
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 
 

Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών στις Νευροεπιστήμες.  

 
                                                                                                                                                       
 
 
 Οι ανοσοσφαιρινικές περιοχές της 

πρωτεΐνης hTAG-1 ευθύνονται για την 
αλληλεπίδρασή της με την πρωτεΐνη 

Caspr2 στην εγγύς παρακομβική περιοχή 
των εμμύελων ινών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΙΑΣΕΜΗ 
 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: κ. Δόμνα Καραγωγέως 
 
 
 
 

Ηράκλειο 27/10/06

 1



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Πολλοί από τους νευράξονες των σπονδυλωτών περιβάλλονται από έλυτρα 

μυελίνης (Εικ. 1) τα οποία παρέχουν γρήγορη και αποτελεσματική αγωγή δυναμικών 

ενέργειας. Η μυελίνη είναι ένα πολυστρωματικό σπιράλ που περιβάλλει άξονες 

μεγαλύτερους από 1μm σε διάμετρο (1, 2). Στις εμμύελες αυτές ίνες η επαφή μεταξύ 

νευρώνων και γλοιακών κυττάρων γίνεται με έναν από τους πιο εξειδικευμένους 

τύπους, από άποψη οργάνωσης, κυτταρικής επαφής (αλληλεπίδρασης) (12). Παρότι 

τα έλυτρα μυελίνης του ΚΝΣ διαφέρουν από αυτά του ΠΝΣ ως προς την κυτταρική 

τους προέλευση, τις ανατομικές λεπτομέρειες και κάποια από τα μοριακά τους 

συστατικά, θεωρείται ότι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο (1). Τα γλοιακά κύτταρα που 

ευθύνονται για τη μυελίνωση νευραξόνων στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) 

είναι τα ολιγοδενδροκύτταρα, ενώ στο περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ) τα 

κύτταρα Schwann. Τα έλυτρα μυελίνης στο ΚΝΣ αποτελούνται από συμπαγή 

μυελίνη, πλούσια σε λιπίδια και ειδικά γλυκολιπίδια (galactocerebroside, sulfatide) 

και με υψηλές συγκεντρώσεις σε δυο πρωτεΐνες, την PLP (proteolipid protein) και τη 

βασική πρωτεΐνη μυελίνης (MBP: myelin basic protein) (2). Οι περιοχές στο 

νευράξονα που δεν καλύπτονται από έλυτρο σχηματίζουν σε τακτά διαστήματα τους 

κόμβους του Ranvier (1, 2, 12). 

 

 
Εικ. 1: Σχηματική αναπαράσταση εμμύελου νευράξονα (20). 

 

Κάθε κόμβος βρίσκεται μεταξύ δυο παρακομβικών περιοχών στις οποίες το 

γλοιακό κύτταρο τυλίγεται ελικοειδώς γύρω από το νευράξονα και συνδέεται στη 
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μεμβράνη του μέσω septate-like junctions. Οι κόμβοι του Ranvier είναι πλούσιοι σε 

αντλίες καλίου/νατρίου (Na+/K+ ATPases), αντλίες νατρίου/ασβεστίου (Na+/Ca2+) και 

κυρίως σε τασεοελεγχόμενα κανάλια (διαύλους) Na+ (Εικ. 2), προς δημιουργία του 

δυναμικού ενέργειας (12). Ένας βασικός υπότυπος καναλιών νατρίου, παρών στους 

κόμβους των αισθητικών και κινητικών νευρώνων του ΠΝΣ καθώς και στο ΚΝΣ 

είναι ο Nav1.6. (20). Τα κανάλια νατρίου αποτελούνται από την α υπομονάδα η οποία 

σχηματίζει τον πόρο του καναλιού και δυο βοηθητικές β υπομονάδες που συνδέονται 

ενδοκυτταρικά και εξωκυτταρικά με μόρια κυτταρικής συνάφειας τα οποία 

σταθεροποιούν το κανάλι στη μεμβράνη. Για την ακρίβεια, εντός του 

κυτταροπλάσματος, οι δίαυλοι νατρίου συνδέονται με την ankyrin G (adaptor protein) 

η οποία με τη σειρά της συνδέεται με την βIV spectrin. Οι NrCAM και NF186 

(neurofascin 186) δυο μέλη της L1 υποοικογένειας της υπεροικογένειας των 

ανοσοσφαιρινών (immunoglobulin superfamily: IgSF) βρίσκονται κι αυτές σε υψηλή 

συγκέντρωση στον κόμβο και συνδέονται με την ankyrin G. Το καρβοξυτελικό άκρο 

της NF186 αλληλεπιδρά επίσης με τη syntenin-1, μια adaptor πρωτεΐνη με δυο PDZ 

(ή DHR ή GLGF) περιοχές με επαναλήψεις 80-100 αμινοξέων που ευθύνονται για 

την αλληλεπίδραση μεταξύ πρωτεϊνών (17, 24). Τα πολυμοριακά αυτά σύμπλοκα που 

σχηματίζονται στους κόμβους ίσως σταθεροποιούνται περαιτέρω με πρόσδεση σε 

συστατικά της εξωκυττάριας ουσίας όπως είναι η tenascin C στο ΠΝΣ, η tenascin R 

και το phosphacan στο ΚΝΣ,  η προτεογλυκάνη NG2, το versican V2 και η πρωτεΐνη 

Bral1 (12, 20). Άλλα συστατικά του κόμβου περιλαμβάνουν ειδικά gangliosides και 

άλλα glycoconjugates (20). 

 

Εικ. 2: Σχηματική 
αναπαράσταση της 
μοριακής οργάνωσης 
των κομβικών περιοχών 
σε περιφερικά νεύρα 
(12).
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Στις παρακομβικές περιοχές με τα septate-like junctions, η σύνδεση μεταξύ 

γλοιακού και νευρικού κυττάρου είναι στενή, διότι υπάρχει συνένωση του 

κυτταροσκελετού του γλοιακού κυττάρου με τον κυτταροσκελετό του νευράξονα 

μέσω των septa. Tα παρακομβικά αυτά junctions έχουν τις εξής λειτουργίες: 1) 

συγκολλούν τα έλυτρα μυελίνης στον άξονα, 2) δημιουργούν ένα μερικό φραγμό στη 

διάχυση συστατικών στον περιαξονικό χώρο και 3) οριοθετούν τις διαφορετικές 

περιοχές του νευράξονα ελαχιστοποιώντας την αμφίδρομη διάχυση μεμβρανικών 

συστατικών από τη μια περιοχή στην άλλη. Τα septate-like junctions εκπροσωπούν 

επίσης πιθανά σημεία αμφίδρομης σηματοδότησης μεταξύ του νευράξονα και του 

γλοιακού κυττάρου που κάνει τη μυελίνωση (20). Αρκετές πρωτεΐνες έχουν 

ταυτοποιηθεί ως δομικά συστατικά των παρακομβικών περιοχών με ιδιαίτερα 

σημαντικές μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις (Εικ 3). Οι πρωτεΐνες Caspr/paranodin και 

contactin βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στην παρακομβική περιοχή. H 

Caspr/paranodin ανήκει στην NCP (Neurexin-IV/ Caspr/ Paranodin) υποοικογένεια 

των neurexins (28). Αξιοσημείωτο είναι ότι τα μέλη της οικογένειας των NCP 

αλληλεπιδρούν με πρωτεΐνες που έχουν PDZ (Postsynaptic density-95/DISC 

large/ZO1 domain)  περιοχές με σκοπό την αναγνώριση μεταξύ κυττάρων (28).  

