
εΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, η ανεξάρτητη επαλήθευση των 
νόμων του Μέντελ από τους Καρλ Κόρενς, Χιούγκο ντε Βρις 
και Έριχ φον Τσέρμακ, τόνισε την εξέχουσα σημασία του κοι-
νού οικιακού ποντικού Mus musculus στις γενετικές μελέτες. Οι 
τρεις ερευνητές, όπως και ο ίδιος ο Μέντελ, χρησιμοποίησαν για 
τις μελέτες τους τα φυτά, γεγονός που οδήγησε πολλούς στην 
επιστημονική κοινότητα να αμφισβητήσουν την ορθότητα των 
νόμων του Μέντελ ως προς το αν εξηγούν τη βάση της κληρονο-
μικότητας στα ζώα και ιδιαίτερα στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι, 
για παράδειγμα, διαφέρουν στην έκφραση πολλών κοινών κλη-
ρονομήσιμων χαρακτηριστικών – όπως το χρώμα του δέρματος, 
το χρώμα των ματιών, το κατσαρό τρίχωμα, το ύψος – τα οποία 
δεν κληρονομούνται σύμφωνα με τους νόμους του Μέντελ. Σή-
μερα γνωρίζουμε πως τέτοια χαρακτηριστικά είναι αποτέλεσμα 
αλληλεπίδρασης διαφορετικών γονιδίων με πολλαπλά αλληλό-
μορφα, τα οποία διαχωρίζονται σύμφωνα με τον πρώτο νόμο 
του Μέντελ, παρόλο που για τα ίδια τα χαρακτηριστικά δεν ισχύει κάτι 
τέτοιο. Μολαταύτα, στις αρχές του εικοστού αιώνα, η ανάλυση απλών χα-
ρακτηριστικών τα οποία ελέγχονταν από ένα μόνο γονίδιο ήταν η μόνη που 
μπορούσε να επαληθεύσει την ισχύ των νόμων του Μέντελ στην κληρονομικό-
τητα χαρακτήρων στα ζώα.

Ο κοινός ποντικός Mus musculus έχει πολλά χαρακτηριστικά που ενισχύ-
ουν την αξία του ως μοντέλου οργανισμού στη γενετική ανάλυση, με πρώτι-
στη τη διαθεσιμότητα εκατοντάδων μονογονιδιακών μεταλλαγών. Αυτές οι 
μεταλλαγές εμφανίστηκαν κατά τη μακρά ιστορία χρήσης του ποντικού ως 
κατοικίδιου. Κατά τους αιώνες, πωλητές στην Κίνα και την Ιαπωνία, αργό-
τερα και στην Ευρώπη, επέλεγαν και εξέτρεφαν ποντίκια με διαφορετικό 
χρώμα τριχώματος και άλλες εμφανείς μεταλλαγές, κάτι που έγινε γνωστό ως 
εμπόριο «ποντικών πολυτελείας» (Εικόνα Ε1α). Σε αντίθεση με τη φυσική 
ποικιλότητα που εμφανίζεται στους άγριους πληθυσμούς, νέα χαρακτηριστι-
κά που εμφανίζονται ξαφνικά σε ποντίκια που εκτρέφονται είναι συνήθως 
αποτέλεσμα μοναδιαίων μεταλλαγών σε γονίδια. Οι πρώτοι που έκαναν αυτή 
την παρατήρηση ήταν οι γενετιστές που μελετούσαν ζώα, οι οποίοι χρησιμο-
ποίησαν τους «ποντικούς πολυτελείας» για να αποδείξουν πως οι νόμοι του 
Μέντελ ισχύουν στα θηλαστικά και κατ’ επέκταση στους ανθρώπους. Εκτός 
από την πληθώρα μονογονιδιακών μεταλλαγών, ο οικιακός ποντικός έχει και 
πολλά άλλα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν το καλύτερο θηλαστικό για 
γενετικές μελέτες. Τα ζώα αυτά έχουν μικρή διάρκειακύησης οκτώ έως εννιά 
εβδομάδων. Έχουν επίσης αρκετά μικρό μέγεθος ώστε χιλιάδες από αυτά να 
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Ένα μέλος της καθαρής 
σειράς ποντικών 129 η οποία 
χρησιμοποιείται συνήθως 
σε πειράματα γονιδιακής 
στόχευσης.
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Ε.1 Περιγραφή του Mus musculus στο εργαστήριο
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μικρά τη φορά. Αναπαράγονται εύκολα σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Τα αρ-
σενικά δεν επιτίθενται στα μικρά τους. Τέλος, έπειτα από αιώνες τεχνητής 
επιλογής, τα κατοικίδια ποντίκια είναι πειθήνια και εύκολα στον χειρισμό 
(Εικόνα Ε1β).

Ωστόσο, οι μύγες των φρούτων και οι νηματώδεις είναι μικρότερα ζώα και 
πιο εύχρηστα στις γενετικές μελέτες, γεγονός που μας κάνει να διερωτόμα-
στε γιατί να μελετούμε οποιοδήποτε θηλαστικό; Η απάντηση βρίσκεται στον 
βασικό στόχο της σύγχρονης βιολογικής έρευνας, που δεν είναι άλλος από την 
κατανόηση των ανθρώπινων όντων. Και παρόλο που πολλά χαρακτηριστικά 
της βιολογίας του ανθρώπου, κυρίως στο κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, 
είναι κοινά με ένα ευρύ φάσμα μορφών ζωής, τα πιο αναπτυγμένα χαρακτη-
ριστικά του ανθρώπου σε επίπεδο οργανισμού απαντώνται μόνο σε ένα μικρό 
υποσύνολο ζώων. Στην πραγματικότητα, πολλά στοιχεία της ανάπτυξης και 
των ασθενειών του ανθρώπου είναι κοινά μόνο στα πλακουντοφόρα θηλα-
στικά, όπως το ποντίκι. Γι’ αυτόν τον λόγο, το ποντίκι αποτελεί ένα ισχυρό 
σύστημα-μοντέλο για τη διερεύνηση της γενετικής βάσης απλών και σύνθετων 
ανθρώπινων χαρακτηριστικών, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με την ανά-
πτυξη και τις ασθένειες (Εικόνα Ε2).

Από την παρουσίαση του κοινού ποντικού προκύπτουν δύο γενικές θεμα-
τικές ενότητες. Αρχικά, λόγω της μεγάλης ομοιότητας μεταξύ των γονιδιωμά-

Εικόνα Ε.1 Ο ποντικός αποτελεί σύστημα-μοντέλο για την βιολογία 
του ανθρώπου.(α) Παραδείγματα εμφανών φαινοτύπων που προκαλού-
νται από μεταλλαγές σε μοναδικά γονίδια. (β) Μητέρα ποντικός με τα 
μικρά της.

α

β β

α

Εικόνα Ε.2 Ασθένεια Hirschsprung: Μια αναπτυξιακή ασθένεια του 
ανθρώπου η οποία προκαλεί παραμορφώσεις του εντέρου (α) και (β) 
ένας ποντικός-μοντέλο της ασθένειας που φέρει μια τυπική μεταλλαγή 
(παρδαλή γούνα).
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E.1 Περιγραφή του Mus musculus στο 

εργαστήριο

Το γονιδίωμα του ποντικού

Για τους σύγχρονους γενετιστές, το πιο σημαντικό 
χαρακτηριστικό του γονιδιώματος του ποντικού είναι 
η μεγάλη ομοιότητά του με του ανθρώπινου (Πίνα-
κας Ε.1). Τα απλοειδή γονιδιώματα των ανθρώπων 
και των ποντικών – καθώς και άλλων πλακουντοφό-
ρων θηλαστικών – περιέχουν περίπου 3 δισεκατομ-
μύρια βάσεις DNA. Σχεδόν κάθε ανθρώπινο γονίδιο 
έχει ένα ομόλογο στον ποντικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
τα δύο γονιδιώματα είναι ισοδύναμα σε περιεχόμε-
νο. Παρόλα αυτά, σχεδόν όλες οι διαφορές τους φαί-
νεται να είναι αποτέλεσμα προσθηκών, ξεχωριστών 
για κάθε είδος, σε οικογένειες γονιδίων που προϋ-
πήρχαν στον κοινό πρόγονο ανθρώπου και ποντικού. 
Το ανθρώπινο γονιδίωμα χωρίζεται σε 22 αυτοσω-
μικά και 2 φυλετικά χρωμοσώματα, ενώ το γονιδί-
ωμα του ποντικού χωρίζεται σε 19 αυτοσωμικά και 
2 φυλετικά χρωμοσώματα. Όπως είδαμε στην αρχή 
του κεφαλαίου 14 του κυρίως κειμένου, αν εξετάσου-
με στο μικροσκόπιο καρυότυπους από ποντικό και 

άνθρωπο δεν παρατηρούμε ομοιότητες στη ζώνωση 
των χρωμοσωμάτων μεταξύ των δύο ειδών. Αντίθε-
τα, η χαρτογράφηση χιλιάδων ομόλογων γονιδίων στα 
δύο είδη έχει φανερώσει ένα αξιοσημείωτο πρότυπο. 
Στενά συνδεδεμένα γονίδια στο ένα είδος είναι συ-
νήθως στενά συνδεδεμένα και στο άλλο είδος. Δύο 
ή περισσότεροι στενά συνδεδεμένοι γενετικοί τόποι 
σε ένα είδος ονομάζονται συνταινικοί («στην ίδια 
κλωστή» ή στο ίδιο χρωμόσωμα). Όταν μια ομάδα 
γενετικών τόπων είναι συνδεδεμένη και σε ένα δεύ-
τερο είδος, λέγεται ότι οι τόποι αυτοί βρίσκονται σε 
συντηρημένη συνταινία. Η σύγκριση καθολικών γε-
νετικών χαρτών των γονιδιωμάτων του ανθρώπου και 
του ποντικού δείχνει ότι οι περιοχές συντηρημένης 
συνταινίας εκτείνονται σχεδόν σε όλο το μήκος των 
γονιδιωμάτων. Το μέσο μέγεθος τέτοιων περιοχών εί-
ναι περίπου 17.6 μεγαβάσεις (megabases – Mb). Το 
εύρημα αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κατά 
τα 75 εκατομμύρια χρόνια που ο άνθρωπος και ο 
ποντικός έχουν διαφοροποιηθεί εξελικτικά από τον 
κοινό τους πρόγονο, το γονιδίωμα τους έχει σπάσει 
και αναδιαταχθεί γύρω στις 170 φορές (17.6 Μb x 170 
= 3000 Mb = το μέγεθος ενός γονιδιώματος θηλαστι-
κού). Με άλλα λόγια, αν υπήρχε το ιδανικό ψαλίδι 
για το μέγεθος του γονιδιώματος και η αντίστοιχη 
κόλλα θα μπορούσε κανείς να κόψει το γονιδίωμα 

των του ανθρώπου και του ποντικού, οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν αναλύσεις ομολογίας ώστε να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τα ίδια 
γονίδια και στα δύο είδη. Έχοντας πει αυτό, ομόλογα/ες είναι τα γονίδια ή οι 
ρυθμιστικές αλληλουχίες DNA που είναι όμοιες σε διαφορετικά είδη επειδή 
έχουν προκύψει από μία κοινή προγονική αλληλουχία. Δεύτερον, η γενετική 
ανάλυση στον ποντικό αποτελεί παράδειγμα της συνδυαστικής χρήσης μο-
ριακών (δηλαδή της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA) και κλασικών 
αναπαραγωγικών τεχνικών, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση και κατανόηση 
σύνθετων γενετικών συστημάτων.

Το γενετικό μας πορτραίτο για τον οικιακό ποντικό περιγράφει:
 • Τη γενική εικόνα του M. musculus στο εργαστήριο, αποτελούμενη από μια περιγραφή του γονιδιώμα-
τος, του κύκλου ζωής του και δύο ισχυρών διαγονιδιακών πρωτοκόλλων: την προσθήκη συγκεκριμένων 
γονιδίων στο γονιδίωμα του ποντικού μέσω έγχυσης στον πυρήνα και την αφαίρεση συγκεκριμένων 
γονιδίων από το γονιδίωμα του ποντικού μέσω γονιδιακής στόχευσης.

 • Τη χρήση διαγονιδιακών τεχνολογιών για τον καθορισμό της λειτουργίας γονιδιακών προϊόντων, τον 
χαρακτηρισμό ρυθμιστικών περιοχών, τον συσχετισμό μεταλλαγμένων φαινοτύπων με συγκεκριμένες 
μεταγραφικές μονάδες και την κατασκευή ενός ποντικού-μοντέλο για κάποια ανθρώπινη ασθένεια.

 • Τα ομοιοτικά (Hox) γονίδια: ένα εκτενές παράδειγμα.
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του ποντικού σε 170 κομμάτια, να το αναδιατάξει 
και να το συγκολλήσει – σαν ένα γενετικό πάζλ – 
φτιάχνοντας το ανθρώπινο γονιδίωμα. Εκτός από την 
εξελικτική της σημασία, η συντηρημένη συνταινία εί-
ναι ιδιαίτερα χρήσιμη και στους γενετιστές. Αν κά-
ποιος ερευνητής έχει χαρτογραφήσει έναν γενετικό 
τόπο στο ένα είδος, μπορεί, χρησιμοποιώντας έναν 
χάρτη ομολογιών, να ταυτοποιήσει αμέσως την πιθα-
νή του θέση στον γενετικό χάρτη του άλλου είδους. 
Φυσικά, για γονίδια που έχουν κλωνοποιηθεί, είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε DNA-DNA υβριδοποί-
ηση ή υπολογιστική ανάλυση ολόκληρης της γονιδιω-
ματικής αλληλουχίας, για να ξεχωρίσουμε ομόλογα 
γονίδια από το δεύτερο είδος. Για γενετικούς τόπους 
που έχουν χαρακτηριστεί μόνο μέσω φαινοτυπικής 
ανάλυσης, η συντηρημένη συνταινία επιτρέπει στους 
γενετιστές να συσχετίσουν τη μελέτη ενός ανθρώπι-
νου χαρακτηριστικού με τη μελέτη ενός μοντέλου για 
το χαρακτηριστικό αυτό στον ποντικό. Η ανακάλυψη 
ενός γενετικού τόπου που προδιαθέτει θηλυκά πο-
ντίκια στην υπερβολική κατανάλωση 10% αλκοόλης 
(περιεκτικότητα αλκοόλης σε πολλά κρασιά) αποτε-
λεί παράδειγμα χρήσης της συντηρημένης συνταινίας 
για τον εντοπισμό ομόλογων γονιδίων στον άνθρωπο 
από τον ποντικό. Γενετιστές που μελετούν τον ποντι-
κό χρησιμοποίησαν DNA ανιχνευτές (όπως περιγρά-
φεται στο κεφάλαιο 11 του κυρίως κειμένου) για να 
χαρτογραφήσουν τον γενετικό τόπο προτίμησης στο 
αλκοόλ 2 (Alcohol-preference-2 – Alcp2) στο κέντρο 
του χρωμοσώματος 11 του ποντικού. Σήμερα, παρόλο 
που ολόκληρο το γονιδίωμα του ποντικού έχει κλω-
νοποιηθεί και αλληλουχηθεί και τα γονίδια ως με-
ταγραφικές μονάδες στον γενετικό τόπο Alcp2 είναι 
γνωστά, δεν είναι ακόμη γνωστό ποιο ακριβώς είναι 
το Alcp2 γονίδιο. Μολαταύτα, παρ’ ότι οι ερευνητές 

δεν έχουν κατορθώσει να ταυτοποιήσουν το γονίδιο, 
λεπτομερής εξέταση ενός χάρτη ομολογιών – συντη-
ρημένης συνταινίας έδειξε ότι η πιο πιθανή θέση του 
ανθρώπινου ομόλογου Alcp2 βρίσκεται στον βραχύ 
αρμό του χρωμοσώματος 17 του ανθρώπου, κοντά στο 
κεντρομέρος (Εικόνα Ε.3). Έχοντας την πληροφορία 
για την πιθανή θέση ενός γονιδίου που προδιαθέτει 
στην κατανάλωση αλκοόλ, γενετιστές που μελετούν 
τον άνθρωπο μπορούν τώρα να μελετήσουν τη σύν-
δεση DNA ανιχνευτών για το χρωμόσωμα 17 και του 
φαινοτύπου για προδιάθεση στην κατάχρηση αλκοόλ.

Ο κύκλος ζωής των θηλαστικών

Ο κύκλος ζωής του ποντικού είναι παρόμοιος με του 
ανθρώπου και όλων των άλλων πλακουντοφόρων θη-
λαστικών, όμως η χρονική αλληλουχία των γεγονότων 
είναι μοναδική για το κάθε είδος (βλέπε Πίνακα Ε.1). 
Για παράδειγμα, ο μέσος όρος ζωής των ποντικών 
είναι 2 έτη. για τους ανθρώπους είναι περίπου 78. Η 
κύηση – η περίοδος από τη γονιμοποίηση έως τη γέν-
νηση – διαρκεί μόνο 21 ημέρες στον ποντικό, ενώ 8-9 
μήνες στον άνθρωπο. Μετά τη γέννηση, τα ποντίκια 
φτάνουν στην ήβη μέσα σε 5-6 εβδομάδες, 100 φορές 
γρηγορότερα απ’ ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι ωριμά-
ζουν για περίπου 12 έτη προτού φτάσουν στην ήβη 
και αποκτήσουν την ικανότητα να συλλάβουν εκ νέου 
απογόνους (παρόλο που στις περισσότερες κοινωνίες 
περιμένουν 5-10 έτη ακόμη). Είναι, λοιπόν, δυνατόν 
να ξεκινήσουμε από τη γέννηση ενός ποντικού και να 
καταλήξουμε στη γέννηση του απογόνου του μέσα σε 
μόλις 8 εβδομάδες, ενώ στους ανθρώπους η ολοκλή-
ρωση αυτού του κύκλου θα έπαιρνε 13-25 χρόνια. 
Παρά τις μεγάλες χρονικές διαφορές, οι λεπτομέρειες 
κάθε αναπτυξιακού σταδίου, τόσο πριν όσο και μετά 

Πίνακας E.1 Σύγκριση ποντικών και ανθρώπων

Χαρακτηριστικά Ποντίκια Άνθρωποι

Μέσο βάρος 30 g 77000 g

μέσο μήκος 10 cm (χωρίς ουρά) 175 cm

μέγεθος γονιδιώματος 3000000000 ζεύγη βάσεων 3000000000 ζεύγη βάσεων

απλοειδής αριθμός γονιδίων 25.000 25.000

αριθμός χρωμοσωμάτων 19 αυτοσωμικά + Χ και Υ 22 αυτοσωμικά + Χ και Υ

περίοδος κύησης 3 εβδομάδες μέσος όρος, 38 εβδομάδες (8.9 μήνες)

ηλικία εφηβείας 5-6 εβδομάδες μέσος όρος, 624-728 εβδομάδες (12-14 χρόνια)

κύκλος οίστρου 4 ημέρες μέσος όρος, 28 ημέρες

διάρκεια ζωής 2 χρόνια μέσος όρος 78 χρόνια
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εκατομμύρια άλλα κύτταρα σπέρματος και όλα μαζί 
περνούν μια σειρά διόδων για να φτάσουν στην επι-
διδυμίδα. εκεί ωριμάζουν περαιτέρω και συνεχίζουν 
προς τον σπερματικό πόρο, όπου αναμένουν την εκ-
σπερμάτωση κατά τη συνουσία.

