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Περίληψη 

O εκλυτικός παράγοντας της κορτικοτροπίνης (CRF) είναι ένα πεπτίδιο 41 

αμινοξέων το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του υποθάλαμο-υπόφυσο-

επινεφριδιακού άξονα (HPA) και του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), 

αλληλεπιδρώντας κυρίως με τον τύπο 1 υποδοχέα του CRF (CRF1R). Ο CRF1R 

ανήκει στη υποοικογένεια Β των υποδοχέων που συζεύγνυνται με τις G-πρωτεΐνες 

(GPCRs). Όπως όλοι οι GPCRs έτσι και ο CRF1R αποτελείται από επτά 

διαμεμβρανικές περιοχές (TM1-ΤΜ7) που εξωκυττάρια ενώνονται μεταξύ τους με 

τρεις βρόγχους (EL1-EL3).  

Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι μετάλλαξη της αργινίνης ή της λυσίνης 

των υποδοχέων της σεκρετίνης και του GLP1, που αντιστοιχούν στη λυσίνη 250 του 

EL2 του CRF1R, μείωσε σημαντικά τις συγγένειες δέσμευσης των πεπτιδίων. 

Παρόμοια, αντικατάσταση της λυσίνης 250 του CRF1R με ένα μη φυσικό 

φωτοδραστικό αμινοξύ (Azi) μείωσε τη δέσμευση του CRF συγγενούς πεπτιδίου, 

ουροκορτίνη. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη ενός θετικά φορτισμένου αμινοξέος στη θέση 

250 όλων των υποδοχέων της υποοικογένειας Β των GPCRs υποδηλώνει τη πιθανή 

σημασία του στη δομή και τη λειτουργία των υποδοχέων αυτών. Τα παραπάνω 

οδηγούν στην υπόθεση ότι η λυσίνη 250 του CRF1R παίζει σημαντικό ρόλο στη 

λειτουργία του υποδοχέα. 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η επαλήθευση της 

παραπάνω υπόθεσης. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού εξετάσαμε το ρόλο της 

θέσης 250 στη λειτουργία του υποδοχέα, αντικαθιστώντας τη λυσίνη 250 με 

διαφορετικά αμινοξέα και προσδιορίζοντας την επίδραση αυτών των μεταλλάξεων 

στη συγγένεια δέσμευσης του CRF συγγενούς πεπτιδίου, σοβαγίνη. Συγκεκριμένα 

αντικαταστήσαμε τη λυσίνη 250 με τη θετικά φορτισμένη αργινίνη (K250R) ή το 

αρνητικά φορτισμένο ασπαρτικό οξύ (K250D). Ενώ η K250D μετάλλαξη μείωσε 

δραματικά τη συγγένεια δέσμευσης της σοβαγίνης η K250R είχε πολύ μικρότερη 

επίπτωση στη δέσμευση του πεπτιδίου αυτού. Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι το θετικό φορτίο στη θέση 250 του CRF1R παίζει σημαντικό ρόλο 

στη δέσμευση των πεπτιδίων της οικογένειας του CRF. 
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Abstract 

 

Corticotrophin releasing factor (CRF) is a 41 amino acid peptide that plays 

important role in the function of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis and 

the central nervous system (CNS), by interacting mostly with the type 1 receptor of 

CRF (CRF1R). CRF1R belongs to the subfamily B of G-protein coupled receptors 

(GPCRs) family. CRF1R, like all GPCRs, consists of seven transmembrane domains 

(TM1-TM7) which are extracellularly linked ro each other by three loops (EL1-EL3).  

Previous studies have shown that mutation of arginine or lysine of secretin 

receptor and GLP1R, which corresponds to lysine 250 of CRF1R, significantly 

reduced the binding affinities of peptides. Similarly, replacement of lysine 250 of 

CRF1R by an unnatural photocrosslinking amino acid (Azi), reduced the binding 

affinity of the CRF related peptide, urocortin. Moreover, the existence of a positively 

charge at position 250 of all subfamily B GPCRs suggests its possible important role 

in the structure and function of receptors. All above lead to the hypothesis that 

Lys250 of CRF1R plays important role in receptor function.   

The aim of the present study is to verify the above hypothesis. To accomplish 

this we mutated Lys250 of CRF1R to different amino acids and tested the impact of 

mutations on binding affinity of the CRF related peptide, sauvagine. In specific, we 

mutated Lys250 to the negatively charged Asp (K250D) or to the positively charged 

Arg (K250R). K250D mutation drammatically reduced sauvagine binding, whereas 

K250R mutation had a much smaller impact on peptide binding. These results suggest 

that the positive charge at position 250 of CRF1R plays important role in ligand 

binding. 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1 Ο εκλυτικός παράγοντας της κορτικοτροπίνης (CRF) 

 

Ο εκλυτικός παράγοντας της κορτικοτροπίνης (Corticotropin Releasing 

Factor, CRF, ή Corticotropin [1] Releasing Hormone, CRH) (Εικόνα 1), είναι ένα 

πεπτίδιο που αποτελείται από 41 αμινοξέα έχοντας μοριακό βάρος 4671 Da. Το εν 

λόγω πεπτίδιο απομονώθηκε για πρώτη φορά από τον υποθάλαμο προβάτων και 

χαρακτηρίστηκε το 1981 από την ερευνητική ομάδα του Vale [2]. 

  

Εκτός από την έκφραση του στον υποθάλαμο και κυρίως στους 

παρακοιλιακούς πυρήνες του, ο CRF εντοπίζεται επίσης σε διάφορες περιοχές του 

κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) όπως στον φλοιό του εγκεφάλου, στον 

ιππόκαμπο, στην αμυγδαλή, στο νωτιαίο μυελό, στα βασικά γάγγλια, στην 

παρεγκεφαλίδα, στον πυρήνα μέσης προεξοχής [3-6]. Ωστόσο, δεν εκφράζεται 

μονάχα στο ΚΝΣ αλλά και στη περιφέρεια, όπως στη καρδιά στους πνεύμονες, στο 

δέρμα και στο γαστρεντερικό σύστημα [7-13], καθώς και σε κύτταρα του 

αναπαργωγικού συστήματος όπως όρχεων, μήτρας και πλακούντα [14-16]. Ο CRF 

έχει επίσης βρεθεί σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος [17, 18] όπως και σε 

καρκινικά κύτταρα (θύμου αδένα, μαστού, και πνεύμονα) [18, 19, 20]. 

 

 

 

Εικόνα 1. Ο εκλυτικός παράγοντας της 

κορτικοτροπίνης (CRF). 
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1.2 Πεπτίδια της οικογένειας του CRF 

 

Ο CRF βρίσκεται στα θηλαστικά αλλά και σε άλλους έμβιους οργανισμούς. 

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι ο CRF του αρουραίου (rCRF) και του 

ανθρώπου (hCRF) έχουν την ίδια αμινοξική αλληλουχία, και γι’ αυτό ονομάζεται 

CRF αρουραίου/ανθρώπου (human/rat CRF, ή h/rCRF) [2]. Εκτός του CRF 

ανακαλύφθηκε η ύπαρξη και άλλων πεπτιδίων (CRF-συγγενή πεπτίδια), τα οποία 

ανήκουν στην οικογένεια του CRF και έχουν λειτουργίες παρόμοιες με αυτόν. Πιο 

αναλυτικά, στους ιχθύες (είδος Catostomus commersonii) και στο βάτραχο (είδος 

Phyllomedusa sauvagii) βρέθηκαν τα πεπτίδια ουροτενσίνη I και σοβαγίνη (SVG) 

αντίστοιχα [21, 22]. Στα θηλαστικά, επίσης, βρέθηκε από τους Vaughan et al. (1995) 

ένα νέο CRF-συγγενές πεπτίδιο. Επρόκειτο για την ουροκορτίνη Ι (Ucn Ι), η οποία 

έχει παρόμοιες φυσιολογικές δράσεις με εκείνες του CRF, ενώ η αμινοξική 

αλληλουχία της είναι ταυτόσημη κατά 43% με τον CRF, 63% με την ουροτενσίνη και 

35% με την σοβαγίνη (SVG) [23-25] (Εικόνα 2).  

 

 

Η Ucn Ι εντοπίζεται σε αρκετές περιοχές του ΚΝΣ όπως στους πυρήνες 

Edinger-Westphal και εκείνους της πλάγιας ελαίας καθώς και στον ιππόκαμπο, στον 

παρακοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου και στα βασικά γάγγλια [26, 27, 28]. 

Μολονότι ο CRF εντοπίζεται σε μια πλειάδα περιοχών του ΚΝΣ δεν υπάρχει 

Εικόνα 2. Αμινοξικές αλληλουχίες του CRF και των συγγενών πεπτιδίων του. h/rCRF: human/rat CRF, 

oCRF: ovine CRF, hUcn: human Urocortin, Sauv: frog Sauvagin, mUcnII: mouse Urocortin II, mUcnIII: mouse 

Urocortin III. (Dautzenberg F., et al.) [25]. 
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αξιόλογη αλληλοεπικάλυψη του CRF και της Ucn Ι όσον αφορά την κατανομή τους, 

κάτι το οποίο αποτελεί εμπειρική ένδειξη της διαφορετικής δράσης που έχουν τα δύο 

πεπτίδια [29]. Οπως ο CRF, έτσι και η Ucn Ι ανιχνεύεται σε ιστούς της περιφέρειας, 

όπως καρδιά, έντερο, πλακούντα, δέρμα, θύμο αδένα, αλλά και σε κύτταρα του 

ανοσοποιητικού [29]. Τέλος, η Ucn Ι εντοπίζεται σε καρκινώματα του ενδομητρίου 

και στον καρκίνο του προστάτη [30-33]. Εκτός της Ucn I, στα θηλαστικά βρέθηκαν 

δύο ακόμα CRF-συγγενή πεπτίδια, η ουροκορτίνη ΙΙ (Ucn II) και η ουροκορτίνη ΙΙΙ 

(Ucn IIΙ) (Εικόνα 2) [34-36]. Τα πεπτίδια αυτά εντοπίζονται σε διάφορες περοχές του 

ΚΝΣ (Εικόνα 3), καθώς επίσης και στη περιφέρεια όπως καρδιά, πνεύμονες, δέρμα, 

καθώς επίσης στο γαστρεντερικό, στο αναπαραγωγικό και ανοσοποιητικό σύστημα 

[37-40]. 

 

 

 

Στην οικογένεια του CRF ανήκουν επίσης συνθετκά πεπτίδια όπως η 

κορταγίνη, ο α-ελικοειδής CRF (9 – 41), η αντισοβαγίνη–30 και η αστρεσίνη μαζί με 

το ανάλογό της, αστρεσίνη (2)Β [41-45]. Επιπρόσθετα, συντέθηκαν μη πεπτιδικά, 

μικρομοριακά, ανάλογα του CRF, όπως η ανταλαρμίνη και το ΝΒΙ 27914 [46, 47]. 

Εικόνα 3. Ουροκορτίνες στο ΚΝΣ. Εγκέφαλος αρουραίου στον οποίο απεικονίζεται η κατανομή των 

ουροκορτινών με in situ υβριδισμό [27] 

 Πορτοκαλί = UcnI. 

 Μωβ = Ucn II. 

 Πράσινο = Ucn III.  
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1.3 Δράσεις του CRF και των συγγενών του πεπτιδίων 

 

Ο CRF διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της δραστηριότητας του 

υποθάλαμο-υπόφυσο-επινεφριδιακού (HPA) άξονα (Εικόνα 4) [48-50]. 

Συγκεκριμένα, ο CRF εκκρίνεται από τον παρακοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου 

(PVN) και, αφού εισέλθει στην πυλαία κυκλοφορία, φτάνει στην υπόφυση, και 

συγκεκριμένα στα κορτικοτρόφα κύτταρα, στα οποία διεγείρει την έκλυση της 

αδρενοκορτικοτρόπου ορμόνης (ACTH). Στη συνέχεια η ACTH, μέσω της 

συστηματικής κυκλοφορίας, φθάνει στα επινεφρίδια όπου και διεγείρει την έκλυση 

γλυκοκορτικοειδών, τα συμβάλλουν σε πολλές φυσιολογικές και παθοφυσιολογικές 

λειτουργίες του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του ΚΝΣ και του 

ανοσοποιητικού συστήματος [51]. 

Μέσω της ενεργοποίησης του HPA άξονα και της απελευθέρωσης 

γλυκοκορτικοειδών από τα επινεφρίδια ο CRF έχει αντιφλεγμονώδη δράση [52]. 

Επιπρόσθετα της κεντρικής αυτής αντιφλεγμονώδους δράσης ο CRF έχει και τοπική 

προφλεγμονώδη δράση [50, 52, 53]. 

 

 

Εικόνα 4. Ο HPA άξονας. Ο CRF εκκρίνεται από τον υποθάλαμο στην 

πυλαία κυκλοφορία, μέσω της οποία φθάνει στην υπόφυση όπου διεγείρει την 

έκλυση της ACTH. Εν συνεχεία, η ACTH, μέσω της συστηματικής 

κυκλοφορίας, φθάνει στα επινεφρίδια, όπου επάγει την έκκριση 

γλυκοκορτικοειδών (CORT). 
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Ο CRF εκτός της ρύθμισης της δραστηριότητας του ΗΡΑ άξονα παίζει 

σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του ΚΝΣ, όπως και άλλων συστημάτων του 

οργανισμού μας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το πεπτίδιο αυτό να ρυθμίζει τις 

προσαρμοστικές αποκρίσεις μας (φυσιολογικές ή/και συμπεριφορικές) σε διάφορα 

εσωτερικά ή εξωτερικά ερεθίσματα (στρεσόγονα ερεθίσματα), συμβάλλοντας έτσι 

στη διατήρηση της ομοιόστασης. Διαταραχές στη ρύθμιση των προσαρμοστικών 

αποκρίσεων σε διάφορα στρεσογόνα ερεθίσματα έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση 

ορισμένων ασθενειών όπως άγχος και κατάθλιψη, στις οποίες παρατηρούνται 

τροποποιημένα επίπεδα και δράσεις του CRF [25, 54]. Συγκεκριμένα, η μη 

φυσιολογική λειτουργία του συστήματος CRF στο ΚΝΣ σχετίζεται με τη μείζωνα 

καταθλιπτική διαταραχή, γνωστή και ως κλινική κατάθλιψη, τις αγχώδεις διαταραχές 

και τις μετατραυματικές διαταραχές [54]. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι οι 

γυναίκες είναι περισσότερο επιρρεπείς από ό,τι οι άνδρες στην εμφάνιση κατάθλιψης 

και άγχους που πιθανόν οφείλεται σε διαφορές των συστημάτων CRF στο ΚΝΣ των 

διαφορετικών φυλων [55]. Συγκεκριμένα, ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες έχουν δείξει 

ότι οι νοραδρενεργικοί νευρώνες του υπομέλανα τόπου (LC), οι οποίοι εμπλέκονται 

στη παθοφυσιολογία της κατάθλιψης, αποκρίνονται πιο έντονα σε υψηλές 

συγκεντρώσεις CRF στα θυληκά τρωκτικά παρά στα αρσενικά [56]. 

