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ABSTRACT 

 
GPCR transmembrane receptors consist the fourth largest family of membrane 

proteins in the human genome, and they mediate in a wide range of functions. They 

signal through the heterotrimeric G proteins and today it is known that they exist in 

multiprotein complexes, interacting with other GPCRs, G proteins and other functional 

proteins. RGS have a very important role in the signaling of GPCR receptors mainly 

through the regulation of the activity of Gα  subunits. RGS4, RGS9 and RGSZ are 

members of RGS proteins that have a role in addiction, analgesia, tolerance and withdraw 

of GPCR agonists and especially of opiates. 

 In this study initially we examine the role of these RGS in the signaling of  mu-

α2Α receptors dimmers. Also we study the basic differences in signaling between knock 

out and wild type mice of these three RGS proteins. For the RGS4 studies we used 

different brain regions, whereas for the RGSZ and RGS9 tissues from striatum. The data 

that results from these studies imply differences in the levels of signaling between knock 

out and wild type mice. Furthermore it was found that the role of RGS4 varies 

accordingly to the region where it is located. Finally it was not observed any effect of 

these RGS proteins in the signaling of the mu-α2Α receptors heterodimers. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Oι GPCR µεµβρανικοί υποδοχείς αποτελούν τη τέταρτη µεγαλύτερη 

υπεροικογένεια στο ανθρώπινο γονιδίωµα, όπου µεσολαβούν σε ένα µεγάλο εύρος 

λειτουργιών.  Σηµατοδοτούν  µέσω των ετεροτριµερών G πρωτεϊνών  ενώ σήµερα είναι 

γνωστό ότι βρίσκονται σε πολυπρωτεϊνικά σύµπλοκα, αλληλεπιδρώντας µε άλλους 

GPCRs, G πρωτεΐνες και άλλες λειτουργικές πρωτεΐνες. Oι RGS πρωτεΐνες έχουν 

σηµαντικό ρόλο στη σηµατοδότηση των GPCR υποδοχέων κυρίως µέσω της ρύθµισης 

της δραστικότητας των Gα υποµονάδων. Οι RGS4, RGS9 και RGSZ αποτελούν µέλη 

των RGS πρωτεϊνών. Και οι τρεις RGS έχουν  ρόλο στην  εξάρτηση, την αναλγησία, την  
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ανοχή και τη στέρηση σε GPCR αγωνιστές και κυρίως σε οπιοειδή. 

            Σε αυτή τη µελέτη αρχικά διερευνάται ο ρόλος των συγκεκριµένων RGS στη 

σηµατοδότηση  διµερών  mu και α2Α υποδοχέων. Επίσης µελετώνται οι βασικές 

διαφορές στη σηµατοδότηση µεταξύ ποντικιών αγρίου τύπου και knock out αυτών των 

τριών RGS πρωτεϊνών. Για την RGS4  οι µελέτες έγιναν σε διάφορες περιοχές του 

εγκεφάλου, ενώ για τις RGSZ και RGS9 σε ιστούς από το ραβδωτό. Τα δεδοµένα που 

προκύπτουν από την παρούσα µελέτη υποδηλώνουν ότι υπάρχουν διαφορές  στα επίπεδα 

σηµατοδότησης µεταξύ των knock out και αγρίου τύπου ποντικιών. Επιπροσθέτως για 

την RGS4 βρέθηκε ότι ο ρόλος της ποικίλει αναλόγως της περιοχής στην οποία 

βρίσκεται. Τέλος δε παρατηρήθηκε κάποια επίδραση αυτών των RGS στη σηµατοδότηση 

των ετεροδιµερών mu-α2Α υποδοχέων.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Oι GPCR(G protein coupled receptors) είναι µεµβρανικές πρωτεΐνες οι οποίες 

αποτελούν τη τέταρτη µεγαλύτερη υπεροικογένεια στο ανθρώπινο γονιδίωµα και τη 

µεγαλύτερη οικογένεια µεµβρανικών πρωτεϊνών, µε περισσότερα από 800 γονίδια(31). 

Παίζουν ρόλο σε ένα πολύ µεγάλο εύρος φυσιολογικών λειτουργιών, όπως 

νευροδιαβίβαση, κυτταρικό µεταβολισµό, κυτταρική διαφοροποίηση, αύξηση αλλά και 

σε ανοσολογικές αντιδράσεις(97). Επειδή είναι γνωστό ότι οι GPCR εµπλέκονται σε 

πάρα πολλές διαδικασίες στο ανθρώπινο σώµα που σχετίζονται µε ασθένειες, αποτελούν 

πολύ σηµαντικό στόχο φαρµάκων(65, 97).  

 Η ονοµασία των GPCR προέρχεται από 

την ιδιότητά τους να αλληλεπιδρούν µε τις 

ετεροτριµερείς G πρωτεΐνες. Πρόσδεση κάποιου 

αγωνιστή οδηγεί σε αλλαγές της διάταξης του 

υποδοχέα, που έχει σαν συνέπεια την 

ενεργοποίηση των ετεροτριµερών πρωτεϊνών(38, 

76). Το GDP αντικαθίσταται στις Gα 

υποµονάδες από GTP, ενώ η Gα-GTP 

υποµονάδα και το Gβγ διµερές αποχωρίζονται 

µεταξύ τους αλλά και από τον υποδοχέα. Έπειτα 

και η Gα και η Gβγ υποµονάδες ρυθµίζουν ένα 

µεγάλο εύρος  τελεστών, όπως η αδενυλική 

κυκλάση, οι φωσφολιπάσες, οι ΜΑΡΚ(mitogen-

activated protein kinases) ή τα κανάλια 

ασβεστίου και καλίου(24). 

 Eικόνα 1: GPCR και G πρωτεΐνες 
 

GPCR και διµερισµός 
 

H GPCR υπεροικογένεια συχνά διαιρείται σε έξι οικογένειες, όπου οι τρεις είναι 

και οι πιο σηµαντικές (GPCR database- http://gpcr.org/). Οι υποδοχείς τάξης Α, ή 
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rhodopsin-like υποδοχείς, αποτελούν τη µεγαλύτερη υποοικογένεια των GPCR,  µε 

υποδοχείς για προσδέτες διαφόρων τύπων. Τα µέλη αυτής της οικογένειας έχουν 

συντηρηµένα µερικά αµινοξέα στη διαµεµβρανική περιοχή(11). Η τάξη Β, ή και secretin-

like υποδοχείς, περιλαµβάνουν 20 τουλάχιστον διαφορετικούς υποδοχείς για διάφορες 

ορµόνες και νευροπεπτίδια(31).  Η τάξη C υποδοχέων είναι γνωστή και σαν 

metabotropic glutamate receptors(71). Η τάξεις D και Ε αποτελούν δύο µικρότερες  

οικογένειες οι οποίες είναι παρούσες στους µύκητες. Πρόσφατα προστέθηκε  στους 

GPCR και  η frizzled/smoothened οικογένεια υποδοχέων(77). 

Παλαιότερα πιστευόταν ότι oι GPCRs υπήρχαν και λειτουργούσαν σαν απλές 

µονοµερείς δοµές. Σήµερα όµως γνωρίζουµε ότι οι GPCR βρίσκονται και σε 

πολυπρωτεϊνικά σύµπλοκα, αλληλεπιδρώντας µε άλλους GPCRs, G πρωτεΐνες και άλλες 

λειτουργικές πρωτεΐνες(5, 42, 70, 82, 92).  Η άµεση αλληλεπίδραση υποδοχέα-υποδοχέα 

κάνει πιο πολύπλοκη την λειτουργία των  GPCR στη κυτταρική σηµατοδότηση. Αυτά τα 

ετεροολιγοµερή σύµπλοκα συχνά έχουν καινούργιες φαρµακολογικές και λειτουργικές 

ιδιότητες, εξηγώντας και το cross-reaction µεταξύ των διαφορετικών GPCRs(24). 

 
Eικόνα 2: GPCR και διµερισµός 

 

Η βασική λειτουργική µονάδα των GPCR είναι ένα διµερές, όµως µπορεί να 

υπάρξουν και ολιγοµερή. GPCR ολιγοµερή υπάρχουν στη πλασµατική µεµβράνη , όµως 

το εύρος των ολιγοµερών GPCR µπορεί να µεταβάλλεται από την επαγωγή σε 

προσδέτες(24). Επίσης αγωγή µε αγωνιστές µπορεί να µην αλλάξει, να αυξήσει ή και να 
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ελαττώσει τα επίπεδα των διµερών, ανάλογα µε τους υποδοχείς. Έχουν περιγραφεί οµο-

ολιγοµερή υποδοχέων τάξης Α, τάξης C αλλά και ετερο-ολιγοµερή  µεταξύ τάξης Α-

τάξης Α και τάξης Α-τάξης Β(24).  

         Παραδείγµατα  ετεροδιµερισµών είναι µεταξύ των GABABR1 και GABABR2(61), 

α1Β-AR µε α1Α-AR(102),α1Β-AR µε α1D-AR(110). Τα ετεροδιµερή αποκτούν 

διαφορετικές ιδιότητες και κυτταρικό εντοπισµό σε σχέση µε τα οµοδιµερή. Παρόλαυτά 

εµφανίζεται ειδικότητα µεταξύ των ετεροδιµερών(50, 110). Έτσι ενώ οι mu οπιοειδείς 

υποδοχείς ετεροδιµερίζονται µε τους δ υποδοχείς(43), δεν ετεροδιµερίζονται µε τους κ 

οπιοειδείς υποδοχείς. Οι κ όµως µπορούν να διµεριστούν µε τους δ (62). Και οι µ και οι δ 

οπιοειδής υποδοχείς αλληλεπιδρούν µε τους α2 AR στο νωτιαίο µυελό. Μάλιστα αυτή η 

αλληλεπίδραση πιστεύεται ότι προέρχεται από πολυσυναπτικούς µηχανισµούς. 

Συνεντοπισµός των µ και α2A υπάρχει επίσης και στους νευρώνες του ιπποκάµπου(63). 

 
Αδρενεργικοί και οπιοειδείς υποδοχείς 

 

Οι αδρενεργικοί υποδοχείς έχουν διάφορους ρόλους, όπως στην αγγειοσύσπαση, 

την αύξηση της αρτηριακής πίεσης, τη ταχυκαρδία την αγγειοδιαστολή και τη 

βρογχοδιαστολή.  Χωρίζονται στις οικογένειες των α(α1, α2) και των β(β1, β2) 

αδρενεργικών υποδοχέων. Οι β-ARs βρίσκονται κυρίως στο καρδιοαγγειακό σύστηµα, 

όµως οι α1-AR και α2-ΑR εκφράζονται σε περιοχές όπως τον προµετωπιαίο φλοιό 

(prefrontal cortex-PFC), τoν ιππόκαµπο, και το εγκεφαλικό στέλεχος (74). Oι οπιοειδείς 

υποδοχείς µεσολαβούν τη φυσιολογική και φαρµακολογική δράση οπιοειδών και 

κατατάσσονται στους mu, δ και κ υποδοχείς. Επίσης έχουν ρόλο στην αναλγησία, την 

ανοσοκαταστολή, την έλλειψη, την εξάρτηση και όλων των άλλων επιπτώσεων της 

χρήσης  οπιοειδών (119). Εντοπίζονται σε κύτταρα στο γάγγλια της οπίσθιας ρίζας και 

στις λαµίνες Ι-ΙΙ του οπισθίου κέρατος του νωτιαίου µυελού, υποδεικνύοντας ότι αυτοί οι 

υποδοχείς βρίσκονται προσυναπτικά στις απολήξεις νεωρώνων τύπου C  (67).  
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Περιοχές που είναι γνωστές ότι έχουν οπιοειδείς υποδοχείς και στις οποίες 

παρατηρούνται µεταβολές µε χρήση οπιοειδών είναι ο υποµέλας τόπος(LC), κοιλιακή 

καλυπτήρια περιοχή (VTA-ventral tegmental area), µέρος του ντοπαµινεργικού 

συστήµατος(80) και ο πλευρικός 

υποθάλαµος(37). Πάντως, 

νευροδιαβιβαστικοί υποδοχείς όπως οι 

αδρενεργικοί και οι οπιοειδείς 

διεγείρουν  την ΜΑΡΚ (mitogen-

activating protein kinase) ενεργότητα  

µέσω µονοπατιών G πρωτεϊνών που 

χρησιµοποιούν ΡΙΚ3Κ/Ras-

εξαρτώµενους µηχανισµούς(69).                           

E
Εικόνα 3: O εγκέφαλος και οι περιοχές του 

 

RGS πρωτεΐνες 
 

Εκτός από αλληλεπίδραση των GPCR  µε τις ετεροτριµερείς G πρωτεΐνες, η 

οποία και είναι πολύ σηµαντική για τη µεταγωγή του σήµατος  τους, είναι γνωστό ότι 

υπάρχουν αρκετές πρωτεΐνες που ρυθµίζουν αυτή τη σηµατοδότηση(12, 14). Έχουν 

αναγνωριστεί και µεµβρανικές και ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες οι οποίες αλληλεπιδρούν  

άµεσα ή έµµεσα µε τους GPCR  καθώς και  µε τις ετεροτριµερείς πρωτεΐνες. Όλες αυτές 

οι αλληλεπιδράσεις µπορούν να επηρεάσουν την αναγνώριση του προσδέτη από τον 

υποδοχέα, τη διευκόλυνση και τη διάρκεια της µεταγωγής του σήµατος καθώς και την 

κίνηση, διαµερισµατοποίηση και στόχευση του υποδοχέα(10, 12, 14, 109). 

Ένας από τους βασικότερους ρυθµιστές που έχουν ανακαλυφθεί ότι επηρεάζουν 

τη σηµατοδότηση των GPCR, έχοντας σηµαντικό ρυθµιστικό ρόλο  στη ρύθµιση  και  

λειτουργία  των G πρωτεϊνών, είναι οι  ενδοκυττάριοι ρυθµιστές της σηµατοδότησης των 

G πρωτεϊνών [Regulators of G protein signaling (RGS)] (2, 51, 99) (94). Οι RGS 

πρωτεΐνες ποικίλουν σε µέγεθος από 217(GAIP και RGSZ1) έως 1387 αµινοξέα(RGS12) 

(15, 26, 66). Γενικά οι RGS έχουν µια περιοχή (RGS περιοχή) 120 αµινοξέων µέσω της 
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οποίας δρουν πάνω σε Gαi και/ή Gαq υποµονάδες  οι οποίες είναι προσδεδεµένες µε 

GTP.  

                
Eικόνα 4: RGS  πρωτεΐνες και η λειτουργία τους 

 

Αρχικά, παρατηρήσεις στο ζυµοµύκητα και τα νηµατώδη οδήγησαν στην 

ανακάλυψη των RGS πρωτεϊνών, ανακαλύπτοντας ότι έχουν κάποιο ρόλο στη 

σηµατοδότηση των G πρωτεϊνών (25, 66). Πρώτα ανακαλύφθηκαν τα γονίδια sst2, egl-

10, flbA και GOS8,  τα οποία και  είχαν οµολογία µιας περιοχής 120 αµινοξέων. Αυτές οι 

πρωτεΐνες ταυτοποιήθηκαν ως RGS και η συντηρηµένη περιοχή σαν RGS περιοχή(51). 

Μελέτες  που ακολούθησαν λίγο αργότερα απέδειξαν για πρώτη φορά ότι οι RGS 

εµπλέκονται στην ενεργότητα των MAPK(mitogen-activated protein kinase), ενώ 

µπορούσαν να προσδεθούν στην α υποµονάδα των G πρωτεϊνών(54). 

Πρώτη φορά που έγινε κατανοητός ο µηχανισµός των RGS ήταν ύστερα από τη 

µελέτη των RGS4 και GAIP, όπου διαπιστώθηκε ότι σταθεροποιούν τη µεταβατική φάση 

του GTP σε GDP στις Gα υποµονάδες(8). Έτσι µε αυτό το τρόπο επιταχύνουν την 

υδρόλυση του GTP σε GDP, ρυθµίζοντας τη διάρκεια σηµατοδότησης των G πρωτεϊνών 

(2, 119). Όµως όλο και περισσότερα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι RGS µπορεί να έχουν 

και πιο περίπλοκες λειτουργίες, όπως να αλληλεπιδρούν µε πρωτεΐνες σκαλωσιάς, 

υποµονάδες G πρωτεϊνών και  µόρια  τελεστών των G πρωτεϊνών, ρυθµίζοντας τις µε 

διάφορους τρόπους(15).   