Η Ανάπτυξη των Θηλυκών Γαμετικών 
Κυττάρων

Σε αντίθεση με τα αρσενικά, τα θηλυκά γεννιούνται 
με όλα τα απλοειδή τους κύτταρα (περίπου 50000 
στον ποντικό, 1 εκατομμύριο στις γυναίκες). Όντας 
ώριμα, τα κύτταρα αυτά είναι γνωστά ως αβγά ή 
ωάρια και η διαδικασία κατά την οποία σχηματίζο-
νται ωογένεση (βλέπε Εικόνα 4.18 στο κυρίως κείμε-
νο). Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 4, η ωογένεση ξεκινά 
μέσα στις νεοσχηματισμένες ωοθήκες του αναπτυσ-
σόμενου εμβρύου. Πολύ πριν τη γέννηση, πρόδρομα 
γαμετικά κύτταρα διαφοροποιούνται σε ωογόνια και 
εισέρχονται στη μείωση, αλλά σταματούν στο στάδιο 
της διπλοταινίας της πρώτης μειωτικής πρόφασης. Τα 
πρόδρομα ωοκύτταρα παραμένουν στάσιμα σε «ανε-
σταλμένη ζωηρότητα» – για εβδομάδες στα ποντίκια 
και πολλά χρόνια στους ανθρώπους – μέχρι την ήβη. 
Από αυτό το σημείο και πέρα, το θηλυκό θα διέρχεται 
από έναν κύκλο οίστρου ο οποίος διαρκεί 4 μέρες 
στον ποντικό και 28 ημέρες στον άνθρωπο. Κατά τη 
διάρκεια κάθε κύκλου, πρόδρομα ωοκύτταρα (8-10 
στα ποντίκια, συνήθως μόνο 1 στις γυναίκες) ενεργο-
ποιούνται και ολοκληρώνουν την πρώτη μειωτική δι-
αίρεση και παράγουν το πρώτο πολικό σωμάτιο στο 
τέλος αυτής της διαίρεσης. Το δευτερογενές ωοκύτ-
ταρο που προκύπτει εισέρχεται στη δεύτερη μειωτική 
διαίρεση αλλά σταματά στη μετάφαση και απελευθε-

τη γέννηση, είναι αξιοσημείωτα όμοιες σε όλα τα είδη 
θηλαστικών. Συμπερασματικά, η γενική εικόνα που 
παρουσιάζεται εδώ ισχύει τόσο για τα ποντίκια όσο 
και για τους ανθρώπους. Ο κύκλος ζωής των θηλα-
στικών, όπως και όλων των σεξουαλικά αναπαραγό-
μενων ειδών, περιγράφεται σαν δύο συνεχόμενοι κύ-
κλοι (Εικόνα Ε.4), με κάθε σημείο στην περιφέρεια 
να σημειώνει την αρχή. Προς χάριν παρουσίασης, θα 
ξεκινήσουμε με την απλοειδή φάση για τα αρσενικά 
και θηλυκά. 

Η Ανάπτυξη των Αρσενικών Γαμετικών 
Κυττάρων

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 4 του κυρίως κειμένου, 
από τη στιγμή που ένα αρσενικό θηλαστικό φτά-
σει στην ήβη, παράγει συνεχώς έναν μεγάλο αριθ-
μό απλοειδών γαμετικών κυττάρων μέχρι το τέλος 
της ζωής του. Το ώριμο απλοειδές κύτταρο είναι ένα 
κύτταρο σπέρματος ή σπερματόζωο και η διαδικα-
σία κατά την οποία σχηματίζεται ή σπερματογένεση 
(βλέπε Εικόνα 4.19 στο κυρίως κείμενο). Τα ώριμα 
σπερματοζωάρια απελευθερώνονται στον αυλό στο 
κέντρο των σπερματικών σωληναρίων, όπου βρίσκουν 

Τα κουτιά 
δείχνουν 
τις περιοχές 
συντηρηµένης 
συνταινίας στο 
ανθρώπινο 
γονιδίωµα

Xρωµόσωµα 
ποντικού

γενετικοί 
τόποι 
ποντικού

ανθρώ-
πινα 
οµόλογα

θέσεις 
στον  ανθρώ-
πινο χάρτη

Alcp2

Εικόνα Ε.3 Συντηρημένη συνταινία: ένα παράδειγμα με το χρωμόσωμα 11 
του ποντικού.Το χρωμόσωμα του ποντικού, στα αριστερά, δείχνει τις θέσεις 
των γενετικών τόπων που έχουν χαρτογραφημένα ομόλογα στο ανθρώπινο 
γονιδίωμα. Οι θέσεις των ανθρώπινων ομολόγων στον χάρτη είναι στα δεξιά. 

ΘηλυκόAρσενικό 

ωοθήκη

βλαστοκύστη

εµφύτευση
έµβρυο

ζυγωτό

όρχεις
ωογόνια

πρόδροµα 
ωοκύτταρα

γέννηση

σπερµατοζωάρια

σπερµατογόνια

γέννηση

σπέρµα ωάριο (αβγό)
γονιµοποίηση

ωορρηξία
ώριµο 
δευτερογενές 
ωοκύτταρο

διπλοειδής φάση

απλοειδής φάση

Εικόνα Ε.4 Ο κύκλος ζωής των θηλαστικών. Ο κύκλος ζωής των 
αρσενικών και των θηλυκών φαίνονται ξεχωριστά με τον καθιερωμένο 
τρόπο. Σημειώστε ότι τα πρόδρομα γαμετικά κύτταρα σχηματίζονται 
στο θηλυκό πριν τη γέννηση ενώ στο αρσενικό μετά. Σημειώστε ακόμη 
ότι τα αρσενικά γαμετικά κύτταρα αυτό-ανανεώνονται, ενώ στα θηλυκά, 
δεν σχηματίζονται νέα γαμετικά κύτταρα μετά τη γέννηση.
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Ε.1 Περιγραφή του Mus musculus στο εργαστήριο
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uteρώνεται από την ωοθήκη σε μια διαδικασία που είναι 
γνωστή ως ωορρηξία. Μετά την ωορρηξία, το δευ-
τερογενές ωοκύτταρο περνά σε έναν ωαγωγό (ονο-
μάζεται σάλπιγγα στους ανθρώπους), όπου για ένα 
σύντομο διάστημα, γνωστό ως οίστρος, παραμένει 
ζωντανό και έτοιμο για γονιμοποίηση. Στη φύση, τα 
περισσότερα θηλαστικά πεθαίνουν ενώ έχουν ακόμη 
την ικανότητα να αναπαράγονται. Αντίθετα, πολλές 
γυναίκες ζουν αρκετά ώστε να περάσουν στην εμμη-
νόπαυση, κατά την οποία σταματούν να διέρχονται 
από τον κύκλο οίστρου, δεν έχουν ωορρηξία και άρα 
χάνουν την αναπαραγωγική τους ικανότητα.

Γονιμοποίηση

Λίγο πριν και κατά τη διάρκεια του οίστρου στον 
οιστρικό κύκλο τα θηλυκά των θηλαστικών εκτός του 
ανθρώπου, απελευθερώνουν χημικά σήματα ειδικά 
για το κάθε είδος που ονομάζονται φερομόνες. Σαν 
συμπεριφορική αντίδραση στις φερομόνες αυτές, το 
αρσενικό θα ζευγαρώσει με το θηλυκό απελευθερώ-
νοντας εκατομμύρια σπερματοζωάρια στο αναπα-
ραγωγικό του σύστημα. Τα σπερματοζωάρια κολυ-
μπούν από τον κόλπο στη μήτρα και από εκεί στους 
ωοαγωγούς. Μόλις 100 ή και λιγότερα σπερματοζω-
άρια επιζούν του ταξιδιού προς τα ωάρια. Η γονι-
μοποίηση αποτελείται από πολλά στάδια τα οποία 
περιγράφονται στην Εικόνα Ε.5. Αρχικά, τα σπερ-
ματοζωάρια που επιζούν προσδένονται στη διαφανή 
ζώνη (zona pellucida) – το παχύ στερεό κέλυφος που 
αποτελείται από γλυκοπρωτεΐνες και περιβάλλει το 
αβγό. Η πρόσδεση επάγει την απελευθέρωση ειδι-

κών πρωτεασών από κάθε σπερματοζωάριο οι οποίες 
τους επιτρέπουν να διαπεράσουν τη διαφανή ζώνη 
και να εισέλθουν στον χώρο γύρω από τη μεμβράνη 
του αβγού. Παρόλο που πολλαπλά σπέρματα μπο-
ρούν να φτάσουν ως εδώ, μόνο ένα θα συντηχθεί με 
το ωάριο. Η σύντηξη αυτή επάγει ηλεκτροχημικές αλ-
λαγές στη μεμβράνη του αβγού που αποτρέπουν την 
είσοδο άλλων σπερματοζωαρίων και ενεργοποιούν το 
γονιμοποιημένο ωάριο να εισέλθει στο αναπτυξιακό 
μονοπάτι των ζώων. Μετά τη σύντηξη, το γονιμο-
ποιημένο ωάριο ή ζυγωτό, περιέχει δύο απλοειδείς 
προπυρήνες. Οι δύο προπυρήνες δεν ενώνονται ποτέ. 

αντίθετα, η αντιγραφή του DNA γίνεται και στους δύο 
προπυρήνες. Το μονοκυττάριο έμβρυο κουβαλά τους 
δύο αντιγραμμένους προπυρήνες μέχρι τη στιγμή της 
πρώτης μίτωσης, κατά την οποία οι μεμβράνες των 
δύο προπυρήνων διαλύονται και τα δύο σετ των χρω-
μοσωμάτων, ένα πατρικής προέλευσης και το άλλο 
μητρικής προέλευσης, στοιχίζονται στον ισημερινό 
του γονιμοποιημένου ωαρίου, ώστε να διαχωριστούν 
οι χρωματίδες στα δύο θυγατρικά κύτταρα. Για λό-
γους ανάλυσης, οι επιστήμονες διαχωρίζουν την ανά-
πτυξη του ποντικού σε δύο διακριτά άνισα μέρη, τα 
οποία διαχωρίζονται από την εμφύτευση του εμβρύου 
στη μήτρα: ένα προ-εμφυτευτικό στάδιο που διαρκεί 
4-5 ημέρες στα ποντίκια και ένα μετα-εμφυτευτικό 
στάδιο που διαρκεί 16,5 ημέρες. Κατά τη διάρκεια 
του προ-εμφυτευτικού σταδίου, το έμβρυο επιπλέει 
ελεύθερα στο σώμα του θηλυκού. Στο στάδιο αυτό, 
είναι εύκολο να αφαιρέσουμε το έμβρυο από το ζώο, 
να το καλλιεργήσουμε σε ένα τρυβλίο petri και να το 

ωορρηξία

επέκταση 

κορυφής 
του σπέρµατος

πρώτη 
αυλάκωση

δεύτερη 
αυλάκωση

τρίτη
αυλάκωση

έµβρυο 
8 κυττάρων

τέταρτη 
αυλάκωση

τα εξωτερικά κύτταρα 
διαφοροποιούνται σε 
τροφοεκτόδερµα

σχηµατισµός 
βλαστοκύστης

βλαστοκύστη

εκκόλαψη
και εµφύτευση

διαφανής ζώνη

σπέρµα
ένα σπέρµα εισέρχεται

µητρικός πυρήνας

πατρικός προπυρήνας

τροφοεκτόδερµα
έσωκυτταρική
µάζα (ΕΚΜ)

βλαστόκοιλο

τοίχωµα 
της µήτρας

Γονιµοποιηµένο ωάριο=ζυγωτό= έµβρυο 1 κυττάρου

γονιµοποίηση
έµβρυο 
2 κυττάρων

έµβρυο 
4 κυττάρων

έµβρυο 16 κυττάρων

Εικόνα Ε.5 Πρώιμη ανάπτυξη των θηλαστικών από τη γονιμοποίηση ως την εμφύτευση.
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ναμίας των κυττάρων στο στάδιο αυλάκωσης είναι 
η δημιουργία χίμαιρας, η οποία είναι το αντίθετο 
του κλώνου (Εικόνα Ε.6β). Ο όρος «χίμαιρα» είναι 
ελληνικής προέλευσης και προέρχεται από το μυθο-
λογικό τέρας που ένα μέρος του ήταν λιοντάρι, ένα 
κατσίκα και ένα φίδι. Οι γενετιστές χρησιμοποιούν 
τον όρο αυτό για να ορίσουν ένα έμβρυο ή ζώο του 
οποίου τα κύτταρα έχουν δύο ή περισσότερες προε-
λεύσεις. Ο πολωνός εμβρυολόγος Αντρεζέι Ταρκόφ-
σκι περιέγραψε τις πρώτες χίμαιρες στον ποντικό το 
1961. Για να τις δημιουργήσει, αφαίρεσε τη διαφανή 
ζώνη από δύο έμβρυα σταδίου αυλάκωσης και πήρε 
τις απογυμνωμένες κυτταρικές μάζες, οι οποίες εί-
ναι κολλώδεις, και στη συνέχεια τις ένωσε. Με αυτή 
τη μέθοδο οι απογυμνωμένες κυτταρικές μάζες 
σχηματίζουν μια χιμαιρική κυτταρική μάζα, η οποία 
μπορεί να αναπτυχθεί φυσιολογικά στο αναπαρα-
γωγικό σύστημα του θηλυκού. Αν τα δύο έμβρυα της 
χίμαιρας προέρχονται από διαφορετικά θηλυκά που 
έχουν διασταυρωθεί με δύο διαφορετικά αρσενικά, 
τότε το άτομο που προκύπτει είναι τετραγονεϊκό, 

τροποποιήσουμε γενετικά προτού το επιστρέψουμε 
στο αναπαραγωγικό σύστημα ενός ενήλικου θηλυκού, 
ώστε να αναπτυχθεί σε νεογνό. Μετά την εμφύτευση, 
αντίθετα, μια τέτοια επέμβαση δεν είναι πλέον δυνα-
τή, γιατί αν αφαιρεθεί το έμβρυο σε αυτό το στάδιο, 
δεν θα μπορεί να επιστραφεί στη μήτρα. Η προσβα-
σιμότητα στο προ-εμφυτευτικό στάδιο του εμβρύου 
αποτελεί τη βάση για τη γενετική τροποποίηση που 
χρησιμοποιούν οι ερευνητές, ώστε να μελετήσουν την 
ανάπτυξη των θηλαστικών.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος του προ-
εμφυτευτικού σταδίου, τα εμβρυικά 
κύτταρα παραμένουν αδιαφοροποίητα

Το προ-εμφυτευτικό στάδιο ξεκινά με το ζυγωτό (Ει-
κόνα Ε.5). Στην αρχή, η ανάπτυξη προχωρά αργά, 
με τις πρώτες 22 ώρες να είναι αφοσιωμένες στην 
επέκταση της πολύ συμπυκνωμένης κεφαλής του 
σπερματοζωαρίου, ώστε να φτάσει ο πατρικός πυ-
ρήνας στο μέγεθος του μητρικού. Αφού ο πατρικός 
προπυρήνας έχει επεκταθεί και έχει διπλασιάσει τα 
χρωμοσώματά του και ο μητρικός προπυρήνας έχει 
επίσης διπλασιαστεί σε DNA, στο έμβρυο συμβαίνουν 
οι πρώτες τέσσερεις συμμετρικές διαιρέσεις ή αυλα-
κώσεις, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των κυττάρων 
από 1 σε 16 μέσα σε 60 ώρες.

Το διάστημα αυτών των τεσσάρων διαιρέσεων ονο-
μάζεται στάδιο αυλάκωσης. Κατά το στάδιο αυτό, 
όλα τα κύτταρα του αναπτυσσόμενου εμβρύου είναι 
ισοδύναμα και πολυδύναμα, που σημαίνει πως δεν 
έχουν διαφοροποιηθεί ενώ διαθέτουν την ικανότητα 
ή δυναμική, να διαφοροποιηθούν σε κάθε κυτταρι-
κό τύπο του αναπτυσσόμενου εμβρύου ή του ενήλι-
κου ατόμου. Τα αναπτυξιακά πρότυπα των περισ-
σοτέρων μη-θηλαστικών ειδών, όπως του νηματώδη 
Caenorhabditis elegans, διαφέρουν εντελώς, αφού η 
πολυδυναμική τους ικανότητα εξαφανίζεται πολύ 
νωρίτερα, στο στάδιο των δύο κυττάρων. Λόγω της 
πολυδύναμης ιδιότητας τους, τα κύτταρα του ποντι-
κού στο στάδιο της αυλάκωσης μπορεί να χωριστούν 
σε μικρότερες ομάδες κυττάρων, τα οποία έχουν την 
ικανότητα να αναπτυχθούν σε φυσιολογικό άτομο. 
Στον άνθρωπο, τα πανομοιότυπα δίδυμα ή τα πιο 
σπάνια τρίδυμα και τετράδυμα είναι αποτέλεσμα 
μιας τέτοιας διαδικασίας. Η δημιουργία διδύμων εί-
ναι αδύνατη στον C. elegans και στη μύγα Drosophila 
melanogaster. Στο εργαστήριο, ερευνητές έχουν κα-
ταφέρει να διαχωρίσουν σε μονήρη κύτταρα το έμ-
βρυο σταδίου τεσσάρων κυττάρων του ποντικού, να 
τα επιστρέψουν στο αναπαραγωγικό σύστημα του 
θηλυκού και να πάρουν φυσιολογικούς απογόνους 
(Εικόνα Ε.6α). Θεωρητικά, μια τέτοια πειραματική 
διαδικασία αποδεικνύει τη δυνατότητα παραγωγής 
τεσσάρων πανομοιότυπων κλώνων από το έμβρυο 
όλων των θηλαστικών ειδών. 

(α)

(β)

Έμβρυο 
τεσσάρων κυττάρων

Δύο έμβρυα 
τεσσάρων κυττάρων

Έμβρυο 1

Xιμαιρικό έμβρυο
Xιμαιρικό ποντίκι

Έμβρυο 2

Ταυτόσημα τετράδυμα

Εικόνα Ε.6 Τα πρώιμα έμβρυα των θηλαστικών έχουν πολύ εύπλαστη 
ανάπτυξη. Δεν απαιτείται ακριβής αντιστοίχιση μεταξύ εμβρύων και 
ενήλικων ζώων. (α) Δημιουργώντας ταυτόσημα τετράδυμα από ένα 
μοναδικό γονιμοποιημένο ωάριο. (β) Δημιουργώντας ένα χιμαιρικό ζώο 
από τη σύντηξη δύο εμβρύων.
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βρυο σταδίου 64 κυττάρων δεν διαφέρουν στο μέγε-
θος. Για να επιτευχθεί η εμφύτευση, το έμβρυο πρέ-
πει να «εκκολαφθεί» από τη διαφανή ζώνη, ώστε να 
μπορεί να δημιουργήσει άμεσες μεμβρανικές επα-
φές με τα κύτταρα του τοιχώματος της μήτρας. Η 
εμβρυϊκή ανάπτυξη μέσα στη μήτρα στο σώμα του 
θηλυκού είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό όλων 
των θηλαστικών, με εξαίρεση τον πρωτόγονο ωοτό-
κο πλατύποδα.

Μετά την εμφύτευση, αναπτύσσεται ο 
πλακούντας, το έμβρυο μεγαλώνει και 
σχηματίζονται οι ιστοί και τα όργανα

Η εμφύτευση σηματοδοτεί την ανάπτυξη του πλα-
κούντα, ο οποίος αποτελείται τόσο από εμβρυϊκό 
όσο και από μητρικό ιστό, και διευκολύνει τη δι-
έλευση θρεπτικών συστατικών στο έμβρυο από το 
κυκλοφορικό σύστημα της μητέρας, ενώ παράλληλα 
απόβλητα του εμβρύου διοχετεύονται προς τη μη-
τέρα. Ο πλακούντας διατηρεί τη στενή αυτή σχέση 
μητέρας και εμβρύου μέχρι τη γέννηση. Η ανάπτυξη 
του πλακούντα επιτρέπει τη γρήγορη αύξηση του 
εμβρύου. Κύτταρα της ΕΚΜ διαφοροποιούνται σε 
τρεις βλαστικές στιβάδες: το ενδόδερμα, το εκτό-
δερμα και το μεσόδερμα, κατά το στάδιο της γα-
στριδίωσης. Σχηματίζεται η δομή που θα δώσει τη 
σπονδυλική στήλη και οι διάφοροι ιστοί και όργανα 
του ενήλικου ξεκινούν να αναπτύσσονται. Μετά την 
εμφάνιση των οργάνων το έμβρυο συνεχίζει να αυ-
ξάνεται ταχύτατα. 21 περίπου ημέρες μετά τη σύλ-
ληψη λαμβάνει χώρα ο τοκετός. Τα νεογνά εξαρτώ-
νται από τη μητέρα την περίοδο του θηλασμού η 
οποία διαρκεί 18-25 ημέρες. Πέντε με οκτώ εβδο-
μάδες μετά τη γέννηση, τα ποντίκια ενηλικιώνονται 
και είναι έτοιμα να ξεκινήσουν τον επόμενο κύκλο 
αναπαραγωγής.

Η Ανάλυση του Γονιδιώματος του Ποντικού με τη 
χρήση δύο Ισχυρών Διαγονιδιακών Τεχνικών

Οι γενετιστές έχουν επενδύσει σε συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά του γονιδιώματος και του κύκλου ζωής 
του ποντικού, ώστε να αναπτύξουν πρωτόκολλα τα 
οποία διευκολύνουν την αφαίρεση συγκεκριμένων γο-
νιδίων από εμβρυϊκά ή γαμετικά κύτταρα.

