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УВОД 

Известно е, че неврологичните заболявания са около една трета от всички 

заболявания при човека. Особено важно място сред тях заемат наследствените 

невродегенеративни заболявания. Към тази група заболявания се отнасят невропатологии, 

които водят до отмиране на различни популации от неврони на главния и гръбначния мозък 

или водят до увреждане  на миелиновата им обвивка с всички произтичащи от това 

последствия за тяхното функциониране. 

Невродегенеративните заболявания се характеризират с много тежки симптоми, 

инвалидизиране и смърт на индивида. Именно затова огромен брой изследвания са 

посветени на изучаването на молекулната патология, свързана с даденото заболяване, 

идентифициране на ген или гени, въвлечени в  патогенезата им и последващо моделиране 

на заболяването в експериментални организми. 

Широко разпространено невродегенеративно заболяване е синдромът на чупливата 

Х-хромозома (fragile X syndrome), което е най-често срещаната причина за умствена 

изостаналост при човека.  В патогенезата на това заболяване е въвлечен генът fmr1, който е 

инактивиран и не кодира нормалния продукт – РНК-свързващия белтък FMRP. 

Биохимичните свойства на този белтък са доста добре изучени, известна е и неговата 

клетъчна и субклетъчна локализация. Сега интензивно се изучава неговата роля в 

невронната морфология, във формирането и функциониранито на невронните синапси, 

както и в поведението и познавателните способности на заболелите индивиди. 

FMRP/dFMRP е многофункционален РНК – свързващ белтък, който участва в 

множество клетъчни процеси. При това той взаимодейства с  разнообразни мРНКи и 

белтъчни партньори в различни сигнални пътища на различни места в клетката. През 

последните години бяха положени усилия да се идентифицират голяма част от РНК-

мишените и белтъчните партньори на FMRP, въпреки че все още не е потвърдена 

функционалната значимост на някои от тези взаимодействия. 

 В нашата работа ние използвахме Drosophila melanogaster като моделен обект и 

идентифицирахме четири нови Х-хромозомни интерактора на dFMRP, които сe оказаха 

необходими за правилното развитието на  крилата. Те са критични и за развитието на 

централната нервна ситема при Drosophila. Мутациите в тези гени водят до тежки дефекти в 

растежа на аксоните и синапсите на специфична, добре изучена група неврони (LNv-

неврони) в мозъка на възрастни индивиди.  
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ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ХИПОТЕЗА 

Целта на настоящия дисертационен труд бе да се изолират и идентифицират гени в Х 

хромозомата на Drosophila melanogaster, чиито продукти взаимодействат с този на гена 

fragile X mental retardation 1(dfmr1). 

За изпълнението на тази цел  ние си поставихме следните задачи: 

1. Да се получат индуцирани с етил-метан сулфонат (ЕМS) доминантни мутации 

в гени модификатори - супресори и енхансери на мутантния крилов фенотип, индуциран от 

свръхекспресията на dfmr1. 

2. Да се проведе генетичен скрининг за Х-хромозомни модификатори на dfmr1 , 

усилващи или отслабващи криловия мутантен фенотип. 

3.  Чрез прилагане на рекомбинационен анализ и използване на набор от 

припокриващи се дупликации да се картират получените доминантни модификатори с 

рецесивен летален ефект в Х-хромозомната цитологична карта. 

4 Да се идентифицират гените, в които са възникнали картираните модификаторни 

мутации.  

5. Да се изучи влиянието на идентифицираните гени върху аксонната и синаптичната 

морфология на различни субгрупи от мозъчни неврони 

6. Да се изучи генетичното взаимодействие на тези гени с dfmr1 в аксонната и 

синаптичната морфология на мозъчни неврони. 

 

Нашата хипотеза е, че тъй като белтъкът dFMRP е РНК-свързващ, изпълнява сложни 

биологични функции  и притежава в структурата си белтък-свързващ домен, той  може да 

взаимодейства с много други белтъци директно или индиректно – чрез общи РНК-мишени и 

да образува сложни  комплекси, които участват в генетичния контрол на аксоногенезата и 

синаптогенезата в мозъчни неврони на Drosophilа. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

А/ Материали 

Всички използвани в дисертационния труд дрозофилни линии ни бяха предоставени 

от Дрозофиланата база в Блумингтън, САЩ. Подробна информация за тях може да се 

намери  в сайта на дрозофиланата база в САЩ (www.flybase.org).  

 

Б/ Методи    

1. Генетични методи 

1.1. Индуциране на мутантен свръх-експресионен фенотип на гена dfmr1 в криловия 

имагинален диск. 

1.2. Химична мутагенеза с етил-метан сулфонат (ЕМS) и скрининг за доминантни 

модификатори на мутантния криловия фенотип. 

1.3.  Определяне групата на скачване на индуцираните  мутации. 

1.4. Генетично картиране на получените доминантни модификатори на dfmr1 чрез 

рекомбинационен анализ. 

1.5.  Фино генетично картиране на тези модификатори чрез набор от припокриващи 

се дупликации 

1.6.   Тест за комплементарност на близко локализирани модификаторни мутации. 

1.7. Идентифициране на Х-хромозомни интерактори на dfmr1 с избрани кандидат-

гени от картираните цитологични райони. 

 

2. Имунохистохимия и конфокална микроскопия 

 2.1. Анализ на невронната морфология 

А/Определяне на интензивността на флуоресценцията ( Integrated fluorescence 

intensity) 

Б/ Определяне на синаптичната площ (Area coverage) 

В/ Анализ на постериорните оптични трактове 

 

3. Молекулярно-биологични методи  

3.1.Western blot анализ 

 

4. Статистическа обработка на резултатите 

 

http://www.flybase.org/
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Генетичен скрининг за Х-хромозомни интерактори на dfmr1 (Drosophila fragile 

X mental retardation) 

1.1.Индуциране на мутантен свръх-експресионен крилов фенотип с GAL4/UAS-

система за насочена генна експресия   

В нашата работа ние използвахме Drosophila като модел за синдома на чупливата Х –

хромозома (Fragile-X – синдром, която има само един ортолог на бозайниковия FMRP - 

dFMRP, кодиран от един единствен ген - dfmr1 (Wan et аl, 2000).  

Ние използвахме GAL4/UAS-система за насочена генна експресия  (Brand and 

Perrimon, 1993) за индукция на свръхекспресия на гена dfmr1(Drosophila fragile X mental 

retardation 1) в криловия имагинален диск при имаго Drosophila melanogaster. 

Целта на този подход беше да получим в резултат на насочената свръхекспресия 

мутантен фенотип в тъкани, които не са съществени за развитието на организма и не 

намаляват знаячително тяхната жизнеспособност. На фона на този мутантен фенотип ние 

търсехме Х-хромозомни мутации, които го модифицират - усилват (енхансери)  или 

поправят (супресори).  

Ние индуцирахме свръхекспресия на dfmr1 в криловия имагинален диск и 

получавахме при възрастните индивиди фенотип  “изрязани крила”. За целта използвахме 

трансгенна линия GAL4-vg.M, осигуряваща тъканно-специфична експресия на дрождения 

активатор на транскрипцията GAL4, а UAS-линията съответно съдържа клониран гена dfmr1 

по-надолу (downstream) от активиращата UAS –последователност (upstream activating 

sequence). 

Абнормално високата белтъчна експресия на dFMRP предизвиква апоптоза и загуба 

на клетки при развитието на крилата, което води до изрезки по ръбовете на крилата (Wan at 

al., 2000). 

Преди да проведем генетичния скрининг определихме пенетрантността на 

индуцирания мутантен крилов фенотип при различни температури, тъй като е известно, че 

експресията на GAL4 е температуро-чувствителна (Brand et al., 1994).   

При температура от 18ºС индивидите нямат  нарушения в морфологията на крилата. 

С повишаване на температурата – при 21º С  се наблюдават изрезки по периферията на  

крилата само в мъжкия пол, при който мутантният крилов фенотип има пълна 

пенетрантност.  При женските индивиди не се наблюдават дефекти в крилата. При 25º 

всички мъжки и част от женските мухи имат изрезки по крилата, т.е. наблюдава се непълна 
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пенетрантност при женския пол. При 27º мутантният фенотип „изрязани крила” има пълна 

пенетрантност и при двата пола.  

Криловите фенотипове  на мухи с генотип Gal4- vg.M/+; UAS-Fmr1/+ и CS са 

представени на фиг. 1.  

        
     A/                                                          Б/                                                          В/                                                                                                                                                 

                              
                                  Г/                                                        Д/                                                   

Фиг.1 Крилови фенотипове, получени при свръхекпресия на dfmr1 в криловия имагинален диск 

при различни температури: А/ див тип (женски и мъжки индивиди);  Б/ свръхекспресия  на dfmr1, 

индуцирана от GAL4-vg.М  при температура 180С (мъжки индивиди);  В/ свръхекспресия на  dfmr1,  

индуцирана от GAL4-vg. М  при температура 210С (мъжки индивид); Г) свръхекспресия на dfmr1, индуцирана 

от GAL4-vg .М при температура  250С (женски и мъжки индивиди); E/ свръхекспресия на dfmr1, индуцирана от 

GAL4-vg .М при температура  270С (женски и мъжки индивиди); 

 

 

От тези резултати се вижда, че температура 21º, при която мъжките индивиди от F1 

са с крилови дефекти, а женските са с нормални крила, се оказа подходяща за откриване на 

индуцирани с химически мутаген енхансерни мутации в женски индивиди, усилващи 

изрезките в крилата. За откриване на индуцирани супресорни мутации най-подходяща е  

температура от 27º, при която се наблюдава силен свръхекспресионен крилов фенотип при 

женските мухи, така че поправянето му  към див тип  лесно може да се идентифицира. 

1.2.Химична мутагенеза 

В нашите експерименти по индуцирана мутагенеза използвахме етил-метансулфонат 

в концентрация 25 mM. Този мутаген предизвиква базови замени в отделни гени, а също 

така и малки хромозомни аберации (по обзора на Drake, 1969; 1970)  и е ефективен в ниски 

концентрации (Ohnishi, 1977). Сходни концентрации успешно са използвани в редица 

работи  по скрининг за модификатори на  различни други дрозофилни гени (Epler, 1966; 

Onishi, 1977; Pignoni et al., 1997; Zarnescu 2005;). 

Ние поставихме общо 1250 кръстоски,  в които всеки отделен обработен с ЕМС 

мъжки индивид  с генотип UAS – Fmr1.Z се кръстосваше с няколко женски  мухи с генотип 

GAL4-vg.M  и поколението се развиваше на температура 21° за откриване на енхансери.  

