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Συντομογραφίες 

AC Adenyl cyclace (αδενυλική κυκλάση) 
Ac Acetyl (ακετύλιο) 
ACTH Adrenocorticotropin Hormone (Αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη) 
Asn Asparagine (Ασπαραγίνη) 
Asp Aspartic acid (Ασπαρτικό οξύ) 
ATP Adenosine triphosphate (Τριφωσφορική αδενοσίνη) 
FBS Fetal Bovine Serum (ορός βοός) 
cAMP Cyclic adenosine monophosphate (κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη) 
cDNA Complementary DNA (συμπληρωματικό DNA) 
CRF Corticotropin Releasing Factor (Εκλυτικός παράγοντας της κορτικοτροπίνης) 

CRF1R Corticotropin Releasing Factor Receptor type 1 (τύπου 1 υποδοχέας του 
εκλυτικού παράγοντα της κορτικοτροπίνης) 

CRF2R Corticotropin Releasing Factor Receptor type 2 (τύπου 2  υποδοχέας του 
εκλυτικού παράγοντα της κορτικοτροπίνης) 

CRF3R Corticotropin Releasing Factor Receptor type 3 (τύπου 3  υποδοχέας του 
εκλυτικού παράγοντα της κορτικοτροπίνης) 

CRFRs Corticotropin Releasing Factor Receptors (υποδοχείς του εκλυτικού παράγοντα 
της κορτικοτροπίνης) 

Cys Cysteine (Κυστεΐνη) 
DAG Diacylglycerol (διακυλογλυκερόλη) 
DMEM Dulbecco's Modified Eagle Medium (θρεπτικό υλικό) 
DMSO Dimethyl sulfoxide (διμέθυλο-σουλφοξείδιο) 
DNA Deoxyribonucleic acid (δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ) 
dNTP Deoxyribonucleoside triphosphate (τριφοσφωρικά δεοξυ-ριβονουκλεοτίδια) 
DTT Dithiothreitol (Διθειοθρεϊτόλη) 
EC50 Efficiency Concentration (συγκέντρωση δραστικότητας του 50%) 
EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid (αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ) 
ELs Extracellular Loops (Εξωκυττάριοι βρόγχοι) 
ERK1/2 Extracellular signal-regulated kinases 1 and 2 
EtBr Ethidium bromide (Βρωμιούχο αιθίδιο) 
G418 Geneticin (Γενετισίνη) 
Glu Glutamate (Γλουταμικό) 
Gly  Glycine (Γλυκίνη) 
GDP Guanosine diphosphate (διφωσφορική γουανοσίνη) 
GPCRs G-protein coupled receptors (υποδοχείς που συζεύγνυνται με τις G-πρωτεΐνες) 
GTP Guanosine-5'-triphosphate (τριφωσφορική γουανοσίνη) 
HEK 293 Human Embryonic Kidney 293 cells (Ανθρώπινα εμβρυικά νεφρικά κυτταρα) 
HEPES 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid 
His Histidine (Ιστιδίνη) 

HPA Hypothalamic-pituitary-adrenal axis (υποθαλαμο-υποφυσο-επινεφριδιακός 
άξονας) 

Ile Isoleucine (Ισολευκίνη) 
ILs Intracellular Loops (Ενδοκυττάριοι Βρόγχοι) 
IP3 Inositol 1,4,5-trisphosphate (1, 4, 5 –τριφωσφορική ινοσιτόλη) 
LB Luria-Bertani Broth (θρεπτικό υγρό) 
Leu Leucine (Λευκίνη) 
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Lys Lysine (Λυσίνη) 
Met Methionine (Μεθειονίνη) 
mRNA Messenger RNA 
Nle Norleucine (Νορλευκίνη) 
NMR Nuclear magnetic resonance (πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός) 
NPT II Neomycin phosphotransferase II (φωσφοτρανσφεράση της νεομυκίνης) 
PCR Polymerase Chain Reaction (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης) 
Phe Phenylalanine (Φαινυλαλανίνη) 
PKA Protein kinase A (πρωτεϊνική κινάση Α) 
PKC Protein kinase C (πρωτεϊνική κινάση C) 
PLC Phospholipase C (φωσφολιπάση C) 
Pro Proline (Προλίνη) 
PVN Paraventricular Nucleus (Παρακοιλιακός πυρήνας) 

SCAM Substituted-cysteine accessibility method (μέθοδος διαθεσιμότητας των 
κυστεϊνών-υποκαταστατών) 

Ser Serine (Σερίνη) 
SVG Sauvagine (σοβαγίνη) 
ΤΑΕ Tris-acetate-EDTA 
Thr Threonine (Θρεονίνη) 
ΤΜs Transmembrane Domains (Διαμεμβρανικές περιοχές) 
Trp Tryptophan (Τρυπτοφάνη) 
Tyr Tyrosine (Τυροσίνη) 
UCN I Urocortin Ι (ουροκορτίνη ) 
UCN II Urocortin ΙΙ (ουροκορτίνη ΙΙ) 
UCN III Urocortin ΙΙΙ (ουροκορτίνη ΙΙΙ) 
URO Urotensin I (ουροτενσίνη Ι) 
Val Valine (Βαλίνη) 
ΚΝΣ Κεντρικό Nευρικό Σύστημα 
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Περίληψη 

 O εκλυτικός παράγοντας της κορτικοτροπίνης (corticotropin releasing factor ή CRF) 

είναι ένα πεπτίδιο 41 αμινοξέων το οποίο ρυθμίζει τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού 

συστήματος (ΚΝΣ) καθώς και άλλων συστημάτων, παίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στη 

διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού. Ο CRF ασκεί τη πληθώρα των δράσεων του 

μέσω αλληλεπίδρασης του με τους τύπους 1 (CRF1R) και 2 (CRF2R) υποδοχέων του. Οι 

υποδοχείς αυτοί ανήκουν στην οικογένεια των υποδοχέων που συζευγνύονται με G-πρωτεΐνες 

(GPCRs). Οπως όλοι οι GPCRs έτσι και οι υποδοχείς του CRF αποτελούνται από 

εξωκυττάριες, ενδοκυττάριες, και επτά διαμεμβρανικές περιοχές (TMs).  

 Παρά τη μεγάλη τους ομολογία, οι CRF1R και CRF2R παρουσιάζουν διαφορετικές 

συγγένειες για τα διάφορα ανάλογα του CRF. Πιο συγκεκριμένα οι δύο αυτοί τύποι υποδοχέων 

έχουν παρόμοια συγγένεια δέσμευσης για τη σοβαγίνη και την ουροκορτίνη, ενώ οι 

ουροκορτίνες ΙΙ και ΙΙΙ δεσμεύονται εκλεκτικά στον CRF2R. Αντίθετα, όλοι οι μέχρι σήμερα 

υπάρχοντες συνθετικοί μικρομοριακοί μη πεπτιδικοί ανταγωνιστές παρουσιάζουν εκλεκτικότητα 

για τον CRF1R. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι όλα τα αμινοξέα των 

διαμεμβρανικών περιοχών του CRF1R τα οποία έχουν δειχθεί σε μια πρόσφατη 

κρυσταλλογραφική μελέτη του υποδοχέα αυτού ότι δεσμεύουν τους μικρομοριακούς 

ανταγωνιστές, διατηρούνται στον CRF2R ο οποίος όμως δεν δεσμεύει τους προσδέτες αυτούς. 

Το γεγονός αυτό οδηγεί στη υπόθεση ότι τα αμινοξέα αυτά έχουν διαφορετικούς 

προσανατολισμούς στον CRF1R από ότι στον CRF2R. Η έλλειψη όμως δομικών πληροφοριών 

για τον CRF2R αποτελεί εμπόδιο τόσο για την επαλήθευση της υπόθεσης αυτής όσο και για το 

προσδιορισμό των αμινοξέων που δεσμεύουν διάφορους προσδέτες, γεγονός που αποτελεί 

τροχοπέδη για το σχεδιασμό νέων CRF2R-εκλεκτικών μορίων.  

 Καθοριστικό ρόλο στη διασαφήνιση της δομής και λειτουργίας του CRF2R παίζει η 

δημιουργία μεταλλάξεων του υποδοχέα με σκοπό το προσδιορισμό των δομικά-λειτουργικά 

σημαντικών αμινοξέων του. Το πρώτο βήμα για την επίτευξη του σκοπού αυτού έγινε στη 

παρούσα μελέτη στην οποία υποκλωνοποιήσαμε το γονίδιο του CRF2R στο pCNI4 πλασμίδιο 

δημιουργώντας έτσι το πλασμίδιο CRF2R/pCNI4 και χαρακτηρίσαμε φαρμακολογικά τον 

υποδοχέα (hCRF2R) που κωδικοποιεί. Το πλασμίδιο CRF2R/pCNI4 μας επιτρέπει τη πιο 

εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη έκφραση και έτσι μελέτη του CRF2R και των μεταλλαγμένων 

μορφών του που θα δημιουργηθούν. Η διαλεύκανση της δομής και λειτουργίας του CRF2R θα 

οδηγήσει στο σχεδιασμό νέων CRF2R-εκλεκτικών αναλόγων. Τα ανάλογα αυτά θα μας 

επιτρέψουν να διασαφηνίσουμε το ρόλο του CRF2R στη λειτουργία τόσο του ΚΝΣ όσο και 

άλλων συστημάτων του οργανισμού, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε 

θεραπευτικά παθολογικές καταστάσεις στις οποίες εμπλέκεται ο CRF2R.  
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Abstract 

 
Corticotropin releasing factor (CRF) is a 41 amino acid peptide, which regulates the 

function of the central nervous system (CNS) and other systems as well, thus playing an 

important role in the maintenance of the homeostasis. CRF exerts its multiple effects through 

its interaction with the type 1 (CRF1R) and type 2 (CRF2R) receptors. These receptors belong 

to the family of G-protein coupled receptors (GPCRs). CRF receptors, as all GPCRs, consist of 

extracellular and intracellular regions and seven transmembrane domains (TMs). 

 CRF1R and CRF2R have different binding affinities for various CRF analogs. In specific, 

CRF1R and CRF2R have similar binding affinities for sauvagine and urocortin I. In contrast, 

urocortins II and III bind specifically to CRF2R, whereas all synthetic non-peptide antagonists 

are CRF1R-selective. Interestingly, all the TM amino acids of CRF1R, which have been shown 

in a recent crystallographic study to bind the CRF1R-selective non-peptide antagonists, are 

totally conserved in the CRF2R. This leads to the hypothesis that the amino acids of CRF1R 

that contact non-peptide molecules have different orientations in CRF2R, such as the high 

affinity binding of these molecules to CRF2R is not feasible. However the absence of structural 

information for the CRF2R hampers the verification of this hypothesis. In addition, the lack of 

structural information for this receptor impedes the determination of the amino acids that 

contact various ligands, which is the first step for the design of new CRF2R-selective 

molecules.  

 To elucidate the structure and function of CRF2R, we must mutate its amino acids to 

different ones and determine the pharmacological properties of mutant receptors. To 

accomplish this, we must first create an efficient plasmid containing the CRF2R gene. In the 

present study we subcloned the CRF2R gene into the pCIN4 vector, thus creating the 

CRF2R/pCNI4 plasmid. Next we determine the functional properties of the protein encoded by 

the CRF2R/pCNI4 plasmid by expressing this protein (hCRF2R) into HEK cells and 

pharmacologically characterizing the hCRF2R.    

The CRF2R/pCNI4 plasmid allows the easier, faster and more reliable expression of 

CRF2R and possibly its mutants that will be created in our laboratory in order to elucidate the 

structure and function of this receptor.  Determination of the structure and function of CRF2R 

will lead to the design of new CRF2R-selective analogs. These analogs will be extremely 

useful tools for the elucidation of the role of CRF2R in the function of CNS and other systems 

as well and possibly for the treatment of several pathological conditions in which the CRF2R is 

implicated.  
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Εισαγωγή 

  

Μια από τις βασικότερες λειτουργίες ενός οργανισμού είναι η ομοιόσταση, η οποία 

είναι η διαδικασία ενός συστήματος να διατηρήσει την εσωτερική του ισορροπία 

αποκρινόμενο σε εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσματα. Ο όρος ομοιόσταση εισήχθηκε από 

τον Walter Bradford Cannon το 1926 και περιγράφηκε για πρώτη φορά από το Γάλλο 

Claude Bernard (Milieu interieur) το 18651. 

 Στην απόκριση σε στρεσογόνα ερεθίσματα με σκοπό τη διατήρηση της 

ομοιόστασης, κεντρικό ρόλο παίζει ο άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (HPA) 

ή αλλιώς άξονας του στρες2. Διέγερση του ΗΡΑ άξονα έχει σαν αποτέλεσμα την 

απελευθέρωση της κορτικοτροπίνης (ACTH) από την υπόφυση και μεταφορά της μέσω της 

κυκλοφορίας του αίματος στα επινεφρίδια όπου προκαλεί την απελευθέρωση 

γλυκοκορτικοειδών (Εικόνα 1)3. 

 Η ρύθμιση της λειτουργίας της υπόφυσης και κατ’ επέκταση του φλοιού των 

επινεφριδίων από τον υποθάλαμο προτάθηκε για πρώτη φορά το 1948 από τον sir 

Geoffrey Harris4. Δύο χρόνια αργότερα, το 1950, οι Guillemin & Rosenberg και οι Saffran & 

Schally, ανεξάρτητα μεταξύ τους, βρήκαν την ύπαρξη ενός παράγοντα στο εκχύλισμα 

υποθαλάμου που ήταν ικανός να προκαλέσει την απελευθέρωση ACTH από κύτταρα της 

άνω υπόφυσης in vitro4.Ο παράγοντας αυτός ονομάστηκε εκλυτικός παράγοντας της 

κορτικοτροπίνης ή CRF λόγω της ιδιότητάς του να προκαλεί την απελευθέρωση 

κορτικοτροπίνης (ACTH). 

 
Εικόνα 1. Άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (HPA) 
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Εκλυτικός παράγοντας της κορτικοτροπίνης (CRF) 
 

 Το 1981 ο Vale για πρώτη φορά απομόνωσε τον CRF από υποθαλαμικό εκχύλισμα 

προβάτου και τον χαρακτήρισε. Ο CRF είναι ένα πεπτίδιο, αποτελούμενο από 41 

αμινοξέα3. Παράγεται στον παρακοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου και παίζει εξέχοντα 

ρόλο στην ρύθμιση του HPA άξονα2.Συγκεκριμένα, μετά την έκλυση του από τα 

υποθαλαμικά κύτταρα ο CRF μεταφέρεται μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας στον πρόσθιο 

λοβό της υπόφυσης όπου προκαλεί την απελευθέρωση της ACTΗ2(Εικόνα 1). 

 Ο ρόλος του CRF δεν περιορίζεται μόνο στη ρύθμιση του HPA άξονα, καθώς ελέγχει 

τη λειτουργία πολλών συστημάτων5–21 όπως εκείνων του καρδιαγγειακού, γαστρεντερικού, 

ανοσοποιητικού και αναπαραγωγικού και ιδιαίτερα του κεντρικού νευρικού συστήματος 

(ΚΝΣ)22–28, εμπλεκόμενος έτσι σε πληθώρα φυσιολογικών και παθοφυσιολογικών 

καταστάσεων. 

 Ο CRF έχει βρεθεί σε μεγάλο αριθμό διαφορετικών οργανισμών, θηλαστικών όπως 

άνθρωπος29, επίμυς30, αίγα31, βοοειδή32, χοίρος33 και άλλα καθώς και σε μη θηλαστικά 

όπως αμφίβια34 και ψάρια35. Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι οι αλληλουχίες του 

ανθρώπινου CRF (hCRF) και εκείνου του επίμυος (rCRF) έχουν 100% ομολογία και γι’ 

αυτό το πεπτίδιο των οργανισμών αυτών έχει τη κοινή ονομασία h/rCRF36. Στους 

οργανισμούς αυτούς ο CRF είναι εξαιρετικά διατηρημένος με ποσοστό ομολογίας 

μεγαλύτερου του 80%, με το ανθρώπινο πεπτίδιο να διαφέρει εκείνου των αμφιβίων μόνο 

σε τρία αμινοξέα36 (Πίνακας 1). 
 
 
Συγγενή πεπτίδια του εκλυτικού παράγοντα της κορτικοτροπίνης 

 
Σοβαγίνη (SVG) 
 Η σοβαγίνη (Sauvagine/SVG) απομονώθηκε το 1981 από το δέρμα του βατράχου 

Phyllomedusa sauvageii37. Tο 1982 οι Brown et al σύγκριναν τις βιολογικές δράσεις μεταξύ 

CRF και SVG σε επίμυες και παρατήρησαν ότι η SVG είναι λιγότερο ισχυρή σε σχέση με 

τον CRF στο να προκαλεί την απελευθέρωση ACTH και ότι είναι πέντε με δέκα φορές πιο 

ισχυρή στο να προκαλεί την αύξηση των επιπέδων των κατεχολαμινών και της γλυκόζης σε 

σχέση με τον CRF38. Η αλληλουχία της SVG παρουσιάζει 48% ομοιότητα με αυτή του 

hCRF39 (Πίνακας 1). 
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Ουροτενσίνη (URO) 
 Η ουροτενσίνη (Urotensin/URO) απομονώθηκε το 1982 από τους Lederis et al από 

την ουρόφυση του είδους Catostomus commersonii40. Η URO παρουσιάζει μεγάλη 

ομολογία με τον CRF προβάτου (οCRF) και τη SVG40. Τον ίδιο χρόνο είχε δειχθεί ότι η 

URO μπορούσε να προκαλέσει την απελευθέρωση ACTH σε καλλιέργεια κυττάρων 

υπόφυσης41. Το 1983 οι Rivier et al έδειξαν ότι URO διέγειρε στον ίδιο βαθμό με την SVG 

και τον CRF προβάτου (oCRF) την απελευθέρωση ACTH in vitro σε καλλιέργειες κυττάρων 

υπόφυσης αλλά και in vivo σε επίμυες 42. Η αλληλουχία της URO παρουσιάζει 54% 

ομοιότητα με αυτή του hCRF39 (Πίνακας 1). 
 
Ουροκορτίνη Ι (UCN I) 
 Δεκατέσσερα χρόνια μετά από την απομόνωση του CRF, το 1995, οι Vaughan et al 

δημοσίευσαν την ανακάλυψη ενός νέου πεπτιδίου της οικογένειας του CRF. Το νέο αυτό 

πεπτίδιο, μεγέθους 40 αμινοξέων, απομονώθηκε από τον πυρήνα Edinger-Westphal του 

ΚΝΣ επίμυος43. Αυτό το πεπτίδιο ονομάστηκε ουροκορτίνη (Urocortin I/UCN I) και 

παρουσιάζει 63% ομολογία με την URO και 45% με τον CRF43 (Πίνακας 1). 

 Εκτός από τον επίμυ, η UCN I έχει απομονωθεί και από άλλα θηλαστικά στα οποία 

παρουσιάζει υψηλό βαθμό συντήρησης. Η UCN I έχει απομονωθεί επίσης από άνθρωπο, 

ποντικό και πρόβατο44–46. Τα ανάλογα της UCN I από πρόβατο, επίμυ και ποντικό είναι ίδια 

ενώ διαφέρουν από το ανθρώπινο ανάλογο σε δύο αμινοξέα43–46. 
 
