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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ Ακεεηηζηή ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδ είκαζ έκαξ ζδζαίηενμξ ηφπμξ ικήιδξ πμο έπεζ 

πνμξ ημ πανυκ παναηηδνζζηεί ιυκμ ζηδ Drosophila. Δθάπζζηα είκαζ βκςζηά βζα ημκ 

νυθμ ηδξ ηαεχξ ηαζ βζα ηα ιυνζα πμο επάβμοκ ημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ. ηυπμξ ηδξ 

πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ είκαζ κα δζενεοκήζεζ ημ ηαηά πυζμ δ πνςηεΐκδ 

DRK είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ δδιζμονβία ηδξ Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδξ. 

Ζ πνςηεΐκδ DRK απμηεθεί έκα πνςηανπζηυ ιυνζμ ημο ιμκμπαηζμφ RAS/RAF/MAPK 

ημ μπμίμ θαίκεηαζ κα ειπθέηεηαζ ζε δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ ηαζ ικήιδξ. Γζα ηδκ 

ηαηακυδζδ ημο νυθμο ηδξ DRK ζηδ Ακεεηηζηή ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδ 

πναβιαημπμζείηαζ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ πνςηεΐκδξ ζηα Μζζπμεζδή  ςιάηζα υπμο 

ηαζ εηθνάγεηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο RNA πανειαμθήξ. Ζ έηθναζδ ημο RNA 

πανειαμθήξ πανμοζζάγεζ πνμκζηή αθθά ηαζ πςνζηή ελεζδίηεοζδ ιε ηδκ πνήζδ 

ζηεθεπχκ μδδβχκ ηαζ ηδ αμήεεζα ημο ζοζηήιαημξ GAL4/UAS-GAL80. ηα ζηεθέπδ 

πμο θένμοκ ιεζςιέκα επίπεδα ηδξ πνςηεΐκδξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζοιπενζθμνζηά 

πεζνάιαηα πμο επάβμοκ ημκ ζπδιαηζζιυ Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδξ δ 

μπμία ζηδ ζοκέπεζα ιεηνάηαζ ηαζ ζοβηνίκεηαζ ιε αοηή ηςκ ζηεθεπχκ εθέβπμο . Πνζκ 

ηδκ εηηέθεζδ ηςκ πεζναιάηςκ ζοιπενζθμνάξ πνμδβήεδηε έθεβπμξ, ιε ιμνζαηέξ 

ηεπκζηέξ, ηδξ ζηακυηδηαξ ημο RNA πανειαμθήξ κα πνμηαθεί ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ 

ηδξ πνςηεΐκδξ. Απυ ηα πεζνάιαηα απμδεζηκφεηαζ πςξ δ πνςηεΐκδ DRK είκαζ 

απαναίηδηδ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδξ ηαζ 

οπμβναιιίγεηαζ βζα άθθδ ιζα θμνά μ νυθμξ ημο ιμκμπαηζμφ RAS/RAF/MAPK ζε 

δζενβαζίεξ πμο επάβμοκ ηδκ δδιζμονβία ηδξ. Πανάθθδθα βεκκχκηαζ κέα ενςηήιαηα 

βζα ηδκ ειπθμηή ηδξ DRK ζε άθθμοξ ηφπμοξ ικήιδξ ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζή ηδξ ιε 

άθθα ιυνζα ημο RAS/RAF/MAPK ιμκμπαηζμφ.   
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Γηαηί ρξεζηκνπνηνύκε ηε Drosophila ; 

 

Ζ   Drosophila πνδζζιμπμζείηαζ βζα πενζζζυηενμ απυ έκακ αζχκα ζε πεζνάιαηα 

βεκεηζηήξ θυβς ηςκ πμθθχκ πθεμκεηηδιάηςκ πμο πανμοζζάγεζ. Ζ ηαθθζένβεζά ηδξ 

έπεζ εθάπζζημ ηυζημξ ηαζ ιπμνεί πμθφ εφημθα κα δζαηδνδεεί ζημ ενβαζηήνζμ. Ο  

ηφηθμξ γςήξ ηδξ είκαζ ανηεηά ζφκημιμξ, πενίπμο 10 έςξ 12 διένεξ ζημοξ 25
0 
C, εκχ 

δ δζάνηεζά ημο ιπμνεί κα ιεηααθδεεί ιέζα ζε ζοβηεηνζιέκα υνζα εενιμηναζίαξ. Ο 

ανζειυξ ηςκ απμβυκςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ δζαζηαονχζεζξ είκαζ ιεβάθμξ. Σμ 

βμκζδίςια ηδξ Drosophila είκαζ πμθφ ηαθά παναηηδνζζιέκμ. Γκςνίγμοιε υηζ 

απμηεθείηαζ απυ πενίπμο 14.000 βμκίδζα ηαζ μνβακχκεηαζ ζε ηέζζενα γεφβδ 

πνςιμζςιάηςκ απυ ηα μπμία ηα ηνία είκαζ αοημζςιζηά εκχ ημ έκα είκαζ θοθεηζηυ. Ζ 

θεπημιενείξ βκχζεζξ ιαξ βφνς απυ ημ βμκζδίςια ηδξ Drosophila ιαξ επζηνέπμοκ κα 

επειααίκμοιε ζε αοηυ ηαζ κα ημ ηνμπμπμζμφιε. ήιενα έπμοκ ακαπηοπεεί πμθθέξ 

ηεπκζηέξ πμο επζηνέπμοκ ηδκ ηαηεοεοκυιεκδ έηθναζδ βμκζδίςκ ηυζμ πνμκζηά υζμ ηαζ 

πςνζηά, ιζα ηέημζα ηεπκζηή είκαζ ημ ζφζηδια GAL4/UAS.  

H Drosophila πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ ηαζ ζε ειανομθμβζηέξ ιεθέηεξ. Σα ςάνζά ηδξ 

είκαζ ανηεηά ιεβάθα εκχ δ έλς απυ ημκ ιδηνζηυ μνβακζζιυ ακάπηολδ ηςκ ειανφςκ 

δζεοημθφκεζ πάνα πμθφ ημοξ πεζναιαηζημφξ πεζνζζιμφξ.           

  

Κύθινο δσήο ηεο Drosophila 

 

Ζ Drosophila είκαζ μθμιεηάαμθμ έκημιμ ηαζ  μ ηφηθμξ γςήξ ηδξ δζανηεί 10-12 διένεξ 

ζημοξ 25
0 

C. Μεηά ηδκ ειανομβέκεζδ πμο δζανηεί πενίπμο 24 χνεξ ημ έιανομ 

εηημθάπηεηαζ ζε πνμκφιθδ πνχημο ζηαδίμο (1
st
 instar larva). Ζ πνχηδ έηδοζδ 

πναβιαημπμζείηαζ ιεηά απυ 24 χνεξ ηαζ δ πνμκφιθδ ιεηαηνέπεηαζ ζε πνμκφιθδ 

δεοηένμο ζηαδίμο (2
nd

 instar larva)  ιεηά απυ άθθεξ 24 χνεξ. Ζ πνμκφιθδ δεοηένμο 

ζηαδίμο ιεηαηνέπεηαζ ζε πνμκφιθδ ηνίημο ζηαδίμο (3
nd

 instar larva) ιεηά απυ ιία 

αηυια έηδοζδ. Μεηά απυ δφμ ιένεξ ζημ ενεπηζηυ οπυζηνςια,  ελένπεηαζ απυ αοηυ 

ηαζ ακαπηφζζεηαζ ζε αηίκδηδ κφιθδ (pupa). H κφιθδ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε εκήθζημ 

έκημιμ ιεηά απυ παναιμκή 5 έςξ 7 διενχκ ζε αοηυ ημ ζηάδζμ. Ζ δζάνηεζα ημο 
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ηφηθμο ιπμνεί κα ιεηααθδεεί ακάθμβα ιε ηδ εενιμηναζία. Έηζζ ζημοξ 18
0
C o 

ηφηθμξ επζαναδφκεηαζ ζδιακηζηά ηαζ δ δζάνηεζά ημο είκαζ πενίπμο 20 διένεξ εκχ ζε 

εενιμηναζία ιεβαθφηενδ ηςκ 25
0
C μ ηφηθμξ επζηαπφκεηαζ ηαζ δ δζάνηεζά ημο είκαζ 

πενίπμο 7 διένεξ.    

 

 

Δηθόλα 1 

Ο θύθινο δσήο ηεο Drosophila   
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ΜΟΡΗΑΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΓΡΟΟΦΗΛΑ 

 

Σμ πμθφ ηαθά παναηηδνζζιέκμ βμκζδίςια ηδξ Drosophila ιαξ έδςζε ηδκ δοκαηυηδηα 

κα ακαπηφλμοιε πμθθέξ ηεπκζηέξ πμο ζοκδοάγμοκ ηδκ Γεκεηζηή ηαζ ηδ Μμνζαηή 

Βζμθμβία βζα κα ηαηεοεφκμοιε ηδκ έηθναζδ βμκζδίςκ . Μζα απυ ηζξ ηεπκζηέξ αοηέξ 

πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημκ έθεβπμ ηδξ έηθναζδξ ζοβηεηνζιέκςκ βμκζδίςκ ζηυπςκ είκαζ ημ 

ζφζηδια έηθναζδξ ηςκ δζαβμκζδίςκ GAL4/GAL80. 

 

Σν ζύζηεκα έθθξαζεο ησλ δηαγνληδίσλ GAL4/UAS 

 

Σμ δοαδζηυ ζφζηδια GAL4/UAS  ιαξ  δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα εθέβπμο ηδξ πςνζηήξ  

έηθναζδξ ηςκ δζαβμκζδίςκ ζηδ Drosophila. Σμ ζφζηδια αοηυ πνδζζιμπμζεί ημκ 

ιεηαβναθζηυ πανάβμκηα GAL4 ηαζ ηδκ αθθδθμοπία UAS πμο αοηυξ ακαβκςνίγεζ ηαζ 

πνμζδέκεηαζ. Οφηε μ ιεηαβναθζηυξ πανάβμκηαξ αθθά μφηε ηαζ δ αθθδθμοπία ημο 

εηθνάγμκηαζ ζημοξ ακχηενμοξ μνβακζζιμφξ. Γζα ηδκ εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ 

αοημφ είκαζ απαναίηδηδ δ δδιζμονβία δφμ δζαβμκζδζαηχκ ζεζνχκ. Γζα ηδκ δδιζμονβία 

ηδξ πνχηδξ ζεζνάξ πνδζζιμπμζείηαζ έκαξ πθαζιζδζαηυξ θμνέαξ μ μπμίμξ θένεζ ημ 

βμκίδζμ πμο ηςδζημπμζεί ημκ ιεηαβναθζηυ πανάβμκηα GAL4 ηαεχξ ηαζ έκακ 

ζζημεζδζηυ οπμηζκδηή ημο βμκζδίμο. Ζ δεφηενδ ζεζνά ηαηαζηεοάγεηαζ ηαζ αοηή ιε ηδ 

αμήεεζα εκυξ πθαζιζδζαημφ θμνέα μ μπμίμξ θένεζ ηδκ αθθδθμοπία UAS ιπνμζηά απυ 

ημ βμκίδζμ ημο μπμίμο ηδκ έηθναζδ εέθμοιε κα ηαηεοεφκμοιε. Έηζζ θμζπυκ ζηδκ 

πνχηδ ζεζνά εηθνάγεηαζ μ ιεηαβναθζηυξ πανάβμκηαξ  GAL4 αθθά δεκ ιπμνεί κα 

ηαηεοεφκεζ ηδκ ιεηαβναθή άθθςκ βμκζδίςκ βζαηί δεκ οπάνπεζ πμοεεκά δ αθθδθμοπία 

UAS ηδκ μπμία ηαζ ακαβκςνίγεζ. ημ δεφηενδ ζεζνά οπάνπεζ δ αθθδθμοπία UAS αθθά 

δεκ ιπμνεί κα πνμζδεεεί μ GAL4 βζαηί δεκ εηθνάγεηαζ ηαζ άνα δεκ ιεηαβνάθεηαζ 

μφηε ημ βμκίδζμ ζηυπμξ. Οζ δφμ δζαβμκζδζαηέξ ζεζνέξ δζαζηαονχκμκηαζ ηαζ 

πνμηφπημοκ ιφβεξ πμο εηθνάγμοκ ημκ πανάβμκηα GAL4 ηαζ θένμοκ ηδκ αθθδθμοπία 

UAS ιε απμηέθεζια ηδκ έηθναζδ ημο βμκζδίμο ζηυπμο. Γζα ημκ πςνζηυ έθεβπμ ηδξ 

έηθναζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βμκίδζα ηα μπμία έπμοκ ζοβηεηνζιέκα πνυηοπμ 

έηθναζδξ πμο πενζμνίγεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ ημο μνβακζζιμφ πμο ιαξ 

εκδζαθένμοκ. 
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Έιεγρνο ηεο ρξνληθήο έθθξαζεο ησλ δηαγνληδίσλ  

 

Γζα ημκ πνμκζηυ έθεβπμ ηδξ έηθναζδξ πνδζζιμπμζείηαζ ιζα εενιμεοαίζεδηδ πνςηεΐκδ 

δ GAL80. Σμ βμκίδζμ ηδξ πνςηεΐκδξ αοηήξ εηθνάγεηαζ ζε υθμοξ ημοξ ζζημφξ οπυ ημκ 

έθεβπμ ημο οπμηζκδηή ημο βμκζδίμο ηδξ ημοιπμοθίκδξ (tubulin). Όηακ εηθνάγεηαζ δ 

πνςηεΐκδ αοηή πνμζδέκεζ ημκ ιεηαβναθζηυ πανάβμκηα  GAL4 ηαζ ηαηαζηέθθεζ ηδκ 

δναζηδνζυηδηά ημο ζε εενιμηναζία 19
0
C.  Όηακ δ εενιμηναζία αολδεεί δ 

εενιμεοαίζεδηδ πνςηεΐκδ δεκ θεζημονβεί ηαζ μ ιεηαβναθζηυξ πανάβμκηαξ GAL4 

είκαζ εθεφεενμξ κα επάβεζ ηδκ έηθναζδ ημο βμκζδίμο ζηυπμο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ 

ιπμνμφιε κα εηθνάζμοιε ηα βμκίδζα πμο ιαξ εκδζαθένμοκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ θάζεζξ 

ηαηά ηδκ ακάπηολδ ημο μνβακζζιμφ (McGuire, Le et al. 2003).                     

 

 

 

 

Δηθόλα 2 

ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ GAL4/UAS ζπζηήκαηνο έθθξαζεο. Σν ζύζηεκα παξέρεη αθξηβή 

ρσξηθό θαη ρξνληθό έιεγρν ηεο έθθξαζεο ησλ δηαγνληδίσλ. 
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Δηθόλα 3 

H γεληθή έθθξαζε ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί γηα ηελ ζεξκνεπαίζζεηε κνξθή ηνπ θαηαζηνιέα 

Gal80
ts
 ειέγρεηαη από ηνλ πξναγσγέα ηνπ γνληδίνπ ηεο ηνπκπνπιίλεο (Tubulin). ηνπο 19

o
C, ν 

Gal80
ts
 εκπνδίδεη απνηειεζκαηηθά ηνλ παξάγνληα Gal4 λα ελεξγνπνηήζεη ηελ κεηαγξαθή από 

έλαλ ππνθηλεηή UAS. Ζ ρξνληθή ζηηγκή ηεο κεηαγξαθηθήο ελεξγνπνίεζεο ελόο δηαγνληδίνπ πνπ 

καο ελδηαθέξεη κπνξεί λα ειεγρζεί αλεβάδνληαο ηελ ζεξκνθξαζία επώαζεο ησλ κπγώλ από ηνπο 

19
o
C ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Ο ξπζκόο επαγσγήο θαίλεηαη λα είλαη κέγηζηνο ζηνπο 32

o
C, 

αιιά ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο παξαηεξνύληαη ελδηάκεζα επίπεδα επαγσγήο. 
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ΜΑΘΖΖ – ΜΝΖΜΖ  ΣΖ  Drosophila 

 

  

Ζ ζηακυηδηα ηςκ γςζηχκ εζδχκ κα ιεηααάθθμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ ιε αάζδ ηδκ 

ειπεζνία μνίγεηαζ ςξ ιάεδζδ εκχ δ δζαηήνδζδ ηςκ αθθαβχκ αοηχκ βζα πμζηίθδ 

πνμκζηή δζάνηεζα μνίγεηαζ ςξ ικήιδ. Ζ ιάεδζδ ηαζ δ ικήιδ, απυ βεκεηζηή ζημπζά, 

ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ πμθφπθμημζ βεκεηζημί παναηηήνεξ πμο οπυηεζκηαζ ζε 

βεκεηζηυ έθεβπμ ηαζ έηζζ κα ιεθεηδεμφκ.  

