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Περίληψη 

Ο εγκεφαλικός φλοιός των θηλαστικών σχηµατίζεται από το πιο πρόσθιο 

τµήµα του νευρικού σωλήνα, τον προσεγκέφαλο. Η ανάπτυξη του εγκεφαλικού 

φλοιού είναι µια διαδικασία που περιλαµβάνει την σωστή οργάνωση των πρόδροµων 

νευρικών κυττάρων σε συγκεκριµένες περιοχές του αναπτυσσόµενου φλοιού καθώς 

επίσης και την εµφάνιση τους σε καθορισµένη χρονική στιγµή κατά την πορεία της 

ανάπτυξης. 

Κατά την νευρογένεση όλοι οι νευρώνες του εγκεφαλικού φλοιού 

προέρχονται από το νευροεπιθήλιο που βρίσκεται δίπλα από τις πλευρικές κοιλίες. Τα 

νευροεπιθηλιακά κύτταρα αρχικά διαιρούνται µε σκοπό την δηµιουργία ικανού 

αριθµού πρόδροµων κυττάρων που θα µπορέσουν να δώσουν γένεση στον 

αναπτυσσόµενο φλοιό. Αργότερα, τα κύτταρα αυτά, διαφοροποιούνται προς τις άλλες 

κατηγορίες πρόδροµων κυττάρων και προς τους διαφοροποιηµένους νευρώνες.  

Η ανάπτυξη του εγκεφαλικού φλοιού είναι µια διαδικασία που απαιτεί τον 

έλεγχο της ισορροπίας µεταξύ του πολλαπλασιασµού και της διαφοροποίησης των 

πρόδροµων νευρικών κυττάρων. Η Geminin έχει δειχτεί ότι ρυθµίζει τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό και την διαφοροποίηση αποτελώντας έναν συνδετικό κρίκο µεταξύ 

των δυο αυτών διαδικασιών.  

Με σκοπό να διερευνήσουµε τον in vivo ρόλο της Geminin στη διατήρηση και 

διαφοροποίηση των πρόδροµων νευρικών κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού του 

µυός, αδρανοποιήσαµε το γονίδιο της Geminin ειδικά στα κύτταρα του 

αναπτυσσόµενου εγκεφαλικού φλοιού. Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι η απαλοιφή 

της Geminin έχει ως αποτέλεσµα την επέκταση της κοιλιακής ζώνης του φλοιού ως 

συνέπεια της παραγωγής µεγαλύτερου αριθµού πρόδροµων κυττάρων στην κορυφαία 

περιοχή του φλοιού. Επιπλέον η απώλεια του γονιδίου της Geminin αυξάνει τον 

καθορισµό των βασικών προγονικών κυττάρων της υποκοιλιακής ζώνης του φλοιού. 

Ως άµεσο επακόλουθο η αύξηση του αριθµού των πρόδροµων κυττάρων στις 

νευρογενετικές ζώνες του φλοιού είναι η παραγωγή µεγαλύτερου αριθµού πλήρως 

διαφοροποιηµένων νευρικών κυττάρων στον εγκεφαλικό φλοιό. Η µελέτη µας 

αναδεικνύει την Geminin ως µόριο κλειδί κατά την πορεία της ανάπτυξης του 

εγκεφαλικού φλοιού, στον καθορισµό του σωστού αριθµού των πρόδροµων 
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κυττάρων, στην πορεία διαφοροποίησης αυτών και τελικά στον σχηµατισµό του 

σωστού αριθµού των πλήρως διαφοροποιηµένων νευρώνων. 
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Abstract 

 The mammalian cerebral cortex originates from the most anterior part of the 

neural tube, the prosencephalon. The cortical development is a process that involves 

the correct orchestration of the different neuronal progenitor lineage of the cortex, 

which involves the regional patterning of progenitors and their temporal specification 

during neurogenesis. 

 During neurogenesis, the cortical neurons are originated from the 

neuroepithelium that lies next to the lateral vesicles. At the beginning, the 

neuroepithelial cells divide in order to expand their population and to create the 

essential number of progenitor cells that would give rise to the neurons and glia that 

comprise the cortex, a procedure called self-renewal. Later on, the neuroepithelial 

cells start to switch from divisions that generate additional progenitor cells to 

divisions that generate committed progenitors or postmitotic cells. 

 The development of cerebral cortex is a process that requires coordination of 

proliferation and differentiation of progenitor cells. It has been proposed that Geminin 

regulates both cell proliferation and differentiation. 

 In order to investigate the in vivo role of Geminin in the maintenance and the 

differentiation of the neuronal progenitors of the cerebral cortex, we specifically 

inactivated the mouse Geminin gene in the developing cortex. Our results indicate 

that deletion of Geminin results in the expansion of the ventricular zone that leads to 

the production of a higher number of the apical cortical progenitors at the middle 

stage of cortical neurogenesis. In addition, the depletion of Geminin influences the 

number of basal progenitor of the subventricular zone. The increase of the apical and 

basal progenitor cells results in the overproduction of differentiated neurons of the 

developing cortex. Our work demonstrates Geminin as an important molecule for the 

development of the mouse cerebral cortex, regulating the correct number of cortical 

progenitors and the generation of the correct number of neurons and glial cells of the 

cerebral cortex. 
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1.1. Σχηµατισµός του πρόσθιου εγκεφάλου κατά τον 

πρόσθιο-οπίσθιο και ραχιαίο-κοιλιακό άξονα. 

 

 Ο πρόσθιος εγκέφαλος ανέρχεται από το πρόσθιο νευροεξώδερµα της 

νευρικής πλάκας κατά την διάρκεια της γαστριδίωσης, και κατά το τέλος της 

σωµιτογένεσης (somitogenesis) αποτελείται από τον ραχιαίο τελεγκέφαλο και τους 

οφθαλµούς, τον κοιλιακό υποθάλαµο και τον οπίσθια από αυτά τοποθετηµένο 

διεγκέφαλο (Εικόνα 1.) (Puelles and Rubenstein 2003). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1. Οργάνωση της πρόσθιας νευρικής πλάκας στο µυ. Σχηµατική 
αναπαράσταση (Α) της πρόσθιας νευρικής πλάκας σε έµβρυα µυός κατά την E8.5 
εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης. Η πρόσθια περιοχή βρίσκεται πάνω. Ο εντοπισµός των 
κυττάρων που θα δώσουν γένεση στις διάφορες περιοχές εικονίζονται µε διαφορετικά 
χρώµατα. Με κόκκινο εικονίζεται ο µέσο νευρικός άξονας (axial midline neural 
tissue), που αποτελείται από την προνωτοχορδή (πρόσθιο µέρος) και την νωτοχορδή 
(οπίσθιο µέρος), και ο οποίος µεταναστεύει πρόσθια κατά την γαστριδίωση, µε µπλε 
είναι η περιοχή του µελλοντικού τελεγκεφάλου, η περιοχή των οφθαλµών εντοπίζεται 
οπίσθια από τον τελεγκέφαλο και στην πρόσθια περιοχή του διεγκεφάλου, µε µωβ ο 
µελλοντικός διεγκέφαλος και µε πράσινο ο µελλοντικός µεσεγκέφαλος. Β. Πλάγια 
όψη του εγκεφάλου του µυός κατά την γαστριδίωση (Ε10,5) µετά τον σχηµατισµό 
του νευρικού σωλήνα. Tel: τελεγκέφαλος, eye: οφθαλµική περιοχή, Di: διεγκέφαλος, 
mb: µεσεγκέφαλος, Os: οπτικός µίσχος, ANR: πρόσθια άκρη της νευρικής πλάκας. 
(Zaki et al. 2003) 

 

 Παρόλη την πολυπλοκότητά του, ο πρόσθιος εγκέφαλος προέρχεται από ένα 

εκτεταµένο, λεπτό στρώµα νευροεπιθηλιακών κυττάρων. Μελέτες για την 

χαρτογράφηση των περιοχών (fate-mapping studies) του σχηµατιζόµενου εµβρύου, 
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έχουν βοηθήσει στον εντοπισµό των περιοχών της νευρικής πλάκας που θα δώσουν 

γένεση στον πρόσθιο εγκέφαλο.  Συγκεκριµένα η περιοχή που θα δώσει γένεση στον 

τελεγκέφαλο εντοπίζεται ακριβώς οπίσθια από την πρόσθια άκρη της νευρικής 

πλάκας (anterior neural ridge) (Wilson and Houart 2004). Τα κύτταρα που θα δώσουν 

τον µελλοντικό κοιλιακό τελεγκέφαλο βρίσκονται πρόσθια, ακριβώς µπροστά από 

την περιοχή του µελλοντικού οφθαλµού ενώ η περιοχή που θα δώσει γένεση στον 

µελλοντικός ραχιαίο τελεγκέφαλο εντοπίζεται πιο οπίσθια, στο χείλος της νευρικής 

πλάκας σαν συνέχεια του ραχιαίου διεγκέφαλου (Εικόνα 1.1) (Cobos et al. 2001; 

Whitlock and Westerfield 2000; Wilson and Houart 2004). 

 

1.1.1. Καθορισµός του πρόσθιο-οπίσθιου άξονα του πρόσθιου 

εγκεφάλου. 

 

 Η νευρική επαγωγή και ο καθορισµός του πρόσθιο-οπίσθιου άξονα του 

νευρικού σωλήνα, είναι δυο διαδικασίες που πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα κατά 

την πορεία της γαστριδίωσης. Η επικρατούσα θεωρία για το πώς το νευρικό 

εξώδερµα παίρνει πρόσθιο ή οπίσθιο χαρακτήρα είναι η εξής: Όταν γίνεται νευρική 

επαγωγή υπό την παρουσία παραγόντων που δίνουν οπίσθιο χαρακτήρα στο 

νευροεξώδερµα, τότε παρατηρείται ο σχηµατισµός νευρικού ιστού µε οπίσθιο 

χαρακτήρα, ενώ όταν γίνεται νευρική επαγωγή σε περιοχές του εµβρύου που δεν 

υπάρχουν παράγοντες που δίνουν οπίσθιο χαρακτήρα τότε παρατηρείται ο 

σχηµατισµός νευρικού ιστού µε πρόσθιο χαρακτήρα (Wilson and Houart 2004). 

Ο πρόσθιος νευρικός ιστός, που θα δώσει γένεση στον πρόσθιο εγκέφαλο, 

πρέπει να προστατευθεί από την επιρροή των παραγόντων που δίνουν οπίσθιο 

χαρακτήρα. Αυτό µπορεί να γίνει µε τρείς τρόπους: µε µορφογενετικές κινήσεις που 

κρατούν την πρόσθια νευρική πλάκα εκτός της εµβέλειας των παραγόντων που 

δίνουν οπίσθιο χαρακτήρα, µε οριοθέτηση της έκφρασης των παραγόντων που δίνουν 

οπίσθιο χαρακτήρα ή µε οριοθέτηση της έκφρασης των ανταγωνιστών αυτών των 

παραγόντων. 
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Κατά τα αρχικά στάδια της γαστριδίωσης, στο µυ, οι περιοχές που εκκρίνουν 

τους ανταγωνιστές των παραγόντων αυτών είναι η νωτοχορδή και η προνωτοχορδική 

πλάκα (prechordal plate). Παρόλα αυτά στα µετέπειτα στάδια της γαστριδίωσης οι 

περιοχές αυτές, που έχουν µετακινηθεί σε πιο πρόσθιο επίπεδο, χάνουν την ικανότητα 

να δίνουν πρόσθιο χαρακτήρα στο νευρικό ιστό και αρχίζουν να εκκρίνουν 

παράγοντες που δίνουν οπίσθιο χαρακτήρα (Wilson and Houart 2004). 

Οι παράγοντες που δίνουν οπίσθιο χαρακτήρα στην νευρική πλάκα, 

επηρεάζουν τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα του νευρικού σωλήνα είτε άµεσα είτε 

έµµεσα. Οι Fgfs, οι Wnts, το Retinoic Acid (RA), οι Nodals και οι BMPs είναι 

κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες και είναι πολύ πιθανό, ότι ο συνδυασµός 

διαφόρων σηµατοδοτικών µονοπατιών, στα οποία εµπλέκονται, να µπορεί να 

καθορίζει τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα µε διαφορετικό τρόπο. 

Οι παράγοντες αυτοί εµφανίζουν µια διαβάθµιση της συγκέντρωσης τους 

κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα η οποία ελέγχεται από τους ανταγωνιστές τους που 

εµφανίζουν το αντίθετο πρότυπο έκφρασης. Οι περιοχές που βρίσκονται σε 

διαφορετική θέση κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα, εκτίθενται σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις τόσο των παραγόντων που δίνουν οπίσθιο χαρακτήρα όσο και των 

ανταγωνιστών τους, µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν διαφορετικό χαρακτήρα και 

τελικά να δίνουν γένεση σε διαφορετικές περιοχές στο αναπτυσσόµενο έµβρυο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό των Wnt παραγόντων και των 

ανταγωνιστών τους όπως τo Tlc, µια εκκρινόµενη Frizzled-related πρωτεΐνη, και το 

Six3. Οι Wnts πρωτεΐνες εκφράζονται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο οπίσθιο 

µέρος του αναπτυσσόµενου εµβρύου, καθώς στο πρόσθιο τµήµα η έκφραση τους 

καταστέλλεται από το Tlc. Οµοίως τα ποσοστά έκφρασης του Tlc ελέγχονται από 

τους παράγοντες Wnts. Το Tlc, που εκφράζεται πρόσθια, έχει δειχτεί ότι προάγει τον 

σχηµατισµό του πρόσθιου εγκεφάλου µέσω του καθορισµού των πρόσθιων κυττάρων 

σε κύτταρα του τελεγκεφάλου και παράλληλα την καταστολή των Wnt1,3,3a,8b που 

προκαλούν το αντίθετο αποτέλεσµα (Ciani and Salinas 2005; Houart et al. 2002). Η 

έκφραση των Wnts έχει δειχτεί ότι ελέγχεται και από το Six3 το οποίο εκφράζεται 

στο πιο πρόσθιο τµήµα της αναπτυσσόµενης νευρικής πλάκας (Oliver et al. 1995). 

Συγκεκριµένα το Six 3 δεσµεύεται στον υποκινητή του Wnt1 και καταστέλλει την 

έκφραση του στο πρόσθιο νευροεξώδερµα µε αποτέλεσµα την οριοθέτηση του 



Εισαγωγή 

12 

τελεγκεφάλου κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα του εµβρύου (Lagutin et al. 2003) 

(Εικόνα 1.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.2. Το µονοπάτι των Wnts ελέγχει τον καθορισµό του πρόσθιο-οπίσθιου 
άξονα του πρόσθιου εγκεφάλου. Για τον σχηµατισµό του πρόσθιο-οπίσθιου άξονα 
του πρόσθιου εγκεφάλου απαραίτητη είναι η µείωση της έκφρασης των Wnt1,3.3a,8b 
από τους παράγοντες Tlc και Six3 µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µια διαβάθµιση 
συγκέντρωσης των παραγόντων αυτών. MHB: midbrain–hindbrain boundary όριο 
µεταξύ µεσεγκεφάλου και οπίσθιου εγκεφάλου. Τροποποιηµένο από: (Ciani and 
Salinas 2005) 

 

 

1.1.2. Καθορισµός του ραχιαίο-κοιλιακού άξονα του πρόσθιου 

εγκεφάλου. 

 

 Ο κοιλιακός πρόσθιος εγκέφαλος προέρχεται από το µεσαίο (medial) τµήµα 

της πρόσθιας νευρικής πλάκας όπου εντοπίζεται η νωτοχορδή και η προνωτοχορδική 

πλάκα, ενώ ο ραχιαίος πρόσθιος εγκέφαλος προέρχεται από το πλευρικό (lateral) 

τµήµα της πρόσθιας νευρικής πλάκας και συγκεκριµένα στην περιοχή µεταξύ του 

νευροεξωδέρµατος και του µη-νευρικού εξωδέρµατος. 
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 Η εκκρινόµενη πρωτεΐνη Sonic hedgehog (Shh) εκφράζεται καθ’ όλο το 

µήκος του αξονικού µεσενδοδέρµατος (axial mesendoderm), συµπεριλαµβανοµένης 

της προνωτοχορδικής πλάκας (Echelard et al. 1993; Shimamura and Rubenstein 

1997) και εµπλέκεται στον σχηµατισµό ολόκληρου του κοιλιακού άξονα του 

αναπτυσσόµενου εµβρύου και κατ’ επέκταση του κοιλιακού πρόσθιου εγκεφάλου. 

Έχει δειχτεί ότι η έκφραση διαφόρων πρωτεϊνών που φέρουν οµοιοτική περιοχή 

πρόσδεσης (homeodomain) όπως η Nkx2.1, η Nkx2.2, η Nkx6.1, η Isl-1, ο COUP-

TFII, και οι Pax πρωτεΐνες  φαίνεται να είναι υπό τον έλεγχο της σηµατοδότησης της 

Shh (Rubenstein and Beachy 1998). Οι µελέτες αυτές υποστηρίζουν ότι η Shh 

απαρτίζει ή συµβάλλει στα σηµατοδοτικά µονοπάτια από την προνωτοχορδική πλάκα 

που καθορίζουν τον κοιλιακό πρόσθιο εγκέφαλο (Εικόνα 1.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3. Καθορισµός του ραχιαίου-κοιλιακού πρόσθιου εγκεφάλου. Σχηµατική 
αναπαράσταση της νευρικής πλάκας όπου φαίνονται τα µεσαία (medial, M) και 
πλευρικά (lateral, L) σήµατα που καθορίζουν τον ραχιαίο-κοιλιακό άξονα. Η Shh 
(µαύρα βέλη) από την προνωτοχορδική πλάκα ελέγχει και οριοθετεί την έκφραση του 
Nkx2.1 στην βασική πλάκα (basal plate, bp) που αποτελεί τον µελλοντικό κοιλιακό 
πρόσθιο εγκέφαλο (prosencephalon primordium, pr) (πρόσθια της διάστικτης 
γραµµής). Τα BMPs (γκρι βέλη) προέρχονται από το µη-νευρικό εξώδερµα (non-
neural ectoderm, ec) και οριοθετούν την κορυφαία πλάκα (alar plate, ap) που 
αποτελεί τον µελλοντικό ραχιαίο πρόσθιο εγκέφαλο. me: µεσεγκέφαλος 
(mesencephalon), rh ροµβεγκέφαλος (rombencephalon). (Rubenstein and Beachy 
1998) 

 



Εισαγωγή 

14 

 Ο καθορισµός του ραχιαίου πρόσθιου εγκέφαλου έχει δειχτεί ότι προέρχεται 

από την πλευρική νευρική πλάκα (lateral neural plate) και ρυθµίζεται από τους 

παράγοντες BMPs. Οι παράγοντες αυτοί εκκρίνονται από κύτταρα που βρίσκονται 

στο όριο µεταξύ του νευροεξωδέρµατος και του µη-νευρικού εξωδέρµατος 

(Dickinson et al. 1995; Furuta et al. 1997; Liem et al. 1995; Mehler et al. 1997). Κατά 

την µέση της γαστριδίωσης η έκφραση των BMP4 και BMP7, που είναι παράγοντες 

που δίνουν οπίσθιο χαρακτήρα, αποκλείεται από το πρόσθιο εξώδερµα που θα δώσει 

γένεση στον πρόσθιο εγκέφαλο ενώ ενισχύεται στο οπίσθιο εξώδερµα (Muhr et al. 

1997). Στα µετέπειτα στάδια της γαστριδίωσης τα BMPs γονίδια αρχίζουν να 

εκφράζονται στo πρόσθιο µη-νευρικό εξώδερµα, στην πρόσθια νευρική άκρη 

(anterior neural ridge) και στην κορυφαία πλάκα (roof plate) όπου µπορούν να 

επηρεάζουν την έκφραση γονιδίων στην ραχιαία µεσαία γραµµή (dorsal midline) 

όπως το Msx1, το Math1 και τα Pax3,7 και να δώσουν ραχιαίο χαρακτήρα στον 

µελλοντικό πρόσθιο εγκέφαλο (Εικόνα 1.3.) (Furuta et al. 1997; Shimamura and 

Rubenstein 1997). 

 Σηµαντική πρόοδος έχει γίνει για τον καθορισµό των σηµατοδοτικών 

µονοπατιών που επηρεάζουν την µοίρα των κυττάρων κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο και 

ραχιαίο-κοιλιακό άξονα, παρόλα αυτά το θεµελιώδες ερώτηµα που γεννά η µελέτη 

των µονοπατιών αυτών είναι πως αυτά µεταφράζονται σε έναν µεταγραφικό κώδικα 

για την παραγωγή της ποικιλότητας των κυτταρικών τύπων που αποτελούν τα 

διαφορετικά τµήµατα του αναπτυσσόµενου εµβρύου. 

 

 

1.2. Σχηµατισµός του εγκεφαλικού φλοιού και οριοθέτηση 

του από τα υπόλοιπα τµήµατα του τελεγκεφάλου. 

 

 Σε όλα τα σπονδυλωτά ο αναπτυσσόµενος τελεγκέφαλος υποδιαιρείται στην 

κοιλιακή περιοχή που καλείται υποχιτώνιο (subpallial) και στην ραχιαία που καλείται 

χιτώνιο (pallial). Στα θηλαστικά το χιτώνιο δίνει γένεση στον εγκεφαλικό φλοιό 

(cerebral cortex) και στην φλοιϊκή περιέλιξη (cortical hem) ενώ το υποχιτώνιο 
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αποτελείται από την πλευρική γαγγλιακή προεξοχή (lateral ganglionic eminence), την 

µεσαία γαγγλιακή προεξοχή (medial ganglionic eminence) και την πρόσθια 

ενδοµισχική περιοχή (anterior entopeduncular area) που αργότερα θα δώσουν γένεση 

στο ραβδωτό (striatum), στην αµυγδαλή (amygdala) και στα ωχρά (pallidal) στοιχεία 

των βασικών γαγγλίων (basal ganglia) (Εικόνα 1.4.).  

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.4. Σχηµατική αναπαράσταση του τελεγκεφάλου σε έµβρυα µυός κατά 
την Ε14 εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης. Ο αναπτυσσόµενος τελεγκέφαλος αποτελείται 
από στον εγκεφαλικό φλοιό (Cx), στην φλοιϊκή περιέλιξη (CH), την πλευρική 
γαγγλιακή προεξοχή (LGE), την µεσαία γαγγλιακή προεξοχή (MGE) και την πρόσθια 
ενδοµισχική περιοχή (AEP). Στο σχήµα φαίνονται επίσης οι πιθανές περιοχές στις 
οποίες βρίσκονται τα πρόδροµα κύτταρα που θα δώσουν γένεση στους 
γλουταµινεργικούς (Glu), GABA(γ-αµινοβουτυρικό οξύ)-εργικούς (GABA) και 
ακετιλοχολινεργικούς (Ach) νευρώνες. (Wilson and Rubenstein 2000) 

 

 

1.2.1. Καθορισµός του κοιλιακού τελεγκεφάλου 

 

 Οι µορφογενετικοί και οι µεταγραφικοί παράγοντες είναι αυτοί που 

καθορίζουν τα όρια και τον χαρακτήρα αυτών των περιοχών. Ο κύριος 

µορφογενετικός παράγοντας που καθορίζει τον κοιλιακό τελεγκέφαλο είναι το Shh 

(Echelard et al. 1993). Στον τελεγκέφαλο, η διαφορική χρονική ικανότητα του Shh 

για την παραγωγή και τον καθορισµό των πρόδροµων κυττάρων που θα δώσουν 

γένεση στις MGE, LGE και AEP γαγγλιακές προεξοχές του κοιλιακού τελεγκεφάλου, 

πιστεύεται ότι διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην επαγωγή του κοιλιακού 

χαρακτήρα του. Το Shh, στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης, καθορίζει τα πρόδροµα 

κύτταρα της MGE ενώ αργότερα καθορίζει τα πρόδροµα κύτταρα της LGE. Ο 
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καθορισµός αυτός γίνεται µέσω της επαγωγή του Dlx2 που είναι δείκτης αυτών των 

περιοχών (Kohtz et al. 1998). Επιπλέον το Shh επάγει την έκφραση του Nkx2.1 

(Kimura et al. 1996; Sussel et al. 1999), του Gsh2 (Corbin et al. 2000; Toresson et al. 

2000; Yun et al. 2001) και του Pax6 (Stoykova et al. 2000) µε αποτέλεσµα την 

υποδιαίρεση του κοιλιακού τελεγκεφάλου στις διάφορες γαγγλιακές προεξοχές που 

τον απαρτίζουν. 

 Ένα άλλο µορφογενετικό µόριο που οριοθετεί τον κοιλιακό τελεγκέφαλο είναι 

το ρετινοϊκό οξύ (Retinoic Acid, RA). Το RA επάγει την έκφραση του Meis2 που 

είναι δείκτης των πρόδροµων κυττάρων της ενδιάµεσης περιοχής του τελεγκεφάλου 

µεταξύ του ραχιαίου και του κοιλιακού τελεγκέφαλου, που αποτελεί την περιοχή που 

θα δώσει γένεση στην LGE και στο ραβδωτό (Marklund et al. 2004). Η επαγωγή αυτή 

είναι το έναυσµα για τον καθορισµό του κοιλιακού τελεγκεφάλου. 

 Το σηµατοδοτικό µονοπάτι των Fgfs παίζει επίσης ρόλο στον καθορισµό του 

κοιλιακού τελεγκεφάλου. Η µείωση της έκφρασης των Fgfs παραγόντων και 

συγκεκριµένα του Fgf8 οδηγεί σε µείωση της έκφρασης των µορίων που οριοθετούν 

τον κοιλιακό τελεγκέφαλο όπως είναι το Nkx2.1 (Shanmugalingam et al. 2000). 

 

1.2.2. Καθορισµός του ραχιαίου τελεγκεφάλου 

 

 Το µεγαλύτερο τµήµα του ραχιαίου τελεγκεφάλου αποτελεί ο εγκεφαλικός 

φλοιός (cerebral cortex) που είναι η πιο περίπλοκη δοµή του εγκεφάλου των 

θηλαστικών και υποδιαιρείται σε διαφορετικές περιοχές. Ο νεοφλοιός (neocortex) 

είναι η µεγαλύτερη περιοχή του εγκεφαλικού φλοιού και τοποθετείται µεταξύ των 

άλλων δυο περιοχών του, τον αρχαιοφλοιό (archicortex) και τον παλαιοφλοιό 

(paleocortex). O αρχαιοφλοιός αποτελείται από το ενδορρινικός φλοιός (entorhinal 

cortex), το οπισθοσπληνιακός φλοιός (retrosplenial), το υπόθεµα (subiculum), και τον 

ιππόκαµπο ενώ ο παλαιοφλοιός από τον οσφρητικό φλοιό (olfactory piriform cortex). 

Ο νεοφλοιός, µε την σειρά του, οργανώνεται σε διαφορετικές περιοχές που 

ξεχωρίζουν µεταξύ τους µέσω διαφορετικής δοµής των κυττάρων τους, µέσω 

διαφορετικών εσωτερικών και εξωτερικών διασυνδέσεων των νευρώνων τους και 
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µέσω διαφορετικής έκφρασης των γονιδίων που εκφράζουν (O'Leary and Nakagawa 

2002; Rash and Grove 2006; Sur and Rubenstein 2005). Στα ενήλικα άτοµα η 

µετάβαση από την µία περιοχή του νεοφλοιού στην άλλη είναι απότοµη λόγω των 

ορίων που τις οριοθετούν. Τα όρια αυτά σχηµατίζονται από την διαφορετική 

αρχιτεκτονική των περιοχών αυτών, από την παρεµβολή των προβαλλόµενων 

νευρώνων και το πρότυπο των διαφορετικών γονιδίων που εκφράζονται σε κάθε 

περιοχή. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθορίζουν τις διαφορετικές ιδιότητες που έχουν 

αυτές οι περιοχές στα ενήλικα άτοµα και που τελικά δίνουν γένεση στον κινητικό 

φλοιό (motor area, M1), στον σωµαταισθητικό φλοιό (somatosensory area, S1) και 

στον οπτικό φλοιό (visual area, V1). Οι µηχανισµοί που λειτουργούν κατά την 

διάρκεια της ανάπτυξης για τον καθορισµός των περιοχών του νεοφλοιού έχουν 

αρχίσει να διαλευκάνονται παρ’ όλα αυτά πολλές µελέτες πρέπει να γίνουν ακόµα για 

να µπορέσουµε να κατανοήσουµε πλήρως τους µηχανισµούς αυτούς. 

 

Έχει δειχτεί ότι γενετικοί µηχανισµοί, που λειτουργούν σε όλο το µήκος του 

φλοιού ή και στην περιφέρεια του, είναι αυτοί που ελέγχουν και καθορίζουν την 

µοίρα των πρόδροµων κυττάρων και των απόγονων τους. Μορφογενετικά και 

σηµατοδοτικά µόρια που εκφράζονται στις πρόδροµες περιοχές και που συµβάλλουν 

στον καθορισµό του φλοιού, βοηθούν στην εγκαθίδρυση της έκφρασης διαφόρων 

µεταγραφικών παραγόντων ή συνδυασµού αυτών µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 

οι διαφορετικές περιοχές του φλοιού (Lindsay et al. 2005). Οι µηχανισµοί αυτοί 

αποτελούν εγγενής µηχανισµού του φλοιού (intrinsic mechanisms). Ένας επιπλέον 

µηχανισµός, που συµβάλλει στην οριοθέτηση του εγκεφαλικού φλοιού, είναι η 

παρεµβολή των θαλαµοφλοιϊκών αξόνων (thalamocortical axon, TCA) που 

αντιπροσωπεύουν την παρεµβολή περιοχών διαφορετικών από τον φλοιό για τον 

καθορισµό του τελευταίου (extrinsic mechanism) (Εικόνα 1.5). 

 Οι εγγενής γενετικοί µηχανισµοί είναι αυτοί που κυρίως ελέγχουν τον 

καθορισµό των περιοχών του εγκεφαλικού φλοιού. Υποστηρίζεται ότι η έκκριση 

µορφογενετικών και σηµατοδοτικών µορίων αρχίζει από την περιφέρεια του ραχιαίου 

τελεγκεφάλου σε συγκεκριµένα κέντρα τα οποία είναι αυτά που εγκαθιστούν τα 

πρότυπα έκφρασης των µεταγραφικών παραγόντων. Τα κέντρα αυτά είναι τέσσερα: η 

πρόσθια νευρική άκρη ή συνδεσµική πλάκα (anterior neural ridge, ANR ή 
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commissural plate, CoP) που εκκρίνει τους Fgfs (Mason 2007), η φλοιϊκή περιέλιξη 

(cortical hem, CH) που εκκρίνει τους Wnts και BMPs (Furuta et al. 1997), η άντι- 

φλοιϊκή περιέλιξη (anti-hem) που εκκρίνει τους ανταγωνιστές των Wnts 

(Assimacopoulos et al. 2003) και µέρη του κοιλιακού τελεγκεφάλου που εκκρίνουν 

το Shh (Εικόνα 1.5.). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.5. Μηχανισµοί που καθορίζουν τις διαφορετικές περιοχές του φλοιού. Η 
έκφραση µορφογενετικών και σηµατοδοτικών µορίων, που πηγάζουν από τις 
πρόδροµες περιοχές που συµβάλλουν στον καθορισµό του φλοιού όπως είναι οι 
Wnts, BMPs, Fgf8, Fgf17 και Shh, βοηθούν στην εγκαθίδρυση της έκφρασης 
διαφόρων µεταγραφικών παραγόντων όπως τα Pax6, Emx2, Sp8 και COUP-TFI. Η 
διαφορική έκθεση των κυττάρων του φλοιού στα µόρια αυτά έχει σαν αποτέλεσµα 
την διαφορική διαφοροποίηση τους και τελικά στον σχηµατισµό περιοχών που έχουν 
διαφορετικές ανατοµικές και λειτουργικές ιδιότητες. (O'Leary et al. 2007) 

 

 Τα πρότυπα έκφρασης των µεταγραφικών παραγόντων που ελέγχονται από 

αυτά τα σηµατοδοτικά κέντρα έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τον 

καθορισµό των διαφορετικών περιοχών του εγκεφαλικού φλοιού των θηλαστικών. Οι 

κυριότεροι από αυτούς τους µεταγραφικούς παράγοντες είναι οι Pax6, Emx2, Sp8 και 

COUP-TFI και καθορίζουν τον πρόσθιο-οπίσθιο (anterior-posterior, A-P) και τον 

µεσαίο-πλευρικό (medial-lateral, M-L) άξονα του εγκεφαλικού φλοιού καθώς η 

διαβάθµιση των συγκεντρώσεων τους αλληλεπικαλύπτεται (Εικόνα 1.6. A). 

 Η διαφορική έκφραση των µορίων, αυτών ελέγχεται τόσο από τους 

µορφογενετικούς και σηµατοδοτικούς παράγοντες όσο και από τα ίδια µε αποτέλεσµα 

τα διαφορετικά κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού να εκτίθενται σε διαφορετικούς 
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µεταγραφικούς παράγοντες και σε διαφορετικές συγκεντρώσεις αυτών και άρα να 

εµφανίζουν ξεχωριστές ιδιότητες και ταυτότητες. 