Ουροκορτίνες ΙΙ & ΙΙΙ (UCN II & UCN III) 

 Το 2001 οι Reyes et al ανακάλυψαν ένα νέο πεπτίδιο από επίμυ παρόμοιο με την 

ουροκορτίνη Ι το οποίο ονόμασαν ουροκορτίνη ΙΙ (Urocortin II / UCN II)47,η οποία βρέθηκε 

και σε άλλα θηλαστικά. H αλληλουχία της UCN II του ποντικού παρουσιάζει 34% ομοιότητα 

με αυτή του hCRF39 (Πίνακας 1).  

 Στη συνέχεια απομονώθηκε ένα ακόμα ανάλογο του CRF από τον άνθρωπο (hUCN 

III)48 και τον ποντικό (mUCN III)49, που ονομάστηκε ουροκορτίνη ΙΙΙ (Urocortin III / UCN III). 

Η αλληλουχία της hUCN III είναι κατά 90% ίδια με εκείνη του ποντικού, ενώ και οι δύο 

παρουσιάζουν 40% ομοιότητα με εκείνη της UCN IΙ του ποντικού47–49. Επίσης, η mUCN III 

έχει ομολογία 26% με τον h/rCRF39 (Πίνακας 1). 

 Αξιοσημείωτο αποτελεί η απομόνωση δύο ορθολόγων των UCN I & III από τον 

εγκέφαλο βατράχου του είδους Xenopus laevis υποδηλώνοντας την εμφάνιση αυτών νωρίς 

στην εξελικτική διαδικασία και κατ' επέκταση την ιδιαίτερη σημασία τους στην 
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ομοιόσταση50. 

 

Πίνακας 1. Αλληλουχία των αμινοξέων των πεπτιδίων της οικογένειας του CRF39 

 
 

Συνθετικά ανάλογα του CRF 

 
Πεπτιδικά ανάλογα  
 Εκτός από τα ενδογενή πεπτίδια της οικογένειας του CRF έχει συντεθεί μια πλειάδα 

πεπτιδικών αναλόγων τα οποία προέρχονται από απαλοιφή αμινοξέων και χημική 

τροποποίηση των ενδογενών πεπτιδίων. 

 Το πρώτο από αυτά τα ανάλογα του CRF ήταν το oCRF(9-41) το οποίο προέκυψε 

από την απαλοιφή των οχτώ πρώτων αμινοτελικών αμινοξέων του oCRF και είχε την 

ικανότητα να ανταγωνίζεται τις βιολογικές δράσεις του CRF51. Περαιτέρω τροποποίηση του 

oCRF(9-41) με αντικατάσταση κάποιων αμινοξέων με άλλα τα οποία σταθεροποιούσαν την 

α ελικοειδή δομή του πεπτιδίου, είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία του α-ελικοειδούς-

oCRF(9-41) ή ah-oCRF9-41. Αντικατάσταση των αμινοξέων στις θέσεις 21 και 38 του αh-

oCRF9-41 με νορλευκίνη (Nle) αύξησε την ανταγωνιστική ικανότητα του πεπτιδίου52.  

 Ένας ακόμα ανταγωνιστής, ο [Nle21,38]h/rCRF(12-41), προέκυψε από την 

απαλοιφή των έντεκα πρώτων αμινοτελικών αμινοξέων του h/rCRF και αντικατάσταση των 

αμινοξέων στις θέσεις 21 και 38 με Nle. Ο ανταγωνιστής αυτός είναι δώδεκα φορές πιο 

ισχυρός από τον αh-oCRF9-41 . Αντικατάσταση του αμινοξέος στη θέση 12 του 

[Nle21,38]h/rCRF(12-41) με D–Phe είχε δημιουργώντας έτσι το ανάλογο  [D-Phe12, 

Nle21,38] h/rCRF(12-41) είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση της ανταγωνιστικής 
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ικανότητας του πεπτιδίου52. 

 Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι αντικατάσταση των αμινοξέων στις θέσεις 30 

με γλουταμικό και 33 με λυσίνη του [D-Phe12, Nle21,38]h/rCRF(12-41) και τη δημιουργία  

λακταμικής γέφυρας μεταξύ τους (30 – 33 γέφυρα), δημιούργησε το cyclo(30–33)[D-

Phe12,Nle21,Glu30,Lys33,Nle38]h/rCRF(12-41) ή αστρεσσίνη (astressin),που είναι 

τριάντα δύο και εκατό φορές πιο ισχυρός ανταγωνιστής από το [D-Phe12,  

Nle21,38]h/rCRF(9-41) και το και το αh-oCRF9-41 αντίστοιχα53. 

 Επιπρόσθετα οι Rϋhman et al συνέθεσαν ένα ανάλογο της SVG, το [D-

Phe11,His12]SVG(11-40), που ονομάστηκε αντισοβαγίνη-30 (antisauvαgine-30) και έχει 

ανταγωνιστικές ιδιότητες54. Με διαφορετικές χημικές τροποποιήσεις της σοβαγίνης οι Rivier 

et al. συνέθεσαν το 2002 το ανάλογο cyclo(31-34)[D-Phe11,His12,Nle17,CαMeLeu13,39, 

Glu31,Lys34]Ac-SVG(8-40) ή αστρεσσίνη 2Β (astressin 2B)55. Επίσης πρόσφατα οι 

Lawrence et al. συνέθεσαν το Κ41498, το οποίο προκύπτει με αντικατάσταση των 

καταλοίπων μεθειονίνης (Met) της αντισοβαγίνης-30 με Nle, προσδίδοντας έτσι στο μόριο 

μεγαλύτερη χημική και μεταβολική σταθερότητα56. 

 

Μη πεπτιδικά μικρομοριακά ανάλογα 

 Τα μικρομοριακά ανάλογα του CRF που έχουν συντεθεί μέχρι σήμερα έχουν κάποια 

βασικά κοινά δομικά χαρακτηριστικά τα οποίο απαιτούνται για τη δραστικότητας τους. 

Σχεδόν όλα τους περιέχουν ένα κεντρικό ετεροκυκλικό (μονο-, δι- ή τρικυκλικό) πυρήνα 

που περιέχει ένα μόριο αζώτου, το οποίο συμμετέχει σε δεσμό υδρογόνου57. Ακόμα στον 

ετεροκυκλικού πυρήνα συνδέεται μια λιπόφιλη ομάδα και μια αρυλο- ομάδα ή ένας 

περιφερικός ετεροκυκλικός δακτύλιος ο οποίος συνδέεται με τον πυρήνα μέσω δύο ή 

περισσότερων ατόμων57. Ο περιφερικός ετεροκυκλικός δακτύλιος είναι όρθο– 

υποκατεστημένος, στοιχείο απαραίτητο για την επίτευξη υψηλής συγγένειας δέσμευσης 

του μορίου57. Σε νεότερα μόρια ο κεντρικός πυρήνας τους δεν είναι ετεροκυκλικός αλλά 

άκυκλος, συνεχίζοντας όμως να περιέχει το άτομο αζώτου, η μεθυλίωση του οποίου οδηγεί 

σε απώλεια της ικανότητας δέσμευσης του προκύπτοντος αναλόγου58.  

  Χαρακτηριστικό παράδειγμα μικρομοριακού ανταγωνιστή του CRF και μάλιστα ενός 

από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους, που έχει πάρει μέρος σε κλινικές δοκιμές, είναι 

η ανταλαρμίνη, η οποία συντέθηκε το 1996 από τους Webster et al59 (Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2. Χημική δομή της ανταλαρμίνης60 
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Υποδοχείς του CRF 

 Οι δράσεις του CRF επιτελούνται μέσω αλληλεπίδρασης του με ειδικές για το 

πεπτίδιο αυτό θέσεις δέσμευσης, οι οποίες είναι μεμβρανικές, μεγαλομοριακές (μοριακό 

βάρος 70.000 – 75.000Da61) γλυκοπρωτεΐνες62, που συνδέονται με τις G-πρωτεΐνες. Το 

γεγονός αυτό αποδεικνύεται από το ότι η παρουσία του Gpp(NH)p, ενός μη υδρολυόμενου 

αναλόγου της τριφωσφορικής γουανοσίνης μείωσε με δοσοεξαρτώμενο τρόπο την υψηλή 

συγγένεια δέσμευσης του ραδιοσημασμένου CRF63–65. Το Gpp(NH)p δεσμεύεται μη 

αντιστρεπτά με τις G-πρωτεΐνες και δεν επιτρέπει τη δημιουργία συμπλόκου μεταξύ G-

πρωτεΐνών και θέσεων δέσμευσης του CRF, το οποίο δεσμεύει με υψηλή συγγένεια το 

πεπτίδιο.  

 Μελέτες κλωνοποίησης66,67 έδειξαν ότι οι ειδικές θέσεις δέσμευσης του CRF είναι 

υποδοχείς που ανήκουν στην οικογένεια Β της υπεροικογένειας των υποδοχέων που είναι 

συζευγμένοι με G-πρωτεΐνες (GPCRs)68. Η οικογένεια Β των GPCRs περιλαμβάνει εκτός 

των υποδοχέων του CRF, υποδοχείς άλλων πεπτιδίων και ορμονών68 (Εικόνα 3). 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
     Εικόνα 3. Οικογένειες των GPCRs69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Όπως όλοι οι GPCRs έτσι και οι υποδοχείς του CRF αποτελούνται από μια 

εξωκυττάρια αμινοτελική περιοχή, ακολουθούμενη από επτά κυριώς α-ελικοειδείς 

διαμεμβρανικές περιοχές (TΜs 1-7), με δομή α-έλικας, ενωμένες μεταξύ τους με τρεις 

ενδοκυττάριους (ILs) και τρεις εξωκυττάριους βρόγχους (ELs) και τέλος από μια 
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ενδοκυττάρια καρβοξυτελική περιοχή (Εικόνα 4). Τα εξωκυττάρια τμήματα των υποδοχέων 

του CRF αλληλεπιδρούν με τα πεπτίδια της οικογένειας του CRF ενώ οι ενδοκυττάριες 

περιοχές των υποδοχέων αλληλεπιδρούν με τις G-πρωτεΐνες οι οποίες είναι τριμερή 

σύμπλοκα που αποτελούνται από την α υπομονάδα (Gα) και το διμερές των β και γ 

υπομονάδων (Gβγ) (Εικόνα 4). 

 
 
Εικόνα 4. Αναπαράσταση της 
επταελικοειδούς δομής του υποδοχέα του 
CRF (CRFR) και της αλληλεπίδρασης του 
με το τριμερές σύμπλοκο (αβγ) της G-
πρωτεΐνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Οι υποδοχείς του CRF είναι δύο τύπων, ο τύπος 1 (CRF1R) και ο τύπος 2 

(CRF2R).(Εικόνα 5). Συγκεκριμένα, ο CRF1R κλωνοποιήθηκε το 1993 από τους Vita et al66, 

αποτελείται από 415 αμινοξέα και παρουσιάζει μεγάλη ομολογία μεταξύ ανθρώπου και 

επίμυος, διαφέροντας μεταξύ τους μόνο σε 10 αμινοξέα66,70. Ο CRF1R πιθανόν αντιστοιχεί 

στις θέσεις δέσμευσης υψηλής συγγένειας του CRF στην υπόφυση που χαρακτηρίστηκαν 

από τους Wynn et al.71 το 1983 και Rosendale et al72 το 1987 με τη χρήση 

ραδιοσημασμένου 125I-Tyr0-CRF. 

 Ακόμα έχουν απομονωθεί και άλλες ισομορφές του CRF1R (CRF1b-mR) οι οποίες 

προκύπτουν από εναλλακτικό κόψιμο και συρραφή των εξονίων του γονιδίου του 

υποδοχέα69. 
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Εικόνα 5. Αναπαράσταση των υποδοχέων CRF1R και CRF2R του ανθρώπου. Στα αριστερά συμβολίζονται τα 

αμινοξέα του CRF1R και στα δεξιά του CRF2R. Με μαύρους κύκλους απεικονίζονται τα κοινά αμινοξέα, ενώ η 

αρίθμηση είναι βασισμένη στην αλληλουχία του hCRF1R73 
 

 Το 1987, ο De Souza αποκάλυψε την ύπαρξη εκλεκτικών θέσεων δέσμευσης του 

CRF στον εγκέφαλο επίμυος, που δεσμεύουν το πεπτίδιο με χαμηλότερη συγγένεια 

δέσμευσης από εκείνες της υπόφυσης64, γεγονός που οδήγησε στην υπόθεση ύπαρξης 

ενός δεύτερου τύπου υποδοχέα του CRF. Οι θέσεις αυτές δέσμευσης αντιστοιχούν στον 

CRF2R, μια πρωτεΐνη 411 αμινοξέων, το cDNA του οποίου απομόνωσε το 1995 ο 

Lovenberg από εγκέφαλο επίμυος67. Ο CRF2R επίμυος παρουσιάζει ομολογία ~70% με 

τον CRF1R του επίμυος και 94% με τον ανθρώπινο CRF2R67,74. Ο υποδοχέας αυτός είναι 

μια από τις τρεις ισόμορφες του CRF2R και συγκεκριμένα η CRF2αR. Η δεύτερη ισομορφή 

του CRF2R ονομάζεται CRF2βR και είναι μια πρωτεΐνη 431 αμινοξέων, η οποία διαφέρει 

από τον CRF2αR στο αμινοτελικό άκρο τους, αφού τα 34 πρώτα αμινοξέα του CRF2αR 

έχουν αντικατασταθεί στον CRF2βR με 54 διαφορετικά67. Επίσης, έχει απομονωθεί μια τρίτη 

ισομορφή του CRF2R, ο CRF2γR με μέγεθος 397 αμινοξέα, ο οποίος προκύπτει από την 

αντικατάσταση των πρώτων 34 αμινοξέων του CRF2αR με 20 διαφορετικά75. Ο CRF2γR έχει 

βρεθεί να εκφράζεται μόνο στον ανθρώπινο εγκέφαλο και συγκεκριμένα στο μεταιχμιακό 

σύστημα75. 

 Ο CRF2R παρουσιάζει ομολογία ~70% με τον CRF1R, με το μεγαλύτερο ποσοστό 

ομολογίας να υπάρχει στις ενδοκυττάριες περιοχές (~90%) και στις ΤΜs (~85%) των 

υποδοχέων, ενώ το μικρότερο ποσοστό ομολογίας παρουσιάζουν οι ELs και η εξωκυττάρια 

αμινοτελική περιοχή (~60%)69. Οι εξωκυττάριες περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν και τη 
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μικρότερη ομολογία, είναι υπεύθυνες για την εκλεκτικότητα δέσμευσης διαφόρων 

πεπτιδίων στους δύο τύπους του υποδοχέα όπως αναφέρεται παρακάτω. 

 Τέλος, έχει απομονωθεί και τρίτος τύπος υποδοχέα, ο CRF3R, μεγέθους 428 

αμινοξέων, ο οποίος βρέθηκε στο γατόψαρο (catfish) αλλά δεν έχει βρεθεί ομόλογός του σε 

θηλαστικά και τον άνθρωπο76. 

 

 

Φαρμακολογικά Χαρακτηριστικά  

 Από φαρμακολογικής άποψης, οι διαφορετικοί τύποι υποδοχέα του CRF 

παρουσιάζουν διαφορές στη συγγένεια δέσμευσης με την οποία δεσμεύουν τα πεπτίδια 

της οικογένειας του CRF. Από τις διάφορες ισομορφές του CRF1R μόνο ο CRF1aR είναι 

λειτουργικός, με τις υπόλοιπες ισομορφές (CRF1b-mR) να παρουσιάζουν μειωμένη 

ικανότητα δέσμευσης πεπτιδίων ή/και ενεργοποίησης τους από αυτά77. Σε αντίθεση, οι 

ισομορφές του CRF2R είναι και οι τρεις το ίδιο λειτουργικές με πολύ μικρές διαφορές στη 

συγγένειά δέσμευσης για τους προσδέτες τους75,78. 

 Φαρμακολογικός χαραχτηρσμός των πεπτιδίων της οικογένειας του CRF έδειξε ότι  

ορισμένα δεσμεύονται εκλεκτικά στον CRF1R ή στον CRF2R και άλλα μη εκλεκτικά. Από τα 

πεπτίδια αυτά ο οCRF είναι εκλεκτικός για τον CRF1R έχοντας συγγένεια δέσμευσης 200 

φορές μεγαλύτερη από εκείνη για τον CRF2R79. Σε αντίθεση, οι UCN II & III παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη συγγένεια δέσμευσης για τον CRF2R49. Αντίθετα οι UCN Ι και SVG36 είνια μη 

εκλεκτικά πεπτίδια, έχοντας παρόμοια συγγένεια δέσμευσης και για τους δύο τύπους 

υποδοχέων79,80. 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 2. Συγγένειες δέσμευσης 
διαφόρων πεπτιδίων για τους CRF 
υποδοχείς25 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Παρόμοια με τα ενδογενή πεπτίδια, UCN Ι και SVG, ένας μεγάλος αριθμός 

συνθετικών πεπτιδίων (που έχουν αναφερθεί παραπάνω) είναι μη εκλεκτικά για τους  
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CRF1R και CRF2R. Αντίθετα έχουν συντεθεί ορισμένα πεπτίδια τα οποία είναι εκλεκτικά για 

τον CRF2R, όπως η αντισοβαγίνη-30, o K41498 και η αστρεσσίνη 2B55,56 καθώς και μη 

πεπτιδικοί μικρομοριακοί ανταγωνιστές που όλοι τους μέχρι σήμερα είναι εκλεκτικοί για τον 

CRF1R (πίνακας 3).  

 
Πίνακας 3. Συγγένειες δέσμευσης K41498, αντισοβαγίνης-30 (aSvg-30), αστρεσσίνης (Astressin), σοβαγίνης 

(Sauvagine) και ουροκορτίνης αρουραίου (rat Urocortin) για τους CRF υποδοχείς 56 
 

 

Σηματοδότηση των υποδοχέων του CRF 

 Η αλληλεπίδραση των ενδοκυττάριων περιοχών των υποδοχέων του CRF με 

διαφορετικές G-πρωτεΐνες οδηγεί στη διέγερση διαφορετικών ενδοκυττάριων 

σηματοδοτικών μονοπατιών (Εικόνα 6). Η μεγάλη ομολογία που παρουσιάζουν οι 

ενδοκυττάριες περιοχές των δύο τύπων υποδοχέα του CRF, σχετίζεται με την ικανότητα 

των υποδοχέων αυτών να αλληλεπιδρούν με μια κοινή δεξαμενή (common pool) G-

πρωτεϊνών. Πιο συγκεκριμένα, έχει φανεί ότι και οι δύο τύποι υποδοχέων μπορούν να 

ενεργοποιήσουν τις Gs και Gq πρωτεΐνες και τα διεγειρόμενα από αυτές σηματοδοτικά 

μονοπάτια69. 

 

Gas – σηματοδοτικό μονοπάτι 
 Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η κύρια οδός σηματοδότησης των υποδοχέων 

του CRF είναι αυτή της διέγερσης της αδενυλικής κυκλάσης (AC) μέσω ενεργοποίησης των 

Gs πρωτεινών (Εικόνα 6). Συγκεκριμένα, η δέσμευση του αγωνιστή με τον υποδοχέα 

οδηγεί τον τελευταίο σε δομικές αλλαγές, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την 

αντικατάσταση από GTP του GDP της α υπομονάδας (ή Gαs) του τριμερούς συμπλόκου 

GαsGβγ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της Gαs, απομάκρυνση της από τις 

Gβγ και τον υποδοχέα και αλληλεπίδραση της με την AC την οποία διεγείρει. Η διεγερμένη 

AC μετατρέπει την τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP) σε κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη 

(cAMP), η οποία στη συνέχεια διεγείρει τη πρωτεϊνική κινάση Α (PKA). Η PKA ενεργοποιεί 
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μέσω φωσφορυλίωσης άλλους κυτταρικούς στόχους, όπως είναι το στοιχείο απόκρισης 

στο cAMP (cAMP Response Element – Binding Protein ή CREB)39,67,81–91. 