ήιενα βκςνίγμοιε πςξ οπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκμζ βεκεηζημί ηυπμζ πμο παίγμοκ νυθμ 

ζηδ ιάεδζδ ηαζ ηδ δδιζμονβία ικήιδξ ηαζ πςξ ιεηαθθάλεζξ ζημοξ ηυπμοξ αοημφξ 

ιπμνεί κα ιεηααάθθμοκ ηδκ ζηακυηδηα ιάεδζδξ ηαεχξ ηαζ ηδ ικήιδ ζημοξ 

μνβακζζιμφξ πμο ηζξ θένμοκ. Ο εκημπζζιυξ ηςκ ζηεθεπχκ πμο θένμοκ ηζξ 

ιεηαθθάλεζξ αοηέξ δεκ ααζίγεηαζ ζημκ εκημπζζιυ μναηχκ αθθαβχκ ζημκ μνβακζζιυ 

αθθά ζηδκ ακίπκεοζδ αθθαβχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ζοιπενζθμνά. Έηζζ, δ 

απμηοπία ζηδ ιάεδζδ ή ηδ ικήιδ είκαζ έκαξ θαζκυηοπμξ πμο ιεηααάθθεζ ηδ 

ζοιπενζθμνζηή απυηνζζδ ημο μνβακζζιμφ. Μεηαθθάλεζξ πμο επδνεάγμοκ ηδ ιάεδζδ 

ιπμνμφκ κα ακζπκεοεμφκ ιε δμηζιαζίεξ εζδζηά ζπεδζαζιέκεξ χζηε κα ακζπκεφμοκ 

αθθαβέξ ζηδκ ζηακυηδηα ιάεδζδξ ηςκ πεζναιαηυγςςκ. ηζξ δμηζιαζίεξ αοηέξ δ 

επίδμζδ ημο γχμο ιπμνεί κα ιδκ ειθακζζηή ζδιακηζηά αθθαβιέκδ. Απεκακηίαξ μ 

έθεβπμξ ηδξ ικήιδξ ζηα γχα αοηά ιπμνεί κα ιαξ μδδβήζεζ ζε πζμ λεηάεανα 

ζοιπενάζιαηα ηαεχξ δ φπανλδ ικήιδξ δδθχκεζ λεηάεανα υηζ δ ιάεδζδ έθααε πχνα 

(Kane, Robichon et al. 1997). Πνζκ απυ ημκ παναηηδνζζιυ ηςκ ιεηαθθάλεςκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ικήιδ ηαζ ηδ ιάεδζδ πνέπεζ ηα γχα κα οπμαθδεμφκ ζε δμηζιαζίεξ 

εθέβπμο χζηε  κα επζαεααζςεεί πςξ ιπμνμφκ επανηχξ κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηα 

ενεείζιαηα ηαζ επμιέκςξ μζ αθθαβέξ ζηδκ επίδμζδ ημοξ μθείθμκηαζ απμηθεζζηζηά ζε 

αθθαβέξ ζε βμκίδζα πμο πζεακχξ κα εκέπμκηαζ ζηδ ιάεδζδ ηαζ ηδ  ικήιδ. 
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Φάζεηο κλήκεο ζηε Drosophila 

 

Ζ Drosophila είκαζ ζηακή βζα ιάεδζδ ζε ιζα πθδεχνα εεηζηά ή ανκδηζηά 

εκζζπουιεκςκ ζοκεζνιζηχκ ή ιδ δμηζιαζζχκ. ηζξ δμηζιαζίεξ αοηέξ ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ μζθνδηζηά, μπηζηά ηαζ απηζηά ενεείζιαηα εκχ δ Drosophila ιπμνεί 

κα εοιάηαζ ηζξ αθθαβέξ αοηέξ βζα έκα ζδιακηζηυ δζάζηδια ηδξ γςήξ ηδξ.  

Ζ ιάεδζδ ηαζ ικήιδ ζηδ Drosophila έπεζ οπμδζαζνεεεί ηυζμ βεκεηζηά υζμ ηαζ 

θανιαημθμβζηά ζε θάζεζξ μζ μπμίεξ ιμζάγμοκ ιε αοηέξ άθθςκ μνβακζζιχκ ιμκηέθςκ-

ζπμκδοθςηχκ ηαζ αζπυκδοθςκ. Ο ζοκημιυηενμξ πνυκμξ πμο ιπμνεί ηακείξ κα εθέβλεζ 

ηδκ επίδμζδ ηδξ ικήκδξ ζηδ Drosophila, ιεηά ηδκ εηπαίδεοζδ, είκαζ 2.5 ιε 3 θεπηά 

ιεηά ηδ εηπαίδεοζδ, δ επίδμζδ αοηή ακαθένεηαζ ςξ «άιεζδ ικήιδ» (Skoulakis and 

Davis 1996). Δπζπνυζεεηα ηδξ «άιεζδξ ικήιδξ» δ Drosophila εηθνάγεζ ηαζ 

Βναποπνυεεζιδ Μκήιδ (Short-Term Memory-STM). Αοηυξ μ ηφπμξ ικήιδξ δζανηεί 

πενίπμο ιία χνα ηαζ είκαζ ακελάνηδημξ απυ ιεηαβναθή ηαζ ιεηάθναζδ. Ζ 

Μεζμπνυεεζιδ Μκήιδ (Middle-Term Memory-MTM) δζανηεί πενίπμο 1 έςξ 4 χνεξ 

ιεηά ηδκ εηπαίδεοζδ είκαζ ακελάνηδηδ ηδξ ιεηαβναθήξ αθθά απαζηεί 

πνςηεσκμζφκεεζδ απυ πνμτπάνπμκηα ιδκφιαηα. Ο επυιεκμξ ηφπμξ ικήιδξ είκαζ δ 

Ακεεηηζηή ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδ (Anesthesia Resistant Memory-ARM). Ο ηφπμξ 

αοηυξ ηδξ ικήιδξ είκαζ ακελάνηδημξ απυ ηδκ πνςηεσκμζφκεεζδ ηαζ δζανηεί πενίπμο 

ηνείξ διένεξ εκχ δ ιέβζζηή επίδμζδ ηςκ πεζναιαηυγςςκ βζα αοηυκ ημκ ηφπμ ικήιδξ 

ειθακίγεηαζ 24 χνεξ ιεηά ηδκ εηπαίδεοζδ. Ζ  Ακεεηηζηή ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδ 

ιπμνεί κα επαπεεί ιεηά απυ έκακ ή ιεηά απυ ζοκεπυιεκμοξ ηφηθμοξ εηπαίδεοζδξ 

(massed training). Ζ Μαηνμπνυεεζιδ Μκήιδ (Long-Term Memory-LTM) δζανηεί 

απυ ηνείξ έςξ πέκηε διένεξ ηαζ απαζηεί de novo ιεηαβναθή ηαζ ιεηάθναζδ (Tully, 

Preat et al. 1994). Αοηυξ μ ηφπμξ ικήιδξ επάβεηαζ ιεηά απυ πμθθαπθμφξ 

δζαημπηυιεκμοξ ηφηθμοξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ημ δζάζηδια πμο πανειαάθθεηαζ ιεηαλφ 

ηςκ ηφηθςκ είκαζ 15 θεπηά. Ζ ARM ηαζ δ LTM είκαζ εδναζςιέκεξ ικήιεξ. Όθεξ μζ 

πνμακαθενεείζεξ θάζεζξ ικήιδξ εηηυξ ηδξ ARM είκαζ εοαίζεδηεξ ζηδκ ακαζζεδζία 

ιε ρφπμξ ηαζ βζ’ αοηυ υθεξ ιαγί απμηαθμφκηαζ ικήιδ εοαίζεδηδ ζηδκ 

ακαζζεδζία(Anesthesia Sensitive Memory-ASM). 
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Δηθόλα 4 

Αλαηόκηζε ησλ κλεκνληθώλ θάζεσλ. ην ζπκπεξηθνξηθό επίπεδν, ε παξαηεξνύκελε εμαζζέλεζε 

ηεο κλήκεο εκθαλίδεηαη ζρεηηθά ζπλερήο (καύξε γξακκή). Πεηξακαηηθέο δηαηαξάμεηο ζε πιήζνο 

δστθώλ εηδώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλζξώπνπ, παξόια απηά, απνθαιύπηνπλ ρξνληθά, 

κεραληζηηθά θαη αλαηνκηθά δηαθξηηέο θάζεηο πνπ ππνθξύπηνληαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο κλήκεο. 

ηε Drosophila, ηνπιάρηζηνλ 4 κεραληζηηθά δηαθξηηέο θάζεηο έρνπλ πεξηγξαθεί. Απηέο είλαη ε 

βξαρππξόζεζκε κλήκε (Short Term Memory– STM. Πξάζηλν), ε κεζνπξόζεζκε κλήκε (Middle 

Term Memory– MTM, γαιάδην), ε κλήκε αλζεθηηθή ζηελ αλαηζζεζία (Anesthesia-Resistant 

Memory – ARM, κσβ) θαη ε καθξνπξόζεζκε κλήκε (Long-Term Memory – LTM, θόθθηλν). 

 

  

Ζ Αλζεθηηθή ζηελ Αλαηζζεζία Μλήκε-Γύν ππνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο  

 

Γζα ημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ ARM, αοημφ ημο ζδζαίηενμο ηφπμο ικήιδξ πμο πνμξ ημ 

πανυκ έπεζ παναηηδνζζηεί ιυκμ ζηδ Drosophila, οπάνπμοκ δφμ εεςνίεξ πμο 

πνμζπαεμφκ κα ενιδκεφζμοκ ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ. 

Ζ πνχηδ οπυεεζδ πνμηείκεζ πςξ ημ πνςηυημθθμ ηςκ επακαθαιαακυιεκςκ ηφηθςκ 

εηπαίδεοζδξ ηαεχξ ηαζ αοηυ ηςκ δζαημπηυιεκςκ πμο μδδβμφκ ζημ ζπδιαηζζιυ ARM 

ηαζ  LTM ακηίζημζπα μοζζαζηζηά επάβμοκ έκα ιμκμπάηζ δζαδμπζηχκ θάζεςκ ικήιδξ 

πμο έπεζ ςξ αθεηδνία ηδκ ιάεδζδ ηαζ ηενιαηίγεζ ιε ηδ δδιζμονβία ηδξ ARM. Σμ 

πνςηυημθθμ ηςκ δζαημπηυιεκςκ ηφηθςκ επάβεζ ημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ LTM δ μπμία 

ζφιθςκα ιε αοηή ηδκ οπυεεζδ ζοκοπάνπεζ ιε ηδκ ARM βζα πενίπμο 24 χνεξ. ε 

αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ηυζμ δ ARM υζμ ηαζ δ  LTM πζεακά πνμένπμκηαζ απυ ηδκ 

MTM. 
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Ζ δεφηενδ οπυεεζδ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ ARM οπμζηδνίγεζ υηζ μζ δφμ ηφπμζ 

εδναζςιέκδξ ικήιδξ δεκ ζοκοπάνπμοκ αθθά μ ζπδιαηζζιυξ ηδξ  LTM μοζζαζηζηά 

δζαβνάθεζ ηδκ ARM.  Πεζνάιαηα ζε ιφβεξ πμο ζηενμφκηαζ ηςκ μνζγυκηζςκ θμαχκ 

ηςκ Μζζπμεζδχκ ςιαηίςκ έδεζλακ πςξ μζ ιφβεξ αοηέξ δεκ ιπμνμφκ ακ ζπδιαηίζμοκ 

LTM εκχ μ ζπδιαηζζιυξ ηδξ  ARM παναιέκεζ ακέπαθμξ. Πανυθα αοηά μζ ιφβεξ 

αοηέξ ειθακίγμοκ έκα πανάδμλμ, μζ δζαημπηυιεκμζ ηφηθμζ εηπαίδεοζδξ ζημοξ 

μπμίμοξ οπμαάθθμκηαζ ακ ηαζ δεκ επάβμοκ ηδκ LTM μδδβμφκ ζε δζαβναθή ηδξ  ARM. 

Με θίβα θυβζα υζμ πζμ πμθφ εηπαζδεφμκηαζ μζ ιφβεξ αοηέξ ηυζμ θζβυηενμ εοιμφκηαζ! 

Τπμζηδνζηηέξ αοηήξ ηδξ οπυεεζδξ πνμηείκμοκ πςξ ίζςξ δ  ARM κα απμηεθεί ιζα 

δζηθείδα αζθαθείαξ πμο δεκ επζηνέπεζ ζε βεβμκυηα πμο ζοιααίκμοκ ιζα ιυκμ θμνά ή 

ζοκεπχξ αθθά έπμοκ ιζηνή ζδιαζία βζα ημκ μνβακζζιυ κα εδναζςεμφκ ςξ   LTM, 

έκακ ηφπμ ικήιδξ πμο απαζηεί de novo ιεηαβναθή ηαζ ιεηάθναζδ (Isabel, Pascual et 

al. 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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ΣΑ ΜΗΥΟΔΗΓΖ ΧΜΑΣΗΑ- ΚΔΝΣΡΑ ΟΦΡΖΣΗΚΖ 

ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΜΝΖΜΖ ΣΖ Drosophila 

 

Αλαηνκία ησλ Μηζρνεηδώλ σκαηίσλ 

 

Σα Μζζπμεζδή  ςιάηζα απμηεθμφκ ηα ηέκηνα μζθνδηζηήξ ιάεδζδξ ηαζ ικήιδξ ζηδ 

Drosophila. Δίκαζ αιθζπθεονμζοιιεηνζηέξ δμιέξ πμο απμηεθμφκηαζ απυ πενίπμο 

2500 κεονχκεξ ακά διζζθαίνζμ ηαζ ειθακίγμοκ παναηηδνζζηζηή ακαημιζηή 

μνβάκςζδ. Σα ζχιαηα ηςκ κεονχκςκ αοηχκ ανίζημκηαζ ζοβηεκηνςιέκα ζημ ναπζαίμ 

μπίζεζμ ηιήια ημο εβηεθάθμο. Έιπνμζεεκ ηαζ ημζθζαηά ηςκ ηοηηανζηχκ ζςιάηςκ μζ 

δεκδνίηεξ ηςκ κεονχκςκ ζπδιαηίγμοκ έκα δεκδνζηζηυ πεδίμ πμο μκμιάγεηαζ ηάθοηαξ. 

Ο ηάθοηαξ δέπεηαζ ηζξ ζοκάρεζξ πνμαμθζηχκ κεονχκςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ημκ 

ηενασηυ θμαυ ηαζ θηάκμοκ ζηα Μζζπμεζδή ςιάηζα ιέζμ ηδξ ηεναζμεβηεθαθζηήξ 

μδμφ. Οζ άλμκεξ ηςκ κεονχκςκ ηςκ Μζζπμεζδχκ ςιαηζδίςκ πνμεηαάθθμοκ ζημ 

ειπνυζεζμ ηιήια ημο εβηεθάθμο ιέζμ  ημο ιίζπμο (pendunclus) ζημ ιίζπμ 

δζαηθαδίγμκηαζ ηαζ ζπδιαηίγμοκ ημοξ θμαμφξ (Crittenden, Skoulakis et al. 1998). Οζ 

θμαμί ηςκ Μζζπμεζδχκ ςιαηζδίςκ ιπμνμφκ κα οπμδζαζνεεμφκ δμιζηά ζε πέκηε 

πενζμπέξ ηζξ α/α, α΄/α’ ηαζ β. Οζ οπμδζαζνέζεζξ αοηέξ  πνμηφπημοκ ιεηά απυ ιεθέηδ 

ημο πνμηφπμο έηθναζδξ δζαθμνεηζηχκ βμκζδίςκ ή δζαβμκζδζαηχκ ηαηαζηεοχκ 

(Crittenden, Skoulakis et al. 1998).   