Други 1900 кръстоски се развиваха на температура 27° за откриване на супресори.  
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Всеки дефектен крилов фенотип  в поколението F1, получено от мутагенизирани 

мъжки родители при 210С, разглеждахме като енхансерен фенотип, възникнал като резултат 

от енхансерна мутация. Всеки поправен крилов фенотип в F1, получено от мутагенизирани 

мъжки родители на 270С, разглеждахме като супресорен фенотип, възникнал като резултат 

от супресорна мутация. 

1.3. Скрининг за модификаторни мутации 

Ние прегледахме над 18 000 женски индивиди и намерихме 126 енхансерни 

мутации, които подразделихме  условно, според техния крилов ефект, на 4 групи: много 

силни енхансери; силни енхансери; умерени енхансери  и слаби енхансери. 

Картината на описаните енхансерни фенотипове от всяка група е представена по-

долу на фиг.2. 

 

      
    А/                                                         Б/                                                         В/  

                             
                                 Г/                                                         Д/ 

 
Фиг 2. Енхансерни фенотипове, модифициращи свръхекспресията на dfmr1 в крилата на 

Drosophila при температура 21°С. A/див тип; Б/ много силен енхансерен крилов фенотип; В/ силен 

енхансерен крилов фенотип; Г/ умерен енхансерен крилов фенотип; Д/слаб енхансерен крилов фенотип;  

 

 

В скрининга за супресорни мутации прегледахме над 21 000 женски индивиди и 

намерихме 128 такива супресорни мутации. 

В нашата работа ние търсехме Х-хромозомни модификатори, взаимодействащи 

генетично с  dfmr1 в криловата тъкан на Drosophila. Подобен скрининг за автозомни 

доминантни модификатори на същия ген бе проеден неотдавна от Зарнеску и съавтори 

(Zarnescu et al., 2005). 

Те откриха 19 мутации в  тумор-супресорорния ген l(2)gl и 90 мутации в други 

автозомни локуси, които модифицират свръхекспресията в на dfmr1 в ретината на очите на 

дрозофилно имаго. 
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По-късно, Cziko и съавтори проведоха скрининг за мутации в 43 кандидат-гена за 

тяхната способност да модифицират фенотипа „груби очи“, индуциран от свръхекспресията 

в на dfmr1 в ретината на очите на имагото на Drosophila. Те идентифицираха няколко 

супресора на този мутантeн фенотип (Cziko et al., 2009). В техните експерименти бяха 

характеризирани няколко нови гениа, продуктите на които взаимодействат с белъка dFMRP 

и действат като транслационни репресори.  

В нашите експерименти ние показваме, че дрозофилното крило е подходяща и лесна 

за работа моделна система за изучаване на генетични взаимодействия.  Освен това, тъй като 

редица важни сигнални пътища участват в развитието на крилата (Klingensmith and Nusse, 

1994; Artavanis - Tsakonas et al. 1995; Zecca et al., 1995; Yan et al., 2004; Desbordes et al., 2005; 

Hayward et al., 2008) откриването на доминантни модификатори на dfmr1, които изпълняват 

функции в тези пътища е важно за изясняването на ролята на този ген в развитието на 

крилата.  

1.4. Определяне на групата на скачване на модификаторните мутации 

За да проверим дали получените от нас мутанти с доминантен енхансерен или 

супресорен фенотип унаследяват стабилно този фенотип и не са “фалшииви сигнали” всеки 

отделен мутант беше кръстосван с индивиди от линията w[1118] и поколението беше 

анализирано за унаследяване на търсения фенотип. Ние анализирахме също разпадането по 

пол в тези поколения, тъй като, когато доминантната енхансерна или супресорна мутация е 

възникнала в Х хромозомата, може да се определи едновременно и нейния евентуален 

рецесивен летален ефект. По този начин автоматично ставаше и разделянето на Х-

хромозомните от автозомните мутанти.  

В резултат на тези експерименти ние намерихме сред индуцираните модификаторни 

мутации 8 енхансерни мутации  и 11 супресорни мутации, локализирани в Х-

хромозомата и притежаващи рецесивна леталност. 

Ние считаме, че обемът, в който този скрининг е проведен  улавя значителна част от 

индуцираните мутации. Прегледани са общо над 39 000 женски мухи, а честотата с която 

възникват леталните мутации в Х-хромозомата е 0,006%. Приблизително същата честота е 

установена за възникване на летални мутации  в Х-хромозомата и в автозомите (Pignoni et 

al., 1997;Zarnescu et al., 2005). 

Всички Х-хромозомни мутации бяха поставени в хетерозигота с балансьор FM7c и 

получените линии имаха следния генотип  w* l(Su or Eh)/FM7c; +/+; +/+, където “l” е 

леталната мутация. 
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2. Генетично картиране на Х – хромозомните модификаторни мутации с 

рецесивна леталност 

2.1. Картиране с рекомбинационен анализ  

Получените от нас 8 Х-хромозомни енхансера и 11 X-хромозомни  супресора бяха 

картирани с помощта на класическия рекомбинационен анализ и техните локуси бяха 

определени въз основа на рекомбинационните разстояния спрямо локусите y and ct или  y и 

f от линии y ct v и y f .  

Женски мухи от всяка мутантна линия кръстосвахме с анализаторна линия, която 

носи рецесивни маркери, разпределени по дължината на Х-хромозома. Женските индивиди 

от F1 с генотип w* l(Su or En)//y ct v, които получихме, кръстосвахме със същите мъжки от 

поколението FM7c//Y и в следващото поколение F2 отчетохме само мъжките индивиди, при 

това само половината от него (другата половина, носеща леталната мутация, загиваше). 

 По честотата на преживелите рекомбинанти съдихме за мястото на търсения ген 

спрямо това на маркерните гени. Така определихме приблизително мястото на локуса на 

всеки от картираните гени в Х-хромозомата. 

За картирането на всяка мутация  отчетохме поколение от над 1200 мухи, сред които  

определихме процентът на рекомбинантните индивиди. Мутациите, които в 

рекомбинационния анализ  с линия y ct v показваха локализация в Х-хромозомата близо го 

гена y , който се намира в нулевия морганид на генетичната карта, бяха повторно картирани 

с използване на линия y f.  По този начин следващият маркерен ген в Х-хромозомата (в 

случая това е генът f)  е сравнително по-далеч до гена y и става възможно получаването на 

всички очаквани рекомбинантни класове. Резултатите от проведения рекомбинационен 

анализ  са представени в табл. 2. 

 

Табл. 2. Рекомбинационен анализ и локализация на енхансерните и супресорните мутации. 

 

Условно 

название на 

мутацията 

Общ брой прегледани 

мъжни индивиди от F2 
Картиран район 

Eh 5 1705 1 – 56.7 

Eh 25 1175 1 – 52.8 

Eh 40 1244 1 – 34.7 

Eh 44 1175               1 – 2.0 

Eh 50 1380 1 – 0.14 

Eh 53 1364 1 – 39.8 

Eh 109 1546 1 – 41.7 

Eh 134 1382 1 – 38.7 

   

Su 1 1320 1 – 37.6 

Su 5 1202 1 – 55.7 

Su 10 1340 1 – 51.9 

Su 37 1319 1 – 48.2 
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От данните, представени на по-горната таблица се вижда, че изолираните от нас 

модифициращи мутации – енхансери и супресори се картират в отделни локуси на Х-

хромозомата. 

2.2. Определяне на комплементарността на близко разположени Х-

хромозомни модификатори  на dfmr1. 

Тъй като рекомбинационното картиране показа, че някои от получените 

модификаторни мутации са разположени в близки райони на цитологичната карта на 

хромозомите на Drosophila и тъй  като неговата точност е в пределите на 2-3 сМ, възникна 

въпроса дали някои от мутации не са в едни и същи ген.  За да отговорим на този въпрос, 

ние проведохме тест за алелизъм на близко локализираните мутации. 

Всички модификаторни мутации бяха разделени на четири групи в зависимост от 

близостта им на генетичната карта. 

Първата група обхваща картираните летални мутации – Eh5, Eh25, Su5, Su10, Su80 и 

Su87 в района от 52,4 до 56,7 сМ. Втората група обхваща леталните мутации – Eh53, Еh109, 

Eh134 и Su55 в района от 38,0 до 42,3 сМ. Третата група обхваща леталните мутации – 

Eh40, Su1 и Su121 в района от 34,0 до 37,6 сМ. Четвърата група обхваща леталните 

мутации Eh44, Eh50, Su104 и Su123, в района от 0,14 до 6,1сМ. 

Ние проверявахме комплементарността само на близко локализираните мутации в 

пределите на всяка от тези групи със стандартния тест за алелност на тези мутации.  

За целта кръстосвахме женски индивиди, хетерозиготни по едната изпитвана летална 

мутация с мъжки индивиди, носещи другата летална мутация и дупликация в същия район 

(виж «Материали и методи», раздел II, т.1 – 1.6). 

Ние проведохме общо 35 кръстоски и във всяка от тях отчитахме най-малко по 100 

мухи.  При всички проведени кръстоски  отчетохме  комплементарност между изпитваните 

мутации. Резултатите от тези кръстоски са представени в таблиците по-долу. 

 

 

 

Su 55 1381 1 – 42.3 

Su 71 1238 1 – 52.2 

Su 80 1479 1 – 55.0 

Su 87 1396 1 – 56.0 

Su 104 1319               1 – 6.0 

Su 121 1263 1 – 34.9 

Su 123 1283               1 – 0.4 
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Табл. 3.  Анализ на комплементационните взаимоотношения на рецесивните летални мутации 

от  група I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           „ + “ означава наличие на комплементарност (неалелни мутации – в различни гени) 

           „ - “  означава  липса на комплементарност (алелни мутации – в един ген) 

 

Табл.4.  Анализ на комплементационните взаимоотношения на рецесивните летални мутации 

от  група II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            „ + “ означава наличие на комплементарност (неалелни мутации – в различни гени) 

                            „ - “  означава  липса на комплементарност (алелни мутации – в един ген) 

 

Табл. 5.  Анализ на комплементационните взаимоотношения на рецесивните летални мутации 

от група III. 

 

 

 

 

 
                                  „ + “ означава наличие на комплементарност (неалелни мутации – в различни гени) 

                             „ - “  означава  липса на комплементарност (алелни мутации – в един ген) 

      

Табл. 6.  Анализ на комплементационните взаимоотношения на рецесивните летални мутации 

от група III. 

