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Εςσαπιζηίερ 

 
 

Πξψηνπο απφ φινπο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα κνπ θ. Βελεηία Εαραξίνπ γηα 

ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα εξγαζζψ ζην πιάη ηεο ζε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ θνκκάηη ησλ 

λεπξνεπηζηεκψλ φπσο απηφ ηνπ πφλνπ θαη ηνπ εζηζκνχ. Σελ επραξηζηψ γηα ηελ ππνκνλή, ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο ηφζα ρξφληα. ην πιάη ηεο έιαβα ζεκαληηθή εκπεηξία θαη 

γλψζεηο πνπ κε έθαλαλ πξαγκαηηθά λα αγαπήζσ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία.  

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηα ππφινηπα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηνπο θπξίνπο 

Καξδάζε θαη Πιατηάθε, γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπο θαη ηηο ζεκαληηθέο ζπκβνπιέο ηνπο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο δηαηξηβήο κνπ θαζψο θαη φια ηα άιια κέιε ηεο επηακεινχο επηηξνπήο γηα 

ηελ θαηαλφεζε, ηελ θαιή ηνπο ζέιεζε θαη ηελ παξνπζία ηνπο.  

Μεηά απφ ηφζα ρξφληα θαη δψληαο ηηο δπζθνιίεο ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψλσ φηη ε έξεπλα είλαη 

θαηάζεζε ςπρήο. Θα ήζεια ινηπφλ πξαγκαηηθά λα επραξηζηήζσ φινπο απηνχο πνπ 

θαζεκεξηλά δίλνπλ έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπο πξνζπαζψληαο λα πεξάζνπλ ηελ αγάπε γηα 

ηελ έξεπλα ζηα λέα παηδηά θαη ηδηαηηέξσο λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ππεχζπλνπο θαζεγεηέο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ησλ Νεπξνεπηζηεκψλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κξήηεο πνπ πίζηεςαλ ζε 

εκέλα, κε θαζνδήγεζαλ θαη κε δίδαμαλ ζηηο Νεπξνεπηζηήκεο. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη 

ηελ αγάπε ηνπο, ηδίσο ηελ Κάζζπ Φεθνγεψξγνπ, ηελ Σία, ηελ Γήκεηξα θαη ηνλ Κσλζηαληίλν 

θαζψο θαη φινπο ηνπο θίινπο θαη ηα ππφινηπα παηδηά πνπ ζπλεξγαζηήθακε ζηα εξγαζηήξηα, 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο, αιιά θαη ηηο φκνξθεο ζηηγκέο πνπ κνπ ράξηζαλ θαη κε αγάπε ζα 

ζπκάκαη, ηδίσο ηελ Λέλα, ηνλ Παλαγηψηε, ηελ Γψξα, ηνλ Κσλζηαληίλν, ηελ Νίθε, ηελ 

Φσηεηλή, ηνλ Λάκπξν θαη φινπο φζνπο δελ κπνξψ λα αλαθέξσ αιια δελ μερλάσ. 

Σν πην κεγάιν θαη εγθάξδην επραξηζηψ φκσο είλαη γηα ηελ Οηθνγέλεηα κνπ, ηνλ παηέξα κνπ 

Μαλψιε, ηελ κεηέξα κνπ Φσηεηλή, ηνλ αδεξθφ κνπ Νηθφιαν θαη ηηο «αδεξθέο» κνπ 

Καιιηφπε θαη Μαξία, γηα ηελ αληδηνηειή ηνπο αγάπε θαη θαηαλφεζε ζηηο δχζθνιεο κνπ ψξεο 

θαη ηελ αζηείξεπηε ππνζηήξημε ηνπο φια απηά ηα ρξφληα. Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο 

γνλείο κνπ γηα φιεο ηηο ζπζίεο θαη ηηο ζηεξήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη ηφζα ρξφληα πξνζπαζψληαο 

λα ραξίζνπλ ζε εκάο κφλν ην θαιχηεξν. Υσξίο εζάο δελ ζα κπνξνχζα λα είκαη εδψ πνπ είκαη, 

νχηε απηή πνπ είκαη, ειπίδσ λα ζηαζψ αληάμηα ζην πιάη ζαο. αο αγαπψ πνιχ.  
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Πεπίλητη 

 

