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  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η σωστή ανάπτυξη του εγκεφαλικού φλοιού στηρίζεται στη διαδοχική εμφάνιση 

διακριτών πληθυσμών νευρικών βλαστικών και πρόδρομων κυττάρων. Η διαδικασία αυτή 

απαιτεί αυστηρό συντονισμό των διεργασιών πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησής τους, 

ενώ είναι απαραίτητο σε κάθε ολοκληρωμένο κυτταρικό κύκλο να διπλασιάζεται και να 

μεταβιβάζεται πιστά η γενετική πληροφορία στη θυγατρική γενιά. Ένας από τους μηχανισμούς 

ελέγχου της γενωμικής ακεραιότητας διαμεσολαβείται από την πρωτεΐνη Geminin, η οποία 

αποτελεί αρνητικό ρυθμιστή της αντιγραφής του DNA και του κυτταρικού κύκλου και 

διασφαλίζει ότι τα κύτταρα θα αντιγράψουν το γενετικό τους υλικό μόνο μία φορά ανά 

κυτταρικό κύκλο αποτρέποντας συνεπώς την εμφάνιση αντιγραφικού στρες.  

Η διατάραξη της γενωμικής ακεραιότητας των πληθυσμών που συμμετέχουν στον 

σχηματισμό του φλοιού, όπως το αντιγραφικό στρες, έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη 

νευροαναπτυξιακών ασθενειών. Προηγούμενες μελέτες του εργαστηρίου μας ανέδειξαν τη 

σημασία της πρωτεΐνης Geminin στην εμφάνιση τέτοιων ασθενειών, καθώς η in vivo 

αποσιώπηση της κατά τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης του εγκεφαλικού φλοιού των μυών 

οδήγησε στην εμφάνιση μικροκεφαλίας.  

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο μοριακός μηχανισμός μέσω του οποίου η 

αποσιώπηση της Geminin από τα νευρικά βλαστικά κύτταρα οδηγεί στην εμφάνιση 

μικροκεφαλίας χρησιμοποιήθηκαν διαγονιδιακά έμβρυα μυών ελλειμματικά για το γονίδιο της 

Geminin. Τα αποτελέσματά μας καταδεικνύουν τη σημαντικότητα της Geminin για τη 

διατήρηση της ακεραιότητας του γονιδιώματος καθώς η απουσία της επάγει αντιγραφικό 

στρες στα νευρικά βλαστικά κύτταρα. Συγκεκριμένα, τα νευρικά βλαστικά κύτταρα εμφανίζουν 

βλάβες στο DNA και ενεργοποιούν τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης. Επιπλέον, αδυνατώντας 

να ολοκληρώσουν φυσιολογικά την αντιγραφή του γενετικού υλικού τους, τα νευρικά 

βλαστικά κύτταρα ενεργοποιούν το G2/M σημείο ελέγχου με αποτέλεσμα ο κυτταρικός τους 

κύκλος να παύει στην G2 φάση. Συνεπώς, μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών καταφέρνει να 
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προχωρήσει στη μίτωση με αποτέλεσμα την εμφάνιση της μικροκεφαλίας σε επίπεδο 

φυσιολογίας. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Geminin, μικροκεφαλία, νευρικά βλαστικά κύτταρα, νευροεπιθηλιακά κύτταρα 

αντιγραφικό στρες, γονιδιωματική αστάθεια 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
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1.1 Ανάπτυξη του νευρικού συστήματος κατά την εμβρυογένεση 

1.1.1 Σχηματισμός της δομής του τελεγκεφάλου και καθορισμός των αξόνων 

του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου 

 

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου στα θηλαστικά αποτελεί μια πολύπλοκη μορφογενετική 

διαδικασία η οποία σηματοδοτείται με την έναρξη της πρωτογενούς νευριδίωσης, της 

διαδικασίας εκείνης κατά την οποία η ανοιχτή νευρική πλάκα κλείνει σχηματίζοντας τον 

νευρικό σωλήνα (Wilde et al., 2014). Η πρωτογενής νευριδίωση πραγματοποιείται σε διακριτά 

στάδια. Αρχικά, σήματα που προέρχονται από την νωτοχορδή -το πρόσθιο τμήμα της νευρικής 

αύλακας- επάγουν τη διαφοροποίηση μέρους του εμβρυϊκού εξωδέρματος της νευρικής 

πλάκας προς νευροεξώδερμα. Εν συνεχεία, η νευρική πλάκα αναδιπλώνεται δημιουργώντας 

τις νευρικές πτυχές. Η επακόλουθη πάχυνση και ανύψωση των νευρικών πτυχών προς τη 

ραχιαία μέση γραμμή, οδηγεί στη δημιουργία της νευρικής αύλακας, όπου τελικά τα άκρα 

τους συνενώνονται προς σχηματισμό του νευρικού σωλήνα (Εικόνα 1.1) (Nikolopoulou et al., 

2017). Το κλείσιμο του νευρικού σωλήνα στους μυς πραγματοποιείται σταδιακά με 

κατεύθυνση από το κορυφαίο προς το ουραίο τμήμα των εμβρύων κατά τα αναπτυξιακά 

στάδια Ε8.75-Ε10 (Wilde et al., 2014).  

Κατά τα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια, ο νευρικός σωλήνας συνιστά μια ευθεία δομή, 

της οποίας το πρόσθιο τμήμα υπόκειται σε δραστικές αλλαγές προτού καν ολοκληρωθεί ο 

σχηματισμός του οπίσθιου τμήματος. Το πρόσθιο τμήμα του νευρικού σωλήνα διακρίνεται σε 

τρεις πρωταρχικές δομές οι οποίες εν συνεχεία θα δώσουν γένεση σε διαφορετικές περιοχές 

του ενήλικου εγκεφάλου: τον πρόσθιο εγκέφαλο (forebrain), τον μεσεγκέφαλο (midbrain) και 

τον οπίσθιο εγκέφαλο (hindbrain). Το τμήμα του νευρικού σωλήνα που εντοπίζεται κάτω από 

το ύψος το οπίσθιου εγκεφάλου θα σχηματίσει τον νωτιαίο μυελό (spinal cord) (Darnell and 

Gilbert, 2017). Σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο, ο επιμήκης άξονας κάμπτεται στο σημείο 

ένωσης του οπίσθιου εγκεφάλου με το νωτιαίο μυελό (αυχενική κάμψη) και στο σημείο 

ένωσης του μεσεγκεφάλου με τον οπίσθιο εγκέφαλο (κεφαλική κάμψη) (Vieira et al., 2009). Σε 
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μεταγενέστερο αναπτυξιακό στάδιο, ο πρόσθιος εγκέφαλος διαχωρίζεται περαιτέρω στον 

τελεγκέφαλο (telencephalon), από τον οποίον θα αναδυθεί ο εγκεφαλικός φλοιός, οι 

οσφρητικοί βολβοί και ο ιππόκαμπος και στον διεγκέφαλο (diencephalon) από τον οποίον θα 

δημιουργηθούν οι θαλαμικές και υποθαλαμικές περιοχές καθώς και τα οπτικά κυστίδια 

(Darnell and Gilbert, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1: Μορφολογικές αλλαγές που πραγματοποιούνται κατά την αναδίπλωση της 

νευρικής πλάκας προς σχηματισμό του νευρικού σωλήνα. (a) Πάχυνση του ραχιαίου 

νευροεπιθηλίου οδηγεί στο σχηματισμό της νευρικής πλάκας. (b) Το νευροεπιθήλιο κάμπτεται 
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σχηματίζοντας νευρικές πτυχές ραχιαία (μέση άρθρωση, ΜΗΡ) και πλάγιο-ραχιαία (πλάγιο-

ραχιαία άρθρωση, DLHP). (c) Περαιτέρω κάμψη φέρνει τις νευρικές πτυχές σε αντικριστή θέση. 

Τα κύτταρα του μη-νευρικού εξωδέρματος καλύπτουν τα άκρα του νευροεπιθηλίου. (d) 

Διαχωρισμός του νευρικού και μη-νευρικού εξωδέρματος και συνένωση των ιστών αυτών 

οδηγεί στο σχηματισμό του κλειστού νευρικού σωλήνα ο οποίος καλύπτεται από κύτταρα 

εξωδέρματος. np: νευρική πλάκα, E: επιδερμίδα ή μη-νευρικό εξώδερμα, m: μεσόδερμα, nc: 

νωτοχορδή (Massarwa et al., 2014). 

 

Η ειδίκευση του τελεγκεφάλου του πρόσθιου εγκεφάλου πραγματοποιείται μετά τη 

νευρική επαγωγή μέσω έκφραση διαφόρων παραγόντων. Ένας από τους πρώιμους 

μεταγραφικούς παράγοντες που εκφράζονται από την πρόσθια νευρική ακρολοφία (το όριο 

μεταξύ του νευρικού και μη-νευρικού εξωδέρματος) αποτελεί ο παράγοντας Foxg1 (πρώην 

Brain Factor 1 (BF1)). Η έκφραση του Foxg1 επάγεται μέσω της ραχιαίας έκφρασης του 

αυξητικού παράγοντα FGF8 (Fibroblast Growth Factor 8) και επεκτείνεται κοιλιακά στην 

νευρική πλάκα οριοθετώντας το τμήμα του πρόσθιου εγκεφάλου το οποίο θα δώσει γένεση 

στον τελεγκέφαλο (Εικόνα 1.2) (Kumamoto et al., 2013; Shimamura et al., 1995). 

 

 

 

 

Εικόνα 1.2: Πρότυπο έκφρασης μεταγραφικού παράγοντα Foxg1 κατά την εμβρυογένεση. Ο 

μεταγραφικός παράγοντας Foxg1 επάγεται από το πρόσθιο νευρικό εξώδερμα μέσω της 

ραχιαίας έκφρασης του Fgf8 και επεκτείνεται οπίσθια στην νευρική πλάκα. Μετά το κλείσιμο 

του νευρικού σωλήνα, η έκφραση του μεταγραφικού παράγοντας Foxg1 εκτείνεται ραχιαία στο 

νευροεπιθήλιο οριοθετώντας το τμήμα του εγκεφάλου που θα δώσει γένεση στον 

τελεγκέφαλο (Τροποποιημένο από Kumamoto et al., 2013). 
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Ο καθορισμός των πρόσθιο-οπίσθιου και ραχιαίο-κοιλιακού άξονα του νευρικού 

σωλήνα, ρυθμίζεται μέσω της κλίσης συγκέντρωσης μορφογενετικών παραγόντων η οποία 

ελέγχεται από τα οργανωτικά κέντρα (Vieira et al., 2009). Για τη διαφοροποίηση του πρόσθιου 

εγκεφάλου είναι απαραίτητη αρχικά, η αναστολή της BMP και WΝΤ σηματοδότησης 

καταστέλλοντας έτσι την εμφάνιση των οπίσθιων φαινοτύπων νευρικής πλάκας. Έπειτα, ένα 

διαβαθμισμένο δεύτερο σήμα που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- μέλη της οικογένειας του 

μεταγραφικού παράγοντα WΝΤ, επάγει τη νευρική πλάκα με οπίσθια μοίρα προάγοντας την 

ανάπτυξη του οπίσθιου εγκεφάλου (Hoch et al., 2009; Vieira et al., 2009). Από την άλλη, ο 

ραχιαίο-κοιλιακός καθορισμός ρυθμίζεται από την ανταγωνιστική δράση του GLI3 και του 

Sonic Hedgehog (Shh) ο οποίος παράγεται αρχικά από τη νωτοχορδή και μεταγενέστερα από 

την υπερκείμενη κοιλιακή νευρική πλάκα (Εικόνα 1.3) (Aboitiz and Montiel, 2007; Rallu et al., 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3: Σηματοδοτικά κέντρα του αναπτυσσόμενου τελεγκεφάλου που ρυθμίζουν τον 

καθορισμό των αξόνων. Τρισδιάστατο σχήμα τελεγκεφάλου εμβρύου μυός ενδέκατης 

εμβρυϊκής μέρας (E11.5) στο οποίο απεικονίζεται η έκφραση των σηματοδοτικών μορίων κατά 

τον πρόσθιο-οπίσθιο και ραχιαίο-κοιλιακό άξονα. Στον αναπτυσσόμενο πρόσθιο εγκέφαλο, ο 

Fgf8 εκφράζεται πρόσθια, ενώ τα μόρια των BMP και Wnt σηματοδοτήσεων εκφράζονται στην 
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οροφιαία πλάκα που εντοπίζεται ραχιαία και οπίσθια του πρόσθιου εγκεφάλου. Ο Fgf8 και τα 

μόρια της ΒΜΡ σηματοδότησης αποκλείουν αμοιβαία το ένα το άλλο. Ο Shh εκφράζεται στα 

κοιλιακά τμήματα του πρόσθιου εγκεφάλου. D-V: ραχιαίος-κοιλιακός άξονας, Α-Ρ: πρόσθιος-

οπίσθιος άξονας, Tel: τελεγκέφαλος (Gupta and Sen, 2016) 

 

1.1.2 Κατηγορίες νευρικών πρόδρομων κυττάρων στον εμβρυϊκό εγκέφαλο 

 

Το επιθήλιο της νευρικής πλάκας και του νευρικού σωλήνα απαρτίζεται από τον 

πρωταρχικό πληθυσμό νευρικών βλαστικών κυττάρων, τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα 

(neuroepithelial cells, NECs), τα οποία με την έναρξη της νευρογένεσης (~Ε12 στους μύς) 

μετατρέπονται και αντικαθίσταται από τα κορυφαία κύτταρα ακτινωτής γλοίας (apical radial 

glial cells, aRGs). Τα κορυφαία κύτταρα ακτινωτής γλοίας παραμένουν σε επαφή με τις κοιλίες 

στην κορυφαία επιφάνεια εγκαθιδρύοντας την πρώτη νευρογενετική ζώνη του εγκεφαλικού 

φλοιού, την κοιλιακή ζώνη (ventricular zone, VZ) από την οποία θα δημιουργηθούν οι πρώτοι 

νευρώνες. Κατά τη διάρκεια της νευρογένεσης, τα κορυφαία κύτταρα ακτινωτής γλοίας δίνουν 

γένεση στα βασικά πρόδρομα κύτταρα ακτινωτής γλοίας (basal radial glial cells, bRGCs) τα 

οποία απομακρύνονται από την κορυφαία επιφάνεια χάνοντας τις κορυφαίες συνδέσεις. Τα 

βασικά πρόδρομα κύτταρα ακτινωτής γλοίας τοποθετούνται βασικά της κοιλιακής ζώνης, 

σχηματίζοντας τη δεύτερη νευρογενετική ζώνη του εγκεφαλικού φλοιού, την υποκοιλιακή 

ζώνη (subventicular zone, SVZ) η οποία και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στο απόθεμα 

νευρώνων. Οι νευρώνες που δημιουργούνται σε αυτό το κύμα νευρογένεσης μεταναστεύουν 

στην φλοιϊκή πλάκα και οργανώνονται με έναν τρόπο από έσω προς τα έξω. Έτσι οι 

νεοδημιουργηθέντες νευρώνες αποικίζουν πιο επιφανειακές στοιβάδες του εγκεφαλικού 

φλοιού και ονομάζονται νευρώνες της έξω στοιβάδας (upper layer neurons), ενώ οι νευρώνες 

που δημιουργήθηκαν σε πιο πρώιμα στάδια της νευρογένεσης αποικίζουν τις εσωτερικές 

στοιβάδες και ονομάζονται νευρώνες της έσω στοιβάδας (deep layer neurons) (Jiang and 

Nardelli, 2016; Kriegstein et al., 2006).  
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Πιο αναλυτικά, ο νευρικός αυλός κλείνει στους μυς περίπου την Ε9 σχηματίζοντας τον 

νευρικό σωλήνα. Το τοίχωμα του νευρικού σωλήνα αποικίζεται από μια στοιβάδα κυττάρων, 

τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα τα οποία σχηματίζουν το νευροεπιθήλιο. Τα νευροεπιθηλιακά 

κύτταρα εμφανίζουν μεγάλη πολικότητα κατά μήκος του κορυφαίου-βασικού άξονα και 

έρχονται σε επαφή τόσο με την κορυφαία όσο και τη βασική επιφάνεια (Götz and Huttner, 

2005; Taverna and Huttner, 2010). Στην κορυφαία επιφάνεια, τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα 

εκτείνουν έναν πρωτογενή κροσσό εντός της κοιλίας μέσω του οποίου ανιχνεύουν παράγοντες 

και σήματα που προέρχονται από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (Guemez-Gamboa et al., 2014; 

Mukhtar and Taylor, 2018). Η βασική μεμβράνη των νευροεπιθηλιακών κυττάρων εκτείνεται 

ως την βασική επιφάνεια η οποία συνιστά μια πλούσια πηγή εξωκυττάριων μορίων (Arai and 

Taverna, 2017; Götz and Huttner, 2005). Η διατήρηση της κορυφαίας-βασικής πολικότητας 

απαιτεί την ακεραιότητα των συνδέσεων προσκόλλησης (adherens junctions) ώστε αφενός να 

διαχωριστεί η κορυφαία και πλαγιοβασική μεμβράνη των κυττάρων και αφετέρου να 

συνδεθούν τα γειτονικά νευροεπιθηλιακά κύτταρα μεταξύ τους (Mukhtar and Taylor, 2018). 

