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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ACTH Adrenocorticotropin Hormone (Αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη) 

cAMP Cyclic adenosine monophosphate (κυκλική μονοφωσφορική 

αδενοσίνη) 

CORT Glycocorticoids (γλυκοκορτικοειδή) 

CRF/CRH Corticotropin Releasing Factor/Corticotropin Releasing Hormone 

(Εκλυτικός παράγοντας της κορτικοτροπίνης) 

CRF1R Corticotropin Releasing Hormone Receptor type 1 (υποδοχέας 

τύπου 1 της εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης) 

CRF2R Corticotropin Releasing Hormone Receptor type 2 (υποδοχέας 
τύπου 2 της εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης) 
 

CRF3R 
 

Corticotropin Releasing Hormone Receptor type 3 (υποδοχέας 
τύπου 3 της εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης) 
 

DAG Diacylglycerol (διακυλογλυκερόλη) 

DMEM Dulbecco's Modified Eagle Medium (θρεπτικό υλικό) 

DMSO Dimethyl sulfoxide (διμέθυλο-σουλφοξείδιο) 

DNA Deoxyribonucleic acid (δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ) 

EC50 Efficiency Concentration (συγκέντρωση δραστικότητας του 50%) 

EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid (αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ) 

EL2 Δεύτερος εξωκυττάριος βρόγχος 

GDP Guanosine diphosphate (διφωσφορική αδενοσίνη) 

GPCRs G – protein coupled receptors (υποδοχείς που συζεύγνυνται με τις 

G-πρωτεΐνες) 

GTP Guanosine-5'-triphosphate (τριφωσφορική αδενοσίνη) 

GTP-γS guanosine 5'-O-[gamma-thio]triphosphate (υπομονάδα γ της 

διεγερτικής τριφωσφορικής γουανοσίνης) 
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HEK 293 Human Embryonic Kidney 293 cells 

HEPES 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid 

HPA Hypothalamic-pituitary-adrenal axis (υποθαλαμο-υποφυσο-

επινεφριδιακός άξονας) 

IL3 Third intracellular loop 
 

IP3 Inositol 1,4,5-trisphosphate (1, 4, 5 –τριφωσφορική ινοσιτόλη) 

LC Locus coeruleus (υπομέλανας τόπος) 

NE Norepinephrine (νορεπινεφρίνη) 

NMR Nuclear magnetic resonance (πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός) 

Pi 
 

Phosphate (φώσφορος) 

PIP2 Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (φωσφατιδυλινοσιτόλη) 

PKA Protein kinase A (πρωτεϊνική κινάση Α) 

PKC Protein kinase C (πρωτεϊνική κινάση C) 

PLC Phospholipase C (φωσφολιπάση C) 

POMC Propiomelanocortin (προ-οπιο-μελανοκορτίνη)  

PVN 
 

Paraventricular nucleus (παρακοιλιακός πυρήνας) 

SCAM Substituted-cysteine accessibility method (μέθοδος διαθεσιμότητας 

των κυστεϊνών-υποκαταστατών) 

SVG Sauvagine (σοβαγίνη) 
 

TΜs Transmembrane domains (διαμεμβρανικές έλικες 

Tris (hydroxymethyl) aminomethan  

Ucn Urocortin (ουροκορτίνη) 

ΚΝΣ Κεντρικό νευρικό σύστημα 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο εκλυτικός παράγοντας της κορτικοτροπίνης (CRF) είναι ένα πεπτίδιο 41 αμινοξέων που 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές φυσιολογικές και παθοφυσιολογικές καταστάσεις του 

οργανισμού. Πολλές από τις δράσεις του CRF επιτελούνται μέσω αλληλεπίδρασης του με τον 

τύπου 1 υποδοχέα του CRF (CRF1R). Ο  CRF1R ανήκει στην οικογένεια των υποδοχέων της 

πλασματικής μεμβράνης του κυττάρου που συζευγνύονται με τις G πρωτεΐνες (GPCRs). Ο  

CRF1R, όπως πολλοί άλλοι GPCRs, μπορεί να διεγείρει διαφορετικές G-πρωτεΐνες και έτσι 

διαφορετικές κυτταρικές σηματοδοτικές οδούς μετά από αλληλεπίδραση του με διαφορετικούς 

προσδέτες.  

Όπως όλοι οι GPCRs, έτσι και ο CRF1R αποτελείται από 7 διαμεμβρανικές περιοχές (TMs), 

που ενώνονται μεταξύ τους με τρεις εξωκυττάριους και τρεις ενδοκυττάριους βρόγχους. Σε 

προηγούμενη ερευνητική εργασία που έλαβε χώρα στο εργαστήριο μας αποδείχτηκε ότι τα 

αμινοξέα Trp259 και Phe260 του δεύτερου εξωκυττάριου βρόγχου (EL2) του CRF1R 

αλληλεπιδρούν με τον CRF και το συγγενές του πεπτίδιο, σοβαγίνη. Επίσης βρέθηκε ότι η 

αλληλεπίδραση των αμινοξέων αυτών του υποδοχέα με τη σοβαγίνη παίζει σημαντικό ρόλο 

στην CRF1R-επαγόμενη διέγερση των Gs-πρωτεινών και άρα παραγωγή ενδοκυττάριου 

κυκλικού ΑΜΡ. Ομως ο ρόλος της αλληλεπίδρασης των αμινοξέων αυτών του CRF1R με τον 

CRF στη κυτταρική σηματοδότηση είναι ακόμα αδιευκρίνιστος.   

Στη παρούσα εργασία προσδιορίσαμε το ρόλο της αλληλεπίδρασης του CRF με τα Trp259 

και Phe260 του CRF1R στη επαγόμενη από τον υποδοχέα αυτόν κυτταρική σηματοδότηση. Για 

την επίτευξη του σκοπού αυτού αντικαταστήσαμε ταυτόχρονα τα Trp259 και Phe260 του CRF1R 

με αλανίνη (Αla), (Trp259Ala/Phe260Ala ή W259Α/F260Α), και προσδιορίσαμε την επίδραση 

της μετάλλαξης στην ισχύ του CRF να διεγείρει τις Gs πρωτείνες  και έτσι τη παραγωγή 

ενδοκυττάριου κυκλικού ΑΜΡ σε κύτταρα που εκφράζανε μόνιμα τον υποδοχέα. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η W259Α/F260Α μετάλλαξη δεν επηρέασε σημαντικά την ισχύ του 

CRF να ενεργοποιεί, μέσω του CRF1R, τις Gs πρωτείνες, παρά το γεγονός ότι η μετάλλαξη αυτή 

μείωσε πάρα πολύ τη συγγένεια δέσμευσης του πεπτιδίου για τον υποδοχέα αυτόν. Αντίθετα, η 

W259Α/F260Α μετάλλαξη μείωσε τόσο τη συγγένεια δέσμευσης όσο και την ισχύ της σοβαγίνης 

να διεγείρει, μέσω του CRF1R, τις Gs πρωτείνες.   

Τα αποτελέσματα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αλληλεπίδραση των Trp259 και 

Phe260 του CRF1R με διαφορετικούς προσδέτες, πιθανόν, επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο 

διαφορετικές κυτταρικές σηματοδοτικές οδούς που διεγείρονται από τον CRF1R. Μελέτες σε 

εξέλιξη θα αποδείξουν αν  η κατάργηση της αλληλεπίδρασης διαφορετικών πεπτιδίων με τα 

Τrp259 και Phe260 επηρεάζουν κυτταρικές οδούς διαφορετικές εκείνης των Gs πρωτεινών.    



5 
 

Ευχαριστίες 1 

Συντομογραφίες 2 

Περίληψη 
 

4 

 
Πίνακας περιεχομένων 5 

 

1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
7 

 
1.1   Ο εκλυτικός παράγοντας της κορτικοτροπίνης (CRF) 

 

 
7 

1.2   Δράσεις του CRF πεπτιδίου στα συστήματα του οργανισμού 

 Ρύθμιση του υποθαλαμο–υποφυσο –επινεφριδιακού άξονα 

 Δράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) 

 Δράσεις σε άλλα συστήματα 
 

7 
7 
8 
9 
 

1.3   Κατανομή και εντοπισμός του CRF στο ΚΝΣ 10 
 

1.4   Συγγενή πεπτίδια του CRF 
 

10 

1.5   Δομή και λειτουργία του CRF και της σοβαγίνης 
 

11 

1.6   Υποδοχείς του CRF 
 

12 

1.7   Εντοπισμός των υποδοχέων του CRF στο ΚΝΣ  
 

14 

1.8   Δομή του CRF1R 
 

14 

1.9   Αλληλεπίδραση του CRF1R με τους προσδέτες του  
 

17 

1.10 Σύζευξη του CRF1R με G πρωτεΐνες 
 
1.11 CRF1R-επαγόμενη κυτταρική σηματοδότηση 
 

19 
 
23 

1.12 Η λειτουργική σημασία του δεύτερου εξωκυττάριου βρόγχου του 
CRF1R   

 
 

24 

2) ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

25 

3) ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ  
 

26 

3.1    Βιολογικα υλικά 
 

26 

3.2    Κυτταροκαλλιέργειες  

 Απόψυξη κυττάρων 

 Επίστρωση κυττάρων 

26 
27 
27



 

6 
 

 Αραίωση κυττάρων (split) 

 Ψύξη κυττάρων 
 

27 
27 

3.3  Επιμόλυνση κυττάρων με πλασμιδιακό DNA (transfection) και 
δημιουργία  κυτταρικών σειρών που εκφράζουν σταθερά τους 
υποδοχείς  (Stables) 

 

28 

3.4   Φαρμακολογικός χαρακτηρισμός του υποδοχέα 
3.4.1  Μελέτες συναγωνιστικής δέσμευσης 
3.4.2  Μελέτες μέτρησης ενδοκυττάριου κυκλικού AMP 

 

29 
29 
32 

4) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

35 

4.1  Επίδραση της διπλής μετάλλαξης W259A/F260A στη συγγένεια 
δέσμευσης της σοβαγίνης 

 

35 

4.2  Επίδραση της διπλής μετάλλαξης W259A/F260A στη συγγένεια 
δέσμευσης του CRF  

 

36 

4.3   Επίδραση της μετάλλαξης W259A/F260A στην ισχύ της σοβαγίνης 
 

37 

4.4   Επίδραση της μετάλλαξης W259A/F260A στην ισχύ του CRF  
 

38 

5) ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

39 

6) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

45 

 

  



 

7 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  Ο εκλυτικός παράγοντας της κορτικοτροπίνης (CRF) 

 
Το 1948, οι μελέτες του Geoffrey Harris έφεραν στο φως τα πρώτα στοιχεία ότι η ρύθμιση της 

λειτουργίας της υπόφυσης ελέγχεται από εκκρινόμενες ουσίες μιας άλλης δομής του κεντρικού 

νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), τον υποθάλαμο [1,2]. Το 1955, η υπόθεση αυτή ενισχύθηκε από 

τα αποτελέσματα των in vitro πειραμάτων δύο διαφορετικών ερευνητικών ομάδων, εκείνης των  

Guillemin και Rosenberg και εκείνης των Saffran και Schally, τα οποία έδειξαν την ύπαρξη ενός 

υποθαλαμικού παράγοντα που διέγειρε την έκκριση της αδρενοκορτικοτρόπου ορμόνης (ACTH) 

στον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης [3,4]. Ο υποθαλαμικός αυτός παράγοντας απομονώθηκε 

από τον υποθάλαμο προβάτου και ταυτοποιήθηκε από τον Vale, το 1981, δίνοντας του την 

ονομασία εκλυτικός παράγοντας της κορτικοτροπίνης (CRF) [5]. Ο CRF ή αλλιώς και εκλυτική 

ορμόνη της κορτικοτροπίνης (ή κορτικοεκλυτίνη) (CRH) είναι ένα πεπτίδιο που αποτελείται από 

41 αμινοξέα, έχει μοριακό βάρος 4671 Da και έχει ως κύρια φυσιολογική λειτουργία τη διέγερση 

της σύνθεσης και έκκρισης της υπόφυσιακής φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης (ACTH) [5,6].  

 
 

1.2 Φυσιολογικές δράσεις του CRF  
 

 Δράση στον υποθαλαμο–υποφυσο–επινεφριδιακού άξονα 

 
Ο CRF κατέχει κυρίαρχο ρόλο στη ρύθμιση της δραστηριότητας του υποθαλαμο–υποφυσο –

επινεφριδιακού άξονα (HPA άξονας) μετά την έκλυση του απο τον υποθάλαμο [7-9]. 