Μέρξη ζήκεξα ηα νπηνεηδή παξακέλνπλ ηα θάξκαθα κε ηελ ηζρπξφηεξε αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε ζε 

αξθεηέο κνξθέο πφλνπ. Έλα απν ηα κεγαιχηεξα θιηληθά αιιά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφληνπ πφλνπ είλαη ε αλάπηπμε εμάξηεζεο απφ ηα νπηνεηδή ζε αζζελείο πνπ 

ρξεηάδνληαη ρξφληα αλαιγεηηθή ζεξαπεία θαη ε εκθάληζε ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ κεηά ηελ απφηνκε 

δηαθνπή ρνξήγεζεο ηνπο. Πέξαλ φκσο απν ην πξφβιεκα ηεο εμάξηεζεο ζηελ ρξφληα ιήςε 

νπηνεηδψλ, νη αζζελείο παξνπζηάδνπλ θαη κείσζε ηεο αλαιγεηηθήο ηνπο αληαπφθξηζεο, ιφγσ 

αλάπηπμεο αλνρήο ζηελ ρνξεγνχκελε δφζε κνξθίλεο. Ζ αλνρή νδεγεί ζε ζπλερή αχμεζε ηεο 

δνζνινγίαο ηνπ θαξκάθνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην αλακελφκελν αλαιγεηηθφ απνηέιεζκα, κε 

ζπλέπεηα, ηελ αλάπηπμε εμάξηεζεο ζηελ νπζία θαη ηελ εκθάληζε ζνβαξψλ παξελεξγεηψλ ηφζν ζην 

ΚΝ, φζν θαη ζε πεξηθεξηθνχο ηζηνχο.  

 

Όια απηά, θαζηζηνχλ ηελ ρνξήγεζε ηεο κνξθίλεο, θαζψο θαη άιισλ νπηνεηδψλ θαξκάθσλ 

πξνβιεκαηηθή, ζε αζζελείο πνπ ζα ηελ είραλ αλάγθε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο θαη  

πεξηνξηζκέλε θπξίσο ζε θιηληθέο νληφηεηεο κε ρακειφ πξνζδφθηκν δσήο ή ηειηθνχ ζηαδίνπ λφζνπ 

(πρ θαξθηλνπαζείο). 

 

Οη αιιαγέο απηέο ηεο δξάζεο ηεο κνξθίλεο ζηνλ νξγαληζκφ είλαη απνηέιεζκα πξνζαξκνζηηθψλ 

κεηαβνιψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε θπηηαξηθφ επίπεδν θαη ζε ζπγθεθξηκέλα λεπξσληθά ππνζηξψκαηα. 

Οη αθξηβείο κεραληζκνί απηψλ ησλ κεηαβνιψλ δελ είλαη απνιχησο δηεπθξηληζκέλνη θαη πηζαλψο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζε πνιιαπιά λεπξσληθά δίθηπα θαη ζηελ έθθξαζε κεγάινπ 

αξηζκνχ γνληδίσλ, άξα θαη πξσηετλψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη ζεκαληηθή ε ηαπηνπνίεζε ησλ 

πξσηετλψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο πξνζαξκνζηηθνχο κεραληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε 

αλνρήο θαη εμάξηεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ κνξθίλε. 

 

Μία νκάδα πξσηετλψλ πνπ ζπκβάιεη ζηνπο πξνζαξκνζηηθνχο κεραληζκνχο ηεο ρξφληαο ρνξήγεζεο 

κνξθίλεο ζηνλ νξγαληζκφ είλαη ε νηθνγέλεηα ησλ RGS πξσηετλψλ. Οη πξσηεΐλεο απηέο ξπζκίδνπλ 

ηελ έληαζε θαη δηάξθεηα ηεο δξαζηηθφηεηαο ησλ G πξσηετλψλ, ξπζκίδνληαο έηζη έκκεζα ην εχξνο 

ζεκαηνδφηεζεο ησλ ππνδνρέσλ πνπ είλαη πξνζδεδεκέλνη κε ηηο G πξσηεΐλεο. Οη RGS πξσηεΐλεο 

παίδνπλ ξφιν ζε πνιιέο ρξφληεο αζζέλεηεο, φπσο ε ζρηδνθξέλεηα, ε θαηάζιηςε θαη ε εμάξηεζε ζηηο 