Συνεχώς ανακαλύπτονται καινούργιες εξειδικεύσεις των RGS σε συγκεκριµένες 

Gα υποµονάδες(114).  Υπάρχουν αρκετές υποοικογένειες Gα υποµονάδων. Η GαS 

περιλαµβάνει τις GαS, GαsXL and Gαolf, όπου αλληλεπιδρούν και διεγείρουν την 
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ενεργότητα της αδενυλικής κυκλάσης, αυξάνοντας τα επίπεδα του cAMP(24, 116). H 

Gαi/o οικογένεια περιλαµβάνει τις Gαi2, Gαi1, Gαi3, Gαo, Gαz, Gαgust, Gαt-r και Gαt-

c, και µεσολαβούν στην καταστολή της αδενυλικής κυκλάσης(58, 105).  Μάλιστα η Gαο 

είναι η G πρωτεΐνη µε τα υψηλότερα ποσοστά στον εγκέφαλο των θηλαστικών(24). Η 

Gαq/11 οικογένεια περιλαµβάνει τις Gα11, Gαq, Gα14, Gα15, and  Gα16 και είναι 

συνδεδεµένη µε την ενεργοποίηση της PLC-β, κάτι που οδηγεί στην υδρόλυση του ΡΙΡ2 

και την παραγωγή ΙΡ3 και DAG(4, 24). H Gα12/13 αποτελεί τη τέταρτη µεγαλύτερη 

οικογένεια των G πρωτεϊνών και περιλαµβάνει τις Gα12 και Gα13, οι οποίες και 

εµπλέκονται σε διάφορα σηµατοδοτικά µονοπάτια και αλληλεπιδρά µε πολλές 

διαφορετικές πρωτεΐνες, όπως HSP90, AKAP ras GAP και άλλες(81, 103), (72). H 

επιλεκτικότητα όµως που δείχνει η κάθε RGS για συγκεκριµένες Gα είναι 

χαρακτηριστική (2, 51). 

H RGS4 αλληλεπιδρά µε τις Gαi και Gαq  αλλά όχι µε τις GαS και Gα12. Oµοίως η 

GAIP έχει GAP ενεργότητα για τις Gαi και Gαq. Και οι δύο ισοµορφές τις RGS3 

ρυθµίζουν τα σηµατοδοτικά µονοπάτια που συνδέονται µε τις Gαi και Gαq(114).  Η 

RGS6 και RGS7  ρυθµίζουν περισσότερο τις Gαo από άλλα µέλη της Gαi οικογένειας, 

ενώ η p115RhoGEF έχει GAP ενεργότητα για την Gα12 και Gα13 οικογένεια. Η RGS2 

δείχνει ισχυρότερη καταστολή της Gαq σηµατοδότησης σε σχέση µε τη Gαi(114). 

Eκτός από τη κοινή RGS περιοχή, τα µέλη της RGS οικογένειας έχουν πολλές 

διαφορετικές περιοχές µε αποτέλεσµα οι RGS να διαφέρουν µεταξύ τους σε µέγεθος, 

δοµή, περιοχή και εντοπισµό τους µέσα στο κύτταρο (2, 52). Η πολυπλοκότητα και 

διαφορετικότητα των RGS µπορεί να οφείλεται στην εξειδίκευση κάθε RGS στα  

µονοπάτια όπου µπορεί να έχουν τη κύρια δράση τους. 

Η  RGS οικογένεια  των θηλαστικών αποτελείται από 25 πρωτεΐνες, οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις υποοικογένειες(2, 52). 

   H B/R4 υποοικογένεια (RGS1-5, RGS8, RGS13, RGS16, RGS18, RGS21) 

περιέχει πρωτεΐνες µε σχετικά µικρό µέγεθος (20-30kDa) και σχετικά απλή δοµή. Η RGS 

περιοχή έχει περικλείεται από ένα µικρό αµινοτελικό και καρβοξυτελικό άκρο(2). Το 

αµινοτελικό άκρο των RGS2 και RGS4 έχει σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση των σηµάτων 

που προέρχονται από τους GPCR, αφού έχει  βρεθεί ότι συµµετέχει στη πρόσδεση µαζί 

τους(2, 34, 47). Η RGS4 ανήκει σε αυτή την οικογένεια και αποτελεί µια πρότυπη RGS  
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πρωτεΐνη, παίζοντας ρόλο στην εξάρτηση από οπιοειδή(9, 40, 106). Επίσης σε 

καταστάσεις χρόνιου πόνου έχουν παρατηρηθεί διαφορές στα επίπεδα της RGS4, 

υποδηλώνοντας ότι έχει ρόλο σε εξωγενή  και ενδογενή αναλγησία(33). Μέλη αυτής της 

οικογένειας έχει αποδειχτεί ότι αλληλεπιδρούν µε διάφορους GPCR, όπως τον M1 

muscarinic achetylcholine receptor, α1A, και β2 αδρενεργικός υποδοχέας(2). 

Eικόνα 5: Β/R4  RGS υποοικογένεια 

 H Α/RZ υποοικογένεια αποτελείται από τις RGS19 (GAIP), RGS20(RGSZ1 και 

Ret-RGSZ) και RGS17(RGSZ2)(7). Tα µέλη αυτής της οικογένειας έχουν µικρό µέγεθος 

(20-30 kDa εκτός από την Ret RGS που είναι 45 kDa)(86), και περιέχουν µια περιοχή 

ζώνης κυστεϊνών στo αµινοτελικό τους άκρο, που  πιστεύεται ότι παλµιτοϋλώνεται και 

προωθεί την αλληλεπίδραση µε τη µεµβράνη(51).  Οι πρωτεΐνες αυτής της οικογένειας 

έχουν GAP ενεργότητα για υποµονάδες της Gi οικογένειας(7).  

 

  

 

 

Eικόνα 6: A/RZ  RGS υποοικογένεια 

 

 Μέλη αυτής της οικογένειας έχουν βρεθεί να αλληλεπιδρούν µε διάφορους GPCR 

σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, όπως τους mu οπιοειδείς υποδοχείς(RGS17 και 

RGS20) και τους D2 ντοπαµινεργικούς υποδοχείς (RGS19) (2, 34, 47), είτε σε κύτταρα 

να επηρεάζουν τη σηµατοδότηση κάποιων GPCR(α2Α-ΑR και D2 για την RGSZ1)(114). 

Η RGS19 αλληλεπιδρά µε την GIPC για τη ρύθµιση των D2 υποδοχέων. Σηµαντικό 

µέλος όµως της Α/RZ οικογένειας αποτελεί και η RGS20, η  οποία έχει αρκετά προϊόντα 
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µατίσµατος(επίσης ονοµάζονται RGSZ), και η οποία έχει βρεθεί ότι  δρα µε άλλες 

πρωτεΐνες όπως την   PKCI-1 (protein kinase C interacting protein) για τη ρύθµιση των 

mu υποδοχέων(3). 

  Η C/R7 υποοικογένεια αποτελείται από τις RGS6, RGS7, RGS9, RGS11 

πρωτεΐνες. Τα µέλη αυτής της υποοικογένειας ξεχωρίζουν για τις GGL(Gγ-like subunit) 

και DEP  περιοχές που έχουν και οι οποίες διευκολύνουν τις αλληλεπιδράσεις µε  

GPCRs, ενώ έχουν και άλλους ρόλους. Η  GGL περιοχή ή Gγ-like  σχηµατίζει ένα 

σταθερό σύµπλοκο µε τη Gβ5 πρωτεΐνη (αλλά και µε άλλες πρωτεΐνες), ενώ η µεγέθους 

100 αµινοξέων DEP(Disheveled/EGL-10/Plextrin homology) περιοχή µεσολαβεί στο 

κυτταρικό εντοπισµό των πρωτεϊνών, µέσω της αλληλεπίδρασής της µε DEP domain-

associated syntaxin-like proteins (27, 79), και πιο συγκεκριµένα τις  R7BP (RGS7 

binding protein) και  R9AP (RGS9 binding protein).  

 Στον εγκέφαλο, µέλη της R7 οµάδας έχουν ενδιαφέρον πρότυπο έκφρασης: Η 

RGS9-2 βρίσκεται σε περίσσεια στο ραβδωτό, και η RGS7 βρίσκεται σε  µεγάλες 

ποσότητες στο µεταιχµιακό  σύστηµα, στο locus coeruleus(υποµέλα τόπο), και στο 

εγκεφαλικό στέλεχος(78). Η RGS9-2 φαίνεται να αποτελεί βασικό καθοριστή της 

ευαισθησίας σε δράση ανταµοιβής  ψυχοδιεγερτικών και οπιοειδών φαρµάκων(90, 121).  

Ποντίκια τα οποία δεν είχαν RGS11 στη periaqueductal gray είχαν µειωµένη αναλγησία  

σε δέλτα οπιοειδή αγωνιστή(2, 34, 47).   

 

 

 

 

Eικόνα 7: C/R7  RGS υποοικογένεια 

 

Η D/R12 υποοικογένειας αποτελείται από τις RGS12, RGS14, οι οποίες  είναι 

µεγάλες πολυδοµικές πρωτεΐνες µε µια δεύτερη Gα περιοχή πρόσδεσης(Goloco), και την 

RGS10, η οποία και έχει µέγεθος ανάλογο των Β/R4 πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες αυτής της 

υποοικογένειας έχoυν αρκετές διαφορετικές περιοχές (118).  Μελέτες σε ιστούς  

periaqueductal gray  δείχνουν την  RGS14 σαν ένα αρνητικό ρυθµιστή της λειτουργίας 

των  mu οπιοειδών υποδοχέων (93). Επίσης µέλη αυτής της οικογένειας έχουν δειχτεί να 
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αλληλεπιδρούν µε αρκετούς GPCRs, όπως τον CXCR2(interleukin-8 receptor B). 

 

  

 

 

Eικόνα 8: D/R12  RGS υποοικογένεια 

 

Τα mRNA  RGS πρωτεϊνών έχουν βρεθεί σε ένα µεγάλο εύρος ιστών. Μερικές 

RGS πρωτεΐνες, όπως η GAIP(44), RGS2(40), RGS3(22), RGS5(22), RGS16(21), 

axin(122), p115Rho-guanidine nucleotide exchange factor(GEF)(46), PSD-95, Dlg, και 

ZO-1 πρωτεΐνες(PDZ)- Rho GEF εκφράζονται σε όλους τους ιστούς(32). Κάποιες άλλες 

RGS έχουν µειωµένη έκφραση σε συγκεκριµένους ιστούς, υποδεικνύοντας ότι έχουν πιο 

ειδικούς ρόλους. Για παράδειγµα η RET-RGS1 εκφράζεται µόνο στον αµφιβληστροειδή, 

ενώ η RGS1 στα λεµφοκύτταρα(28, 30). H πολυµορφία της οικογένειας των RGS 

πρωτεϊνών  αυξάνεται και από την ύπαρξη των διαφορετικών µατισµένων προϊόντων των 

RGS πρωτεϊνών. Για παράδειγµα έχουν αναγνωριστεί τέσσερα διαφορετικά 

αλληλόµορφα της RGS12 και δύο της RGS9(100). 

Αρκετές RGS µπορούν να ρυθµιστούν σε µεταγραφικό επίπεδο. Για παράδειγµα 

το mRNA των RGS2  στον ιππόκαµπο, το ραβδωτό και το φλοιό του εγκεφάλου  

ρυθµίζoνται από τη συναπτική ενεργότητα και δράση(51, 55). Φάρµακα κατάχρησης 

(κοκαΐνη, αµφεταµίνες) ρυθµίζουν την µεταγραφή διαφόρων RGS σε αρκετές 

εγκεφαλικές περιοχές, όπως των RGS2 και RGS4 (9). Στο ραβδωτό  άµεση χορήγηση 

µορφίνης   αυξάνει τις RGS7 και  RGS9-2(78).  Τα επίπεδα της RGS1 αυξάνονται σε Β 

κύτταρα έπειτα από διέγερση µε phorbol εστέρες(48). 

 Ο υποκυτταρικός εντοπισµός δεν είναι ακόµα γνωστός για όλες τις RGS. Στις 

περισσότερες RGS φαίνεται να είναι κυτταροπλασµατικός, όµως έχουν εντοπιστεί και 

RGS κοντά στη πλασµατική µεµβράνη, όπου αλληλεπιδρούν και µε µεµβρανικές 

πρωτεΐνες. Οι µηχανισµοί µέσω των οποίων οι RGS στοχεύονται και ρυθµίζεται η δράση 

τους µέσα στο κύτταρο φαίνεται να είναι αρκετοί και διαφορετικοί. Τέτοιοι µπορεί να 

είναι η φωσφορυλίωση, λιπιδικές αλλαγές, παλµοϋτιλίωση, µυστιρυλίωση, καθώς και η 

αλληλεπίδραση µε µη G πρωτεϊνικούς βοηθούς, όπως η ephrin B(eph B) που  
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αλληλεπιδρά µε  την RGS3(49, 75).  Πολλές RGS εντοπίζονται επίσης στον πυρήνα. 

Για παράδειγµα  παλµοϋτιλίωση της RGS10  την οδηγεί στο πυρήνα, ενώ κάποια 

διαφορετικά προϊόντα µατίσµατος της RGS12 εντοπίζονται και αυτά στον πυρήνα(16, 

20). 

Aρκετές µελέτες υποδεικνύουν αλληλεπιδράσεις µεταξύ των GPCRs και µελών 

και από τις τέσσερις RGS υποοικογένειες(2). Ένας µεγάλος αριθµός GPCRs θηλαστικών, 

συµπεριλαµβανοµένου των  M1 and M2 µουσκαρινικών, D2 and D3 ντοπαµινεργικών, 

α1A, β1 και  β2 αδρενεργικών, AT1 ανγκιοτενσίνης, ιντερλευκίνης-8 B (CXCR2),  mu 

και δ οπιοειδών υποδοχέων ρυθµίζονται από τις RGS πρωτεΐνες(2, 52). Σε αρκετές 

περιπτώσεις αυτές οι επιδράσεις χρειάζονται τη βοήθεια βοηθητικών πρωτεϊνών και 

φαίνεται να περιλαµβάνουν περιοχές εκτός του RGS  τµήµατος (2).  

 Πρωτεΐνες µε τις οποίες έχει δειχτεί ότι αλληλεπιδρούν διάφορες RGS  

περιλαµβάνουν τις GIPC, SCG10, spinophilin, DAMP1, 14-3-3, και Ca/καλµοδουλίνη, 

αλλά και RGS(RGS5-RGS5)(2, 51, 91, 120).  Επίσης έχουν δειχτεί αλληλεπιδράσεις 

RGS µε µόρια τελεστές, όπως αδενυλική κυκλάση,  cGMP φωσφοδιεστεράση, 

γουανιλική κυκλάση, φωσφολιπάση C, αλλά και τα κανάλια   ασβεστίου και GIRK. Όλες 

αυτές οι πρωτεΐνες και οι τελεστές έχουν ξεχωριστές ρυθµιστικές δράσεις για τις RGS 

και ελέγχουν τη δράση τους, µεταβάλλοντας τη στοχοποίηση, τον εντοπισµό, την 

έκφραση, τη λειτουργία  και την αλληλεπίδρασή τους  µε άλλα σηµατοδοτικά µόρια (2, 

51, 91).  

RGZ1 
 

H RGSZ1 αποτελεί την κύρια πρωτεΐνη στον εγκέφαλο που ενεργοποιεί τη 

GTPase (GAP-GTPase activating protein) ενεργότητα της Gz  υποµονάδας(111). H Gz 

υποµονάδα αποτελεί ένα µέλος της οικογένειας της Gi υποµονάδας. Παρόλαυτα η 

RGSZ1 έχει βρεθεί ότι έχει ενεργότητα και σε  άλλες Gi υποµονάδες, όπως τις Gαi1 και 

Gαi3(114). Η δράση της RGSZ1 στην Gz επηρεάζεται από τη φωσφορυλίωση της G 

υποµονάδας από την PKC(39). Έχει µεγάλη οµολογία(83%) µε την RET-RGS1 και 

µικρότερη µε την GAIP, οι οποίες έχουν παροµοίως GAP δράση κυρίως στις Gz 

πρωτεΐνες(39). Η RGSZ1 στον εγκέφαλο έχει βρεθεί ότι είναι προσδεδεµένη στη 

µεµβράνη, χωρίς όµως να έχει κάποιo κλασσικό µοτίβο για  πρόσδεση σε αυτή(114).  
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Από το γονίδιο της RGS20 µπορούν να προέλθουν δύο RGS πρωτεΐνες, η RGSZ1 

και η Ret RGS(36). Το κύριο mRNA της RGS20 στον εγκέφαλο ποντικιών ανήκει στην 

RGSZ1 ενώ η Ret RGS έχει βρεθεί ότι εκφράζεται στον αµφιβληστροειδή. H έκφραση 

του RGSZ1 είναι κυρίως στον οσφρητικό λοβό, όµως  mRNA της RGSZ1 έχει βρεθεί και 

σε διάφορα άλλα µέρη του εγκεφάλου όπως την αµυγδαλή, το φλοιό, τη παρεγκεφαλίδα, 

το µυελό και το µεσεγκέφαλο. Tα υψηλότερα επίπεδα συναντώνται στο κερκοφόρο 

πυρήνα και τον κροταφικό λοβό(114). Πολύ µικρά επίπεδα έχουν βρεθεί και σε ιστούς 

εκτός του εγκεφάλου(εκτός από τους οφθαλµούς), όπως είναι στα θηλυκά γενετικά 

όργανα(114).  