Συγκεκριμένα, ο CRF συντίθεται και απελευθερώνεται από τους CRF-νευρώνες, τα σώματα των 

οποίων βρίσκονται στους παρακοιλιακούς πυρήνες του υποθαλάμου (PVN) και προβάλλουν 

τους άξονες τους στα τριχοειδή αγγεία της μέσης προεξοχής που αποτελούν μέρος της πυλαίας 

κυκλοφορίας [10]. Στη συνέχεια, ο CRF μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας καταλήγει στα 

κορτικοτρόφα κύτταρα του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης (αδενοϋπόφυση) όπου διεγείρει τη 

παραγωγή της προοπιοµελανοκορτίνης (POMC) [11]. Η POMC, το πρόδρομο μόριο της 

κορτικοτροπίνης (ACTH) και της β-ενδορφίνης, διεγείρει την παραγωγή και έκκριση τους στον 

πρόσθιο λοβό της υπόφυσης [5].  Μετά την απελευθέρωση της, η ACTH μεταφέρεται μέσω της 

κυκλοφορίας του αίματος στα επινεφρίδια, στο φλοιό των οποίων δρά διεγείροντας τη 

βιοσύνθεση και απελευθέρωση γλυκοκορτικοειδών, αλδοστερόνης και ανδρογόνων [7]. Τέλος, 

τα γλυκοκορτικοειδή (CORT) δρουν σε πολλούς ιστούς του οργανισμού, συμπεριλαμβανόμενου 
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του εγκέφαλου και παίζoυν σημαντικό ρόλο σε πολλές φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού 

(Εικόνα 1) [12].  

 
 

 
 

Εικόνα 1. Ο υποθάλαμο-υπόφυσο-επινεφριδιακός άξονας (HPA άξονας). Ο CRF (ή CRH) 

απελευθερώνεται από τον υποθάλαμο και αφού εισέλθει στην πυλαία κυκλοφορία, καταλήγει στην 

υπόφυση όπου διεγείρει την έκκριση κορτικοτροπίνης (ACTH). Στη συνέχεια η κορτικοτροπίνη διεγείρει 

την έκκριση γλυκοκορτικοειδών (CORT) από το φλοιό των επινεφριδίων. 

 
 

 

 Δράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) 
 

Εκτός από την ρύθμιση του HPA άξονα ο CRF δρα και σε άλλα φυσιολογικά συστήματα, 

συμπεριλαμβανομένου του ΚΝΣ στο οποίο έχει δράση  νευροπεπτίδιου/νευροδιαβιβαστή. Η 

ενορχηστρωμένη αυτή δράση του CRF συντονίζει και ελέγχει τις αποκρίσεις του οργανισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των  συμπεριφορικών, σε διάφορα ερθίσματα (στρεσσογόνα) με σκοπό 

την διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού. Απορρύθμιση της δράσης του CRF στα 

συστήματα αυτά σχετίζεται με την εμφάνιση διαφόρων ασθενειών. Αξιοσημείωτο αποτελεί το 

γεγονός ότι απορρύθμιση της δράσης του CRF στο ΚΝΣ έχει βρεθεί ότι παίζει ρόλο στη 

παθοφυσιολογία νευροψυχιατρικών νόσων όπως άγχος και κατάθλιψη, στις οποίες έχουν 

παρατηρηθεί τροποποιημένα επίπεδα συγκεντρώσεων του πεπτιδίου αυτού στον εγκέφαλο 

HPA άξονας 
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[13,14]. Παρόμοια σε ανθρώπους που διαγνώστηκαν με κατάθλιψη βρέθηκαν αυξημένες 

συγκεντρώσεις CRF στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό τους [15,16]. Επιπρόσθετα, αρκετές μελέτες 

που πραγματοποιήθηκαν σε πειραματόζωα, έδειξαν ότι στοχευόμενη μικροέγχυση CRF του 

πεπτιδίου σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου οδήγησε σε συμπτώματα άγχους και 

κατάθλιψης, ενώ χορήγηση μικρομοριακών μη πεπτιδικών ανταγωνιστών του CRF προκάλεσαν 

αγχόλυση [17-21].   

Η συσχέτιση κατάθλιψης και αυξημένων επιπέδων CRF στο ΚΝΣ ενισχύεται από το γεγονός 

ότι η θεραπεία με χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων μείωσε τις αυξημένες τιμές 

συγκεντρώσεων του CRF στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών [22,23]. Ο ρόλος του CRF στην 

κατάθλιψη πιθανόν σχετίζεται με το γεγονός ότι  το πεπτίδιο αυτό διεγείρει την έκκριση 

νορεπινεφρίνης (ΝΕ) από νοραδρενεργικούς νευρώνες. Συγκεκριμένα, μελέτες σε 

πειραματόζωα έχουν δείξει ότι χορήγηση CRF στον υπομέλανα τόπο  (LC) εγκεφάλου προκαλεί 

αύξηση νορεπινεφρίνης στη περιοχή αυτή [24].  

 

 Δράσεις σε άλλα συστήματα 
 
Επιπρόσθετα των δράσεων του στο ΚΝΣ, ο CRF παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία 

πολλών συστημάτων στην περιφέρεια όπως εκείνων του καρδιαγγειακού, γαστρεντερικού, 

ανοσοποιητικού και αναπαραγωγικού. Εκτός της άμεσης  καρδιοπροστατευτικής δράσης του 

CRF και των συγγενών του πεπτιδίων (που αναφέρονται παρακάτω) ο CRF έχει και έμμεση 

δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα [25-33]. Η έμμεση αυτή δράση οφείλεται στην CRF-

επαγώμενη αύξηση της έκκρισης νοραδρεναλίνης και επινεφρίνης από τα επινεφρίδια οι οποίες 

τροποποιώντας τη λειτουργία του αυτόνομου σύστηματος προκαλούν αλλαγές στη μέση 

αρτηριακή πίεση και καρδιακό ρυθμό [34-36].  

Στο γαστρεντερικό σύστημα ο CRF τροποποιεί την εντερική κινητικότητα [37] ενώ στο 

αναπαραγωγικό σύστημα ρυθμίζει την παραγωγή ανδρογόνων όπως τεστοστερόνης (από τα 

κύτταρα Leydig), και παίζει ρόλο στην κύηση επηρεάζοντας την συσταλτικότητα του μυομητρίου 

και την απελευθέρωση προσταγλανδινών [38-40].   

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

1.3 Κατανομή και εντοπισμός του CRF στο ΚΝΣ 
 

Αρκετές μελέτες εντόπισαν CRF νευρώνες σε πολλές περιοχές του ΚΝΣ. Ο CRF  εντοπίζεται 

σε διάφορους πυρήνες του υποθαλάμου όπως ο μέσος προοπτικός, ο μεσοραχιαίος, ο 

τοξοειδής, ο οπίσθιος και οι πυρήνες του μαστίου [41-45]. Ομως ο παρακοιλιακός πυρήνας του 

υποθαλάμου (PVN) είναι η κύρια θέση που εντοπίζονται τα κυτταρικά σώματα των CRF-

νευρώνων που προβάλλουν τους άξονες τους στα τριχοειδή αγγεία της μέσης προεξοχής και 

επηρεάζουν την έκκριση ορμονών από την πρόσθια υπόφυση, [10, 41-45].   

Επιπρόσθετα του υποθαλάμου ο CRF εντοπίζεται και σε άλλες περιοχές του ΚΝΣ όπως στον 

πυρήνα της ραφής που παίζει ρόλο στην παθοφυσιολογία της κατάθλιψης [46] στον πυρήνα του 

Edinger-Westphal,  στον κοιλιακό πυρήνα της καλύπτρας και στο εγκεφαλικό στελέχος [47]. 

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι ορισμένοι CRF νευρώνες του PVN προβάλλουν τους 

άξονες τους στην κατώτερη μοίρα του εγκεφαλικού στελέχους και του νωτιαίου μυελού και 

εμπλέκονται στη ρύθμιση της λειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος [48]. Νευρώνες 

της αμυγδαλής που εκφράζουν τον CRF προβάλλουν τους άξονες τους στον PVN ρυθμίζοντας 

μαζί με τον ιππόκαμπο, τη λειτουργία του και κατ’επέκταση τη δραστηριότητα του ΗΡΑ άξονα 

[14]. Ιδίαιτερη ενδιαφέρουσα αποτελεί η θεωρία ότι από τον κεντρικό πυρήνα της αμυγδαλής 

πιθανόν προέρχεται μεγάλο μέρος  του CRF που υπερεκκρίνεται σε ψυχιατρικούς ασθενείς και 

του οποίου η σύνθεση βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο των γλυκοκορτικοειδών που τα επίπεδα 

τους είναι τροποποιημένα στους εν λόγω ασθενείς [14, 49-51] .  

 

 

1.4 Συγγενή πεπτίδια του CRF 
 

Με την πάροδο του χρόνου ανακαλύφθηκαν διάφορα πεπτίδια (CRF-συγγενή πεπτίδια) τα 

οποία παρουσίαζαν παρόμοιες ιδιότητες με αυτές του CRF. Πολλά από αυτά εντοπίστηκαν τόσο 

στα θηλαστικά όσο και σε ψάρια και αμφίβια. Αναλυτικά, από το είδος Catostomus commersoni 

(είδος ψαριού) απομονώθηκε η ουροτενσίνη Ι καθώς και από το δέρμα βάτραχου του είδους 

Phyllomedusa sauvegei  απομονώθηκε το πεπτίδιο σοβαγίνη (SVG), της οποίας η αλληλουχία 

των αμινοξέων είναι πάνω από 50% ταυτόσημη με εκείνη του CRF (Εικόνα 2) [52,53]. 

Επιπρόσθετα, το 1995 η ομάδα του Vaughan, απομόνωσε από αρουραίους ένα νέο πεπτίδιο 

συγγενές του CRF, την ουροκορτίνη (Ucn),  με παρόμοιες δράσεις με εκείνες του CRF και της 

οποίας η αλληλουχία των αμινοξέων είναι κατά 43% ταυτόσημη με εκείνη του CRF (Εικόνα 2) 

[54,55].  
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Η ουροκορτίνη εκφράζεται ευρέως σε αρκετές περιοχές του ΚΝΣ όπως  στους  πυρήνες 

Edinger-Westphal, στον υπεροπτικό πυρήνα του υποθαλάμου, στα κύτταρα του πρόσθιου 

κέρατος του νωτιαίου μυελού και στα κύτταρα Purkinje της παραγκεφαλίδας [56,57].  Όπως και 

ο  CRF,  έτσι και η ουροκορτίνη εντοπίζεται επίσης, σε αρκετούς ιστούς της περιφέρειας, όπως 

σε καρδιά, έντερο, σπλήνα, προστάτη, δέρμα, θύμο αδένα, πλακούντα, καθώς και σε όργανα 

του ανοσοποιητικού συστήματος, εξηγώντας έτσι τις διάφορες δράσεις της στους ιστούς αυτούς 

[58,59]. 

 

 

 
 

Εικόνα 2. Αλληλουχίες των αμινοξέων του CRF και των συγγενών του πεπτιδίων. h/rCRF: 

human/rat CRF, oCRF: ovine CRF, hUcn: human Urocortin, Sauv: frog Sauvagin, mUcnII: mouse 

Urocortin II, mUcnIII: mouse Urocortin III [59]. 

 
 

1.5 Δομή και λειτουργία του CRF και της σοβαγίνης 
 

Ο CRF και τα συγγενή του πεπτίδια, αποτελούνται από 40 – 41 αμινοξέα και η δομή τους 

διακρίνεται σε τρία μέρη. Περιλαμβάνουν ένα αμινοτελικό άκρο (1ο- 7ο αμινοξύ), μία ενδιάμεση 

περιοχή (8ο- 32ο αμινοξύ) και ένα καρβοξυτελικό άκρο (36ο- 41ο αμινοξύ). Η ενδιάμεση περιοχή 

μπορεί να σχηματίσει δομή άλφα-έλικας ιδιάιτερα όταν βρεθεί σε υδρόφοβο περιβάλλον όπως 

εκείνο της λιπιδικής διπλοστιβάδας των κυττάρων ή διαλύματος τριφθοροαιθανόλης. 

Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι τα αμινοξέα του 8 έως 32 του CRF τείνουν να αποκτήσουν δομή 

άλφα-έλικας όταν το πεπτίδιο βρίσκεται σε υδρόφοβο διάλυμα τριφθοροαιθανόλης ενώ έχει 

ακαθόριστη δομή σε υδατικό διάλυμα [60]. Παρόμοια με τον CRF, τα αμινοξέα 7-31 της 

σοβαγίνης αποκτούν δομή άλφα-έλικας όταν βρίσκονται σε υδρόφοβο περιβάλλον [60]. Σε αυτή 
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την άλφα ελικοειδή δομή θεωρείται ότι τα πεπτίδια βρίσκονται στη βιολογικά δραστική τους 

στερεοδιαμόρφωση. Τα παραπάνω, οδήγησαν στην υπόθεση πως η αλληλεπίδραση των CRF 

πεπτιδίων με τις θέσεις δέσμευσής τους, που βρίσκονται στο λιπιδικό περιβάλλον της 

πλασματικής μεμβράνης του κυττάρου, προσδίδει άλφα-ελικοειδή δομή σε αυτά. Η υπόθεση 

αυτή ενισχύθηκε από το γεγονός ότι αντικαταστάσεις αμινοξέων του CRF με αμινοξέα που 

σταθεροποίησαν τη δομή άλφα-έλικας, αύξησαν τη βιολογική δραστικότητα του πεπτιδίου [41]. 

 
 
 
1.6 Υποδοχείς του CRF  

 
Ο CRF και τα συγγενή του πεπτίδια επιτελούν τις πολλαπλές βιολογικές δράσεις τους μέσω 

αλληλεπίδρασης τους με ειδικές θέσεις δέσμευσης [61]. Οι ειδικές αυτές θέσεις δέσμευσης είναι 

γλυκοπρωτείνες της πλασματικής μεμβράνης του κυττάρου που συζευγνύονται με G πρωτεΐνες 

και έχουν μοριακό βάρος 58.000 - 75.000 Da [41,61,62].  

Η αλληλεπίδραση των θέσεων δέσμευσης του CRF με G πρωτεΐνες διαπιστώθηκε από το 

γεγονός ότι η δέσμευση του πεπτιδίου μειώθηκε ή αυξήθηκε παρουσία GTP-γS ή μαγνησίου, 

αντίστοιχα. Το GTP-γS είναι ένα μη υδρολυόμενο παράγωγο του GTP το οποίο δεσμεύεται μη 

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

πρωτεΐνών και των θέσεων δέσμευσης του CRF που έχει δεσμεύει με υψηλή συγγένεια το 

πεπτίδιο. Το αντίθετο ισχύει για το μαγνήσιο [41,62].  

Μελέτες κλωνοποίησης έδειξαν οτι οι  ειδικές θέσεις δέσμευσης του CRF είναι δύο 

διαφορετικοί τύποι υποδοχέων του και συγκεκριμένα οι τύπου 1 (CRF1R) και τύπου 2 (CRF2R) 

με 70% ομολογία στην αμινοξική τους αλληλουχία. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε και ένας τρίτος 

υποδοχέας CRF (CRF3R) ο οποίος εντοπίστηκε στην ουρόφηση του γατόψαρου [63-65]. Οι 

υποδοχείς αυτοί ανήκουν στην υποοικογένεια Β της υπεροικογένειας των υποδοχέων που 

συζευγνύονται με τις G πρωτεΐνες (GPCRs) (Εικόνα 4) [66]. Στην υποοικογένεια αυτή ανήκουν 

Εικόνα 3. α- ελικοειδή δομή του CRF. 
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επίσης και άλλοι υποδοχείς που δεσμεύουν μεγάλα πεπτιδικά μόρια όπως εκείνοι της 

γλυκαγόνης, της σεκρετίνης, του αγγειοενεργού εντερικού πεπτιδίου (VIP) και της 

παραθυροειδής ορμόνης (Εικόνα 4) [66]. 

 

 

 
 

 Εικόνα 4. Ταξινόμηση των GPCRs.  Οι υποδοχείς του εκλυτικού παράγοντα της κορτικοτροπίνης (CRF) 

ανήκουν στην υποοικογένεια  Β των GPCRs. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και άλλοι υποδοχείς μεγάλων 

πεπτιδικών μορίων, όπως ο υποδοχέας της σεκρετίνης [66]. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwoPjhp-vMAhXlAMAKHYQkApoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpanacea.med.uoa.gr%2Ftopic.aspx%3Fid%3D226&usg=AFQjCNFRMOqTgEhjvQM93ZNHjHzf4oUmnA&sig2=Ab9Kka4aN_eRtbJ2t7CT5g&bvm=bv.122676328,d.ZGg
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1.7 Εντοπισμός των υποδοχέων του CRF στο ΚΝΣ 
 
Με τη βοήθεια διαφόρων τεχνικών έγινε δυνατός ο εντοπισμός των υποδοχέων του CRF στο 

ΚΝΣ των θηλαστικών [67] (Εικόνα 5). Μελέτες έχουν δείξει ότι οι CRF  υποδοχείς εντοπίζονται 

κυρίως σε περιοχές του πρόσθιου και ενδιάμεσου λοβού της υπόφυσης, στην αμυγδαλή, στο 

ραβδωτό σώμα, στην παρεγκεφαλίδα και στον φλοιό του εγκεφάλου. Άλλες περιοχές του 

εγκεφάλου που δείχνουν έκφραση CRF υποδοχέων είναι ο υποθάλαμος, ο θάλαμος, ο 

ιπποκάμπος, οι πυρήνες της ραφής και ο βασικός πυρήνας τελικής ταινίας [14,61,67]. 

 

 
 

Εικόνα 5.  Κατανομή των CRF1R και CRF2R σε εγκέφαλο αρουραίου. Με κόκκινο χρώμα, 

απεικονίζονται οι  CRF1R και με μπλε χρώμα οι CRF2R [14]. 

 
 

1.8 Δομή του CRF1R 
 

Ο  CRF1R, είναι μια πρωτείνη που αποτελείται από 415 αμινοξέα [68,69] και η οποία όπως 

όλοι οι GPCRs, διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη εφτά φορές, σχηματίζοντας έτσι εφτά 

διαμεμβρανικές α-ελικοειδείς περιοχές (ΤΜs) που συνδέονται μεταξύ τους με τρείς 

ενδοκυττάριους και με τρεις εξωκυττάριους βρόγχους. Επιπρόσθετα ο CRF1R αποτελείται από 

μια σχετικά μεγάλη εξωκυττάρια αμινοτελική περιοχή (NH2-περιοχή), και από μια καρβοξυτελική 



 

15 
 

ενδοκυττάρια περιοχή (COOH-περιοχή) [64,70]. Η NH2-περιοχή φέρει έξι κυστείνες (C30, C44, 

C54, C68, C87 και C102), οι οποίες σχηματίζουν τρείς δισουλφιδικούς δεσμούς που παίζουν 

σημνατικό ρόλο στη δομή και λειτουργία του υποδοχέα. Η COOH-περιοχή παίζει σημαντικό 

ρόλο στην αλληλεπίδραση του υποδοχέα με τις G πρωτείνες και φέρει θέσεις φωσφορυλίωσης 

από κινάσες πρωτεινών (PKA, PKC), που είναι υπεύθυνες για τη τροποποίηση της λειτουργίας 

του [64,71,72] .   

Κρίσιμες, για την δομή και λειτουργία του υποδοχέα, φαίνεται επίσης να είναι δύο κυστείνες 

που βρίσκονται έξω από τη NH2-περιοχή και σχηματίζουν μεταξύ τους δισουλφιδικό δεσμό. Οι 

κυστείνες αυτές βρίσκονται, η μια (C258) στον δεύτερο εξωκυττάριο βρόγχο (EL2), και η άλλη 

(C188) στη περιοχή (TM3/EL2-περιοχή) που ενώνει τη τρίτη διαμεμβρανική έλικα με τον πρώτο 

εξωκυττάριο βρόγχο  (Εικόνα 6) [73]. Ο δισουλφιδικός αυτός δεσμός παίζει σημαντικό ρόλο στη 

διατήρηση της λειτουργικής δομής της πρωτεΐνης και συναντάται σε πολλούς GPCRs [74-77]. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η διάσπαση αυτού του δεσμού ελαττώνει δραματικά τη 

δέσμευση του CRF στον CRF1R όπως και εκείνη των προσδετών των μουσκαρινικών και  

αδρενεργικών υποδοχέων (οικογένεια Α των GPCRs), πιθανόν αποσταθεροποιώντας τη δομή 

του υποδοχέα  [74,75,76]. 

 

 
 

Εικόνα 6. Γραφική αναπαράσταση του CRF1R. Διακρίνονται οι έξι κυστεΐνες της ΝΗ2-περιοχής που 

σχηματίζουν μεταξύ τους δισουλφιδικούς δεσμούς και οι δύο κυστείνες του EL2 και της TM3/EL2-

περιοχής που σχηματίζουν δισουλφιδικό δεσμό μεταξύ τους [69]. 

 

ΝΗ2-περιοχή 

EL2 

TM3/EL2-περιοχή 



 

16 
 

 

Πρόσφατα, με τη χρήση κρυσταλλογραφίας και τη μέθοδο διαθεσιμότητας των κυστεϊνών –

υποκαταστατών (SCAM), προσδιορίστηκε η δομή των διαμεμβρανικών περιοχών του υποδοχέα  

του CRF1R και ο προσανατολισμός των αμινοξέων των περιοχών αυτών [78,79]. Οι μελέτες 

αυτές έδειξαν ότι οι διαμεμβρανικές περιοχές (ΤΜs) του CRF1R, όπως και στους GPCRs που 

ανήκουν στην υποοικογένεια Α [77], τοποθετούνται στο χώρο με τέτοιο τρόπο ώστε να 

σχηματίζουν μια κοιλότητα θέσης δέσμευσης που εκτείνεται από την εξωκυττάρια επιφάνεια του 

υποδοχέα ως το τμήμα του που βρίσκεται μέσα στη φωσφολιπιδική διπλοστιβάδα της 

πλασματικής μεμβράνης του κυττάρου. Η  επιφάνεια της κοιλότητας αυτής βρίσκεται σε επαφή 

με το υδατικό εξωκυττάριο υγρό και περιέχει αμινοξέα που αλληλεπιδρούν με τα διάφορες 

προσδέτες των υποδοχέων αυτών [80]. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ των κρυσταλλικών 

δομών των υποδοχέων της υποοικογένειας Α που δεσμεύουν μικρομοριακούς προσδέτες και 

του CRF1R είναι ότι η κοιλότητα δέσμευσης του CRF1R ανοίγει στο εξωκυττάριο τμήμα των 

διαμεμβρανικών περιοχών περισσότερο από τους άλλους υποδοχείς, με σκοπό να δεσμεύσει τα 

ογκωδέστερα πεπτίδια (Εικόνα 7) [78]. 

 
 

     A                                                             Β 

            
 

  
 
Εικόνα 7.  Σχηματική αναπαράσταση από διαφορετικές γωνίες των κοιλοτήτων δέσμευσης του 

CRF1R και του D3-ντοπαμινεργικού υποδοχέα. Ο D3-ντοπαμινεργικός υποδοχέας ανήκει στην 

υποοικογένεια Α των GPCRς και δεσμεύει το μικρό μόριο της ντοπαμίνης. Οι ΤΜs των  CRF1R και D3-

ντοπαμινεργικού υποδοχέα απεικονίζονται με μπλε και πορτοκαλί χρώματα, αντίστοιχα [71]. 
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1.9 Αλληλεπίδραση του CRF1R με τους προσδέτες του  
 

Ο μηχανισμός αλληλεπίδρασης του CRF1R και των άλλων υποδοχέων της υποοικογένειας Β 

των GPCRs με τα πεπτίδια τους έχει μελετηθεί εκτεταμένα και έχει αναφερθεί ως «πρότυπο δύο 

περιοχών» [81].  Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, παρουσιάζονται δύο ξεχωριστές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του πεπτιδίου και του υποδοχέα. Στο πρώτο στάδιο, το καρβοξυτελικό 

άκρο του πεπτιδίου, δεσμεύεται στην ΝΗ2-περιοχή του υποδοχέα, ώστε να επιτευχθεί ο σωστός 

προσανατολισμός του αμινοτελικού άκρου του πεπτιδίου μέσα στον υποδοχέα. Ο 

προσανατολισμός αυτός τοποθετεί το αμινοτελικό άκρο του πεπτιδίου έτσι ώστε να δεσμεύεται 

στην J περιοχή του υποδοχέα. Η J περιοχή του υποδοχέα αποτελείται από τους εξωκυττάριους 

βρόγχους και τα εξωκυττάρια τμήματα των διαμεμβρανικών περιοχών του. Η αλληλεπίδραση 

του πεπτιδίου με τη J περιοχή του υποδοχέα παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση του 

τελευταίου [82-85].  