 

 

 

 

 

 
                „ + “ означава наличие на комплементарност (неалелни мутации – в различни гени) 

                            „ - “  означава  липса на комплементарност (алелни мутации – в един ген) 

 

             ♀                    

♂ 
l(Eh5 ) l(Eh25 ) l(Su5) l(Su10) l(Su71) l(Su80) l(Su87) 

l(Eh5 )  + + + + + + 

l(Eh25 )   + + + + + 

l(Su5)    + + + + 

l(Su10)     + + + 

l(Su71)      + + 

l(Su80)       + 

l(Su87)        

             ♀                    

♂ 
l(Eh53) l(Eh109) l(Eh134) l(Su55) 

l(Eh53)  + + + 

l(Eh109)   + + 

l(Eh134)    + 

l(Su55)     

             ♀                    

♂ 
l(Eh40) l(Su1) l(Su121) 

l(Eh40)  + + 

l(Su1)   + 

l(Su121)    

             ♀                    

♂ 
l(Eh44) l(Eh50) l(Su104) l(Su123) 

l(Eh44)  + + + 

l(Eh50)   + + 

l(Su104)    + 

l(Su123)     
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От тези данни следва, че тези, проверени от нас енхансерни и супресорни мутации 

засягат различни гени. 

2.3. Фино картиране  чрез  припокриващи се дупликации 

За фино картиране избрахме подходящи дупликационни линии, от кита за Х-

хромозомните дупликации на Дрозофилния център в Блумингтън.  

Всяка линия с модификаторна мутация беше кръстосана в отделен експеримент с 

около 15 линии с дупликации, които съвместно обхващат хромозомния район, определен 

чрез предходното рекомбинационно картиране.  

Ако дадена дупликация покрива района на леталната мутация, така, че мъжки 

индивиди, хетерозиготни по дупликацията и по модификаторната мутация, да съществуват 

като фенотипен клас, т.е., да са живи,  това означава. че цитологично мутацията се картира 

именно в дуплицирания  район. Дуплицираният участък в самата линия от Блумингтън 

може да е инсертиран, в която и да е от хромозомите на Drosophila , включително, и в У-

хромозомата.  

За определяне на точната локализация на всяка анализирана енхансерна или 

супресорна мутация, в F1, получено от кръстосването и с избраните дупликационн линии 

(виж  „Методи и материали“, раздел II, т.1 - 1.5)  анализирахме по 100-150 мухи. 

Цитологичните райони от Х-хромозомната политенна карта на Drosophila, в които 

определяхме локализацията на изучаваните от нас енхансерни мутации са представени в 

табл. 7. Цитологичните райони от Х-хромозомната политенна карта на Drosophila, в които 

определяхме локализацията на изучаваните от нас супресорни мутации са представени в 

табл. 8.   

Табл. 7. Цитологични райони, проверявани за локализацията на енхансерните леталните 

мутации   

 
Условно означение на 

енхансерната мутацията 

Проверен цитологичен 

район 

Цитологична 

локализация на гена 

Eh5 15A6 - 18A7 15F1-16A1 

Eh25 13А1 - 17А7 16A5-16B4 

Eh40 8A1 - 15E4 7B6-7C1 

Eh44 2A1 – 7D1 - 

Eh50 1A1 - 5C7 - 

Eh53 10A2 - 15E4 11E3-11E11 

Eh109 10C7 – 16E4 14A5-14A8 

Eh134 11A1 – 13A9 11B4-11D1 
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Табл. 8. Цитологични райони, проверявани за локализацията на супресорните леталните 

мутации  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схематично локализацията на картираните енхансерни и супресорни мутации е 

показана съответно на фиг.3. 

             

 

Фиг.3  Схема на локализацията на енхансерните и супресорните модификаторни мутации в Х-

хромозомата на D. melanogaster . 

 

 От табл.7 и 8 и от фиг.3.  се вижда, че всяка модификаторна мутация се 

картира в отделен цитологичен район. Тези райони заемат почти цялото рамо на Х-

хромозомата на Drosophila. 

 

Условно означение на 

супресорната  мутацията 
Проверен цитологичен район 

Цитологична 

локализация на гена 

Su 1 10E2 – 13A5 11C6-11D1 

Su 5 11D1 – 16F4 14D1-14E1 

Su 10 11D6 – 17C1 15A6-15B2 

Su 37 11D4 – 16E1 14A6-14C1 

Su 55 9A1 – 15B2 - 

Su 71 11D6 – 17C1 12C1-12D4 

Su 80 12А1 – 16F7 - 

Su 87 11D6 – 16F9 - 

Su 104 3D2 – 5D5 4C10-4D7 

Su 121 9B4 – 11A1 9C1-9E1 

Su 123 1A1 – 5D1 3B1-3E4 
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3. Идентифициране на Х-хромозомни интерактори  

Информацията от рекомбинационния анализ и картирането чрез припокриващи се 

дупликации използвахме за избор на кандидат-гени, локализирани в същия цитологичен 

район , в който са откритите от нас гени-модификатори. В списъка на подобни гени сме 

включили само такива, чиято функция е известна, които имат летални алели и за които има 

налични линии в Дрозофилния център.  

За много от кандидат-гените ние разполагахме с по няколко летални алелa. За да 

идентидицираме гените и алелите, в които са възникнали модификаторните мутации, ние 

провеждахме стандартен комплементационен анализ (виж  «Материали и методи», раздел 

II, т.1 – 1.7). 

Женски мухи от линия с всеки кандидат-алел  бяха кръстосани с мъжки мухи от 

анализираната модификаторна мутация (със съответната дупликация, осигуряваща  тяхната 

жизнеспособност). В поколението F1 от всяка такава кръстоска анализирахме поне по 100-

150 мухи. 

С помощта на подобен подход ние идентифицирахме няколко отделни гена със 

съответните им алели, в които са възникнали индуцираните с ЕМС модификаторни мутации 

( табл. 9, 10, 11 и 12). 

 

Табл. 9. Резултати от комплементационния анализ на Su104 и алели на кандидат-гени. 

Модификаторна 

мутация, 

цитологичен район 

Кандидат-алели в 

района 4C10-4D7 

Наличие/липса на 

комплементарност 

Ген, засегнат от 

мутацията 

Su 104 

4C10 – 4D7 

peb [hnt-E8] - peb [hnt-E8] 

peb [EP55] +  
rap +  

ctp207 +  
ctp153 +  

bi +  
 

             „-“означава липса на комплементарност, т.е., анализираните мутации са алелни 

           „ +” означава наличие на комплементарност, т.е., мутациите не са алелни 

На табл.9 са представени резултатите от идентифицирането на гена, в който е 

възникнала супресорната мутация Su104. Както се вижда от нея,  тази мутация и алелът  

peb[hnt-E8]  на гена pebbled (peb) са некомплементарни, т.е., алелни.  

Аналогичен комплементационен анализ проведохме и за още три супресорни 

мутации – Su5, Su 121  и  Su123. 
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   Табл. 10. Резултати от комплементационния анализ на Su5 и алели на кандидат-гени 

Модификаторна 

мутация, 

цитологичен район 

Кандидат-алели в 

района 14Е1-14F6 

Наличие/липса на 

комплементарност 

Ген, засегнат от 

мутацията 

Su 5 

14E1-14F6 

para[Odc-6] +  
crl5-4 +  
Аrp2 +  

roсk[1] - roсk[1] 
roсk[2] +  

 

              „ –„ означава липса на комплементарност, т.е., анализираните мутации са алелни 

            „ +” означава наличие на комплементарност, т.е., мутациите не са алелни 

От тази таблица се вижда, че  Su5 и алелът  roсk[1]  на гена roсk са алелни. 

Резултатът от проверката на Su 121 с избраните кандидат-гени е представен в 

табл.11. 

 

 Табл.11. Резултати от комплементационния анализ на Su121 и алели на кандидат-гени. 

Модификаторна 

мутация, 

цитологичен район 

Кандидат-алели в 

района 9C2-9E2 

Наличие/липса на 

комплементарност 

Ген, засегнат от 

мутацията 

Su 121 

9C2-9E2 

flw[6] +  

flw[G0172] +  

ras[G0056] +  

ras[G0380b] - ras[G0380b] 

ras[G0391] +  

ras[G0002] +  

lethal(1)G0230 +  

lmp +  
 

          „ –„ означава липса на комплементарност, т.е., анализираните мутации са алелни 

        „ +” означава наличие на комплементарност, т.е., мутациите не са алелни 

Тази таблица показва, че Su121 и алелът  ras[G0380b] на гена raspberry (ras) са 

алелни. 

Резултатът от проверката на Su 123 с избраните кандидат-гени е представен в 

табл.12. 
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Табл. 12. Резултати от комплементационния анализ на Su123 и алели на кандидат-гени. 

Модификаторна 

мутация, 

цитологичен район 

Кандидат-алели в 

района 3В1-3Е4 

Наличие/липса на 

комплементарност 

Ген, засегнат от 

мутацията 

Su 123 

3B1-3E4 

dwg[8] +  

sgg[1] +  

sgg[G0263] - sgg[G0263] 

sgg[G0335] +  

sgg[M11] +  

fs(1)Ya[14-77] +  

dm[G0139] +  

dm[G0354] +  

crm[Sa2] +  

crm[7] +  
 

            „ –„ означава липса на комплементарност, т.е., анализираните мутации са алелни 

          „ +” означава наличие на комплементарност, т.е., мутациите не са алелни 

Както се вижда от табл.12,  Su123 и алелът  sgg[G0263] на гена shaggy (sgg) са 

алелни.  

В нашите експерименти ние идентифицирахме само 4  модификаторни мутации (от 

всички 19 получени), които взаимодействат генетично с dfmr1 в криловата тъкан на 

Drosophila. Леталните алели  peb [hnt-E8], rasG0380b, shaggyG0263 и roсk1 са доминантни 

супресори на мутантния крилов фенотип, който е резултат от свръхекпресията на този ген.  

3. Изучаване ролята на pebbled, roсk, shaggy и raspberry като доминантни 

супресори на фенотипа “изрязани крила“ 

След като установихме, че откритите от нас алели на гените peb, roсk, sgg и ras 

взаимодействат генетично с гена dfmr1 в криловата тъкан на Drosophila и са супресори в 

това взаимодействие, възникна въпроса дали други алели на тези гени също взаимодействат 

с dfmr1. 

