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Μεταγενέστερος κύκλος νευρογένεσης

Ο εμβρυικός νωτιαίος μυελός 
αποτελείται από έντεκα προγο-
νικές (αρχέγονες) περιοχές οι 

οποίες εκφράζουν διαφορετικούς συν-
δυασμούς μεταγραφικών παραγόντων 
και παράγουν διαφορετικές υποομάδες 
νευρώνων και γλοιακών κυττάρων.  Μια 
από τις περιοχές που βρίσκεται στην 
κοιλιακή μοίρα του νωτιαίου μυελού, 
γνωστή ως p2, είναι υπεύθυνη για την 
παραγωγή των διάμεσων νευρώνων, 
V2a (Chx10+), V2b (Gata3+) και V2c 
(Sox1+) (Briscoe et al., 2000; Jessell, 
2000 & Panayi et al., 2010).  Ο διαχω-
ρισμός αυτών των αρχικών κυτταρικών 
πληθυσμών γίνεται από ένα κοινό πλη-
θυσμό νευρικών προγονικών κυττάρων 
και καθοδηγείται από το σηματοδοτικό 
μονοπάτι Notch. 
Περαιτέρω έρευνα που έγινε στο εργα-
στήριο μας έδειξε ότι η p2 περιοχή των 
ποντικών είναι πηγή παραγωγής ακόμα 
δύο υποτύπων διάμεσων νευρώνων οι 
οποίοι παράγονται μετά τα πρώιμα νευ-
ρικά κύτταρα που αναφέρθηκαν ήδη. 
Συγκεκριμένα, η μια ομάδα αποτελεί 
υποομάδα των V2b διάμεσων νευρώ-
νων και εκφράζει τους μεταγραφικούς 
παράγοντες Pax6 και Gata3 και η πα-
ραγωγή τους δεν εξαρτάται από το ση-
ματοδοτικό μονοπάτι Notch. Τα δεδομέ-
να μας θέτουν δύο βασικά ερωτήματα 
σε σχέση με την ανάπτυξη των διάμε-
σων νευρώνων V2. Το πρώτο ερώτημα 
είναι από τι καθοδηγείται η έκφραση 
του Pax6 κατά τα τελικά στάδια της 
ανάπτυξης σε μια υποομάδα νευρώ-
νων. Το δεύτερο είναι ο τρόπος καθο-
ρισμού της διαφοροποίησης του ρόλου 
των νευρικών και νευρογλοιακών κυττά-
ρων. Σε ό,τι αφορά το νευρικό προσδι-
ορισμό,  θα μπορούσαν να εμπλέκονται 

σήματα από το γειτνιάζων περιβάλλον. 
Ο μειωμένος αριθμός των V2c and V2d 
νευρώνων σε σύγκριση με τον  συνολι-
κό αριθμό των V2b υποδηλώνει πως οι 
εμπλεκόμενοι μηχανισμοί είναι εξαιρετι-
κά επιλεκτικοί. 
Τα δεδομένα μας αποκαλύπτουν πως 
η απώλεια της Notch σηματοδότησης 
οδηγεί τα V2d κύτταρα να μετατραπούν 
σε νευρώνες V2a. Στην απουσία του 
Notch  συνεχίζει να διατηρείται μερι-
κή έκφραση του GATA3 (σε αντίθεση 
με τα αρχικά στάδια) ενώ τα PAX6+/
GATA3+ κύτταρα μετατρέπονται σε 
PAX6+/CHX10+ κύτταρα. Και ενώ αυτή 
η μετατροπή είναι ένα γενικό χαρακτη-
ριστικό των V2b διάμεσων νευρώνων, η 
έκφραση του PAX6 σε μετα-μιτωτικούς 
V2d διάμεσους νευρώνες είναι απίθανο 
να ρυθμίζεται από το Notch εφόσον δι-
ατηρείται και σε μεταλλαγμένα κύτταρα 
τα οποία δεν εκφράζουν το Notch. Κατά 
συνέπεια, ο προσδιορισμός των V2d 
διάμεσων νευρώνων είναι πιθανό να 
ρυθμίζεται από ένα συνδυασμό παρα-
γόντων και όχι απλά την παρουσία του 
PAX6. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντί-
θεση με τον προσδιορισμό των V2c διά-
μεσων νευρώνων όπου μόνο η έκφρα-
ση του SOX1 είναι απαραίτητη για τον 
καθορισμό της μοίρας των κυττάρων.
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ΕΡΕΥΝΑ

Τομές νωτιαίου μυελού από έμβρυα φυσιο-
λογικού ποντικού σε δεδομένα αναπτυξιακά 
στάδια μετά από χρώση  με αντίσωμα α-PAX6. 
Α-Β: η έκφραση του PAX6 κατά μήκος της κοι-
λιακής ζώνης. C-F: μετανάστευση των PAX6 
θετικών νευρώνων, ειδικότερα ενός μικρού 
πληθυσμού στην κοιλιακή περιοχή. 
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Οδηγεί στην παραγωγή νέων ραχιαίων και κοιλιακών νευρώνων στο νωτιαίο μυελό των ποντικών
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