 

 

Εικ. 3: Σχηματική αναπαράσταση 
της μοριακής οργάνωσης των 
παρακομβικών περιοχών (12). 

 

Οι πρωτεΐνες με PDZ περιοχές συντονίζουν γενικώς τη δημιουργία πρωτεϊνικών 

συμπλόκων που μετέχουν σε ποικίλες βιολογικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η 
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σηματοδότηση (13). Η contactin είναι ένα μόριο κυτταρικής συνάφειας (CAM: cell 

adhesion molecule) το οποίο προσδένεται στη μεμβράνη μέσω GPI (20). Η σύνδεσή 

της με την contactin είναι απαραίτητη για τη μεταφορά της Caspr/paranodin στη 

μεμβράνη του νευράξονα. Η Caspr/paranodin συνδέεται επίσης με την 4.1Β πρωτεΐνη 

(9). Μια ακόμη παρακομβική πρωτεΐνη, η neurofascin 155 (NF155) προσδένεται στο 

σύμπλοκο Caspr-contactin. 

Δίπλα στις παρακομβικές βρίσκονται οι εγγύς παρακομβικές περιοχές με ένα 

εξίσου ενδιαφέρον σύνολο από αλληλεπιδρώσες δομικές πρωτεΐνες (Εικ. 4). Οι εγγύς 

παρακομβικές (juxtaparanodal) περιοχές στους νευράξονες του ΠΝΣ είναι πλούσιες 

σε Shaker-type (ή relayed-rectifier) κανάλια καλίου (Κ+) και συγκεκριμένα σε 

ετεροπολυμερή που αποτελούνται από τις υπομονάδες Kv1.1, Kv1.2 και την 

κυτταροπλασματική υπομονάδα τους Kvβ2 (2, 12, 20, 23). Τα μεταλλαγμένα ως προς 

Kv1.1 ποντίκια (Kv1.1 null mice) παρουσιάζουν υπερβολική νευρική διεγερσιμότητα, 

κάτι το οποίο αποτελεί ένδειξη ότι τα κανάλια αυτά ίσως αποτρέπουν την εκτοπική 

αναπαραγωγή και εξάπλωση των σημάτων των νευρικών ώσεων (23). Το γεγονός ότι 

τα  Kv1.1,  Kv1.2 και Kvβ2 δεν είναι παρόντα στις ενδοκομβικές περιοχές των 

εμμύελων ινών του ΚΝΣ σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα ότι τα ολιγοδενδροκύτταρα 

δεν είναι σε θέση να οργανώσουν αυτές τις αξονικές πρωτεΐνες (2). Σε εξίσου υψηλό 

ποσοστό στις εγγύς παρακομβικές περιοχές του ΠΝΣ βρίσκεται και η πρωτεΐνη 

Caspr2, το δεύτερο μέλος της οικογένειας των Caspr, η οποία και συνδέεται με τα 

κανάλια καλίου. Η αλληλεπίδραση αυτή γίνεται με το καρβοξυτελικό άκρο της 

Caspr2 και εμπλέκει κατά πάσα πιθανότητα και μια πρωτεΐνη με PDZ περιοχή (2, 12, 

17, 23, 24). Η Caspr2 (όπως και οι άλλες NCP πρωτεΐνες) έχει ένα ενδοκυτταρικό 

GNP μοτίβο, πολύ κοντά στη μεμβράνη, μέσω του οποίου αλληλεπιδρά με την 4.1Β, 

πρωτεΐνη επίσης παρούσα στις εγγύς παρακομβικές περιοχές. Έχει προταθεί βάσει 

μελετών ότι η 4.1Β πιθανά προσδένει τις Caspr/paranodin και Caspr2 στην ακτίνη του 

κυτταροσκελετού της παρακομβικής και της εγγύς παρακομβικής περιοχής 

αντίστοιχα (9). Σε ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση συναντάται και η πρωτεΐνη TAG-1 

(transient axonal glycoprotein), ένα μόριο κυτταρικής συνάφειας (CAM) το οποίο 

ανήκει στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών και έχει στενή συγγένεια με την 

contactin/F3. Η TAG-1 συναντάται σε δυο μορφές, μια που εκκρίνεται και μια που 

προσδένεται στη μεμβράνη μέσω GPI (glycosyl-phosphatidyl-inositol anchor) (12, 

30). H TAG-1 εκφράζεται σε νευρώνες, ολιγοδενδροκύτταρα και κύτταρα Schwann 

(29). Πειράματα ανοσοϊστοχημείας έχουν δείξει ότι η TAG-1 συνεντοπίζεται πάντα 
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με τα κανάλια καλίου και την Caspr2 στις εγγύς παρακομβικές περιοχές και έχει τη 

δυνατότητα να συνδέεται (in cis) με την Caspr2 και (in trans) με τον εαυτό της. Οι 

πρωτεΐνες επομένως της NCP οικογένειας σχηματίζουν συντηρημένα σύμπλοκα με 

τις GPI πρωτεΐνες της οικογένειας των ανοσοσφαιρινών, τα οποία σύμπλοκα είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά στην οργάνωση και οριοθέτηση των διαφορετικών αξονικών 

περιοχών (23, 30). Τέλος στις εγγύς παρακομβικές περιοχές βρίσκεται και η connexin 

29 μια gap junction πρωτεΐνη η οποία δημιουργεί ημιδιαύλους υποβοηθώντας έτσι 

πιθανά τη λειτουργία των διαύλων καλίου (12). 

 

 

Εικ. 4: Σχηματική 
αναπαράσταση της μοριακής 
οργάνωσης των εγγύς 
παρακομβικών περιοχών (12).  

Η μυελίνωση των νευραξόνων είναι επομένως μια από τις πιο σημαντικές 

διεργασίες κατά την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. Η ακριβής αλληλουχία των 

γεγονότων κατά τη μυελίνωση δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένη, αλλά το 

πρωταρχικό γεγονός είναι η ομαδοποίηση και εγκατάσταση των καναλιών νατρίου 

ακολουθούμενη από την εγκατάσταση των παρακομβικών (paranodin/Caspr, 

contactin) και έπειτα των εγγύς παρακομβικών (Kv channels, Caspr2, TAG-1) 

πρωτεϊνών. Η εγκατάσταση των πρωτεϊνών και η δημιουργία πρωτεϊνικών 

συμπλόκων προηγείται της μυελίνωσης στις περιοχές αυτές. Η παραπάνω αλληλουχία 

ισχύει όχι μόνο στη φυσιολογική μυελίνωση κατά τη νευροανάπτυξη, αλλά και στην 

επαναμυελίνωση απομυελινωμένων αξόνων σε νευροεκφυλιστικές νόσους όπως η 

σκλήρυνση κατά πλάκας (multiple sclerosis: MS) (6). 
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Οι αλληλεπιδράσεις λοιπόν μεταξύ των πρωτεϊνών που βρίσκονται στον κόμβο 

και γύρω από αυτόν έχουν ερευνητικό ενδιαφέρον. Η κατανόησή τους θα βοηθήσει 

στην αποκωδικοποίηση της διαδικασίας της μυελίνωσης, διευρύνοντας έτσι την 

κατανόησή μας σε ένα σημαντικό τομέα της ανάπτυξης του εγκεφάλου. Στην 

παρούσα μελέτη θα μας απασχολήσει η αλληλεπίδραση της TAG-1 με την Caspr2 

στην εγγύς παρακομβική περιοχή, αλλά πριν περάσουμε στις λεπτομέρειες του 

σκοπού της μελέτης ας εξετάσουμε την καθεμιά από αυτές τις πρωτεΐνες λίγο πιο 

διεξοδικά. 