 

 
 
Εικόνα 8. Πρότυπο δύο περιοχών. Α. Τα πεπτίδια αποτελούνται από ένα καρβοξυτελικό άκρο (Cp-

region) και ένα αμινοτελικό άκρο (Np-region) Β. Ο CRF1R αποτελείται από μια ενδοκυττάριο  COOH-

περιοχή, μια εξωκυττάριο ΝΗ2-περιοχή (ή N-domain) και επτά ΤΜς (ΤΜ1-ΤΜ7) που ενώνονται με τρείς 
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ενδοκυττάριους και τρείς εξωκυττάριους (EL1-EL3) βρόγχους. Οι EL1-EL3 και τα εξωκυττάρια τμήματα 

των ΤΜ1-ΤΜ7 αποτελούν τη J περιοχή (J -domain) του υποδοχέα. C. Kατά την αλληλεπίδραση των 

πεπτιδίων με τον CRF1R αρχικά δεσμεύεται το καρβοξυτελικό άκρο των πεπτιδίων στη ΝΗ2-περιοχή του 

υποδοχέα. Η δέσμευση αυτή απαιτείται για τον μετέπειτα σωστό προσανατολισμό του αμινοτελικού άκρου 

των πεπτιδίων μέσα στον υποδοχέα, έτσι ώστε αυτό να αλληλεπιδρά με τη J περιοχή του υποδοχέα, 

οδηγώντας στην ενεργοποίηση του υποδοχέα [81]. 

  

 

Το παραπάνω πρότυπο αλληλεπίδρασης προτάθηκε από διάφορες μελέτες, όπως 

μεταλλαξιγένεσης, φωτοσύξευσης, κρυσταλλογραφίας και NMR. Σε μελέτες φωτοσύζευσης και 

μεταλλαξιγένεσης διαπιστώθηκε ότι κατά κατά τη δέσμευση της σοβαγίνης στον CRF1R το 

αμινοτελικό άκρο του πεπτιδίου βρίσκεται κοντά σε αμινοξέα του δεύτερου εξωκυττάριου 

βρόγχου του υποδοχέα, αλληλεπιδρώντας με αυτά [79,86]. Επίσης, απαλοιφή των 11 πρώτων 

αμινοτελικών αμινοξέων του CRF οδήγησε στον ανταγωνιστή αστρεσσίνη [87] που δεσμευόταν 

με υψηλή συγγένεια στη ΝΗ2-περιοχή του CRF1R απομονωμένη από τον υπόλοιπο υποδοχέα 

[88]. Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα, ότι το καρβοξυτελικό άκρο του CRF που έμεινε μετά την 

απαλοιφή των αμινοτελικών αμινοξέων του αλληλεπίδρασε με υψηλή συγγένεια με την 

απομονωμένη ΝΗ2-περιοχή του CRF1R. 

 Επιπρόσθετα, οι Nielsen et al. δημιούργησαν μια χίμαιρα του CRF1R με αντικατάσταση της 

ΝΗ2-περιοχής του υποδοχέα από ορισμένα αμινοξέα του αμινοτελικού άκρου του CRF [83]. Στη 

μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι ο υποδοχέας-χίμαιρα μπορεί να ενεργοποιήσει από μόνος του τις 

G-πρωτείνες. Τα πειράματα αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι όταν ο CRF είναι ενωμένος με 

τον υποδοχέα (είτε στη χίμαιρα των πειραμάτων αυτών είτε μετά την αλληλεπίδραση του 

καρβοξυτελικού άκρου του CRF με τη ΝΗ2-περιοχή του υποδοχέα), τότε το αμινοτελικό άκρο 

του πεπτιδίου προσανατολίζεται προς τη J περιοχή του υποδοχέα, αλληλεπιδρά με αυτή και 

ενεργοποιεί τον CRF1R [83].  

Πρόσφατες μελέτες κρυσταλλογραφίας και NMR, στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ΝΗ2-

περιοχή του CRF1R απομονωμένη από τον υπόλοιπο υποδοχέα, επιβεβαίωσαν την 

αλληλεπίδραση του καρβοξυτελικού άκρου των πεπτιδίων με τη εν λόγω περιοχή και 

προσδιόρισαν τις αλληλεπιδράσεις αυτές [84,88].  
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1.10 Σύζευξη του CRF1R με G πρωτεΐνες 
 

Η αλληλεπίδραση του CRF1R με τον CRF και άλλα συγγενή πεπτίδια–αγωνιστές οδηγεί στην 

ενεργοποίηση των G πρωτεινών και διαφόρων τελεστών όπως τα ένζυμα της φωσφολιπάσης C 

και αδενυλοκυκλάσης [89]. Οι τελεστές με την σειρά τους ενεργοποιούν την σύνθεση διαφόρων 

δεύτερων αγγελιοφόρων, οι οποίοι τροποποιούν τη λειτουργία ενζύμων, όπως των πρωτεινικών 

κινασών, οδηγώντας έτσι σε κάποιο βιολογικό αποτέλεσμα [90]. Οι G πρωτεΐνες είναι ετερό-

τριμερείς πρωτεΐνες, οι οποίες αποτελούνται από τρείς υπομονάδες, τις α, β και γ, που 

αλληλεπιδρούν με τις κυτταροπλασματικές περιοχές των GPCRs όπως απεικονίζονται στην 

εικόνα 9.   

 

 
 

Εικόνα 9. Κρυσταλλική δομή του β2-αδρενεργικού υποδοχέα (β2AR) συζευγμένου τις υπομονάδες 

των Gs πρωτεïνών. Η α υπομονάδα  (Gαs) απεικονίζεται με πορτοκαλί χρώμα, ενώ οι β (Gβ) και γ (Gγ) 

υπομονάδες απεικονίζονται με κυανό και ανοιχτό μωβ χρώμα, αντίστοιχα. Ο  β2AR απεικονίζεται με 

πράσινο χρώμα και είναι δεσμευμένος με τον αγωνιστή ΒΙ-167107 (κίτρινη σφαίρα). Στην εικόνα 

απεικονίζονται επίσης, το αντίσωμα της Gs πρωτεΐνης (με κόκκινο), Nb35, που είναι δεσμευμένο με την G 
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πρωτείνη και η Τ4 λυσοζύμη (με σκούρο μωβ) που είναι ενωμένη με την NH2-περιοχή του υποδοχέα και 

τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να διευκολύνουν την κρυστάλλωση του συμπλόκου υποδοχέας-

αγωνιστής-G-πρωτεΐνη [91]. 

 

 
 

Η δέσμευση ενός αγωνιστή στις εξωκυττάριες περιοχές του υποδοχέα ενεργοποιεί αυτόν, 

αλλάζοντας την στερεδιαμόρφωση του. Οι σχετιζόμενες με τη ενεργοποίηση δομικές αλλαγές 

του υποδοχέα μεταφέρονται μέσω των ΤΜs στις κυτταροπλασματικές περιοχές του, οδηγώντας 

στην αλληλεπίδραση τους με το τριμερές α,β,γ σύμπλοκο των G πρωτεïνών. Στο σύμπλοκο 

αυτό, η  υπομονάδα α, φέρει ένα μόριο GDP (Eικόνα 10). Η αλληλεπίδραση του δεσμευμένου 

με τον αγωνιστή υποδοχέα με τις G πρωτείνες, έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των 

τελευταίων και την αντικατάσταση του GDP της α υπομονάδας με GTP (Eικονα 10). Αυτό οδηγεί 

τόσο την α υπομονάδα όσο και τις άλλες δύο υπομονάδες της G  πρωτείνης (β και γ), να 

αποχωριστούν από τον υποδοχέα. Στη συνέχεια, η ελεύθερη πλέον α υπομονάδα δεσμευμένη 

με GTP ενεργοποιεί ένζυμα-τελεστές (Eικονα 10). Τέλος, οι τρεις υπομονάδες της G πρωτεΐνης 

ενώνονται ξανά μεταξύ τους, μετά την υδρόλυση του GTP σε GDP, στην α υπομονάδα [91,92]. 

 
 
 

 
 
 
Εικόνα 10. Σχηματική αναπαράσταση της αλληλεπίδρασης του υποδοχέα με την G πρωτεΐνη και την 

ενεργοποίηση της τελευταίας, η οποία στη σειρά της τροποποεί τη λειτουργία διαφόρων ενζύμων –

τελεστών [91]. 
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Ο CRF1R αλληλεπιδρά με διαφορετικές α υπομονάδες των G πρωτεινων, κυρίως με τις Gs 

όπως επίσης με τις Gq και Gi [93]. Οι Gs πρωτείνες είναι υπεύθυνες για την ενεργοποίηση της 

αδενυλοκυκλάσης (Εικόνα 11). Η αδενυλοκυκλάση είναι ένα ένζυμο που μετατρέπει το ATP σε 

κυκλικό AMP (cAMP), το οποίο στη συνέχεια υδρολύεται από τις φωσφοδιεστεράσες σε 5΄ΑΜΡ. 

Η υδρόλυση του κυκλικού ΑΜΡ εμποδίζεται από διάφορες ουσίες, όπως εκείνη της ισοβουτυλο 

μεθυλοξανθίνης (ΙΒΜΧ). Το κυκλικό AMP  με την σειρά του ενεργοποιεί την πρωτεϊνική κινάση Α 

(PKA), προκαλώντας έτσι έναν καταρράκτη φωσφορυλιώσεων που οδηγεί σε βιολογικό 

αποτέλεσμα.  Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι γίνονται στόχοι της τοξίνης της χολέρας 

(CTX: cholera toxin) που προέρχεται από το βακτήριο Vibrio cholera και η οποία δρα στην Gs, 

εμποδίζοντας την υδρόλυση του GTP σε GDP, και έτσι την απενεργοποίηση της, με 

αποτέλεσμα τη παράταση της δράσης της  [94-98]. 

Σε αντίθεση με τις Gs πρωτείνες, οι Gi πρωτείνες αναστέλλουν τη λειτουργία της 

αδενυλοκυκλάσης, συνεπώς και την ενεργοποίηση της παραγωγής του cAMP (Εικόνα 11). Οι 

πρωτεΐνες αυτές, είναι ο κύριος στόχος τοξίνης pertussis που παράγεται από το βακτήριο 

Bortedella pertussis, (PTX: pertussis toxin), η οποία εμποδίζει την αλληλεπίδραση της Gi 

πρωτεΐνης με τον υποδοχέα, επηρεάζοντας έτσι τη κυτταρική σηματοδότηση [96-99].  

 

 

 
 

Εικόνα 11. Η σύνδεση GPCR με Gαs ενεργοποιεί την αδενυλοκυκλάση, ενώ η σύνδεση με Gαi αναστέλλει 

τη δράση της. 
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Σε αντίθεση με τις Gi και Gs πρωτείνες που τροποιούν τη λειτουργία της αδενυλοκυκλάσης, οι 

Gq πρωτείνες ενεργοποιούν ένα διαφορετικό ένζυμο, εκείνο της φωσφολιπάσης C. Στη 

συνέχεια η ενεργοποιημένη φωσφολιπάση C υδρολύει την φωσφατιδυλινοσιτόλη (PIP2) της 

πλασματικής μεμβράνης του κυττάρου σε διακυλγλυκερόλη (DAG) και 1, 4, 5 – τριφοσφωρική 

ινοσιτόλη (IP3) (Εικόνα 12).  Η διακυλγλυκερόλη ενεργοποιεί την πρωτεϊνική κινάση C (PKC), 

προκαλώντας μία σειρά ενδοκυτταρικών φωσφορυλιώσεων, ενώ η 1,4,5-τριφωσφορική 

ινοσιτόλη διεγείρει την απελευθέρωση ενδοκυττάριου ασβέστιου από τις αποθήκες του που 

υπάρχουν στο κύτταρο (Εικόνα 12). Η αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης ασβέστιου 

πυροδοτεί μια σειρά κυτταρικών αντιδράσεων που οδηγούν σε κάποιο βιολογικό αποτέλεσμα 

[96,99].  

 

 
 
Εικόνα 12. Ο υποδοχέας μέσω της α υπομονάδας της Gq πρωτεΐνης ενεργοποιεί την φωσφολιπάση C 

(PLC), η οποία υδρολύει τη φωσφατιδυλ-διφωσφορική ινοσιτόλη (ΡΙΡ2) σε διακυλογλυκερόλη (DAG) και 

σε τριφωσφορική ινοσιτόλη (ΙΡ3). Η  διακυλογλυκερόλη ενεργοποιεί την πρωτεινική κινάση C ενώ η 

τριφωσφορική ινοσιτόλη επάγει την απελευθέρωση του ασβεστίου (Ca
2+

) από το ενδοπλασματικό δίκτυο.  
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1.11 CRF1R-επαγόμενη κυτταρική σηματοδότηση 
 

Ο CRF1R, όπως και οι άλλοι GPCRs, μέσω της αλληλεπίδρασης του με διαφορετικές G-

πρωτεΐνες διεγείρει διαφορετικές ενδοκυττάριες σηματοδοτικές οδούς ανάλογα με τον ιστό στον 

οποίο εντοπίζεται και τον προσδέτη που ενεργοποιεί τον υποδοχέα αυτόν [93,100-104]. 

Συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση του CRF1R από τον CRF και τα συγγενή του πεπτίδια έχει 

βρεθεί ότι διεγείρει τη ΡΚΑ σηματοδοτική οδό μέσω διέγερσης των α υπομονάδων των Gs 

πρωτεϊνών και  παραγωγής κυκλικού ΑΜΡ (από τη διέγερση του ενζύμου της αδενυλικής 

κυκλάσης) τόσο σε διάφορους ιστούς όσο και στο ΚΝΣ [105-110]. Η διέγερση της παραγωγής 

κυκλικού ΑΜΡ μετά την ενεργοποίηση του CRF1R έχει βρεθεί, επίσης, ότι παίζει ρόλο στη 

τροποποίηση της δραστικότητας της ERK1/2 κινάσης (extracellular signal regulated kinase 1/2) 

[111]. Επιπρόσθετα της διέγερσης παραγωγής κυκλικού AMP, η ενεργοποίηση του CRF1R από 

τον CRF και τα συγγενή του πεπτίδια μπορεί να τροποποιήσει τη κυτταρική σηματοδότηση 

μέσω κινητοποίησης ενδοκυττάριου ασβεστίου, που επιτυγχάνεται με τη διέγερση διαφόρων 

σηματοδοτικών οδών, όπως εκείνων της Gq / phospolipace C (PLC) και της PLC που 

ενεργοποιείται από τις βγ υπομονάδες των G-πρωτεινών, ή της phosphatidylinositol 3-kinase 

(PI3-K) / PLC [111-113]. Η ενεργοποίηση, από διάφορα πεπτίδια της οικογένειας του CRF, των 

PI3-K και PLC σηματοδοτικών οδών, καθώς και της κινητοποίησης ασβεστίου από 

ενδοκυττάριες αποθήκες (μέσω διέγερσης των α υπομονάδων των Gq, Gi και Go πρωτεινών, 

καθώς και των βγ υπομονάδων των G-πρωτεινών) έχει βρεθεί ότι οδηγεί στην ενεργοποίηση 

της ERK1/2 κινάσης [101, 103, 111, 114].   

Αξιοσημείωτο, αποτελεί το γεγονός ότι στο ΚΝΣ η ενεργοποίηση του CRF1R από τον CRF 

βρέθηκε ότι αυξάνει τα επίπεδα της ERK1/2 κινάσης μόνο σε ορισμένες περιοχές του 

ιπποκάμπου και της αμυγδαλής οι οποίες σχετίζονται στενά με την επεξεργασία πληροφοριών 

και συμπεριφερικών αποκρίσεων στο στρές, χωρίς όμως να επηρεάζει τη σηματοδοτική αυτή 

οδό σε άλλες περιοχές του ΚΝΣ όπως στον PVN του υποθαλάμου η οποία αποτελεί κύρια 

περιοχή που εμπλέκεται στις αυτόνομες και νευροενδοκρινικές αποκρίσεις στο στρες [115]. Τα 

αποτελέσματα αυτά, οδήγησαν στην υπόθεση ότι ο διαφορετικός αυτός τρόπος ενεργοποίησης 

της ΕΡΚ1/2 κινάσης από τον CRF1R σε διαφορετικές περιοχές του ΚΝΣ πιθανόν να οφείλεται 

στο διαφορετικό τρόπο ενεργοποίησης διαφορετικών G-πρωτεινών [115]. Επειδή το άγχος και η 

κατάθλιψη είναι μια παθοφυσιολογική κατάσταση στην οποία εμπλέκονται διαφορετικά 

σηματοδοτικά μονοπάτια σε πολλές περιοχές του ΚΝΣ που εντοπίζεται ο CRF1R, ένας CRF1R-

σηματοδοτικά-εκλεκτικός αγωνιστής ή ανταγωνιστής θα ήταν πολύ χρήσιμος στη κατανόηση 

των μοριακών μηχανισμών που εμπλέκονται στη παθοφυσιολογία της ψυχιατρικής αυτής νόσου 

και στο σχεδιασμό νέων θεραπευτικών τρόπων αντιμετώπισης της.  
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1.12 Η λειτουργική σημασία  του δεύτερου εξωκυττάριου βρόγχου του 
CRF1R 

 
Ο δεύτερος εξωκυττάριος βρόγχος (EL2) συνδέοντας την ΤΜ4 και ΤΜ5 των υποδοχέων των 

GPCRs παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία τους. Δομικές αλλαγές που συμβαίνουν στις 

εξωκυττάριες περιοχές του υποδοχέα μετά την δέσμευση του με κάποιον αγωνιστή 

μεταφέρονται μέσω της ΤΜ5 στον τρίτο ενδοκυττάριο βρόγχο και είναι υπεύθυνες για την 

αλληλεπίδραση του υποδοχέα με τις G-πρωτεινες [89,90]. Η λειτουργική σημασία του EL2 

φαίνεται, επίσης, απο το γεγονός οτι περιέχει μια κυστείνη που σχηματίζει ένα κρίσιμο, για τη 

δομή και λειτουργία του υποδοχέα, δισουλφιδικό δεσμό όπως αναφέρθηκε παραπάνω.   

Πειραματικά η λειτουργική σημασία του EL2 του CRF1R φαίνεται σε μια μελέτη στην οποία 

ενσωματώθηκαν στον EL2 του υποδοχέα μη φυσικά αμινοξέα. Τα αμινοξέα αυτά 

χρησιμοποιήθηκαν σαν φωτοχημικοί ή κλικ-χημικοί ανιχνευτές με σκοπό να προσδιοριστούν 

τόσο οι αποστάσεις μεταξύ αμινοξέων πεπτιδίου και εκείνων του υποδοχέα όσο και οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών [116]. Αλλες πειραματικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για 

να αποδείξουν τη λειτουργική σημασία του EL2 ήταν εκείνες της μεταλλαξιγένεσης 

κατευθυνόμενης θέσης και δημιουργίας υποδοχέων χιμαιρών. Συγκεκριμένα, στα πειράματα 

αυτά, αντικατάσταση συγκεκριμένων αμινοξέων της EL2 του CRF1R με τα αντίστοιχα του 

CRF2R  ή δημιουργία χιμαιρών υποδοχέων αντικαθιστώντας τμήματα του EL2 του CRF1R με 

εκείνα του CRF2R επηρέασε τις φαρμακολογικές ιδιότητες του CRF1R [117,118]. Επίσης, σε μια 

μελέτη φωτοσύζευσης διαπιστώθηκε ότι κατά τη δέσμευση της σοβαγίνης στον CRF1R, η Lys16 

που βρίσκεται στο αμινοτελικό άκρο του πεπτιδίου βρίσκεται πολύ κοντά στην EL2 και 

συγκεκριμένα σε απόσταση 11.4 Å από τη  Lys257 της περιοχής αυτής  του υποδοχέα [86]. Στη 

συνέχεια, μελέτη μεταλλαξιγένεσης έδειξε ότι τα αμινοξέα 9-11 που βρίσκονται στο αμινοτελικό 

άκρο του CRF και της σοβαγίνης αλληλεπιδρούν με τα αμινοξέα Trp259 και Phe260 του EL2 

του CRF1R [119]. Ενα από τα αμινοξέα αυτά ειναι η Leu10.  

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι η αντικατάσταση με benzoyl-Phe ή naphthyl-Ala της 

Leu (Leu9) της ουροκορτίνης, που αντιστοιχεί στην Leu10 του CRF, άλλαξε το τρόπο με τον 

οποίο το πεπτίδιο αυτό διεγείρει μέσω του CRF1R τις Gi-και Gs-πρωτείνες. Συγκεκριμένα, ενώ η 

ουροκορτίνη μπορεί να διεγείρει και τις δύο G-πρωτείνες,  η παραπάνω τροποποίηση της Leu9  

του πεπτιδίου αυτού κατήργησε την ικανότητα του να διεγείρει τις Gi-πρωτείνες χωρίς όμως να 

επηρεάζει εκείνη της διέγερσης των Gs-πρωτεινών [120]. Ολα τα παραπάνω φανερώνουν τη 

σημασία του EL2 του CRF1R στην δέσμευση διαφόρων πεπτιδίων του CRF, την ενεργοποίηση 

του CRF1R  και στη επαγόμενη από τον υποδοχέα αυτόν κυτταρική σηματοδότηση. Παρόμοια, 

σε πολλούς διαφορετικούς υποδοχείς της οικογένειας των GPCRs, ο EL2 έχει αποδειχτεί ότι 
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παίζει σημαντικό ρόλο στη δέσμευση των προσδετών τους και την ενεργοποίηση τους [121-

126]. 

 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 
Ο τύπου 1 υποδοχέας (CRF1R) του εκλυτικού παράγοντα της κορτικοτροπίνης (CRF), 

μπορεί να ενεργοποιήσει διαφορετικές κυτταρικές σηματοδοτικές οδούς μετά από 

αλληλεπίδραση του με διαφορετικούς προσδέτες. Σε προηγούμενη ερευνητική εργασία που 

έλαβε χώρα στο εργαστήριο μας αποδείχτηκε ότι τα αμινοξέα Trp259 και Phe260 του δεύτερου 

εξωκυττάριου βρόγχου (EL2) του CRF1R αλληλεπιδρούν με τον CRF και το συγγενές του 

πεπτίδιο, σοβαγίνη. Επίσης βρέθηκε ότι η αλληλεπίδραση των αμινοξέων αυτών του υποδοχέα 

με τη σοβαγίνη παίζει σημαντικό ρόλο στην CRF1R-επαγόμενη διέγερση των Gs-πρωτεινών και 

άρα παραγωγή ενδοκυττάριου κυκλικού ΑΜΡ. Ομως ο ρόλος της αλληλεπίδρασης των 

αμινοξέων αυτών του CRF1R με τον CRF στη κυτταρική σηματοδότηση είναι ακόμα 

αδιευκρίνιστος.   

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσδιοριστεί ο ρόλος της αλληλεπίδρασης του 

CRF με τα Trp259 και Phe260 του CRF1R στη επαγόμενη από τον υποδοχέα αυτόν κυτταρική 

σηματοδότηση. 
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ΥΛΙΚΑ- ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

3.1  Βιολογικά υλικά 

Τα βιολογικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα μεταπτυχιακή  διπλωματική 

εργασία ήταν η κυτταρική σειρά ΗΕΚ293 (ευγενική προσφορά του Δρ. Jonathan Javitch, 

Columbia University, USA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ΗΕΚ293 κύτταρα (Human Embryonic Kidney 293 cells) προέρχονται από ανθρώπινα 

εμβρυϊκά κύτταρα νεφρού τα οποία επιμολύνθηκαν με DNA του ανθρώπινου αδενοϊού τύπου 5 

(Ad)5, από τον Frank Graham στα τέλη της δεκαετίας του 70 [199]. Είναι επιδεικτικά στην 

επιμόλυνση και χρησιμοποιούνται ευρέως σε τεχνικές κυτταρικής βιολογίας εδώ και πολλά 

χρόνια. 

3.2 Κυτταροκαλλιέργειες 

 Υλικά-συσκευές 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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

Υλικό κατάψυξης DMSO, Sigma, USA 

Τρυβλία καλλιεργειών SARSTEDT, Germany 

 

 

Εικόνα 13. Φωτογραφία HEK293 κυττάρων   
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Φυγόκεντρος Jouan CR422, France 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός Olympus, Japan 

Επωαστικός κλίβανος Thermo Forma Thermo Fisher Scientific Inc., USA 

Υπερκαταψύκτης Forma 900 series, Thermo Scientific, USA 

 

 

 Μέθοδος 

 

Απόψυξη κυττάρων 

Η απόψυξή  των κυττάρων πραγματοποιήθηκε γρήγορα και άμεσα. Τα κατεψυγμένα 

σωληνάρια που περιείχαν τα κύτταρα, αποψύχθηκαν ταχέως με θέρμανση σε υδατόλουτρο με 

θερμοκρασία 37oC υπό συνεχή ανάδευση και τα κύτταρα μεταφέρθηκαν άμεσα σε θρεπτικό 

υλικό καλλιέργειας (10ml θρεπτικό). 