νπζίεο. πγθεθξηκέλα, κηα ζεηξά πξφζθαησλ κειεηψλ, ζπλδέεη ηελ πξσηεΐλε RGS9-2 κε ηελ 

εμάξηεζε.  Ζ RGS9-2, ε νπνία παξνπζηάδεη πινχζηα έθθξαζε ζην θέληξν εζηζκνχ,  ξπζκίδεη ηελ 

δηάξθεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο άιθα ππνκνλάδαο ησλ G πξσηετλψλ, κέζσ θαηάιπζεο ηεο 



 10 

επαλαζχλδεζεο ησλ α θαη βγ ππνκνλάδσλ ηεο, άξα θαη ηελ ιήμε ζεκαηνδφηεζεο ηνπ ππνδνρέα.  

Πνιιαπιέο in vitro θαη in vivo κειέηεο έδεημαλ φηη ε RGS9-2 ξπζκίδεη δπλακηθά ηελ αληαπφθξηζε 

ησλ κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ (MOR) θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο ελψ 

επίζεο πξνάγεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζηηο αληακνηβηθέο ηδηφηεηεο ησλ νπηνεηδψλ θαη 

ςπρνδηεγεξηηθψλ νπζηψλ (Burns&Wensel 2003, Rahman et al 2003, Zachariou et al 2003, 

Psifogeorgou et al. 2007& 2010).  Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνεγνχκελεο κειέηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ καο 

ζε δηαγνληδηαθά δψα, κε θαζνιηθή απαινηθή ηνπ γνληδίνπ ηεο RGS9, έδεημαλ φηη ηα δψα απηά 

εκθαλίδνπλ απμεκέλε ζπκπεξηθνξηθή επαηζζεζία ζηελ αληακνηβηθή δξάζε ηεο κνξθίλεο, ζε ζρέζε 

κε ηα αγξίνπ ηχπνπ δψα, αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε ζε πνιχ ρακειφηεξεο δφζεηο απν απηέο πνπ 

ρξεηάδνληαλ ηα αγξίνπ ηχπνπ, θαζψο θαη θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε αλνρήο (Zachariou et al 

2003). Σα δεδνκέλα απηά δείρλνπλ φηη επέκβαζε ζηε δξάζε ηεο RGS9-2, επεξεάδεη δπλακηθά ηηο 

δξάζεηο ηεο κνξθίλεο ζην ΚΝ θαη θαζηζηνχλ ην κφξην απηφ, ζεκαληηθφ θαξκαθνινγηθφ ζηφρν. 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη επηδξάζεηο ηεο ζηνρεπκέλεο ηξνπνπνίεζεο 

ησλ επίπεδσλ ηεο RGS9-2 ζε εηδηθνχο ππξήλεο ηνπ εγθεθάινπ, φπνπ εκθαλίδεη πινχζηα θαηαλνκή.  

Σν ξαρηαίν ξαβδσηφ θαη ηδίσο ν επηθιηλήο ππξήλαο (θνηιηαθφ ξαβδσηφ), απνηεινχλ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ππξήλεο ζην παζνθπζηνινγηθφ θαη θαξκαθνινγηθφ κνλνπάηη ηνπ εζηζκνχ, αθνχ 

ξπζκίδνπλ ηηο εληζρπηηθέο θαη εμαξηεζηνγφλεο δξάζεηο ησλ νπηνεηδψλ έπεηηα απν δηέγεξζε ησλ κ- 

νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ θαη εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα επίπεδα έθθξαζεο ηεο πξσηείλεο ζηνλ 

εγθέθαιν. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πεξηνρψλ φκσο, αξθεηά πςειά επίπεδα έθθξαζεο ηεο RGS9-2 

πξσηεΐλεο έρνπλ αληρλεπζεί θαη ζηα νπίζζηα θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, πνπ φπσο είλαη γλσζηφ, 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεξηνρέο λεπξνδηαβίβαζεο ησλ επψδπλσλ εξεζηζκάησλ, θαζψο θαη ζηφρν 

αξθεηψλ αλαιγεηηθψλ θαξκάθσλ φπσο ηα νπηνεηδή.  Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο πεξηνρέο εθθξάδνπλ 

ζε πςειά επίπεδα ηελ  RGS9-2. 