Ние проверихме дали други налични летални алели на гените pebbled, shaggy, 

raspberry и roсk действат като супресори на доминантния мутантния крилов фенотип при 

температура 270 С.  За гена pebbled/hindsight  са известни още 14 летални алела, но нямаше 

налични дрозофилни линии с тези летални алели в Дрозофилния център в Блумингтън. За 

гена roсk беше наличен един алел (roсk[2]), за гена sgg – 3 летални алела (sgg[1]; sgg[G0335]  и 

sgg[M11]) и за гена ras – 3 летални алела (ras[G0056]; ras[G0391]; ras[G0002]). 
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При кръстосването на женски мухи, носещи летален алел на съответния ген с мъжки, 

в които dfmr1 е свръхекспресиран в крилата, ние получихме поколение с два фенотипни 

класа при температура 270С. Единият фенотипен клас( l//w; GAL4-vg.M//+;UAS-Fmr1.Z//+) 

беше с нормални крила, а другият имаше «изрязани крила» (FM7c//w; GAL4-vg.M//+;UAS-

Fmr1.Z//+). От тези резултати се вижда, че наличието на изпитвания летален алел от даден 

кандидат-ген супресира в хетерозигота мутантния крилов фенотип. Следователно, 

наблюдаваните от нас взаимодействия с dfmr1 са специфични не за отделни алели на даден 

ген, а за самите гени - pebbled, shaggy, raspberry и roсk . Въз основа на това ние считаме, че  

тези четири гена са потенциални функционални партньори на гена dfmr1в процеса на 

развитие на крилата при Drosophila melanogaster. 

За да разберем по-добре генетичните взаимодействия между гените и как тези 

взаимодействия  отразяват функционалната връзка между тях, ние проведохме 

експерименти по едновременна свръхекспресия на  гените roсk  и sgg в криловата тъкан, 

като използвахме трансгенни линии с UAS-конструкти  от Дрозофилната база. 

Когато свръхекспресирахме гена roсk в крилата на възрастни индивиди (w//w; GAL4-

vg.M//+;P{w[+mC]=UAS-roсk.CAT}3.1//+) ние не наблюдавахме нарушения в размера, 

морфологията и жилкуването на крилата (фиг. 4Д). Свръхекспресията на гена dfmr1 

предизвиква появата на фенотип „изрязани крила“ (фиг. 4Б). Свръхекспресията на двата 

гена едновременно доведе до появата на много по-силни крилови дефекти, отколкото тези, 

които наблюдавахме при свръхекспресията на dfmr1. Много често наблюдавахме липса на 

по-големи области на крилата (фиг. 4Е) или липса на цели крила. 

 Когато roсk беше свръхекспресиран на фона на половин доза dfmr1 (хетерозиготи по 

нулевия алел на dfmr1, ние наблюдавахме развитие на нормален крилов фенотип (Фиг.4 Ж).  

Тези експерименти показват силно генетично взаимодействие между гените roсk и dfmr1. 

Въз основа на получените в тях резултати може да се  предположи, че roсk и dfmr1 са 

компоненти на общ биологичен път и участват в нормалното развитие на крилата.  Генът 

dfmr1 трябва да е разположен преди (upstream)  roсk  в този път. 

Дрозофилният белтък Roсk представлява ключова серин-треонин киназа, участваща 

в редица морфогенетични процеси, активирани от ГТФазата Rho. Неотдавна Neubieser и 

Hipfner показаха, че този белтък е необходим за поддържане целостта на епитела в 

криловите имагинални дискове на ларви Drosophila melanogaster (Neubieser и Hipfner, 

2010).  

Дрозофилната Roсk-киназа е член на Rho-сигналния път, който е основен регулатор 

на актиновия цитоскелет (Winter et al., 2001). Идентифицирането му като интерактор на 
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dFMRP не е изненадващо, тъй като е известно, че Rho - киназите участват в развитието на 

епителните тъкани, включително и на криловата тъкан. Те изискват високо специфично 

регулиране при промени на клетъчната форма, миграцията и пренареждането на клетки, 

които се осъществяват чрез динамични промени на актиновия цитоскелет (Verde et al., 

2006). 

Въпреки, че молекулните механизми, които лежат в основата на генетичните 

взаимодействия между гените dfmr1 и roсk остават неизяснени, ние бихме могли да 

предположим, че dFMRP вероятно регулира влиянието на Roсk-киназата в процеса на 

развитие на крилата.  

Ние проведохме генетични експерименти по едновременната свръхекспресия и на 

гените гените sgg и dfmr1 в криловата тъкан. Когато свръхекспресирахме sgg под контрола 

на vg-промотор (w//w; GAL4-vg.M //+; P{w[+mC]=UAS-sgg.S9A}MB14//+) ние 

наблюдавахме мутантен крилов фенотип (на 21°C). В по-ранни работи беше докладвано, че 

трансгенния конструкт P{w[+mC]=UAS-sgg.S9A}MB14 води до индуциране на видим 

крилов фенотип (Bourouis, 2002). Наблюдавахме изрезки по периферията на крилата (Фиг.4, 

З), които бяха подобни на тези, получени при свръхекспрсия на гена dfmr1 под действието 

на криловия промотор vg. 

Когато свръхекспресирахме едновременно sgg and dfmr1, ние наблюдавахме много 

по-големи дефекти в крилата, отколкото тези, които наблюдавахме при свръхекспресията на 

двата гена поотделно. При повечето мухи крилата липсваха. При някои наблюдавахме 

дефекти в нарастването и развитието на крилата, така че те представляваха само малки 

зачатъци. 

Когато свръекспресирахме sgg на фона на половин доза dfmr1(хетерозиготи по 

нулевия алел на dfmr1), нормалният крилов фенотип беше изцяло възстановен. Картината 

на описаните по-горе крилови фенотипове е представена на фиг.4. 

Серин-треонин киназата GSK3 (GSK3β), която открихме като интерактор на  dFMRP 

в криловата тъкан при Drosophila, играе ключова роля в множество клетъчни процеси  като 

микротубулната динамика, клетъчната диференциация, регулацията на клетъчния цикъл и 

пролиферация (Grimes and Jope, 2001; Kaytor and Orr, 2002; Turenne G an Price, 2001; 

Morales-Garcia et al. 2012). През последните години беше показано, че GSK3 взаимодейства 

с FMRP в нервогенезата при мишки, като иРНК на GSK3 и белтъчните нива се регулират 

негативно от  FMRP (Wenzhong et al., 2009; Luo et al., 2010; Mines and Jopes 2011). Киназата 

се експресира значително в мозъка (Yao et al., 2002) и оказва влияние в много аспекти на 
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невронните функции (Pap and Cooper, 1998; Jope and Johnson, 2004; Ploter and Li, 2011; Zhou 

et al., 2012; Valvezan  and Klein, 2012). 

Киназата GSK3/Shaggy се счита за антагонист на  сигналната трансдукция във 

Wnt/Wg-пътя. За Wg-пътя е известно, че играе важна роля в оформянето и развитието на 

крилата (Tabata and Takei 2004; Cadigan, 2012).  

Нашите генетични експерименти показват, че GSK3/Shaggy и FMRP са 

функционални партньори в развитието на крилата при Drosophila. Наблюдаваното от нас 

силно генетично взаимодействие между гените sgg и dfmr1 предполага, че те най-вероятно 

са компоненти на общ биологичен път.  

За да разберем по-добре генетичните взаимодействия между гените ras и dfmr1, и как 

тези взаимодействия отразяват функционалната връзка между тях, ние също проведохме 

експерименти по едновременна свръхекспресия на  тези гени в криловата тъкан.  

Когато свръхекспресирахме гена ras в крилата на възрастни индивиди (P{UAS-

ras.N17}TL1, w1118//w; GAL4-vg.M//+; +//+), ние не наблюдавахме нарушения в размера, 

морфологията и жилкуването на крилата (фиг. 4 И), докато свръхекспресията на гена dfmr1 

предизвиква появата на фенотип „изрязани крила“ (фиг. 4Б). Свръхекспресията на двата 

гена едновременно доведе до появата на много по-силни крилови дефекти, отколкото тези, 

които наблюдавахме при свръхекспресията на гена dfmr1. Много често наблюдавахме липса 

на по-големи области на крилата (фиг. 4 Й). Когато rаs беше свръхекспресиран на фона на 

половин доза dfmr1 (хетерозиготи по нулевия алел на dfmr1) ние наблюдавахме развитие на 

нормален крилов фенотип.  

Тези експерименти показват силно генетично взаимодействие между гените rаs и 

dfmr1. Въз основа на получените резултати може да се  предположи, че rаs и dfmr1 са 

компоненти на общ биологичен път и участват в нормалното развитие на крилата.  Генът 

dfmr1 трябва да е разположен преди (upstream)  rаs  в този път. 
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                                 A/ див тип                                            Б/OE of dfmr1    

                                                                                                                            
                                 В/ enhancer of dfmr1                            Г/ supressor of dfmr1                       

                                       
                                Д/  OE of roсk                                         Е/ OE of roсk  and OE of dfmr1           

                                       
                                Ж/ OE of roсk  and dfmr1//+                З/ OE of sgg 

                                       
                                И/ OE of ras                                          Й/ OE of ras and OE of dfmr1       
     

Фиг.4. Крилови фенотипове, наблюдавани в генотиповете: A/ див тип; Б/ GAL4-vg.M //+;UAS - 

Fmr.Z//+ - свръхекспресията на dfmr1води до фенотип „изрязани крила“; В/ Eh //w ; GAL4 - vg.M//+ ;UAS - 

Fmr.Z //+ - енхансерен фенотип, който усилва фенотипа „изрязани крила“  Г/ Su //w ; GAL4-vg.M // +; UAS-

Fmr.Z //+ - супресорен фенотип, който поправя фенотипа „изрязани крила“; Д/GAL4 - vg.M // UAS - rоск . CAT} 

3.1 // + - свръхекспресията на roсk не предизвиква крилови дефекти; Е/GAL4-vg.M //+; UAS - roсk.CAT} 3.1 

//UAS - Fmr. Z – едновременната свръхекспресия на roсk и dfmr1води до липса на по-големи области на 

крилата или липса на цели крила; Ж/ GAL4-vg.M//+;UAS - roсk.CAT}3.1//Fmr1[Delta113M] - свръхекспресията 

на roсk на фона на половин доза dfmr1води до развитие на нормални крила; З/ GAL4 - vg.M // + ;UAS - 

sgg.A81T} MB30 //+ - свръхекспресията на sgg предизвиква изрезки по периферията на крилата; И/ P{UAS-

ras.N17}TL1, w1118//w; GAL4-vg.M//+; +//+ - свръхекспресията на ras не предизвиква крилови дефекти; Й/ 

P{UAS-ras.N17}TL1, w1118//w; GAL4-vg.M//+; UAS - Fmr. Z//+ – едновременната свръхекспресия на ras и dfmr1 

води до липса на по-големи области на крилата  
 

Инозин-монофосфат-дехидрогеназата Ras (инозин-5'-монофосфат дехидрогеназа, 

IMPDH) превръща инозин монофосфата в ксантозин монофосфат. Тя е отговорна за 

http://flybase.org/reports/FBti0012503.html
http://flybase.org/reports/FBti0012503.html
http://flybase.org/reports/FBal0018186.html
http://flybase.org/reports/FBti0012503.html
http://flybase.org/reports/FBal0018186.html
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производството на гуанинови нуклеотиди в de novo в биосинтезата на гуанозин-трифосфат 

(ГТФ).  