Η προσθήκη γονιδίων με πυρηνική 
μικροένεση στο γονιδίωμα του ποντικού

Η ανάπτυξη της μεθόδου για την εισαγωγή ξένου 
DNA στη γαμετική σειρά του ποντικού κατά το 
1981, ώθησε έναν τομέα που βασιζόταν κυρίως στην 
παρατήρηση στο επίκεντρο της γενετικής μηχανι-
κής, με τις αντίστοιχες επιπτώσεις. Παρόλα αυτά, 

που σημαίνει ότι έχει τέσσερεις γονείς. Ακόμη, είναι 
δυνατόν να παραχθούν εξαγονεϊκά ζώα που έχουν 
προκύψει από τον συνδυασμό τριών εμβρύων. Όλα 
τα όργανα και οι ιστοί του ενήλικου – συμπεριλαμ-
βανομένης και της γαμετικής σειράς – μπορεί να 
περιέχουν κύτταρα και από τα τρία αρχικά έμβρυα. 
Όπως θα δούμε αργότερα, η παραγωγή χιμαιρικών 
ποντικών έχει αποτελέσει το βασικό συστατικό της 
τεχνολογίας της γονιδιακής στόχευσης, η οποία έχει 
φέρει επανάσταση στη χρήση του ποντικού ως ορ-
γανισμού-μοντέλο για τη μελέτη ασθενειών του αν-
θρώπου. 

Η σύγκριση των πρώιμων αναπτυξιακών σταδί-
ων μεταξύ πλακουντοφόρων θηλαστικών και άλλων 
ζώων, όπως του C. elegans και της D. melanogaster, 
καταδεικνύει πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η 
ανάπτυξη ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς. 
Στους νηματώδεις, τα εμβρυϊκά κύτταρα έχουν πολύ 
περιορισμένη δυναμική, ή τύχη, ήδη από το στάδιο 
των δύο κυττάρων. και στις μύγες των φρούτων, η 
πολικότητα του αβγού ήδη πριν τη γονιμοποίηση δη-
μιουργεί διακριτές κυτταροπλασματικές περιοχές, 
οι οποίες υποστηρίζουν διαφορετικά αναπτυξιακά 
προγράμματα και επηρεάζουν τους πυρήνες που θα 
βρεθούν στην περιοχή. Συμπερασματικά, τόσο στον 
νηματώδη όσο και στη μύγα, το μισό έμβρυο δεν 
μπορεί να παράγει ένα ολόκληρο ζώο.

Ο περιορισμός της αναπτυξιακής τύχης 
των μεμονωμένων κυττάρων συμβαίνει στο 
τέλος του προ-εμφυτευτικού σταδίου

Κατά την εμβρυογένεση του ποντικού, τα πρώτα 
στάδια διαφοροποίησης συμβαίνουν στο στάδιο 
των 16 κυττάρων του εμβρύου (βλέπε Εικόνα Ε.5). 
Τα κύτταρα στο εξωτερικό του εμβρύου διαφορο-
ποιούνται σε τροφοεκτόδερμα, το οποίο τελικά θα 
λάβει μέρος στον σχηματισμό του πλακούντα. Αμέ-
σως μετά, τα κύτταρα στο εσωτερικό του εμβρύου 
συμπυκνώνονται σχηματίζοντας την έσω κυτταρική 
μάζα ή ΕΚΜ, η οποία παραμένει προσκολλημένη 
εσωτερικά σε ένα σημείο του άδειου τροφοεκτοδέρ-
ματος. Τα κύτταρα της ΕΚΜ θα δώσουν στη συ-
νέχεια ολόκληρο το αναπτυγμένο έμβρυο και νεο-
γνό. Όπως φαίνεται στην εικόνα Ε.5, η συμπύκνωση 
της ΕΚΜ έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση κενού 
χώρου που περιέχει υγρό και όχι κυτταρικό υλικό 
και περιβάλλεται από το τροφοεκτόδερμα. Αυτός ο 
χώρος ονομάζεται βλαστόκοιλο. Σε αυτό το στάδιο, 
το έμβρυο ονομάζεται βλαστοκύστη. Δύο ακόμα 
κυτταρικές διαιρέσεις λαμβάνουν χώρα σε αυτό το 
στάδιο, δίνοντας το έμβρυο σταδίου 64 κυττάρων, 
το οποίο και εμφυτεύεται. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ανάπτυξης στο προ-εμφυτευτικό στάδιο το έμβρυο 
προστατεύεται από την αδρανή διαφανή ζώνη. Για 
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9Ε.1 Περιγραφή του Mus musculus στο εργαστήριο
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Παρόλο που η πυρηνική μικροένεση στο έμβρυο 
είναι ένα ισχυρό εργαλείο δημιουργίας διαγονιδιακών 
ζώων, έχει δύο σημαντικούς περιορισμούς. Αρχικά, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να προσθέσουμε 
και όχι για να αφαιρέσουμε γενετικό υλικό. Δεύτερον, 
με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να στοχεύσουμε 
ξένο DNA σε συγκεκριμένες θέσεις του γονιδιώματος. 
Συμπερασματικά, τα διαγονιδιακά ποντίκια μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη μελέτη επι-
κρατών φαινοτύπων. Ήδη από το 1989 οι γενετιστές 
είχαν αναπτύξει μια μέθοδο που παρέκαμπτε αυτούς 
τους περιορισμούς.

η πολύ ισχυρή τεχνολογία διαγονιδιακών ζώων βα-
σίζεται σε μια πολύ απλή διαδικασία. Θυμηθείτε 
ότι ένα διαγονίδιο μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε 
κομμάτι ξένου DNA το οποίο έχει προστεθεί από 
τους ερευνητές στο γονιδίωμα ενός πολύπλοκου 
οργανισμού, όπως σε έναν ποντικό ή σε ένα φυτό 
μπιζελιάς, μέσω πειραματικών χειρισμών σε έμβρυα 
πρώιμου σταδίου ή γαμετικά κύτταρα. ένα άτομο 
που φέρει ένα διαγονίδιο είναι γνωστό ως διαγονι-
διακό ζώο ή φυτό.

Για να δημιουργήσουμε ένα διαγονιδιακό ποντίκι 
που φέρει ξένο DNA ενσωματωμένο σε κάποιο από 
τα χρωμοσώματά του, μπορούμε απλά να εισάγου-
με το ξένο DNA στον ένα προπυρήνα του γονιμοποι-
ημένου ωαρίου με μικροένεση και να επιστρέψουμε 
το μονοκυττάριο έμβρυο στον ωαγωγό του θηλυκού, 
όπου θα συνεχίσει την ανάπτυξή του. Ένας έμπει-
ρος ερευνητής θα καταφέρει να ενσωματώσει το 
ξένο DNA σε κάποια τυχαία χρωμοσωμική θέση σε 
ποσοστό 25% με 50%. Η ένθεση μπορεί να συμβεί 
καθώς το έμβρυο είναι στο στάδιο του ενός κυττά-
ρου, οπότε και το διαγονίδιο θα βρίσκεται σε όλα τα 
κύτταρα του ενήλικου ατόμου. Αν η ένθεση συμβεί 
αργότερα, όταν το έμβρυο θα έχει κάνει μία ή δύο 
κυτταρικές διαιρέσεις, το ποντίκι που θα προκύψει 
θα είναι μωσαϊκό, θα έχει δηλαδή το διαγονίδιο σε 
κάποια κύτταρά του και σε άλλα όχι. Το σχετικά 
υψηλό ποσοστό ενσωμάτωσης είναι μάλλον αποτέ-
λεσμα της ύπαρξης ενζύμων επιδιόρθωσης του DNA 
τα οποία υπάρχουν σε όλους τους ευκαρυώτες. 
Κατά την εξέλιξη, τα ένζυμα αυτά απέκτησαν την 
ικανότητα να βρίσκουν και να συγκολλούν γραμ-
μικά μόρια DNA, τα οποία είναι φυσικά προϊόντα 
μεταλλαξιγένεσης. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία 
δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων φαίνονται στην 
Εικόνα Ε.7.

Πάνω από το 50% των ποντικών που γεννιούνται 
μετά από αυτή τη διαδικασία διαθέτουν το ξένο 
DNA σταθερά ενσωματωμένο στο γονιδίωμα τους. 
Θα μπορούν έτσι να μεταβιβάσουν το DNA αυτό 
στους απογόνους τους. Δεν υπάρχουν περιορισμοί 
στα είδη του DNA που μπορούν να ενσωματωθούν. 
Μπορεί να προέρχεται από κάποια φυσική πηγή – 
ζώο, φυτό ή μικροοργανισμό – ή να έχει συντεθεί 
τεχνητά. Είναι πολύ σύνηθες για τους ερευνητές να 
κατασκευάζουν μόρια DNA, τα οποία ονομάζονται 
DNA κατασκευές, τα οποία είναι σύνθεση γενετικών 
στοιχείων από διαφορετικές πηγές. Για παράδειγ-
μα, μια DNA κατασκευή μπορεί να περιλαμβάνει 
μια κωδική περιοχή που έχει προκύψει από την σύν-
θεση αλληλουχιών του ανθρώπου και του βακτηρίου 
Escherichia coli και ελέγχεται άνωθεν από μια ρυθμι-
στική περιοχή που έχει προκύψει από τη σύνθεση 
τεχνητής αλληλουχίας με DNA ποντικού.

αρκετά έµβρυα αποµονώνονται από το θυσιαζόµενο θηλυκό

τα έµβρυα µεταφέρονται στην εσοχή µιας 
αντικειµενοφόρου πλάκας που περιέχει θρεπτικό

όσο τα έµβρυα παραµένουν 
στη θέση τους, το DNA εισάγεται 
στον προπυρήνα

αρκετά έµβρυα που έχουν ενεθεί τοποθετούνται 
στον ωαγωγό ενός δεκτικού θηλυκού

θρεπτικό µέσο

λάδι

σιφώνιο στήριξης

σιφώνιο ένεσης

DNA προς ένεση

προπυρήνας

Εικόνα Ε.7 Πώς δημιουργούνται τα διαγονιδιακά ποντίκια. Περίπου 12 
ώρες μετά τη σύλληψη, το θηλυκό ποντίκι θυσιάζεται και απομονώνο-
νται τα έμβρυα ενός κυττάρου. Μεταφέρονται στην εσοχή μιας ειδικής 
αντικειμενοφόρου πλάκας που περιέχει μια σταγόνα θρεπτικού και από 
πάνω λάδι, για να αποτρέπεται η εξάτμιση. Η πλάκα τοποθετείται στην 
τράπεζα ενός ανεστραμμένου μικροσκοπίου (όπως υπονοείται από το 
όνομα, οι αντικειμενικοί φακοί βρίσκονται κάτω από την τράπεζα και 
όχι από πάνω, όπως σε ένα συνηθισμένο μικροσκόπιο). Αυτή η διάταξη 
διευκολύνει τον ερευνητή στον χειρισμό των εμβρύων από την πάνω 
πλευρά. (Στη φωτογραφία που χρησιμοποιείται εδώ, φαίνεται μόνο ο 
ένας εκ των δύο προπυρήνων). Το έμβρυο παραμένει στο αμβλύ άκρο 
ενός ειδικού «σιφωνίου στήριξης» με προσρόφηση. Ένα άλλου τύπου 
σιφώνιο με πολύ στενή οπή (το σιφώνιο ένεσης) χρησιμοποιείται ώστε 
να εισαχθεί το διαγονιδιακό DNA μέσω της κυτταρικής μεμβράνης 
στον προπυρήνα, όπου και το ξένο DNA απελευθερώνεται. Ύστερα, 
τα έμβρυα που έχουν μεταβληθεί τοποθετούνται στον ωαγωγό ενός 
φυσιολογικά δεκτικού θηλυκού.
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ανασυνδυασμός δεν θα δημιουργήσει αλλαγές στο 
γονιδίωμα. Όμως, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 
ανασυνδυασμένου DNA που περιεγράφηκε στο Κε-
φάλαιο 9 του κυρίως κειμένου, οι ερευνητές μπορούν 
να μετατρέψουν κλωνοποιημένα γονίδια, έτσι ώστε 
να μην είναι πλέον λειτουργικά. Κλωνοποιημένα γο-
νίδια που έχουν υποστεί τέτοια μετατροπή είναι γνω-
στά ως κατασκευές απώλειας λειτουργίας. Μέσω 
ομόλογου ανασυνδυασμού, μια τέτοια κατασκευή 
οδηγεί στην αντικατάσταση του αλληλόμορφου αγρί-
ου τύπου από ένα αλληλόμορφο απώλειας λειτουρ-
γίας (Εικόνα Ε.8). Οι ερευνητές έχουν αναπτύξει 
πρωτόκολλα τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να 
ταυτοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν ΕΠ κύτταρα 
στα οποία είναι ενεργός ο ομόλογος ανασυνδυασμός, 
ώστε να μπορούν να κατασκευάσουν ποντίκια τα 
οποία να έχουν υποστεί απώλεια λειτουργίας συγκε-
κριμένων γονιδίων.

E.2 Η χρήση διαγονιδιακών εργαλείων 

για τη μελέτη των ποντικών και τη 

δημιουργία ζωικών μοντέλων για 

ασθένειες του ανθρώπου από τους 

βιολόγους

Η αξία των διαγονιδιακών τεχνολογιών προσθήκης 
και απώλειας λειτουργίας για τη γενετική έρευνα 
είναι πολύ υψηλή. Η χρήση των πρωτοκόλλων δίνει 
τη δυνατότητα στους ερευνητές να καθορίσουν τη 
λειτουργία γονιδιακών προϊόντων, να χαρακτηρίσουν 
γενετικές ρυθμιστικές περιοχές, να δημιουργήσουν 
δεσμούς μεταξύ μεταλλαγμένων φαινοτύπων και συ-
γκεκριμένων μεταγραφικών μονάδων, ως μια επιβε-
βαίωση κατά την ταυτοποίηση ενός κλωνοποιημένου 
γονιδίου, και να δημιουργήσουν ποντικούς-μοντέλα 
για ανθρώπινες γενετικές ασθένειες.

Η χρήση της διαγονιδιακής τεχνολογίας για τον 
καθορισμό της γονιδιακής λειτουργίας

Στο Κεφάλαιο 11 του κυρίως κειμένου είδαμε πώς οι 
γενετιστές χρησιμοποίησαν τη διαγονιδιακή τεχνολο-
γία ώστε να επιδείξουν ότι το κλωνοποιημένο γονίδιο 
SRY (φυλο-καθορίζουσα περιοχή του Ψ χρωμοσώ-
ματος, sex-determining region on the Y chromosome, 
SRY) προσδίδει αρσενικά χαρακτηριστικά σε κάποιο 
ζώο, χωρίς την παρουσία του χρωμοσώματος Ψ. Η 
ενσωμάτωση της κωδικής περιοχής και των ρυθμιστι-

Μια δεύτερη διαγονιδιακή τεχνολογία, η 
στοχευμένη μεταλλαξιγένεση, δίνει τη 
δυνατότητα να αφαιρέσουμε συγκεκριμένες 
αλληλουχίες από το γονιδίωμα του ποντικού

Εκτός από τη συνολική αφαίρεση της λειτουργίας 
μιας αλληλουχίας, η στοχευμένη μεταλλαξιγένεση, ή 
αλλιώς γονιδιακή στόχευση, μπορεί να δώσει ως απο-
τέλεσμα ένα αλληλόμορφο με διαφορετική λειτουρ-
γία. Η εμφάνιση της γονιδιακής στόχευσης, η οποία 
είναι τεχνικά πιο σύνθετη και απαιτητική σε σχέση 
με την τεχνολογία πυρηνικής μικροένεσης που μόλις 
περιεγράφηκε, βασίστηκε σε δύο προοδευτικές τεχνι-
κές κυτταροκαλλιεργειών οι οποίες αναπτύχθηκαν τη 
δεκαετία του 1980.

Η πρώτη προοδευτική μέθοδος υπήρξε η δημιουρ-
γία in vitro συνθηκών οι οποίες έδιναν στους ερευνη-
τές τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν έμβρυα ποντι-
κού στο στάδιο της βλαστοκύστης με τέτοιο τρόπο, 
ώστε τα εμβρυϊκά κύτταρα της ΕΚΜ να συνεχίζουν 
να διαιρούνται χωρίς να διαφοροποιούνται. Κύτταρα 
που διαθέτουν τέτοια χαρακτηριστικά ονομάζονται 
εμβρυϊκά πολυδύναμα κύτταρα ή ΕΠ κύτταρα, χά-
ριν συντομίας. Από πλευράς διαφοροποίησης τα ΕΠ 
κύτταρα είναι παρόμοια με τα κύτταρα της ΕΚΜ. 
ΕΠ κύτταρα από ένα έμβρυο είναι δυνατόν να καλλι-
εργηθούν φτάνοντας τα πολλά εκατομμύρια και ένα 
μέρος τους να χρησιμοποιηθεί για να εισαχθεί στο 
βλαστόκοιλο φυσιολογικού εμβρύου με ένεση. Μόλις 
βρεθούν στο βλαστόκοιλο, τα ΕΠ κύτταρα μπορεί να 
ενσωματωθούν στην ΕΚΜ και να συμμετέχουν στον 
σχηματισμό όλων των ιστών που θα αναπτυχθούν στο 
έμβρυο. Το σημαντικότερο για τους γενετιστές είναι 
ότι αυτά τα κύτταρα μπορεί να συμμετέχουν και 
στον σχηματισμό των γαμετών των χιμαιρικών ποντι-
κών που προκύπτουν, ώστε αναπαραγωγικά ώριμα 
ενήλικα άτομα να έχουν τη δυνατότητα να κληρονο-
μούν στις επόμενες γενεές μεταλλαγμένα γονίδια των 
ΕΠ κυττάρων.

Η δεύτερη σημαντική μέθοδος που αποτέλεσε τη 
βάση για τη γονιδιακή στόχευση ήταν η ανάπτυξη 
ενός πρωτοκόλλου ομόλογου ανασυνδυασμού στα 
ΕΠ κύτταρα. Ο μετασχηματισμός κυττάρων των θη-
λαστικών είναι γνωστός ως επιμόλυνση. Κατά την 
επιμόλυνση κυττάρων του ποντικού με DNA που έχει 
προέλθει από ποντίκι, το DNA αυτό ενσωματώνεται 
σχεδόν πάντα σε κάποια τυχαία θέση ενός χρωμοσώ-
ματος, διαφορετικής από αυτήν που έχει προέλθει. 
Σε σπάνιες περιπτώσεις, ωστόσο, το ξένο DNA θα 
«βρει» και θα αντικαταστήσει το ομόλογό του μέσω 
ομόλογου ανασυνδυασμού. Η συχνότητα του ομόλο-
γου ανασυνδυασμού σε σχέση με τον συνολικό αριθ-
μό ενθέσεων είναι 10-3-10-5.

Εάν οι ερευνητές επιμολύνουν ΕΠ κύτταρα που 
έχουν προέλθει από το ποντίκι με γνήσια, κλωνο-
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κών στοιχείων του γονιδίου SRY σε ένα έμβρυο πο-
ντικού με δύο Χ χρωμοσώματα έδωσε ένα ζώο με αρ-
σενικά γεννητικά όργανα και όρχεις. Το αποτέλεσμα 
αυτό κατέδειξε ότι το προϊόν ενός και μόνο γονιδίου 
του Ψ χρωμοσώματος είναι αρκετό να μεταβάλλει το 
αναπτυξιακό μονοπάτι του εμβρύου από θηλυκό σε 
αρσενικό (Εικόνα Ε.9).

Οι βιολόγοι έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη διαγο-
νιδιακή τεχνολογία για να εξετάσουν τη λειτουργία 
πολλών άλλων γονιδίων. Συνδυάζοντας ένα γονίδιο 
του ποντικού με τις ρυθμιστικές περιοχές άλλων γο-
νιδίων, μπορούν να έχουν διαγονιδιακά ποντίκια τα 
οποία εκφράζουν το φυσιολογικό διαγονιδιακό προϊ-
όν με διαφορετικό τρόπο: σε υψηλότερα επίπεδα από 
τα φυσιολογικά, σε διαφορετικό ιστό ή σε εναλλακτι-
κό αναπτυξιακό στάδιο. Μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν, λοιπόν, το εναλλακτικό επίπεδο, χρόνο και τόπο 
έκφρασης ώστε να διαλευκάνουν τη φυσιολογική λει-
τουργία του γονιδίου αγρίου τύπου.