 

Με ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ ΚΝ,   

δεκηνπξγήζεθαλ γελεηηθά κνληέια ππεξέθθξαζεο ηεο. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ΑΑV ητθά 

νρήκαηα αδελνζπζρεηηδφκελσλ ηψλ (adeno associated virus) ηα νπνία εγρχζεθαλ κέζσ  

ζηεξενηαμηθήο επέκβαζεο ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Οη ηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή ππεξεθθξάδνπλ ηελ RGS9-2 ή ηελ κεηαιαγκέλε κνξθή ηεο πξσηεΐλεο 

ε νπνία έρεη dominant negative δξάζε. πγθεθξηκέλα, νη ηνί πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ, θέξνπλ είηε ηελ 

RGS9-2 ζεζεκαζκέλε κε GFP,
 
είηε ηελ κεηαιαγκέλε κνξθή ηεο RGS9-2 DEPless (ε RGS9-2 

πξσηεΐλε ρσξίο ην DEP domain ηεο, ην νπνίν ηεο πξνζδίδεη ηελ ηθαλφηεηα πξφζδεζεο ηεο ζηελ 

θπηηαξηθή κεκβξάλε, άξα θαη ηελ δεκηνπξγία ζηαζεξψλ ζπκπιφθσλ θνληά ζ’ απηήλ) ζεζεκαζκέλε 

κε GFP, κε ζηφρν ηελ ππεξέθθξαζε ησλ πξσηετλψλ απηψλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 
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δηνρεηεχεηαη ν ηφο. Πξν έλαξμεο επξείαο ρξήζεο ησλ AAV νρεκάησλ ζε ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο 

έγηλε αξρηθά ηαπηνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξέθθξαζεο θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ ηνχ ζηελ πεξηνρή 

έγρπζεο θαζψο θαη ζηα λεπξηθά θχηηαξα ζηα νπνία εθθξάδεηαη ν ηφο ππεξέθθξαζεο ηεο RGS9-2.  

 

Μειέηεο πνπ έγηλαλ ζε πξσηνγελείο θπηηαξηθέο ζεηξέο, δείρλνπλ φηη ε παξνπζία ηεο κεηαιιαγκέλεο 

RGS9-2 (RGS9-2-DEPless) παίδεη dominant negative ξφιν (Psifogeorgou et al. 2007), 

αληαγσλίδεηαη δειαδή ηελ δξάζε ηεο ελδνγελνχο RGS9-2 πξσηεΐλεο ζρεκαηίδνληαο ζχκπινθα κε 

ηα ζεκαηνδνηηθά ηεο κφξηα καθξηά απφ ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε - ιφγσ έιιεηςεο ηνπ DEP 

ηκήκαηνο απφ ηελ θπηηαξηθή δνκή ηεο RGS9-2 πξσηεΐλεο (Kassi Psifogeorgiou 2007). Δπίζεο 

θαηαζθεπάζηεθε ηφο ν νπνίνο έθεξε κφλν ην γνλίδην ηεο EGFP γηα ηελ παξαγσγή ηεο νκάδαο ησλ 

πνληηθψλ καξηχξσλ. ηελ ζπλέρεηα κειεηήζεθαλ νη επηπηψζεηο ηεο ππεξέθθξαζεο ή αληαγσληζκνχ 

δξάζεο ηεο RGS9-2 ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ κεηά 

απν εθάπαμ ή ρξφληα ρνξήγεζε κνξθίλεο, κέζσ επξέσο γλσζηψλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξαδεηγκάησλ 

αμηνιφγεζεο ηεο εμάξηεζεο, αληακνηβήο, αλνρήο θαη αλαιγεζίαο ζηελ κνξθίλε. 