Επιπρόσθετα του ΚΝΣ, o CRF παίζει κύριο ρόλο στο γαστρεντερικό σύστημα 

ρυθμίζοντας τη γαστρική κένωση και κινητικότητα. Επίσης στο καρδιαγγειακό 

σύστημα ρυθμίζει τη συσταλτότητα των αγγείων και τον καρδιακό ρυθμό [57-59]. 

Επιπρόσθετα, ο CRF συμβάλει στη λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος, 

ρυθμίζοντας την έκκριση τεστοστερόνης από τα Leydig κύτταρα, την συσταλτότητα 

του μυομητρίου, και την έκκριση προσταγλανδίνων [59, 60-64]. 

Όπως ο CRF έτσι και οι ουροκορτινες (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) ρυθμίζουν τη λειτουργία του 

του ΚΝΣ και των συστημάτων του αναπαραγωγικού, καρδιαγγειακού, 

γαστρεντερικού και ανοσοποιητικού [65, 66]. 
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1.4 Δομή και λειτουργία του CRF και των συγγενών του πεπτιδίων  

 

Ο CRF και τα συγγενή του πεπτίδια εμφανίζουν την ακόλουθη δομή: ένα 

αμινοτελικό άκρο (NH2-άκρο), ένα καρβοξυτελικό άκρο (COOH-άκρο), και μια 

ενδιάμεση περιοχή [67, 68]. Σημαντικό γνώρισμα των πεπτιδίων της οικογένειας του 

CRF είναι πως αποκτούν α-ελικοειδή δομή σε λιπόφιλο περιβάλλον, όπως εκείνο της 

πλασματικής μεμβράνης του κυττάρου στην οποία βρίσκονται οι ειδικές θέσεις 

δέσμευσής τους [68] (Εικόνα 1). Αντίθετα σε υδρόφιλο περιβάλλον τα πεπτίδια αυτά 

δεν έχουν α-ελικοειδή δομή [68]. Η άλφα-ελικοειδής δομή των πεπτιδίων της 

οικογένειας του CRF είναι εκείνη που τα καθιστά βιολογικώς δραστικά. 

Αντικατάσταση των αμινοξέων του CRF με άλλα που σταθεροποιούν την α-έλικα 

οδήγησε σε αύξηση της ισχύος του πεπτιδίου [70]. Αντίθετα τροποποιήσεις της Ucn Ι 

που αποσταθεροποίησαν την άλφα-ελικοειδή δομή της μείωσαν τη συγγένεια 

δέσμευσής της [68]. 

Οπως η άλφα-ελικοειδής δομή έτσι και το NH2-άκρο και το COOH-άκρο των 

πεπτιδίων παίζουν καθοριστικό λειτουργικό ρόλο. Αντικατάσταση (π.χ. σε αλανίνη) ή 

απαλοιφή αμινοξέων στα άκρα αυτά είχε ως συνέπεια τη μείωση ή/και κατάργηση 

της βιολογικής δραστικότητάς τους [68, 69]. 

 

1.5 Οι υποδοχείς του εκλυτικού παράγοντα της κορτικοτροπίνης 

 

Οι πολλαπλές δράσεις του CRF και των συγγενών πεπτιδίων του επιτελούνται 

μέσω της αλληλεπίδρασής τους με ειδικές θέσεις δέσμευσης, οι οποίες ειναι 

γλυκοπρωτεΐνες μοριακού βάρους ~58-75 kDa που βρίσκονται στη πλασματική 

μεμβράνη του κυττάρου [54]. Οι θέσεις δέσμευσης του CRF ανήκουν στη κατηγορία 

των πρωτεϊνών που συζεύγνυνται με G-πρωτεΐνες [54]. Αυτή η αποκάλυψη 

βασίστηκε στο γεγονός ότι η συγγένεια δέσμευσης του CRF μειώθηκε παρουσία του 

GTP-γS, το οποίο είναι ένα μη υδρολυόμενο ανάλογο του GTP (Guanosine 

triphosphate, ή τριφωσφορική γουανοσίνη). Το GTP-γS  δεσμεύεται μη αντιστρεπτά  

στις G-πρωτεΐνες και δεν επιτρέπει την αλληλεπίδρασή τους με τις θέσεις δέσμευσης 

του  CRF σε ένα σύμπλοκο υψηλής συγγένειας δέσμευσης του πεπτιδίου [54, 71]. 
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Αντίθετα, η συγγένεια δέσμευσης του CRF αυξήθηκε παρουσία μαγνησίου, το οποίο 

απαιτείται για την αλληλεπίδραση των θέσεων δέσμευσης του πεπτιδίου με τις G–

πρωτεΐνες [54, 71]. 

Μελέτες κλωνοποίησης έδειξαν πως οι θέσεις δέσμευσης του CRF είναι 

πρωτεΐνες που ανήκουν στην οικογένεια των υποδοχέων που συζεύγνυνται με τις G- 

πρωτεΐνες (GPCRs), και για την ακρίβεια στην υποοικογένεια Β των GPCRs. Στην 

υποοικογένεια αυτή κατατάσσονται οι υποδοχείς αρκετών σημαντικών βιοδραστικών 

πεπτιδίων, συμπεριλαμβανομένων της σεκρετίνης, του αγγειοδραστικού εντερικού 

πεπτίδιου (VIP), της γλυκαγόνης (glucagon), και της παραθυροειδούς ορμόνης (PTH) 

(Εικόνα 5) [72-74]. 

Εικόνα 5. Υποοικογένειες υποδοχέων της οικογένειας των GPCRs. Οι υποδοχείς του CRF ανήκουν 

στην υποοικογένεια Β των GPCRs [75]. 



14 
 

Οι υποδοχείς του CRF περιλαμβάνουν δύο διαφορετικούς τύπους υποδοχέων, 

τον τύπο 1 (CRF1R)  και τον τύπο 2 (CRF2R), που έχουν 70% ομολογία στην 

αμινοξική τους αλληλουχία [76, 77]. Ο CRF1R και ο CRF2R κωδικοποιούνται από τα 

γονίδια στο χρωμόσωμα 17 και χρωμόσωμα 7, αντίστοιχα του γονιδιώματος του 

ανθρώπου [78]. Πρόσφατα βρέθηκε ένας τρίτος τύπος CRF υποδοχέα (CRF3R) στην 

ουρόφυση του γατόψαρου, που όμως δεν έχει ακόμα διεξοδικά μελετηθεί όπως οι 

προηγούμενοι δύο τύποι [79].  

Η κλωνοποίηση των υποδοχέων του CRF έδειξε ότι, όπως όλοι οι GPCRs, 

αποτελούνται από μια μεγάλου μήκους εξωκυττάρια αμινοτελική περιοχή (N-

περιοχή), ένα ενδοκυττάριο καρβοξυτελικό άκρο (C-ακρο), και επτά διαμεμβρανικές 

περιοχές (ΤΜ1-ΤΜ7) που ενώνονται μεταξύ τους με τρεις ενδοκυττάριους (IL1-IL3) 

και τρεις εξωκυττάριους (EL1-EL3) βρόγχους (Εικόνα 6). 

 

Οι CRF1R και CRF2R έχουν αρκετές ισομορφές, οι οποίες προήλθαν από 

εναλλακτική κοπή και συρραφή (splicing) των εξονίων τους [29, 79]. Συγκεκριμένα οι  

ισομορφές του CRF1R είναι οι CRF-R1α, CRF-R1β, CRF-R1c, CRF-R1d, CRF-R1e, 

CRF-R1f, CRF-R1g, CRF-R1h, ενώ εκείνες του CRF2R είναι οι CRF-R2α, CRF-R2β 

και CRF-R2γ [29] (Εικόνες 7 και 8).  

 

Εικόνα 6. Δομικά χαραχτηριστικά των CRF υποδοχέων. Οι υποδοχείς του CRF 

αποτελούνται από μια μεγάλου μήκους εξωκυττάρια αμινοτελική περιοχή (N), ένα 

ενδοκυττάριο καρβοξυτελικό άκρο (C) και επτά διαμεμβρανικές περιοχές (κύλινδροι 1-7) 

που ενώνονται μεταξύ τους με τρεις ενδοκυττάριους και τρεις εξωκυττάριους βρογχους 

[80]. 
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Εικόνα 7. Ισομορφές του CRF1R. Οι διακεκομμένες γραμμές υποδεικνύουν διαφορές στην αμινοξική 

αλληλουχία των υποδοχέων [76]. 

 

Εικόνα 8. Ισομορφές του CRF2R. Η ισομορφή CRF-R2α έχει 34 αμινοξέα στο αμινοτελικό άκρο της. Η 

αντικατάσταση αυτών των 34 αμινοξέων από 64 μας δίνει την ισομορφή CRF-R2β, ενώ η αντικατάστασή 

τους από 20 μας δίνει την ισομορφή CRF-R2γ. Από Grammatopoulos και Chrousos [76].  

 

Όλες αυτές οι ισομορφές χαρακτηρίζονται από ουσιαστικές διαφορές στη δομή 

και λειτουργία τους (Εικόνες 7 και 8). Έτσι ο CRF-R1β έχει 29 επιπλέον αμινοξέα στον 
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πρώτο ενδοκυττάριο βρόγχο σε σχέση με τον CRF-R1α, ενώ ο CRF-R1c είναι κατά 

σαράντα αμινοξέα μικρότερος από τον CRF-R1α στο αμινοτελικό άκρο [29, 79]. Οι 

ισομορφές αυτές έχουν λειτουργικές διαφορές με τις περισσότερες από αυτές να είναι 

βιολογικά αδρανείς [76]. 

 

1.6 Εντοπισμός των υποδοχέων του CRF 

 

Όπως ο CRF έτσι και οι υποδοχείς του εντοπίζονται σε πολλούς ιστούς της 

περιφέρειας άλλα και στο ΚΝΣ, γεγονός που δικαιολογεί τις πολλαπλές βιολογικές 

δράσεις του πεπτιδίου αυτού [25]. (Εικόνα 9). Για παράδειγμα ο CRF προκαλεί την 

απελευθέρωση της ACTH από τα κορτικοτρόφα κύτταρα του πρόσθιου λοβού της 

υπόφυσης. Η δράση αυτή του CRF επιτελείται μέσω της αλληλεπίδρασής του με τον 

CRF1R που εκφράζεται στα υποφυσιακά κύτταρα [26].  

 

Εκτός από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης, ο CRF1R βρίσκεται επίσης σε 

πολλές περιοχές του ΚΝΣ, όπως στον φλοιό, στην αμυγδαλή, στον ιππόκαμπο και 

αλλού (Εικόνα 10) [26, 54, 81]. Παρόμοια, ο CRF2R εντοπίζεται τόσο στο ΚΝΣ όσο 

και σε κύτταρα της περιφέρειας. Συγκεκριμένα στο ΚΝΣ εντοπίζεται στον βασικό 

πυρήνα της τελικής ταινίας, στον επικλινή πυρήνα του διαφράγματος, στην 

αμυγδαλή, στον ιππόκαμπο, στους οσφρητικούς λοβούς και αλλού (Εικόνα 10). Στη 

περιφέρεια και οι δυο τύποι υποδοχέων του CRF εντοπίζονται όπως και το πεπτίδιο, 

στο γαστρεντερικό, ανοσοποιητικό και αναπαραγωγικό σύστημα [29, 82, 83, 84]. 

Εικόνα 9. Βιολογικές δράσεις του CRF.  

Οι πολλαπλές βιολογικές δράσεις του 

CRF επιτελούνται μέσω αλληλεπίδρασής 

του με τους δύο τύπους υποδοχέα του,  

CRF1R (ή CRF1) και CRF2R (ή CRF2) 

[25]. 
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1.7 Φαρμακολογικές ιδιότητες των υποδοχέων του CRF 

 

Φαρμακολογικές μελέτες έδειξαν ότι η Ucn I και η SVG δεσμεύονται με 

παρόμοιες συγγένειες στους CRF1R και CRF2R [85], ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει για 

τον h/rCRF και τον CRF του προβάτου (oCRF), οι οποίοι δεσμεύονται στον τύπο 1 

υποδοχέα με περίπου 14 και 200 φορές μεγαλύτερες συγγένειες αντίστοιχα, από ό,τι 

στον CRF2R [85]. Αντίθετα, οι Ucn IΙ και Ucn IIΙ έχουν περίπου 100 φορές 

υψηλότερη συγγένεια δέσμευσης για τον CRF2R απ’ ό,τι για τον CRF1R [35, 36]. 

Από τις φαρμακολογικές αυτές μελέτες φάνηκε επίσης ότι η Ucn I δεσμεύται στον 

CRF2R με περίπου 50 φορές υψηλότερη συγγένεια από ό,τι ο h/rCRF. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με τον συνεντοπισμό της Ucn I και του CRF2R στο ΚΝΣ 

οδήγησαν ορισμένους ερευνητές να διατυπσουν την υπόθεση ότι το πεπτίδιο αυτό 

είναι ο ενδογενής αγωνιστής του CRF2R [28].  