 

• hTAG-1 (TAX-1) 

Η γλυκοπρωτεΐνη TAG-1 (135kDa) η οποία ταυτοποιήθηκε αρχικά στα 

τρωκτικά και οι ομόλογές της hTAG-1 (ή TAX-1) στον άνθρωπο (Εικ. 5)  και 

axonin-1 στο κοτόπουλο είναι μόρια κυτταρικής συνάφειας που ανήκουν στην 

contactin/F3 υποοικογένεια των ανοσοσφαιρινών (IgSF: immunoglobulin 

superfamily). Άλλα μέλη της υποοικογένειας είναι οι contactin/F3/F11, BIG-1, BIG-

2, NB-2 και ΝΒ-3 (7). Οι πρωτεΐνες αυτές έχουν κοινά δομικά χαρακτηριστικά: έξι 

ανοσοσφαιρινικές C2 περιοχές και τέσσερις επαναλήψεις που προσομοιάζουν με τις 

φιμπρονεκτίνες τύπου III (FNIII: Fibronectin type III). Στο καρβοξυτελικό τους άκρο 

έχουν όλες μια GPI (glycosylphosphatidylinositol) περιοχή μέσω της οποίας τα μόρια 

αυτά προσδένονται στη μεμβράνη (7, 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 5: Σχηματική 
αναπαράσταση της 
δομικής οργάνωσης της 
hTAG-1 και του cDNA 
του γονιδίου της (31). 
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Το γονίδιο της ανθρώπινης hTAG-1 η οποία και θα μας απασχολήσει στην 

παρούσα μελέτη βρίσκεται πάνω στο χρωμόσωμα 1q32 (31). Παρά τη λειτουργική 

τους συγγένεια τα μέλη της υποοικογένειας contactin/F3 παρουσιάζουν διαφορετικά 

πρότυπα έκφρασης. Η έκφραση της TAG-1 περιορίζεται σε υποομάδες νευρώνων στο 

ΚΝΣ και στο ΠΝΣ (και στη γλοία) κατά την ανάπτυξη, αλλά και στην ενήλικη ζωή. 

Η ρυθμιστική περιοχή που βρίσκεται πριν από το γονίδιο της hTAG-1 περιέχει 

στοιχεία τα οποία προωθούν νευροειδική έκφρασή της in vivo (7). Οι λειτουργίες της 

περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των νευριτών, τη δημιουργία κυτταρικών 

συσσωματωμάτων, την καθοδήγηση νευραξόνων και τη μετανάστευση των 

νευρώνων κατά την ανάπτυξη, καθώς και τη δημιουργία και σταθεροποίηση 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ νευρώνων και γλοίας στις εμμύελες περιοχές των ΚΝΣ και 

ΠΝΣ (7, 31). Η πολυπλοκότητα της μοριακής δομής των μελών της οικογένειας στην 

οποία ανήκει η hTAG-1 αποτελεί πιθανή ένδειξη ότι οι διαφορετικές περιοχές τους 

μπορεί να ευθύνονται για διαφορετικές λειτουργίες. H hTAG-1 και για την ακρίβεια 

οι φιμπρονεκτινικές περιοχές της είναι αναγκαίες και ικανές για ομοφιλική πρόσδεση 

(14, 31). Η hTAG-1 συνδέεται επίσης μέσω των ανοσοσφαιρινικών περιοχών της με 

τις L1 και NrCAM. Δυο από τους νεότερους binding partners της hTAG-1 είναι η 

Caspr2 και τα shaker-type κανάλια καλίου(30). 

 

 

• Caspr2 

Η υποοικογένεια NCP της οικογένειας των neurexins στην οποία ανήκει η 

Caspr2 (190kDa) περιλαμβάνει και άλλα μέλη που εκφράζονται στο νευρικό 

σύστημα, τις Caspr3 και Caspr4. Η οικογένεια των neurexins, συμπεριλαμβανομένων 

και των NCP αποτελείται και από διαμεμβρανικές και από εκκρινόμενες πρωτεΐνες οι 

οποίες εμπλέκονται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κυττάρων και στο σχηματισμό 

συνάψεων (28). Η Caspr2 δομικά περιλαμβάνει όπως φαίνεται και στην Εικ. 6 τις 

εξής περιοχές: μια diskoidin-like περιοχή (DISC), τέσσερις περιοχές λαμινίνης G 

(LamG), δυο επαναλήψεις EGF, μια συντηρημένη παραμεμβρανική περιοχή (JXT: 

juxtamembrane sequence), μια διαμεμβρανική περιοχή (TMD) και μια περιοχή για 

πρόσδεση PDZ πρωτεϊνικών περιοχών (PDZ binding) στο καρβοξυτελικό άκρο της 

(21). 
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Εικ. 6: Δομική οργάνωση 
της Caspr2 (28). 

 

Η Caspr2 εκφράζεται κατά κόρον στο νευρικό σύστημα. Η παρουσία διαφορετικών 

μελών της NCP οικογένειας στην οποία ανήκει η Caspr2 σε διαφορετικές περιοχές 

των εμμύελων νευραξόνων καθώς και η ικανότητα αλληλεπίδρασης της Caspr2 με τα 

κανάλια καλίου στην εγγύς παρακομβική περιοχή, αποτελεί ένδειξη ότι τα μέλη 

αυτής της οικογένειας έχουν πιθανό ρόλο στη συγκέντρωση και διατήρηση καναλιών 

ιόντων στη σωστή θέση πάνω στο νευράξονα. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θα μπορούσε 

να ειπωθεί ότι οι NCP πρωτεΐνες μετέχουν στην τοπική διαφοροποίηση του 

νευράξονα σε χωριστές λειτουργικές περιοχές (21). Η εγκατάσταση της Caspr2 στα 

εμμύελα νεύρα εξαρτάται από την αλληλεπίδραση μεταξύ νευρώνων και γλοίας 

καθώς και από τη δημιουργία πρώιμων οριοθετήσεων κατά μήκος του νευράξονα 

(22). 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Από πειράματα σε TAG-1 KO ζώα έχει δειχθεί ότι παρότι εκφράζονται σε 

φυσιολογικές ποσότητες (Εικ. 7) και τα κανάλια καλίου και η Caspr2, η κατανομή 

τους στην εγγύς παρακομβική περιοχή δεν είναι φυσιολογική. Και οι δυο πρωτεΐνες 

βρίσκονται διάχυτες πάνω στη μεμβράνη και αποτυγχάνουν να κάνουν την 

απαραίτητη για τη λειτουργία τους δημιουργία συμπλόκων (clustering) (23, 30). Η 

παρουσία της hTAG-1 επομένως είναι απαραίτητη στην εγγύς παρακομβική περιοχή 

για το φυσιολογικό clustering των λοιπών πρωτεϊνών στην περιοχή αυτή. 