 

Μέζσ απηψλ δηαπηζηψζεθε 1) ε ζπνπδαηφηεηα  ηεο δξάζεο ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα θαη 

ζηνπο κεραληζκνχο αλάπηπμεο εζηζκνχ, αλαιγεζίαο θαη αλνρήο ζηα νπηνεηδή, 2) ε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο δξάζεο ηεο RGS9-2 ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ θαη ζηνπο κεραληζκνχο εζηζκνχ, αλαιγεζίαο θαη 

αλνρήο ζηα νπηνεηδή, 3) ε πεξαηηέξσ ζρέζε ησλ ππξήλσλ απηψλ κε ηνλ εζηζκφ θαη ηελ αλαιγεζία, 

θαζψο θαη 4) ν ξφινο ηεο RGS9-2 ζηα νπίζζηα θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ ζηηο αλαιγεηηθέο 

δξάζεηο ηεο κνξθίλεο. 
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Άιγνο 

 

Επιδημιολογία ηος πόνος 

 Ζ δπλακηθή ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο ζπλερψο αιιάδεη. Ο κέζνο φξνο δσήο 

ζπλερψο απμάλεηαη θαη νη αζζελείο κε ρξφληεο παζήζεηο έρνπλ κεγαιχηεξν πξνζδφθηκν δσήο, κε 

απνηέιεζκα καδί κε απηέο λα απμάλεηαη θαη ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θαζεκεξηλά ηελ θιηληθή νληφηεηα ηνπ ρξφληνπ πφλνπ. Λφγσ απηνχ ινηπφλ παξαηεξείηαη κεγάιν 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο κεραληζκνχο αλαιγεζίαο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφληνπ πφλνπ. Σα εθαηνκκχξηα ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ 

απν ρξφλην πφλν, αληηκεησπίδνπλ πνιιαπιά ζνβαξά πξνβιήκαηα, ηα νπνία επηβαξχλνπλ επηπιένλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο ιφγσ:  

 κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο, εμαηηίαο ηεο θαθήο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπο, 

 παξαηεηακέλεο λνζειείεο θαη ρξφλνο αλάξξσζεο απν δεπηεξεχνληεο παζήζεηο, 

 ρακειφ επίπεδν πνηφηεηαο δσήο, πνπ επεξεάδεη άκεζα θαη ην νηθείν πεξηβάιινλ ησλ 

αζζελψλ απηψλ.  

Οη πεξηζζφηεξνη απν απηνχο ηνπο αζζελείο ζπρλά ιακβάλνπλ ππνζεξαπεπηηθή αγσγή ιφγσ 

αλεπαξθνχο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ή ιφγσ θφβνπ ηνπ αζζελνχο γηα ηελ αλάπηπμε εζηζκνχ ζηελ 

ζπληαγνγξαθνχκελε νπζία, εληζρχνληαο έηζη ην γεληθφηεξν πξφβιεκα. Ζ θαηάρξεζε 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ αλαιγεηηθψλ θαξκάθσλ, θαηαηάζζεηαη δεχηεξε ζηελ ιίζηα ησλ πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, κεηά ηελ καξηρνπάλα. Πξφζθαηεο κειέηεο ζηελ 

Ακεξηθή αλέδεημαλ φηη, ην 10-30% ηνπ πιεζπζκνχ έπαζρε απν θάπνην είδνο ρξφληνπ πφλνπ θαη απν 

απηνχο ηα 2-9 εθαηνκκχξηα αζζελψλ κε ρξφλην πφλν αλέπηπμαλ εμάξηεζε ζηε ρνξεγνχκελε νπζία 

(1-3% ηνπ πιεζπζκνχ). Απν ην ζχλνιν ησλ θαηαγεγξακκέλσλ εμαξηεκέλσλ ρξεζηψλ ζηηο 

νπηνεηδείο νπζίεο, (νη νπνίνη αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζην 1.5-2 εθαηνκκχξηα ηνπ πιεζπζκνχ), ην 30-

60% απηψλ έπαζραλ απν ρξφλην πφλν θάπνηαο αηηηνινγίαο, δειαδή, ην 0.6-1.2 εθαηνκκχξηα 

εμαξηεκέλσλ ρξεζηψλ, παξνπζίαδαλ ζπλχπαξμε ρξφληνπ πφλνπ θαη εζηζκνχ ζηα νπηνεηδή. Όια ηα 

παξαπάλσ απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία εθθξάδνπλ ην κεγάιν δίιιεκα 

ρξήζεο ησλ νπηνεηδψλ θαξκάθσλ ζε αζζελείο κε ρξφλην πφλν θαη θαιφ πξνζδφθηκν δσήο. 