 

 Δηθόλα 5   

Σξηζδηάζηαηα κνληέια ησλ Μηζρνεηδώλ σκαηίσλ (Μ). Οη εηθόλεο παξνπζηάδνπλ ηηο θύξηεο 

ππνδηαηξέζεηο ησλ ινβώλ ησλ Μ. (a) Οη α θαη β ινβνί ησλ Μ αλαθαηαζθεπαζκέλνη ζε 

ηξηζδηάζηαηε κνξθή έπεηηα από ζπιινγή δεδνκέλσλ αλνζντζηνρεκείαο έλαληη ηεο πξσηεΐλεο 

FASII. Σν αληίζσκα απηό ζεκαίλεη έληνλα ηνπο α θαη β ινβνύο ελώ πνιύ ιηγόηεξν ηνλ γ ινβό. (b) 

Σξηζδηάζηαην κνληέιν πνπ απεηθνλίδεη ηηο θύξηεο ππνδηαηξέζεηο ησλ ινβώλ ησλ Μ.  
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Ρόινο ησλ Μηζρνεηδώλ σκαηηδίσλ ζηε κάζεζε θαη ηε κλήκε 

 

Οζ πνχηεξ εκδείλεζξ βζα ημκ νυθμ ηςκ Μζζπμεζδχκ ςιαηζδίςκ ζηδκ ιάεδζδ ηαζ ηδ 

ικήιδ πνμέηορακ απυ ιεθέηεξ ζηδκ ιέθζζζα Apis mellifera. Ανβυηενα δείπηδηε υηζ 

ζηεθέπδ πμο είπακ εθαηηςιαηζηά Μζζπμεζδή ςιάηζα πανμοζίαγακ εθθείρεζξ ζηδκ 

μζθνδηζηή ιάεδζδ ηαζ ικήιδ (Heisenberg, Borst et al. 1985) εκχ ηαηαζηνμθή ηςκ 

Μζζπμεζδχκ ςιαηίςκ ιε ηδ πνήζδ οδνμλομονίαξ ελαθείθεζ ηδκ μζθνδηζηή ιάεδζδ 

(de Belle and Heisenberg 1994). Οζ ιεθέηεξ βζα ημκ νυθμ ηςκ Μζζπμεζδχκ ςιαηίςκ 

ζηδ ιάεδζδ ηαζ ηδ ικήιδ απμηάθορακ πμθθά βμκίδζα ηςκ μπμίςκ δ έηθναζδ  είκαζ 

απαναίηδηδ βζα ηδ ιάεδζδ αθθά ηαζ ηδκ απμεήηεοζδ ηαζ ακάηθδζδ ηδξ μζθνδηζηήξ 

ικήιδξ. ήιενα βκςνίγμοιε ημκ θεζημονβζηυ νυθμ ζοβηεηνζιέκςκ πενζμπχκ ηςκ 

Μζζπμεζδχκ ςιαηζδίςκ ηαζ ηονίςξ ημκ νυθμ ηςκ επζιένμοξ θμαχκ ζηδκ ιάεδζδ ηαζ 

ηδ δδιζμονβία ικήιδξ.  ηδκ πανμφζα ενβαζία δ ιεθέηδ βζα ημκ νυθμ ηδξ πνςηεΐκδξ 

DRK ζηδ Ακεεηηζηή ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδ εα επζηεκηνςεεί ιε ηδ αμήεεζα 

ζηεθεπχκ μδδβχκ ζηα Μζζπμεζδή ςιάηζα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημοξ α, α ηαζ β θμαμφξ.  

 

Δηθόλα 6 

ρέδην ηεο θεθαιήο ηεο Drosophila melanogaster. Ραρηαία όςε ηνκήο ηνπ θεθαιηνύ κύγαο πνπ 

παξνπζηάδεη ηα θύξηα ζηνηρεία ηνπ νζθξεηηθνύ κνλνπαηηνύ. Οη νζκέο γίλνληαη αληηιεπηέο από 

ηνπο λεπξώλεο ησλ νζθξεηηθώλ ππνδνρέσλ ησλ θεξαηώλ θαη ησλ γλαζηθώλ θεξαηώλ. Οη 

λεπξώλεο απηνί πξνβάιινπλ άμνλεο θαηά κήθνο ηνπ θεξατθνύ λεύξνπ ζηα ζπεηξάκαηα ησλ 

θεξατθώλ ινβώλ, όπνπ θαηαλέκνληαη ζύκθσλα κε ηελ επαηζζεζία ηνπο. Από εθεί ε πιεξνθνξία 

κεηαδίδεηαη από ηνπο πξνβνιηθνύο λεπξώλεο ζηελ έζσ θαη κέζε Κεξαην Δγθεθαιηθή Οδό (Έζσ 

ΚΔΟ θαη Μέζε ΚΔΟ) ζηα καληηαξνεηδή ζσκάηηα θαη ζην πιεπξηθό θεξάηην.  
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ΣΟ ΜΟΝΟΠΑΣΗ ΜΔΣΑΓΧΓΖ ΖΜΑΣΟ RAS/RAF/MAPK 

 

Έκα απυ ζηα ζδιακηζηυηενα ζοιαάκηα βζα ηδκ ιεηααίααζδ ζήιαημξ ζημ εζςηενζηυ 

ηςκ ηοηηάνςκ είκαζ δ  εκενβμπμίδζδ ηδξ ηζκάζδξ MAP ηαζ δ ιεηαηυπζζή ηδξ ζημκ 

πονήκα . Σμ ηονζυηενμ ίζςξ ιμνζαηυ ιμκμπάηζ πμο μδδβεί ζηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ 

MAP(Mitogen Activated Protein)  είκαζ ημ ιμκμπάηζ ιεηαβςβήξ ζήιαημξ 

RAS/RAF/MAPK. 

O ιμνζαηυξ αοηυξ ηαηαννάηηδξ άνπεηαζ ζοκήεςξ ιε ηδκ ζφκδεζδ ημο πνμζδέηδ ζε 

έκακ οπμδμπέα ιε εκενβυηδηα ηζκάζδξ ηονμζίκδξ. Αημθμοεεί μ δζιενζζιυξ ηαζ δ 

αοημθςζθμνοθίςζδ ημο οπμδμπέα, μ μπμίμξ ιε ηδ ζεζνά ημο ιέζς ιζαξ                         

πνςηεΐκδξ-πνμζανιμζηή εκενβμπμζεί ηδ RAS. Μζα πνςηεΐκδ πνμζανιμζηήξ είκαζ δ 

GRB2 δ υπμζα ζοκδέεηαζ ζημκ οπμδμπέα ηαζ πνμζδέκεζ έκακ πανάβμκηα ακηαθθαβήξ 

βμοακζδίκδξ, ηδκ πνςηεΐκδ SOS. Ζ  SOS ιε ηδ ζεζνά ηδξ εκενβμπμζεί ηδ RAS. H RAS 

ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ιμκμιενχκ G πνςηεσκχκ. Οζ  πνςηεΐκεξ πμο ακήημοκ ζε 

αοηή ηδκ ηαηδβμνία είκαζ εκενβέξ υηακ είκαζ πνμζδεδειέκεξ ιε GTP ηαζ ακεκενβέξ 

υηακ πνμζδέκμοκ GDP. Ζ ζηακυηδηα ακηαθθαβήξ ημο GDP ιε GTP πμο μδδβεί ζηδκ 

εκενβμπμίδζή ημοξ είκαζ ιζα εββεκήξ ζδζυηδηα αοηχκ ηςκ πνςηεσκχκ. ημ ιμκμπάηζ 

RAS/RAF/MAPK δ πνςηεΐκδ SOS είκαζ αοηή πμο δζεβείνεζ ηδκ πνμζημθθδιέκδ ζηδκ 

ηοηηανμπθαζιαηζηή ιειανάκδ RAS κα ακηαθθάλεζ ημ GDP ιε GTP ηαζ επμιέκςξ 

ηδκ εκενβμπμζεί. Μεηά ηδκ εκενβμπμίδζή ηδξ δ RAS εκενβμπμζεί ηδκ RAF δ μπμία 

ανίζηεηαζ ηαεμδζηά απυ αοηή. Ζ εκενβμπμίδζδ ζοιααίκεζ ιάθθμκ έιιεζα ιε ηδ 

δζαιεζμθάαδζδ ιζαξ ιυκζια εκενβήξ ηζκάζδξ πμο είκαζ πνμζημθθδιέκδ ζηδκ 

ηοηηανμπθαζιαηζηή ιειανάκδ. Ζ δνάζδ ηδξ RAF επάβεζ ηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ ΜΔΚ 

ιέζς θςζθμνφθζςζδξ. ηυπμξ ηδξ εκενβμφξ ΜΔΚ είκαζ δ ηζκάζδ ΜΑΡ. 

Σμ ηεθζηυ απμηέθεζια ηδξ εκενβμπμίδζδξ εκυξ ιμκμπαηζμφ ηζκάζδξ ΜΑΡ είκαζ δ 

ιεηααμθή ημο πνμηφπμο ηδξ ιεηαβναθήξ. Έηζζ εκχ ημ ανπζηυ βεβμκυξ, δ 

εκενβμπμίδζδ δδθαδή ημο οπμδμπέα, ζοιααίκεζ ζηδκ επζθάκεζα ημο ηοηηάνμο δ 

ηεθζηή ενιδκεία ημο θαιαάκεζ πχνα ζημκ πονήκα υπμο εκενβμπμζμφκηαζ ή 

απεκενβμπμζμφκηαζ ακηίζημζπα ηάπμζμζ ιεηαβναθζημί πανάβμκηεξ. 
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Σν κνλνπάηη RAS/RAF/MAPK θαη ν ξόινο ηνπ ζηε κάζεζε θαη ηε κλήκε 

 

Σμ ιμκμπάηζ RAS/RAF/MAPK θαίκεηαζ υηζ παίγεζ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζε 

δζαδζηαζίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιάεδζδ ηαζ ηδ ικήιδ εκχ δεδμιέκα ηυζμ ζημ 

πμκηίηζ υζμ ηαζ ηδ Drosophila ακαθένμοκ πςξ εθθείιιαηα ζηδ ιάεδζδ ηαζ ηδ ικήιδ 

είκαζ δοκαηυκ κα πνμηφρμοκ ιεηά απυ απμννφειζζδ ηδξ RAS.    

Σμ ηονίανπμ ιμκηέθμ πμο πνμηείκεηαζ βζα ημ νυθμ ημο ιμκμπαηζμφ αοημφ ζηδ ιάεδζδ 

ηαζ ηδ ικήιδ είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκμ ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

πναβιαημπμζμφκηαζ ηα πεζνάιαηα ζοιπενζθμνάξ. Γζα ηδκ επαβςβή ηδξ Μαηνυπνμκδξ 

Μκήιδξ, βζα πανάδεζβια, πναβιαημπμζμφκηαζ ζηδ Drosophila 5 ηφηθμζ εηπαίδεοζδξ 

ηαεέκαξ απυ ημοξ μπμίμοξ έπεζ πνμκζηή απυζηαζδ 15 θεπηχκ απυ ημκ πνμδβμφιεκμ. 

Πζζηεφεηαζ πςξ ζε ηάεε ηφηθμ εηπαίδεοζδξ δ ηζκάζδ MAP εκενβμπμζείηαζ ηαζ 

πναβιαημπμζεί ημ δζηυ ηδξ ηφηθμ αολάκμκηαξ ημ επίπεδυ ηδξ ηαζ ιεηά ιεζχκμκηάξ ημ 

λακά, χζηε ηεθζηά κα είκαζ θίβμ ορδθυηενμ απυ ημ ανπζηυ. ημ ηέθμξ ηάεε ηφηθμο ηα 

επίπεδα ηδξ  MAPK είκαζ υθμ ηαζ πζμ ρδθά ιε απμηέθεζια ιεηά ηδκ πάνμδμ ηςκ 5 

ηφηθςκ εηπαίδεοζδξ ηα επίπεδα ηδξ ηζκάζδξ κα είκαζ ηέημζα χζηε κα ηδξ επζηνέπμοκ 

κα δνάζδ ζημ ηφηηανμ ηαζ κα ηαηεοεφκεηαζ αθθαβέξ απαναίηδηεξ βζα ηδκ δδιζμονβία 

ικήιδξ. Ο ηφηθμξ ηδκ ηζκάζδξ MAP πνεζάγεηαζ 15 θεπηά βζα κα μθμηθδνςεεί ηαζ μ 

πνυκμξ αοηυξ θαίκεηαζ κα είκαζ ζοκηδνδιέκμξ ζε πμθθμφξ μνβακζζιμφξ.      

Πένα απυ ημ ιμκμπάηζ ημο RAS/RAF/MAPK οπάνπμοκ ηαζ άθθα ιμκμπάηζα πμο 

θαίκεηαζ πςξ ειπθέημκηαζ ζε δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ ηαζ ικήιδξ. 
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Δηθόλα 7    

εκαηνδνηηθά κνλνπάηηα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ κάζεζε θαη κλήκε. R1, ππνδνρείο θηλάζεο 

ηπξνζίλεο ,  R2, ππνδνρείο ζπδεπγκέλνη κε ηε θσζθνιηπάζε C. R3, ππνδνρείο ζπδεπγκέλνη κε 

αδελπιηθέο θπθιάζεο. R4, θαλάιηα αζβεζηίνπ. Σν ηειηθό απνηέιεζκα όισλ απηώλ ησλ 

κνλνπαηηώλ είλαη ε κεηαβίβαζε ζήκαηνο ζηνλ ππξήλα κε ζθνπό ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο γνληδηαθήο 

έθθξαζεο. 
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Ζ ΠΡΧΣΔΨΝΖ DRK 

Οη πξσηεΐλεο πξνζαξκνζηέο 

 

Ζ πνςηεΐκδ DRK είκαζ ιζα πνςηεΐκδ πνμζανιμζηήξ.  Οζ πνςηεΐκεξ πνμζανιμζηέξ 

είκαζ πνςηεΐκεξ ιε ιζηνυ ιμνζαηυ αάνμξ ηαζ δεκ ειθακίγμοκ εκγοιζηή δναζηζηυηδηα. 

Γνμοκ ςξ δζαιμνζαηέξ ή εκδμιμνζαηέξ βέθονεξ ιεηαλφ πνςηεσκχκ. Με αοηυκ ημκ 

ηνυπμ δζαδναιαηίγμοκ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ δδιζμονβία πμθοπνςηεσκζηχκ 

ζοιπθεβιάηςκ αθθά ηαζ ζηδ ζηαεενμπμίδζή ημοξ.  

 Γνκή  θαη ξόινο ηεο πξσηεΐλεο DRK 

  

Ζ πνςηεΐκδ πνμζανιμζηήξ DRK ηδξ Drosophila είκαζ δ μιυθμβδ ηδξ πνςηεΐκδξ 

GRB2(Growth factor Receptor Bound protein 2) ζηα εδθαζηζηά. ηδ Drosophila 

εηθνάγεηαζ ζηα Μζζπμεζδή ςιάηζα εκχ ημ ιμνζαηυ αάνμξ ηδξ πνςηεΐκδξ είκαζ 

πενίπμο 25 Kda. Φένεζ ιζα SH2 (Src Homology 2) πενζμπή ή μπμία πενζαάθθεηαζ απυ 

δφμ  SH3 (Src Homology 3) πενζμπέξ, ιζα ζημ αιζκμηεθζηυ ηαζ ιία ζημ 

ηαναμλοηεθζηυ άηνμ ηδξ πνςηεΐκδξ (Simon, Dodson et al. 1993).  Ζ SH2 πενζμπή 

ακαβκςνίγεζ ζοβηεηνζιέκα θςζθμνοθζςιέκα πανάβςβα ηονζζίκδξ ζε οπμδμπείξ 

ηζκάζδξ ηονμζίκδξ. Οζ  SH3 πενζμπέξ ακαβκςνίγμοκ ιμηίαα πμθφ-πνμθίκδξ ηαζ 

ζοιιεηέπμοκ έηζζ ζηζξ πνςηεσκζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ (Scott, Reuter et al. 2003).  

οβηεηνζιέκα, δ SH3 πενζμπή ημο αιζκμηεθζημφ άηνμο ακαβκςνίγεζ ηαζ πνμζδέκεζ 

ηδκ πνςηεΐκδ SOS (Son of Sevenless) εκχ δ ηαναμλοηεθζηή SH3 πενζμπή ζοκδέεηαζ 

ιε ηδκ πνςηεΐκδ DISABLED.  

Ζ πνςηεΐκδ DRK απμηεθεί ημ πνχημ ημιαζηυ ζδιείμ  ζηδκ εκενβμπμίδζδ ημο 

ιμκμπαηζμφ RAS/RAF/MAPK ηαεχξ ιεηαθένεζ ζήια απυ ηδκ επζθάκεζα ημο 

ηοηηάνμο ζημ ηοηηανυπθαζια. Μεηά ηδκ ζφκδεζδ ημο πνμζδέηδ ζημκ οπμδμπέα 

ηζκάζδξ ηονμζίκδξ μ οπμδμπέαξ δζιενίγεηαζ ηαζ αοημθςζθμνοθζχκεηαζ. Σμκ 

δζιενζζιυ ημο οπμδμπέα αημθμοεεί δ πνυζδεζδ ηδξ DRK ζε αοηυκ ιέζς ηδξ SH2 

πενζμπήξ ηδξ.  Ζ DRK πνςηεΐκδ πνμζεθηφεζ ιε ηδ ζείνα ηδξ ηδ SOS δ μπμία 

πνμζδέκεηαζ ζηδκ SH3 πενζμπή ζημ αιζκμηεθζηυ άηνμ ηαζ εκενβμπμζεί ηδκ  GTPάζδ 

RAS πμο ανίζηεηαζ πνμζδεδειέκδ ζηδκ ηοηηανμπθαζιαηζηή ιειανάκδ.  Ζ 

ηαναμλοηεθζηή SH3 πενζμπή ηδξ  DRK  πνμζδέκεζ ηδκ πνςηεΐκδ DISABLED πμο 

ζοιιεηέπεζ ζηδ εκενβμπμίδζδ ηδξ ηζκάζδξ SRC. Με αοηυκ ηνυπμ ιπμνεί κα 
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ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηα δφμ ιμκμπάηζα, αοηυ ηδξ ηζκάζδξ  SRC ηαζ ημ   

RAS/RAF/MAPK(Simon, Dodson et al. 1993; Le and Simon 1998). Ζ SH2 πενζμπή 

ηδξ DRK αθθδθεπζδνά επίζδξ ιε ημκ οπμδμπέα sevenless ηαηά ηδ δζαθμνμπμίδζδ ημο 

θςημτπμδμπέα R7 ηςκ μιιαηζδίςκ ζημ ζφκεεημ μθεαθιυ ηδξ Drosophila. Σέθμξ έπεζ 

δεζπεεί αθθδθεπίδναζδ ηδξ  DRK ιε ημκ οπμδμπέα ηζκάζδξ ηονμζίκδξ Torso ηαηά ηδκ 

ακάπηολδ ηςκ αηναίςκ ηιδιάηςκ ημο ειανφμο (Perrimon, Lu et al. 1995; Raabe, 

Olivier et al. 1995). 