Τα νευροεπιθήλιο εμφανίζει έναν ψευδοπολύστοιβο χαρακτήρα το οποίο οφείλει στη 

χαρακτηριστική μετανάστευση που πραγματοποιεί ο πυρήνας των νευροεπιθηλιακών 

κυττάρων σε ολόκληρο το μήκος του κορυφαίου-βασικού άξονα τους αναλόγως της φάσης του 

κυτταρικού κύκλου στην οποία βρίσκονται (Interkinetic Nuclear Migration, INM) (Götz and 

Huttner, 2005; Namba and Huttner, 2017). Συγκεκριμένα, κατά την G1 φάση ο πυρήνας τους 

μεταναστεύει με αργό ρυθμό από το κορυφαίο προς το βασικό τμήμα, όπου και παραμένει 

κατά τη διάρκεια της S φάσης. Κατά τη διάρκεια της G2 φάσης μεταναστεύει με μεγάλη 

ταχύτητα πίσω στο κορυφαίο τμήμα όπου και πραγματοποιεί μιτωτική διαίρεση (Götz and 

Huttner, 2005; Matsuzaki and Shitamukai, 2015). Η μετανάστευση των πυρήνων των 

νευροεπιθηλιακών κυττάρων δεν πραγματοποιείται συγχρονισμένα προσδίδοντας στο 

νευροεπιθήλιο τον ψευδοπολύστοιβο χαρακτήρα (Götz and Huttner, 2005). 

Τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα χαρακτηρίζονται από μικρής διάρκειας κυτταρικό κύκλο 

(~12 ώρες) και υπόκεινται αρχικά σε ταχείς συμμετρικές διαιρέσεις με σκοπό την αύξηση του 

πληθυσμού τους (Florio and Huttner, 2014; Takahashi et al., 1995). Εν συνέχεια, αρχίζουν να 
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πραγματοποιούν και ασύμμετρες διαιρέσεις, οδηγώντας στην παραγωγή ενός 

νευροεπιθηλιακού κυττάρου ή ενός κυττάρου ακτινωτής γλοίας (επιτυγχάνοντας με αυτόν τον 

τρόπο την αυτοανανέωση των επιθηλιακών κυττάρων) και ενός κορυφαίου ενδιάμεσου 

πρόδρομου κυττάρου, ενός βασικού πρόδρομου κυττάρου ή ενός διαφοροποιημένου νευρώνα  

(επιτυγχάνοντας έτσι την παραγωγή κυττάρων με περισσότερο καθορισμένη μοίρα (Florio and 

Huttner, 2014; Götz and Huttner, 2005). 

Με την έναρξη της νευρογένεσης, περίπου την Ε10.5 στους μυς, τα νευροεπιθηλιακά 

κύτταρα σταδιακά μετατρέπονται σε έναν άλλον πληθυσμό προγονικών κυττάρων, τα 

κορυφαία κύτταρα ακτινωτής γλοίας με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των νευρώνων στον 

εγκεφαλικό φλοιό να προέρχεται είτε άμεσα είτε έμμεσα από τα κορυφαία κύτταρα ακτινωτής 

γλοίας (Florio and Huttner, 2014; Götz and Huttner, 2005). Τα κορυφαία κύτταρα ακτινωτής 

γλοίας, πέραν των νευροεπιθηλιακών χαρακτηριστικών που διαθέτουν ως απόγονοι, 

εμφανίζουν και αστρογλοιακές ιδιότητες (Kriegstein and Alvarez-Buylla, 2009). Εξακολουθούν 

να διατηρούν την πολικότητα κατά τον κορυφαίο-βασικό άξονα επικοινωνώντας τόσο με την 

κοιλία όσο και με την βασική επιφάνεια και ο πυρήνας τους πραγματοποιεί μετανάστευση 

κατά μήκος του κορυφαίου βασικού άξονα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα νευροεπιθηλιακά 

κύτταρα, η μετανάστευση δεν πραγματοποιείται σε όλο το μήκος του άξονα, αλλά 

περιορίζεται στο τμήμα του κυττάρου που βρίσκεται στην κοιλιακή ζώνη (Götz and Huttner, 

2005). 

Κατά την έναρξη της νευρογένεσης, τα κύτταρα ακτινωτής γλοίας μεταβαίνουν από 

συμμετρικές σε ασύμμετρες διαιρέσεις, δίνοντας γένεση σε ένα θυγατρικό κύτταρο ακτινωτής 

γλοίας και ένα διαφοροποιημένο κύτταρο. Το κύτταρο αυτό μπορεί να είναι είτε ένας 

νευρώνας, είτε ένα ενδιάμεσο προγονικό κύτταρο το οποίο διαιρείται κυρίως συμμετρικά, 

διπλασιάζοντας έτσι το απόθεμα νευρώνων(Paridaen and Huttner, 2014). 
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Τέλος, η κοιλιακή ζώνη αποικίζεται και από τον πληθυσμό των βραχέων νευρικών 

πρόδρομων κυττάρων (short neural progenitors, SNPs) τα οποία προέρχονται από ασύμμετρες 

διαιρέσεις των κορυφαίων κυττάρων ακτινωτής γλοίας. Βρίσκονται σε επαφή με την κοιλιακή 

επιφάνεια και διαιρούνται στο κορυφαίο τμήμα έπειτα από έναν κύκλο μετανάστευσης του 

πυρήνα κατά μήκος του κυτταροπλάσματος (Gal et al., 2006; Namba and Huttner, 2017). 

Ωστόσο, τα βραχέα νευρικά πρόδρομα κύτταρα στερούνται αρκετών ιδιοτήτων των κυττάρων 

ακτινωτής γλοίας, καθώς χάνουν την επαφή τους με την βασική επιφάνεια και παύουν να 

εκφράζουν αστρογλοιακούς δείκτες (Florio and Huttner, 2014). Επιπλέον, στερούνται της 

ικανότητας αυτοανανέωσης, μιας και πραγματοποιούν μόνο συμμετρικές διαιρέσεις δίνοντας 

γένεση σε δύο πλήρως διαφοροποιημένους νευρώνες (Florio and Huttner, 2014; Gal et al., 

2006). 

 

Εικόνα 1.4: Σχηματική απεικόνιση της νευρογένεσης στον αναπτυσσόμενο εμβρυϊκό φλοιό 

μυών. Τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα αρχικά διαιρούνται συμμετρικά ώστε να αυξήσουν τον 

πληθυσμό τους και σταδιακά μετατρέπονται σε κορυφαία κύτταρα ακτινωτής γλοίας. Τα 
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κορυφαία κύτταρα ακτινωτής γλοίας διαιρούνται συμμετρικά αυξάνοντας τον πληθυσμό τους 

και ασύμμετρα δίνοντας γένεση σε νευρώνες άμεσα, αλλά και έμμεσα μέσω των ενδιάμεσων 

πρόδρομων κυττάρων τα οποία αποικίζουν την υποκοιλιακή ζώνη ή των βασικών κυττάρων 

ακτινωτής γλοίας τα οποία μεταναστεύουν στην ενδιάμεση ζώνη για τη νευρογένεση. Τα 

βραχέα νευρικά πρόδρομα κύτταρα αποικίζουν την κοιλιακή ζώνη όπου διαιρούνται 

συμμετρικά και παράγουν φλοιικούς νευρώνες. CP: φλοιική πλάκα, IP: ενδιάμεσα πρόδρομα 

κύτταρα, IZ: ενδιάμεση ζώνη, NEC: νευροεπιθηλιακά κύτταρα, RG: κύτταρα ακτινωτής γλοίας, 

SNP: βραχέα νευρικά πρόδρομα κύτταρα, SVZ: υποκοιλιακή ζώνη, VZ: κοιλιακή ζώνη 

(Postiglione and Hippenmeyer, 2014). 

 

 Κατά τη μέση νευρογένεση, περίπου την Ε13.5 στους μυς, τα κορυφαία κύτταρα 

ακτινωτής γλοίας πραγματοποιούν ασύμμετρες διαιρέσεις δίνοντας γένεση σε βασικά 

προγονικά κύτταρα τα οποία μεταναστεύουν βασικά της κοιλιακής ζώνης σχηματίζοντας την 

υποκοιλιακή ζώνη. Τα βασικά προγονικά κύτταρα διακρίνονται σε βασικά ενδιάμεσα 

προγονικά κύτταρα (basal intermediate progenitors, bIPs) και βασικά κύτταρα ακτινωτής 

γλοίας (basal radial glial progenitors, bRGs) (Florio and Huttner, 2014). Τα βασικά ενδιάμεσα 

προγονικά κύτταρα χάνουν επαφή και με τις δύο επιφάνειες του αναπτυσσόμενου 

εγκεφαλικού φλοιού, και αποτελούν έναν παροδικό πληθυσμό που συμβάλλει στην ενίσχυση 

αποθέματος νευρώνων (Florio and Huttner, 2014; Namba and Huttner, 2017). Αντιθέτως, τα 

βασικά κύτταρα ακτινωτής γλοίας μεταναστεύουν βασικά στην υποκοιλιακή ζώνη, χάνοντας 

την επαφή με την κορυφαία επιφάνεια του φλοιού καθώς και της πολικότητας ως προς τον 

κορυφαίο-βασικό άξονα (Florio and Huttner, 2014; Noctor et al., 2004). Βρίσκονται σε 

εξαιρετικά χαμηλή αφθονία στον φλοιό εμβρύων μυών (αποτελούν το 3-5% των μιτώσεων), 

και έτσι λοιπόν, η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη του εμβρυϊκού φλοιού παραμένει 

απροσδιόριστη (Shitamukai et al., 2011; Wang et al., 2011). 
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1.1.3 Ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου των διαφόρων νευρικών πρόδρομων 

πληθυσμών κυττάρων  

 

Κατά την πρώιμη νευρογένεση, τα νευρικά πρόδρομα κύτταρα πραγματοποιούν 

διαιρέσεις πολλαπλασιασμού προκειμένου να αυξήσουν τον πληθυσμό τους. Αφότου 

δημιουργηθεί ένας ικανός αριθμός νευρικών πρόδρομων κυττάρων ο οποίος θα δώσει στη 

συνέχεια γένεση σε νευρικά και γλοιακά κύτταρα, τα νευρικά πρόδρομα κύτταρα μεταβαίνουν 

σε διαιρέσεις διαφοροποίησης για τη δημιουργία περισσότερο διαφοροποιημένων νευρικών 

κυτταρικών πληθυσμών ή και πλήρως διαφοροποιημένων κυττάρων. Η μετάβαση από τις 

διαιρέσεις πολλαπλασιασμού στις νευρογενετικές αποτελεί μια σταδιακή διαδικασία η οποία 

πραγματοποιείται με κατεύθυνση από την οπίσθια προς την πρόσθια περιοχή του 

τελεγκεφάλου των μυών κατά τη διάρκεια της δέκατης και δωδέκατης εμβρυϊκής μέρας (E10-

E12) (Götz and Huttner, 2005; Matsuzaki and Shitamukai, 2015). 

Ο τύπος διαίρεσης που θα ακολουθήσει ένα νευρικό πρόδρομο κύτταρο καθορίζεται 

κυρίως από α) την ύπαρξη ή όχι πολικότητας κατά τον κορυφαίο-βασικό άξονα, β) την ίση ή 

άνιση κατανομή των κυτταρικών συστατικών που κληρονομούνται στα θυγατρικά κύτταρα και 

γ) τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Η σχέση μεταξύ του άξονα της πολικότητας και του 

προσανατολισμού της μιτωτικής ατράκτου είναι κρίσιμη στην επιλογή του τύπου διαίρεσης. 

Εάν ο άξονας της διαίρεσης είναι κάθετος στον προσανατολισμό της ατράκτου του κυττάρου, 

τα δύο θυγατρικά κύτταρα κληρονομούν κατά τον ίδιο τρόπο μόρια που επηρεάζουν τις 

αποφάσεις διαφοροποίησης των κυττάρων, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούν συμμετρικές 

διαιρέσεις, ενώ εάν ο μιτωτικός προσανατολισμός είναι παράλληλος ή υπό κλίση στον άξονα 

πολικότητας, τότε τα συστατικά του αρχικού κυττάρου κατανέμονται ισομερώς στα θυγατρικά 

κύτταρα πραγματοποιώντας ασύμμετρες διαιρέσεις (Matsuzaki and Shitamukai, 2015; 

Paridaen and Huttner, 2014).  

Καθοριστικής σημασίας είναι και η ρύθμιση της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου για 

την μετάβαση από διαιρέσεις πολλαπλασιασμού σε νευρογενετικές διαιρέσεις (Roccio et al., 

2013). Μελέτες έχουν δείξει αύξηση της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου των νευρικών 
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πρόδρομων κυττάρων κατά την έναρξη της νευρογένεσης (Ε10.5) μέχρι την ολοκλήρωσή της 

(Ε16) από 8 σε 18 ώρες αντίστοιχα, μια αύξηση που αποδίδεται σε επιμήκυνση της G1 φάσης 

από 3 ώρες στα νευροεπιθηλιακά κύτταρα σε 13 ώρες στα κορυφαία κύτταρα ακτινωτής 

γλοίας (Takahashi et al., 1995). Επιπλέον, μελέτες καταδεικνύουν πως τα βασικά ενδιάμεσα 

πρόδρομα κύτταρα παρουσιάζουν περισσότερο επιμηκυμένη G1 φάση συγκριτικά με τα 

κορυφαία κύτταρα ακτινωτής γλοίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της επιμήκυνσης της G1 στη 

διαφοροποίηση (Calegari et al., 2005; Dehay and Kennedy, 2007; Lukaszewicz et al., 2005; Pilaz 

et al., 2009). Η συσχέτιση της επιμήκυνσης του κυτταρικού κύκλου και συγκεκριμένα της G1 

φάσης, με την προώθηση των διαιρέσεων διαφοροποίησης, ερμηνεύεται με την υπόθεση της 

διάρκειας του κυτταρικού κύκλου (cell cycle length hypothesis). Σύμφωνα με την υπόθεση 

αυτή, το χρονικό διάστημα που δίνεται σε μόρια που καθορίζουν την μοίρα των νευρικών 

πρόδρομων κυττάρων να δράσουν, είναι κρίσιμο ώστε να επάγουν ή όχι αλλαγές στην 

κυτταρική μοίρα των κυττάρων. Εάν η διάρκεια της G1 φάσης είναι μεγάλη, μεσαία ή μικρή, η 

επίδραση των μορίων θα είναι υψηλή, μέτρια ή χαμηλή αντίστοιχα, με αποτέλεσμα την 

διαφοροποίηση, την αυτοανανέωση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων αντιστοίχως (Götz 

and Huttner, 2005; Salomoni and Calegari, 2010). 

Επιπλέον, μελέτες έδειξαν πως τα κορυφαία κύτταρα ακτινωτής γλοίας και τα βασικά 

ενδιάμεσα πρόδρομα κύτταρα που πραγματοποιούν νευρογενετικές διαιρέσεις έχουν 

μειωμένη διάρκεια της S φάσης σε σχέση με εκείνα που πραγματοποιούν διαιρέσεις 

πολλαπλασιασμού. Αυτό σημαίνει πως τα κύτταρα που θα πραγματοποιήσουν νευρογενετικές 

διαιρέσεις δαπανούν λιγότερο χρόνο για επιδιορθώσεις τυχόν λαθών μετά την αντιγραφή του 

DNA για χάρη της αυξημένης ταχύτητας αναδιπλασιασμού του DNA, ενώ αντιθέτως, τα 

κύτταρα που θα πραγματοποιήσουν διαιρέσεις πολλαπλασιασμού ξοδεύουν περισσότερο 

χρόνο ώστε να επιδιορθώσουν βλάβες εις βάρος της ταχύτητας της διαίρεσης. Η ανάγκη για 

μεγαλύτερη πιστότητα αντιγραφής του DNA στις διαιρέσεις πολλαπλασιασμού πιθανόν 

οφείλεται στο ότι λάθη κατά την αντιγραφή του DNA θα κληρονομηθούν σε μεγαλύτερο 

αριθμό κυττάρων, σε σύγκριση με τις νευρογενετικές διαιρέσεις όπου τα λάθη κατά την 

αντιγραφή του DNA θα περιοριστούν σε μία θυγατρική γενιά (Arai et al., 2011; Taverna et al., 

2014).   
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1.2 Η αντιγραφή του DNA  

1.2.1 Η αδειοδότηση και η πυροδότηση των θέσεων έναρξης αντιγραφής 

 

Σε κάθε ολοκληρωμένο κυτταρικό κύκλο, η γενετική πληροφορία πρέπει να 

διπλασιαστεί πιστά και να μεταβιβαστεί ακέραια στη θυγατρική γενιά. Η γενωμική 

ακεραιότητα διατηρείται στα κύτταρα μέσω μηχανισμών ελέγχου οι οποίοι διασφαλίζουν ότι 

το γενετικό περιεχόμενο των κυττάρων διπλασιάζεται ολόκληρο και μόνο μία φορά σε κάθε 

κυτταρικό κύκλο και πως αυτό διανέμεται σωστά στα θυγατρικά κύτταρα κατά τη μίτωση. Στα 

ευκαρυωτικά κύτταρα, η αντιγραφή του DNA ξεκινά από πολλαπλές θέσεις κατά μήκος του 

γονιδιώματος και η έναρξη της αντιγραφής ρυθμίζεται αυστηρά μέσω μιας διαδικασίας δύο 

βημάτων κατά την οποία οι πιθανές θέσεις έναρξης αντιγραφής αδειοδοτούνται με τον 

σχηματισμό ενός προ-αντιγραφικού συμπλόκου η οποία ακολουθείται από την πυροδότηση 

ενός υποσύνολου αυτών (Fragkos et al., 2015; Parker et al., 2017; Symeonidou et al., 2013). 

