεξιά παρουσία GYI (with gypsy). Σε όλους τους ιστούς
παρατηρείται η έκφραση της β-γαλακτοσιδάσης στο CRMm7 πρότυπο και στις δύο περιπτώσεις. Στο
δίσκο φτερού παρατηρείται ένα εκτοπικό πρότυπο στην περιοχή πτέρυγας (wing blade) απουσία GYI,
που χάνεται παρουσία του. Στο δίσκο του ματιού παρατηρείται εκτοπικό πρότυπο που εκτείνεται
από την κεραία μέχρι το τμήμα του ματιού απουσία GYI και χάνεται παρουσία του. Η ίδια εκτοπική
έκφραση είχε παρατηρηθεί για το CRMm7-lacZ στην εικόνα 10, υποδηλώνοντας ότι απουσία GYI το
trans ομόλογο δεν επηρεάζει την έκφραση του ανταποκριτή.

27

Εικόνα 20: Το πρότυπο έκφρασης του γονιδιακού ανταποκριτή hsp70-GFP παρουσία και απουσία GYI
μονωτή στη θέση VK13. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση μόνο για GFP (πράσινο). Aπεικονίζονται οι
ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Αριστερά φαίνεται το πρότυπο απουσία
GYI (no gypsy) και δεξιά παρουσία GYI (with gypsy). Απουσία GYI παρατηρείται η έκφραση του GFP
σε πολλούς νευρώνες του ΚΝΣ και στον οπίσθιο αμφιβληστροειδή, η οποία μειώνεται παρουσία του.
Στο δίσκο φτερού και του ματιού παρατηρείται χαμηλή έκφραση στην περιποδιακή μεμβράνη
απουσία GYI που ενισχύεται παρουσία του. Η ίδια εκτοπική έκφραση είχε παρατηρηθεί για το hsp70GFP στην εικόνα 12, υποδηλώνοντας ότι απουσία GYI το trans ομόλογο δεν επηρεάζει την έκφραση
του ανταποκριτή.
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Εικόνα 21: Το πρότυπο έκφρασης του γονιδιακού ανταποκριτή CRMm7-lacZ παρουσία και απουσία
GYI μονωτή στη θέση VK13. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση μόνο για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο).
Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Αριστερά φαίνεται το
πρότυπο απουσία GYI (no gypsy) και δεξιά παρουσία GYI (with gypsy). Σε όλους τους ιστούς
παρατηρείται η έκφραση της β-γαλακτοσιδάσης στο CRMm7 πρότυπο, και στις δύο περιπτώσεις. Στο
ΚΝΣ παρατηρείται και στις δύο περιπτώσεις μία εκτοπική δομή στον κεντρικό εγκέφαλο. Στο δίσκο
φτερού και στο δίσκο ματιού παρατηρείται έκφραση στην περιποδιακή μεμβράνη σε παρόμοια
επίπεδα και στις δύο περιπτώσεις. Η ίδια εκτοπική έκφραση είχε παρατηρηθεί για το CRMm7-lacZ
στην εικόνα 12, υποδηλώνοντας ότι απουσία GYI το trans ομόλογο δεν επηρεάζει την έκφραση του
ανταποκριτή.
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Εικόνα 22: Το πρότυπο έκφρασης του γονιδιακού ανταποκριτή hsp70-GFP παρουσία και απουσία GYI
μονωτή στη θέση VK37. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση μόνο για GFP (πράσινο). Aπεικονίζονται οι
ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Αριστερά φαίνεται το πρότυπο απουσία
GYI (no gypsy) και δεξιά παρουσία GYI (with gypsy). Στο ΚΝΣ και στο δίσκο ματιού δεν παρατηρείται
έκφραση σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Στο δίσκο φτερού παρατηρείται έκφραση σε ένα κλάδο
της τραχείας παρουσία GYI που δεν εμφανίζεται απουσία του, όπως φαίνεται και στις εικόνες 14 και
15.
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Εικόνα 23: Το πρότυπο έκφρασης του γονιδιακού ανταποκριτή CRMm7-lacZ παρουσία και απουσία
GYI μονωτή στη θέση VK37. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση μόνο για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο).
Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Αριστερά φαίνεται το
πρότυπο απουσία GYI (no gypsy) και δεξιά παρουσία GYI (with gypsy). Σε όλους τους ιστούς
παρατηρείται η έκφραση της β-γαλακτοσιδάσης στο CRMm7 πρότυπο και στις δύο περιπτώσεις.
Όπως φάνηκε και στις εικόνες 14 και 15, στο δίσκο φτερού παρατηρείται ένα εκτοπικό πρότυπο σε
ένα κλάδο της τραχείας απουσία GYI, που ενισχύεται παρουσία του. Αντίστοιχα, στο δίσκο του
ματιού παρατηρείται εκτοπικό πρότυπο στην κεραία που χάνεται παρουσία GYI.
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Εικόνα 24: Το πρότυπο έκφρασης του γονιδιακού ανταποκριτή hsp70-GFP παρουσία και απουσία GYI
μονωτή στη θέση VK40. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση μόνο για GFP (πράσινο). Aπεικονίζονται οι
ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Αριστερά φαίνεται το πρότυπο απουσία
GYI (no gypsy) και δεξιά παρουσία GYI (with gypsy). Στο ΚΝΣ και στο δίσκο ματιού παρατηρείται
έκφραση σε νευρώνες απουσία GYI που χάνεται παρουσία του (Εικ. 16-17). Απουσία gypsy, στο
δίσκο φτερού παρατηρείται μία τραχειακή δομή (όπως στην Εικ. 16) που χάνεται παρουσία GYI. Στο
δίσκο ματιού δεν παρατηρείται έκφραση σε καμία από τις δύο περιπτώσεις.
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Εικόνα 25: Το πρότυπο έκφρασης του γονιδιακού ανταποκριτή CRMm7-lacZ παρουσία και απουσία
GYI μονωτή στη θέση VK40. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση μόνο για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο).
Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Αριστερά φαίνεται το
πρότυπο απουσία GYI (no gypsy) και δεξιά παρουσία GYI (with gypsy). Στο ΚΝΣ παρατηρείται η
έκφραση της β-γαλακτοσιδάσης στο CRMm7 πρότυπο και στις δύο περιπτώσεις. Στο δίσκο φτερού
παρατηρείται ένα εκτοπικό πρότυπο απουσία GYI, που καταστέλλεται παρουσία του (βλ. βέλη). Στο
δίσκο του ματιού παρατηρείται εκτοπικό πρότυπο στην κεραία απουσία GYI, που χάνεται παρουσία
του (αντίστοιχα με Εικ. 16-17).
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Μία από τις βασικές λειτουργίες των μονωτών είναι η διακοπή της επικοινωνίας
ενισχυτών και υποκινητών όταν βρεθεί ανάμεσά τους (Cai & Shen, 2001). Η λειτουργία
αυτή παρατηρείται σε πολλούς από τους παραπάνω ιστούς και θέσεις, με καταστολή
εκτοπικών προτύπων παρουσία GYI. Συγκεκριμένα, παρουσία GYI, στη θέση VK2 χάνεται το
πρότυπο της GFP σε νευρώνες στο ΚΝΣ και ένας τραχειακός κλάδος στο δίσκο φτερού (Εικ.
18) και το πρότυπο της β-γαλακτοσιδάσης στην περιοχή πτέρυγας (wing blade) στο δίσκο
φτερού και στην περιοχή κατα μήκος της κεραίας στο δίσκο ματιού (Εικ. 19). Στη θέση VK13
μειώνεται το πρότυπο της GFP σε νευρώνες στο ΚΝΣ (Εικ. 20). Στη θέση VK40 χάνεται στο
δίσκο φτερού το εκτοπικό πρότυπο της β-γαλακτοσιδάσης και εκείνο της GFP που
εμφανίζεται σε τραχειακή δομή στο δίσκο φτερού (Εικ. 24-25). Υποθέτουμε ότι τα
παραδείγματα αυτά αντικατοπτρίζουν την "κλασική" δράση του GYI ως μονωτής και ότι οι
παγιδευμένοι ενισχυτές κατά συνέπεια βρίσκονται στο γειτονικό DNA 5' του διαγονιδίου.
Σε κάποιες όμως από τις παραπάνω εικόνες παρατηρείται η εμφάνιση ή ενίσχυση
κάποιων εκτοπικών προτύπων των γονιδιακών ανταποκριτών παρουσία GYI. Συγκεκριμένα,
στη θέση VK13 ενισχύεται το πρότυπο της GFP στην περιποδιακή μεμβράνη τόσο στο δίσκο
φτερού όσο και στο δίσκο ματιού (Εικ. 20). Στη θέση VK37 εμφανίζεται παρουσία GYI
πρότυπο της GFP σε κάποιο τραχειακό κλάδο (Εικ. 22) και ενισχύεται το πρότυπο της βγαλακτοσιδάσης στην ίδια δομή (Εικ. 23). Κάτι τέτοιο συμφωνεί με πρόσφατα
αποτελέσματα που προτείνουν ότι οι μονωτές μπορούν να ενισχύουν τη δράση ενισχυτών
σε κάποιες διατάξεις – ποιες ακριβώς είναι αυτές οι διατάξεις δεν έχει όμως ακόμα
αποσαφηνισθεί (Zhou & Levine, 1999; A. Golovnin et al., 2005; Erokhin et al., 2011).
Μια γενικότερη αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ότι οι δύο ανταποκριτές, hsp-GFP και
CRMm7-lacZ, όταν εντίθενται χωρίς μονωτές, παγιδεύουν διαφορετικούς ενισχυτές, παρόλο
που εντίθενται στην ίδια attP θέση. Αυτό καθίσταται πιο εμφατικό αν λάβουμε υπ' όψη και
τον τρίτο 3xP3-dsRed ανταποκριτή, ο οποίος δεν φαίνεται να παγιδεύει κανέναν ενισχυτή.
Αυτό ίσως οφείλεται στην προτίμηση που επιδεικνύουν διάφοροι ενισχυτές σε υποκινητές
(Yanez-Cuna et al., 2013) διότι στην περίπτωσή μας η β-γαλακτοσιδάση έχει τον m7
υποκινητή ενώ η GFP και η dsRed έχουν τον hsp70. Όμως μπορεί να οφείλονται και σε
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενισχυτών, συγκεκριμένα μεταξύ του μακρινού γειτονικού
(παγιδευμένου) ενισχυτή και του κοντινού ενισχυτή, CRMm7 και 3xP3, αντιστοίχως. Ίσως
στοιχεία του κοντινού ενισχυτή (π.χ. καταστολείς, τροποποιήσεις χρωματίνης) να είναι
ασύμβατα με την παγίδευση κάποιων γειτονικών ενισχυτών και συμβατά με άλλους.
Ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο ενισχυτές που επέδειξαν θετική αλληλεπίδραση με τον GYI
(ενισχυτές "περιποδιακή μεμβράνη στο VK13" και "τραχειακός κλάδος στο VK37")
μπόρεσαν να ενεργοποιήσουν και τον hsp-GFP και τον CRMm7-lacZ. Ακόμα κι αυτοί οι δύο
ενισχυτές ενεργοποίησαν τους δύο ανταποκριτές σε διαφορετικά επίπεδα (Εικ. 20-21) και
κανείς απ' αυτούς δεν ενεργοποίησε το 3xP3-dsRed. Αυτή η απουσία εκτοπικού προτύπου
στην dsRed μπορεί να εξηγηθεί με την παρουσία των 3 θέσεων πρόσδεσης για τον
μεταγραφικό παράγοντα eyeless/Pax6, που μπορεί να αποτρέπουν την επικοινωνία άλλων
ενισχυτών με την dsRed.