Ζ μιυθμβδ πνςηεΐκδ ηδξ DRK ζηα εδθαζηζηά είκαζ δ  GRB2. Σμ βμκίδζμ grb2/drk 

είκαζ ζοκηδνδιέκμ ζε ιεβάθμ ααειυ ακάιεζα ζηα δζάθμνα είδδ ηαζ δ ζςζηή 

έηθναζδ ηδξ πνςηεΐκδξ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδ θοζζμθμβζηή ακάπηολδ ημο 

μνβακζζιμφ.  Ζ πνςηεΐκδ GRB2 ηςκ εδθαζηζηχκ ζοιιεηέπεζ ζημ ζπδιαηζζιυ εκυξ 

πμθοπνςηεσκζημφ ζοιπθυημο ζηδκ αιοβδαθή  ημο εβηεθάθμο ηςκ εδθαζηζηχκ. Οζ 

πνςηεΐκεξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ ζφιπθμημ αοηυ, εηηυξ ηδξ GRB2, είκαζ μζ  p190 

RhoGap, Shc ηαζ RasGAP. Ζ αιοβδαθή ημο εβηεθάθμο ηςκ εδθαζηζηχκ είκαζ δ 

μιυθμβδ πενζμπή ηςκ Μζζπμεζδχκ ςιαηζδίςκ ηδξ Drosophila ηαζ απμηεθεί πένακ 

ημκ άθθμκ θεζημονβζχκ ηδξ ημ ηέκηνμ ηδξ θμαζηήξ ιάεδζδξ ηαζ ικήιδξ ηςκ 

εδθαζηζηχκ. Ο ζπδιαηζζιυξ ημο παναπάκς ζοιπθυημο μδδβεί ζηδκ εκενβμπμίδζδ 

ηδξ ηζκάζδξ ROCK δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ πνμάβεζ ιζα ζεζνά αθθαβχκ ζηα ηφηηανα. 

Πνμηαθχκηαξ ηδκ ακαδζμνβάκςζδ ημο ηοηηανμζηεθεημφ ηαζ ηδκ ακαδζάηαλδ ηςκ 

δεκδνζηχκ ηαζ ηςκ αλυκςκ δ ROCK  μδδβεί ζηδκ ειθάκζζδ αηάκεςκ  ζηα κεονζηά 

ηφηηανα δ δδιζμονβία ηςκ μπμίςκ εεςνείηαζ πςξ ειπθέηεηαζ ζε ιδπακζζιμφξ ικήιδξ 

ηαζ ιάεδζδξ. Ακαζημθή ηδξ ROCK ιε ηδ πνήζδ θανιάηςκ πνμηαθεί ιείςζδ ηδξ 

ελανηδιέκδξ θμαζηήξ ιάεδζδξ υηακ αοηή ακζπκεφεηαζ 24 χνεξ ιεηά ηδκ εηπαίδεοζδ 

(Lamprecht, Farb et al. 2002). Λαιαάκμκηαξ οπ’ υρζκ αοηά ηα δεδμιέκα αθθά ηαζ 

βκςνίγμκηαξ ηδκ ημιαζηή εέζδ ηδξ DRK/GRB2 ζηδ δζαζφκδεζδ  ηςκ δφμ 

ζδιαημδμηζηχκ ιμνζαηχκ ιμκμπαηζχκ, ημο ιμκμπαηζμφ RAS/RAF/MAPK ηαζ αοηυ 

ηδξ ηζκάζδξ  SRC, εφημθα δζαπζζηχκεζ ηακείξ πςξ μ νυθμξ ηδξ DRK ςξ ιυνζμ πμο 

νοειίγεζ ηδκ ιάεδζδ ηαζ ηδ ικήιδ πνίγεζ πεναζηένς ιεθέηδξ. 
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Πξόηππν έθθξαζεο ηεο DRK ζηα Μηζρνεηδή σκάηηα 

 

H πνςηεΐκδ DRK, υπςξ πνμηφπηεζ απυ πεζνάιαηα ακμζμσζημπδιείαξ ζοζζςνεφεηαζ 

ηονίςξ ζηα ζχιαηα ηςκ κεονχκςκ ηςκ Μζζπμεζδχκ ςιαηζδίςκ. οβηεηνζιέκα δ 

πνςηεΐκδ εκημπίγεηαζ ηονίςξ ζημοξ κεονάλμκεξ ηςκ ηοηηάνςκ, ζημ ιίζπμ ηαεχξ ηαζ 

ζημοξ α,α ηαζ β θμαμφξ. Ζ πνςηεΐκδ δεκ ακζπκεφεηαζ ζηα ηοηηανμζχιαηα ηςκ 

Μζζπμεζδχκ ςιαηζδίςκ εκχ παναηδνμφκηαζ πμθφ παιδθά επίπεδα αοηήξ ζημοξ 

ελςηενζημφξ δαηηοθίμοξ ημο εθθεζρμεζδμφξ ζςιαηίμο ηαζ ζηα ζπεζνάιαηα ημο 

ηενασημφ θμαμφ. Τπάνπμοκ επίζδξ ιζηνέξ πμζυηδηεξ ηδξ πνςηεΐκδξ ζημοξ α’ ηαζ α’ 

θμαμφξ. Απυ ηα παναπάκς βίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ ημ πνυηοπμ έηθναζδξ ηδξ DRK 

είκαζ αοζηδνά ηαεμνζζιέκμ ιζα ηαζ δ πνςηεΐκδ εκημπίγεηαζ ζε πμθφ ζοβηεηνζιέκεξ 

πενζμπέξ ηςκ Μζζπμεζδχκ ςιαηζδίςκ. 

 

 

Δηθόλα 8 

Ζ δνκή ηεο DRK θαζώο θαη ηα κόξηα κε ηα νπνία αιιειεπηδξά ζην κνλνπάηη ηνπ 

RAS/RAF/MAPK. 
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Δηθόλα 9 

Καηαλνκή ηεο DRK ζηνλ ελήιηθν εγθέθαιν. Αλνζντζηνρεκηθόο εληνπηζκόο ηεο DRK ζε 

εκπξόζζηεο (A-D) θαη νβειηαίεο (E,F) ηνκέο παξαθίλεο πάρνπο 5κm ηνπ ελήιηθνπ εγθεθάινπ. Ζ 

ξαρηαία πιεπξά είλαη πάλσ ζε όιεο ηηο θσηνγξαθίεο. Α, H DRK είλαη απνύζα από ηα 

θπηηαξνζώκαηα ησλ Μ (κεγάιε αηρκή βέινπο), ελώ ζε ρακειά επίπεδα εκθαλίδεηαη ζηνπο 

θάιπθεο (ca) ειάρηζηα παξαπάλσ από ηελ γεληθή ρξώζε ηνπ λεπξηθνύ ηζηνύ. Σν βέινο δείρλεη 

ηέζζεξηο αλνζνζεηηθέο αμνληθέο δέζκεο. Β, Ζ DRK ζπζζσξεύεηαη ζηνλ κίζρν (pedunculus, p) θαη 

ζηνπο R4 λεπξώλεο ηνπ ειιεηςνεηδνύο ζσκαηίνπ (ellipsoid body, eb) (αηρκή βέινπο). C, 

Δπηιεθηηθή θαηαλνκή ηεο DRK ζηνπο α, β θαη γ (D) ινβνύο ησλ Μ. Υακειά επίπεδα ηεο 

πξσηεΐλεο είλαη αληρλεύζηκα ζηα ζπεηξάκαηα ηνπ θεξατθνύ ινβνύ (antennal lobe – al, αηρκή 

βέινπο ζηελ D). E,F, νβειηαίεο ηνκέο θαηαδεηθλύνπλ ηελ δηαθνξηθή θαηαλνκή ηεο DRK κέζα 

ζηνλ κίζρν, ζηνπο α, β θαη γ ινβνύο όπσο ζεκεηώλεηαη από ηα βέιε. Tν εκπξόζζην ηκήκα είλαη 

ζηα αξηζηεξά. 

 

Ρόινο ηεο DRK  ζηε κάζεζε θαη ηε κλήκε 

 

Πνυζθαηα δεδμιέκα απμδεζηκφμοκ πςξ δ πνςηεΐκδ DRK παίγεζ πμθφ ζδιακηζηυ 

νυθμ ζηδ ιάεδζδ ηαεχξ ηαζ ηδ ικήιδ ηςκ 90 θεπηχκ. Μεθέηεξ πμο 

πναβιαημπμζήεδηακ ζε εηενυγοβα DRK ιεηαθθαβιέκα ζηεθέπδ  Drosophila 

απμδεζηκφμοκ πςξ μζ ιφβεξ αοηέξ ειθακίγμοκ ιαεδζζαηυ έθθεζιια ζε ζοκεήηεξ 

ιεζςιέκδξ εηπαίδεοζδξ. οβηεηνζιέκα ηα ζηεθέπδ αοηά ειθακίγμοκ εθαηηχιαηα ζημ 

νοειυ ιάεδζδξ ηαεχξ ζε ζοκεήηεξ εηπαίδεοζδξ πμο πενζθαιαάκμοκ 6CS/US 
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pairings –ζοκεήηεξ εθθεζιιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ- δ απυδμζδ ημοξ ειθακίγεηαζ 

εθαηηςιέκδ ζε ζπέζδ ιε αοηή ηςκ ζηεθεπχκ εθέβπμο. Όηακ υιςξ δ εηπαίδεοζδ είκαζ 

πθήνδξ ηυηε δ απυδμζδ ηςκ ιεηαθθαβιέκςκ ζηεθεπχκ είκαζ ίδζα ιε αοηή ηςκ 

ζηεθεπχκ εθέβπμο. Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ ηα ζηεθέπδ αοηά πνμζθαιαάκμοκ ακά ηφηθμ 

εηπαίδεοζδξ θζβυηενδ ιαεδζζαηή πθδνμθμνία ηαζ άνα βζα κα θηάζμοκ ηδκ επίδμζδ 

ηςκ ζηεθεπχκ εθέβπμο απαζημφκηαζ πενζζζυηενμζ ηφηθμζ εηπαίδεοζδξ. Σα ζηεθέπδ 

αοηά δζαθένμοκ έηζζ απυ άθθα πμο ειθακίγμοκ εθαηηχιαηα ζηδκ ζηακυηδηα ιάεδζδξ 

ηαζ δ επίδμζδ ημοξ ακελάνηδηα απυ ημκ ανζειυ ηςκ ηφηθςκ δεκ θηάκεζ πμηέ αοηή 

ηςκ ζηεθεπχκ εθέβπμο (Moressis, Friedrich et al. 2009).  

Πένακ ηςκ ιαεδζζαηχκ εθθεζιιάηςκ μζ εηενυγοβεξ DRK ιεηαθθαβιέκεξ ιφβεξ 

ειθακίγμοκ ηαζ εθθεζιιαηζηή ικήιδ υηακ αοηή εθέβπεηαζ 90 θεπηά ιεηά ηδκ 

εηπαίδεοζδ. Σμ βεβμκυξ αοηυ οπμβναιιίγεζ ημ νυθμ ηδξ πνςηεΐκδξ ιαξ ζηδκ 

δδιζμονβία ικήιδξ. 
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ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

Πεηξάκαηα ζπκπεξηθνξάο  

 

Γζα ηδκ επαβςβή ηδξ Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδξ πναβιαημπμζήεδηακ 

πεζνάιαηα ζοιπενζθμνάξ ζηα μπμία δ εηπαίδεοζδ ηςκ ιοβχκ  πναβιαημπμζείηε ιε 

ζφγεολδ εκυξ ελανηδιέκμο ενεείζιαημξ (Conditioned Stimuli –CS+ ηαζ CS-) ιε έκα 

ιδ ελανηδιέκμ ενέεζζια (Unconditioned Stimulus – US) (Tully and Quinn 1985). Σμ 

ελανηδιέκμ ενέεζζια είκαζ δ μζιή ηαζ ημ ακελάνηδημ είκαζ ημ δθεηηνζηυ ζμη. ημ 

πνςηυημθθμ πμο αημθμοεήεδηε βζα ηα πεζνάιαηα ζηδ πανμφζα δζπθςιαηζηή 

πνδζζιμπμζήεδηακ  ςξ ελανηδιέκα ενεείζιαηα μζ μζιέξ αεκγαθδεΰδδ ηαζ μηηακυθδ. 

Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ πεζναιάηςκ ζοιπενζθμνάξ μζ ιφβεξ πςνίγμκηαζ ζε 

μιάδεξ ηςκ 50 πενίπμο αηυιςκ ηαζ δφμ χνεξ πνζκ ηδκ εηπαίδεοζδ ιεηαθένμκηαζ 

πςνίξ ακαζζεδζία ζε ηαζκμφνζα θζαθίδζα ιε ηνμθή. Μζα χνα πνζκ ηδκ εηηέθεζδ ημο 

πεζνάιαημξ ημπμεεημφκηαζ ζημ δςιάηζμ υπμο πναβιαημπμζμφκηαζ ηα πεζνάιαηα 

ζοιπενζθμνάξ. ημ πχνμ αοηυ δ εενιμηναζία είκαζ πενίπμο 25
0
C, δ οβναζία 

ηοιαίκεηαζ απυ  75% έςξ 80%  ηαζ οπάνπεζ ιυκμκ απκυ ηυηηζκμ θςξ. Ζ ιεηαθμνά 

ηςκ ιοβχκ ζηα δςιάηζμ πνζκ ηδκ εηηέθεζδ ημο πεζνάιαημξ βίκεηαζ βζα κα 

πνμζανιμζημφκ ζηζξ ζοκεήηεξ εηηέθεζδξ ημο πεζνάιαημξ. ε πενίπηςζδ επαβςβήξ 

δζαβμκζδίςκ μζ ιφβεξ παναιέκμοκ ζημκ επςαζηζηυ εάθαιμ ιέπνζ ηαζ έκα ηέηανημ πνζκ 

ηδκ εηηέθεζδ ημο πεζνάιαημξ μπυηε ηαζ αβαίκμοκ απυ ημκ επςαζηήνα ηαζ 

ιεηαθένμκηαζ ζημ δςιάηζμ πμο εηηεθμφκηαζ ηα πεζνάιαηα ζοιπενζθμνάξ. 
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Α. Δηπαίδεοζδ ηςκ ιοβχκ 

Σμ  ηάεε θζαθίδζμ ημπμεεηείηαζ ζημ ακχηενμ ηιήια εκυξ Σ θααονίκεμο (T maze), 

υπμο ηαζ πναβιαημπμζείηαζ δ εηπαίδεοζδ. Μεηά απυ έκα ζφκημιμ δζάζηδια 

εζζαβςβήξ αένα, ζοκδέεηαζ δ μζιή (CS+) δ μπμία ζογεφβκοηαζ ιε δθεηηνμζυη. ηδκ 

πανμφζα ενβαζία, πνδζζιμπμζήεδηακ 40ιl αεκγαθδετδδξ (ΒΝΕ) ηαζ 1000ιl 

μηηακυθδξ (ΟCT), πμο δζμπεηεφμκηακ ιε νμή 500ml/min.Tα δθεηηνζηά ενεείζιαηα 

ηάζδξ 90V πμο δζμπεηεφμκηαζ έπμοκ δζάνηεζα 1,25’’ εκχ ημ δζάζηδια ιεηαλφ δφμ 

δζαδμπζηχκ δθεηηνζηχκ ενεεζζιάηςκ είκαζ 5’’. Μεηά ηδκ πάνμδμ ηδξ ηαοηυπνμκδξ 

πανμοζίαζδξ ηδξ μζιήξ ιε ημ δθεηηνζηυ ενέεζζια, (CS/US pairings), αημθμοεεί 

πενίμδμξ εζζαβςβήξ πενζαάθθμκημξ αένα βζα 30’’. ημ ηέθμξ αοηήξ ηδξ πενζυδμο 

ζοκδέεηαζ δ δεφηενδ μζιή (CS-), απμοζία δθεηηνζημφ ενεείζιαημξ, ηαζ βζα πνυκμ 

ίδζμ ιε ημκ πνυκμ πμο δζήνηδζε δ πανμοζίαζδ ηδξ πνχηδξ μζιήξ. Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ μζ ιφβεξ επζζηνέθμοκ ζηα θζαθίδζα.  