Η αδειοδότηση της αντιγραφής λαμβάνει χώρα σε ένα περιορισμένο χρονικό 

παράθυρο από το τέλος της μίτωσης έως το τέλος της G1 φάσης και περιλαμβάνει τον 

σχηματισμό του προ-αντιγραφικού συμπλόκου (pre-replication complex, pre-RC) στις θέσεις 

έναρξης αντιγραφής (DNA replication origins). Το προ-αντιγραφικό σύμπλοκο αποτελείται από 

τις πρωτεΐνες ORC (origins recognition complex), Cdc6 (cell division cycle 6), Cdt1 (cell division 

cycle 10-dependent transcript 1) και τα MCM2-7 (minichromosome maintenance complex 2-7) 

(Nishitani and Lygerou, 2002; Parker et al., 2017).  

Κατά την G1 φάση, το ORC αναγνωρίζει και προσδένεται στις θέσεις έναρξης 

αντιγραφής. Έπειτα, στρατολογούνται οι πρωτεΐνες Cdc6 και Cdt1 οι οποίες με τη σειρά τους 

στρατολογούν τα MCMs δημιουργώντας το προ-αντιγραφικό σύμπλοκο. Το σύμπλοκο των 

MCM2-7 αποτελείται από έξι υπομονάδες που σχηματίζουν έναν δακτύλιο ο οποίος 

περικυκλώνει το δίκλωνο DNA λειτουργώντας σαν DNA ελικάση (Champeris Tsaniras et al., 

2014; Symeonidou et al., 2013). Με την πυροδότηση της αντιγραφής κατά τη μετάβαση από 

την G1 στην S φάση, διασπάται το προ-αντιγραφικό σύμπλοκο και στρατολογούνται διάφοροι 
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παράγοντες στις ενεργοποιημένες θέσεις έναρξης αντιγραφής δημιουργώντας το 

αντιγραφόσωμα. Το αντιγραφόσωμα αποτελείται από μια ενεργοποιημένη υπομονάδα 

ελικάσης και DNA πολυμεράσες και κινείται κατά μήκος του DNA ώστε να ολοκληρώσει την 

αντιγραφή (Miller and Costa, 2017). 

 

1.2.2 Ρύθμιση της αντιγραφής του DNA υπό φυσιολογικές συνθήκες 

 

Η αδειοδότηση και η πυροδότηση των θέσεων έναρξης της αντιγραφής αποτελούν 

αυστηρά ελεγχόμενες διαδικασίες ώστε να διασφαλιστεί η σωστή αντιγραφή του 

γονιδιώματος. Αρχικά, η αδειοδότηση πραγματοποιείται μόνο πριν την έναρξη της S φάσης 

αναστέλλοντας την ενεργοποίηση νέων θέσεων αντιγραφής κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου 

κυτταρικού κύκλου (Fragkos et al., 2015; Parker et al., 2017). Μια επαναδειοδότηση κατά την S 

φάση θα είχε πολύ σοβαρές συνέπειες καθώς η επαναντιγραφή θα δημιουργούσε επιπλέον 

αντίγραφα γενετικών τόπων οδηγώντας σε γενωμική αστάθεια. Από την άλλη μεριά, και ο 

μικρός αριθμός αδειοδοτημένων θέσεων έναρξης αντιγραφής μπορεί να οδηγήσει σε 

γενωμική αστάθεια λόγω ατελούς αντιγραφής (Limas and Cook, 2019). Ακόμη, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ο έγκαιρος διπλασιασμός του γονιδιώματος, τα κύτταρα αδειοδοτούν 

περισσότερες θέσεις έναρξης αντιγραφής κατά τη διάρκεια της G1 φάσης από αυτές που 

απαιτούνται και θα ενεργοποιηθούν τελικά προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διπλασιασμός του 

γονιδιώματος. Ένας αριθμός αδειοδοτημένων θέσεων έναρξης αντιγραφής παραμένει 

αδρανής και ενεργοποιείται σε περίπτωση που η φυσιολογική εξέλιξη της αντιγραφής 

παρεμποδιστεί προκειμένου να αντιγράψουν τμήματα που δε δύναται να αντιγραφούν από τις 

αρχικές θέσεις έναρξης αντιγραφής. Έτσι, τα κύτταρα καθίστανται περισσότερο ανθεκτικά σε 

αντιγραφικό στρες (Ibarra et al., 2008; Kalogeropoulou et al., 2019).  

Επιπλέον, το μεγάλο μέγεθος των ευκαρυωτικών γονιδιωμάτων αποτελεί πρόκληση για 

την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιγραφή του DNA. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

προκλήσεις αυτές, τα κύτταρα προετοιμάζουν πολλές θέσεις έναρξης αντιγραφής στην G1 και 
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ενεργοποιούν πολλές από αυτές τις θέσεις κατά την S φάση. Προκειμένου να ξεκινήσει η S 

φάση, οι θέσεις έναρξης αντιγραφής ενεργοποιούνται μέσω μιας σειράς διαδοχικών 

φωσφορυλιώσεων πρωτεϊνών. Παραδόξως, δεν πυροδοτούνται όλες οι θέσεις έναρξης 

αντιγραφής ταυτόχρονα, αλλά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια της S 

φάσης. Οι ετεροχρωματινικές περιοχές του DNA, εξ’ ορισμού μπορούν να θέσουν προκλήσεις 

για την ενεργοποίηση των θέσεων έναρξης αντιγραφής λόγω περιορισμένης προσβασιμότητας 

στους παράγοντες ενεργοποίησης. Συνεπώς, αντιγράφονται αργότερα στην S φάση από τις 

περισσότερο προσβάσιμες περιοχές της ευχρωματίνης. Οι θέσεις έναρξης στην ευχρωματίνη 

ενεργοποιούνται πριν τις θέσεις έναρξης στην ετεροχρωματίνη επειδή το ετεροχρωματινικό 

τοπίο περιορίζει την πρόσβαση (Dileep et al., 2015). 

Τέλος, όλα τα μέλη του προ-αντιγραφικού συμπλόκου ελέγχονται αυστηρά καθ’ όλη τη 

διάρκεια του κυτταρικού κύκλου για την αποφυγή της επανασυγκρότησής του κατά τη 

διάρκεια του κυτταρικού κύκλου (Nishitani and Lygerou, 2002). 

 

1.2.3 Ρύθμιση της αντιγραφής του DNA υπό συνθήκες αντιγραφικού στρες 

 

Η διατήρηση της γενωμικής σταθερότητας είναι ζωτική για την ακριβή μεταβίβαση της 

γενετικής πληροφορίας. Ωστόσο, το γονιδίωμα συχνά απειλείται τόσο από εξωγενείς όσο και  

ενδογενείς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν αντιγραφικό στρες, δηλαδή 

επιβράδυνση ή αναστολή της προόδου της αντιγραφικής θηλιάς ή/και της σύνθεσης του DNA 

(Primo et al., 2020). Κατά τη σύνθεση του DNA, η αντιγραφική μηχανή μπορεί να έρθει 

αντιμέτωπη με διάφορα φυσικά εμπόδια, όπως δομές R-loop, ανεπαρκή σύνθεση πρωτεϊνών 

ιστονών και έλλειψη στοιχείων απαραίτητα για την αντιγραφή, όπως dNTPs. Αυτές οι 

καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε παύση της προόδου της αντιγραφικής διχάλας, σε 

κατάρρευση ή θραύση της δημιουργώντας αντιγραφικό στρες (Ragu et al., 2020). Σε κάποιες 

περιπτώσεις, τα ένζυμα και οι πρωτεΐνες που συμμετέχουν στην επιδιόρθωση των βλαβών του 

DNA κατά την αντιγραφή του, μπορούν να δημιουργήσουν αντιγραφικό στρες επάγοντας 
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θραύσεις στο DNA, είτε μέσω αβασικών τμημάτων και μονόκλωνων θραύσεων στο DNA, είτε 

μέσω ενσωμάτωσης κατεστραμμένων νουκλεοτιδίων μέσω των DNA πολυμερασών 

επιδιόρθωσης (Tsegay et al., 2019). Επιπλέον, φαινόμενα όπως η επαναντιγραφή του DNA ή η 

μείωση στον αριθμό των θέσεων έναρξης αντιγραφής καθιστούν το κύτταρο περισσότερο 

επιρρεπές στις πηγές αντιγραφικού στρες (Zeman and Cimprich, 2014). Ειδικά, κατά την 

επαναντιγραφή παρακείμενες αντιγραφικές διχάλες συγκρούονται (head-to-tail fork collisions), 

παράγοντας θραύσεις μονής έλικας του DNA με αποτέλεσμα η δομή των αντιγραφικών θηλιών 

να καταρρέει και έτσι να προκαλούνται θραύσεις διπλής έλικας στο DNA διαταράσσοντας την 

ακεραιότητα του γονιδιώματος (Alexander and Orr-Weaver, 2016; Zeman and Cimprich, 2014). 

Προκειμένου να επιδιορθωθούν οι βλάβες του DNA που προκύπτουν ως απόρροια του 

αντιγραφικού στρες, τα κύτταρα ενεργοποιούν το μονοπάτι σηματοδότησης των βλαβών 

αυτών. Το μονοπάτι αυτό συντονίζει την επιδιόρθωση των βλαβών του DNA και την πρόοδο 

των αντιγραφικών διχάλων ώστε να μη μεταβιβαστούν βλάβες και σταματημένες αντιγραφικές 

διχάλες στην επόμενη φάση του κυτταρικού κύκλου (Zeman and Cimprich, 2014). Η 

αναγνώριση των βλαβών του DNA ενεργοποιεί το ATM/ATR-εξαρτώμενο σημείο ελέγχου και 

τους κυτταρικούς μηχανισμούς επιδιόρθωσης. Το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου προκαλεί 

παύση του κυτταρικού κύκλου προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να 

επιδιορθωθούν οι βλάβες ή σε περίπτωση που οι βλάβες είναι εκτεταμένες, να 

ενεργοποιηθούν οι κυτταρικοί αποπτωτικοί μηχανισμοί, περιορίζοντας έτσι τις συνέπειες της 

επαναντιγραφής (Cook, 2009). Έχει δειχθεί πως μέτρια επίπεδα αντιγραφικού στρες επάγουν 

την ενεργοποίηση του ATR, ενώ σε συνθήκες περισσότερο έντονου αντιγραφικού στρες 

επάγεται η ενεργοποίηση τόσο του ATR όσο και των καθοδικών μονοπατιών-στόχων όπως το 

CHK1 μονοπάτι (Dungrawala et al., 2015). Με την ενεργοποίηση των σημείων ελέγχου, παύει ο 

κυτταρικός κύκλος και στρατολογούνται ειδικά μόρια επιδιόρθωσης στις περιοχές με βλάβη. 

Τελικά, οι βλάβες στο DNA επιδιορθώνονται με αποτέλεσμα αφενός την επανεκκίνηση των 

σταματημένων αντιγραφικών διχάλων και αφετέρου τη διαίρεση των κυττάρων (Zeman and 

Cimprich, 2014).  
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Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί ο έγκαιρος 

διπλασιασμός του γονιδιώματος, τα κύτταρα αδειοδοτούν περισσότερες θέσεις έναρξης 

αντιγραφής κατά τη διάρκεια της G1 φάσης από αυτές που απαιτούνται και θα 

ενεργοποιηθούν τελικά ώστε να ολοκληρωθεί ο διπλασιασμός του γονιδιώματος, ενώ ένας 

αριθμός αδειοδοτημένων θέσεων έναρξης αντιγραφής παραμένει αδρανής. Σε περιπτώσεις 

αντιγραφικού στρες όπου η φυσιολογική εξέλιξη της αντιγραφής παρεμποδίζεται, οι αδρανείς 

θέσεις ενεργοποιούνται ώστε να αντιγραφούν τμήματα που δε δύναται να αντιγραφούν από 

τις αρχικές θέσεις έναρξης αντιγραφής (Ibarra et al., 2008). Σε περίπτωση παύσης των 

αντιγραφικών διχάλων σε θραύσεις του DNA, οι ανενεργές θέσεις έναρξης αντιγραφής 

μπορούν να ενεργοποιηθούν. Μάλιστα η αντιγραφική μηχανή δύναται να επανεκκινήσει την 

αντιγραφή καθοδικά της θραύσης αφήνοντας ένα κενό μονόκλωνου DNA, το οποίο μπορεί να 

γεμίσει σε μετέπειτα στάδιο μέσω ειδικών μονοπατιών παράκαμψης (DNA Damage Tolerance). 

Ωστόσο, είναι πιθανό αν το αντιγραφικό στρες είναι επίμονο, η επανεκκίνηση της διχάλας να 

αποτύχει και να καταρρεύσει, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό θραύσεων διπλής έλικας στις 

σταματημένες διχάλες (Zeman and Cimprich, 2014). 

 

1.3 Η πρωτεΐνη Geminin 

1.3.1 Η δομή της πρωτεΐνης Geminin 

 

Η Geminin αποτελεί μια πυρηνική, μικρού βάρους πρωτεΐνη, μόλις 25-kDa η οποία 

εκφράζεται στα μετάζωα. Προσδιορίστηκε αρχικά στο Xenopus laevis και χαρακτηρίστηκε με 

διττό ρόλο, τόσο σαν αναστολέας της έναρξης της αντιγραφής όσο και σαν ρυθμιστής της 

νευριδίωσης (Kroll et al., 1998; McGarry and Kirschner, 1998).  

Η Geminin είναι μια πρωτεΐνη που αποτελείται στον άνθρωπο από 7 εξώνια και 209 

αμινοξέα. Είναι οργανωμένη σε τρεις διαφορετικές περιοχές: μια αμινοτελική περιοχή (αα 1-

95), μια κεντρική περιοχή σπειροειδούς σπειράματος (coiled-coil domain) (αα 96-160) και μια 
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καρβοξυτελική περιοχή με μη σαφώς χαρακτηρισμένη λειτουργία (αα 160-209). Στην 

αμινοτελική περιοχή της πρωτεΐνης Geminin, εντοπίζεται μια περιοχή μήκους εννέα αμινοξέων 

(αα 23-31) μέσω της οποίας η πρωτεΐνη αναγνωρίζεται από το APC σύμπλοκο με αποτέλεσμα 

την ουβικουιτινυλίωση και την αποδόμησή της από το πρωτεάσωμα κατά την έξοδο από τη 

μετάφαση (destruction box) (McGarry and Kirschner, 1998). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.5: Σχηματική απεικόνιση της πρωτεΐνης Geminin. Κοντά στο αμινοτελικό άκρο 

εντοπίζεται η περιοχή που είναι υπεύθυνη για την αποικοδόμηση της πρωτεΐνης (D-box). Στο 

κεντρικό τμήμα της πρωτεΐνης εντοπίζεται η περιοχή σπειροειδούς σπειράματος (coiled coil 

domain), η περιοχή που είναι υπεύθυνη για τον πυρηνικό εντοπισμό της πρωτεΐνης (nuclear 

localization signal, NLS) και η περιοχή μέσω της οποίας πραγματοποιείται η πρόσδεση με τον 

παράγοντα Cdt1 (Cdt1 interaction). Τροποποιημένο από (Hernández-Carralero et al., 2018). 

 

Η κεντρική περιοχή της πρωτεΐνης, η περιοχή σπειροειδούς σπειράματος, συνιστά μια 

περιοχή πλούσια σε κατάλοιπα λευκίνης και ισολευκίνης η οποία αποτελείται από πέντε 

επαναλήψεις εφταμερών αμινοξέων και είναι υπεύθυνη για τον ομοδιμερισμό της πρωτεΐνης 

μέσω του οποίου καθίσταται βιολογικά ενεργή. Πλησίον της περιοχής σπειροειδούς 

σπειράματος εντοπίζεται μια περιοχή που την επικαλύπτει ελαφρώς και είναι υπεύθυνη για τη 

δέσμευση του παράγοντα αδειοδότησης της αντιγραφής Cdt1 (Benjamin et al., 2004). 

Το τμήμα μεταξύ της περιοχής σπειροειδούς σπειράματος και της περιοχής 

αποικοδόμησης είναι πλούσιο σε βασικά αμινοξέα τα οποία λειτουργούν σαν σήματα 



29 
 

πυρηνικού εντοπισμού (nuclear localization signal, NLS). Μάλιστα στα μη θηλαστικά, το σήμα 

πυρηνικού εντοπισμού βρίσκεται εντός της αμινοτελικής περιοχής, ενώ στα θηλαστικά 

υπεύθυνη είναι η αλληλουχία Arg-Arg-Lys (αα 106-108) (Hernández-Carralero et al., 2018). 

Τέλος, το καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης είναι πλούσιο σε όξινα αμινοξέα, αλλά η 

περιοχή αυτή δεν είναι ιδιαίτερα συντηρημένη μεταξύ των ειδών (Benjamin et al., 2004). 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη περιοχή αναγνωρίστηκε ως υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση της 

Geminin με τους παράγοντες Brahma και Brg1 οι οποίοι αποτελούν τις καταλυτικές 

υπομονάδες του συμπλόκου αναδιαμόρφωσης της χρωματίνης SWI/SNF (Seo et al., 2005).  