 

Επίστρωση κυττάρων 

Για την επίστρωση, των κυττάρων HEK 293, χρησιμοποιήθηκαν στείρα τρυβλία διαμέτρου 60 

mm ή 100 mm, με βάση τις ανάγκες των πειραμάτων. Τα κύτταρα διατηρήθηκαν σε ειδικό 

επωαστή θερμοκρασίας 37oC, 5% CO2 και 100% υγρασία. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε 

θρεπτικό υλικό DMEM/F12/FBS που περιείχε DMEM/F12 (1:1) (2.5 mM L-γλουταμίνη, 15mM 

HEPES, 1.125 g/L NaHCO3) και 10% ορό βοός (FBS). Τέλος, τα κύτταρα που 

χρησιμοποιούνταν για κάθε πείραμα, είχαν φτάσει σε πυκνότητα 90% περίπου. ‘Ολα τα 

πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε παρόμοια στάδια ανάπτυξης των κυττάρων. 

Αραίωση κυττάρων (split) 

To θρεπτικό υλικό ανανεωνόταν κάθε 48 ώρες περίπου. Σε κύτταρα που κάλυπταν το 80-

90% της επιφάνειας των τρυβλίων πραγματοποιούνταν χειροκίνητες αραιώσεις (split) με την 

χρήση ηλεκτρονικών πιπεταδώρων και με την χρήση ορολογικών πιπετών των 10ml.  

Ψύξη κυττάρων 

Τα κύτταρα καταψύχονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα στους - 80οC (και έπειτα από λίγες 

μέρες μεταφέρονταν σε υγρό άζωτο),  έτσι ώστε να διατηρούνται σε μικρό αριθμό 

ανακαλλιεργειών και τα πειράματα να πραγματοποιούνται στην ίδια φάση της λογαριθμικής 

αύξησης των κυττάρων και περίπου στον ίδιο αριθμό ανακαλλιεργειών (passages). 

Συγκεκριμένα, τα κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν για 2-3 λεπτά σε 2000 στροφές και 

επαναιωρήθηκαν σε υλικό ψύξης (FBS με 10% DMSO-Freezing Medium) και το κυτταρικό 
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εναιώρημα τοποθετήθηκε σε σωληνάριο βαθιάς κατάψυξης και μεταφέρθηκε αρχικά στους -

80οC όπου σταδιακά καταψύχθηκε. Στη συνέχεια, το κατεψυγμένο εναιώρημα μεταφέρθηκε 

σε υγρό άζωτο για τη μακροχρόνια διατήρηση του. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σταδιακά 

ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των κυττάρων. 

 

3.3 Επιμόλυνση κυττάρων με πλασμιδιακό DNA (transfection) και 

δημιουργία κυτταρικών σειρών που εκφράζουν σταθερά τους 

υποδοχείς (Stables) 

 Υλικά - Συσκευές 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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

Λιποφεκταμίνη Lipofectamine (Invitrogen, USA) 

DNA  pCIN4 πλασμίδιο με DNA που κωδικοποιεί τον hCRF1R 

Γενετισίνη G-418, Sigma, Germany 

Τρυβλία καλλιεργειών SARSTEDT, Germany 

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός Olympus, Japan 

Επωαστικός κλίβανος Thermo Forma Thermo Fisher Scientific Inc., USA 

 

 Μέθοδος 

HEK 293 κύτταρα που βρίσκονταν σε καλλιέργεια σε θρεπτικό υλικό DMEM/F12 (1:1) που 

περιείχε 2,5 mM L-γλουταμίνη, 15 mM HEPES, 1,125 g/L NaHCO3 εμπλουτισμένο με 10% ορό 

βοός και σε τρυβλία διαμέτρου 60 mm, με πυκνότητα 90% χρησιμοποιήθηκαν για την διαδικασία 

της επιμόλυνσης (transfection). Ποσότητα 1,5 mg πλασμιδιακού DNA που κωδικοποιούσε τον 

CRF1R (άγριο τύπο ή τη μεταλλαγμένη μορφή του) διαλύθηκε σε 100 μl DMEM/F12 (θρεπτικό 

υλικό χωρίς FBS). Ταυτόχρονα, σε 100 μl διαφορετικού DMEM/F12 διαλύθηκαν 6 μl 

λιποφεκταμίνης. Τα δύο αυτά διαλύματα αναμίχθηκαν μεταξύ τους, σχηματίζοντας έτσι μείγμα 

DMEM/F12 200 μl που περιείχε τη λιποφεκταμίνη και το πλασμιδιακό DNA μαζί. Το μείγμα αυτό 

επωάστηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 15 - 20 λεπτά της ώρας.  
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Στο χρονικό αυτό διάστημα τα ΗΕΚ 293 κύτταρα που βρισκόταν στο τρυβλίο διαμέτρου 60 

mm εκπλύθηκαν με DMEM/F12 και προστέθηκαν σε αυτά 1000 μl DMEM/F12. Στο τέλος της 

επώασης, το μείγμα των 200 μl του DMEM/F12 που περιείχε τη λιποφεκταμίνη και το 

πλασμιδιακό DNA, αναμίχθηκε με τα προαναφερθέντα 1000 μl DMEM/F12, που υπήρχαν στο 

τρυβλίο με τα ΗΕΚ 293 κύτταρα και επωάστηκαν για 3 - 18 ώρες σε θερμοκρασία 37οC, 

ατμόσφαιρα 5% CO2 και υγρασία 100%. Μετά το τέλος της επώασης το μείγμα DMEM/F12 

/Λιποφεκταμίνη/DNA, αφαιρέθηκε και στα κύτταρα προστέθηκε θρεπτικό υλικό DMEM/F12 (1:1) 

που περιείχε 2,5 mM L-γλουταμίνη, 15 mM HEPES, 1,125 g/L NaHCO3, 10% FΒS, καθώς και το 

αντιβιοτικό γενετισίνη (G-418) σε συγκέντρωση 800 μg/ml. Κάθε 48 ώρες το παραπάνω 

θρεπτικό υλικό ανανεωνόταν, μέχρι να θανατωθούν όλα τα κύτταρα που δεν εκφράζανε την 

πρωτεΐνη εκείνη (φωσφοτρανσφεράση της νεομυκίνης, ή NPT II), που τα καθιστά 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 2,5 mM L-γλουταμίνη, 

15 mM HEPES, 1,125 g/L NaHCO3, 10% FΒS που περιείχε το αντιβιοτικό γενετισίνη. Οι 

κυτταρικές σειρές που δημιουργήθηκαν με την παραπάνω μέθοδο χρησιμοποιήθηκαν για τις 

ανάγκες των πειραμάτων. 

 

3.4 Φαρμακολογικός χαρακτηρισμός του υποδοχέα  
 

Για να χαρακτηρίσουμε φαρμακολογικά τον CRF1R  πραγματοποιήσαμε μελέτες δέσμευσης 

με την χρήση ραδιενεργο Ιωδίου ([125Ι]) για να προσδιορίσουμε την συγγένεια δέσμευσης με την 

οποία δεσμεύει τα πεπτίδια CRF και σοβαγίνη σε μελέτες συναγωνιστικής δέσμευσης καθως και 

για να προσδιορίσουμε την ισχύ των παραπάνω αγωνιστών-πεπτιδίων με την οποία διέγειραν 

την παραγωγή κυκλικού AMP σε κύτταρα που εκφράζανε τον CRF1R. 

 
 

3.4.1 Μελέτες συναγωνιστικής δέσμευσης 
 

 Υλικά- Συσκευές 
 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Ορός βοός FBS (Fetal bovine serum), Gibco, life technologies 
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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 τύπου eppendorf 
χαμηλής κατακράτησης 

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 
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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 Μέθοδος 

 
ΗΕΚ 293 κύτταρα που εκφράζανε τον υποδοχέα CRF1R (άγριου τύπου ή την μεταλλαγμένη 

μορφή του) καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό όπως αναφέρθηκε παραπάνω και η πυκνότητα 

των κυττάρων που χρησιμοποιήθηκαν για το πείραμα ήταν 100% περίπου.  

Μετά την αφαίρεση του θρεπτικού υλικού τα κύτταρα εκπλύθηκαν πολύ γρήγορα με 

ρυθμιστικό διάλυμα A, αποκολλήθηκαν με τη χρήση του ίδιου ρυθμιστικού διαλύματος, 

μεταφέρθηκαν σε σωληνάριο των 15 ml, και τα κυτταρικά εναιωρήματα φυγοκεντρήθηκαν σε 

1000 g για 5 λεπτά και σε θερμοκρασία δωματίου. Τα κύτταρα του ιζήματος επαναιωρήθηκαν σε 

1,5 ml ρυθμιστικού διαλύματος B και ομογενοποιήθηκαν σε ομογενοποιητή Polytron για 10-15 

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

φυγοκεντρήθηκαν σε 16000 g για 10 λεπτά στους 4οC και τα ιζήματα επαναιωρήθηκαν σε όγκο 

ρυθμιστικού διαλύματος Γ, ανάλογο των πειραματικών αναγκών. Όγκος 50 μl από τα αραιωμένα 

μεμβρανικά ομογενοποιήματα επωάστηκε σε σωληνάρια τύπου eppendorf χαμηλής 

κατακράτησης (low retention), μαζί με 150 μl διαλύματος που περιείχε  25 - 45 pM [125I]-Tyr0-

σοβαγίνης, απουσία (ολική δέσμευση) ή παρουσία  αυξανομένων συγκεντρώσεων μη 

ραδιοσημασμένης Tyr0-σοβαγίνης (πειράματα ομόλογης συναγωνιστικής δέσμευσης) ή μη 

ραδιοσημασμένων CRF (πειράματα ετερόλογης συναγωνιστικής δέσμευσης). Η μη ειδική 

δέσμευση προσδιορίστηκε παρουσία περίσσειας μη ραδιοσημασμένης σοβαγίνης (0,5-1 μM). 

Τα δείγματα επωάστηκαν σε θερμοκρασία 20 - 22οC για 2 ώρες με ήπια ανάδευση (30 

αναδεύσεις/λεπτό).  

Ο διαχωρισμός της δεσμευμένης με τον υποδοχέα από την ελεύθερη [125I]-Tyr0-σοβαγίνη, 

έγινε με διήθηση μέσω φίλτρων ινών υάλου ΑΗ934, σε συσκευή Brandel υπό κενό αέρος. Τα 

φίλτρα είχαν προηγουμένως επωαστεί για μια ώρα σε διάλυμα πολυαιθυλενιμίνης 0,3% στους 

4οC. 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),  χρησιμοποιώντας το λογισμικό GraphPad Prism 4.0 

και 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 
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των πειραμάτων ομόλογης συναγωνιστικής δέσμευσης, με τη χρήση του λογισμικού GraphPad 

Prism 4.0. 

 
 

 
 

Εικόνα 14. Συσκευή Brandell. 

 
 

3.4.2  Μελέτες μέτρησης ενδοκυττάριου  κυκλικού AMP 
 

 Υλικα- Συσκευές 
 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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

Πολυ-L-λυσίνη Poly-L-lysine, Fluka, Switzerland 
3H-cAMP [2,8-3H] Adenosine-3’-5’-cyclic phosphate ammonium salt,  

43,0 Ci/mmol Amersham, UK 

PKA εκχύλισμα φλοιού επινεφριδίων 

Υγρό σπινθηρισμού  POP/POPOP/Toluene/Triton-X 

Φίλτρα ινών υάλου ΑΗ934 Whatman International Ltd., England 

Τρυβλία καλλιεργειών SARSTEDT, Germany 

Πλάκες 96 οπών NUNC, Denmark 

Σωληνάρια πλαστικά, 
υγρού σπινθηρισμού 

SARSTEDT, Germany 

 



 

33 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Φυγόκεντρος Jouan CR422, France 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός Olympus, Japan 

Επωαστικός κλίβανος Thermo Forma Thermo Fisher Scientific Inc., USA 

Φυγόκεντρος Rotanda 46R, Hettich, Germany 

Συσκευή διήθησης Brandel Cell Harvester, USA 

Mετρητής β-ακτινοβολίας, με 
απόδοση 60% στο 3H. 