Β. Μέηνδζδ ηδξ απυδμζδξ 

Ζ απυδμζδ ηςκ ιοβχκ ιπμνεί κα ιεηνδεεί αιέζςξ ιεηά ηδκ εηπαίδεοζδ βζα ηδκ 

εηηίιδζδ ηδξ ιάεδζδξ ή ιεηά ηδκ δζαιεζμθάαδζδ εκυξ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ απυ 

ηδκ εηπαίδεοζδ ιέπνζ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ πμο είκαζ ακάθμβμ ιε ημκ ηφπμ ηδξ ικήιδξ 

πμο εέθμοιε κα ιεηνήζμοιε. Γζα κα ηδκ ιέηνδζδ ηδξ απυδμζδξ ηςκ ιοβχκ μζ ιφβεξ 

εζζάβμκηαζ πςνζζιέκεξ ζε 50άδεξ ζημ εζςηενζηυ εκυξ θζαθζδίμο πμο ημπμεεηείηαζ ζημ 

πάκς ιένμξ ημο Σ θααονίκεμο.  ηδ ζοκέπεζα ιεηαθένμκηαζ ιε εθαθνυ ηηφπδια ζε 

εζδζηυ πχνμ ηδξ ζοζηεοήξ, βζα κα ιεηαθενεμφκ έπεζηα ζημ ζδιείμ επζθμβήξ ζημ 

ηέκηνμ ημο Σ θααονίκεμο. Δηεί εα ηθδεμφκ κα επζθέλμοκ ιεηαλφ δφμ αναπζυκςκ υπμο 

πανμοζζάγμκηαζ μζ δφμ μζιέξ ζηζξ μπμίεξ εηηέεδηακ πνμδβμοιέκςξ, ηαζ μζ μπμίεξ 

πμνδβμφκηαζ ζηζξ ιφβεξ ιε ηδκ ίδζα νμή. Ζ δζαδζηαζία επζθμβήξ δζανηεί 1’30’’. Μεηά 

ημ πέναξ ηδξ δζαδζηαζίαξ επζθμβήξ, μζ ιφβεξ παβζδεφμκηαζ ζημοξ ακηίζημζπμοξ 

αναπίμκεξ πμο επέθελακ, αθαζνμφκηαζ μζ αναπίμκεξ, ηαζ μζ ιφβεξ ιεηαθένμκηαζ ζε 

ζςθήκεξ βζα ιεηέπεζηα ηαηαιέηνδζδ. Ζ δζαδζηαζία εηιάεδζδξ εηηεθείηαζ ηάεε θμνά 

ζε δφμ θααονίκεμοξ ζπήιαημξ Σ ηαοηυπνμκα, υπμο αθθάγεζ δ μζιή δ μπμία 

πανμοζζάγεηαζ ιαγί ιε δθεηηνζηυ ενέεζζια ακηίζημζπα (CS+), χζηε κα απμθεοπεμφκ 

ηοπυκ εζδζηέξ ςξ πνμξ ηδκ μζιή ακηζδνάζεζξ.  

Όηακ μζ ιφβεξ πμο πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε έκα πείναια είκαζ πμθθέξ δ 

εηπαίδεοζδ ημοξ βίκεηαζ ζε εζδζηή ηαηαζηεοή πμο επζηνέπεζ ηδκ ηαοηυπνμκδ 
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εηπαίδεοζδ ηεζζάνςκ θζαθζδίςκ ηαζ υπζ 2 υπςξ βίκεηαζ ιε ημοξ Σ θααονίκεμοξ. Ζ 

ιέηνδζδ ηδξ απυδμζδξ βίκεηαζ ζε πάθζ ζε Σ θααφνζκεμ      

Γ. Αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ 

Ωξ δείηηδξ επίδμζδξ (Performance Index, PI) μνίγεηαζ μ ανζειυξ ηςκ αηυιςκ πμο 

επζθέβμοκ ηδκ μζιή απμοζία δθεηηνζημφ ενεείζιαημξ, ιείμκ ημκ ανζειυ ηςκ αηυιςκ 

πμο επζθέβμοκ ηδκ μζιή ζογεοβιέκδ ιε δθεηηνζηυ ενέεζζια, ςξ πνμξ ημκ ζοκμθζηυ 

ανζειυ ηςκ αηυιςκ πμο εθέβπεδηακ ηαζ βζα ημοξ δφμ θααονίκεμοξ. Έηζζ, ζηδκ 

πενίπηςζδ ακαθμνάξ ζε ιάεδζδ ή «άιεζδ ικήιδ» εκκμμφιε ηδκ κςνίηενα 

ιεηνμφιεκδ επίδμζδ, πμο είκαζ πενίπμο 3 θεπηά ιεηά ηδκ εηπαίδεοζδ. Γζα ηδκ 

ιέηνδζδ ηδξ μζθνδηζηήξ ικήιδξ, μζ ιφβεξ ιεηά ηδκ εηπαίδεοζδ, ιεηαθένμκηαζ λακά 

ζηα θζαθίδζα ιε ημ ενεπηζηυ οθζηυ, υπμο ηαζ ηναημφκηαζ βζα ημ ακάθμβμ πνμκζηυ 

δζάζηδια. 

Πξσηόθνιια επαγσγήο ηελ Αλζεθηηθήο ζηελ Αλαηζζεζία Μλήκεο 

 

Τπάνπμοκ δφμ πνςηυημθθα πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ επαβςβή ηδξ 

Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδξ ηα πνςηυημθθα αοηά είκαζ ημ πνςηυημθθα ημο 

Massed Training ηδξ ζοκεπυιεκδξ δδθαδή εηπαίδεοζδξ ηαζ αοηυ ημο Coldshock.  

Α. Massed Training-οκεπυιεκδ Δηπαίδεοζδ 

ημ πνςηυημθθμ αοηυ μζ ιφβεξ οπμαάθθμκηαζ ζε 5 ζοκεπυιεκμοξ ηφηθμοξ 

εηπαίδεοζδξ ηαεέκαξ απυ ημοξ μπμίμοξ απμηεθείηαζ απυ 12 CS/US pairings. Μεηά ηδ 

θήλδ ηδξ εηπαίδεοζδξ μζ ιφβεξ ιεηαθένμκηαζ πάθζ ζε θζαθίδζα ηαζ παναιέκμοκ ζημοξ 

25
0
C βζα δζάζηδια 24 ςνχκ. Μεηά ημ πέναξ ηςκ 24 ςνχκ πναβιαημπμζείηαζ μ 

έθεβπμξ ηδξ απυδμζδξ ημοξ ιε ηδ δζαδζηαζία πμο ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ. Σμ 

Massed Training επδνεάγεζ ημκ ηφηθμ ημο MAPK. οβηεηνζιέκα ιεηά απυ ηάεε 

ηφηθμ ηα επίπεδα ημο MAPK ακεααίκμοκ ηαζ ιεηά ιεζχκμκηαζ πάθζ μθμηθδνχκμκηαξ 

έκακ ηφηθμ. Με ημ massed training δεκ δίκεηαζ πνυκμξ ζημ MAPK κα μθμηθδνχζεζ 

ημκ ηφηθμ ημο ηαζ ηεθζηά  ζοζζςνεφεηαζ ζε ιζηνυηενδ πμζυηδηα ζημ εζςηενζηυ ηςκ 

ηοηηάνςκ  ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ζοκέπεζεξ. 
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Β. Coldshock 

O δεφηενμξ ηνυπμξ βζα ηδκ επαβςβή ηδξ Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδξ είκαζ 

δ ακαζζεδημπμίδζδ ηςκ ιοβχκ ιε Coldshock. Καηά ηδκ δζαδζηαζία αοηή μζ ιφβεξ 

εηπαζδεφμκηαζ ιε 12 CS/US pairings. Μζα χνα ιεηά ηδκ εηπαίδεοζδ μζ ιφβεξ 

ιεηαθένμκηαζ ζε θζαθίδζα ηα μπμία είκαζ ημπμεεηδιέκα ζε πάβμ. Με ηδκ είζμδυ ημοξ 

ζηα παβςιέκα θζαθίδζα μζ ιφβεξ ακαζζεδημπμζμφκηαζ αιέζςξ ηαζ παναιέκμοκ βζα 

πενίπμο 2 θεπηά. Μεηά ηα δφμ θεπηά μζ ιφβεξ ιεηαθένμκηαζ ζε γεζηά θζαθίδζα ηαζ 

ιεηά απυ ηνείξ χνεξ βίκεηαζ δ ιέηνδζδ ηδξ Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδξ. Σμ  

coldshock επάβεζ ημκ ζπδιαηζζιυ ιυκμ ηδξ  Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδξ 

βζαηί δζαβνάθεζ ηζξ ιδ εδναζςιέκεξ ικήιεξ ( STM ηαζ MTM) ηαεχξ ηαζ ηδκ 

Μαηνμπνυεεζιδ Μκήιδ (LTM), δδθαδή υθεξ ηζξ εοαίζεδηεξ ζηδκ ακαζζεδζία 

ικήιεξ ιε απμηέθεζια μ ιυκμξ ηφπμξ ικήιδξ πμο απμιέκεζ  κα είκαζ δ Ακεεηηζηή 

ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδ.  

 

 

Δηθόλα 10 

Πξσηόθνιιν επαγσγήο ηεο Αλζεθηηθήο ζηελ Αλαηζζεζία Μλήκεο. 
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ηειέρε 

 

ηδκ πανμφζα ενβαζία, βζα ηδκ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ DRK πνδζζιμπμζήεδηε ημ 

RNA πανειαμθήξ 1.1;2RNAi. Γζα ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ έηθναζδξ ημο RNA 

πανειαμθήξ πνδζζιμπμζήεδηακ δζάθμνεξ ζεζνέξ μδδβμί. ζεζνά μδδβυξ 

leoMBGAL4;GAL80
ts 

ηαηεοεφκεζ ηδκ έηθναζδ πενζθενεζαηά ηαζ εζςηενζηά ζημοξ 

θμαμφξ ηςκ Μ. Ζ ζεζνά μδδβυξ c772GAL4;GAL80
ts
 ηαηεοεφκεζ ηδκ έηθναζδ ζηδκ 

πενζθένεζα ηςκ α/α, α’/α’ ηαζ β θμαχκ ηςκ Μ εκχ δ ζεζνά μδδβυξ 

ElavGAL4;GAL80
ts 

 εηθνάγεηαζ  πακεονςκζηά. Γζα ηζξ δζαζηαονχζεζξ ηςκ ζηεθεπχκ 

πμο θένμοκ ημ RNA πανειαμθήξ ιε ηα ζηεθέπδ μδδβμφξ πνδζζιμπμζήεδηακ πανεέκεξ 

απυ ηα ζηεθέπδ μδδβμφξ ηαζ ανζεκζηά άημια απυ ημ ζηέθεπμξ πμο θένεζ ημ RNA 

πανειαμθήξ. 

 Οζ ιφβεξ εθέβπμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ δζαζηαφνςζδ εδθοηχκ πανεέκςκ αηυιςκ βζα 

ηδκ ζεζνά μδδβυ ιε ανζεκζηά ζηεθέπδ w1118. Οζ ιφβεξ w1118 είκαζ ιφβεξ αβνίμο 

ηφπμο πμο θένμοκ ηδκ ιεηάθθαλδ w1118 ζημ βμκίδζμ white ηαζ ειθακίγμοκ άζπνα 

ιάηζα. Όθεξ μζ δζαζηαονχζεζξ ηαθθζενβμφκηαζ ζημοξ 18
μ
C υπμο δεκ εηθνάγμκηαζ ηα 

δζαβμκίδζα πανειαμθήξ ηαζ 48 χνεξ πνζκ ηδκ δζελαβςβή ημο πεζνάιαημξ 

ημπμεεημφκηαζ ζημοξ 30
μ
C  βζα επαβςβή. ηα ζοιπενζθμνζηά πεζνάιαηα 

πνδζζιμπμζμφιε ιυκμ ηζξ ιφβεξ ηδξ F1 βεκζάξ ηαζ θνμκηίγμοιε ηα άημια κα είκαζ 

δθζηίαξ 3-4 διενχκ ημ πμθφ. 

Γηαηήξεζε ηειερώλ –Παξαζθεπή ηξνθήο 

 

Γζα ηδ ζςζηή δζαηήνδζδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ ιοβχκ πμθφ ζδιακηζηή είκαζ δ 

παναζηεοή ηδξ ηνμθήξ, πμο πένα απυ ηδ ενεπηζηή ηδξ αλία απμηεθεί ηαηά ηάπμζμκ 

ηνυπμ ηαζ ημιιάηζ ημο ηφηθμο γςήξ ηδξ ιφβαξ ιζα ηαζ δ εκαπυεεζδ ηςκ αοβχκ, δ 

εηηυθαρή ημοξ ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ πνμκοιθζηχκ ζηαδίςκ θαιαάκεζ πχνα ιέζα ζε 

αοηή.  
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Γζα ηδ παναζηεοή ηδξ ηνμθήξ αημθμοεείηαζ δ παναηάης ζοκηαβή 

 

ΑΛΔΤΡΗ 180gr 

ΑΛΔΤΡΗ ΟΓΗΑ 15gr 

ΗΜΗΓΓΑΛΗ 140gr 

ΦΡΟΤΚΣΟΕΖ 72gr 

ΚΑΣΑΝΖ ΕΑΥΑΡΖ 180gr 

ΑΓΑΡ 45gr 

ΞΖΡΖ ΜΑΓΗΑ 270gr  

CaCL2 6gr 

NIPAGEN (10% in EtOH)  150ml 

PROPIONOC ACID 25ml 

     

Σα ζηενεά οθζηά ηδξ ηνμθήξ,  εηηυξ απυ ημ άβαν,  γοβίγμκηαζ ηαζ ζοζηεοάγμκηαζ ζε 

ζαημοθάηζα πενίπμο 4 διένεξ πνζκ ηδκ διένα ημο ιαβεζνέιαημξ. Ζ ιαβζά γοβίγεηαζ 

ηαζ θοθάζζεηαζ ιυκδ ηδξ. Σα οθζηά δζαηδνμφκηαζ ζηδκ ηαηάρολδ (-30
0
C) χζηε κα 

απμθεοπεεί δ ακάπηολδ αηάνεςκ πμο απυ ημ θαβδηυ ιπμνεί κα πενάζμοκ ζηζξ 

ηαθθζένβεζεξ ηςκ ιοβχκ ηαζ κα ηζξ επζιμθφκμοκ.  

Γζα ηδκ παναζηεοή ηδξ ηνμθήξ αάγμοιε πενίπμο 2lt κενυ κα ανάζεζ ζε ιζα 

ηαηζανυθα βζα πενίπμο 1χνα ηαζ 30 θεπηά. Πανάθθδθα δζαθφμοιε ζε έκα δμπείμ ηα 

ζηενεά ζοζηαηζηά ηδξ ηνμθήξ ζε πενίπμο 2lt κενυ ηαζ ζε άθθμ δμπείμ ζε 1lt κενυ 

δζαθοημπμζμφιε ηδ ιαβζά. Αθμφ ανάζεζ ημ κενυ ηναηάιε πενίπμο 0.5lt ζε έκα δμπείμ 

ηαζ ζημ οπυθμζπμ κενυ νίπκμοιε δζαδμπζηά ηα ζηενεά οθζηά ηαζ ηδ ιαβζά 

ακαηαηεφμκηαξ ζοκεπχξ. Πενζιέκμοιε κα ανάζεζ δ ηνμθή. Μέπνζ κα ανάζεζ δ ηνμθή 

δζαθοημπμζμφιε ζημ κενυ πμο έπμοιε θοθάλεζ, ημ άβαν. Αθμφ δ ηνμθή ανάζεζ βζα 

πενίπμο 10 θεπηά πνμζεέημοιε ημ άβαν, ηδκ αθήκμοιε κα ανάζεζ ηαθά βζα άθθα 5 

θεπηά ηαζ ηδκ απμζφνμοιε απυ ηδ θςηζά.  
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Αθμφ ηνοχζεζ ανηεηά ηαζ θηάζεζ ζε εενιμηναζία πενίπμο 50
0
C πνμζεέημοιε ημ 

NIPAGEN ηαζ ημ πνμπζμκζηυ μλφ, πμο δ είκαζ ζοκηδνδηζηά ηνμθίιςκ, ηαζ βειίγμοιε 

ηα θζαθίδζα ηαζ ηα ιπμοηάθζα.           

Western Blotting 

 

Α. Ζθεηηνμθυνδζδ πνςηεσκχκ ζε πήηηςια SDS πμθοαηνοθαιζδίμο. 

Ζ ηεπκζηή SDS-PAGE είκαζ ιζα εονέςξ πνδζζιμπμζμφιεκδ ηεπκζηή ζηδκ αζμπδιεία 

ηαζ ηδκ ιμνζαηή αζμθμβία. Ανπή ηδξ ηεπκζηήξ αοηήξ είκαζ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ  

πνςηεσκχκ ιε αάζδ ηδκ δθεηηνμθμνδηζηή  ημοξ ηζκδηζηυηδηα ηαζ ηδκ ηαπφηδηά ημοξ 

πμο ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ημ ιέβεεμξ ηαζ ημ ηαεανυ θμνηίμ ημοξ.  