 

1.3.2 Ο ρόλος της Geminin στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου 

 

Ο παράγοντας Cdt1 θεωρείται ρυθμιστής-κλειδί της αδειοδότησης της αντιγραφής στα 

θηλαστικά. Μετά την αντιγραφή του DNA, ο Cdt1 απομακρύνεται από το προ-αντιγραφικό 

σύμπλοκο μέσω δύο κύριων μηχανισμών. Κατά τις S και G1 φάσεις του κυτταρικού κύκλου ο 

Cdt1 φωσφορυλιώνεται από τις κυκλινοεξαρτώμενες κινάσες CDK, ουβικουιτινυλιώνεται από 

την λιγάση Skp2 και διασπάται από το πρωτεάσωμα (Li et al., 2003; Nishitani et al., 2006). 

Παρομοίως, κατά τη διάρκεια της S φάσης, η αλληλεπίδραση του Cdt1 με τον παράγοντα PCNA 

μπορεί να σηματοδοτήσει την ουβικουιτινυλίωση από την λιγάση Cul4 και συνεπώς την 

αποδόμησή του (Nishitani et al., 2006). 

Τα μετάζωα έχουν αναπτύξει έναν δεύτερο μηχανισμό ρύθμισης του παράγοντα Cdt1 

κατά τη διάρκεια των S και G2 φάσεων ο οποίος διαμεσολαβείται μέσω της πρωτεΐνης 

Geminin. Η Geminin αποτελεί αναστολέα του παράγοντα Cdt1 και ο ρόλος της είναι η 

πρόσδεσή της σε αυτόν, η καταστολή του και η παρεμπόδιση πρόσδεσής του στις θέσεις 

έναρξης της αντιγραφής (Champeris Tsaniras et al., 2014; Hosogane et al., 2017). Στο τέλος της 

μίτωσης, η Geminin αποικοδομείται από το σύμπλοκο προώθησης της ανάφασης (anaphase-

promoting complex, APC) (McGarry and Kirschner, 1998; Pines, 2011). Κατά την έναρξη της S 

φάσης, οι μεταγραφικοί παράγοντες της οικογένειας E2F προωθούν την μεταγραφή του 
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γονιδίου της Geminin οδηγώντας σε επανασυσσώρευση της πρωτεΐνης στον πυρήνα (Markey 

et al., 2004; Yoshida and Inoue, 2004). Συνεπώς, κατά το τέλος της μίτωσης έως την G1 φάση, η 

έκφραση της Geminin διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και ο Cdt1 συνεισφέρει στην 

αδειοδότηση των θέσεων αντιγραφής. Αντιθέτως, κατά την S φάση έως τα μέσα της μίτωσης, η 

Geminin διατηρείται σε υψηλά επίπεδα αδρανοποιώντας τον Cdt1 και παρεμποδίζοντας την 

αδειοδότηση των θέσεων αντιγραφής (Xouri et al., 2004). Το σύμπλοκο Cdt1-Geminin 

υφίσταται σαν ετεροεξαμερές, με την Geminin να δεσμεύεται στον Cdt1 με μεγάλη συγγένεια. 

Συνεπώς, το σύμπλοκο καθίσταται ανίκανο να στρατολογήσει τις MCM πρωτεΐνες στις θέσεις 

έναρξης της αντιγραφής (Benjamin et al., 2004). Η αποικοδόμηση της Geminin από το APC 

κατά τη μετάβαση από την μετάφαση στην ανάφαση, ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την έναρξη 

της αδειοδότησης της αντιγραφής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.6: Η Geminin σαν ρυθμιστής του κυτταρικού κύκλου μέσω της αλληλεπίδρασης με 

τον παράγοντα Cdt1. Κατά την G1 φάση, το σύμπλοκο ORC αναγνωρίζει θέσεις έναρξης 

αντιγραφής και συγκροτεί το προ-αντιγραφικό σύμπλοκο με τη στρατολόγηση των παραγόντων 
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Cdt1, Cdc6 και του συμπλόκου MCM αδειοδοτώντας την έναρξη της αντιγραφής. Κατά την S 

φάση, επάγεται η έκφραση του γονιδίου της Geminin, η οποία δεσμεύει τον παράγοντα Cdt1 

μέχρι το τέλος της μίτωσης, αποτρέποντας τη συγκρότηση του προ-αντιγραφικού συμπλόκου 

και κατά συνέπεια την επαναδειοδότηση της αντιγραφής του DNA μέσα στον ίδιο κυτταρικό 

κύκλο. Κατά την έξοδο από την μετάφαση, η Geminin αποικοδομείται από το σύμπλοκο APC 

οπότε απελευθερώνεται ο παράγοντας Cdt1 ο οποίος μπορεί πλέον να αδειοδοτήσει την 

αντιγραφή του DNA σχηματίζοντας ένα νέο προ-αντιγραφικό σύμπλοκο (Lygerou and Nurse, 

2000). 
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2. ΣΚΟΠΟΣ  
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Η σωστή ανάπτυξη του εγκεφαλικού φλοιού στηρίζεται στη διαδοχική εμφάνιση 

διακριτών πληθυσμών νευρικών βλαστικών και πρόδρομων κυττάρων. Η διαδικασία αυτή 

απαιτεί αυστηρό συντονισμό των διεργασιών πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησής τους, 

ενώ είναι απαραίτητο σε κάθε ολοκληρωμένο κυτταρικό κύκλο να διπλασιάζεται και να 

μεταβιβάζεται πιστά η γενετική πληροφορία στη θυγατρική γενιά. Ένας από τους μηχανισμούς 

ελέγχου της γενωμικής ακεραιότητας διαμεσολαβείται από την πρωτεΐνη Geminin, η οποία 

αποτελεί αρνητικό ρυθμιστή της αντιγραφής του DNA και του κυτταρικού κύκλου και 

εξασφαλίζει ότι τα κύτταρα θα αντιγράψουν το γενετικό τους υλικό μόνο μία φορά ανά 

κυτταρικό κύκλο αποτρέποντας συνεπώς την εμφάνιση αντιγραφικού στρες.  

Η διατάραξη της γενωμικής ακεραιότητας των πληθυσμών που συμμετέχουν στον 

σχηματισμό του φλοιού, όπως το αντιγραφικό στρες, έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη 

νευροαναπτυξιακών ασθενειών. Προηγούμενες μελέτες του εργαστηρίου μας ανέδειξαν τη 

σημασία της πρωτεΐνης Geminin στην εμφάνιση τέτοιων ασθενειών, καθώς η in vivo 

αποσιώπηση της κατά τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης του εγκεφαλικού φλοιού των μυών 

οδήγησε στην εμφάνιση μικροκεφαλίας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν η 

αποσαφήνιση του μοριακού μηχανισμού μέσω του οποίου η αποσιώπηση της Geminin από τα 

νευρικά βλαστικά κύτταρα οδηγεί στην εμφάνιση μικροκεφαλίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, 

μελετήθηκε η ακεραιότητα του γονιδιώματος των νευροεπιθηλιακών κυττάρων στα έμβρυα 

που παρουσίασαν μικροκεφαλία μέσω μελέτης του προφίλ του κυτταρικού τους κύκλου 

καθώς και την πιθανή συσσώρευση γενετικών βλαβών. Συνολικά, η παρούσα μελέτη δύναται 

να συνεισφέρει στη διαλεύκανση των μηχανισμών μέσω των οποίων το αντιγραφικό στρες 

μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση νευροαναπτυξιακών ασθενειών. 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
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3.1 Πειραματικά Ζωικά Μοντέλα 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, χρησιμοποιήθηκαν διαγονιδιακοί μύες στους 

οποίους έχουν τροποποιηθεί δυο γενετικοί τόποι:  ο γενετικός τόπος του γονιδίου της Geminin 

και του μεταγραφικού παράγοντα Foxg1 (Forkhead box protein G1 ή Brain-factor 1). 

Όσον αφορά τον γενετικό τόπο της Geminin, πραγματοποιώντας τις κατάλληλες 

διασταυρώσεις δημιουργήθηκαν μύες οι οποίοι έφεραν αγρίου τύπου αλληλόμορφο για τον 

γενετικό τόπο της Geminin (Wild Type, WT), αλληλόμορφο στο οποίο έχει γίνει ένθεση δύο 

loxP αλληλουχιών εκατέρωθεν των εξωνίων 3 και 4 (Floxed, Fl) και αλληλόμορφο στο οποίο 

έχει γίνει απαλοιφή των εξωνίων 3 και 4 (Knockout, ΚΟ) (Διδακτορική διατριβή Πανωραίας 

Κοταντάκη, 2010; Karamitros et al., 2010). 

Καθώς θέλαμε να μελετήσουμε των πληθυσμό των νευροεπιθηλιακών κυττάρων σε 

συνθήκες έλλειψης της Geminin και με δεδομένο πως τα έμβρυα μυών ελλειμματικών για την 

Geminin δεν επιβιώνουν πέρα από το στάδιο των 8-κυττάρων (Hara et al., 2006), 

χρησιμοποιήσαμε το σύστημα ανασυνδυασμού Cre/loxP, με το οποίο μπορούμε να πετύχουμε 

ιστοειδική, αλλά και χρονοειδική απαλοιφή ενός γονιδίου. Στην περίπτωσή μας, προκειμένου 

να πετύχουμε κατά συνθήκη αποσιώπηση του γονιδίου της Geminin από τον τελεγκέφαλο, η 

έκφραση της Cre ρεκομπινάσης βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρυθμιστικών στοιχείων του 

γονιδίου Foxg1. Το Foxg1 είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας, ο οποίος αρχίζει να 

εκφράζεται στους μύες περίπου την 8η εμβρυϊκή μέρα (Ε8) στη δομή της πρόσθιας νευρικής 

ακρολοφίας (Shimamura et al., 1995), ενώ μέχρι την 10η εμβρυϊκή μέρα (Ε10), ο μεταγραφικός 

παράγοντας εκφράζεται ήδη στο μεγαλύτερο μέρος του τελεγκεφάλου (Tao and Lai, 1992). 

Προμηθευτήκαμε από το Jackson Laboratory μύες που φέρουν σε ετεροζυγωτία την Cre 

ρεκομπινάση (Foxg1Cre+/-), καθώς οι ομόζυγοι μύες δεν επιβιώνουν. Με τις κατάλληλες 

διασταυρώσεις, προέκυψαν μύες στους οποίους πραγματοποιήθηκε ιστοειδική απαλοιφή της 

Geminin από τον νευρικό σωλήνα και τελεγκέφαλο και αποτέλεσαν τα κατά συνθήκη knockout 

πειραματικά μας ζώα (GemininFl/KO;Foxg1Cre+/-). Αντιθέτως, οι GemininFl/WT μύες που 

προέκυψαν αποτέλεσαν τη συνθήκη ελέγχου.  
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 3. 2 Γονοτύπηση μυών 

 

Για την γονοτύπηση των προς μελέτη μυών πραγματοποιήθηκε η μέθοδος της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR). Ως μήτρα χρησιμοποιήθηκε 

γενωμικό DNA το οποίο απομονώθηκε: α) στην περίπτωση των ενήλικων μυών από τμήμα της 

ουράς, ενώ β) στην περίπτωση των εμβρύων από τον λεκιθικό σάκο των εμβρύων. 

 

3.2.1 Απομόνωση γενωμικού DNA 

 

Πειραματική Διαδικασία 

 Αποκοπή τμήματος της ουράς ή του λεκιθικού σάκου και τοποθέτηση σε eppendorf 

 Προσθήκη 350μl Tail buffer και 3μl πρωτεϊνάσης Κ (AppliChem, A3830,0100 stock 

20mg/ml) 

 Επώαση στους 55oC O/N έως ότου ομογενοποιηθεί ο ιστός 

 Προσθήκη 500μl PCI (φαινόλη-χλωροφόρμιο-ισοαμυλική αλκοόλη σε αναλογία 25:24:1, 

Merck 6805 OmniPur)) κάτω από απαγωγό 

 Ισχυρή ανάδευση σε ανακινητήρα στις 550rpm για 10min 

 Φυγοκέντρηση για 30min, στις 12500rpm, στους 25οC 

 Μεταφορά της ανώτερης υδάτινης φάσης σε νέο eppendorf 

 Προσθήκη 300μl ισοπροπανόλης (Sigma-Aldrich) 

 Ελαφριά ανάδευση με το χέρι 

 Επώαση για 30min στους -80οC 

 Φυγοκέντρηση για 30min, στις 12500rpm, στους 4οC 

 Απομάκρυνση υπερκείμενου 

 Επαναδιάλυση ιζήματος σε 300μl EtOH 70% (absolute EtOH Sigma-Aldrich) 

 Φυγοκέντρηση για 30min, στις 12500rpm, στους 4οC  
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 Απομάκρυνση υπερκείμενου 

 Ξήρανση του ιζήματος  

 Επαναδιάλυση του ιζήματος σε 50μl WFI (Water For Injection) για γονοτύπηση ενήλικου 

μυός ή 100μl για έμβρυο 

 Επώαση για 1h στους 55οC 

 Διατήρηση απομονωμένου DNA στους -20οC 

 

Δ ι α λ ύ μ α τ α 

 

Tail buffer  

100mM Tris-HCl pH 8.5  

5mM EDTA  

0.2% SDS  

200mM NaCl  

WFI 

 

3.2.2 Γονοτύπηση μυών με τη μέθοδο του PCR 

 

Για την ταυτοποίηση των γονοτύπων των μυών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκαν τρία διαφορετικά PCR: α) δύο για την ταυτοποίηση 

των αλληλομόρφων του γονιδίου της Geminin και β) μία για την εύρεση του γονιδίου της Cre 

ρεκομπινάσης. 
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3.2.2.1 PCR για την ανίχνευση των WT, Fl και KO αλληλομόρφων της Geminin 

 

Για τον διαχωρισμό των WT, Floxed και ΚΟ αλληλομόρφων της Geminin 

χρησιμοποιήθηκαν δύο σετ εκκινητών. Το πρώτο σετ (2003-2004) χρησιμοποιείται για την 

ανίχνευση των WT και Floxed αλληλομόρφων, ενώ το δεύτερο σετ (250-251) για την ανίχνευση 

του ΚΟ αλληλομόρφου της Geminin. Με το πρώτο σετ εκκινητών (2003-2004) ενισχύεται στο 

WT αλληλόμορφο της Geminin προϊόν 549bp, ενώ στο Fl αλληλόμορφο ενισχύεται προϊόν 

583bp λόγω της ένθετης loxP αλληλουχίας. Τέλος, στο ΚΟ αλληλόμορφο δεν ενισχύεται καμιά 

περιοχή. Από την άλλη, το δεύτερο σετ εκκινητών (250-251) ενισχύει προϊόν 280bp στο ΚΟ 

αλληλόμορφο, ενώ στα WT και Fl αλληλόμορφα θεωρητικά αναμένουμε προϊόντα 1900bp και 

2000bp αντιστοίχως, ωστόσο λόγω του μεγάλου μεγέθους τους συνήθως δεν ενισχύονται.  

Εικόνα 3.1: Σχηματική απεικόνιση των WT, Fl και KO αλληλομόρφων της Geminin. Για την 

ανίχνευση των WT, Fl και KO αλληλομόρφων της Geminin χρησιμοποιήθηκαν δύο ζευγάρια 

εκκινητών: 2003-2004 και 250-251. 

 

Οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση των WT, 

Floxed και KO αλληλομόρφων της Geminin φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Εκκινητής Αλληλουχία 

2003 5’-TTT GGA CGC ATG GGA CAG ACC-3’ 

2004 5’-GTC CAG GCT GCA GTG TCT CAC-3’ 

250 5’-GGA ATA TTT AGA GTT CTG AAA TGA GAT G-3’ 

251 5’-CCA ACT CAG TCA CTG TCC TGT T-3’ 

Πίνακας 3.1: Αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για τον διαχωρισμό των 

WT, Fl και KO αλληλομόρφων της Geminin. 

 

Οι αντιδράσεις PCR που πραγματοποιήθηκαν για την ενίσχυση των περιοχών στα WT, Fl 

και KO αλληλόμορφα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. Στην παρούσα διπλωματική, 

χρησιμοποιήθηκε η DreamTaq polymerase (Thermo Scientific) με το αντίστοιχο buffer που 

περιέχει 20mM MgCl2 (Thermo Scientific) και dNTPs από Jena Bioscience. 

 

Αντιδραστήριο Stock Ποσότητα Τελική Συγκέντρωση 

Buffer (+MgCl2) 10x 2.5μl 1x 

dNTPs 10mM 0.5μl 0.2mM 

2003 100μΜ 0.25μl 1μΜ 

2004  100μM 0.25μl 1μΜ 

Taq polymerase 5U/μl 0.15μl 0.03U/μl 

DNA - 300-500ng - 

WFI - μέχρι τελικό όγκο 25μl - 

Πίνακας 3.2: Αντίδραση PCR για την ανίχνευση των WT και Fl αλληλομόρφων της Geminin. 