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Γ) Transvection μέσω άλλων μονωτών εκτός GYI
Ο λόγος που βρέθηκε η συμβολή των GYI μονωτών στην transvection είναι η ευρεία
χρήση τους σε πλασμιδιακές κατασκευές για προστασία των διαγονιδίων από φαινόμενα
θέσης. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο GYI είναι ο μόνος μονωτής που συμμετέχει στο
φαινόμενο αυτό. Στο τρίτο τμήμα της εργασίας λοιπόν μελετήσαμε τη σχέση άλλων
μονωτών με την transvection για να εξετάσουμε κατα πόσο είναι γενικότερο
χαρακτηριστικό των μονωτών ή αν είναι ικανότητα μόνο ενός υποσυνόλου. Οι μονωτές που
διαλέξαμε είναι ο Fab-8 και ο scs’. Το σύστημα που χρησιμοποιήσαμε περιλαμβάνει την
εισαγωγή δύο κατασκευών σε ομόλογα χρωμοσώματα στον ίδιο γενετικό τόπο (attP40) με
το σύστημα phiC31. Η μία κατασκευή (CRM3) έχει τους δύο ενισχυτές CRMm7 και CRMm8
εκατέρωθεν ενός μονωτή και η άλλη (DSHL) έχει τα δύο γονίδια ανταποκριτές βγαλακτοσιδάση και GFP (με υποκινητές τα hsp70 και DSCP αντίστοιχα) εκατέρωθεν του
ίδιου μονωτή (Εικ. 3). Για το CRMm8 επικεντρωθήκαμε σε συγκεκριμένες χαρακτηριστικές
δομές στον κάθε ιστό επειδή το πρότυπό του είναι αρκετά πολύπλοκο (Εικ. 26) και επειδή
παρατηρήθηκε εκτοπική έκφραση ελλείψει ομόλογου διαγονιδίου που επικαλύπτει εν μέρη
το πρότυπό του (βλ. παρακάτω, Εικ. 27-31). Συγκεκριμένα, στο ΚΝΣ επικεντρωθήκαμε στο
εσωτερικό κέντρο πολλαπλασιασμού και στη λάμινα, στο δίσκο φτερού επικεντρωθήκαμε
στο όριο φτερού και στο δίσκο ματιού στον αμφιβληστροειδή, στην κεραία και στο
προνευρικό συναθροισμό κεφαλικών σμηρίγγων (Εικ. 26, βλ. βέλη). Για το CRMm7 στο ΚΝΣ
επικεντρωθήκαμε στη μεσογραμμή που σχηματίζεται στην ΚΝΧ, στο δίσκο φτερού στα ΠΕΜ
και στο δίσκο ματιού στον αμφιβληστροειδή και στην κεραία, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν στο πρώτο μέρος της εργασίας (Εικ. 9).
Πριν μελετήσουμε όμως την transvection θελήσαμε να εξακριβώσουμε αν
εμφανίζονται πρότυπα έκφρασης των DSHL ανταποκριτών από cis ενεργοποίηση λόγω
παγίδευσης γειτονικών ενισχυτών. Για την εξέταση των πιθανών εκτοπικών προτύπων
εξετάσαμε το πρότυπο που δίνουν τα γονίδια ανταποκριτές της DSHL κατασκευής (DSCPGFP, hsp70-lacZ) με τον καθένα από τους παραπάνω μονωτές χωρίς να διασταυρωθούν με
την κατασκευή ενισχυτών (CRM3) (Εικ. 27-30).
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Τμήμα
ματιού
Τμήμα
κεραίας
Εικόνα 26: Το πρότυπο έκφρασης της β-γαλακτοσιδάσης όταν ρυθμίζεται από τον ενισχυτή CRMm8
(βλ. βέλη). Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση μόνο για β-γαλακτοσιδάση. (A) Στο ΚΝΣ (cns)
εκφράζεται στον εγκεφαλικό λοβό (bl) σε, στο επιθήλιο του οπτικού λοβού, στο εσωτερικό κέντρο
πολλαπλασιασμού (βλ. Β), και στον κεντρικό εγκέφαλο κυρίως σε νευροβλάστες και ενδιάμεσα
νευρικά πρόδρομα (ΕΝΠ) τύπου Ι και ΙΙ αλλά και αλλά και σε νευρώνες. Στην ΚΝΧ (vnc) σε
νευροβλάστες, ΕΝΠ τύπου Ι, σε κάποιους νευρώνες και σε λίγα γλοιακά κύτταρα της μεσογραμμής.
(Β) Απεικόνιση του εσωτερικού τμήματος του λοβού που βρίσκεται το εσωτερικό κέντρο
πολλαπλασιασμού (IPC). (Γ) Στο δίσκο φτερού (wd) εκφράζεται στο όριο φτερού και σε όλους τους
προνευρικούς συναθροισμούς. (Δ) Στο δίσκο ματιού (ed) εκφράζεται στην περιοχή του ματιού
(οματίδια), στην κεραία σε δακτύλιο και σε προνευρικό συναθροισμό κεφαλικών σμηρίγγων.
Παρατηρήστε ότι το πρότυπο του CRMm8 είναι ταυτόσημο με αυτό του CRMm7 στον
αμφιβληστροειδή, ενώ είναι ευρύτερο του CRMm7 στην κεραία (Εικ. 9). Τα μπλέ βέλη δείχνουν τα
πρότυπα στα οποία θα επικεντρωθούμε.
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Εικόνα 27: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών της κατασκευής DSHL απουσία
μονωτή. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο) και GFP (πράσινο).
Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Στο ΚΝΣ παρατηρείται
εκτοπικό πρότυπο στον κεντρικό εγκέφαλο και στο θωρακικό τμήμα της ΚΝΧ το οποίο αποτελείται
από νευροβλάστες και νευρώνες που είναι ισχυρότερο στη GFP αλλά εμφανίζεται και στην βγαλακτοσιδάση. Δεν παρατηρείται χρώση στους οπτικούς λοβους. Στο δίσκο φτερού και τα δύο
γονίδια εκφράζονται σε τραχειακή δομή και ασθενώς σε ένα σταυροειδές πρότυπο στο επιθήλιο της
πτέρυγας. Στο δίσκο ματιού εκφράζεται μόνο η GFP σε εκτοπικά κύτταρα που προσκολλώνται στο
επιθήλιο (αιμοκύτταρα ίσως) και ασθενώς στην κεράια.