 

Gaq – σηματοδοτικό μονοπάτι 
  Οι υποδοχείς του CRF μπορούν επίσης να σηματοδοτήσουν μέσω των Gq 

πρωτεινών (Εικόνα 6). Συγκεκριμένα, η δέσμευση του αγωνιστή με τον υποδοχέα οδηγεί 

τον τελευταίο σε δομικές αλλαγές, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την αντικατάσταση από 

GTP του GDP της α υπομονάδας (ή Gαq) του τριμερούς συμπλόκου GαqGβγ. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της Gαq, απομάκρυνση της από τις Gβγ και τον υποδοχέα, 

αλληλεπίδραση της με την φωσφολιπάση C (PLC) και ενεργοποίηση του ενζύμου αυτού. Η 

ενεργοποιημένη PLC στη συνέχεια υδρολύει τη 4,5 διφωσφορική φωσφατιδυλινοσιτόλη 

παράγοντας έτσι διακυλογλυκερόλη (DAG) και 1,4,5 τριφωσφοροϊνοσιτόλη (IP3). Το ΙΡ3 

συνδέεται σε υποδοχείς του στις ενδοκυττάριες αποθήκες ασβεστίου και προκαλεί την 

απελευθέρωση του με αποτελεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης του ενδοκυττάριου 

ασβεστίου. Το ασβέστιο μαζί με τη DAG προκαλεί την ενεργοποίηση της PKC, η οποία με 

τη σειρά της φωσφορυλιώνει άλλους ενδοκυττάριους στόχους όπως οι πρωτεΐνες ΜΕΚ1/2 

και ERK. Οι τελευταίες έχουν δειχθεί ότι ενεργοποιούνται από τους υποδοχείς του CRF 

μέσω σηματοδοτικής οδού  ανεξάρτητης των Ca2+ και IP385,92–104. 
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Εικόνα 6. Αναπαράσταση των ενδοκυττάριων μονοπατιών μέσω των οποίων σηματοδοτούν οι υποδοχεις του 
CRF69
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Πεπτίδια της οικογένειας του CRF και υποδοχείς τους στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα 

 

Κατανομή των πεπτιδίων τις οικογένειας του CRF στο ΚΝΣ 
 
CRF και UCN I 

 Στο ΚΝΣ, ο CRF εντοπίζεται σε διάφορες περιοχές, όπως στους πυρήνες του 

υποθαλάμου (μέσος προοπτικός, μεσοραχιαίος, τοξοειδής, οπίσθιος, πυρήνες του 

μαστίου)105–109. Από τους υποθαλαμικούς αυτούς πυρήνες στον παρακοιλιακό (PVN) 

κυρίως εντοπίζονται τα κυτταρικά σώματα των CRF-νευρώνων, οι απολήξεις των οποίων 

καταλήγουν στα τριχοειδή αγγεία της πυλαίας κυκλοφορίας όπου απελευθερώνουν τον 

CRF105–109. Επιπρόσθετα, ο CRF εντοπίζεται και σε άλλες περιοχές του ΚΝΣ όπως είναι ο 

πυρήνας της ραφής που παίζει ρόλο στην παθοφυσιολογία της κατάθλιψης110, αλλά και 

στον πυρήνα του Edinger-Westphal, στον κοιλιακό πυρήνα της καλύπτρας και στο 

εγκεφαλικό στέλεχος111. Μέρος των CRF νευρώνων του PVN προβάλλουν στην κατώτερη 

μοίρα του εγκεφαλικού στελέχους και στο νωτιαίο μυελό, εμπλεκόμενοι στη ρύθμιση της 

λειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος111. Νευρώνες της αμυγδαλής που 

εκφράζουν τον CRF προβάλλουν τους άξονες τους στον PVN παίζοντας ρόλο με αυτόν τον 

τρόπο στη ρύθμιση, μαζί με τον ιππόκαμπο, της λειτουργίας του ΗΡΑ άξονα25. 

 Οι περιοχές που έχουν νευρώνες οι οποίοι εκφράζουν τη UCN Ι (Εικόνα 7) 

επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό με αυτές που εκφράζουν τον CRF. Από τις περιοχές που 

εντοπίζεται η UCN I εκείνες που της εκφράζουν περισσότερο είναι ο πυρήνας Edinger – 

Westphal, η πλευρική άνω ελαία, η εξωτερική δικτυωτή στιβάδα του οσφρητικού λοβού43. 

Επίσης η UCN I εντοπίζεται στη μέλαινα ουσία, στη κοιλιακή καλυπτρική περιοχή, στους 

πυρήνες της ραφής και στον υποθάλαμο112–114. Απολήξεις νευρώνων που εκφράζουν την 

UCN I έχουν επίσης βρεθεί στο πλάγιο διάφραγμα43. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην περιοχή 

αυτή δεν εκφράζεται ο CRF, γεγονός που υποδηλώνει τη σημασία της UCN I στη 

λειτουργία της εν λόγω περιοχής.. 

 

UCN IΙ & ΙΙΙ 
 Η έκφραση των UCN ΙΙ και UCN ΙΙΙ είναι λιγότερο εκτεταμένη σε σύγκριση με τη 

UCN I και τον CRF (Εικόνα 7). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο πλάγιο διάφραγμα 

όπου εκφράζεται η UCN I και το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του 

ιπποκάμπου25, παρατηρείται επίσης μεγάλη έκφραση της UCN III καθώς και του 

CRF2R115,116,ο οποίος μπορεί να δεσμεύσει με υψηλή συγγένεια και τα δύο αυτά πεπτίδια, 
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όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Συγκεκριμένα η UCN III εντοπίζεται σε νευρικές απολήξεις 

που νευρώνουν το πλάγιο διάφραγμα καθώς και άλλες δομές όπως αμυγδαλή, πυρήνας 

της τελικής ταινίας και υποθάλαμος48. Οι νευρικές απολήξεις που καταλήγουν στο πλάγιο 

διάφραγμα και πιο συγκεκριμένα στις διάμεσες και κοιλιακές περιοχές του, προέρχονται 

πιθανότατα από τον μέσο υποθάλαμο115. 

 Περιοχές με νευρώνες που εκφράζουν UCN II υπάρχουν στον PVN, στον 

υπεροπτικό και τοξοειδή πυρήνα του υποθαλάμου, στον υπομέλανα τόπο στον κινητικό 

πυρήνα του εγκεφαλικού στελέχους48. 

 
Εικόνα 7. Κατανομή των ουροκορτινών (Ucn  ή UCN I, Ucn II ή UCN IΙ, Ucn III ή UCN III) στον εγκέφαλο 

τρωκτικών25 

 

CRF υποδοχείς 

 Με τη βοήθεια διαφόρων τεχνικών έγινε δυνατός ο εντοπισμός των δύο τύπων υποδοχέων 

του CRF στο ΚΝΣ των θηλαστικών117 (Εικόνα 8). Μελέτες έχουν δείξει ότι οι υποδοχείς 

αυτοί κατανέμονται με διαφορετικό τρόπο σε διάφορες περιοχές του ΚΝΣ (Εικόνα 8) όπως 

αμυγδαλή, ραβδωτό σώμα, παρεγκεφαλίδα, εγκεφαλικό φλοιό, υποθάλαμο, θάλαμο, 

ιππόκαμπο, πυρήνες της ραφής και βασικός πυρήνας τελικής ταινίας, καθώς και στον 

πρόσθιο λοβό της υπόφυσης25,63,105.  

 Από πληθώρα πειραμάτων φαίνεται οι εμπλοκή των υποδοχέων του CRF (CRFRs) 

σε αγχώδεις διαταραχές. Ο ρόλος του CRF1R είναι πιο ξεκάθαρος, καθώς αυτός φαίνεται 

να εμπλέκεται σε συμπεριφορές που σχετίζονται με αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη 

που μειώνονται με τη χορήγηση CRF1R-εκλεκτικών μικρομοριακών μη πεπτιδικών 

ανταγωνιστών25. Τα αποτελέσματα όμως για τον CRF2R δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Το 

συμπέρασμα που προκύπτει από πολλές μελέτες είναι ότι η ενεργοποίηση του CRF2R 

μπορεί να προκαλέσει είτε αγχόλυση είτε αγχογένεση και αυτό εξαρτάται από το 
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πειραματόζωο, και τη περιοχή στην οποία βρίσκεται ο υποδοχέας αυτός25. Οι Radulovic et 

al. παρατήρησαν ότι έγχυση στο πλάγιο διάφραγμα ποντικών υψηλών δόσεων CRF (που 

μπορούν να διεγείρουν τον CRF2R) αύξησαν συμπεριφορές άγχους που περιορίστηκαν με 

προηγούμενη έγχυση του CRF2R-εκλεκτικού ανταγωνιστή αντισοβαγίνη-30118. Το 

αποτέλεσμα αυτό μαζί με εκείνα άλλων μελετών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

βραχυπρόθεσμη CRF2R σηματοδότηση στο πλάγιο διάφραγμα οδηγεί σε αγχογένεση. Ο 

CRF2R στη περιοχή αυτή πιθανόν διεγείρεται από την UCN I προερχόμενη από κύτταρα 

του πυρήνα Edinger–Westphal και από την UCN III της περιψαλίδιας περιοχής του 

υποθαλάμου49. Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα αυτά ενδοκοιλιακή χορήγηση των CRF2R-

εκελκτικών UCN II ή UCN III δεν έχει βραχυπρόθεσμη δράση αλλά μετά από 4 ώρες 

παρουσιάζει ελαττωμένες συμπεριφορές σχετιζόμενες με άγχος25. Όλα αυτά καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της απόκρισης στο στρες, οι 

αγχώδεις συμπεριφορές σχετίζονται με ενεργοποίηση του CRF1R από τον CRF και 

ενεργοποίηση του CRF2R από τις UCN Ι ή UCN III πιθανόν στο πλάγιο διάφραγμα και/ή 

αμυγδαλή και πυρήνα της τελικής ταινίας (BNST)25. Έτσι λοιπόν ο CRF2R έχει διττή δράση 

στην εμφάνιση άγχους. Η κατανόηση του ρόλου του υποδοχέα αυτού στις συμπεριφορές 

αυτές και η διαλεύκανση των μοριακών μηχανισμών και νευρικών κυκλωμάτων που 

εμπλέκονται σε αυτές θα μπορέσουν να επιτευχθούν ευκολότερα με την ανάπτυξη 

μικρομοριακών μη πεπτιδικών CRF2R-εκλεκτικών ανταγωνιστών, που σε αντίθεση με τους 

αντίστοιχους CRF1R-εκλεκτικούς, δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα. Η ανάπτυξη τέτοιων 

μορίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία 

του CRF2R. 

 

 
   Εικόνα 8. Κατανομή     
   των CRF1R και    
   CRF2R στον  
   εγκέφαλο τρωκτικών25
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Δομή και λειτουργία των υποδοχέων του CRF 
 
 Η δομή των υποδοχέων του CRF, όπως και όλων των GPCRs μπορεί να χωριστεί 

στις τέσσερις παρακάτω λειτουργικές περιοχές: (α) εξωκυττάρια αμινοτελική περιοχή (N-

domain), (β) εξωκυττάριοι (ELs) και ενδοκυττάριοι (ΙLs) βρόγχοι , (γ) διαμεμβρανικές 

περιοχές (TMs), (δ) ενδοκυττάρια καρβοξυτελική περιοχή (COOH ή C-domain) (Εικόνα 9). 

Οι εξωκυττάριες περιοχές των υποδοχέων του CRF αλληλεπιδρούν με τα πεπτίδια, ενώ οι 

ενδοκυττάριες με τις G-πρωτεΐνες. Αλληλεπίδραση των πεπτιδίων-αγωνιστών με το 

εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα οδηγεί σε δομικές αλλαγές που τον ενεργοποιούν και 

μεταφερόμενες μέσω των διαμεμβρανικών περιοχών του στο ενδοκυττάριο τμήμα του είναι 

υπεύθυνες για την αλληλεπίδραση του με τις G-πρωτεΐνες και διέγερση των τελευταίων. 

 
 
Εικόνα 9. Αναπαράσταση της δομής των GPCRs. Οι διαμεμβρανικές περιοχές αναπαρίστανται ως μωβ 

κύλινδροι. Επίσης απεικονίζονται οι εξωκυττάριοι (EL1-EL3) και ενδοκυττάριοι (IL1-IL3) βρόγχοι, η 

εξωκυττάριος αμινοτελική περιοχή (N-domain) και η ενδοκυττάρια καρβοξυτελική περιοχή (COOH) των 

υποδοχέων36 
 
 Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία υποδοχέων του CRF παίζουν ορισμένα δομικά 

χαρακτηριστικά, ένα από τα οποία είναι τα αμινοξέα των εξωκυττάριων περιοχών τους που 

αποτελούν θέσεις γλυκοζυλίωσης. Χρήση tunicamycin, που αναστέλλει τη γλυκοζυλίωση 

των πρωτεϊνών, έχει δειχτεί ότι δημιουργεί μη λειτουργικούς CRF υποδοχείς119. Πιο 

σημαντικό όμως δομικό και λειτουργικό ρόλο παίζουν οι δισουλφιδικοί δεσμοί που 

σχηματίζονται μεταξύ κυστεϊνών (Cys) που βρίσκονται στην εξωκυττάρια αμινοτελική 

περιοχή των CRF υποδοχέων. Όπως έχει δειχθεί οι CRF1R και CRF2R έχουν έξι Cys στην 

αμινοτελική περιοχή, οι οποίες σχηματίζουν μεταξύ τους δισουλφιδικούς δεσμούς (Εικόνα 

10). Οι δισουλφιδικοί δεσμοί της εξωκυττάριας αμινοτελικής περιοχής των CRF υποδοχέων  



24 

υπάρχουν και σε άλλους υποδοχείς της οικογένειας Β των GPCRs παίζοντας σημαντικό 

ρόλο στη λειτουργία τουυς120–126.  

 

 

 

 
Εικόνα 10. Αναπαράσταση των δισουλφιδικών δεσμών του hCRF1R. Οι Cys των δισουλφιδικών δεσμών 

αναπαρίστανται ως κόκκινες σφαίρες.   
 

 Επίσης ένας δισουλφιδικός δεσμός έχει δειχτεί ότι σχηματίζεται μεταξύ της Cys188 

του EL1 και της Cys258 του δεύτερου εξωκυττάριου βρόγχου (EL2) του CRF1R (Εικόνα 

10). Διάσπαση των δισουλφιδικών αυτών δεσμών στο CRF1R με χρήση DTT μείωσε 

σημαντικά τη δέσμευση του CRF127. 

  Η δομική-λειτουργική σημασία των δισουλφιδικών δεσμών στην εξωκυττάρια 

αμινοτελική περιοχή των υποδοχέων του CRF φάνηκε σε μελέτες πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού (NMR) και κρυσταλλογραφίας, οι οποίες διαλεύκαναν τη δομή της περιοχής 

αυτής στους CRF1R και CRF2R120–126. Η δομή αυτή αποτελείται από δυο αντιπαράλληλες 

β-πτυχωτές δομές που περιέχουν τέσσερις β περιοχές (β1–β4) και η οποία 

σταθεροποιείται με τρεις δισουλφιδικούς δεσμούς μεταξύ των 6 Cys της αμινοτελικής 

περιοχής που διατηρούνται στους υποδοχείς του CRF. Στη σταθεροποίηση της δομής 

αυτής συμβάλλει επίσης η ύπαρξη μιας γέφυρας άλατος μεταξύ ενός ασπαρτικού (Asp) 

που βρίσκεται αμέσως μετά τη β1 περιοχή και μιας αργινίνης (Arg) της β4 περιοχής. Η 

γέφυρα αυτή άλατος βρίσκεται μεταξύ δύο αρωματικών δακτυλίων τρυπτοφάνης (Trp). 

 Η αλληλεπίδραση της εξωκυττάριας αμινοτελικής περιοχής με τα πεπτίδια της 

οικογένειας του CRF φάνηκε από πειράματα κυκλικού διχροϊσμού ότι προκαλεί δομικές 

αλλαγές στον βρόγχο που ενώνει τις β3 και β4 περιοχές. Δομικές αλλαγές που συμβαίνουν 

στην εξωκυττάρια αμινοτελική περιοχή κατά τη δέσμευση πεπτιδίων πολύ πιθανόν είναι 
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υπεύθυνες για την δέσμευση τους στις υπόλοιπες περιοχές του υποδοχέα σύμφωνα με το 

πρότυπο δυο σταδίων36,120,128. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό η αλληλεπίδραση του 

καρβοξυτελικού άκρου των πεπτιδίων-αγωνιστών με την αμινοτελική εξωκυττάρια περιοχή 

του υποδοχέα, προκαλεί δομικές αλλαγές που προσανατολίζουν το αμινοτελικό άκρο των 

πεπτιδίων προς τη J-περιοχή του υποδοχέα (Εικόνα 11). 

 
Εικόνα 11 Πρότυπου δύο σταδίων. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό η αλληλεπίδραση του καρβοξυτελικού 
άκρου (Cp) των πεπτιδίων-αγωνιστών με την αμινοτελική εξωκυττάρια περιοχή (N) του υποδοχέα, προκαλεί 
δομικές αλλαγές που προσανατολίζουν το αμινοτελικό άκρο των πεπτιδίων (Np) προς τη J-περιοχή (J) του 
υποδοχέα36 
 
 Η J-περιοχή του υποδοχέα αποτελείται από τα εξωκυττάρια τμήματα των TMs και 

τους ELs του. Η αλληλεπίδραση των πεπτιδίων με τη J-περιοχή του υποδοχέα οδηγεί στην 

ενεργοποίηση του τελευταίου. Η αλληλεπίδραση του αμινοτελικού άκρου των πεπτιδίων με 

τη J-περιοχή του CRF1R έχει πειραματικά αποδειχτεί σε προηγούμενες μελέτες 

φωτοσύζευσης και μεταλλαξιγένεσης. Συγκεκριμένα στις μελέτες αυτές διαπιστώθηκε ότι 

κατά τη δέσμευση της σοβαγίνης στον CRF1R το αμινοτελικό άκρο του πεπτιδίου βρίσκεται 

κοντά σε αμινοξέα του EL2 του υποδοχέα, αλληλεπιδρώντας με αυτά129,130. Ο τρόπος 

αυτός αλληλεπίδρασης βρέθηκε και στον CRF2R131,132.  

 Σε αντίθεση με τα εξωκυττάρια τμήματα των υποδοχέων του CRF οι ΤΜs 

δεσμεύουν τους μη πεπτιδικούς μικρομοριακούς ανταγωνιστές του CRF όπως έχει δειχτεί 

σε μια κρυσταλλογραφική μελέτη του CRF1R καθώς και σε μελέτες μεταλλαξιγένεσης133,134. 

Συγκεκριμένα τα μόρια αυτά αλληλεπιδρούν με αμινοξέα των ΤΜs που είναι τοποθετημένα 

στην επιφάνεια μιας κοιλότητας η οποία βρίσκεται στη λιπιδική διπλοστιβάδα της 

πλασματικής μεμβράνης, σχηματίζεται από τις ΤΜs και επικοινωνεί με το υδρόφιλο 

περιβάλλον του εξωκυττάριου υγρού. Τα αμινοξέα των ΤΜs που δεσμεύουν τον μη 

πεπτιδικό ανταγωνιστή CP-376395 όπως έδειξε η κρυσταλλική δομή του συμπλόκου 

CRF1R/CP-376395 είναι τα Phe203, Met206, Leu280, Asn283, Phe284, Leu287, Ile290, 

Thr316, Leu319, Leu320, Leu323, Gly324,Tyr327 και Val279 που βρίσκονται στις ΤΜ3, 

Ν Ν 
Ν 

J J 
J 
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ΤΜ5 και ΤΜ6 (Εικόνα 12). Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι και τα δεκατέσσερα αυτά 

αμινοξέα του CRF1R διατηρούνται στον CRF2R ο οποίος όμως δεν μπορεί να δεσμεύσει 

τους CRF1R μη πεπτιδικούς μικρομοριακούς ανταγωνιστές133.  