 

Το πρόγραμμα του PCR  για την ανίχνευση των WT και Fl αλληλομόρφων της Geminin που 

χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται παρακάτω: 
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 94oC για 5min 

 94oC για 45sec 

 65oC για 30sec              x35 κύκλους 

 72oC για 60sec 

 72oC για 10min 

 4oC διατήρηση 

 

Αντιδραστήριο Stock Ποσότητα Τελική Συγκέντρωση 

Buffer (+MgCl2) 10x 5μl 1x 

dNTPs 10mM 1μl 0.2mM 

250 100μΜ 0.5μl 1μM 

251 100μΜ 0.5μl 1μΜ 

Taq polymerase 5U/μl 0.25μl 0.025U/μl 

DNA - 300-500ng - 

WFI - μέχρι τελικό όγκο 50μl - 

Πίνακας 3.3: Αντίδραση PCR για την ανίχνευση του ΚΟ αλληλομόρφου της Geminin. 

 

Το πρόγραμμα του PCR που χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση του ΚΟ αλληλομόρφου 

παρουσιάζεται παρακάτω: 

 94oC για 5min 

 94oC για 45sec 

 62.7oC για 45sec            x35 κύκλους 

 72oC για 1min 

 72oC για 10min 

 4οC διατήρηση 
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3.2.2.2 PCR για την ανίχνευση του γονιδίου της Cre ρεκομπινάσης 

 

Για την ανίχνευση του διαγονιδίου της Cre ρεκομπινάσης στο γενετικό τόπο του Foxg1 

χρησιμοποιήθηκαν δύο ζευγάρια εκκινητών. Το ένα ζευγάρι (354-355) αναγνωρίζει και 

ενισχύει τμήμα 100bp στο διαγονίδιο της ρεκομπινάσης, ενώ το δεύτερο ζευγάρι (356-357) 

λειτουργεί σαν εσωτερικός έλεγχος και ενισχύει τμήμα 197bp εντός των ρυθμιστικών 

στοιχείων του Foxg1. Τα πειραματικά ζώα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική 

φέρανε το διαγονίδιο Foxg1Cre σε ετεροζυγωτία, οπότε ανιχνεύθηκαν τα προϊόντα και των 

δύο μεγεθών.  

Οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν και οι αντιδράσεις PCR που 

πραγματοποιήθηκαν για την ανίχνευση του Foxg1Cre διαγονιδίου φαίνονται παρακάτω. 

Εκκινητής Αλληλουχία 

354 5’-GCG GTC TGG CAG TAA AAA CTA TC-3’ 

355 5’-GTG AAA CAG CAT TGC TGT CAC TT-3’ 

356 5’-GAA CGG CAA GTA CGA GAA GC-3’ 

357 5’-TCA CGA AGC ACT TGT TGA GG-3’ 

Πίνακας 3.4: Αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση του 

Foxg1Cre διαγονιδίου. 

 

Αντιδραστήριο Stock Ποσότητα Τελική Συγκέντρωση 

Buffer (+MgCl2) 10x 2.5μl 1x 

dNTPs 10mM 0.5μl 0.2mM 

354 20μM 0.5μl 0.4μΜ 

355 20μM 0.5μl 0.4μΜ 

356 20μM 0.5μl 0.4μΜ 

357 20μM 0.5μl 0.4μΜ 
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Taq polymerase 5U/μl 0.15μl 0.03U/μl 

DNA - 300-500ng - 

WFI - μέχρι τα 25μl - 

Πίνακας 3.5: Αντίδραση PCR για την ανίχνευση του Foxg1Cre διαγονιδίου. 

 

Το πρόγραμμα του PCR που χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση της συγκεκριμένης 

αλληλουχίας παρουσιάζεται παρακάτω:  

 94°C για 2min   

 94°C για 20sec  

 65°C για 15sec (-1.5οC σε κάθε κύκλο)              x10 κύκλους 

 68°C για 10sec  

 94°C για 15sec  

 50°C για 15sec                                                       x28 κύκλους 

 72°C για 10sec  

 72°C για 2min  

 4°C διατήρηση 

 

3.2.2.3 Ηλεκτροφόρηση των προϊόντων των PCR 

 

Τα προϊόντα που προκύπτουν από τα PCR ηλεκτροφορούνται σε πήκτωμα αγαρόζης 

συγκέντρωσης 2% με τη χρήση ρυθμιστικού διαλύματος ΤΒΕ 0.5x. Τα προϊόντα σημαίνονται με 

τη χρήση βρωμιούχου αιθιδίου (EtBr). 
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Υ λ ι κ ά  κ α ι  Δ ι α λ ύ μ α τ α 

Πήκτωμα Αγαρόζης 2%  

2g αγαρόζη (NipponGenetics AG02) 

5μl βρωμιούχο αιθίδιο (EtBr, stock 1% w/v) 

100ml TBE 0.5x 

 

TBE 10x  

60.57g Tris-base  

30.91g Boric Acid 

2.92g EDTA 

500ml dH2O 

Ρύθμιση pH~ 8.3 με NaOH   

TBE 0.5x  

25ml TBE 10x 

475ml dH2O 

 

 

3.3 Πρωτόκολλο ενσωμάτωσης αναλόγου θυμιδίνης BrdU 

 

Με τη χορήγηση συνθετικών αναλόγων (π.χ. BrdU, 5-βρωμο-2’-δεοξυουριδίνη) in vivo 

μπορούν να απαντηθούν ερωτήματα που αφορούν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό ενός ιστού 

και τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Τα ανάλογα θυμιδίνης εισχωρούν στο κύτταρο και 

κατά την αντιγραφή του DNA ενσωματώνονται στη νεοσυντιθέμενη αλυσίδα έναντι της 

φυσιολογικής θυμιδίνης. 
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Διάλυμα (stock 10mg/ml) 

10mg BrdU  

1ml WFI 

Αποθήκευση τους -20οC 

 

Πειραματική πορεία 

 Δημιουργία stock 10mg/ml 

 Χορήγηση BrdU με ενδοπεριτοναϊκή ένεση στις έγκυους θηλυκούς μυς σε συγκέντρωση 

10μg/g  

 Απομόνωση εμβρύων 1h μετά 

 

 

3.4 Μέθοδοι απομόνωσης και μονιμοποίησης εμβρύων 

 

Τα έμβρυα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική προέρχονται από 

συγχρονισμένες εγκυμοσύνες μυών. Η μέρα παρατήρησης του παχύρευστου λευκού 

εκκρίματος στον κόλπο των θηλυκών ορίζεται ως μέρα σύλληψης και ορίζει το αναπτυξιακό 

στάδιο Ε0.5. Με αυτή τη λογική απομονώθηκαν έμβρυα ηλικίας Ε9.5 και Ε10.5. Παρακάτω 

αναγράφεται λεπτομερώς η πορεία απομόνωσης και μονιμοποίησης εμβρύων μυών. 

Πειραματική πορεία 

 Αναισθητοποίηση εγκύου θηλυκού μυός με διάλυμα ισοφλουράνιου (IsofluranCP) 

 Θανάτωση θηλυκού μυός με αυχενική μετατόπιση  

 Τομή κατά μήκος της κοιλιακής χώρας του μυός 

 Απομόνωση εμβρύων από τη μήτρα 

 Τοποθέτηση εμβρύων σε κρύο διάλυμα PBS 1x 

 Αφαίρεση των εμβρυϊκών μεμβρανών 

 Απομόνωση ακέραιων εμβρύων (Ε9.5) ή κεφαλιών εμβρύων (Ε10.5) 
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 Πλύση εμβρύων με διάλυμα PBS 1x, 3x5min στους 4°C 

 Μονιμοποίηση εμβρύων με διάλυμα παραφορμαλδεΰδης 4% (PFA) υπό ανακίνηση για 

30min στους 4°C 

 Πλύση εμβρύων με διάλυμα PBS 1x, 3x5min στους 4°C 

 Τοποθέτηση εμβρύων σε διάλυμα 30% PBS-σουκρόζης, έως ότου καθιζάνουν στους 4°C 

 Επίστρωση ενός τρυβλίου με προθερμασμένο μέσο κρυοσυντήρησης gelatin 

 Τοποθέτηση τρυβλίου στους 4οC προκειμένου να στερεοποιηθεί η gelatin 

 Μεταφορά εμβρύων σε προθερμασμένη gelatin για 20min στους 37οC 

 Τοποθέτηση εμβρύων πάνω από το στρώμα της gelatin και καθορισμός προσανατολισμού 

τους 

 Προσθήκη επιπλέον διαλύματος gelatin έως ότου καλυφθούν πλήρως τα έμβρυα 

 Στερεοποίηση της gelatin για 30min στους 4οC   

 Τεμαχισμός της gelatin σε κυβέτες που περικλείουν τα έμβρυα 

 Πάγωμα των κυβετών εμβρύων-gelatin σε παγωμένο υγρό ισοπεντάνιο στους -80°C 

 Συντήρηση των παγωμένων εμβρύων στους -80°C  

 Μετωπιαίες τομές πάχους 12μm με τη χρήση κρυοτόμου στους  

-24°C 

 Αποθήκευση τομών στους -80°C  

 

Δ ι α λ ύ μ α τ α 

 

PBS 10x 

80g NaCl 

2g KCl 

14.4g Na2HPO4 

2.4g KH2PO4 

WFI μέχρι τελικό όγκο 1L 

pH~6.8 
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PBS 1x 

50ml PBS 10x 

450ml WFI 

pH=7.2-7.4  

 

PFA 4% 

20g PFA (Sigma P6148) 

500ml PBS 1x 

 

Διάλυμα 30% PBS-σουκρόζη  

30g σουκρόζη (Sigma S7903) 

PBS 1x μέχρι τελικό όγκο 100ml 

 

Διάλυμα gelatin 

75g σουκρόζη (Sigma S7903) 

37.5g gelatin (Sigma G2500) 

Σταδιακή προσθήκη ζεστού PBS 1x μέχρι τελικό όγκο 500ml υπό ανάδευση στους 37°C. 

Διατήρηση της gelatin στους -20°C 

 

3.5 Ανοσοφθορισμός 

 

 Με την τεχνική του ανοσοφθορισμού μπορούμε να μελετήσουμε την έκφραση ενός 

γονιδίου σε επίπεδο πρωτεΐνης. Η μέθοδος χρησιμοποιεί ένα πρωτογενές αντίσωμα που 

αναγνωρίζει ειδικά έναν επίτοπο της πρωτεΐνης-στόχου. Ακολουθεί η προσθήκη ενός 

δευτερογενούς πολυκλωνικού αντισώματος το οποίο αναγνωρίζει τις σταθερές περιοχές του 

πρωτογενούς αντισώματος. Το δευτερογενές αντίσωμα είναι συντηγμένο με φθορίζον μόριο 

ενισχύοντας το σήμα του φθορισμού που λαμβάνουμε στο μικροσκόπιο φθορισμού. 
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3.5.1 Πρωτόκολλο ανοσοφθορισμού για ανίχνευση της γΗ2Αx 

 

Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο ανοσοφθορισμού τροποποιήθηκε ελαφρώς από το 

κλασσικό, καθώς προστέθηκε μια προ-επεξεργασία των τομών με HCl και βορικό οξύ 

προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώριση των επιτόπων της γΗ2Αx από τα πρωτογενή 

αντισώματα.  

 

1η ημέρα 

 Ξεπάγωμα τομών από τους -80οC σε RT για 20min  

 Ενυδάτωση τομών με PBS 1x για 20min 

 Μονιμοποίηση τομών με διάλυμα PFA 4% για 10min σε RT  

 Πλύσεις τομών με PBS 1x, 3x5min 

 Επώαση τομών με διάλυμα 0.3% PBS-Triton για 5min σε RT 

 Πλύσεις τομών με PBS 1x, 3x5min 

 Επώαση τομών με διάλυμα 2Ν HCl για 30min στους 37°C 

 Πλύσεις τομών με διάλυμα 0.1Μ βορικού οξέος, pH 8.5, 3x7min σε RT 

 Πλύσεις τομών με PBS 1x, 3x5min 

 Επώαση τομών με διάλυμα blocking για τουλάχιστον 1h σε RT  

 Επώαση τομών με πρωτογενή αντισώματα αραιωμένα σε blocking Ο/Ν στους 4°C 

 

2η ημέρα 

 Πλύσεις τομών με 0.1% PBS-Tween, 3x5min 

 Επώαση με δευτερογενή αντισώματα αραιωμένα σε blocking, για 1h σε RT 

 Πλύσεις τομών με 0.1% PBS-Tween, 3x5min 

 Επώαση με χρωστική Hoechst αραιωμένη σε PBS 1x (1:1500) για 5min σε RT 

 Πλύσεις τομών με PBS 1x, 3x5min 

 Τοποθέτηση καλυπτρίδας στην αντικειμενοφόρο πλάκα προσθέτοντας 60μl mowiol 

 Τοποθέτηση τομών σε RT έως ότου σταθεροποιηθεί η καλυπτρίδα 

 Διατήρηση ανοσοφθορισμού στους 4°C  
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 Παρατήρηση τομών σε συνεστιακό μικροσκόπιο φθορισμού 

 

3.5.2 Πρωτόκολλο ανοσοφθορισμού για ανίχνευση BrdU 

 

1η ημέρα 

 Ξεπάγωμα τομών από τους -80οC σε RT για 20min  

 Ενυδάτωση τομών με PBS 1x για 20min 

 Μονιμοποίηση τομών με διάλυμα PFA 4% για 10min σε RT  

 Πλύσεις τομών με PBS 1x, 3x5min 

 Επώαση τομών με διάλυμα 0.3% PBS-Triton για 5min σε RT 

 Πλύσεις τομών με PBS 1x, 3x5min 

 Επώαση τομών με διάλυμα blocking για τουλάχιστον 1h σε RT  

 Επώαση τομών με πρωτογενή αντισώματα αραιωμένα σε blocking Ο/Ν στους 4°C 

 

2η ημέρα 

 Πλύσεις τομών με 0.1% PBS-Tween, 3x5min 

 Επώαση με δευτερογενή αντισώματα αραιωμένα σε blocking, για 1h σε RT 

 Πλύσεις τομών με 0.1% PBS-Tween, 3x5min 

 Μονιμοποίηση τομών με διάλυμα PFA 4% για 10min σε RT  

 Πλύσεις τομών με PBS 1x, 3x5min 

 Επώαση τομών με διάλυμα 0.3% PBS-Triton για 5min σε RT 

 Πλύσεις τομών με PBS 1x, 3x5min 

 Επώαση τομών με διάλυμα 2Ν HCl για 30min στους 37°C 

 Πλύσεις τομών με διάλυμα 0.1Μ βορικού οξέος, pH 8.5, 3x7min σε RT 

 Πλύσεις τομών με PBS 1x, 3x5min 

 Επώαση τομών με διάλυμα blocking για τουλάχιστον 3h σε RT  



50 
 

 Επώαση τομών με το πρωτογενές αντίσωμα rat anti-BrdU κλώνος Bu1/75 αραιωμένο σε 

blocking O/N στους 4οC 

 

3η ημέρα 

 Πλύσεις τομών με 0.1% PBS-Tween, 3x5min 

 Επώαση με δευτερογενές αντίσωμα donkey anti-rat 488 αραιωμένο σε blocking, για 1h σε 

RT 

 Πλύσεις τομών με 0.1% PBS-Tween, 3x5min 

 Επώαση με χρωστική Hoechst αραιωμένη σε PBS 1x (1:1500) για 5min σε RT 

 Πλύσεις τομών με PBS 1x, 3x5min 

 Τοποθέτηση καλυπτρίδας στην αντικειμενοφόρο πλάκα προσθέτοντας 60μl mowiol 

 Τοποθέτηση τομών σε RT έως ότου σταθεροποιηθεί η καλυπτρίδα 

 Διατήρηση ανοσοφθορισμού στους 4°C  

 Παρατήρηση τομών σε συνεστιακό μικροσκόπιο φθορισμού 

 

Σημειώσεις: 

 Όλα τα βήματα πραγματοποιούνται εντός επωαστικού θαλάμου που περιέχει υγρασία 

  Τα δευτερογενή αντισώματα είναι φωτοευαίσθητα, συνεπώς μετά την προσθήκη των 

δευτερογενών αντισωμάτων,  η πειραματική διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιείται 

στο σκοτάδι 

 Για την ταυτόχρονη σήμανση πρωτεϊνών, είναι απαραίτητο τα αντίστοιχα πρωτογενή 

αντισώματα να έχουν παραχθεί σε διαφορετικούς οργανισμούς ώστε να αποφευχθούν 

διασταυρούμενες αντιδράσεις μεταξύ των δευτερογενών αντισωμάτων. Επιπλέον, θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν δευτερογενή αντισώματα που φέρουν διαφορετικά 

φθορίζοντα μόρια ώστε να εκπέμπουν φθορισμό σε διαφορετικά μήκη κύματος. 
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Δ ι α λ ύ μ α τ α 

 

20% PBS-Triton  

20ml Triton (Applichem) 

80ml PBS 1x 

 

0.3% PBS-Triton  

150μl 20% PBS-Triton 

9.85ml PBS 1x 

 

20% PBS-Tween 

20ml Tween (Sigma) 

80ml PBS 1x 

 

0.1% PBS-Tween  

50μl 20% PBS-Tween 

9.95ml PBS 1x 

 

Blocking 

0.3g Bovine Serum Albumin (BSA)  

100μl Normal Goat Serum (NGS) 

50μl 20% PBS-Triton  

PBS 1x μέχρι τελικό όγκο 10ml 

 

HCl 2N 

1.72ml π.HCl 11,6Ν 

8.28ml WFI 
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Βορικό οξύ 0.1Μ, pH 8.5 

0.24g Boric acid  

35ml WFI 

Ρύθμιση του pH με διάλυμα NaOH (1Μ) 

Προσθήκη WFI μέχρι τελικό όγκο 40ml 

 

Mowiol 

4.8g MOWIOL 4-88 (475904, Calbiochem) 

12g Glycerol (G5516, Sigma) 

Ομογενοποίηση με ανάδευση 

Προσθήκη 12ml WFI 

Ανάδευση για 16h σε RT 

Προσθήκη 24ml διαλύματος Tris-Cl 0.2M, pH 8.5 

Θέρμανση στους 50°C υπό ανάδευση, για τουλάχιστον 10min έως ότου το διάλυμα γίνει 

διαυγές 

Φυγοκέντρηση 5000g για 10 λεπτά 

Διατήρηση στους -20°C 

 

3.5.3 Πίνακες αντισωμάτων 

 

Αντισώματα Αραίωση Εταιρία 

rat anti-BrdU clone Bu 1/75 1:500 ab6326, Abcam 

rabbit anti-Ki67 1:1000 RBK027, Zytomed 

rabbit anti-pHistone3 1:1000 06-570, Merck-Millipore 

mouse anti-γΗ2Αx 1:500 05-636, EMD Millipore 

rabbit anti-53BP1  1:500 Ab21083, Abcam 

Πίνακας 3.6: Κατάλογος πρωτογενών αντισωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

διπλωματική εργασία 
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Αντισώματα Αραίωση Εταιρία 

Alexa Fluor anti-rat 488 1:1000 Molecular Probes 

Alexa Fluor anti-rabbit 568 1:1000 Molecular Probes 

Alexa Fluor anti-rabbit 647 1:1000 Molecular Probes 

Alexa Fluor anti-mouse 488 1:1000 Molecular Probes 

Alexa Fluor anti-mouse 647 1:1000 Molecular Probes 

Πίνακας 3.7: Κατάλογος δευτερογενών αντισωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

διπλωματική εργασία 

 

 

3.6 Ανάλυση Δεδομένων 

 

Η λήψη των φωτογραφιών από τις τομές πραγματοποιήθηκε σε συνεστιακό 

μικροσκόπιο φθορισμού Leica TCS SP5 με τη χρήση 20x, 40x και 63x φακών. Η επεξεργασία 

των εικόνων πραγματοποιήθηκε με τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνων Adobe Photoshop 

και ImageJ.  