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Εικόνα 28: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών της κατασκευής DSHL παρουσία του
GYI. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο) και GFP (πράσινο).
Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Με την εισαγωγή του
GYI τα πρότυπα των δύο ανταποκριτών καθίστανται διαφορετικά μεταξύ του. Στο ΚΝΣ φαίνεται ότι η
GFP εκφράζεται σε εκτοπικό πρότυπο στον κεντρικό εγκέφαλο και στο θωρακικό τμήμα της ΚΝΧ,
όπως εκφραζόταν και χωρίς GYI, αλλά η β-γαλακτοσιδάση εκφράζεται σε mushroom bodies και
ποικίλους άλλους νευρώνες στον κεντρικό εγκέφαλο και στην ΚΝΧ. Στο δίσκο φτερού εκφράζεται
μόνο η β-γαλακτοσιδάση σε τραχειακή δομή (όπως και χωρίς GYI) ενώ η GFP φαίνεται να εκφράζεται
στο μεγαλύτερο μέρος των επιθηλιακων κυττάρων στο σύνολο του δίσκου. Στο δίσκο ματιού
εκφράζεται μόνο η GFP και φαίνεται να εκφράζεται σε μεγάλο μέρος των κυττάρων αλλά ισχυρότερα
στον αμφιβλοστροειδή και την κεραία.
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Εικόνα 29: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών της κατασκευής DSHL παρουσία τoυ
Fab-8. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο) και GFP (πράσινο).
Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), ΚΝΧ (vnc), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Στο ΚΝΣ
φαίνεται η GFP σε εκτοπικό πρότυπο στον κεντρικό εγκέφαλο, στο θωρακικό τμήμα της ΚΝΧ και σε
νευρώνες σε όλη την ΚΝΧ, ενώ η β-γαλακτοσιδάση εκφράζεται σε mushroom bodies στον κεντρικό
εγκέφαλο και σε νευρώνες στην ΚΝΧ (διαφορετικούς από την GFP, βλ. vnc). Στο δίσκο φτερού
εκφράζεται μόνο η β-γαλακτοσιδάση σε τραχειακή δομή και η GFP φαίνεται να εκφράζεται στο
μεγαλύτερο μέρος των κυττάρων. Στο δίσκο ματιού εκφράζεται μόνο η GFP σε μεγάλο μέρος των
κυττάρων.
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Εικόνα 30: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών της κατασκευής DSHL παρουσία του
scs’. Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο) και GFP (πράσινο).
Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), ΚΝΧ (vnc), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Στο ΚΝΣ
εκφράζονται εκτοπικά και τα δύο γονίδια στον κεντρικό εγκέφαλο σε νευροβλάστες και στους
απογόνους τους και στους οπτικούς λοβούς και στο θωρακικό τμήμα της ΚΝΧ αλλά η GFP εκφράζεται
επιπλεόν σχεδόν απανταχού στην ΚΝΧ. Στο δίσκο φτερού εκφράζονται και τα δύο γονίδια σε
τραχειακή δομή και απανταχού στο επιθήλιο. Στο δίσκο ματιού εμφανίζεται πάλι απανταχού
επιθηλιακή έκφραση και των δύο ανταποκριτών με έμφαση στον αμφιβλοστροειδή και ειδικα για
την lacZ και στην κεραία.

Από την παραπάνω ανάλυση της cis έκφρασης παρατηρούμε ότι οι δύο ανταποκριτές
εκφράζονται με παρόμοια πρότυπα όταν δεν υπάρχει μονωτής ή όταν υπάρχει ο scs’ (εκτός
ενός νευρικού προτύπου που εμφανίζεται στο ΚΝΣ παρουσία scs’, Εικ. 27, 30). Αντίθετα η
ένθεση των GYI ή Fab8 καθιστά την έκφραση των δύο ανταποκριτών αμοιβαία
αποκλειόμενη, σύμφωνα με την κλασική δράση τους ως μονωτές (Εικ. 28-29). Και οι τρεις
μονωτές ενδυναμώνουν τη δράση ορισμένων ενισχυτών της περιβάλλουσας χρωματίνης,
που απουσία μονωτών είναι ελάχιστα ή καθόλου ενεργοί. Για παράδειγμα, η έντονη
επιθηλιακή έκφραση της GFP στο δίσκο φτερού και ματιού εμφανίζεται μόνο παρουσία
μονωτών (Εικ. 28-30). Ο ίδιος επιθηλιακός ενισχυτής δεν επηρεάζει την lacZ, παρά μόνο
παρουσία scs’. Φαίνεται λοιπόν ότι στην ευρύτερη περιοχή του attP40 υπάρχει σημαντικός
αριθμός ενισχυτών που μπορούν να επηρεάσουν εντιθέμενα διαγονίδια. Η προσθήκη
μονωτών GYI και Fab8 μπλοκάρει ορισμένους απ’ αυτόυς τους ενισχυτές και ενδυναμώνει
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άλλους – όμως η προσθήκη scs’ γενικά φαίνεται να μπορεί να προκαλέσει μόνο
ενδυνάμωση. Τέλος, παρατηρήθηκε η κατασταλτική δράση των μονωτών κάποια εκτοπικά
πρότυπα όπως η τραχειακή δομή στο δίσκο φτερού που εμφανίζεται σε όλες τις
περιπτώσεις στη β-γαλακτοσιδάση, ενώ στη GFP υπάρχει απουσία μονωτών αλλά παρουσία
τους ελαττώνεται ή χάνεται. Αυτό δείχνει ότι από την πλευρά της κατασκευής που
βρίσκεται το lacZ, στην περιβάλλουσα χρωματίνη, υπάρχει ένας ενισχυτής που απουσία
μονωτών ρυθμίζει και τα δύο γονίδια αλλά όταν παρεμβάλλεται ένας από αυτούς,
καταστέλλει μερικώς ή τελείως την επικοινωνία με την GFP. Το σύνολο των εκτοπικών
προτύπων που εμφανίζονται στον ένα ή στον άλλο γονιδιακό ανταποκριτή φαίνονται στον
Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Παρουσίαση των cis εκτοπικών προτύπων που εμφανίζονται στους γονιδιακούς
ανταποκριτές DSCP-GFP και hsp70-lacZ είτε απουσία μονωτών είτε παρουσία ενός από τους Fab-8,
GYI, scs’. Φαίνεται ότι ανάλογα με τον μονωτή, κάποια πρότυπα καταστέλλονται (μερικώς ή τελείως)
και κάποια ενισχύονται.