Πειράματα στα οποία χρησιμοποιήθηκε το γονίδιο 
myc κατέδειξαν την ισχύ της χρήσης της διαγονιδι-
ακής τεχνολογίας στην αποκάλυψη της λειτουργίας 

Σε αναζήτηση του κυττάρου µε το αλληλόµορφο απώλειας λειτουργίας
βάζουµε στην καλλιέργεια αντιβιοτικό που σκοτώνει όλα τα κύτταρα 
που δεν περιέχουν το επιλέξιµο στοιχείο

Kύτταρα που επιβιώνουν έχουν το αλληλόµορφο 
απώλειας λειτουργίας (1% ή λιγότερο).
Ξεκινάµε καινούρια καλλιέργεια µε τα κύτταρα που επιβίωσαν

(α) Κατασκευή ενός αλληλόµορφου απώλειας λειτουργίας σε ΕΠ κύτταρα

(β)

πρώιµη βλαστοκύστη
(    10,000)

καλλιέργεια σε 
εκατοµµύρια 
εµβρυϊκού τύπου 
(ΕΠ) κύτταρα

Οµόλογος ανασυνδυασµός στον πυρήνα των ΕΠ κυττάρων

Χρωµόσωµα ΕΠ κυττάρων µε το αλληλόµορφο αγρίου τύπου

Χρωµόσωµα ΕΠ κυττάρων µε το αλληλόµορφο απώλειας λειτουργίας

κατασκευή απώλειας λειτουργίας

κλώνος που περιέχει το γονίδιο 
που µας ενδιαφέρει

5'
δηµιουργία κατασκευής απώλειας 
λειτουργίας µε την προσθήκη ενός 
επιλέξιµου στοιχείου

3'

5'
το στοιχείο καταστρέφει τη 
µεταγραφική µονάδα

3'

'3'5

προσθήκη κλωνοποιηµένου
DNA στην κυτταρική καλλιέργεια

Εικόνα Ε.8 Απώλεια λειτουργίας ενός γονιδίου σε ΕΠ κύτταρα ποντικού. (α) Μια πρώιμη βλαστοκύστη ποντικού μπορεί να διατηρηθεί σε 
καλλιέργεια, υπό συνθήκες που επιτρέπουν στα κύτταρα της ΕΚΜ (έσω κυτταρικής μάζας) να διατηρηθούν αδιαφοροποίητα ως ΕΠ κύτταρα. Στο 
εργαστήριο, ένας DNA κλώνος που περιέχει το γονίδιο που μας ενδιαφέρει, είναι δυνατόν να μετατραπεί σε ένα μεταλλαγμένο αλληλόμορφο που 
περιέχει ένα επιλέξιμο στοιχείο. Αυτή η «κατασκευή απώλειας λειτουργίας» προστίθεται στην καλλιέργεια των ΕΠ κυττάρων, όπου θα συμβεί 
ομόλογος ανασυνδυασμός. (β) Ένα χιμαιρικό ποντίκι που έχει φτιαχτεί από κύτταρα που έχουν προέλθει από ένα φυσιολογικό έμβρυο (αλμπίνο) 
και κύτταρα που έχουν προκύψει από τα μεταλλαγμένα ΕΠ κύτταρα (σκούρο agouti).

Δύο θηλυκά µονοκυττάρια έµβρυα ποντικού (µε δύο Χ χρωµοσώµατα)

χωρίς ένεση

προ-πυρήνες

ένεση του SRY DNA

ΘΗΛΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

19 ζεύγη αυτοσωµικών,
δύο Χ χρωµοσώµατα

19 ζεύγη αυτοσωµικών, 
δύο Χ χρωµοσώµατα και το SRY διαγονίδιο

Εικόνα Ε.9 Το πρωτόκολλο διαγονιδιακού ποντικού αποδεικνύει ότι 
ο SRY είναι ο γενετικός τόπος που ευθύνεται για τον καθορισμό του 
ανδρικού φύλου και των όρχεων κατά την εμβρυογένεση. Τμήματα 
DNA που περιείχαν το γονίδιο SRY και τις ρυθμιστικές του αλληλουχίες 
από τον ποντικό εισήχθησαν με ένεση σε έναν αριθμό εμβρύων τα 
οποία αναπτύχθηκαν σε ζώα. Φυσιολογικά ΧΧ ζώα που δεν έφεραν το 
διαγονίδιο αναπτύχθηκαν σε θηλυκά. Όμως η παρουσία του διαγονιδίου 
SRY σε ένα ΧΧ έμβρυο ήταν αρκετή για να επάγει την ανάπτυξη σε 
αρσενικό.
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uteείναι αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων και άλλων 
γονιδίων που εκφράζονται διαφορικά στα κύτταρα 
που βρίσκονται σε καλλιέργεια από τα κύτταρα in 
vivo. Γι’ αυτούς τους λόγους, δεν είναι δυνατόν να 
βασιζόμαστε στα αποτελέσματα πειραμάτων κυττα-
ροκαλλιεργειών, ώστε να εξηγήσουμε την πραγματι-
κή λειτουργία ενός γονιδίου. Αντίθετα, είναι απαραί-
τητο να εξετάζουμε τα αποτελέσματα της διαφορικής 
γονιδιακής έκφρασης σε in vivo συνθήκες.

Για να μάθουν εάν η αυξημένη έκφραση του γονι-
δίου myc επηρεάζει τον σχηματισμό όγκων σε διάφο-
ρους ιστούς του ποντικού, οι ερευνητές χρησιμοποί-
ησαν τη διαγονιδιακή τεχνολογία (Εικόνα Ε.10). Σε 
μια πειραματική διαδικασία, πρόσθεσαν τον υποκι-
νητή του γονιδίου της ανοσοσφαιρίνης στην κωδική 
αλληλουχία του myc, ώστε να φτιάξουν μια διαγονιδι-
ακή σειρά ποντικών που θα εκφράζει υψηλά επίπεδα 
myc στα πρόδρομα Β κύτταρα, τα οποία εκφράζουν 
τις ανοσοσφαιρίνες. Σε μια άλλη πειραματική δια-
δικασία, πρόσθεσαν ιστο-ειδικούς υποκινητές, όπως 
ενός που εκφράζεται στον μαστικό αδένα, στην κωδι-
κή περιοχή του myc. Σε ένα ακόμη πείραμα, πρόσθε-
σαν άνωθεν της κωδικής περιοχής του myc έναν υπο-
κινητή που εκφράζεται σε όλους τους ιστούς, όταν 
το έμβρυο ή το ενήλικο ποντίκι εκτεθεί στην ουσία 
δεξαμεθαζόνη, μια ορμόνη των γλυκοκορτικοειδών. 

Τα αποτελέσματα όλων αυτών των πειραμάτων 
έδειξαν ότι η υπερέκφραση του γονιδίου myc δεν 

γονιδίων υπό εκτοπική έκφραση – δηλαδή έκφραση 
σε εναλλακτικό τόπο, χρόνο ή επίπεδο. Αρχικά, οι 
ερευνητές ανακάλυψαν το γονίδιο myc στο γονιδίωμα 
του ρετροϊού που προκαλεί μυελοδυσπλασία στο κο-
τόπουλο. Κύτταρα κοτόπουλου σε καλλιέργεια που 
είχαν εκτεθεί στον ιό μετατρέπονταν σε ογκογονικά. 
Ομόλογα του γονιδίου myc βρέθηκαν στα ποντίκια και 
σε άλλα σπονδυλωτά, μεταξύ τους και στον μακρύ 
βραχίονα του χρωμοσώματος 8 του ανθρώπου, μέσω 
πειραμάτων υβριδοποίησης, αλλά όχι στο γονιδίωμα 
ασπόνδυλων μοντέλων-οργανισμών, όπως στη μύγα 
Drosophila. Ακόμη, σε καρκινικά κύτταρα ασθενών με 
λέμφωμα Μπέρκετ – έναν τύπο καρκίνου των Β κυτ-
τάρων του ανοσοποιητικού συστήματος – το γονίδιο 
myc εμφανίζεται συχνά κοντά σε κάποιο σημείο ρήξης 
μιας αμοιβαίας μετατόπισης που συμβαίνει μεταξύ 
των μακριών βραχιόνων των χρωμοσωμάτων 8 και 
14, η οποία είναι χαρακτηριστική αυτών των καρ-
κινικών κυττάρων. Στη μετατοπισμένη θέση του, το 
γονίδιο συνήθως εκφράζεται σε υψηλότερα επίπεδα 
από τα φυσιολογικά. Μη καρκινικά ζωϊκά κύτταρα 
εκφράζουν το γονίδιο myc σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 
Το εύρημα αυτό αποτελεί πιθανή απόδειξη ότι τα 
μη φυσιολογικά επίπεδα έκφρασης του myc μπορεί 
να βοηθούν στην «καρκινοποίηση» των κυττάρων. 
(Ο βιοχημικός μηχανισμός λειτουργίας του προϊόντος 
του γονιδίου myc περιγράφεται στο Κεφάλαιο 18 του 
κυρίως κειμένου).

Αποτελέσματα πειραμάτων με χρήση κυτταροκαλ-
λιεργειών υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση. Παρό-
λα αυτά, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν 
μελετηθεί, τα κύτταρα θηλαστικών σε καλλιέργεια 
εμφανίζουν πολύ διαφορετικά προγράμματα γονιδι-
ακής έκφρασης από τα κύτταρα για τα οποία υποτί-
θεται ότι λειτουργούν ως μοντέλα. Συμπερασματικά, 
τα αποτελέσματα μελετών που χρησιμοποιούν κυτ-
ταροκαλλιέργειες δεν είναι απαραίτητο να αντικα-
τοπτρίζουν την in vivo κυτταρική απάντηση σε κά-
ποια αλλαγή στην γονιδιακή ενεργότητα. Εκτός από 
τις διαφορές σε γονιδιακή ενεργότητα, κύτταρα που 
μεγαλώνουν in vitro και in vivo έχουν διαφορές στη 
δομή της χρωματίνης και στο πρότυπο της μεθυλίω-
σης του DNA. Η ασυμφωνία αυτή δεν προκαλεί έκ-
πληξη, μιας και τα κύτταρα μέσα στο σώμα, σε αντί-
θεση με τις κυτταροκαλλιέργειες, βρίσκονται σε ένα 
σύνθετο περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει συνεχή 
έκθεση σε μοριακά σήματα, τα οποία προέρχονται 
από διαφορετικά κύτταρα του σώματος. Οι ζώντες 
οργανισμοί διαθέτουν επίσης ένα διάχυτο ανοσοποιη-
τικό σύστημα, το οποίο είναι αδύνατον να αναπαρα-
χθεί in vitro. Είναι, λοιπόν, πιθανόν ο φαινότυπος που 
παρατηρείται ως απόκριση στην εναλλακτική έκφρα-
ση ενός γονιδίου στις κυτταροκαλλιέργειες, να μην 
οφείλεται αποκλειστικά σε αυτό το γονίδιο, αλλά να 

(1) Ο γενετικός τόπος myc του γονιδιώµατος του ποντικού
Yποκινητές Eξόνια

(2) Υβριδική κατασκευή DNA που περιέχει την κωδική αλληλουχία 
      του myc υπό τον έλεγχο ενός επαγόµενου υποκινητή

επαγόµενος 
υποκινητής

(α)

(β)

Εικόνα Ε.10 Η διαγονιδιακή έκφραση του γονιδίου myc δίνει πλη-
ροφορίες για τον ρόλο του γονιδίου στον σχηματισμό όγκων. (α) 
Κατασκευή ενός διαγονιδίου που περιέχει το γονίδιο myc κάτω από 
τον έλεγχο ενός επαγόμενου υποκινητή: (1) δομή του ενδογενούς 
myc γονιδίου και (2) της διαγονιδιακής κατασκευής με τον επαγόμε-
νο υποκινητή από δεξαμεθαζόνη που έχει προστεθεί στο τμήμα του 
γονιδίου myc το οποίο περιέχει την κωδική αλληλουχία. (β) στύπωμα 
κατά Northern που δείχνει την επαγωγή της έκφρασης του διαγονιδίου 
σε μια σειρά ενήλικων ιστών.
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ute ρει. Χρησιμοποιούν τις ρυθμιστικές μεταλλαγές ώστε 
να ταυτοποιήσουν τις βάσεις που είναι αναγκαίες 
για σωστή γονιδιακή λειτουργία. Λόγω του μεγάλου 
αριθμού οργανισμών που απαιτούνται, αυτή η προ-
σέγγιση δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για να 
μελετηθεί η γονιδιακή ρύθμιση στα ποντίκια. Αντίθε-
τα, οι γενετιστές που μελετούν ποντίκια πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν διαγονιδιακά ζώα.

Όταν έχουν έτοιμο τον γενωμικό κλώνο ενός γονι-
δίου του ποντικού που τους ενδιαφέρει, οι ερευνητές 
μπορούν να του προσθέσουν περιβάλλουσες αλληλου-
χίες οι οποίες μπορεί να περιέχουν τις ρυθμιστικές του 
περιοχές. Στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουν 
μελετηθεί έως τώρα, οι ρυθμιστικές περιοχές έχουν 
οριοθετηθεί εντός 5-10 κιλοβάσεων DNA άνωθεν της 
κωδικής αλληλουχίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, αύτη είναι 
η πρώτη περιοχή που εξετάζει ένας ερευνητής στην 
αρχή ενός ερευνητικού σχεδίου. Μπορεί να φαίνεται 
αντιφατικό, όμως η ίδια η κωδική περιοχή δεν είναι 
χρήσιμη σε έναν ερευνητή όταν ο στόχος του είναι 
να μελετήσει τα ρυθμιστικά στοιχεία ενός γονιδίου. 
Στην πραγματικότητα, το καλύτερο είναι η κωδική 
περιοχή να αντικατασταθεί με αυτή ενός γονιδίου 
αναφοράς, του οποίου το πρωτεϊνικό προϊόν είναι πιο 
εύκολο να ανιχνευθεί. Το πιο σύνηθες γονίδιο ανα-
φοράς είναι αυτό της β-γαλακτοσιδάσης (lacZ) από 
τα βακτήρια E. coli (Εικόνα Ε.11). Όπως περιγρά-
φεται στο Κεφάλαιο 9 του κυρίως κειμένου, το ένζυ-
μο β-γαλακτοσιδάση που κωδικοποιείται από αυτό 
το γονίδιο θα μετατρέψει ένα ειδικό υπόστρωμα, το 
X-Gal, σε ένα χρωμοφόρο προϊόν το οποίο μπορεί να 
παρατηρηθεί στο μικροσκόπιο.

Για να χαρακτηρίσουμε τη ρυθμιστική περιοχή που 
σχετίζεται με ένα γονίδιο, πρέπει πρώτα να ετοιμά-
σουμε μια σειρά διαγονιδιακών κατασκευών, σε κάθε 
μια από τις οποίες θα προσθέσουμε διαφορετικά 
τμήματα ή μεταλλαγμένα κομμάτια της υποτιθέμε-
νης ρυθμιστικής περιοχής στο γονίδιο αναφοράς. Στη 
συνέχεια ετοιμάζουμε μια σειρά διαγονιδιακών ζώων, 
προσθέτοντας με μικροένεση τις διαγονιδιακές κατα-
σκευές σε διαφορετικά έμβρυα ποντικού. Έπειτα, και 
αφού διασταυρώσουμε τις σειρές αυτές σε συγκε-
κριμένο χρόνο, παίρνουμε έμβρυα στα αναπτυξιακά 
στάδια κατά τα οποία εκφράζεται κανονικά το γονί-
διο του ποντικού που μας ενδιαφέρει. Εξετάζοντας το 
πρότυπο του χρωμοφόρου προϊόντος σε κάθε εμβρυ-
ϊκό στάδιο και συγκρίνοντάς το με το πρότυπο του 
ενδογενούς γονιδίου, μπορούμε να χαρτογραφήσουμε 
την έκταση των cis-ρυθμιστικών περιοχών. Το πρότυ-
πο του ενδογενούς προϊόντος μπορεί να ανιχνευθεί με 
τη χρήση ειδικών αντισωμάτων που είναι κατάλληλα 
σημασμένα για πειράματα ανοσοϊστοχημείας. Εάν το 
σήμα του αντισώματος είναι χρωμοφόρο διαφορετι-
κού χρώματος από αυτό του γονιδίου αναφοράς, τότε 

επηρεάζει τη φυσιολογική αναπτυξιακή διαδικασία. 
Ακόμα και όταν το γονίδιο υπερεκφραζόταν σε πολ-
λούς αναπτυσσόμενους ιστούς, τα ζώα που γεννιό-
ντουσαν ήταν φυσιολογικά. Επιπλέον, ακόμα και στα 
ενήλικα ζώα, τα περισσότερα κύτταρα που υπερεκ-
φράζουν το γονίδιο myc δεν επιδεικνύουν ποτέ μη 
φυσιολογικό φαινότυπο. Παρόλα αυτά, η συχνότητα 
εμφάνισης όγκων αυξήθηκε σημαντικά στους περισ-
σότερους τύπους ιστών. Το συμπέρασμα ήταν ότι η 
μη φυσιολογική έκφραση του γονιδίου myc δεν ήταν 
από μόνη της αρκετή να μετατρέψει τα κύτταρα σε 
καρκινικά. Ήταν όμως δυνατόν, σε συνδυασμό με άλ-
λες σωματικές μεταλλαγές, τα κύτταρα να μετατρα-
πούν σε καρκινικά. Οι παρατηρήσεις αυτές ενισχύουν 
την υπόθεση η οποία υποστηρίζει ότι ο καρκινικός 
φαινότυπος είναι αποτέλεσμα συσσώρευσης πολλα-
πλών μεταλλαγών στους κλωνικούς απογόνους ενός 
κυττάρου (βλέπε Κεφάλαιο 19 του κυρίως κειμένου). 

Βιοχημικές και γενετικές μελέτες υποδεικνύουν 
ότι το πρωτεϊνικό προϊόν του αγρίου τύπου myc είναι 
συστατικό ενός μεταγραφικού παράγοντα, ο οποί-
ος βοηθά στον έλεγχο της αύξησης των κυτταρικών 
πληθυσμών σχεδόν όλων των ιστών του οργανισμού 
(όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 18 του κυρίως 
κειμένου).

Η χρήση της διαγονιδιακής τεχνολογίας για τον 
χαρακτηρισμό ρυθμιστικών περιοχών

Για να κατανοήσουμε την εμβρυϊκή ανάπτυξη, πρέ-
πει να γνωρίζουμε τόσο τη λειτουργία των πρωτεϊνών 
που είναι σημαντικές για τη διαδικασία αυτή όσο και 
το πώς ρυθμίζονται τα γονίδια που κωδικοποιούν για 
αυτές τις πρωτεΐνες. Σε ένα φυσιολογικά διαφορο-
ποιούμενο κύτταρο, το πρότυπο της γονιδιακής έκ-
φρασης ρυθμίζεται με λεπτομέρεια, με κάθε γονίδιο 
να εκφράζεται σε ακριβή επίπεδα και κάθε γονίδιο 
να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται τη στιγμή 
που πρέπει. Οι γενετιστές γνωρίζουν πως οι in cis 
ρυθμιστικές περιοχές – δηλαδή οι ρυθμιστικές περιο-
χές στο ίδιο χρωμόσωμα – οι οποίες είναι στενά συν-
δεδεμένες με κάθε γονίδιο ρυθμίζουν τη στιγμή και 
τα επίπεδα της έκφρασης κάθε γονιδίου. Η διαγονι-
διακή τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό 
της θέσης και της αλληλουχίας τέτοιων περιοχών.

Οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να χαρακτηρί-
σουν τα cis-ρυθμιστικά στοιχεία μονοκύτταρων ορ-
γανισμών, όπως βακτήρια και σακχαρομύκητες, με 
πειράματα τυχαίας μεταλλαξιγένεσης. Σε τέτοια 
πειράματα που περιλαμβάνουν την καλλιέργεια εκα-
τομμυρίων μεταλλαγμένων κυττάρων, οι ερευνητές 
επιλέγουν εκείνα τα κύτταρα που έχουν μοναδιαίες 
αλλαγές βάσεων ή μικρές ελλείψεις οι οποίες επηρεά-
ζουν την cis-ρύθμιση ενός γονιδίου που τους ενδιαφέ-
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uteΤα μόνα κύτταρα που εκφράζουν το Tcp10bt είναι τα 
αρσενικά γαμετικά κύτταρα που διαφοροποιούνται 
σε σπερματοκύτταρα. Τα κύτταρα στα σπερματικά 
σωληνάρια, τα οποία ονομάζονται κύτταρα σερτό-
λι, διευκολύνουν τη διαφοροποίηση του σπέρματος. 
Όταν οι ερευνητές καταστρέφουν τους όρχεις και 
τοποθετούν τα σπερματοκύτταρα σε καλλιέργεια, 
δεν μπορούν να προσομοιάσουν ακριβώς τις κανο-
νικές συνθήκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαφο-
ροποίηση των γαμετικών κυττάρων να συνεχίζεται 
μόνο για λίγο σε in vitro συνθήκες. Όμως, η διαφορο-
ποίηση πολυδύναμων κυττάρων σε ώριμα σπερμα-
τοζωάρια διαρκεί έξι εβδομάδες στα ποντίκια.