Perkin Elmer LS1801, Foster City,CA, USA 

 
 

 Διαλύματα  
 

ΔΙΑΛΥΜΑ (choline/sucrose) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ CAQ ΔΙΑΛΥΜΑ Α 
25 mM Hepes 100 mM Tris-HCl 10 mM Tris - HCl  
2 mM choline 100 mM NaCl 120 mM NaCl 
288 mM sucrose 5 mM EDTA pH 7,4 στους 40C 
0,9 mM CaCl2 pH 7,4  
0,5 mM MgCl2   
pH 7,4   

 
 

 

 Μέθοδος  
 
ΗΕΚ 293 κύτταρα που εκφράζανε τον υποδοχέα CRF1R (άγριου τύπου ή την μεταλλαγμένη 

μορφή του) 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 15 λεπτά με 

διάλυμα 0,1 mg/ml poly-L-λυσίνης. 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 διαλύματος choline/sucrose και τα κύτταρα 

επωάστηκαν για 1 ώρα σε κλίβανο επώασης, θερμοκρασίας 37οC, ατμόσφαιρας 5% CO2 και 

υγρασίας 100%. Στο τέλος της επώασης προστέθηκαν στα κύτταρα άλλα 100 μl διαλύματος 

choline/sucrose χωρίς ή με αυξανόμενες συγκεντρώσεις CRF ή Tyr0-σαβαγίνης και συνεχίστηκε 

η επώαση για άλλα 30 λεπτά στους 37οC και 5% CO2. Στο τέλος της επώασης το υπερκείμενο 

υγρό αφαιρέθηκε και μετά τη προσθήκη κρύου διαλύματος TCA 3% τα κύτταρα έμειναν σε πάγο 

για 30 λεπτά. Στη συνέχεια τα κύτταρα καταψύχθηκαν σε - 20οC.  
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Μετά από 1-3 ημέρες πραγματοποιήθηκαν τα επόμενα στάδια του πειράματος, ξεκινώντας 

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 

600 μl μαζί με ρυθμιστικό διάλυμα CAQ, 3H-cAMP και PKA. 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., England) σε συσκευή Brandel υπό κενό 

αέρος. Τα φίλτρα που προηγουμένως είχαν διαβραχεί με απεσταγμένο νερό, μετά τη διήθηση 

εκπλύθηκαν τρεις φορές με συνολικά 3 ml διαλύματος Α 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 EC50 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). 

 

 

  



 

35 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 Επίδραση της διπλής μετάλλαξης W259A/F260A στη συγγένεια 

δέσμευσης της σοβαγίνης 

Μελέτες δέσμευσης της  εργασίας αυτής έδειξαν ότι η σοβαγίνη δεσμεύεται στον άγριο τύπο 

CRF1R (WT) με συγγένεια δέσμευσης ίση με 3.3 nM (-logKD = 8.486). Ταυτόχρονη μετάλλαξη σε 

αλανίνη των Trp259 και Phe260 του EL2 του CRF1R, δημιουργώντας έτσι τον μεταλλαγμένο 

υποδοχέα W259A/F260A (ή Trp259Ala/Phe260Ala) ελάττωσε δραματικά τη συγγένεια 

δέσμευσης της σοβαγίνης για τον υποδοχέα. Συγκεκριμένα η τροποποίηση αυτή του CRF1R, 

μείωσε τη συγγένεια με την οποία δεσμεύει τη σοβαγίνη (-logKD= 6.961 ή KD=109 nM) 33 φορές. 

Παρόμοια, προηγούμενες μελέτες που έγιναν στο εργαστήριο μας έδειξαν ότι η εν λόγω 

μετάλλαξη του CRF1R μείωσε σημαντικά τη συγγένεια δέσμευσης της σοβαγίνης [119]. 

 

Εικόνα 15. Συναγωνισμός της δέσμευσης της [
125

Ι] – Tyr
0
 – σοβαγίνης από τη σοβαγίνη. Τα 

πειράματα πραγματοποιήθηκαν, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ΄΄Υλικά και Μέθοδοι΄΄, σε μεμβρανικά 

ομογενοποιήματα κυττάρων ΗΕΚ 293 που εκφράζανε σταθερά τον WT  (hCRF1-WT) ή το μεταλλαγμένο 

υποδοχέα,  W259A/F260A (hCRF1-W259A/F260A). Οι μέσοι όροι των τιμών και τα σταθερά λάθη τους 

προέρχονται από ένα πείραμα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε μη γραμμικά και υπολογίστηκε η τιμή 

–logKD. 
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4.2 Επίδραση της διπλής μετάλλαξης W259A/F260A στη συγγένεια 

δέσμευσης του CRF  

Μελέτες δέσμευσης έδειξαν ότι ο CRF δεσμεύεται στον WT με συγγένεια δέσμευσης ίση με 

1.3 nM (-logKi =8.867). Οπως με τη σοβαγίνη έτσι και για τον  CRF η μετάλλαξη W259A/F260A 

ελάττωσε σημαντικά τη συγγένεια δέσμευσης του για τον CRF1R. Συγκεκριμένα η τροποποίηση 

αυτή του υποδοχέα, μείωσε τη συγγένεια με την οποία δεσμεύει ο CRF  (-logKi =7.664 ή Ki 

=21.7nM) 17 φορές. Παρόμοια, προηγούμενες μελέτες που έγιναν στο εργαστήριο μας έδειξαν 

ότι η εν λόγω μετάλλαξη του CRF1R μείωσε σημαντικά τη συγγένεια δέσμευσης του CRF [119]. 

 

Εικόνα 16. Συναγωνισμός της δέσμευσης της [
125

Ι] – Tyr
0
 – σοβαγίνης από τον CRF. Τα πειράματα 

πραγματοποιήθηκαν, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ΄΄Υλικά και Μέθοδοι΄΄, σε μεμβρανικά 

ομογενοποιήματα κυττάρων ΗΕΚ 293 που εκφράζανε σταθερά τον WT  (hCRF1-WT) ή το μεταλλαγμένο 

υποδοχέα,  W259A/F260A (hCRF1-W259A/F260A). Οι μέσοι όροι των τιμών και τα σταθερά λάθη τους 

προέρχονται από ένα πείραμα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε μη γραμμικά και υπολογίστηκε η τιμή 

-logKi. 
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4.3 Επίδραση της μετάλλαξης W259A/F260A στην ισχύ της 

σοβαγίνης 

Σε πειράματα ενεργοποίησης αδενυλοκυκλάσης, βρήκαμε ότι η  ισχύς (EC50) με την οποία η 

σοβαγίνη διεγείρει την παραγωγή ενδοκυττάριου κυκλικού AMP σε ΗΕΚ 293 κύτταρα τα οποία 

εκφράζανε σταθερά τον WT ήταν  1.4 nM (-LogEC50 = 8.847). Η διπλή μετάλλαξη W259A/F260A 

του CRF1R επηρέασε σημαντικά την ισχύ της σοβαγίνης να διεγείρει την παραγωγή 

ενδοκυττάριου κυκλικού AMP. Συγκεκριμένα η ισχύς του πεπτιδίου για τον W259A/F260A  

υποδοχέα ήταν 97.3 nM (-LogEC50 =7.012), δηλαδή μειώθηκε 70 φορές σε σχέση με την ισχύ 

της για τον WT. Παρόμοια, προηγούμενες μελέτες που έγιναν στο εργαστήριο μας έδειξαν ότι η 

εν λόγω μετάλλαξη του CRF1R μείωσε σημαντικά την ισχύ της σοβαγίνης [119]. 

  

 

Εικόνα 17. Διέγερση της παραγωγής ενδοκυττάριου κυκλικού ΑΜΡ από τη σοβαγίνη. Τα πειράματα 

πραγματοποιήθηκαν, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ΄΄Υλικά και Μέθοδοι΄΄, σε άθικτα ΗΕΚ 293 κύτταρα 

που εκφράζανε σταθερά τον WT  (hCRF1-WT) ή το μεταλλαγμένο υποδοχέα,  W259A/F260A (hCRF1- 

W259A/F260A). Οι μέσοι όροι των τιμών και τα σταθερά σφάλματα τους προέρχονται από ένα πείραμα. Η  

τιμή logΕC50 υπολογίστηκε με μη γραμμική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
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4.4  Επίδραση της μετάλλαξης W259A/F260A στην ισχύ του CRF 

Η  ισχύς (EC50) με την οποία ο CRF διέγειρε την παραγωγή ενδοκυττάριου κυκλικού AMP σε 

ΗΕΚ 293 κύτταρα τα οποία εκφράζανε σταθερά τον WT ήταν  1.5 nM (-logEC50 =8,83 ± 0,18, 

n=4). Η διπλή μετάλλαξη, σε αντίθεση με την ισχύ της σοβαγίνης, όπως και σε αντίθεση με τις 

συγγένειες δέσμευσης του CRF και της σοβαγίνης, δεν επηρέασε αρκετά  την ισχύ του CRF. 

Συγκεκριμένα η ισχύς του πεπτιδίου να διεγείρει την παραγωγή ενδοκυττάριου κυκλικού AMP 

μετά τη μετάλλαξη ήταν  12.6 nM (-logEC50 =7.90 ± 0.27, n=4), δηλαδή μειώθηκε μόνο 8 φορές 

σε σχέση με την ισχύ του για τον WT υποδοχέα. 

 

Εικόνα 18. Διέγερση παραγωγής ενδοκυττάριου κυκλικού ΑΜΡ από τον CRF. Τα πειράματα αυτά 

εκτελέστηκαν, όπως περιγάφεταιι στην ενότητα ΄΄Υλικά και Μέθοδοι΄΄, σε άθικτα ΗΕΚ 293 κύτταρα που 

εκφράζανε σταθερά τον WT  (hCRF1-WT) ή το μεταλλαγμένο υποδοχέα,  W259A/F260A (hCRF1- 

W259A/F260A).  Οι μέσοι όροι των τιμών και τα σταθερά σφαλματά τους προέρχονται από ένα 

χαρακτηριστικό πείραμα που έγινε 4 φορές με παρόμοια αποτελέσματα. Οι τιμές logΕC50 του κάθε 

πειράματος υπολογίστηκαν με μη γραμμική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
Σε προηγούμενη ερευνητική εργασία που έλαβε χώρα στο εργαστήριο μας αποδείχτηκε ότι 

τα αμινοξέα Trp259 και Phe260 του δεύτερου εξωκυττάριου βρόγχου (EL2) του CRF1R 

αλληλεπιδρούν με τα αμινοξέα 9-11 που βρίσκονται στο αμινοτελικό άκρο του CRF και της 

σοβαγίνης [119]. Ενα από αυτά είναι η Leu10 του CRF. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η μετάλλαξη 

σε Ala της Trp259 (Trp259Ala) ή της Phe260 (Phe260Ala) ή και των δύο ταυτόχρονα 

(Trp259Ala/Phe260Ala ή W259A/F260A) μείωσε τις συγγένειες δέσμευσης του CRF και της 

σοβαγίνης, καθώς και των τροποποιημένων πεπτιδίων που δημιουργήθηκαν με αφαίρεση των 

πρώτων 9 αμινοτελικών αμινοξέων από τον CRF ή τη σοβαγίνη. Αντίθετα, δεν μειώθηκε η 

συγγένεια δέσμευσης των τροποποιημένων πεπτιδίων που δημιουργήθηκαν με αφαίρεση των 

πρώτων 11 αμινοτελικών αμινοξέων από τον CRF ή τη σοβαγίνη. Οπως η συγγένεια δέσμευσης 

της σοβαγίνης, έτσι η ισχύς με την οποία το πεπτίδιο αυτό διέγειρε τις Gs πρωτείνες και τη 

παραγωγή ενδοκυττάριου κυκλκού ΑΜΡ σε κύτταρα που έκφραζαν τον CRF1R μειώθηκε 

σημαντικά από τις παραπάνω μεταλλάξεις. Όμως, η επίδραση των μεταλλάξεων αυτών του 

CRF1R, στην ενεργοποίηση των Gs πρωτεινών από τον CRF δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί.   

Στη παρούσα εργασία, εξετάσαμε την επίδραση της W259A/F260A μετάλλαξης στην ισχύ του 

CRF να διεγείρει τη παραγωγή εδοκυττάριου κυκλικού ΑΜΡ. Η εργασία αυτή στηρίχθηκε στην 

υπόθεση ότι η αλληλεπίδραση διαφορετικών πεπτιδίων με τα  Trp259 και Phe260 του EL2 του 

CRF1R μπορεί να ενεργοποιεί με διαφορετικό τρόπο διαφορετικές σηματοδοτικές κυτταρικές 

οδούς, δηλαδή να είναι σημαντική για μια οδό και όχι για κάποια άλλη. Η υπόθεση αυτή 

στηρίχθηκε στα παρακάτω ευρήματα:  

 

1.  Ο CRF1R, όπως πολλοί GPCRs, μπορεί να ενεργοποιήσει διαφορετικές G-πρωτείνες και 

έτσι διαφορετικές κυτταρικές σηματοδοτικές οδούς. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι ο 

υποδοχέας αυτός μπορεί να ενεργοποιήσει τις Gs, Gq , Gi και άλλες G-πρωτείνες 

[93,98,99,101-104,120]. 

 

2. Διαφορετικά πεπτίδια της οικογένειας του CRF μετά από αλληλέπιδραση τους με τον  

CRF1R μπορούν να διεγείρουν με διαφορετικό τρόπο διάφορες G-πρωτείνες. 