 

 
 
Εικόνα 12. Απεικoνίσεις της αλληλεπίδρασης των αμινοξέων των διαμεμβρανικών περιοχών CRF1R με τον 

μικρομοριακό μη πεπτιδικό  ανταγωνιστή  CP-376395133 

 

 

 Η αλληλεπίδραση των μικρομοριακών μη πεπτιδικών ανταγωνιστών με αμινοξέα 

των ΤΜ3, ΤΜ5 και ΤΜ6 του CRF1R παρεμποδίζουν κινήσεις των ΤΜs αυτών που 

σχετίζονται με την ενεργοποίηση του υποδοχέα και έχουν παρατηρηθεί και σε άλλους 

όπως τον β2 αδρενεργικό υποδοχέα133,134. 
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Σκοπός 
 
  

 Πρόσφατα η δομή των διαμεμβρανικών περιοχών του CRF1R καθώς και τα 

αμινοξέα στις περιοχές αυτές που δεσμεύουν τους CRF1R-εκλεκτικούς μη πεπτιδικούς 

μικρομοριακούς ανταγωνιστές προσδιορίστηκαν σε μελέτες κρυσταλλογραφίας και 

μεταλλαξιγένεσης. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι όλα τα αμινοξέα του CRF1R που 

δεσμεύουν τους μικρομοριακούς ανταγωνιστές, διατηρούνται στον CRF2R παρά το 

γεγονός ότι ο υποδοχέας αυτός δεν δεσμεύει τους προσδέτες αυτούς. Το γεγονός αυτό 

οδηγεί στη υπόθεση ότι τα αμινοξέα αυτά έχουν διαφορετικούς προσανατολισμούς στον 

CRF1R από ότι στον CRF2R. Η έλλειψη όμως δομικών πληροφοριών για τον CRF2R 

αποτελεί εμπόδιο για την επαλήθευση της υπόθεσης αυτής. Η έλλειψη πληροφοριών για 

τη δομή και λειτουργία του CRF2R αποτελεί επίσης εμπόδιο για το προσδιορισμό των 

αμινοξέων που δεσμεύουν διάφορους προσδέτες, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για το 

σχεδιασμό νέων CRF2R-εκλεκτικών μορίων.  

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να τεθούν οι βάσεις ώστε να γίνουν μελέτες 

μεταλλαξιγένεσης στις οποίες θα προσδιοριστεί ο δομικός και λειτουργικός ρόλος των 

αμινοξέων του CRF2R και συγκεκριμένα της ισομορφής hCRF2αR. Το πρώτο βήμα στις 

προσπάθειες αυτές είναι η υποκλωνοποίηση του γονιδίου του hCRF2αR στο πλασμίδιο 

pCIN4, δημιουργώντας έτσι το πλασμίδιο hCRF2αR/pCIN4 καθώς και ο φαρμακολογικός 

χαρακτηρισμός του υποδοχέα (hCRF2αR) που κωδικοποιεί. Το πλασμίδιο 

hCRF2αR/pCIN4 θα αποτελέσει το εκμαγείο για τις μεταλλάξεις των αμινοξέων του 

hCRF2αR που θα λάβουν χώρα στο εγγύς μέλλον και θα διαλευκάνουν τη δομή και 

λειτουργία του υποδοχέα αυτού. 
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Υλικά και Μέθοδοι 
 

Μεταλλαξιγένεση κατευθυνόμενης θέσης με αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης (PCR - Site Directed Mutagenesis) 
 

 Με την παρούσα διαδικασία γίνεται η εισαγωγή μεταλλάξεων σε DNA – εκμαγείο. Η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται σε δύο στάδια όπου αρχικά δημιουργούνται δύο 

τμήματα DNA (από τον sense εκκινητή του γονιδίου έως τον antisense εκκινητή της 

μετάλλαξης και από τον sense εκκινητή της μετάλλαξης – ο οποίος είναι συμπληρωματικός 

του antisense εκκινητή της μετάλλαξης – μέχρι τον antisense εκκινητή του γονιδίου). Στο 

δεύτερο στάδιο τα δυο τμήματα αυτά ενώνονται μεταξύ τους δίνοντας το τελικό DNA το 

οποίο φέρει την επιθυμητή μετάλλαξη. Οι εκκινητές των μεταλλάξεων έχουν σχεδιαστεί έτσι 

ώστε να προσθέτουν ή να αφαιρούν θέσεις αναγνώρισης περιοριστικών ενζύμων, γεγονός 

που χρησιμοποιείται αργότερα για την πρώτη εξακρίβωση της ύπαρξης της μετάλλαξης 

στο τελικό προϊόν.     

 

Υλικά – Συσκευές 

• Διάλυμα  τριφωσφορικών δεόξυ-νουκλεοτιδίων (dNTPs) (dTTP, dATP, dCTP, dGTP)  

2,5mM το καθένα (Fermentas, USA) 

• Στείρο νερό (nanopure) 

• Ρυθμιστικό διάλυμα Pfu πολυμεράσης 10x (Fermentas, USA) 

• Pfu πολυμεράση (Fermentas, USA) 

• Διάλυμα MgSO4 10x (Fermentas, USA) 

• Εκκινητές (Primers) (VBC-GENOMICS BIOSCIENCE Research GmbH, Austria) 

• DNA εκμαγεία : hCRF2αR/pcDNA3 (γονίδιο του hCRF2αR στο πλασμίδιο pcDNA3 ) 

και προιόντα των PCR-Α & PCR-Β και PCR-C 

• Αυτόματος Θερμικός Κυκλοποιητής PCR (Perkin Elmer PCR System 2400, USA) 

• Συσκευή οριζόντιας ηλεκτοφόρησης Bio-Rad (Bio-Rad Laboratories, Inc., USA) 

 
Αλληλουχία εκκινητών γονιδίου: 

• 2-S-770: 5’-GACGCA AATGGGCGGTAG-3’  

 θέση υβριδισμού: 767-784(pcDNA3) (Sense ) 

• 2-A-2700: 5’-CCCACTACGTGAACCATC-3’  
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 θέση υβριδισμού: 2733-2748(pcDNA3) (Antisense) 

 

Αλληλουχία εκκινητών εισαγωγής θέσης πέψης BamHI (είναι συμπληρωματικοί 
μεταξύ τους) 

• 2-S-212: 5’-GTGTGACTGGATCCTAGAGGGC-3’  (Sense) 

• 2-A-212: 5’-GCCCTCTAGGATCCAGTCACAC-3’  (Antisense) 

 θέση υβριδισμού: 2191-2212 στον pcDNA3 

 

Αλληλουχία εκκινητών κατάργησης θέσης πέψης του ενζύμου BamHI (είναι 
συμπληρωματικοί μεταξύ τους): 

• Sense-BamHI-remover: 5’-CGTCAGGATCTTAATGACAAAG-3’ 

• Antisense-BamHI-remover: 5’-CTTTGTCATTAAGATCCTGACG-3’ 

 θέση υβριδισμού: 1825bp (pcDNA3) 

 
Μέθοδος 

 Σε πρώτη φάση (PCR-Α & PCR-Β) δημιουργούνται τα τμήματα Antisense 

(εκκινητές : antisense μετάλλαξης & sense γονιδίου) και Sense (εκκινητές: sense 

μετάλλαξης & antisense γονιδίου). Στη συνέχεια τα δύο αυτά τμήματα ενώνονται μεταξύ 

τους με τη χρήση επικαλυπτόμενης αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR-C) 

 

PCR-Α & PCR-Β 

 Αρχικά προσθέτονται 1,5 μl από τον κάθε εκκινητή σε κάθε δοχεία αντίδρασης (PCR 

tubes), ο ένας στον πυθμένα και ο δεύτερος στα τοιχώματα. Στη συνέχεια παρασκευάζεται 

μείγμα (Μείγμα A) το οποίο περιέχει νερό, dNTPs, ρυθμιστικό διάλυμα Pfu, ιόντα 

μαγνησίου και DNA – εκμαγείο. Στη συνέχεια προσθέτονται σε κάθε PCR tube 42μl από το 

Μείγμα A, ώστε ο όγκος του διαλύματος να είναι 45μl. Τέλος παρασκευάζεται διάλυμα 

(Μείγμα B) όγκου 5 μl/αντίδραση το οποίο περιέχει Pfu πολυμεράση, ρυθμιστικό διάλυμα 

Pfu, ιόντα μαγνησίου και νερό. Όλη η διαδικασία γίνεται στον πάγο.   
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Αντίδραση PCR Μείγμα A Μείγμα Β  

Συστατικά Όγκος/αντίδραση 
(μL) Συστατικά 

Όγκος/ 
αντίδραση 
(μL) 

Συστατικά Όγκος/ 
αντίδραση (μL) 

DNA-εκμαγείο 100ng / αντίδραση DNA-
εκαμχείο 

100ng / 
αντίδραση 

Pfu 
πολυμεράση 0,5 

Ρυθμιστικό 
διάλυμα Pfu 10x 4,5 

Ρυθμιστικό 
διάλυμα Pfu 
10x 

4,5 
Ρυθμιστικό 
διάλυμα 
Pfu 10x 

0,5 

dNTPs(2,5mM) 4 dNTPs 
(2,5mM) 4 Mg2+ 10x 0,5 

Mg2+ 10x 4,5 Mg2+ 10x 4,5 H2O 3,5 

H2O (μέχρι τελικού 
όγκου) H2O 

(μέχρι 
τελικού 
όγκου) 

Τελικός 
Όγκος 5 

Εκκινητές 
1,5  Τελικός 

Όγκος 42 

  1,5  
 

Τελικός Όγκος 45 
 
 
 Οι αντιδράσεις επωάζονται σε θερμικό κυκλοποιητή για δύο λεπτά (2΄) στους 99,9οC 

(κύκλος 1α). Στη συνέχεια η θερμοκρασία του διαλύματος κατεβαίνει στους 97οC για δύο 

λεπτά (2') (κύκλος 1β), οπότε και γίνεται η προσθήκη του μείγματος B, ώστε ο τελικός 

όγκος της αντίδρασης να είναι 50μL. Οι αντιδράσεις παραμένουν στους 97οC για άλλα 30 

δευτερόλεπτα (κύκλος 2α) και στη συνέχεια ψύχονται στους 55οC όπου παραμένουν για 2 

λεπτά (2') (κύκλος 2β). Ακολούθως η θερμοκρασία αυξάνεται στους 72οC, όπου και 

παραμένει για έξι λεπτά (6') (κύκλος 2γ). Όλος ο κύκλος 2 (α,β, και γ) επαναλαμβάνεται 

τριάντα πέντε (35) φορές μετά το πέρας τον οποίον η θερμοκρασία παραμένει στους 72οC 

για ακόμα δέκα λεπτά (10') (κύκλος 3). Τέλος οι αντιδράσεις ψύχονται στους 4οC. 

 Μετά το τέλος της αντίδρασης τα προϊόντα αυτής διαχωρίστηκαν με ηλεκτροφόρηση 

σε πήκτωμα αγαρόζης, απομονώθηκαν και καθαρίστηκαν. 

 

PCR-C 

 Μετά τον καθαρισμό των PCR-Α & PCR-Β, πραγματοποιούμε εκ νέου αντίδραση 

PCR (PCR-C), με τη διαφορά ότι ως DNA – εκμαγείο χρησιμοποιούμε μέρος των 

προϊόντων των PCR-Α & PCR-Β και τους δύο εκκινητές (sense και antisense) του γονιδίου. 

Οι κύκλοι της PCR-C και το μείγμα B παραμένουν τα ίδια με τις PCR-Α & PCR-Β. Αρχικά 
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τοποθετούνται 5μL από το κάθε προϊόν των PCR-Α & PCR-Β στο δοχείο της αντίδρασης, 

ενώ από σε κάθε ένα pcr tube προστίθενται 35μL από το Μείγμα A της PCR-C.   

 

Αντίδραση PCR Μείγμα A 
Συστατικά Όγκος/αντίδραση (μL) Συστατικά Όγκος/αντίδραση 

(μL) 

DNA 
προϊόν PCR-Α  5 Ρυθμιστικό διάλυμα 

Pfu 10x 
4,5 

προϊόν PCR-Β 5 dNTPs (2,5mM) 4 

Ρυθμιστικό διάλυμα 
Pfu 10x 

4,5 Mg2+ 10x 4,5 

dNTPs(2,5mM) 4 
Εκκινητές 

1,5  
Mg2+ 10x 4,5 1,5  
H2O 19 H2O 19 

Εκκινητές 
1,5  Τελικός Όγκος 35 
1,5    

Τελικός Όγκος 45   
 
 
  
Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης – απομόνωση και καθαρισμός 
επιθυμητών τμημάτων DNA 

 
Υλικά-Συσκευές 

• Διάλυμα ΤΑΕ 50X (242 g Tris base, 57,1 ml οξικό οξύ 37,2 Na2EDTA·2H2O σε H2O).  

• Αγαρόζη (Invitrogen, USA). 

• Βρωμιούχο αιθίδιο, C21H20BrN3 (Fluka, Switzerland). 

• Χρωστική, 6X Gel Loading Dye (Fermentas, USA) 

• Δείκτες DNA με τεμάχια γνωστού μοριακού βάρους: (Invitrogen)  

• Συσκευή οριζόντιας ηλεκτοφόρησης Bio-Rad (Bio-Rad Laboratories, Inc., USA) 

• kit Nucleospin Gel and PCR cleanup της Macherey-Nagel (Germany) 

 
Μέθοδος 

 Κατά την ηλεκτροφόρηση, το πήκτωμα της αγαρόζης επιτρέπει στα μικρότερου 

μοριακού βάρους DNA να κινηθούν γρηγορότερα και να διανύσουν μεγαλύτερη απόσταση 

μέσα στο πήκτωμα απ’ ότι τα μεγαλύτερα.  
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 Για την προετοιμασία πηκτώματος αγαρόζης περιεκτικότητας 1%, διαλύθηκε 1,3 gr 

αγαρόζης σε 130 ml διαλύματος ΤΑΕ 50X αραιωμένο σε αναλογία 1/50, µε θέρμανση υπό 

συνεχή ανάδευση. Το διάλυµα ψύχθηκε µέχρι τους 50οC και ακολούθως προστέθηκαν σε 

αυτό 5 µl βρωµιούχου αιθιδίου (10 mg/ml). Το βρωµιούχο αιθίδιο (EtBr) χρησιμεύει για την 

σήμανση του DNA που ηλεκτροφορήθηκε στο πήκτωμα αγαρόζης όταν αυτό είχε εκτεθεί 

σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV), καθώς το EtBr προσδένεται παρεμβαλλόμενο στις 2 

αλυσίδες του DNA δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο το φθορίζον σύμπλοκο EtBr/DNA.  

 Το διάλυμα αγαρόζης τοποθετήθηκε στο δισκίο της συσκευής ηλεκτροφόρησης και 

αφέθηκε να πήξει, ενώ δημιουργήθηκαν εσοχές (πηγάδια) με τη βοήθεια ειδικού κτενίου.  

Μετά την πήξη του πηκτώματος αυτό τοποθετήθηκε στη συσκευή ηλεκτροφόρησης στην 

οποία υπήρχε ρυθμιστικό διάλυμα ΤΑΕ 50Χ, αραίωσης 1:50. Ταυτόχρονα στα διαλύματα 

που περιείχαν τα δείγματα DNA και ήταν προϊόντα πέψης ή προϊόντα των αντιδράσεων 

PCR, προστέθηκε κατάλληλος όγκος 6X ρυθμιστικού διαλύματος (40% γλυκερόλη, 0,25% 

Bromophenol Blue, 0,25% Xylene Cyanol FF). Στη συνέχεια τα δείγματα DNA 

τοποθετήθηκαν στα πηγάδια του πηκτώματος και ηλεκτροφορήθηκαν κάτω από ηλεκτρική 

τάση 110 V για 40 περίπου λεπτά. Παράλληλα ηλεκτροφορήθηκε και δείκτης DNA  

τεμαχίων γνωστού μοριακού βάρους (Ladder)  με σκοπό τον υπολογισμό του μοριακού 

μεγέθους των ηλεκτροφορηθέντων  DNA. 

 Τα επιθυμητά τεμάχια του DNA αποκόπτονται από το πήκτωμα με τη χρήση 

νυστεριού και απομονώνονται από αυτό με τη χρήση του kit Nucleospin Gel and PCR 

cleanup της Macherey-Nagel ακολουθώντας το πρωτόκολλο της εταιρίας. 

 

 

Πέψη DNA με ένζυμα περιορισμού 

 
 Τα ένζυμα περιορισμού έχουν την ιδιότητα να αναγνωρίζουν μια συγκεκριμένη και 

σχετικά μικρή αλληλουχία DNA. Τα ένζυμα αυτά προκαλούν πέψη του DNA όταν 

επωαστούν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (θερμοκρασία, χρόνος και ιονική ισχύς του 

διαλύματος επώασης). 

 Τα DNA που υποβλήθηκαν σε πέψη ήταν συγκεκριμένα προϊόντα των PCR  το 

πλασμίδιο hCRF1R/pCΙΝ4 μεγέθους 6552 bp. Τα ένζυμα περιορισμού  που 

χρησιμοποιήθηκαν για την πέψη των DNA αυτών ήταν το EcoRΙ, που αναγνώριζε την 

αλληλουχία 5’- G^AATTC-3’ και το BamHI που αναγνώριζε την αλληλουχία 5’-G^GATCC -

3’ (όπου ^ σημείο κοπής). Εκτός από τα παραπάνω ένζυμα, στη διαδικασία της 
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ταυτοποίησης της δημιουργίας του πλασμιδίου hCRF2αR/pCIN4, χρησιμοποιήθηκε και το 

ένζυμο XagI, το οποίο κόβει τόσο στο γονίδιο του hCRF1R όσο και του hCRF2αR που 

χρησιμοποιήσαμε. Η αλληλουχία  που αναγνώριζε το XagI είναι η 5'-CCTNN^NNNAGG-

3'(όπου ^ σημείο κοπής).  