 

Kv 1.1

Caspr2

TAG-1

+/+ -/-
TAG-1

+/+ -/-

 

Εικ. 7: WB από lysate 
οπτικού νεύρου σε WT 
και TAG-1 KO 
ποντίκια. (Traka, 
Goutebroze et al.) 

 

 Λόγω των παραπάνω και δεδομένης της ικανότητας αλληλεπίδρασης της 

hTAG-1 με την Caspr2 στην εγγύς παρακομβική περιοχή, σκοπός της παρούσας 

μελέτης είναι να διερευνήσει ποια από τις διαφορετικές περιοχές του μορίου της 

hTAG-1 ευθύνεται για αυτή την αλληλεπίδραση. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν 

δυο κατασκευές σε GFP πλασμιδιακό φορέα (pEGFP-C1 της CLONTECH), μια με 

τις ανοσοσφαιρινικές και μια με τις φιμπρονεκτινικές περιοχές της hTAG-1 (Εικ. 8). 

 

 

 
 

FNIII GFPIgC2 
 GFP 

pEGFP-C1 pEGFP-C1 

Εικ. 8: Σχηματική αναπαράσταση της 
κατασκευής με τις IgC2 και της 
κατασκευής με τις FNIII περιοχές της 
hTAG-1 σε GFP πλασμιδιακό φορέα 

: θέση περιορισμού για το ένζυμο BglII 

: θέση περιορισμού για το ένζυμο XbaI 
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Ο λόγος για τον οποίο οι κατασκευές έγιναν σε GFP πλασμιδιακό φορέα, είναι ότι τα 

πολυκλωνικά αντισώματα για την hTAG-1 δεν έδιναν καλή εικόνα σε Western Blot, 

οπότε τα Immunoblots για τις δυο χιμαιρικές πρωτεΐνες (IgGFP και FNIIIGFP)  έγιναν 

με αGFP αντίσωμα. Η μελέτη της αλληλεπίδρασης έγινε in vitro με διαμόλυνση HEK 

293T με την καθεμιά από τις δυο κατασκευές μαζί με έναν πλασμιδιακό φορέα για 

Caspr2, δηλαδή οι διαμολύνσεις ήταν είτε IgGFP/Caspr2 είτε FNIIIGFP/Caspr2. 

Αποτέλεσμα ήταν η υπερέκφραση της καθεμιάς από τις δυο χιμαιρικές πρωτεΐνες 

(IgGFP και FNIIIGFP) με την Caspr2. Η αλληλεπίδραση διερευνήθηκε έπειτα με 

ανοσοκατακρήμνιση για την καθεμιά από τα ζεύγη των υπερεκφραζομένων 

πρωτεϊνών και Western Blot για την άλλη.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

• Δημιουργία 2 κατασκευών, μιας με τις  IgC2 (ανοσοσφαιρινικές) περιοχές της 

hTAG-1και μια με τις FNIII (φιμπρονεκτινικές) περιοχές της hTAG-1 σε GFP 

πλασμιδιακό φορέα. 

 

Ανθρώπινοι cDNA κλώνοι που κωδικοποιούν τις IgC2   περιοχές της hTAG-1 

και τις FNIII περιοχές της απομονώθηκαν ως προϊόντα PCR από προηγούμενες 

κατασκευές σε pRmHa3 πλασμιδιακό φορέα. Και οι δυο κλώνοι είχαν την ίδια αρχική 

αλληλουχία (start sequence) και την αλληλουχία GPI στο καρβοξυτελικό άκρο τους 

προκειμένου να καταλήγουν και οι δυο πρωτεϊνες στη μεμβράνη. Περιοριστικές 

θέσεις για τα ένζυμα BglII και XbaI δημιουργήθηκαν στα άκρα των δυο προϊόντων 

PCR με χρήση κατάλληλων εκκινητών και καθένα από αυτά κλωνοποιήθηκε έπειτα 

μεταξύ των περιοριστικών θέσεων BglII και XbaI του pEGFP-C1 πλασμιδιακού 

φορέα (στο καρβοξυτελικό άκρο της GFP- Green Fluorescent Protein). Η όλη 

διαδικασία περιγράφεται λεπτομερώς στη συνέχεια. 

Ένα πρόγραμμα PCR σχεδιάστηκε ειδικά για να πληρεί τις προϋποθέσεις της 

αντίδρασης, βάσει του μεγέθους και της αναλογίας GC στα προϊόντα μας (IgC2 και 

FNIII) και η πολυμεράση που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Hi-Fidelity DNA polymerase. 

Τα δυο προϊόντα από την PCR καθαρίστηκαν από τυχόν προσμίξεις με το σύστημα 

NucleoSpin ‘system for fast purification of nucleic acids’ της εταιρείας Macherey 

Nagel. Έπειτα ακολούθησε πέψη και των δυο προϊόντων μας με τα ένζυμα BglII και 

XbaI της εταιρείας NEB (New England Biolabs) για να εκτεθούν τα άκρα τους 

(sticky ends). 

Όσον αφορά στον πλασμιδιακό φορέα που χρησιμοποιήθηκε για την 

κλωνοποίηση, ο pEGFP-C1 είναι ένας πλασμιδιακός φορέας ανθεκτικός στην 

καναμυκίνη, γι’αυτό και η παραγωγή του έπρεπε να γίνει σε θρεπτικό που περιείχε 

καναμυκίνη (LB medium + Kanamycin). Η βακτηριακή κυτταρική σειρά που 

χρησιμοποιήθηκε για μετασχηματισμό προς παραγωγή του πλασμιδιακού μας φορέα 

ήταν η NEB 316 E. Coli dam- electrocompetent strain. Ο λόγος για τον οποίο η 

παραγωγή του πλασμιδιακού φορέα έγινε σε αυτή την κυτταρική σειρά είναι διότι η 

περιοριστική θέση XbaI είναι ευαίσθητη σε μεθυλίωση από dam μεθυλάσες, με 

αποτέλεσμα να καλύπτεται από τη μεθυλοομάδα όταν μετασχηματίζονταν 

οποιαδήποτε άλλη κυτταρική βακτηριακή σειρά με το φορέα μας, καθιστώντας 
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αδύνατο για το ένζυμο (XbaI) να κόψει σε εκείνη τη θέση. Ο μετασχηματισμός των 

βακτηρίων έγινε ασφαλώς με την τεχνική του electroporation. Μια μεγαλύτερη 

καλλιέργεια εμβολιάστηκε έπειτα, με τα μετασχηματισμένα μας βακτήρια από την 

οποία την επόμενη μέρα απομονώθηκε μια αρκετά μεγάλη ποσότητα pEGFP-C1 

DNA με το σύστημα ‘large scale DNA preparation’ (MAXI-prep) της Quiagen. 