Έχοντας μελετησει τα εκτοπικά πρότυπα, πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα της
transvection. Έγινε δηλαδή διασταύρωση των διαγονιδίων που περιείχαν τις παραπάνω
κατασκευές με τους ίδιους μονωτές (π.χ. CRM3-GYI x DSHL-GYI) και παρατηρήθηκε η
έκφραση των γονιδίων ανταποκριτών με ανοσοϊστοχημεία. Επειδή οι κατασκευες DSHL δεν
περιέχουν ενισχυτές, τα γονίδια ανταποκριτές μπορούν να εκφραστούν είτε μέσω κάποιου
παγιδευμένου ενισχυτή στην περιβάλλουσα χρωματίνη σε σις (όπως στα παραπάνω
πειράματα), είτε με transvection μέσω των ενισχυτών της κατασκευής CRM3 στο ομόλογο
χρωμόσωμα. Ώς πείραμα αρνητικού ελέγχου χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός των δύο
κατασκευών χωρίς μονωτές και ως πείραμα θετικού ελέγχου ο συνδυασμός με GYI
μονωτές. Οι εικόνες φαίνονται παρακάτω (Εικ. 31-34).
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Εικόνα 31: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών απουσία μονωτών (αρνητικός
έλεγχος). Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο) και GFP (πράσινο).
Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Στο ΚΝΣ φαίνεται ότι η
GFP εκφράζεται σε εκτοπικό πρότυπο στον κεντρικό εγκέφαλο και στο θωρακικό τμήμα της ΚΝΧ ενώ
η β-γαλακτοσιδάση φαίνεται να εκφράζεται στα ίδια είδη κυττάρων αλλά η έκφραση είναι
σποραδική (ειδικά στην ΚΝΧ). Έντονη χρώση εμφανίζουν και οι δύο ανταποκριτές σε τραχεικαούς
κλάδους και των δύο δίσκων. Τα παραπάνω πρότυπα εμφανίζονται και από τους ανταποκριτές με
άδεια attP40 θέση in trans. Επιπλέον στο δίσκο φτερού εμφανίζεται αδύναμο πρότυπο GFP στο όριο
φτερού και στο μάτι αμφιβληστροειδής και κεραία, κάτι που θα μπορούσε να προέρχεται από
ασθενές transvection του CRMm8 στο DSCP-GFP (βλ. βέλη).
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Εικόνα 32: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών παρουσία GYI μονωτών (θετικός
έλεγχος). Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο) και GFP (πράσινο).
Aπεικονίζονται οι ιστοί ΚΝΣ (cns), τμήμα του εγκεφαλικού λοβού (bl), δίσκος φτερού (wd) και δισκος
ματιού (ed). Στο ΚΝΣ φαίνεται ότι η GFP, πέραν από το cis εκτοπικό πρότυπο που δίνει σε
νευροβλάστες και τους απογόνους τους στον κεντρικό εγκέφαλο και ΚΝΧ (Εικ. 28), εκφράζεται και
στο εσωτερικό κέντρο πολλαπλασιασμού (bl, βέλος) και στο πλευρικό άκρο της medulla που είναι
πρότυπα του CRMm8 (cns, βέλος), ενώ η β-γαλακτοσιδάση εκφράζεται έντονα στη μεσογραμμή
(πρότυπο του CRMm7) αλλά και αδύναμα σε CRMm8 προτύπου στο εσωτερικό κέντρο
πολλαπλασιασμού (bl, βέλος). Αντίστοιχα και στο δίσκο φτερού o DSCP-GFP εκφράζεται στο όριο του
φτερού και τους προνευρικούς συναθροισμούς (CRMm8 πρότυπο) ενώ ο hsp-lacZ εκφράζεται στα
ΠΕΜ και τους λίγους προνευρικούς συναθροισμούς (CRMm7 πρότυπο). Στο δίσκο του ματιού ο
αμφιβληστροειδής θα μπορούσε να προέρχεται και από τους δύο ενισχυτές, αλλά οι προνευρικοί
συναθροισμοί (CRMm8) εμφανίζονται μόνο στον DSCP-GFP ενώ το διακεκομμένο πρότυπο στην
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κεραία (CRMm7) εμφανίζεται μόνο στον hsp-lacZ. Συμπερασματικά έχουμε transvection από τον
CRMm8 στον DSCP-GFP και από τον CRMm7 στον hsp-lacZ. Παρατηρείται εκτοπική έκφραση της βγαλακτοσιδάσης σε νευρώνες στην ΚΝΧ (διαφορετικούς από το DSHL-GYI, Εικ. 28) και στην τραχεία
στο δίσκο φτερού και της GFP στον κεντρικό εγκέφαλο και στο θωρακικό τμήμα της ΚΝΧ που
καλύπτει εν μέρη το CRMm8 πρότυπο αλλά όχι στην τραχεία που παρατηρείται στο DSHL-GYI (Εικ.
28).