 

 
Συρραφή τεμαχίων DNA (ligation) 
 
Υλικά – Συσκευές 

• Τ4 λιγάση 10u/μl (ThermoScientific) 

• Ρυθμιστικό διάλυμα T4 λιγάσης  10x (ThermoScientific) 

• Στείρο νερό (nanopure) 

• Επιθυμητό τμήμα DNA από το πλασμίδιο 

• Τμήμα DNA που θα εισέρθει στο πλασμίδιο 

• Συσκευή Επώασης Ρυθμιζόμενης Θερμοκρασίας 

 
Μέθοδος 

 Μετά την απομόνωσή τους από το πήκτωμα αγαρόζης, τα επιθυμητά προϊόντα 

πέψης- τεμάχια των DNA συρράφτηκαν. Η αντίδραση συρραφής έλαβε χώρα σε 

θερμοκρασία 16οC για 16-18 ώρες (over night) και το αναμενόμενο προιόν της ήταν το 

πλασμίδιο hCRF2αR/pCIN4. Για τη συρραφή χρησιμοποιήθηκε η Τ4 λιγάση της Thermo 

Scientific. Το διάλυμα της αντίδρασης περιέχει:  

 

Συστατικά Όγκος (μl) 
T4 λιγάση 2 
Ρυθμιστικό διάλυμαΤ4 λιγάσης 4 
H2O 22 
Επιθυμητό τμήμα DNA από το πλασμίδιο  10 
Τμήμα DNA που θα εισέρθει στο πλασμίδιο 2 
Τελικός Όγκος 40 
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Μετασχηματισμός βακτηρίων DH-10b E.coli με το πλασμιδιακό DNA 
που έφερε την επιθυμητή μετάλλαξη  

 
Υλικά – Συσκευές 

• Επιδεκτικά (competent) στο μετασχηματισμό βακτήρια DH-10b E.Coli  

• Προϊόν συρραφής (πλασμίδιο hCRF2αR/pcin4) 

• Τρυβλία άγαρ-αμπικιλλίνης (10 g τρυπτόνη, 15 g άγαρ, 5 g εκχύλισμα μαγιάς (yeast 

extract), 5 g NaCl, 1 ml NaOH 1Ν και αμπικιλλίνη τελικής συγκέντρωσης 60μg/ml, 

διαλυμένα σε 1 λίτρο Η2Ο) 

• Θρεπτικό υλικό LB (10g τρυπτόνη, 5g εκχύλισμα μαγιάς, 5g NaCl, 1ml NaOH 1N σε 

1 λίτρο Η2Ο) 

• Θερμαινόμενη πλάκα επώασης (Bioblock Scientific, France) 

• Φυγόκεντρος (Eppendorf Centrifuge 5415, Germany) 

• Επωαστικός κλίβανος Thermo Forma (Thermo Fisher Scientific Inc., USA) 

 

Μέθοδος 

 Για το μετασχηματισμό βακτηρίων με το προϊόν συρραφής, τα βακτήρια ξεπάγωσαν 

σταδιακά στον πάγο. Σε 10μl από το προϊόν συρραφής προστέθηκαν 50μl βακτήρια και 

επωάστηκαν για 30 λεπτά στον πάγο. Στη συνέχεια υπέστησαν αιφνίδια θερμική 

προσβολη (heat shock) (42oC για 45 δευτερόλεπτα). Μετά το heat shock τοποθετούνται 

στον πάγο για 2 λεπτά ώστε να σταθεροποιηθεί η μεμβράνη τους. Κατόπιν επιστρώνονται 

σε τρυβλία άγαρ-αμπικιλλίνης.  

 Μετά από 16 ώρες επώασης στους 37οC, έγινε λήψη των αποικιών και 

πολλαπλασιασμός τους, όπως αναφέρεται αμέσως παρακάτω.   

 

 

Πολλαπλασιασμός μετασχηματισμένων βακτηρίων DH-10b E.coli 
 
Υλικά – Συσκευές 

• Θρεπτικό υλικό LB (10g τρυοτόνη, 5g εκχύλισμα μαγιάς, 5g NaCl, 1ml 1N NaOH σε 

1 λίτρο Η2Ο). 

• Αντιβιοτικό αμπικιλλίνη (60mg/ml). 
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• Δοκιμαστικοί σωλήνες αποστειρωμένοι. 

• Θερμαινόμενη συσκευή ανάδευσης. 

 

Μέθοδος 

 Μετά τη λήψη αποικιών, τα βακτήρια που υπήρχαν σε αυτές πολλαπλασιάστηκαν, 

με επώαση τους σε 9 ml LB (10 g τρυπτόνη, 5 g εκχύλισμα μαγιάς, 5 g NaCl και 1 ml 1 Ν 

NaOH ανά λίτρο) που περιείχε το αντιβιοτικό αμπικιλλίνη σε συγκέντρωση 60 μg/ml, για 16 

ώρες  στους 37οC υπό συνεχή ανάδευση (170 αναδεύσεις/λεπτό). Στο τέλος της επώασης 

έγινε απομόνωση από τα βακτήρια του πλασμιδιακού DNA προϊόντος συρραφής 

(hCRF2αR/pCIN4) χρησιμοποιώντας το kit Nucleospin Plasmid της Macherey-Nagel 

(Germany) και ακολουθώντας το πρωτόκολλο της εταιρείας. 
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Καλλιέργεια κυττάρων ΗΕΚ 293 

 
Υλικά – Συσκευές 

• Θρεπτικό υλικό, DMEM/F12 (1:1) Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (GIBCO-

BRL, Life Technologies, UK) που περιείχε 2,5 mM L-γλουταμίνη, 15 mM HEPES, 

1,125 g/L NaHCO3 

• Ορός βοός, FBS (Fetal Bovine Serum) (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK) 

• Τρυψίνη, Trypsin/EDTA (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK) 

• Χρωστική Trypan Blue (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK) 

• DMSO (Sigma, USA) 

• Φυγόκεντρος (Hermle Z320, Germany) 

• Μικροσκόπιο ορατού φωτός (Olympus, Japan) 

• Πλάκα αιµατοκυτταροµετρητή Neubauer 

• Τρυβλία καλλιεργειών (SARSTEDT, Germany). 

• Επωαστικός κλίβανος Thermo Forma (Thermo Fisher Scientific Inc., USA). 

• Υπερκαταψύκτης (Forma 900, ThermoScientific, Inc USA) 

 

Μέθοδος 

 Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό DMEM/F12 (1:1) εμπλουτισμένο με 

10% ορό βοός, σε επωαστικό κλίβανο ρυθμισμένο σε θερμοκρασία 37οC, ατμόσφαιρα 5% 

CO2 και υγρασία 100%. Τα πειράματα έγιναν χρησιμοποιώντας κύτταρα σε παρόμοια 

στάδια ανάπτυξης. Το θρεπτικό υλικό ανανεωνόταν κάθε 48 ώρες και τα κύτταρα που 

χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα είχαν φτάσει σε πυκνότητα 90% περίπου. Τα κύτταρα 

επιστρώθηκαν σε τρυβλία σε αρχική συγκέντρωση 105 κύτταρα/ml και ανακαλλιεργήθηκαν 

δύο φορές την εβδομάδα. Η αποκόλληση των κυττάρων έγινε με τρυψίνη/EDTA και η 

απενεργοποίηση της έγινε με προσθήκη περίσσειας θρεπτικού υλικού. Το κυτταρικό 

εναιώρημα συλλέχθηκε και φυγοκεντρήθηκε στα 250 g για 5 λεπτά. Ο προσδιορισμός του 

αριθμού των κυττάρων για επίστρωση, έγινε με τη μέθοδο κυτταρομετρίας (λήψη 10 μl από 

το κυτταρικό εναιώρημα σε 90 μl Trypan Blue, τοποθέτηση σε πλάκα Neubauer και 

καταμέτρηση των κυττάρων με τη βοήθεια μικροσκοπίου ορατού φωτός, σε μεγέθυνση 

40x). Μέρος των κυττάρων σε κατάλληλη συγκέντρωση τοποθετήθηκε σε νέα τρυβλία για 

ανακαλλιέργεια ή χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση πειραμάτων. Τα πειράματα 

πραγματοποιήθηκαν στην ίδια φάση της λογαριθμικής αύξησης των κυττάρων και περίπου 

στον ίδιο αριθμό γενιάς. 
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 Τα κύτταρα καταψύχονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα στους - 80οC (και μετά από 

λίγες μέρες μεταφορά τους σε υγρό άζωτο), με σκοπό τη διατηήρηση τους σε χαμηλό 

αριθμό γενεών Συγκεκριμένα, κυτταρικό εναιώρημα συγκεντρώσεως 5 x 106 κυττάρων 

μέσα σε υλικό κατάψυξης (FBS με 10% DMSO) τοποθετήθηκε σε σωληνάριο βαθιάς 

κατάψυξης. Η κατάψυξη των κυττάρων στους - 80οC πραγματοποιήθηκε σταδιακά ώστε να 

εξασφαλιστεί η ακεραιότητά τους. Αντίθετα η απόψυξη τους ήταν γρήγορη και άμεση. 

Συγκεκριμένα, τα κατεψυγμένα σωληνάρια που περιείχαν τα κύτταρα θερμάνθηκαν στους 

37οC υπό συνεχή ανάδευση και τα κύτταρα μεταφέρθηκαν άμεσα σε θρεπτικό υλικό 

καλλιέργειας.   

. 

 

Επιμόλυνση κυττάρων με πλασμιδιακό DNA 

 
Υλικά – Συσκευές 

• Θρεπτικό υλικό, DMEM/F12 (1:1) Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (GIBCO-

BRL, Life Technologies, UK) που περιείχε 2,5 mM L-γλουταμίνη, 15 mM HEPES, 

1,125 g/L NaHCO3 

• Ορός βοός, FBS (Fetal Bovine Serum) (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK) 

• Τρυψίνη, Trypsin/EDTA (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK) 

• Φυγόκεντρος (Hermle Z320, Germany) 

• Χρωστική Trypan Blue (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK) 

• Πλασμιδιακό DNA ( hCRF2αR/pCIN4 ή hCRF1R/pCIN4) 

• Λιποφεκταμίνη (Lipofetamin) (ThermoScientific) 

• Μικροσκόπιο ορατού φωτός Olympus, Japan 

• Πλάκα αιµατοκυτταροµετρητή Neubauer 

• Επωαστικός κλίβανος Thermo Forma (Thermo Fisher Scientific Inc., USA) 

• Τρυβλία καλλιεργειών (SARSTEDT, Germany) 

 

Μέθοδος 

 HEK 293 κύτταρα που βρίσκονταν σε καλλιέργεια σε θρεπτικό υλικό DMEM/F12 

(1:1) εμπλουτισμένο με 10% ορό βοός και σε τρυβλία διαμέτρου 100 mm, επιστρώθηκαν 

σε τρυβλίο διαμέτρου 60 mm ώστε την επόμενη μέρα να είχαν πυκνότητα 90% σύμφωνα 

με τη μέθοδο που αναφέρθηκε παραπάνω και διατηρήθηκαν σε καλλιέργεια σε επωαστικό 

κλίβανο ρυθμισμένο σε θερμοκρασία 37οC, ατμόσφαιρα 5% CO2 και υγρασία 100%. Την 
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επόμενη μέρα 4 – 6μg πλασμιδιακού DNA διαλύθηκε σε 600μl θρεπτικού υλικού 

DMEM/F12 (1:1) απουσία ορού. Στο διάλυμα αυτό προστέθηκαν 12μl λιποφεκταμίνης και 

αναμίχθηκαν καλά. Το διάλυμα παρέμεινε σε ηρεμία σε θερμοκρασία δωματίου για 15 – 20 

λεπτά. Το θρεπτικό υλικό των κυττάρων ΗΕΚ 293 που βρισκόταν στο τρυβλίο διαμέτρου 60 

mm αντικαταστάθηκε με 3,4 ml φρέσκο θρεπτικό εμπλουτισμένο με 10% ορό. Στη συνέχεια 

προστέθηκαν τα 600μl διαλύματος θρεπτικού/λιποφεκταμίνης/DNA. Τα κύτταρα 

επωάστηκαν για 3 – 4 ώρες σε θερμοκρασία 37οC, ατμόσφαιρα 5% CO2 και υγρασία 

100%. Μετά την επώαση το μείγμα θρεπτικού/λιποφεκταμίνης/DNA, αφαιρέθηκε και στα 

κύτταρα προστέθηκε θρεπτικό υλικό DMEM/F12 (1:1) εμπλουτισμένο με 10% ορό βοός. 

Μετά από 24 ώρες τα κύτταρα συλλέχθηκαν με σκοπό τη φαρμακολογική μελέτη των 

υποδοχέων hCRF2αR  ή hCRF1R που εκφραζόταν σε αυτά παροδικά.  

 

 

 

 

Δημιουργία κυτταρικών σειρών που εκφράζουν μόνιμα τους υποδοχείς  
 
Υλικά – Συσκευές  

• Θρεπτικό υλικό, DMEM/F12 (1:1) Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (GIBCO-

BRL, Life Technologies, UK) που περιείχε 2,5 mM L-γλουταμίνη, 15 mM HEPES, 

1,125 g/L NaHCO3 

• Ορός βοός, FBS (Fetal Bovine Serum) (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK) 

• Τρυψίνη, Trypsin/EDTA (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK) 

• Χρωστική Trypan Blue (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK) 

• Λιποφεκταμίνη, Lipofectamine (Invitrogen, USA) 

• Γενετισίνη, Geneticin (G418) (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK) 

• Επωαστικός κλίβανος Thermo Forma (Thermo Fisher Scientific Inc., USA) 

• Τρυβλία καλλιεργειών (SARSTEDT, Germany) 

 

Μέθοδος 

 Μετά την επιμόλυνση και επώαση των ΗΕΚ 293 κυττάρων για 3-4 ώρες με το 

μείγμα θρεπτικού/λιποφεκταμίνης/DNA, αυτό αφαιρέθηκε και στα κύτταρα προστέθηκε 

θρεπτικό υλικό DMEM/F12 (1:1) που περιείχε 10% ορό βοός και το αντιβιοτικό γενετισίνη 

(G-418) σε τελική συγκέντρωση των 800 μg/ml.  
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 Τα κύτταρα επωάστηκαν σε θερμοκρασία 37οC, ατμόσφαιρα 5% CO2 και υγρασία 

100%. Κάθε 48 ώρες το παραπάνω θρεπτικό υλικό ανανεωνόταν, μέχρι να θανατωθούν 

όλα τα κύτταρα που δεν ήταν ανθεκτικά στο αντιβιοτικό. Μετά την εμφάνιση αποικιών τα 

ανθεκτικά στη γενετισίνη κύτταρα μεταφέρθηκαν σε τρυβλία και πολλαπλασιάστηκαν σε 

θρεπτικό υλικό DMEM/F12 (1:1) που περιείχε 10% ορό βοός και το αντιβιοτικό γενετισίνη. 

Οι κυτταρικές σειρές που δημιουργήθηκαν με την παραπάνω μέθοδο θα χρησιμοποιηθούν 

σε φαρμακολογικές μελέτες.  
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Μελέτες μέτρησης ενδοκυττάριου κυκλικού AMP 

 
 
Υλικά – Συσκευές 

• Θρεπτικό υλικό, DMEM/F12 (1:1) Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (GIBCO-

BRL, Life Technologies, UK) που περιείχε 2,5 mM L-γλουταμίνη, 15 mM HEPES, 

1,125 g/L NaHCO3 

• Ορός βοός, FBS (Fetal Bovine Serum) (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK) 

• Τρυψίνη, Trypsin/EDTA (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK) 

• Χρωστική Trypan Blue (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK) 

• Φυγόκεντρος (Hermle Z320, Germany) 

• Μικροσκόπιο ορατού φωτός (Olympus, Japan) 

• Πλάκα αιµατοκυτταροµετρητή Neubauer 

• Επωαστικός κλίβανος Thermo Forma (Thermo Fisher Scientific Inc., USA) 

• Τρυβλία καλλιεργειών (SARSTEDT, Germany) 

• Πλάκες 96 οπών (NUNC, Denmark) 

• Πολυ-L-λυσίνη, Poly-L-lysine (Fluka, Switzerland) 

• Φυγόκεντρος (Rotanda 46R, Hettich, Germany) 

• 3H-cAMP [2,8-3H] Adenosine-3’-5’-cyclic phosphate ammonium salt (43,0 Ci/mmol 

Amersham, UK). 

• Εκχυλίσμα PKA (η παρασκευή  του αναφέρεται παρακάτω) 

• Συσκευή διήθησης Brandel Cell Harvester (USA) 

• Φίλτρα ινών υάλου ΑΗ934 (Whatman International Ltd., England) 

• Σωληνάρια πλαστικά, υγρού σπινθηρισμού (SARSTEDT, Germany) 

• Υγρό σπινθηρισμού (η παρασκευή  του αναφέρεται παρακάτω) 

• Mετρητής β-ακτινοβολίας (Perkin Elmer LS1801, Foster City,CA, USA) με απόδοση 

50% στο 3H 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα choline/sucrose: 

 25 mM HEPES 

 2 mM choline 

 288 mM sucrose 

 0,9 mM CaCl2 
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 0,5 mM MgCl2 

 1 mM 3-ισοβούτυλ-1-μεθυλξανθίνη  

 pH 7,4 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα CAQ: 

• 100 mM Tris-HCl 

• 100 mM NaCl 

• 5 mM EDTA  

• pH 7,4 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα Β  

• 10 mM Tris - HCl,  

• 120 mM NaCl 

• pH 7,4 στους 40C 

 

 

Μέθοδος 

 ΗΕΚ 293 κύτταρα που εκφράζανε τους υποδοχείς του CRF επιστρώθηκαν σε 

πλάκες 96 οπών και καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

ώστε την επόμενη ημέρα (ημέρα πειράματος) να έχουν πυκνότητα 90%. Πριν την 

επίστρωση των κυττάρων η επιφάνεια των πλακών είχε καλυφθεί για 10-15 λεπτά με 

διάλυμα 0,1 mg/ml poly-L-λυσίνης σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την αφαίρεση του 

διαλύματος poly-L-λυσίνης οι πλάκες διατηρήθηκαν σε στείρο περιβάλλον και λίγο πριν 

από τη χρήση τους ξεπλύθηκαν με στείρο νερό.  

 Μετά από 16-24 ώρες καλλιέργειας των κυττάρων στις πλάκες των 96 οπών το 

θρεπτικό υλικό αφαιρέθηκε και προστέθηκαν 100 μl ρυθμιστικού διαλύματος 

choline/sucrose και τα κύτταρα επωάστηκαν για 1 ώρα σε κλίβανο επώασης, 

θερμοκρασίας 37οC, ατμόσφαιρας 5% CO2/95% αέρα και υγρασίας 100%. Στο τέλος της 

επώασης προστέθηκαν στα κύτταρα άλλα 100 μl διαλύματος choline/sucrose χωρίς ή με 

αυξανόμενες συγκεντρώσεις αγωνιστή (Tyr0-σαβαγίνης, κορταγίνη ή ουροκορτίνη ΙΙ), και 

συνεχίστηκε η επώαση για άλλα 20 λεπτά στους 37οC και 5% CO2. Στο τέλος της επώασης 

το υπερκείμενο υγρό αφαιρέθηκε και μετά τη πρόσθεση κρύου διαλύματος TCA 3% τα 

κύτταρα έμειναν σε πάγο για 30 λεπτά. Στη συνέχεια τα κύτταρα καταψύχθηκαν σε - 20οC. 

Μετά από 1-3 ημέρες πραγματοποιήθηκαν τα επόμενα στάδια του πειράματος, ξεκινώντας 
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με απόψυξη των κυττάρων (με ανάδευσή τους σε θερμοκρασία δωματίου) και 

φυγοκέντρηση τους για 15 λεπτά στα 1700g στους 4οC. Μετά το τέλος της φυγοκέντρησης 

100 μl από τα υπερκείμενα διαλύματα αναμίχθηκαν (σε νέα πλάκα 96 οπών ) με διάλυμα 6 

μl 2Ν ΝαΟΗ και μέρος (20 μl) των μιγμάτων αυτών επωάστηκε για 2,30-3,30 ώρες στους 

40C και σε τελικό όγκο 500 μl μαζί με ρυθμιστικό διάλυμα CAQ, 3H-cAMP (20 μl, ~40,000 

cpm) και αραιωμένο διάλυμα εκχυλίσματος PKA (500 μl, με την εξής αραίωση, εκχύλισμα 

PKA/ διάλυμα CAQ: 1/20). Παράλληλα με τα άγνωστα δείγματα επωάστηκαν κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες και γνωστές συγκεντρώσεις κυκλικού AMP  (100 pmole, 30 pmole, 10 

pmole, 3 pmole και 1 pmole) με σκοπό την κατασκευή πρότυπης καμπύλης που θα 

χρησίμευε για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης  κυκλικού AMP στα άγνωστα 

δείγματα. 