 Πρωτεΐνες µε τις οποίες η RGSZ1 έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρά είναι η PKCI-

1(protein kinase C interacting protein 1), η οποία είναι µια πρωτεΐνη που ανήκει στην 

οικογένεια των ΗΙΤ(histidine triad) µε ρόλο νουκλεοτιδικών υδρολασών ή και  

µεταφορέων(3), η 14-3-3 πρωτεΐνη που έχει πολλαπλούς ρόλους(1, 3) και η  

SCG10(Superior cerival ganglia, neural specific 10), µια πρωτεΐνη της οικογένειας των 

stathmin η οποία προσδένεται στην τουµπουλίνη και προωθεί την αποδιάταξη των 

µικροσωληνίσκων(114). Eπίσης αλληλεπιδρά µε την GIPN (GAIP-interacting protein N 

terminus), µια RING-finger like πρωτεΐνη µε ενεργότητα Ε3 λιγάση ουβικιτίνης(86).  

 Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η RGSZ1 φαίνεται να εµπλέκεται στη 

σηµατοδότηση των D2R(115), των οπιοειδών υποδοχέων(86) αλλά και των α2Α-

ΑR(114). Mάλιστα φαίνεται να ρυθµίζει τη σηµατοδότηση των mu υποδοχέων µέσω 

ενός µηχανισµού που περιλαµβάνει αλληλεπιδράσεις µε την PKC-1 και το PKC 

µονοπάτι(3), ρυθµίζοντας και την αναλγησία σε οπιοειδή (52, 95). Κnockdown της 

RGSZ1 σε ποντίκια βοήθησε την ανάπτυξη ανοχής σε µορφίνη έπειτα από άµεση 

χορήγησή της,  αλλά και αυξηµένη  ανοχή σε οπιοειδή ύστερα από  συνεχή χορήγησή 

τους(3). 

 
 

 
Eικόνα 9: Δοµή των πρωτεϊνών της υποοικογένειας RZ 

 

 



 16 

RGS4 

 
H RGS4  διεγείρει την GTPase ενεργότητα των Gα υποµονάδων της οικογένειας 

των Gi/o και Gq τριµερών πρωτεϊνών µέσω της RGS περιοχής (45).Το mRNA της RGS4 

είναι το πιο πολύ και στις περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου σε σύγκριση µε τα 

mRNA άλλων RGS. Έχουν βρεθεί υψηλά επίπεδα mRNA του RGS4 στο φλοιό, το 

ραβδωτό, το θάλαµο και σε πολλούς πυρήνες εγκεφαλικών στελεχών. Πιο συγκεκριµένα 

βρίσκουµε υψηλά επίπεδα στο νεόφλοιο, απιοειδή φλοιό (piriform cortex), και 

βασικοκοιλιακό θάλαµο (ventrobasal thalamus). Αντιθέτως στον ιππόκαµπο τα επίπεδα 

είναι εξαιρετικά πιο χαµηλά (41).   

 Η RGS4 φαίνεται να ρυθµίζεται σε επίπεδο µεταγραφής και µετάφρασης από 

φάρµακα κατάχρησης(9, 40, 106). Eίναι δυναµικά ρυθµιζόµενη από ντοπαµινεργικούς 

υποδοχείς έπειτα από άµεση χορήγηση κάποιου ψυχοδιεγερτικού. Επίσης έπειτα από 

χρόνια χορήγηση ψυχοδιεγερτικών όπως η κοκαΐνη έχουµε αύξηση των επιπέδων του 

RGS4 mRNA στο εµπρόσθιο ραβδωτό και 

στο προµετωπιαίο φλοιό(96).  Αλλαγές στα 

επίπεδα της RGS4  έχουν βρεθεί να 

επηρεάζουν τη σηµατοδότηση  διάφορων 

GPCRs, όπως των GABAB, mGluR5, mu-

opioid και 5-HT1A υποδοχέων (2, 96) 

Eπίσης  η RGS4 έχει δειχτεί να επηρεάζει τη 

σηµατοδότηση των αδρενεργικών α1-ΑR και 

α2-ΑR υποδοχέων(74). Αυτές οι αλλαγές  

υποδεικνύουν πως χρήση φαρµάκων µπορεί 

να οδηγήσει σε αλλαγές σηµατοδότησης G 

πρωτεϊνών σε διάφορα σηµεία του 

εγκεφάλου, συµπεριλαµβανοµένου και της 

RGS4.    

        Eικόνα 10: Επίπεδα  mRNA RGS4  
 

 Mελέτες αποκάλυψαν ότι η έκφραση της RGS4 είναι στα περισσότερα φλοιώδη 
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νευρικά στρώµατα. Επίσης φαίνεται ότι η RGS4 εκφράζεται κυρίως φαιά από ότι στη 

λευκή ουσία του εγκεφάλου, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει κυρίως σε κύτταρα της 

γλοιός(6).Υπάρχουν ενδείξεις για εµπλοκή της RGS4 στο Bartter’s/ Gitelman’s 

σύνδροµο(19) στη σχιζοφρένεια(73, 83), στο Parkinson(60), στο Alzheimer(29) και σε 

καρδιοµυοπάθειες(88, 117).  

Αλλαγές έχουν φανεί επίσης στα επίπεδα του mRNA της RGS4  στον υποµέλα 

τόπο αρουραίων µετά από στέρηση  οπιοειδών (40). Μάλιστα τα επίπεδα της πρωτεΐνης 

της RGS4 µεταβάλλονται και αυτά αλλά µε αντίθετο πρότυπο από αυτά του mRNA. 

Επίσης µεταβολές στα πρωτεϊνικά επίπεδα της RGS4 παρατηρούνται έπειτα από χρόνια 

χρήση µορφίνης(40). Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η RGS4 µπορεί να ρυθµιστεί και στο 

µεταγραφικό επίπεδο, και µε µηχανισµούς RNA σταθεροποίησης, αλλά και µε διάφορες 

µεταµεταφραστικές διαδικασίες, αφού πρόκειται για µια ιδιαίτερα ευαίσθητη  και ασταθή 

πρωτεΐνη (23, 84).  

 Ο LC (υποµέλας τόπος) είναι µια  περιοχή του εγκεφαλικού στελέχους ο οποίος 

έχει ρόλο στην φυσική εξάρτηση και στέρηση των οπιοειδών. Έπειτα από χρόνια 

χορήγηση µορφίνης, οι νευρώνες στο LC δείχνουν ανοχή στη µορφίνη ενώ κυτταρικά 

παρουσιάζονται συµπτώµατα εξάρτησης και στέρησης (40).  

Aπό κυτταρικής άποψης, η RGS4 βρίσκεται στον υποµέλα τόπο (LC) κυρίως σε 

κύτταρα τα οποία είναι νοραδενεργικά και σε ελάχιστα µη-νοραδενεργικά. Aυτό ενισχύει 

την άποψη ότι η RGS4 συµµετέχει στις λειτουργικές αλλαγές στους  νοραδρενεργικούς 

νευρώνες του υποµέλα τόπου έπειτα από χρήση µορφίνης (40). Υπερέκφρασή της   

µειώνει τις ηλεκτροφυσιολογικές αντιδράσεις σε µορφίνη  στους locus coeruleus 

νευρώνες(9). Παρόλαυτά δεν είναι ακόµα γνωστό εάν η RGS4 βρίσκεται σε όλο το 

νευρώνα ή σε συγκεκριµένα τµήµατά του, όπως το πυρήνα, τη µεµβράνη, τους άξονες, 

τους δενδρίτες κτλ (40). 

 Πρωτεΐνες µε τις οποίες έχει δειχτεί  να αλληλεπιδρά η RGS4 είναι το 

ασβέστιο/CaM(56, 57) και η καλµοδουλίνη επηρεάζοντας την GAP ενεργοτητας της 

RGS4(6, 89), η β-COP και εν γένει το  COPΙ σύµπλοκο, όπου η RGS4 εµποδίζει τη 

πρόσδεσή του COPΙ συµπλόκου στο Golgi και την απελευθέρωση της αλκαλικής 

φωσφατάσης (6, 104), τα KIR3 κανάλια (59), την ΡΙΡ3 η οποία µειώνει τη GAP  

ενεργότητα της RGS4 (6, 56), την PA (87), την ErbB3 συνδέοντας την RGS4 µε το 
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µονοπάτι των RTK(receptor tyrosine kinases)(6, 108), τις 14-3-3ε και 14-3-3β οι οποίες 

µειώνουν την GAP ενεργότητα της RGS4(1, 6), τη spinophilin και τη neurabin οι οποίες 

συµµετέχουν στη ρύθµιση µεµβρανικών και κυτταροσκελετικών λειτουργιών(112, 113), 

και  την PLCβ την οποία και η RGS4 αναστέλλει(6). Η Homer 2 έχει δειχτεί να αυξάνει  

την GAP ενεργότητα της RGS4, χωρίς όµως να έχει δειχτεί κατευθείαν αλληλεπίδραση 

τους(98). Tέλος οι cAMP- (PKA) και cGMP-dependent (PKG) protein kinases 

φωσφορυλιώνουν την RGS4 και επάγουν την µετατόπισή της από το κυτταρόπλασµα 

στη πλασµατική µεµβράνη(53). 

RGS9 
 

H RGS9  υπάρχει σε δύο µορφές, την RGS9-1 και την RGS9-2(13). Και οι δύο 

µορφές προέρχονται από το διαφορετικό µάτισµα του γονιδίου RGS9(121). Η  RGS9-1 

 έχει GAP ενεργότητα για την Gαt , ενώ η RGS9-2 για την Gαi/o/z (34, 35).  H RGS9-1 

εκφράζεται αποκλειστικά στον αµφιβληστροειδή, όπου και εµπλέκεται στη ρύθµιση της 

φωτοµεταγωγής(18).  

 

 

 

 

Eικόνα 11: RGS9-1 και RGS9-2  

 

Αντιθέτως η RGS9-2 εκφράζεται µόνο στον εγκέφαλο, και κυρίως σε περιοχές 

που είναι πολύ σηµαντικές για τη δράση των οπιοειδών υποδοχέων(121). Η κύριες 

περιοχή που συναντάται είναι το ραβδωτό, συµπεριλαµβανοµένου του κοιλιακού 

ραβδωτού και του ακανθωτού πυρήνα( nucleus accumbens-ΝΑc),  ενώ εκφράζεται σε 

χαµηλότερα επίπεδα στον υποθάλαµο, την αµυγδαλή(18) καθώς και στην υδραγωγική 

φαιά ουσία και το νωτιαίο µυελό(121). Μάλιστα στο νωτιαίο µυελό βρίσκεται κυρίως 

στον επιφανειακό υµένα του οπίσθιου κέρατος, µια περιοχή σηµαντική για την 

αναλγησία στα οπιοειδή.  Το ραβδωτό είναι σηµαντικό για την ανταµοιβή στα οπιοειδή, 

ενώ και η υδραγωγική φαιά ουσία έχει ρόλο στην αναλγησία των οπιοειδών(121). To 

κοιλιακό και οπίσθιο ραβδωτό στο οποίο εκφράζεται κυρίως η RGS9-2 δέχεται τα 
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περισσότερα από τα εισερχόµενα δεδοµένα(inputs) στα  βασικά γάγγλια. Mάλιστα η 

RGS9-2 εκφράζεται στα µέσα ακανθωτά κύτταρα, όπου πολλά νευρορυθµιστικά 

προσαγωγά συγκλίνουν για τον έλεγχο των εξερχόµενων δεδοµένων(outputs) στην ωχρή 

σφαίρα και στην µέλανα ουσία (substantia nigra)(17).  

        

 
Eικόνα 12: Επίπεδα  mRNA RGS9 

 

Ποντίκια τα οποία δεν εκφράζουν την RGS9-2 έχουν αυξηµένη ευαισθησία στη  

δράση ανταµοιβής σε µορφίνη, η οποία  είναι ένα οπιοειδές,  ενώ έχουν και αυξηµένη 

αναλγησία, καθυστερηµένη ανάπτυξη της αναλγητικής ανοχής, σοβαρή εξάρτηση και 

στέρηση σε αυτή(13, 121).  

Επίσης τα επίπεδα έκφρασης της RGS9 ρυθµίζονται δυναµικά από 

άµεση(αυξάνει τα επίπεδα της) αλλά και χρόνια χορήγηση µορφίνης(µειώνει τα επίπεδα 

της RGS9-2). H ρύθµιση εµφανίζεται σε διάφορα τµήµατα του εγκεφάλου, όπως το NAc, 

την υδραγωγική φαιά ουσία (periaqueductal gray), το οπίσθιο κέρας(dorsal horn) του 

νωτιαίου µυελού και το κοιλιακό ραβδωτό. Η αύξηση της RGS9-2 µε άµεση χορήγηση 

µορφίνης µπορεί να είναι ένας µηχανισµός άµεσης ανοχής, ενώ η µείωση έπειτα από 
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χρόνια χορήγηση συµβάλει στην εξάρτηση, όµως οδηγεί και σε µεγαλύτερη ευαισθησία 

στον αγωνιστή. Η ρύθµιση των επιπέδων της RGS9-2 φαίνεται να είναι 

µεταµεταφραστική(121). Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν βρεθεί και µε τη χρήση άλλων 

ψυχοδιεγερτικών όπως είναι η κοκαΐνη(90). Oµοίως και µε τη κοκαΐνη η αλλαγή ήταν 

στα επίπεδα της πρωτεΐνης και όχι του mRNA(17). 

Η RGS9-2 αλληλεπιδρά µε τη διαµεβρανική πρωτεΐνη R7BP(R7 binding 

protein)(101) για την στοχοποίηση της στην πλασµατική µεµβράνη αλλά και για τη 

πρωτεολυτική της σταθερότητα(52). Αντιστοίχως η RGS9-1 αλληλεπιδρά µε την 

R9AP(64). Η RGS9-2 έχει βρεθεί και στο κυτταρόπλασµα αλλά και µέσα στον 

πυρήνα(13, 17, 101).  Mάλιστα υπάρχουν ενδείξεις για λειτουργία της RGS9-2 σαν 

µεταγραφικός παράγοντας(13). Πολύ σηµαντική είναι και η αλληλεπίδρασή της µε τη 

Gβ5 υποµονάδα, για τη σωστή αναδίπλωση της και µεταµεταφραστική της 

σταθερότητα(52). Άλλη πρωτεΐνη µε την οποία έχει βρεθεί να αλληλεπιδρά είναι η 14-3-

3(35). 

H RGS9-2 έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρά και ρυθµίζει τους D2 ντοπαµινεργικούς 

υποδοχείς αλλά και µε τους mu οπιοειδείς(2, 90). Μάλιστα το mRNA της RGS9-2 έχει 

βρεθεί σε νευρώνες µέσου ακανθωτού που εκφράζουν D2 ντοπαµινικούς υποδοχείς, 

αλλά και σε κύτταρα που εκφράζουν D1 υποδοχείς(17). Επίσης έχει βρεθεί ότι επηρεάζει 

τη σηµατοδότηση των  δ οπιοειδών υποδοχέων(119). 

Υπάρχουν ενδείξεις για εµπλοκή της RGS9 σε δυσλειτουργίες της όρασης(85), 

δυσλειτουργίες στην κίνηση όπως δυσκινησία(68), νευροεκφυλιστικές διαταραχές όπως 

Parkinson(107) και στην εξάρτηση σε προσδέτες(35, 121). Mάλιστα υπάρχουν αναφορές 

για αύξηση της RGS9-2 στο ραβδωτό στην ασθένεια του Parkinson(107). 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Η παρούσα εργασία αρχικά επιχειρεί µε πειράµατα µέτρησης των  βασικών 

επιπέδων cAMP καθώς  και ανταλλαγής GTP για GDP να διαπιστώσει ποιος είναι ο 

ρόλος των RGS4, RGS9 και RGSZ στη σηµατοδότηση των ετεροδιµερών mu/α2Α 

υποδοχέων. Τα πειράµατα γίνονται σε ιστούς εγκεφάλου ποντικιών αγρίου τύπου και 

knock out αυτών των RGS πρωτεϊνών. Παράλληλα, µε τις ίδιες βιοχηµικές µεθόδους 

µελετήθηκε εάν υπήρχε  διαφορά στα βασικά επίπεδα σηµατοδότησης των GPCR χωρίς 

την ενεργοποίησή τους αναλόγως της παρουσίας ή όχι αυτών των RGS περιοχών. Έπειτα  

µελετήθηκε εάν οι διαφορές που διαπιστώθηκαν µεταβάλλονταν µε τη χορήγηση 

διαφορετικών αγωνιστών των mu και α2Α υποδοχέων καθώς και εάν αυτές οι RGS 

επηρεάζουν την ενεργότητα και σηµατοδότηση αυτών των υποδοχέων. Τέλος 

γνωρίζοντας για την RGS4 ότι εντοπίζεται σε διαφορετικά σηµεία του εγκεφάλου 

διαπιστώθηκε εάν ο ρόλος της  µεταβάλλεται  αναλόγως του νευρωνικού δικτύου που 

εξετάζεται. 
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YΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

Προετοιµασία οµογενοποίησης ιστού 

 

Όλη η διαδικασία γίνεται στον πάγο: 

 

• Αποµακρύνουµε τον εγκέφαλο και ανατέµνουµε τη περιοχή που θέλουµε. 