Εικόνα 33: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών παρουσία Fab-8 μονωτών (θετικός
έλεγχος). Τα δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο) και GFP (πράσινο). Τα
δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο) και GFP (πράσινο). Aπεικονίζονται οι
ιστοί ΚΝΣ (cns), τμήμα του εγκεφαλικού λοβού (bl), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Στο
ΚΝΣ φαίνεται ότι η GFP εκφράζεται στο εσωτερικό κέντρο πολλαπλασιασμού (bl) και στη medulla
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που είναι πρότυπο του CRMm8, ενώ η β-γαλακτοσιδάση στο πρότυπο της CRMm7. Αντίστοιχα και
στο δίσκο ματιού και φτερού. Όπως και στην περίπτωση του GYI, εμφανίζεται transvection από τον
CRMm8 στον DSCP-GFP και από τον CRMm7 στον hsp-lacZ. Στους δύο δίσκους ανιχνεύεται επίσης
ομοιόμορφη έκφραση του GFP σε όλο το επιθήλιο σε χαμηλότερα επίπεδα από το πρότυπο του
CRMm8 που μάλλον προέρχεται από παγίδευση cis ενισχυτή και εκτοπική έκφραση μόνο της βγαλακτοσιδάσης της τραχεία του δίσκου του φτερού.

Εικόνα 34: Το πρότυπο έκφρασης των γονιδιακών ανταποκριτών παρουσία scs’ μονωτών. Τα
δείγματα έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση (κόκκινο) και GFP (πράσινο). Aπεικονίζονται οι
ιστοί ΚΝΣ (cns), δίσκος φτερού (wd) και δισκος ματιού (ed). Στο ΚΝΣ η χαρακτηριστική απουσία
χρώσης στη μεσογραμμή της KNX και στο πλευρικό άκρο της medulla μας δίνει να συμπεράνουμε ότι
δεν γίνεται transvection από κανέναν από τους δύο ενισχυτές. Στο δίσκο φτερού φαίνεται αδύναμη
έκφραση της GFP στο όριο φτερού και τους προνευρικούς συναθροισμούς (πρότυπο του CRMm8) να
υπερτίθεται πάνω από ακόμα ασθενέστερη ομοιόμορφη εκφραση (cis παγίδευση ενισχυτή – βλ. Εικ.
30). Άρα έχουμε χαμηλό transvection από τον CRMm8 στον DSCP-GFP, που θα μπορούσε να εξηγεί
και την ενίσχυση της έκφρασης του GFP στον αμφιβληστροειδή, στους προνευρικούς
συναθροισμοούς και την κεραία. Η αντίστοιχη ενίσχυση της έκφρασης του lacZ στο δίσκο του ματιού
δεν δείχνει το χαρακτηριστικό πρότυπο κεραίας του CRMm7, άρα μάλλον δεν προέρχεται από

45
CRMm7hsp-lacZ transcvection. Σ' αυτό συνάδει και η έλλειψη έκφρασης lacZ στα ΠΕΜ του θώρακα
στο δίσκο του φτερού.

Από τις εικόνες φαίνεται ότι οι μονωτές GYI και Fab-8 προκαλούν έντονη transvection
(Εικ. 32-33) και ο scs’ αδύναμη (Εικ. 34). Ο Fab-8 φαίνεται ότι προκαλεί transvection όμοια
με τον GYI. Συγκεκριμένα ο CRMm7 φαίνεται να ρυθμίζει την β-γαλακτοσιδάση και ο
CRMm8 να ρυθμίζει την έκφραση της GFP σε όλους τους ιστούς. Φαίνεται συνεπώς ότι οι
μονωτές αυτοί έχουν πολικότητα και ενδυναμώνουν την trans δράση των ενισχυτών στους
υποκινητές που βρίσκονται προς την ίδια πλευρά των μονωτών στα ομόλογα
χρωμοσώματα. Αντίθετα, ο scs’ φαίνεται να έχει ικανότητα να προκαλέσει χαμηλή
transvection μόνο του CRMm8 προς τον DSCP-GFP στο δίσκο φτερού και ίσως και ματιού
(Εικ. 34). H CRMm8  DSCP-GFP transvection στο δίσκο φτερού ανιχνεύεται και απουσία
μονωτών (Εικ. 31), αλλά σε ακόμα χαμηλότερη ένταση. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί
να στηρίζεται στην παρουσία του Wari και στα δύο ομόλογα (βλ. Εισαγωγή). Επίσης, μόνο
στην transvection μέσω GYI παρατηρήθηκε μικρή διαρροή του CRMm8 προτύπου στο στο
εσωτερικό κέντρο πολλαπλασιασμού (ΚΝΣ) στη β-γαλακτοσιδάση (παράδειγμα, Εικ. 32, bl).
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τόσο η ίδια η transvection όσο και οι μηχανισμοί με τους οποίους πραγματοποιείται
δεν έχουν μελετηθεί εις βάθος. Συγκεκριμένα, η transvection μέσω μονωτών έχει μελετηθεί
σε ελάχιστες εργασίες και αναφέρονται αποκλειστικά στο GYI μονωτή (Kravchenko et al.,
2005; Schoborg et al., 2013). Όμως η ευρεία χρήση των μονωτών σε πλασμιδιακές
κατασκευές που εισάγονται στο γονιδίωμα, οδηγεί στην αναγκαιότητα περαιτέρω εξέτασης
της συμβολής τους στην transvection και σε άλλες πιθανές λειτουργίες τους.
Το πρώτο ερώτημα που εξετάσαμε είναι αν η πραγματοποιήση της transvection μέσω
του GYI μονωτή εξαρτάται από τη γενετικό τόπο ή αν είναι ένα γενικότερο φαινόμενο στο
γονιδίωμα της Drosophila melanoghaster. Η πιθανή καθολικότητα της transvection έχει
αναφερθεί σε πειράματα απουσία μονωτών αλλά στην προκειμένη μελέτη μόνο δύο θέσεις
ένθεσης στο γονιδίωμα χρησιμοποιήθηκαν (Mellert & Truman, 2012). Με την εισαγωγή
ενός συνδυασμού όπου βρέθηκε να γίνεται transvection (Piwko & Δελιδάκης, αδημοσίευτα
δεδομένα) σε συνολικά 6 διαφορετικές θέσεις στο γονιδίωμα, μπορούμε να συμπεράνουμε
ότι η transvection γίνεται πιθανότατα σε όλο το γονιδίωμα.