 Στο τέλος της επώασης τα διαλύματα διηθήθηκαν μέσω φίλτρων ινών υάλου (Glass 

Microfibre Filters ΑΗ934, Whatman International Ltd., Εngland), σε συσκευή Brandel κάτω 

από κενό αέρος. Τα φίλτρα που προηγουμένως είχαν διαβραχεί με απεσταγμένο νερό, 

μετά τη διήθηση εκπλύθηκαν τρεις φορές με συνολικά 3 ml ρυθμιστικού διαλύματος Β και 

τοποθετήθηκαν σε σωληνάρια σπινθηρισμού μαζί με 3 ml υγρού σπινθηρισμού 

(scintillation fluid), έγινε ανακίνηση των δειγμάτων και μετά από 3-24 ώρες μετρήθηκαν σε 

μετρητή β - ακτινοβολίας (Beckman LS 1801, USA) απόδοσης 50%. 

Ο προσδιορισμός της ποσότητας του κυκλικού AMP για τα άγνωστα δείγματα έγινε 

με τη βοήθεια της πρότυπης καμπύλης, που δημιουργήθηκε με βάση τα αποτελέσματα των 

δειγμάτων κυκλικού AMP γνωστής συγκέντρωσης. Οι τιμές -LogEC50 υπολογίστηκαν με μη 

γραμμική ανάλυση των αποτελεσμάτων (nonlinear regression analysis), χρησιμοποιώντας 

το λογισμικό GraphPad Prism 4.0 (GraphPad Prism v.4.0, GraphPad Software Inc.,USA), 

και αναφέρονται στα αποτελέσματα της εργασίας αυτής.  

 

 

 

Παρασκευή διαλύματος σπινθηρισμού (scintillation fluid) 
 
Υλικά – Συσκευές 

• Τολουόλιο (Merck, USA). 

• PPO (2,5-διφαίνυλοξαζόλη – C15H11NO) (Merck, USA). 

• POPOP (2,2’-p-φαίνυλεν-δις(5-φαίνυλοξαζόλη) – C24H16N2O2) (Merck, USA). 

• Triton X-100 (Merck, USA). 



43 

 

 

Μέθοδος  

 Σε φιάλη η οποία περιείχε ένα λίτρο τολουόλιο προσθέσαμε 5 gr PPO και 0,5 gr 

POPOP και αφήσαμε για ανάδευση. Την επόμενη μέρα προστέθηκε στο διάλυμα αυτό 200 

ml Triton X-100, ώστε η αναλογία να είναι διάλυμα PPO-POPOP προς Triton X-100, 5 

προς 1. Η αποτελεσματικότητα του διαλύματος σπινθηρισμού εξετάστηκε με μέτρησή του 

σε μετρητή β - ακτινοβολίας (Beckman LS 1801, USA) απόδοσης 50%, αφού σε 3 ml από 

αυτό είχαμε προσθέσει 20 μl, ~40000 cpm 3Η-cAMP. 

 

Παρασκευή εκχυλίσματος PKA από φλοιό επινεφριδίων  
 Τα επινεφρίδια αποτελούνται από τον μυελό που έχει ροζ χρώμα και το φλοιό που 

είναι σκοτεινού καφέ χρώματος και πλούσιος σε πρωτεϊνική κινάση Α (PKA) η οποία 

δεσμεύει το κυκλικό AMP   

 
Υλικά – Συσκευές 

• 20 επινεφρίδια βοός 

• Ρυθμιστικό διάλυμα PKA  

• 100 mM Tris pH 7,4 

• 250 mM NaCl 

• 10 mM EDTA 

• 0,1% 2 - μερκαπτοαιθανόλη 

• 250 mM σουκρόζη   

• Ομογενοποιητής, Polytron JANKE & KUNKEL, IKA-TURRAX T25 (ΙΚΑ, Germany). 

• Υπερφυγόκεντρος XL-90 Ultracentrifuge (Beckman, USA) με κεφαλή τύπου 70Ti 

 

 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα PKA 

• 10 mM Tris-HCl 

• 250 mM NaCl 

• 10 mM EDTA  

• 0.1% 2-ΜΕ (2-μερκαπτοαιθανόλη) 

• 250 mM σουκρόζη 
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• pH 7,4 

Μέθοδος 
 

 Επινεφρίδια βοός που μας προμήθευσε το τοπικό σφαγείο τοποθετήθηκαν σε πάγο 

και αφαιρέθηκε από αυτά ο μυελός και το λίπος. O εναπομένων φλοιός τεμαχίστηκε σε 

μικρά κομμάτια τα οποία ομογενοποιήθηκαν σε ρυθμιστικό διάλυμα PKA ανά μικρές 

ποσότητες σε ομογενοποιητή Polytron για 15-30 δευτερόλεπτα στις 20000 στροφές/λεπτό, 

μέσα σε πάγο. Για κάθε 10-13 επινεφρίδια χρειαστήκαμε 500 ml ρυθμιστικού διαλύματος 

PKA. Στη συνέχεια τα ομογενοποιήματα διηθήθηκαν μέσω υφάσματος (cheesecloth) ώστε 

να αφαιρεθεί το λίπος και τα υπολείμματα που δεν είχαν ομογενοποιηθεί. Τα διηθήματα 

αναδεύτηκαν για 30 λεπτά στους 4οC, φυγοκεντρήθηκαν σε 30000 g για 30 λεπτά στους 

4οC και τα υπερκείμενα διαλύματα μετά το τέλος της φυγοκέντρησης επαναδιηθήθηκαν 

μέσω υφάσματος (cheesecloth) (1ο ΔΙΗΘΗΜΑ) και διατηρήθηκαν σε πάγο. Τα ιζήματα 

επαναομογενοποιήθηκαν όπως προηγουμένως σε 50 ml ρυθμιστικού διαλύματος PKA και 

φυγοκεντρήθηκαν σε 30000 g για 30 λεπτά στους 4οC. Μετά το τέλος της φυγοκέντρησης 

τα υπερκείμενα διαλύματα μέσω υφάσματος (cheesecloth) (2ο ΔΙΗΘΗΜΑ) και 

διατηρήθηκαν και αυτά σε πάγο. Τα διηθήματα 1 και 2 ενώθηκαν και το μείγμα 

φυγοκεντρήθηκε σε 30000 g για 30 λεπτά στους 4οC. Μετά το τέλος της φυγοκέντρησης το 

υπερκείμενο διάλυμα διηθήθηκε μέσω  υφάσματος (cheesecloth) και φυγοκεντρήθηκε εκ 

νέου στα 30000 g για 30 λεπτά στους 4οC. Μετά το τέλος της φυγοκέντρησης αυτής 

προκύπτουν 300 - 400 ml υπερκείμενου διαλύματος στο οποίο προσθέσαμε ρυθμιστικό 

διάλυμα PKA μέχρι τελικού όγκου 400 ml. Στη συνέχεια το πλούσιο αυτό σε PKA μείγμα 

διαμοιράστηκε σε σωληνάρια τύπου eppendorf και αποθηκεύτηκε στους - 80οC.   
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Αποτελέσματα 
 
 Στη παρούσα εργασία υποκλωνοποιήσαμε το γονίδιο του CRF2αR στο πλασμίδιο 

pCNI4 δημιουργώντας έτσι το πλασμίδιο CRF2αR/pCNI4, εκφράσαμε τον CRF2αR σε ΗΕΚ 

293 κύτταρα επιμολύνοντας αυτά με το CRF2αR/pCNI4 και στη συνέχεια χαραχτηρίσαμε 

φαρμακολογικά τον CRF2αR.  
 
 
 
 
Δημουργία του πλασμιδίου hCRF2αR/pCIN4 

 
 
Εισαγωγή θέσης πέψης του BamHI στο τέλος του γονιδίου του hCRF2αR 
 

 Στην παρούσα εργασία μεταφέραμε (υποκλωνοποίηση) το γονίδιο του ανθρώπινου 

CRF2αR (hCRF2αR) που υπήρχε στο πλασμίδιο pcDNA3 (hCRF2αR/pcDNA3) σε εκείνο του 

pCIN4, δημιουργώντας έτσι το πλασμίδιο hCRF2αR/pCIN4. Για να πραγματοποιηθεί η 

υποκλωνοποίηση χρησιμοποιήθηκαν ένζυμα περιορισμού που πέπτουν τα άκρα του 

γονιδίου του hCRF2αR που εξάγαμε από το πλασμίδιο hCRF2αR/pcDNA3, τα οποία μας 

επιτρέπουν να το εισάγουμε στο πλασμίδιο pCIN4. Τα ένζυμα περιορισμού που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα EcoRI και BamHI ώστε μετά την πέψη με αυτά  να 

δημιουργηθεί το τμήμα EcoRI-hCRF2αR-BamHI. Η θέση του EcoRI ήδη υπάρχει αμέσως 

πριν την αρχή του γονιδίου, ενώ η θέση BamHI δεν υπάρχει αμέσως μετά το τέλος του 

γονιδίου. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια νέα θέση πέψης BamHI αμέσως μετά το 

τέλος του γονιδίου του hCRF2αR (Eικόνα 1Α) 
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Εικόνα 1Α. Σχηματική αναπαράσταση του πλασμιδίου hCRF2αR/pcDNA3 
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 Για την εισαγωγή της θέσης πέψης του BamHI χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

μεταλλαξιγένεσης κατευθυνόμενης θέσης με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

όπως περιγράφεται στα “Υλικά και Μέθοδοι”. Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι 

εκκινητές 2-S-770 και 2-A-2700 οι οποίοι υβριδίζουν σε θέσεις του pcDNA3 που βρίσκονται 

πριν και μετά το γονίδιο του hCRF2αR, αντίστοιχα. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές 

2-S-212 και 2-A-212 οι οποίοι εισάγουν τη μετάλλαξη που δημιουργεί τη θέση πέψης 

BamHI αμέσως μετά το τέλος του γονιδίου του hCRF2αR χωρίς όμως να αλλάζουν τα 

αμινοξέα της πρωτεΐνης hCRF2αR. 

 Αναλυτικότερα, η μετάλλαξη που δημιουργεί τη θέση πέψης BamHI 

πραγματοποιήθηκε σε δύο διαδοχικές φάσεις. Στη πρώτη φάση έγιναν δύο αντιδράσεις 

PCR, οι PCR1 και PCR2, στις οποίες χρησιμοποιήθηκε ως εκμαγείο το πλασμίδιο 

hCRF2αR/pcDNA3. Στη δεύτερη φάση έγινε μια αντίδραση PCR, η PCR3 στην οποία 

χρησιμοποιήθηκε σαν εκμαγείο τα προϊόντα των PCR1 και PCR2.   

 Στην αντίδραση PCR1 (Εικόνα 2Α) χρησιμοποιήθηκαν ο εκκινητής Sense 2-S-770 

και ο εκκινητής Antisense  2-A-212, που εισάγει τη μετάλλαξη. Το προϊόν της αντίδρασης 

PCR1 έχει μέγεθος 1421 bp και περιέχει το γονίδιο του hCRF2αR και τμήματα του pcDNA3 

πριν (μεγάλο τμήμα) και μετά (μικρό τμήμα) το γονίδιο του υποδοχέα (Εικόνες 2Α και 4Α) 
 

 
 
Εικόνα 2Α. 

Αντίδραση PCR1 

και προϊόν της. Η 

μετάλλαξη που 

φέρει ο Antisense  

εκκινητής 2-A-212 

συμβολίζεται με Χ 

 

 

 

 

 Στην αντίδραση PCR2 χρησιμοποιήθηκαν ο εκκινητής Sense 2-S-212, που εισάγει 

τη μετάλλαξη (συμπληρωματικός του Antisense εκκινητή 2-A-212), και ο εκκινητής 

Αntisense 2-A-2700. Το προϊόν της αντίδρασης PCR2 έχει μέγεθος 539 bp περιέχοντας 

ένα πολύ μικρό τμήμα του γονιδίου του hCRF2αR (προς το τέλος του) και ένα σχετικά 

μεγάλο τμήμα του pcDNA3 μετά το τέλος του γονιδίου του υποδοχέα (Eικόνες 3A και 4Α.) 

Η μετάλλαξη υπάρχει στην αρχή περίπου του προϊόντος της αντίδρασης PCR2. 
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Εικόνα 3Α. Αντίδραση 

PCR 2 και προιόν της. 

Η μετάλλαξη που φέρει 

ο Sense εκκινητής 2-S-

212 συμβολίζεται με Χ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη PCR3 χρησιμοποιήθηκαν σαν εκμαγείο τα προϊόντα των PCR1 (1421bp) και 

PCR2 (539bp) που περιέχουν τη μετάλλαξη και οι οποίοι απομονώθηκαν από πήκτωμα 

αγαρόζης  (Εικόνα 5Α) όπως περιγράφεται στα “Υλικά και Μέθοδοι”. Στην αντίδραση PCR3 

χρησιμοποιήθηκαν ο εκκινητής Sense 2-S-770 και ο εκκινητής Αntisense 2-A-2700. Το 

προϊόν της αντίδρασης PCR3 έχει μέγεθος 1982 bp και περιέχει το γονίδιο του hCRF2αR 

καθώς και τμήματα του pcDNA3 πριν και μετά το γονίδιο του υποδοχέα (Εικόνες 6Α και 

Εικόνα 4Α. Φωτογραφία του 
πηκτώματος αγαρόζης με τα 
προϊόντα των PCR1 και PCR2. 
Στις στήλες φαίνονται το προϊόν 
της PCR1 (1421bp) και το 
προϊόν της PCR2 (539bp) 
καθώς και ο δείκτης τμημάτων 
DNA γνωστού μοριακού 
βάρους (Ladder 1Kb, 
Invitrogen)  

 

Εικόνα 5Α. Φωτογραφία του 
πηκτώματος αγαρόζης μετά την 
απομόνωση των προιόντων, 
1421bp και 539bp των PCR1 
και PCR2 της εικόνας 4Α. 

  

1421 bp 

539 bp 
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7Α.) Η μετάλλαξη υπάρχει περίπου στο μέσο του PCR προϊόντος. Στη συνέχεια το προϊόν 

της PCR3 (1982bp) που περιέχει τη μετάλλαξη απομονώθηκε από πήκτωμα αγαρόζης  

όπως περιγράφεται στα “Υλικά και Μέθοδοι” (Eικόνα 8Α).    

 

 
 
 
 
 
Εικόνα 6Α. Αντίδραση 

PCR3 και προϊόν της. Η 

μετάλλαξη συμβολίζεται με 

Χ. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Εικόνα 7Α. Φωτογραφία του 
πηκτώματος αγαρόζης με το 
προϊόν της PCR3. Στις στήλες 
φαίνονται το προϊόν της PCR3 
(1982bp) καθώς και ο δείκτης 
τμημάτων DNA γνωστού 
μοριακού βάρους (Ladder 
1Kb, Invitrogen) 

 
Εικόνα 8Α. Φωτογραφία του 
πηκτώματος αγαρόζης μετά την 
απομόνωση του προιόντος της 
PCR3, 1982bp, της εικόνας 7Α. 

  

1982 bp 
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Τροποποίηση του γονιδίου του hCRF2αR 
 
 Σημαντικό εμπόδιο στη παρούσα εργασία είναι η ύπαρξη μιας επιπλέον θέσης  

BamHI (1823 θέση) μέσα στο γονίδιο (open reading frame, ORF) του hCRF2αR (εικόνα 

9Α). Υπάρχει και μια δεύτερη θέση BamHI (929 θέση) που όμως δεν επηρεάζει την 

υποκλωνοποίηση του hCRF2αR αφού βρίσκεται εκτός γονιδίου και πριν την EcoRI (952 

θέση) στο hCRF2αR/pCDNA3 (Eικόνα 9Α). 

 
Εικόνα 9Α. Σχηματική αναπαράσταση του πλασμιδίου hCRF2αR/pcDNA3. Απεικόνιση της θέσης BamHI 

(1823 θέση) που δημιουργεί πρόβλημα στην υποκλωνοποίηση του hCRF2αR και πρέπει να αφαιρεθεί. 
 

Η ύπαρξη της θέσης BamHI (1823 θέση) στο γονίδιο του hCRF2αR έχει σαν 

αποτέλεσμα τον τεμαχισμό του μετά από πέψη με BamHI, καθιστώντας έτσι αδύνατη την 

υποκλωνοποίηση του. Για το λόγο αυτό αφαιρέσαμε τη θέση αυτή με σιωπηλή μετάλλαξη 

(silent mutation), αντικαθιστώντας ορισμένα νουκλεοτίδια της εν λόγω θέσης με άλλα που 

όμως δεν οδηγούν σε αλλαγές αμινοξέων του υποδοχέα.  

 Για την αφαίρεση της θέσης πέψης του BamHI (1823 θέση) στο ORF του hCRF2αR 

Προβληματική 
BamHI 
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χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μεταλλαξιγένεσης κατευθυνόμενης θέσης με αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης (PCR) όπως περιγράφεται στα “Υλικά και Μέθοδοι”. Στη μέθοδο 

αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές 2-S-770 και 2-A-2700 οι οποίοι υβριδίζουν σε θέσεις 

του pcDNA3 που βρίσκονται πριν και μετά το γονίδιο του hCRF2αR, αντίστοιχα. Επίσης 

χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές 2-S-BamHI-remover και 2-A-BamHI-remover οι οποίοι 

εισάγουν τη μετάλλαξη που αφαιρεί τη θέση πέψης BamHI μέσα στο γονίδιο του hCRF2αR 

χωρίς όμως να αλλάζουν τα αμινοξέα της πρωτεΐνης hCRF2αR. 

 Αναλυτικότερα, η μετάλλαξη που αφαιρεί τη θέση πέψης BamHI πραγματοποιήθηκε 

σε δύο διαδοχικές φάσεις. Στη πρώτη φάση έγιναν δύο αντιδράσεις PCR, οι PCR4 και 

PCR5, στις οποίες χρησιμοποιήθηκε ως εκμαγείο το προϊόν της PCR3, (που περιέχει το 

γονίδιο του hCRF2αR και τη νέα θέση του BamHI που προηγούμενος εισάγαμε στο τέλος 

του). Στη δεύτερη φάση έγινε μια αντίδραση PCR, η PCR6 στην οποία χρησιμοποιήθηκε 

σαν εκμαγείο τα προϊόντα των PCR4 και PCR5.   