Σμ SDS είκαζ έκα ακζμκζηυ απμννοπακηζηυ ιε ημ μπμίμ επζηοβπάκεηαζ δ απμδζάηαλδ 

ηςκ πνςηεσκχκ ιε ηδκ πνυζδεζή ημο ζηδκ πμθοπεπηζδζηή ημοξ αθοζίδα ιε ζπέζδ 

ιάγαξ SDS πνμξ πνςηεΐκδ 1:4. Δπμιέκςξ, πανμοζία ημο απμννοπακηζημφ SDS υθεξ 

μζ πνςηεΐκεξ ακελανηήηςξ ηδξ αιζκμλζηήξ ημοξ αθθδθμοπίαξ θμνηίγμκηαζ ανκδηζηά 

ηαζ ιάθζζηα υζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ πμθοπεπηζδζηή αθοζίδα ηυζμ πενζζζυηενα ιυνζα 

SDS πνμζδέκμκηαζ ζε αοηήκ. Ο ακαβςβζηυξ πανάβμκηαξ (2-ιενηαπημαζεακυθδ) 

πνμζηίεεηαζ ιαγί ιε ημ SDS ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ απμδζάηαλδ ηςκ δζζμοθθζδζηχκ 

δεζιχκ ηαζ βεκζηυηενα ζηδκ άνζδ ηδξ δεοηενμηαβμφξ  ή ηνζημηαβμφξ δμιήξ. Με 

αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ ιεηακάζηεοζδ πναβιαημπμζείηαζ ιε αάζδ ημ ιμνζαηυ ημοξ αάνμξ 

ηαζ υπζ ιε αάζδ ημ εκδμβεκέξ δθεηηνζηυ ημοξ θμνηίμ ημ μπμίμ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ 

ζζμδθεηηνζηυ θμνηίμ ηςκ αιζκμλέςκ ή  ιε αάζδ ηδκ ηνζημηαβή δμιή ηδξ πνςηεΐκδξ. 

Σμ ιμνζαηυ αάνμξ ηδξ οπυ ιεθέηδ πνςηεΐκδξ ιπμνεί κα πνμζδζμνζζηεί ζοβηνίκμκηαξ 

ηδκ δθεηηνμθμνδηζηή ιεηακάζηεοζδ ηδξ πνςηεΐκδξ ιε ηδκ δθεηηνμθμνδηζηή 

ιεηακάζηεοζδ εκυξ ιείβιαημξ πνςηεσκχκ  βκςζημφ ιμνζαημφ αάνμοξ -marker. Όζμ 

ιεβαθφηενμ είκαζ ημ ιμνζαηυ αάνμξ ηδξ πνςηεΐκδξ ηυζμ ιζηνυηενδ είκαζ δ 

ιεηαηίκδζδ ιέζα ζημ πήηηςια πμθοαηνοθαιζδίμο.  

Β. Πήηηςια πμθοαηνοθαιζδίμο 

Σμ πήηηςια πμθοαηνοθαιζδίμο ζπδιαηίγεηαζ ιε πμθοιενζζιυ ημο αηνοθαιζδίμο ιε 

ημ ακηζδναζηήνζμ δζαζηαφνςζδξ Ν,Ν ιεεοθεκμ- δζζ- αηνοθαιίδζμ. Ζ ακηίδναζδ 

πμθοιενζζιμφ δζεοημθφκεηαζ απυ ηδκ πανμοζία ημο οπενεεσζημφ αιιςκίμο(APS), ημ 

μπμίμ πνμηαθεί ηδκ δδιζμονβία ηςκ εθεφεενςκ νζγχκ, ηαζ απυ ημ TEMED (N,N 
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ηεηναιεεοθεκμαζεοθεκμδζαιίκδ) πμο ηαηαθφεζ ηδκ ιεηάδμζδ ηςκ εθεοεένςκ νζγχκ 

ζημ ζφζηδια πμθοιενζζιμφ. Γζα ηδκ δδιζμονβία ημο gel πμθοαηνοθαιζδίμο 

πνδζζιμπμζμφιε εζδζηέξ βοάθζκεξ πθάηεξ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ θμνηχκμοιε ημ ιείβια 

ημο gel. Σμ gel απμηεθείηαζ απυ δφμ θάζεζξ: ημ πήηηςια δζαπςνζζιμφ(separating gel) 

ηαζ ημ πήηηςια εκαπυεεζδξ( stacking gel). Ανπζηά θμνηχκμοιε ημ πήηηςια 

δζαπςνζζιμφ ηαζ πάκς ημο εκαπμεέημοιε 50% ζζμπνμπακυθδ βζα κα ελαζθαθίζμοιε 

υηζ δ ακχηενδ επζθάκεζα ημο gel είκαζ θεία. Μυθζξ πήλεζ ημ πήηηςια αθαζνμφιε ηδκ 

ζζμπνμπακυθδ, λεπθέκμοιε ιε κενυ ηαζ εκαπμεέημοιε ημ πήηηςια εκαπυεεζδξ. 

Πανάθθδθα, ημπμεεημφιε ηα πηεκάηζα δδιζμονβίαξ ηςκ πδβαδζχκ θυνηςζδξ ηςκ 

δεζβιάηςκ. Σμ πήηηςια εκαπυεεζδξ αολάκεζ ηδκ δζαηνζηζηή ζηακυηδηα 

δθεηηνμθμνδηζημφ δζαπςνζζιμφ ηςκ πνςηεσκχκ ζοιπζέγμκηαξ ηζξ πνςηεΐκεξ ζε 

γχκεξ, εκχ ζημ πήηηςια δζαπςνζζιμφ μζ πνςηεΐκεξ δζαπςνίγμκηαζ ιε αάζδ ημ 

ιμνζαηυ ημοξ αάνμξ. 

ηδκ πανμφζα ενβαζία πνδζζιμπμζήεδηε πήηηςια δζαπςνζζιμφ ιε ηεθζηή  

ζοβηέκηνςζδ 10%  έηζζ χζηε κα πνμζδζμνζζημφκ ηα επίπεδα ηδξ πνςηεΐκδξ Jeb.  

Σμ πήηηςια δζαπςνζζιμφ απμηεθείηαζ απυ ηα παναηάης:  

Πήθησκα δηαρσξηζκνύ(10%) 

40% Acrylamide 1,25ml 

10% SDS 50ιl 

1,5M Tris pH 8,8 1,25ml 

H2O 2,4ml 

10% APS 25ιl 

Temed 3,5ιl 

Total 5ml 

(1 gel) 

Σμ πήηηςια εκαπυεεζδξ απμηεθείηαζ απυ ηα παναηάης:  

Πήθησκα ελαπόζεζεο 

40% Acrylamide 0,28ml 

10% SDS 25ιl 

1,5M Tris pH 6,8 0,32ml 

H2O 1,85ml 
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10% APS 25ιl 

Temed 2,25ιl 

Total 2,5ml 

(1 gel) 

 

Γ. Πνμεημζιαζία δεζβιάηςκ 

Γζα ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ πνςηεσκζηχκ δεζβιάηςκ ηυαμοιε ηεθάθζα ιφβαξ ιε ηδκ 

πνήζδ κοζηενζμφ ζε ζηενεμζηυπζμ. ηδ ζοκέπεζα ημπμεεημφιε 3 ηεθάθζα ζε 30ιl 

απμδζαηαηηζημφ δζαθφιαημξ laemli 1x (125 mM Tris HCl pH 6,8, 3% SDS, 5% B- 

Mercaptoethanol, 15% Glycerol, 0,001% Bromophenol blue) ηαζ μιμβεκμπμζμφιε  ιε 

ηδ πνήζδ pestle. Αημθμοεεί εένιακζδ ηςκ δεζβιάηςκ βζα 5 min ηαζ θοβμηέκηνδζή 

ημοξ βζα άθθα 5 min ζηζξ 14,000 rpm. Σέθμξ, θμνηχκμοιε ηα δείβιαηα ζημ πήηηςια. 

Ζ δθεηηνμθυνδζδ πναβιαημπμείηαζ ζε Running buffer 1x (25mM Tris, 0,192M 

Glycine ηαζ 10% SDS) οπυ ηδκ επίδναζδ δθεηηνζημφ πεδίμο έκηαζδξ 100V ανπζηά, 

έςξ υημο εζζέθεμοκ μζ πνςηεΐκεξ ζημ πήηηςια δζαπςνζζιμφ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ακεαάγμοιε ηδκ έκηαζδ ζηα 150V. Ζ δθεηηνμθυνδζδ δζανηεί βζα πενίπμο ιζα χνα 

ιέπνζ κα απμιαηνοκεμφκ μζ πνςζηζηέξ ηαζ ζοκεπίγμοιε ζηδκ ακμζμακίπκεοζδ. 

 

Γ. Ακμζμακίπκεοζδ πνςηεσκχκ ζε ιειανάκδ PVDF (western blot). 

ε αοηυ ημ ζδιείμ ηδξ δζαδζηαζίαξ ιεηαθένμοιε ηζξ πνςηεΐκεξ πμο έπμοκ δζαπςνζζηεί 

δθεηηνμθμνδηζηά ζε ιειανάκδ PVDF ηαζ ηζξ ακζπκεφμοιε ιε ηδ πνήζδ ακηζζςιάηςκ 

πμο αθθδθεπζδνμφκ ιε ημοξ ακηζβμκζημφξ επζηυπμοξ ηςκ οπυ ιεθέηδ πεπηζδίςκ. 

οβηεηνζιέκα, μζ ιειανάκεξ επςάγμκηαζ ιε ημ πνςημηαβέξ ακηίζςια εζδζηυ βζα ηδκ 

πνςηεΐκδ ζηυπμ. ηδ ζοκέπεζα, ημ πνςημηαβέξ ακηίζςια ηαζ δ πνςηεΐκδ-ζηυπμξ 

ακζπκεφμκηαζ ιε ηδκ πνήζδ ημο δεοηενμηαβμφξ ακηζζχιαημξ, ζοκδεδειέκμο ιε ηδκ 

οπενμλεζδάζδ ημο ναπακζμφ(HRP) ηαζ αημθμοεεί ακηίδναζδ πδιεζμθςηαφβεζαξ. Γζα 

ηδκ αφλδζδ ηδξ εοαζζεδζίαξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ ιεευδμο επςάγμοιε 

ηδκ ιειανάκδ πνζκ ηδκ επχαζδ ιε ημ πνςημηαβέξ ακηίζςια ιε πνςηεΐκεξ ημο λδνμφ 

άπαπμο βάθαηημξ πμο ειπμδίγμοκ ηδκ ιδ εζδζηή πνυζδεζδ ημο ακηζζχιαημξ. Σα 

ακηζζχιαηα πμο πνδζζιμπμζμφιε είκαζ δζαθοιέκα ζε ιέζμ πανειπυδζζδξ, λδνυ άπαπμ 

βάθα. 
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Σύνοψη   

Οζ πνςηεΐκεξ πμο δθεηηνμθμνήεδηακ ιεηαθένμκηαζ ζηδκ ιειανάκδ PVDF ιε ηδ 

ιέεμδμ ηδξ δθεηηνμιεηαθμνάξ (Sambrook et al., 1987). Γζα ηδκ ιεηαθμνά 

πνδζζιμπμζήεδηε ημ δζάθοια ιεηαθμνάξ 1x Electroblotting buffer(20% Methanol, 

1,44% Glycine, 0,3% Tris Base pH 8,3, dH2O). Ανπζηά δ ιειανάκδ PVDF ηυαεηαζ 

ζηζξ δζαζηάζεζξ ημο gel ηαζ ημπμεεηείηαζ ζε 100% ιεεακυθδ βζα 3min- οπυ ζοκεπή 

ακάδεοζδ- χζηε κα βίκεζ δεηηζηή ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ ημπμεεημφιε ζημ 

electroblotting buffer(transfer buffer). Αημθμοεεί δ ηαηαζηεοή ηδξ ηαζέηαξ ζηδκ 

μπμία ημπμεεημφιε (-)2 ζθμοββάνζα, 1 πανηί Wattman 5mm, ημ gel αηνοθαιζδίμο, 

ηδκ PVDF ιειανάκδ, 1 πανηί Wattman 5mm ηαζ 2 ζθμοββάνζα(+). Φνμκηίγμοιε υθα 

ηα ζοζηαηζηά κα είκαζ ανεβιέκα ζε transfer buffer ηαζ κα ιδκ οπάνπμοκ θοζαθίδεξ 

ηαηά ηδκ εκαπυεεζδ ηςκ παναπάκς ζημζπείςκ. 

ηδ ζοκέπεζα, δ ηαζέηα ημπμεεηείηαζ ζε ηαηάθθδθδ ζοζηεοή δθεηηνμθυνδζδξ, ηδκ 

μπμία ηδκ βειίγμοιε ιε ηνφμ transfer buffer ηαζ ημπμεεημφιε ηαζ ιζα παβμηφζηδ έηζζ 

χζηε κα δζαηδνείηαζ ηνφμ ημ buffer. Σεθζηά, εθανιυγμοιε δθεηηνζηυ πεδίμ έκηαζδξ 

110V βζα 1h ζημοξ 4
μ
C. 

Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δθεηηνμιεηαθμνάξ ιεηαθένμοιε ηδκ ιειανάκδ ζε δμπείμ 

ηαζ ηδκ λεπθέκμοιε ιε TBST.1 (900ml H2O, 100ml 10x TBS, 1ml Tween). ηδ 

ζοκέπεζα επςάγμοιε ιε ημ ιέζμ πανειπυδζζδξ 10% λδνυ βάθα δζαθοιέκμ ζε 

TBST.1. Σέθμξ, επςάγμοιε βζα 12 χνεξ πενίπμο ιε ημ πνςημβεκέξ ακηίζςια ημ 

μπμίμ ανίζηεηαζ ζε 3% λδνυ βάθα δζαθοιέκμ ζε  TBST.1. 

Πνζκ ηδκ ειθάκζζδ, πναβιαημπμζμφιε 3 πθφζεζξ ιε TBST.1 βζα 10min ηάεε ιία, 

επςάγμοιε ιε ημ δεοηενμηαβέξ ακηίζςια βζα 1h πενίπμο ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζε 

δζάθοια 3% λδνμφ βάθαηημξ ζε TBST.1. Aθμφ πναβιαημπμζήζμοιε 3 πθφζεζξ αηυια 

ιε TBST.1 βζα 10min, ζηεβκχκμοιε ηδκ ιειανάκδ ημπμεεημφιε ECL- plus ηαζ ημ 

αθήκμοιε βζα 3min. Καθφπημοιε ηδκ ιειανάκδ ιε SARAN ηαζ ειθακίγμοιε ημ ζήια 

ζε θζθι. 

ημκ παναηάης πίκαηα παναηίεεκηαζ ηα ακηζζχιαηα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ μζ 

ζοβηεκηνχζεζξ ημοξ: 
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Αληηζώκαηα πγθεληξώζεηο 

Anti- Jeb (πνςημηαβέξ) 1/5000 

Guinea pig-hrp 

(δεοηενμηαβέξ) 

1/5000 

Anti- syntaxin 1/6000 

 

 

Αλνζντζηνρεκεία 

 

Σα πεζνάιαηα ακμζμσζημπδιείαξ ηαζ ζζημθμβίαξ εηηεθέζεδηακ ηαηά ιεευδμοξ πμο 

έπμοκ πενζβναθεί (Skoulakis and Davis 1996). Δκ ζοκημιία, δ ιμκζιμπμίδζδ ημο 

ζζημφ έβζκε ζε δζάθοια Carnoy’s (60% ethanol, 30% chloroform, 10% glacial acetic 

acid) βζα 4 χνεξ ζε εενιμηναζία 20
0
C . Μεηά ηδκ αθοδάηςζδ ηαζ επχαζδ ζε methyl 

benzoate βζα 12 χνεξ, αημθμφεδζε εβηθεζζιυξ ζε παναθίκδ ανπζηά βζα 1,5 χνεξ ζε 

1:1 paraffin-methylbenzoate ιε 4 δζαδμπζηέξ αθθαβέξ ηαεανήξ παναθίκδξ, εκχ δ 

επχαζδ ζηδκ ηεθεοηαία ηαεανή παναθίκδ δζήνηεζε 24 χνεξ. Μεηά ημ πέναξ ημο 

εβηθεζζιμφ ζε παναθίκδ, ηυπδηακ ημιέξ πάπμοξ 6ιm.  

Γζα ημκ εκημπζζιυ ηδξ πνςηεΐκδξ DRK, πνδζζιμπμζήεδηε πμθοηθςκζηυ ακηίζςια 

ημοκεθζμφ έκακηζ ηδξ δνμζμθζθζηήξ DRK (E. Skoulakis), αναζςιέκμ 1:1500 ζε 

δζάθοια ΡΒΖΣ ιε 5% Νormal Goat Serum. Ζ επχαζδ έβζκε ζημοξ 20
0
C βζα 16 χνεξ. 

Aημθμφεδζε επχαζδ ιε ζφιπθμηα ααζδίκδξ- αζμηίκδξ (AB complex, Vector 

Labs,USA) βζα 40’, ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Ωξ δεοηενεφςκ ακηίζςια 

πνδζζιμπμζήεδηε αζμηζκοθζςιέκμ ακηίζςια Goat anti-Rabbit HRP ζε αναίςζδ 

1:1000 ζημ ίδζμ δζάθοια πμο πνμακαθένεδηε , ιε επχαζδ 2-3 χνεξ ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο. Ζ πνχζδ έβζκε ιε ηδκ μλείδςζδ οπμζηνχιαημξ DAB (diamino benzidine, 

SIGMA) , εκχ δ ακηίδναζδ πνχζδξ δζήνηδζε 40’’-1’.  