 

Ταξινόμηζη και είδη πόνος  

Χο ζσκαηηθφο πφλνο νξίδεηαη, ε δπζάξεζηε αηζζεηεξηαθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε εγθαηεζηεκέλε ή δπλεηηθά απνθηνχκελε ηζηηθή βιάβε, ζε ζρέζε κε αλαθεξφκελε 

παιηά βιάβε. 
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Μηα αδξή ηαμηλφκεζε, θαηαηάζζεη ηνλ πφλν ζε ηξείο θαηεγνξίεο :  

Σνλ αιγαηζζεηηθφ (νμχ πφλν), ηνλ ρξφλην θαη ηνλ ςπρνγελή πφλν. Ο αιγαηζζεηηθφο θαη ν ρξφληνο 

πφλνο πξνέξρνληαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ ηνπ πφλνπ (αιγνυπνδνρέσλ ή 

αιγνδεθηηθψλ ππνδνρέσλ-nociceptors), πνπ βξίζθνληαη ζε φινπο ηνπο ηζηνχο ζηελ πεξηθέξεηα, 

εθηφο απφ ην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (ΚΝ) θαη ζπλδένληαη κε βιάβε ησλ πεξηθεξηθψλ ηζηψλ.  

Ο ζσκαηηθφο πφλνο ηαμηλνκείηαη ζχκθσλα κε ηελ δηάξθεηα εκθάληζεο ηνπ, ζε νμχ θαη ρξφλην πφλν ή 

αλάινγα κε ηελ εληφπηζε ηνπ, ζε ‘ζπιαγρληθφ’, ‘ελ ησ βάζεη’ θαη ‘επηπνιή’ πφλν. Γηα ηελ θαιχηεξε 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ, ηαμηλνκείηαη επίζεο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ην είδνο 

ηνπ επψδπλνπ εξεζίζκαηνο ζε ζεξκηθφ (ζηα δεζηά ή ςπρξά εξεζίζκαηα), κεραληθφ (πηεζηηθά, 

ζπληξηπηηθά εξεζίζκαηα, θιπ) θαη ρεκηθφ (θαςατθίλε, θνξκαιηλε θιπ). Γηα ηελ λεπξνδηαβίβαζε 

απηνχ ηνπ είδνπο ησλ εξεζηζκάησλ ππάξρνπλ αλάινγεο λεπξηθέο ίλεο θαη νδνί λεπξνδηαβίβαζεο.  

Ο λεπξνπαζεηηθφο πφλνο, πξνθαιείηαη απν λφζνπο ή βιάβεο ηνπ ζσκαηναηζζεηηθνχ θπθιψκαηνο, 

ζην θεληξηθφ ή πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη
 
είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα ρξφλησλ θιεγκνλσδψλ 

δηαδηθαζηψλ (σο απνηέιεζκα ρξφλησλ ζπζηεκαηηθψλ παζήζεσλ φπσο ν αθραξψδεο Γηαβήηεο θιπ.) 

ή ηξαπκαηηζκνχ ηνπ θεληξηθνχ ή πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Υαξαθηεξίδεηαη απν ηελ 

επίκνλε παξνπζία ηνπ, αθφκα θαη κεηά ηελ επνχισζε ηνπ ηξαχκαηνο (Treede et al 2008) ελψ 

ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη σο δηαμηθηζηηθφ άιγνο, θαπζαιγίεο, αηκσδίεο, αίζζεκα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ή θλεζκνχ (Paice et al 2003). 

Ο νμχο πφλνο κεηαβηβάδεηαη απν ηελ πεξηθέξεηα (επηδεξκίδα) ζην ΚΝ κέζσ ησλ Αδ λεπξηθψλ ηλψλ 

πνπ είλαη ιεπηέο εκχειιεο ίλεο, άξα θαη ζαθψο ηαρχηεξεο, ελψ ν πην ακβιχο πφλνο (φπσο ν 

λεπξνπαζεηηθφο πφλνο) κεηαβηβάδεηαη κέζσ ησλ C ηλψλ, νη νπνίεο είλαη ιεπηέο ακχειεο ίλεο, άξα 

θαη ζαθψο πην αξγέο ζηελ κεηαβίβαζε. Ζ ελ ησ βάζεη αηζζεηηθφηεηα, (αίζζεζε ζην ρψξν, πίεζε θαη 

δφλεζε) θαη ε αθή κεηαβηβάδνληαη κέζσ Αβ κεγάισλ εκχεισλ ηλψλ. 