Καθώς τα πειραματικά έμβρυα GemininFl/KO;Foxg1Cre εμφανίζουν έντονη μικροκεφαλία 

και απουσιάζουν πληθυσμοί νευρικών πρόδρομων κυττάρων σε αυτά, η σύγκριση μεταξύ της 

πειραματικής συνθήκης και συνθήκης ελέγχου πραγματοποιήθηκε μέσω ποσοτικοποίησης του 

πληθυσμού των νευρικών πρόδρομων κυττάρων με ραχιαίο χαρακτήρα (Pax6+). Η 

ποσοτικοποίηση και καταμέτρηση των κυττάρων πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα ImageJ. 

Η στατιστική σημαντικότητα ελέγχθηκε στο πρόγραμμα GraphPad με τη μέθοδο Mann-

Whitney.  
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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4.1 Δημιουργία διαγονιδιακών μυών στους οποίους έχει αδρανοποιηθεί 

ιστοειδικά το γονίδιο της Geminin στα νευροεπιθηλιακά κύτταρα του 

αναπτυσσόμενου νευρικού σωλήνα και τελεγκεφάλου 

 

Προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος της πρωτεΐνης Geminin στον αναπτυσσόμενο 

νευρικό σωλήνα και τελεγκέφαλο, δημιουργήθηκαν μύες από τους οποίους απουσιάζει 

ιστοειδικά το γονίδιο της Geminin. Καθώς η πλήρης απαλοιφή του γονιδίου της Geminin 

παρεμποδίζει την εμβρυογένεση ήδη από το στάδιο των 8 κυττάρων (Gonzalez et al., 2006; 

Hara et al., 2006), πραγματοποιήθηκε ιστοειδική απαλοιφή του γονιδίου στα νευροεπιθηλιακά 

κύτταρα του τελεγκεφάλου. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα 

ανασυνδυασμού Cre/loxP, το οποίο επιτρέπει την απαλοιφή ολόκληρων γονιδίων ή τμημάτων 

αυτών σε συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο και ιστό. 

Το αλληλόμορφο αγρίου τύπου της Geminin (WT) από το οποίο παράγεται η 

φυσιολογική πρωτεΐνη της Geminin αποτελείται από 7 εξώνια. Εκατέρωθεν των εξωνίων 3 και 

4 προστέθηκαν δύο loxP αλληλουχίες δημιουργώντας το Floxed (Fl) αλληλόμορφο. Όταν 

εκφράζεται η Cre ρεκομπινάση, δρα στις  loxP θέσεις και απαλείφει τα εξώνια 3 και 4 του Fl 

αλληλομόρφου δημιουργώντας ένα μη λειτουργικό knockout (ΚΟ) αλληλόμορφο  (Διδακτορική 

διατριβή Πανωραίας Κοταντάκη, 2010; Karamitros et al., 2010). Προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί απαλοιφή του γονιδίου της Geminin μόνο από τον πληθυσμό των 

νευροεπιθηλιακών κυττάρων, η έκφραση της Cre ρεκομπινάσης ελέγχεται από τα ρυθμιστικά 

στοιχεία του γονιδίου του Foxg1. Η έκφραση του Foxg1 αρχίζει περίπου την όγδοη εμβρυική 

μέρα (Ε8) στη δομή της πρόσθιας νευρικής ακρολοφίας (Shimamura et al., 1995). Μέχρι την 

Ε10.5, ο μεταγραφικός παράγοντας εκφράζεται στο μεγαλύτερο μέρος του τελεγκεφάλου (Tao 

and Lai, 1992), το ωτικό κυστίδιο, το οσφρητικό επιθήλιο, τους φαρυγγικούς ασκούς και το 

πρόσθιο οπτικό κυστίδιο(Hatini et al., 1994; Hébert and McConnell, 2000).  

Μύες Foxg1Cre+/-  διασταυρώθηκαν με διαγονιδιακούς GemininKO/WT μύες, από όπου 

προέκυψε η θυγατρική γενιά μυών με γονότυπο GemininKO/WT;Foxg1Cre+/-. Για την δημιουργία 

λοιπόν, μυών στους οποίους έχει γίνει απαλοιφή του γονιδίου της Geminin από τα νευρικά 
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πρόδρομα κύτταρα του τελεγκεφάλου, η θυγατρική αυτή γενιά διασταυρώθηκε με μύες 

ομόζυγους για το Floxed αλληλόμορφο (GemFl/Fl) κι έτσι προέκυψαν μύες με γονότυπο 

GemininFl/KO;Foxg1Cre+/- (Εικόνα 4.1). 

Οι GemFl/KO;Foxg1Cre+/- μύες αποτελούν την πειραματική κατάσταση ιστοειδικής 

απαλοιφής του γονιδίου της Geminin και ως εκ τούτου αντιπροσωπεύουν τα knockout 

πειραματόζωα. Όλοι οι υπόλοιποι γονότυποι που προέκυψαν από τις διασταυρώσεις, δεν 

παρουσίασαν φαινοτυπικές διαφορές και κατηγοριοποιήθηκαν στην ομάδα control. 

Εικόνα 4.1: Κατά συνθήκη αποσιώπηση του γονιδίου της Geminin στα νευροεπιθηλιακά 

κύτταρα του νευρικού σωλήνα και του αναπτυσσόμενου τελεγκεφάλου μυών κατά την 8η 

εμβρυϊκή μέρα. Για τη δημιουργία μυών από τους οποίους απουσιάζει το γονίδιο της Geminin 
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ιστοειδικά από τον τελεγκέφαλο, διασταυρώθηκαν GemFl/Fl μύες με αρσενικούς GemKO/WT μυς 

οι οποίοι εξέφραζαν την Cre ρεκομπινάση υπό τον έλεγχο των ρυθμιστικών στοιχείων του 

μεταγραφικού παράγοντα Foxg1 (GemFl/KO;Foxg1Cre). Από αυτή τη διασταύρωση προέκυψαν 

μύες με γονότυπο GemFl/KO;Foxg1Cre, οι οποίοι αποτέλεσαν τα πειραματικά knockout ζώα που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική. Ο μεταγραφικός παράγοντας Foxg1 

εκφράζεται στα νευροεπιθηλιακά κύτταρα του τελεγκεφάλου κατά την 8η εμβρυϊκή μέρα. 

Συνεπώς, η Cre ρεκομπινάση η οποία εκφράζεται υπό τον ελέγχο των ρυθμιστικών στοιχείων 

του Foxg1, δρα στις loxP θέσεις και αφαιρεί τα εξώνια 3 και 4 του Floxed αλληλομόρφου σε 

όλα τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα του τελεγκεφάλου από το αναπτυξιακό στάδιο Ε8 και μετά. 
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4.2 Ταυτοποίηση του γονοτύπου των διαγονιδιακών μυών  

 

Για την ταυτοποίηση του γονοτύπου των μυών, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Ως μήτρα χρησιμοποιήθηκε γενωμικό DNA που 

απομονώθηκε από τον λεκιθικό σάκο των εμβρύων ή από τμήμα της ουράς ενήλικων μυών. 

Συγκεκριμένα, για την ταυτοποίηση του γενετικού τόπου του γονιδίου της Geminin, 

χρησιμοποιήθηκαν δύο σετ εκκινητών. Το πρώτο σετ εκκινητών (2003-2004) χρησιμοποιείται 

για την ανίχνευση των WT και Floxed αλληλομόρφων. Οι συγκεκριμένοι εκκινητές 

αναγνωρίζουν την περιοχή μεταξύ των εξωνίων 4 και 5 του γονιδίου της Geminin. Στους 

ομόζυγους μυς για το WT αλληλόμορφο παράγεται προϊόν μεγέθους 549bp, ενώ στους 

ομόζυγους για το Floxed αλληλόμορφο μύες λόγω της ένθετης loxP αλληλουχίας παράγεται 

μεγαλύτερο προϊόν μεγέθους 583bp. Στους ετερόζυγους GemFl/WT μυς ενισχύονται και οι δύο 

περιοχές και παράγονται προϊόντα και των δύο μεγεθών (549 και 583bp) (Εικόνα 4.2, Α). 

Το δεύτερο σετ εκκινητών (250-251) χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του ΚΟ 

αλληλομόρφου. Οι εκκινητές αυτοί αναγνωρίζουν την περιοχή εκατέρωθεν των εξωνίων 3 και 

4. Στα WT και Floxed αλληλόμορφα οι ίδιοι εκκινητές αναγνωρίζουν μια περιοχή μήκους 

1900bp η οποία λόγω του μεγάλου της μεγέθους δεν ενισχύεται. Στο ΚΟ αλληλόμορφο που 

στερείται των εξωνίων 3 και 4, ενισχύεται ένα προϊόν μεγέθους 280bp (Εικόνα 4.2, Β). 

Για την ανίχνευση του γονιδίου της Cre ρεκομπινάσης στο γενετικό τόπο του Foxg1, 

χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές Foxg1 Mutant Forward (354), Foxg1 Mutant Reverse (355), 

Foxg1 WT Forward (356) και Foxg1 WT Reverse (357). Οι εκκινητές Foxg1 Mutant Forward και 

Foxg1 Mutant Reverse ενισχύουν προϊόν μεγέθους 100bp το οποίο ανιχνεύεται μόνο στους 

μυς που φέρουν το γονίδιο της Cre ρεκομπινάσης στον γενετικό τόπο του Foxg1 (Foxg1Cre+/-). 

Αντιθέτως, οι εκκινητές Foxg1 WT Forward και Foxg1 WT Reverse ενισχύουν ένα προϊόν 

μεγέθους 197bp το οποίο ανιχνεύεται τόσο στους αγρίου τύπου μυς (Foxg1Cre-/-), όσο και 

στους διαγονιδιακούς Foxg1Cre μυς (Foxg1Cre+/-). Οι Foxg1Cre μύες που χρησιμοποιήθηκαν 

στην παρούσα διπλωματική εργασία, όπως προαναφέρθηκε, έφεραν το Foxg1Cre γονίδιο σε 
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ετεροζυγωτία, οπότε ανιχνεύθηκαν προϊόντα και των δύο μεγεθών (100bp και 197bp), ενώ 

στους αγρίου τύπου μυς ανιχνεύεται αποκλειστικά το προϊόν μεγέθους 197bp (Εικόνα 4.2, Γ). 

 

Εικόνα 4.2. Ταυτοποίηση του γονοτύπου των διαγονιδιακών μυών που χρησιμοποιήθηκαν 

με τη μέθοδο του PCR. Για την ταυτοποίηση του γονοτύπου των πειραματικών μυών 

πραγματοποιήθηκαν αντιδράσεις PCR. (Α) Προϊόντα Geminin Floxed PCR, όπου ενισχύθηκε το 

Floxed αλληλόμορφο της Geminin μεγέθους 583bp και το αγρίου τύπου αλληλόμορφο της 

Geminin μεγέθους 549bp. (B) Προϊόν Geminin KO PCR όπου ενισχύθηκε το ΚΟ αλληλόμορφο 

της Geminin μεγέθους 280bp. (Γ) Προϊόντα Foxg1Cre PCR όπου ενισχύθηκε το WT 

αλληλόμορφο μεγέθους 197bp και το Cre διαγονίδιο μεγέθους 100bp. 
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4.3 Η απαλοιφή της Geminin από τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα οδηγεί σε 

βλάβες στο DNA και απόκριση των νευροεπιθηλιακών κυττάρων στις βλάβες 

αυτές 

 

Θέλοντας να μελετήσουμε εάν η απαλοιφή της Geminin από τα νευροεπιθηλιακά 

κύτταρα επηρεάζει τη γονιδιωματική σταθερότητα, μελετήσαμε την έκφραση μορίων που 

σχετίζονται με βλάβες στο DNA. Οι θραύσεις διπλής έλικας στο DNA θεωρούνται μεταξύ των 

πιο καταστροφικών μορφών βλαβών του DNA, επηρεάζοντας σοβαρά την γονιδιωματική 

σταθερότητα. Για την αντιμετώπιση αυτών των βλαβών, έχουν αναπτυχθεί κυτταρικοί 

μηχανισμοί οι οποίοι στο σύνολό τους αναφέρονται σαν απόκριση στις βλάβες του DNA (DNA 

damage response, DDR) και ο ρόλος τους είναι ο εντοπισμός των θραύσεων του DNA, η 

σηματοδότηση και εν τέλει η επιδιόρθωσή τους (Jackson and Bartek, 2009). Θραύσεις στη 

διπλή έλικα του DNA επάγουν άμεσα τη φωσφορυλίωση της ιστόνης Η2Αx στο κατάλοιπό της 

σερίνης139 (Ser139). Αυτή η φωσφορυλιωμένη μορφή της ιστόνης H2Ax αναφέρεται σαν 

γΗ2Αx και αποτελεί δείκτη βλαβών στο DNA (Rogakou et al., 1999). Η γΗ2Αx συσσωρεύεται 

μέσα σε δευτερόλεπτα έπειτα από επαγωγή μιας θραύσης διπλής έλικας του DNΑ και 

εκτείνεται περισσότερο από δεκάδες kb του DNA ανοδικά και καθοδικά από την εστία 

θραύσης παίζοντας σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του σήματος κατά την απόκριση των 

κυττάρων στις βλάβες του DNA (Valdiglesias et al., 2013). 

Πραγματοποιήθηκαν πειράματα ανοσοφθορισμού σε μετωπιαίες τομές της κεφαλής 

Ε10.5 εμβρύων χρησιμοποιώντας ειδικό αντίσωμα έναντι της γH2AX, με σκοπό την ανίχνευση 

βλαβών στο DNA και συγκεκριμένα θραύσεων στη διπλή έλικα του DNA (Εικόνα 4.3, Α). Η 

σήμανση των διπλών θραύσεων του DNA μέσω της γΗ2Αx οδηγεί στην εμφάνιση 

χαρακτηριστικών εστιών εντός του πυρήνα των κυττάρων, ο αριθμός των οποίων είναι 

ανάλογος των σημείων βλαβών στο DNA (Ivashkevich et al., 2011). Η ποσοτικοποίηση των 

θετικών κυττάρων για την γH2Ax ως προς τους πυρήνες έδειξε μια στατιστικώς σημαντική 

αύξηση των θραύσεων διπλής έλικας του DNA στα ελλειμματικά για την Geminin έμβρυα. 

Συγκεκριμένα, το 23.27% των νευροεπιθηλιακών κυττάρων των GemFl/KO;Foxg1Cre εμβρύων 
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φέρανε θραύσεις διπλής έλικας του DNA, έναντι του 0.97% στα έμβρυα ελέγχου (Εικόνα 4.3, 

Β). 