Εικόνα 10. CRF υποδοχείς στο ΚΝΣ. Εντοπισμός των CRF1R (κόκκινο) και CRF2R (μπλε) 

στον εγκέφαλο αρουραίου [26]. 
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Όπως ο oCRF έτσι και το συνθετικό πεπτίδιο κορταγίνη, δεσμεύεται με πολύ 

μεγαλύτερη συγγένεια στον CRF1R από ό,τι στον CRF2R και έχει ιδιότητες αγωνιστή 

[45]. Αντίθετα η αστρεσίνη (astressin: cyclo(30-33)], [DPhe12,Nle21, Glu30, Lys33, 

Nle38] hCRF(12-41)) και ο  άλφα-ελικοειδής CRF (a-helical CRF(9-41)), είναι 

ανταγωνιστές που δεν εμφανίζουν εκλεκτικότητα δέσμευσης [41, 70, 85]. Πρόσφατα 

συντέθηκαν οι ανταγωνιστές αστρεσίνη–2Β και αντισοβαγίνη–30, οι οποίοι 

εμφανίζουν CRF2R εκλεκτικότητα [42, 43]. 

Εκτός των συνθετικών πεπτιδικών ανταγωνιστών του CRF, συντέθηκαν 

μικρομοριακοί μη πεπτιδικοί ανταγωνιστές, όπως η ανταλαρμίνη, το ΝΒΙ 27914, το 

R121919 και το NBI 35965, που δεσμεύονται εκλεκτικά στον CRF1R. [46, 47, 86]. Οι 

ανταγωνιστές αυτοί έχουν πιθανή κλινική σημασία αφού σε πειραματόζωα έχει 

βρεθεί ότι έχουν αντικαταθλιπτικές και αγχολυτικές ιδιότητες [86]. 

 

1.8 Κυτταρική σηματοδότηση 

 

Οι υποδοχείς του CRF μετά από την ενεργοποίησή τους από τον CRF και τα 

άλλα CRF-συγγενή πεπτίδια-αγωνιστές αλληλεπιδρούν και διεγείρουν τις G-

πρωτεΐνες, οι οποίες είναι τριμερή σύμπλοκα που απαρτίζονται από τις υπομονάδες 

Gα, Gβ και Gγ. Κατά την ενεργοποίησή τους, το GDP που είναι δεσμευμένο στην Gα 

υπομονάδα  αποδεσμεύεται αντικαθιστώμενο από GTP,  γεγονός που οδηγεί στην 

απομάκρυνση της Gα-GTP υπομονάδας από το διμερές Gβγ και τον υποδοχέα. Η Gα-

GTP υπομονάδα, και συγκεκριμένα ο τύπος Gαs, διεγείρει διάφορα ένζυμα-τελεστές 

όπως εκείνο της αδενυλικής κυκλάσης (AC) [21] (Εικόνα 11). Η ενεργοποίηση της 

AC έχει ως συνέπεια τη παραγωγή 3’,5’- κυκλικής μονοφωσφορικής αδενοσίνης 

(cAMP) από την τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP) [87] (Εικόνα 11). Η cAMP στη 

συνέχεια διεγείρει τη πρωτεϊνική κινάση Α (PKA) (Εικόνα 11). Η ενεργοποιημένη 

PKA στη συνέχεια προκαλεί μια σειρά φωσφορυλιώσεων οδηγώντας έτσι σε 

ορισμένο βιολογικό αποτέλεσμα [87] (Εικόνα 11).  

Εκτός της Gαs ο CRF1R μπορεί να διεγείρει και άλλους τύπους Gα πρωτεϊνών 

όπως τις α υπομονάδες των Gi (Gαi) και Gq (Gαq) πρωτεϊνών (Εικόνα 11). Οι Gαi 

πρωτεΐνες, σε αντίθεση με τις Gαs,  απενεργοποιούν την αδενυλική κυκλάση [87], ενώ 

οι Gαq διεγείρουν τη φωσφολιπάση C (PLC) (Εικόνα 11). Η διέγερση της PLC έχει 
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σαν αποτέλεσμα τη διάσπαση της 4,5-διφωσφορικής φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (PIP2), 

και  τη παραγωγή δύο αγγελιαφόρων, της 1,4,5-τριφωσφορική ινοσιτόλης (IP3), και 

της διακυλογλυκερόλη (DAG) (Εικόνα 11). Η IP3 διεγείρει την απελευθέρωση 

ασβεστίου (Ca2+) από τις ενδοκυττάριες αποθήκες, ενώ η DAG ενεργοποιεί τη 

πρωτεϊνική κινάση C (PKC), η οποία προκαλεί μια σειρά φωσφορυλιώσεων, 

προκαλώντας έτσι κάποιο βιολογικό αποτέλεσμα [87]. 

 

 

Εικόνα 11. Επαγώμενη από τον CRF1R σηματοδότηση. Οι διαφορετικές σηματοδοτικές οδοί τις 

οποίες διεγείρει ο CRF1R κατά την ενεργοποίηση διαφορετικών G–πρωτεϊνών [88]. 
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1.9 Τρόπος δέσμευσης των πεπτιδίων της οικογένειας του CRF με τους 

υποδοχείς τους 

 

Μελέτες μεταλλαξιγένεσης και φωτοσύζευσης έδειξαν ότι το ΝΗ2-άκρο της 

δεσμευμένης με τον CRF1R σοβαγίνης βρίσκεται κοντά σε αμινοξέα του δεύτερου 

εξωκυττάριου βρόγχου (EL2) του υποδοχέα [89, 90]. Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα 

ότι το ΝΗ2-άκρο των πεπτιδίων της οικογένεια τους CRF αλληλεπιδρά με την 

περιοχή που ονομάζεται J-περιοχή (J-domain) του CRF1R, και η οποία αποτελείται 

από τους εξωκυττάριους βρόγχους και τα άνω τμήματα των διαμεμβρανικών 

περιοχών (TMs) του υποδοχέα. Αντίθετα, το COOH-άκρο των πεπτιδίων του CRF 

αλληλεπιδρά με την εξωκυττάριο Ν-περιοχή του υποδοχέα όπως διαπιστώθηκε σε 

προηγούμενη μελέτη μεταλλαξιγένεσης [91]. 

Τα πειραματικά αυτά ευρήματα οδήγησαν στη δημιουργία του «πρότυπου δύο 

περιοχών», σύμφωνα με το οποίο ο CRF και τα συγγενή του πεπτίδια-αγωνιστές 

αλληλεπιδρούν με τον υποδοχέα του σε δύο στάδια [2]. Στο πρώτο στάδιο, το COOH-

άκρο των πεπτιδίων δεσμεύεται στη Ν-περιοχή του υποδοχέα. Η δέσμευση αυτή 

προσανατολίζει το ΝΗ2-άκρο των πεπτιδίων με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να 

δεσμεύεται στην J-περιοχή του υποδοχέα. Η αλληλεπίδραση των πεπτιδίων με τη J-

περιοχή του υποδοχέα παίζει κύριο ρόλο στην ενεργοποίηση του τελευταίου [2, 92, 

93] (Εικόνα 12).  

  

Εικόνα 12. Πρότυπο δύο περιοχών. Α. Τα πεπτίδια της 

οικογένειας του CRF έχουν ένα COOH-άκρο (Cp-

region) και ένα ΝΗ2-άκρο (Np-region). Β. Ο CRF1R 

(όπως και ο CRF2R) αποτελείται από μια εξωκυττάρια 

Ν-περιοχή (ή N-domain) και επτά διαμεμβρανικές 

περιοχές (ΤΜ1-ΤΜ7) που ενώνονται εξωκυττάρια με 

τρείς βρόγχους (EL1-EL3). Τα εξωκυττάρια τμήματα 

των ΤΜ1-ΤΜ7 μαζί με τους EL1-EL3 απαρτίζουν τη J 

περιοχή (J-domain) του υποδοχέα. C. Το COOH-άκρο 

των πεπτιδίων του CRF αρχικά δεσμεύεται στη Ν-

περιοχή του CRF1R. Η δέσμευση αυτή προσανατολίζει 

το ΝΗ2-άκρο των πεπτιδίων μέσα στον υποδοχέα, έτσι 

ώστε αυτό να αλληλεπιδρά με τη J-περιοχή του 

υποδοχέα, οδηγώντας στην ενεργοποίηση του [2]. 
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Το πρότυπο αυτό δέσμευσης του CRF και των συγγενών του πεπτιδίων με 

τους υποδοχείς τους επιβεβαιώθηκε στη μελέτη των Nielsen et al. [94]. Στη μελέτη 

αυτή οι ερευνητές δημιούργησαν μια χίμαιρα του CRF1R με αντικατάσταση της Ν-

περιοχής του υποδοχέα από τα αμινοξέα του ΝΗ2-άκρου του CRF. Ο υποδοχέας-

χίμαιρα μπορούσε να ενεργοποιεί από μόνος του τις G-πρωτεΐνες. Το αποτέλεσμα 

αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα πως, όταν ο CRF είναι ενωμένος με τον υποδοχέα 

(είτε στη χίμαιρα των πειραμάτων αυτών είτε μετά την αλληλεπίδρασή του με το 

CΟΟΗ-άκρου του CRF με τη Ν-περιοχή του υποδοχέα), το ΝΗ2-άκρο του πεπτιδίου 

προσανατολίζεται προς και αλληλεπιδρά με τη J- περιοχή του υποδοχέα, οδηγώντας 

στην ενεργοποίηση του [94]. 

 

1.10 Δομή και λειτουργικός ρόλος των εξωκυττάριων περιοχών του 

CRF1R 

 

Μελέτες μεταλλαξιγένεσης, κρυσταλλογραφίας και NMR έδειξαν ότι οι έξι 

κυστεΐνες της εξωκυττάριας περιοχής των CRF1R και CRF2R σχηματίζουν τρείς 

δισουλφιδικούς δεσμούς που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση μιας 

λειτουργικής δομής των υποδοχέων [95-102] (Εικόνα 13). 

 

Εικόνα 13. Γραφική απεικόνιστη του CRF1R. Διακρίνονται οι 6 κυστεΐνες (πράσινοι κύκλοι) της 

εξωκυττάριας Ν-περιοχής των υποδοχέων του CRF οι οποίες σχηματίζουν τρείς δισουλφιδικούς δεσμούς 

(διακεκομμένες γραμμές). Επίσης διακρίνονται οι 2 κυστεΐνες (πράσινοι κύκλοι) στις θέσεις 188 και 258, 

οι οποίες ενώνουν τις EL1 και EL2 με δισουλφιδικό δεσμό (διακεκομμένη γραμμη). 

 

EL1 EL2 N-περιοχή 
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Μετάλλαξη των κυστεϊνών αυτών του CRF1R μείωσε σημαντικά ή/και 

κατήργησε τη δέσμευση του CRF [102]. Παρόμοια, μετάλλαξη των κυστεϊνών στις 

θέσεις 188 του EL1 και 258 του EL2 του CRF1R είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση 

του δισουλφιδικού δεσμού που τις ενώνει και τη δέσμευση του CRF στον υποδοχέα 

αυτό [102]. Το αποτέλεσμα αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι EL1 και EL2 του 

CRF1R παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του υποδοχέα. Αυτό επιβεβαιώνεται 

και από μελέτες μεταλλαξιγένεσης, στις οποίες αντικατάσταση των αμινοξέων των 

βρόγχων αυτών του CRF1R με τα αντίστοιχα του CRF2R επηρέασε τις συγγένειες 

δέσμευσης των πεπτιδίων της οικογένειας του CRF [103, 104]. 

Η λειτουργική σημασία του EL2 του CRF1R φαίνεται επίσης σε μια μελέτη 

φωτοσύζευσης στην οποία διαπιστώθηκε ότι κατά τη δέσμευση της σοβαγίνης στον 

CRF1R η Lys16 του ΝΗ2-άκρου του πεπτιδίου βρίσκεται πολύ κοντά και 

συγκεκριμένα σε απόσταση 11.4 Å από τη Lys257 του EL2 του υποδοχέα [90]. 

Μελέτες μεταλλαξιγένεσης που πραγματοποιήθηκαν στο εγραστήριό μας κατέστησαν 

φανερό ότι τα αμινοξέα Trp259 και Phe260 του EL2 του CRF1R αλληλεπιδρούν με 

τα αμινοξέα 9-11 που βρίσκονται στο ΝΗ2-άκρο του CRF και της σοβαγίνης [105]. 

Παρόμοια με τη σοβαγίνη, κατα τη δέσμευση της Ucn I στον CRF1R,  το αμινοξύ 12 

στο ΝΗ2-άκρο του πεπτιδίου βρίσκεται κοντά στο EL2 του υποδοχέα [106]. Η 

σημασία του EL2 στη δέσμευση των πεπτιδίων διαπιστώθηκε και σε άλλους 

υποδοχείς της υποοικογένειας Β των GPCRs [107-111]. 

Πρόσφατα μια μελέτη αντικατέστησε αρκετά αμινοξέα σε όλες τις 

εξωκυττάριες περιοχές του CRF1R με μη φυσικά αμινοξέα που έχουν φωτοχημικές 

και κλικ-χημικές ιδιότητες με σκοπό να χαρτογραφήσει τις θέσεις δέσμευσης της Ucn 

I [112]. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι η Ucn I αλληλεπιδρά με πολλά εξωκυττάρια 

αμινοξέα του CRF1R, συμπεριλαμβανομένων και των Trp259 και Phe260 του EL2, 

συμφωνώντας με τα αποτελέσματα προηγούμενης μελέτης του εργαστηρίου μας 

[113]. Επίσης βρέθηκε ότι αντικατάσταση του αμινοξέος που βρίσκεται στα όρια της 

ΤΜ4 και ΕL2, και το οποίο είναι η Lys250, επηρέασε τη δέσμευση της Ucn I [112] 

(Εικόνα 14).   
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Εικόνα 14. Αλληλεπίδραση της της Ucn 1 με τον CRF1R. Μοριακό πρότυπο από τη μελέτη 

των Coin et al., που απεικονίζει τις αλληλεπιδράσεις της Ucn 1 (μπλε) με τη J-περιοχή (γκρι) και τη Ν-

περιοχή (ECD, πράσινο) του CRF1R. Οι Α και Β απεικονίσεις αναπαριστούν το ίδιο μοριακό πρότυπο 

από διαφορετικές γωνίες και σε διαφορετικές μεγεθύνσεις [112].   
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2. Σκοπός 

 

Η ύπαρξη ενός θετικά φορτισμένου αμινοξέος στη θέση που  αντιστοιχεί στη 

λυσίνη 250 του CRF1R (θέση 250) όλων των υποδοχέων της υποοικογένειας Β των 

GPCRs υποδηλώνει τη σημασία του στη δομή και λειτουργία των υποδοχέων αυτών. 