В Drosophila е показано, че IMPDH директно променя Rho-сигнализацията и 

актиновия цитоскелет (Gregory et al., 2007), което може да обясни нейното участие в 

развитието на крилата. 

Нашите генетични експерименти показват, че IMPDH/Ras и FMRP са функционални 

партньори в развитието на крилата при Drosophila.  Силното генетично взаимодействие 

между гените ras и dfmr1 предполага, че  те, най-вероятно, са компоненти на общ 

биологичен път, в който генът dfmr1 трябва да е разположен преди (upstream) гена ras. 

Ние не проведохме експерименти по свръхекспресия за генa peb в криловата тъкан, 

тъй като в Дрозофилната база липсваха трансгенни линии с UAS-конструкти за този ген.  

Белтъкът Peb/HNT е транскрипционен фактор, който съдържа домени тип „цинкови 

пръсти“. Известно е, че той регулира различни морфогенетични процеси в развитието на 

Drosophila – през ембрионалния стадий участва във връщането на зародишните слоеве 

(germ band retraction), в дорзалното затваряне (dorsal closure), в развитието на средното 

черво и трахеята (Wilk et al., 2000).  

Установено е също, че генът peb участва в клетъчната диференциация,  целостта на 

епитела и полярността на фоторецепторите при развитието на ретината на дрозофилното 

имаго (Pickup et al., 2002). 

В нашата работа, ние представяме за пръв път данни, които показват, че Peb и 

dFMRP са функционални партньори в развитието на крилата при Drosophila и най-вероятно 

са компоненти на общ биологичен път.  

Ние предполагаме, че Peb и dFMRP, които са функционални партньори в развитието 

на крилата при Drosophila, може да изпълняват своята функция през класическия Wg-път. 

когато е активиран, води до натрупване на Armadilo (хомолог на бозайниковия β-катенин) в 

ядрото. Там той специфично активира генната експресия с помощта на неизвестни 

транскрипционни фактори (Wodarz and Nusse, 1998). Тъй като Peb е транскрипционен 

фактор и тъй като dFMRP може да взема участие в регулацията на генната експресия  чрез 

регулацията на хроматина (Jin et al., 2004; Despande et al., 2006), може да се спекулира, че 

Peb и dFMRP са част от този транскрипционен апарат. Или Peb и dFMRP може да действат 

върху развитието на крилата през друг некласически (неканоничен) път на Wg, който 

регулира цитоскелетната динмика (през Rho / Roсk или Rac1-пътя) или през друг  сигнален 

път. 
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Всички тези резултати показват, че Peb, Roсk, Shaggy и Ras са интеактори на dFMRP 

в криловата тъкан на Drosophila. 

4. Изучаване участието на pebbled, roсk, shaggy и raspberry в аксонната и 

синаптичната морфология на мозъчните неврони на възрастни мухи  

4.1. Доминантен ефект на на pebbled, roсk, shaggy и raspberry върху аксонната 

и синаптичната морфология на мозъчните неврони 

За изясняване на функциите на нашите доминантни мутации в подходящ 

физиологичен контекст, ние анализирахме тяхната роля в нервната система на възрастни 

мухи. 

Ние решихме да изучим участието на идентифицираните гени-супресори в аксонната 

и синаптичната морфология на добре изучена група неврони  - латерални вентрални 

неврони (LNv’s – Lateral ventral neurons). Тези неврони се наричат pdf-неврони, тъй като 

експресират невропептида PDF (Pigment Dispersing Factor) (Helfrich-Foster 1997, 2003; 

Helfrich-Foster et al. 2007). Те са представени от две субгрупи: малки (s-LNv’s) и големи 

вентролатерални неврони (l-LN’s). Малките LNv- неврони дават много добре видими и 

големи аксонни разклонения в дорзалната област на мозъка, докато големите LNv - неврони 

образуват разклонения към контралатералната оптична медула, oзначавани като POT 

(posterior optic tract), а също и към оптичния лоб (Тomioka and Matsumoto, 2010). 

За да наблюдаваме морфологията  на тези неврони в мозъци на възрастни мухи 

Drosophila, ние използвахме GAL4/UAS –системата за насочена генна експресия. Ние 

свръхекспресирахме трансгена mCD8::GFP под действието на pdf-промотор. Този трансген 

е много удобен за изучаване на невронни разклонения, тъй като екпресира в клетъчните 

мембрани флуоресциращия в зелено белтък GFP (green fluorescent protein).  

За да оценим въздействието на нашите супресорни мутации върху аксонния растеж и 

морфологията на синапсите, ние направихме препарати от цели мозъци на възрастни мухи и 

наблюдавахме морфологията на малките латерални вентрални неврони  (s-LNv’s) и техните 

синапси с помощта на конфокална микроскопия.  Ние също така изучихме 

контралатералните разклонения на  големите латерални вентрални неврони (l-LNv’s), 

наречени постериорни оптични трактове (POT).  

Микроскопския анализ на препаратите беше извършен на лазерен сканиращ 

конфокален микроскоп  Leica TSC SPE-II System (ReProForce 2009-12-01, FP7-REGPOT) с 

фотомултипликатор и LAS Leica софтуер. Имунофлуоресцентният образ на невроните 
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визуализирахме чрез сканиране с HC PL APO40 х обектив  на оптични срези (Z = 1.0μm). 

Снимките бяха обработени със софтуер Adobe Photoshop CС. 

За всеки генотип анализирахме по 8-10.мозъка (всеки с по две групи LNv-неврони). 

За количествена оценка на ефекта на всяка от супресорните мутации  с помощта на софтуер 

ImageJ 1.47v (виж „Материал и методи”) измерихме интензивността на флуоресценция на 

аксоните на малките LNv-неврони и размера на синаптичната повърхност на тези аксони. 

Сравнявахме средните стойности на тези показатели, означени, съответно като mean 

fluorescence intensity и target area coverage, с тези на дивия тип. Получените данни са 

представени на фиг 5, Л и М. 

Конфокални снимки на мозък (лява или дясна половина) от всеки изучен генотип, 

съдържащ анализираната супресорна мутация в хетерозиготно състояние, са представени на 

фиг. 5. 

Количествената оценка на морфологията на постериорните оптични трактове на 

големите LNv-неврони е представена на табл.13. 

 

 

 

Табл.13. Ектопично разклоняване на аксоните и дефасцикулация на аксонните снопове на 

малките LNv неврони при Drosophila melanogaster 

 
 WT peb[hnt-E8]//+ roсk1//+ sggG0263//+ rasG0380b //+ 

Ектопично разклоняване 

на аксона (% от общия 

брой полукълба) 

0% 

0(6) 

n=6 

60% 

6(10) 

n=10 

0% 

0(10) 

n=10 

13% 

2(15) 

n=15 

0% 

0(10) 

n=10 

Дефасцикулация на 

аксонните снопове на 

малките LNv (% от общия 

брой полукълба) 

0% 

0(6) 

n=6 

60% 

6(10) 

n=10 

40% 

4(10) 

n=10 

33% 

6(15) 

n=15 

40% 

4(10) 

n=10 

Дефасцикулация на 

влакната на POT (% от 

общия брой полукълба) 

0% 

0(6) 

n=6 

50% 

5(10) 

n=10 

10% 

1(10) 

n=10 

40% 

6(15) 

n=15 

80% 

8(10) 

n=10 
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                           A/WT                     Б/ Fmr1Δ113M//+    В/ peb [hnt-E8] //+      Г/ peb [hnt-E8] //+;   

                                           
                           Д/ peb[hnt-E8] //+;      Е/ roсk1//+            Ж/ roсk1//+;         З/ sggG0263//+        
                                 Fmr1Δ113M//+                                         Fmr1Δ113M//+                                                                             

                                                
                                          И/sggG0263//+;       Й/ rasG0380b//+        K/ rasG0380b//+;        
                                           Fmr1Δ113M//+                                          Fmr1Δ113M//+ 

           

      Л/ площ на синаптичната повърхност на дорзалните разклонения на sLNv (area coverage) 

http://flybase.org/reports/FBal0131035.html
http://flybase.org/reports/FBal0131035.html
http://flybase.org/reports/FBal0131035.html
http://flybase.org/reports/FBal0131035.html
http://flybase.org/reports/FBal0131035.html
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М/интензивност на флуоресценция на аксоните на малките LNv  (mean fluorescence intensity) 

 

Фиг.5. Конфокална микроскопия на s-LNv-неврони от мозъци на възрастни мухи с различни 

генотипове: А/див тип LNv-неврони; Б/Fmr1Δ113M//+  -  LNv неврони на хетерозиготи по нулеви мутанти на 

dfmr1 с нормална аксонна и синаптична морфология; В/ peb [hnt-E8] //+  - показват дисорганизирано нарастване 

(стрелка) на аксоните , намалена по размер синаптична повърхност и силно разклонен РОТ (дълга стрелка); Г/ 

peb [hnt-E8] //+ - малките LNv-неврони показват силно дефасцикулирани аксонни разклонения (връх на стрелка), 

ектопични разклонения (стрелка), силно редуцирана синаптична област и дефасцикулиране на РОТ (дълга 

стрелка); Д/ peb[hnt-E8] //+; Fmr1Δ113M//+ - малките LNv-неврони показват силно дефасцикулирани аксонни 

разклонения и синаптичната повърхност липсва; Е/ roсk1//+ - малките LNv-неврони имат много по-тънки 

дорзални разклонения на аксоните и нарушения в синаптичната област; Ж/ roсk1//+; Fmr1Δ113M//+ - малките 

LNv-неврони показват по-тънки аксонни разклонения и синаптичната област заема по-голяма площ от дивия 

тип; З/ sggG0263//+  – дисорганизирани и дефасцикулирани аксонни разклонения (стрелка) и по-силно 

разраснала се синаптична повърхност; И/ sggG0263//+; Fmr1Δ113M//+  - малките LNv-неврони показват много по-

тънки разклонения и синаптичната област е силно редуцирана; Й/ rasG0380b//+  - липсват аксонни разклонения и 

синаптичната повърхност е редуцирана; К/ rasG0380b//+; Fmr1Δ113M//+  - малките LNv-неврони показват много 

по-тънки разклонения и синаптичната област е силно редуцирана; Л/ Наблюдава се намаляване на 

синаптичната площ при хетерозиготи  peb[hnt-E8] //+ (mean = 0.401; SD = 0.147); Наблюдава се повишаване на 

синаптичната площ при хетерозиготи sggG0263//+ (mean = 0.980, SD=0.168) в сравнение с дивия тип (mean = 

0.713; SD = 0.038). Намаляване на площта се наблюдава и за двойните хетерозиготи: : peb[hnt-E8] //+; 