 Για παράδειγµα έχει δειχτεί ότι ο Sp8 είναι άµεσος µεταγραφικός 

ενεργοποιητής του Fgf8 και η ενίσχυση του Fgf8 από τον Sp8 καταστέλλει το Emx2 

(Sahara et al. 2007) και το COUP-TFI ενώ επιπλέον το Emx2 καταστέλλει έµµεσα το 

Sp8 (Zembrzycki et al. 2007). Έτσι δηµιουργείται η πρόσθια διαβάθµιση 

συγκέντρωσης των Emx2 και COUP-TFI και η οπίσθια του Sp8. Επιπλέον τα Emx2 

και COUP-TFI φαίνεται να καταστέλλουν το Pax6 (Armentano et al. 2007; Hamasaki 

et al. 2004; Muzio et al. 2002) και το Pax6 µε την σειρά του καταστέλλει το Emx2 

(Muzio et al. 2002). Τέλος τα οπίσθια σηµατοδοτικά µόρια που εκκρίνονται από την 

φλοιϊκή περιέλιξη, όπως τα Bmps και οι Wnts, ελέγχουν θετικά τις υψηλές οπίσθιες 

συγκεντρώσεις του Emx2 (Εικόνα 1.6. Β). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.6. Εγγενής γενετικοί µηχανισµοί που ελέγχουν τον καθορισµό του 
φλοιού. Οι εγγενής γενετικοί µηχανισµοί ελέγχουν τον καθορισµό των περιοχών του 
εγκεφαλικού φλοιού µέσω του διαφορικού προτύπου έκφρασης των µεταγραφικών 
παραγόντων Pax6, Emx2, Sp8 και COUP-TFI. Α: Η έκφραση αυτών παρουσιάζει 
διαφορική διαβάθµιση συγκέντρωση κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο και τον µεσαίο-
πλευρικό άξονα. Β: Η διαφορική διαβάθµιση της συγκέντρωσης των µεταγραφικών 
αυτών παραγόντων ελέγχεται είτε από µορφογενετικά και σηµατοτοδιτικά µόρια είτε 
από τους ίδιους τους µεταφραφικούς παράγοντες. (O'Leary et al. 2007) 
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 Πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι η διαβάθµιση συγκέντρωσης στα βλαστικά 

πρόδροµα κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού µεταφράζεται ωε διαβάθµιση 

συγκέντρωσης διαφόρων µεταγραφικών παραγόντων στα νευρικά κύτταρα σε όλο το 

µήκος του πρόσθιο-οπίσθιου άξονα του (Joshi et al. 2008). Παράδειγµα τέτοιου 

µεταγραφικού παράγοντα είναι το Bhlhb5 που εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα µεσαία 

και οπίσθια και σε χαµηλά επίπεδα πρόσθια και πλευρικά σε όλους τους νευρώνες 

των ζωνών της φλοιϊκής πλάκας του φλοιού. Αυτή η διαβάθµιση συγκέντρωσης 

µεταφράζεται ως δηµιουργία ορίων µεταξύ του σωµαταισθητικού και κινητικού 

φλοιού στα ενήλικα άτοµα (Εικόνα 1.7.). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.7. Καθορισµός των διαφορετικών περιοχών του εγκεφαλικού φλοιού. Η 
διαβάθµιση συγκέντρωσης των µεταγραφικών παραγόντων των πρόδροµων 
κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας 
διαβάθµισης συγκέντρωσης µεταγραφικών παραγόντων στα ώριµα νευρικά κύτταρα 
µε αποτέλεσµα να παίρνουν διαφορετικό χαρακτήρα και να οριοθετούνται οι 
διαφορετικές περιοχές του ενήλικου εγκεφαλικού φλοιού. (Sansom and Livesey 
2009) 

 

 

 

 



Εισαγωγή 

21 

1.3. Αυτοανανέωση και διαφοροποίηση των πρόδροµων 

κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού µέσω συµµετρικών και 

ασυµµετρικών διαιρέσεων. 

 

 Ο εγκεφαλικός φλοιός των ενήλικών θηλαστικών αποτελείται από έξι 

µορφολογικά ξεχωριστές στιβάδες, ενώ τα νευρικά κύτταρα που απαρτίζουν τις 

στιβάδες αυτές, µπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: τους προβάλλοντες 

(projection) διεγερτικούς νευρώνες και τους ενδιάµεσους (interneurons) 

ανασταλτικούς νευρώνες. Οι ενδιάµεσοι νευρώνες χρησιµοποιούν το γ-

αµινοβουτυρικό οξύ (GABA) ως νευροδιαβιβαστή, γι αυτό ονοµάζονται και 

GABA(γ-αµινοβουτυρικό οξύ)-εργικοί, και εντοπίζονται σε αρκετές φλοιϊκές 

στιβάδες. Οι νευρώνες αυτοί παράγονται στον κοιλιακό τελεγκέφαλο και 

µεταναστεύοντας οριζόντια (trangential) εισχωρούν στον εγκεφαλικό φλοιό. Αντίθετα 

οι προβάλλοντες νευρώνες χρησιµοποιούν το γλουταµινικό ως νευροδιαβιβαστή, γι 

αυτό ονοµάζονται και γλουταµινεργικοί. Παράγονται αποκλειστικά από τα πρόδροµα 

κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού και µεταναστεύουν ακτινωτά (Εικόνα 1.8.) 

(Campbell 2005; Flames and Marin 2005). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.8. Παραγωγή και µετανάστευση των νευρώνων του εγκεφαλικού 
φλοιού. Ο εγκεφαλικός φλοιός απαρτίζεται από δυο ειδών νευρώνες. Τους 
προβάλλοντες (projection) γλουταµινεργικούς διεγερτικούς νευρώνες, που 
παράγονται από πρόδροµα κύτταρα που εντοπίζονται στον εγκεφαλικό φλοιό 
(κόκκινο χρώµα), και τους ενδιάµεσους (interneurons) GABA(γ-αµινοβουτυρικό 
οξύ)-εργικούς ανασταλτικούς νευρώνες που παράγονται από πρόδροµα κύτταρα του 
κοιλιακού τελεγκεφάλου (µπλε χρώµα). (Wilson and Rubenstein 2000) 
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Στον αναπτυσσόµενο εγκεφαλικό φλοιό, νευρώνες της προφλοιϊκής (preplate, 

PP) πλάκας, συµπεριλαµβανοµένων και των Cajal-Retzius κυττάρων, γεννιούνται 

πρώτοι. Η προφλοιϊκή πλάκα διαχωρίζεται στην επιχείλια στιβάδα (marginal zone, 

ΜΖ), που θα αποτελέσει την στιβάδα Ι του ενήλικου εγκεφαλικού φλοιού, και στην 

υποφλοιϊκή πλάκα (subplate, SP) µετά από εισχώρηση νευρώνων της φλοιϊκής 

πλάκας (cortical plate, CP). Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης δηµιουργείται η ενδιάµεση 

στιβάδα (intermediate zone, IZ), η οποία διαχωρίζει τις νευρογενετικές ζώνες του 

εγκεφαλικού φλοιού, που αποτελούνται από τα πρόδροµα νευρικά κύτταρα, από τις 

στιβάδες τις φλοιϊκής πλάκας, που περιέχουν τους ώριµους νευρώνες. Η φλοιϊκή 

πλάκα κατά την πορεία της διαφοροποίησης θα σχηµατίσει τις στιβάδες ΙΙ-VI του 

ενήλικου εγκεφαλικού φλοιού. Η φλοιϊκή πλάκα σχηµατίζεται µε µια από έσω προς 

τα έξω τοποθέτηση των νεοσχηµατιζόµενων νευρώνων, πράγµα που σηµαίνει ότι οι 

νευρώνες που παράγονται νωρίς κατά την νευρογένεση (early-born neurons) 

αποικούν τις στιβάδες V και VI που είναι οι εσωτερικές στιβάδες της φλοιϊκής 

πλάκας και ονοµάζονται και νευρώνες της έσω στιβάδας (deep-layer neurons). 

Αντίθετα οι νευρώνες που παράγονται αργότερα (late-born neurons) αποικούν τις 

εξωτερικές στιβάδες, II-IV, και τελικά ονοµάζονται νευρώνες της έξω στιβάδας 

(upper-layer neurons). Είναι, λοιπόν, εµφανές ότι η χρονική σειρά της γέννησης των 

νευρώνων του εγκεφαλικού φλοιού και η διαφορετική ταυτότητα των νευρώνων των 

διαφορετικών ζωνών της φλοιϊκής πλάκας είναι διαδικασίες που συνδέονται και 

αλληλοεξαρτώνται στην πορεία διαφοροποίησης του εγκεφαλικού φλοιού (Desai and 

McConnell 2000; Frantz and McConnell 1996; McConnell and Kaznowski 1991) 

(Εικόνα 1.9.). 

 Χρησιµοποιώντας την τεχνολογία του ανοσοφθορισµού για την χρώση των 

πρόδροµων κυττάρων καθώς και την χρονική παρακολούθηση (time-lapsed) µέσω 

συνεστιακού µικροσκοπίου φθορισµού των πρόδροµων κυττάρων του εγκεφαλικού 

φλοιού, βρέθηκε πως η ακτινωτή γλοία (radial glia) είναι η κύρια πηγή πρόδροµων 

νευρικών κυττάρων της φλοιϊκής πλάκας και εντοπίζονται στην κοιλιακή ζώνη 

(ventricular zone, VZ) του εγκεφαλικού φλοιού δίπλα ακριβώς από τις πλευρικές 

κοιλίες του (Noctor et al. 2004). Η κοιλιακή ζώνη αποτελεί την κύρια νευρογενετική 

ζώνη του εγκεφαλικού φλοιού κατά την διάρκεια της νευρογένεσης. Με τα πειράµατα 

αυτά έδειξαν επιπλέον ότι τα κύτταρα της κοιλιακής ζώνης δεν παράγουν µόνο ώριµα 

νευρικά κύτταρα αλλά και θυγατρικά πρόδροµα νευρικά κύτταρα τα οποία 
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µεταναστεύουν ακτινωτά, τοποθετούνται ακριβώς βασικά (basally) της κοιλιακής 

ζώνης και σχηµατίζουν την υποκοιλιακή ζώνη (subventricular zone). Τα κύτταρα 

αυτά µαζί µε τα κύτταρα της κοιλιακής ζώνης µπορούν να δίνουν γένεση σε νευρικά 

και γλοιακά κύτταρα αποτελώντας έτσι την δεύτερη νευρογενετική ζώνη του 

εγκεφαλικού φλοιού. Συγκεκριµένα τα πρόδροµα κύτταρα της κοιλιακής ζώνης 

δίνουν γένεση στους νευρώνες της έσω στιβάδας ενώ αυτά της υποκοιλιακής ζώνης 

δίνουν γένεση στους νευρώνες της έξω στιβάδας (Noctor et al. 2004; Tarabykin et al. 

2001; Zimmer et al. 2004) (Εικόνα 1.9.). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.9. Τα πρόδροµα κύτταρα των νευρογενετικών ζωνών του φλοιού 
σχηµατίζουν τις στιβάδες της φλοιϊκής πλάκας µε καθορισµένη χρονική σειρά. 
Οι κύριες νευρογενετικές ζώνες του εγκεφαλικού φλοιού είναι η κοιλιακή και 
υποκοιλιακή ζώνη που τοποθετούνται ακριβώς δίπλα από τοις πλευρικές κοιλίες του 
πρόσθιου εγκεφάλου. Οι νευρώνες της φλοιϊκής πλάκας δηµιουργούνται από τα 
πρόδροµα κύτταρα της κοιλιακής και υποκοιλιακής ζώνης σε καθορισµένη χρονική 
σειρά µε µια από έσω προς τα έξω τοποθέτηση αυτών. VZ: κοιλιακή ζώνη, PP: 
προφλοιϊκή πλάκα, SVZ: υποκοιλιακή ζώνη, IZ: ενδιάµεση ζώνη, SP: υποφλοιϊκή 
πλάκα, CP: φλοιϊκή πλάκα, MZ: επιχείλια στιβάδα. Τροποποιηµένο από: (Sansom 
and Livesey 2009) 
 

 

1.3.1. Κατηγόριες πρόδροµων κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού. 

 

 Όλοι οι νευρώνες και τα γλοιακά κύτταρα του ενήλικου εγκεφαλικού φλοιού 

παράγονται από τα πρόδροµα κύτταρα των νευρογενετικών ζωνών του εµβρυικού 
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φλοιού. Τα πρόδροµα αυτά κύτταρα έχουν την δυνατότητα αυτοανανέωσης του 

πληθυσµού τους και είναι πολυδύναµα καθώς έχουν την δυνατότητα διαφοροποίησης 

τους σε έναν µεγάλο αριθµό διαφοροποιηµένων κυττάρων. Μπορούν εποµένως να 

θεωρηθούν ως νευρικά βλαστικά κύτταρα του ΚΝΣ (McKay 1997; Pevny and Rao 

2003). Στον εγκεφαλικό φλοιό υπάρχουν τρείς κατηγορίες πρόδροµων νευρικών 

κυττάρων τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα (neuroepithelial cells, NE), τα κύτταρα 

ακτινωτής γλοίας (radial glial cells, RG) και τα βασικά πρόδροµα κύτταρα (basal 

progenitors, BP). Τα πρόδροµα αυτά κύτταρα µπορούν µε συµµετρικές και 

ασυµµετρικές διαιρέσεις να σχηµατίσουν τον ενήλικο εγκεφαλικό φλοιού. 

 

 Η πρώτη κατηγορία πρόδροµων νευρικών κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού 

που εµφανίζεται κατά την πορεία της νευρογένεσης είναι τα νευροεπιθηλιακά 

κύτταρα τα οποία προέρχονται από το επιθήλιο που περιβάλλει τον νευρικό σωλήνα. 

Κατά το τέλος του καθορισµού του πρόσθιο-οπίσθιου και ραχιαίο-κοιλιακού άξονα 

του τελεγκεφάλου, ο εγκεφαλικός φλοιός αποτελείται από ένα ψευδοπολύστιβο 

επιθήλιο που περιέχει διπολικά επιθηλιακά κύτταρα και τα οποία βρίσκονται ακριβώς 

δίπλα από τις πλευρικές κοιλίες του. Αυτά αποτελούν τα πρώτα νευρικά πρόδροµα 

κύτταρα και το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η µετανάστευση του πυρήνας του 

κατά µήκος του κυτταροπλάσµατος τους (interkinetic nuclear migration) µεταξύ της 

κορυφαίας (apical) και βασικής (basal) επιφάνειας. Αυτή η µετανάστευση 

συγχρονίζεται µε τον κυτταρικό κύκλο: κατά την φάση της µίτωσης (Μ) ο πυρήνας 

βρίσκεται στην κορυφαία επιφάνεια κοντά τις πλευρικές κοιλίες του φλοιού, 

µετακινείται προς την βασική επιφάνεια κατά την G1 φάση, φτάνει στην πιο βασική 

επιφάνεια στην S φάση και µετά µεταναστεύει πίσω στην κορυφαία επιφάνεια κατά 

την διάρκεια της G2 φάσης (Sauer and Walker 1959; Takahashi et al. 1993). 

Πριν την αρχή της νευρογένεσης του εγκεφαλικού φλοιού, τα κύτταρα αυτά 

διαιρούνται συµµετρικά, δίνοντας γένεση σε δυο κύτταρα όµοια µε τον εαυτό τους, 

µε σκοπό την αύξηση του αριθµού τους (Rakic 1995). Καθώς προχωράει η ανάπτυξη 

τα επιθηλιακά κύτταρα υπόκεινται κάποιες αλλαγές στο προφίλ των γονιδίων που 

εκφράζουν. Στα έµβρυα µυών οι αλλαγές αυτές γίνονται περίπου την Ε9/Ε10 

εµβρυική ηµέρα και αφορούν την επαγωγή του γονιδίου της Nestin (Frederiksen and 

McKay 1988) και του RC2 (Edwards et al. 1990; Misson et al. 1988). Επιπλέον σε 
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αυτό το στάδιο οι διακυτταρικές συζεύξεις (tight junctions) αρχίζουν να χάνονται ως 

αποτέλεσµα της αποσιώπησης της Occludin µιας πρωτεΐνης υπεύθυνης για τις στενές 

διακυτταρικές συζεύξεις (Aaku-Saraste et al. 1996). Από αυτό το στάδιο της 

ανάπτυξης και µετά από αυτές τις αλλαγές, τα κύτταρα αυτά αποτελούν πλέον τα 

νευροεπιθηλιακά κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού και τοποθετούνται στην ζώνη 

ακριβώς δίπλα από τις πλευρικές κοιλίες του σχηµατίζονται την κοιλιακή ζώνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.10. Οι τρείς κατηγορίες πρόδροµων κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού. 
a: τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα φέρουν συνδέσεις προσκόλλησης µε την κορυφαία 
(apical) και βασική (basal) επιφάνεια του φλοιού και παρατηρείται ενδοκυτταρική 
µετανάστευση του πυρήνα τους καθ’ όλο το µήκος του κυτταροπλάσµατος τους. b: τα 
κύτταρα ακτινωτής γλοίας φέρουν, όµοια µε τα νευροεπιθηλιακά, συνδέσεις 
προσκόλλησης (adherens junctions) µε την κορυφαία και βασική επιφάνεια του 
φλοιού και παρατηρείται ενδοκυτταρική µετανάστευση του πυρήνα τους που 
περιορίζεται όµως σε ένα τµήµα του κυτταροπλάσµατός τους. c: τα βασικά πρόδροµα 
κύτταρα χάνουν τα δυο προηγούµενα χαρακτηριστικά και µεταναστεύουν στην 
υποκοιλιακή ζώνη. (Gotz and Huttner 2005). 
 

Τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα (ΝΕ) διατηρούν την ενδοκυτταρική 

µετανάστευση του πυρήνα τους καθ’ όλο το µήκος του κυτταροπλάσµατος τους και 

διαιρούνται κυρίως µε σκοπό την αύξηση του αριθµού τους (Kosodo et al. 2004; 

Rakic 1995). Τα κύτταρα αυτά εµφανίζουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό ως 

απόρροια της πολικότητας τους κατά µήκος της κορυφαίας και βασικής επιφάνειας 

του εγκεφαλικού φλοιού. Το κυτταρόπλασµά τους συνδέεται µέσω διαµεµβρανικών 

πρωτεϊνών, όπως η promini-1, µε το κορυφαίο έλασµα του φλοιού. Επιπλέον 
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υποδοχείς για το βασικό έλασµα του εγκεφαλικού φλοιού συσσωρεύονται στην 

βασική περιοχή του κυτταροπλάσµατος των ΝΕ και έτσι δηµιουργούνται συνδέσεις 

και µε το βασικό έλασµα. Αυτές οι συνδέσεις µε το κορυφαίο και το βασικό έλασµα 

του εγκεφαλικού φλοιού ονοµάζονται συνδέσεις προσκόλλησης (adherens junctions) 

(Corbeil et al. 2001; Weigmann et al. 1997; Wodarz and Huttner 2003) (Εικόνα 1.10a, 

Εικόνα 1.11). Τα ΝΕ κύτταρα µπορούν να διαιρεθούν συµµετρικά µε σκοπό τον 

πολλαπλασιασµό τους είτε να διαιρεθούν ασυµµετρικά µε σκοπό την διαφοροποίηση 

τους προς τις άλλες δυο κατηγορίες πρόδροµων κυττάρων, τα ακτινωτά νευρογλοιακά 

και τα βασικά πρόδροµα κύτταρα, ή προς πλήρως διαφοροποιηµένα νευρικά κύτταρα 

(βλέπε παρακάτω). 

 

 Τα κύτταρα ακτινωτής γλοίας (RG) είναι η δεύτερη κατηγορία πρόδροµων 

νευρικών κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού αλλά έχουν µια πιο καθορισµένη προς 

διαφοροποίηση µοίρα σε σχέση µε αυτή των ΝΕ. Τα RGs προέρχονται από τα ΝΕ και 

έχουν τόσο χαρακτηριστικά επιθηλιακών όσο και χαρακτηριστικά γλοιακών 

κυττάρων. Τα RGs φέρουν όπως και τα ΝΕ συνδέσεις προσκόλλησης (adherens 

junctions) του κυτταροπλάσµατός τους µε την κορυφαία και την βασική επιφάνεια 

του φλοιού αλλά σε αντίθεση µε τα ΝΕ χάνουν τελείως τις διακυτταρικές συζεύξεις 

(tight junctions) (Aaku-Saraste et al. 1996). Η βασική περιοχή του κυτταροπλάσµατος 

τους επιµηκύνεται σε σχέση µε τα ΝΕ καθώς το ψευδοπολύστιβο επιθήλιο του 

εγκεφαλικού φλοιού γίνεται πολύστιβο, µετά την δηµιουργία των πρώτων νευρώνων 

και των βασικών πρόδροµων κυττάρων από τα ΝΕ (Rakic 2003). Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό επιθηλιακού χαρακτήρα που έχουν τα RGs είναι η έκφραση της 

Nestin (Hartfuss et al. 2001) και η ενδοκυτταρική µετανάστευση του πυρήνα τους, αν 

και στα RGs περιορίζεται µόνο σε ένα τµήµα του κυτταροπλάσµατός τους και όχι σε 

όλο το µήκος του (Εικόνα 1.10b). 

 Τα RGs φέρουν, σε αντίθεση µε τα ΝΕ, χαρακτηριστικά γλοιακών κυττάρων 

όπως τα σφαιρίδια γλυκογόνου (glycogen granules) (Gadisseux and Evrard 1985). 

Χαρακτηρίζονται επίσης από την έκφραση διαφόρων δεικτών γλοιακών κυττάρων 

όπως το GLAST, η vimentin και το BLBP (Campbell and Gotz 2002; Fishell and 

Kriegstein 2003; Gotz 2003) (Εικόνα 1.11). 
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Τα RGs είναι τα κύτταρα από τα οποία προέρχονται άµεσα ή έµµεσα σχεδόν 

όλα τα νευρικά κύτταρα καθώς κατά την πορεία την ανάπτυξης αντικαταστούν τα 

ΝΕ. Στους µύες η µετάβαση από τα ΝΕ στα RGs αρχίζει να γίνεται από την εµβρυική 

ηµέρα Ε10 όπου δεν παρατηρείται η έκφραση των αστρογλοιακών δεικτών και 

ολοκληρώνετε την Ε13 όταν οι περισσότερες περιοχές του ΚΝΣ αποτελούνται από τα 

RGs (Gadisseux and Evrard 1985; Hartfuss et al. 2001). 

Τα RGs διαιρούνται συνήθως ασυµµετρικά µε σκοπό την διαφοροποίηση τους 

σε βασικά πρόδροµα κύτταρα ή σε ώριµους νευρώνες. Τα RGs χρησιµεύουν και ως 

οδηγοί των νεοσχηµατισµένων νευρώνων που µεταναστεύουν προς την τελική τους 

θέση στην φλοιϊκή πλάκα, καθώς η βασική περιοχή του κυτταροπλάσµατός τους 

χρησιµεύει ως σκαλωσιά για τα νευρικά κύτταρα. 

 

 Τα βασικά πρόδροµα κύτταρα (BP) είναι η τρίτη κατηγορία πρόδροµων 

κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού αλλά σε αντίθεση µε τα ΝΕ και τα RGs τα BP 

διαιρούνται στην βασική περιοχή της κοιλιακής ζώνης και σχηµατίζουν µια νέα 

νευρογενετική ζώνη την υποκοιλιακή (Haubensak et al. 2004; Miyata et al. 2004; 

Noctor et al. 2004). Τα BP προέρχονται τόσο από τα ΝΕ όσο και από τα RGs και 

καθώς µεταναστεύουν προς την βασική περιοχή της κοιλιακής ζώνης χάνουν 

συνδέσεις προσκόλλησης µε την κορυφαία και βασική επιφάνεια του φλοιού (Miyata 

et al. 2004). Σαν αποτέλεσµα αυτού, τα BP δεν εµφανίζουν την ενδοκυτταρική 

µετανάστευση του πυρήνα τους(Εικόνα 1.10c, Εικόνα 1.11.). 

 Τα BP διαφέρουν και ως προς το πρότυπο έκφρασης των γονιδίων που 

εκφράζουν. Με την διαφοροποίησης τους από τα ΝΕ και τα RGs, αρχίζουν να 

εκφράζουν το µη-µεταγραφόµενο RNA SVET1 (Tarabykin et al. 2001) και τους 

µεταγραφικού παράγοντες Tbr2 (Englund et al. 2005), Cux1 και Cux2 (Nieto et al. 

2004; Zimmer et al. 2004). Τα BP της υποκοιλιακής ζώνης συµµετέχουν στην 

επέκταση της φλοιϊκής πλάκας µέσω της παραγωγής µεγάλου αριθµού ώριµων 

νευρικών κυττάρων καθώς έχει δειχτεί ότι ένα BP µπορεί να παράγει δυο ώριµους 

νευρώνες. 
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Εικόνα 1.11. ∆ιαφορές των πρόδροµων κυττάρων. Συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά 

των νευροεπιθηλιακών κυττάρων ΝΕ, των ακτινωτών νευρογλοιακών κυττάρων RGs 

και των βασικών πρόδροµων κυττάρων BP. (Malatesta et al. 2008) 

 

 

1.3.2. Τα πρόδροµα κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού διαιρούνται 

είτε συµµετρικά είτε ασυµµετρικά. 

 

 Είναι εµφανές ότι κατά τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης του εγκεφαλικού 

φλοιού τα πρόδροµα κύτταρα των νευρογενετικών ζωνών αυτοανανεώνονται µε 

σκοπό την παραγωγή ικανού αριθµού πρόδροµων κυττάρων που θα µπορέσουν να 

δώσουν γένεση στον αναπτυσσόµενο φλοιό, ενώ στα µετέπειτα στάδια 

διαφοροποιούνται µε τελικό στόχο την παραγωγή των ώριµων νευρώνων. Τα πρώτα 

πρόδροµα κύτταρα τα οποία εµφανίζονται είναι τα νευροεπιθηλιακά τα οποία είναι 

και τα πιο πολυδύναµα πρόδροµα κύτταρα, αυτά δίνουν γένεση στα κύτταρα 

ακτινωτής γλοίας και τα βασικά πρόδροµα κύτταρα. Τέλος δηµιουργούνται οι ώριµοι 

νευρώνες που προέρχονται από την διαφοροποίηση και των τριών κατηγοριών 

πρόδροµων κυττάρων (Εικόνα 1.12). 
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Εικόνα 1.12. Πορεία αυτοανανέωσης και διαφοροποίησης των πρόδροµων 
κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού. Τα νευροεπιθηκιακά ΝΕ κύτταρα µπορούν να 
αυτοανανεώνονται και να διαφοροποιούνται δίνοντας γένεση στα ακτινωτά 
νευρογλοιακά RG κύτταρα, τα βασικά πρόδροµα BP κύτταρα και στα νευρικά 
κύτταρα. Τα RG µπορούν να αυτοανανεώνονται και να διαφοροποιούνται δίνοντας 
γένεση στα βασικά πρόδροµα BP κύτταρα και στα νευρικά κύτταρα. Τα BP µπορούν 
να αυτοανανεώνονται και να διαφοροποιούνται δίνοντας γένεση στα νευρικά 
κύτταρα. Τροποποιηµένο από: (Huttner and Kosodo 2005). 
 

 Με σκοπό την αυτοανανέωση και την διαφοροποίηση τους τα πρόδροµα 

κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού διαιρούνται είτε συµµετρικά είτε ασυµµετρικά. 

Με τον όρο συµµετρική διαίρεση εννοούµε την διαίρεση κατά την οποία ένα 

πρόδροµο κύτταρο δίνει γένεση σε δύο θυγατρικά κύτταρα τα οποία είναι όµοια 

µεταξύ τους, ενώ µε τον όρο ασυµµετρική διαίρεση εννοούµε την διαίρεση κατά την 

οποία ένα πρόδροµο κύτταρο δίνει γένεση σε δύο θυγατρικά κύτταρα µε διαφορετικές 

ιδιότητες. Κατά την συµµετρική διαίρεση τα θυγατρικά κύτταρα µπορεί να είναι 

όµοια µε το πατρικό ή να έχουν διαφορετική ταυτότητα. Ως ασυµµετρικές 

χαρακτηρίζονται οι διαιρέσεις που ικανοποιούν τρία κριτήρια: πρώτον η κλίση της 

γωνίας µεταξύ των δύο πόλων της µιτωτικής ατράκτου οφείλει να µην είναι 

παράλληλη µε την επιφάνεια της πλευρικής κοιλίας του εγκεφαλικού φλοιού, 

δεύτερον τα θυγατρικά κύτταρα δεν πρέπει να έχουν ίδια µορφολογία και τρίτον µε 

την διαίρεση οι εγγενείς µεταγραφικοί παράγοντες του πατρικού κυττάρου δεν πρέπει 

να κληρονοµούνται µε τον ίδιο τρόπο στα δυο θυγατρικά κύτταρα (Fishell and 

Kriegstein 2003). Κατά την ασυµµετρική διαίρεση ένα πρόδροµο κύτταρο µπορεί να 

δίνει γένεση σε δυο πρόδροµα κύτταρα διαφορετικά από το πατρικό ή σε ένα άλλο 

πρόδροµο κύτταρο και ένα νευρώνα (Εικόνα 1.13.). 
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Εικόνα 1.13. ∆ιαφορετικές µορφές συµµετρικών και ασυµµετρικών διαιρέσεων. 
∆υο διαφορετικά µοντέλα συµµετρικών διαιρέσεων παρατηρούνται στα πρόδροµα 
κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού όπου στο µοντέλο Ι ένα πρόδροµο κύτταρο δίνει 
γένεση σε δύο κύτταρα όµοια µε τον εαυτό του ενώ στο µοντέλο ΙΙ δίνει γένεση σε 
δυο ώριµους νευρώνες. Τα πρόδροµα κύτταρα µε σκοπό την διαφοροποίηση τους 
διαιρούνται ασυµµετρικά δίνοντας γένεση σε ένα πρόδροµο κύτταρο όµοιο µε τον 
εαυτό τους και ένα ώριµο νευρώνα (µοντέλο Ι) ή σε ένα κύτταρο όµοιο µε τον εαυτό 
του και ένα διαφορετικό πρόδροµο κύτταρο (µοντέλο ΙΙ). Τροποποιηµένο από: 
(Zhong and Chia 2008) 
 

 Οι διαιρέσεις λοιπόν των πρόδροµων κυττάρων, συµµετρικές ή ασυµµετρικές, 

οµαδοποιούνται σε τρεις οµάδες ανάλογα µε το αν έχουν σαν αποτέλεσµα: την 

αύξηση του αριθµού των πρόδροµων κυττάρων, την παραγωγή ενός διαφορετικού 

πρόδροµου κυττάρου ή τέλος την παραγωγή νευρώνων (Huttner and Kosodo 2005). 



Εισαγωγή 

31 

 ∆ιαιρέσεις µε σκοπό την αύξηση του αριθµού των πρόδροµων κυττάρων: Τόσο 

τα ΝΕ όσο και τα RG αυξάνουν τον αριθµό τους µε συµµετρικές 

πολλαπλασιαζόµενες διαιρέσεις (symmetric proliferative divisions). Με αυτές τις 

διαιρέσεις ένα NE δίνει γένεση σε δυο ΝΕ πρόδροµα κύτταρα και οµοίως ένα RG 

δίνει γένεση σε δυο RG κύτταρα (Cayouette and Raff 2003; Miyata et al. 2004; 

Noctor et al. 2004; Saito et al. 2003). Οι δυο αυτές κατηγορίες πρόδροµων κυττάρων 

εκτίνονται σε όλο το εύρος της κορυφαίο-βασικής επιφάνειας του εγκεφαλικού 

φλοιού, οπότε αυτές οι συµµετρικές πολλαπλασιαζόµενες διαιρέσεις αυξάνουν τον 

αριθµό των ακτινωτών µονάδων και οδηγούν σε πλευρική επέκταση του νευρικού 

σωλήνα (Rakic 1988). Τα βασικά πρόδροµα κύτταρα πολλαπλασιάζονται επίσης µε 

συµµετρικές πολλαπλασιαζόµενες διαιρέσεις, όπου ένα BP δίνει γένεση σε δυο BP 

κύτταρα, όταν µεταναστεύσουν στην βασική περιοχή της κοιλιακής ζώνης. Σκοπός 

των διαιρέσεων αυτών είναι η αύξηση του πάχους της υποκοιλιακής ζώνης που 

παρατηρείται σε ορισµένα είδη (Noctor et al. 2004) (Πίνακας 1.1). 

 

 ∆ιαιρέσεις µε σκοπό την παραγωγή ενός διαφορετικού πρόδροµου κυττάρου: Τα 

RG προέρχονται από τα ΝΕ µε ασυµµετρικές διαιρέσεις. Όµως δεν είναι γνωστό εάν 

η µετάβαση από τα ΝΕ στα RG γίνεται µε ασυµµετρική µόνο-διαφοροποιηµένη 

διαίρεση (asymmetric mono-differentiative division) όπου έχουν την παράγωγη ενός 

ΝΕ και ενός RG από ένα ΝΕ, µε συµµετρική διαφοροποιηµένη διαίρεση (symmetric 

differentiative division) όπου ένα ΝΕ δίνει γένεση σε δυο RG ή αν γίνεται µε 

ασυµµετρική δυ-διαφοροποιηµένη διαίρεση (asymmetric bi- differentiative division) 

όπου ένα ΝΕ δίνει γένεση σε ένα RG και ένα BP ή σε ένα RG και ένα Ν. Όσον αφορά 

στα βασικά πρόδροµα κύτταρα αυτά προέρχονται από ασυµµετρική µόνο-

διαφοροποιηµένη διαίρεση (asymmetric mono-differentiative division) όπου ένα RG 

δίνει γένεση σε ένα RG και ένα BP (Miyata et al. 2004; Noctor et al. 2004). ∆εν έχει 

διευκρινιστεί ακόµα αν τα BP µπορούν να προέλθουν και από συµµετρική 

διαφοροποιηµένη διαίρεση (symmetric differentiative division) των RG όπου ένα RG 

δίνει γένεση σε δυο BP. Με ποιού τύπου διαίρεση τα BP προέρχονται από τα ΝΕ δεν 

έχει αποδειχτεί (Πίνακας 1.1). 
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∆ιαιρέσεις µε σκοπό την παραγωγή νευρώνων: Οι νευρώνες παράγονται τόσο 

από συµµετρικές όσο και από ασυµµετρικές διαιρέσεις και από όλα τα πρόδροµα 

κύτταρα. Με µεθόδους όπου είναι δυνατή η χρονική παρακολούθηση (time-lapsed) 

µέσω συνεστιακού µικροσκοπίου φθορισµού των πρόδροµων κυττάρων, έχει δειχτεί 

ότι οι νευρώνες παράγονται από ασυµµετρική µόνο-διαφοροποιηµένη διαίρεση 

(asymmetric mono-differentiative division) των ΝΕ όπου ένα ΝΕ δίνει γένεση σε ένα 

ΝΕ και ένα Ν (Cayouette and Raff 2003; Haubensak et al. 2004) και από 

ασυµµετρική µόνο-διαφοροποιηµένη διαίρεση των RG όπου ένα RG δίνει γένεση σε 

ένα RG και ένα Ν (Miyata et al. 2001; Miyata et al. 2004; Noctor et al. 2001; Noctor 

et al. 2004). Πιθανώς οι νευρώνες να προέρχονται από ασυµµετρική δυ-

διαφοροποιηµένη διαίρεση (asymmetriv bi- differentiative division) των ΝΕ όπου ένα 

ΝΕ δίνει γένεση σε δυο Ν (Gotz and Huttner 2005). Άλλες δυνατές ασυµµετρικές 

διαιρέσεις πρέπει να διερευνηθούν όπως ασυµµετρική δυ-διαφοροποιηµένη διαίρεση 

των RG όπου ένα RG δίνει γένεση σε ένα BP και ένα Ν. Τέλος οι νευρώνες µπορούν 

να προέλθουν από τα BP και τα RG και τα ΝΕ µέσω συµµετρική διαφοροποιηµένη 

διαίρεση (symmetric differentiative division) όπου ένα BP δίνει γένεση σε δυο Ν 

(Miyata et al. 2004; Noctor et al. 2004), ένα RG δίνει γένεση σε δυο Ν (Miyata et al. 