• Ζυγίζουµε τον ιστό που θα χρησιµοποιήσουµε για να φτιάξουµε τις µεµβράνες. 

• Οµογενοποιούµε τον ιστό µε το χέρι µε τεφλόν/γυαλί ή γυαλί/γυαλί 

οµογενοποιητή σε ρυθµιστικό διάλυµα κρύας σουκρόζης (20 mM Tris, 2 mM 

EGTA, 1 mM MgCl2, 250 mM sucrose, pH 7.4 στους 4oC). 

• Επαναδιαλύουµε σε 25 όγκους(1 gm wet weight/25 ml) ή ελάχιστο 10ml 

διαλύµατος για µικρότερους ιστούς που ζυγίζουν λιγότερο από 1gm. 

• Φυγοκεντρούµε στις 27,000x g( περίπου 13.000 rpm) για 15 λεπτά στους 4οC. 

• Aφαιρούµε το υπερκείµενο. Οµογενοποιούµε τη πελλέτα σε 40 όγκους από 

κρύο(ice cold) ρυθµιστικό διάλυµα οµογενοποίησης(Homogenizing Buffer-2 mM 

Tris, 2 mM EGTA: pH 7.4) το οποίο περιέχει και 10% γλυκερόλη. 

•  Χωρίζουµε τη µεµβράνη σε µερίδια (aliquots) των 210µl, όµως ο τελικός όγκος 

µπορεί να χρειαστεί να προσαρµοστεί ώστε να τα επίπεδα παραγωγής του cAMP 

να πέφτουν µέσα στην πρότυπη cAMP καµπύλη της µεθόδους που φτιάχνουµε 

κάθε φορά. Aποθηκεύουµε τα δείγµατα στους -80οC. 

• Eπίσης µετράµε τη ποσότητα πρωτεϊνών (µε τη µέθοδο Lawry) ώστε να 

εκτιµήσουµε τα mg πρωτεΐνης/δείγµα. 

 

Προσδιορισµός ποσότητας πρωτεϊνών µε τη µέθοδο Lawry.  

 

Για τη µέθοδο χρησιµοποιούµε πιάτο µε 96 πηγαδάκια. Κάθε δείγµα το 

επαναλαµβάνουµε σε 3 πηγαδάκια. Στα πρώτα πηγαδάκια βάζουµε BSA σε γνωστές 

συγκεντρώσεις ώστε να φτιάξουµε µια πρότυπη καµπύλη, βάση της οποίας θα 

υπολογίσουµε τη συγκέντρωση των δειγµάτων µας. Με τη σειρά και ανα τρία πηγαδάκια 

βάζουµε: 
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1. 5µλ ΒSA συγκέντρωσης 6mg/ml 

2. 5µλ ΒSA συγκέντρωσης 3mg/ml 

3. 5µλ ΒSA συγκέντρωσης 1.5mg/ml 

4. 5µλ ΒSA συγκέντρωσης 1mg/ml 

5. 5µλ ΒSA συγκέντρωσης 0.75mg/ml 

6. 5µλ ΒSA συγκέντρωσης 0.5mg/ml  

 

Tις διαφορετικές συγκεντρώσεις BSA που χρησιµοποιούµε ��� φτιάχνουµε ως εξής: 

 

Tube 1(6 mg/ml): 50 µl ΒSA(συγκέντρωσης 60mg/ml) σε 450 µl από 1%SDS 

Tube 2(3 mg/ml): 75 µl από το tube 1 σε 75 µl από 1%SDS 

Tube 3(1.5 mg/ml): 50 µl από το tube 2 σε 50 µl από 1%SDS 

Tube 4(1 mg/ml): 50 µl ΒSAαπό το tube 2 σε 60 µl από 1%SDS 

Tube 5(0.75 mg/ml): 50 µl ΒSA από το tube 3 σε 50 µl από 1%SDS 

Tube 6 (0.5 mg/ml): 50 µl ΒSA από το tube 4 σε 50 µl από 1%SDS 

 

• Σε όλα τα πηγαδάκια που θα βάλουµε τα δείγµατά µας, και των οποίων θέλουµε 

να προσδιορίσουµε τη ποσότητα των πρωτεϊνών τους, προσθέτουµε 3µl από 1% 

SDS. 

• Έπειτα τοποθετούµε στο πηγαδάκι 2 µl από το δείγµα  µας. Κάθε δείγµα το 

τοποθετούµε  σε τρία διαδοχικά πηγαδάκια. 

• Στα τελευταία τρία πηγαδάκια βάζουµε για κοντρόλ  σκέτο SDS 1% 

• Τοποθετούµε  25µl από το µείγµα διαλύµατος S και A (To µείγµα αποτελείται 

από 1:5  διαλύµατος S προς A, δηλαδή 20µl διαλύµατος S και 1ml διαλύµατος Α) 

• Βάζουµε 200µl από διάλυµα Β, το οποίο και αποτελεί το υπόστρωµα. Αφήνουµε 

σε θερµοκρασία δωµατίου για 15 λεπτά. 

• Μετράµε σε φωτόµετρο και παίρνουµε τις ενδείξεις 
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ΜEΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΝΥΛΙΚΗΣ 

ΚΥΚΛΑΣΗΣ 

(Βασισµένο στις µεθόδους που  δηµοσιεύθηκαν στο Unterwald et al, Synapse 1993) 

 

Παραγωγή του cAMP: 

 

Αντιδραστήρια – 

ATP/GTP: 1.5 mM ATP + 60 microM GTP. Προετοιµάζουµε σε dH2O. Αποθηκεύουµε 

στους -20oC. 

 

AC Assay Mix(µείγµα µεθόδου αδενυλικής κυκλάσης): 240 mM Tris, 30 mM 

theophylline, 3 mM MgSO4, 1.2 mM EGTA, 90 mM NaCl, pH 7.4.  Αποθηκεύουµε σε 

θερµοκρασία δωµατίου µέχρι και δύο µήνες. 

 

DAMGO ή άλλος προσδέτης: Φτιάχνουµε 10 mM stock διάλυµα και τα χωρίζουµε σε 

eppendorfs που τα φυλάµε στους  -80oC. 

 

Αµέσως πριν το πείραµα, κάνουµε διαδοχικές αραιώσεις σε dH2O στον πάγο για 

να δηµιουργήσουµε τις επιθυµητές τελικές συγκεντρώσεις. Αυτές δεν τις ξαναπαγώνουµε  

ούτε τις ξαναχρησιµοποιούµε. 

 

cAMP standards: Φτιάχνουµε 10 µM stock διάλυµα από cAMP. Αραιώνουµε σε dH2O 

για να δηµιουργήσουµε τις αραιώσεις των  standards (10 µM = 100 pmol/10 µl): 

20 pmol/10 µl 

10 pmol/10 µl 

5   pmol/10 µl 

2   pmol/10 µl 

1   pmol/10 µl 

0.5 pmol/10 µl 

 

Τα standards µπορούµε να τα ξαναπαγώσουµε και να τα ξαναχρησιµοποιήσουµε. 
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Τα ξεπαγώνουµε στον πάγο πριν ξεκινήσουµε το πείραµα. 

 

Αντίδραση  

 

  Τα σωληνάρια (tube) όταν προσθέτουµε τα συστατικά πρέπει  να είναι στο πάγο 

(χρησιµοποιούµε γυάλινα σωληνάρια µε καµπυλωτό πάτο, 6 X 50 mm – Fisher #14-958-

A).  Επειδή η µέθοδος είναι ευαίσθητη και ποτέ δεν έχουµε ακριβώς τα ίδια 

αποτελέσµατα, το πείραµα το κάνουµε  σε τριπλέτες. 

 

1. Προσθέτουµε 10µl από ιστό σε κάθε tube. 

2. Στα tube που δε θα προσθέσουµε κανένα προσδέτη βάζουµε 20µl Η2Ο. Στα 

υπόλοιπα βάζουµε 10 µl H2O.  

3. Όπου είναι να προσθέσουµε προσδέτη, βάζουµε 10 µl από τη συγκέντρωση 

προσδέτη που θέλουµε. Βάζουµε από τη µικρότερη συγκέντρωση προς τη 

µεγαλύτερη.  

4. Ανακατεύουµε µε vortex και τα αφήνουµε στο πάγο για 10 λεπτά 

5. Προσθέτουµε 20 µl από AC mix (µείγµα αδενυλικής κυκλάσης). 

6. Προσθέτουµε 10 µl από ΑΤP/GTP. 

7. Aνακατεύουµε µε vortex. 

8. Επωάζουµε σε υδατόλουτρο που αναδεύεται για 10 λεπτά στους 30ο C. 

9. Σταµατάµε την αντίδραση τοποθετώντας τo rack µε τα tubes σε νερό που βράζει 

για 2 λεπτά (η θερµότητα αποδιατάσσει την αδενυλική κυκλάση,  όχι όµως και το 

cAMP). 

 

Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός της διαδικασίας: 

 

Tube # AC assay 

mix 

ATP/GTP Προσδέτης, 

10 µl 

H2O * Ιστός 

1-3 20 µl 10 µl 0 20 µl 10 µl 

4-6 20 µl 10 µl 10-9 (Cmin) 10 µl 10 µl 

7-9 20 µl 10 µl 10-8 10 µl 10 µl 



 26 

10-12 20 µl 10 µl 10-7 10 µl 10 µl 

13-15 20 µl 10 µl 10-6 10 µl 10 µl 

16-18 20 µl 10 µl 10-5 (Cmax) 10 µl 10 µl 

 

Tα 10µl H2O µπορούν να αντικατασταθούν µε forskolin εάν είναι απαραίτητο. 

 

Σε κάθε πείραµα πρέπει παράλληλα να κατασκευάσουµε τη cAMP πρότυπη 

καµπύλη. Με βάση αυτή τη καµπύλη υπολογίζουµε κάθε φορά τη ποσότητα του cAMP 

που παράγεται από τους ιστούς µας. 

 Προετοιµάζουµε την οµάδα της cAMP πρότυπης καµπύλης  ως εξής: 

1. Βάζουµε σε όλα τα tubes 20 µl από ΑC assay mix (µείγµα µεθόδου αδενυλικής 

κυκλάσης). 

2. Προσθέτουµε 10 µl από ΑΤΡ/GTP. 

3. Προσθέτουµε 10 µl από ρυθµιστικό διάλυµα οµογενοποίησης (homogenizing 

buffer). 

4. Βάζουµε 20µl Η2Ο στα τρία πρώτα tubes και στα υπόλοιπα 10µl. 

5. Προσθέτουµε 10 µl cAMP  σε όλα τα tubes εκτός από τα τρία πρώτα και τα τρία 

τελευταία.  Και σε αυτή τη περίπτωση βάζουµε από τη µικρότερη προς τη 

µεγαλύτερη συγκέντρωση. 

 

Δεν προσθέτουµε καθόλου µεµβράνες, και δεν επωάζουµε στους 30οC αλλά και ούτε 

στους 100οC. 

Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα. 

 

Tube # AC assay 

mix 

ATP/GTP Homogenizi

ng buffer 

H2O cAMP, 10 

µl 

1-3 20 µl 10 µl 10 µl 20 µl 0 

4-6 20 µl 10 µl 10 µl 10 µl 0.5 pmol 

7-9 20 µl 10 µl 10 µl 10 µl 1.0 pmol 

10-12 20 µl 10 µl 10 µl 10 µl 2.0 pmol 

13-15 20 µl 10 µl 10 µl 10 µl 5.0 pmol 
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16-18 20 µl 10 µl 10 µl 10 µl 10 pmol 

19-21 20 µl 10 µl 10 µl 10 µl 20 pmol 

22-24 20 µl 10 µl 10 µl 10 µl 0 

 

 Μέθοδος Πρόσδεσης cAMP 

 

1. Τοποθετούµε όλα τα tubes (δείγµατα και πρότυπη καµπύλη) στον πάγο. 

2. Προσθέτουµε 100 µl [3Η]cAMP σε όλα τα tubes. 

 

[3H]cAMP – 12 µl σε 15 ml  από 0.02 M Citrate-Phosphate Buffer:  

500 ml από 0.4 M Na2HPO4 + 484 ml 0.2 M Citric Acid = αποθεµατικό 

διάλυµα (stock solution). 

Aραιώνουµε το  stock solution – 100 ml stock + 300 ml H2O 

και προσαρµόζουµε το pH στο 5.0 µε φωσφορικό οξύ 

 

3. Προσθέτουµε 20 µl (µπορούµε να το αυξήσουµε στα 30 µl εάν οι ενδείξεις των 

µετρήσεων είναι πολύ χαµηλές)  πρωτεΐνης πρόσδεσης cAMΡ σε κάθε tube εκτός 

από τα τρία τελευταία που χρησιµοποιούνται για τη πρότυπη καµπύλη.(#22-24 

πρότυπης καµπύλης; χρησιµοποιούνται για να διαπιστωθούν οι µετρήσεις που 

οφείλονται στο υπόβαθρο. Αντί της πρωτεΐνης πρόσδεσης σε αυτά βάζουµε 20 µl 

Η2Ο. 

4. Ανακατεύουµε µε vortex 

5. Επωάζουµε για 8-12 ώρες στους 4oC 

6. Φιλτράρουµε χρησιµοποιώντας GF/B φίλτρα µε ice-cold 20mM ρυθµιστικό 

διάλυµα φωσφορικού νατρίου pH 6 

7. Προσθέτουµε υγρό σπινθηρισµού (scintillation fluid) 

8. Μετράµε σε β µετρητή (β counter). 

 

 

 

 



 28 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ GTPγS: 

 

Τα πειράµατα γίνονται σε πάγο, µέσα σε πλαστικά σωληνάρια των 5ml µε καµπυλωτό 

πάτο. Kαι σε αυτή τη µέθοδο, το πείραµα το κάνουµε �� τριπλέτες.  

 

1. Στα τρία πρώτα tube, τα οποία τα χρησιµοποιούµε σαν κοντρόλ για να δούµε τη 

πρόσδεση του GTPγS χωρίς ανταγωνισµό, βάζουµε 850 µl ρυθµιστικού 

διαλύµατος της µεθόδου(assay buffer). Στα  tube που δε χρησιµοποιείται κάποιος 

προσδέτης βάζουµε 800µl διαλύµατος. Όπου χρησιµοποιούµε προσδέτη 

προσθέτουµε 700µl διαλύµατος. Επίσης στα τρία τελευταία tube τα οποία τα 

χρησιµοποιούµε για να δούµε εάν έχουµε µη ειδική  πρόσδεση [35S]GTPγS 

προσθέτουµε 700µl διαλύµατος.  

2. Σε όλα τα tube βάζουµε 50µl µεµβράνης. Η αραίωση των µεµβρανών γίνεται µε 

τέτοιο τρόπο ώστε στα 50 µl που βάζουµε να περιέχονται 20µg πρωτεϊνών. 

3. Σε όλα τα tubes, εκτός από τα τρία πρώτα που τα χρησιµοποιούµε για κοντρόλ, 

βάζουµε 50µl από κρύο GDP. Η αραίωση έχει γίνει ώστε στα 50µl το GDP να 

έχει συγκέντρωση 2mM. 

4. Ανακατεύουµε µε vortex. 

5. Στα tubes που βάζουµε κάποιο προσδέτη, προσθέτουµε  100µl του προσδέτη. 

6. Ανακατεύουµε πάλι και αφήνουµε για 10 λεπτά 

7. Σε όλα τα tubes προσθέτουµε 100 µl  [35S]GTPγS συγκέντρωσης 0.5nM. 

8. Στα τελευταία 3 tubes προσθέτουµε 100µl µη ραδιενεργού GTP. 

9. Ανακατεύουµε µε  vortex όλα τα tubes. 

10. Επωάζουµε σε υδατόλουτρο που αναδεύεται για 60 λεπτά στους 30C. 