Πράγματι προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι η μετάλλαξη της αργινίνης ή της 

λυσίνης στη θέση 250  των υποδοχέων της σεκρετίνης και του GLP1, που ανήκουν 

στην υποοικογένεια Β των GPCRs, μείωσε σημαντικά τις συγγένειες δέσμευσης των 

πεπτιδίων. Παρόμοια, αντικατάσταση της λυσίνης 250 του CRF1R με ένα μη φυσικό 

φωτοδραστικό αμινοξύ (Azi) μείωσε τη δέσμευση του  CRF συγγενούς πεπτιδίου, 

Ucn I. Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με εκείνα από 

προκαταρκτικές μελέτες που έγιναν στο εργαστήριό μας, και έδειξαν ότι η κατάργηση 

του θετικού φορτίου στη θέση 250 (λυσίνη250 ή Κ250) του CRF1R μετά από 

αντικατάστασή του με την ηλεκτρικά ουδέτερη αλανίνη (Κ250Α) μείωσε σε 

σημαντικό βαθμό τη συγγένεια δέσμευσης του CRF και του συγγενούς της πεπτιδίου,  

σοβαγίνης.  

 

 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην υπόθεση ότι η παρουσία θετικού φορτίου 

στη θέση 250 του CRF1R φαίνεται να είναι κρίσιμη για τη δομή και τη λειτουργία του 

Εικόνα 2.1. Γραφική απεικόνιση του CRF1R. Το αμινοξύ λυσίνη (Κ) στη θέση 250 του 

δεύτερου εξωκυττάριου βρόγου (EL2) του CRF1R απεικονίζεται με πράσινο χρώμα. 
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υποδοχέα. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η επαλήθευση της 

παραπάνω υπόθεσης και η απόδειξη ότι η παρουσία θετικού φορτίου στη θέση 250 

του CRF1R είναι απαραίτητη για τη δομή και τη λειτοπυργία του. Αυτό επιτεύχθηκε 

με αντικατάσταση του θετικού φορτίου της θέσης 250 του CRF1R με ένα αρνητικό 

φορτίο όπως και με ένα ογκωδέστερο θετικό φορτίο και εξέταση των επιπτώσεων των 

εν λόγω τροποποιήσεων στη λειτουργία του υποδοχέα. 
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3. Υλικά και Μέθοδοι 

 

3.1 Μετάλλαξη του hCRF1R και κλωνοποίηση του DNA 

 

Στην ανά χείρας ερευνητική εργασία χρησιμοποιήθηκε το DNA του 

ανθρώπινου CRF1R (άγριος τύπος, WT) ευρισκόμενο στο πλασμίδιο pCΙΝ4 

(CRF1R/pCΙΝ4 – ή πλασμιδιακό DNA άγριου τύπου CRF1R/pCΙΝ4). Το εν λόγω 

πλασμιδιακό DNA δημιουργήθηκε στο εργαστήριο του κ. Γ. Λιαπάκη δια της 

μεταφοράς του DNA hCRF1R, το οποίο βρισκόταν στο πλασμίδιο pcDNA3 (ευγενική 

προσφορά του Δρ. Δημητρίου Γραμματόπουλου, Warwick University, UK), στο 

πλασμίδιο pCΙΝ4 (ευγενική προσφορά του Δρ. Jonathan Javitch, Columbia 

University, USA). Το πλασμίδιο pCIN4 έχει μέγεθος 6.552 bp, και περιλαμβάνει 

γονίδιο ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό γενετισίνη προκειμένου να είναι δυνατή η 

μετέπειτα επιλογή των επιμολυσμένων κυττάρων με το CRF1R/pCΙΝ4 ή τις 

μεταλλαγμένες μορφές του. 

Σε πρώτο στάδιο προχωρήσαμε στη μετάλλαξη της λυσίνης (Κ) που βρίσκεται 

στη θέση 250 του υποδοχέα σε ασπαρτικό οξύ (D) μέσω της μεθόδου της 

μεταλλαξιγένεσης κατευθυνόμενης θέσης (Site-Directed Mutagenesis) με αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης (PCR), με τελικό προϊόν τη δημιουργία της μετάλλαξης 

K250D. Κατ’ ουσίαν αντικαταστήσαμε με κατάλληλους εκκινητές (primers) το 

κωδικόνιο της λυσίνης (AAG) με νουκλεοτίδια που κωδικοποιούν το αμινοξύ 

ασπαρτικό οξύ (GAT) στη θέση 250 του CRF1R. Έπειτα, με τη βοήθεια τεχνικών 

μοριακής βιολογίας, τις οποίες θα δούμε αναλυτικά παρακάτω, κλωνοποιήσαμε το 

τμήμα του DNA που πλέον έφερε τη μετάλλαξη K250D και το πολλαπλασιάσαμε 

στον ξενιστή E. coli προκειμένου να παράξουμε ικανοποιητικές ποσότητες του 

επιθυμητού DNA που θα χρησιμοποιούνταν για τις μελέτες μας. 

Συνοπτικά, για την κλωνοποίηση του DNA του CRF1R (+K250D) 

ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: 

1. Απομόνωση του DNA: CRF1R, (+K250D). 
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2. Πέψη (Digestion) του DNA με ένζυμα περιορισμού και ένθεση/συρραφή 

(Ligation) του γονιδίου του μεταλλαγμένου υποδοχέα σε φορέα κλωνοποίησης 

(cloning vector), ο οποίος είχε πριν κοπεί με τα ίδια περιοριστικά ένζυμα, με σκοπό 

τη δημιουργία μορίων ανασυνδυασμένου DNA (recombinant DNA). Ο φορέας 

κλωνοποίησης ήταν ένα μόριο DNA, το πλασμίδιο pCΙΝ4, που είχε κατασκευαστεί 

τεχνητά και είχε την ικανότητα να αντιγράφεται σε έναν οργανισμό-ξενιστή 

(βακτήριο Ε.coli). 

3. Μοριακή Κλωνοποίηση. Εισαγωγή των ανασυνδυασμένων μοριών 

(πλασμιδιακό DNA CRF1R (K250D)/pCIN4) στον ξενιστή (Ε.coli), και παραγωγή 

πολλών πανομοιότυπων αντιγράφων μέσω της αναπαραγωγής του ξενιστή. 

 

3.2 Μεταλλαξιγένεση κατευθυνόμενης θέσης με αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης (PCR site-directed mutagenesis) 

 

Η μεταλλαξιγένεση κατευθυνόμενης θέσης με αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης εφευρέθηκε από τους βιοχημικούς Michael Smith (1932-2000) και 

Kary Mullis (1944-) (Nobel Prize in Chemistry, 1993). Πρόκειται για μια ευρέως 

χρησιμοποιούμενη μέθοδο μοριακής βιολογίας για τη δημιουργία επιλεκτικών 

τροποποιήσεων στην αμινοξική αλληλουχία (aminoacidic sequence) του DNA ενός 

γονιδίου και άρα των προϊόντων του, την έρευνα της δομής και της βιολογικής 

δράσης του DNA, RNA, και των πρωτεϊνικών μορίων καθώς και για τη μηχανική 

πρωτεϊνών (protein-engineering). Επομένως, χρησιμοποιώντας την παραπάνω μέθοδο 

προχωρήσαμε στη μετάλλαξη των νουκλεοτιδίων του DNA του CRF1R τα οποία 

κωδικοποιούν τη λυσίνη (Κ) στη θέση 250 σε ασπαρτικό οξύ (D). Ως εκμαγείο 

χρησιμοποιήσαμε το πλασμιδιακό DNA CRF1R/pCΙΝ4, ενώ τέσσερα (4) 

ολιγονουκλεοτίδια χρησιμοποιήθηκαν ως εκκινητές (primers), εκ των οποίων οι δύο 

(2) ήταν συμπληρωματικοί μεταξύ τους και περιελάμβαναν την μετάλλαξη Κ250D. 

Αξίζει να τονίσουμε ότι ο σχεδιασμός των εκκινητών που φέρουν τη μετάλλαξη είναι 

κρίσιμος, και αυτό γιατί τόσο ο εκκινητής όσο και το εκμαγείο πρέπει να 

υβριδοποιούνται αρκούντως καλά, ώστε να συντελεστεί η αντίδραση πολυμεράσης 

μολονότι τα νουκλεοτίδια της μετάλλαξης δεν είναι συμπληρωματικά με εκείνα του 

εκμαγείου. Έτσι, κατά το σχεδιασμό, τοποθετήσαμε στο μέσο του εκκινητή τα 

νουκλεοτίδια που κωδικοποιούν τη μετάλλαξη Κ250D και επιλέξαμε στο 3’ άκρο 
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κάθε εκκινητή να υπάρχει είτε γουανίνη (G) είτε κυτοσίνη (C) τα οποία κατά τον 

υβριδισμό τους σχηματίζουν τρεις δεσμούς υδρογόνου με τις συμπληρωματικές τους 

βάσεις σταθεροποιώντας έτσι τον υβριδισμό του εκκινητή με το DNA εκμαγείο. 

Επίσης, είχαμε κατά νου ότι το ποσοστό των προαναφερθέντων νουκλεοτιδίων 

έπρεπε να τείνει ει δυνατόν το 50% του συνόλου των νουκλεοτιδίων του εκκινητή. 

Τέλος, επιστήσαμε τη προσοχή μας στη θερμοκρασία τήξης (Τm), στην απουσία 

hairpin loops, κ.λπ. 

Πιο αναλυτικά, οι τέσσερις (4) εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

μετάλλαξη Κ250D ήταν οι ακόλουθοι: 

 

Εκκινητές (primers):  

Sense MV10: 5’- GGCGTGTACGGTGGGAGG -3’  

Antisense APAN4: 5’- GCAGACAGCGAATTAATTCCAGC -3’  

 

Για τη μετάλλαξη Κ250D (συμπληρωματικοί):  

Sense K250D: 5’- GGGCCATTGGAGATCTGTACTACG -3’ 

Antisense K250D: 5’- CGTAGTACAGATCTCCAATGGCCC -3’ 

 

Για τη δημιουργία της μετάλλαξης K250D φέραμε εις πέρας δύο (2) φάσεις 

PCR. Κατά την πρώτη φάση (Α’) έγιναν δύο (2) PCR, PCR1 & PCR2, κατά τις 

οποίες χρησιμοποιήσαμε ως εκμαγείο το πλασμιδιακό DNA CRF1R/pCΙΝ4. 

Αναφορικά με την επιμήκυνση της νεοκλεοτιδικής αλυσίδας του DNA 

χρησιμοποιήσαμε την Pfu πολυμεράση (Pfu-Polymerase) αλλά και ένα μίγμα 

νουκλεοτιδίων (dNTPs), dTTP, dATP, dCTP, dGTP, συγκέντρωσης 2.5mM το 

καθένα. 

Όσον αφορά την PCR1, χρησιμοποιήσαμε τους εκκινητές Sense Κ250D και 

Antisense APAN4. Το προϊόν της PCR1 υπολογίστηκε ότι ήταν ένα τμήμα DNA με 

μήκος ~700bp, το οποίο περιελάμβανε στο ένα άκρο του το κωδικόνιο της 

μετάλλαξης Κ250D (Εικόνα 3.1). 
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Όσον αφορά δε την PCR2 χρησιμοποιήσαμε τους εκκινητές Sense MV10 και 

Antisense Κ250D. Το προϊόν της PCR2 υπολογίστηκε ότι ήταν ένα τμήμα DNA με 

μήκος ~800bp, το οποίο περιελάμβανε στο ένα άκρο του το κωδικόνιο της 

μετάλλαξης Κ250D (Εικόνα 3.2). 

 

 

 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται τα διαλύματα της PCR1 & 

PCR2 της πρώτης φάσης. 

 

Εικόνα 3.2. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης #2 (PCR2) φάσης 1. 

Εικόνα 3.1. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης #1 (PCR1) φάσης 1. 
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 Διάλυμα για 

PCR1 

Διάλυμα για 

PCR2 

DNA template (hCRF1R-WT/pCIN4) - 

100ng/μl 

1 μl 1 μl 

                Sense 250D + Antisense APAN4                

Primers: 
                Sense MV10 + Antisense 250D 

1.5 μl + 1.5 μl 

 

- 

- 

 

1.5 μl +1.5 μl 

dNTPs (2.5mM each) 4 μl 4 μl 

Pfu Buffer 10x 4.5 μl 4.5 μl 

Mg2+  4.5 μl 4.5 μl 

H2O 28 μl 28 μl 

Final Volume per tube 45 μl 45 μl 

 

Τα παραπάνω διαλύματα θερμάνθηκαν μετά τη μίξη τους για δύο (2) λεπτά 

στους 100 οC σε θερμικό κυκλοποιητή PCR. Εν συνεχεία προστέθηκαν άλλα 5μl 

διαλύματος (τελικός όγκος 50μl.) από το μείγμα του πίνακα που ακολουθεί, το οποίο 

περιελάμβανε την Pfu polymerase. 

 

Pfu polymerase  0,5μl 

Pfu Buffer 10x 0.5μl 

Mg2+ 0.5μl 

H2O  3.5μl  

Final Volume per tube 5μl 

 

Εν συνεχεία η PCR1&2 της πρώτης φάσης (Α’) επωάστηκαν σε τρεις (3) 

διαδοχικές θερμοκρασίες (97oC για 30 δευτερόλεπτα. 55oC για 60 δευτερόλεπτα. 