Fmr1Δ113M//+ (mean = 0.234; SD = 0.006), sggG0263//+; Fmr1Δ113M//+ (mean = 0.338; SD = 0.034),   и rasG0380b//+; 

Fmr1Δ113M//+ (mean = 0.353; SD = 0.017),  в сравнение с хетерозиготите по Fmr1Δ113M//+ (mean = 0.826; SD = 

0.161). Тази област е силно редуцирана при двойни хетерозиготи в сравнение с единичните хетерозиготи: peb 
[hnt-E8] //+ (mean = 0.401; SD = 0.147),   sggG0263//+ (mean = 0.980; SD = 0.168) and   rasG0380b//+ (mean = 0.496; SD 

= 0.239). Площта се увеличава само при двойната хетерозигота roсk1/+; Fmr1Δ113M//+ (mean = 1.532; SD = 

0.106), в сравнение с дивия тип; М/ Средната интензивност на флуоресценция се повишава при хетерозиготите 

peb[hnt-E8] //+ (mean = 0.70; SD = 0.40), в сравнение с дивия тип (mean = 0.365; SD = 0.271). Тя намалява за 

всички двойни хетерозиготи: peb[hnt-E8] //+; Fmr1Δ113M//+ (mean = 0.10; SD = 0.09), roсk1/+; Fmr1Δ113M//+ (mean = 

0.191; SD = 0.408), sggG0263//+; Fmr1Δ113M//+ (mean = 0.079; SD = 0.03) и rasG0380b//+; Fmr1Δ113M//+ (mean = 0.213; 

SD = 0.09), в сравнение с хетерозиготи по Fmr1Δ113M//+ (mean = 0.578; SD = 0.27). Увеличение също се 

наблюдава при двойните хетерозиготи peb [hnt-E8] //+; Fmr1Δ113M//+ and sggG0263//+; Fmr1Δ113M//+, в сравнение със 

същите такива единични хетерозиготи peb [hnt-E8] //+ (mean = 0.70; SD = 0.40) и sggG0263//+ (mean = 0.395; SD = 

0.30).    

Всички мозъци са показани при увеличение 40х. 
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Получените от нас данни показват, че всичките четири супресорни мутации засягат 

аксонната и синаптичната морфология доминантно, което води до значителни отклонения в 

тяхната морфология, нарастване и разклоняване. 

Ефект на peb [hnt-E8] 

В мозъци от хетерозиготни възрастни индивиди peb [hnt-E8]//+ наблюдавахме 

ектопични дорзални разклонения (фиг. 5 В, Г – стрелки) и силна дефасцикулация на  

аксонните снопове на малките LNv’ - неврони (фиг.5 Г – връх на стрелка, Tабл.13). 

Средната интензивност на флуоресценция на малките LNv-аксони  в хетеозиготи peb [hnt-

E8]//+ , представена на фиг.5 М, беше значително по-висока, отколкото при дивия тип. Най-

вероятно това се дължи на отблъскването между аксоните в аксонния сноп. 

Синаптичната област на хетерозиготите peb [hnt-E8]//+ също показа отклонения от 

нормалната морфология. Нейният размер беше значително по-малък в сравнение с този на 

дивия тип (фиг.5 В, Г, Л). 

Фенотипа на POT често беше абнормален (split POT) заради дефасцикулация на 

неговите влакна (фиг.5 В, Г – дълга стрелка, Tабл.13).  Половината от анализираните 

мозъци (50%) имаха подобен мутантен фенотип. 

Всички дефекти на аксоните и синапсите на малките и големите LNv - неврони 

показват, Peb/HNT е важен за растежа, намирането на пътя на аксона и за формирането на 

синапсите в различните мозъчни неврони. 

Белтъкът Peb/HNT e транскрипционен фактор, чиято роля в развитието на очите е 

широко изследвана (Yip et al., 2002; Pickup et al., 2002). Наскоро Олива и Сералта показаха, 

че той има съществено участие в невронната морфогенеза (Oliva аnd Seirralta, 2010). Те 

установиха, че при свръхекспресия или липса на експресия на Peb се засяга растежа на 

аксона, намирането на пътя и взаимодействията мажду аксоните при фоторецепторните 

неврони. 

Резултатите от нашата работа са в съгласие с тези наблюдения.  Те показват ролята 

на Peb в растежа, намирането на пътя и разклоняването на аксоните. 

За изясняване на мишените на Peb в биологичния път, чрез които той контролира 

аксонната и синаптична морфология на мозъчните неврони са необходими по-нататъшни 

експерименти. Една възможност е тези мишени да контролират организацията на актина 

чрез Rho-пътя, за което съобщават Олива и Сералта (Oliva and Sierralta , 2010). В по-ранно 

проучване на Wilk и сътр. също се съобщава за гени-модификатори на Peb, гени, които 

играят роля във формирането и функционирането на фибриларния актин (F – актин) (Wilk et 

al., 2004). 
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Ефект на roсk1 

Ние изучихме промените, които  настъпват в LNV-невроните  хетерозиготни мозъци 

по roсk1  от възрастни мухи. Както може да се види от фиг.5 Е, дорзалните разклонения на 

малките LNv-неврони изглеждаха много по-тънки, отколкото тези в дивия тип (макар, че 

средната интензивност на флуоресценция при тях не се различаваше значително от тази на 

дивия тип sLNv-неврони). Голяма част от тях (около 40%) имаха разклонения по  

дължината на аксоните (Табл. 13) и синапсите изглеждаха с дефекти в морфологията,  

въпреки че нямаше промяна в размера на синаптичната площ (фиг.5 Л).  Рядко 

наблюдавахме дефасцикулация при РОТ, каквато наблюдавахме при хетерозиготите по  peb 

[hnt-E8] (Табл.13). 

roсk кодира серин-треонин киназата Roсk, която е част от Rho-сигналния път и е 

мишена на Rho ГТФазите (Leung et al, 1996). Тoзи сигнален път играе важна роля в 

различни аспекти от невронното развитие, включително и в нарастването на невроните, 

удължаването и разклоняването, както и правилното намиране на пътя (Govek et al, 2005). 

Нашите резултати от конфокалната микроскопия ясно демонстрират, че подобно на 

peb, достатъчната доза от продукта на roсk е необходима за нормалния растеж на аксона и 

формирането на синапсите в мозъчните неврони на Drosophila. Тези резултати подкрепят 

предишните данни за ролята на този белтък в невронното развитие (Da Silva et al., 2003; 

reviewed in: Govek et al., 2005; Hall and Lalli, 2010). Roсk е ефектор на Rho и неговата 

основна функция при Drosophila е да форсфорилира леката верига на миозина (MRLC), 

кодирана от гена spaghetti squashs (sqh). Това фосфорилиране е сигнал за реорганизация на 

актина (Winter et al., 2001). Възможно е Roсk да участва в морфологията на аксоните и 

синапсите на мозъчните неврони чрез контрол върху актиновата или микротубулната 

реорганизация. 

Ефект на sggG0263 

Структурата на LNv-аксоните и техните синапси при хетерозиготни мозъци по 

sggG0263 от възрастни мухи е показана на фиг.5 З. Аксонитe на тези неврони изглеждаха 

неорганизирани и силно дефасцикулирани (фиг.5 З, стрелка). Тяхната средна интензивност 

на флуоресценция е малко по-висока от тази на дивия тип (фиг.5 М). В около 40% от 

изследваните мозъци наблюдавахме дефасцикулация на РОТ (Табл.13). Синаптичната 

област показа нарушения в морфологията – ектопично разклоняване в сравнение с дивия 

тип, поради което тя бе значително по-голяма от тази на дивия тип (Фиг. 5 Л). 

Shaggy или гликоген-синтаза-киназа 3β (GSK3β) е дрозофилен хомолог на 

бозайниковата гликоген синтаза-киназа (GSK3). Предишни работи показват, че GSK3 



28 

 

негативно регулира формирането на аксона в невронни култури от бозайници (Jiang et al, 

2005). В периферната нервна система тази киназа е необходима в пресинаптичната област и 

контролира растежа на нервно-мускулните контакти (NMJ) чрез фосфорилиране на 

свързания с микротубулите белтък  Futsch (Franco et al.,2004). 

Изучаването на аксонната и синаптичната морфология на LNv-невроните в мозъка на 

хетерозиготи по sggG0263  показа, че Shaggy е необходим за правилното развитие на аксоните 

и синапсите в мозъка на Drosophila. Той е необходим за растежа, удължаването, намирането 

на пътя на аксона и правилното развитие на синапсите в нервната система при Drosophila. 

Предишни изследвания са показали участието на този ключов ензим в нервната 

система чрез различни сигнални пътища. Jiang и негови колеги показаха, че в клетъчни 

култури от неврони на хипокампуса при мишки, GSK3 регулира и подържа аксон-

дендритната полярност (Jiang et al., 2005). Когато GSK3 е конститутивно актвен, 

образуването на аксоните се потиска и обратно – ако нивото на GSK3 е ниско, то се 

образуват множество аксони. Тази функция на киназата се регулира от Akt / PTEN-

сигналния път.  

В периферната нервна система е показано, че Shaggy e необходим пресинаптично и 

за контрол на растежа на нервно-мускулните синапси (NMJ) като фосфорилира  свързания с 

микротубулите белтък Futsch (Franco et al., 2004) . 

Има данни при Drosophila, че Shaggy контролира формирането и растежа на 

синапсите чрез АР-1 през Jun-N-киназния път (Franciscovich et al., 2008). В друго проучване, 

авторите са установили, че Shaggy регулира невронната цялост на зрелите обонятелни 

сетивни неврони през некласическия Wnt /Wg сигналния път ( Chiang et al., 2009). 

В нашите експерименти ние наблюдавахме „снопове“ при дорзалните разклонения 

на малките LNv-неврони в мозъка на възрастни мухи,, дефекти в насочването и развитието 

на синапсите, когато дозата на Shaggy е намалена (хетерозиготи по sggG0263). Пътя на 

Shaggy, който е свързан с контрола на растежа, насочването и разклоняването в мозъчните 

неврони досега остава неизвестен. Най-вероятно, този път е свързан с микротубулната и 

актиновата динамика в Wnt/Wg-пътя. Има все повече доказателства, че този път регулира 

различни аспекти от развитието на нервната система, както и нейната структура и функции 

при възрастните индивиди (Zou, 2004; Rosso and Inestrossa , 2013). 