Ακολούθησε πέψη του pEGFP-C1 (μη μεθυλιωμένου πλέον στη θέση XbaI) με BglII 

και XbaI της εταιρείας NEB (New England Biolabs) για να εκτεθούν τα άκρα (sticky 

ends) του.  

Μικρές ποσότητες των πέψεων των δυο προϊόντων PCR και του pEGFP-C1 

ελέγχθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης για να βεβαιωθούμε ότι το μέγεθος 

των μπαντών που ελήφθησαν ήταν σωστό. Έπειτα όλη η υπόλοιπη ποσότητα της 

πέψης του pEGFP-C1 απομονώθηκε με ηλεκτροφόρηση σε παρασκευαστικό gel 

αγαρόζης και ηλεκτροέκλουση. Το προϊόν της ηλεκτροέκλουσης καθαρίστηκε έπειτα 

περαιτέρω με το σύστημα NucleoSpin ‘system for fast purification of nucleic acids’ 

της εταιρείας Macherey Nagel. Ο πλήρως καθαρισμένος και κομμένος (με 

BglII/XbaI) pEGFP-C1 αποφωσφορυλιώθηκε με την αλκαλική φωσφατάση SAP 

(shrimp alkaline phosphatase).  

Καθένα από τα δυο προϊόντα PCR (IgC2 και FNIII) συνενώθηκε (ligated) με 

τον αποφωσφορυλιωμένο pEGFP-C1 με τη λιγάση Τ4. Οι δυο ligations εισήχθησαν 

με μετασχηματισματισμό  στην βακτηριακή κυτταρική σειρά DH5a electrocompetent 

E.coli και επωάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στους 37ºC σε θρεπτικό 2XYT 

με καναμυκίνη. Την επόμενη μέρα οι δυο μεγάλες καλλιέργειες των ligations 

στρώθηκαν σε πιάτα για απομόνωση μονών αποικιών βακτηρίων (single colonies) και 

από τις αποικίες αυτές απομονώθηκε έπειτα το DNA των κατασκευών μας με small 

scale DNA preparation (mini-preps), το οποίο και ελέγχθηκε με πολλαπλές πέψεις 

προς έλεγχο του μεγέθους και των θέσεων περιορισμού. Οι κατασκευές στάλθηκαν 

έπειτα για αλληλούχιση (sequencing) τα αποτελέσματα της οποίας πιστοποίησαν ότι 

και τα δυο ένθετα (IgC2 και FNIII) στις κατασκευές μας ήταν σωστά ως προς την 

αλληλουχία τους και in frame στη μετάφραση με τη GFP πρωτεϊνη. 
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• Διαμόλυνση κυττάρωνHEK 293T  

Προκειμένου να υπερεκφραστούν οι δυο χιμαιρικές πρωτεΐνες που προέκυψαν 

από τις δυο κατασκευές (IgGFP και FNIIIGFP) καθώς και η Caspr2 σε HEK 293T 

κύτταρα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του CaCl2. Το διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε 

για τη διαμόλυνση κάθε τρυβλίου 10cm2 με κύτταρα σε καλλιέργεια περιείχε 500μl 

2x HBS, 435μl ddH2O, 62μl CaCl2 και περίπου 10μg πλασμιδιακού DNA για κάθε 

απλή διαμόλυνση και 6-7μg από το κάθε πλασμιδιακό DNA για διπλή διαμόλυνση. 

Τα κύτταρα επωάζονταν με διάλυμα διαμόλυνσης 6-15 ώρες και έπειτα ξεπλένονταν 

και παρέμεναν σε θρεπτικό με χαμηλότερο του κανονικού ορό (FBS 2%) για 2-3 

μέρες πριν την ανοσοκυτταροχημεία ή τη λύση και ομογενοποίησή τους. 

 
 
 

• Live-immunocytochemistry (ανοσοκυτταροχημεία σε ζωντανά κύτταρα) 

 

Πριν την διπλή διαμόλυνση ΗΕΚ293Τ κυττάρων είτε με την IgC2-GFP 

κατασκευή και Caspr2, είτε με την FNIII-GFP κατασκευή και Caspr2, ήταν 

απαραίτητο να ελέγξουμε εάν οι χιμαιρικές πρωτεΐνες που προέκυπταν από τις 

κατασκευές μας (IgC2-GFPκαι FNIII-GFP) κατέληγαν τελικά στην κυτταρική 

μεμβράνη. Αυτό ελέγχθηκε με την τεχνική του live-immunocytochemistry, με την 

οποία είναι βέβαιο ότι το όποιο αντίσωμα που θα χρησιμοποιούνταν θα ‘έδενε’ μόνο 

πάνω στην εγκατεστημένη στη μεμβράνη πρωτεΐνη. Η ανοσοκυτταροχημεία έγινε σε 

HEK293T κύτταρα, προηγουμένως διαμολυσμένα είτε με την IgC2-GFP κατασκευή, 

είτε με την FNIII-GFP κατασκευή. Το θρεπτικό που χρησιμοποιήθηκε στην 

ανοσοκυτταροχημεία για τα HEK293T ήταν το L.15 (Leibovitz) με BSA (0.5mg/ml). 

Το πρώτο αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε προς έλεγχο και των δυο κατασκευών 

ήταν το πολυκλωνικό aGFP (1: 10000, Minotech) και το δεύτερο αντίσωμα ήταν το a-

rabbit Alexa 555 red (1: 800-1: 1000, Molecular Probes). Το aGFP αντίσωμα 

φαίνεται πράσινο στο υπεριώδες, ενώ το a-rabbit Alexa 555 διεγείρεται σε 

ακτινοβολία μήκους κύματος 555nm και φαίνεται κόκκινο. 
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• Ανοσοκατακρήμνιση (ImmunoPrecipitation) 

 

Η λύση και ομογενοποίηση των διαμολυσμένων κυττάρων από την 

καλλιέργεια έγινε βάσει του πρωτοκόλλου που υπάρχει στο παράρτημα. Το lysis 

buffer που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό που περιείχε NP-40 με προσθήκη PMSF, 

leupeptin και aprotinin (αναστολείς πρωτεασών). Αφού καθαρίστηκε το 

ομογενοποιημένο κυτταρικό διάλυμα (lysate) με φυγοκέντρηση, επωάστηκε με beads 

τα οποία είχαν ξεπλυθεί σε lysis buffer (shaker,1h, 4ºC) για περαιτέρω καθαρισμό του 

(προκαθαρισμός: preclearance). Έπειτα με σύντομη φυγοκέντρηση το πλήρως 

καθαρισμένο πλέον lysate απαλλάχθηκε από τα beads του προκαθαρισμού και 

επωάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στους 4ºC με το αντίσωμα που απαιτούνταν 