2004) και ίσως ένα ΝΕ δίνει γένεση σε δυο Ν (Saito et al. 2003) (Πίνακας 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1.1. Κατηγορίες διαιρέσεων των πρόδροµων κυττάρων. Οι διαιρέσεις 
των πρόδροµων κυττάρων µπορεί να είναι συµµετρικές πολλαπλασιαζόµενες 
διαιρέσεις (symmetric proliferative divisions), ασυµµετρική µόνο-διαφοροποιηµένη 
διαίρεση (asymmetric mono-differentiative division), ασυµµετρική δυ-
διαφοροποιηµένη διαίρεση (asymmetriv bi- differentiative division), συµµετρική 
διαφοροποιηµένη διαίρεση (symmetric differentiative division). (Huttner and Kosodo 
2005) 
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1.4. Μοριακοί µηχανισµοί που καθορίζουν την µοίρα των 

πρόδροµων κυττάρων. 

 

 Πολλά από τα πιο σηµαντικά σηµατοδοτικά µονοπάτια που διεξάγονται κατά 

την εµβρυική ανάπτυξη, εµπλέκονται στην επιλογή µεταξύ της νευρικής και γλοιακής 

µοίρας των πρόδροµων κυττάρων του τελεγκεφάλου. Αυτά τα µονοπάτια φαίνεται ότι 

αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοσυµπληρώνονται, καθώς τα ίδια σήµατα µπορεί να 

προωθούν διαφορετική κυτταρική µοίρα ανάλογα µε το κυτταρικό πρότυπο στον 

οποίο δρουν και επιπλέον ανάλογα µε την ισχύ της ενεργοποίησης άλλων 

παράλληλων σηµατοδοτικών µονοπατιών. Η επιλογή µεταξύ νευρικής και γλοιακής 

µοίρας συµπεριλαµβάνει επίσης συνεργατικές και ανασταλτικές αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ µεταγραφικών παραγόντων και σηµατοδοτικών µορίων. 

 Στα σπονδυλωτά έχει δειχτεί ότι από τα ίδια πρόδροµα κύτταρα προέρχονται 

διαφορετικοί τύποι κυττάρων µε καθορισµένη χρονική σειρά µε πρώτα να 

δηµιουργούνται τα νευρικά κύτταρα µετά τα αστροκύτταρα και τέλος τα 

ολιγοδενδροκύτταρα (Bayer and Altman 1991) (Εικόνα 1.14). Τα τελευταία 15 

χρόνια έχει γίνει µεγάλη προσπάθεια για την διευκρίνιση των γενετικών 

προγραµµάτων που λαµβάνουν χώρα για την παραγωγή της κυτταρικής ποικιλότητας 

στο ΚΝΣ και έχουν βρεθεί τόσο σηµατοδοτικά µονοπάτια όσο και µεταγραφικοί 

παράγοντες που ενεργοποιούνται και παίζουν καθοριστικό ρόλο σ’ αυτή την 

διαδικασία. 

 

 

 

 

Εικόνα 1.14. Παραγωγή των νευρώνων, των αστροκυττάρων και των 
ολιγοδενδροκυττάρων. Η νευρογένεση στα έµβρυα µυός αρχίζει κατά την Ε9-10 
εµβρυική ηµέρα και ολοκληρώνεται κατά την Ε17-18, ακολουθεί η παραγωγή 
αστροκυττάρων από την Ε14 έως την δεύτερη εβδοµάδα µετά την γένεση P14 ενώ η 
ολιγοδενδρογένεση αρχίζει κατά την Ε17-18 και ολοκληρώνεται πολύ µετά την 
γέννηση του µυός. (Sauvageot and Stiles 2002) 
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1.4.1. Σηµατοδοτικά µονοπάτια που προωθούν την νευρογένεση. 

 

 Πολλά σηµατοδοτικά µονοπάτια έχουν ενοχοποιηθεί για τον καθορισµό της 

νευρικής µοίρας των πρόδροµων κυττάρων του εγκεφαλικού, κάποια από τα οποία 

έχουν και διαφορετικούς ρόλους κατά την οργανογένεση των θηλαστικών. Ο ρόλος 

των µονοπατιών είναι περίπλοκος και δεν έχει διαλευκανθεί ακόµα, καθώς φαίνεται 

ότι τα ίδια µονοπάτια έχουν διαφορετικούς ρόλους σε διαφορετικούς κυτταρικούς 

πληθυσµούς. Επιπλέον ο καθορισµός της µοίρας των κυττάρων του τελεγκεφάλου 

είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης των µονοπατιών αυτών. Κάποια από τα 

γνωστά διεγερτικά αυτά µονοπάτια είναι το Wnt µονοπάτι, το µονοπάτι των 

παραγόντων αύξησης όπως είναι το PDGF ενώ υπάρχουν και ανασταλτικά µονοπάτια 

όπως αυτό του Notch-Numb και του REST/NRSF. 

 Wint σηµατοδοτικό µονοπάτι: το Wnt µονοπάτι έχει πολλαπλούς ρόλους στην 

επαγωγή και τον καθορισµό του πρόσθιου εγκεφάλου και έχει δειχτεί ότι προωθεί τον 

σχηµατισµό του ραχιαίου τελεγκεφάλου και αναστέλλει τον κοιλιακό. Στα αρχικά 

στάδια της ανάπτυξης του φλοιού το Wnt µονοπάτι προωθεί τον πολλαπλασιασµό 

των πρόδροµων κυττάρων µέσω της β-catenin (Backman et al. 2005; Wilson and 

Rubenstein 2000). Στα µετέπειτα στάδια της ανάπτυξης, µετά την επαγωγή της 

νευρογένεσης στον µυ, παρατηρείται µια σηµαντική αλλαγή στην δράση του Wnt 

µονοπατιού, όπου πλέον προωθεί την νευρογένεση. Υπερέκφραση του Wnt7A ή η 

εδραίωση της έκφρασης της β-catenin, οδηγεί στην έξοδο από τον κυτταρικό κύκλο 

και στην νευρική διαφοροποίηση των πρόδροµων κυττάρων του φλοιού ενώ η 

έκφραση των αναστολέων του Wnt µονοπατιού όπως η Axin και η Dkk1 έχουν τα 

αντίθετα αποτελέσµατα (Hirabayashi et al. 2004). Επιπλέον η επαγωγή της έκφρασης 

των προνευρικών γονιδίων όπως οι Neurogenin 1 και Neurogenin 2 (Ngn1, Ngn2) 

µπορεί να γίνεται άµεσα από το σύµπλοκο β-catenin/TCF (Hirabayashi et al. 2004; 

Israsena et al. 2004). Τα αποτελέσµατα αυτά προτείνουν ότι το Wnt µονοπάτι 

προωθεί τόσο της έκφραση των Ngn1, Ngn2 όσο και την νευρογένεση του 

εγκεφαλικού φλοιού. Η νευρογενετική δράση του Wnt µονοπατιού δεν περιορίζεται 

µόνο στην εµβρυική νευρογένεση αλλά έχει δειχτεί ότι επηρεάζει και την 

νευρογένεση στον ενήλικο ιππόκαµπο (Lie et al. 2005; Zhou et al. 2004). Τέλος έχει 

δειχτεί ότι το FGF2 µονοπάτι επηρεάζει την επιλογή µεταξύ της προώθησης του 
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πολλαπλασιασµού από το Wnt/β-catenin υπό την παρουσία του FGF2, και της 

προώθησης της διαφοροποίησης υπό την απουσία του FGF2 (Israsena et al. 2004). Οι 

αλλαγές που γίνονται κατά την πάροδο του χρόνου κατά την ανάπτυξη και που 

επηρεάζουν την διαφορική δράση του Wnt µονοπατιού δεν έχουν διευκρινιστεί 

ακόµα (Εικόνα 1.15.). 

 

 PDGF µονοπάτι: Πειράµατα που έχουν γίνει σε καλλιέργειες πρόδροµων 

κυττάρων προτείνουν ότι το PDGF οδηγεί τα πρόδροµα κύτταρα του εγκεφαλικού 

φλοιού να υιοθετήσουν νευρική µοίρα (Johe et al. 1996; Williams et al. 1997). Η 

δράση του PDGF είναι µέσω του υποδοχέα τυροσίνης-κινάσης ο οποίος ενεργοποιεί 

ένα µεγάλο αριθµό από ενδοκυτταρικά µονοπάτια όπως το MEK-ERK. Το MEK-

ERK µονοπάτι διαµεσολαβεί στην νευρωνική ενεργότητα διαφόρων αυξητικών 

παραγόντων, µεταξύ άλλων και του PDGF, µέσω της προώθησης της έκφρασης του 

νευρωνικού γονιδίου Tα1 α-tubulin (Menard et al. 2002). Η ενεργότητα λοιπόν του 

PDGF µέσω του MEK-ERK προωθεί την νευρωνική δέσµευση των πολυδύναµων 

πρόδροµων κυττάρων και άρα οδηγεί προς την νευρογένεση. Αντίθετα πολλοί 

αυξητικοί παράγοντες όπως το PDGF προωθούν την επιβίωση και τον 

πολλαπλασιασµό των πρόδροµων κυττάρων αλλά αυτές οι δράσεις διενεργούνται από 

διαφορετικά µονοπάτια όπως το PI3 kinase-Akt (Barnabe-Heider and Miller 2003) 

(Εικόνα 1.15.). 

 

 

 

 

 

Εικόνα1.15. Σηµατοδοτικά µονοπάτια που προωθούν και καταστέλλουν την 
νευρογένεση. Τα κύρια σηµατοδοτικά µονοπάτια που προωθούν την νευρογένεση 
είναι το Wnt µονοπάτι που ενεργοποιεί διάφορα προνευρικά γονίδια όπως οι Ngns 
και το PDGF µονοπάτι που µέσω του MEK-ERK ενδοκυτταρικού µονοπατιού 
ενεργοποιεί την Τα1 α-tubulin και νευρική ταυτότητα των κυττάρων. Το  Notch 
µονοπάτι καταστέλλει την έκφραση των προνευρικών γονιδίων και άρα την νευρική 
διαφοροποίηση. Τροποποιηµένο από: (Guillemot 2007) 
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 Numb: Το Numb είναι ένας ενδοκυτταρικός αναστολέας του Nocth 

µονοπατιού που στα σπονδυλωτά έχει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στην απόκτηση 

συγκεκριµένης µοίρας των θυγατρικών κυττάρων ενός πρόδροµου κυττάρου που 

διαιρείται ασυµµετρικά. Στον µυ η απαλοιφή του Numb και των Numb-like γονιδίων 

οδηγεί σε διάφορες συνέπειες κατά την φλοιογένεση (Li et al. 2003; Petersen et al. 

2004). Η απαλοιφή του Numb από τον φλοιό έχει διάφορα αντίθετα µεταξύ τους 

αποτελέσµατα όπως υπερ-πολλαπλασιασµό ή ακόµα και πρόωρη νευρική 

διαφοροποίηση. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν τον πολύπλοκο ρόλο των Numb και 

των Numb-like γονιδίων στην νευρογένεση και προτείνουν πως ίσως δρουν µέσω 

αλληλεπιδράσεων και µε άλλα µονοπάτια εκτός από το Nocth. Πρόσφατα 

πειραµατικά δεδοµένα δείχνουν πως αν διαταραχθεί η πολικότητα του κυτταρικού 

εντοπισµού του γονιδίου Lgl1 χάνεται η ασυµµετρική κατανοµή του Numb στα 

πρόδροµα κύτταρα µε αποτέλεσµα τον υπερ-πολλαπλασιασµό, υποστηρίζοντας ότι η 

διαµεσολάβηση του Lgl1 για τον κυτταρικό εντοπισµό του Numb στην κορυφαία 

µεµβράνη είναι απαραίτητη για την διατήρηση των ασυµµετρικών διαιρέσεων των 

πρόδροµων κυττάρων και την νευρογένεση (Fishell and Kriegstein 2003) (Εικόνα 

1.15.). 

 REST/NRSF: Η προοδευτική ενεργοποίηση των νευρικών γονιδίων που 

σηµατοδοτούν την δέσµευση των πρόδροµων κυττάρων προς νευρωνική µοίρα και 

την αναµενόµενη διαφοροποίηση τους, περιλαµβάνει όχι µόνο µεταγραφικούς 

ενεργοποιητές αλλά και µεταγραφικούς αναστολείς. Πράγµατι ο REST/NRSF είναι 

ένας παράγοντας που καταστέλλει τα νευρικά γονίδια σε κύτταρα µε µη-νευρική 

µοίρα µε αποτέλεσµα να θεωρείται ένας σηµαντικός ρυθµιστής της νευρωνικής 

πορείας (Ballas et al. 2005). Η µετάβαση από τα πολυδύναµα βλαστικά κύτταρα 

(stem cells) στα νευρικά βλαστικά κύτταρα (neural stem cells) και κατ’ επέκταση 

στους νευρώνες ενέχει µια προοδευτική µείωση της δέσµευσης του REST στους 

υποκινητές των νευρικών κυττάρων. Επιπλέον η χρονική έκφραση των νευρικών 

γονιδίων µπορεί να ελέγχεται από την διαφορετική συγγένεια των REST θέσεων 

δέσµευσης που φέρει κάθε νευρικό γονίδιο. Μια αιτία του διαφορετικού χρονικού 

εντοπισµού των γονιδίων Mash1 και Μath1 έχει δειχτεί ότι οφείλεται στην 

διαφορετική συγγένεια των REST θέσεων δέσµευσης που φέρουν τα γονίδια αυτά 

(Ballas et al. 2005). 
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1.4.2. Μεταγραφικοί παράγοντες που προωθούν την νευρογένεση. 

 

 Με σκοπό την δέσµευση των πρόδροµων κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού 

προς νευρωνική µοίρα, ενεργοποιούνται τα κατάλληλα σηµατοδοτικά µονοπάτια που 

προαναφέρθηκαν. Απώτερος σκοπός της δράσης αυτών των µονοπατιών είναι η 

ενεργοποίηση διαφόρων µεταγραφικών παραγόντων που θα επηρεάσουν τον 

φαινότυπο των πρόδροµων κυττάρων και θα τα οδηγήσουν σε έξοδο από τον 

κυτταρικό κύκλο, σε δέσµευση της µοίρας του, σε διαφοροποίηση προς συγκεκριµένη 

κατεύθυνση και τελικά σε µετανάστευση προς την τελική θέση των 

διαφοροποιηµένων πλέον κυττάρων στον αναπτυσσόµενο φλοιό. Οι µεταγραφικοί 

παράγοντες που ενεργοποιούνται, επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες µε αποτέλεσµα 

να διαχωρίζονται σε διαφορετικές οικογένειες. 

Οι κύριοι µεταγραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν την µοίρα των 

πρόδροµων κυττάρων προς νευρικά η γλοιακά κύτταρα ανήκουν σε δυο µεγάλες 

κατηγορίες: αυτούς που φέρουν οµοιοτική περιοχή πρόσδεσης, τους homeodomain 

(HD) και τους παράγοντες που φέρουν µοτίβο έλικας-στροφής-έλικας (helix-loop-

helix, bHLH). Επιπλέον, ανάλογα µε την δράση τους, οι µεταγραφικοί παράγοντες 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία αφορά στους παράγοντες καθορισµού (patterning factors) 

οι οποίοι δρουν στα αρχικά στάδια της νευρικής διαφοροποίησης υποδιαιρώντας τα 

αρχικά νευρικά τµήµατα σε ξεχωριστές περιοχές και παρέχοντας στα πρόδροµα 

κύτταρα ξεχωριστή ταυτότητα. Σκοπός τους είναι την επαγωγή της έκφρασης των 

προνευρικών µεταγραφικών παραγόντων. Παραδείγµατα τέτοιων παραγόντων είναι 

το Pax6 το Oxt2 και το Olig2 (Guillemot 2007). 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά στις προνευρικές πρωτεΐνες (proneural proteins) 

οι οποίες ενεργοποιούν τα νευρογενετικά προγράµµατα στα πρόδροµα νευρικά 

κύτταρα. Τα προνευρικά γονίδια οδηγούν τα πρόδροµα κύτταρα σε καθορισµένη 

προς νευρωνική διαφοροποίηση µοίρα, σε έξοδο από τον κυτταρικό  κύκλο και 

τελικά σε διαφοροποίηση. Τα κύρια προνευρικά γονίδια που απαντώνται στον µυ 

είναι η Neurogenin 1 (Ngn1), η Neurogenin 2 (Ngn2), το Mash1 και το Math1 

(Guillemot 2007). 
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Η τρίτη κατηγορία αφορά στις πρωτεΐνες νευρικής διαφοροποίησης (neuronal 

differentiation proteins) και αποτελείται από παράγοντες όπως το NeuroM, το 

NeuroD και οι πρωτεΐνες Tbr1 και Tbr2. Οι παράγοντες αυτοί εκφράζονται µόνο στα 

µη-διαιρούµενα κύτταρα και συµβάλλουν στην πορεία διαφοροποίησης (Guillemot 

2007). 

Οι παραπάνω µεταγραφικοί παράγοντες δρουν είτε ανεξάρτητα είτε 

συνεργατικά στα πρόδροµα νευρικά κύτταρα. Ο παράγοντας Pax6 είναι ένας 

παράγοντας που φέρει οµοιοτική περιοχή πρόσδεσης (homeodomain, HD) και είναι 

απαραίτητος ενεργοποιητής της νευρογένεσης τόσο στον εµβρυικό εγκεφαλικό φλοιό 

όσο και στην υποκοιλιακή ζώνη του ενήλικου φλοιού. Έχει δειχτεί ότι η αποσιώπηση 

του Pax6, έχει σαν αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση των νευρώνων του φλοιού 

(Hack et al. 2005; Heins et al. 2002). Ο Pax6 είναι άµεσος ενεργοποιητής του Ngn2 

στα πρόδροµα κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού οπότε είναι πιθανό να προωθεί την 

νευρογένεση µέσω αυτού αλλά όχι µέσω του Ngn1 (Heins et al. 2002). Έχει δειχτεί 

επίσης ότι το Pax6 µπορεί να επάγει την νευρογένεση µε ένα ανεξάρτητο από το 

Ngn2 µονοπάτι καθώς η αποσιώπηση του οδηγεί σε µείωση της νευρογένεσης χωρίς 

την πρόωρη αστρογλοιογένεση που παρατηρείται στην περίπτωση της απαλοιφής του 

Ngn2 (Heins et al. 2002). Ο µεταγραφικός παράγοντας Pax6, λοιπόν, δρα τόσο σε 

ανώτερο επίπεδο (upstream) όσο και παράλληλα των προνευρικών πρωτεϊνών για την 

επαγωγή της νευρογένεσης. 

Ένας άλλος παράγοντες καθορισµού το Oxt2 που δρα στα αρχικά στάδια της 

νευρικής διαφοροποίησης, ελέγχει τον καθορισµό του πρόσθιου νευρικού τµήµατος 

του εγκεφαλικού φλοιού και παίζει κεντρικό ρόλο στην οριοθέτηση του πρόσθιου 

εγκεφάλου µε τον µεσεγκέφαλο (Martinez-Barbera et al. 2001). Το Oxt2 ελέγχει 

επίσης την νευρική ταυτότητα των κυτταρικών πληθυσµών που παράγονται σε 

µεταγενέστερα στάδια στο πρόσθιο τµήµα του τελεγκεφάλου (Nishida et al. 2003; 

Puelles et al. 2006; Vernay et al. 2005). Η δράση του είναι κυρίως µέσω της επαγωγή 

των προνευρικών πρωτεϊνών Mash1 και Math1 (Nishida et al. 2003; Puelles et al. 

2006). 

Το Olig2 είναι ένας παράγοντας καθορισµού που εµπλέκεται τόσο στην 

νευρική διαφοροποίηση όσο και στην διαφοροποίηση των ολιγοδενδροκυττάρων ενώ 

αναστέλλει την διαφοροποίηση των αστροκυττάρων (Lu et al. 2002; Zhou and 
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Anderson 2002). Η συµµετοχή του Olig2 στην νευρογένεση δεν είναι επαρκώς 

χαρακτηρισµένη και πιστεύεται ότι δεν είναι τόσο απαραίτητη όσο στην δηµιουργία 

των ολιγοδενδροκυττάρων. Πάντως υπάρχουν ενδείξεις ότι το Olig2 προωθεί την 

δηµιουργία των νευρώνων του κινητικού φλοιού µε παρόµοιο τρόπο δράσης µε αυτόν 

στον σχηµατισµό της σπονδυλικής στήλης (Furusho et al. 2006). 

Όσον αφορά στα προνευρικά γονίδια, κύριο ρόλο στην νευρική 

διαφοροποίηση έχουν οι Ngn1 και 2 που επάγονται κυρίως από τους παράγοντες 

καθορισµού. Οι Ngns όχι µόνο προωθούν την νευρογένεση και τον καθορισµό του 

ραχιαίου τελεγκεφάλου µέσω της καταστολής του κοιλιακού µεταγραφικού 

παράγοντα Mash1 (Fode et al. 2000; Nieto et al. 2001; Sun et al. 2001), αλλά επίσης 

καθορίζουν την θέση των γλουταµινεργικών νευρώνων στον αναπτυσσόµενο φλοιό 

και την µορφολογία των δενδριτών τους (Hand et al. 2005; Schuurmans et al. 2004). 

Γεγονός βέβαια είναι ότι οι Ngn1,2 είναι απαραίτητες µόνο για τον καθορισµό των 

νευρώνων που παράγονται νωρίς κατά την νευρογένεση (early-born neurons) και 

καταλαµβάνουν τις εσωτερικές στιβάδες του αναπτυσσόµενου εγκεφαλικού φλοιού 

(Schuurmans et al. 2004). 

Ο µοριακός µηχανισµός µε τον οποίο οι προνευρικές πρωτεΐνες προωθούν την 

νευρογένεση δεν είναι ξεκαθαρισµένος παρ’ όλα αυτά πιστεύεται ότι η δράση τους 

έγκειται στην ενεργοποίηση ή την καταστολή άλλων µεταγραφικών παραγόντων οι 

οποίοι εµπλέκονται στους µηχανισµούς αυτονανέωσης ή στους µηχανισµούς που 

ελέγχουν τις ασυµµετρικές διαιρέσεις των πρόδροµων νευρικών κυττάρων. Ο 

κεντρικός ρόλος των προνευρικών γονιδίων είναι η αναστολή της έκφρασης των 

SoxB1 γονιδίων (Sox1, Sox2, Sox3) τα οποία προωθούν την αυτοανανέωση των 

πρόδροµων κυττάρων. Η αναστολή αυτή γίνεται από τις Ngn1, Ngn2 και Math1 µέσω 

της δράσης του ανταγωνιστή των SoxB1 το Sox21 (Bylund et al. 2003). Ένας 

επιπλέον ρόλος των προνευρικών γονιδίων, είναι ο χρονικός καθορισµός της 

τελευταίας, πριν την διαφοροποίηση, διαίρεσης των πρόδροµων κυττάρων. Είναι 

γνωστό ότι διαφορετικοί νευρώνες παράγονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 

κατά την ανάπτυξη λόγο του ότι ο έλεγχος της τελευταία διαίρεσης των πρόδροµων 

κυττάρων είναι καθοριστικός καθώς ανάλογα µε την χρονική περίοδο της τελευταίας 

διαίρεσης τα πρόδροµα κύτταρα εκτίθενται και σε διαφορετικά εγγενή και εξωγενή 

µοριακά µηνύµατα (Cepko et al. 1996; Edlund and Jessell 1999; McConnell 1995; 

Ohnuma and Harris 2003; Sockanathan and Jessell 1998) (Εικόνα 1.16.). 
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Εικόνα 1.16. Αλληλεπίδραση µεταξύ των SoxB1 γονιδίων και των προνευρικών 
πρωτεϊνών. Για την προώθηση της νευρογένεσης είναι απαραίτητη η αποσιώπηση 
των γονιδίων που επάγουν την αυτοανανέωση των πρόδροµων κυττάρων του 
εγκεφαλικού (Sox1,2,3) από τις προνευρικές πρωτεΐνες όπως είναι οι Ngns. Η 
καταστολή αυτή γίνεται έµµεσα από το γονίδιο Sox21. (Guillemot 2007) 
 

Οι πρωτεΐνες νευρικής διαφοροποίησης (neuronal differentiation proteins) 

επάγονται από τις προνευρικές πρωτεΐνες στα κύτταρα τα οποία είναι πλέον µη-

διαιρούµενα και στόχος τους είναι η καθοδήγηση της σωστής διαφοροποίησης και 

µετανάστευσης αυτών των κυττάρων. Κυριότερες από τις πρωτεΐνες νευρικής 

διαφοροποίησης είναι οι NeuroD, Tbr1 και Tbr2 που επάγονται κυρίως από τις Ngns 

(Englund et al. 2005; Schuurmans et al. 2004). 

Το Tbr1 είναι απαραίτητο για την διαφοροποίηση του κεντρικού πληθυσµού 

των νευρώνων του εγκεφαλικού φλοιού (Hevner et al. 2001), ενώ η δράση του Tbr2 

δεν έχει ακόµα εξακριβωθεί πλήρως λόγο της θνησιµότητας των ελλειµµατικών για 

το Tbr2 µυών σε αρχικά αναπτυξιακά στάδια. Η NeuroD και το γονίδιο Math2/Nex 

εµπλέκονται στην τελική διαφοροποίηση των νευρώνων της οδοντωτής έλικας του 

ιππόκαµπου (Liu et al. 2000a; Miyata et al. 1999; Schwab et al. 2000), στην ενήλικη 

νευρογένεση (Deisseroth et al. 2004; Tozuka et al. 2005) καθώς επίσης και στον 

σχηµατισµό των δενδριτών των νευρώνων της παρεγκεφαλίδας (Gaudilliere et al. 

2004). Η δράση των γονιδίων NeuroD γονιδίων στην ανάπτυξη των νευρώνων του 

εγκεφαλικού φλοιού δεν έχει διαλευκανθεί ακόµα καθώς η αποσιώπηση των γονιδίων 

αυτών δεν έχει εµφανή αποτελέσµατα λόγο της αλληλοεπικάλυψης των προτύπων 

έκφρασης τους και του παρόµοιου µηχανισµού δράσης τους (Lee 1997). 
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Εικόνα 1.17. Κύριοι µεταγραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν την νευρική 
διαφοροποίηση. Α οι προνευρικές πρωτεΐνες καταστέλλουν τους παράγοντες που 
προωθούν αυτοανανέωση των πρόδροµων νευρικών κυττάρων και καθορίζουν τα 
κύτταρα προς νευρική διαφοροποίηση µέσω της καταστολή σηµάτων που προωθούν 
την δηµιουργία αστροκυττάρων. Β οι προνευρικές πρωτεΐνες καθορίζουν τους 
διαφορετικούς υπότυπους των νευρικών κυττάρων που παράγονται κατά την 
νευρογένεση µέσω ενεργοποίησης συγκεκριµένων µεταγραφικών παραγόντων. Γ οι 
προνευρικές πρωτεΐνες  ενεργοποιούν την έκφραση µεταγραφικών παραγόντων 
απαραίτητων για την αναστολή του κυτταρικού κύκλου των πρόδροµων κυττάρων 
(p27, Fbxw7), τον καθορισµό την νευρικής ταυτότητας τους (NeuroD1, Tbr2, Tbr1) 
και της µετανάστευσης τους προς την αναπτυσσόµενη φλοιϊκή πλάκα (Dcx, p35, 
Dcamkl1) (Guillemot 2007) 
 

 

1.5. Συσχέτιση της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου και 

του καθορισµού της κυτταρικής µοίρας. 

 

 Η µετάβαση των νευροεπιθηλιακών κυττάρων προς τα ακτινωτά 

νευρογλοιακά κύτταρα και η πρόοδος από τις συµµετρικές πολλαπλασιαζόµενες 

διαιρέσεις (symmetric proliferative divisions) στις διαφοροποιηµένες διαιρέσεις 

(symmetric or asymmetric differentiative division) κατά την εµβρυική 

διαφοροποίηση, συνδέονται µε την αύξηση της διάρκειας του κυτταρικού τους 

κύκλου. Συγκεκριµένα, αύξηση του αριθµού των νευροεπιθηλιακών και των 

ακτινωτών νευρογλοιακών κυττάρων που θα δώσουν νευρώνες, συσχετίζεται µε την 

αύξηση του µέσου όρου της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου των πρόδροµων 

κυττάρων της κοιλιακής ζώνης (Takahashi et al. 1995). Η αύξηση αυτή 
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αντικατοπτρίζει την αύξηση της διάρκειας της G1 φάσης του κυτταρικού κύκλου ενώ 

δεν φαίνεται να επηρεάζει σχεδόν καθόλου τις υπόλοιπες φάσεις (Durand and Raff 

2000). 

Το ερώτηµα που γεννάται είναι αν η επιµήκυνση της διάρκειας της G1 φάσης 

γίνεται σε όλα τα πρόδροµα κύτταρα της κοιλιακής ζώνης ή µόνο στα νευρογενετικά 

(neurogenic progenitors), δηλαδή σ’ αυτά που θα διαφοροποιηθούν προς νευρώνες. 

Μια ειδοποιός διαφορά των νευρογενετικών πρόδροµων κυττάρων και των 

πολλαπλασιαζόµενων (proliferating progenitors) είναι ότι η πρώτη κατηγορία 

εκφράζει το γονίδιο Tis21 (Haubensak et al. 2004; Iacopetti et al. 1999). Πειράµατα 

που έγιναν στα Tis21+ κύτταρα, στα νευρογενετικά πρόδροµα κύτταρα (neurogenic 

progenitors), έδειξαν µια σηµαντική αύξηση της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου σε 

αντίθεση µε τα πολλαπλασιαζόµενα (proliferating progenitors) πρόδροµα κύτταρα 

που δεν εκφράζουν το Tis21 (Calegari et al. 2005). 

Η αύξηση αυτή της διάρκειας της G1 φάσης, φαίνεται να είναι µια από τις 

αιτίες της µετάβασης από την αυτοανανέωση των πρόδροµων κυττάρων προς την 

διαφοροποίηση τους και την παραγωγή ώριµων νευρικών κυττάρων. Πράγµατι οι 

Calegari et al χρησιµοποιώντας την olomoucine, που είναι αναστολέας των κυκλινο-

εξαρτώµενων κινασών, σε συγκεντρώσεις που επιµήκυναν των κυτταρικό κύκλο 

αλλά που δεν προκαλούσαν πλήρη αναστολή του, έδειξαν ότι αυτή η επιµήκυνση 

προκαλούσε την πρόωρη νευρογένεση σε καλλιέργειες κυττάρων από έµβρυα µυός 

(Calegari and Huttner 2003). Οµοίως η υπερέκφραση του Tis21 που αναστέλλει την 

µετάβαση από την G1 στην S φάση αυξάνει την νευρογένεση και αναστέλλει την 

αυτοανανεωτική ικανότητα των πρόδροµων κυττάρων της κοιλιακής ζώνης 

(Canzoniere et al. 2004; Malatesta et al. 2000; Matsuda et al. 2001; Tirone 2001). 

 Πως όµως η αύξηση της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου και συγκεκριµένα 

της G1 φάσης προωθεί την νευρογένεση; Μια πιθανή θεωρία που θα µπορούσε να 

εξηγήσει αυτήν την µετάβαση προς νευρογένεση είναι υπόθεση της αύξησης του 

κυτταρικού κύκλου (cell-cycle length hypothesis). Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται 

από in vivo (Calegari and Huttner 2003) και in vitro (Lukaszewicz et al. 2002) 

πειράµατα στα νευροεπιθηλιακά και ακτινωτά νευρογλοιακά κύτταρα. Σύµφωνα µε 

αυτήν την υπόθεση ο χρόνος είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας. Εποµένως ένας 

εξωγενής ή εγγενής καθοριστής της µοίρας του κυτταρικού κύκλου, όπως ένας 
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µεταγραφικός παράγοντας, µπορεί ή όχι να επάγει την αλλαγή της µοίρας του 

πρόδροµου κυττάρου µόνο αν έχει τον χρόνο να δράσει. Συγκεκριµένα αν η διάρκεια 

της G1 φάσης του κυτταρικού κύκλου ενός πρόδροµου κυττάρου είναι αρκετά µικρή, 

οι µεταγραφικοί παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τον καθορισµό της µοίρας των 

κυττάρων δεν θα προλάβουν να δράσουν οπότε το πρόδροµο κύτταρο θα διαιρεθεί 

συµµετρικά και τα δύο θυγατρικά κύτταρα θα είναι όµοια µε το πατρικό. Αν ο 

κυτταρικό κύκλος είναι µεγαλύτερος, τότε οι µεταγραφικοί παράγοντες θα µπορέσουν 

να δράσουν και να οδηγήσουν σε αλλαγές του προτύπου έκφρασης µόνο του ενός 

θυγατρικού κυττάρου µε αποτέλεσµα το πατρικό κύτταρο να διαιρεθεί ασυµµετρικά 

και να παραχθούν από αυτό ένα κύτταρο όµοιο µε το πατρικό και ένα 

διαφοροποιηµένο νευρικό κύτταρο. Αν τέλος η διάρκεια της G1 φάσης του 

κυτταρικού κύκλου είναι πολύ µεγάλη οι µεταγραφικοί παράγοντες έχουν τον χρόνο 

να επάγουν διαφοροποίηση και στα δυο θυγατρικά κύτταρα µε αποτέλεσµα να έχουµε 

την παραγωγή δυο νευρικών κυττάρων (Gotz and Huttner 2005) (Εικόνα 1.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.18. Θεωρία της αύξησης του κυτταρικού κύκλου. Η έκφραση ενός 
µεταγραφικού παράγοντα που επηρεάζει την µοίρα των κυττάρων είναι ανόµοια 
κατανεµηµένο στα θυγατρικά κύτταρα Α και Β (60% και 40% αντίστοιχα). Αν η 
διάρκεια της G1 φάσης δεν είναι αρκετά µεγάλη έτσι ώστε η δράση του 
µεταγραφικού παράγοντα να φτάσει σε ένα κατώφλι τότε έχουµε συµµετρική 
πολλαπλασιαζόµενη διαίρεση (symmetric proliferative division), αν η διάρκεια της 
G1 φάσης είναι µεγαλύτερη το κατώφλι θα το φτάσει µόνο το ένα θυγατρικό κύτταρο 
τότε έχουµε ασυµµετρική διαφοροποιηµένη διαίρεση (asymmetric differentiative 
division) ενώ αν η διάρκεια της G1 φάσης είναι αρκετά µεγάλη θα έχουµε 
συµµετρική διαφοροποιηµένη διαίρεση (symmetric differentiative division). (Gotz 
and Huttner 2005) 
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 Η υπόθεση της αύξησης της προοδευτικής διάρκειας του κυτταρικού κύκλου 

έρχεται σε συµφωνία µε τις αλλαγές του προτύπου διαίρεσης των νευροεπιθηλιακών 

και ακτινωτών νευρογλοιακών κυττάρων της κοιλιακής ζώνης τα οποία στα αρχικά 

στάδια της νευρογένεσης διαιρούνται συµµετρικά µε σκοπό την αύξηση του αριθµού 

τους, περίπου στα µέσα της νευρογένεση παρατηρείται αλλαγή από τις συµµετρικές 

στις ασυµµετρικές διαιρέσεις και τελικά διαιρούνται µε συµµετρικές 

διαφοροποιηµένες διαιρέσεις (McConnell 1995; Takahashi et al. 1995; Takahashi et 

al. 1996). 
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1.6. Geminin, ένα µόριο που εµπλέκεται στον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό και την διαφοροποίηση. 