Κατά τη διάρκεια των παραπάνω πειραμάτων, ενώ δεν βρέθηκαν διαφορές στο
φαινόμενο της transvection μεταξύ γονιδιωματικών θέσεων ένθεσης, βρέθηκε αλλαγή σε
εκτοπική έκφραση παρουσία και απουσία GYI η οποία επαναλήφθηκε όταν εξετάσαμε την
κάθε κατασκευή ξεχωριστά (χωρίς άλλο διαγονίδιο in trans). Η καταστολή εκτοπικού
προτύπου παρουσία GYI υποδηλώνει ότι ανοδικά (5’) της κατασκευής στην περιβάλλουσα
χρωματίνη υπάρχουν ενισχυτές ή άλλα ρυθμιστικά στοιχεία που απουσία GYI είναι
ελεύθερα να ρυθμίσουν τους γονιδιακούς ανταποκριτές, ενώ όταν προστεθεί στο 5’ των
διαγονιδίων, η ρύθμιση αυτή καταστέλλεται. Από τα παραπάνω μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι ο GYI μονωτής μπορεί συγχρόνως να προκαλέσει transvection και να
μονώσει την επικοινωνία μεταξύ υποκινητή και ενισχυτή
Παρατηρήθηκε όμως και ενίσχυση εκτοπικού προτύπου παρουσία GYI. Η κατασταλτική
δράση των μονωτών είναι ευρέως γνωστή αλλά η θετική δράση που μπορούν να έχουν δεν
είναι καλά μελετημένη. Έχει βρεθεί όμως ότι η αλληλεπίδραση δύο μονωτών και ο
σχηματισμός βρόχου χρωματίνης μπορούν να έχουν ενισχυτική δράση στην γονιδιακή
ρύθμιση, φέρνοντας κοντά γονίδιο και ρυθμιστικές αλληλουχίες (βλ. Εισαγωγή) (Zhou &
Levine, 1999; A. Golovnin et al., 2005; Erokhin et al., 2011). Η transvection μέσω μονωτών
είναι ένα αντίστοιχο ενισχυτικό φαινόμενο σε trans διάταξη. Αυτό δίνει την πιθανότητα
κοινού μηχανισμού μεταξύ cis και trans αλληλεπίδρασης των μονωτών. Επίσης, μπορεί να
υπάρχουν κοινά στοιχεία και με τον μηχανισμό μόνωσης λόγω της ταυτόχρονης
πραγματοποίησης τους.
Αφού εξετάστηκε η transvection μέσω GYI, θελήσαμε να μελετήσουμε τη γενικότερη
σχέση της transvection με τους μονωτές. Σχεδιάσαμε λοιπόν ένα σύστημα όπου, στη θέση
attP40, στο ένα χρωμόσωμα τοποθετούνται δύο ενισχυτές που δίνουν διακριτά πρότυπα
εκατέρωθεν ενός μονωτή (χωρίς γονίδια ανταποκριτές) και στο ομόλογο χρωμόσωμα
τοποθετούνται τα δύο γονίδια ανταποκριτές hsp-lacZ και DSCP-GFP εκατέρωθεν του ίδιου
μονωτή (χωρίς ενισχυτές). Με το σύστημα αυτό, ο μόνος τρόπος να εκφραστούν τα γονίδια
στο πρότυπο των ενισχυτών μας είναι να αλληλεπιδράσουν οι δύο ομόλογοι γενετικοί τόποι
σε τρανς και να γίνει transvection. Οι μονωτές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι Fab-8, GYI
και scs’.
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Αρχικά κάναμε cis έλεγχο για την DSHL κατασκευή απουσία και παρουσία των
μονωτών για την πιθανή ύπαρξη εκτοπικών προτύπων. Παρατηρήθηκαν πολλά εκτοπικά
πρότυπα και φάνηκε ξανά η κατασταλτική δράση των μονωτών με παράδειγμα την
καταστολή της εκτοπικής έκφρασης της GFP στην τραχεία (δίσκος φτερού) απουσία
μονωτών που ελαττώνεται ή χάνεται παρουσία τους και η ενισχυτική με παράδειγμα το
επιθηλιακό πρότυπο στους δίσκους που εμφανίζεται παρουσία μονωτών. Η ύπαρξη πολλών
εκτοπικών προτύπων που εμφανίζονται σε διαφορετικούς ανταποκριτές και σε
διαφορετικούς ιστούς σε όλους τους γονιδιακούς τόπους που εισήχθησαν οι κατασκευές
δείχνει ότι το γονιδίωμα της Drosophila είναι γεμάτο με ρυθμιστικά στοιχεία τα οποία
εκφράζονται σε διαφορετικά στάδια κατά την ανάπτυξη, σε διαφορετικά είδη κυττάρων ή
συνδυάζονται για την σωστή χωροχρονική ρύθμιση του συνόλου (Kvon et al., 2014).
Έπειτα, πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα της transvection. Η β-γαλακτοσιδάση
φαίνεται να εκφράζεται μόνο στο πρότυπο του CRMm7 και η GFP μόνο στο πρότυπο του
CRMm8 στο δίσκο ματιού και φτερού δείχνοντας ότι οι δύο αυτοί μονωτές παρουσιάζουν
έντονη πολικότητα. Στο ΚΝΣ το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο σαφές διότι υπάρχει εκτοπική
έκφραση της GFP από κάποιον ενισχυτή της περιβάλλουσας χρωματίνης, το οποίο δίνει
ευρύ πρότυπο στον κεντρικό εγκέφαλο και στο θωρακικό τμήμα της ΚΝΧ που μοιάζει να
υπερκαλύπτει το CRMm8 πρότυπο στη GFP. Όμως, η ύπαρξη της φοράς στην transvection
που οδηγεί στη ρύθμιση της β-γαλακτοσιδάσης από το CRMm7 στη μεσογραμμή της ΚΝΧ
και η έκφραση της GFP στο εσωτερικό κέντρο πολλαπλασιασμού και στη medulla, το οποίο
είναι πρότυπο του CRMm8, δείχνει ότι πιθανότατα η transvection λειτουργεί με την ίδια
πολικότητα ακόμα και στο ΚΝΣ. Η διαρροή του προτύπου του CRMm8 στην βγαλακτοσιδάση που παρατηρήθηκε στην transvection μέσω GYI δεν οφείλεται σε διαρροή
του φαινομένου αλλά στο μονωτή, διότι δεν παρατηρείται στους μονωτές Fab-8 και scs’.