Ефект на rasG0482 

Ние също изучихме морфологията на LNv-невроните в хетерозиготни мозъци по 

rasG0482 от възрастни индивиди. Тяхната аксонна морфология и синапси са представени на 

фиг.5 Й. Дорзалните аксони на малките LNv-неврони в почти всички изследвани мозъци не 
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показаха силно разклоняване. Техните крайни разклонения са силно редуцирани и показват 

колапс на синаптичната площ  (фиг. 5, Й – стрелка и Л). Почти 80% от големите LNv-

неврони показват силно разклонен POT (split-POT фенотип). 

rasG0482 е алел на гена raspberry, получен при инсерция на Р-елемент. Той кодира 

инозин-монофосфат дехидрогеназа (IMPDH), който превръща инозин монофосфата в 

ксантозин-монофосфат и катализира de novo синтезa на гуанинови нуклеотиди (Slee and 

Bownes, 1995). През 2006 беше съобщено, че тази de novo синтеза е необходима за 

нарастването и намирането на посоката на аксона при фоторецепторните неврони (Long et 

al., 2006). 

Резултатите от нашите експерименти показаха още, че ензимът инозин-монофосфат 

дехидрогеназа (IMPDH) е необходим за аксонната морфология, както и за формирането на 

синапсите на LNv-невроните в мозъка. Ние не установихме ектопично разклоняване на 

дорзалните аксони (Табл.13), както и значителна разлика в средната интензивност на 

флуоресценция на тези аксони в сравнение с тези при дивия тип (Фиг.5, Л).  Наблюдавахме 

нарушения в синапсната структура в по-голямата част от анализираните мозъци, въпреки че 

количественият анализ на тези резултати не показа статистически значима разлика в 

сравнение с тези при дивия тип. 

Намалената доза на Ras при хетерозиготни индивиди показа дефекти в растежа и 

целостта на РОТ на големите LNv-неврони, както и в образуването на синапсите на малките 

LNv-неврони. Както вече беше казано по-горе, този белтък е необходим за намирането на 

посоката на аксона при фоторецепторните неврони (Long et al., 2006).  

Нашите резултати показват значението на Ras в образуването на невронната мрежа в 

мозъка. Не е ясно как този ензим, който присъства във всеки организъм (Hedstrom, 2009) и e 

отговорен за производството на гуанинови нуклеотиди в de novo биосинтезата на GTP, 

изпълнява своята функция в нервната система. 

Една от възможностите е, че de novo синтезата може да се използва за активиране на 

Rho-пътя и последваща реорганизация на актина (Long et al., 2006). Алтернативно, в 

регулацията на развитието на аксоните и синапсите може да се включва допълнителна 

функция на Ras – свързана с участие в метаболизма на РНК - транслация, стабилност и 

сплайсинг. Подобна функция в регулацията на транслацията е докладвана за бозайниковата 

IMPDH (Mortimer et al, 2008). 

Значението на пуриновия метаболизъм за нервната система при хората може да се 

илюстрира чрез някои метаболитни нарушения, които засягат нервната система, и които са 
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причинени от мутации в гени, участващи в този метаболизъм (Michelli et al., 2011; Jinnah et 

al., 2013). 

Всички получени дотук резултати показват, че намерените от нас генетични 

модификатори на dfmr1 участват в нарастването на аксоните, правилното намиране на пътя 

и разклоняването им, както и в синаптичната архитектура на мозъчните неврони при 

Drosophila melanogaster.  

4.2. Генетични взаимодействия на dfmr1 с модификаторните мутации в 

аксонната и синаптичната морфология на мозъчните неврони 

За да изучим генетичните взаимодействия между dfmr1 и получените 

модификаторни мутации в нервната система при Drosophila, ние изследвахме съвместния 

им ефект върху архитектурата на LNv- невроните и техните синапси, като получихме 

двойни хетерозиготи: по мутантните алели на съответните гени-модификатори – peb [hnt-E8], 

rasG0380b, shaggyG0263 и roсk1 и по нулевия алел на  dfmr1 . 

Ние анализирахме растежа на аксоните на малките дорзални LNv-неврони като 

изследвахме тяхната средна интензивност на флуоресценция (mean fluorescence intensity). 

Ние оценихме и промените в цялостната структура на техните синапси чрез определяне на 

площта на синаптичната повърхност (target area coverage). Резултатите от нашите 

наблюдения са представени на фиг.5 Д, Ж, И, К, Л и М. Изображенията от конфокалната 

микроскопия на двойните хетерозиготи са представени до единичните хетерозиготи на 

съответната модификаторна мутация. 

Ние проведохме описаните дозо-чувствителни експерименти, като очаквахме, че ако 

гените в двойната хетерозигота изпълняват обща биологична функция, дебалансирането на 

общия им път заради намаляване на продуктите на двата гена би довело до влошаване на 

аксонния или синаптичния фенотип на двойната хетерозигота, в сравнение с този на 

единичните хетерозиготи  на съответните модификаторни мутации  (при хетерозиготите по 

нулевия алел на dfmr1 - Fmr1Δ113M //+ структурата и морфологията на LNv-невроните  бяха 

като тези на дивия тип – фиг.5 Б, Л, М; Табл.13). 

Нашите наблюдения потвърдиха тези предположения и показаха, че във всички 

разгледани случаи двойните хетерозиготи имаха значителни нарушения в нарастването на 

аксоните и формирането на синапсите на sLNv-невроните. Както може да се види от 

изображенията на фиг.5 Д, Ж, И и К, дорзалните разклонения на аксоните при sLNv-

невроните  на двойните хетерозиготи са много по-тънки и недоразвити в сравнение с 

единичните хетерозиготи  на съответните модификаторни мутации - peb [hnt-E8], roсk1,  

sggG0263 и  rasG0380b. Средната интензивност на флуоресценция, измерена за тези аксони, 
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показва значително по-ниски стойности в сравнение с тези при хетерозиготни по нулевия 

алел на dfmr1  мутанти (Fmr1Δ113M //+). Освен това, те показаха по-ниски стойности, когато 

ги сравнихме с единичните хетерозиготи  на съответните модификаторни мутации, особено 

peb [hnt-E8] и sggG0263 (p<0.01 and p<0.05 ).  За roсk1- и rasG0380 също наблюдавахме разлика в 

стойностите, но тези разлики не бяха статистически значими (Фиг.5 М). 

Наблюдавахме същата тенденция на „влошаване“ на синаптичната архитектура при 

двойните хетерозиготи, при това нарушенията бяха дори по-силни в сравнение с 

единичните хетерозиготи по съответните модификаторни мутации.  Площта на 

синаптичните повърхности беше силно редуцирана или напълно липсваше такава,  когато 

имахме по едно копие на гена dfmr1 в генотипа и по едно от съответната модификаторна 

мутация : peb [hnt-E8], sggG0263  и  rasG0380b( Фиг.5 Ж, И, К и Л ). 

roсk1 беше единствената модификаторна мутация, при която се наблюдаваше 

значително увеличаване на площта на синаптичната повърхност (фиг.5 Л), независимо от 

силно нарушените синапси във всички изследвани мозъчните неврони. Това положение 

може да бъде обяснено с  начина на пресмятане на стойността на площта на синаптичната 

повърхност (в произволни единици). Тя е произведение от  ширината  и дължината на 

синаптичната повърхност (виж „Материали и методи”). Синаптичните повърхности на 

двойните хетерозиготи по roсk1 и dfmr1 са по-удължени и по-тънки в сравнение с двойните 

хетерозиготи на другите три модификаторни мутации (стойностите за ширината и 

дължината на синапсната повърхност не са представени на фиг.5 Л).  

По този начин увеличената синаптична площ може да се обясни с по-силното 

удължаване на крайните аксонни разклонения. След като нито една от единичните 

хетерозиготи  (dfmr1//+  или  roсk1//+) сама по себе си не показва свръхудължен фенотип, 

ние можем да обясним това наблюдение като доказателство за генетично взаимодействие 

между dfmr1  и roсk1 и с общата им  функция в нарастването и удължаването на аксона. 

Допълнително доказателство за техните общи функции с dFMRP, поне за Roсk e 

контрола на белтъчната експресия на dFMRP, представен по-нататък. Това предполага 

възможен механизъм, чрез който Roсk се свързва с dFMRP и регулира формирането на 

невронната мрежа в мозъка. Като транслационен регулатор, dFMRP може негативно да 

контролира количеството на Rho-киназата Roсk и по този начин да влияе върху 

фосфорилирането на своите мишени надолу (downstream) по веригата, което пък засяга 

реорганизацията на актиновия цитоскелет и аксонните и синаптичните функции. 

Нивото на експресия на този ключов белтък се очаква да бъде предмет на активна 

регулация и dFMRP може да бъде важен фактор в това отношение. В качеството си на 
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молекулярен превключвател на цитоскелетните процеси, Rho -киназата е считана за важна 

фармацевтична мишена в някои неврологични заболявания, като инсулт, възпалителни и 

демиелинизиращи заболявания, болестта на Алцхаймер, където инхибирането му 

предотвратява невронна дегенерация (Mueller et al., 2005). Синдромът на чупливата Х 

хромозома също би могъл да бъде добавен към списъка на тези заболявания . 

За да разберем по-добре как белтъците Peb, Rock, Shaggy и Ras взаимодействат с 

dFMRP, ние проведохме биохимични анализи.  

Първоначално ние проведохме Western blot анализ, като използвахме мутантни 

ембриони по всяка от модификаторните мутации като търсихме разлика в нивата на 

експресия на белтъка dFMRP. Ние не открихме значими разлики в нивата на експресия на 

този белтък при всички мутанти в сравнение с дивия тип. Представителен блот на тези 

резултати е показан на фиг.6 Д (р > 0.05 , n = 3). Количественото измерване на експресията 

на dFMRP  е показано отдясно на блота. Ивицата, която разпознава моноклонално аnti-

dFMR1 - 6A15 (Sigma) антитялото е с размер 85 кДа. 

Въз основа на този резултат, ние заключихме, че нито един от гените - 

модификатори, кодиращи белтъците Peb/Hnt, Roсk, Shaggy (GSK-3β) и Ras, не контролира 

експресията на dFMRP. 

Ние проведохме също Western blot анализ на мозъци от току-що излюпени възрастни 

мухи, за които е известно, че експресията на dFMRP е достатъчно висока (Tessier and 

Broadie, 2008) и анализирахме нивата на експресия на белтъците Peb/Hnt, Roсk, 

Shaggy/GSK-3β and Ras в нулеви мутанти по dfmr1 и в такива, при които dfmr1 е 

свръхекспресиран по действието на на пан-невронния промотор GAL4-elav (GAL4-

elav.L//UAS-Fmr.Z). 

Преди да пристъпим към експериментите по Western blot - анализа на белтъците 

Peb/Hnt, Roсk, Shaggy (GSK-3β) и Ras, ние проведохме експерименти, които ни убедиха в 

специфичността на използваните в нашите експерименти антитела, които не са получени за 

дрозофилни антигени (непубликувани данни). 