 

 Μηχανισµοί που συντονίζουν τον κυτταρικό κύκλο και την µοίρα των 

κυττάρων εµπλέκονται σε διαφορετικά βήµατα κατά την νευρική ανάπτυξη. Έχει 

δειχτεί ότι εγγενής παράγοντες που ελέγχουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό σε 

διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, συµβάλλουν σε αλλαγές της κυτταρικής µοίρας 

και επηρεάζουν την κυτταρική διαφοροποίηση καθώς παίζουν σηµαντικό ρόλο στον 

χρονικό καθορισµό της διαφοροποίηση των πρόδροµων κυττάρων. Παράλληλα, 

µεταγραφικοί παράγοντες που προωθούν την διαφοροποίηση, µέσω του ελέγχου του 

µεταγραφικού προτύπου έκφρασης των πρόδροµων κυττάρων, φαίνεται να έχουν 

ρόλο στον κυτταρικό κύκλο. ∆ιάφορες µελέτες αναδεικνύουν την Geminin ως µόριο 

κλειδί που συµβάλει τόσο στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό όσο και στην κυτταρική 

διαφοροποίηση. 

Η geminin είναι µια πρωτεΐνη µεγέθους 33kDa περίπου µε διττό ρόλο. 

Ταυτοποιήθηκε στο Xenopus ως ένα υπόστρωµα του Συµπλόκου Προώθησης της 

Ανάφασης (Anaphase Promoting Complex, APC) και αναδείχτηκε ο ρόλος της στην 

ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου ως ένα µόριο υπεύθυνο για την πιστότητα της 

αντιγραφής του DNA (McGarry and Kirschner 1998). Ταυτόχρονα από µια άλλη 

µελέτη φάνηκε ότι συµβάλλει στον έλεγχο της µοίρας των κυττάρων κατά την 

διάρκεια της ανάπτυξης και του σχηµατισµού του νευρικού συστήµατος (Kroll et al. 

1998). 

Μετά τον χαρακτηρισµό της Geminin στο Xenopus, άλλα οµόλογα γονίδια 

εντοπίστηκαν σε διάφορους οργανισµούς όπως στο Caenorhabditis elegans, στην 

Drosophila melanogaster, στο ψάρι Medaka, στον µυ και στον άνθρωπο αλλά δεν 

εντοπίστηκε οµόλογο της Geminin στους ζυµοµύκητες (Del Bene et al. 2004; Luo et 

al. 2004; Quinn et al. 2001; Yanagi et al. 2005). 
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1.6.1. ∆οµική οργάνωση της Geminin. 

 

 Η Geminin είναι µια µικρή πρωτεΐνη µεγέθους 209 αµινοξέων στον άνθρωπο 

(hGeminin). Η τριτοταγή µορφή της Geminin φαίνεται ότι έχει µια µορφή κλειδιού 

(key-like shape), µε ένα ευλύγιστο αµινοτελικό τµήµα ως «κεφάλι» (head) µεταξύ 

των αµινοξέων 1-80, ένα «λαιµό» (neck) µεταξύ των αµινοξέων 80-110, ένα κεντρικό 

τµήµα (body) µεταξύ των αµινοξέων 110-160 και µια καρβοξυτελική «ουρά» (tail) 

(Benjamin et al. 2004; Okorokov et al. 2004; Thepaut et al. 2004) (Εικόνα 1.19). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.19. Τριτοταγής δοµή της Geminin. Η τριτοταγής µορφή της Geminin 
αποτελείται από το κεφάλι (head) µεταξύ των αµινοξέων 1-80, το λαιµό (neck) 
µεταξύ των αµινοξέων 80-110, το κεντρικό τµήµα (body) µεταξύ των αµινοξέων 110-
160 και την ουρά (tail). (Kroll 2007) 
 

Ο ρόλος της Geminin ελέγχεται από τις διαφορετικές υποπεριοχές (domains) 

που υπάρχουν στο µόριο της. Στο αµινοτελικό της άκρο υπάρχει µια περιοχή 

αποικοδόµησης του µορίου (destruction box) που εντοπίζεται µεταξύ των αµινοξέων 

23-31 στην hGeminin. Η περιοχή αυτή αναγνωρίζεται από το APC που στοχεύει το 

µόριο της Geminin µε ουβικουιτίνες και την οδηγεί σε πρωτεόλυση κατά την 

µετάβαση από την µετάφαση στην ανάφαση της µίτωσης του κυτταρικού κύκλου 

(Benjamin et al. 2004; McGarry and Kirschner 1998). Στο αµινοτελικό τµήµα της 

Geminin υπάρχει επίσης µια αλληλουχία υπεύθυνη για δράση της Geminin στον 

καθορισµό της νευρικής µοίρας των κυττάρων (Neuralization domain) και εκτίνεται 

µεταξύ των αµινοξέων 28-79 (Kroll et al. 1998) (Εικόνα 1.20). 

Στο κεντρικό τµήµα του µορίου εντοπίζεται µια περιοχή υπεύθυνη για τον 

πυρηνικό εντοπισµό της (Nuclear localization signal, NLS) µεταξύ των αµινοξέων 
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98-109 (Boos et al. 2006). Περίπου στην ίδια περιοχή, µεταξύ των αµινοξέων 110-

144, εντοπίζεται και το σπειροειδές σπείραµα (Coiled coil) της Geminin που είναι ένα 

από τα κύρια χαρακτηριστικά του µορίου της (Kroll et al. 1998; McGarry and 

Kirschner 1998). Το Coiled Coil είναι η υπεύθυνη περιοχή για την αλληλεπίδραση 

της Geminin µε διάφορους µοριακούς παρτενέρ όπως οι µεταγραφικούς παράγοντες 

Hox και Six3, µέσω του διµερισµού των Coiled coil περιοχών τους (Lee et al. 2004; 

Okorokov et al. 2004; Saxena et al. 2004; Thepaut et al. 2002; Thepaut et al. 2004), 

καθώς επίσης και για τον οµοδιµερισµό της (Saxena et al. 2004). Το Coiled Coil της 

Geminin αποτελείται από πέντε επαναλήψεις µια επτάδας αµινοξέων (Lee et al. 2004) 

όπως κάθε τυπικό Coiled Coil, παρ’ όλα αυτά φέρει επίσης και κάποια µη-

διακλαδισµένα αµινοξέα καθώς και κάποια θετικά φορτισµένα αµινοξέα τα οποία 

τοποθετούνται µεταξύ των πέντε επαναλήψεων των επτά αµινοξέων της, πράγµα που 

κάνει το Coiled Coil της Geminin λιγότερο σταθερό απ’ ότι σε άλλες πρωτεΐνες 

(Saxena et al. 2004). Η περιοχή αυτή έχει δειχτεί ότι είναι υπεύθυνη και για την 

δέσµευση της Geminin στον παράγοντα αδειοδότησης της αντιγραφής Cdt1. Παρ’ 

όλα αυτά, πρόσφατα πειράµατα έχουν δείξει ότι η περιοχή δέσµευσης των δυο 

πρωτεϊνών είναι πιο ευρεία και εκτίνεται µεταξύ των αµινοξέων 70-152 (Lee et al. 

2004; Saxena et al. 2004) (Εικόνα 1.20). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.20. ∆οµική οργάνωση της hGeminin. Οι διαφορετικές υποπεριοχές του 
µορίου της Geminin που καθορίζουν την δράση της. Η περιοχή αποικοδόµησης 
(destruction box) εντοπίζεται µεταξύ των αµινοξέων 23-31, η περιοχή υπεύθυνη για 
τον καθορισµό της νευρικής µοίρας των κυττάρων (Neuralization domain) εκτίνεται 
µεταξύ των αµινοξέων 28-79, η περιοχή υπεύθυνη για τον πυρηνικό εντοπισµό της 
(Nuclear localization signal, NLS) µεταξύ των αµινοξέων 98-109, η περιοχή 
υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση µε το Cdt1 µεταξύ των αµινοξέων 70-152, το 
σπειροειδές σπείραµα (Coiled Coil) µεταξύ των αµινοξέων 110-144 και η περιοχή 
υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση µε το Brg1 µεταξύ των αµινοξέων 170-204. 
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Στο καρβοξυτελικό άκρο του µορίου της Geminin εντοπίζεται η περιοχή 

δέσµευσής της µε µια υποµονάδα του SWI/SNF συµπλόκου την πρωτεΐνη Brg1. Η 

περιοχή αυτή αποτελείται από τα αµινοξέα 170-204 στην hGeminin (Seo et al. 2005a) 

(Εικόνα 1.20). 

 

 

1.6.2. Η Geminin ρυθµίζει τον κυτταρικό κύκλο µέσω της 

αλληλεπίδρασης της µε το Cdt1. 

 

 Στα τελικά στάδια της µίτωσης και τα αρχικά της G1 φάσης του κυτταρικού 

κύκλου γίνονται διεργασίες απαραίτητες για να πυροδοτηθεί ένας καινούργιος κύκλος 

αντιγραφής του DNA. Αυτή η διαδικασία απαιτεί αρκετούς εναρκτήριους παράγοντες 

όπως είναι το σύµπλεγµα αναγνώρισης των αφετηριών (origin recognition complex-

(ORC) (Bell and Stillman 1992) το Cdc6 (Coleman et al. 1996) και το Cdt1 

(Maiorano et al. 2000) που στρατολογούνται στα σηµεία έναρξης της αντιγραφής 

(origin of replication, Ori), πριν από την φόρτωση των ελικασών minichromosome 

maintenance complex (MCM) επάνω στη χρωµατίνη, µε αποτέλεσµα το DNA να 

αδειοδοτείται για αντιγραφή. Είναι πολύ σηµαντικό το DNA να αντιγράφεται µόνο 

µια φορά σε κάθε κυτταρικό κύκλο έτσι ώστε τα θυγατρικά κύτταρα να φέρουν, µετά 

την διαίρεση, την σωστή ποσότητα του DNA. Για αυτό το λόγο το κύτταρο έχει 

αναπτύξει µηχανισµούς για να αποκλείσει την υπερ-αντιγραφή (rereplication) 

ελέγχοντας την δράση όλων των µορίων του προαντιγραφικού συµπλόκου. Η 

ικανότητα των Cdc6 και MCMs να προσδένονται στα Ori ελέγχεται µε 

φωσφοριλύωση ενώ µε την έξοδό του Cdc6 από τον πυρήνα χάνεται η ικανότητα 

σχηµατισµού του προαντιγραφικού συµπλόκου (Delmolino et al. 2001; Ishimi et al. 

2000; Petersen et al. 1999). 

Η Geminin είναι υπεύθυνη για την καταστολή της υπερ-αντιγραφής µέσω της 

αλληλεπίδρασης της µε τον παράγοντα αδειοδότησης της αντιγραφής Cdt1 (Εικόνα 

1.21). Η Geminin αρχίζει να εκφράζεται κατά την διάρκεια της S φάσης του 

κυτταρικού κύκλου µετά την έναρξη της αντιγραφής και τα επίπεδα της διατηρούνται 
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υψηλά µέχρι το τέλος της M φάσης. ∆εσµεύεται ισχυρά στο Cdt1 και καταστέλλει 

την πρόσδεση του στα σηµεία έναρξης της αντιγραφής µε αποτέλεσµα να 

αποτρέπεται το φόρτωµα των MCMs στα σηµεία έναρξης της αντιγραφής για δεύτερη 

φορά µέσα στον ίδιο κυτταρικό κύκλο και άρα την υπερ-αντιγραφή (Tada et al. 2001; 

Wohlschlegel et al. 2000) (Εικόνα 1.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.21. Αδειοδότηση και έναρξη της αντιγραφής στα µετάζωα. Η Geminin 
εκφράζεται στις φάσεις S,G2 και Μ του κυτταρικού κύκλου. Ρόλος της είναι η 
δέσµευση του Cdt1 µε σκοπό την παρεµπόδιση της πρόσδεσης του στα σηµεία 
έναρξης της αντιγραφής (Ori). Κατά την G1 φάση, όπου η Geminin προτεολύεται, το 
προαντιγραφικό σύµπλοκο, που αποτελείται από τις πρωτεΐνες ORC, Cdc6,Cdt1, 
προσδένεται στα Ori µε αποτέλεσµα να αδειοδοτείται το κύτταρο για αντιγραφή και 
να φορτώνονται οι ελικάσες MCMs. Τροποποιηµένο από (Luo and Kessel 2004) 
 

 Η Geminin αποικοδοµείται από το APC σύµπλοκο στο τέλος της µίτωσης 

κατά την µετάβαση από την ανάφαση στην µετάφαση (McGarry and Kirschner 1998). 

Αυτή η καταστολή της έκφρασης της Geminin είναι πολύ σηµαντική διότι έτσι το 

Cdt1, που αρχίζει να εκφράζεται στην G1 φάση του κυτταρικού κύκλου, είναι ικανό 

να δεσµευτεί στα Ori µε αποτέλεσµα την συγκρότηση του προαντιγραφικού 

συµπλόκου και την αδειοδότηση της αντιγραφής του DNA στον καινούργιο 

κυτταρικό κύκλο. ∆υο παράλληλοι, µε το APC, µηχανισµοί καταστολής της Geminin 
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έχουν βρεθεί στα ωάρια Xenopus αλλά όχι στα θηλαστικά. Ο πρώτος είναι η έξοδος 

της Geminin από τον πυρήνα (nuclear exclusion) µέσω του Crm-1 (Luo et al. 2007) 

και ο δεύτερος είναι η παροδική ουβικουιτινιλύωση µέσω των Cdk χωρίς όµως 

πρωτεόλυση (Hodgson et al. 2002; Li and Blow 2004). 

 

1.6.3. Η Geminin συµβάλλει στην νευρική επαγωγή και στον 

σχηµατισµό της νευρικής πλάκας. 

 

 Ο σχηµατισµός του νευρικού συστήµατος αρχίζει στα αρχικά στάδια της 

γαστριδίωσης από το ραχιαίο εξώδερµα το οποίο εκκρίνει σήµατα που επάγουν 

νευρικό χαρακτήρα στα κύτταρα του εξωδέρµατος. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται 

νευρική επαγωγή και περιγράφηκε το 1924 από τους Spemann και Mangold. Για την 

επαγωγή του νευρικού συστήµατος απαραίτητη είναι η καταστολή των BMPs, οι 

οποίοι προωθούν την επιδερµική διαφοροποίηση και καταστέλλουν την νευρική 

διαφοροποίηση στο εξώδερµα των εµβρύων. In vivo έχει δειχτεί ότι κάποιοι από τους 

καταστολείς των BMPs είναι οι εκκρινόµενες πρωτεΐνες chordin, noggin, follistatin 

(Piccolo et al. 1996; Zimmerman et al. 1996). 

 Με σκοπό την κατανόηση των µηχανισµών που συµβάλουν στην νευρική 

επαγωγή και την ταυτοποίηση των µορίων που είναι υπεύθυνα για τον σχηµατισµό 

της νευρικής πλάκας, και κατ’ επέκταση του νευρικού συστήµατος, το 1998 

χαρακτηρίστηκε ένα καινούργιο µόριο, η Geminin, που φαίνεται να συµβάλει στην 

νευρική επαγωγή και στον σχηµατισµό της νευρικής πλάκας (Kroll et al. 1998). 

 Η Geminin εµφανίζει υψηλή έκφραση στα κύτταρα µε ενεργό 

πολλαπλασιασµό και ιδιαίτερα στα νευρικά κύτταρα. Κατά την ανάπτυξη του 

εµβρύου του Xenopus laevis το µητρικής προέλευσης mRNA της Geminin είναι 

παρόν από το στάδιο του ωοκυττάρου ενώ το ζυγωτικής προέλευσης mRNA της 

Geminin αρχίζει να εκφράζεται µε την έναρξη της γαστριδίωσης στον πρόδροµο 

νευρικό ιστό (Kroll et al. 1998). Σε όλη την διάρκεια της γαστριδίωσης η Geminin 

εκφράζεται στην µελλοντική νευρική πλάκα και στα πρόδροµα νευρικά κύτταρα µε 

πρότυπο όµοιο µε αυτό των µεταγραφικών παραγόντων της οικογένειας SoxB1 
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(Sox2, Sx3) (Kroll et al. 1998; Seo et al. 2005a). Κατά το τέλος της γαστριδίωσης, 

στο στάδιο σχηµατισµού της νευρικής πλάκας, η Geminin εκφράζεται στην πρόσθια 

νευρική περιοχή, στα αισθητικά πλακώδη (sensory placodes), στα µελλοντικά 

κύτταρα της νευρικής ακρολοφίας και στην νευρική πλάκα, ενώ κατά το τέλος της 

εµβρυογένεσης η Geminin περιορίζεται στον εγκέφαλο, το µάτι, το αυτί, σε δοµές 

των οσφρητικών λοβών και στον ραχιαίο νευρικό σωλήνα (Kroll et al. 1998). 

 Η έκφραση της Geminin εντοπίζεται στα πρόδροµα νευρικά κύτταρα ενώ 

καταστέλλεται κατά την διάρκεια της διαφοροποίησης. Στο Xenopus laevis η 

έκφραση της επάγεται από σηµατοδοτικά µονοπάτια του ραχιαίου µεσοδέρµατος, που 

αποτελεί τον οργανωτή του Spemann, και επάγει τον νευρικό ιστό. Τα κύρια 

σηµατοδοτικά µόρια που είναι υπεύθυνα για αυτή την επαγωγή της Geminin είναι οι 

ανταγωνιστές των BMPs, οι Noggin και η Chordin. Η καταστολή της Geminin σε µη-

νευρικούς ιστούς που θα δώσουν γένεση στα επιδερµικά κύτταρα γίνεται από τα 

BMPs (Kroll et al. 1998; Taylor et al. 2006). 

 Η συµβολή της Geminin στην επαγωγή του νευρικού συστήµατος 

αναδείχτηκε από πειράµατα υπερέκφρασης και καταστολής της. Η υπερέκφραση της 

Geminin, σε πειράµατα που έγιναν στο Xenopus laevis, έχει ως αποτέλεσµα την 

επέκταση της νευρικής πλάκας και της έκφρασης νευρικών δεικτών όπως η N-

tubulin, το Otx2, το Pax6, το Delta-1 και η Synaptobrevin. Η επέκταση της νευρικής 

πλάκας είναι αποτέλεσµα της αλλαγής της µοίρας των κυττάρων που έχουν µη-

νευρικό φαινότυπο σε νευρικά κύτταρα, πράγµα που πιστοποιήθηκε µε την 

καταστολή της έκφρασης γονιδίων δεικτών για µη-νευρικούς ιστούς όπως η 

Epidermal keratin και το Bmp4 µετά από υπερέκφραση της (Kroll et al. 1998). Η 

αποσιώπηση του γονιδίου της Geminin είχε τα αντίθετα αποτελέσµατα όπως 

καταστολή των νευρωνικών δεικτών και επαγωγή των µη-νευρικών δεικτών. 

 Πιθανότατα η δράση της Geminin στην επαγωγή νευρικού χαρακτήρα στα 

κύτταρα του εξωδέρµατος κατά την γαστριδίωση, να περιλαµβάνει την µείωση της 

δράσης του σηµατοδοτικού µονοπατιού των BMPs καθώς έχει δειχτεί ότι η Geminin 

καταστέλλει το Bmp4 (Kroll et al. 1998). 
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 Μετά την επαγωγή του νευρικού χαρακτήρα του εξωδέρµατος από τον 

οργανωτή, ένα τµήµα του εξωδέρµατος θα σχηµατίσει την νευρική πλάκα η οποία θα 

δώσει γένεση σε όλο το νευρικό σύστηµα του εµβρύου. Το Sox2 είναι ένα από τα 

πρώτα µόρια δείκτες της νευρικής πλάκας στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης και µε 

την επαγωγή του αρχίζουν να είναι εµφανή τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της 

νευρικής πλάκας (Bylund et al. 2003). Για τον σχηµατισµό της νευρικής πλάκας, 

λοιπόν, απαραίτητη είναι η σωστή χρονικά επαγωγή της έκφρασης του µεταγραφικού 

παράγοντα Sox2, ενός γονιδίου που είναι απαραίτητο για την διατήρηση της 

αυτοανανεωτικής ικανότητας των πρόδροµων κυττάρων στα αρχικά στάδια της 

επαγωγής του νευρικού συστήµατος (Avilion et al. 2003). 

Πρόσφατα πειράµατα που έγιναν σε έµβρυα όρνιθας ανέδειξαν ότι η επαγωγή 

του Sox2 ρυθµίζεται από τρεις πρωτεΐνες µε σπειροειδές σπείραµα, τις Geminin, 

ERNI και BERT καθώς επίσης και από µια υποµονάδας του SWI/SNF συµπλόκου το 

Brm (Papanayotou et al. 2008). 

 Σε προηγούµενα πειράµατα είχε βρεθεί ότι το Brm επάγει την έκφραση του 

Sox2 µέσω της πρόσδεσης του στον ενισχυτή του, Ν2 (Kondo and Raff 2004) καθώς 

επίσης και ότι η αποσιώπηση της Geminin οδηγεί σε απώλεια της έκφρασης του Sox2 

(Nielsen et al. 2002). Οι Papanayotou et al έδειξαν πως η επαγωγή του Sox2 γίνεται 

µέσω την αλληλεπίδρασης της Geminin µε το Brm και την πρόσδεση του τελευταίου 

στο Ν2 (Papanayotou et al. 2008). 

Παρ’ όλα αυτά το Brm εκφράζεται σε µεγάλο εύρος στο έµβρυο της όρνιθας 

(Schofield et al. 1999) οπότε η επαγωγή του Sox2 σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή 

κατά την πορεία της ανάπτυξης και συγκεκριµένα στα κύτταρα της νευρικής πλάκας 

πρέπει να ελέγχεται και από άλλους µηχανισµούς. Πράγµατι στα αρχικά στάδια της 

ανάπτυξης η Geminin αλληλεπιδρά µε τον ERNI µέσω του σπειροειδούς σπειράµατος 

τους και η αλληλεπίδραση αυτή στρατολογεί τον µεταγραφικό αναστολέα HP1γ µε 

αποτέλεσµα την καταστολή της έκφρασης του Sox2 (Papanayotou et al. 2008) 

(Εικόνα 1.25Α). Αργότερα κατά την ανάπτυξη αρχίζει να εκφράζεται ο BERT σε όλο 

το µήκος της νευρικής πλάκας ενώ παράλληλα αρχίζει να µειώνεται η έκφραση του 

ERNI. Ο BERT αλληλεπιδρά µε την Geminin µέσω του σπειροειδούς σπειράµατος 

τους και εκτοπίζει τους ERN-HP1γ. Αποτέλεσµα της δράσης του BERT είναι η 

επαγωγή του Sox2 στα κύτταρα την νευρικής πλάκας (Papanayotou et al. 2008) 
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(Εικόνα 1.25Β). Μέσω αυτού του µηχανισµού, λοιπόν, η Geminin επάγει την 

έκφραση του Sox2 µε αποτέλεσµα της εγκαθίδρυσης της ταυτότητας των κυττάρων 

της νευρικής πλάκας. 

 

 

 

 

Εικόνα 1.22. Επαγωγή του Sox2 στα κύτταρα της νευρικής πλάκας. Α Στα αρχικά 
στάδια την ανάπτυξης η επαγωγή του Sox2 µέσω της αλληλεπίδρασης της Geminin 
και του Brm στον ενισχυτή Ν2 του Sox2, αναστέλλεται από τον ERNI ο οποίος 
στρατολογεί το ΗΡ1γ. Β Αργότερα κατά την ανάπτυξη η έκφραση του ERNI αρχίζει 
να µειώνεται και παράλληλα αρχίζει να εκφράζεται ο BERT ο οποίος αλληλεπιδρά µε 
την Geminin και εκτοπίζει τους ERN-HP1γ µε αποτέλεσµα την επαγωγή του γονιδίου 
του Sox2. 
 

 

1.6.4. Η Geminin συµβάλει στην νευρογένεση µέσω της 

αλληλεπίδρασης της µε την καταλυτική υποµονάδα του συµπλόκου 

αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης. 

 

 Η δράση της Geminin στην επαγωγή του νευρικού συστήµατος στο Xenopus 

laevis ελέγχεται από το αµινοτελικό της τµήµα και συγκεκριµένα από την περιοχή 

που είναι υπεύθυνη για τον καθορισµό της νευρικής µοίρας των κυττάρων 

(Neuralization domain). Επιπλέον µέσω του σπειροειδούς σπειράµατος της ρυθµίζει 

την χρονική επαγωγή του µεταγραφικού παράγοντα Sox2. Παρ’ όλα αυτά η Geminin 

µπορεί να ρυθµίζει την νευρική µοίρα των πρόδροµων κυττάρων µέσω 

αλληλεπιδράσεων µε το καρβοξυτελικό της τµήµα (π.χ. περιοχή υπεύθυνη για την 

αλληλεπίδραση µε το Brg1) (Εικόνα 1.20). 

 

A B 
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 Πράγµατι πιστοποιήθηκε ότι η πρωτεΐνη Brg1, που αποτελεί την καταλυτική 

υποµονάδα του SWI/SNF συµπλόκου, αλληλεπιδρά µε την Geminin µέσω του 

καρβοξυτελικού της τµήµατος. Η αλληλεπίδραση αυτή πιστοποιήθηκε τόσο 

βιοχηµικά όσο και µε γενετικές αναλύσεις των αλληλεπιδράσεων καθώς βρέθηκε ότι 

η απαλοιφή ή η µεταλλαξιγένεση του καρβοξυτελικού της τµήµατος αποτρέπει την 

αλληλεπίδραση των δυο πρωτεϊνών (Seo et al. 2005a). 

 Τα αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης Geminin-Brg1 µελετήθηκαν µε 

πειράµατα αποσιώπησης και υπερέκφρασης των δυο πρωτεϊνών σε έµβρυα Xenopus 

laevis και στην εµβρυική καρκινική σειρά κυττάρων Ρ19 (Seo et al. 2005a). Κατά την 

εµβρυική ανάπτυξη τα πρόδροµα νευρικά κύτταρα εκφράζουν τόσο την Geminin όσο 

και µεταγραφικούς παράγοντες της οικογένειας SoxB1. Κατά την πορεία της 

νευρικής διαφοροποίησης κάποια από αυτά τα κύτταρα δεσµεύονται προς νευρωνική 

µοίρα. Αυτή η δέσµευση ελέγχεται από µεταγραφικούς παράγοντες µε µοτίβο έλικα-

στροφή-έλικα (helix-loop-helix-, bHLH) όπως οι Neurogenins (Ngn1-3 στα 

θηλαστικά και X-Ngnr1 στο Xenopus) και η NeuroD (Bertrand et al. 2002; Kintner 

2002). Το Brg1 µέσω της αλληλεπίδρασης µε τις Ngns και την NeuroD ελέγχει την 

µεταγραφική ενεργότητα αυτών και τις καθιστά ικανές να ενεργοποιούν την 

µεταγραφή γονιδίων στόχων υπεύθυνων για την διαφοροποίηση και την ωρίµανση 

των νευρικών κυττάρων (Seo et al. 2005b). Φαίνεται λοιπόν ότι η αποσιώπηση του 

Brg1 µπορεί να εµποδίσει την νευρική διαφοροποίηση (Seo et al. 2005b). Τα ίδια 

αποτελέσµατα µε την αποσιώπηση του Brg1 προκαλεί και η υπερέκφραση της 

Geminin. Η υπερέκφραση της Geminin επιπλέον οδηγεί στην επέκταση των 

πρόδροµων κυττάρων που εκφράζουν Sox2 και τα εµποδίζει να διαφοροποιηθούν σε 

νευρώνες (Seo et al. 2005a). Η ικανότητα των Ngns και NeuroD να ενεργοποιούν 

γονίδια στόχους και να προωθούν την νευρική διαφοροποίηση παρεµποδίζεται επίσης 

από την υπερέκφραση της Geminin. Από την άλλη µεριά η µείωση των επιπέδων της 

Geminin στα έµβρυα Xenopus laevis οδηγεί στην αύξηση των επιπέδων έκφρασης 

του NeuroD και στην πρόωρη διαφοροποίηση (Seo et al. 2005a). 

Η Geminin, λοιπόν, δεσµεύεται στο Brg1 και η δέσµευση αυτή ανταγωνίζεται 

την δέσµευση του Brg1 µε τις bHLH πρωτεΐνες µε αποτέλεσµα την διατήρηση των 

πρόδροµων νευρικών κυττάρων σε µια αδιαφοροποίητη κατάσταση. Η Geminin µέσω 

της δέσµευσης της στο Brg1 µπορεί να αλλάζει την διαµόρφωση του SWI/SNF 

συµπλόκου καθιστώντας το ανενεργό µέσω της στρατολόγησης του HDAC ή να 
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παρεµποδίζει άµεσα της αλληλεπίδραση του Brg1 µε τις bHLH (Kim et al. 2006; 

Kulartz and Knippers 2004) (Εικόνα 1.23). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.23. Αλληλεπίδραση της Geminin µε το Brg1. A Η Geminin µπορεί να 
δεσµεύεται στο Brg1 και να παρεµποδίζει άµεσα την αλληλεπίδραση του Brg1 µε τις 
bHLH ή Β να καταστέλλει την δράση του Brg1 έµµεσα µέσω της αλλαγής της 
διαµόρφωσης του SWI/SNF συµπλόκου, µετά από την αλληλεπίδραση Geminin-Brg1 
και την στρατολόγηση του HDAC. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές έχουν σαν αποτέλεσµα 
την διατήρηση του πληθυσµού των πρόδροµων κυττάρων σε µια αδιαφοροποίητη 
κατάσταση και την αναστολή της νευρωνικής διαφοροποίησης τους. 
 

 

1.6.5. Η Geminin, µέσω της ρύθµισης την έκφραση και την 

µεταγραφική ενεργότητα των Hox γονιδίων, ελέγχει την ανάπτυξη 

των εµβρύων. 

 

 Τα Hox γονίδια οµαδοποιούνται σε 4 µεταγραφόµενες οµάδες (clusters) και 

εκφράζονται σε αλληλεπικαλυπτόµενα πρότυπα κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα του 

εµβρύου. Παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη καθώς επίσης και στον 

πολλαπλασιασµό των κυττάρων. Τα Hox γονίδια καθορίζουν εµβρυικές δοµές καθ’ 

όλο το µήκος του άξονα του σώµατος (axial pattering proteins) και συνδέονται µε την 

κανονική ή όχι ανάπτυξη των κυττάρων του άξονα (Krumlauf 1994; Schumacher and 

Magnuson 1997). Η έκφραση των Hox γονιδίων µπορεί να διατηρηθεί είτε µε την 

δράση του Trithorax Group (TrxG) είτε του Polycomb Group (PcG) (Gebuhr et al. 

2000; Ringrose and Paro 2004). 

A B 
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Η Geminin µέσω του σπειροειδούς σπειράµατός της αλληλεπιδρά µε 

πρωτεΐνες που καθορίζουν την διαµόρφωση του άξονα των εµβρύων, όπως οι Hox. 

Μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης η Geminin ρυθµίζει την έκφραση και την 

µεταγραφική ενεργότητα των πρωτεϊνών αυτών (Luo and Kessel 2004; Luo et al. 

2004). Έχει δειχτεί ότι η Geminin µπορεί να αλληλεπιδρά και να ελέγχει την 

µεταγραφική ενεργότητα των Hox γονιδίων είτε άµεσα είτε να ελέγχει την έκφραση 

τους έµµεσα µέσω της πρωτεΐνης Scmh1 του PcG (Luo and Kessel 2004; Luo et al. 

2004). Πράγµατι η Geminin καταστέλλει την έκφραση των Hox γονιδίων κατά τον 

πρόσθιο-οπίσθιο άξονα όπως φάνηκε από πειράµατα υπερέκφρασης της Geminin σε 

έµβρυα όρνιθας. Η καταστολή αυτή γίνεται έµµεσα µέσω του Scmh1 του PcG καθώς 

έχει δειχτεί ότι η έκφραση της Geminin και ενός ανενεργού Scmh1 έχει σαν 

αποτέλεσµα την επέκταση της έκφρασης του Hoxb9 που πρόσθια κατά έναν σωµίτη 

(Luo et al. 2004). Η Geminin ελέγχει την έκφραση και του Hoxd11. Για την επαγωγή 

της έκφρασης του η Geminin αλληλεπιδρά µε τους ενισχυτές του γονιδίου του 

Hoxd11 µέσω της στρατολόγησης του PcG (Luo et al. 2004) (Εικόνα 1.24Β). 

Επιπλέον έχει δειχτεί ότι η Geminin αλληλεπιδρά άµεσα µε κάποια Hox 

γονίδια όπως το Hoxa11 και καταστέλλει την µεταγραφική τους ενεργότητα 

εµποδίζοντας τα να προσδεθούν στο DNA και να επάγουν την έκφραση των γονιδίων 

στόχων τους (Luo et al. 2004). Η Geminin αλληλεπιδρά και µε το Hoxb7 και 

καταστέλλει την επαγωγή του FGF2. Πράγµατι η αποσιώπηση της Geminin έχει σαν 

αποτέλεσµα την επαναφορά των επιπέδων έκφρασης του FGF2 σε φυσιολογικά 

επίπεδα (Εικόνα 1.24Β). 