Φαίνεται λοιπόν ότι η transvection μέσω μονωτών πραγματοποιείται με συγκεκριμένη
φορά. Η φορά αυτή μπορεί να εξαρτάται από την κατεύθυνση των μονωτών. Η ιδιότητα του
ζευγαρώματος των μονωτών έχει μελετηθεί σε σις και έχει βρεθεί ότι η κατεύθυνση τους
ορίζει το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης τους που έχουν στην επικοινωνία ενισχυτών και
υποκινητών της περιβάλλουσας χρωματίνης in cis (Kyrchanova, Chetverina, et al., 2008). Το
ίδιο λοιπόν μπορεί να συμβαίνει και σε τρανς.
O μονωτής scs’ φάνηκε να προκαλεί αδύναμη transvection στο δίσκο φτερού και
ματιού, καθώς η GFP ενεργοποιήθηκε ασθενως στο πρότυπο του CRMm8. Επίσης, το
εκτοπικό πρότυπο που δίνουν οι γονιδιακοί ανταποκριτές της DSHL απουσία της
κατασκευής των ενισχυτών (CRM3) φαίνεται να ενισχύεται αδύναμα παρουσία του scs’. Τα
παραπάνω δεδομένα υποστηρίζουν την άποψη ότι ο scs’ είναι αδύναμος μονωτής (Kuhn et
al., 2003; Kyrchanova, Chetverina, et al., 2008). Έχοντας λοιπόν μελετήσει τους τρείς αυτούς
μονωτές, υποδηλώνεται την πιθανότητα ύπαρξης σχέσης του μηχανισμού της transvection
και της ισχύoς των μονωτών καθώς παρατηρείται ότι οι ισχυροί μονωτές προκαλούν ισχυρή
transvection και αντίθετα.
Αδύναμη transvection (ακόμα χαμηλότερη από εκείνη που προκαλεί το scs’)
εμφανίζεται και στο πείραμα ελέγχου, δηλαδή στη διασταύρωση των CRM3 και DSHL
απουσία μονωτών. Αυτό μπορεί να οφείλεται στον πρόσφατα χαρακτηρισμένο μονωτή που
βρίσκεται στο γονίδιο white (μάρτυρας μετασχηματισμού των παραπάνω κατασκευών).
Όπως προαναφέρθηκε, ο Wari είναι μονωτής μέτριας ισχύος και έχει βρεθεί ότι μπορεί να
αλληλεπιδράσει σε σις με μονωτές όπως gypsy και scs’ και να ενισχύσει τη δράση τους ως
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μονωτές (Chetverina et al., 2008). Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψιν και στα
πειράματα της transvection με τους υπόλοιπους μονωτές, καθώς η πιθανή αλληλεπιδρασή
του με τους αυτούς μπορεί να επηρεάζει τα αποτελέσματα. Η επιρροή αυτή μπορεί να
μελετηθεί με την αφαίρεση του Wari από τις κατασκευές και παρατήρηση τυχόν αλλαγών
στα πρότυπα.
Ο Fab-8 και ο GYI προκαλούν transvection με φαινοτυπικά το ίδιο αποτέλεσμα. Όμως οι
δύο αυτοί μονωτές έχουν θέσεις πρόσδεσης για διαφορετικές πρωτεΐνες: ο GYI για την
Su(Hw) και ο Fab-8 για την CTCF πρωτεΐνη. Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε ότι λειτουργούν με
διαφορετικούς μηχανισμούς, είτε ότι άλλες πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με τις
παραπάνω είναι υπεύθυνες για την πραγματοποίηση της transvection. Μία πιθανή
υποψήφια πρωτεΐνη είναι η mod(mdg4). Η πρωτεΐνη αυτή έχει βρεθεί να αλληλεπιδρά τόσο
με την Su(Hw) όσο και με την CTCF (Cai & Levine, 1997; Negre et al., 2010; Savitsky et al.,
2015). Επίσης, έχει βρεθεί ότι παρουσία της πρωτεΐνης αυτής ο μονωτής GYI έχει την
ικανότητα διακοπής της επικοινωνίας αντιδιαμετρικών προς αυτόν γονιδίου-ενισχυτή (unidirectional) ενώ απουσία της η καταστολή δεν γίνεται απαραίτητα αντιδιαμετρικα,
καταστέλλοντας όλους τους ενισχυτές που βρίσκονται γύρω του (bi-directional) (Gdula et
al., 1996; Gerasimova & Corces, 1996). Αυτό δείχνει ότι η mod(mdg4) καθορίζει την
κατεύθυνση στην οποία θα δράσει ο μονωτής σε σις, και μπορεί να έχει την ίδια ιδιότητα σε
trans αλληλεπιδράσεις όπως η transvection.
Είναι φανερό ότι η transvection είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο. Τόσο ο μηχανισμός με
τον οποίο συντελείται όσο και οι πρωτεΐνες και άλλοι παράγοντες που συμμετέχουν
παραμένουν ακόμα άγνωστοι. Τα παραπάνω αποτελέσματα όμως μας φέρνουν ένα βήμα
πιο κοντά στην αντίληψη και κατανόηση του φαινομένου της transvection και την
συμμετοχή των μονωτών στην πραγματοποίηση της.
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