72οC για 5 λεπτά) οι οποίες απαρτίζουν έναν πλήρη κύκλο PCR. Η αντίδραση 

ολοκληρώθηκε μετά το πέρας 30 τέτοιων κύκλων, ενώ στο τέλος επωάστηκαν για 

άλλα 10 λεπτά στους 72οC. Τα τμήματα του DNA που ανέκυψαν από την PCR1&2 

ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης (1%) και, αφού απομονώθηκαν και 

καθαρίστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν ως εκμαγεία για την PCR της δεύτερης φάσης για 

να λάβουμε εν τέλει ένα προϊόν μήκους 1500bp (Εικόνα 3.3), το οποίο στο μέσον του 

είχε τη μετάλλαξη Κ250D, την οποία περιέβαλαν δύο (2) θέσεις πέψης 

συγκεκριμένων περιοριστικών ενζύμων (AgeI & XagI – έγινε χρήση αυτών των 

ενζύμων κατά την υποκλωνοποίηση του τμήματος του DNA του CRF1R που 

περιελάμβανε τη μετάλλαξη Κ250D στο πλασμιδιακό DNA CRF1R/pCΙΝ4). Στη 

PCR δεύτερης φάσης (Β’) χρησιμοποιήσαμε ως εκκινητές τους Sense MV10 & 

Antisense APAN4. 
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Τα δε διαλύματα που χρησιμοποιήσαμε για τη φάση Β’ της PCR ήταν τα εξής: 

 

                               Προϊόν PCR1 (sense Κ250D) 

DNA template:  
                               Προϊόν PCR2 (antisense Κ250D) 

 

5μl 

 

5μl 

                               Sense MV10 

Primers: 

                               Antisense APAN4 

1.5μl 

 

1.5μl 

dNTPs (2.5mM each) 4μl 

Pfu Buffer 10x 4.5μl 

Mg2+ 4.5μl 

H2O 19μl 

Final Volume per tube 45μl 

 

Τα παραπάνω διαλύματα θερμάνθηκαν μετά τη μίξη τους για δύο (2) λεπτά 

στους 100 οC σε θερμικό κυκλοποιητή PCR. Εν συνεχεία προστέθηκαν άλλα 5μl 

διαλύματος (τελικός όγκος 50μl.) από το μείγμα του πίνακα που ακολουθεί, το οποίο 

περιελάμβανε την Pfu polymerase. Οι συνθήκες επώασης ήταν οι ίδιες με εκείνες των 

PCR1&2 A’ φάσης. 

 

 

 

 

 

Η PCR Β’ φάσης μας έδωσε το τμήμα εκείνο του DNA το οποίο 

περιελάμβανε τη μετάλλαξη Κ250D. Αυτό το τμήμα υποκλωνοποιήθηκε στο 

Pfu polymerase  0,5μl 

Pfu Buffer 10x 0.5μl 

Mg2+ 0.5μl 

H2O  3.5μl  

Final Volume per tube 5μl 

Εικόνα 3.3. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) φάση 2. 
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πλασμιδιακό DNA CRF1R/pCIN4 δια της ηλεκτροφορήσεως σε πήκτωμα αγαρόζης 

(1%), απομόνωσης και κοπής με τα ένζυμα περιορισμού AgeI και XagI. Μετά το 

πέρας της πέψης (digestion) το τμήμα του DNA (~817bp) ηλεκτροφορήθηκε εκ νέου 

σε πήκτωμα αγαρόζης (1%) παράλληλα με το πλασμιδιακό DNA CRF1R/pCIN4, το 

οποίο κόπηκε με τα ίδια ένζυμα περιορισμού για να αντλήσουμε το τεμάχιο των 

~5700bp. Ακολούθησαν η απομόνωση και ο καθαρισμός των τμημάτων προκειμένου 

να προχωρήσουμε στη συρραφή (ligation) των ως άνω DNA χρησιμοποιώντας το 

ένζυμο λιγάση (βλ. παρακάτω). 

 

3.3 Πέψη του DNA με τα ένζυμα περιορισμού AgeI & XagI 

 

To DNA που υποβάλαμε σε πέψη (digestion) ήταν το προϊόν της PCR Β’ 

φάσης (~1500bp), αλλά και το πλασμιδιακό DNA CRF1R/pCIN4 (6517bp). 

Χρησιμοποιήθηκαν ένζυμα περιορισμού (ενδονουκλεάσες περιορισμού [restriction 

endonuclease]), τα οποία αναγνωρίζουν μια πολύ συγκεκριμένη αλληλουχία βάσεων 

στο DNA με μήκος 5-6 βάσεων. Εν συνεχεία, τα ένζυμα διασπούν το DNA σε αυτή 

τη θέση μέσω της υδρόλυσης των φωσφοδιεστερικών δεσμών. Οι συνθήκες που 

πρέπει να λάβει υπόψη του ο πειραματιστής για την ορθή διεξαγωγή αυτής της 

μεθόδου είναι η θερμοκρασία (εν προκειμένω ρυθμίστηκε στους 37οC) , η ιοντική 

ισχύ του διαλύματος επώασης, και ο χρόνος (εν προκειμένω η διαδικασία 

ολοκληρώθηκε μετά το πέρας 2 περίπου ωρών). Τα ένζυμα που χρησιμοποιήσαμε 

ήταν το AgeI (5’-A^CCGGT-3’) και το XagI (5’-CCTNN^NNNAGG-3’) – το ^ είναι 

τα σημεία πέψης. Το μεν πλασμιδιακό DNA CRF1R/pCIN4 έδωσε δυο (2) τμήματα 

DNA μήκους ~817bp & ~5700bp (Εικόνα 3.4). Το δε DNA της PCR Β’ φάσης έδωσε 

τρία τμήματα DNA μήκους ~161bp, ~550bp, και ~817bp (το οποίο έφερε τη 

μετάλλαξη Κ250D) (Εικόνα 3.5). 
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Για την πέψη των DNA χρησιμοποιήσαμε τα ακόλουθα διαλύματα. 

 

Εικόνα 3.4. Πέψη πλασμιδιακού DNA CRF1R/pCIN4 με τα ένζυμα AgeI, XagI. 

 

Εικόνα 3.5. Πέψη του DNA της φάσης β’ της PCR το οποίο φέρει τη μετάλλαξη, με τα ένζυμα AgeI, XagI. 
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 Πέψη πλασμιδιακού 

DNA hCRF1R-WT 

DNA φάσης β’ της 

PCR  

(h/rCRF1R + 250D) 

DNA 3 μl 20 μl 

AgeI (10 units/μl) 1 μl 1 μl 

XagI (10 units/μl) 1.3 μl 1.3 μl 

Buffer Orange 10x 3 μl 3 μl 

H2O 21.7 μl 21.7 μl 

Final volume per 

tube 

30 μl 30 μl 

 

 

3.4 Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 

 

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα, μετά την ολοκλήρωση της πέψης 

ηλεκτροφορήσαμε τα τμήματα των DNA σε πήκτωμα αγαρόζης (1%) (Agarose gel 

electrophoresis). Κατά την ηλεκτροφόρηση τα τμήματα του DNA με μικρότερο 

μοριακό βάρος (MW) μεταναστεύουν προς τον θετικό πόλο γρηγορότερα απ’ ό,τι 

συμβαίνει με τα τμήματα μεγαλύτερου μοριακού βάρους, με αποτέλεσμα να 

καθίσταται δυνατός ο διαχωρισμός τους ανάλογα με το μοριακό τους βάρος, και αυτό 

γιατί το DNA είναι αρνητικώς φορτισμένο (Εικόνα 3.6). 

 

 

 

 

 

Το πήκτωμα αγαρόζης που χρησιμοποιήσαμε περιείχε 1.3 gr αγαρόζης 

διαλυμένα σε 130 ml ΤΑΕ [(242 gr Tris-Base, 57.1 ml glacial acetic acid, 18.6 gr 

Εικόνα 3.6. Συσκευή ηλεκτροφόρησης στην οποία φαίνεται η 

κατεύθυνση από τον αρνητικό προς τον θετικό πόλο. 
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EDTA (pH 8.0), αραίωσης 1/50] ύστερα από θέρμανση και ανάδευση (Εικόνα 3.7). 

Εν συνεχεία, όταν το διάλυμα έφτασε στη θερμοκρασία των ~ 50οC προσθέσαμε 3.5 

μl βρωμιούχου αιθιδίου (EtBr), το οποίο προσδένεται ανάμεσα στις δύο αλυσίδες του 

DNA, και όταν εκτεθεί στο υπεριώδες φως (UV) φθορίζει, επιτρέποντάς μας να 

ανιχνεύσουμε τα τμήματα DNA που ηλεκτροφορήθηκαν και στη συνέχεια να 

επιλέξουμε τα επιθυμητά ώστε να συνεχίσουμε τη μελέτη μας. Το μίγμα αφέθηκε 

ύστερα να πήξει στη συσκευή, αφού τοποθετήσαμε την ειδική χτένα που δημιουργεί 

μικρά πηγαδάκια. Όταν έπηξε προσθέσαμε ρυθμιστικό διάλυμα TAE (1/50 αραίωση) 

στη συσκευή μέχρι να καλυφθεί πλήρως το πήκτωμα της αγαρόζης. 

 

 

 

 

Πριν ηλεκτροφορήσουμε τα προϊόντα της πέψης προσθέσαμε 4μl 6Χ loading 

buffer (40% γλυκερόλη, 0,25% Bromophenol Blue, 0,25% Xylene Cyanol FF). Στη 

συνέχεια φορτώσαμε τα διαλύματα στα πηγαδάκια μαζί με έναν μάρτυρα (ladder), ο 

οποίος περιέχει τμήματα DNA γνωστού μοριακού βάρος προκειμένου να μπορούμε 

να υπολογίσουμε το μοριακό βάρος των δικών μας τμημάτων DNA, και ξεκινήσαμε 

την ηλεκτροφόρηση σε ηλεκτρική τάση 100V. Μετά από περίπου ~30 λεπτά η 

διαδικασία ηλεκτροφόρησης είχε ολοκληρωθεί και το πήκτωμα αγαρόζης 

απομακρύνθηκε από τη συσκευή ηλεκτροφόρησης και τοποθετήθηκε σε υπεριώδες 

φως ώστε να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε και να απομονώσουμε τα επιθυμητά 

τμήματα DNA. 

 

Εικόνα 3.7. Διαδικασία δημιουργίας πηκτώματος αγαρόζης. 
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3.5 Απομόνωση του DNA από το πήκτωμα αγαρόζης (gel extraction) 

 

Η απομόνωση των τμημάτων DNA από το πήκτωμα αγαρόζης (Εικόνα 3.8) 

εκτελέστηκε με τη βοήθεια του kit Nucleospin® Extract 2 της Macherey-Nagel. Η 

διαδικασία απομόνωσης του DNA είχε ως εξής: 

1. Για κάθε 100mg πηκτώματος αγαρόζης (<2%) προσθέτουμε 200μl 

ρυθμιστικό διάλυμα ΝΤ1.  

2. Επωάζουμε τα πηκτώματα για 10 λεπτά στους 50oC, αναδεύοντας ανά 2 

λεπτά χρησιμοποιώντας vortex μέχρι την πλήρη διάλυσή τους.  

3. Τοποθετούμε μία στήλη (column) μέσα σε ένα σωλήνα συλλογής 

(collection tube) (2ml) και φορτώνουμε με δείγμα. Φυγοκεντρούμε για 30 

δευτερόλεπτα στις 10000g. Απορρίπτουμε το υγρό (Bind DNA to column).  

4. Προσθέτουμε στη στήλη 600μl ρυθμιστικού διαλύματος ΝΤ3 και 

φυγοκεντρούμε πάλι για 30 δευτερόλεπτα στις 10000g. Απορρίπτουμε ξανά το υγρό 

και επαναλαμβάνουμε το βήμα αυτό (Wash silica membrane).  

5. Φυγοκεντρούμε για 2 λεπτά για να απομακρυνθεί πλήρως το NT3 και να 

στεγνώσει πλήρως η στήλη (Dry silica membrane).  

6. Τοποθετούμε τη στήλη σε ένα νέο στείρο tube, προσθέτουμε σε αυτή 20μl 

ρυθμιστικού διαλύματος NE (5mM Tris-Cl, pH=8,5) και αφήνουμε τη στήλη πάνω 

από 3 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Φυγοκεντρούμε για 1 λεπτό. Το υγρό που 

εκλούστηκε περιέχει το DNA που θέλαμε να απομονώσουμε (Elute DNA).  

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.8. Διαδικασία απομόνωσης DNA από πήκτωμα 

.αγαρόζης.. 
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3.6 Συρραφή τμημάτων DNA (Ligation) 

 

Τα τμήματα που ενώσαμε (συρραφή) με τη βοήθεια του ενζύμου DNA λιγάση 

(T4 ligase/Fermentas) ήταν το κομμάτι DNA το οποίο προέκυψε από τη β’ φάση της 

PCR με τη μετάλλαξη Κ250D (ΜW: ~817bp) και το κομμάτι του πλασμιδιακού DNA 

CRF1R/pCIN4 (MW: ~5700bp) (Εικόνα 3.9). Η συρραφή έλαβε χώρα σε συσκευή 

που διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή στους 16οC, για 16 ώρες περίπου. Το διάλυμα 

που χρησιμοποιήσαμε ήταν το εξής: 

 

DNA insert: φάση β’ της PCR - hCRF1 +Κ250D       

(κομμένο με ΑgeI, XagI)  
10μl 

DNA vector: hCRF1R - WT (κομμένο με ΑgeI, XagI) 2μl 

Τ4 ligase 2μl 

T4 Buffer 10X 4μl 

H2O 22μl 

Final Volume per tube 40μl 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.9. Συρραφή κομματιών DNA με σκοπό τη δημιουργία του πλασμιδιακού DNA CRF1R-K250D/pCΙΝ4. 
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3.7 Μετασχηματισμός βακτηρίων με το πλασμιδιακό DNA CRF1R-

K250D/pCΙΝ4 και πολλαπλασιασμός τους 

  

Μετασχηματισμός (transformation) ορίζεται ως η μονόδρομη μεταφορά 

εξωκυττάριου DNA στο εσωτερικό των κυττάρων, με συνέπεια τη φαινοτυπική 

μεταβολή του δέκτη. Ο βακτηριακός μετασχηματισμός παρατηρήθηκε από τον 

Frederick Griffith το 1928, ενώ το 1944 ο Oswald Avery et al. κατέστησαν σαφές πως 

το DNA ήταν υπεύθυνο για τη γενετική μεταβολή που παρατηρήθηκε. Τα 

βακτηριακά είδη ποικίλλουν ως προς την ικανότητά τους να προσλαμβάνουν DNA. 