 . Η άµεση αλληλεπίδραση της Geminin µε τα Hox γονίδια γίνεται µέσω του 

σπειροειδούς σπειράµατός της και περιλαµβάνει την ίδια περιοχή µε την οποία 

αλληλεπιδρά η Geminin µε το Cdt1 (Luo et al. 2004; Okorokov et al. 2004). Είναι 

εµφανές ότι οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι ανταγωνιστικές. Τα επίπεδα έκφρασης 

των Geminin, Cdt1 και Hox σε ένα κύτταρο και η χρονική στιγµή κατά την διάρκεια 

του κυτταρικού κύκλου καθορίζουν την επικράτηση της αλληλεπίδρασης Geminin-

Hox έναντι της Geminin-Cdt1 και αντίθετα. Παίζουν, λοιπόν, καθοριστικό ρόλο στην 

δράση της Geminin στον έλεγχο της πιστότητας της αντιγραφής του DNA και στον 

έλεγχο της µεταγραφής µεταγραφικών παραγόντων διαφοροποίησης µέσω των Hox 

γονιδίων (Luo et al. 2004). Οι Hox πρωτεΐνες µπορούν να αποδεσµεύσουν την 
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Geminin από το Cdt1 αλλά αντίθετα το Cdt1 δεν µπορεί να αποδεσµεύσει την 

Geminin από τα Hox (Εικόνα 1.24Α). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.24. Ρύθµιση των Hox γονιδίων από την Geminin. Α: Το Cdt1 και οι 
µεταγραφικοί παράγοντες Hox ανταγωνίζονται για την δέσµευση τους στην Geminin. 
Η ρύθµιση αυτής της ισορροπίας καθορίζει την δράση της Geminin στην πιστότητα 
της αντιγραφής του DNA και στον έλεγχο της διαφοροποίησης των πρόδροµων 
νευρικών κυττάρων. Β: Η Geminin ελέγχει την µεταγραφική ενεργότητα των Hox 
γονιδίων µέσω άµεσης αλληλεπίδρασης της στα γονίδια Hox (πάνω). Επιπλέον µέσω 
αλληλεπίδρασης της Geminin µε την υποµονάδα Scmh1 του Polycomb Group, η 
Geminin ελέγχει τα επίπεδα έκφρασης των Hox γονιδίων (κάτω). 
 

 

1.6.6. Η Geminin συµβάλλει στην οργανογένεση. 

 

 Η Geminin έχει δειχτεί ότι εκφράζεται στο εµβρυικό κεντρικό νευρικό 

σύστηµα του ψαριού Medaka (Oryzias latipes). Η έκφραση της είναι παρόµοια µε 

αυτή στα έµβρυα Xenopus laevis και εντοπίζεται, στα αρχικά στάδια της 

νευρογένεσης, στην πρόσθια περιοχή που θα δώσει γένεση στο νευροεξώδρµα. Στα 

µετέπειτα στάδια της νευρογένεσης εντοπίζεται στις οφθαλµικές κοιλίες και στον 

πρόσθιο εγκέφαλο. Επιπλέον εκφράζεται στις νευρικές περιοχές του 

αµφιβληστροειδούς χιτώνα κυρίως στην επιχείλια στιβάδα, που περιέχει τα 

πολλαπλασιαζόµενα κύτταρα, στην υποκοιλιακή του ζώνη σε µικρό βαθµό, καθώς 

επίσης και στον ραχιαίο τελεγκέφαλο (Del Bene et al. 2004). 

 

A B 
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 Κατά την ανάπτυξη του οφθαλµού στο ψάρι Medaka η Geminin αλληλεπιδρά 

άµεσα και ελέγχει την δράση του Six3 (Del Bene et al. 2004). Σε πειράµατα που 

έχουν γίνει στο ψάρι Medaka φαίνεται ότι η υπερέκφραση της Geminin οδηγεί σε µια 

δοσοεξαρτώµενη µείωση του µεγέθους του οφθαλµού και του πρόσθιου εγκεφάλου 

αποτελέσµατα που είναι παρόµοια µε αυτά της απαλοιφής του γονιδίου του Six3. 

Τόσο η αποσιώπηση της Geminin όσο και η υπερέκφραση του Six 3 φαίνεται να 

επηρεάζουν τον πολλαπλασιασµό µε έναν παρόµοιο τρόπο µε αποτέλεσµα τα 

κύτταρα, που φυσιολογικά εκφράζουν το Six3, να χάνουν την ικανότητα του 

πολλαπλασιασµού και να οδηγούνται σε απόπτωση. Αντίθετα η υπερέκφραση της 

Geminin ή η αποσιώπηση του Six3 έχουν ως κοινό αποτέλεσµα την δοσοεξαρτώµενη 

µείωση της έκφρασης του οµοιοτικού γονιδίου της ίριδας Rx2 (Del Bene et al. 2004). 

Τα αποτελέσµατα από αυτά τα πειράµατα ανέδειξαν τον ανταγωνιστικό 

χαρακτήρα της σχέσης των δυο πρωτεϊνών καθώς η απαλοιφή της Geminin αυξάνει 

τον αριθµό των µιτωτικών κυττάρων, µεγεθύνει την ίριδα και τις οπτικές κοιλότητες 

και επεκτείνει το εύρος έκφρασης του Rx2, αποτελέσµατα παρόµοια µε αυτά την 

υπερέκφρασης του Six3. Επιπλέον αύξηση της δράσης του Six3 µπλοκάρει τα 

αποτελέσµατα της υπερέκφρασης της Geminin επαναφέροντας τον φαινότυπο στην 

φυσιολογική του κατάσταση (rescuing phenotype) (Del Bene et al. 2004). 

Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι η ανταγωνιστική αλληλεπίδραση της Geminin και του 

Six3 ενδέχεται να παίζει σηµαντικό ρόλο στην ρύθµιση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού και της κυτταρικής διαφοροποίησης καθώς και της µεταγραφικής 

ενεργότητας του Six3 στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης του οφθαλµού στο ψάρι 

Medaka (Εικόνα 1.25). 

Η περιοχή της Geminin που είναι υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση της µε το 

Six3 είναι η περιοχή του σπειροειδούς σπειράµατος της, η ίδια περιοχή µε αυτή που 

αλληλεπιδρά και µε το Cdt1. Όπως παρατηρήθηκε και µε τα Hox γονίδια, η 

αλληλεπίδραση της Geminin µε το Six3 βρίσκεται σε µια ισορροπία µε αυτήν της 

αλληλεπίδρασης της Geminin µε το Cdt1. Έχει δειχτεί ότι το Six3 µπορεί να 

ανταγωνίζεται το Cdt1 στην πρόσδεση του µε την Geminin και τελικά να εµποδίζει 

την πρόσδεση του Cdt1 µε την Geminin όµως το αντίθετο δεν είναι εφικτό καθώς το 

Cdt1 δεν µπορεί να αποδεσµεύσει το Six3 από την Geminin. Φαίνεται λοιπόν ότι µε 

την δέσµευση του Six3 στην Geminin η τελευταία µπορεί να ανταγωνίζεται την 

ικανότητα του Six3 να επάγει την έκφραση γονιδίων που προκαλούν κυτταρικό 
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πολλαπλασιασµό στην ίριδα και αντιστρόφως η Geminin προσδενόµενη µε το Cdt1 

µπορεί να εξασφαλίσει της πιστότητα της αντιγραφής του DNA και να αποτρέπει την 

επανααντιγραφή του για δεύτερη φορά στον ίδιο κυτταρικό κύκλο (Del Bene et al. 

2004) (Εικόνα 1.25). 

Όσον αφορά στον µηχανισµό που ελέγχει την δράση των Geminin και Six3 

έχει δειχτεί ότι η Geminin δεν µπορεί να αποτρέψει την ικανότητα του Six3 στην 

πρόσδεση του µε το DNA και πως η ικανότητα του αυτή να δεσµεύεται στο DNA 

είναι απαραίτητη για να µπορέσει να δράσει ανταγωνιστικά µε την Geminin. 

Συµπεράνουµε λοιπόν ότι το Six3 ανταγωνίζεται την δράση της Geminin µέσω 

άµεσης δέσµευσης και αποµόνωσης της Geminin µε αποτέλεσµα να αποτρέπεται η 

αλληλεπίδραση της µε το Cdt1. Μέσω αυτού του µηχανισµού ο ανταγωνισµός των 

πρωτεϊνών Cdt1 και Six3 στην πρόσδεση τους στην Geminin µπορεί να συµβάλλει 

στον έλεγχο της αντιγραφής του DNA και σε αλλαγές στην µεταγραφική ενεργότητα 

των κυττάρων συµβάλλοντας στην µετάβαση από τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό 

στην κυτταρική διαφοροποίηση. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.25. Ανταγωνιστικός των Cdt1 και Six3 στην πρόσδεση τους µε την 
Geminin. Η αλληλεπίδραση της Geminin µε το Cdt1, µε σκοπό την διασφάλιση της 
πιστότητας της αντιγραφής του DNA των κυττάρων, βρίσκεται σε ισορροπία µε την 
αλληλεπίδραση της Geminin µε το Six3 και τον έλεγχο της σωστής ανάπτυξης της 
ίριδας του οφθαλµού στο ψάρι Medaka. Η ισορροπία αυτή ρυθµίζει την χρονική 
µετάβαση των κυττάρων από τον πολλαπλασιασµό στην διαφοροποίηση. 
 

 Είναι εµφανές ότι η Geminin που χαρακτηρίστηκε ως ένας σηµαντικός 

παράγοντας για την εξασφάλιση της πιστότητας της αντιγραφής του DNA των 

κυττάρων µέσω της αλληλεπίδρασης της µε τον παράγοντα αδειοδότησης της 

αντιγραφής Cdt1, συµµετέχει και σε µηχανισµούς που ρυθµίζουν την νευρική µοίρα 

των πρόδροµων κυττάρων κατά την πορεία της εµβρυογένεσης και νευρογένεσης σε 
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διάφορους οργανισµούς. Πράγµατι η Geminin αλληλεπιδρά µε µεταγραφικούς 

παράγοντες για την ρύθµιση της µεταγραφής των κυττάρων και της προόδου του 

πολλαπλασιασµού τους όπως είναι µέλη του SWI/SNF και του Polycomb συµπλόκου 

καθώς επίσης και µεταγραφικοί παράγοντες όπως τα γονίδια Hox και Six3. Οι 

αλληλεπιδράσεις αυτές φαίνεται να επηρεάζουν την µετάβαση από τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό στην κυτταρική διαφοροποίηση των πρόδροµων νευρικών 

κυττάρων και να προάγουν την οργανογένεση και την νευρογένεση των οργανισµών 

αυτών αναδεικνύοντας την σηµασία της Geminin στις αναπτυξιακές διαδικασίες. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Σκοπός 
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 Κατά την πορεία ανάπτυξης του κεντρικού νευρικού συστήµατος των 

θηλαστικών, τα νευρικά βλαστικά κύτταρα και τα προερχόµενα από αυτά πρόδροµα 

νευρικά κύτταρα, δίνουν γένεση σε όλους τους τύπους νευρικών κυττάρων, 

αστροκυττάρων και ολιγοδενδροκυττάρων που απαρτίζουν τον ενήλικο εγκεφαλικό 

φλοιό. Η διαδικασία σχηµατισµού του ενήλικου εγκεφαλικού φλοιού απαιτεί τον 

συντονισµό της αυτοανανέωσης και της διαφοροποίησης των πρόδροµων νευρικών 

κυττάρων, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ο σωστός αριθµός και τύπος 

διαφοροποιηµένων κυττάρων. Πιθανότατα, εγγενής µηχανισµοί, όπως µεταγραφικοί 

παράγοντες και πρωτεΐνες αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης, και εξωγενής 

µηχανισµοί, όπως εκκρινόµενα σηµατοδοτικά µόρια, ελέγχουν τους µηχανισµούς που 

συµβάλλουν στην αυτοανανέωση των πρόδροµων νευρικών κυττάρων και την 

παραγωγή διαφοροποιηµένων κυττάρων. 

 Η Geminin είναι ένα µόριο µε διττό ρόλο καθώς έχει δειχτεί ότι ρυθµίζει τόσο 

τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό όσο και τους µηχανισµούς καθορισµού της 

κυτταρικής διαφοροποίησης. Με σκοπό την κατανόηση των µοριακών αυτών 

µηχανισµών που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

στα θηλαστικά, µελετήσαµε τον in vivo ρόλο της Geminin στην ανάπτυξη του 

εγκεφαλικού φλοιού του µυός. Για τον σκοπό αυτό δηµιουργήσαµε διαγονιδιακούς 

µύες από τους οποίους απουσίαζε το γονίδιο της Geminin από τα πρόδροµα νευρικά 

κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού και µελετήσαµε τα αποτελέσµατα της απαλοιφής 

της Geminin στις διαδικασίες του πολλαπλασιασµού και διαφοροποίησης των 

κυττάρων αυτών κατά την πορεία νευρογένεσης. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
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3.1. Αποµόνωση εµβρύων 

 Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήσαµε Parkes µύες και τα έµβρυα 

προέρχονται από συγχρονισµένες εγκυµοσύνες µυών Parkes. Ως ηµέρα σύλληψης 

ορίζουµε την ηµέρα που τοποθετείται ο αρσενικός και ο θηλυκός µυς στο ίδιο κλουβί 

και την επόµενη ηµέρα που είναι η πρώτη ηµέρα εγκυµοσύνης την ορίζουµε ως 

αναπτυξιακό στάδιο 0,5. Αποµονώνουµε έµβρυα ηλικίας 12,5 (e12,5), 14,5 (e14,5) 

και 18,5 (e18,5) ηµερών.  

 

Πειραµατική πορεία: 

• Αναισθητοποίηση του θηλυκού µυός µε µικρή ποσότητα ξηρού πάγου. 

• Πραγµατοποίηση αυχενικής µετατόπισης για την θανάτωση του µυός. 

• Τοµή κατά µήκος του µυός στην κοιλιακή χώρα. 

• Τα έµβρυα ανατέµνονται από τις ωοθήκες και τα τοποθετούµε σε κρύο διάλυµα 1x 

PBS. 

• Αφαίρεση των εµβρυικών µεµβρανών. 

• Επώαση εµβρύων για 3 φορές (15min κάθε φορά) σε διάλυµα 1x PBS στους 4ο C. 

• Μονιµοποίηση εµβρύων µε διάλυµα PFA 4% στους 4ο C για 16h. 

• Επώαση εµβρύων για 3 φορές (15min κάθε φορά) σε διάλυµα 1x PBS στους 4ο C. 

• Τοποθέτηση των εµβρύων σε διάλυµα σουκρόζης 30% στους 4ο C µέχρι να 

βυθιστούν. 

• Πάγωµα των εµβρύων σε ειδικό µέσο, gelatin, σε υγρό ισοπεντάνιο στους -80ο C 

και τα διατήρηση στους -80ο C µέχρι να κοπούν σε τοµές. 

• Κόψιµο εµβρύων σε τοµές πάχους 10µm µε την βοήθεια της µικροτόµου σε 

θερµοκρασία -24ο C. 
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• Αποθήκευση των τοµών στους -80ο C. Οι τοµές που κόπηκαν για τις ανάγκες της 

παρούσας εργασίας έχουν προσανατολισµό κατά τον µετωπιαίο (coronal ή frontal) 

άξονα του σώµατος. 

 

 

3.2. Αποµόνωση γενοµικού DNA 

 

 Για την εύρεση του γονοτύπου των προς µελέτη µυών εφαρµόζεται η µέθοδος 

της PCR χρησιµοποιώντας ως µήτρα γενοµικό DNA. Το γενοµικό DNA µπορεί να 

αποµονωθεί από οποιονδήποτε ιστό του ζώου. Στην παρούσα εργασία 

χρησιµοποιήθηκε ως πηγή ιστού ένα κοµµάτι µεγέθους 1cm περίπου από την ουρά 

των µυών. 

 

Πειραµατική πορεία: 

• Τοποθέτηση τµήµατος της ουράς µυός σε eppendorf. 

• Προσθήκη 500λ Tail buffer. 

• Προσθήκη 6λ Proteinase K. 

• Επώαση στους 550 C για 16 ώρες περίπου. 

• Προσθήκη 500λ PCI. 

• Ανάδευση ισχυρά (vortex) για 10min. 

• Φυγοκέντρηση για 30min στους 25ο C στις 13000rpm. 

• Μεταφορά της υδάτινης φάσης σε καθαρό eppendorf. 

• Προσθήκη 500λ χλωροφόρµιο (ΙΑΑ). 

• Ανάδευση ισχυρά (vortex) για 10min. 
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• Φυγοκέντρηση για 15min στους 25ο C στις 13000rpm. 

• Μεταφορά της υδάτινης φάσης σε καθαρό eppendorf. 

• Προσθήκη 500λ ισοπροπανόλη. 

• Ανάδευση απαλά. 

• Επώαση στους -800 C για 30min µε 1 ώρα. 

• Φυγοκέντρηση για 30min στους 4ο C στις 13000rpm. 

• Αφαίρεση του υπερκείµενου. 

• Προσθήκη 500λ EtOH 70%. 

• Φυγοκέντρηση για 30min στους 4ο C στις 13000rpm. 

• Αφαίρεση του υπερκείµενου. 

• Ξήρανση του ιζήµατος. 

• Επαναδιάλυση του ιζήµατος σε 100λ dd H2O. 

• Επώαση στους 55ο C για 1 ώρα. 

• Φωτοµέτρηση του DNA. 

• ∆ιατήρηση του DNA στους -20 ο C. 

 

 

3.3. Γονοτύπιση των µυών µε την µέθοδο της PCR 

 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR, polymerase chain reaction) είναι 

µία µέθοδος βιοχηµείας και µοριακής βιολογίας για την αποµόνωση και τον 

πολλαπλασιασµό µίας αλληλουχίας DNA, µέσω της ενζυµικής αναπαραγωγής του 

DNA χωρίς τη χρήση ζωντανών µικροοργανισµών. Με την PCR µια συγκεκριµένη 

περιοχή του γονιδιώµατος µπορεί να πολλαπλασιαστεί µέχρι και δισεκατοµµύρια 

http://el.wikipedia.org/wiki/PCR
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/DNA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B6%CF%85%CE%BC%CE%BF
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φορές, δεδοµένου ότι είναι γνωστή η νουκλεοτιδική του αλληλουχία. Η αλληλουχία 

του γονιδίου είναι απαραίτητη για τον σχεδιασµό των συνθετικών DNA 

ολιγονουκλεοτιδίων ( εκκινητές primer), όπου το καθένα είναι συµπληρωµατικό µε 

µία από τις αλυσίδες του δίκλωνου DNA. Τα ολιγονουκλεοτίδια που θα 

χρησιµοποιηθούν ως εκκινητήρες πρέπει να δεσµεύονται σε θέσεις αντίθετες από την 

αλληλουχία που πρόκειται να ενισχυθεί, µε άλλα λόγια καθορίζουν τα άκρα του 

θραύσµατος DNA που πρόκειται να ενισχυθεί. 

Στην παρούσα εργασία απαραίτητος είναι ο διαχωρισµός των τριών 

διαφορετικών αλληλοµόρφων της Geminin που φέρουν οι µύες που 

χρησιµοποιήθηκαν. Τα αλληλόµορφα αυτά είναι το αγρίου τύπου (WT) 

αλληλόµορφο, το Floxed αλληλόµορφο που περιέχει τις LoxP θέσεις και το ΚΟ 

αλληλόµορφο που δεν περιέχει τα εξώνια 3 και 4 του γονιδίου της Geminin (Εικόνα 

3.1). Επίσης µέσω της PCR πιστοποιείται η ύπαρξη ή όχι του γονιδίου της Cre 

ρεκοµπινάσης. 

 

3.3.1. PCR για τα αλληλόµορφα της Geminin: 

 

∆υο σετ εκκινητών χρησιµοποιήθηκαν για τον διαχωρισµό των τριών 

αλληλοµόρφων της Geminin µε βάση το διαφορετικό µέγεθος των κοµµατιών DNA 

που ενισχύθηκαν. Το πρώτο σετ των εκκινητών ενισχύει ένα τµήµα DNA που στην 

περίπτωση του WT αλληλοµόρφου έχει µέγεθος 549 βάσεων ενώ στην περίπτωση 

του Floxed αλληλοµόρφου έχει µέγεθος 597 βάσεων. Το δεύτερο σετ εκκινητών 

ενισχύει ένα τµήµα DNA που έχει µέγεθος 249 βάσεων στο ΚΟ αλληλόµορφο. 

Ενισχύει επίσης ένα τµήµα DNA που έχει µέγεθος 1900 βάσεις στο WT 

αλληλόµορφο και 1948 βάσεις στο Floxed αλληλόµορφο τα οποία όµως δεν τα 

παίρνουµε ως προϊόντα της PCR λόγω του µεγέθους τους. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CF%8A%CE%BA%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
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 Οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν είναι: 

 

2003    5΄-tttggacgcatgggacagacc-3΄ 

2004    5΄-gtccaggctgcagtgtctcac-3΄ 

250      5΄-ggaatatttagagttctgaaatgagatg-3΄ 

251      5΄-ccaactcagtcactgtcctgtt-3΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1 Τα τρία διαφορετικά αλληλόµορφα της Geminin που φέρουν οι µύες. Τα 
δυο σετ των εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν για την PCR είναι τα 2003-2004 και 
250-251 και πιάνουν στις θέσεις που φαίνονται στην εικόνα. 

 

 

 

 

2004 

549bp 

2003 250 

Αλληλόµορφο 
WT 

1 2 3 4 5 6 7 

7 6 5 
2004 

597bp 

2003 
4 3 

250 
2 

Αλληλόµορφο 

Floxed 
1 

7 6 5 2 

Αλληλόµορφο 
KO 

250 251 

249bp 

1 
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Για την PCR του WT και του Floxed αλληλοµόρφου µε το σετ των εκκινητών 

2003-2004: 

 

Πίνακας 3.1: Ανίχνευση του WT και του Floxed αλληλοµόρφου της Geminin 
Συστατικά Αρχική συγκέντρωση Τελική συγκέντρωση Τελικός όγκος 

DNA - 300-500ng - 
10x PCR 

buffer 
10x 1x 5µl 

MgCl2 50mM 1,5mM 1,5µl 
dNTPs 10mM 0,2mM each 1 µl 

2003 primer 100pmoles/µl 1pmoles/µl 0,5 µl 
2004 primer 100pmoles/µl 1pmoles/µl 0,5 µl 

Tap pol. 5u/µl 0,05 units 0,5 µl 
H2O - - Μέχρι τα 50 µl 

 

 Η PCR πραγµατοποιείται στις ακόλουθες συνθήκες: 

94οC για 5min 

Για 34 κύκλους: 94οC για 45secs 

                           67oC για 30secs 

                           72oC για 60secs 

72oC για 10min 

4oC για πάντα 

 

Για την PCR του ΚΟ αλληλοµόρφου µε το σετ των εκκινητών 250-251: 

Πίνακας 3.2: Ανίχνευση του ΚΟ αλληλοµόρφου της Geminin 
Συστατικά Αρχική συγκέντρωση Τελική συγκέντρωση Τελικός όγκος 

DNA - 300ng - 
10x PCR 

buffer 
10x 1x 5µl 

MgCl2 50mM 1,5mM 1,5µl 
dNTPs 10mM 0,2mM each 1 µl 

250 primer 100pmoles/µl 1pmoles/µl 0,5 µl 
251 primer 100pmoles/µl 1pmoles/µl 0,5 µl 

Tap pol. 5u/µl 0,05 units 0,5 µl 
H2O - - Μέχρι τα 50 µl 
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 Η PCR πραγµατοποιείται στις ακόλουθες συνθήκες: 

 

94οC για 5min 

Για 34 κύκλους: 94οC για 45secs 

                           62,7oC για 45secs 

                           72oC για 60secs 

72oC για 10min 

4oC για πάντα 

 

 

3.3.2. PCR για την Cre ρεκοµπινάση 

 Ένα σετ εκκινητών χρησιµοποιήθηκε για την ενίσχυση ενός εσωτερικού 

τµήµατος του γονιδίου της Cre ρεκοµπινάσης το Cre-Forward – Cre-Reverse το οποίο 

ενισχύει ένα τµήµα DNA µεγέθους 411 βάσεων. Σαν εσωτερικό κοντρόλ της PCR 

χρησιµοποιήθηκε και ένα δεύτερο σετ εκκινητών, το MEH-Forward – MEH-Reverse, 

που ενισχύουν ένα τµήµα του γονιδίου της µικροσωµικής εποξιδικής υδρολάσης 

(microsomal epoxide hydrolase), ένα γονίδιο που φέρουν οι µύες ανεξάρτητα από το 

ποιο αλληλόµορφο της Geminin φέρουν και ανεξάρτητα από το αν φέρουν το γονίδιο 

της Cre ρεκοµπινάσης και έχει µέγεθος 341 βάσεις. 

 Οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν είναι: 

 

264 Cre-Forward        5΄-aggtgtagagaaggcactcagc-3΄ 

265 Cre-Reverse         5΄-ctaatcgccatcttccagcagg -3΄ 

266 MEH-Forward     5΄-aagtgagtttgcatggcgcagc -3΄ 

267 MEH-Reverse      5΄-ccctttagccccttccctctg -3΄ 
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Για την PCR του αλληλοµόρφου της Cre ρεκοµπινάσης και του ΜΕΗ µε τα 

σετ των εκκινητών 264-265-266-267: 

Πίνακας 3.3: Ανίχνευση των Cre και ΜΕΗ αλληλοµόρφων 
Συστατικά Αρχική 

συγκέντρωση 
Τελική 

συγκέντρωση 
Τελικός όγκος 

DNA - 300-500ng - 
10x PCR buffer 10x 1x 5µl 

MgCl2 50mM 2mM 2µl 
dNTPs 10mM 0,4mM 2 µl 

264 primer 100pmoles/µl 0,4pmoles/µl 0,2 µl 

265 primer 100pmoles/µl 0,4pmoles/µl 0,2 µl 

266 primer 100pmoles/µl 0,4pmoles/µl 0,2 µl 

267 primer 100pmoles/µl 0,4pmoles/µl 0,2 µl 

Tap pol. 5u/µl 0,05 units 0,5 µl 
H2O - - Μέχρι τα 50 µl 

 

 Η PCR πραγµατοποιείται στις ακόλουθες συνθήκες: 

 

94οC για 4min 

Για 30 κύκλους: 94οC για 30secs 

                           60oC για 30secs 

                           72oC για 30secs 

72oC για 5min 

4oC για πάντα 

 

 

3.4. Πέψη του DNA µε ένζυµα περιορισµού 

 

 Για τα πειράµατα in situ υβριδοποίησης χρησιµοποιήθηκαν mRNAs των 

γονιδίων Geminin και Ngn2. Η Geminin είναι κλωνοποιηµένη στο pBluscript KS 
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µεταξύ των ενζύµων περιορισµού EcoRI/BamHI (Spella et al. 2007). Το Ngn2 είναι 

κλωνοποιηµένο στο pBluscript (Gradwohl et al. 1996). Για την παραγωγή των RNA 

ανιχνευτών που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία είναι απαραίτητη η ολική 

πέψη του πλασµιδιακού φορέα του προς µελέτη γονιδίου. Για την παραγωγή του αντι-

νοηµατικού mRNA των γονιδίων Geminin και Ngn2 πέπτονται τα πλασµίδια µε τα 

ένζυµα περιορισµού EcoRI και BamHI αντίστοιχα.  

 

 

 

 

 

 

 

• Επώαση στους 37ο C για 16 ώρες. 

• Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης, συγκέντρωσης 0,8%, για πιστοποίηση της 

πλήρους και σωστής η πέψης. 

 

 

3.5. Καθαρισµός των γραµµικών πλασµιδίων 

 

Η συγκεκριµένη µέθοδος χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό γενετικού 

υλικού, DNA, µε την χρήση φαινόλης, η οποία καταστρέφει όλες τις πρωτεΐνες και τα 

ένζυµα. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την περαιτέρω χρήση του DNA και 

την παρασκευή ανιχνευτών RNA που θα παραχθούν από την µεταγραφή του DNA 

καθώς το RNA είναι ευαίσθητο σε RNAασες. 

 

Πίνακας 3.4: Αντίδραση πέψης 

Υλικά Ποσότητες 

DNA 12-14µg 

Buffer 10x 10λ 

Ένζυµο 5λ 

Νερό - 

Σύνολο 100λ 
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Πειραµατική πορεία: 

• Σε eppendorf τοποθετούνται τα 100λ από την ολική πέψη του πλασµιδίου, 100λ 

water for injection (WFI) και 200λ PCI (25:24:1 v/v) (invitrogen cat. No. 15593-031). 

• Ανάδευση ισχυρά (vortex). 

• Φυγοκέντρηση για 15min στους 25ο C στις 13000rpm. 

• Μεταφορά της υδάτινης φάσης σε καθαρό eppendorf. 

• Προσθήκη 20λ CH3COONa. 

• Ανάδευση ισχυρά. 

• Προσθήκη 550λ EtOH 100% -20ο C. 

• Ανάδευση ισχυρά. 

• Επώαση για 16h στους -20ο C. 

• Φυγοκέντρηση για 20min στις 13000rpm στους 4ο C. 

• Αφαίρεση του υπερκείµενου. 

• Πλύση µε 100λ EtOH 70% -20ο C. 

• Φυγοκέντρηση για 20min στις 13000rpm στους 4ο C. 

• Αφαίρεση του υπερκείµενου. 

• Ξήρανση του ιζήµατος και επαναδιάλυση σε 30λ dd H2O. 
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3.6. Παρασκευή των RNA ανιχνευτών για in situ 

υβριδοποίηση 

 

Η παρασκευή των RNA ανιχνευτών πραγµατοποιείται µε in vitro µεταγραφή. 

Ως µήτρα για την µεταγραφή χρησιµοποιείται το προς µελέτη τµήµα του DNA το 

οποίο θα πρέπει να είναι απολύτως καθαρό για την αποφυγή καταστροφής του RNA 

από RNAασες. Συγκεκριµένα, µεταγράφεται η µη κωδική αλληλουχία του DNA, για 

την παρασκευή RNA το οποίο θα είναι συµπληρωµατικό αυτού που βρίσκεται στο 

έµβρυο. Για την παρατήρηση των περιοχών στις οποίες έχουν συνδεθεί τα δυο RNAs, 

χρησιµοποιούνται dNTPs µε σηµασµένη ουρακίλη µε DIG (DIG RNA Labeling Mix 

10xConc Roche cat. No. 11 277 073 910) τα οποία θα ανιχνευθούν από το αντίσωµα 

anti-DIG (Roche cat. No. 11 093 274 910). Η πολυµεράση που χρησιµοποιείται 

προσθέτει DIG-11-UTP κάθε 20-25 νουκλεοτίδια. Το ένα υπόστρωµα BCIP (Roche 

cat. No. 1 383 221) που χρησιµοποιείται αποφωσφορυλιώνεται µε την αλκαλική 

φωσφατάση η οποία προέρχεται από το ένζυµο. Με την αποφωσφορυλίωση το BCIP 

και το NBT (Roche cat. No. 11 383 213 001) αντιδρούν, µε το πρώτο να οξειδώνεται 

εκπέµποντας µπλε χρώµα και το δεύτερο να ανάγεται εκπέµποντας και αυτό χρώµα. 

Αφού και τα δυο εκπέµπουν ίδιο χρώµα γίνεται ενίσχυση του σήµατος. 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν RNA ανιχνευτές από τα πλασµίδια 

Geminin/pBluscript KS και Ngn2/pBluscript KS και για την µεταγραφή αυτών 

χρησιµοποιείται η Τ7 πολυµεράση (Promega cat. No. P 2075) και στις δύο 

περιπτώσεις. 

 

 

 

 

 

 



Υλικά & Μέθοδοι 

75 

Πίνακας 3.5: Αντίδραση µεταγραφής 

Υλικά Ποσότητες 

DNA 1-2µg 

5x buffer 4λ 

∆ιθειοθρεϊτόλη DTT 2λ 

DIG 2λ 

RNAasin 0,5λ 

RNA Πολυµεράση 1,5λ 

Η2Ο - 

Σύνολο 20λ 

 

• Επώαση στους 37ο C για 3h. 

• Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης 0,8% για τον έλεγχο της ποιότητας του 

RNA που παράχθηκε. 

• Προσθήκη 2λ DNAase I () , που αποικοδοµεί το DNA, και επώαση στους 37ο C για 

30min. 

• Προσθήκη 100λ WFI, 10λ LiCl και 300λ EtOH 100% -20ο C. 

• Επώαση στου -20ο C για περίπου 16h. 

• Φυγοκέντρηση για 30min στις 13000rpm στους 4ο C. 

• Αφαίρεση του υπερκείµενου. 

• Πλύση του ιζήµατος µε 150λ EtOH 70% -20ο C. 

• Αφαίρεση του υπερκείµενου. 

• Ξήρανση του ιζήµατος σε απαγωγό και σε πάγο και επαναδιάλυση σε 30λ WFI 

(Water For Injection). 
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3.7. In situ υβριδοποίηση 

 

Η in situ υβριδοποίηση είναι µια µη ραδιενεργός µέθοδος µελέτης της 

έκφρασης γονιδίων σε επίπεδο RNA. Με τη παρασκευή των σηµασµένων µε DIG 

RNA ανιχνευτών και η ανίχνευσή τους µε anti-DIG αντίσωµα, γίνεται δυνατός ο 

εντοπισµός των περιοχών, πάνω σε τοµές εµβρύων, που έχουν το RNA του προς 

µελέτη γονιδίου. 

 

Πειραµατική πορεία: 

1η ηµέρα 

• Ξεπάγωµα των τοµών από τους -80ο C σε θερµοκρασία δωµατίου για περίπου 

30min. 

• Επώαση των τοµών για 10min σε 4% PFA σε θερµοκρασία δωµατίου. 

• Πλύση των τοµών 3 φορές από 3 min σε 1x PBS. 

• Προσθήκη 750λ οξικό ανυδρίτη στο διάλυµα ακετυλίωσης, οποίος είναι 

απαραίτητος για την υβριδοποίηση των RNA ανιχνευτών. 

• Επώαση των τοµών µέσα στο διάλυµα ακετυλίωσης για 10min σε απαγωγό. Σε αυτό 

το στάδιο γίνεται η προετοιµασία των τοµών για την υβριδοποίηση. 

• Πλύση των τοµών 3 φορές από 3 min σε 1x PBS. 

• Επώαση των τοµών µε το διάλυµα υβριδισµούς για 3h τουλάχιστον σε επωαστικό 

θάλαµο µε 5x SSC. 

• Αντικατάσταση µε RNA ανιχνευτή διαλυµένο σε διάλυµα υβριδισµού. Πριν την 

τοποθέτηση του ανιχνευτή στις τοµές, ο ανιχνευτής επωάζεται για 5min στους 80ο C 

και κατόπιν στον πάγο για 2-3min έτσι ώστε να αναδιαταχτούν τυχόν δεσµοί 

υδρογόνου µεταξύ των βάσεων του RNA. 
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• Τοποθέτηση καλυπτρίδων τις αντικειµενοφόρους και επώαση στους 72ο C σε 

επωαστικό θάλαµο µε 5x SSC για 16h περίπου. 