11. Φιλτράρουµε τα δείγµατα σε S&S φίλτρα. Ξεπλένουµε τρεις φορές µε κρύο 50 

mM Tris-Cl, pH 7.4. 

12. Προσθέτουµε υγρό σπινθηρισµού (scintillation fluid) 

13. Μετράµε σε β µετρητή (β counter). 

  

             Όλα τα παραπάνω συµπυκνώνονται στο παρακάτω πίνακα, όπου 
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χρησιµοποιούµε προσδέτη σε συγκεντρώσεις 0.1nM, 1nM, 10nM, 100nM, 1µΜ, και 

10µΜ. 

 
Δείγµα Σωληνάριο# Διάλυµα* Μεµβράνη GDP**  Vortex  Προσδέτης***  [35S]GTPγS GTPγS 
  µl 20µg/50µl 2 mM     0.5 nM 0.1 mM 
 

Total 1,2,3 850 50 -    -  100  - 

Basal              4,5,6                  800               50                         50 - 100          

0.1 nM 7,8,9 700 50 50   100 100  - 

1.0 nM 10,11,12 700 50 50   100 100  - 

10 nM 13,14,15 700 50 50   100 100  - 

100 nM 16,17,18 700 50 50   100 100  - 

1 µM 19,20,21 700 50 50   100 100  - 

10 µΜ             22,23,24 700 50 50                  100  100                   - 

Basal 25,26,27 800 50 50   -  100  - 

NSB 28,29,30 700 50 50   -  100  100 

 
 

 

*Ρυθµιστικό διάλυµα µεθόδου (assay Buffer): 50 mM Tris-Cl, pH 7.4, 3 mM MgCl2, 0.2 

mM EGTA, 100 mM NaCl  

**GDP: Κάθε φορά φτιάχνουµε καινούργιο, επαναδιαλύοντας GDP σε 8 ml ρυθµιστικού 

διαλύµατος µεθόδου 

***Οι αραιώσεις των προσδετών γίνονται σε Ρυθµιστικό διάλυµα µεθόδου (assay 

Buffer) 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

RGS4 
 

Ο αρχικός σκοπός της εργασίας ήταν η  µελέτη της επίπτωσης των RGS 

πρωτεϊνών σε διµερή GPCR.  Οι GPCR που αποφασίσαµε να ελέγξουµε ήταν οι mu και 

α2Α,  για τους οποίους υπάρχουν αναφορές διµερισµού τους, είναι σηµαντικοί για το 

πόνο και συνεντοπίζονται σε περιοχές που υπάρχουν και οι RGS που θέλουµε να 

µελετήσουµε. 

Σε µεµβράνες από ποντίκια αγρίου τύπου και knock out  RGS4, δοκιµάστηκε η 

παραγωγή cAMP και η πρόσδεση GTRPγS  σε διαδοχικές συγκεντρώσεις DAMGO και 

clonidine και mix(DAMGO+clonidine). Η οµογενοιοποίηση των ιστών έγινε σύµφωνα 

µε τη µέθοδο που περιγράφηκε στo κεφάλαιο υλικά και µέθοδοι. Τα   πειράµατα αρχικά 

γίνανε σε ιστό από φλοιό. Παρατηρήθηκε διαφορά στα επίπεδα παραγωγής cAMP και 

στη πρόσδεση του GTPγS, χωρίς όµως να διαπιστωθεί κάποια διαφορά στο EC50 και το 

Εmax η οποία να είναι επαναλαµβανόµενη κάθε φορά. To Εmax αποτελεί το σηµείο στη 

καµπύλη στο οποίο έχουµε χορηγήσει την υψηλότερη συγκέντρωση προσδέτη, ενώ το 

EC50 το σηµείο της καµπύλης στο οποίο η συγκέντρωση του προσδέτη βρίσκεται 

ακριβώς στο µέσο  µεταξύ της µικρότερης και της µεγαλύτερης συγκέντρωσης που 

χορηγούµε από αυτό το προσδέτη. Ιδίως στα πειράµατα  GTPγS, αναλόγως το ζεύγος 

ποντικιών που χρησιµοποιούσαµε κάθε φορά, µπορεί να είχαµε υψηλότερο EC50 στα 

wild type από τα knock out ποντίκια και αντίστροφα.   
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Εικόνα 13: Πείραµα πρόσδεσης cAMP σε ιστούς ραβδωτού,  από ποντίκια RGS4 wild type 

και knock out. Για το πείραµα χρησιµοποιήθηκαν DAMGO και clonidine. Στο mix 

χρησιµοποιήθηκε clonidine σε συγκέντρωση 10nM και διαφορετικές συγκεντρώσεις 

DAMGO. Τα αποτελέσµατα στις εικόνες α, β και γ εκφράζονται σε CPM ενώ στη δ έχουν 

κανονικοποιηθεί ως προς τη πρόσδεση του cAMP σε  ποντίκια αγρίου τύπου. 

 

α β 

γ δ 
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 α 

β 

γ 
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Εικόνα 14: Πείραµα πρόσδεσης GTPγS σε RGS4 knock out και wild type ποντίκια.  

Χρησιµοποιήθηκε DAMGO σε συγκεντρώσεις  1nM,10nM, 100nΜ, 1µΜ και 10µΜ, και 

clonidine σε συγκεντρώσεις  10nM,100nM, 1µΜ, 10µΜ και 100µΜ. Στο mix 

χρησιµοποιήθηκε clonidine σε συγκέντρωση 10nM και διαφορετικές συγκεντρώσεις 

DAMGO.  Στην εικόνα α και δ τα αποτελέσµατα  είναι σε CPM(counts per minute), ενώ 

στην εικόνα β και γ τα δεδοµένα έχουν κανονικοποιηθεί. Τα ποντίκια είναι τα ίδια στην 

εικόνα α µε  β και γ µε  δ.   

 

Ταυτοχρόνως, δοκιµάστηκε σε ιστό από φλοιό ποντικιών αγρίου τύπου και µε τη 

µέθοδο του GTPγS εάν ο διµερισµός του mu µε τον α2Α υποδοχέα έχει επιπτώσεις στη 

σηµατοδότηση, σε σχέση µε τον mu υποδοχέα µόνο του. Και σε αυτή τη περίπτωση 

αναλόγως το ποντίκι που χρησιµοποιούσαµε είχαµε και διαφορετικά αποτελέσµατα. Έτσι 

σε άλλα ποντίκια ο διµερισµός DAMGO και κλονιδίνης αύξανε το EC50 της καµπύλης 

σε σχέση µε τη χρήση µόνο DAMGO, ενώ σε άλλα ποντίκια το EC50 ήταν το ίδιο 

µεταξύ DAMGO και mix. 

 
 

δ 

α 
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Εικόνα 15: Πείραµα πρόσδεσης cAMP σε ιστούς φλοιού,  από ποντίκια wild type. Το 

ποντίκι στην εικόνα α είναι διαφορετικό  από τις εικόνας β. Για το πείραµα 

χρησιµοποιήθηκαν DAMGO και mix. Στο mix χρησιµοποιήθηκε clonidine σε συγκέντρωση 

10nM και διαφορετικές συγκεντρώσεις DAMGO. Τα αποτελέσµατα έχουν κανονικοποιηθεί 

ως προς το πρώτο σηµείο που δεν έχει γίνει χρήση αγωνιστή. 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα δε µπορεί να εξαχθεί κάποιο ασφαλές 

συµπέρασµα για το ρόλο της RGS4 στο διµερισµό των mu και α2Α υποδοχέων. Όµως 

διαπιστώθηκε ότι  η κύρια διαφορά ανάµεσα στα RGS4 knock out και wild type ποντίκια 

εντοπίζεται στα επίπεδα παραγωγής του cAMP και πρόσδεσης τoυ GTP ακόµα και χωρίς 

τη παρουσία κάποιου προσδέτη.  

Για αυτό το λόγο  συγκρίναµε ένα ποντίκι αγρίου τύπου και ένα RGS4 knock out, 

για να διαπιστωθεί εάν  υπάρχουν διαφορές  στην αντίδρασή τους σε mu και α2 

προσδέτες. Για αυτό το πείραµα δοκιµάστηκαν διαφορετικοί αγωνιστές και ανταγωνιστές 

των mu και α2 αδρενεργικών υποδοχέων. Με αυτό το τρόπο θέλαµε    να ελέγξουµε εάν 

αυτή διαφορά που παρατηρείται οφείλεται στους mu ή τους α2 υποδοχείς, και εάν  η 

χρήση ανταγωνιστών οδηγεί στην αλλαγή αυτής της διαφοράς.  Μάλιστα γνωρίζοντας 

ότι η RGS4 εκφράζεται σε διαφορετικά σηµεία του εγκεφάλου, στο συγκεκριµένο 

πείραµα χρησιµοποιήσαµε το προµετωπιαίο φλοιό, φλοιό και το ραβδωτό. Οµοίως  

εφαρµόστηκε η µέθοδος του cAMP και του GTPγS.  Και στις δύο περιοχές δε 

παρουσιάστηκε καµία µεταβολή στη διαφορά που υπάρχει µεταξύ knock out και wild 

β 
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type RGS4 ποντικιών. Όµως διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις 

διαφορετικές περιοχές του ίδιου εγκεφάλου, ενώ είναι  διαφορετικά και τα επίπεδα 

πρόσδεσης GTP και παραγωγής cAMP µεταξύ wild type  και knock out  RGS4 

ποντικιών.  

           Η κλονιδίνη αποτελεί  αγωνιστή των α2 (α2Α,  α2Β, α2C) αδρενεργικών υποδοχέων. 

Το UK14,304 είναι και αυτό καταγεγραµµένο σαν α2 αγωνιστής, όµως υπάρχουν 

αναφορές ότι λειτουργεί σαν αντίστροφος αγωνιστής. Η yohimbine και η naltrexone 

αποτελούν ανταγωνιστές των α2 υποδοχέων. Το DAMGO αποτελεί αγωνιστή των mu 

οπιοειδών υποδοχέων, ενώ το  CTOP και η naloxone αποτελεί ανταγωνιστή των mu.  
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Εικόνα 16: Πείραµα πρόσδεσης cAMP σε RGS4 knock out και wild type ποντίκι. Oι 

περιοχές του εγκεφάλου που χρησιµοποιήθηκαν ήταν φλοιός και προµετωπιαίος φλοιός. 

Χρησιµοποιήθηκαν οι εξής προσδέτες σε συγκεντρώσεις:clonidine 10µΜ, CTOP 1 µΜ, 

α β 

γ δ 

ε στ

σ 



 37 

DAMGO 10 µΜ, naloxone 10 µΜ, UK 10 µΜ, yohimbine 10 µΜ. p <0.001 student’s t 

test. Στις εικόνες α, γ, ε έχουµε τα αποτελέσµατα σε CPM, ενώ στις β ,δ, στ έχουν 

κανονικοποιηθεί ως προς τη πρόσδεση του cAMP σε  ποντίκια αγρίου τύπου χωρίς τη 

χορήγηση κάποιου προσδέτη. Για το πείραµα χρησιµοποιήθηκε ένα wild type και ένα knock 

out RGS4 ποντίκι. 

 

Ακριβώς επειδή παρατηρήθηκαν διαφορές ανάµεσα στις δύο περιοχές του 

εγκεφάλου, έπρεπε να ελέγξουµε κατά πόσο ισχύουν σε ένα ικανό αριθµό δειγµάτων,  

εάν υπάρχουν διαφορές και µε άλλες περιοχές στον ίδιο εγκέφαλο, καθώς και τις 

διαφορές όλων αυτών των περιοχών ανάµεσα στα wild type και knock out ποντίκια. Για 

αυτό το λόγο συγκρίναµε τα βασικά επίπεδα παραγωγής του cAMP απουσία 

οποιουδήποτε προσδέτη, στις περιοχές του φλοιού, του προµετωπιαίου φλοιού, του 

ραβδωτού, του µεσεγκέφαλου, και της παρεγκεφαλίδας.  

Οµοίως ελέγξαµε και τη πρόσδεση του GTP στις Gα υποµονάδες. Και µε τις δύο 

µεθόδους παρατηρήσαµε ότι η διαφορά µεταβάλλεται αναλόγως και της περιοχής που 

εξετάζουµε. Έτσι ενώ στο φλοιό φαίνεται να µην έχουµε καµία εµφανή  διαφορά στη 

παραγωγή του cAMP, στο ραβδωτό και την παρεγκεφαλίδα έχουµε υψηλότερη 

παραγωγή στα ποντίκια αγρίου τύπου από τα knock out. Το ακριβώς αντίθετο συµβαίνει 

στον µεσεγκέφαλο και τον ιππόκαµπο. Τα αποτελέσµατα είναι τα ίδια και µε τις δύο 

µεθόδους. Αυτά τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν τρεις φορές χρησιµοποιώντας ένα 

πολύ µεγάλο δείγµα ποντικιών(ko=7, wt=4), ικανό για να βγει ένα αξιόπιστο 

συµπέρασµα και να πραγµατοποιηθεί και στατιστική ανάλυση.  
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Εικόνα 17: Πείραµα πρόσδεσης cAMP σε ιστούς ραβδωτού και προµετωπιαίου φλοιού,  

από ποντίκια RGS4 wild type και knock out. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε CPM  και 

αποτελούν SEM από 7 knock out  και 4 wild type ποντίκια. ***p <0.001 student’s t test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α β 

γ δ 
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Εικόνα 18: Πείραµα πρόσδεσης GTP σε ιστούς από τη παρεγκεφαλίδα, το φλοιό, τον 

ιππόκαµπο, και το µεσεγκέφαλο. Για το πείραµα χρησιµοποιήθηκαν RGS4 wild type και 

knock out ποντίκια. Στις εικόνες α, β, γ, δ  τα αποτελέσµατα έχουν κανονικοποιηθεί ως 

προς τη πρόσδεση του GTPγS στα  ποντίκια αγρίου τύπου. Στην εικόνα ε έχουν 

κανονικοποιηθεί ως προς τη παρεγκεφαλίδα των ποντικιών αγρίου τύπου, ενώ στην εικόνα 

στ εκφράζονται σε CPM. ***p <0.001 student’s t test. 

 

RGS9 
 

 Oµοίως και µε την RGS9, αρχικά µελετήθηκε η επίδρασή της στο διµερισµό των 

mu και α2A υποδοχέων. Η οµογενοιοποίηση των ιστών έγινε σύµφωνα µε τη µέθοδο που 
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περιγράφηκε στo κεφάλαιο υλικά και µέθοδοι. Για αυτό το πείραµα χρησιµοποιήθηκε 

ιστός από το ραβδωτό του εγκεφάλου ποντικιών RGS9 αγρίου τύπου και knock out. 

Αρχικά δοκιµάστηκε η µελέτη της παραγωγής cAMP (µε τη µέθοδο του 3H cAMP) 

έπειτα από χορήγηση διαδοχικών συγκεντρώσεων DAMGO, clonidine και συνδυασµό 

DAMGO+clonidine. Ύστερα από τουλάχιστον τρεις επαναλήψεις του πειράµατος µε δύο 

knock out και δύο αγρίου τύπου ζώα διαπιστώθηκε ότι  στα knock out ποντίκια τα 

επίπεδα παραγωγής του cAMP είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα στα αγρίου τύπου. 

Αυτό ισχύει ακόµα και όταν δεν χορηγείται κανένας αγωνιστής.  Παρόλαυτα, επειδή σε 

αυτή τη µέθοδο το στατιστικό λάθος ήταν αρκετά µεγάλο, δε µπορέσαµε να 

διαπιστώσουµε κάποια διαφορά στο EC50 και στο Emax των καµπυλών έπειτα από χρήση 

DAMGO, clonidine και µείγµα αυτών των δύο. 

 
Εικόνα 19: Πείραµα πρόσδεσης cAMP σε ιστούς ραβδωτού, από ποντίκια RGS9 wild type 

και knock out. Για το πείραµα χρησιµοποιήθηκαν DAMGO και clonidine. Στο mix 

χρησιµοποιήθηκε clonidine σε συγκέντρωση 10nM και διαφορετικές συγκεντρώσεις 

DAMGO. Τα αποτελέσµατα στις εικόνες α, β και γ εκφράζονται σε CPM ενώ στη δ έχουν 

κανονικοποιηθεί ως προς τη πρόσδεση του cAMP σε  ποντίκια αγρίου τύπου. 