  

Παθοθςζιολογία ηος άλγοςρ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πξφθιεζεο θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ πφλνπ, θαιείηαη αιγαηζζεζία θαη πξνθαιείηαη 

κεηά απν δηέγεξζε ησλ πεξηθεξηθψλ λεπξηθψλ ηλψλ απν εξεζίζκαηα πνπ θζάλνπλ ή μεπεξλνχλ ηνλ 

νπδφ ηνπ πφλνπ. Ζ θπζηνινγία ηεο αιγαηζζεζίαο πεξηιακβάλεη κηα πνιχπινθε αιιειεπίδξαζε 

δνκψλ ηνπ Πεξηθεξηθνχ θαη ηνπ ΚΝ, πνπ μεθηλάεη απφ ην δέξκα, ηα ζπιάρλα θαη ηνπο 

κπνζθειεηηθνχο ηζηνχο κέρξη ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ. Σα επψδπλα εξεζίζκαηα (κεραληθά, ζεξκηθά, 

ρεκηθά) δηεγείξνπλ ηνπο αιγνυπνδνρείο, ελψ νη αιγνγφλεο πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη σο λεπξηθέο 

ψζεηο κε ηνπο πξσηνγελείο αηζζεηηθνχο λεπξψλεο, ζηα νπίζζηα θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Ζ 

πιεξνθνξία απφ ην λσηηαίν κπειφ, δηακέζνπ ηνπ κεζεγθεθάινπ, θηάλεη ζην ζάιακν φπνπ θαη 

αλαιχεηαη. Απφ εθεί, δηακέζνπ ησλ ζαιακνθινησδψλ ζπλδέζεσλ, θηάλεη ζηηο θινηψδεηο πεξηνρέο 

πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε ζπλείδεζε θαη ηελ αληίιεςε ηνπ πφλνπ. Μεηά ηελ άθημε ζηνλ αηζζεηηθφ 
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θινηφ νη αιγνγφλεο πιεξνθνξίεο ηξνπνπνηνχληαη ζε θηλεηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ κεηαβηβάδνληαη 

μαλά ζηελ πεξηθέξεηα κέζσ ησλ θαηηνχζσλ νδψλ ηνπ άιγνπο (Millan MJ. 2002). 

Ζ αιγαηζζεζία πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θπζηνινγηθέο δηαδηθαζίεο (Ferrante FM.1996): 

1. Μεηαηξνπή (transduction): Δίλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, ηα επψδπλα εξεζίζκαηα, 

κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα άθξα ησλ αηζζεηηθψλ λεπξψλσλ, κέζσ ησλ 

αιγνππνδνρέσλ. 

2. Μεηαβίβαζε (transmission): Ζ δηαδηθαζία απηή αλαθέξεηαη ζηε κεηαβίβαζε (δηαβίβαζε) ψζεσλ 

δηακέζνπ ηνπ αηζζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, κέρξη ηνλ θινηφ ηνπ εγθεθάινπ. Οη λεπξηθέο νδνί 

πνπ εμππεξεηνχλ ηε κεηαβίβαζε, απνηεινχληαη απφ ηξία ηκήκαηα:   

             2.1. Πξσηνγελείο αηζζεηηθνί λεπξψλεο 

             2.2. Αληνχζεο νδνί  

             2.3. Θαιακνθινηψδεηο πξνβνιέο 

3. Σξνπνπνίεζε (modulation): Δίλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, ε κεηαβίβαζε ησλ 

αιγαηζζεηηθψλ ψζεσλ ηξνπνπνηείηαη δηακέζνπ λεπξσληθψλ επηδξάζεσλ, ζε θηλεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

4. Αληίιεςε (perception): Δίλαη ε ηειηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, ε κεηαηξνπή, ε κεηαβίβαζε 

θαη ε ηξνπνπνίεζε, αιιειεπηδξνχλ κε ηε κνλαδηθή ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηελ ηειηθή ππνθεηκεληθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ηελ νπνία αληηιακβαλφκαζηε ζαλ πφλν. Ζ 

εκπεηξία απηή εκπεξηέρεη κηα δπζαξέζθεηα-δπζθνξία θαη κηα επηζπκία απνθπγήο. 