Γζα ημκ εκημπζζιυ ηδξ πνςηεΐκδξ DRK ζε ζηεθέπδ DrkRNAi οπυ ημκ έθεβπμ ημο GΑL4 

μδδβμφ leoMB ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ζφβηνζζδξ ηςκ επζπέδςκ ηδξ πνςηεΐκδξ ζε ζπέζδ ιε ηα 

γχα εθέβπμο, πνδζζιμπμζήεδηε πμθοηθςκζηυ ακηίζςια ημοκεθζμφ έκακηζ ηδξ 

δνμζμθζθζηήξ DRK (E. Skoulakis), αναζςιέκμ 1:1500 ζε δζάθοια ΡΒΖΣ ιε 5% 

Νormal Goat Serum. Ζ επχαζδ έβζκε ζημοξ 20
0
C βζα 16 χνεξ.  Ωξ δεοηενμηαβέξ 
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ακηίζςια πνδζζιμπμζήεδηε ιδ αζμηζκοθζςιέκμ ακηίζςια, ζε αναίςζδ 1:1000 ιε 

επχαζδ 2-3 χνεξ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Αημθμοεεί  πνχζδ  ιε ηδκ μλείδςζδ 

οπμζηνχιαημξ DAB (diamino benzidine, SIGMA) , δ μπμία δζήνηδζε 30’’. Συζμ ηα 

γχα πμο εηθνάγμοκ ημ RNAi δζαβμκίδζμ υζμ ηαζ ηα γχα εθέβπμο, οπέζηδζακ ημοξ ίδζμοξ 

πεζνζζιμφξ ηαεχξ ημπμεεηήεδηακ ζημ ίδζμ ημθάνμ πθάζ-πθάζ βζα ιμκζιμπμίδζδ ηαζ 

θμζπμφξ ζζημθμβζημφξ πεζνζζιμφξ ηαοηυπνμκα. Eπίζδξ μζ θςημβναθίεξ πνμξ ζφβηνζζδ 

αθμνμφκ πθασκέξ ημιέξ ζηδκ ίδζα ακηζηεζιεκμθυνμ πθάηα, επζθεβιέκεξ ςξ πνμξ ημ ίδζμ 

επίπεδμ. Ζ ιεθέηδ ηαζ θςημβνάθζζδ ηςκ ημιχκ έβζκε ιε ηδ πνήζδ ακάζηνμθμο 

ιζηνμζημπίμο Zeiss Axiovert 200 ζε ιεβέεοκζδ 20x. H θήρδ ηςκ θςημβναθζχκ έβζκε ιε 

ιζα Zeiss CCD digital camera ηαζ ηδ πνήζδ ημο πνμβνάιιαημξ Zeiss Axiovision ζηζξ 

ίδζεξ αηνζαχξ ζοκεήηεξ ηάεε θμνά χζηε κα απμθεοπεμφκ αθθαβέξ ζηδκ έκηαζδ ημο 

ζήιαημξ ηαζ ζηδκ πμζυηδηα απεζηυκζζδξ. Ζ ιεηέπεζηα επελενβαζία ηςκ θςημβναθζχκ 

έβζκε ιε ηδ πνήζδ ημο πνμβνάιιαημξ Adobe Photoshop CS2. 
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Γ.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Γκςνίγμοιε πςξ εηενυγοβα DRK ιεηαθθαβιέκα ζηεθέπδ ηαεχξ ηαζ ιφβεξ ζηζξ μπμίεξ 

δ έηθναζδ ηδξ DRK ιεζχεδηε ιε ηδ πνήζδ ημο RNA πανειαμθήξ πανμοζζάγμοκ 

ιεζςιέκδ ιάεδζδ ζε ζοκεήηεξ εθθεζιιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ εκχ ειθακίγμοκ ηαζ 

ιεζςιέκδ ικήιδ 90 θεπηχκ. Με αθεηδνία ηα παναπάκς δεδμιέκα εεθήζαιε κα 

ελεηάζμοιε ηδκ επίδναζδ ηδξ ιείςζδξ ηςκ επζπέδςκ ηδξ DRK αοηή ηδ θμνά ιε ηδ 

πνήζδ ημο RNA πανειαμθήξ. Ζ πνήζδ ημο RNA πανειαμθήξ ιαξ δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα πναβιαημπμζμφιε ζημπεοιέκδ  ζζημεζδζηή αθθά ηαζ πνμκζηά 

ηαεμνζζιέκδ έηθναζδ ηδξ πνςηεΐκδξ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ ζφζηδια GAL4/UAS-

GAL80. Δπζπθέμκ επεζδή δ έηθναζδ ημο RNA πανειαμθήξ δεκ πναβιαημπμζείηαζ 

ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάπηολδξ ηςκ ιοβχκ αθθά ιυκμ αθμφ εκδθζηζςεμφκ 

πθήνςξ  απμθεφβμκηαζ  ακαπηολζαηά πνμαθήιαηα πμο ηοπυκ κα πανμοζζάγμοκ ηα 

ιεηαθθαβιέκα ζηεθέπδ ηαζ δεκ βίκμκηαζ ειθακή ζε πεζνάιαηα ακμζμΐζημπδιείαξ. Σα 

πνμαθήιαηα αοηά είκαζ δοκαηυκ ακ εοεφκμκηαζ βζα ηα ιαεδζζαηά ηαζ ικδιμκζηά 

εθθείιιαηα ηςκ ιοβχκ αοηχκ ηαζ κα ιαξ μδδβήζμοκ ζε θάεμξ ζοιπενάζιαηα βζα ημκ 

νυθμ ηδξ  DRK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   39 
 

Αημθμοεμφκ δεδμιέκα πμο οπμδεζηκφμοκ ημκ νυθμ ηδξ DRK  

Α.  ηε κάζεζε   

 

Δηθόλα 10 Μείσζε ηεο DRK ζηα Μηζρνεηδή σκάηηα παξεκπνδίδεη ην ζρεκαηηζκό ηεο κλήκεο 

90 ιεπηώλ. Όπσο έδεημε ε αλάιπζε κε ΑΝΟVA ππάξρνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

αλάκε ζηα πεηξακαηηθά θαη ηα ζηειέρε ειέγρνπ(p<0.0001). 
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Β. ηε κλήκε ησλ 90 ιεπηώλ  

 

 

Δηθόλα 11 

 Ζ κείσζε ηεο DRK ζηα Μηζρνεηδή σκάηηα κε ηελ ρξήζε ηνπ νδεγνύ c772 έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

κεησκέλε κάζεζε ζε ζπλζήθεο ειιεηκκαηηθήο εθπαίδεπζεο (6 CS/US pairings). ηαηηζηηθή 

αλάιπζε έδεημε πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πεηξακαηηθά 

ζηειέρε θαη ηα ζηειέρε ειέγρνπ (p<0.0001)  Ζ απόδνζε κεηά από 8 CS/US pairings δελ δηαθέξεη 

από απηνί ησλ ζηειερώλ ειέγρνπ.( ANOVA, p<0.53).   

 

Έιεγρνο κείσζεο ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο ηεο DRK ρξεζηκνπνηώληαο ην RNA 

παξεκβνιήο. 

 

Πνζκ ηδκ εηηίκδζδ ηςκ  ζοιπενζθμνζηχκ πεζναιάηςκ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ επίδναζδξ 

ηδξ πνςηεΐκδξ DRK ζηδκ Ακεεηηζηή ζηδκ Ακαζζεδζία  Μκήιδ  πναβιαημπμζήεδηε 

Western Blotting βζα κα επζαεααζςεεί υηζ ημ RNA πανειαμθήξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

ζηδ ζοκέπεζα ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ DRK. Γζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ ημο Western δζαζηαονχεδηακ ζηεθέπδ πμο θένμοκ ημκ μδδβυ  

ELAVGAL4;GAL80
ts
 ιε ζηεθέπδ πμο θένμοκ ημ δζαβμκίδζμ βζα ημ RNA πανειαμθήξ 

ηδξ πνςηεΐκδξ DRK.  Οζ απυβμκμζ ηςκ παναπάκς δζαζηαονχζεςκ ιεβάθςζακ ζε 

επςαζηζηυ εάθαιμ ιε εενιμηναζία 18
0
C ηαζ αθμφ ζοιπθήνςζακ ηνείξ διένεξ 

εκήθζηδξ γςήξ ιεηαθένεδηακ ζε επςαζηζηυ εάθαιμ ζημοξ 30
0
C βζα 48 χνεξ  βζα κα 

απεκενβμπμζδεεί δ πνςηεΐκδ GAL80 ηαζ κα ανπίγεζ κα εηθνάγεηαζ ημ RNA 
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πανειαμθήξ ηδξ DRK ζε μθυηθδνμ ημ κεονζηυ ζφζηδια ιζα ηαζ μ μδδβυξ 

ELAVGAL4;GAL80
ts 

 εηθνάγεηαζ  ζε υθμοξ ημοξ κεονχκεξ ηδκ ιφβαξ.  

Ωξ ζηεθέπδ εθέβπμο βζα ημ παναπάκς πείναια πνδζζιμπμζήεδηα ιφβεξ 

ELAVGAL4;GAL80
ts
 /drkRNAi πμο δεκ ημπμεεηήεδηακ βζα επχαζδ ζημοξ 30

0
C ηαζ 

επμιέκςξ δεκ εηθνάγμοκ ημ RNA πανειαμθήξ ηαεχξ ηαζ ζηεθέπδ αβνίμο ηφπμο 

w1118. 

Σα απμηεθέζιαηα ημο Western Blotting  ειθακίγμκηαζ παναηάης. 

 

 

 

Δηθόλα 12 

Παξαηεξνύκε πσο κε ηε ρξήζε ηνπ driver ElavGAL4;GAL80
ts 

   έρνπκε κείσζε ησλ επηπέδσλ 

ηεο πξσηεΐλεο κεηά από επώαζε ζηνπο 30
0
C γηα 48 ώξεο.  ηελ ζέζε 1 θνξηώζεθε 

νκνγελνπνίεκα κπγώλ w1118 πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ σο ζηειέρε ειέγρνπ ζην παξόλ πείξακα. Ζ 

ζέζε 2 αληηζηνηρεί ζε κύγεο ELAVGAL4;GAL80
ts
>drkRNAi ζηηο νπνίεο δελ έρεη επαρζεί ε 

έθθξαζε ηνπ RNA παξεκβνιήο ελώ ε ζέζε 3 αληηζηνηρεί ζε ELAVGAL4;GAL80
ts
>drkRNAi 

κύγεο πνπ εθθξάδνπλ ην RNA παξεκβνιήο.  

 

Πεηξάκαηα αλνζνηζηνρεκείαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο κείσζεο ησλ επηπέδσλ ηεο 

DRK ζηα Μηζρνεηδή σκάηηα. 

Ο έθεβπμξ ηδξ ιείςζδξ ηςκ επζπέδςκ ηδξ DRK εζδζηά ζηα Μζζπμεζδή ςιάηζα υπμο 

ηαζ πανάβεηαζ έβζκε ιε ηδ πνήζδ ημο μδδβμφ LEOMBGAL4;GAL80
ts
 .  Ο μδδβυξ 

αοηυξ εηθνάγεηαζ ζε υθμοξ ημοξ κεονχκεξ ηςκ θμαχκ ηςκ Μζζπμεζδχκ ςιαηζδίςκ. 

Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ακμζμσζημπδιείαξ ηα ζηεθέπδ LEOMBGAL4;GAL80
ts
  

δζαζηαονχεδηακ ιε ζηεθέπδ πμο θένμοκ ημ  RNA πανειαμθήξ ηαζ μζ απυβμκμί ημοξ 

ηδκ ηνίηδ ιένα ιεηά ηδ εηηυθαρδ ιεηαθένεδηακ ζημοξ  30
0
C βζα 48 χνεξ βζα κα 

λεηζκήζεζ δ έηθναζδ ημο RNA πανειαμθήξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ςξ ζηεθέπδ 

 1   2            3          1                         2           3 
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εθέβπμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ιφβεξ  πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ δζαζηαφνςζδ ζηεθεπχκ 

LEOMBGAL4;GAL80
ts
  ιε w1118.  

Οζ απυβμκμζ ηδξ δζαζηαφνςζδξ αοηήξ οθίζηακηαζ ημοξ ίδζμοξ πεζνζζιμφξ ιε ηα 

πεζναιαηζηά ζηεθέπδ βζα κα απμηθεζζηεί πςξ δ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ DRK 

μθείθεηαζ ζε ηάπμζμ άθθμ πανάβμκηα πένα απυ ηδ δνάζδ ημο RNA πανειαμθήξ. 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 13 

ηηο ηνκέο απηέο θαίλεηαη πσο κε ηελ έθθξαζε ηνπ drkRNAi κεηώλνληαη ηα επίπεδα ηεο 

πξσηεΐλεο ζηα Μηζρνεηδή σκάηηα ηεο Drosophila. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη ηνκέο ζην 

επίπεδν ησλ γ ινβώλ ησλ Μηζρνεηδώλ σκαηίσλ. Ζ ηνκή κε ηνλ αξηζκό 1. Πξνέξρεηαη από 

ζηέιερνο ειέγρνπ ζην νπνίν   ελώ ε δεύηεξε ηνκή (2) πξνέξρεηαη από πεηξακαηηθό ζηέιερνο ζην 

νπνίν εθθξάδεηαη ην RNA παξεκβνιήο. 

 

 

Έιεγρνο ηεο επίδξαζεο ηεο DRK ζηελ κάζεζε. 

Γκςνίγμοιε πςξ ζηεθέπδ πμο θένμοκ ιεηαθθαβέξ ζηδκ πνςηεΐκδ DRK ειθακίγμοκ 

ιαεδζζαηά εθθείιιαηα ζε ζοκεήηεξ ιεζςιέκεξ εηπαίδεοζδξ (6 CS/US pairings) εκχ 

υηακ εηπαζδεοημφκ ιε 12CS/US pairings-ζοκεήηεξ πθήνμοξ εηπαίδεοζδξ ηυηε μ 

δείηηδξ ηδξ απυδμζδξ ημοξ είκαζ ίδζμξ ιε αοηχκ ηςκ ζηεθεπχκ εθέβπμο. ημ 

παναηάης δζάβναιια πανμοζζάγεηαζ μ δείηηδξ ιάεδζδξ ηςκ ζηεθεπχκ ζηα μπμία δ 

DRK ειθακίγεηαζ ιεζςιέκδ θυβς έηθναζδξ ημο RNA πανειαμθήξ ιε ηδ πνήζδ ημο 

μδδβμφ LEOMBGAL4;GAL80
ts
 ηαεχξ ηαζ ηςκ ζηεθεπχκ εθέβπμο 

LEOMBGAL4;GAL80
ts 

/+ .  

1. 2. 
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Ζ ιάεδζδ ιεηνήεδηε ιεηά απυ massed training, πέκηε δδθαδή ζοκεπυιεκμοξ 

ηφηθμοξ εηπαίδεοζδξ πμο μ ηαεέκαξ απμηεθείηαζ απυ 12CS/US pairings εκχ δ 

επαβςβή ηδξ έηθναζδξ ημο RNA πανειαμθήξ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδκ παναιμκή 

ηςκ ιοβχκ ζημοξ 30
0
C βζα 48 χνεξ.     

 

       

 

 

Δηθόλα 14 

H έθθξαζε ηνπ RNA παξεκβνιήο κε ηε βνήζεηα νδεγνύ δελ επεξεάδεη ηε κάζεζε όηαλ απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη θάησ από ζπλζήθεο πιήξνπο εθπαίδεπζεο. Όπσο  θαίλεηαη από ηελ ζύγθξηζε 

ησλ δεηθηώλ επίδνζεο αλάκεζα ζηα πεηξακαηηθά θαη ζηειέρε θαη ηα ζηειέρε ειέγρνπ δελ 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ επίδνζε ησλ δύν ζηειερώλ όπσο έδεημε θαη ε 

αλάιπζε κε ANOVA (p<0,082, n=5)  
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Δπίδξαζε ηεο κείσζεο ηεο έθθξαζεο ηεο DRK ζηελ Μλήκε ηελ Αλζεθηηθή ζηελ 

Αλαηζζεζία.  