 

α β 

γ δ 
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            Έπειτα στις ίδιες µεµβράνες δοκιµάστηκε η ενεργότητα των Gα υποµονάδων 

µέσω της ανταλλαγής GDP για GTP.  Kαι σε αυτή τη περίπτωση η πρόσδεση GTPγS 

ήταν υψηλότερη στα RGS9 knock out ποντίκια από του αγρίου τύπου. Και στα GTPγS 

πειράµατα, δε παρατηρήθηκε  διαφορά στο Εmax των καµπυλών από τα knock out και 

wild type ποντίκια, ενώ  για το EC50 τα αποτελέσµατα δεν ήταν επαναλαµβανόµενα κάθε 

φορά. Έτσι αναλόγως µε το κάθε ζευγάρι knock out και wild type ποντικιών που 

εξετάζαµε, το   EC50 µπορεί να είναι υψηλότερο στο knock out από το wild type και 

αντιστρόφως. 

 

 
Εικόνα 20: Πείραµα πρόσδεσης GTPγS σε RGS9 knock out και wild type ποντίκια.  

Χρησιµοποιήθηκε DAMGO σε συγκεντρώσεις  1nM,10nM, 100nΜ, 1µΜ και 10µΜ. Στην 

εικόνα α τα αποτελέσµατα  είναι σε CPM(counts per minute), ενώ στην εικόνα β τα 

δεδοµένα έχουν κανονικοποιηθεί παίρνοντας σαν 100% το πρώτο σηµείο της καµπύλης του  

ποντικιού αγρίου τύπου.  

 

α 

β 
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                 Επειδή στα πειράµατα που γίνανε η κύρια διαφορά µεταξύ RGS9 wild type 

και knock out ποντικιών ήταν στα επίπεδα παραγωγής του cAMP και πρόσδεσης τoυ 

GTPγS, µε ή χωρίς τη παρουσία αγωνιστή, δοκιµάστηκαν διαφορετικοί αγωνιστές και 

ανταγωνιστές των mu και α2 αδρενεργικών υποδοχέων. Με αυτό το τρόπο, οµοίως και µε 

την RGS4, θέλαµε να ελέγξουµε εάν αυτή διαφορά που παρατηρείται οφείλεται στους 

mu ή τους α2 υποδοχείς, και εάν  η χρήση ανταγωνιστών οδηγεί στην αλλαγή αυτής της 

διαφοράς.  Σε όλες τις περιπτώσεις, στα knock out ποντίκια η πρόσδεση GTPγS είναι 

µεγαλύτερη από ότι στα ποντίκια αγρίου τύπου. Παρόλαυτά αυτή η διαφορά είναι 

σταθερή και δε µεταβάλλεται µε τη χρήση οποιοδήποτε mu ή α2 προσδέτη. Αυτό 

µπορούµε να το διαπιστώσουµε εάν κανονικοποιήσουµε όλα τα αποτελέσµατα ως προς 

το αποτέλεσµα των ποντικιών αγρίου τύπου χωρίς κανένα αγωνιστή.  

 

 

 

 

α 
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Εικόνα 21: Πείραµα πρόσδεσης GTPγS σε RGS9 knock out και wild type ποντίκια. 

Χρησιµοποιήθηκαν οι εξής προσδέτες σε συγκέντρωσεις: clonidine 10µΜ, CTOP 1 µΜ, 

DAMGO 10 µΜ, naloxone 10 µΜ, UK 10 µΜ, yohimbine 10 µΜ. p <0.001 student’s t 

test. Στην εικόνα α έχουµε τα αποτελέσµατα σε CPM, ενώ στη β έχουν κανονικοποιηθεί ως 

προς τη πρόσδεση του GTPγS σε  ποντίκια αγρίου τύπου χωρίς τη χορήγηση κάποιου 

προσδέτη. 

 

 

RGSZ 
 

Στην περίπτωση του RGSZ αρχικά εξετάστηκε η διαφορά πρόσδεσης GTPγS  σε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις DAMGO  σε ποντίκια wild type και RGSZ knock out. Σε 

αυτά παρατηρήθηκε ότι τα επίπεδα της πρόσδεσης ήταν υψηλότερα στα knock out από 

τα wild type ποντίκια, ενώ παρατηρήθηκε και διαφορά στο Emax  και στο EC50, όπου στα 

wild type ποντίκια είναι υψηλότερες.  

β 
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Εικόνα 22: Πείραµα πρόσδεσης GTPγS σε RGSΖ ko και wt ποντίκια.  Χρησιµοποιήθηκε 

DAMGO σε συγκεντρώσεις  1nM,10nM, 100nΜ, 1µΜ και 10µΜ. Στην εικόνα α τα 

αποτελέσµατα είναι σε CPM, ενώ στην εικόνα β τα δεδοµένα έχουν κανονικοποιηθεί 

παίρνοντας σαν 100% το πρώτο σηµείο της καµπύλης του wild type. Τα αποτελέσµατα 

αποτελούν SEM από 5 knock out  και 5 wild type ποντίκια. ***p <0.001 student’s t test. 

 

Όπως και µε τις RGS4-RGS9, µελετήθηκε εάν µεταβάλλεται η διαφορά που 

υπάρχει µεταξύ RGSZ knock out και wild type ποντικιών, µε τη χρήση διαφορετικών mu 

και α2 προσδετών. Και σε αυτή τη περίπτωση οι διαφορές δε µεταβάλλονταν. 

β 

 α 
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Εικόνα 23: Πείραµα πρόσδεσης GTPγS σε RGSZ knock out και wild type ποντίκια. 

Χρησιµοποιήθηκαν οι εξής προσδέτες σε συγκέντρωσεις: clonidine 10µΜ, CTOP 1 µΜ, 

DAMGO 10 µΜ, naloxone 10 µΜ, UK 10 µΜ, yohimbine 10 µΜ. p <0.001 student’s t 

test. Τα αποτελέσµατα στην εικόνα α έχουν κανονικοποιηθεί ως προς τη πρόσδεση του 

GTPγS σε  ποντίκια αγρίου τύπου χωρίς τη χορήγηση κάποιου προσδέτη. Στην εικόνα β 

εκφράζονται σε CPM. Τα αποτελέσµατα αποτελούν SEM από 5 wild type και 5 knock out 

ποντίκια. 

 

Τέλος έγινε προσπάθεια µελέτης της επίπτωσης του RGSZ στη σηµατοδότηση 

των α2 και mu υποδοχέων σε ενδεχόµενο διµερισµό τους. Για αυτό το σκοπό ελέγχθηκε 

µε τη µέθοδο του GTPγS το αποτέλεσµα της χορήγησης DAMGO(10µΜ), 

clonidine(1mM) και  µείγµα DAMGO(10µΜ)+clonidine(1µΜ) σε µεµβράνες από το 

 α 

β 
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ραβδωτό RGSZ knock out  και wild type ποντικιών. Παρόλαυτά δε παρατηρήθηκε  

κάποια διαφορά µε τη χορήγηση του µείγµατος, εν συγκρίση µε τη χορήγηση µόνο 

DAMGO, αφού το Εmax δε µεταβάλλεται σε καµία περίπτωση. 

 

 
 Εικόνα 24: Πείραµα πρόσδεσης GTPγS σε RGSZ knock out και wild type ποντίκια. 

Χρησιµοποιήθηκαν οι εξής προσδέτες σε συγκέντρωσεις: clonidine 100µΜ, Α61603 10 

µΜ, DAMGO 10 µΜ, DAMGO 10µΜ+Clonidine 1 µΜ. p <0.001 student’s t test. Τα 

αποτελέσµατα στην εικόνα α εκφράζονται σε CPM . Στην εικόνα β  έχουν κανονικοποιηθεί 

ως προς τη πρόσδεση του GTPγS σε  ποντίκια αγρίου τύπου χωρίς τη χορήγηση κάποιου 

προσδέτη. Τα αποτελέσµατα αποτελούν SEM από 5 wild type και 5 knock out ποντίκια. 

α 

β 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ 

                           
RGS4 

 
Τα πειράµατα που έγιναν ήταν σηµατοδοτικά όπου µετρήθηκαν τα βασικά 

επίπεδα cAMP όπως και ανταλλαγής GTP για GDP. Επειδή  η RGS4 εκφράζεται σε 

διαφορετικά σηµεία του εγκεφάλου(41) οι περιοχές  που χρησιµοποιήθηκαν για τα 

πειράµατα ήταν ο φλοιός, ο ιππόκαµπος, ο µεσεγκέφαλος, η παρεγκεφαλίδα, το ραβδωτό  

και ο  προµετωπιαίος φλοιός. Από τα πειράµατα προέκυψαν τα εξής: 

• Τα RGS4 knock out ποντίκια δίνουν διαφορετικά αποτελέσµατα από τα ποντίκια 

αγρίου τύπου όσων αφορά σηµατοδοτικά πειράµατα παραγωγής cAMP και GTP-

GDP ανταλλαγής σε  Gα υποµονάδες. Μάλιστα η κύρια διαφορά εντοπίζεται στα 

επίπεδα παραγωγής του cAMP και πρόσδεσης τoυ GTP ακόµα και χωρίς τη 

παρουσία κάποιου προσδέτη.  

• Αυτές οι διαφορές ποικίλουν στις διαφορετικές περιοχές  του εγκεφάλου και 

µάλιστα ορισµένες φορές δίνουν το ακριβώς αντίθετο πρότυπο. Έτσι ενώ στο 

φλοιό φαίνεται να µην έχουµε καµία εµφανή  διαφορά στη παραγωγή του cAMP, 

στο ραβδωτό και την παρεγκεφαλίδα έχουµε υψηλότερη παραγωγή στα ποντίκια 

αγρίου τύπου από τα knock out. Το ακριβώς αντίθετο συµβαίνει στον 

µεσεγκέφαλο και τον ιππόκαµπο. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι σε άλλες 

περιοχές η RGS4 φαίνεται να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα της σηµατοδότησης 

των  G πρωτεϊνών και σε άλλες να την επάγει.  

• Επίσης µελετήθηκε εάν οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ RGS4 knock out και 

wild type ποντικιών µεταβάλλονται  µε τη χρήση διαφορετικών mu και α2Α 

προσδετών(αγωνιστών και ανταγωνιστών). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 

πρότυπο των διαφορών δεν άλλαζε. 

• Στα cAMP αλλά και τα GTPγS πειράµατα δε  διαπιστώθηκε κάποια διαφορά στο 

EC50 και το Εmax η οποία να είναι επαναλαµβανόµενη κάθε φορά. Μάλιστα 

αναλόγως των ζευγαριών knockout-wild type ποντικιών τα αποτελέσµατα µπορεί 

να είναι και αντίστροφα κάθε φορά. Άρα δε µπορούµε να εξάγουµε 
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συµπεράσµατα σχετικά  µε το ρόλο της RGS4 στην ενεργότητα και τη 

σηµατοδότηση των mu και α2Α υποδοχέων. 

• Από τα πειράµατα  που αφορούσαν το διµερισµό δε προέκυψε κάποια σταθερή 

δράση της RGS4 σε διµερή mu και α2Α υποδοχέων. 

Aπό όλα τα παραπάνω δεδοµένα, µπορούµε να υποθέσουµε ότι η RGS4 µπορεί 

να έχει διαφορετικές λειτουργίες στην κάθε περιοχή του εγκεφάλου. Γνωρίζοντας όµως 

ότι η RGS4 έχει ρόλο στους οπιοειδής και τους αδρενεργικούς υποδοχείς(2, 96, 74) 

µελλοντικά µπορούµε να µελετήσουµε  πιο διεξοδικά το ρόλο της RGS4 σε αυτούς τους 

υποδοχείς σε αυτές τις  περιοχές του εγκεφάλου. Επίσης µπορούµε να  υποθέτουµε ότι 

αναλόγως την περιοχή, η RGS4 µπορεί να έχει διαφορετικό αποτέλεσµα στην εξάρτηση, 

αναλγησία, ανοχή και στέρηση σε αγωνιστές αφού ήδη γνωρίζουµε  ότι η RGS4 έχει 

ρόλους σε όλες τις παραπάνω καταστάσεις(9, 40, 106). 

 Ακριβώς επειδή ο ρόλος της RGS4 φαίνεται να ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή 

υποθέτουµε ότι διαφέρουν οι µοριακοί µηχανισµοί δράσης της, ξεκινώντας από τις 

αλληλεπιδράσεις που έχει µε άλλες πρωτεΐνες. Αυτό µπορεί να οφείλεται στη ποσότητα 

της RGS4 και στο ποιες άλλες πρωτεΐνες βρίσκονται στη συγκεκριµένη περιοχή και σε τι 

ποσότητες. Μελλοντικά µπορεί να γίνει προσπάθεια κατανόησης αυτών των µηχανισµών 

και των αλληλεπιδράσεων. Επίσης µε τη κατανόηση όλων αυτών των µηχανισµών 

δράσης της  RGS4 µπορεί να δωθεί και απάντηση στο ερώτηµα που οφείλεται η  

διαφορά στα βασικά επίπεδα παραγωγής του cAMP και πρόσδεσης τoυ GTP µεταξύ των 

knock out και wild type RGS4 ποντικιών. 

 

RGS9 
 

Όπως και µε την RGS4 έγιναν παρόµοια σηµατοδοτικά πειράµατα µέτρησης των   

βασικών επιπέδων cAMP καθώς  και ανταλλαγής GTP για GDP. Η περιοχή του 

εγκεφάλου  που χρησιµοποιήθηκε ήταν το ραβδωτό, όπου και εκφράζεται κυρίως η 

RGS9-2 (18). Τα συµπεράσµατα από τα παραπάνω πειράµατα είναι ότι: 

• Στα knock out ποντίκια τα επίπεδα παραγωγής του cAMP είναι υψηλότερα από 

τα αντίστοιχα στα αγρίου τύπου. 



 50 

• Σε όλες τις περιπτώσεις, στα knock out ποντίκια η πρόσδεση GTPγS είναι 

µεγαλύτερη από ότι στα ποντίκια αγρίου τύπου. Αυτή η διαφορά είναι σταθερή 

και δε µεταβάλλεται µε τη χρήση οποιουδήποτε mu ή α2A προσδέτη. 

• Kαι στα cAMP αλλά και τα GTPγS πειράµατα δε µεταβάλλεται το EC50 και Εmax 

των καµπυλών µεταξύ ποντικιών knock out και αγρίου τύπου έπειτα από 

χορήγηση διαδοχικών συγκεντρώσεων προσδετών για mu και α2Α υποδοχείς.  

Αυτό µας δείχνει ότι η RGS9 δε µεταβάλλει την ενεργότητα και τη 

σηµατοδότηση αυτών των  υποδοχέων. 

• Οµοίως µε την RGS4, η RGS9 δεν φαίνεται να έχει κάποιο ρόλο στα διµερή των 

α2Α και mu υποδοχέων. 

• Στα πειράµατα επιβεβαιώνεται ότι έχει Gαi/o/z ενεργότητα(34, 35) αφού µε 

ενεργοποίηση των mu και α2Α υποδοχέων έχουµε µείωση παραγωγής cAMP. 

 

RGSZ 

 
Από τα  σηµατοδοτικά GTPγS πειράµατα για την RGSZ που γίνανε σε ιστούς 

από το ραβδωτό knock out και αγρίου τύπου ποντικιών RGSZ είχαµε τα παρακάτω 

αποτελέσµατα: 

• Επιβεβαιώνεται ότι η RGSZ ενεργοποιεί τη GTPase(GAP-GTPase activating 

protein) ενεργότητα της Gz  υποµονάδας(111). 

• Τα επίπεδα  ανταλλαγής GTP για GDP ήταν υψηλότερα στα knock out από τα  

ποντίκια αγρίου τύπου. 

• Επίσης παρατηρήθηκε διαφορά στο Emax και στο EC50 µετά από χορήγηση 

διαφορετικών συγκεντρώσεων mu αγωνιστή, όπου στα wild type ποντίκια οι 

τιµές τους είναι υψηλότερες από αυτές των knock out. Aυτό µας δηλώνει ότι η 

RGSZ παίζει ρόλο στην ενεργότητα των mu υποδοχέων. 

• Όπως και µε τις RGS4-RGS9, µελετήθηκε εάν µεταβάλλεται η διαφορά που 

υπάρχει µεταξύ RGSZ knock out και wild type ποντικιών, µε τη χρήση 

διαφορετικών mu και α2Α προσδετών. Και σε αυτή τη περίπτωση οι διαφορές δε 

µεταβάλλονταν. 
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• Τέλος  δε παρατηρήθηκε  κάποια διαφορά µε τη χορήγηση του µείγµατος mu-

α2Α αγωνιστών, εν συγκρίσει µε τη χορήγηση µόνο mu προσδετών. Έτσι δε 

παρατηρήθηκε κάποιος ρόλος της RGSZ στα διµερή mu-α2Α υποδοχέων. 

 

 

Μελλοντικά µπορούν να γίνουν περαιτέρω µοριακά, συµπεριφορικά και 

σηµατοδοτικά πειράµατα για να µελετηθεί : 

• Εάν οι RGS4, RGS9 και RGSZ επηρεάζουν την ενεργότητα και  

σηµατοδότηση και άλλων GPCR υποδοχέων οι οποίοι έχουν ρόλο στην 

εξάρτηση, την αναλγησία, την ανοχή και τη στέρηση.  