Συγκεκριμένα η ουροκορτίνη  αν και είχε παρόμοια συγγένεια δέσμευσης με τον CRF για 

τον CRF1R, διέγειρε μέσω του υποδοχέα αυτού τις Gq-πρωτείνες και έτσι τη παραγωγή 

IP3 με πολύ μεγαλύτερη  ισχύ από ότι ο CRF. Αντίθετα οι τιμές ισχύος των δύο αυτών 

πεπτιδίων να διεγείρουν μέσω του CRF1R τις Gs-πρωτείνες και έτσι τη παραγωγή 

κυκλικού ΑΜΡ ήταν παρόμοιες [101].  
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3. Η Leu που αντιστοιχεί στη Leu10 του CRF και η οποία πιθανόν αλληλεπιδρά με τα Trp259 

και Phe260 του EL2 του CRF1R, διατηρείται σε όλα τα πεπτίδια της οικογένειας του CRF, 

υποδηλώνοντας τη λειτουργική σημασία της. Η αντίστοιχη Leu στην ουροκορτίνη  (Leu9) 

έχει βρεθεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη διέγερση των Gs και Gi πρωτεινών μετά από 

δέσμευση του πεπτιδίου αυτού στον CRF1R. Συγκεκριμένα, αντικατάσταση με benzoyl-

Phe ή naphthyl-Ala της Leu9 της ουροκορτίνης κατήργησε την ικανότητα του πεπτιδίου να 

διεγείρει τις Gi-πρωτείνες και επιτρέποντας την να διεγείρει μόνο τις Gs-πρωτείνες [120].  

 

Με σκοπό να επαληθεύσουμε τη παραπάνω υπόθεση εξετάσαμε την επίδραση της 

W259A/F260A μετάλλαξης στην ισχύ του CRF και της σοβαγίνης να διεγείρουν τη παραγωγή 

ενδοκυττάριου κυκλικού ΑΜΡ σε ΗΕΚ 293 κύτταρα που εκφράζουν τον CRF1R. Επιπρόσθετα, 

εκτελέστηκαν πειράματα δέσμευσης, με σκοπό να μελετήσουμε φαρμακολογικά τον 

W259A/F260A υποδοχέα με το DNA του οποίου επιμολύναμε εκ νέου ΗΕΚ293 κύτταρα και έτσι 

δημιουργήσαμε καινούργια κυτταρική σειρά που τον εκφράζει μόνιμα, αφού η προηγούμενη 

καταστάφηκε κατά την κατάψυξη/απόψυξη του.   

Οι μελέτες δέσμευσης έδειξαν ότι η W259A/F260A μετάλλαξη ελάττωσε σημαντικά τις 

συγγένειες δέσμευσης του CRF και της σοβαγίνης. Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε 

συμφωνία με εκείνα προηγούμενης μελέτης που έγινε στο εργαστήριο μας [119]. Οπως η 

συγγένεια δέσμευσης της σοβαγίνης έτσι και η ισχύς της να διεγείρει τη παραγωγή 

ενδοκυττάριου κυκλικού ΑΜΡ σε ΗΕΚ 293 κύτταρα που εκφράζουν μόνιμα τον CRF1R μειώθηκε 

σημαντικά, μετά τη W259A/F260A μετάλλαξη, σε συμφωνία με προηγούμενη μελέτη που έγινε 

στο εργαστήριο μας [119]. Η μείωση αυτή, δεν οφειλόταν σε μειωμένη έκφραση του υποδοχέα 

στη πλασματική μεμβράνη όπως έδειξαν πειράματα κυτταρομετρίας ροής στα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν CRF1R-εκλεκτικά αντισώματα [119]. Αντίθετα, ενώ η W259A/F260A 

μετάλλαξη ελάττωσε σημαντικά τη συγγένεια δέσμευσης του CRF  για τον CRF1R, εντούτοις δεν 

επηρέασε  σε μεγάλο βαθμό την ισχύ της να διεγείρει το ένζυμο της αδενυλοκυκλάσης σε 

κύτταρα που εκφράζανε τον υποδοχέα αυτόν, ίσως γιατί πιθανόν να επηρεάζει άλλες κυτταρικές 

σηματοδοτικές οδούς.  

Παρόμοια, αντικατάσταση με Ala του ασπαρτικού 256 του EL2 του υποδοχέα της θρομβίνης 

(protease-activated thrombin receptor-1 ή PAR-1) επηρέασε με διαφορετικό τρόπο την 

κυτταρική σηματοδότηση που επάγεται από ένα συνθετικό πεπτίδιο (TRAP) και από τον 

φυσιολογικό προσδέτη που υπάρχει στη ΝΗ2-περιοχή του υποδοχέα και αποκαλύπτεται μετά 

από πρωτεόλυση της περιοχής αυτής από θρομβίνη [127]. Συγκεκριμένα, από τις τιμές της 
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βιολογικής ισχύος των δύο προσδετών, συνθετικού και μη, μόνο εκείνη του συνθετικού 

αναλόγου μειώθηκε μετά την Ala μετάλλαξη του ασπαρτικού 256  του υποδοχέα, χωρίς να 

επηρεάζεται η έκφραση του υποδοχέα στην επιφάνεια του κυττάρου [127]. Επιπρόσθετα, στον 

υποδοχέα της σεκρετίνης βρέθηκε ότι Ala αντικατάσταση των αμινοξέων R255 και E259 του 

EL2 μείωσε σημαντικά την συγγένεια δέσμευσης και άρα, στις συγκεκριμένες πειραματικές 

συνθήκες, την ισχύ του πεπτιδίου χωρίς να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του. Κάτω από 

ορισμένες πειραματικές συνθήκες στις οποίες δεν υπάρχει περίσσεια υποδοχέων (spare 

receptors) η ισχύς ενός αγωνιστή συμφωνεί με την συγγένεια δέσμευσης του [128]. Η σημασία 

του EL2 στην ενεργοποίηση διαφορετικών σηματοδοτικών οδών διαπιστώθηκε και σε άλλους 

GPCRs, όπως στους πουρινεργικούς υποδοχείς (P2YR) [129] και β1 και β2 αδρενεργικούς 

υποδοχείς [130, 131].  

Η διαφορετική επίδραση της διπλής μετάλλαξης του CRF1R στη κυτταρική σηματοδότηση 

επαγόμενη από την ενεργοποίηση του υποδοχέα από διαφορετικά πεπτίδια πιθανόν να 

οφείλεται στο ότι ο CRF1R, όπως άλλοι GPCRs βρίσκεται σε διαφορετικές δομικές καταστάσεις 

[132-144]. Στη απλούστερη περίπτωση βρίσκεται σε δύο διαφορετικές δομικές καταστάσεις που 

δεσμεύουν τον CRF με υψηλή συγγένεια, την RGs* και την RGx*, οι οποίες διεγείρουν δύο 

διαφορετικές σηματοδοτικές κυτταρικές οδούς, εκείνη της Gs-cAMP και εκείνη της Gx-X 

αντίστοιχα.  Ως Gx θεωρούμε μια G-πρωτείνη διαφορετική της Gs και ως Χ μια σηματοδοτική 

οδός διαφορετική εκείνης του cAMP  (Εικόνα 19). Η ικανότητα του CRF1R να διεγείρει 

διαφορετικές σηματοδοτικές οδούς με διαφορετικό τρόπο έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες 

μελέτες [93,100-103].  
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Εικόνα 19. Σχηματική αναπαράσταση της ικανότητας του CRF1R να υπάρχει σε διαφορετικές δομικές-

ενεργειακές καταστάσεις, όπως εκείνων των ανενεργών μορφών του (R, RGs και RGx) και των ενεργών του 

(RGs* και RGx*). Οι ενεργές μορφές σταθεροποιούνται με τη δέσμευση ενός αγωνιστή (L) στον υποδοχέα. 

Μόνο οι ενεργές στερεοδιαμορφώσεις του υποδοχέα μπορούν να διεγείρουν διαφορετικές G-πρωτείνες 

(Gs, GX) και έτσι να τροποποιήσουν τη δραστηριότητα διαφορετικών κυτταρικών σηματοδοτικών οδών  

(cAMP και Χ).   

 
 
 

Βάσει των παραπάνω είναι πιθανόν, η W259A/F260A μετάλλαξη να διέκοψε την 

αλληλεπίδραση αμινοξέος (πιθανόν Leu10) του CRF με τα  Trp259 και Phe260 του CRF1R, που 

είναι υπεύθυνη για τη σταθεροποίηση της στερεοδιαμόρφωσης εκείνης του υποδοχέα που 

ενεργοποιεί κάποιες G πρωτείνες άλλα όχι τις Gs.  

Το παράδοξο αποτέλεσμα της μείωσης της συγγένειας δέσμευσης του CRF μετά την 

W259A/F260A μετάλλαξη χωρίς να επηρεαστεί η ισχύς του να διεγείρει τη Gs-σηματοδοτική 

οδό, μπορεί να εξηγηθεί ως εξής. Η συγγένεια δέσμευσης του CRF για τον CRF1R που 

παρατηρούμε στα πειράματα μας  είναι φαινομενική, απαρτιζόμενη από επιμέρους πραγματικές 

συγγένειες δέσμευσης για διαφορετικές στερεοδιαμορφώσεις του υποδοχέα. Στην απλούστερη 
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περίπτωση ο CRF1R μπορεί να βρεθεί σε δύο στερεοδιαμορφώσεις, εκείνη (RGs*) που 

ενεργοποιεί τη Gs-πρωτείνη και εκείνη (RGx*) που ενεργοποιεί μια άλλη, την Gx-πρωτείνη. Είναι 

λοιπόν πιθανόν η W259A/F260A μετάλλαξη να μείωσε  τη συγγένεια δέσμευσης του CRF μόνο 

για την RGx*, ελαττώνοντας έτσι την ικανότητα του υποδοχέα να σταθεροποιείται σε αυτή και να 

ενεργοποιεί τη Gx-X σηματοδοτική οδό, χωρίς όμως να επηρεάζεται η RGs*-Gs-κυκλικό ΑΜΡ- 

σηματοδοτική οδός. Σε μια τέτοια περίπτωση, η φαινομενική συγγένεια του CRF για τον CRF1R 

αναμένεται να ελαττωθεί, χωρίς όμως να μειωθεί η ικανότητα του να διεγείρει τη παραγωγή 

κυκλικού ΑΜΡ, όπως και παρατηρούμε στα πειράματα μας.   

Παρόμοια, προηγούμενες μελέτες σε διαφορετικούς GPCRs έχουν δείξει ότι κάποια 

μετάλλαξη υποδοχέα μπορεί να επηρεάσει με διαφορετικό τρόπο διαφορετικές 

στερεοδιαμορφώσεις του και έτσι διαφορετικές σηματοδοτικές οδούς [145-151]. 

 

 
 

Εικόνα 20. Επίδραση της διπλής μετάλλαξης W259Α/F260A στην ικανότητα του CRF και της σοβαγίνης 

(SVG) να διεγείρουν την παραγωγή cAMP σε κύτταρα HEK293 που εκφράζουν τον  CRF1R. 
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Συμπερασματικά, η αλληλεπίδραση του CRF με τα Τrp259 και Phe260 του EL2  του CRF1R 

δεν είναι απαραίτητη για τη διέγερση των Gs-πρωτεινών και τη παραγωγή κυκλικού ΑΜΡ 

(Εικόνα 20). Κατάργηση της αλληλεπίδρασης αυτής μετά από μετάλλαξη των Τrp259 και 

Phe260 σε Ala δεν επηρέασε την ισχύ του CRF να διεγείρει τη παραγωγή κυκλικού ΑΜΡ.  

Αντίθετα, η διέγερση της Gs-κυκλικού ΑΜΡ σηματοδοτικής οδού, εξαρτάται από την 

αλληλεπίδραση της σοβαγίνης με τα Τrp259 και Phe260. Κατάργηση της αλληλεπίδρασης αυτής 

μετά από μετάλλαξη των Τrp259 και Phe260 σε Ala ελάττωσε δραματικά την ισχύ της σοβαγίνης 

να διεγείρει τη παραγωγή κυκλικού ΑΜΡ. Ομως ακόμα δεν είναι γνωστό αν η κατάργηση της 

αλληλεπίδρασης του CRF με τα Τrp259 και Phe260 επηρεάζει άλλη κυτταρική οδό και ποιά.  

Μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εργαστήριο μας στοχεύουν να δώσουν απαντήσεις στα 

ερωτήματα αυτά και να αποδείξουν ότι τα Τrp259 και Phe260 του EL2 του CRF1R μπορούν να 

ενεργήσουν σαν μοριακοί  διακόπτες που να επιτρέπουν στον υποδοχέα να διεγείρει 

διαφορετικούς κυτταρικές σηματοδοτικές οδούς μετά από ενεργοποίηση του από διαφορετικά 

πεπτίδια.  
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