Η διαφοροποίηση των σπερματοκύτταρων είναι 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους κυτταρικούς βιο-
λόγους, διότι οι μηχανισμοί ρύθμισής της μπορεί να 
διαφέρουν σημαντικά από αυτούς που ελέγχουν τη 
διαφοροποίηση άλλων κυττάρων. Αυτό συμβαίνει εν 
μέρει, διότι οι μεταμορφώσεις των διαφοροποιού-
μενων σπερματοκύτταρων είναι δραματικές σε σχέ-
ση με αυτές που συμβαίνουν σε άλλους κυτταρικούς 
τύπους. Εκτός από το σχήμα και το μέγεθος των 
σπερματογόνων κυττάρων, τα οποία από μεγάλα, 
στρογγυλά, πολυδύναμα κύτταρα διαφοροποιού-
νται σε μικροσκοπικά, αδύνατα, σχεδόν χωρίς κυτ-
ταρόπλασμα σπερματοζωάρια, αλλάζει δραστικά 
και το γενετικό τους πρόγραμμα. Τα πολυδύναμα 
κύτταρα έχουν ένα κανονικό πρόγραμμα γονιδια-
κής έκφρασης, αλλά και χρωμοσώματα με κανονική 
χρωματινική δομή. Αντίθετα, τα χρωμοσώματα των 
διαφοροποιημένων σπερματικών κυττάρων έχουν 
μια μοναδική χρωματινική δομή χωρίς ιστόνες και 
χωρίς καμιά γονιδιακή ενεργότητα. Για να κατανο-
ήσουν αυτές τις διαφορές, οι γενετιστές που μελε-
τούν τα ποντίκια έχουν προσπαθήσει να χαρακτη-
ρίσουν τις ρυθμιστικές περιοχές που σχετίζονται με 
γονιδιακή ενεργότητα στα σπερματογόνα κύτταρα.

Για να αναλύσουν τη ρυθμιστική περιοχή που 
σχετίζεται με το Tcp10bt γονίδιο, οι γενετιστές 
έφτιαξαν πρώτα μια σειρά διαγονιδιακών κατα-
σκευών, οι οποίες έφεραν διαφορετικά μήκη DNA 
από τις περιβάλλουσες αλληλουχίες του Tcp10bt γο-
νιδίου, συγκολλημένες στην κωδική αλληλουχία του 
lacZ. Το αποτέλεσμα ήταν έξι DNA κατασκευές οι 
οποίες περιείχαν 0.6-1.6 κιλοβάσεις DNA από την 
υποτιθέμενη ρυθμιστική περιοχή του Tcp10bt γονιδί-
ου. Οι ερευνητές εισήγαγαν με μικροένεση αντίγρα-
φα της κάθε DNA κατασκευής σε πολλαπλά έμβρυα 
ποντικού, δημιουργώντας τουλάχιστον τέσσερεις 
διαφορετικές διαγονιδιακές σειρές ποντικών για 
κάθε κατασκευή. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιη-
θούν πολλαπλές διαγονιδιακές σειρές σε ένα τέτοιο 
πείραμα, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι κάθε φαινό-
τυπος προκαλείται από την αλληλουχία του ίδιου 

μπορούμε να παρατηρήσουμε ταυτόχρονα το ενδογε-
νές γονιδιακό προϊόν και το ένζυμο αναφοράς στο μι-
κροσκόπιο. Επιπλέον μελέτη μοναδικών μεταλλαγών 
αντικατάστασης βάσης ή μικρών ελλείψεων και της 
επιρροής τους στο πρότυπο έκφρασης μπορεί να μας 
οδηγήσει στην πλήρη κατανόηση των διαφορετικών 
cis-ρυθμιστικών στοιχείων. Η συνολική συμπεριφορά 
αυτών των cis ρυθμιστικών στοιχείων μας βοηθά να 
καθορίσουμε το σύνθετο πρότυπο έκφρασης ενός γο-
νιδίου στον χώρο και τον χρόνο, το οποίο επηρεάζει 
την ανάπτυξη.

Ένα παράδειγμα χρήσης της διαγονιδιακής τε-
χνολογίας στη μελέτη της γονιδιακής ρύθμισης είναι 
η ανάλυση του γονιδίου που ονομάζεται πρωτεΐνη Τ 
συμπλόκου-10 βτ (T complex protein-10bt – Tcp10bt). 

Pυθµιστική
περιοχή

Εισαγωγή µε ένεση διαγονιδιακής κατασκευής στον έναν προπυρήνα 
του εµβρύου σταδίου ενός κυττάρου του ποντικού. 

Τοποθέτηση των εµβρύων στον ωαγωγό δεκτικού θηλυκού

5 '

Ποντίκι E. coli

Διασταύρωση του διαγονιδιακού ζώου για τη δηµιουργία κύησης.
Aποµόνωση και χρώση εµβρύων για εντοπισµό ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης.

Kωδική περιοχή
Γενωµικός κλώνος ποντικού γονίδιο β-γαλακτοσιδάσης του E. coli

Εικόνα Ε.11 Η διαγονιδιακή τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την ανάλυση cis-ρυθμιστικών περιοχών. Μια κατασκευή DNA 
που περιέχει τη ρυθμιστική περιοχή ποντικού που μας ενδιαφέρει 
προστίθεται στο γονίδιο αναφοράς που προέρχεται από το βακτήριο 
E. coli. Η λειτουργία της ρυθμιστικής περιοχής μπορεί να εξακριβω-
θεί με την παρατήρηση διαγονιδιακών εμβρύων που εκφράζουν τη 
β-γαλακτοσιδάση. Στο παράδειγμα που φαίνεται εδώ, η έκφραση παρα-
τηρείται στο αναπτυσσόμενο πρόσθιο άκρο (μπλε) τριών διαγονιδιακών 
ποντικών που έχουν προκύψει ανεξάρτητα και περιέχουν ολόκληρη 
τη ρυθμιστική περιοχή του Tbx5 γονιδίου του ποντικού, το οποίο είναι 
γνωστό ότι συμμετέχει συγκεκριμένα στην ανάπτυξη των πρόσθιων 
άκρων όλων των σπονδυλωτών. 
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δεικνύουν ότι η απουσία του pme75 προκαλεί τον 
φαινότυπο της κοντής ουράς. Είναι πολύ πιθανόν η 
έλλειψη των 200 κιλοβάσεων να αφαιρεί και άλλα 
γονίδια, και με βάση τα γενετικά δεδομένα και μόνο, 
δεν είναι δυνατόν να αποκλείσουμε την πιθανότητα 
η έλλειψη άλλων άγνωστων γονιδίων να προκαλεί 
τον μεταλλαγμένο φαινότυπο.

Το διαγονιδιακό πρωτόκολλο που φαίνεται στην 
Εικόνα Ε.13 αποτελεί μια διέξοδο για το τέλμα 
αυτό. Το πρώτο βήμα είναι να φτιάξουμε μια δια-
γονιδιακή κατασκευή που θα περιέχει ολόκληρη την 
κωδική περιοχή του pme75 με τις ρυθμιστικές της αλ-
ληλουχίες. Στη συνέχεια θα εισάγουμε την κατασκευή 
με μικροένεση σε έμβρυα ποντικού αγρίου τύπου, 
ώστε να πάρουμε μια διαγονιδιακή σειρά. Διασταυ-
ρώνοντας αυτή τη διαγονιδιακή σειρά με ζώα που 
έχουν τη μεταλλαγή στον γενετικό τόπο Τ, παίρνουμε 
απογόνους που έχουν την 200 κιλοβάσεων έλλειψη 
στον τόπο Τ και ένα λειτουργικό pme75 γονίδιο σε 
κάποιο άλλο χρωμόσωμα – στη θέση όπου έχει εισα-
χθεί τυχαία η διαγονιδιακή κατασκευή. Αυτά τα ζώα 
διαθέτουν φυσιολογικού μήκους ουρά. Η παρατήρηση 
της διόρθωσης του μεταλλαγμένου φαινοτύπου από 
το διαγονίδιο, αποδεικνύει ότι ο γενετικός τόπος Τ 
είναι ισοδύναμος με το γονίδιο pme75.

του διαγονιδίου και όχι από τις αλληλουχίες που 
τυχαίνει να περιβάλλουν το σημείο ένθεσης του δι-
αγονιδίου. 

Η Εικόνα Ε.12 μας δείχνει πώς κατέστη δυνατόν 
να χαρτογραφηθεί η ρυθμιστική περιοχή που σχετί-
ζεται με το Tcp10bt γονίδιο, εξετάζοντας απλώς για 
την παρουσία lacZμεταγράφων στο RNA από όρχεις 
της κάθε διαγονιδιακής σειράς ποντικού με στύπω-
μα κατά Northern. Όπως φαίνεται στην εικόνα, η 
μεταγραφή του lacZ γονιδίου δεν ήταν δυνατόν να 
ανιχνευτεί στους όρχεις διαγονιδιακών ποντικών, 
τα οποία διέθεταν κατασκευές με 0.75 ή λιγότερες 
κιλοβάσεις από την περιβάλλουσα αλληλουχία του 
Tcp10bt γονιδίου. Αντίθετα, οι διαγονιδιακές σειρές 
με 0.97 ή περισσότερες κιλοβάσεις της περιβάλλου-
σας αλληλουχίας είχαν υψηλή έκφραση στους όρχεις 
και όχι σε κάποιον άλλο ιστό του ποντικού. 

Μέσω των παρατηρήσεων αυτών εντοπίστηκε 
μια σημαντική cis-ρυθμιστική περιοχή 227 βάσεων, 
ειδική για τους όρχεις, που βρίσκεται 746 με 973 
βάσεις άνωθεν του Tcp10bt γονιδίου. Έχοντας αυτή 
την πληροφορία, ήταν δυνατόν να σχεδιαστούν επι-
πλέον πειράματα, ώστε να εξεταστεί με μεγαλύ-
τερη λεπτομέρεια τόσο η ρυθμιστική περιοχή όσο 
και η ταυτότητα των πρωτεϊνών που προσδένονται 
και ρυθμίζουν την περιοχή αυτή. Μέσω αυτών των 
επιπλέον πειραμάτων, οι ερευνητές ταυτοποίησαν 
ειδικές πρωτεΐνες των όρχεων που ενεργοποιούν το 
Tcp10bt γονίδιο.

Η χρήση της διαγονιδιακής τεχνολογίας στη 
σύνδεση μεταλλαγμένων φαινοτύπων με 
συγκεκριμένες μεταγραφικές μονάδες

Μια τρίτη σημαντική χρήση των διαγονιδιακών ερ-
γαλείων είναι στη σύνδεση ενός κλωνοποιημένου 
γονιδίου με κάποιον γενετικό τόπο που έχει συν-
δεθεί με έναν μεταλλαγμένο φαινότυπο. Ας εξετά-
σουμε, για παράδειγμα, τον γενετικό τόπο Brachyury 
του ποντικού, ο οποίος συμβολίζεται με Τ. Αυτός 
ο γενετικός τόπος καθορίζεται από μια επικρατή 
μεταλλαγή που έχει επαχθεί με ακτίνες Χ και προ-
καλεί στα ετερόζυγα Τ/+ ζώα ανάπτυξη κοντής ου-
ράς. Χρησιμοποιώντας ανάλυση υψηλής διακριτικής 
ικανότητας και κλωνοποίηση θέσης (όπως περιγρά-
φονται στο Κεφάλαιο 11), οι ερευνητές έδειξαν ότι η 
μεταλλαγή του τόπου Τ σχετίζεται με μια έλλειψη 
200 κιλοβάσεων στο χρωμόσωμα 17. Ταυτοποίησαν 
επίσης μια μεταγραφική μονάδα που ονομάζεται 
pme75, η οποία βρίσκεται σε αυτές τις 200 κιλοβά-
σεις της έλλειψης. Κανονικά, το pme75 εκφράζεται 
στον εμβρυϊκό ιστό που θα αναπτυχθεί σε ουρά. 
Παρ’ ότι το υπονοούν, τα δεδομένα αυτά δεν απο-

1.6 kb
1.3 kb

1.16 kb
0.97 kb

0.75 kb
0.6 kb

1 
2 
3 
4 
5 
6

β-γαλακτοσιδάση(α)

(β)

Εικόνα Ε.12 Παράδειγμα χρήσης της διαγονιδιακής τεχνολογίας στη 
χαρτογράφηση της cis-ρυθμιστικής περιοχής που σχετίζεται με το 
γονίδιο Tcp10bt. (α) Φτιάχτηκαν διαφορετικές υβριδικές κατασκευές 
DNA με ποικίλα μήκη της περιβάλλουσας αλληλουχίας του γονιδί-
ου Tcp10bt, που συγκολλήθηκαν στο γονίδιο του E. coli (το οποίο 
λειτουργεί ως γονίδιο αναφοράς). (β) Απομονώθηκε RNA από τους 
όρχεις διαγονιδιακών ποντικών που περιείχαν τα διαφορετικά μήκη 
της περιβάλλουσας αλληλουχίας (φαίνεται σε κιλοβάσεις). Με 0.75 
κιλοβάσεις περιβάλλουσας αλληλουχίας δεν παρατηρήθηκε μεταγραφή 
του γονιδίου αναφοράς, ενώ η μεταγραφή έλαβε χώρα με όλες τις 
μεγαλύτερες περιβάλλουσες αλληλουχίες.
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Ε.3 Τα ομοιοτικά γονίδια: ένα περιεκτικό παράδειγμα
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uteοποίο ορίζεται CFTR), το πρώτο βήμα προς τη δημι-
ουργία του ζωικού μοντέλου ήταν η κλωνοποίηση του 
ομόλογου γονιδίου στον ποντικό. Η ανάπτυξη του ζω-
ικού μοντέλου απαιτούσε επίσης τη δημιουργία μιας 
κατασκευής απώλειας λειτουργίας για το CFTR, την 
ανάπτυξη μιας καλλιέργειας ΕΠ κυττάρων από βλα-
στοκύστη ποντικού, τη διαμόλυνση των ΕΠ κυττάρων 
με την κατασκευή απώλειας λειτουργίας του CFTR 
γονιδίου, την επιλογή των κυττάρων στα οποία είχε 
αντικατασταθεί το αγρίου τύπου CFTR γονίδιο με 
το αλληλόμορφο απώλειας λειτουργίας μέσω ομόλο-
γου ανασυνδυασμού, και τελικά, την παραγωγή και 
ανάλυση των χιμαιρικών ποντικών και των απογόνων 
τους. Τα ομόζυγα ζώα για το αλληλόμορφο απώλειας 
λειτουργίας του CFTR εμφανίζουν έναν μεταλλαγμέ-
νο φαινότυπο ο οποίος είναι παρόμοιος με αυτόν των 
ανθρώπων που πάσχουν από κυστική ίνωση. Έτσι, 
οι ερευνητές φαρμακευτικών εταιριών μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν αυτά τα ποντίκια στην προσπάθειά 
τους να αναπτύξουν φάρμακα για την ανακούφιση 
των συμπτωμάτων της ΚΙ, ώστε να ελέγξουν την απο-
τελεσματικότητα καινούριων προϊόντων. 

E.3 Τα ομοιοτικά γονίδια: 

ςένα περιεκτικό παράδειγμα

Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς οι 
βιολόγοι χρησιμοποίησαν τις τεχνολογίες της πυρηνι-
κής μικροένεσης και της γονιδιακής στόχευσης για να 
διαλευκάνουν τη γονιδιακή λειτουργία είναι η ανά-
λυση της οικογένειας των ομοιοτικών (Hox) γονιδίων. 
Τα γονίδια Hoxείναι γονίδια ομοιοτικής επιλογής, 
δηλαδή γονίδια που ελέγχουν την ανάπτυξη των με-
ταμερικών χαρακτηριστικών του σώματος. Τα μέλη 
της οικογένειας Hoxμοιράζονται σε τέσσερα μη συν-
δεδεμένα γονιδιακά συμπλέγματα, τα οποία περιέ-
χουν 9-11 γονίδια το καθένα (Εικόνα Ε.15).

Οι ερευνητές ανακάλυψαν την οικογένεια Hox στα 
ποντίκια μέσω μελετών διασταυρούμενης υβριδοποί-
ησης, χρησιμοποιώντας ως μόρια-ανιχνευτές τα ομοι-
οτικά γονίδια της μύγας D. melanogaster. Στην πραγ-
ματικότητα, τα γονίδια ομοιοτικής επιλογής ταυτο-
ποιήθηκαν αρχικά με βάση τις μεταλλαγές που προ-
καλούσαν στις μύγες τέσσερα φτερά αντί για δύο, 
ανώμαλη ανάπτυξη των μεταμερών του σώματος σε 
πόδια και εκτοπική ανάπτυξη ποδιών στη θέση αντε-
νών στο κεφάλι. Οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται 
από αυτά τα γονίδια βρέθηκε ότι είναι μεταγραφικοί 
παράγοντες που δρουν ως διακόπτες και οδηγούν 
τα μεταμερή της μύγας να αναπτυχθούν στον έναν ή 
στον άλλο τύπο ιστού. Ο Γουίλιαμ Μπέιτσον, ο ίδιος 
άνθρωπος που επινόησε τον όρο «γενετική», επέλεξε 

Η χρήση της διαγονιδιακής τεχνολογίας στην 
κατασκευή ενός ποντικού-μοντέλο για ασθένειες 
του ανθρώπου

Οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γονι-
διακή στόχευση, σε συνδυασμό με άλλα πρωτόκολ-
λα, για να δημιουργήσουν έναν ποντικό-μοντέλο για 
ανθρώπινες ασθένειες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα 
απώλειας λειτουργίας κάποιου γονιδίου. Επί παρα-
δείγματι, η Εικόνα Ε.14 περιγράφει τα βήματα για 
τη δημιουργία ενός ποντικού-μοντέλο για την κυστική 
ίνωση. Μετά την ταυτοποίηση και την κλωνοποίηση 
του ανθρώπινου γονιδίου της κυστικής ίνωσης (το 

Διαγονιδιακή κατασκευή που 
περιέχει το γονίδιο pme75 
µε τις ρυθµιστικές του αλληλουχίες

Εισαγωγή µε ένεση στον προπυρήνα 
αγρίου τύπου εµβρύου 
ποντικού στο στάδιο 
ενός κυττάρου

Δηµιουργία διαγονιδιακής σειράς

Διαγονιδιακό ζώο 
µε διαγονίδιο Tg (pme75)
Φυσιολογικός φαινότυπος

Φυσιολογική ουρά

Aπόγονοι: T /+ γονότυπος µε
Tg (pme75)
Φυσιολογικός φαινότυπος

T /+ γονότυπος
Φαινότυπος κοντής ουράς

X

Εικόνα Ε.13 Η διαγονιδιακή τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τον χαρακτηρισμό του γενετικού τόπου που ευθύνεται για έναν μεταλ-
λαγμένο φαινότυπο. Μια επικρατής μεταλλαγή έλλειψης στον γενετικό 
τόπο Τ προκαλεί κοντή ουρά. Ένα διαγονιδιακό ζώο που περιέχει το 
διαγονίδιο pme75 διασταυρώνεται με ένα μεταλλαγμένο ζώο, ώστε να 
προκύψουν ζώα που περιέχουν τόσο την έλλειψη όσο και το διαγονίδιο. 
Ο φυσιολογικός φαινότυπος αποδεικνύει ότι η έλλειψη του pme75 
γονιδίου είναι υπεύθυνη για τον φαινότυπο της κοντής ουράς.
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Kαλλιέργεια ΕΠ κυττάρων

Πλασµιδιακός κλώνος που περιέχει τµήµα του γενετικού 
τόπου CFTR µε το πρώτο εξόνιο από το ποντίκι.

Πρώιµη βλαστοκύστη που έχει αποµονωθεί 
από διασταύρωση µεταξύ δύο αγκούτι γονιών 
που ανήκουν στην 129/ SvJ γενετική σειρά

Ανάπτυξη κατασκευής DNA µε την προσθήκη 
επιλέξιµου στοιχείου (νεοµυκίνη – neo) και γονιδίου
κινάσης θυµιδίνης (ΤΚ) στα τµήµατα του CFTR που
έχουν προκύψει από περιοριστικές πέψεις.