• Κατά πόσο επηρεάζουν άλλα ετεροδιµερή και οµοδιµερή των GPCR και µε 

ποιο τρόπο. 

• Τον βαθµό αλληλεπικάλυψής τους  από άλλες RGS πρωτεΐνες. 

• Το µοριακού µηχανισµό  δράση τους και των διαφορετικών µονοπατιών στα 

οποία εµπλέκονται . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

      ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 

 

1. Abramow-Newerly, M., H. Ming, and P. Chidiac. 2006. Modulation of 

subfamily B/R4 RGS protein function by 14-3-3 proteins. Cell Signal 18:2209-22. 

2. Abramow-Newerly, M., A. A. Roy, C. Nunn, and P. Chidiac. 2006. RGS 

proteins have a signalling complex: interactions between RGS proteins and 

GPCRs, effectors, and auxiliary proteins. Cell Signal 18:579-91. 

3. Ajit, S. K., S. Ramineni, W. Edris, R. A. Hunt, W. T. Hum, J. R. Hepler, and 

K. H. Young. 2007. RGSZ1 interacts with protein kinase C interacting protein 

PKCI-1 and modulates mu opioid receptor signaling. Cell Signal 19:723-30. 

4. Alberts, B. 2002. Molecular biology of the cell, 4th ed. Garland, New York, N.Y. 

5. Angers, S., A. Salahpour, and M. Bouvier. 2002. Dimerization: an emerging 

concept for G protein-coupled receptor ontogeny and function. Annu Rev 

Pharmacol Toxicol 42:409-35. 

6. Bansal, G., K. M. Druey, and Z. Xie. 2007. R4 RGS proteins: regulation of G-

protein signaling and beyond. Pharmacol Ther 116:473-95. 

7. Barker, S. A., J. Wang, D. A. Sierra, and E. M. Ross. 2001. RGSZ1 and Ret 

RGS: two of several splice variants from the gene RGS20. Genomics 78:223-9. 

8. Berman, D. M., T. M. Wilkie, and A. G. Gilman. 1996. GAIP and RGS4 are 

GTPase-activating proteins for the Gi subfamily of G protein alpha subunits. Cell 

86:445-52. 

9. Bishop, G. B., W. E. Cullinan, E. Curran, and H. B. Gutstein. 2002. Abused 

drugs modulate RGS4 mRNA levels in rat brain: comparison between acute drug 

treatment and a drug challenge after chronic treatment. Neurobiol Dis 10:334-43. 

10. Bockaert, J., L. Fagni, A. Dumuis, and P. Marin. 2004. GPCR interacting 

proteins (GIP). Pharmacol Ther 103:203-21. 

11. Bockaert, J., and J. P. Pin. 1999. Molecular tinkering of G protein-coupled 

receptors: an evolutionary success. EMBO J 18:1723-9. 



 53 

12. Bockaert, J., G. Roussignol, C. Becamel, S. Gavarini, L. Joubert, A. Dumuis, 

L. Fagni, and P. Marin. 2004. GPCR-interacting proteins (GIPs): nature and 

functions. Biochem Soc Trans 32:851-5. 

13. Bouhamdan, M., S. K. Michelhaugh, I. Calin-Jageman, S. Ahern-Djamali, 

and M. J. Bannon. 2004. Brain-specific RGS9-2 is localized to the nucleus via 

its unique proline-rich domain. Biochim Biophys Acta 1691:141-50. 

14. Brady, A. E., and L. E. Limbird. 2002. G protein-coupled receptor interacting 

proteins: emerging roles in localization and signal transduction. Cell Signal 

14:297-309. 

15. Burchett, S. A. 2000. Regulators of G protein signaling: a bestiary of modular 

protein binding domains. J Neurochem 75:1335-51. 

16. Burgon, P. G., W. L. Lee, A. B. Nixon, E. G. Peralta, and P. J. Casey. 2001. 

Phosphorylation and nuclear translocation of a regulator of G protein signaling 

(RGS10). J Biol Chem 276:32828-34. 

17. Burns, M. E., and T. G. Wensel. 2003. From molecules to behavior: new clues 

for RGS function in the striatum. Neuron 38:853-6. 

18. Cabrera-Vera, T. M., S. Hernandez, L. R. Earls, M. Medkova, A. K. 

Sundgren-Andersson, D. J. Surmeier, and H. E. Hamm. 2004. RGS9-2 

modulates D2 dopamine receptor-mediated Ca2+ channel inhibition in rat striatal 

cholinergic interneurons. Proc Natl Acad Sci U S A 101:16339-44. 

19. Calo, L. A., E. Pagnin, P. A. Davis, M. Sartori, G. Ceolotto, A. C. Pessina, 

and A. Semplicini. 2004. Increased expression of regulator of G protein 

signaling-2 (RGS-2) in Bartter's/Gitelman's syndrome. A role in the control of 

vascular tone and implication for hypertension. J Clin Endocrinol Metab 89:4153-

7. 

20. Chatterjee, T. K., and R. A. Fisher. 2002. RGS12TS-S localizes at nuclear 

matrix-associated subnuclear structures and represses transcription: structural 

requirements for subnuclear targeting and transcriptional repression. Mol Cell 

Biol 22:4334-45. 



 54 

21. Chen, C., B. Zheng, J. Han, and S. C. Lin. 1997. Characterization of a novel 

mammalian RGS protein that binds to Galpha proteins and inhibits pheromone 

signaling in yeast. J Biol Chem 272:8679-85. 

22. Cho, H., T. Kozasa, C. Bondjers, C. Betsholtz, and J. H. Kehrl. 2003. 

Pericyte-specific expression of Rgs5: implications for PDGF and EDG receptor 

signaling during vascular maturation. FASEB J 17:440-2. 

23. Davydov, I. V., and A. Varshavsky. 2000. RGS4 is arginylated and degraded by 

the N-end rule pathway in vitro. J Biol Chem 275:22931-41. 

24. Devi, L. A. 2005. The G protein-coupled receptors handbook. Humana Press, 

Totowa, N.J. 

25. Dohlman, H. G., J. Song, D. M. Apanovitch, P. R. DiBello, and K. M. Gillen. 

1998. Regulation of G protein signalling in yeast. Semin Cell Dev Biol 9:135-41. 

26. Dohlman, H. G., J. Song, D. Ma, W. E. Courchesne, and J. Thorner. 1996. 

Sst2, a negative regulator of pheromone signaling in the yeast Saccharomyces 

cerevisiae: expression, localization, and genetic interaction and physical 

association with Gpa1 (the G-protein alpha subunit). Mol Cell Biol 16:5194-209. 

27. Drenan, R. M., C. A. Doupnik, M. Jayaraman, A. L. Buchwalter, K. M. 

Kaltenbronn, J. E. Huettner, M. E. Linder, and K. J. Blumer. 2006. R7BP 

augments the function of RGS7*Gbeta5 complexes by a plasma membrane-

targeting mechanism. J Biol Chem 281:28222-31. 

28. Druey, K. M., K. J. Blumer, V. H. Kang, and J. H. Kehrl. 1996. Inhibition of 

G-protein-mediated MAP kinase activation by a new mammalian gene family. 

Nature 379:742-6. 

29. Emilsson, L., P. Saetre, and E. Jazin. 2006. Low mRNA levels of RGS4 splice 

variants in Alzheimer's disease: association between a rare haplotype and 

decreased mRNA expression. Synapse 59:173-6. 

30. Faurobert, E., and J. B. Hurley. 1997. The core domain of a new retina specific 

RGS protein stimulates the GTPase activity of transducin in vitro. Proc Natl Acad 

Sci U S A 94:2945-50. 

31. Fredriksson, R., M. C. Lagerstrom, L. G. Lundin, and H. B. Schioth. 2003. 

The G-protein-coupled receptors in the human genome form five main families. 



 55 

Phylogenetic analysis, paralogon groups, and fingerprints. Mol Pharmacol 

63:1256-72. 

32. Fukuhara, S., C. Murga, M. Zohar, T. Igishi, and J. S. Gutkind. 1999. A 

novel PDZ domain containing guanine nucleotide exchange factor links 

heterotrimeric G proteins to Rho. J Biol Chem 274:5868-79. 

33. Garnier, M., P. F. Zaratin, G. Ficalora, M. Valente, L. Fontanella, M. H. 

Rhee, K. J. Blumer, and M. A. Scheideler. 2003. Up-regulation of regulator of 

G protein signaling 4 expression in a model of neuropathic pain and insensitivity 

to morphine. J Pharmacol Exp Ther 304:1299-306. 

34. Garzon, J., M. Rodriguez-Munoz, E. de la Torre-Madrid, and P. Sanchez-

Blazquez. 2005. Effector antagonism by the regulators of G protein signalling 

(RGS) proteins causes desensitization of mu-opioid receptors in the CNS. 

Psychopharmacology (Berl) 180:1-11. 

35. Garzon, J., M. Rodriguez-Munoz, A. Lopez-Fando, and P. Sanchez-

Blazquez. 2005. Activation of mu-opioid receptors transfers control of Galpha 

subunits to the regulator of G-protein signaling RGS9-2: role in receptor 

desensitization. J Biol Chem 280:8951-60. 

36. Garzon, J., M. Rodriguez-Munoz, A. Lopez-Fando, and P. Sanchez-

Blazquez. 2005. The RGSZ2 protein exists in a complex with mu-opioid 

receptors and regulates the desensitizing capacity of Gz proteins. 

Neuropsychopharmacology 30:1632-48. 

37. Georgescu, D., V. Zachariou, M. Barrot, M. Mieda, J. T. Willie, A. J. Eisch, 

M. Yanagisawa, E. J. Nestler, and R. J. DiLeone. 2003. Involvement of the 

lateral hypothalamic peptide orexin in morphine dependence and withdrawal. J 

Neurosci 23:3106-11. 

38. Gether, U. 2000. Uncovering molecular mechanisms involved in activation of G 

protein-coupled receptors. Endocr Rev 21:90-113. 

39. Glick, J. L., T. E. Meigs, A. Miron, and P. J. Casey. 1998. RGSZ1, a Gz-

selective regulator of G protein signaling whose action is sensitive to the 

phosphorylation state of Gzalpha. J Biol Chem 273:26008-13. 



 56 

40. Gold, S. J., M. H. Han, A. E. Herman, Y. G. Ni, C. M. Pudiak, G. K. 

Aghajanian, R. J. Liu, B. W. Potts, S. M. Mumby, and E. J. Nestler. 2003. 

Regulation of RGS proteins by chronic morphine in rat locus coeruleus. Eur J 

Neurosci 17:971-80. 

41. Gold, S. J., Y. G. Ni, H. G. Dohlman, and E. J. Nestler. 1997. Regulators of G-

protein signaling (RGS) proteins: region-specific expression of nine subtypes in 

rat brain. J Neurosci 17:8024-37. 

42. Gomes, I., B. A. Jordan, A. Gupta, C. Rios, N. Trapaidze, and L. A. Devi. 

2001. G protein coupled receptor dimerization: implications in modulating 

receptor function. J Mol Med 79:226-42. 

43. Gomes, I., B. A. Jordan, A. Gupta, N. Trapaidze, V. Nagy, and L. A. Devi. 

2000. Heterodimerization of mu and delta opioid receptors: A role in opiate 

synergy. J Neurosci 20:RC110. 

44. Grafstein-Dunn, E., K. H. Young, M. I. Cockett, and X. Z. Khawaja. 2001. 

Regional distribution of regulators of G-protein signaling (RGS) 1, 2, 13, 14, 16, 

and GAIP messenger ribonucleic acids by in situ hybridization in rat brain. Brain 

Res Mol Brain Res 88:113-23. 

45. Hains, M. D., D. P. Siderovski, and T. K. Harden. 2004. Application of RGS 

box proteins to evaluate G-protein selectivity in receptor-promoted signaling. 

Methods Enzymol 389:71-88. 

46. Hart, M. J., S. Sharma, N. elMasry, R. G. Qiu, P. McCabe, P. Polakis, and G. 

Bollag. 1996. Identification of a novel guanine nucleotide exchange factor for the 

Rho GTPase. J Biol Chem 271:25452-8. 

47. Hepler, J. R. 2003. RGS protein and G protein interactions: a little help from 

their friends. Mol Pharmacol 64:547-9. 

48. Heximer, S. P., A. D. Cristillo, and D. R. Forsdyke. 1997. Comparison of 

mRNA expression of two regulators of G-protein signaling, RGS1/BL34/1R20 

and RGS2/G0S8, in cultured human blood mononuclear cells. DNA Cell Biol 

16:589-98. 

49. Hiol, A., P. C. Davey, J. L. Osterhout, A. A. Waheed, E. R. Fischer, C. K. 

Chen, G. Milligan, K. M. Druey, and T. L. Jones. 2003. Palmitoylation 



 57 

regulates regulators of G-protein signaling (RGS) 16 function. I. Mutation of 

amino-terminal cysteine residues on RGS16 prevents its targeting to lipid rafts 

and palmitoylation of an internal cysteine residue. J Biol Chem 278:19301-8. 

50. Hirasawa, A., T. Sugawara, T. Awaji, K. Tsumaya, H. Ito, and G. Tsujimoto. 

1997. Subtype-specific differences in subcellular localization of alpha1-

adrenoceptors: chlorethylclonidine preferentially alkylates the accessible cell 

surface alpha1-adrenoceptors irrespective of the subtype. Mol Pharmacol 52:764-

70. 

51. Hollinger, S., and J. R. Hepler. 2002. Cellular regulation of RGS proteins: 

modulators and integrators of G protein signaling. Pharmacol Rev 54:527-59. 

52. Hooks, S. B., K. Martemyanov, and V. Zachariou. 2008. A role of RGS 

proteins in drug addiction. Biochem Pharmacol 75:76-84. 

53. Huang, J., H. Zhou, S. Mahavadi, W. Sriwai, and K. S. Murthy. 2007. 

Inhibition of Galphaq-dependent PLC-beta1 activity by PKG and PKA is 

mediated by phosphorylation of RGS4 and GRK2. Am J Physiol Cell Physiol 

292:C200-8. 

54. Hunt, T. W., T. A. Fields, P. J. Casey, and E. G. Peralta. 1996. RGS10 is a 

selective activator of G alpha i GTPase activity. Nature 383:175-7. 

55. Ingi, T., A. M. Krumins, P. Chidiac, G. M. Brothers, S. Chung, B. E. Snow, 

C. A. Barnes, A. A. Lanahan, D. P. Siderovski, E. M. Ross, A. G. Gilman, 

and P. F. Worley. 1998. Dynamic regulation of RGS2 suggests a novel 

mechanism in G-protein signaling and neuronal plasticity. J Neurosci 18:7178-88. 

56. Ishii, M., S. Fujita, M. Yamada, Y. Hosaka, and Y. Kurachi. 2005. 

Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate and Ca2+/calmodulin competitively bind 

to the regulators of G-protein-signalling (RGS) domain of RGS4 and reciprocally 

regulate its action. Biochem J 385:65-73. 

57. Ishii, M., M. Ikushima, and Y. Kurachi. 2005. In vivo interaction between 

RGS4 and calmodulin visualized with FRET techniques: possible involvement of 

lipid raft. Biochem Biophys Res Commun 338:839-46. 



 58 

58. Itoh, H., R. Toyama, T. Kozasa, T. Tsukamoto, M. Matsuoka, and Y. Kaziro. 

1988. Presence of three distinct molecular species of Gi protein alpha subunit. 

Structure of rat cDNAs and human genomic DNAs. J Biol Chem 263:6656-64. 

59. Jaen, C., and C. A. Doupnik. 2006. RGS3 and RGS4 differentially associate 

with G protein-coupled receptor-Kir3 channel signaling complexes revealing two 

modes of RGS modulation. Precoupling and collision coupling. J Biol Chem 

281:34549-60. 

60. Jean-Baptiste, G., Z. Yang, and M. T. Greenwood. 2006. Regulatory 

mechanisms involved in modulating RGS function. Cell Mol Life Sci 63:1969-85. 

61. Jones, K. A., B. Borowsky, J. A. Tamm, D. A. Craig, M. M. Durkin, M. Dai, 

W. J. Yao, M. Johnson, C. Gunwaldsen, L. Y. Huang, C. Tang, Q. Shen, J. A. 

Salon, K. Morse, T. Laz, K. E. Smith, D. Nagarathnam, S. A. Noble, T. A. 

Branchek, and C. Gerald. 1998. GABA(B) receptors function as a heteromeric 

assembly of the subunits GABA(B)R1 and GABA(B)R2. Nature 396:674-9. 