Δεκτικά κύτταρα (competent cells) ονομάζουμε εκείνα που υφίστανται προετοιμασία 

για να προσλάβουν DNA μέσω μετασχηματισμού, μολονότι μονάχα ένα μικρό 

ποσοστό αυτών προσλαμβάνουν εν τέλει το DNA.  

Τα δεκτικά βακτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την ανά χείρας εργασία ήταν 

τα DH-10b E.coli, τα οποία ξεπαγώσαμε σε πάγο (για 15-20 λεπτά) από τους -80oC 

όπου αποθηκεύονταν. Εν συνεχεία, προσθέσαμε 200μl βακτηρίων στο πλασμιδιακό 

μας DNA (40μl) και επωάσαμε το μείγμα για 30 λεπτά σε πάγο. Έπειτα, θερμάναμε 

ταχύτατα τα βακτήρια στους 42οC για 45 δευτερόλεπτα, ενώ μετά από αυτό το 

χρονικό διάστημα τα τοποθετήσαμε εκ νέου στον πάγο για 2 λεπτά. Κατόπιν, 

προσθέσαμε 900μl θρεπτικού υγρού Luria-Bertani Broth (LB) (10g Tryptone, 5g 

Yeast extract, 5g NaCl, 1ml 1N NaOH σε τελικό όγκο 1 λίτρο) και επωάσαμε τα 

βακτήρια για 1 ώρα στους 37οC. Έπειτα, τα βακτήρια φυγοκεντρήθηκαν για 5 λεπτά 

σε 3000rpm, ενώ η πελέτα επαναιωρήθηκε σε 100μl LB και το εναιώρημα βακτηρίων 

επιστρώθηκε σε τρυβλίο που περιείχε άγαρ-LB και το αντιβιοτικό αμπικιλλίνη σε 

συγκέντρωση 60μg/ml προκειμένου να επιτευχθεί επιλογή των βακτηρίων που είχαν 

προσλάβει το πλασμιδιακό μας DNA, και άρα έφεραν το γονίδιο που τα καθιστούσε 

ανθεκτικά στο αντιβιοτικό αμπικιλλίνη. Ως τελικό στάδιο αυτής της διαδικασίας 

ακολούθησε επώαση των βακτηρίων για 16 ώρες σε θερμοκρασία 37οC. 

Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος προχωρήσαμε στη λήψη 

αποικιών, πολλαπλασιαμό αυτών σε δοκιμαστικό σωλήνα με προσθήκη 10ml 

θρεπτικού LB + αμπικιλλίνη (60μg/ml) για 16 ώρες στους 37οC υπό συνεχή 

ανάδευση, και, τέλος, απομόνωση και ταυτοποίηση του DNA. 
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3.8 Απομόνωση DNA από τα βακτήρια DH-10b E.coli (Mini-prep) & 

επιβεβαίωση της μετάλλαξης 

 

Το πλασμιδιακό DNA hCRF1R-K250D/pCΙΝ4 απομονώθηκε από τα βακτήρια 

με τη βοήθεια του kit Nucleospin® Plasmid της Macherey-Nagel ως ακολούθως: 

1. Φυγοκέντριση των βακτηρίων για 30 δευτερόλεπτα στις 11.000g σε 

θερμοκρασία δωματίου (RT). 

2. Αφαίρεση του υπερκείμενου. Επαναιώρηση του ιζήματος με 250μl 

διαλύματος A1. 

3. Προστέθηκαν 250μl διαλύματος A2 στα βακτήρια και έπειτα από επώαση για 

5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (RT) πραγματοποιήθηκε η λύση τους. 

4. Προστέθηκαν 300μl διαλύματος εξουδετέρωσης Α3. Φυγοκέντρηση για 7 

λεπτά στις 11.000 g σε θερμοκρασία δωματίου (RT). 

5. Το υπερκείμενο μεταφέρθηκε σε στήλη Nucleospin Plasmid. Φυγοκέντρηση 

για 1 λεπτό στις 11.000g σε θερμοκρασία δωματίου (RT) (Bind DNA). 

6. Προστέθηκαν στη στήλη 600μl διαλύματος Α4 που περιείχε αιθανόλη. 

Φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στις 11.000g σε θερμοκρασία δωματίου (RT). 

Απόρριψη του υγρού. Αυτό το βήμα επαναλήφθηκε για ακόμα μία φορά 

(wash silica membrane). 

7. Απόρριψη του υγρού. Φυγοκέντρηση για 2 λεπτά σε 11.000g σε θερμοκρασία 

δωματίου (RT) (dry silica membrane). 

8. Τέλος, προσθέσαμε 40μl TE (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH=8.03) στη 

στήλη. Το υγρό συλλέχθηκε μετά από επώαση της στήλη με το TE για λίγα 

λεπτά (~5). Αυτό το προϊόν περιείχε το πλασμιδιακό DNA hCRF1R-

Κ250D/pCΙΝ4. 

Τέλος, για την επιβεβαίωση της μετάλλαξης Κ250D στο πλασμιδιακό DNA 

CRF1R/pCIN4 έγινε ανάγνωση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, χρησιμοποιώντας 

τον Genetic Analyser 3100 της Applied Biosystems και ακολουθώντας το 

πρωτόκολλο της εταιρείας. 
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3.9 Κυτταροκαλλιέργειες 

 

Για τα πειράματα δέσμευσης και ενεργοποίησης που θα δούμε παρακάτω 

χρησιμοποιήσαμε την κυτταρική σειρά ΗΕΚ 293 [(Human Embryonic Kidney 293 

cells) (Εικόνα 3.10) (ευγενική προσφορά του Δρ. Jonathan Javitch, Columbia 

University, USA)], η οποία προέρχεται από ανθρώπινα εμβρυϊκά κύτταρα νεφρού, 

και τα οποία επιμολύνθηκαν με το DNA του ανθρώπινου αδενοϊού τύπου 5 (Ad)5. 

Για την επίστρωση των HEK 293 κυττάρων χρησιμοποιήσαμε στείρα τρυβλία 

διαμέτρου 60 mm ή 100 mm, ανάλογα με τις ανάγκες των πειραμάτων. Τα κύτταρα 

διατηρήθηκαν σε καλλιέργεια μέσα σε επωαστικό κλίβανο θερμοκρασίας 37oC, 5% 

CO2/95% αέρα και 100% υγρασία, συνθήκες ιδανικές για την ανάπτυξη των 

ευκαρυωτικών κυττάρων. Το θρεπτικό υλικό που χρησιμοποιήσαμε για την 

καλλιέργεια των κυττάρων ήταν το DMEM/F12/ΒCS, το οποίο περιελάμβανε 

DMEM/F12 (1:1) (2.5 mM L-γλουταμίνη, 15mM HEPES, 1.125 g/L NaHCO3, 

Ιnvitrogen) και 10% ορό βοός (ΒCS, Ηyclone). Η ανανέωση του θρεπτικού υλικού 

γινόταν κάθε 48 ώρες, ενώ τα κύτταρα πριν την έναρξη της πειραματικής διαδικασίας 

είχαν φτάσει σε πυκνότητα ~90%. 

 

 

Τα κύτταρα καταψύχονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στους -80οC, και 

μετά το πέρας λίγων ημερών μεταφέρονταν σε υγρό άζωτο, προκειμένου να 

διατηρούνται σε μικρό αριθμό ανακαλλιεργειών και τα πειράματα να λαμβάνουν 

χώρα στην ίδια φάση λογαριθμικής αύξησης των κυττάρων και περίπου στον ίδιο 

αριθμό ανακαλλιεργειών. Πιο αναλυτικά, τα κύτταρα επαναιωρήθηκαν σε υλικό 

κατάψυξης (BCS με 10% DMSO) και το κυτταρικό εναιώρημα τοποθετήθηκε σε 

σωληνάριο βαθιάς κατάψυξης και μεταφέρθηκε σε πρώτη φάση στους -80οC, όπου 

Εικόνα 3.10. Φωτογραφία κυττάρων HEK 293 
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σταδιακά καταψύχθηκε. Εν συνεχεία, το κατεψυγμένο εναιώρημα μεταφέρθηκε σε 

υγρό άζωτο για τη μακροχρόνια διατήρηση του. Εν αντιθέσει με την κατάψυξη των 

κυττάρων, η οποία είναι ομαλή για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των κυττάρων, 

κατά την απόψυξη η μετάβαση επιβάλλεται να είναι απότομη σε υδατόλουτρο 

θερμοκρασίας 37οC με συνεχή ανάδευση. Έπειτα τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν εκ 

νέου σε τρυβλίο το οποίο περιείχε θρεπτικό υλικό καλλιέργειας ~10ml. 

Η επιμόλυνση των κυττάρων HEK 293 με το πλασμιδιακό DNA CRF1R-

K250D/pCΙΝ4 έγινε με τον ακόλουθο τρόπο: 

1. Τα κύτταρα που καλλιεργούσαμε σε θρεπτικό υλικό DMEM/F12 (1:1), το 

οποίο περιείχε 2,5 mM L-γλουταμίνη, 15 mM HEPES, 1,125 g/L NaHCO3 

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% CO2/95% αέρα και υγρασία 100%. 

2. Την επόμενη μέρα αναμίξαμε 3μg πλασμιδιακού DNA που κωδικοποιούσε 

τον CRF1R (άγριο τύπο ή τη μετάλλαξη Κ250D) σε 600 μl OptiMEM μαζί 

με 12 μl Turbofect. 

3. Ακολούθησε επώαση του μείγματος σε θερμοκρασία δωματίου για 15 - 20 

λεπτά της ώρας. Σε αυτό το διάστημα τα HEK 293 εκπλύθηκαν με 

ΟptiMEM και προστέθηκαν σε αυτά 3400 μl ΟptiMEM. 

4. Όταν τελείωσε η επώαση το μείγμα των 600 μl του ΟptiMEM που 

περιείχε το Turbofect και το πλασμιδιακό DNA, αναμίχθηκε με τα 

προαναφερθέντα 3400 μl OptiMEM, που υπήρχαν στο τρυβλίο με τα ΗΕΚ 

293 κύτταρα και επωάστηκαν για 4-18 ώρες σε θερμοκρασία 37οC, 

ατμόσφαιρα 5% CO2/95% αέρα και υγρασία 100%. 

5. Όταν ολοκληρώθηκε η επώαση του βήματος 4, το μείγμα 

ΟptiMEM/Turbofect/DNA αφαιρέθηκε και στα κύτταρα προστέθηκε 

θρεπτικό υλικό DMEM/F12 (1:1) (2,5 mM L-γλουταμίνη, 15 mM HEPES, 

1,125 g/L NaHCO3, 10% ΒCS, καθώς και το αντιβιοτικό γενετισίνη (G-

418) σε συγκέντρωση 800 μg/ml). 
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6. Έπειτα από κάθε 48 ώρες το θρεπτικό υλικό ανανεωνόταν, μέχρι να 

θανατωθούν όλα τα κύτταρα που δεν εκφράζανε την πρωτεΐνη εκείνη που 

τα καθιστά ανθεκτικά στο αντιβιοτικό γενετισίνη, δηλαδή την 

φωσφοτρανσφεράση της νεομυκίνης, ή NPT II. 

7. Όταν εμφανίστηκαν κυτταρικές αποικίες από κύτταρα HEK 293 ανθεκτικά 

στη γενετισίνη, αυτά τα κύτταρα περισυλλέγησαν και καλλιεργήθηκαν σε 

θρεπτικό υλικό DMEM/F12 (1:1) που περιείχε 2,5 mM L-γλουταμίνη, 15 

mM HEPES, 1,125 g/L NaHCO3, 10% ΒCS + γενετισίνη. Οι κυτταρικές 

αυτές σειρές χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των πειραμάτων. 

 

3.10 Φαρμακολογικός χαρακτηρισμός του υποδοχέα  

 

Προκειμένου να γίνει φαρμακολογικός χαρακτηρισμός του CRF1R 

πραγματοποιήσαμε μελέτες δέσμευσης χρησιμοποιώντας ραδιενεργό ιώδιο [125Ι]. 

Σκοπός μας ήταν ο προσδιορισμός της χημικής συγγένειας δέσμευσης των πεπτιδίων 

σοβαγίνη και αστρεσίνη (Astressin) σε συναγωνισμό με την [125I]-Tyr0-σοβαγίνη 

τόσο στον φυσιολογικό (άγριος τύπος, WT) όσο και στους μεταλλαγμένους υποδοχείς 

hCRF1R (+Κ250D) και hCRF1R (+K250R) σε κύτταρα που εκφράζανε σταθερά τους 

παραπάνω υποδοχείς. Αναφορικά με τον υποδοχέα hCRF1R + K250R είχε ήδη 

συντελεστεί η απαιτούμενη μοριακή βιολογία προκειμένου να γίνει λήψη της 

μετάλλαξης Κ250R και εν συνεχεία η δημιουργία κυτταρικής σειράς στην οποία 

εκτελέσαμε τα πειράματα δέσμευσης με σοβαγίνη και αστρεσίνη, αφού είχε, επίσης, 

γίνει η επιβεβαίωση της μετάλλαξης K250R. 