 

2η ηµέρα 

• Αφαίρεση των καλυπτρίδων τοποθετώντας τις αντικειµενοφόρους σε διάλυµα 5x 

SSC θερµοκρασίας 72ο C. 

• Επώαση των τοµών σε διάλυµα 0,2x SSC στους 72ο C για 1h. 

• Επώαση των τοµών σε διάλυµα 0,2x SSC σε θερµοκρασία δωµατίου για 5min. 

• Επώαση των τοµών σε διάλυµα Β1 σε θερµοκρασία δωµατίου για 5min. 

• Επώαση των τοµών σε διάλυµα Β1 µε 10% ορό, που έχει αδρανοποιηθεί µε 

θερµότητα (FBS), σε θερµοκρασία δωµατίου για 5min. 

• Επώαση των τοµών σε διάλυµα Β1 µε 10% ορό, που έχει αδρανοποιηθεί µε 

θερµότητα (FBS), αντίσωµα anti-DIG σε αραίωση 1:5000. 

• Επώαση των τοµών για 16h περίπου στους 4ο C. 

 

3η ηµέρα 

• Πλύση των τοµών µε Β1 για 5min τρεις φορές. 

• Εξισορρόπηση µε Β3 για 10min. 

• Επώαση µε Β4 σε σκοτάδι µέχρι να αναπτυχθεί το ειδικό χρώµα από τα 

υποστρώµατα. 

• Τερµατισµός της αντίδρασης µε νερό. 

• Τοποθέτηση καλυπτρίδων χρησιµοποιώντας Glycergel mounting medium (Dako 

Cytomation). 

• Παρατήρηση των τοµών σε φωτονικό µικροσκόπιο. 
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3.8. Ανοσοφθορισµός 

 

 Ο ανοσοφθορισµός είναι µια µέθοδος µελέτης της έκφρασης γονιδίων σε 

επίπεδο πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες που εντοπίζονται στα διαφορετικά σηµεία σε µια 

τοµή εµβρύου ανιχνεύονται µε ένα πρωτογενές αντίσωµα που έχει παραχθεί σε έναν 

συγκεκριµένο οργανισµό (πχ. κουνέλι ποντίκι). Το πρωτογενές αντίσωµα ανιχνεύεται 

µε τη σειρά του από ένα δευτερογενές αντίσωµα που αναγνωρίζει τις µη µεταβλητές 

περιοχές του πρωτογενούς αντισώµατος που σε κάθε οργανισµό είναι πανοµοιότυπες. 

Το δευτερογενές αντίσωµα παράγεται σε έναν οργανισµό διαφορετικό από τον 

οργανισµό που παράχθηκε το πρωτογενές και φέρει φθορίζων µόριο το οποίο και 

τελικά ανιχνεύεται µε µικροσκόπιο φθορισµού. 

 

Πειραµατική πορεία: 

1η ηµέρα 

• Ξεπάγωµα των τοµών από τους -80ο C σε θερµοκρασία δωµατίου για περίπου 

30min. 

• Επώαση των τοµών για 10min σε 4% PFA σε θερµοκρασία δωµατίου. 

• Πλύση των τοµών 2 φορές από 5 min σε 1x PBS. 

• Επώαση των τοµών µε 1x PBS Triton 0,3% για 5 min. 

• Πλύση των τοµών 3 φορές από 5 min σε 1x PBS. 

• Επώαση των τοµών µε blocking για περισσότερο από 1h. 

• Επώαση των τοµών µε πρωτογενές αντίσωµα διαλυµένο σε blocking για 16hrs. 

2η ηµέρα 

• Πλύση των τοµών 3 φορές από 5 min σε 1x PBS Tween 0,1%. 

• Επώαση των τοµών µε δευτερογενές αντίσωµα διαλυµένο σε blocking για 1hrs σε 

σκοτάδι. 
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• Πλύση των τοµών 3 φορές από 5 min σε 1x PBS Tween 0,1%. 

• Τοποθέτηση καλυπτρίδων χρησιµοποιώντας mouwiol. 

• Παρατήρηση των τοµών σε συνεστιακό µικροσκόπιο φθορισµού. 

 

Τα αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν: 

 

Πίνακας 3.6: Αντισώµατα 

Αντισώµατα Αραίωση Εταιρία 

 

Anti-Pax6 

 

1/1000 

Developmental Studies 
Hybridoma Bank, 

University of Iowa, Iowa 
City, IA, USA 

Anti-Tbr2 1/1000 Abcam 

Anti-NeuN 1/200 Chemicon 

 

 

3.9. Ανάλυση των δεδοµένων 

 

 Για την ποσοτικοποίηση των αγρίου τύπου (WT) και των Fl/ko Nestin Cre 

µυών επιλέχθηκαν πεδία ίδιου µεγέθους από την πρόσθια περιοχή του εγκεφαλικού 

φλοιού. Στην πρόσθια περιοχή του φλοιού αξιολογήθηκαν δυο διαφορετικές περιοχές 

η ραχιαία και η πλευρική περιοχή του εγκεφαλικού φλοιού. Για κάθε ένα ζώο 

αναλύθηκαν δυο τοµές που καλύπτουν όλη την επιφάνεια του φλοιού από την 

πλευρική κοιλία έως την επιχείλια στιβάδα του φλοιού. Για τις ποσοτικοποιήσεις των 

διαφορετικών µυών επιλέχθηκαν αντίστοιχες τοµές µε σκοπό την απεικόνιση της 

ίδιας περιοχής του εγκεφαλικού φλοιού. Οι φωτογραφίες των πειραµάτων in situ 

υβριδοποίησης είναι από φωτονικό µικροσκόπιο µε 40x φακό ενώ οι φωτογραφίες 

των πειραµάτων ανοσοφθορισµού είναι από συνεστιακό µικροσκόπιο φθορισµού µε 
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63x φακό. Για κάθε µοριακό δείκτη αναλύθηκαν τουλάχιστον δυο ζευγάρια µυών τα 

οποία προήλθαν από δυο τουλάχιστον διαφορετικές γεννήσεις. Για την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα σηµαντικότητας T-Test 

και οι γραµµές σφάλµατος προήλθαν από την τυπική απόκλιση των µέσων όρων των 

τιµών κάθε πεδίου µέτρησης. 

 

 

3.10. ∆ιαλύµατα. 

 

• PBS 10x 

Τελικός όγκος 500ml 

40gr  NaCl 

1gr  KCl 

7,2gr Na2HPO4 

1gr  KH2PO4 

∆εν χρειάζεται ρύθµιση του pH 

 

• PBS 1x 

Τελικός όγκος 100ml 

90ml νερό 

10ml PBS 10x 

Ρύθµιση του pH σε 7,2-7,4 µε HCl  

 

• Παραφορµαλδεΰδη (PFA) 4% 

Τελικός όγκος 500ml 

20gr PFA 

∆ιάλυση σε 1x PBS 
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• Sucrose 30% 

Τελικός όγκος 100ml 

30gr sucrose 

∆ιάλυση σε dd H2O 

 

• Gelatin 

Τελικός όγκος 500ml 

75gr sucrose 

37,5gr gelatin 

∆ιάλυση σε 1x PBS στους 37 ο C 

 

• Tail buffer: 

100mM Tris HCl pH8.5 

5mM EDTA 

0,2% SDS 

200mM NaCl 

 

• 1M Tris HCl pH8.5: 

Τελικός όγκος 500ml 

60,5gr Tris 

Ρύθµιση του pH µε HCl 

 

• 0,5M EDTA pH8: 

Τελικός όγκος 500ml 

93 gr EDTA 
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• 20% SDS: 

Τελικός όγκος 500ml 

100 gr SDS 

 

• 5M NaCl: 

Τελικός όγκος 500ml 

146,1 gr NaCl 

 

• Sodium acetate NaOAc  pH  5.3  3N  CH3COONa 

Τελικός όγκος 1lt 

408gr  Sodium acetate.3H2O 

Ρύθµιση του pH µε οξικό οξύ 

 

• EtOH 70% 

70ml EtOH 100% 

30ml dd H2O 

• TBE 10x pH 8.3 

Τελικός όγκος 500ml 

54gr Tris base (890mM) 

27,5gr boric acid (890mM) 

3,72gr EDTA 

 

• TBE 0,5x pH 8.3 

Τελικός όγκος 500ml 

25ml TBE 10x 

475ml dd H2O 
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• Αγαρόζη 0,8% 

Τελικός όγκος 100ml 

100ml TBE 0,5x 

0,8gr αγαρόζη 

 

• Tris-Cl  mabase (hydroxymethyl)-aminomethan  pH 9.5 

Τελικός όγκος 60 ml 

7,26gr  Tris-Cl 

Ρύθµιση του pH µε HCl 

 

• Tris-Cl pH  7.5 (mabase) 

Τελικός όγκος 150 ml 

18,15gr  Tris-Cl 

Ρύθµιση του pH µε HCl 

 

• SSC 20x  pH 7 

Τελικός όγκος 150ml 

26,25gr  NaCl 

13,2gr  Na3Citrate 2H2O 

Ρύθµιση του pH µε HCl 

 

• NaCl  4M 

Τελικός όγκος 200ml 

46,8gr  NaCl 

∆εν χρειάζεται ρύθµιση του pH 
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• SSC  5x 

Τελικός όγκος 150ml 

37,5ml  SSc 20x 

112,5ml  H2O 

 

• SSC  0,2x 

Τελικός όγκος 200ml 

2ml SSC 20x 

198ml H2O 

 

• Acetylation 

295ml  H2O 

4ml  triethanolamine 

0,525ml HCl 

Ανακατεύω καλά και προσθέτω 0,75ml οξικό ανυδρίτη 

 

• B1 

Τελικός όγκος 300ml 

30ml  Tris-Cl  pH 7,5 

11,25ml  NaCl 

258,75ml  H2O 

 

• Hybridization solution 

Τελικός όγκος 50ml 

2,5ml  herring sperm DNA 

1,25ml yeast RNA 

25ml  Formanide 
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12,5ml SSC  20x 

5ml  Denharts  50x 

3,75ml  H2O 

 

• B3 

Τελικός όγκος 300ml 

30ml  Tris-Cl  pH  9.5 

7,5ml  NaCl 

15ml  MgCl2 

247,5ml  H2O 

Φιλτράρισµα µε ένα φίλτρο 0,45mm πριν τη χρήση. 

 

• Β4 

0,0024gr tetramisole (εµφανιστικό) στα 10ml  B3 

3,5µl/ml NBT και BCIP 

 

• Υποστρώµατα Nitroblue tetrazolium chloride NBT και 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-

phosphate BCIP. 

• Glycergel mounting medium της Dako Cytomation. 

 

• 1x PBS Triton 0,3% 

Τελικός όγκος 20ml 

60µlt Triton 100% 

20ml 1x PBS 
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• 1x PBS Tween 0,1% 

Τελικός όγκος 50ml 

50µlt Tween 100% 

50ml 1x PBS 

 

• Blocking 

Τελικός όγκος 20ml 

0,6gr BSA 

2ml FBS 

18ml 1x PBS Tween 0,1% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Αποτελέσµατα 
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Η αρχή της νευρογένεσης στο εγκεφαλικό φλοιό των µυών λαµβάνει χώρα 

κατά την δέκατη εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης (Embryonic day, E10) του µυός και 

ολοκληρώνεται κατά την δέκατη έβδοµη εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης (Ε17). Στα 

αρχικά στάδια της, απαραίτητη είναι η αυτοανανέωση των πρόδροµων νευρικών 

κυττάρων, µέσω συµµετρικών διαιρέσεων, µε σκοπό την παραγωγή ικανού αριθµού 

κυττάρων, που θα µπορέσουν να δώσουν γένεση στον πληθυσµό των 

διαφοροποιηµένων νευρικών και γλοιακών κυττάρων. Από την δέκατη τέταρτη ηµέρα 

ανάπτυξης (Ε14), τα πρόδροµα νευρικά κύτταρα αρχίζουν να διαιρούνται κυρίως 

ασυµµετρικά µε σκοπό την διαφοροποίηση τους και τον σχηµατισµό των 

διαφοροποιηµένων κυτταρικών τύπων που απαρτίζουν τον ενήλικο εγκεφαλικό 

φλοιό. 

 Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των 

µηχανισµών που ελέγχουν την αυτοανανέωση και διαφοροποίηση των πρόδροµων 

νευρικών κυττάρων στον αναπτυσσόµενο εγκεφαλικό φλοιό και που συµβάλλουν 

στον σχηµατισµό του ενήλικου εγκεφαλικού φλοιού.  

Η Geminin είναι ένα µόριο µε διττό ρόλο, τόσο στην ρύθµιση του κυτταρικού 

κύκλου όσο και στην πορεία διαφοροποίησης των πρόδροµων νευρικών κυττάρων, 

οπότε η διερεύνηση του in vivo ρόλου της στην πορεία ανάπτυξης των πρόδροµων 

νευρικών κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ) στα έµβρυα µυών, 

θα συµβάλλει στην κατανόηση των µηχανισµών αυτών. 

 

 

4.1. ∆ηµιουργία διαγονιδιακών µυών από τους οποίους 

απουσιάζει το γονίδιο της Geminin από τα κύτταρα του 

εγκεφαλικού φλοιού. 

 

 Η Geminin έχει δειχθεί ότι ρυθµίζει τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό µέσω της 

αλληλεπίδρασης της µε τον παράγοντα αδειοδότησης της αντιγραφής Cdt1 (Saxena 

and Dutta 2005; Saxena et al. 2004; Tada et al. 2001; Wohlschlegel et al. 2000). Η 
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Geminin ρυθµίζει επίσης και τους µηχανισµούς που ελέγχουν την διαφοροποίηση 

µέσω της αλληλεπίδρασης της µε µεταγραφικούς παράγοντες όπως τα Hox και το 

Six3 και µε σύµπλοκα αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης όπως το SWI/SNF complex 

και το Polycomb group (Del Bene et al. 2004; Kroll et al. 1998; Luo et al. 2004; Seo 

et al. 2005a). 

Η παρουσία της Geminin είναι απαραίτητη καθώς η πλήρης αποσιώπηση της 

στους µύες εµποδίζει την ανάπτυξη τους από το στάδιο του µοριδίου και µετά 

(Gonzalez et al. 2006; Hara et al. 2006). Προηγούµενες µελέτες του εργαστηρίου µας 

έδειξαν ότι η Geminin εκφράζεται στα πρόδροµα νευρικά κύτταρα του εγκεφαλικού 

φλοιού ενώ απουσιάζει από τα πλήρως διαφοροποιηµένα (Spella et al. 2007). Ο 

ρόλος, όµως, της Geminin στην ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος και στην πορεία 

διαφοροποίησης των πρόδροµων νευρικών κυττάρων δεν έχει ακόµα διαλευκανθεί. 

Για την µελέτη του in vivo ρόλου της και της συµβολής της στους µηχανισµούς 

αυτοανανέωσης και διαφοροποίησης των πρόδροµων κυττάρων, δηµιουργήσαµε 

διαγονιδιακούς µύες από τους οποίους απουσίαζε το γονίδιο της Geminin. Καθώς η 

πλήρης απαλοιφή του γονιδίου της Geminin οδηγεί σε θνησιµότητα (Gonzalez et al. 

2006; Hara et al. 2006), χρησιµοποιήσαµε το Cre-LoxP σύστηµα για την ιστοειδική 

απαλοιφή της στα κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού του µυός. 

Με την χρήση του Cre-LoxP συστήµατος επιτυγχάνεται η απαλοιφή γονιδίων 

ή τµηµάτων γονιδίων σε συγκεκριµένους ιστούς και σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή 

κατά την πορεία της ανάπτυξης. Η Cre ρεκοµπινάση είναι µια πρωτεΐνη που προκαλεί 

οµόλογο ανασυνδυασµό σε συγκεκριµένες θέσεις που καλούνται LoxP θέσεις, οι 

οποίες είναι παλίνδροµες αλληλουχίες που τοποθετούνται εκατέρωθεν του τµήµατος 

DNA που επιθυµούµε να αφαιρέσουµε. Μέσω της επαγωγής της έκφρασης της στον 

επιθυµητό ιστό και την επιθυµητή χρονική στιγµή κατά την πορεία της ανάπτυξης, η 

Cre ρεκοµπινάση επιτυγχάνει την ιστοειδική αποσιώπηση των γονιδίων στόχων. Με 

την δράση της Cre ρεκοµπινάσης οι LoxP αλληλουχίες ενώνονται σύµφωνα µε την 

συµπληρωµατικότητα των βάσεων σχηµατίζοντας µια δίκλωνη περιοχή όπου και 

γίνεται οµόλογος ανασυνδυασµός µε αποτέλεσµα την απαλοιφή του τµήµατος DNA 

που περικλείεται από τις LoxP θέσεις. (Matsusaka et al. 2000; Sternberg and 

Hamilton 1981) (Εικόνα 4.1Β.). 
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Εικόνα 4.1. ∆ηµιουργία διαγονιδιακών µυών που φέρουν µεταλλαγµένα 
αλληλόµορφα της Geminin. (Α) Οι διαγονιδιακοί µύες που χρησιµοποιήθηκαν 
φέρουν συνδιασµό των εξής αλληλοµόρφων: το αγρίου τύπου αλληλόµορφο της 
Geminin που αποτελείται από 7 εξώνια, το Floxed αλληλόµορφο που φέρει LoxP 
αλληλουχίες εκατέρωθεν των εξωνίων 3 και 4 και το ΚΟ αλλήλοµορφο που 
αποτελείται από τα εξώνια 1,2,5,6 και 7. (Β) Η Cre ρεκοµπινάση  αναγνωρίζει τις 
LoxP αλληλουχίες, που φέρει το Floxed αλληλόµορφο της Geminin, τις φέρνει κοντά 
και µετά από οµόλογο ανασυνδιασµό αποκόπτει την θηλιά που σχηµατίζεται και που 
περιέχει τα εξώνια 3 και 4 του γονιδίου της Geminin. Το ΚΟ αλληλόµορφο δεν 
επιτρέπει την σύνθηεση του mRNA και της πρωτεινης της Geminin. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Cre recombinase 

A 

B 

Αλληλόµορφο 
WT 

1 2 3 4 5 6 7 

Αλληλόµορφο 
Floxed 

LoxP LoxP 1 2 3 4 5 6 7 

Αλληλόµορφο 
KO 

LoxP 1 2 5 6 7 
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 Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήσαµε το Cre-LoxP 

σύστηµα για την δηµιουργία διαγονιδιακών µυών που θα δώσουν ελλειµµατικούς για 

την Geminin απόγονους. Χρησιµοποιήσαµε µύες οι οποίοι φέρουν LoxP θέσεις 

εκατέρωθεν των εξωνίων 3 και 4 (Floxed αλληλόµορφο της Geminin) (Εικόνα 4.1Α.). 

Οι LoxP θέσεις του Floxed αλληλοµόρφου της Geminin αναγνωρίζονται από την Cre 

ρεκοµπινάση µε αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας θηλιάς που περιέχει τα εξώνια 3 

και 4. Η Cre ρεκοµπινάση µετά από οµόλογο ανασυνδυασµό αποκόπτει την θηλιά, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργείται το ΚΟ αλληλόµορφο (Εικόνα 4.1Α-Β) από το οποίο 

απουσιάζουν τα εξώνια 3 και 4. Το ΚΟ αλληλόµορφο που δηµιουργείται από την 

συνένωση των εξωνίων 2 και 5 είναι συνήθως ασταθές και δεν επιτρέπει την σύνθεση 

του mRNA και της πρωτεΐνης της Geminin (Karamitros et al. 2010) (Εικόνα 4.1Β.).  

 

 

 Για την αποσιώπηση του γονιδίου της Geminin ειδικά από τα πρόδροµα 

κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού, χρησιµοποιήσαµε ένα διαγονιδιακό µυ που έφερε 

την Cre ρεκοµπινάση υπό τον έλεγχο του ενισχυτή και υποκινητή του γονιδίου της 

Nestin, που από δω και στο εξής θα καλείται Nestin Cre. Ο ανασυνδυασµός που 

προκαλείται από την Nestin Cre αρχίζει κατά την Ε11,5 εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης 

του µυός, ηµέρα που συµπίπτει µε την αρχή της νευρογένεσης στο µυ (Tronche et al. 

1999). 

 Για την παραγωγή των µυών από τους οποίους απουσιάζει η Geminin 

χρησιµοποιήσαµε διαγονιδιακούς µύες που έφεραν ένα ΚΟ και ένα αγρίου τύπου 

αλληλόµορφο της Geminin (Gem KO/WT) καθώς επίσης και το γονίδιο της Nestin Cre 

σε ετεροζυγοτία (Nestin Cre +/-). Τους µύες αυτούς τους διασταυρώσαµε µε µύες που 

έφεραν το Floxed αλληλόµορφο της Geminin (Gem Fl/Fl) (Εικόνα 4.2.). 
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Εικόνα 4.2. ∆ιασταύρωση για την παραγωγή των µυών από τους οποίους 
απουσιάζει το γονίδιο της Geminin. ∆ηµιουργήθηκαν µύες (Α) που έφεραν ένα 
αγρίου τύπου αλληλόµορφο και ένα ΚΟ αλληλόµορφο της Geminin. Οι µύες αυτοί 
έφεραν επίσης την Cre ρεκοµπινάση υπό τον έλεγχο του υποκινητή και ενισχυτή του 
γονιδίου της Nestin (Gem KO/WT Nestin Cre). ∆ηµιουργήθηκαν επίσης µύες (Β) που 
ήταν οµόζυγοι ως προς το Floxed αλληλόµορφο της Geminin (Gem Fl/Fl). Οι µύες 
αυτοί διασταυρώθηκαν και οι απόγονοι τους είναι αγρίου τύπου µύες µε γονότυπο: 
Gem Fl/KO, Gem Fl/WT, Gem Fl/WT Nestin Cre και µύες µε γονότυπο: Gem Fl/KO Nestin 
Cre (Γ) στους οποίους έχει γίνει ιστοειδική απαλοιφή της Geminin στο κεντρικό και 
περιφερικό νευρικό σύστηµα. 

 

 Από την διασταύρωση προκύπτουν οι παρακάτω δυνατοί γονότυποι: 

Gem Fl/KO, Gem Fl/WT, Gem Fl/WT; Nestin Cre+/- και Gem Fl/KO; Nestin Cre+/-. Οι µύες 

που φέρουν γονότυπο Gem Fl/WT είναι αγρίου τύπου, οι µύες που φέρουν γονότυπο 

Gem Fl/KO και Gem FL/WT; Nestin Cre είναι ετερόζυγοι ως προς το γονίδιο της Geminin 

και µύες που φέρουν γονότυπο Gem Fl/KO; Nestin Cre δεν φέρουν την Geminin στο 

ΚΝΣ. Οι αγρίου τύπου και οι ετερόζυγοι µύες δεν παρουσιάζουν διαφορές καθώς η 

έλλειψη του ενός αλληλοµόρφου της Geminin δεν φαίνεται να τους επηρεάζει. Για το 

λόγο αυτό οι αγρίου τύπου και οι ετερόζυγοι µύες από δω και στο εξής θα 

αναφέρονται όλοι ως WT. Οι µύες µε το γονότυπο Gem Fl/KO; Nestin Cre είναι 

ετερόζυγοι ως προς το γονίδιο της Geminin σε όλους τους ιστούς τους εκτός από τα 

Gem Fl/Fl Gem KO/WT; Nestin Cre 
A B 

Γ 
Gem Fl/KO; Nestin Cre 
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κύτταρα του ΚΝΣ όπου δρα η Nestin Cre ρεκοµπινάση µε αποτέλεσµα στα κύτταρα 

αυτά να µετατρέπει το Floxed αλληλόµορφο σε ΚΟ. Οι µύες αυτοί είναι ελλειµατικοί 

για το γονίδιο της Geminin και από δω και στο εξής θα αναφέρονται ως Fl/KO; 

Nestin Cre. 

 

 

4.2. Ταυτοποίηση του γονοτύπου των WT και των Fl/ΚΟ; 

Nestin Cre µυών. 

 

 Οι Fl/ΚΟ; Nestin Cre µύες που χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της 

παρούσας εργασίας δεν µπορούν να διαχωριστούν σύµφωνα µε µορφολογικά 

κριτήρια από τα WT, για το λόγο αυτό ο διαχωρισµός των µυών γίνεται µε την 

µέθοδο της PCR. Ο διαχωρισµός των µυών σε WT και Fl/KO Nestin Cre γίνεται µε 

συνδυασµό τριών PCR: την Nestin Cre PCR που ενισχύει το γονίδιο της Nestin Cre, 

την Floxed PCR που ενισχύει τα WT και Floxed αλληλόµορφα της Geminin και την 

ΚΟ PCR που ενισχύει το ΚΟ αλληλόµορφο της Geminin (Εικόνα 4.3.). Το DNA που 

χρησιµοποιείται ως µήτρα γι αυτές τις PCR είναι γενωµικό DNA και έχει αποµονωθεί 

από τις ουρές των µυών αυτών. 

 Στην Nestin Cre PCR γίνεται παράλληλη ανίχνευση δυο αλληλοµόρφων µε 

την χρήση κατάλληλων εκκινητών. Το σετ Cre-Forward και Cre-Reverse των 

εκκινητών ενισχύει ένα εσωτερικό τµήµα του γονιδίου της Cre ρεκοµπινάσης και 

δίνει ένα προϊόν 411 ζευγών βάσεων. Το σετ MEH-Forward και MEH-Reverse των 

εκκινητών ενισχύει µέρος του γονιδίου της µικροσωµικής εποξιδικής υδρολάσης 

(microsomal epoxide hydrolase, MEH), µεγέθους 341 ζευγών βάσεων, ένα γονίδιο 

που βρίσκεται σε διαφορετικό γενετικό τόπο από αυτόν της Nestin και της Geminin 

και το οποίο απαντάται και στους WT και στους Fl/KO Nestin Cre µύες. Οι εκκινητές 

για την µικροσωµική εποξιδική υδρολάση, MEH-Forward και MEH-Reverse, 

χρησιµοποιούνται σαν εσωτερικό κοντρόλ της Nestin Cre PCR. Στους µύες που 

γίνεται ενίσχυση και των δυο προϊόντων µετά από την Nestin Cre PCR φέρουν το 
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γονίδιο της Nestin Cre, ενώ στους µύες που γίνεται ενίσχυση µόνο ενός προϊόντος 

από αυτήν την PCR δεν φέρουν το γονίδιο της Nestin Cre (Εικόνα 4.3.Α). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.3. ∆ιαχωρισµός των διαγονιδιακών µυών σύµφωνα µε τον γονότυπο 
τους. Πραγµατοποιούµε PCR σε γενωµικό DNA αποµονωµένο από ουρές µυών (Α) 
Ενίσχυση τµηµάτων DNA που αντιστοιχούν στο αλληλόµορφο της Cre 
ρεκοµπινάσης, µεγέθους 411 ζευγών βάσεων, και στο αλληλόµορφο της 
µικροσωµικής εποξιδικής υδρολάσης, µεγέθους 341 ζευγών βάσεων, (Nestin Cre 
PCR). (Β) Ενίσχυση του Floxed αλληλοµόρφου της Geminin που έχει µέγεθος 597 
ζεύγη βάσεων και του WT αλληλοµόρφου της Geminin που έχει µεγέθους 549 ζεύγη 
βάσεων, (Floxed PCR). (Γ) Ενίσχυση του ΚΟ αλληλοµόρφου της Geminin που έχει 
µέγεθος 249 ζεύγη βάσεων, (ΚΟ PCR). Ο συνδυασµός των τριών PCR µας δείχνει 
τον γονότυπο των µυών. Με συνδυασµό των τριών αυτών PCRs ο γονότυπος του 
µυός 1 είναι GemFl/KO; Nestin Cre αφού σύµφωνα µε την Nestin Cre PCR φέρει το 
γονίδιο της Nestin Cre, σύµφωνα µε την Floxed PCR φέρει µόνο το τµήµα των 597bp 
άρα έχει µόνο το Floxed αλληλόµορφο και τέλος σύµφωνα µε την ΚΟ PCR φέρει το 
ΚΟ αλληλόµορφο. Αντίστοιχα ο µυς 2 είναι GemFl/WT και ο 3 είναι GemWT/WT. Στον 
πρώτο µυ το γονίδιο της Geminin απουσιάζει, ενώ οι δύο τελευταίοι µύες 
χρησιµοποιούνται ως κοντρόλ (WT). 
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 Στην Floxed PCR χρησιµοποιείται το σετ εκκινητών 2003-2004 που ενισχύει 

το τµήµα της Geminin µεταξύ των εξωνίων 4 και 5. Στο WT αλληλόµορφο της 

Geminin, αυτό το τµήµα έχει µέγεθος 549 ζεύγη βάσεων, ενώ στο Floxed 

αλληλόµορφο έχει µέγεθος 597 ζεύγη βάσεων λόγω του ότι ενισχύεται και η µια 

LoxP θέση που φέρει το Floxed αλληλόµορφο. Στους µύες που ενισχύεται µόνο το 

τµήµα που αντιστοιχεί στα 597 ζεύγη βάσεων, συµπεραίνουµε ότι φέρουν µόνο το 

Floxed αλληλόµορφο, ενώ σε αυτούς που ενισχύονται το τµήµα των 597 ζευγών 

βάσεων και αυτό των 549, φέρουν και το WT και το Floxed αλληλόµορφο της 

Geminin και είναι GemFl/WT. Τέλος στους µύες που ενισχύεται µόνο το τµήµα που 

αντιστοιχεί στα 549 ζεύγη βάσεων φέρουν µόνο το WT αλληλόµορφο της Geminin 

(Εικόνα 4.3.Β). Με την Floxed PCR το ΚΟ αλληλόµορφο της Geminin δεν µπορεί να 

ενισχυθεί καθώς ένα µέρος του τµήµατος στο οποίο δεσµεύεται το σετ εκκινητών της 

Floxed PCR έχει αφαιρεθεί. 

 Το ΚΟ αλληλόµορφο της Geminin ενισχύεται µε την KO PCR. Σ’ αυτήν την 

PCR χρησιµοποιείται το σετ εκκινητών 250-251 που ενισχύει το τµήµα της Geminin 

ακριβώς µετά το 2ο εξώνιο και πριν το εξώνιο 5. Το τµήµα αυτό της Geminin υπάρχει 

και στα τρία αλληλόµορφα που φέρουν οι διαγονιδιακοί µύες που χρησιµοποιούµε σ’ 

αυτήν της εργασία όµως το τµήµα αυτό στα WT και Floxed αλληλόµορφα της 

Geminin είναι πολύ µεγάλο (της τάξεως των 1900 ζευγών βάσεων) για να µπορέσει 

να δώσει προϊόν στην ΚΟ PCR. Στην KO PCR λοιπόν, ανιχνεύεται µόνο το ΚΟ 

αλληλόµορφο που έχει µέγεθος 249 ζεύγη βάσεων (Εικόνα 4.3.Γ). 

 

 

4.3. Στους Fl/ΚΟ; Nestin Cre µύες η ιστοειδική αποσιώπηση 

του γονιδίου της Geminin πραγµατοποιείται τόσο σε επίπεδο 

mRNA όσο και σε επίπεδο πρωτεΐνης. 

 

 Για την ιστοειδική απαλοιφή του γονιδίου της Geminin από τα κύτταρα του 

εγκεφαλικού φλοιού χρησιµοποιήθηκε η Nestin Cre, η δράση της οποίας αρχίζει από 

την Ε11,5 εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης του µυός. Με σκοπό τον προσδιορισµό της 
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αποδοτικότητας του οµόλογου ανασυνδυασµού από την Nestin Cre και την 

πιστοποίηση της απαλοιφής από τα κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού σε επίπεδο 

mRNA πραγµατοποιήσαµε πειράµατα in situ υβριδοποίησης µε σηµασµένους αντι-

νοηµατικούς RNA ανιχνευτές (probes) έναντι της Geminin σε WT και Fl/KO; Nestin 

Cre µύες. Ελέγχθηκε το ποσοστό έκφρασης του mRNA της Geminin στον 

εγκεφαλικό φλοιό εµβρύων ηλικίας Ε12,5 (Εικόνα 4.4 Α-Β), Ε14,5 (Εικόνα 4.4 Γ-∆) 

και Ε18,5 (Εικόνα 4.4 Ε-Στ). 

 Στα WT έµβρυα, το mRNA της Geminin εντοπίζεται στις νευρογενετικές 

ζώνες, την κοιλιακή και την υποκοιλιακή ζώνη, του εγκεφαλικού φλοιού (Εικόνα 4.4. 

Α-Γ-Ε) από την αρχή, Ε12,5, µέχρι και το τέλος, Ε18,5, της νευρογένεσης του µυός 

ενώ απουσιάζει από την φλοιϊκή πλάκα που περιέχει τα πλήρως διαφοροποιηµένα 

κύτταρα (Spella et al. 2007). Αντίθετα, στα Fl/KO Nestin Cre έµβρυα, το mRNA της 

Geminin απουσιάζει από όλα τα κύτταρα, τόσο στις νευρογενετικές ζώνες όσο και 

στην φλοιϊκή πλάκα, του εγκεφαλικού φλοιού ήδη από την Ε12,5 ηµέρα ανάπτυξης 

(Εικόνα 4.4. Β-∆-Στ). 

Είναι εµφανές ότι ενώ η δράση της Nestin Cre αρχίζει από την Ε11,5 

εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης, η απαλοιφή του mRNA της Geminin από όλα τα 

κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού έχει ολοκληρωθεί µέχρι την Ε12,5 εµβρυική ηµέρα 

ανάπτυξης. Με την χρήση, λοιπόν, της Nestin Cre επιτεύχθηκε η πλήρης απαλοιφή 

του γονιδίου της Geminin από τα κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού του µυός, σε 

επίπεδο mRNA. 

 

Πραγµατοποιήσαµε επίσης και πειράµατα ανοσοφθορισµού σε µετωπιαίες 

τοµές εγκεφάλων εµβρύων για την πιστοποίηση της απουσίας της πρωτεΐνης της 

Geminin. Τα αποτελέσµατα από αυτά τα πειράµατα συµφωνούν µε τα πειράµατα in 

situ υβριδοποίησης (∆ιδακτορική διατριβή Μάγδας Σπέλλας 2010). 