για την εκάστοτε ανοσοκατακρήμνιση. Για μονοκλωνικά αντισώματα 

χρησιμοποιήθηκαν protein A beads (Biorad), ενώ για τα πολυκλωνικά αντισώματα 

χρησιμοποιήθηκαν protein G agarose beads (Santa Cruz biotech.) Τα αντισώματα που 

χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το σκοπό ήταν τα: 1C12 (μονοκλωνικό αντίσωμα που 

προσδένεται στα IgC2 της TAG-1), aGFP (πολυκλωνικό αντίσωμα κατά της GFP από 

Minotech), aCaspr2 (πολυκλωνικό αντίσωμα κατά της Caspr2). Την επόμενη μέρα το 

μείγμα lysate-αντισώματος (πρωτεΐνης-αντισώματος) επωάστηκε για μια ώρα με νέα 

beads και έπειτα αποχωρίστηκε από αυτά με αποδιάταξη μέσω βρασμού και χρήσης 

αποδιατακτικού (DTT, ή μερκαπτοαιθανόλη) προκειμένου να τρέξει σε gel 

ακρυλαμίδης για ανίχνευση πρωτεϊνών με Immunoblot (Western Blot για πρωτεΐνες). 

 

 

• Immunoblot (Western Blot για πρωτεΐνες) 

Lysates από HEK 293T διαμολυσμένα με IgC2GFP, FNIIIGFP, Caspr2 ή 

συνδυασμούς αυτών ελήφθησαν και οι πρωτεΐνες από αυτά απομονώθηκαν με SDS-

PAGE και μεταφέρθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε PROTRAN μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης (από Schleicher & Schuel BioScience). Τα immunoblots έγιναν με 

πολυκλωνικό αντίσωμα κατά της GFP (aGFP)  και πολυκλωνικό αντίσωμα κατά της 

Caspr2 (aCaspr2) και ανιχνεύθηκαν με goat a-rabbit HRP-conjugated δεύτερο 

αντίσωμα (από Jackson Immuno Research). Ακολούθησε εμφάνιση με enhanced 

chemoluminescence (ECL; Chemicon). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

• Οι δυο κατασκευές ΙgC2-GFP και FNIII-GFP παράγουν λειτουργικές πρωτεΐνες 

οι οποίες καταλήγουν στη μεμβράνη. 

Και τα δυο ενθέματα (IgC2 και FNIII) είχαν στην αρχή τους το signal 

peptide της hTAG-1 και στο τέλος τους την GPI περιοχή, υπεύθυνη για την 

εγκατάσταση της hTAG-1 στη μεμβράνη. Μετά την παρασκευή των δυο 

κατασκευών έγινε αλληλούχισή τους η οποία έδειξε ότι και τα δυο ενθέματα 

είχαν εισαχθεί σωστά και ήταν in frame με την GFP. Για να πιστοποιηθεί αν 

οι δυο κατασκευές, η μια με τις ανοσοσφαιρινικές και η άλλη με τις 

φιμπρονεκτινικές περιοχές της hTAG-1 όντως καταλήγουν εκεί που θα 

έπρεπε, δηλαδή στη μεμβράνη έγινε live-ανοσοκυτταροχημεία σε HEK 293T 

κύτταρα, διαμολυσμένα είτε με τη μία είτε με την άλλη κατασκευή. Ο λόγος 

για τον οποίο μας ενδιαφέρει να εγκατασταθούν εκεί, είναι ότι η φυσιολογική 

αλληλεπίδραση με την Caspr2 λαμβάνει χώρα στη μεμβράνη. Ειδική χρώση 

(κόκκινη) από το δεύτερο αντίσωμα (α-rabbit Cy3) φαίνεται και στις δυο 

διαμολύνσεις, άρα οι χιμαιρικές πρωτεΐνες που παράγονται από τις δυο 

κατασκευές καταλήγουν στη μεμβράνη (Εικ. 9). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1

Εικ. 9: Live-immuno σε HEK 293T 
διαμολυσμένα με IgC2-GFP (1) και 
FNIIIGFP (2). 1ο αντίσωμα: αGFP 
1:10000, 2ο αντίσωμα: α-rabbit Cy3 
1:800 (Alexa). 2
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• H Caspr2 δεν κατακρημνίζεται με τις φιμπρονεκτινικές (FNIII-like) περιοχές της 

hTAG-1 σε IP. 

  Σε διπλές διαμολύνσεις HEK 293T κυττάρων με FNIIIGFP και Caspr2 

έγινε IP (immunoprecipitation) με τo αντίσωμα αGFP και ΙΒ (immunoblot) με 

το αντίσωμα αCaspr2. Όπως φαίνεται στην Εικ. 10 (F) η Caspr2 δεν 

κατακρημνίζεται μαζί με τις φιμπρονεκτινικές περιοχές της hTAG-1. 

 

Tx: Caspr2/FN

 
 

 

 

• Η Caspr2 κατακρημνίζεται μαζί με τις ανοσοσφαιρινικές (IgC2) περιοχές της 

hTAG-1 σε IP. 

Σε διπλές διαμολύνσεις HEK 293T κυττάρων με IgC2-GFP και Caspr2 

έγιναν IP (immunoprecipitations) με τα εξής αντισώματα: 1C12 (μονοκλωνικό 

αντίσωμα κατά των IgC2 περιοχών) και αCaspr2 (πολυκλωνικό αντίσωμα 

κατά της Caspr2). Τα IB (immunoblots) έγιναν επίσης με αCaspr2 και με 

III(TAX)GFP 

100 

130 
170 

lysates 

IB:GFP IB:Caspr2 

Caspr2 

FNIII(TAX)GF

D 
Εικ. 10: WBs με lysates (D), control 
IPs (E) και experimental IPs (F) από 
ΗΕΚ 293Τ διπλά διαμολυσμένα με 
FNIIIGFP και Caspr2.  

100 

130 
170 

IP:GFP 

IB:GFP 

FNIII(TAX)GF

E 

IB:Caspr2▲ 
IB:GFP▼ 

100 

130 
170 

F IP:GFP 

IB:Caspr2 

IP:Caspr2 
Caspr2 
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αGFP (πολυκλωνικό αντίσωμα κατά της GFP, οπότε αναγνωρίζει τα IgGFP). 

Όπως φαίνεται στην Εικ. 11 (C) οι δυο πρωτεΐνες κατακρημνίζονται μαζί. 

 

 

Tx: Caspr2/Ig(TAX)GFP 

 

 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα των παραπάνω πειραμάτων 

ανοσοκατακρήμνισης οι ανοσοσφαιρινικές περιοχές της hTAG-1 φαίνεται να 

ευθύνονται για την αλληλεπίδρασή της με την Caspr2. Η Caspr2 δηλαδή, 

όπως και οι L1 και NrCAM αλληλεπιδρά με την hTAG-1 μέσω των IgC2 

περιοχών της. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

100 

130 
170 

lysates 
Caspr2 Εικ. 11: Western Blots με lysates (A), 

control IPs (B) και experimental IPs (C) 
από ΗΕΚ 293Τ διπλά διαμολυσμένα με 
IgC2-GFP και Caspr2.   