  

3.11 Μελέτες συναγωνιστικής δέσμευσης 

 

 Υλικά- Συσκευές 

 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Θρεπτικό υλικό DMEM/F12 (1:1) (2.5 mM L-γλουταμίνη, 15mM HEPES, 
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1.125 g/L NaHCO3), Gibco, life technologies 

Ορός βοός FBS (Fetal bovine serum), Gibco, life technologies 

Αλβουµίνη ορού βοός Bovine Serum Albumin, BSA (Sigma, USA) 

h/r CRF Bachem, Germany 

[125I]-Tyr0-σοβαγίνη 2200 Ci (81.4 TBq)/mmol NEN Life Science Products, USA 

Βακιτρακίνη, Bacitracin Sigma, USA 

Απροτινίνη, Aprotinin Sigma, USA 

Πολυαιθυλενιμίνη, PEI Merck, USA 

Τρυβλία καλλιεργειών SARSTEDT, Germany 

Σωληνάρια χαμηλής 

κατακράτησης eppendorf  

Kisker, Germany 

Φίλτρα ινών υάλου ΑΗ934 Whatman International Ltd., England 

Σωληνάρια 3 ml SARSTEDT, Germany 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Φυγόκεντρος  Jouan CR422, France 

Φυγόκεντρος Eppendorf Centrifuge 5415, Germany 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός Olympus, Japan 

Επωαστικός κλίβανος Thermo Forma Thermo Fisher Scientific Inc., USA 

Ομογενοποιητής polytron Janke & Kunkel IKA Ultra Turrax T25, Germany 

Υδατόλουτρο Salvis AG, Switzerland 

Συσκευή διήθησης Brandel Cell Harvester, USA 

Μετρητής γ – ακτινοβολίας, 

απόδοσης 80%   

LKB Wallac 1275 minigamma, Finland 

 

 Διαλύματα 

 

 

ΔΙΑΛΥΜΑ (Α) ΔΙΑΛΥΜΑ (Β) ΔΙΑΛΥΜΑ (Γ) ΔΙΑΛΥΜΑ (Δ) 

137 mM NaCl 20 mM HEPES 20 mM HEPES 137 mM NaCl 

2,7 mM KCl 10 mM MgCl2·6H20 10 mM MgCl2·6H20 2,7 mM KCl 
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 Μέθοδος 

 

ΗΕΚ 293 κύτταρα που εκφράζανε τον υποδοχέα CRF1R (άγριου τύπου (WT), 

τη μετάλλαξη Κ250D, και τη μετάλλαξη Κ250R) καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ  η πυκνότητα των κυττάρων που χρησιμοποιήσαμε 

για τη διεξαγωγή των πειραμάτων ήταν ~90%. Αρχικά, αφαιρέσαμε το θρεπτικό 

υλικό από τα κύτταρα, τα οποία εκπλύθηκαν ταχύτατα με ρυθμιστικό διάλυμα A και 

μεταφέρθηκαν σε σωληνάριο των 15 ml, ενώ εν συνεχεία τα κυτταρικά εναιωρήματα 

φυγοκεντρήθηκαν σε 1000g για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (RT). Το 

κυτταρικό ίζημα που προέκυψε από τη φυγοκέντρηση επαναιωρήθηκε σε 1,5 ml 

ρυθμιστικού διαλύματος B, και ομογενοποιήθηκε σε ομογενοποιητή Polytron για 10-

15 δευτερόλεπτα στις 20000 στροφές/λεπτό στους 4οC. Τα μεμβρανικά 

ομογενοποιήματα φυγοκεντρήθηκαν στις 16000g για 10 λεπτά στους 4οC και τα 

ιζήματα επαναιωρήθηκαν σε όγκο ρυθμιστικού διαλύματος Γ ανάλογο των αναγκών 

του πειράματος. Έπειτα 50 μl από τα αραιωμένα μεμβρανικά ομογενοποιήματα 

επωάστηκαν σε σωληνάρια χαμηλής κατακράτησης (low retention) τύπου Eppendorf, 

παρουσία 150 μl διαλύματος (25 - 45 pM [125I]-Tyr0-σοβαγίνης), απουσία (ολική 

δέσμευση) ή παρουσία (ομόλογη συναγωνιστική δέσμευση) αυξανομένων 

συγκεντρώσεων μη ραδιοσημασμένης σοβαγίνης ή αστρεσίνης (πειράματα 

ετερόλογης συναγωνιστικής δέσμευσης). Προσδιορίσαμε τη μη ειδική δέσμευση 

(Non Specific Binding (NSB)) παρουσία μεγάλης σύγκεντρωσης (0,5-1 μM) 

σοβαγίνης. Τέλος, τα δείγματα επωάστηκαν σε θερμοκρασία 20-22οC για 2 ώρες σε 

ήπια ανάδευση (30 αναδεύσεις/λεπτό). 

Ο διαχωρισμός της δεσμευμένης με τον υποδοχέα από την ελεύθερη [125I]-

Tyr0-σοβαγίνη, έγινε μέσω διήθησης (με τη βοήθεια φίλτρων ινών υάλου ΑΗ934) σε 

4,3 mM 

Na2HPO4·2H2O 

2 mM EGTA 2 mM EGTA 4,3 mM Na2HPO4·2H2O 

1,47 mM KH2PO4 0,93 μg/ml απροτινίνη 0,1% BSA 1,4 mM KH2PO4 

2 mM EDTA 0,2 mg/ml 

βακιτρακίνη 

0,93 μg/ml απροτινίνη 0,01% Triton X-100 

pH 7,3 στους 37oC pH 7,1 στους 4oC 0,2 mg/ml βακιτρακίνη pH 7,1 στους 4oC 

  pH 7,1 στους 20oC  
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συσκευή Brandel υπό κενό αέρος (Εικόνα 3.11). Τα φίλτρα είχαν επωαστεί ήδη για 

μια ώρα σε διάλυμα πολυαιθυλενιμίνης 0,3% στους 4οC πριν τη χρησιμοποίησή τους. 

Μετά το τέλος της διήθησης τα φίλτρα εκπλύθηκαν τρεις φορές με 1,5 ml (τη φορά) 

διαλύματος Δ και μετρήθηκαν σε μετρητή γ-ακτινοβολίας. Η ποσότητα των 

μεμβρανών που χρησιμοποιήθηκε ήταν τέτοια ώστε η ειδική δέσμευση να ήταν ίση ή 

μικρότερη του 10% της ολικής δέσμευσης. Η ειδική δέσμευση ορίστηκε ως η ολική 

μείον τη μη ειδική δέσμευση. 

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων συναγωνιστικής δέσμευσης αναλύθηκαν 

με μη γραμμική ανάλυση (nonlinear regression analysis), μέσω του λογισμικού 

GraphPad Prism 4.0, ενώ οι τιμές IC50 υπολογίστηκαν σύμφωνα με το μοντέλο 

ύπαρξης ενός πληθυσμού θέσεων δέσμευσης (one-site competition model). Οι τιμές 

KI  υπολογίστηκαν από τις τιμές IC50 των πειραμάτων ετερόλογης συναγωνιστικής 

δέσμευσης με τη χρήση του λογισμικού GraphPad Prism 4.0. Οι τιμές KD για την 

[125I]-Tyr0-σοβαγίνη υπολογίστηκαν αναλύοντας τα αποτελέσματα των πειραμάτων 

ομόλογης συναγωνιστικής δέσμευσης με τη χρήση του λογισμικού GraphPad Prism 

4.0. 

  

Εικόνα 3.11. Συσκευή Brandell. 
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4. Αποτελέσματα 

 

4.1 Μετάλλαξη K250D του CRF1R 

 

Με σκοπό να εξετάσουμε το ρόλο της λυσίνης στη θέση 250 (Lys250) στη 

λειτουργία του CRF1R, αντικαταστήσαμε το αμινοξύ αυτό με ασπαρτικό οξύ 

(Κ250D). Επίσης στη μελέτη αυτή εξετάσαμε τις λειτουργικές ιδιότητες  του 

μεταλλαγμένου Κ250R CRF1R. Ο Κ250R υποδοχέας δημιουργήθηκε σε 

προηγούμενες μελέτες του εργαστηρίου μας με αντικατάσταση της  Lys250 με 

αργινίνη.  

Η Κ250D μετάλλαξη επιτεύχθηκε με τεχνικές μοριακής βιολογίας και 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PCR, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 

«Υλικά και Μέθοδοι». Η επιβεβαίωση της εισαγωγής της μετάλλαξης Κ250D έγινε 

με αλληλούχιση του πλασμιδιακού DNA που κωδικοποιεί τον Κ250D CRF1R 

(Εικόνας 4.1). 
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4.2 Επίδραση των μεταλλάξεων Κ250R και K250D στη δέσμευση της 

σοβαγίνης 

 

Με σκοπό να εξετάσουμε τις επιπτώσεις των Κ250R και K250D μεταλλάξεων 

στη λειτουργία του CRF1R προσδιορίσαμε τις συγγένειες δέσμευσης των CRF 

συγγενών πεπτιδίων, σοβαγίνης και αστρεσίνης, πριν και μετά τις μεταλλάξεις.  

Η μετάλλαξη K250R είχε ως συνέπεια τη σημαντική μείωση της συγγένειας 

δέσμευσης της σοβαγίνης για τον CRF1R. Συγκεκριμένα η συγγένεια δέσμευσης της 

σοβαγίνης για τον K250R υποδοχέα (-logIC50 = 7.600 ή IC50 = 25.1 nM) ήταν 16 

φορές μικρότερη απο εκείνη (-logIC50 = 8.790 ή IC50 = 1.6 nM) για τον άγριο τύπο 

(WT) CRF1R (Εικόνα 4.2). Πολύ μεγαλύτερη επίπτωση στη συγγένεια δέσμευσης της 

σοβαγίνης για τον CRF1R είχε η μετάλλαξη Κ250D. Συγκεκριμένα, η συγγένεια 

δέσμευσης της σοβαγίνης για τον K250D υποδοχέα (-logIC50 = 6.428 ή IC50 = 373.3 

nM) ήταν 233 φορές μικρότερη απο εκείνη για τον WT CRF1R (Εικόνα 4.2). 

 

 

 

Εικόνα 4.2. Συναγωνιστική δέσμευση της σοβαγίνης στον άγριο τύπο CRF1R, και στους μεταλλαγμένους υποδοχείς 

Κ250R και K250D. Ο συναγωνισμός της δέσμευσης της ραδιοιωδιωμένης Tyr0–σοβαγίνης από τη σοβαγίνη, 

πραγματοποιήθηκε, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο «Υλικά και Μέθοδοι», σε μεμβρανικά ομογενοποιήματα κυττάρων 

ΗΕΚ 293 που εκφράζανε σταθερά τον άγριο τύπο (WT) CRF1R ή τους μεταλλαγμένους υποδοχείς Κ250R και K250D. Οι 

μέσοι όροι των τιμών (εις διπλούν) και τα σταθερά λάθη τους προέρχονται από ένα χαρακτηριστικό πείραμα που έγινε 2-5 

φορές με παρόμοια αποτελέσματα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε μη γραμμικά και υπολογίστηκε η τιμή -logIC50. 
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4.3 Επίδραση των μεταλλάξεων Κ250R και K250D στη δέσμευση της 

αστρεσίνης 

 

Η μετάλλαξη K250R είχε ως συνέπεια τη μείωση της συγγένειας δέσμευσης 

της αστρεσίνης για τον CRF1R. Συγκεκριμένα η συγγένεια δέσμευσης της αστρεσίνης 

για τον K250R υποδοχέα (-logIC50 = 7.239 ή IC50 = 57.7 nM) ήταν 3 φορές μικρότερη 

απο εκείνη (-logIC50 = 7.748 ή IC50 = 17.8 nM) για τον άγριο τύπο (WT) CRF1R 

(Εικόνα 4.3). Μεγαλύτερη επίπτωση στη συγγένεια δέσμευσης της αστρεσίνης για 

τον CRF1R είχε η μετάλλαξη Κ250D. Συγκεκριμένα, η συγγένεια δέσμευσης της 

αστρεσίνης για τον K250D υποδοχέα (-logIC50 = 7.070 ή IC50 = 85.1 nM) ήταν 5 

φορές μικρότερη απο εκέινη για τον WT CRF1R (Εικόνα 4.3). 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 4.3. Συναγωνιστική δέσμευση της αστρεσίνης στον άγριο τύπο CRF1R, και στους 

μεταλλαγμένους υποδοχείς Κ250R και K250D. Ο συναγωνισμός της δέσμευσης της 

ραδιοιωδιωμένης Tyr0–σοβαγίνης από την αστρεσίνη, πραγματοποιήθηκε, όπως αναφέρεται στο 

κεφάλαιο «Υλικά και Μέθοδοι», σε μεμβρανικά ομογενοποιήματα κυττάρων ΗΕΚ 293 που 

εκφράζανε σταθερά τον άγριο τύπο (WT) CRF1R ή τους μεταλλαγμένους υποδοχείς Κ250R και 

K250D. Οι μέσοι όροι των τιμών (εις διπλούν) και τα σταθερά λάθη τους προέρχονται από ένα 

χαρακτηριστικό πείραμα που έγινε 2-5 φορές με παρόμοια αποτελέσματα. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έγινε μη γραμμικά και υπολογίστηκε η τιμή -logIC50.  
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5. Συζήτηση 

 

Στη παρούσα ερευνητική εργασία εξετάσαμε τον λειτουργικό ρόλο της θετικά 

φορτισμένης λυσίνης στη θέση 250 (Κ250) του CRF1R. Η επιλογή του εν λόγω 

αμινοξέος βασίστηκε στα εξής:  

1) Σε όλους τους υποδοχείς της υποοικογένειας Β των GPCRs το φορτίο της θέσης 

(θέση 250) που αντιστοιχεί με τη θέση 250 του CRF1R είναι πάντα θετικό, είτε 

λυσίνη είτε αργινίνη [111] (Εικόνα 5.1). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η 

παρουσία θετικού φορτίου στη θέση 250 των υποδοχέων της υποοικογένειας 

αυτής πιθανόν παίζει σημαντικό δομικό ή/και λειτουργικό ρόλο 

2) Σε συμφωνία με τη παραπάνω υπόθεση η μετάλλαξη της αργινίνης (R255) του 

υποδοχέα της σεκρετίνης, που αντιστοιχεί στη Κ250 του CRF1R, μείωσε 

σημαντικά τη βιολογική ισχύ του πεπτιδίου [107]. Παρόμοια, η αντίστοιχη 

λυσίνη288 στον υποδοχέα (GLP1R) του Glucagon-like peptide-1 (GLP1) 

φαίνεται να παίζει σημαντικό λειτουργικό ρόλο αφού αντικατάστασή της με 

αλανίνη ή λευκίνη μείωσε κατά πολύ τη συγγένεια δέσμευσης του πεπτιδίου 

[111]. 