Με την χρήση, λοιπόν, του Cre-LoxP συστήµατος η απαλοιφή του γονιδίου 

της Geminin από την Nestin Cre έγινε µε επιτυχία στα κύτταρα του εγκεφαλικού 

φλοιού του µυός σε επίπεδο DNA, RNA και πρωτεΐνης ήδη από τα αρχικά στάδια της 

νευρογένεσης. 
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Εικόνα 4.4. Η Nestin Cre επιτυγχάνει την αποσιώπηση της Geminin στα 
κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού. In situ υβριδοποίηση (Α-Στ) για την ανίχνευση 
του mRNA της Geminin σε µετωπιαίες (coronal) τοµές εγκεφάλου αποµονωµένους 
από αγρίου τύπου (WT) και από Fl/ΚΟ; Nestin Cre έµβρυα. Η ανάλυση έγινε σε 
έµβρυα κατά την δωδέκατη εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης (Ε12,5) (Α-Β), την δέκατη 
τέταρτη (Ε14,5) (Γ-∆) και στην δέκατη όγδοη εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης (Ε18,5) (Ε-
Στ). Οι φωτογραφίες είναι από φωτονικό µικροσκόπιο µε 4x µεγέθυνση. 
Παρατηρείται απαλοιφή του mRNA της Geminin ήδη από την Ε12,5 εµβρυική ηµέρα 
ανάπτυξης του µυός. 
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4.4. Η Geminin συµβάλλει στην παραγωγή του σωστού 

αριθµού των πρόδροµων κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού. 

 

 Τα πρόδροµα νευρικά κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού είναι πολυδύναµα 

κύτταρα που έχουν την δυνατότητα αυτοανανέωσης και εντοπίζονται στις 

νευρογενετικές ζώνες του εγκεφαλικού φλοιού (McKay 1997; Pevny and Rao 2003). 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των νευρώνων, των αστροκυττάρων και των 

ολιγοδενδροκυττάρων, που αποτελούν τον ενήλικο εγκεφαλικό φλοιό, προέρχονται 

από αυτά τα πρόδροµα κύτταρα. Στα αρχικά στάδια της νευρογένεσης τα πρόδροµα 

νευρικά κύτταρα διαιρούνται κυρίως συµµετρικά µε σκοπό την παραγωγή ικανού 

αριθµού πρόδροµων κυττάρων που θα µπορέσουν να δώσουν γένεση στα 

διαφοροποιηµένα νευρικά κύτταρα που απαρτίζουν τον εγκεφαλικό φλοιό (Noctor et 

al. 2004; Rakic 1988). Στα µετέπειτα στάδια όµως, τα πρόδροµα νευρικά κύτταρα 

αρχίζουν να διαιρούνται ασυµµετρικά και διαφοροποιούνται µε σκοπό την παραγωγή 

των νευρικών κυττάρων (Miyata et al. 2004; Noctor et al. 2004). Η πρόωρη 

διαφοροποίηση των πρόδροµων κυττάρων µπορεί να οδηγήσει σε ανώµαλο 

σχηµατισµό του εγκεφαλικού φλοιού. 

 Η παραγωγή και η διατήρηση, λοιπόν, του σωστού αριθµού πρόδροµων 

νευρικών κυττάρων στις νευρογενετικές ζώνες του εγκεφαλικού φλοιού, είναι πολύ 

σηµαντική για την σωστή ανάπτυξη του εξελισσόµενου εγκεφαλικού φλοιού στα 

θηλαστικά. Το ερώτηµα που θέλουµε να διερευνήσουµε είναι ποιοί είναι οι 

µηχανισµοί που ελέγχουν την κυτταρική διαίρεση των πρόδροµων νευρικών 

κυττάρων και πως αυτοί οι µηχανισµοί αυτοί συνεργάζονται µε τους µηχανισµούς 

που προωθούν την διαφοροποίηση τους. Για το λόγο αυτό µελετήσαµε µύες στους 

οποίους έχουµε αδρανοποίηση ιστοειδικά το γονίδιο της Geminin, ενός µορίου που 

έχει δειχτεί ότι ελέγχει τις διαδικασίες αυτές. 

 

Για να προσδιορίσουµε εάν η απουσία έκφρασης της Geminin στα πρόδροµα 

κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού επηρεάζει την παραγωγή του σωστού αριθµού τους 

κατά την πορεία της νευρογένεσης, συγκρίναµε τον αριθµό των κυττάρων που 



Αποτελέσµατα 

99 

εντοπίζονται στις νευρογενετικές ζώνες των WT και Fl/KO; Nestin Cre εµβρύων µε 

την χρήση της φθορίζουσας χρωστικής Toto-3, µια χρωστική που δεσµεύεται στο 

DNA όλων των κυττάρων. 

Πραγµατοποιήθηκε ποσοτική ανάλυση των Toto-3+ κυττάρων σε µετωπιαίες 

τοµές εγκεφάλου εµβρύων ηλικίας Ε14,5 (Εικόνα 4.5.) και παρατηρήθηκε µία 

σηµαντική αύξηση του µεγέθους της κοιλιακής ζώνης (ventricular zone, VZ) στους 

φλοιούς των Fl/KO Nestin Cre εµβρύων σε σχέση µε τα WT έµβρυα (Εικόνα 4.5. Α-

Β). Ο αριθµός των Toto-3+ κυττάρων αυξήθηκε από 234 ± 7 ανά πεδίο, στα WT 

έµβρυα, σε 276 ± 3 κύτταρα ανά πεδίο, στα Fl/KO; Nestin Cre έµβρυα. Μετά από 

στατιστική ανάλυση τεσσάρων ζευγαριών εµβρύων παρατηρήθηκε µια στατιστικώς 

σηµαντική αύξηση, της τάξεων του 18% (** P<0,01), των Toto-3 θετικών κυττάρων 

στην κοιλιακή ζώνη των Fl/KO Nestin Cre εµβρύων σε σχέση µε τα WT (Εικόνα 4.5. 

Γ). 

Από αντίστοιχη ποσοτική ανάλυση των Toto-3+ κυττάρων της υποκοιλιακής 

ζώνης, καµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε στον πληθυσµό των 

πρόδροµων νευρικών κυττάρων της υποκοιλιακής ζώνης στα WT και στα Fl/KO; 

Nestin Cre έµβρυα, 103 ± 10 και 106 ± 9 κύτταρα ανά πεδίο αντίστοιχα. 

Είναι, λοιπόν, εµφανές ότι σε εγκεφάλους εµβρύων στους οποίους έχει 

απαλοιφεί το γονίδιο της Geminin παρατηρείται αύξηση του πάχους της κοιλιακής 

ζώνης του εγκεφαλικού φλοιού ως απόρροια της αύξησης του συνολικού αριθµού 

κυττάρων στην ζώνη αυτή. Παρόµοια αύξηση δεν παρατηρείται στην υποκοιλιακή 

ζώνη του εγκεφαλικού φλοιού. 
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Εικόνα 4.5. Η απουσία της Geminin έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του 
αριθµού των κυττάρων της κοιλιακής ζώνης. Χρώση µε την φθορίζουσα χρωστική 
Toto-3 (Α-Β) που δεσµεύεται στο DNA όλων των πυρήνων. Αναλύθηκαν µετωπιαίες 
τοµές πρόσθιου εγκεφάλου από έµβρυα αγρίου τύπου WT (Α) και από Fl/ΚΟ; Nestin 
Cre έµβρυα (Β) στην 14η εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης (Ε14,5). Στο διάγραµµα (Γ) 
αναπαριστάται ο µέσος όρος των τιµών από τα 4 ζευγάρια εµβρύων που µετρήθηκαν 
σε κάθε περιοχή, οι γραµµές σφάλµατος προκύπτουν από την τυπική απόκλιση των 
τιµών αυτών και η στατιστική ανάλυση έγινε µε t-Test (** P<0,01). Οι φωτογραφίες 
είναι από συνεστιακό µικροσκόπιο φθορισµού µε 63x φακό. Ο συνολικός αριθµός 
των κυττάρων της κοιλιακής ζώνης είναι στατιστικώς σηµαντικά αυξηµένος κατά 
18% στα Fl/ΚΟ; Nestin Cre έµβρυα ενώ ο συνολικός αριθµός των κυττάρων στης 
υποκοιλιακής ζώνης δεν µεταβάλλεται στατιστικώς σηµαντικά. VZ: κοιλιακή ζώνη, 
SVZ: υποκοιλιακή ζώνη. 
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4.4.1. Η απαλοιφή του γονιδίου της Geminin επηρεάζει την 

παραγωγή των πρόδροµων κυττάρων της κοιλιακής και της 

υποκοιλιακής ζώνης. 

 

 Τρεις ξεχωριστοί πληθυσµοί πρόδροµων κυττάρων δίνουν γένεση στους 

νευρώνες και στα γλοιακά κύτταρα στον εµβρυικό τελεγκέφαλο. Τα νευροεπιθηλιακά 

κύτταρα (neuroepithelial cells, NE) είναι ο πρώτος τύπος πρόδροµων κυττάρων και 

εµφανίζεται στον αναπτυσσόµενο εγκεφαλικό φλοιό κατά την Ε10 εµβρυική ηµέρα 

ανάπτυξης. Τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα αποτελούν τον τοίχο του νευρικού σωλήνα 

κατά την έναρξη της νευρογένεσης που θα δώσει γένεση στην κύρια νευρογενετική 

ζώνη του φλοιού, την κοιλιακή ζώνη. Τα πρόδροµα αυτά κύτταρα δίνουν γένεση: 

στους νευρώνες που σχηµατίζονται νωρίς κατά την νευρογένεση (early-born neurons) 

του φλοιού και επίσης στους δύο άλλους πληθυσµούς πρόδροµων κυττάρων, τα 

κύτταρα ακτινωτής γλοίας (radial glial cells, RG) και τα βασικά πρόδροµα κύτταρα 

(basal progenitors, BP) (Gotz and Huttner 2005; Guillemot 2005). 

 Τα κύτταρα ακτινωτής γλοίας, που προέρχονται από ασυµµετρικές διαιρέσεις 

των ΝΕ, αρχίζουν να παράγονται κατά την Ε10-Ε13 εµβρυική ηµέρα και σιγά-σιγά 

αντικαθιστούν τα ΝΕ στην κοιλιακή ζώνη του φλοιού µε αποτέλεσµα, µέχρι την 

εµβρυική ηµέρα Ε14, να αποτελούν τον κύριο πληθυσµό πρόδροµων κυττάρων της 

κοιλιακής ζώνης (Hartfuss et al. 2001; Noctor et al. 2002). ∆ιαχωρίζονται από τα ΝΕ 

καθώς αρχίσουν να εµφανίζουν εκτός από τα χαρακτηριστικά των νευροεπιθηλιακών 

κυττάρων, γνωρίσµατα αστρογλοιακών κυττάρων (Campbell and Gotz 2002; Gotz 

and Barde 2005; Kriegstein and Gotz 2003). Τα κύτταρα ακτινωτής γλοίας 

διαιρούνται κυρίως ασυµµετρικά δίνοντας γένεση σε ένα κύτταρο ακτινωτής γλοίας 

και έναν διαφοροποιηµένο νευρώνα είτε δίνοντας γένεση σε ένα κύτταρο ακτινωτής 

γλοίας και ένα βασικό πρόδροµο κύτταρο (Haubensak et al. 2004; Miyata et al. 2004; 

Noctor et al. 2004). 

 

 Η αποσιώπηση της Geminin επηρεάζει την παραγωγή του σωστού αριθµού 

κυττάρων της κοιλιακής ζώνης, αυξάνοντας τον συνολικό αριθµό των κυττάρων στην 

ζώνη αυτή του εγκεφαλικού φλοιού. Με σκοπό την ταυτοποίηση των κυττάρων, των 
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οποίων ο αριθµός αυξάνεται, πραγµατοποιήσαµε πειράµατα ανοσοφθορισµού µε τον 

µεταγραφικό παράγοντα Pax6 που είναι δείκτης των κυττάρων ακτινωτής γλοίας που 

εντοπίζονται, ως επί το πλείστον, στην κοιλιακή ζώνη του εγκεφαλικού φλοιού 

(Englund et al. 2005; Gotz and Barde 2005). 

 Η ποσοτική ανάλυση των Pax6+ κυττάρων πραγµατοποιήθηκε σε µετωπιαίες 

τοµές πρόσθιου εγκεφάλου αποµονωµένους από αγρίου τύπου, WT και Fl/KO;Nestin 

Cre έµβρυα ηλικίας Ε14,5 (Εικόνα 4.6. Α-Β). Οι περιοχές που αναλύθηκαν ήταν 

παρόµοιες µεταξύ των WT και Fl/KO;Nestin Cre εµβρύων και αντίστοιχες µε αυτές 

που αναλύθηκαν στα πειράµατα µε το Toto-3. Στην κοιλιακή ζώνη του εγκεφαλικού 

φλοιού παρατηρήθηκε µια αύξηση των Pax6+ κυττάρων στα Fl/KO; Nestin Cre 

έµβρυα από 213 ± 2 ανά πεδίο στα WT έµβρυα σε 265 ± 3 ανά πεδίο στα Fl/KO; 

Nestin Cre (Εικόνα 4.6. Γ). Στατιστική ανάλυση σε τέσσερα ζευγάρια εµβρύων 

αναδεικνύει την αύξηση, της τάξεως του 24%, του συνολικού αριθµού των Pax6 

θετικών κυττάρων στην κοιλιακή ζώνη του εγκεφαλικού φλοιού στατιστικώς 

σηµαντική, (*** P<0,001). Η διαφορά αυτή παρατηρήθηκε µόνο στην πρόσθια 

περιοχή του εγκεφαλικού φλοιού. Η αύξηση αυτή είναι αντίστοιχη µε την αύξηση 

των Toto-3 θετικών κυττάρων, οδηγώντας µας στο συµπέρασµα ότι ο πληθυσµός που 

επηρεάζεται από την απαλοιφή της Geminin, στην κοιλιακή ζώνη του εγκεφαλικού 

φλοιού, είναι αυτός των κυττάρων της ακτινωτής γλοίας. 

Ένα µικρό ποσοστό των Pax6 θετικών κυττάρων εντοπίζεται στην 

υποκοιλιακή ζώνη του εγκεφαλικού φλοιού και στα WT και στα Fl/KO Nestin Cre 

έµβρυα. Ο αριθµός αυτών των κυττάρων δεν παρουσίασε καµία διαφορά στα WT και 

Fl/KO Nestin Cre έµβρυα καθώς ο αριθµός τους από 19 ± 3 µεταβλήθηκε σε 21 ± 3 

κύτταρα ανά πεδίο στα Fl/KO; Nestin Cre έµβρυα. 

 Οδηγούµαστε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι η απαλοιφή του γονιδίου της 

Geminin από τα κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού έχει σαν αποτέλεσµα την 

παραγωγή µεγαλύτερου αριθµού κυττάρων ακτινωτής γλοίας. 
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Εικόνα 4.6. Η έλλειψη της Geminin οδηγεί σε αύξηση των πρόδροµων κυττάρων 
ακτινωτής γλοίας της κοιλιακής ζώνης. Ανοσοφθορισµός (Α-Β) σε µετωπιαίες 
τοµές πρόσθιου εγκεφάλου από αγρίου τύπου WT (Α) και Fl/ΚΟ; Nestin Cre (Β) 
έµβρυα Ε14,5 ηµερών, µε αντίσωµα έναντι του Pax6 µεταγραφικού παράγοντα που 
εκφράζεται στα κύτταρα ακτινωτής γλοίας. Στο διάγραµµα (Γ) αναπαρίσταται ο 
µέσος όρος των τιµών που µετρήθηκαν σε κάθε περιοχή από 4 ζευγάρια εµβρύων, οι 
γραµµές σφάλµατος προκύπτουν από την τυπική απόκλιση των τιµών αυτών και µετά 
από επεξεργασία µε το στατιστικό πρόγραµµα t-Test (*** P<0,001). Οι φωτογραφίες 
είναι από συνεστιακό µικροσκόπιο φθορισµού µε 63x µεγέθυνση. Παρατηρείται µια 
στατιστικώς σηµαντική αύξηση, της τάξεως των 24%, των ακτινωτών νευρογλοιακών 
κυττάρων στην κοιλιακή ζώνη των Fl/ΚΟ; Nestin Cre εµβρύων. VZ: κοιλιακή ζώνη, 
SVZ: υποκοιλιακή ζώνη. 
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 Τα βασικά πρόδροµα κύτταρα είναι ο τρίτος τύπος πρόδροµων κυττάρων που 

εµφανίζεται στον αναπτυσσόµενο εγκεφαλικό φλοιό. Τα κύτταρα αυτά αρχίζουν να 

εµφανίζονται κατά την Ε13-Ε14 εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης και είναι η κύρια πηγή 

νευρώνων στον αναπτυσσόµενο εγκεφαλικό φλοιό του µυός. Τα βασικά πρόδροµα 

κύτταρα διαχωρίζονται από τα νευροεπιθηλιακά και κύτταρα ακτινωτής γλοίας, διότι 

µετά την παραγωγή τους µεταναστεύουν προς την βασική περιοχή του φλοιού και 

εναποτίθενται σε µια διαφορετική νευρογενετική ζώνη, την υποκοιλιακή ζώνη του 

εγκεφαλικού φλοιού. Τα κύτταρα αυτά, εν αντιθέσει µε τα ΝΕ και τα RG, έχουν πολύ 

µικρό πολλαπλασιαστικό δυναµικό και διαφοροποιούνται πραγµατοποιώντας 

συµµετρικές διαιρέσεις µε σκοπό την παραγωγή δυο πλήρως διαφοροποιηµένων 

νευρικών κυττάρων (Haubensak et al. 2004; Miyata et al. 2004; Noctor et al. 2004). 

 

 Παρότι δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικώς σηµαντική διαφορά στον 

συνολικό αριθµό των κυττάρων της υποκοιλιακής ζώνης στα WT και στα Fl/KO 

Nestin Cre έµβρυα, θελήσαµε να δούµε αν παρατηρείται κάποια αλλαγή στην 

ταυτότητα των κυττάρων της υποκοιλιακής ζώνης και συγκεκριµένα στον πληθυσµό 

των βασικών πρόδροµων κυττάρων. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήσαµε τον 

µεταγραφικό παράγοντα Tbr2 ως δείκτη των κυττάρων αυτών (Englund et al. 2005). 

 Αναλύθηκαν µετωπιαίες τοµές εγκεφάλου από αγρίου τύπου, WT και Fl/KO; 

Nestin Cre έµβρυα ηλικίας Ε14,5 σε αντίστοιχες περιοχές µε αυτές των 

προηγούµενων πειραµάτων. Παρατηρείται µια αύξηση του συνολικού αριθµού των 

Tbr2 θετικών κυττάρων στα Fl/KO; Nestin Cre έµβρυα (Εικόνα 4.7. Α-Β). 

Συγκεκριµένα ο αριθµός των Tbr2+ κυττάρων της υποκοιλιακής ζώνης του 

εγκεφαλικού φλοιού των Fl/KO; Nestin Cre εµβρύων αυξήθηκε. Από 72 ± 4 Tbr2+ 

κύτταρα ανά πεδίο στα WT έµβρυα ο αριθµός αυξήθηκε σε 88 ± 2 κύτταρα ανά πεδίο 

στα Fl/ΚΟ; Nestin Cre έµβρυα. Παρατηρήθηκε µια αύξηση της τάξεως του 22% (** 

P<0,01) και η οποία είναι στατιστικώς σηµαντική (Εικόνα 4.7. Γ). Η αύξηση αυτή 

εντοπίζεται µόνο στην πρόσθια περιοχή του εγκεφαλικού φλοιού. 
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Εικόνα 4.7. Η ιστοειδική απαλοιφή της Geminin οδηγεί σε αύξηση του αριθµού 
των βασικών πρόδροµων κυττάρων της υποκοιλιακής ζώνης. Ανοσοφθορισµός 
(Α-Β) µε τον µεταγραφικό παράγοντα Tbr2, δείκτη των βασικών πρόδροµων 
κυττάρων, σε µετωπιαίες τοµές εµπρόσθιου εγκεφάλου από αγρίου τύπου (WT) (Α) 
και Fl/ΚΟ; Nestin Cre (Β) µύες κατά την 14η εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης. Για την 
ανάλυση (διάγραµµα Γ) χρησιµοποιήθηκαν 3 ζευγάρια εµβρύων ενώ τα 
αποτελέσµατα αναλύθηκαν από το στατιστικό πρόγραµµα t-Test (** P<0,01). Τα 
δεδοµένα προέκυψαν από τον µέσο όρο των τιµών που µετρήθηκαν ενώ οι γραµµές 
σφάλµατος προκύπτουν από την τυπική απόκλιση των τιµών. Οι φωτογραφίες είναι 
από συνεστιακό µικροσκόπιο φθορισµού µε 63x φακό. Παρατηρείται αύξηση του 
αριθµού των Tbr2 θετικών κυττάρων στην υποκοιλιακή ζώνη του εγκεφαλικού 
φλοιού κατά 22%, ενώ αντίστοιχη αύξηση δεν παρατηρείται στην κοιλιακή ζώνη. 
VZ: κοιλιακή ζώνη, SVZ: υποκοιλιακή ζώνη. 
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Ένας αρκετά µεγάλος αριθµός Tbr2 θετικών κυττάρων εντοπίζεται και στην 

κοιλιακή ζώνη του εγκεφαλικού φλοιού και αποτελεί τον πληθυσµό των 

νεοσχηµατισµένων βασικών πρόδροµων κυττάρων που µεταναστεύει. Όπως φαίνεται 

από το διάγραµµα (Εικόνα 4.7. Γ), ο πληθυσµός των βασικών πρόδροµων κυττάρων 

που βρίσκεται στην φάση της µετανάστευσης δεν παρουσιάζει κάποια στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά στα WT έµβρυα, που ο αριθµός τους είναι 80 ± 4 ανά πεδίο, και 

στα Fl/KO Nestin Cre έµβρυα, που ο αριθµός τους είναι 80 ± 3 ανά πεδίο. 

 

 Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι µε την έλλειψη του γονιδίου της 

Geminin έχουµε αύξηση του συνολικού αριθµό πρόδροµων κυττάρων τόσο στην 

κοιλιακή ζώνη, αφού παρατηρείται αύξηση του αριθµού των κυττάρων ακτινωτής 

γλοίας, όσο και στην υποκοιλιακή, αφού έχουµε αύξηση του αριθµού των Tbr2 

θετικών βασικών πρόδροµων κυττάρων, στους µύες που απουσιάζει το γονίδιο της 

Geminin. 

 

 

4.5. Η απαλοιφή του γονιδίου της Geminin αυξάνει τον 

αριθµό των ώριµων νευρικών κυττάρων του εγκεφαλικού 

φλοιού. 

 

 Ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό της νευρωνικής διαφοροποίησης στα 

θηλαστικά είναι το γεγονός ότι διαφορετικοί τύποι ώριµων διαφοροποιηµένων 

κυττάρων προέρχονται από τον ίδιο πληθυσµό πρόδροµων κυττάρων, στον 

εγκεφαλικό φλοιό, µε συγκεκριµένη χρονική σειρά: πρώτα εµφανίζονται τα νευρικά 

κύτταρα, µετά τα ολιγοδενδροκύτταρα και έπειτα τα αστροκύτταρα (Sauvageot and 

Stiles 2002). 

Οι µηχανισµοί, που ελέγχουν τις αλλαγές στην µοίρα των πρόδροµων 

κυττάρων κατά την πορεία της διαφοροποίησης, πιστεύεται ότι αφορούν αλλαγές στις 

εγγενής ιδιότητες των πρόδροµων κυττάρων καθώς και αλλαγές σε σηµατοδοτικά 
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µονοπάτια που λαµβάνουν χώρα στο µικροπεριβάλλον αυτών των κυττάρων. Η 

δέσµευση της εξέλιξης ορισµένων πρόδροµων κυττάρων προς νευρωνική µοίρα και ο 

χαρακτηρισµός του συγκεκριµένου νευρωνικού υποτύπου που θα παραχθεί από ένα 

πρόδροµο κύτταρο, ελέγχεται από προνευρικά γονίδια που αρχίζουν να εκφράζονται 

στα ίδια τα πρόδροµα κύτταρα των νευρογενετικών ζωνών του εγκεφαλικού φλοιού 

(Guillemot 2005; Hand et al. 2005; Schuurmans et al. 2004). 

Ένα από τα θεµελιώδη προνευρικά γονίδια που ρυθµίζουν τη διαφοροποίηση 

των πρόδροµων κυττάρων προς νευρικά κύτταρα είναι η Neurogenin 2 (Ngn2). Η 

Ngn2, έχει δειχτεί, ότι όχι µόνο προωθεί την νευρογένεση και τον ραχιαίο χαρακτήρα 

των νευρώνων του τελεγκεφάλου, µέσω καταστολής του κοιλιακού προνευρικού 

γονιδίου Mash1, αλλά και καθορίζει πολλαπλά χαρακτηριστικά του φαινοτύπου των 

προβαλλόντων (projection) νευρώνων του φλοιού, συµπεριλαµβανοµένων της 

γλουταµινεργικής νευροδιαβίβασης τους και του σχηµατισµού των δενδριτών τους 

(Guillemot 2005; Hand et al. 2005; Schuurmans et al. 2004). Έχει δειχτεί επίσης ότι η 

Ngn2 µαζί µε την Ngn1 και το Mash1 εµπλέκονται στους µοριακού µηχανισµούς που 

ελέγχουν την διαδικασία µετασχηµατισµού των πρόδροµων νευρικών κυττάρων σε 

ώριµους νευρώνες και στην πορεία µετανάστευσης τους προς συγκεκριµένες 

στιβάδες του εγκεφαλικού φλοιού (Bertrand et al. 2002; Hand et al. 2005; Helms and 

Johnson 2003; Schuurmans et al. 2004). 

 

 Η απαλοιφή του γονιδίου της Geminin ρυθµίζει την παραγωγή του σωστού 

αριθµού πρόδροµων κυττάρων στον εγκεφαλικό φλοιό µε αποτέλεσµα να έχουµε την 

παραγωγή µεγαλύτερου αριθµού πρόδροµων νευρικών κυττάρων τόσο στην κοιλιακή 

όσο και στην υποκοιλιακή ζώνη του εγκεφαλικού φλοιού στα Fl/KO; Nestin Cre 

έµβρυα. Με σκοπό την διερεύνηση τυχόν αλλαγών στην πορεία διαφοροποίησης των 

πρόδροµων νευρικών κυττάρων, που ο αριθµός τους εµφανίζεται αυξηµένος στα 

Fl/KO; Nestin Cre έµβρυα, προς ώριµα νευρικά κύτταρα µελετήθηκαν τα επίπεδα 

έκφρασης του mRNA του προνευρικού γονιδίου Ngn2 σε µετωπιαίες τοµές 

εγκεφάλου εµβρύων ηλικίας Ε14,5 (Εικόνα 4.8.). 
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Εικόνα 4.8. Αύξηση της νευρογένεση στον φλοιό των Fl/ΚΟ; Nestin Cre µυών. In 
situ υβριδοποίηση (Α-Β), σε µετωπιαίες τοµές εµπρόσθιου φλοιού αποµονωµένους 
από αγρίου τύπου WT και κατά συνθήκη KO, Fl/ko Nestin Cre µύες κατά την 14η 
εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης, µε RNA ανιχνευτή έναντι του προνευρικού γονιδίου 
Ngn2. Αναλύθηκαν 2 ζευγάρια µυών. Τα δεδοµένα του διαγράµµατος (Γ) προέκυψαν 
από τον µέσο όρο των τιµών που µετρήθηκαν ενώ οι γραµµές σφάλµατος προκύπτουν 
από την τυπική απόκλιση των τιµών µετά από επεξεργασία µε  το στατιστικό 
πρόγραµµα t-Test. Οι φωτογραφίες προκύπτουν από την σύνθεση δύο εικόνων από 
φωτονικό µικροσκόπιο µε 40x µεγέθυνση. Η απαλοιφή του γονιδίου της Geminin έχει 
ως αποτέλεσµα τα Ngn2+ πρόδροµα κύτταρα, που έχουν προκαθορισµένη προς 
νευρωνική διαφοροποίηση µοίρα, να εµφανίζονται αυξηµένα στους Fl/ΚΟ; Nestin 
Cre µύες κατά ένα ποσοστό 12%. 
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 Παρατηρήθηκε ότι η έλλειψη της Geminin από τα κύτταρα του εγκεφαλικού 

φλοιού είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση των κυττάρων που εκφράζουν την Ngn2 

(Εικόνα 4.8. Α-Β). Συγκεκριµένα, η ποσοτική ανάλυση των Ngn2+ κυττάρων 

ανέδειξε ότι ο αριθµός των Ngn2+ κυττάρων από 390 ± 33 ανά πεδίο στα WΤ έµβρυα 

αυξήθηκε σε 436 ± 51 κύτταρα ανά πεδίο στα Fl/KO; Nestin Cre έµβρυα (Εικόνα 4.6. 

Γ), µια αύξηση της τάξεως του 12%, του συνολικού αριθµού των Ngn2 θετικών 

κυττάρων. 

Ο αυξηµένος αριθµός πρόδροµων νευρικών κυττάρων των νευρογενετικών 

ζωνών του εγκεφαλικού φλοιού που παρατηρήθηκε στα Fl/KO; Nestin Cre έµβρυα, 

οδηγεί στην παραγωγή περισσότερων Ngn2 θετικών κυττάρων. Οδηγούµαστε, 

λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι η απαλοιφή του γονιδίου της Geminin µπορεί να 

ενισχύει την πορεία νευρογένεσης, καθώς έχουµε την παραγωγή µεγαλύτερου 

αριθµού κυττάρων που εµφανίζουν προκαθορισµένη προς νευρωνική διαφοροποίηση 

µοίρα. 

 

 Κατά την πορεία νευρογένεσης στον εγκεφαλικό φλοιό τα πρόδροµα κύτταρα 

των νευρογενετικών ζωνών, αρχίζουν να εκφράζουν προνευρικά γονίδια µε 

αποτέλεσµα την δέσµευση της κυτταρικής µοίρας του προς ώριµα νευρικά κύτταρα. 

Τα πρόδροµα αυτά νευρικά κύτταρα αρχίζουν να διαφοροποιούνται, να 

µεταναστεύουν ακτινωτά από τις νευρογενετικές ζώνες του εγκεφαλικού φλοιού προς 

την φλοιϊκή πλάκα και τελικά να σχηµατίζουν ώριµα νευρικά κύτταρα σε 

συγκεκριµένες θέσεις στον αναπτυσσόµενο εγκεφαλικό φλοιό. Τα νεοσχηµατιζόµενα 

νευρικά κύτταρα, κατά την πορεία µετανάστευση του µέσω της ενδιάµεσης ζώνης 

(intermediate zone, IZ) αρχίζουν να εκφράζουν νευρικά γονίδια όπως το NeuN 

(Mullen et al. 1992). 

 Χρησιµοποιώντας σαν δείκτη το νευρικό γονίδιο NeuN συγκρίθηκε ο αριθµός 

των παραγόµενων νευρικών κυττάρων στον εγκεφαλικό φλοιό των WT και των 

Fl/KO; Nestin Cre εµβρύων. Πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα ανοσοφθοριµού, µε 

αντίσωµα έναντι του NeuN, για την σύγκριση του συνολικού αριθµού νευρικών 

κυττάρων σε µετωπιαίες τοµές εγκεφάλου εµβρύων ηλικίας Ε14,5 (Εικόνα 4.9. Α-Β). 
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Εικόνα 4.9. Η ιστοειδική απαλοιφή της Geminin οδηγεί σε αύξηση των νευρικών 
κυττάρων στον αναπτυσσόµενο φλοιό. Σε µετωπιαίες τοµές εγκεφάλου συγκρίθηκε 
ο αριθµός των νευρώνων σε αγρίου τύπου WT και Fl/ko Nestin Cre έµβρυα 14 
ηµερών, µετά από ανοσοφθορισµός (Α-Β) µε τον µοριακό δείκτη NeuN. Αναλύθηκαν 
4 ζευγάρια µυών και τα αποτελέσµατα, που φαίνονται στο διάγραµµα (Γ), 
επεξεργάστηκαν µε το πρόγραµµα T-Test (* P<0,05, ** P<0,01). Τα δεδοµένα 
προέκυψαν από τον µέσο όρο των τιµών που µετρήθηκαν σε κάθε περιοχή ενώ οι 
γραµµές σφάλµατος από την τυπική απόκλιση αυτών. Οι φωτογραφίες είναι από 
συνεστιακό µικροσκόπιο φθορισµού µε 63x φακό. Από την ανάλυση προέκυψε η 
αύξηση του αριθµού των µεταναστευόντων νευρώνων κατά 34% και του συνολικού 
αριθµού των πλήρως διαφοροποιηµένων νευρώνων κατά 15% στους Fl/ΚΟ; Nestin 
Cre µύες. VZ: κοιλιακή ζώνη, SVZ: υποκοιλιακή ζώνη, IZ: ενδιάµεση ζώνη, CP: 
φλοιϊκή πλάκα. 

Σ
υν

ολ
ικ

ός
 α

ρι
θµ

ός
 N

eu
N

+ 
κυ

ττ
άρ

ω
ν 

αν
ά 

πε
δί

ο 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

** 

* 

WT KO WT KO WT KO 

ΙΖ CP Total 

Γ 

Fl/ko Nestin Cre WT 

N
eu

N
/T

ot
o-

3 

SVZ 

VZ 
VZ 

SVZ 

IZ 

IZ 

CP 

CP 

Β A 



Αποτελέσµατα 

111 

Ο συνολικός αριθµός των NeuN θετικών κυττάρων τόσο στην ενδιάµεση 

ζώνη (intermediate zone) όσο και στην φλοιϊκή πλάκα (cortical plate) του 

εγκεφαλικού φλοιού, στις ζώνες δηλαδή που υπάρχουν ώριµοι νευρώνες 

ποσοτικοποιήθηκε. Παρατηρήθηκε µια αύξηση, της τάξεως του 34% (** P<0,01), 

των νευρώνων της ενδιάµεσης ζώνης που αντιπροσωπεύουν τους µεταναστεύοντες 

νευρώνες. (Εικόνα 4.9. Γ). Παρατηρήθηκε επίσης αύξηση της τάξεως του 15% (* 

P<0,05), του συνολικού αριθµού των NeuN θετικών κυττάρων κατά µήκος του 

εγκεφαλικού φλοιού. Ο αριθµός όµως των νευρικών κυττάρων που έχουν 

ολοκληρώσει την µετανάστευση τους και βρίσκονται στις τελικές τους θέσεις στην 

φλοιϊκή πλάκα του εγκεφαλικού φλοιού δεν παρουσιάζουν καµιά στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά. 