Προσθήκη κλωνοποιηµένου DNA 
µε την κατασκευή απώλειας λειτουργίας 
στην καλλιέργεια των ΕΠ κυττάρων

Η κατασκευή DNA µπορεί 
να ενσωµατωθεί µε δύο 

διαφορετικούς µηχανισµούς

Έκθεση αποικιών σε ganciclovir. 
Τα κύτταρα που περιέχουν 
το ΤΚ πεθαίνουν.

Έκθεση της καλλιέργειας ΕΠ κυττάρων σε νεοµυκίνη.
Κύτταρα που επιβιώνουν περιέχουν την κατασκευή του CFTR 
ενσωµατωµένη είτε τυχαία είτε µέσω οµόλογου ανασυνδυασµού

Κύτταρο που περιέχει κατεστραµµένο αντίγραφο του εξονίου 1 του CFTR

Μεταφορά της υπόλοιπης 
αποικίας σε πιάτο.
Aρχή νέας καλλιέργειας

ΟΜΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

κατεστραµµένο εξόνιο 1 του CFTR

ΕΝΘΕΣΗ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΤΟΠΟ

neo

exon 1

exon 1

exon 1

ενδογενής τυχαίος τόπος

5' 3'

neo TK

neo TK

neo TK

(α) (γ)

(β)

(δ)

(ε)

neo

neo TK

TK

 

Ανάπτυξη καλλιέργειας ΕΠ κυττάρων µε την τοποθέτηση 
των βλαστοκύστεων σε πιάτα petri, ώστε να συµβούν 

πολλές κυτταρικές διαιρέσεις χωρίς να διαφοροποιηθούν.

Εικόνα Ε.14 Δημιουργία ποντικού-μοντέλο για την κυστική ίνωση
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Αποµόνωση εµβρύων από έγκυο Β6 θηλυκό

Tρείς τύποι απογόνων

Χρήση ανάλυσης DNA για την ταυτοποίηση των αγκούτι αρσενικών και θηλυκών ζώων 
που είναι ετερόζυγα για το αλληλόµορφο απώλειας λειτουργίας του CFTR (+/−) 
και διασταύρωση µεταξύ τους

Χρήση ανάλυσης DNA για την ταυτοποίηση 
οµόζυγων απογόνων για το αλληλόµορφο 
απώλειας λειτουργίας, οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν 
ως µοντέλα για τα στάδια της κυστικής ίνωσης

Οµόζυγοι απόγονοι για το µεταλλαγµένο 
αλληλόµορφο χρησιµοποιούνται 
ως µοντέλα για τα στάδια ασθένειας της KI

10 ΕΠ κύτταρα τοποθετούνται στα έµβρυα 
που θα επιστραφούν στη µήτρα της 
θετής Β6 µητέρας

 

Αποικία ετερόζυγων ΕΠ κυττάρων για το 
αλληλόµορφο απώλειας λειτουργίας 
του CFTR τόπου (+/−)

Τα έµβρυα αναπτύσσονται σε ζώντα ποντίκια

Διασταύρωση χίµαιρας µε Β6 µαύρο ποντίκι

Χίµαιρα 
[αγκούτι (+/−)] και [µαύρο (+/+)]

(+/+) (+/+)

(+/+)

 µαύρο (+/+)αγκούτι (+/−)αγκούτι (+/−)

)–/–()+/+( (+/–) (+/–)

(+/–) (+/–)

[αγκούτι (+/–)] και [µαύρο (+/+)]  µαύρο (+/+)

(στ)

(ζ)

(η)
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την ονομασία «ομοιοτική επιλογή» από την ελληνική 
λέξη όμοιος, η οποία περιγράφει το είδος της πα-
ραλλαγής κατά την οποία «κάτι έχει αλλάξει σε κάτι 
άλλο». Τα ομοιοτικά γονίδια φαίνεται να ελέγχουν 
την ανάπτυξη όλων των μεταμερών της δροσόφιλας 
(όπως περιγράφεται στο πορτραίτο της Drosophila, 
κεφάλαιο αναφοράς Δ στην ιστοσελίδα μας). Οι περί-
εργοι φαινότυποι που μόλις περιεγράφηκαν, συμβαί-
νουν όταν κάποιο ομοιοτικό γονίδιο δεν εκφράζεται 
στον σωστό χώρο και χρόνο. Η έλλειψη της κατάλλη-
λης έκφρασης γυρίζει τον διακόπτη, μετατρέποντας 
το εν λόγω μεταμερές σε διαφορετικό τύπο ιστού.

Τα ομοιοτικά γονίδια της δροσόφιλας κλωνοποιή-
θηκαν στις αρχές του 1980. Προς το τέλος της δεκα-
ετίας, μελέτες διασταυρούμενης υβριδοποίησης και 
κλωνοποίησης είχαν κάνει σαφή την ύπαρξη ομόλο-
γων των γονιδίων αυτών σε όλα τους πολυκύτταρους 
οργανισμούς, από τον νηματώδη C. elegans μέχρι τον 
Homo sapiens.

Σε μεταμερισμένα ζώα όπως οι μύγες, τα ομοιοτι-
κά γονίδια είναι ενεργά σε διακριτά μεταμερή όπου 
ορίζουν το πρότυπο του σώματος και τη σωστή δι-
αφοροποίηση των ιστών. Όμως ποιος είναι ο ρόλος 
τους σε οργανισμούς όπως τα ποντίκια και οι άνθρω-
ποι, οι οποίοι δεν έχουν εμφανή μεταμερή; Για να 
απαντήσουν αυτό το ερώτημα, οι ερευνητές έπρεπε 
να ξεπεράσουν ένα δύσκολο εμπόδιο: την έλλειψη 
γνωστών μεταλλαγών σε οποιονδήποτε από τους γε-

νετικούς τόπους Hox. Το πρόβλημα αυτό δεν αντιμε-
τωπιζόταν μόνο στην κατανόηση της λειτουργίας των 
Hox γονιδίων των θηλαστικών. Από την ανακάλυψη 
των ομόλογων των ομοιοτικών γονιδίων στα ποντίκια, 
έχει γίνει σύνηθες για τους αναπτυξιακούς γενετιστές 
να ψάχνουν για ομόλογα στον ποντικό κάθε γονιδί-
ου που έχει αναπτυξιακό ρόλο στη Drosophila. Αυτή 
η μέθοδος έχει οδηγήσει στην ανακάλυψη δεκάδων 
νέων γονιδίων στον ποντικό, πολλά εκ των οποίων 
δεν είχαν συνδεθεί με κάποιον γνωστό μεταλλαγμένο 
φαινότυπο.

Ο καθορισμός της λειτουργίας ενός γονιδίου από 
τους επιστήμονες απουσία χαρακτηρισμένων 
μεταλλαγών

Η ανάλυση προτύπων έκφρασης σε 
αναπτυσσόμενα έμβρυα μπορεί να δώσει 
στοιχεία για τον χρόνο και τον τόπο δράσης 
ενός γονιδίου

Ο κλώνος ενός γονιδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
εργαλείο για την ανάλυση της έκφρασης του γονιδί-
ου. Ένας τρόπος να μετατρέψουμε έναν κλώνο σε τέ-
τοιου είδους εργαλείο είναι να του προσθέσουμε ένα 
ίχνος, να τον αποδιατάξουμε και να χρησιμοποιήσου-
με τις DNA αλυσίδες που προκύπτουν ως ιχνηθέτες 
σε in situ υβριδοποίηση. Για να μελετήσουν την ανά-

Πρόσθιο Οπίσθιο

Drosophila

Ποντίκι
HoxA, χρωµόσωµα 6

HoxB, χρωµόσωµα 11

HoxC, χρωµόσωµα 15

HoxD, χρωµόσωµα 2

Εµβρυϊκόςάξονας

Γενετικός τόπος BithoraxΓενετικός τόπος Antennapedia

lab pb (Zan) Dfd Scr Antp Ubx Abd-A Abd-B

A1

B1

D1 D3 D4 D8 D9 D11 D12 D13

A2

B2

A3

B3

A4

B4

C4 C5 C6 C8 C9 C10 C11 C12 C13

A5 A6

B5 B6 B7 B8 B9

A7 A9 A13A11A10

Κατεύθυνση της µεταγραφής των γονιδίων του ποντικού

D10

Γονίδιο οµοιοτικής επιλογής της Drosophila 3' 5'

Εικόνα Ε.15 Η υπεροικογένεια των Hox γονιδίων στο ποντίκι περιέχει πολλαπλά ομόλογα κάθε μέλους της οικογένειας γονιδίων ομοιοτικής 
επιλογής της Drosophila. Τα γονίδια των τεσσάρων Hox ομάδων στο ποντίκι είναι τοποθετημένα σύμφωνα με τη μεταξύ τους ομολογία και με 
συγκεκριμένα γονίδια της Drosophila. Δεν έχουν όλες οι ομάδες ομόλογα του κάθε γονιδίου της Drosophila. Από το γονίδιο 9 και μετά, υπάρχουν 
πολλαπλά ομόλογα του γονιδίου Abd-B της Drosophila στις Hox ομάδες A, C και D.
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δοποίηση για το RNA που βρίσκεται σε τομές μονι-
μοποιημένων ιστών, οι οποίοι έχουν απομονωθεί από 
έμβρυα διαφορετικού αναπτυξιακού σταδίου. Όταν 
γενετιστές που μελετούν την ανάπτυξη εξέτασαν τα 
πρότυπα έκφρασης των Hox γονιδίων, ανακάλυψαν 
ότι το καθένα από αυτά μεταγράφεται σε ένα τμήμα 
του άξονα του αναπτυσσόμενου εμβρύου που ξεκινά 
από το οπίσθιο άκρο και φτάνει μέχρι ένα συγκεκρι-
μένο πρόσθιο όριο (Εικόνα Ε.16). Η ανάλυση των 
συγκεντρωτικών δεδομένων για την έκφραση των Hox 
γονιδίων έδειξε ότι το πρόσθιο όριο έκφρασης αντι-
στοιχεί στη θέση του κάθε γονιδίου μέσα στην ομάδα 
γονιδίων που ανήκει. Γονίδια που βρίσκονται στο 5’ 
άκρο της ομάδας (όπως π.χ. το D13) έχουν τη λιγό-
τερο εκτεταμένη έκφραση, η οποία περιορίζεται στην 
οπίσθια περιοχή του εμβρυϊκού άξονα. Αντίθετα, γο-
νίδια που βρίσκονται στο τέλος της ομάδας (π.χ. τα 
Α1 και Β1) διαθέτουν ένα ευρύτερο φάσμα έκφρα-
σης το οποίο εκτείνεται μέχρι την πρόσθια περιοχή 

του εμβρυϊκού άξονα. Βάσει αυτών των δεδομένων 
μπορούμε να προτείνουμε ότι τα διαφορετικά Hox 
γονίδια μπορεί να εμπλέκονται στον έλεγχο της ανά-
πτυξης διαφορετικών τμημάτων του εμβρυϊκού άξο-
να. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα έκφρασης και μόνο 
δεν επαρκούν ως απόδειξη της λειτουργίας.

Τελικά, μόνο τα γενετικά τεστ μπορούν να 
καθορίσουν τη γονιδιακή λειτουργία

Για να κατανοήσουν τον ρόλο ενός συγκεκριμένου 
Hox γονιδίου στην ανάπτυξη, οι επιστήμονες πρέ-
πει να έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν έμβρυα 
τα οποία δεν εκφράζουν το γονίδιο, ή το εκφράζουν 
σε διαφορετικό χρόνο και τόπο από το φυσιολογι-
κό. Εξετάζοντας τις αλλαγές που προκύπτουν στην 
ανάπτυξη, οι οποίες είναι αποτέλεσμα αυτών των γε-
νετικών αλλαγών, τους δίνεται η δυνατότητα να απο-
κρυπτογραφήσουν τη φυσιολογική λειτουργία του γο-
νιδίου και, στην περίπτωση της οικογένειας Hox, να 
εξετάσουν γενικές υποθέσεις που σχετίζονται με τις 

ΠρόσθιοOπίσθιο

Έκταση έκφρασης

12345612341234 56 7 1234567812345678 910111213

άτλαντας
άξονας

σπόνδυλοι

HoxA1

HoxB1

HoxA3

HoxD4

HoxA4

HoxB4

HoxA5

HoxB5

HoxA6

HoxA7

HoxB9

HoxB7

HoxC9

HoxD8

HoxD9

HoxD10

HoxD11

HoxD12

HoxD13

3'

5'

 Γονίδια

Ουρικοί Ιερού οστού Οσφυϊκοί Θωρακικοί Αυχενικοί Ινιακοί

Εικόνα Ε.16 Χωρική έκταση της έκφρασης κάποιων αντιπροσωπευτικών Hox γονιδίων κατά μήκος της αναπτυσσόμενης σπονδυλικής στήλης. 
Η κορυφή της ώριμης σπονδυλικής στήλης φαίνεται στα δεξιά, το τέλος στα αριστερά, με τους σπονδύλους αριθμημένους και ομαδοποιημένους 
κατ’ όνομα.
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γονιδίων. Θα παρουσιάσουμε παρακάτω δύο παρα-
δείγματα αυτής της προσέγγισης.

Επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι η έκφραση 
ενός Hox γονιδίου στο 5’ άκρο της ομάδας είναι 
επιστατική ως προς της έκφραση των γονιδίων 
του 3’ άκρου

Τα δεδομένα έκφρασης καταδεικνύουν ότι κάποια 
Hox γονίδια εκφράζονται σε πολλά μεταμερή του 
εμβρύου, ακόμα και όταν αυτά τα μεταμερή ανα-
πτύσσονται διαφορετικά. Για να εξηγήσουν αυτή 
τη διαφορά με τον απλούστερο τρόπο, οι ερευνητές 
πρότειναν ότι το μόνο γονίδιο που έχει σημασία για 
κάθε εμβρυικό μεταμερές ξεχωριστά είναι αυτό που 
βρίσκεται πιο κοντά στο 5’ άκρο της ομάδας Hox. 
Με άλλα λόγια, η έκφραση του γονιδίου που βρίσκε-
ται πιο κοντά στο 5’ άκρο είναι επιστατική ως προς 
την έκφραση των υπόλοιπων γονιδίων που βρίσκονται 
προς το 3’ άκρο. Εξετάζοντας τις Εικόνες Ε.15 και 
Ε.16 μπορείτε να παρατηρήσετε γιατί αυτή η υπόθε-
ση θα μπορούσε να εξηγήσει πώς το κάθε σπονδυλικό 
μεταμερές αναπτύσσεται με διαφορετικό τρόπο.

Η επιβεβαίωση της πρόβλεψης μιας 
ομοιοτικής μετατροπής με τη χρήση ενός 
διαγονιδιακού τεστ

Ως τεστ αυτής της υπόθεσης, οι ερευνητές έφτιαξαν 
μια διαγονιδιακή κατασκευή στην οποία πρόσθεσαν 
τη ρυθμιστική περιοχή του HoxA1 στην κωδική αλ-
ληλουχία του HoxD4 (Εικόνα Ε.17α). Σύμφωνα με 
την υπόθεση, το HoxD4 ελέγχει την ανάπτυξη των C1 
και C2 σπονδύλων στην αυχενική περιοχή της σπον-
δυλικής στήλης υπό φυσιολογικές συνθήκες, ενώ το 
HoxA1 την ανάπτυξη του ινιακού οστού στη βάση 
του κρανίου. Ωστόσο, σε ένα διαγονιδιακό έμβρυο, 
η παρουσία της διαγονιδιακής κατασκευής προκαλεί 
έκφραση του HoxD4 γονιδίου στην ινιακή περιοχή 
παράλληλα με το HoxA1. Όπως προβλέπεται από την 
υπόθεση, λοιπόν, μια ομοιοτική μετατροπή μεταβάλ-
λει το ινιακό οστό σε αυχενικό σπόνδυλο (Εικόνα 
Ε.17β και γ).

Μελέτες μεταλλαγών απώλειας λειτουργίας 
επιβεβαίωσαν προβλέψεις για μη 
φυσιολογικούς φαινότυπους

Η υπόθεση της επίστασης οδηγεί επίσης στην πρό-
βλεψη ότι θα προκύψουν μη φυσιολογικοί φαινότυποι 
όταν διαφορετικά Hox γονίδια χάσουν τη λειτουργία 
τους μέσω γονιδιακής στόχευσης. Σε κάθε μετάλλαγ-
μα απώλειας λειτουργίας, θα περίμενε κανείς κάθε 
εμβρυϊκό μεταμερές να μετατρέπεται σε μια πιο πρό-
σθια δομή. Τα δεδομένα από μεταλλάγματα απώλει-

ρυθμιστική περιοχή 
HoxA1

κωδική αλληλουχία 
HoxD4

(α)

(β)

(γ)

Εικόνα Ε.17 Η διαγονιδιακή τεχνολογία βοηθάει στην κατανόηση 
του τρόπου λειτουργίας της οικογένειας των Hox γονιδίων. (α) Μια 
διαγονιδιακή κατασκευή φτιάχνεται ώστε το HoxD4 να εκφράζεται 
εκτοπικά σε μια πιο πρόσθια περιοχή, όπου εκφράζεται κανονικά 
το HoxA1 (βλέπε Εικ. Ε.16 για τα φυσιολογικά όρια έκφρασης των 
γονιδίων αυτών). Στο (β) φαίνεται στα αριστερά ολόκληρος ο σκελετός 
ενός αγρίου τύπου ζώου και στα δεξιά, ενός ζώου στο οποίο εκφράζε-
ται η διαγονιδιακή κατασκευή. Η αυχενική περιοχή των δύο σκελετών 
φαίνεται σε μεγαλύτερη μεγέθυνση στο (γ), όπου αριστερά είναι και 
πάλι το αγρίου τύπου και δεξιά αυτό με τη διαγονιδιακή κατασκευή. 
Στα διαγονιδιακά νεογνά, το αντίστοιχο του ινιακού οστού (περιοχή Ε 
στο αγρίου τύπου ζώο) έχει μετατραπεί σε εκτοπικά τόξα (Ε1) τα οποία 
ομοιάζουν με αυχενικούς σπονδύλους.
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την υπόθεση της επίστασης. Για παράδειγμα, η απώ-
λεια λειτουργίας του HoxB4 δίνει μερική ομοιοτική 
μετατροπή στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο από 
άξονα σε άτλαντα (βλέπε Εικόνα Ε.16).

Οι μελέτες διαγονιδίων οδηγούν στην κατανόηση 
του ρόλου των Hox και άλλων ομοιοτικών 
γονιδίων στην ανάπτυξη

Με τη συσσώρευση δεδομένων για διαγονίδια και 
μεταλλάγματα απώλειας λειτουργίας για πολλά από 
τα Hox γονίδια του ποντικού, έχει προκύψει μια γε-
νικότερη κατανόηση του ρόλου αυτής της οικογένει-
ας γονιδίων στην ανάπτυξη, τόσο των ποντικών όσο 
και άλλων ζώων. Η προφανής λειτουργία των Hox 
γονιδίων και των ομόλογών τους σε άλλα είδη εί-
ναι η δημιουργία σημάτων που καθορίζουν τη θέση 
κάθε περιοχής του προσθιο-οπίσθιου άξονα στο έμ-

βρυο. Τα γονίδια δεν καθορίζουν τη διαφοροποίηση 
κάποιου συγκεκριμένου κυτταρικού τύπου ή ιστού. 
Η πληροφορία θέσεως καθώς και τα γονίδια που την 
καθορίζουν διαφέρουν μεταξύ ειδών.

Είναι πιθανόν, η εμφάνιση της οικογένειας γονιδί-
ων που ομοιάζουν τα Hox στον πιο πρόσφατο μονο-
κύτταρο κοινό μας πρόγονο να έθεσε τη βάση για την 
εξέλιξη της αναπτυξιακής πολυπλοκότητας, γεγονός 
που είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση των μεταζώων 
κάποια στιγμή μεταξύ 1 δις και 600 εκατομμυρίων 
χρόνων πριν.

Συμπερασματικά, η μελέτη της οικογένειας γονιδί-
ων Hox αποτελεί ένα παράδειγμα για το πώς λεπτο-
μερείς γενετικές μελέτες της γονιδιακής λειτουργίας 
σε έναν οργανισμό-μοντέλο είναι δυνατόν να οδηγή-
σουν στη γενικότερη κατανόηση της γονιδιακής λει-
τουργίας για μεγαλύτερο τμήμα του ζωικού βασιλεί-
ου, καθώς και να δώσει στοιχεία για τους συντηρημέ-
νους μηχανισμούς, οι οποίοι ακολουθούνται κατά τις 
σύνθετες αναπτυξιακές διαδικασίες.