Експресионните нива на белтъците Peb/Hnt, Roсk, Shaggy/GSK-3β и Ras  в 

генотипове, хомозиготни по нулевия алел на dfmr1 или в такива със свръхекспресия на 

dfmr1 в централната нервна система (GAL4-elav.L//UAS-Fmr.Z), са показани на фиг.6, А, Б, В 

и Г. Количественото измерване на експресията на всеки белтък е показано отдясно на всеки 

блот. 
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Фиг. 6.  Експерименти по Western blot анализ:  А/ Нивата на експресия на Peb/HNT (около 209 кДа) 

не показаха никакви разлики при нулеви мутанти по dfmr1 и при мухи, при които dfmr1 беше 

свръхекспресиран в централната нервна система, в сравнение с дивия тип ( p>0.05 n=3); Б/ В сравнение с 

дивия тип експресионните нива на Roсk (около 160 кДа) са значително по-високи в нулеви мутанти по dfmr1 и 

непроменени - при свръхекспресия на dfmr1 (**p<0.01; n=4); В/ Експресионните нива на Shaggy/GSK3β не 

показват значителни различия при при нулеви мутанти по dfmr1 и при мутанти със свръхекспресия на dfmr1 в 

централната нервна система в сравнение с дивия тип. Количественото измерване на експресията на всяка 

изоформа SGGY(около 56 кДа), SGG10 (около 58 кДа) и SGG39 (около 68 кДа) е  показано отдясно на блота; 

Г/ Експресионните нива на Ras (около 60 кДа) не показват различия при при нулеви мутанти по dfmr1 и при 

мутанти със  свръхекспресия на dfmr1 в централната нервна система,  в сравнение с дивия тип (p>0.05; n=4); 

Д/ Експресионните нива на dFMRP (около 85 кДа) не показват значителни различия в ембриони, хемизиготни 

по peb [hnt-E8], roсk1, sggG0263  и rasG0380b (p>0.05; n=3); Всички глави/ембриони са събирани и обработвани 

едновременно. Количествената оценка на експресията на всеки белтък от Western blot анализа е показана 

отдясно на всеки блот. 

 

Нивото на белтъка Roсk (около 160 кДа) в нулеви мутанти по dfmr1 беше значително 

повишено – около 2,1 пъти в сравнение с това при дивия тип (** р < 0.01 , n = 4). В мухи, 
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при които dfmr1 беше свръхекспресиран в централната нервна система, нивото на белтъка 

не беше различно от това при дивия тип (фиг.6 Б). Въз основа на тези резултати ние 

предположихме, че dFMRP негативно контролира нивото на белтъка Roсk. 

Нивата на експресия на Peb/Hnt (около 209 кДа) не показаха никакви съществени 

разлики при нулеви мутанти по dfmr1 и при мухи, при които dfmr1 беше свръхекспресиран 

в централната нервна система в сравнение с дивия тип (фиг.6 А, p>0.05 n=3). 

Нивата на експресия на Ras (ивица  с размер около 60 кДа) също не показаха 

различия при нулеви мутанти по dfmr1 и при мухи, при които dfmr1 беше 

свръхекспресиран, в сравнение с дивия тип (фиг.6 Г, p>0.05, n=4). 

За да проследим нивата на експресия на белтъка Shaggy (GSK - 3β), ние използвахме 

мише моноклонално anti-GSK3 антитяло, което разпознава синтетичен пептид, който 

съответства на каталитичния домен на дрозофилния белтък Shaggy (anti-GSK3, 4G-1E, 

Millipore). Това антитяло разпознава три различни изоформи в мозъка на току-що излюпени 

възрастни - 56 кДа, 58 кДа и 68 кДа, означени съответно като SGGY, SGG10 и  SGG39. В 

предишни изследвания бе намерено, че тези ивици присъстват в лизати от ларви, какавиди и 

възрастни дрозофили (Ruel et.al.,1993).  

В мозъци на току-що излюпени възрастни ние не наблюдавахме разлика в нивата на 

експресия на трите изоформи на белтъка Shaggy при нулеви мутанти по dfmr1 и при мухи, 

при които dfmr1 беше свръхекспресиран, в сравнение с дивия тип (фиг.6 В). 

Тези наши последни резултати са в частично съответствие с данните на Мин и 

съавтори, които установиха, че нивата на тоталния GSK3 (α - и β -изоформи) са в 

еквивалентно количество в див тип и FraX – knockout мишки (Min et al., 2009). Те 

съобщиха, че активната нефосфорилирана форма на GSK3 (α - и β -изоформи) е по-високо 

експресирана в някои специфични райони на мозъка при FraX –мишки. От друга страна, 

други автори показаха, че  мутантните knockout мишки, при които липсва FMRP, имат 

повишено ниво на тоталния белтък GSK3, което показва негативен контрол на GSK3 от 

FMRP (Luo et al., 2010). 

Наред с тези данни са получени доказателства, че инхибиторите на GSK3, като 

литият, който е класическо лекарство за различни форми на депресия, допринасят за 

лечението на наблюдаваните фенотипове при FraX –мишки (Mines and Jope, 2011).  

За да потвърдим значението на инактивирането на GSK3β в мозъка на Drosophila и 

вероятното участие на dFMRP в този процес, са необходими допълнителни биохимични и 

генетични експерименти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В застаряващото ни общество, неврологичните заболявания са едни от най-

прогресивно разпространяващите се и засягат около 2% от световната популация. В 

повечето от случаите гените имат отношение в етиологията на тези заболявания.  

Сред списъка от неврологични заболявания е и синдрома на чупливата Х хромозома. 

Той е най-често срещаната причина за умствена изостаналост при човека.  В патогенезата 

му е въвлечен генът Fmr1, който е инактивиран и не кодира нормалния продукт – РНК-

свързващия белтък FMRP. Проучването на  ролята на гена Fmr1 ще допринесе за 

цялостното разбиране на този синдром. 

Огромен брой изследвания са посветени на изучаването на молекулната патология, 

свързана с даденото заболяване, идентифициране на гени, въвлечени в  патогенезата му и 

последващо моделиране на заболяването в експериментални организми.  

Прекрасен организъм в това отношение е Drosophila melanogaster. С нейната 

задълбочена  генетична изученост, с наличието в генома  и на около 80% от човешките 

хомолози, свързани с наследствени заболявания, с възможността за експресиране чрез така 

наречената UAS/GAL4-система на човешки белтъци  в желани от нас дрозофилни клетки, тя  

е много подходящ модел, използван в редица лаборатории. 

В нашата работа ние използвахме подходите на правата генетика, за да получим 

химически индуцирани доминантни модификатори на гена dfmr1(Drosophila fragile X mеntal 

retardation 1) в крилата на възрастни дрозофили. Тяхното последващо идентифициране би 

позволило да се намерят гени, кодиращи неизвестни компоненти на биологичните пътища 

на  dfmr1. 

Изясняването на този въпрос е важно не само от теоретична гледна точка, но и с 

оглед създаване на бъдеща терапевтична стратегия, която да осигури един надежден подход 

за изпитване и приложение на различни стратегии, както и  превенция и лечение на 

заболяването. 

 Като цяло, нашите резултати показват, че модификаторните мутации peb [hnt-

E8], roсk1, sggG0263 and rasG0380b , изолирани като супресори на криловия фенотип, получен 

при свръхекспресия на dfmr1, взаимодействат генетично с dfmr1 в нервната система. 

Белтъците, които тези гени кодират, са съответно: Peb/Hnt, Roсk, Shaggy/GSK-3β  и Ras.  

Намалените дози на тези белтъци влияят върху мозъчните синапси и аксони по начин, 

подобен на dFMRP . По-ранни проучвания показват, че dFMRP е необходим за нормалното 

формиране на синапсите, за нарастването на аксоните, за намирането на пътя и за 
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разклоняването им, както в централната, така и в периферната нервна система (Dockendorf 

et al., 2002; Morales et al., 2002; Pan et al., 2004; Reeve et al., 2005; Gatto and Broadie, 2008; 

Tessier and Broadie, 2008;  Gatto and Broadie, 2009).  

Въз основа на нашите наблюдения, ние предполагаме, че Peb/Hnt, Roсk, Shaggy/GSK-

3β и  Ras са функционални партньори на dFMRP в растежа на аксоните и формирането на 

синапсите при невроните на възрстни индивиди.  

Въпреки, че нашият генетичен скрининг не е изчерпателен, интересно е да се 

отбележи , че четирите гена , идентифицирани като dfmr1 - модификатори , кодират 

белтъци, които изглежда са функционално свързани с Rho - пътя и цитоскелетните събития 

- пряко или косвено – чрез неканоничния Wnt - път, който също включва компоненти на 

Rho – пътя и цитоскелетните събития. Според нас, получените от нас резултати подчертават 

важността на Rho- и Wnt - сигнални пътища за патофизиологията на синдрома FraX . 
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ИЗВОДИ 

В резултат от нашите изследвания могат да се направят следните изводи: 

 

1. В резултат от проведения генетичен скрининг за доминантни интерактори на 

dfmr1 са намерени  8 енхансерни  и 11 супресорни мутации, които се локализират в Х-

хромозомата  на Drosophila и са рецесивни летали.   

 

2. Показано е, че четири от доминантните енхансерни мутации са възникнали в 

гените  pebbled (peb), rock, shaggy (sgg) и rasberry (ras), които са нови гени-интерактори на 

dfmr1 в криловата тъкан на Drosophila. 

 

3. Установено е, че гените pebbled (peb), rock, shaggy (sgg) и rasberry (ras) 

участват в определяне на аксонната и синаптичната морфология на мозъчните неврони на 

Drosophila. 

4. За пръв път е установено, че Peb, Rock, Sgg и Ras са генетични интерактори на 

dFMRP в аксононната и синаптична морфология на мозъчните неврони. 
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ПРИНОСИ 

 

 Получени са осем енхансерни мутации и единадесет супресорни мутации, 

модифициращи криловия мутантен фенотип, индуциран от свърекспресия на dfmr1  в 

криловата тъкан на Drosophila. 

 

 Идентифицирани са четири нови доминантни интерактора на гена dfmr1 в криловата 

тъкан на Drosophila melanogastеr – pebbled (peb), rock, shaggy (sgg) и rasberry (ras). 

 

 Получени са данни, показващи ,че Peb, Rock, Shaggy и Ras участват в  аксонната и 

синаптичната морфология на мозъчни неврони при Drosophila. 

 

 Установено е генетично взаимодействие на дрозофилния хомолог на FMRP с Peb, 

Rock, Shaggy и Ras  в централната нервна система на  Drosophila. и тяхното 

съвместно участие в нейното развитие. 
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