 

Εικόνα 4.3. Η αποσιώπηση του γονιδίου της Geminin από τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα 

οδηγεί στην εμφάνιση διπλών θραύσεων στο DNA. (Α) Πειράματα ανοσοφθορισμού σε 

μετωπιαίες τομές της κεφαλής GemFl/KO;Foxg1 και GemFl/WT εμβρύων ηλικίας Ε10.5. Η σήμανση 

των διπλών θραύσεων του DNA έγινε με τη χρήση αντισώματος έναντι της φωσφορυλιωμένης 

μορφής της ιστόνης Η2Αx (γH2Ax). Η χρώση των πυρήνων πραγματοποιήθηκε με τη χρωστική 

Hoechst. Στα πλαίσια απεικονίζονται οι αντίστοιχες μεγεθύνσεις. Οι διάστικτες γραμμές 

οριοθετούν το τμήμα του αναπτυσσόμενου εγκεφαλικού φλοιού. Το κόκκινο βέλος 

υποδεικνύει αντιπροσωπευτικά γH2Ax- κύτταρα, ενώ με το πράσινο βέλος επισημαίνονται 

αντιπροσωπευτικά κύτταρα θετικά για γH2Ax. (Β) Ποσοτικοποίηση των κυττάρων του 

αναπτυσσόμενου φλοιού που παρουσιάζουν βλάβες στο γενετικό τους υλικό ανά πυρήνα κατά 

την Ε10.5. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± S.E.M. n=3, ****≤0.0001.  



63 
 

Επιπλέον, μελετήθηκε η έκφραση της πρωτεΐνης 53BP1 (P53-binding protein 1) η οποία 

εμπλέκεται στο μονοπάτι σηματοδότησης και επιδιόρθωσης των διπλών θραύσεων του DNA 

(Mirza-Aghazadeh-Attari et al., 2019; Rappold et al., 2001). Η πρωτεΐνη 53ΒΡ1 συσσωρεύεται 

και προσδένεται στα σημεία βλάβης διαμεσολαβώντας τη στρατολόγηση μορίων των 

μονοπατιών επιδιόρθωσης διπλών θραύσεων του DNA (Bobkova et al., 2018). Παρομοίως με 

το πρότυπο σήμανσης της γH2Ax, η 53ΒΡ1 εμφανίζει χαρακτηριστικές εστίες στα σημεία 

βλάβης ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος του αριθμού των θραύσεων του DNA (Bobkova 

et al., 2018). Με σκοπό λοιπόν, να ελεγχθεί περαιτέρω η εμφάνιση κυτταρικών βλαβών, 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα ανοσοφθορισμού σε μετωπιαίες τομές τελεγκεφάλων Ε10.5 

GemFl/KO;Foxg1Cre εμβρύων μυών και εμβρύων ελέγχου χρησιμοποιώντας αντίσωμα έναντι 

της 53ΒΡ1 πρωτεΐνης (Εικόνα 4.4, Α). Για την αξιολόγηση του μεγέθους της βλάβης, 

ποσοτικοποιήθηκε ο αριθμός των 53ΒΡ1 εστιών που εμφανίζουν τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα 

και στις δύο ομάδες εμβρύων. Παρατηρήθηκε μια στατιστικώς σημαντική αύξηση στον αριθμό 

των 53ΒΡ1 εστιών στα νευροεπιθηλιακά κύτταρα από τα οποία απουσιάζει η Geminin. 

Συγκεκριμένα, στα ελλειμματικά για την Geminin 53ΒΡ1+ κύτταρα, 1-2 εστίες 53ΒΡ1 εμφάνισε 

το 61.87% των κυττάρων, 3-4 εστίες εμφάνισε το 18.31% ενώ περισσότερες από 4 εστίες 

παρατηρήθηκαν στο 16.26% των νευροεπιθηλιακών κυττάρων. Αντιθέτως, στη συνθήκη 

ελέγχου, 1-2 εστίες 53ΒΡ1 εμφάνισε το μεγαλύτερο μέρος των 53ΒΡ1+ κυττάρων (82.67%), 3-4 

εστίες το 13.16%, ενώ περισσότερες από 4 εστίες εμφάνισε μόλις το 5.22% (Εικόνα 4.4, Β). 

Τέλος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί περεταίρω πως οι 53ΒΡ1 εστίες που εμφανίζονται 

στα GemFl/KO; Foxg1Cre έμβρυα είναι απόρροια βλαβών στο DNA, πραγματοποιήθηκαν διπλά 

πειράματα ανοσοφθορισμού σε μετωπιαίες τομές τελεγκεφάλων E10.5 εμβρύων μυών 

χρησιμοποιώντας αντίσωμα τόσο έναντι της 53ΒΡ1 πρωτεΐνης όσο και της γH2Ax (Εικόνα 4.4, 

Γ). Στην ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, ποσοτικοποιήθηκε το ποσοστό των 53BP1 θετικών 

νευροεπιθηλιακών κυττάρων στα οποία συνεντοπίζονται εστίες της γH2Ax. Η ανάλυση 

κατέδειξε μια στατιστικώς σημαντική αύξηση στον συνεντοπισμό των 53ΒΡ1 εστιών με εκείνες 

της γH2Ax στα έμβρυα από τα οποία απουσιάζει η Geminin. Συγκεκριμένα στα 

νευροεπιθηλιακά κύτταρα που στερούνται τη Geminin, το 51.06% των 53ΒΡ1 θετικών 
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κυττάρων συνεντοπίζονται με γH2Ax εστίες, σε αντίθεση με το μόλις 6.78% στα έμβρυα 

ελέγχου (Εικόνα 4.4, Δ). 
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Εικόνα 4.4. Η απουσία της Geminin από τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα οδηγεί σε αυξημένες 

βλάβες στο DNA. (Α) Πειράματα ανοσοφθορισμού σε μετωπιαίες τομές κεφαλής 

GemFl/KO;Foxg1Cre και GemFl/WT εμβρύων ηλικίας Ε10.5. Χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα έναντι του 

53BP1 σαν δείκτης γονιδιωματικής αστάθειας. Η χρώση των πυρήνων πραγματοποιήθηκε με τη 

χρωστική Hoechst. Στα πλαίσια απεικονίζονται οι αντίστοιχες μεγεθύνσεις. Οι διάστικτες 

γραμμές οριοθετούν το τμήμα του αναπτυσσόμενου εγκεφαλικού φλοιού. Τα πράσινα βέλη 

υποδεικνύουν αντιπροσωπευτικά 53ΒP1+ κύτταρα με 1-2 εστίες στον πυρήνα τους, ενώ με το 

κόκκινο βέλος επισημαίνεται αντιπροσωπευτικό κύτταρο θετικό για 53ΒΡ1 που φέρει πάνω 

από 5 εστίες στον πυρήνα του. (Β) Ποσοτικοποίηση του αριθμού των 53ΒΡ1 εστιών στα 53ΒΡ1+ 

κύτταρα του αναπτυσσόμενου φλοιού κατά την Ε10.5. (Γ) Πειράματα διπλού ανοσοφθορισμού 

σε μετωπιαίες τομές κεφαλής GemFl/KO;Foxg1Cre και GemFl/WT εμβρύων ηλικίας Ε10.5. 

Χρησιμοποιήθηκαν αντισώματα έναντι του 53BP1 και της γH2Ax που αποτελούν δείκτες 

γενωμικής αστάθειας. Το κίτρινο βέλος υποδεικνύει αντιπροσωπευτικό γH2Ax+53ΒΡ1+ κύτταρο. 

(Δ) Ποσοτικοποίηση του ποσοστού των 53ΒΡ1 θετικών κυττάρων στα οποία συνεντοπίζονται 

γH2Ax εστίες (γH2Ax+53ΒΡ1+/53ΒΡ1+). Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± S.E.M. 

n=3, ** ≤ 0.005, ***≤ 0.001, ****≤ 0.0001.  

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν πως η απαλοιφή της Geminin από τα 

νευροεπιθηλιακά κύτταρα οδηγεί σε αυξημένη γονιδιωματική αστάθεια η οποία εκδηλώνεται 

με αυξημένο αριθμό βλαβών στο DNA και συγκεκριμένα θραύσεων της διπλής έλικας του DNA 

ενεργοποιώντας την απόκριση των κυττάρων στις βλάβες αυτές. 
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4.4. Η Geminin ρυθμίζει την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου των 

νευροεπιθηλιακών κυττάρων 

 

Σε μετέπειτα στάδιο, θελήσαμε να διερευνήσουμε εάν οι βλάβες που προκαλούνται 

στα νευροεπιθηλιακά κύτταρα απουσία της Geminin επηρεάζουν την εξέλιξη του κυτταρικού 

κύκλου τους. 

Προκειμένου να διερευνήσουμε εάν τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα από τα οποία 

απουσιάζει η Geminin μπορούν να αντιγράψουν το DNA τους, πραγματοποιήθηκε 

ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση του αναλόγου θυμιδίνης BrdU σε θηλυκούς μυς κατά την ένατη 

μέρα της κύησης (Ε9.5) ώστε να σημανθούν τα κύτταρα κατά την αντιγραφή του DNA (S φάση 

του κυτταρικού κύκλου). Τα έμβρυα απομονώθηκαν έπειτα από μία ώρα (Εικόνα 4.5, Α). Η 

ανίχνευση του αναλόγου BrdU πραγματοποιήθηκε με ανοσοφθορισμό χρησιμοποιώντας 

ειδικό αντίσωμα έναντι του BrdU σε τομές του νευρικού σωλήνα των Ε9.5 εμβρύων. 

Ταυτόχρονα, χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα έναντι της πρωτεΐνης Ki67 η οποία αποτελεί δείκτη 

των κυττάρων που βρίσκονται εντός κυτταρικού κύκλου (Εικόνα 4.5, Β-Γ). Όπως φαίνεται και 

στο διάγραμμα το ποσοστό των πολλαπλασιαζόμενων νευροεπιθηλιακών κυττάρων που έχουν 

ενσωματώσει το ανάλογο BrdU (BrdU+Ki67+/Ki67+) είναι 57.79% στη συνθήκη ελέγχου, ενώ 

επί απουσία της Geminin το ποσοστό μειώνεται στο 27.27% (Εικόνα 4.5, Δ). 

Θέλοντας να μελετήσουμε περαιτέρω την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου των 

νευροεπιθηλιακών κυττάρων σε συνθήκες απουσίας της Geminin, μελετήσαμε την εξέλιξη της 

G2 φάσης και της μίτωσης. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

ανοσοφθορισμού σε τομές του νευρικού σωλήνα GemFl/KO;Foxg1Cre εμβρύων και εμβρύων 

ελέγχου ηλικίας Ε9.5, όπου χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα έναντι της φωσφορυλιωμένης μορφής 

της ιστόνης 3 στη σερίνη 10 (Phosphorylated Histone 3, PH3) (Εικόνα 4.6). H ιστόνη 3 αποτελεί 

βασική ιστόνη των νουκλεοσωμάτων η οποία φωσφορυλιώνεται στα κατάλοιπα της σερίνης 10 

προκειμένου να διευκολυνθεί η κυτταρική διαίρεση. Συγκεκριμένα, η φωσφορυλίωση της 

ιστόνης 3 πραγματοποιείται σταδιακά κατά την G2 φάση όπου το κύτταρο προετοιμάζεται για 

την διαίρεσή του και κορυφώνεται κατά την μετάφαση. Με την φωσφορυλίωση αυτή 
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επιτυγχάνεται η υψηλή συμπύκνωση της χρωματίνης που απαιτείται προκειμένου να 

διαιρεθεί το κύτταρο (Hans and Dimitrov, 2001). Λόγω της σταδιακής φωσφορυλίωσης που 

υπόκειται η ιστόνη 3, δύναται να γίνει διαχωρισμός των κυττάρων που βρίσκονται στη G2 

φάση και στη μίτωση καθώς το πρότυπο χρώσης στον πυρήνα των κυττάρων διαφέρει 

αναλόγως της κυτταρικής φάσης στην οποία βρίσκονται. Συγκεκριμένα, όταν τα κύτταρα 

βρίσκονται στην G2 φάση, η χρώση της PH3 εμφανίζει στικτό πρότυπο, ενώ στη περίπτωση των 

μιτωτικών κυττάρων, η χρώση εκτείνεται σε ολόκληρο τον πυρήνα. 

 

Εικόνα 4.5: Η απαλοιφή της Geminin από τον νευρικό σωλήνα προκαλεί μείωση των 

νευροεπιθηλιακών κυττάρων που βρίσκονται στην S φάση. (Α) Για τη σήμανση των 

νευροεπιθηλιακών κυττάρων που βρίσκονται στην S φάση του κυτταρικού κύκλου, χορηγήθηκε 

ενδοπεριτοναϊκά το ανάλογο θυμιδίνης BrdU για 1 ώρα πριν τη θυσία σε θηλυκούς μυς κατά 
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την ένατη ημέρα της κύησης (Ε9.5). (Β-Γ) Πειράματα διπλού ανοσοφθορισμού 

πραγματοποιήθηκαν σε μετωπιαίες τομές του νευρικού σωλήνα GemFl/KO;Foxg1Cre και 

GemFl/WT  εμβρύων ηλικίας Ε9.5. Χρησιμοποιήθηκαν αντισώματα έναντι του νουκλεοτιδικού 

αναλόγου BrdU (πράσινο) και έναντι της πρωτεΐνης Ki67 (κόκκινο) για τη σήμανση των 

πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων. Για την λήψη των φωτογραφιών χρησιμοποιήθηκε 20x φακός 

συνεστιακού μικροσκοπίου φθορισμού, ενώ στα πλαίσια Β’-Γ’ αποτυπώνονται οι αντίστοιχες 

μεγεθύνσεις (40x και 63x). Το άσπρο βέλος υποδεικνύει διπλά θετικά κύτταρα BrdU+Ki67+(Δ) 

Ποσοτικοποίηση των πολλαπλασιαζόμενων νευροεπιθηλιακών κυττάρων που έχουν 

ενσωματώσει το ανάλογο BrdU (BrdU+Ki67+/Ki67+) στον νευρικό σωλήνα των εμβρύων. Τα 

δεδομένα απεικονίζονται ως μέσος όρος ± S.E.M. n=3, **** ≤ 0.0001. 

 

 Πραγματοποιήθηκε, ποσοτικοποίηση των νευροεπιθηλιακών κυττάρων που βρίσκονταν 

στην G2 φάση και στη μίτωση κατά το αναπτυξιακό στάδιο Ε9.5. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν 

πως η πλειοψηφία των νευροεπιθηλιακών κυττάρων των GemFl/KO;Foxg1Cre εμβρύων 

βρίσκονται στην G2 φάση (3.47 κύτταρα/mm2), ενώ στα έμβρυα ελέγχου ο αντίστοιχος 

αριθμός είναι μειωμένος (2.1 κύτταρα/mm2) (Εικόνα 4.6, Β). Περαιτέρω ανάλυση έδειξε πως 

αυτή η συσσώρευση των νευροεπιθηλιακών κυττάρων στην G2 φάση ακολουθείται από μια 

μείωση των μιτωτικών κυττάρων απουσία της Geminin (0.58 κύτταρα/mm2 στην κατάσταση 

ελέγχου και 0.28 κύτταρα/mm2 στα GemFl/KO;Foxg1Cre) (Εικόνα 4.6, Γ). 



69 
 

 

Εικόνα 4.6: Η απουσία της Geminin από τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα προκαλεί τη 

συσσώρευση τους στην G2 φάση. (Α) Πειράματα ανοσοφθορισμού πραγματοποιήθηκαν σε 

μετωπιαίες τομές του νευρικού σωλήνα GemFl/KO;Foxg1Cre και GemFl/WT εμβρύων ηλικίας Ε9.5. 

Χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα έναντι της φωσφορυλιωμένης μορφής της ιστόνης 3 (PH3) που 

αποτελεί δείκτη των G2/M φάσεων. (Β-Γ) Ποσοτικοποίηση των PH3+ κυττάρων στον νευρικό 

σωλήνα ανά μονάδα επιφάνειας (mm2). Τα θετικά κύτταρα διαχωρίστηκαν μεταξύ των 

φάσεων G2 ή M βάση του προτύπου χρώσης το οποίο εμφανίζεται στον πυρήνα ως στικτό ή σε 

όλη την επιφάνειά του αντίστοιχα. Η χρώση των πυρήνων πραγματοποιήθηκε με τη χρωστική 

Hoechst. Οι διάστικτες γραμμές οριοθετούν το τμήμα του νευρικού ιστού. Τα δεδομένα 

απεικονίζονται ως μέσος όρος ± S.E.M. n=3, ** ≤ 0.005.  
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4.5 Τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα από τα οποία απουσιάζει η Geminin 

συσσωρεύουν βλάβες στο DNA κατά την G2 φάση  

 

 Σε μετέπειτα στάδιο θελήσαμε να διερευνήσουμε εάν η εμφάνιση των βλαβών του 

DNA στα νευροεπιθηλιακά κύτταρα επί απουσία της Geminin συσχετίζεται με την πρόοδο του 

κυτταρικού κύκλου.  

 Για τον σκοπό αυτό, χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά το ανάλογο θυμιδίνης BrdU σε 

θηλυκούς μυς κατά την ένατη μέρα της κύησης ώστε να σημανθούν τα κύτταρα που 

βρίσκονται στην S φάση του κυτταρικού κύκλου. Τα GemFl/KO;Foxg1Cre έμβρυα και έμβρυα 

ελέγχου απομονώθηκαν έπειτα από μία ώρα. Η ανίχνευση του αναλόγου BrdU 

πραγματοποιήθηκε μέσω ανοσοφθορισμού χρησιμοποιώντας ειδικό αντίσωμα έναντι του 

BrdU σε τομές του νευρικού σωλήνα των Ε9.5 εμβρύων. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε 

αντίσωμα έναντι της φωσφορυλιωμένης μορφής της ιστόνης 3 στη σερίνη 10 (PH3) 

προκειμένου να διαχωριστεί η G2 φάση και μίτωση. Η ανίχνευση των βλαβών του DNA και 

συγκεκριμένα των θραύσεων διπλής έλικας του DNA πραγματοποιήθηκε με την χρήση ειδικού 

αντισώματος έναντι της φωσφορυλιωμένης μορφής της ιστόνης Η2Αx (γH2Ax). 