Συσχετίσεις

Σήμερα, οι γενετιστές έχουν τη δυνατότητα να δη-
μιουργήσουν διαγονιδιακά ζώα συνδυάζοντας τα 
κλασικά εργαλεία της γονιδιακής στόχευσης με τη 
γνώση της μοριακής βιολογίας και της εμβρυολογί-
ας. Η διαγονιδιακή τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο, 
που είναι θεωρητικά δυνατόν να πραγματοποιήσουμε 
κάθε γενετική αλλαγή στο γονιδίωμα του ποντικού 
που μπορούμε να φανταστούμε και να καθορίσουμε 
το αποτέλεσμα στο άτομο που προκύπτει.

Έχοντας τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ποντι-
κούς που φέρουν πρόσθετα αλληλόμορφα απώλειας 
λειτουργίας των Hox και άλλων γονιδίων που παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, οι γενετιστές που με-

λετούν τους ποντικούς έχουν καταφέρει να κατανοή-
σουν με λεπτομέρεια τη διαδικασία κατά την οποία 
το έμβρυο του ποντικού αναπτύσσεται από το μονο-
κύτταρο ζυγωτό, σε γαστρίδιο, και μέχρι το στάδιο 
όπου αναπτύσσονται τα όργανα. Σημειωτέο, η ανά-
πτυξη όλων των θηλαστικών είναι παρόμοια, ιδίως 
σε αυτά τα πρώιμα στάδια. Για παράδειγμα, όλα 
τα γονίδια που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη 
του ποντικού είναι συντηρημένα και στο ανθρώπινο 
γονιδίωμα. Συμπερασματικά, όσα μαθαίνουμε για τη 
γενετική βάση της ανάπτυξης στον ποντικό ισχύουν 
και στη φυσιολογική και μη ανάπτυξη του ανθρώπου.

Βασικές έννοιες

1. Η διαθεσιμότητα εκατοντάδων μοναδιαίων γονι-
διακών μεταλλαγών και ο σύντομος κύκλος ζωής 
συμβάλλουν στην αξία του M. musculus ως οργα-
νισμού-μοντέλο.

2. Το γονιδίωμα του ποντικού ομοιάζει του ανθρώ-
πινου σε μέγεθος, περιεκτικότητα σε γονίδια και 
συνταινικούς γενετικούς τόπους. Οι ερευνητές 
μπορούν, λοιπόν, να χρησιμοποιήσουν ανάλυση 
ομολογιών και συντηρημένης συνταινίας για να 
ταυτοποιήσουν, τοποθετήσουν και χαρακτηρίσουν 
τη λειτουργία γονιδίων και στα δύο είδη.

3. Ο κύκλος ζωής του ποντικού είναι αντιπροσωπευ-
τικός του κύκλου ζωής των θηλαστικών, παρόλο 
που ο συγχρονισμός των γεγονότων είναι μονα-

δικός για κάθε είδος. Η πολυδυναμική των προ-
εμφυτευτικών κυττάρων των θηλαστικών δίνει τη 
δυνατότητα παραγωγής χιμαιρικών ζώων.

4. Οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δι-
αγονιδιακή τεχνολογία προσθήκης γονιδίων στο 
γονιδίωμα του ποντικού με πυρηνική μικροένεση 
για να καθορίσουν τη γονιδιακή λειτουργία, να χα-
ρακτηρίσουν ρυθμιστικές περιοχές και να συσχετί-
σουν μεταλλαγμένους φαινοτύπους με συγκεκρι-
μένες μεταγραφικές μονάδες.

5. Η γονιδιακή στόχευση αποτελεί τη βάση για τη 
δημιουργία ενός ποντικού-μοντέλο για ανθρώπι-
νες ασθένειες που προκαλούνται από απώλεια της 
γονιδιακής λειτουργίας.
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χνολογία έχουν αποκαλύψει ότι τα γονίδια Hox 
παράγουν σήματα τα οποία καθορίζουν τη θέση 
κάθε περιοχής του προσθιο-οπίσθιου άξονα στο 
έμβρυο του ποντικού. Αυτή η πληροφορία είναι 
απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξη του 
εμβρύου.

7. Η γνώση της λειτουργίας των Hox γονιδίων στον 
ποντικό έχει αποκαλύψει τον γενικό ρόλο των 
γονιδίων ομοιοτικής επιλογής στην εξέλιξη όλων 
των μεταζώων, συμπεριλαμβανομένου και του αν-
θρώπου.

Προβλήματα με λύση

Ι. Μεταλλαγές προσθήκης λειτουργίας μπορεί να 
προκαλέσουν καινούριους φαινότυπους και λει-
τουργούν με επικρατή τρόπο. Στις μεταλλαγές 
απώλειας λειτουργίας δεν παράγεται λειτουργικό 
προϊόν από το γονίδιο. Οι περισσότερες μεταλλα-
γές απώλειας λειτουργίας είναι υπολειπόμενες.
α. Ποιες από αυτές τις μεταλλαγές θα μελετού-

σατε χρησιμοποιώντας τη διαγονιδιακή τε-
χνολογία προσθήκης;

β. Ποιου τύπου μεταλλαγή θα έπρεπε να μελε-
τήσετε με την εφαρμογή του ομόλογου ανα-
συνδυασμού στα ΕΠ κύτταρα; Γιατί;

Απάντηση

Αυτό το πρόβλημα απαιτεί την κατανόηση των τε-
χνολογιών προσθήκης διαγονιδίων και ομόλογου 
ανασυνδυασμού και των εφαρμογών τους.
α. Τα επικρατή αλληλόμορφα που προκαλούνται 

από μεταλλαγές προσθήκης λειτουργίας εκφρά-
ζονται φαινοτυπικά όταν υπάρχει ένα μοναδικό 
αντίγραφο του επικρατούς αλληλόμορφου. Το 
αποτέλεσμα ενός επικρατούς αλληλόμορφου 
με μεταλλαγή προσθήκης λειτουργίας μπορεί 
να χαρακτηριστεί με διαγονιδιακά ποντίκια στα 
οποία το διαγονίδιο που περιέχει το επικρατές 
αλληλόμορφο έχει εισαχθεί στο γονιδίωμα και το 
ενδογενές αντίγραφο του γονιδίου υπάρχει ακόμη.

β. Μεταλλαγές απώλειας λειτουργίας θα έπρεπε 
να μελετηθούν χρησιμοποιώντας ομόλογο ανα-
συνδυασμό, κατά τον οποίο το φυσιολογικό αντί-
γραφο ενός γονιδίου αντικαθίσταται από μια 
ελλειμματική εκδοχή. Για να παρατηρηθεί φαι-
νότυπος για μια υπολειπόμενη μεταλλαγή απώ-
λειας λειτουργίας, δεν πρέπει να υπάρχει κανέ-
να φυσιολογικό αντίγραφο του γονιδίου. Μετά 
την αντικατάσταση του ενός αντιγράφου με με-
ταλλαγμένη μορφή του γονιδίου, τα ετερόζυγα 
ποντίκια θα πρέπει να διασταυρωθούν, ώστε να 
προκύψει ομόζυγο ποντίκι για το υπολειπόμενο 
αλληλόμορφο, στο οποίο θα παρατηρηθεί ο φαι-
νότυπος που προκύπτει.

ΙΙ. Έχετε απομονώσει RNA από μυϊκά κύτταρα και 
κατασκευάσει cDNA βιβλιοθήκη. Θέλετε να μελε-
τήσετε τη ρυθμιστική περιοχή ενός από τα γονίδια 
που έχετε ταυτοποιήσει και εκφράζονται στα μυ-
ϊκά κύτταρα.
α. Πρέπει να απομονώσετε κλώνο γενωμικού 

DNA για αυτό το γονίδιο. Γιατί δεν είναι αρκε-
τός ο cDNA κλώνος για την μελέτη που θέλετε 
να κάνετε;

β. Περιγράψτε τα βήματα που θα κάνετε για την 
απομόνωση του γενωμικού κλώνου του γονιδί-
ου.

γ. Έχετε απομονώσει έναν γενωμικό κλώνο που 
περιέχει όλη την κωδική περιοχή και 1.2 κιλο-
βάσεις άνωθεν της κωδικής περιοχής. Παρακά-
τω φαίνεται ο χάρτης του γενωμικού κλώνου. 
Για να ετοιμάσετε μια κατασκευή σύντηξης 
της υποτιθέμενης ρυθμιστικής περιοχής με το 
γονίδιο αναφοράς της β-γαλακτοσιδάσης, κλω-
νοποιήσατε το 1.3 κιλοβάσεων Bam HI τμήμα 
σε έναν φορέα που περιέχει το γονίδιο της 
β-γαλακτοσιδάσης. Η κατασκευή σύντηξης εκ-
φράζει πρωτεΐνη, όταν προστεθεί με ένεση σε 
καλλιεργούμενα μυϊκά κύτταρα. Τι πείραμα 
θα κάνατε στη συνέχεια, ώστε να διαπιστώσετε 
εάν η κατασκευή σύντηξης ρυθμίζεται αναπτυ-
ξιακά;

δ. Χρησιμοποιώντας αντίσωμα που αναγνωρίζει 
την πρωτεΐνη που προκύπτει από την σύντη-
ξη, μελετήσατε τους ιστούς ενός διαγονιδια-
κού ποντικού και βρήκατε ότι η πρωτεΐνη που 
κωδικοποιείται από αυτό το γονίδιο υπάρχει 
και στα κύτταρα του οστού. Πώς μπορείτε να 
διαπιστώσετε εάν και στους δύο κυτταρικούς 
τύπους εκφράζεται το ίδιο μετάγραφο;

ε. Αποφασίσατε να αναλύσετε την περιοχή που 
περιέχει τον υποκινητή του γονιδίου, ώστε να 
ταυτοποιήσετε τις αλληλουχίες που είναι υπεύ-
θυνες για την έκφραση στους δύο κυτταρικούς 
τύπους. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσμα-
τα που πήρατε από κατασκευές οι οποίες πε-
ριέχουν διαφορετικά τμήματα της περιβάλλου-
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το γονίδιο.

γ. Για να μελετήσουμε την έκφραση αυτού του γο-
νιδίου κατά την ανάπτυξη, πρέπει η κατασκευή 
σύντηξης να μεταφερθεί στο γονιδίωμα του πο-
ντικού, με χρήση της διαγονιδιακής τεχνολογίας. 
Στα διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια, μπορούμε 
να εξετάσουμε τους ιστούς του ποντικού για την 
παρουσία του mRNA ή της πρωτεΐνης, χρησιμοποι-
ώντας αντίστοιχα το DNA της β-γαλακτοσιδάσης 
ή αντίσωμα που αναγνωρίζει την πρωτεΐνη.

δ. Για να εξετάσουμε τα μετάγραφα στους δύο αυ-
τούς κυτταρικούς τύπους, θα απομονώναμε mRNA 
από μυϊκά ή κύτταρα του οστού και με χρήση 
του cDNA κλώνου ως ιχνηθέτη θα ελέγχαμε τα 
φίλτρα που θα περιείχαν τα διαχωρισμένα RNA 
(στύπωμα κατά Northern). Τα μετάγραφα μπορεί 
να είναι διαφορετικού μεγέθους λόγω διαφορετι-
κών σημείων έναρξης της μεταγραφής ή διαφορε-
τικής επεξεργασίας (γεγονότα ματίσματος).

ε. Η παρουσία ή απουσία μεταγράφων του οστού ή 
του μυ σε ποντίκια που φέρουν διαφορετικές δι-
αγονιδιακές κατασκευές αποτελούν εργαλείο για 
την ταυτοποίηση τμημάτων DNA που περιέχουν 
ιστο-ειδικές ρυθμιστικές αλληλουχίες. Υπάρχουν 
τρεις κατασκευές (4, 5 και 6) οι οποίες εκφράζουν 
το διαγονίδιο στο οστό. Το μοναδικό κοινό τμήμα 
της ρυθμιστικής περιοχής που διαθέτουν είναι το 
Sau3A τμήμα 50 βάσεων. Το ιστο-ειδικό ρυθμι-
στικό στοιχείο για το οστό πρέπει να βρίσκεται σε 
αυτό το τμήμα. Για την έκφραση στον μυ, υπάρ-
χουν τρεις κλώνοι (5, 6 και 7) που εκφράζουν το 
διαγονίδιο στον μυ και αυτοί φέρουν το αμέσως 
διπλανό Sau3A τμήμα 350 βάσεων. Η ανάλυση 
αυτή καταδεικνύει ότι η έκφραση ενός γονιδίου 
υπόκειται σε διαφορετικούς μηχανισμούς ρύθ-
μισης σε δύο διαφορετικούς ιστούς, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν διαφορετικά ρυθμιστικά στοι-
χεία της 5’ άνωθεν περιοχής του γονιδίου.

σας αλληλουχίας του γονιδίου προστιθεμένα 
στην κωδική περιοχή της β-γαλακτοσιδάσης. 
Ποια/ες περιοχή/ες είναι απαραίτητες για την 
έκφραση στον μυ; Στο οστό;128 Reference E Mus musculus: Genetic Portrait of the House Mouse

Answer

This problem requires an understanding of add-on
transgenic and homologous recombination techniques
and their applications.
a. Dominant alleles caused by gain-of-function muta-

tions are expressed phenotypically when a single
copy of the dominant allele is present. The effect of a
dominant gain-of-function mutation can be charac-
terized in transgenic mice where a transgene con-
taining the dominant allele has been inserted into the
genome and the original gene copy is still present.

b. Loss-of-function mutations would have to be stud-
ied using homologous recombination, where a
normal copy of the gene is replaced with a defec-
tive version. To observe a phenotype of a recessive
loss-of-function mutation, there should not be any
normal version of the gene present. After replac-
ing one gene copy with a mutant version, het-
erozygous mice would be mated to obtain a mouse
homozygous for the recessive allele and to observe
the resulting phenotype.

II. You have isolated muscle cell RNA and made a muscle
cDNA library. You want to study the regulatory region
of one of the genes you identified as being expressed in
muscle cells.
a. You need to isolate a genomic clone of this gene.

Why is the cDNA clone not sufficient for your
studies?

b. Outline the steps to isolate the genomic clone of
this gene.

c. You isolated a genomic clone containing the entire
coding region and 1.2 kb upstream of the coding
region. A map of the genomic clone is shown here.
To make a fusion construct of the presumed regu-
latory region attached to the reporter gene lacZ,
you cloned the 1.3 kb BamHI fragment into a vec-
tor containing the lacZ gene. The fusion construct,
when injected into cultured muscle cells, ex-
pressed protein. What experiment
would you do next to determine if the fusion con-
struct is developmentally regulated?

d. Using an antibody against the 
portion of the fusion protein you analyzed the tis-
sues of a transgenic mouse and found that the pro-
tein encoded by this gene is also present in bone
cells. How could you determine if the same tran-
script was expressed in both cell types?

e. You decided to analyze the promoter region of
the gene to identify sequences responsible for the
expression in the two different cell types. The re-
sults obtained with constructs containing differ-
ent fragments from the region flanking the
gene to the lacZ coding region are shown here.
What region(s) are important for expression in
muscle? in bone?

5¿

�-galactosidase

�-galactosidase

Answer

This problem requires familiarity with several molecu-
lar techniques including analysis of cDNAs and regu-
latory sequences in the promoter.
a. The cDNA clone was derived from the mRNA and

therefore it will probably not contain the regula-
tory region usually found upstream of to) the
transcription start site.

b. The cDNA clone is a good source of a probe for
finding the genomic clone in a genomic library.

1. Isolate a DNA fragment from the cDNA clone
and label for use as a probe.

2. Grow clones (bacteriophages or cosmids)
from a genomic library on plates.

3. Transfer clones from plates to filter paper.

4. Incubate the labeled probe with the filters to
find, through hybridization, a genomic clone
containing the gene.

c. To study developmental expression of this gene,
the fusion construct would be transferred into the
mouse genome, using transgenic techniques. At
different stages in development the tissues of the
mouse can be tested for the presence of the
mRNA or protein using the lacZ DNA or anti-
body that recognizes the protein
respectively.

d. To examine the transcripts in these two cell types,
you would prepare mRNA from isolated muscle
and bone cells and use the cDNA clone to probe
separated RNAs that have been transferred to a fil-
ter (Northern hybridization analysis). Tran-
scripts may be different sizes because of different
transcription start sites or different processing
(splicing) events.

e. The presence or absence of bone or muscle tran-
scripts in mice that carry different transgene con-
structs provides a way to identify DNA
fragments containing tissue-specific regulatory
sequences. There are three constructs (4, 5, and
6) that express the transgene in bone tissue. The

�-galactosidase

15¿

DNA in subclone Expression
in bone

Expression
in muscle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

–
–
–
+
+
+
–

–
–
–
–
+
+
+

350300 400 50 100 Coding region

BamHIBamHI

S = Sau 3AS S S S

bp

S
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Απάντηση

Το πρόβλημα αυτό απαιτεί γνώση πολλών μοριακών 
τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης cDNA 
και ρυθμιστικών αλληλουχιών του υποκινητή.
α. Το cDNA κατασκευάστηκε από το mRNA οπότε 

το πιθανότερο είναι να μην περιέχει τη ρυθμι-
στική περιοχή που βρίσκεται άνωθεν της θέσης 
έναρξης της μεταγραφής.

β. Ο cDNA κλώνος είναι καλό εκμαγείο για την πα-
ραγωγή ιχνηθέτη, ώστε να βρεθεί ο γενωμικός 
κλώνος σε μια βιβλιοθήκη γενωμικού DNA.
1. Απομόνωση τμήματος DNA από τον cDNA 

κλώνο και σήμανσή του για χρήση ως ιχνηθέ-
της.

2. Αύξηση κλώνων (βακτηριοφάγων ή κοσμιδίων) 
από βιβλιοθήκη γενωμικού DNA σε πιάτα.

3. Μεταφορά κλώνων από τα πιάτα σε διηθητι-
κό χαρτί.

4. Επώαση του σημασμένου ιχνηθέτη με τα διη-
θητικά χαρτιά, ώστε μέσω υβριδοποίησης, να 

Προβλήματα

Ε.1 Ταιριάξτε τις φράσεις της δεξιάς στήλης με τους 
αντίστοιχους όρους που βρίσκονται στην αριστε-
ρή στήλη.