Η αύξηση, λοιπόν, των NeuN θετικών κυττάρων αντιπροσωπεύει µόνο το 

ποσοστό των κυττάρων που βρίσκονται στην ενδιάµεση ζώνη και που είναι οι 

νευρώνες οι οποίοι δεν έχουν φτάσει στην τελική τους θέση αλλά βρίσκονται στην 

διαδικασία της µετανάστευσης. Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι η 

απαλοιφή του γονιδίου της Geminin από τα κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού έχει 

σαν τελικό αποτέλεσµα την παραγωγή µεγαλύτερου αριθµού πλήρως 

διαφοροποιηµένων ώριµων νευρικών κυττάρων. 

 

 Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι η αποσιώπηση του γονιδίου της 

Geminin έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του µεγέθους της κοιλιακής ζώνης του 

αναπτυσσόµενου εγκεφαλικού φλοιού ως συνέπεια της παραγωγής µεγαλύτερου 

αριθµού πρόδροµων κυττάρων στην κορυφαία περιοχή του φλοιού, τα κύτταρα 

ακτινωτής γλοίας. Επιπλέον η απουσία της Geminin αυξάνει και τα Tbr2 θετικά 

πρόδροµα κύτταρα της υποκοιλιακής ζώνης, τα βασικά πρόδροµα κύτταρα, παρόλο 

που το απόλυτο µέγεθος της ζώνης αυτής δεν επηρεάζεται σηµαντικά. 

Η αύξηση των πρόδροµων κυττάρων της κοιλιακής και υποκοιλιακής ζώνης 

του εγκεφαλικού φλοιού έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την αύξηση των πρόδροµων 

κυττάρων που έχουν προκαθορισµένη προς νευρωνική διαφοροποίηση µοίρα τα 

οποία µε την σειρά τους οδηγούν στην παραγωγή περισσότερων πλήρως 

διαφοροποιηµένων, ώριµων νευρικών κυττάρων που απαρτίζουν τον αναπτυσσόµενο 

εγκεφαλικό φλοιό. 
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Όλα τα νευρικά και τα γλοιακά κύτταρα του ενήλικου εγκεφαλικού φλοιού, 

εκτός από τους ενδιάµεσους νευρώνες, παράγονται από τα πρόδροµα κύτταρα των 

νευρογενετικών ζωνών του εµβρυικού φλοιού, που εδράζονται στην κοιλιακή και 

υποκοιλιακή ζώνη. Τα πρόδροµα αυτά κύτταρα, που έχουν την δυνατότητα 

αυτοανανέωσης, ονοµάζονται νευρικά βλαστικά κύτταρα (Neural Stem Cells) και 

δίνουν γένεση στον εγκεφαλικό φλοιό των ενήλικων θηλαστικών, που αποτελείται 

από έξι µορφολογικά διαφορετικές στιβάδες (McKay 1997; Pevny and Rao 2003). Οι 

στιβάδες αυτές απαρτίζονται από τα ολιγοδενδροκύτταρα, τα αστροκύτταρα, καθώς 

και από τα νευρικά κύτταρα που διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους 

προβάλλοντες (projection) διεγερτικούς νευρώνες και τους ενδιάµεσους 

(interneurons) ανασταλτικούς νευρώνες. Οι ενδιάµεσοι ανασταλτικοί νευρώνες 

παράγονται από τα πρόδροµα κύτταρα του κοιλιακού τελεγκεφάλου και 

µεταναστεύοντας οριζόντια (trangential) εισχωρούν στον εγκεφαλικό φλοιό. Αντίθετα 

οι προβάλλοντες νευρώνες, που αποτελούν και το µεγαλύτερο ποσοστό νευρώνων 

στον εγκεφαλικό φλοιό, παράγονται αποκλειστικά από τα πρόδροµα κύτταρα του 

εγκεφαλικού φλοιού και µεταναστεύουν ακτινωτά (Campbell 2005; Flames and 

Marin 2005). 

 Στα αρχικά στάδια της νευρογένεσης, στον εµβρυικό εγκεφαλικό φλοιό, τα 

πρόδροµα νευρικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται, µε σκοπό την αυτοανανέωση τους 

και την παραγωγή του ικανού αριθµού πρόδροµων κυττάρων που θα µπορέσει να 

δώσει γένεση στην ποικιλία των διαφοροποιηµένων κυττάρων που απαρτίζουν τον 

ενήλικο εγκεφαλικό φλοιό. Η ικανότητα πολλαπλασιασµού τους ρυθµίζεται από 

γονίδια που συντονίζουν τον κυτταρικό κύκλο όπως είναι οι κυκλινο-εξαρτώµενες 

κινάσες (cyclin-dependent kinase, cdk) και οι αναστολείς τους (Bally-Cuif and 

Hammerschmidt 2003; Dehay and Kennedy 2007; Ohnuma and Harris 2003). Στα 

µετέπειτα στάδια της νευρογένεσης, τα πρόδροµα κύτταρα αρχίζουν να 

διαφοροποιούνται, µε σκοπό την παραγωγή των ώριµων νευρικών και γλοιακών 

κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού. Η επαγωγή των προνευρικών γονιδίων όπως οι 

bHLH παράγοντες µεταγραφής Ngn1, Ngn2, Mash1 σηµατοδοτεί την µετάβαση των 

πρόδροµων νευρικών κυττάρων προς την κυτταρική διαφοροποίηση (Hand et al. 

2005; Schuurmans et al. 2004). 

Πρωτεΐνες, µε διττό ρόλο, που ρυθµίζουν τόσο τον κυτταρικό κύκλο όσο και 

τη διαφοροποίησης των πρόδροµων νευρικών κυττάρων, είναι καθοριστικές για τον 
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συντονισµό των αποφάσεων πολλαπλασιασµού και διαφοροποίησης στα πρόδροµα 

νευρικά κύτταρα (Cremisi et al. 2003; Ohnuma et al. 2001). Ένα τέτοιο µόριο είναι η 

Geminin καθώς έχει δειχθεί ότι εµπλέκεται σε µηχανισµούς που ρυθµίζουν τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασµό, µέσω της αλληλεπίδρασης της µε τον παράγοντα 

αδειοδότησης της αντιγραφής Cdt1 (Saxena and Dutta 2005; Saxena et al. 2004; Tada 

et al. 2001; Wohlschlegel et al. 2000), καθώς επίσης και σε µηχανισµούς που 

ελέγχουν την διαφοροποίηση µέσω αλληλεπιδράσεων µε µεταγραφικούς παράγοντες 

και µε πρωτεΐνες αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης (Del Bene et al. 2004; Kroll et al. 

1998; Luo et al. 2004; Seo et al. 2005a). 

Παρ’ όλα αυτά ο ρόλος της Geminin στην ανάπτυξη του νευρικού 

συστήµατος των θηλαστικών δεν έχει ακόµα διαλευκανθεί. Προηγούµενα πειράµατα 

της ερευνητικής µας οµάδας έδειξαν ότι η Geminin εκφράζεται στα πρόδροµα 

κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού του µυός (Spella et al. 2007). Προκειµένου να 

διερευνήσουµε τον in vivo ρόλο της Geminin στον αναπτυσσόµενο εγκεφαλικό φλοιό 

του µυός και συγκεκριµένα την πιθανή συµβολή της στον έλεγχο της ισορροπίας 

µεταξύ του κυτταρικού πολλαπλασιασµού και της κυτταρικής διαφοροποίησης των 

πρόδροµων νευρικών κυττάρων, δηµιουργήσαµε διαγονιδιακούς µύες που επιτρέπουν 

την ιστοειδική αδρανοποίηση του γονίδιου της Geminin στα κύτταρα του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος, ΚΝΣ (Karamitros et al. 2010). 

Έχει δειχτεί ότι η πλήρης απαλοιφή του γονιδίου της Geminin στους µύες, 

εµποδίζει την ανάπτυξη των εµβρύων από το στάδιο του µοριδίου και µετά (Gonzalez 

et al. 2006; Hara et al. 2006) για το λόγο αυτό προχωρήσαµε σε ιστοειδική απαλοιφή 

της Geminin από τα κύτταρα του ΚΝΣ των µυών αυτών, χρησιµοποιώντας το Cre-

LoxP σύστηµα. 

Προκειµένου να επιτευχθεί η ιστοειδική έκφραση της Cre ρεκοµπινάσης στα 

κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού του µυός χρησιµοποιήσαµε µια διαγονιδιακή σειρά 

µυών που θέτει την Cre ρεκοµπινάση υπό τον έλεγχο του υποκινητή και ενισχυτή του 

γονιδίου της Nestin. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η έκφραση της Cre 

ρεκοµπινάσης στο αναπτυσσόµενο νευρικό σύστηµα σε πρώιµα αναπτυξιακά στάδια 

ήδη από την Ε9 εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης στον µυ (Tronche et al. 1999). Με τη 

χρησιµοποίηση αυτών των µυών επιτύχαµε την απαλοιφή τόσο του mRNA όσο και 

της πρωτεΐνης της Geminin ήδη από την Ε12,5 εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης του µυός. 
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5.1. Η απαλοιφή του γονιδίου της Geminin έχει σαν 

αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού των κυττάρων της 

κοιλιακής ζώνης. 

 

Είναι γνωστό ότι στον εγκεφαλικό φλοιό απαντώνται τρεις τύποι πρόδροµων 

νευρικών κυττάρων, τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα (neuroepithelial cells, NE), τα 

κύτταρα ακτινωτής γλοίας (radial glial cells, RG) και τα βασικά πρόδροµα κύτταρα 

(basal progenitors, BP). Τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα προέρχονται από το επιθήλιο 

που περιβάλλει τον νευρικό σωλήνα και είναι τα πρώτα που εµφανίζονται στην 

κοιλιακή ζώνη του εγκεφαλικού φλοιού. Αυτά δίνουν γένεση στα κύτταρα ακτινωτής 

γλοίας (radial glial cells, RG) τα οποία και απαρτίζουν το µεγαλύτερο µέρος της 

κοιλιακής ζώνης του εγκεφαλικού φλοιού κατά την Ε14,5 εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης 

(Hartfuss et al. 2001; Noctor et al. 2002), και στα βασικά πρόδροµα κύτταρα (basal 

progenitors, BP) που αποτελούν τον κύριο πληθυσµό των πρόδροµων κυττάρων της 

υποκοιλιακής ζώνης (Gotz and Huttner 2005; Guillemot 2005). 

Από την ανάλυση των Fl/ΚΟ; Nestin Cre µυών φάνηκε ότι η απαλοιφή της 

Geminin έχει ως αποτέλεσµα την επέκταση της κοιλιακής ζώνης του 

αναπτυσσόµενου εγκεφαλικού φλοιού, ως αποτέλεσµα της αύξησης του συνολικού 

αριθµού των κυττάρων της ζώνης αυτής. Η αύξηση αυτή, που είναι της τάξεως του 

24%, οφείλεται σε αύξηση των κυττάρων ακτινωτής γλοίας, όπως φάνηκε από 

πειράµατα µε τον µεταγραφικό παράγοντα Pax6. που είναι δείκτης των κυττάρων 

ακτινωτής γλοίας που εντοπίζονται, ως επί το πλείστον, στην κοιλιακή ζώνη του 

εγκεφαλικού φλοιού (Englund et al. 2005; Gotz and Barde 2005). 

Η αύξηση του αριθµού των κυττάρων της κοιλιακής ζώνης του εγκεφαλικού 

φλοιού πιθανόν να οφείλεται είτε σε αλλαγές του τύπου διαιρέσεων των πρόδροµων 

κυττάρων σε αλλαγές, δηλαδή, της αναλογίας συµµετρικών και ασυµµετρικών 

διαιρέσεων, είτε σε αλλαγές του ρυθµού του κυτταρικού κύκλου των πρόδροµων 

αυτών κυττάρων. Εναλλακτικά, η αύξηση του αριθµού των πρόδροµων νευρικών 

κυττάρων της κοιλιακής ζώνης, απουσία της Geminin, θα µπορούσε να οφείλεται σε 

αναστολή της κυτταρικής διαφοροποίησης τους. 
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Ο πληθυσµός των κυττάρων ακτινωτής γλοίας µπορεί να διαιρεθεί µε 

συµµετρικές διαιρέσεις µε σκοπό την αύξηση του αριθµού του, ασυµµετρικά µε 

σκοπό την αυτοανανέωση του και την διαφοροποίηση του σε νευρικά κύτταρα είτε 

τέλος συµµετρικά για την παραγωγή δυο νευρικών κυττάρων (Cayouette and Raff 

2003; Miyata et al. 2004; Noctor et al. 2004; Saito et al. 2003). Από την ανάλυση των 

Fl/ΚΟ Nestin Cre µυών, παρατηρείται αύξηση του πληθυσµού των κυττάρων 

ακτινωτής γλοίας. Το γεγονός αυτό µπορεί να είναι αποτέλεσµα της προτίµησης 

συµµετρικών διαιρέσεων µε σκοπό την αύξηση του αριθµού των πρόδροµων 

κυττάρων, στα κύτταρα που απουσιάζει η Geminin στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης 

του εγκεφαλικού φλοιού, εις βάρος των ασυµµετρικών διαιρέσεων αυτοανανέωσης. 

Μια άλλη πιθανή αιτία της αύξησης του αριθµού των πρόδροµων κυττάρων 

της κοιλιακής ζώνης θα µπορούσε να είναι η συµβολή της Geminin στον έλεγχο του 

κυτταρικού κύκλου των κυττάρων αυτών. Η απαλοιφή λοιπόν της Geminin θα 

µπορούσε να επηρεάζει τον ρυθµό του πολλαπλασιασµού των πρόδροµων κυττάρων 

της κοιλιακής ζώνης, γεγονός που συµφωνεί µε τον ανασταλτικό ρόλο της Geminin 

στην ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου, µέσω της αναστολής του παράγοντα 

αδειοδότησης της αντιγραφή Cdt1 (Saxena and Dutta 2005; Saxena et al. 2004; Tada 

et al. 2001; Wohlschlegel et al. 2000). Είναι πιθανό η απουσία του ανασταλτικού 

ρόλου της Geminin να οδηγεί τα κύτταρα σε γρηγορότερους ή και περισσότερους 

κυτταρικούς κύκλους µε τελικό αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού των πρόδροµων 

νευρικών κυττάρων. 

Εναλλακτικά, η απαλοιφή του γονιδίου της Geminin, µπορεί να επηρεάζει τη 

διάρκεια των διαφορετικών φάσεων του κυτταρικού κύκλου µε σκοπό την προώθηση 

ή την αναστολή της κυτταρικής διαφοροποίησης των πρόδροµων αυτών κυττάρων. 

Σύµφωνα µε την υπόθεση της αύξησης του κυτταρικού κύκλου (cell-cycle length 

hypothesis) (Calegari and Huttner 2003; Lukaszewicz et al. 2002) υποστηρίζεται ότι 

τα πρόδροµα κύτταρα, που διαιρούνται ασυµµετρικά µε σκοπό τη διαφοροποίηση 

τους σε νευρικά κύτταρα, εµφανίζουν αυξηµένη διάρκεια κυτταρικού κύκλου και 

συγκεκριµένα της G1 φάσης τους. Η αύξηση αυτή θεωρείται ότι δίνει τον απαραίτητο 

χρόνο σε µεταγραφικούς παράγοντες που προωθούν την δέσµευση της µοίρας των 

κυττάρων, να δράσουν µε σκοπό την ασυµµετρική διαίρεσή τους, την προώθηση 

κυτταρικής διαφοροποίησης στα θυγατρικά κύτταρα και τελικά την παραγωγή 

ώριµων νευρώνων. Η Geminin, λοιπόν, θα µπορούσε να ελέγχει την διάρκεια της G1 
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φάσης των πρόδροµων κυττάρων και κατ’ επέκταση την µετάβαση των πρόδροµων 

νευρικών κυττάρων προς διαφοροποίηση. Πιθανότατα η έλλειψη της Geminin να 

οδηγεί σε µείωση της διάρκειας της G1 φάσης µε αποτέλεσµα τόσο την επιλογής 

συµµετρικών διαιρέσεων έναντι ασυµµετρικών, όσο και την αύξηση του ρυθµού 

διαίρεσης τους. 

 

 

5.2. Η αποσιώπηση της Geminin αυξάνει τα Tbr2+ βασικά 

πρόδροµα κύτταρα της υποκοιλιακής ζώνης. 

 

Ένας άλλος πληθυσµός πρόδροµων νευρικών κυττάρων είναι τα βασικά 

πρόδροµα κύτταρα, που εντοπίζονται στην υποκοιλιακή ζώνη του εγκεφαλικού 

φλοιού και προέρχονται από τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα και τα κύτταρα ακτινωτής 

γλοίας της κοιλιακής ζώνης. Πειράµατα ανοσοφθορισµού έδειξαν ότι η έλλειψη της 

Geminin δεν επηρεάζει τον συνολικό αριθµό των κυττάρων της υποκοιλιακής ζώνης. 

Παρ’ όλα αυτά τα κύτταρα της υποκοιλιακής ζώνης που εκφράζουν τον µεταγραφικό 

παράγοντα Tbr2, που είναι δείκτης των βασικών πρόδροµων κυττάρων της ζώνης 

αυτής (Englund et al. 2005), αυξάνονται κατά 22% στους Fl/KO Nestin Cre µύες. 

Η αποσιώπηση, λοιπόν, του γονιδίου της Geminin οδηγεί σε αύξηση του 

αριθµού των Tbr2+ βασικών πρόδροµων κυττάρων χωρίς επακόλουθη αύξηση του 

συνολικού αριθµού κυττάρων της υποκοιλιακής ζώνης. Ένα ενδεχόµενο που 

ερµηνεύει αυτό το αποτέλεσµα είναι ο λανθασµένος καθορισµός της ταυτότητας 

(mis-specification) των κυττάρων της υποκοιλιακής ζώνης. Η αύξηση των Tbr2+ 

κυττάρων µπορεί να οφείλεται σε άµεση µεταγραφική ρύθµιση της έκφρασης του 

Tbr2 από την Geminin στα πρόδροµα κύτταρα της υποκοιλιακής ζώνης. 

Πράγµατι, ένα τέτοιο ενδεχόµενο είναι πιθανό διότι η Geminin έχει δειχτεί ότι 

ελέγχει, άµεσα την έκφραση διαφόρων µεταγραφικών παραγόντων κατά την διάρκεια 

της εµβρυογένεσης σε διάφορους οργανισµούς. Για παράδειγµα, η Geminin 

αλληλεπιδρά µε µεταγραφικούς παράγοντες όπως είναι τα γονίδια ERNI και BERT 

για την ρύθµιση του µεταγραφικού παράγοντα Sox2 (Papanayotou et al. 2008). Η 
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Geminin επιπλέον αλληλεπιδρά και µε παράγοντες αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης 

όπως είναι το Polycomb Group (Luo and Kessel 2004; Luo et al. 2004) ελέγχοντας 

την µεταγραφή των Hox γονιδίων. 

Εναλλακτικά, η αύξηση των Tbr2+ κυττάρων µπορεί να µην οφείλεται άµεσα 

στην απαλοιφή της Geminin αλλά να οφείλεται στην αύξηση του πληθυσµού των 

Pax6+ κυττάρων της κοιλιακής ζώνης. Πράγµατι έχει δειχτεί ότι το Tbr2 είναι ένα 

γονίδιο-στόχος του µεταγραφικού παράγοντα Pax6 (Englund et al. 2005). Πιθανότατα 

η Geminin να εµπλέκεται στα µονοπάτια επαγωγής του Tbr2 από το Pax6 µε σκοπό 

την παραγωγή βασικών πρόδροµων κυττάρων από τα κύτταρα ακτινωτής γλοίας. Θα 

µπορούσε λοιπόν η αύξηση των Pax6+ κυττάρων της κοιλιακής ζώνης, απουσία της 

Geminin, να οδηγεί σε επαγωγή της έκφρασης του Tbr2 σε περισσότερα κύτταρα 

στην υποκοιλιακή ζώνη, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται αλλαγή της ταυτότητας των 

κυττάρων της υποκοιλιακής ζώνης και να παρατηρείται αυξηµένος αριθµός βασικών 

πρόδροµων κυττάρων χωρίς την παράλληλη αύξηση του συνολικού αριθµού των 

κυττάρων της ζώνης αυτής. 

 

 

5.3. Η αδρανοποίηση του γονιδίου της Geminin αυξάνει τη 

διαφοροποίηση των πρόδροµων κυττάρων. 

 

 Κατά τη νευρογένεση στον εγκεφαλικό φλοιό των θηλαστικών, µια πληθώρα 

διαφορετικών µορφολογικά κυττάρων θα προέλθει από ένα κοινό πληθυσµό 

πρόδροµων νευρικών κυττάρων που εντοπίζονται στην κοιλιακή και υποκοιλιακή 

ζώνη. Η δέσµευση των πρόδροµων νευρικών κυττάρων προς νευρωνική µοίρα και ο 

χαρακτηρισµός του συγκεκριµένου νευρωνικού υποτύπου που θα παραχθεί από ένα 

πρόδροµο κύτταρο, είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που ελέγχεται πολύ αυστηρά για 

τον σωστό σχηµατισµό του ενήλικου εγκεφαλικού φλοιού. Υπεύθυνα για τον έλεγχο 

αυτό είναι τα προνευρικά γονίδια που αρχίζουν να εκφράζονται στα πρόδροµα 

κύτταρα οδηγώντας τα προς διαφοροποίηση (Guillemot 2005; Hand et al. 2005; 

Schuurmans et al. 2004). Ο µοριακός µηχανισµός µε τον οποίο οι προνευρικές 
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πρωτεΐνες προωθούν την νευρογένεση δεν είναι ξεκαθαρισµένος, παρ’ όλα αυτά 

πιστεύεται ότι η δράση τους έγκειται στην ενεργοποίηση και την καταστολή άλλων 

µεταγραφικών παραγόντων. 

 Πειράµατα in situ υβριδοποίησης µε το προνευρικό γονίδιο Ngn2, το οποίο 

είναι δείκτης κυττάρων που έχουν καθορισµένη προς νευρωνική διαφοροποίηση 

µοίρα, έδειξαν ότι, απουσία της Geminin παρατηρείται µια αύξηση, της τάξεως του 

12%, του αριθµού των Ngn2+ κυττάρων. Η αύξηση αυτή ίσως να οφείλεται στην 

ανταγωνιστική δράση που έχει η Geminin µε τις bHLH πρωτεΐνες για την πρόσδεση 

στην καταλυτική υποµονάδα του συµπλόκου αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης 

SWI/SNF (Seo et al. 2005a). Παρ’ όλα αυτά πιο πιθανό είναι ότι η αύξηση του 

συνολικού αριθµού των Ngn2+ κυττάρων µάλλον να είναι ένα έµµεσο αποτέλεσµα 

της αύξησης του αριθµού των πρόδροµων κυττάρων της κοιλιακής και υποκοιλιακής 

ζώνης.  

Πράγµατι, ο αυξηµένος πληθυσµός πρόδροµων νευρικών κυττάρων στις 

νευρογενετικές ζώνες, απουσία της Geminin, διαφοροποιείται κανονικά και δίνει 

γένεση σε έναν αυξηµένο αριθµό κυττάρων µε καθορισµένη προς νευρωνική 

διαφοροποίηση µοίρα. Η αύξηση αυτή των Ngn2+ κυττάρων είναι αποτέλεσµα της 

αύξησης των Pax6+ κυττάρων ακτινωτής γλοίας της κοιλιακής ζώνης, καθώς έχει 

δειχτεί ότι το Pax6 είναι άµεσος ενεργοποιητής του µεταγραφικού παράγοντα Ngn2 

(Heins et al. 2002). Βέβαια, το ποσοστό αύξησης των Pax6+ κυττάρων στα Fl/ΚΟ; 

Nestin Cre έµβρυα δεν είναι ανάλογος µε αυτό του Ngn2. Αυτό πιθανότατα να 

οφείλεται στο ότι στα αρχικά στάδια της νευρογένεσης, σε συνθήκες έλλειψης της 

Geminin, προωθείται ο κυτταρικός πολλαπλασιασµός των πρόδροµων κυττάρων, εις 

βάρος της κυτταρικής διαφοροποίησης, η οποία επάγεται σε µεταγενέστερα στάδια. 

Αποτέλεσµα της καθυστέρησης της επαγωγής της διαφοροποίησης είναι η αύξηση 

των Pax6+ κυττάρων, που διαιρούνται συµµετρικά, χωρίς την αντίστοιχη αύξηση των 

Ngn2+ κυττάρων. 

 

 

 Πειράµατα ανοσοφθορισµού µε τον µοριακό δείκτη NeuN, που είναι δείκτης 

των πλήρως διαφοροποιηµένων νευρικών κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού (Mullen 
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et al. 1992), έδειξαν µια αύξηση, της τάξεως του 15% του συνολικού αριθµού των 

NeuN θετικών κυττάρων απουσία του γονιδίου της Geminin. Η αύξηση αυτή είναι 

ανάλογη της αύξησης που παρατηρήθηκε στα Ngn2+ κύτταρα γεγονός που 

αποδεικνύει πως στους Fl/ΚΟ; Nestin Cre µύες τα πρόδροµα κύτταρα που έχουν 

προκαθορισµένη προς νευρωνική διαφοροποίηση µοίρα καταφέρνουν να 

διαφοροποιηθούν και να δώσουν ώριµα νευρικά κύτταρα όπως συµβαίνει και στα WT 

έµβρυα. Άρα, η απουσία της Geminin δεν αναστέλλει την ενεργοποίηση της 

νευρωνικής διαφοροποίησης των πρόδροµων νευρικών κυττάρων του εγκεφαλικού 

φλοιού. 

 Παρατηρήθηκε, όµως, ότι ο αυξηµένος αριθµός νευρικών κυττάρων βρίσκεται 

κατά κύριο λόγο στην ενδιάµεση ζώνη (intermediate zone, IZ) του εγκεφαλικού 

φλοιού, µια ζώνη η οποία περιέχει νευρικά κύτταρα που ακόµα µεταναστεύουν προς 

την τελική τους θέση. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην φλοιϊκή πλάκα, 

περιοχή που αντιπροσωπεύει τα νευρικά κύτταρα τα οποία έχουν ολοκληρώσει την 

µετανάστευσή τους. Η αύξηση των νευρώνων της IZ ζώνης του εγκεφαλικού φλοιού, 

αλλά όχι των νευρώνων της φλοιϊκής πλάκας, θα µπορούσε να είναι µια ένδειξη ότι η 

απαλοιφή της Geminin επηρεάζει την πορεία µετανάστευσης των νευρικών κυττάρων 

οδηγώντας τα νευρικά κύτταρα να µεταναστεύσουν προς διαφορετική, από την 

φυσιολογική, θέση. Εναλλακτικά θα µπορούσε η απαλοιφή της Geminin να επηρεάζει 

µε διαφορετικό τρόπο τον σχηµατισµό των νευρώνων στις διαφορετικές στιβάδες του 

φλοιού. 

Η φλοιϊκή πλάκα του εγκεφαλικού φλοιού, που αποτελείται από τις στιβάδες 

ΙΙ-VI στον ενήλικο εγκεφαλικό φλοιό, σχηµατίζεται µε µια από έσω προς τα έξω 

τοποθέτηση των νεοσχηµατιζόµενων νευρώνων. Συγκεκριµένα, οι νευρώνες που 

παράγονται νωρίς κατά την νευρογένεση (early-born neurons) αποικούν τις στιβάδες 

V και VI, που είναι οι εσωτερικές στιβάδες της φλοιϊκής πλάκας, και ονοµάζονται και 

νευρώνες της έσω στιβάδας (deep-layer neurons). Αντίθετα οι νευρώνες που 

παράγονται αργότερα (late-born neurons) αποικούν τις εξωτερικές στιβάδες, II-IV, 

και τελικά ονοµάζονται νευρώνες της έξω στιβάδας (upper-layer neurons) (Desai and 

McConnell 2000; Frantz and McConnell 1996; McConnell and Kaznowski 1991). 

Η χρονική στιγµή επαγωγής της κυτταρικής διαφοροποίησης ενός πρόδροµου 

νευρικού κυττάρου και η διαφορετική ταυτότητα των νευρώνων των διαφορετικών 
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ζωνών της φλοιϊκής πλάκας, είναι αλληλένδετες διαδικασίες στην πορεία 

διαφοροποίησης του εγκεφαλικού φλοιού. Η χρονική στιγµή, κατά την οποία ένα 

πρόδροµο νευρικό κύτταρο µεταβαίνει από τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό στην 

κυτταρική διαφοροποίηση, είναι αυτή που καθορίζει την ταυτότητα του 

νεοσχηµατισµένου νευρικού κυττάρου. Τα προηγούµενα αποτελέσµατα µας, έδειξαν 

ότι η απαλοιφή της Geminin, στα αρχικά στάδια της νευρογένεσης, οδηγεί τα 

πρόδροµα νευρικά κύτταρα προς τον πολλαπλασιασµό σε βάρος της κυτταρικής 

διαφοροποίησης µε αποτέλεσµα να παρατηρείται εν τέλει η παραγωγή µεγαλύτερου 

αριθµού πρόδροµων νευρικών κυττάρων. Αυτό θα µπορούσε να επηρεάζει την 

χρονική στιγµή επαγωγής της νευρογένεσης µε αποτέλεσµα, σε συνθήκες έλλειψης 

της Geminin, να παρατηρείται πυροδότηση της κυτταρικής διαφοροποίησης 

καθυστερηµένα. Το γεγονός αυτό και σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα µας, από τα 

οποία φάνηκε ότι µε την απαλοιφή της Geminin αυξάνεται µόνο ο αριθµός των 

νευρικών κυττάρων που ακόµα µεταναστεύουν, και τα οποία αποτελούν τα late-born 

neurons κατά την E14,5 εµβρυική ηµέρα ανάπτυξης τους µυός, µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα πως η αποσιώπηση της Geminin έχει, πιθανότατα, κάποια επίδραση 

στον σχηµατισµό των νευρώνων που παράγονται αργότερα κατά την νευρογένεση εις 

βάρος των νευρικών κυττάρων που παράγονται νωρίς. 

Ο συνολικός αριθµός των πλήρως διαφοροποιηµένων νευρώνων, απουσία της 

Geminin, είναι αυξηµένος διότι οι νευρογενετικές ζώνες των Fl/ΚΟ; Nestin Cre µυών 

αποτελούνται από έναν µεγαλύτερο αριθµό πρόδροµων κυττάρων τα οποία 

διαφοροποιούνται φυσιολογικά µε σκοπό την τελική ωρίµανση τους σε νευρώνες µε 

αποτέλεσµα να παράγουν έναν µεγαλύτερο αριθµό νευρικών κυττάρων. 

 

 

 Η απαλοιφή του γονιδίου της Geminin, από τα κύτταρα του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος, έχει σαν αποτέλεσµα την επέκταση της κοιλιακής ζώνης του 

αναπτυσσόµενου εγκεφαλικού φλοιού ως συνέπεια της παραγωγής µεγαλύτερου 

αριθµού πρόδροµων κυττάρων στην κορυφαία περιοχή του φλοιού, τα κύτταρα 

ακτινωτής γλοίας. Επιπλέον η απουσία της Geminin αυξάνει και τα Tbr2+ πρόδροµα 

κύτταρα της υποκοιλιακής ζώνης, παρόλο που το απόλυτο µέγεθος της ζώνης αυτής 

δεν επηρεάζεται σηµαντικά (Εικόνα 5.1.). 



Συζήτηση 

122 

Η αύξηση των πρόδροµων κυττάρων της κοιλιακής και υποκοιλιακής ζώνης 

του εγκεφαλικού φλοιού, έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την αύξηση των πρόδροµων 

κυττάρων που έχουν προκαθορισµένη προς νευρωνική διαφοροποίηση µοίρα τα 

οποία µε την σειρά τους οδηγούν στην παραγωγή περισσότερων πλήρως 

διαφοροποιηµένων, ώριµων νευρικών κυττάρων που απαρτίζουν τον αναπτυσσόµενο 

εγκεφαλικό φλοιό (Εικόνα 5.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.1. Τα αποτελέσµατα της απαλοιφής της Geminin στον εγκεφαλικό 
φλοιό. Η απαλοιφή του γονιδίου της Geminin από τα κύτταρα του εγκεφαλικού 
φλοιού προκαλεί την αύξηση των ακτινωτών νευρογλοιακών κυττάρων (µωβ) της 
κοιλιακής ζώνης και την αύξηση των βασικών πρόδροµων κυττάρων (φούξια) της 
υποκοιλιακής ζώνης. Η αύξηση των πρόδροµων κυττάρων των νευρογενετικών 
ζωνών του εγκεφαλικού φλοιού προκαλεί τελικά αύξηση των πλήρως 
διαφοροποιηµένων νευρικών κυττάρων (µπλε) της φλοιϊκής πλάκας. VZ: κοιλιακή 
ζώνη, SVZ: υποκοιλιακή ζώνη, CP: φλοιϊκή πλάκα. 

 

Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι η Geminin επηρεάζει τους 

µηχανισµούς αυτοανανέωσης των πρόδροµων κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού. 

Συγκεκριµένα φαίνεται να επηρεάζει την ισορροπία µεταξύ του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού των πρόδροµων νευρικών κυττάρων και της κυτταρικής 

διαφοροποίησης τους. Στα αρχικά στάδια, η απουσία της µάλλον καθυστερεί την 

µετάβαση προς την κυτταρική διαφοροποίηση ενώ ενισχύει τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό µε αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού των πρόδροµων κυττάρων. 

WT Fl/ko Nestin Cre 

VZ 

SVZ 

CP 
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Αντίθετα, στα µετέπειτα στάδια της νευρογένεσης, η Geminin δεν φαίνεται να 

επηρεάζει αρνητικά την πορεία της κυτταρικής διαφοροποίησης καθώς στους Fl/ΚΟ; 

Nestin Cre µύες ο αυξηµένος αριθµός πρόδροµων νευρικών κυττάρων οδηγεί στην 

αύξηση των κυττάρων µε δεσµευµένη προς νευρωνική διαφοροποίηση µοίρα και τα 

οποία µε την σειρά τους οδηγούν στην παραγωγή µεγαλύτερου αριθµού ώριµων 

νευρικών κυττάρων στον αναπτυσσόµενο εγκεφαλικό φλοιό. 

Η εργασία µας αναδεικνύει την Geminin ως µόριο κλειδί κατά την πορεία της 

ανάπτυξης του εγκεφαλικού φλοιού, στον καθορισµό του σωστού αριθµού των 

πρόδροµων κυττάρων, στην πορεία διαφοροποίησης αυτών και τελικά στον 

σχηµατισµό του σωστού αριθµού των πλήρως διαφοροποιηµένων ώριµων νευρικών 

κυττάρων. 
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