 Συγκεκριμένα, στην αντίδραση PCR4 χρησιμοποιήθηκαν ο εκκινητής Sense 2-S-

770 και ο εκκινητής Antisense 2-A-BamHI-remover που εισάγει τη μετάλλαξη. Το προϊόν 

της αντίδρασης PCR4 έχει μέγεθος 1125 bp και περιέχει τμήμα του hCRF2αR γονιδίου και 

τμήμα του pcDNA3 πριν το γονίδιο του υποδοχέα (Eικόνες 10Α και 12Α) 

 
 
Εικόνα 10Α. Αντίδραση PCR4 και 

προϊόν της. Η μετάλλαξη που φέρει ο 

Antisense εκκινητής 2-A-BamHI-

remover συμβολίζεται με Χ 

 

 

 

 

 Στην αντίδραση PCR5 χρησιμοποιήθηκαν ο εκκινητής Sense 2-S-BamHI-remover, 

που εισάγει τη μετάλλαξη (συμπληρωματικός του Antisense εκκινητή 2-A-BamHI-remover), 

και ο εκκινητής Αntisense 2-A-2700. Το προϊόν της αντίδρασης PCR5 έχει μέγεθος 905 bp 

περιέχοντας ένα  τμήμα του γονιδίου του hCRF2αR (προς το τέλος του) και ένα σχετικά 

μεγάλο τμήμα του pcDNA3 μετά το τέλος του γονιδίου του υποδοχέα (Eικόνες 11A και 

12Α.) Η μετάλλαξη υπάρχει στην αρχή περίπου του προϊόντος της αντίδρασης PCR. 
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Εικόνα 11Α. Αντίδραση PCR5 και προϊόν 

της. Η μετάλλαξη που φέρει ο Sense 

εκκινητής 2-S-BamHI-remover συμβολίζεται 

με Χ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη PCR6 χρησιμοποιήθηκαν σαν εκμαγείο τα προϊόντα των PCR4 (1125bp) και 

PCR5 (905bp) που περιέχουν τη μετάλλαξη και τα οποία απομονώθηκαν από πήκτωμα 

αγαρόζης  (Εικόνα 13Α) όπως περιγράφεται στα “Υλικά και Μέθοδοι”. Στην αντίδραση 

Εικόνα 12Α. Φωτογραφία του 
πηκτώματος αγαρόζης με τα προϊόντα 
των PCR4 και PCR5. Στις στήλες 
φαίνονται τα προϊόντα της PCR4 
(1125bp) και PCR5 (905bp) καθώς και 
ο δείκτης τμημάτων DNA γνωστού 
μοριακού βάρους (Ladder 1Kb, 
Invitrogen). 

Εικόνα 13Α. Φωτογραφία του 
πηκτώματος αγαρόζης μετά την 
απομόνωση των προιόντων 1125bp  
και 905bp των PCR4 και PCR5 της 
εικόνας 12Α.  
  

  

905 bp 1125 bp 
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PCR6 χρησιμοποιήθηκαν ο εκκινητής Sense 2-S-770 και ο εκκινητής Αntisense 2-A-2700. 

Το προϊόν της αντίδρασης PCR6 έχει μέγεθος 1982 bp περιέχοντας το γονίδιο του 

hCRF2αR και τμήματα του pcDNA3 πριν και μετά το γονίδιο του υποδοχέα (Εικόνες 14Α και 

15Α). Η μετάλλαξη (που αφαιρεί τη θέση BamHI στο ORF του γονιδίου του hCRF2αR)  

υπάρχει περίπου στο μέσο του PCR6 προϊόντος (Εικόνα 14Α). Στη συνέχεια το προϊόν της 

PCR6 (1982bp) που περιέχει τη μετάλλαξη απομονώθηκε από πήκτωμα αγαρόζης   όπως 

περιγράφεται στα “Υλικά και Μέθοδοι”(Εικόνα 16Α). 

 

 
Εικόνα 14Α. Αντίδραση PCR6 και 

προϊόν της, Η μετάλλαξη συμβολίζεται 

με Χ. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Εικόνα 15Α. Φωτογραφία του 
πηκτώματος αγαρόζης με το 
προϊόν της PCR6. Στις στήλες 
φαίνονται το προϊόν της PCR6 
(1982 bp) καθώς και ο δείκτης  
τμημάτων DNA γνωστού 
μοριακού βάρους (Ladder 1Kb, 
Invitrogen) 

  

1982 bp 

Εικόνα 16Α. Φωτογραφία του 
πηκτώματος αγαρόζης μετά την 
απομόνωση του προιόντος 1982 
bp της PCR6 της εικόνας 15Α.  
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Πέψη του προϊόντος της PCR6 με τα ένζυμα EcoRI και BamHI  
 
Για να πραγματοποιηθεί η υποκλωνοποίηση του hCRF2αR στο πλασμίδιο pCIN4 πέψαμε 

το προϊόν της PCR6 (1982bp) (Εικόνα 16Α) που περιέχει το γονίδιο του hCRF2αR μετά τις 

τροποποιήσεις που επιφέραμε σε αυτό στις προηγούμενες αντιδράσεις PCR. Η πέψη έγινε 

με τα ένζυμα περιορισμού EcoRI και BamHI δημιουργώντας έτσι το τμήμα EcoRI-

hCRF2αR-BamHI. Οι θέσεις του EcoRI και BamHI βρίσκονται αμέσως πριν την αρχή και 

αμέσως μετά το τέλος του γονιδίου του υποδοχέα, αντίστοιχα.   

 Από την πέψη αυτή του προϊόντος της PCR6 προκύπτουν τεμάχια μεγέθους  

μεγέθους 182 bp, 538 bp και 1245 bp (Εικόνα 17Α και 18Α). Το μεγαλύτερο τεμάχιο (1245 

bp) περιέχει το γονίδιο του hCRF2αR  του οποίου τα άκρα έχουν πεπτεί με τα EcoRI και 

BamHI και ονομάζεται ως προϊόν πέψης EcoRI-hCRF2αR-BamHI. Στη συνέχεια το προϊόν 

της πέψης EcoRI-hCRF2αR-BamHI απομονώθηκε από πήκτωμα αγαρόζης (Εικόνα 19Α) 

όπως περιγράφεται στα “Υλικά και Μέθοδοι” και χρησιμοποιήθηκε για την 

υποκλωνοποίηση του hCRF2αR στο πλασμίδιο pCIN4. 

 
             

 

 

 

 
 
 
 
 
Εικόνα 17Α. Απεικόνιση των προϊόντων 

πέψης με EcoRI και BamHI του PCR6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

                                                         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υποκλωνοποίηση του hCRF2αR στο πλασμίδιο pCIN4 
 
 
 Το πλασμίδιο pCIN4 που χρησιμοποιήσαμε στη παρούσα μελέτη έφερε το γονίδιο 

που κωδικοποιεί τον ανθρώπινο CRF1R (hCRF1R) και για το λόγο αυτό ονομάζεται 

hCRF1R/pCIN4 (Eικόνα 20Α). Για να εισάγουμε το EcoRI-hCRF2αR-BamHI (1245 bp) που 

δημιουργήσαμε παραπάνω (Εικόνες 17Α-19Α)  στο πλασμίδιο hCRF1R/pCIN4 έγινε πέψη 

του τελευταίου με τα EcoRI και BamHI ώστε να εξάγουμε το γονίδιο του hCRF1R από το 

πλασμίδιο και να εισάγουμε στη θέση του το αντίστοιχο του hCRF2αR. Με τη πέψη αυτή 

δημιουργήσαμε το τεμάχιο EcoRI-pCIN4-BamHI (5248 bp) (Εικόνες 18Α-19Α και 21Α). 

Συρραφή των EcoRI-hCRF2αR-BamHI (1245 bp) και EcoRI-pCIN4-BamHI (5248 bp) 

Εικόνα 18Α. Φωτογραφία 
του πηκτώματος αγαρόζης με 
τα προϊόντα πέψης με EcoRI 
και BamHI του PCR6 
προιόντος και του πλασμιδίου 
hCRF1R/pCIN4. Στις στήλες 
φαίνονται τα προϊόντα πέψης 
καθώς και ο δείκτης 
τμημάτων DNA γνωστού 
μοριακού βάρους (Ladder 
1Kb, Invitrogen) 
  

Εικόνα 19Α. Φωτογραφία του 
πηκτώματος αγαρόζης μετά 
την απομόνωση των 
επιθυμητών προιόντων της 
EcoRI/BamHI πέψης των 
PCR6 (1245 bp) και 
hCRF1R/pCIN4 (5248 bp) 
(κόκκινοι κύκλοι) της εικόνας 
18Α  

  

538 bp 

1245 bp 
Τεμάχιο 
EcoRI-hCRF2αR-
BamHI 

182 bp 

5248 bp 
Τεμάχιο 
EcoRI-pCIN4--
BamHI 

1304 bp 
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τεμαχίων δημιούργησε το επιθυμητό πλασμίδιο hCRF2αR/pCIN4 (6495 bp) (Εικόνα 22Α). Η 

θέση του EcoRI υπάρχει μια φορά αμέσως πριν την αρχή του γονιδίου hCRF1R στον 

pCIN4 ενώ η θέση BamHI υπάρχει μια φορά αμέσως μετά το τέλος του γονιδίου αυτού 

(Εικόνα 20Α). 

 

  
 
Εικόνα 20Α. Σχηματική αναπαράσταση του πλασμιδίου hCRF1R/pCIN4 
 
 

Πέψη πλασμιδίου hCRF1R/pCIN4 

 

 Η πέψη του hCRF1R/pCIN4 με τα ένζυμα EcoRI και BamHI έχει σαν αποτέλεσμα τη 

δημιουργία δύο τμημάτων, εκείνο του EcoRI-pCIN4-BamHI με μέγεθος 5248bp και εκείνο 

του EcoRI-hCRF1R-BamHI με μέγεθος 1304bp (Εικόνες 18Α και 21Α). Το τμήμα που 

χρειαζόμαστε για την υποκλωνοποίηση είναι το EcoRI-pCIN4-BamHI (5248bp) και για το 
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λόγο αυτό απομονώθηκε από πήκτωμα αγαρόζης  (Εικόνα 19Α) όπως περιγράφεται στα 

“Υλικά και Μέθοδοι”.  

 

 
 

 

 
 
Εικόνα 21Α. Αναπαράσταση του πλασμιδίου του hCRF1R/pCIN4 πριν και μετά την πέψη 

 

 
 
 
 
Συρραφή τεμαχίων πέψης και απομόνωση του hCRF2αR/pCIN4 

 

 Μετά την απομόνωση των EcoRI-pCIN4-BamHI (5248bp) και EcoRI-hCRF2αR-

BamHI (1245 bp) (Εικόνα 19Α) πραγματοποιήθηκε η συρραφή τους, όπως αναφέρεται στο 

τμήμα “Υλικά και Μέθοδοι”. Μετά από επώαση στους 16οC για 16-18 ώρες, το προϊόν της 

συρραφής που δημιουργήθηκε (Εικόνα 22Α), χρησιμοποιήθηκε για το μετασχηματισμό 

βακτηρίων E.Coli DH10b. Στη συνέχεια, όπως περιγράφεται στα “Υλικά και Μέθοδοι” 

απομονώθηκε το πλασμίδιο hCRF2αR/pCIN4 (6495 bp) από τα βακτήρια αυτά.  
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Εικόνα 22Α. Συρραφή των EcoRI-pCIN4-BamHI (5248bp) και EcoRI-hCRF2αR-BamHI (1245 bp).ΤΟ προιόν 
της συρραφής είναι το πλασμίδιο hCRF2αR/pCIN4 (6495 bp). 
 
 
 
 
 
 
Ταυτοποίηση του πλασμιδίου hCRF2αR/pCIN4 
 
 

Μετά την απομόνωση του πλασμιδίου hCRF2αR/pCIN4 ακολούθησε η ταυτοποίηση 

του, ελέγχοντας 1) αν το μεγέθος του πλασμιδίου που πήραμε αντιστοιχεί στο 

αναμενόμενο και 2) την υπάρξη των θέσεων πέψης BamHI και EcoRI. Τα ένζυμα αυτά στο 

πλασμίδιο hCRF2αR/pCIN4 πέπτουν μια φορά το καθένα. Αν ο hCRF2αR δεν έχει εισαχθεί 

στο pCIN4 τότε περιμένουμε να παρατηρήσουμε ένα πλασμίδιο μικρότερου μεγέθους από 

το αναμενόμενο με τις θέσεις πέψης BamHI και EcoRI να έχουν εξαφανιστεί. Αν έχουμε 

δημιουργήσει το αναμενόμενο πλασμίδιο τότε τα BamHI και EcoRI μαζί πέπτουν το 

hCRF2αR/pCIN4 δημιουργώντας δύο τεμάχια, τα EcoRI-pCIN4-BamHI (5248bp) και EcoRI-

hCRF2αR-BamHI (1245 bp). Πράγματι στην Εικόνα 23Α φαίνεται η ύπαρξη των δύο αυτών 

τμημάτων του hCRF2αR/pCIN4 που είναι παραπλήσιου μεγέθους με εκείνα του  

hCRF1R/pCIN4 (μάρτυρας) μετά από πέψη του τελευταίου με BamHI και EcoRI.  
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Επιβεβαίωση της λήψης του  πλασμιδίου hCRF2αR/pCIN4 επιτεύχθηκε με 

τεμαχισμό του με το ένζυμο XagI που η θέση κοπής του βρίσκεται μόνο μέσα στο hCRF2αR 

γονίδιο του πλασμιδίου hCRF2αR/pCIN4 όπως και μέσα στο hCRF1R γονίδιο του του 

πλασμιδίου hCRF1R/pCIN4 (πρώτος μάρτυρας) καθώς και μέσα στο hCRF2αR γονίδιο του 

πλασμιδίου hCRF2αR/pCDNA3 (δεύτερος μάρτυρας). Αν ο hCRF2αR δεν έχει εισαχθεί στο 

pCIN4 τότε περιμένουμε να παρατηρήσουμε ότι το XagI δεν πέπτει το πλασμίδιο 

hCRF2αR/pCIN4 αλλά πέπτει μια φορά τα hCRF1R/pCIN4 και hCRF2αR/pCDNA3. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 24Α το XagI πέπτει μια φορά το hCRF2αR/pCIN4 όπως και τα 

hCRF1R/pCIN4 (μάρτυρας) και hCRF2αR/ pCDNA3.  

Εικόνα 23Α. Φωτογραφία του πηκτώματος 
αγαρόζης με τα προϊόντα πέψης με EcoRI και 
BamHI του hCRF2R/pCIN4 και hCRF1R/pCIN4. Στις 
στήλες φαίνονται τα προϊόντα της πέψης των 
πλασμιδίων αυτών καθώς και ο δείκτης τμημάτων 
DNA γνωστού μοριακού βάρους (Ladder 1Kb, 
Invitrogen) 
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Περαιτέρω επιβεβαίωση της λήψης του  πλασμιδίου hCRF2αR/pCIN4 επιτεύχθηκε 

με αλληλούχιση των νουκλεοτιδίων του. Συγκεκριμένα αλληλουχήθηκε τμήμα του 

πλασμιδίου αυτού που περιέχει το γονίδιο του hCRF2αR και τις θέσεις εισαγωγής του στο 

pCIN4, δηλαδή εκείνες των EcoRI και BamHI. Για την αλληλούχιση αυτή 

χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί εκκινητές που υβρίδιζαν σε θέσεις του pCIN4, η μια 

πριν τη θέση του EcoRI και η άλλη μετά τη θέση του BamHI, με αποτέλεσμα να λάβουμε 

πληροφορίες για τον hCRF2αR/pCIN4 από δύο διαφορετικές αλληλουχίσεις (Εικόνες 25Α 

και 26Α).   

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24Α. Φωτογραφία 
του πηκτώματος αγαρόζης 
με τα προϊόντα πέψης με 
XagI των hCRF1R/pCIN4, 
hCRF2αR/pCIN4 και 
hCRF2αR/pCDNA3 (δεξιά 
του δείκτη). Επίσης 
απεικονίζονται τα 
αντίστοιχα  πλασμίδια τα 
οποία δεν έχουν υποστεί 
πέψη ώστε να συγκρίνουμε 
το μέγεθος τους με εκείνο 
των πλσμιδίων που εχουν 
υποστεί πέψη με XagI. Στη 
φωτογραφία απεικονίζεται 
επίσης ο δείκτης τμημάτων 
DNA γνωστού μοριακού 
βάρους (Ladder 1Kb, 
Invitrogen).  
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Εικόνα 25Α. Αλληλούχιση τμήματος του πλασμιδίου hCRF2αR/pCIN4 που περιέχει τις θέσεις των EcoRI και 

BamHI ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται το γονίδιο του hCRF2αR, χρησιμοποιώντας τον εκκινητή Antisense A-

PAN4 (με αλληλουχία 5’-GCAGACAGCGAATTAATTCCAGC-3’, και θέση υβριδισμού στις θέσεις 2208-2230 

του πλασμιδίου). Στην αλληλούχιση αυτή δεν φαίνεται η θέση EcoRI και τμήμα του γονιδίου hCRF2αR κοντά 

στη θέση αυτή. Αυτά φαίνονται στο επόμενο χρωματογράφημα της Εικόνας 26Α στο οποίο όμως δεν φαίνεται 

η θέση BamHI και τμήμα του γονιδίου κοντά στη θέση αυτή. Αυτά φαίνονται στο χρωματογράφημα της 

παρούσας εικόνας.    

Θέση BamHI 

hCRF2αR γονίδιο 
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Εικόνα 26Α. Αλληλούχιση τμήματος του πλασμιδίου hCRF2αR/pCIN4 που περιέχει το γονίδιο του hCRF2αR, 

καθώς και τις θέσεις των EcoRI και BamHI, χρησιμοποιώντας τον εκκινητή Sense MV10 (με αλληλουχία 5’-

GGCGTGTACGGTGGGAGG-3’ και θέση υβριδισμού στις θέσεις 784-801 του πλασμιδίου). Στην αλληλούχιση 

αυτή δεν φαίνεται η θέση BamHI και τμήμα του γονιδίου hCRF2αR κοντά στη θέση αυτή. Αυτά φαίνονται στο 

προηγούμενο χρωματογράφημα της Εικόνας 25Α στο οποίο όμως δεν φαίνεται θέση EcoRI και τμήμα του 

γονιδίου κοντά στη θέση αυτή. Αυτά φαίνονται στο χρωματογράφημα της παρούσας εικόνας.    
 
 

Θέση EcoRI 
hCRF2αR γονίδιο 
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Φαρμακολογικός χαρακτηρισμός των hCRF1R και hCRF2αR 

Επόμενος στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσουμε τις φαρμακολογικές 

ιδιότητες της πρωτείνης (hCRF2α υποδοχέας ή hCRF2αR) που κωδικοποιείται από το 

πλασμίδιο hCRF2αR/PCIN4. Συγκεκριμένα εξετάσαμε την ισχύ  των πεπτιδικών αγωνιστών 

Τyr0-σοβαγίνη (Τyr0-SVG), ουροκορτίνη ΙΙ (UCN II) και κορταγίνη (CORTAGINE)135, να 

διεγείρουν την παραγωγή ενδοκυττάριου κυκλικού AMP (cAMP) σε ΗΕΚ 293 κύτταρα που 

εκφράζουν τον hCRF2αR ή τον hCRF1R (που τον χρησιμοποιήσαμε για λόγους σύγκρισης 

και κωδικοποιούταν από το πλασμίδιο hCRF1R/PCIN4).  

Η ισχύς της Τyr0-SVG για τον hCRF1R (-LogEC50=10.0) ήταν παρόμοια με εκείνη 

για τον hCRF2αR (-LogEC50=10,2) (Εικόνες 27Α και 28Α). Η ισχύς, όμως της CRF2R-

εκλεκτικής UCN II για τον hCRF2αR (-LogEC50=9,7) ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνη για 

τον hCRF1R (-LogEC50=7,9) (Εικόνες 27Α και 28Α). Αντίθετα η ισχύς της CRF1R- 

εκλεκτικής CORTAGINE για τον hCRF1R (-LogEC50=9,9) ήταν πολύ μεγαλύτερη από 

εκείνη για τον hCRF2αR (-LogEC50=8.0) (Εικόνες 27Α και 28Α).  