α. Πολυδύναμα 
κύτταρα

1. Κύτταρα που πρόκειται να σχηματίσουν το 
έμβρυο

β. Συντηρημένη 
συνταινία

2. Ζώα που έχουν προέλθει από δύο ή πε-
ρισσότερες ομάδες εμβρυϊκών κυττάρων 
διαφορετικού γενετικού υπόβαθρου

γ. Εσωτερική κυττα-
ρική μάζα

3. Αδιαφοροποίητα κύτταρα από τα οποία 
μπορεί να προκύψουν δύο ή περισσότεροι 
τύποι διαφοροποιημένων κυττάρων

δ. Τροφοεκτόδερμα 4. Πειραματική απαλοιφή γονιδιακής λειτουρ-
γίας

ε. Εμβρυϊκά πολυδύ-
ναμα κύτταρα

5. Ίδια γονίδια που συνδέονται γενετικά σε 
δύο διαφορετικά είδη

στ. χίμαιρες 6. Κύτταρα από τα οποία θα προκύψουν οι εξ-
τρα-εμβρυονικοί ιστοί όπως ο πλακούντας
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γίας
7. Αδιαφοροποίητα κύτταρα που έχουν απομο-

νωθεί από την βλαστοκύστη τα οποία, μαζί 
με φυσιολογικά κύτταρα μπορούν να ανα-
συστήσουν το έμβρυο και να διαφοροποιη-
θούν φυσιολογικά σε όλους τους ιστούς

Ε.2 Το γονιδίωμα του ποντικού (3000 Μεγαβάσεις) 
είναι 30 φορές μεγαλύτερο από αυτό του C. 
elegans (100 μεγαβάσεις).
α. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει ένας γενετι-

στής που μελετά έναν οργανισμό με γονιδίω-
μα μεγάλου μεγέθους;

β. Παρά το μεγάλο γονιδίωμα, πολλοί γενε-
τιστές επιλέγουν τον ποντικό ως σύστημα-
μοντέλο. Γιατί;

Ε.3 Το γονίδιο CFTR, το οποίο είναι ελαττωματι-
κό στους ανθρώπους που πάσχουν από κυστική 
ίνωση, κωδικοποιεί μια μεμβρανική πρωτεΐνη η 
οποία λειτουργεί ως κανάλι για τα ιόντα χλω-
ρίου (Cl--). Παρόλο που μια συγκεκριμένη με-
ταλλαγή (μια έλλειψη που ονομάζεται D508) 
είναι η συνηθέστερη στους Καυκάσιους, έχουν 
χαρακτηριστεί περισσότερες από 200 μεταλλα-
γές που προκαλούν την ασθένεια. Πολλά γονίδια 
που κωδικοποιούν κανάλια Cl-, συμπεριλαμβα-
νομένων ομόλογων του CFTR, έχουν ταυτοποι-
ηθεί σε άλλους οργανισμούς όπως ο C. elegans 
και η ζύμη. Για κάθε μια από τις παρακάτω 
ερωτήσεις, υποδείξτε ποιον οργανισμό μεταξύ 
ζύμης και ποντικού θα ήταν πιο πιθανό να χρη-
σιμοποιήσετε και γιατί θα τον επιλέγατε.
α. Έχουν μεταλλαγές σε διαφορετικές περιοχές 

του γονιδίου το ίδιο αποτέλεσμα ως προς τη 
λειτουργία του καναλιού Cl-; 

β. Επηρεάζουν οι μεταλλαγές σε διαφορετικές 
περιοχές του γονιδίου τη λειτουργία του κα-
ναλιού σε όλα τα όργανα που συμμετέχουν 
στην εξέλιξη της κυστικής ίνωσης;

γ. Ποιο τμήμα της πρωτεΐνης λαμβάνει το σήμα 
για να ανοίξει το κανάλι;

δ. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία να μπορούν να 
προκαλέσουν άνοιγμα του καναλιού;

Ε.4 Ένα γονίδιο του ποντικού έχει βρεθεί σε μια 
περιοχή του χρωμοσώματος 4. Σύμφωνα με τον 
χάρτη συνταινίας, αυτό το γονίδιο φαίνεται να 
βρίσκεται στο χρωμόσωμα 8 του ανθρώπου.
α. Πώς θα εξακριβώνατε τη θέση του γονιδίου 

σε αυτή την περιοχή του χρωμοσώματος 8 
του ανθρώπου; (Μην χρησιμοποιήσετε κλω-
νοποίηση του γονιδίου σε αυτό το σημείο.)

β. Περιγράψτε επιγραμματικά πώς θα απομο-
νώνατε έναν ανθρώπινο κλώνο που θα πε-

ριείχε το ομόλογο αυτού του γονιδίου του 
ποντικού.

Ε.5 Γιατί παρατηρούνται ομοζυγωτικά δίδυμα στα 
ποντίκια (και σε άλλα θηλαστικά) αλλά όχι στη 
Drosophila;

Ε.6 Πώς χρησιμοποιούνται τα αλληλόμορφα που δί-
νουν διαφορετικό χρώμα τριχώματος στο πρω-
τόκολλο δημιουργίας γονιδίων απώλειας λει-
τουργίας στους ποντικούς;

Ε.7 Έχετε ανακαλύψει ένα γονίδιο, το οποίο ονομά-
ζεται CFT, και εκφράζεται για αρκετές ημέρες 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της εμβρυϊκής 
καρδιάς και της υπόφυσης στα ποντίκια. Η έκ-
φραση διατηρείται στην υπόφυση του ενήλικου 
ζώου και παρατηρείται επίσης στα γαμετικά 
κύτταρα των ενήλικων όρχεων.
α. Διασταυρώσατε ένα αρσενικό ποντίκι που 

φέρει ένα φυσιολογικό CFT αλληλόμορφο 
(+) και ένα ελαττωματικό αλληλόμορφο (-) 
με ένα θηλυκό ετερόζυγο για τα ίδια αλλη-
λόμορφα και εξετάσατε 30 απογόνους. (Το 
ελαττωματικό αλληλόμορφο φέρει μια με-
ταλλαγή προσθήκης μέσα στο γονίδιο.) 21 
από τους απόγονους ήταν +/- και 9 +/+. Τι 
θα συμπεραίνατε για το γονίδιο CFT σε αυτή 
την περίπτωση;

β. Σε άλλη περίπτωση, υποθέστε ότι πήρατε 30 
απογόνους και 7 από τα ποντίκια που είχαν 
τον (-/-) γονότυπο είχαν το μισό μέγεθος από 
το φυσιολογικό. Από αυτά, και τα 4 αρσενικά 
ήταν στείρα, ενώ τα 3 θηλυκά ήταν γόνιμα. 
Τι θα συμπεραίνατε για το γονίδιο CFT σύμ-
φωνα με αυτά τα αποτελέσματα;

γ. Στα προηγούμενα πειράματα, ποια/ες τεχνι-
κή/ες χρησιμοποιήθηκαν για να εξακριβωθεί 
εάν οι απόγονοι ήταν (+/+), (+/-) ή (-/-);

Ε.8 Το ρετινοϊκό οξύ, το οποίο δρα στα κύτταρα 
μέσω ενός πρωτεϊνικού υποδοχέα, θεωρείται ση-
μαντικό για την ανάπτυξη των άκρων στα θηλα-
στικά.
α. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές σειρές πο-

ντικών που φέρουν υπολειπόμενες ελλείψεις 
στην  ανάπτυξη των άκρων. Έχετε ελέγξει 
κάθε μια από τις σειρές αυτές για την πα-
ρουσία του υποδοχέα του ρετινοϊκού οξέος 
(πρωτεΐνη RAR), του RAR mRNA και του 
RAR γονιδίου, χρησιμοποιώντας στύπωμα 
κατά Western (πρωτεΐνες), Northern (RNA) 
και Southern (DNA), αντίστοιχα. Βασιζόμε-
νοι στα παρακάτω δεδομένα, δώστε μια λο-
γική υπόθεση σχετικά με την έλλειψη κάθε 
μεταλλάγματος.
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άκρων (limb deformity – ld). Τα ποντίκια που 
φέρουν αυτήν τη μεταλλαγή είναι διαθέσιμα 
σε ένα μεγάλο ερευνητικό εργαστήριο που 
μελετάει τα ποντίκια. Πώς θα εξετάζατε εάν 
η μεταλλαγή ld βρίσκεται στο ίδιο γονίδιο με 
τη μεταλλαγή από τη διαγονιδιακή ένθεση;

δ. Μελέτη των μεταγράφων του ld γονιδίου 
έδειξε ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά με-
τάγραφα (που σχηματίζονται με εναλλακτικό 
μάτισμα) τόσο στο έμβρυο όσο και στο ενήλι-
κο ζώο. Συνάδει αυτό το γεγονός με τον ρόλο 
του ld γονιδίου στην ανάπτυξη των άκρων 
στο έμβρυο;

Ε.10Έχουν χαρακτηριστεί αρκετά διαφορετικά μεταλ-
λαγμένα ποντίκια με φαινότυπο παχυσαρκίας. 
Το γονίδιο Ob, το οποίο είναι ελαττωματικό σε 
μια ομάδα αυτών των μεταλλαγμάτων, ήταν το 
πρώτο σχετικό γονίδιο με την παχυσαρκία που 
κλωνοποιήθηκε. Το προϊόν του γονιδίου Ob πα-
ράγεται στα λιποκύτταρα και μεταφέρεται στον 
εγκέφαλο, όπου και δίνει σήμα ότι το ζώο είναι 
χορτάτο.
α. Έχετε φτιάξει ένα αντίσωμα για την πρωτε-

ΐνη Ob και το χρησιμοποιήσατε για να ελέγ-
ξετε την υπόθεση ότι ο Ob είναι παράγοντας 
κορεσμού. Απομονώσατε πρωτεΐνες από πο-
ντίκια τα οποία είχαν τραφεί φυσιολογικά, 
από ποντίκια που τους είχε αφαιρεθεί η τρο-
φή και από ποντίκια στα οποία είχε δοθεί 
τροφή με πολλές θερμίδες. Χρησιμοποιήσατε 
το αντίσωμά σας σε στύπωμα κατά Western 
για να ανιχνεύσετε πρωτεΐνες από αυτά τα 
ζώα. Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακά-
τω. Συνάδουν τα αποτελέσματα αυτά με 
την υπόθεση για τον ρόλο της πρωτεΐνης Ob; 
Εξηγήστε γιατί.

σειρά Πρωτεΐνη RAR RAR mRNA RAR γονίδιο

Α Φυσιολογική* Φυσιολογικό Φυσιολογικό

Β Απούσα Φυσιολογικό Φυσιολογικό

Γ Απούσα Μικρότερο Φυσιολογικό

Δ Απούσα Μικρότερο Διαφορετικό†

Ε Απούσα Απόν Διαφορετικό†

Στ Απούσα Απόν Απόν

*Φυσιολογικό σημαίνει ότι οι ζώνες της πρωτεΐνης, του RNA ή του 
DNA εμφανίζονται φυσιολογικές σε μέγεθος και αφθονία, δεν ανα-
φέρεται στη λειτουργία της πρωτεΐνης.
†Μια από τις ζώνες που υβριδοποιούνται με τον cDNA κλώνο του 
RAR μεταναστεύει σε διαφορετικό σημείο στις Δ και Ε σειρές.

β. Η δυσπλασία των άκρων στη σειρά Α θα 
μπορούσε να οφείλεται σε κάποιο άλλο ελατ-
τωματικό γονίδιο από το RAR. Προτείνετε 
ένα απλό γενετικό πείραμα το οποίο θα σας 
έδινε τη δυνατότητα να ελέγξετε αυτήν την 
πιθανότητα.

γ. Εάν θέλατε να ελέγξετε τις συνέπειες της 
έκφρασης του RAR κατά την ανάπτυξη των 
νευρώνων, οι οποίοι δεν εκφράζουν RAR υπό 
φυσιολογικές συνθήκες, ποια διαδικασία θα 
ακολουθούσατε;

Ε.9 Όταν DNA προστίθεται με μικροένεση στο γονι-
μοποιημένο αυγό του ποντικού, το DNA μπορεί 
να εισαχθεί τυχαία σε οποιοδήποτε από τα χρω-
μοσώματα. Οι διασταυρώσεις που ακολουθούν 
δίνουν ομόζυγα ζώα για την ένθεση του διαγο-
νιδίου. Κάποιες φορές το γεγονός της ένθεσης 
παράγει έναν ενδιαφέρων μεταλλαγμένο φαι-
νότυπο. Σε μια περίπτωση, μετά την προσθήκη 
DNA που περιέχει τον υποκινητή του ιού που 
προκαλεί μαστικούς όγκους στο ποντίκι (mouse 
mammary tumor virus – MTV) συντηγμένο με 
το γονίδιο c-myc, οι ερευνητές ταυτοποίησαν 
μια υπολειπόμενη μεταλλαγή που προκαλεί δυ-
σπλασία των άκρων. Σε αυτό το ποντίκι, τα άπω 
οστά ήταν κοντύτερα και ενωμένα. Η μεταλλαγή 
αυτή προκάλεσε και δυσλειτουργία των νεφρών.
α. Ο μεταλλαγμένος φαινότυπος μπορεί να προ-

έκυψε λόγω της ένθεσης του διαγονιδίου σε 
κάποια συγκεκριμένη περιοχή ενός χρωμο-
σώματος ή λόγω κάποιας τυχαίας σημειακής 
μεταλλαγής που συνέβη στο ποντίκι. Πως θα 
ξεχωρίζατε τις δύο αυτές πιθανότητες;

β. Σε αυτό το παράδειγμα, η μεταλλαγή προέ-
κυψε όντως από την ένθεση του διαγονιδίου. 
Πώς θα χρησιμοποιούσατε αυτήν τη διαγονι-
διακή ένθεση ως tag για κλωνοποίηση;

γ. Η μεταλλαγή ένθεσης χαρτογραφήθηκε στο 
χρωμόσωμα 2 του ποντικού, σε μια περιο-
χή όπου είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί 

and the RAR gene using Western (protein), North-
ern (RNA), and Southern (DNA) blots, respectively.
Based on the following data, give a reasonable hy-
pothesis regarding the defect in each mutant.

Strain RAR protein RAR mRNA RAR gene

A Normal* Normal Normal
B Absent Normal Normal
C Absent Short Normal
D Absent Short Altered†

E Absent Absent Altered†

F Absent Absent Absent
*Normal means that the protein, RNA, and DNA bands were
normal in size and abundance; normal does not refer to func-
tion of the protein.
†One of the bands hybridizing with the RAR cDNA clone mi-
grated to a different position in strains D and E.

b. The limb deformity in strain A could be due to
a defect in some gene other than RAR. Suggest a
simple genetic experiment that would enable you
to test this possibility.

c. If you wanted to test the developmental conse-
quences of RAR gene expression in neurons,
which do not normally make RAR, how would
you do this?

E-9 When DNA is injected into the fertilized mouse egg,
the DNA can insert at random in any of the chromo-
somes. Subsequent matings produce animals homozy-
gous for the transgene insertion. Sometimes an
interesting mutant phenotype is generated by the inser-
tion event. In one case, after injection of DNA contain-
ing the mouse mammary tumor virus (MMTV)
promoter fused to the c-myc gene, investigators identi-
fied a recessive mutation that causes limb deformity. In
this mouse, the distal bones were reduced and fused to-
gether; the mutation also caused kidney malfunction.
a. The mutant phenotype could be due to insertion of

the transgene in a particular region of the chromo-
some or a chance point mutation that arose in the
mouse. How could you distinguish between these
two possibilities?

b. The mutation in this example was in fact caused
by insertion of the transgene. How could you use
this transgene insertion as a tag for cloning?

c. The insertion mutation was mapped to chromo-
some 2 of mice in a region where a mutation
called limb deformity (ld) had previously been
identified. Mice carrying this mutation are avail-
able from a major mouse research laboratory.
How could you tell if the ld mutation was in the
same gene as the transgenic insertion mutation?

d. Analysis of transcripts from the ld gene showed
that many different transcripts (formed by alternate
splicing) were present in both the embryo and
adult. Is this consistent with a role of the ld gene
product in limb development in the embryo?

E-10 Several different mouse mutants have been identi-
fied that have an obese phenotype. The Ob gene, de-
fective in one class of these mutants, was the first
gene involved in obesity to be cloned. The Ob gene
product is made in fat cells and is transported to the
brain, where it informs the brain that the animal is
satiated (full).
a. You made an antibody to the Ob protein and

used this to test predictions of the hypothesis
that Ob is a satiety factor. You isolated protein
from mice that had been eating normally, from
mice that had been starved, and from mice that
had been force-fed a high-calorie diet. You did a
Western analysis using your antibody as a probe
against proteins from these animals. Results are
shown here. Are these results consistent with the
hypothesis for the role of the Ob protein? Why
or why not?

130 Reference E Mus musculus: Genetic Portrait of the House Mouse

Normal Starved Force-fed

Wild type A B C D

b. How could you determine if the Ob gene is tran-
scriptionally regulated?

c. If the amount of mRNA was the same for all three
types of mice, what type of regulation is involved?

d. You isolated RNA from several different Ob
mutants and analyzed the RNA using Northern
analysis. What conclusions could you reach
about each mutation based on the results shown
here?
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β. Πώς θα μπορούσατε να εξετάσετε εάν το γο-
νίδιο Ob ρυθμίζεται μεταγραφικά;
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τε τον υποδοχέα της πρωτεΐνης Ob και να 
εκφράσετε το γονίδιο σε κύτταρα θηλαστι-
κών. Ποια από τις παρακάτω εναλλακτικές 
προτάσεις είναι σωστή για κάθε βήμα;
1.  α.  απομόνωση mRNA από εγκέφαλο.

β. απομόνωση mRNA από λίπος.
 2. α. κλωνοποίηση του cDNA σε πλασμιδια-

κό φορέα που περιέχει έναν υποκινητή 
μεταλλοθειονίνης από ποντικό.

β. κλωνοποίηση του cDNA σε πλασμιδια-
κό φορέα που περιέχει τον υποκινητή 
LEU2 της ζύμης.

3.   α. προσθήκη ψευδαργύρου στα κύτταρα.
β. αφαίρεση της λευκίνης από τα κύττα-

ρα.
στ. Ταυτοποιήσατε τον κλώνο του Ob υποδοχέα 

σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφε-
ται στο υπο-ερώτημα ε. και αποφασίσατε να 
φτιάξετε ένα ποντίκι που θα φέρει αλληλό-
μορφο απώλειας λειτουργίας για το γονίδιο 
αυτό. Τι φαινότυπο θα περιμένατε για τα 
ποντίκια που δεν έχουν τον Ob υποδοχέα; 
(παχύσαρκα, αδύνατα, φυσιολογικά)

ζ. Εάν ενέσετε πρωτεΐνη Ob σε Ob μεταλλαγ-
μένα ποντίκια, τι αποτέλεσμα θα περιμένατε 
να έχετε σχετικά με τον φαινότυπο των πο-
ντικών;

γ. Εάν η ποσότητα του mRNA ήταν ίδια και για 
τα τρία ποντίκια, τι είδους ρύθμιση συμβαίνει 
σε αυτήν την περίπτωση;

δ. Απομονώσατε RNA από διάφορα Ob μεταλ-
λάγματα και αναλύσατε το RNA χρησιμοποι-
ώντας στύπωμα κατά Northern. Τι συμπερά-
σματα θα βγάζατε για κάθε μεταλλαγή, βα-
σιζόμενοι στα αποτελέσματα που φαίνονται 
παρακάτω;

and the RAR gene using Western (protein), North-
ern (RNA), and Southern (DNA) blots, respectively.
Based on the following data, give a reasonable hy-
pothesis regarding the defect in each mutant.

Strain RAR protein RAR mRNA RAR gene

A Normal* Normal Normal
B Absent Normal Normal
C Absent Short Normal
D Absent Short Altered†

E Absent Absent Altered†

F Absent Absent Absent
*Normal means that the protein, RNA, and DNA bands were
normal in size and abundance; normal does not refer to func-
tion of the protein.
†One of the bands hybridizing with the RAR cDNA clone mi-
grated to a different position in strains D and E.

b. The limb deformity in strain A could be due to
a defect in some gene other than RAR. Suggest a
simple genetic experiment that would enable you
to test this possibility.

c. If you wanted to test the developmental conse-
quences of RAR gene expression in neurons,
which do not normally make RAR, how would
you do this?

E-9 When DNA is injected into the fertilized mouse egg,
the DNA can insert at random in any of the chromo-
somes. Subsequent matings produce animals homozy-
gous for the transgene insertion. Sometimes an
interesting mutant phenotype is generated by the inser-
tion event. In one case, after injection of DNA contain-
ing the mouse mammary tumor virus (MMTV)
promoter fused to the c-myc gene, investigators identi-
fied a recessive mutation that causes limb deformity. In
this mouse, the distal bones were reduced and fused to-
gether; the mutation also caused kidney malfunction.
a. The mutant phenotype could be due to insertion of

the transgene in a particular region of the chromo-
some or a chance point mutation that arose in the
mouse. How could you distinguish between these
two possibilities?

b. The mutation in this example was in fact caused
by insertion of the transgene. How could you use
this transgene insertion as a tag for cloning?

c. The insertion mutation was mapped to chromo-
some 2 of mice in a region where a mutation
called limb deformity (ld) had previously been
identified. Mice carrying this mutation are avail-
able from a major mouse research laboratory.
How could you tell if the ld mutation was in the
same gene as the transgenic insertion mutation?

d. Analysis of transcripts from the ld gene showed
that many different transcripts (formed by alternate
splicing) were present in both the embryo and
adult. Is this consistent with a role of the ld gene
product in limb development in the embryo?

E-10 Several different mouse mutants have been identi-
fied that have an obese phenotype. The Ob gene, de-
fective in one class of these mutants, was the first
gene involved in obesity to be cloned. The Ob gene
product is made in fat cells and is transported to the
brain, where it informs the brain that the animal is
satiated (full).
a. You made an antibody to the Ob protein and

used this to test predictions of the hypothesis
that Ob is a satiety factor. You isolated protein
from mice that had been eating normally, from
mice that had been starved, and from mice that
had been force-fed a high-calorie diet. You did a
Western analysis using your antibody as a probe
against proteins from these animals. Results are
shown here. Are these results consistent with the
hypothesis for the role of the Ob protein? Why
or why not?
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b. How could you determine if the Ob gene is tran-
scriptionally regulated?

c. If the amount of mRNA was the same for all three
types of mice, what type of regulation is involved?

d. You isolated RNA from several different Ob
mutants and analyzed the RNA using Northern
analysis. What conclusions could you reach
about each mutation based on the results shown
here?
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