Ig(TAX)GFP 

IB:GFP IB:Caspr2 
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IB:GFP IB:Caspr2 

Caspr2 
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130 
170 

B IP:Caspr2 IP:aTAX 
Caspr2 

Ig(TAX)GFP 

IB:GFP IB:Caspr2 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η TAG-1 είναι μια πρωτεΐνη με ιδιαίτερα εκτεταμένη έκφραση και στο 

αναπτυσσόμενο αλλά και στο ενήλικο νευρικό σύστημα και ποικίλες λειτουργίες 

(ανάπτυξη των νευριτών, δημιουργία κυτταρικών συσσωματωμάτων, καθοδήγηση 

νευραξόνων, μετανάστευση των νευρώνων κατά την ανάπτυξη, δημιουργία και 

σταθεροποίηση αλληλεπιδράσεων μεταξύ νευρώνων και γλοίας στις εμμύελες ίνες 

των ΚΝΣ και ΠΝΣ). Η παρουσία της λοιπόν στον εγκέφαλο είναι ιδιαίτερα 

σημαντική αφού εμπλέκεται σε τέτοιου είδους διεργασίες. Συγκεκριμένα στην εγγύς 

παρακομβική περιοχή είναι απαραίτητη, διότι χωρίς αυτήν τα shaker-type κανάλια 

Κ+ καθώς και η Caspr2 δεν καταφέρνουν να σχηματίσουν φυσιολογικά σύμπλοκα 

και κατανέμονται ακανόνιστα όπως έχει δειχθεί από μελέτες σε TAG-1 KO 

ποντίκια(22, 23), επηρεάζοντας έτσι την αγωγή κατά μήκος του νευράξονα. 
Ενώ οι φιμπρονεκτινικές περιοχές της TAG-1 αναλαμβάνουν την ομοφιλική 

πρόσδεση της με τον εαυτό της (14, 31), οι ανοσοσφαιρινικές περιοχές της TAG-1 

ευθύνονται για την ετεροφιλική πρόσδεση κάποιων από τα μόρια αλληλεπίδρασης 

της (L1, NrCAM) (30), άρα το να ευθύνονται και για την αλληλεπίδρασή της με την 

Caspr2, ήταν πιθανό. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η παρατήρηση ότι διαφορετικά μέλη 

της οικογένειας των NCP στην οποία ανήκει η Caspr2 εκφράζονται σε διαφορετικές 

περιοχές κατά μήκος του νευράξονα, κάτι το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι οι 

πρωτεΐνες αυτές παίζουν κάποιο ρόλο στο διαχωρισμό ή/και την οριοθέτηση των 

τμημάτων του νευράξονα (21).  Λόγω αυτών και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η 

Caspr2 αλληλεπιδρά με την TAG-1 και αποτυγχάνει να σχηματίσει σύμπλοκα στην 

εγγύς παρακομβική περιοχή απουσία της, δόθηκε το ερέθισμα να ασχοληθούμε με 

την περαιτέρω διερεύνηση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα λοιπόν με τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων μας η αλληλεπίδραση της hTAG-1 με την Caspr2 

φαίνεται να γίνεται μέσω των ανοσοσφαιρινικών περιοχών της πρώτης, φαινόμενο 

αναμενόμενο αφού πρόκειται για ετεροφιλική πρόσδεση όπως προαναφέρθηκε. Το 

μοντέλο που προτείνουμε σε σχέση με την αλληλεπίδραση των δυο πρωτεϊνών 

φαίνεται στην Εικ. 12. 
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Δεδομένων των αποτελεσμάτων από τα πειράματά μας και λαμβάνοντας 

υπόψιν ότι τα όρια μεταξύ των 6 IgC2 περιοχών (καθώς και τα όρια μεταξύ των FNIII 

επαναλήψεων) είναι σαφή στο γονιδίωμα της hTAG-1, είναι δυνατά μελλοντικά 

πειράματα με διάφορα genetic manipulations προς ακριβέστερη διερεύνηση της 

συμμετοχής της κάθε μιας από τις IgC2 περιοχές στην αλληλεπίδραση με την Caspr2 

και πιθανά με τις λοιπές πρωτεΐνες με τις οποίες η TAG-1 προσδένεται ετεροφιλικά. 

Παρόμοια πειράματα (genetic manipulations) μπορούν να γίνουν και με την 

Caspr2 για τον προσδιορισμό της συμμετοχής της καθεμιάς από τις διαφορετικές 

περιοχές της στην αλληλεπίδραση, αλλά λόγω του ότι λίγα πράγματα είναι προς το 

παρόν γνωστά για αυτήν την πρωτεΐνη και τις ειδικές λειτουργίες των διαφορετικών 

της περιοχών, η όλη διαδικασία αποτελεί έναν πιο μακροπρόθεσμο στόχο. 

Η διερεύνηση της διαδικασίας της μυελίνωσης και η κατανόηση των 

πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων στην περιοχή γύρω από τον κόμβο γενικότερα μπορεί 

να έχει και πιο μακροπρόθεσμες εφαρμογές σε νευροεκφυλιστικές νόσους (κυρίως 

νόσους με φαινόμενα απομυελίνωσης), όπως για παράδειγμα η MS. 

 

 

GPI anchor

Caspr hTAG-

GPI anchor

Cell membrane 

Εικ. 12: Προτεινόμενο μοντέλο για την ομοφιλική 
πρόσδεση της TAG-1 με τον εαυτό της   μέσω των 
φιμπρονεκτινικών και την ετεροφιλική πρόσδεση με την 
Caspr2 μέσω των ανοσοσφαιρινικών περιοχών της. 

 20



 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Altevogt BM, Kleopa KA, Postma FR, Scherer SS, Paul DL. 2002. Cx29 is 

uniquely distributed within myelinating glial cells of the central and peripheral 

nervous systems. Journal of Neuroscience 22: 6458-6470. 

2. Arroyo EJ, Scherer SS. 2000. On the molecular architecture of myelinated fibers. 

Histochemical Cell Biology 113: 1-18. 

3. Arroyo EJ, Xu T, Poliak S, Watson M, Peles E, Scherer SS. 2001. Internodal 

specializations of myelinated axons in the central nervous system. Cell Tissue 

Res. 305: 53-66. 

4. Berthold CH, Rydmark M. 1995. Morphology of normal peripheral axons. In: 

Waxman SG, Kocsis JD, Stys PK (eds) The axon. Oxford University Press, New 

York, pp 13-48. 

5. Bhat MA, Rios JC, Lu Y, Garci-Fresco GP, Ching W, St Martin M, Li J, Einheber 

S. 2001. Axon-glia interactions and the domain organization of myelinated axons 

requires neurexin IV/Caspr/Paranodin. Neuron 30:369–383. 

6. Caldwell JH, Schaller KL, Lasher RS, Peles E, Levinson SR. 2000. Sodium 

channel Nav1.6 is localized at nodes of Ranvier, dendrites and synapses. Proc Natl 

Acad Sci USA 97: 5616-5620. 