62. Jordan, B. A., and L. A. Devi. 1999. G-protein-coupled receptor 

heterodimerization modulates receptor function. Nature 399:697-700. 

63. Jordan, B. A., I. Gomes, C. Rios, J. Filipovska, and L. A. Devi. 2003. 

Functional interactions between mu opioid and alpha 2A-adrenergic receptors. 

Mol Pharmacol 64:1317-24. 

64. Keresztes, G., H. Mutai, H. Hibino, A. J. Hudspeth, and S. Heller. 2003. 

Expression patterns of the RGS9-1 anchoring protein R9AP in the chicken and 

mouse suggest multiple roles in the nervous system. Mol Cell Neurosci 24:687-

95. 

65. Klabunde, T., and G. Hessler. 2002. Drug design strategies for targeting G-

protein-coupled receptors. Chembiochem 3:928-44. 

66. Koelle, M. R., and H. R. Horvitz. 1996. EGL-10 regulates G protein signaling in 

the C. elegans nervous system and shares a conserved domain with many 

mammalian proteins. Cell 84:115-25. 

67. Kondo, I., J. C. Marvizon, B. Song, F. Salgado, S. Codeluppi, X. Y. Hua, and 

T. L. Yaksh. 2005. Inhibition by spinal mu- and delta-opioid agonists of afferent-

evoked substance P release. J Neurosci 25:3651-60. 



 59 

68. Kovoor, A., P. Seyffarth, J. Ebert, S. Barghshoon, C. K. Chen, S. Schwarz, J. 

D. Axelrod, B. N. Cheyette, M. I. Simon, H. A. Lester, and J. Schwarz. 2005. 

D2 dopamine receptors colocalize regulator of G-protein signaling 9-2 (RGS9-2) 

via the RGS9 DEP domain, and RGS9 knock-out mice develop dyskinesias 

associated with dopamine pathways. J Neurosci 25:2157-65. 

69. Kramer, H. K., and E. J. Simon. 2000. mu and delta-opioid receptor agonists 

induce mitogen-activated protein kinase (MAPK) activation in the absence of 

receptor internalization. Neuropharmacology 39:1707-19. 

70. Kroeger, K. M., K. D. Pfleger, and K. A. Eidne. 2003. G-protein coupled 

receptor oligomerization in neuroendocrine pathways. Front Neuroendocrinol 

24:254-78. 

71. Kunishima, N., Y. Shimada, Y. Tsuji, T. Sato, M. Yamamoto, T. Kumasaka, 

S. Nakanishi, H. Jingami, and K. Morikawa. 2000. Structural basis of 

glutamate recognition by a dimeric metabotropic glutamate receptor. Nature 

407:971-7. 

72. Kurose, H. 2003. Galpha12 and Galpha13 as key regulatory mediator in signal 

transduction. Life Sci 74:155-61. 

73. Lang, U. E., I. Puls, D. J. Muller, N. Strutz-Seebohm, and J. Gallinat. 2007. 

Molecular mechanisms of schizophrenia. Cell Physiol Biochem 20:687-702. 

74. Liu, W., E. Y. Yuen, P. B. Allen, J. Feng, P. Greengard, and Z. Yan. 2006. 

Adrenergic modulation of NMDA receptors in prefrontal cortex is differentially 

regulated by RGS proteins and spinophilin. Proc Natl Acad Sci U S A 103:18338-

43. 

75. Lu, Q., E. E. Sun, R. S. Klein, and J. G. Flanagan. 2001. Ephrin-B reverse 

signaling is mediated by a novel PDZ-RGS protein and selectively inhibits G 

protein-coupled chemoattraction. Cell 105:69-79. 

76. Lu, Z. L., J. W. Saldanha, and E. C. Hulme. 2002. Seven-transmembrane 

receptors: crystals clarify. Trends Pharmacol Sci 23:140-6. 

77. Malbon, C. C., H. Wang, and R. T. Moon. 2001. Wnt signaling and 

heterotrimeric G-proteins: strange bedfellows or a classic romance? Biochem 

Biophys Res Commun 287:589-93. 



 60 

78. Martemyanov, K. A., P. V. Lishko, N. Calero, G. Keresztes, M. Sokolov, K. J. 

Strissel, I. B. Leskov, J. A. Hopp, A. V. Kolesnikov, C. K. Chen, J. Lem, S. 

Heller, M. E. Burns, and V. Y. Arshavsky. 2003. The DEP domain determines 

subcellular targeting of the GTPase activating protein RGS9 in vivo. J Neurosci 

23:10175-81. 

79. Martemyanov, K. A., P. J. Yoo, N. P. Skiba, and V. Y. Arshavsky. 2005. 

R7BP, a novel neuronal protein interacting with RGS proteins of the R7 family. J 

Biol Chem 280:5133-6. 

80. McClung, C. A., E. J. Nestler, and V. Zachariou. 2005. Regulation of gene 

expression by chronic morphine and morphine withdrawal in the locus ceruleus 

and ventral tegmental area. J Neurosci 25:6005-15. 

81. Milligan, G., I. Mullaney, and F. M. Mitchell. 1992. Immunological 

identification of the alpha subunit of G13, a novel guanine nucleotide binding 

protein. FEBS Lett 297:186-8. 

82. Milligan, G., D. Ramsay, G. Pascal, and J. J. Carrillo. 2003. GPCR 

dimerisation. Life Sci 74:181-8. 

83. Mirnics, K., F. A. Middleton, G. D. Stanwood, D. A. Lewis, and P. Levitt. 

2001. Disease-specific changes in regulator of G-protein signaling 4 (RGS4) 

expression in schizophrenia. Mol Psychiatry 6:293-301. 

84. Ni, Y. G., S. J. Gold, P. A. Iredale, R. Z. Terwilliger, R. S. Duman, and E. J. 

Nestler. 1999. Region-specific regulation of RGS4 (Regulator of G-protein-

signaling protein type 4) in brain by stress and glucocorticoids: in vivo and in 

vitro studies. J Neurosci 19:3674-80. 

85. Nishiguchi, K. M., M. A. Sandberg, A. C. Kooijman, K. A. Martemyanov, J. 

W. Pott, S. A. Hagstrom, V. Y. Arshavsky, E. L. Berson, and T. P. Dryja. 

2004. Defects in RGS9 or its anchor protein R9AP in patients with slow 

photoreceptor deactivation. Nature 427:75-8. 

86. Nunn, C., H. Mao, P. Chidiac, and P. R. Albert. 2006. RGS17/RGSZ2 and the 

RZ/A family of regulators of G-protein signaling. Semin Cell Dev Biol 17:390-9. 



 61 

87. Ouyang, Y. S., Y. Tu, S. A. Barker, and F. Yang. 2003. Regulators of G-

protein signaling (RGS) 4, insertion into model membranes and inhibition of 

activity by phosphatidic acid. J Biol Chem 278:11115-22. 

88. Owen, V. J., P. B. Burton, A. J. Mullen, E. J. Birks, P. Barton, and M. H. 

Yacoub. 2001. Expression of RGS3, RGS4 and Gi alpha 2 in acutely failing 

donor hearts and end-stage heart failure. Eur Heart J 22:1015-20. 

89. Popov, S. G., U. M. Krishna, J. R. Falck, and T. M. Wilkie. 2000. 

Ca2+/Calmodulin reverses phosphatidylinositol 3,4, 5-trisphosphate-dependent 

inhibition of regulators of G protein-signaling GTPase-activating protein activity. 

J Biol Chem 275:18962-8. 

90. Rahman, Z., J. Schwarz, S. J. Gold, V. Zachariou, M. N. Wein, K. H. Choi, 

A. Kovoor, C. K. Chen, R. J. DiLeone, S. C. Schwarz, D. E. Selley, L. J. Sim-

Selley, M. Barrot, R. R. Luedtke, D. Self, R. L. Neve, H. A. Lester, M. I. 

Simon, and E. J. Nestler. 2003. RGS9 modulates dopamine signaling in the 

basal ganglia. Neuron 38:941-52. 

91. Riddle, E. L., R. A. Schwartzman, M. Bond, and P. A. Insel. 2005. Multi-

tasking RGS proteins in the heart: the next therapeutic target? Circ Res 96:401-

11. 

92. Rios, C. D., B. A. Jordan, I. Gomes, and L. A. Devi. 2001. G-protein-coupled 

receptor dimerization: modulation of receptor function. Pharmacol Ther 92:71-87. 

93. Rodriguez-Munoz, M., E. de la Torre-Madrid, G. Gaitan, P. Sanchez-

Blazquez, and J. Garzon. 2007. RGS14 prevents morphine from internalizing 

Mu-opioid receptors in periaqueductal gray neurons. Cell Signal 19:2558-71. 

94. Ross, E. M., and T. M. Wilkie. 2000. GTPase-activating proteins for 

heterotrimeric G proteins: regulators of G protein signaling (RGS) and RGS-like 

proteins. Annu Rev Biochem 69:795-827. 

95. Sanchez-Blazquez, P., M. Rodriguez-Munoz, C. Montero, and J. Garzon. 

2005. RGS-Rz and RGS9-2 proteins control mu-opioid receptor desensitisation in 

CNS: the role of activated Galphaz subunits. Neuropharmacology 48:134-50. 



 62 

96. Schwendt, M., M. C. Hearing, R. E. See, and J. F. McGinty. 2007. Chronic 

cocaine reduces RGS4 mRNA in rat prefrontal cortex and dorsal striatum. 

Neuroreport 18:1261-5. 

97. Seifert, R., and K. Wenzel-Seifert. 2002. Constitutive activity of G-protein-

coupled receptors: cause of disease and common property of wild-type receptors. 

Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 366:381-416. 

98. Shin, D. M., M. Dehoff, X. Luo, S. H. Kang, J. Tu, S. K. Nayak, E. M. Ross, 

P. F. Worley, and S. Muallem. 2003. Homer 2 tunes G protein-coupled receptors 

stimulus intensity by regulating RGS proteins and PLCbeta GAP activities. J Cell 

Biol 162:293-303. 

99. Siderovski, D. P., S. P. Heximer, and D. R. Forsdyke. 1994. A human gene 

encoding a putative basic helix-loop-helix phosphoprotein whose mRNA 

increases rapidly in cycloheximide-treated blood mononuclear cells. DNA Cell 

Biol 13:125-47. 

100. Snow, B. E., R. A. Hall, A. M. Krumins, G. M. Brothers, D. Bouchard, C. A. 

Brothers, S. Chung, J. Mangion, A. G. Gilman, R. J. Lefkowitz, and D. P. 

Siderovski. 1998. GTPase activating specificity of RGS12 and binding specificity 

of an alternatively spliced PDZ (PSD-95/Dlg/ZO-1) domain. J Biol Chem 

273:17749-55. 

101. Song, J. H., J. J. Waataja, and K. A. Martemyanov. 2006. Subcellular 

targeting of RGS9-2 is controlled by multiple molecular determinants on its 

membrane anchor, R7BP. J Biol Chem 281:15361-9. 

102. Stanasila, L., J. B. Perez, H. Vogel, and S. Cotecchia. 2003. Oligomerization of 

the alpha 1a- and alpha 1b-adrenergic receptor subtypes. Potential implications in 

receptor internalization. J Biol Chem 278:40239-51. 

103. Strathmann, M. P., and M. I. Simon. 1991. G alpha 12 and G alpha 13 subunits 

define a fourth class of G protein alpha subunits. Proc Natl Acad Sci U S A 

88:5582-6. 

104. Sullivan, B. M., K. J. Harrison-Lavoie, V. Marshansky, H. Y. Lin, J. H. 

Kehrl, D. A. Ausiello, D. Brown, and K. M. Druey. 2000. RGS4 and RGS2 



 63 

bind coatomer and inhibit COPI association with Golgi membranes and 

intracellular transport. Mol Biol Cell 11:3155-68. 

105. Sunahara, R. K., C. W. Dessauer, and A. G. Gilman. 1996. Complexity and 

diversity of mammalian adenylyl cyclases. Annu Rev Pharmacol Toxicol 36:461-

80. 

106. Taymans, J. M., H. K. Kia, R. Claes, C. Cruz, J. Leysen, and X. Langlois. 

2004. Dopamine receptor-mediated regulation of RGS2 and RGS4 mRNA 

differentially depends on ascending dopamine projections and time. Eur J 

Neurosci 19:2249-60. 

107. Tekumalla, P. K., F. Calon, Z. Rahman, S. Birdi, A. H. Rajput, O. 

Hornykiewicz, T. Di Paolo, P. J. Bedard, and E. J. Nestler. 2001. Elevated 

levels of DeltaFosB and RGS9 in striatum in Parkinson's disease. Biol Psychiatry 

50:813-6. 

108. Thaminy, S., D. Auerbach, A. Arnoldo, and I. Stagljar. 2003. Identification of 

novel ErbB3-interacting factors using the split-ubiquitin membrane yeast two-

hybrid system. Genome Res 13:1744-53. 

109. Tilakaratne, N., and P. M. Sexton. 2005. G-Protein-coupled receptor-protein 

interactions: basis for new concepts on receptor structure and function. Clin Exp 

Pharmacol Physiol 32:979-87. 

110. Uberti, M. A., R. A. Hall, and K. P. Minneman. 2003. Subtype-specific 

dimerization of alpha 1-adrenoceptors: effects on receptor expression and 

pharmacological properties. Mol Pharmacol 64:1379-90. 

111. Wang, J., A. Ducret, Y. Tu, T. Kozasa, R. Aebersold, and E. M. Ross. 1998. 

RGSZ1, a Gz-selective RGS protein in brain. Structure, membrane association, 

regulation by Galphaz phosphorylation, and relationship to a Gz gtpase-activating 

protein subfamily. J Biol Chem 273:26014-25. 

112. Wang, X., W. Zeng, M. S. Kim, P. B. Allen, P. Greengard, and S. Muallem. 

2007. Spinophilin/neurabin reciprocally regulate signaling intensity by G protein-

coupled receptors. Embo J 26:2768-76. 

113. Wang, X., W. Zeng, A. A. Soyombo, W. Tang, E. M. Ross, A. P. Barnes, S. L. 

Milgram, J. M. Penninger, P. B. Allen, P. Greengard, and S. Muallem. 2005. 



 64 

Spinophilin regulates Ca2+ signalling by binding the N-terminal domain of RGS2 

and the third intracellular loop of G-protein-coupled receptors. Nat Cell Biol 

7:405-11. 

114. Wang, Y., G. Ho, J. J. Zhang, B. Nieuwenhuijsen, W. Edris, P. K. Chanda, 

and K. H. Young. 2002. Regulator of G protein signaling Z1 (RGSZ1) interacts 

with Galpha i subunits and regulates Galpha i-mediated cell signaling. J Biol 

Chem 277:48325-32. 

115. Wang, Y., and K. H. Young. 2004. Analysis of RGSZ1 protein interaction with 

Galphai subunits. Methods Enzymol 390:31-52. 

116. Weinstein, L. S., M. Chen, and J. Liu. 2002. Gs(alpha) mutations and 

imprinting defects in human disease. Ann N Y Acad Sci 968:173-97. 

117. Wieland, T., and C. Mittmann. 2003. Regulators of G-protein signalling: 

multifunctional proteins with impact on signalling in the cardiovascular system. 

Pharmacol Ther 97:95-115. 

118. Willard, F. S., R. J. Kimple, and D. P. Siderovski. 2004. Return of the GDI: the 

GoLoco motif in cell division. Annu Rev Biochem 73:925-51. 

119. Xie, Z., Z. Li, L. Guo, C. Ye, J. Li, X. Yu, H. Yang, Y. Wang, C. Chen, D. 

Zhang, and L. Y. Liu-Chen. 2007. Regulator of G protein signaling proteins 

differentially modulate signaling of mu and delta opioid receptors. Eur J 

Pharmacol 565:45-53. 

120. Yang, Z., S. Gaudio, W. Song, M. Greenwood, G. Jean-Baptiste, and M. T. 

Greenwood. 2007. Evidence for the dimerization of human regulator of G-protein 

signalling 5 (RGS5). Cell Physiol Biochem 20:303-10. 

121. Zachariou, V., D. Georgescu, N. Sanchez, Z. Rahman, R. DiLeone, O. Berton, 

R. L. Neve, L. J. Sim-Selley, D. E. Selley, S. J. Gold, and E. J. Nestler. 2003. 

Essential role for RGS9 in opiate action. Proc Natl Acad Sci U S A 100:13656-

61. 

122. Zeng, L., F. Fagotto, T. Zhang, W. Hsu, T. J. Vasicek, W. L. Perry, 3rd, J. J. 

Lee, S. M. Tilghman, B. M. Gumbiner, and F. Costantini. 1997. The mouse 

Fused locus encodes Axin, an inhibitor of the Wnt signaling pathway that 

regulates embryonic axis formation. Cell 90:181-92. 



 65 

 

 

 