 

Γζα κα ιεθεηδεεί ηαηά πυζμ δ πνςηεΐκδ DRK είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ Ακεεηηζηή 

ζηδκ Ακαζζεδζία ικήιδ πνδζζιμπμζήεδηακ ιφβεξ ιε ιεζςιέκα επίπεδα πνςηεΐκδξ 

ζηζξ μπμίεξ δ Ακεεηηζηή ζηδ Ακαζζεδζία Μκήιδ εθέβπεδηε ιε πεζνάιαηα 

ζοιπενζθμνάξ. Ζ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ DRK πνμηαθείηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο RNA 

πανειαμθήξ  εκχ δ έηθναζδ ημο  RNA πανειαμθήξ  εθέβπεηαζ πςνζηά ηαζ πνμκζηά 

ιε ηδ πνήζδ μδδβχκ (drivers). Σμ πνςηυημθθμ πμο αημθμοεήεδηε βζα ηδκ επαβςβή 

ηδξ Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδξ είκαζ αοηυ ημο massed training. Γζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ αοημφ ημο πεζνάιαημξ δζαζηαονχεδηακ δφμ ζηεθέπδ ιοβχκ πμο ημ 

ηαεέκα θένεζ απυ έκακ μδδβυ, LEOMBGAL4;GAL80
ts
  ηαζ  c772GAL4;GAL80

ts
 , ιε 

ζηεθέπδ πμο θένμοκ ημ δζαβμκίδζμ βζα ημ  RNA πανειαμθήξ. Ωξ ιφβεξ εθέβπμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ μζ απυβμκμζ ηδξ δζαζηαφνςζδξ ηςκ ζηεθεπχκ μδδβχκ ιε ιφβεξ 

άβνζμο ηφπμο w1118. Οζ απυβμκμζ ηςκ δζαζηαονχζεςκ εθέβπμο αθθά ηαζ ηςκ μδδβχκ 

ιε ημ RNA πανειαμθήξ  ιεβάθςζακ ζημοξ 18
0
C ηαζ ηδ ηνίηδ ιένα ιεηά ηδκ 

εηηυθαρδ ιεηαθένεδηακ ζημοξ 30
0
C βζα 48 χνεξ. Ο μδδβυξ  

LEOMBGAL4;GAL80
ts
  ηαηεοεφκεζ ηδκ έηθναζδ ημο RNA πανειαμθήξ  ζε υθμοξ 

ημοξ κεονχκεξ ηςκ Μζζπμεζδχκ ςιαηίςκ εκχ μ  c772GAL4;GAL80
ts
 επάβεζ ηδκ 

έηθναζδ ημο δζαβμκζδίμο ιυκμ ζημοξ α, α ηαζ β θμαμφξ. Αλίγεζ κα ημκζζεεί πςξ δ 

ιείςζδ πμο πνμηαθείηαζ ιε ηδκ έηθναζδ ημο RNA πανειαμθήξ είκαζ δ ίδζα ηαζ ιε 

ημοξ δφμ μδδβμφξ βεβμκυξ πμο ιαξ μδδβεί ζημ ζοιπέναζια πςξ μζ κεονχκεξ απυ ημοξ 

μπμίμοξ πανάβεηαζ δ πνςηεΐκδ DRK είκαζ ηαζ αοημί πμο εηθνάγεηαζ μ μδδβυξ  

c772GAL4;GAL80
ts
 . Ακ δεκ ζοκέααζκε αοηυ εα έπνεπε  ιε ηδ πνήζδ ημο μδδβμφ 

LEOMBGAL4;GAL80
ts
  κα παναηδνείηαζ ιεβαθφηενδ ιείςζδ ζηδκ Ακεεηηζηή ζηδκ 

Ακαζζεδζία Μκήιδ.   
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Πεηξάκαηα ειέγρνπ ηεο Αλζεθηηθήο ζηελ Αλαηζζεζία Μλήκεο αθνινπζώληαο ην 

πξσηόθνιιν ηνπ massed training. 

 

 

Δηθόλα 15 

ην δηάγξακκα απηό παξνπζηάδεηαη ε επίδνζε ησλ ζηειερώλ c772Gal80>drkRNAi θαη 

leoMBGal80/drkRNAi θαη ζπγθξίλεηαη κε απηή ησλ ζηειερώλ ειέγρνπ c772/+  θαη leoMB/+.  

Παξαηεξνύκε πσο κε ηελ κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο DRK κεηώλεηαη ζεκαληηθά ε Αλζεθηηθή 

ζηελ Αλαηζζεζία Μλήκε ζε ζρέζε κε απηή ησλ ζηειερώλ ειέγρνπ. Παξαηεξνύκε πσο ε κείσζε 

ησλ επηπέδσλ ηεο Αλζεθηηθήο ζηελ Αλαηζζεζία Μλήκεο είλαη ε ίδηα θαη κε ηνπο δύν νδεγνύο. Ζ 

ANOVA έδεημε πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πεηξακαηηθά 

ζηειέρε θαη ηα ζηειέρε ειέγρνπ ηόζν (p<0,0001). Αλάιπζε κε ζρεδηαζκέλεο ζπγθξίζεηο (contrast 

test) έδεημε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ κπγώλ leoMBGal80/drkRNAi  θαη ησλ κπγώλ 

leoMB/+ (p< 0,00002, n=12)  θαζώο θαη κεηαμύ ησλ κπγώλ c772Gal80>drkRNAi θαη  c772/+  

(p<0,002, n=12).       
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ε επζαεααίςζδ αοηχκ ηςκ απμηεθεζιάηςκ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί πεζνάιαηα υπμο 

αημθμοεήεδηε ημ πνςηυημθθμ ημο coldshock βζα ηδ επαβςβή ηδξ Ακεεηηζηήξ ζηδκ 

Ακαζζεδζία Μκήιδξ. Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ πεζναιάηςκ αοηχκ 

πνδζζιμπμζήεδηε ημ ζηέθεπμξ μδδβυξ  c772GAL4;GAL80
ts
 ημ μπμίμ δζαζηαονχεδηε 

ιε ζηεθέπδ πμο θένμοκ ημ RNA πανειαμθήξ ηδξ πνςηεΐκδξ DRK. Ωξ ζηεθέπδ 

εθέβπμο πνδζζιμπμζήεδηακ μζ απυβμκμζ ηςκ δζαζηαονχζεςκ ημο μδδβμφ ιε ζηεθέπδ 

άβνζμο ηφπμο w1118 ηαεχξ ηαζ μζ απυβμκμζ ηδξ δζαζηαφνςζδξ ηςκ ζηεθεπχκ πμο 

θένμοκ ημ RNA πανειαμθήξ ιε ζηεθέπδ άβνζμο ηφπμο w1118. Οζ απυβμκμζ ηςκ 

δζαζηαονχζεςκ αοηχκ ιεβάθςζακ ζημοξ 18
0
C ηαζ ηδ ηνίηδ ιένα ιεηά ηδκ εηηυθαρδ 

ιεηαθένεδηακ ζημοξ 30
0
C βζα 48 χνεξ. ημ δζάβναιια πμο αημθμοεεί παναηδνμφιε 

πςξ  οπάνπεζ ιείςζδ ημο δείηηδ επίδμζδξ ηςκ ιοβχκ πμο οπέζηδζακ coldshock ζε 

ζπάζδ ιε αοηέξ πμο δεκ οπμαθήεδηακ ζε αοηυ. Σμ  coldshock δζαβνάθεζ ηδκ 

Μαηνυπνμκδ Μκήιδ ηαζ αοηυ πμο απμιέκεζ είκαζ ιυκμ δ Ακεεηηζηή ζηδκ 

Ακαζζεδζία Μκήιδ βζ’ αοηυ ηαζ παναηδνείηαζ αοηή δ ιείςζδ ζημκ δείηηδ επίδμζδξ. 

Δπζπθέμκ ακάιεζα ζηα ζηεθέπδ πμο οπμαθήεδηακ ζε coldshock παναηδνείηαζ 

ζδιακηζηή ιείςζδ ημο δείηηδ επίδμζδξ ακάιεζα ζηα ζηεθέπδ εθέβπμο ηαζ ζηα 

πεζναιαηζηά πνάβια πμο οπμβναιιίγεζ βζα άθθδ ιζα θμνά ημκ νυθμ ηδξ  DRK ζηδκ   

Ακεεηηζηή ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδ. Μείςζδ ημο δείηηδ επίδμζδξ ακάιεζα ζηα 

πεζναιαηζηά ζηεθέπδ ηαζ ζηα ζηεθέπδ εθέβπμο παναηδνείηαζ ηαζ πςνίξ ημ coldshock 

ηαζ αοηυ είκαζ θοζζμθμβζηά βζαηί ηα πεζναιαηζηά ζηεθέπδ ειθακίγμοκ ιεζςιέκδ 

Ακεεηηζηή ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδ ηαζ πνζκ ηδκ εθανιμβή ημο coldshock.            
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Πεηξάκαηα ειέγρνπ ηεο Αλζεθηηθήο ζηελ Αλαηζζεζία Μλήκεο αθνινπζώληαο ην 

πξσηόθνιιν ηνπ coldshock. 

 

 

 

 

Δηθόλα 16 

Σν coldshock επάγεη ηνλ ζρεκαηηζκό ειιεηκκαηηθήο Αλζεθηηθήο ζηελ Αλαηζζεζία Μλήκεο ζε 

ζηειέρε πνπ θέξνπλ ην drk RNA παξεκβνιήο. ην δηάγξακκα απηό ηα ζηειέρε απηά 

εκθαλίδνληαη λα έρνπλ κεησκέλν δείθηε επίδνζεο ηόζν πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ coldshock όζν θαη 

κεηά από απηό. H ANOVA έδεημε ζηαηηθώο ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ γελνηύπνπ (p<0,0001) ελώ ε 

αλάιπζε κε ζρεδηαζκέλεο ζπγθξίζεηο (contrast test) έδεημε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ κπγώλ 

κε κεησκέλα επίπεδα DRK ζε ζρέζε κε ηηο κύγεο ειέγρνπ ηόζν ρσξίο αλαηζζεζία (p<0,0001) όζν 

θαη κε αλαηζζεζία ( p<0,0004)  
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ΤΕΖΣΖΖ 

 

ηδκ πανμφζα ενβαζία ηαηαδεζηκφεηαζ πςξ δ πνςηεΐκδ DRK είκαζ απαναίηδηδ βζα 

ημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδξ ζηδκ Drosophila. Ζ 

εθάηηςζδ ηδξ ικήιδξ πμο πνμηαθείηαζ ιεηά ηδκ επαβςβή ηδξ έηθναζδξ ημο RNA 

πανειαμθήξ οπμδδθχκεζ πςξ είκαζ απαναίηδηδ δ έηθναζδ ηδξ πνςηεΐκδξ ζε επανηεί 

πμζυηδηα βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδξ. Ζ ικήιδ 

ηςκ ζηεθεπχκ ζηα μπμία ημ RNA πανειαμθήξ εηθνάγεηαζ ιε ηδκ πνήζδ μδδβχκ 

ειθακίγεηαζ ιεζςιέκδ ζε ζπέζδ ιε αοηή ηςκ ζηεθεπχκ εθέβπμο ηυζμ ιεηά απυ 

επακαθαιαακυιεκμοξ ηφηθμοξ εηπαίδεοζδξ (massed training) υζμ ηαζ ιεηά απυ 

coldshock. Έηζζ απμδεζηκφεηαζ πςξ δ εθάηηςζδ ηδξ απυδμζδξ υζμκ αθμνά ηδκ  

Ακεεηηζηή ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδ δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ημ πνςηυημθθμ πμο 

αημθμοεείηαζ βζα ηδκ επαβςβή ηδξ. Δπζπθέμκ μ δείηηδξ ιάεδζδξ ηυζμ ηςκ ζηεθεπχκ 

πμο εηθνάγμοκ ημ RNA πανειαμθήξ υζμ ηαζ ηςκ ζηεθεπχκ εθέβπμο ειθακίγεηαζ 

θοζζμθμβζηυξ ηάης απυ ζοκεήηεξ πθήνμοξ εηπαίδεοζδξ (12CS/US pairings). 

Δπμιέκςξ απμηθείεηαζ ημ εκδεπυιεκμ δ  εθαηηςιέκδ ικήιδ κα μθείθεηαζ ζε 

εθαηηςιέκδ ιάεδζδ ηςκ πεζναιαηυγςςκ. 

Μπμνμφιε θμζπυκ ιε αάζδ ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα κα οπμζηδνίλμοιε πςξ δ 

DRK ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ πνςηεσκχκ πμο δ φπανλή ημοξ είκαζ ακαβηαία βζα 

ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδξ.  Σμ ιυκμ ιυνζμ ιε βκςζηυ 

νυθμ ζηδκ Ακεεηηζηή ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδ είκαζ ημ βμκίδζμ radish (Moressis, 

Friedrich et al. 2009). Σμ βμκίδζμ αοηυ ηςδζημπμζεί ιζα άβκςζηδ πνςηεΐκδ δ υπμζα 

εηθνάγεηαζ ηαηά πνμηίιδζδ ζηα Μζζπμεζδή ςιάηζα. Πνμζπάεεζα ζοζπέηζζδξ ηδξ 

πνςηεΐκδξ πμο ηςδζημπμζείηαζ απυ ημ βμκίδζμ radish ιε ηδκ DRK απέδεζλε πςξ δ 

πανμοζία εκυξ ηαζ ιυκμ ιεηαθθαβιέκμο radish αθθδθμιυνθμο ήηακ ζε εέζδ κα 

ελαθείρεζ ημ ικδιμκζηυ έθθεζιια ηςκ drk ιεηαθθαβιέκςκ εηενυγοβςκ  

οπμδδθχκμκηαξ έηζζ υηζ οπάνπεζ βεκεηζηή αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ drk ηαζ rsh ζηδκ 

δδιζμονβία ηδξ Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδξ. In silico δεδμιέκα 

αθθδθεπίδναζδξ πνςηεσκχκ πανμοζζάγμοκ ηδκ πζεακή παναβυιεκδ πνςηεΐκδ 

RADISH κα αθθδθεπζδνά ιε ηδκ ιζηνή GTPάζδ RAC1, οπεφεοκδ βζα ημκ έθεβπμ ημο 

ηοηηανμζηεθεημφ ηαηά ηδκ κεονςκζηή ιμνθμβέκεζδ ηαζ ηδκ αλμκζηή ηαεμδήβδζδ ηαζ 

ζηυπεοζδ. Δθπίγμοιε πςξ ημ εφνδια αοηυ εα αμδεήζεζ ζηδκ  ηαθφηενδ ηαηακυδζδ 

ηδξ Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδξ ηαζ ημο ηνυπμο ζπδιαηζζιμφ ηδξ. Σμ 
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βεβμκυξ πςξ δ  DRK είκαζ έκα απυ ηα ημιαζηά ιυνζα ζημ ιμκμπάηζ βζα ηδκ 

εκενβμπμίδζδ ημο MAPK οπμβναιιίγεζ ημκ ηαίνζμ νυθμ ημο ιμνζαημφ αοημφ 

ηαηαννάηηδ ζε δζενβαζίεξ ιάεδζδξ ηαζ ικήιδξ. 

 

Γζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ιεθέηδξ ημο νυθμο ηδξ DRK ζηδκ Ακεεηηζηή ζηδκ 

Ακαζζεδζία Μκήιδ εα πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεμφκ πεναζηένς πεζνάιαηα. ηα 

πεζνάιαηα αοηά ζοιπενζθαιαάκεηαζ δ πνήζδ επζπθέμκ ζηεθεπχκ μδδβχκ βζα κα 

πνμζδζμνζζηεί μ εθάπζζημξ πθδεοζιυξ κεονχκςκ ηςκ Μ. πμο απαζηείηαζ βζα ημκ 

ζπδιαηζζιυ Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδξ ιέζμ ηδξ DRK. Δπίζδξ εα πνέπεζ 

κα ιεηνδεεί δ Μαηνυπνμκδ Μκήιδ ζηα ζηεθέπδ πμο εηθνάγμοκ ημ RNA πανειαμθήξ 

χζηε κα δζαπζζηςεεί ακ δ πνςηεΐκδ έπεζ δζπθυ νυθμ πανειααίκμκηαξ ηαζ ζηδκ 

δδιζμονβία ηδξ Μαηνυπνμκδξ Μκήιδξ-έπεζ ήδδ ιεθεηδεεί μ δζπθυξ νυθμξ ηδξ DRK 

ζηδκ ιάεδζδ ηαζ ηδ ηδκ ικήιδ ηςκ 90 θεπηχκ .       

 Έκα  επυιεκμ αήια ζηδκ πνμζπάεεζα ηαηακυδζδξ ηδξ Ακεεηηζηήξ ζηδκ Ακαζζεδζία 

Μκήιδξ  είκαζ δ δζενεφκδζδ ημο νυθμο ηδξ ηζκάζδξ αηηίκδξ ROCK δ μπμία 

αθθδθεπζδνά ιε ηδκ μιυθμβδ ηδξ DRK, ηδκ πνςηεΐκδ GRB2, ζηα εδθαζηζηά. Ακ δ 

ηζκάζδξ αηηίκδξ ROCK ανίζηεηαζ ηαεμδζηά ηδξ  DRK ηυηε ζηεθέπδ ιοβχκ πμο έπμοκ 

ιεηάθθαλδ ζημ βμκίδζμ ηδξ DRK ιε απμηέθεζια αοηή κα ηαείζηαηαζ ιδ θεζημονβζηή, 

αθθά θένμοκ ιζα ιυκζια εκενβή ιμνθή ηδξ ηζκάζδξ αηηίκδξ ROCK εα πνέπεζ κα 

ειθακίγμοκ θοζζμθμβζηή Ακεεηηζηή ζηδκ Ακαζζεδζία Μκήιδ.      
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