 
Εικόνα 27Α. Διέγερση παραγωγής ενδοκυττάριου cAMP από τον hCRF1R. Η διέγερση της παραγωγής 

cAMP από αυξανόμενες συγκεντρώσεις Τyr0-σοβαγίνης (Τyr0-SVG), ουροκορτίνης ΙΙ (UCN II) ή κορταγίνης 

(CORTAGINE), πραγματοποιήθηκε σε άθικτα ΗΕΚ 293 κύτταρα που εκφράζανε παροδικά τον hCRF1R όπως 

περιγράφεται στα “Υλικά και Μέθοδοι”. Οι μέσοι όροι (εις διπλούν) και τα σταθερά σφάλματά τους 

αναπαριστώνται στο γράφημα της παραπάνω εικόνας. Η ισχύς (-LogΕC50) των Τyr0-SVG, UCN II και 

CORTAGINE να διεγείρουν την παραγωγή cAMP σε κύτταρα που εκφράζανε σταθερά τον hCRF1R ήταν 10.0, 

7,9 και 9,9 αντίστοιχα.   



64 

 
 
Εικόνα 28Α. Διέγερση παραγωγής ενδοκυττάριου cAMP από τον hCRF2αR. Η διέγερση της παραγωγής 

cAMP από αυξανόμενες συγκεντρώσεις Τyr0-σοβαγίνης (Τyr0-SVG), ουροκορτίνης ΙΙ (UCN II) ή κορταγίνης 

(CORTAGINE), πραγματοποιήθηκε σε άθικτα ΗΕΚ 293 κύτταρα που εκφράζανε παροδικά τον hCRF2αR όπως 

περιγράφεται στα “Υλικά και Μέθοδοι”. Οι μέσοι όροι (εις διπλούν) και τα σταθερά σφάλματά τους 

αναπαριστώνται στο γράφημα της παραπάνω εικόνας. Η ισχύς (-LogΕC50) των Τyr0-SVG, UCN II και 

CORTAGINE να διεγείρουν την παραγωγή cAMP σε κύτταρα που εκφράζανε σταθερά τον hCRF2αR ήταν 

10.2, 9,7 και 8.0 αντίστοιχα.  

 

Επίσης από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι η μέγιστη διέγερση της 

παραγωγής cAMP από τη μη εκλεκτική Τyr0-σοβαγίνη σε κύτταρα που έκφραζαν τον 

hCRF2αR δεν διέφερε πολύ από την αντίστοιχη σε κύτταρα που έκφραζαν τον hCRF1R 

(Εικόνες 27Α και 28Α).  
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Συζήτηση 
 

Στη παρούσα εργασία επιτεύχθηκε η υποκλωνοποίηση του γονιδίου που 

κωδικοποιεί τον hCRF2αR στο πλασμίδιο του pCIN4. Συγκεκριμένα μεταφέραμε το γονίδιο 

αυτό που υπήρχε στο πλασμίδιο pcDNA3 (hCRF2αR/pcDNA3) σε εκείνο του pCIN4, 

δημιουργώντας έτσι το πλασμίδιο hCRF2αR/pCIN4. Το πλασμίδιο pCIN4 που 

χρησιμοποιήσαμε στη παρούσα μελέτη έφερε το γονίδιο που κωδικοποιεί τον hCRF1R 

(hCRF1R/pCIN4).  

Στην υποκλωνοποίηση της εργασίας αυτής χρησιμοποιήσαμε τα ένζυμα 

περιορισμού EcoRI και BamHI  που πέπτουν τα άκρα των των hCRF2αR και hCRF1R 

γονιδίων. Με τα ένζυμα αυτά εξάγαμε το γονίδιο του hCRF1R από το πλασμίδιο pCIN4 και 

εισάγαμε στη θέση του εκείνο του hCRF2αR. Η θέση του EcoRI υπάρχει μια φορά αμέσως 

πριν την αρχή των γονιδίων hCRF1R και hCRF2αR στους pCIN4 και pcDNA3, αντίστοιχα. 

Αντίθετα η θέση BamHI υπάρχει μια φορά αμέσως μετά το τέλος του γονιδίου hCRF1R 

αλλά όχι εκείνου του hCRF2αR. Έτσι δημιουργήσαμε με τη τεχνική μεταλλαξιγένεσης 

κατευθυνόμενης θέσης με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης μια νέα θέση BamHI 

αμέσως μετά το τέλος του hCRF2αR γονιδίου. Επιπρόσθετα με την ίδια τεχνική αφαιρέσαμε 

μια θέση BamHI που ήδη υπάρχει μέσα στο γονίδιο του hCRF2αR. Η ύπαρξη της θέσης 

αυτής έχει σαν αποτέλεσμα τον τεμαχισμό του γονιδίου του hCRF2αR μετά από πέψη με 

BamHI, καθιστώντας έτσι αδύνατη την υποκλωνοποίηση του.   

Η υποκλωνοποίηση του hCRF2αR γονιδίου στο πλασμίδιο pCIN4 (ή PIRESneo) 

δημιούργησε το πλασμίδιο hCRF2αR/pCIN4. Το πλασμίδιο αυτό έχει αρκετά παρόμοια 

δομικά/λειτουργικά χαρακτηριστικά με εκείνο του hCRF2αR/pcDNA3, δηλαδή έχουν και τα 

δύο τον ίδιο υποκινητή και συγκεκριμένα εκείνου του μεγαλοκυτταροιού (CMV promoter) ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για την υψηλού βαθμού μεταγραφή του γονιδίου σε μεγάλο αριθμό 

διαφορετικών κυττάρων. Δύο άλλα κοινά χαρακτηριστικά των πλασμιδίων pCIN4 και 

pcDNA3 είναι 1) η απαραίτητη για κλωνοποίηση περιοχή που περιέχει πολλές θέσεις 

ενζύμων περιορισμού και 2) το γονίδιο της φωσφοτρανσφεράσης της νεομυκίνης 

(neomycin phosphotransferase ή NPT II) και το οποίο προσδίδει ανθεκτικότητα στο 

αντιβιοτικό γενετισίνη (G418). Η γενετισίνη είναι ένα αμινογλυκοσιδικό αντιβιοτικό που είναι 

κυτταροτοξικό αναστέλλοντας τη μετάφραση πρωτεΐνών. Η φωσφοτρανσφεράση της 

νεομυκίνης απενεργοποιεί τη γενετισίνη μέσω φωσφορυλίωσης, αναστέλλοντας έτσι τη 

κυτταροτοξικότητα της136–138. 
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Εικόνα 1Σ. Σχηματική αναπαράσταση του 

πλασμιδίου pCIN4 (ή PIRESneo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρά τις ομοιότητες τους τα πλασμίδια pCIN4 και pcDNA3 έχουν διαφορές με 

κυριότερη την ύπαρξη στο pCIN4 μιας εσωτερικής ριβοσωμικής θέσης εισόδου (internal 

ribosome entry site ή IRES). Η ύπαρξη IRES στο pCIN4 αποτέλεσε το κριτήριο με το 

οποίο επιλέξαμε το πλασμίδιο αυτό για τα πειράματα μας. Η θέση IRES βρέθηκε αρχικά 

στην οικογένεια ιών picornaviridae139. Η θέση αυτή βρίσκεται σε μια μη μεταφράσιμη 

περιοχή και επιτρέπει στο ριβόσωμα να δεσμευτεί σε αυτή αντί να ξεκινήσει να διαβάζει το 

RNA από το 5’ άκρο του. Μόλις το ριβόσωμα δεσμευτεί στη θέση αυτή διαβάζει το RNA 

ξεκινώντας να το μεταφράζει μόλις βρει μια αυθεντική θέση έναρξης AUG.  

Η θέση IRES στο πλασμίδιο pCIN4 βρίσκεται μεταξύ των γονιδίων και της NPT II. 

Συγκεκριμένα μετά τη θέση του CMV υποκινητή υπάρχει το γονίδιο του CRF υποδοχέα το 

οποίο ακολουθείται από τη περιοχή IRES που σαν δεύτερη ριβοσωμική θέση εισόδου 

επιτρέπει τη μετάφραση του γονιδίου του NPT II. Η θέση IRES στο πλασμίδιο pCIN4 

επιτρέπει τόσο στο γονίδιο του CRF υποδοχέα όσο και του NPT II που προσδίδει 

ανθεκτικότητα στο G418 να βρίσκονται κάτω από το μεταγραφικό έλεγχο ενός μόνο 

υποκινητή, με αποτέλεσμα τα δύο αυτά διαφορετικά γονίδια να μεταφράζονται ταυτόχρονα 

από ένα mRNA.  

Σε αντίθεση με το pCIN4, σε άλλα πλασμίδια που δεν περιέχουν την IRES, όπως το 

pcDNA3, τα γονίδια του CRF υποδοχέα όσο και του NPT II μεταφράζονται από δύο 

διαφορετικά mRNA. Η διαφορά αυτή έχει μεγάλο αντίκτυπο στην έκφραση των γονιδίων 

αυτών σε κύτταρα. Αναλυτικότερα, η εισαγωγή σε κύτταρα του πλασμιδίου pcDNA3 που 

περιέχει  το γονίδιο του hCRF2αR και στη συνέχεια η καλλιέργεια των κυττάρων παρουσία 

G418, έχει σαν αποτέλεσμα την ενσωμάτωση του ενός από τα δύο ή και των δύο γονιδίων 

στο χρωμοσωμικό DNA. Ετσι δημιουργούνται αποικίες που εκφράζουν σταθερά ή τη 

φωσφοτρανσφεράση της νεομυκίνης, ή τον hCRF2αR ή και τις δυο αυτές πρωτεΐνες. Στη 
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πρώτη περίπτωση δημιουργούνται κύτταρα που είναι ανθεκτικά στο G418 αλλά δεν 

εκφράζουν τον hCRF2αR. Στη δεύτερη περίπτωση τα κύτταρα εκφράζουν τον hCRF2αR 

αλλά καταστρέφονται από το G418 ενώ στη τρίτη περίπτωση δημιουργούνται αποικίες 

που είναι ανθεκτικές στο G418 και εκφράζουν επίσης τον υποδοχέα. Όμως ακόμα και στη 

τελευταία περίπτωση οι αποικίες εκφράζουν σε διαφορετικό βαθμό τον υποδοχέα. Για το 

λόγο αυτό οι αποικίες αυτές πρέπει να καλλιεργηθούν ξεχωριστά και μετά τον 

πολλαπλασιασμό τους να εξεταστούν μια προς μια ως προς το βαθμό στο οποίο 

εκφράζουν τους υποδοχείς. Η διαδικασία αυτή όμως είναι πολύ χρονοβόρος. Αντίθετα η 

χρήση του pCIN4 επιτρέπει δύο διαφορετικά γονίδια να μεταφράζονται ταυτόχρονα από 

ένα mRNA και έτσι όλες οι αποικίες να εκφράζουν και τις δύο πρωτεΐνες δηλαδή και της 

φωσφοτρανσφεράση της νεομυκίνης, και του hCRF2αR. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός 

ότι προηγούμενη μελέτη που χρησιμοποίησε το πλασμίδιο pCIN4 που περιείχε το γονίδιο 

του 5-HT1Dα υποδοχέα της σεροτονίνης έδειξε ότι οι αποικίες που ελήφθησαν εξέφραζαν 

στο ίδιο περίπου υψηλό ποσοστό τους υποδοχείς αυτούς140. Η διαδικασία αυτή είναι 

λιγότερο χρονοβόρα σε σχέση με εκείνη όταν χρησιμοποιείται το πλασμίδιο του pcDNA3. 

Με σκοπό να μελετήσουμε τις λειτουργικές ιδιότητες του hCRF2αR μετά την 

εισαγωγή του στο πλασμίδιο pCIN4 (hCRF2αR/pCIN4) επιμολύναμε ΗΕΚ293 κύτταρα με 

το το hCRF2αR/pCIN4, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της λιποφεκταμίνης και στη συνέχεια 

εξετάσαμε την ικανότητα του hCRF2αR να διεγείρει την αδενυλική κυκλάση έπειτα από 

ενεργοποίηση του από διάφορους προσδέτες. Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο 

της λιποφεκταμίνης καθώς εμφανίζει μειωμένη κυτταροτοξικότητα και αυξημένη απόδοση 

συγκριτικά με άλλες μεθόδους επιμόλυνσης, όπως μικροέγχυση, ηλεκτροκτροδιάτρηση η 

χρήση ασβεστίου ή χρήση DEAE-δεξτράνης141. Συγκεκριμένα η μέθοδος της 

λιποφεκταμίνης, χρησιμοποιεί συνθετικά κατιονικά λιπίδια τα οποία έχουν ένα θετικά 

φορτισμένο τμήμα ενωμένο μέσω ενός εστερικού δεσμού με μια λιπιδική ομάδα. Το θετικά 

φορτισμένο τμήμα αντιδρά με τα αρνητικά φορτία των φωσφορικών ομάδων του DNA και 

σχηματίζουν το σύμπλοκο λιπίδια-DNA. Η αλληλεπίδραση αυτή προσδίδει στο σύμπλοκο 

λιπίδια-DNA ένα καθαρό θετικό φορτίο το οποίο μειώνει τις απωστικές δυνάμεις μεταξύ 

των αρνητικά φορτισμένων τμημάτων DNA και της αρνητικά φορτισμένης επιφάνειας της 

πλασματικής μεμβράνης των κυττάρων.  Αλληλεπίδραση του συμπλόκου λιπίδια-DNA με 

τη πλασματική μεμβράνη του κυττάρου οδηγεί στην ενδοκυττάρωση του142. 

Στη συνέχεια εξετάσαμε τις φαρμακολογικές ιδιότητες του hCRF2αR 

προσδιορίζοντας την ικανότητα του να ενεργοποιείται από τα συγγενή πεπτίδια του CRF, 

σοβαγίνη, ουροκορτίνη ΙΙ καθώς και από το συνθετικό πεπτίδιο κορταγίνη και να διεγείρει 
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την παραγωγή ενδοκυττάριου κυκλικού ΑΜΡ σε ΗΕΚ293 κύτταρα που τον εκφράζουν. 

Παράλληλα πραγματοποιήσαμε τις ίδιες μελέτες και σε κύτταρα που εκφράζουν τον 

hCRF1R με σκοπό να συγκρίνουμε τις φαρμακολογικές ιδιότητες των δύο διαφορετικών 

τύπων υποδοχέων του CRF. Τα πειράματά μας έδειξαν ότι η υποκλωνοποίηση του 

hCRF2αR στο πλασμίδιο του pCIN4 δεν επηρέασε σημαντικά την έκφραση του υποδοχέα 

συγκριτικά με τον hCRF1R αφού το μέγιστο αποτέλεσμα διέγερσης cΑΜΡ από τη μη 

εκλεκτική Tyr0-σοβαγίνη σε κύτταρα που έκφραζαν τον hCRF2αR δεν διέφερε πολύ από το 

αντίστοιχο σε κύτταρα που έκφραζαν τον hCRF1R. Ο hCRF1R (που κωδικοποιείται από το 

πλασμίδιο hCRF1R/pCIN4) έχει δειχτεί σε προηγούμενη μελέτη μας ότι έχει υψηλά 

επίπεδα έκφρασης σε ΗΕΚ 293 κύτταρα143. Επιπρόσθετα η υποκλωνοποίηση του 

hCRF2αR στο πλασμίδιο του pCIN4 δεν επηρέασε σημαντικά τις φαρμακολογικές ιδιότητες 

του υποδοχέα όπως άλλωστε αναμενόταν. Συγκεκριμένα φάνηκε στα πειράματά μας ότι ο 

μη εκλεκτικός αγωνιστής Tyr0-σοβαγίνη ενεργοποιεί τον hCRF2αR με παρόμοια ισχύ με 

αυτήν που ενεργοποιεί τον hCRF1R, Παρόμοιο αποτέλεσμα παρατηρήθηκε σε 

προηγούμενη μελέτη στην οποία χρησιμοποιήθηκαν οι CRF2R και CRF1R τα γονίδια των 

οποίων βρισκόταν σε διαφορετικά από τον pCIN4 πλασμίδια, και συγκεκριμένα στo 

pCDM-7ampg80.   

Η υποκλωνοποίηση του hCRF2αR γονιδίου στο pCIN4 δεν επηρέασε επίσης την 

εκλεκτικότητα του υποδοχέα για διάφορα ανάλογα. Ετσι η ισχύς του CRF2R-εκλεκτικού 

αγωνιστή, ουροκορτίνη ΙΙ, ήταν ~100 φορές μεγαλύτερη για τον hCRF2αR από εκείνη για 

τον hCRF1R. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με εκείνα της μελέτης των Jahn et al. στην 

οποία τα γονίδια των CRF1R και CRF2R που χρησιμοποιήθηκαν βρισκόταν στα πλασμίδια 

pcDNA3 και pCEP4, αντίστοιχα144. Αντίθετα, η ισχύς του συνθετικού CRF1R-εκλεκτικού 

πεπτιδίου-αγωνιστή, κορταγίνη, για τον hCRF2αR ήταν ~100 φορές μικρότερη από εκείνη 

για τον hCRF1R. Το αποτέλεσμα αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με προηγούμενη μελέτη 

στην οποία τα γονίδια των CRF1R και CRF2R που χρησιμοποιήθηκαν βρισκόταν στα 

πλασμίδια pcDNA3 και pCEP4, αντίστοιχα135. 

 Η δημιουργία του πλασμιδίου pCIN4 που κωδικοποιεί τον hCRF2αR θέτει τις 

βάσεις για τη μελέτη της δομής και λειτουργίας του υποδοχέα αυτού αφού θα 

χρησιμοποιηθεί για να γίνουν μεταλλάξεις των αμινοξέων του. Οι μεταλλάξεις αυτές θα 

προσδιορίσουν το ρόλο των αμινοξέων του hCRF2αR στη δέσμευση διάφορων προσδετών 

καθώς και στην ενεργοποίηση του υποδοχέα. Αντίστοιχες μελέτες προσδιόρισαν τη δομή 

και λειτουργία του CRF1R134,143. Επιπρόσθετα θα γίνουν μεταλλάξεις των αμινοξέων των 

διαμεμβρανικών περιοχών του hCRF2αR σε κυστεΐνες με σκοπό να εφαρμοστεί η μέθοδος 
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διαθεσιμότητας υποκατεστημένων κυστεϊνών (Substituted Cysteine Accessibility Method ή 

SCAM) που θα επιτρέψει τη λήψη δομικών πληροφοριών του υποδοχέα145. Με τη μέθοδο 

αυτή πρόσφατα λάβαμε πληροφορίες για τη δομή των διαμεμβρανικών περιοχών του 

hCRF1R129,134 οι οποίες βρίσκονται σε συμφωνία με εκείνες που ελήφθησαν με τη μέθοδο 

της κρυσταλλογραφίας146. Οι δομικές αυτές πληροφορίες θα μπορέσουν επίσης να 

εξηγήσουν το παράδοξο γεγονός της ύπαρξης 14 αμινοξέων των διαμεμβρανικών 

περιοχών του CRF1R που δεσμεύουν τους CRF1R-εκλεκτικούς μικρομοριακούς 

ανταγωνιστές, και τα οποία ενώ όλα διατηρούνται στο CRF2R δεν δεσμεύουν τους 

μικρομοριακούς προσδέτες. Λήψη πληροφοριών για την δομή και λειτουργία του CRF2R 

θα συμβάλλει επίσης σημαντικά στο προσδιορισμό των αμινοξέων που είναι υπεύθυνα για 

τη δέσμευση διαφόρων προσδετών, οδηγώντας έτσι στο σχεδιασμό νέων CRF2R-

εκλεκτικών μορίων. Τέτοια μόρια θα επιτρέψουν να διασαφηνίσουμε το ρόλο του CRF2R  

στη λειτουργία του ΚΝΣ και άλλων συστημάτων του οργανισμού, προσφέροντας έτσι τη 

δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε θεραπευτικά παθολογικές καταστάσεις στις οποίες 

εμπλέκεται ο CRF2R. 
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