7. Coman I, Aigrot MS, Seilhean D, Reynolds R, Girault JA, Zalc B, Lubetzki C. 

2006. Nodal, paranodal and juxtaparanodal axonal proteins during demyelination 

and remyelination in multiple sclerosis. Brain Jun 9, [E-pub ahead of print]. 

8. Denaxa M, Pavlou O, Tsiotra P, Papadopoulos GC, Liapaki K, Theodorakis K, 

Papadaki C, Karagogeos D, Papamatheakis J. 2003. The upstream regulatory 

region of the gene for the human homologue of the adhesion molecule TAG-1 

contains elements driving neural specific expression in vivo. Molecular Brain 

Research 118: 91-101. 

9. Denisenko-Nehrbass N, Oguievetskaia K, Goutebroze L, Galvez T, Yamakawa H, 

Ohara O, Carnaud M, Girault JA. 2003. Protein 4.1B associates with both 

Caspr/paranodin and Caspr2 at paranodes and juxtaparanodes of myelinated 

fibers. European Journal of Neuroscience 17: 411-416.  

10. Furley AJ, Morton SB, Manalo D, Karagogeos D,  Dodd J, Jessel TM. 1990. The 

axonal glycoprotein TAG-1 is an immunoglobulin superfamily member with 

neurite outgrowth-promoting activity. Cell 61: 157-170. 

 21



11. Girault JA, Peles E. 2002. Development of nodes of Ranvier. Current opinion in 

Neurobiology 12: 476-485. 

12. Kedlaya RH, Bhat KMR, Mitchell J, Darnell SJ, Setaluri V. 2006. TRP-1 

interacting PDZ-domain protein GIPC forms oligomers and is localized to 

intracellular vesicles in human melanocytes. Archives of Biochemistry and 

Biophysics Aug 23 [E-pub ahead of print]. 

13. Malhotra JD, Tsiotra P, Karagogeos D. 1998. Cis-activation of L1-mediated 

ankyrin recruitment by TAG-1 homophilic cell adhesion. Journal of Biological 

Chemistry 273: 33354-33359. 

14. Martin S, Levine AK, Chen ZJ, Ughrin Y, Levine JM. 2001. Deposition of the 

NG2 proteoglycan at nodes of Ranvier in the peripheral nervous system. Journal 

of Neuroscience 21: 8119-8128. 

15. Monuki ES, Lemke G. 1995. Molecular biology of myelination. In: Waxman SG, 

Kocsis JD, Stys PK (eds) The axon. Oxford University Press, New York, pp 144-

163. 

16. Nourry C, Grant SG, Borg JP. 2003. PDZ domain proteins: plug and play! Science 

STKE 179: RE7. 

17. Ogawa J, Kaneko H, Masuda T, Nagata S, Hosoya H, Watanabe K. 1996. Novel 

neural adhesion molecules in the Contactin/F3 subgroup of the immunoglobulin 

superfamily: isolation and characterization of cDNAs from rat brain. Neurosci. 

Lett. 218: 173-176. 

18. Oohashi T, Hirakawa S, Bekku Y, Rauch U, Zimmermann DR, Su WD, Ohtsuka 

A, Murakami T, Ninomiya Y. 2002. Bral1, a brain-specific link protein, 

colocalizing with the versican V2 isoform at the nodes of Ranvier in developing 

and adult mouse central nervous systems. Molecular and Cellular Neuroscience 

19: 43-57. 

19. Pavlou O, Theodorakis K, Falk J, Kutche M, Schachner M, Faivre-Sarailh C, 

Karagogeos D. 2002. Analysis of interactions of the adhesion molecule TAG-1 

and its domains with other Immunoglobulin superfamily members. Molecular and 

Cellular Neuroscience 20: 367-381. 

20. Peles E, Salzer JL. 2000. Molecular domains of myelinated axons. Current 

opinion in Neurobiology 10: 558-565. 

21. Poliak S, Gollan L, Martinez R, Custer A, Einheber S, Salzer JL, Trimmer JS, 

Shrager P, Peles E. 1999. Caspr2, a new member of the Neurexin superfamily is 

 22



localized at the juxtaparanodes of myelinated axons and associates with K+ 

channels. Neuron 24: 1037-1047. 

22. Poliak S, Gollan L, Salomon D, Berglund EO, Ohara R, Ranscht B, Peles E. 2001. 

Localization of Caspr2 in myelinated nerves depends on axon-glia interactions 

and the generation of barriers along the axon. The Journal of Neuroscience 21: 

7568-7575. 

23. Poliak S, Salomon D, Elhanany H, Sabanay H, Kiernan B, Pevny L, Stewart CL, 

Xu X, Chiu SY, Shrager P, Furley AJW, Peles E. 2003. Juxtaparanodal clustering 

of Shaker-like K+ channels in myelinated axons depends on Caspr2 and TAG-1. 

The journal of cell biology 162: 1149-1160. 

24. Ponting CP. 1997. Evidence for PDZ domains in bacteria, yeast and plants. 

Protein Science 6: 464-468. 

25. Sheik KA, Deerinck TJ, Ellisman MH, Griffin JW. 1999. The distribution of 

gangliosides-like moieties in peripheral nerves. Brain 122: 449-460. 

26. Spiegel I, Salomon D, Erne B, Schaeren-Wiemers N, Peles E. 2002. Caspr3 and 

Caspr4, two novel members of the Caspr family are expressed in the nervous 

system and interact with PDZ domains. Molecular and Cellular Neuroscience 20: 

283-297. 

27. Traka M, Dupree JL, Popko B, Karagogeos D. 2002. The neuronal adhesion 

protein TAG-1 is expressed by Schwann cells and oligodendrocytes and is 

localized to the juxtaparanodal region of myelinated fibers. The Journal of 

Neuroscience 22: 3016-3024. 

28. Traka M, Goutebroze L, Denisenko N, Bessa M, Nifli A, Havaki S, Iwakura Y, 

Fukamauchi F, Watanabe K, Soliven B, Girault JA, Karagogeos D. 2003. 

Association of TAG-1 with Caspr2 is essential for the molecular organization of 

juxtaparanodal regions of myelinated fibers. The Journal of Cell Biology 162: 

1161-1172. 

29. Tsiotra PC, Theodorakis K, Papamatheakis J, Karagogeos D. 1996. The 

fibronectin domains of the neural adhesion molecule TAX-1 are necessary and 

sufficient for homophilic binding. The Journal of Biological Chemistry 271: 

29216-29222. 

30. Tsiotra PC, Karagogeos D, Theodorakis K, Michaelidis TM, Modi WS, Furley 

AJ, Jessel TM, Papamatheakis J. 1993. Genomics 18: 562-567. 

 23



31. Yoshihara Y, Kawasaki M, Tamada A, Nagata S, Kagamiyama H, Mori K. 1995. 

Overlapping and differential expression of BIG-2, BIG-1, TAG-1 and F3: four 

members of an axon associated cell adhesion molecule subgroup of the 

immunoglobulin superfamily. Journal of Neurobiology 28: 51-69. 

32. Waxman SG, Ritchie JM, 1993. Molecular dissection of the myelinated axon. 

Annuals Neurology 33: 121-136. 

 

 
 
 

 

 24