3) Όπως συμβαίνει στους υποδοχείς της σεκρετίνης και του GLP1, έτσι και στον 

CRF1R αντικατάσταση της Κ250 με το μη φυσικό φωτοδραστικό αμινοξύ Uaa 

p-azido-phenylalanine (Azi) μείωσε τη δέσμευση της ουροκορτίνης [112].  

4) Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με προηγούμενα 

προκαταρκτικά πειράματα μεταλλαξιγένεσης κατευθυνόμενης θέσης  που 

έγιναν στο εργαστήριό μας, και έδειξαν ότι η κατάργηση του θετικού φορτίου 

στη θέση 250 (λυσίνη250 ή Κ250) του CRF1R έπειτα από αντικατάστασή του 

με την ηλεκτρικά ουδέτερη αλανίνη (Κ250Α) μείωσε σε σημαντικό βαθμό τη 

συγγένεια με την οποία δεσμεύονται τα πεπτίδια CRF και σοβαγίνη στον 

CRF1R.  
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Εικόνα 5.1. Διατήρηση του θετικού φορτίου στη θέση 250 των 

υποδοχέων της υποοιγένειας Β των GPCRs [111]. 

 

Με βάση τα παραπάνω συνεχίσαμε τη μελέτη του ρόλου της θέσης 250 στη 

λειτουργία του CRF1R, μεταλλάσοντας τη Κ250 στη θετικά φορτισμένη αργινίνη 

(Κ250R) με σκοπό να διατηρήσουμε το θετικό φορτίο της θέσης αυτής. Επίσης, 

μεταλλάξαμε τη Κ250 στο αρνητικά φορτισμένο ασπαρτικό οξύ (K250D). Στη 

συνέχεια, εκφράσαμε σταθερά τους μεταλλαγμένους υποδοχείς Κ250R και K250D 

καθώς και τον άγριο τυπο (WT) CRF1R σε HEK 293 κύτταρα με σκοπό να 

εξετάσουμε την επίδραση των παραπάνω μεταλλάξεων στη συγγένεια δέσμευσης της 

σοβαγίνης και της αστρεσίνης σε πειράματα δέσμευσης [125I]-Tyr0-σοβαγίνης. Τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων δέσμευσης έδειξαν ότι η μετάλλαξη Κ250R μείωσε 

τη συγγένεια δέσμευσης της σοβαγίνης, αλλά όχι τόσο όσο η μετάλλαξη Κ250D. Η 

δραματική μείωση της συγγένειας δέσμευσης της σοβαγίνης μετά τη μετάλλαξη 

Κ250D πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός οτι η αντικατάσταση του θετικού φορτίου 

της λυσίνης με το αντίστοιχο αρνητικό του ασπαρτικού οξέος δεν επηρέασε απλά τη 

δέσμευση του πεπτιδίου αλλά και τη δομή της περιοχής γύρω από την Κ250 θέση. 

250 
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Πράγματι, αντικατάσταση της Κ250 του CRF1R με την καλά ανεκτή αλανίνη 

(Κ250Α) (προκαταρκτικά πειράματα του εργαστηρίου μας) μείωσε τη συγγένεια 

δέσμευσης της σοβαγίνης αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όσο αυτόν με το οποίο μείωσε η 

Κ250D μετάλλαξη. Η αλανίνη, εκτός από ηλεκτρικά ουδέτερο αμινοξύ, δε προκαλεί 

σημαντικές δομικές αλλαγές όταν αντικαθιστά κάποιο άλλο αμινοξύ. Η 

αντικατάσταση με αλανίνη λοιπόν είναι μια πολύ καλά ανεκτή μετάλλαξη, γεγονός 

που επίσης στηρίζεται στο ότι το αμινοξύ αυτό είναι το πλέον διαδεδομένο στις 

πρωτεΐνες και βρίσκεται συχνά σε όλες δομές των πρωτεϊνών και σε όλες τις θέσεις 

αυτών [114, 115]. 

Η πιθανότητα η λυσίνη της θέσης 250 να παίζει σημαντικό δομικό ρόλο ίσως 

να σχετίζεται και με το γεγονός ότι η Κ250D μετάλλαξη, αλλα όχι η Κ250Α (όπως 

βρέθηκε σε προκαταρκτικά πειράματα του εργαστηρίου μας), μείωσε τη συγγένεια 

δέσμευσης της αστρεσίνης (έστω και σε πολύ μικρότερο βαθμό από εκείνη της 

σοβαγίνης). Η αστρεσίνη, ειναι ανταγωνιστής και άρα λιγότερο ευαίσθητος σε 

δομικές αλλαγές από ό,τι οι αγωνιστές, όπως η σοβαγίνη. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με το ότι η αστρεσίνη δεσμεύεται στην εξωκυττάρια Ν-περιοχή του 

CRF1R [91], που βρίσκεται μακριά από τη θέση 250, υποδηλώνει ότι η Κ250D 

μετάλλαξη προκάλεσε τέτοιες δομικές αλλαγές που δεν προκλήθηκαν από την καλά 

ανεκτή Κ250Α μετάλλαξη, και οι οποίες μεταφερόμενες στις θέσεις δέσμευσης της 

αστρεσίνης επηρέασαν τη δέσμευσή της. Παρόμοια με την Κ250D, η Κ250R 

μετάλλαξη μείωσε τη συγγένεια δέσμευσης της αστρεσίνης αλλά σε μικρότερο 

βαθμό. Το γεγονός ότι η αντικατάσταση της λυσίνης 250 με την ογκωδέστερη 

αργινίνη, παρά τη διατήρηση του θετικού φορτίου στη θέση αυτή, άλλαξε έστω και 

λίγο τη συγγένεια δέσμευσης της αστρεσίνης ενισχύει τη πρόταση ότι οι 

φυσικοχημικές ιδιότητες της πλευρικής αλυσίδας του αμινοξέος στη θέση 250 του 

CRF1R παίζουν σημαντικό ρόλο στη δομή και λειτουργία του υποδοχέα. Το 

συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με το γεγονός οτι η Κ250R μετάλλαξη μείωσε αρκετά τη 

συγγένεια δέσμευσης της σοβαγίνης παρά το ότι το θετικό φορτίο διατηρήθηκε στην 

εν λόγω θέση.   

Η λυσίνη 250 εκτός από τον σπουδαίο ρόλο που παίζει στη διατήρηση της 

λειτουργικής δομής του CRF1R πιθανόν να είναι ταυτόχρονα και σημείο επαφής της 

σοβαγίνης, αλληλεπιδρώντας με αυτή. Αυτό συμπεραίνεται από το ότι αντικατάσταση 

της Κ250 με την καλά ανεκτή αλανίνη μείωσε τη συγγένεια δέσμευσης της σοβαγίνης 

αλλά όχι της αστρεσίνης (προηγούμενες προκαταρκτικές μελέτες). Πειραματικές 
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μελέτες σε άλλους GPCRs έχουν δείξει ότι ορισμένα αμινοξέα τους έχουν διττό ρόλο, 

τόσο διατηρώντας τη λειτουργική δομή του υποδοχέα όσο και αλληλεπιδρώντας με 

τους προσδέτες. Συγκεκριμένα, στον β2-αδρενεργικό υποδοχέα μελετήθηκε η 

επίδραση της αφαίρεσης χημικών ομάδων από την επινεφρίνη σε συνδυασμό με την 

αντικατάσταση των σερινών 204 και 207 της ΤΜ5 του υποδοχέα στις λειτουργικές 

ιδιότητες του [116]. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής οδήγησαν στο συμπέρασμα 

ότι οι μεταλλάξεις των σερινών 204 και 207 του β2-αδρενεργικό υποδοχέα δεν 

επηρέασαν μόνο την αλληλεπίδρασή του με την επινεφρίνη αλλά επέφεραν και 

δομικές αλλαγές στον ίδιο τον υποδοχέα. Οι δομικές αυτές αλλαγές τροποποίησαν το 

βαθμό μετατροπής του υποδοχέα από τις ενεργές στερεοδιαμορφώσεις του στις 

ανενεργές. Παρόμοια, το Asp105 του Μ1 μουσκαρινικού υποδοχέα της 

ακετυλοχολίνης φάινεται να έχει διττή λειτουργία, συνεισφέροντας στην 

σταθεροποίηση της ανενεργού δομής του υποδοχέα αλλά και παίζοντας ρόλο στην 

αλληλεπίδραση του υποδοχέα με προσδέτες [117]. 

Ένα πιθανό αμινοξύ της σοβαγίνης με το οποίο θα μπορούσε η Κ250 του 

CRF1R να αλληλεπιδράσει ηλεκτροστατικά είναι το αρνητικά φορτισμένο ασπαρτικό 

οξύ στη θέση 8 (Asp8) του ΝΗ2-άκρου του πεπτιδίου. Το γεγονός ότι η αστρεσίνη 

είναι ένα συνθετικό πεπτίδιο που έχει κομμένο το ΝΗ2-άκρο του έτσι ώστε να μην 

περιέχει το Asp8 συμφωνεί με το γεγονός ότι η καλά ανεκτή Κ250Α μετάλλαξη δεν 

επηρέασε τη συγγένεια δέσμευσης του πεπτιδίου αυτού. Στις υποθέσεις αυτές 

καταλήγουμε από τις παρακάτω παρατηρήσεις: 

1) Σύμφωνα με το «πρότυπο δύο περιοχών» (Εικόνα 12) μόνο τα αμινοξέα του 

ΝΗ2-άκρου της σοβαγίνης αλληλεπιδρούν με τη J-περιοχή του CRF1R, στην 

οποία υπάρχει η Κ250 

2) Από τα αμινοξέα του ΝΗ2-άκρου  του πεπτιδίου το μοναδικό που έχει αρνητικό 

φορτίο και με το οποίο θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει ηλεκτροστατικά η 

θετικά φορτισμένη Κ250 είναι το Asp8 

3) Το Asp9 του CRF (και το αντίστοιχο Asp8 της σοβαγίνης) πιθανόν παίζει 

σημαντικό λειτουργικό ρόλο δεδομένου ότι διατηρείται σε όλα τα πεπτίδια της 

οικογένειας του CRF (Εικόνα 5.2)  

4) Ο σημαντικός λειτουργικός ρόλος του Asp9 του CRF (και του αντίστοιχου Asp8 

της σοβαγίνης) φαίνεται από το γεγονός ότι αντικάταστασή του από αλανίνη 

ελάττωσε τη βιολογική δραστικότητα του πεπτιδίου [69] 
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Πεπτίδιο Θέση 

αμινοξέος 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

h/rCRF S E E P P I 
S 

L 
D 

L T F H L L R E V L 

Astressin                 fb      H     L       L       R       E      V      L 

a-hel-CRF              D      L      T      F      H      L       L       R      E      M       L 

OCRF S Q E P P I S L D L T F H L L R E V L 

BCRF S Q E P P I S L D L T F H L L R E V L 

PCRF S E E P P I S L D L T F H L L R E V L 

SCRF S E E P P I S L D L T F H L L R E V L 

XCRF A E E P P I S L D L T F H L L R E V L 

HUcn  D N P S L S I D L T F H L L R T L L 

r/mUcn  D D P P L S I D L T F H L L R T L L 

suUtn1 N D D P P I S I D L T F H L L R N M I 

cUtn1 N D D P P I S I D L T F H L L R N M I 

solUtn1 S E E P P M S I D L T F 
H 

M L R N M I 

mUtn1 S E E P P M S I D L T F H M L R N M I 

fUtn1 S E D P P M S I D L T F H M L R N M I 

Sauv  Q G P P I S I D L S L E 
L 

L R K M I 

Sauv (11-40)                fb      H 
L 

     L      R     K      M      I 

Sauv (8-40)         D      L     S     L     E 
L 

     L      R     K      M      I 

 

Εικόνα 5.2. Αλληλουχία αμινοξέων του ΝΗ2-άκρου των ενδογενών και συνθετικών πεπτιδίων της 

οικογένειας του CRF. Το Asp9 (κόκκινο) του CRF (και το αντίστοιχο Asp8 της σοβαγίνης) διατηρείται 

σε όλα τα πεπτίδια της οικογένειας του CRF. 

 

Συμπερασματικά, η λυσίνη 250 πιθανόν διατηρεί τη λειτουργική δομή του 

CRF1R και, ταυτόχρονα αλληλεπιδρά με τα πεπτίδια-αγωνιστές της οικογένειας του 

CRF. 

 

h/rCRF: 

human/rαt 
CRF 

oCRF: ovine 
CRF 

Sauv: frog 
Sauvagine 

pCRF: 
porcine CRF 

sCRF: 

suckerfishC
RF 

Sauv(8-40): 

Sauvagine(8-
40) 

r/mUcn: 

rat/mouse 
Urocortin                      

sUtn1: 

suckerfish 
Urotensin-1      

Sauv(11-40): 

Sauvagine(1
1-40) 

cUtn1: carp 
Urotensin-1                                

sUtn1: sole 
Urotensin-1        

mUtn1: 

maggy 
Urotensin-1 

fUtn1: 

flounder 
Urotensin-1                              

bCRF: 
bovine CRF                  

hUcn:  

human 
Urocortin 

a-hel-CRF: 

Alpha-

helical 

CRF(9-41)               

xCRF: 

xenopus 
CRF 

bf denotes 
the D-Phe 
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