 Πραγματοποιήθηκε ανάλυση προφίλ κυτταρικού κύκλου των νευροεπιθηλιακών 

κυττάρων που εμφανίζουν βλάβες στο DNA (γΗ2Αx+) στα GemFl/KO;Foxg1Cre έμβρυα 

προκειμένου να διερευνηθεί πιθανή συσχέτιση με τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Στα 

ελλειμματικά για τη Geminin νευροεπιθηλιακά κύτταρα, παρατηρήθηκε ότι το 94.73% των 

κυττάρων που εμφανίζουν βλάβες στο DNA βρίσκονται στην G2 φάση του κυτταρικού κύκλου 

(PH3+γΗ2Αx+/γΗ2Αx+) (Εικόνα 4.7). Να σημειωθεί πως λάβαμε υπ’ όψιν μόνο τα PH3+ 

κύτταρα με στικτό πρότυπο χρώσης. Το υπόλοιπο 5.27% των κυττάρων αυτών κατανέμονται 

στις φάσεις της μίτωσης, της G1 και της S. 
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Εικόνα 4.7. Επί απουσία της Geminin συσσωρεύονται εστίες βλάβης του DNA κατά την G2 

φάση. (Α) Για τη σήμανση των νευροεπιθηλιακών κυττάρων που βρίσκονται στην S φάση του 

κυτταρικού κύκλου, χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά το ανάλογο θυμιδίνης σε θηλυκούς μύες 
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κατά την ένατη ημέρα της κύησης (Ε9.5) και τα έμβρυα απομονώθηκαν μία ώρα μετά. (Β) 

Πειράματα τριπλού ανοσοφθορισμού σε μετωπιαίες τομές του νευρικού σωλήνα 

GemFl/KO;Foxg1Cre και GemFl/WT εμβρύων ηλικίας Ε9.5. Ο διαχωρισμός των φάσεων του 

κυτταρικού κύκλου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αντισωμάτων έναντι του BrdU 

προκειμένου να σημανθούν τα κύτταρα που βρίσκονται στην S φάση και της 

φωσφορυλιωμένης μορφής της ιστόνης 3 (PH3) η οποία αποτελεί δείκτη των G2/M φάσεων. Η 

σήμανση των θραύσεων διπλής έλικας του DNA πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αντισώματος 

έναντι της φωσφορυλιωμένης μορφής της ιστόνης Η2Αx (γH2Ax). Η χρώση των πυρήνων 

πραγματοποιήθηκε με τη χρωστική Hoechst. Οι διάστικτες γραμμές οριοθετούν το τμήμα του 

αναπτυσσόμενου νευρικού σωλήνα. Στην μεγαλύτερη μεγέθυνση σημαίνονται τα όρια του 

πυρήνα ενός αντιπροσωπευτικού κυττάρου που εμφανίζει βλάβες του DNA κατά την G2 φάση. 

(Γ) Κατανομή των νευροεπιθηλιακών κυττάρων ελλειμματικών για το γονίδιο της Geminin που 

εμφανίζουν βλάβες στο DNA στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Τα δεδομένα 

απεικονίζονται ως μέσος όρος ± S.E.M, n=3, ***≤0.001. 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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Η ανάπτυξη του εγκεφαλικού φλοιού χαρακτηρίζεται από τη διαδοχική ανάπτυξη 

διακριτών πληθυσμών νευρικών βλαστικών και πρόδρομων κυττάρων. Ο πολλαπλασιασμός 

αφενός των πληθυσμών αυτών και αφετέρου η διαφοροποίησή τους σε περισσότερο 

διαφοροποιημένους τύπους νευρικών κυττάρων αποτελούν καλά συντονισμένες διαδικασίες 

οι οποίες διασφαλίζουν την ανάπτυξη ενός λειτουργικού φλοιού. Η αντιγραφή του DNA 

αποτελεί μια διαδικασία συνυφασμένη με την αύξηση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. 

Η ακεραιότητα του γονιδιώματος διατηρείται στα κύτταρα μέσω μηχανισμών ελέγχου οι 

οποίοι διασφαλίζουν ότι το γενετικό περιεχόμενο των κυττάρων διπλασιάζεται ολόκληρο και 

μόνο μία φορά σε κάθε κυτταρικό κύκλο και πως αυτό διανέμεται σωστά στα θυγατρικά 

κύτταρα κατά τη μίτωση (Fragkos et al., 2015; Kalogeropoulou et al., 2019; Symeonidou et al., 

2013). 

Είναι πλέον γνωστό πως παράγοντες που διαταράσσουν την γενωμική ακεραιότητα των 

πληθυσμών που συμμετέχουν στον σχηματισμό του φλοιού, όπως το αντιγραφικό στρες, 

δηλαδή η επιβράδυνση ή η αναστολή της προόδου της αντιγραφικής θηλιάς ή/και της 

σύνθεσης του DNA, συμβάλλουν στην παθοφυσιολογία νευροαναπτυξιακών ασθενειών 

(Jackson et al., 2014; Stracker et al., 2020). Μεταλλαγές σε γονίδια που κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην αντιγραφή του DNA έχουν συσχετιστεί με απορρύθμιση της 

αντιγραφής του DNA η οποία οδηγεί σε μειωμένο πολλαπλασιασμό των κύτταρων και 

εμφάνιση εγκεφαλικών δυσμορφιών όπως η μικροκεφαλία (Kalogeropoulou et al., 2019; 

Stracker et al., 2020).  

Η Geminin συνιστά μια πρωτεΐνη η οποία έχει χαρακτηρισθεί για τον διττό ρόλο που 

διαδραματίζει τόσο στη ρύθμιση έναρξης της αντιγραφής του DNA όσο και στις αποφάσεις 

διαφοροποίησης των βλαστικών κυττάρων (Patmanidi et al., 2017). Προηγούμενες μελέτες του 

εργαστηρίου μας ανέδειξαν τον ρόλο της Geminin στη φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφαλικού 

φλοιού. Συγκεκριμένα, η υπερέκφραση της Geminin στα νευρικά πρόδρομα κύτταρα οδήγησε 

σε αυξημένη προτίμηση προς τις διαιρέσεις διαφοροποίησης έναντι των διαιρέσεων 

πολλαπλασιασμού με αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού τους (Spella et al., 2011). 

Επιπλέον, η αποσιώπηση του γονιδίου της Geminin από τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης του 
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εγκεφαλικού φλοιού οδηγεί σε σοβαρές μορφολογικές αλλοιώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν 

μειωμένη περίμετρο κεφαλής, ατελή ανάπτυξη του εγκεφαλικού φλοιού και 

κρανιοπροσωπικές δυσμορφίες (ΜΕ Νικολέττα Σμυρνή, ΔΔ Αργυρώ Καλογεροπούλου), 

προσομοιάζοντας τον φαινότυπο της μικροκεφαλίας που έχει περιγραφεί στον άνθρωπο 

(Gilmore and Walsh, 2013). 

Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό την αποσαφήνιση του μηχανισμού μέσω του οποίου η 

αποσιώπηση της Geminin από τα νευρικά βλαστικά κύτταρα οδηγεί στην εμφάνιση 

μικροκεφαλίας. Για το σκοπό αυτό, μελετήθηκε η ακεραιότητα του γονιδιώματος των 

νευροεπιθηλιακών κυττάρων στα έμβρυα που παρουσίασαν μικροκεφαλία και βρέθηκε ότι η 

απώλεια της Geminin από τα κύτταρα αυτά οδήγησε στην εμφάνιση βλαβών του DNA. 

Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η απουσία της Geminin  οδήγησε σε αύξηση τόσο των θετικών 

κυττάρων για την γH2Ax όσο και του αριθμού των 53ΒΡ1 εστιών στα νευροεπιθηλιακά 

κύτταρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα κύτταρα ενεργοποιούν μηχανισμούς απόκρισης στις 

βλάβες αυτές. Τα ευρήματα μας αναδεικνύουν τη σημασία της Geminin στη διατήρηση 

γενωμικής σταθερότητας στα νευροεπιθηλιακά κύτταρα καθώς ενισχύουν προηγούμενες 

μελέτες του εργαστηρίου μας όπου η αποσιώπηση της Geminin από τον αναπτυσσόμενο 

τελεγκέφαλο βρέθηκε να διαταράσσει την γονιδιωματική ακεραιότητα των νευροεπιθηλιακών 

κυττάρων οδηγώντας σε αύξηση των θραύσεων διπλής έλικας στο DNA και ανωμαλίες στον 

διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων κατά τη μίτωση (ΔΔ Καλογεροπούλου). Επιπλέον, τα 

ευρήματά μας συμφωνούν με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλα συστήματα και 

έχουν προτείνει ότι η απουσία της Geminin οδηγεί σε αυξημένη αδειοδότηση της αντιγραφής 

επάγοντας επαναντιγραφή του DNA και βλάβες σε αυτό συμβάλλοντας στην εμφάνιση 

γενωμικής αστάθειας (Kuzminov, 2001; Melixetian et al., 2004; Zhu et al., 2004).  

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο έγκαιρος διπλασιασμός του γονιδιώματος, τα κύτταρα 

αδειοδοτούν περισσότερες θέσεις έναρξης αντιγραφής κατά τη διάρκεια της G1 φάσης από 

αυτές που απαιτούνται και θα ενεργοποιηθούν τελικά ώστε να ολοκληρωθεί ο διπλασιασμός 

του γονιδιώματος. Ένας αριθμός αδειοδοτημένων θέσεων έναρξης αντιγραφής παραμένει 

αδρανής και ενεργοποιείται σε περίπτωση που η φυσιολογική εξέλιξη της αντιγραφής 
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παρεμποδιστεί προκειμένου να αντιγράψουν τμήματα που δε δύναται να αντιγραφούν από τις 

αρχικές θέσεις έναρξης αντιγραφής (Ibarra et al., 2008). Είναι πιθανό η επαναντιγραφή του 

DNA που προκαλείται από την αποσιώπηση της Geminin στα νευροεπιθηλιακά κύτταρα να 

επάγει την ενεργοποίηση των ανενεργών θέσεων έναρξης αντιγραφής προκειμένου τα 

κύτταρα να διατηρήσουν τη γενωμική τους ακεραιότητα. Ωστόσο, η αποσιώπηση της Geminin 

στα νευροεπιθηλιακά κύτταρα προκαλεί επίμονο αντιγραφικό στρες, και είναι πιθανό η 

επανεκκίνηση των διχάλων να αποτυγχάνει και να καταρρέουν, με αποτέλεσμα τον 

σχηματισμό θραύσεων διπλής έλικας στις σταματημένες διχάλες δικαιολογώντας τις 

αυξημένες βλάβες στο DNA που παρατηρήθηκαν.  

Στη συνέχεια, οι θραύσεις αυτές του DNA ενεργοποιούν το ATM/ATR-εξαρτώμενο 

σημείο ελέγχου και τους κυτταρικούς μηχανισμούς επιδιόρθωσης. Το συγκεκριμένο σημείο 

ελέγχου προκαλεί παύση του κυτταρικού κύκλου προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος 

ώστε να επιδιορθωθούν οι βλάβες ή σε περίπτωση που οι βλάβες είναι εκτεταμένες, να 

ενεργοποιηθούν οι κυτταρικοί αποπτωτικοί μηχανισμοί, περιορίζοντας έτσι τις συνέπειες της 

επαναντιγραφής (Cook, 2009). Πράγματι, απουσία της Geminin από τα κύτταρα αυτά έχει σαν 

αποτέλεσμα αυξημένη απόπτωσή τους (ΔΔ Καλογεροπούλου) και ενεργοποίηση του ATR 

(Kalogeropoulou et al., 2020, under revision), ενισχύοντας τα ευρήματά μας σχετικά με τη 

συμμετοχή της Geminin στην απόκριση των νευροεπιθηλιακών κυττάρων στο αντιγραφικό 

στρες. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως στα νευροεπιθηλιακά κύτταρα απουσία της Geminin 

επηρεάζεται η πρόοδος του κυτταρικού τους κύκλου. Συγκεκριμένα, η in vivo απαλοιφή της 

Geminin προκαλεί μείωση των νευροεπιθηλιακών κυττάρων που βρίσκονται στην S φάση, 

συσσώρευση στην G2 και επακόλουθη μείωση των κυττάρων εκείνων που προχωρούν στη 

φάση της μίτωσης. Μάλιστα, κατά την G2 φάση συσσωρεύονται βλάβες στο DNA των 

κυττάρων. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν μια παύση των κυττάρων στην G2 φάση 

υποδεικνύοντας την πιθανή ενεργοποίηση των μονοπατιών ελέγχου. Είναι πιθανό απουσία της 

Geminin να ενεργοποιούνται σημεία ελέγχου G2/M λόγω επαναντιγραφής του DNA κατά την S 

φάση όπως έχει βρεθεί και σε άλλα συστήματα, όπου η in vitro απαλοιφή της Geminin 

ενεργοποιεί τα συγκεκριμένα σημεία ελέγχου σε καρκινικά κύτταρα (Lin and Dutta, 2007) και 



78 
 

εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα (Hosogane et al., 2017) μέσω φωσφορυλίωσης του Chk1 και 

ενεργοποίησης του ATR/Chk1 μονοπατιού (Lin and Dutta, 2007). 

Επιπροσθέτως, τα εγγενή χαρακτηριστικά των νευροεπιθηλιακών κυττάρων τα 

καθιστούν περισσότερο επιρρεπή στους κινδύνους του αντιγραφικού στρες. Συγκεκριμένα, 

κατά τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης του εγκεφάλου είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ταχύς 

πολλαπλασιασμός των νευροεπιθηλιακών κυττάρων προκειμένου να αυξηθεί το αρχικό 

απόθεμα των νευρικών πρόδρομων κυττάρων. Έτσι λοιπόν, τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα 

εμφανίζουν μικρή συνολική διάρκεια κυτταρικού κύκλου με μικρή G1 φάση και προκειμένου 

να διπλασιάσουν εγκαίρως το γενετικό τους υλικό αδειοδοτούν περισσότερες θέσεις έναρξης 

της αντιγραφής (Kalogeropoulou et al., 2019). Κατ’ επέκταση, ο αριθμός των διαθέσιμων 

αδρανών θέσεων έναρξης αντιγραφής είναι μειωμένος στα ταχέως πολλαπλασιαζόμενα 

νευροεπιθηλιακά κύτταρα αυξάνοντας τον κίνδυνο αντιγραφικού στρες και υπονομεύοντας 

την επιβίωσή τους. Έτσι λοιπόν, πιθανόν τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα να προσπαθούν να 

καταπολεμήσουν τις επιπτώσεις του αντιγραφικού στρες που φέρει η απαλοιφή της Geminin 

μέσω των μηχανισμών ρύθμισης της αντιγραφής, ωστόσο ο μειωμένος αριθμός των αδρανών 

θέσεων που διαθέτουν δεν είναι επαρκής. Συνεπώς, ο αναπτυσσόμενος εγκεφαλικός φλοιός 

εμφανίζει ιδιαίτερη ευαισθησία σε ελαττωματική αντιγραφή του DNA, η οποία μπορεί να 

οδηγήσει ακόμα και στην εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων όπως η μικροκεφαλία 

(Kalogeropoulou et al., 2019).  

Συνοψίζοντας, η αποσιώπηση της Geminin από τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα τα οποία 

συνιστούν τον πρωταρχικό πληθυσμό νευρικών βλαστικών κυττάρων του αναπτυσσόμενου 

τελεγκεφάλου, αποτελεί πηγή αντιγραφικού στρες προκαλώντας γονιδιωματική αστάθεια. 

Αδυνατώντας πλέον να ολοκληρώσουν φυσιολογικά την αντιγραφή του γενετικού υλικού τους 

λόγω επαναντιγραφής του DNA κατά την S φάση, τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα εμφανίζουν 

βλάβες στο DNA και ενεργοποιούν τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης. Σαν συνέπεια, 

ενεργοποιείται το G2/M σημείο ελέγχου με αποτέλεσμα ο κυτταρικός τους κύκλος να παύει 

στην G2 φάση. Έτσι λοιπόν, τους δίνεται ο απαραίτητος χρόνος ώστε να επιδιορθώσουν τις 

βλάβες τους προτού προχωρήσουν στη μίτωση και διαιωνίσουν τις βλάβες του γενετικού τους 
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υλικού στις θυγατρικές γενιές. Ωστόσο, οι εκτεταμένες βλάβες που έχουν δημιουργηθεί εξ’ 

αιτίας της επαναντιγραφής του DNA οδηγούν την πλειοψηφία των κυττάρων προς απόπτωση, 

ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών καταφέρνει να επιβιώσει και να πολλαπλασιαστεί 

με αποτέλεσμα την εμφάνιση της μικροκεφαλίας σε επίπεδο φυσιολογίας. 
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