 

Νεςπυνικά δίκηςα  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη λεπξηθέο νδνί πνπ εμππεξεηνχλ ηε λεπξνδηαβίβαζε ησλ αιγνγφλσλ 

εξεζηζκάησλ, απνηεινχληαη απφ πνιιαπινχο λεπξψλεο πνπ ζπλάπηνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πεξηιακβάλνπλ:  

1. Πξσηνγελείο αηζζεηηθνχο λεπξψλεο  

2. Αληνχζεο νδνχο  

3. Θαιακνθινηψδεηο πξνβνιέο 

4. Καηηνχζεο νδνχο 

 

Πξσηνγελείο αηζζεηηθνί λεπξψλεο.  

Δίλαη πξνζαγσγνί λεπξψλεο, νη νπνίνη πξνβάινπλ ζην λσηηαίν κπειφ. Οη λεπξψλεο απηνί 

κεηαθέξνπλ ηηο πξνεξρφκελεο απφ ηνπο αιγνυπνδνρείο λεπξηθέο ψζεηο ζην λσηηαίν κπειφ, δηακέζνπ 

ησλ πεξηθεξηθψλ λεχξσλ (Ferrante et al 1996). Σα θπηηαξηθά ζψκαηα φισλ ησλ πξνζαγσγψλ ηλψλ, 

βξίζθνληαη ζηα γάγγιηα ησλ νπίζζησλ λεπξηθψλ ξηδψλ. Οη θεληξηθέο απνθπάδεο ησλ θπηηάξσλ 

απηψλ εηζέξρνληαη ζην λσηηαίν κπειφ δηακέζνπ ησλ νπηζζίσλ ξηδψλ, γηα λα θαηαιήμνπλ ζηνπο 

εηδηθνχο αιγαηζζεηηθνχο λεπξψλεο πνπ βξίζθνληαη ζηε θαηά νπζία ησλ νπηζζίσλ θεξάησλ ηνπ 
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λσηηαίνπ κπεινχ. Σα νπίζζηα θέξαηα απνηεινχλ ην επίπεδν φπνπ νη πιεξνθνξίεο απηέο είηε 

πξνσζνχληαη ζε αλψηεξα θέληξα, είηε αλαζηέιινληαη απφ ηηο θαηηνχζεο νδνχο. 

 

Αληνχζεο νδνί  

Οη λεπξψλεο απηνί πξνβάιινπλ απφ ην λσηηαίν κπειφ ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαη ζην ζάιακν. Οη 

αληνχζεο νδνί ηνπ πφλνπ είλαη: 

•  Νσηηνζαιακηθή νδφο. Ζ ζεκαληηθφηεξε αληνχζα νδφο είλαη ην λσηηνζαιακηθφ δεκάηην, ην νπνίν, 

εθηφο απφ ηνλ πφλν κεηαθέξεη θαη ην αίζζεκα ςπρξνχ-ζεξκνχ θαη αδξήο αθήο (Karoly & Jensen 

1987).  

• Νσηηνυπνζαιακηθή νδφο. Πξνβάιιεη ζηνλ ππνζάιακν θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηηο απηφλνκεο 

ιεηηνπξγίεο φπσο ν χπλνο, ε φξεμε, ε ζεξκνθξαζία, ε ελδνθξηληθή απάληεζε ζην stress θαη νη 

απνθξίζεηο ηνπ απηνλφκνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πφλν.  

• Νσηηνδηθηπσηή νδφο. Πξνβάιεη ζηνλ δηθηπσηφ ζρεκαηηζκφ θαη πεξηιακβάλεη ζσκαηναηζζεηηθέο 

θαη ζπιαγρληθέο αηζζεηηθέο πξνζαγσγνχο νδνχο, πνπ πξνβάινπλ ζε δηάθνξνπο ππξήλεο ηνπ 

εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο θαη απν εθεί ζηνλ κέζν ζάιακν. Οη νδνί απηνί, θπξίσο δηαβηβάδνπλ 

αιγαηζζεηηθά εξεζίζκαηα (Bromm & Desmedt, 1995). 

•  Νσηηνκεζεγθεθαιηθή νδφο πνπ πξνβάιεη ζηνλ κεζεγθέθαιν.  

Οη δχν ηειεπηαίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απαληήζεηο ζηνλ πφλν, ηελ εγξήγνξζε 

θαη ηελ θηλεηνπνίεζε, θαζψο θαη γηα απαληήζεηο απφ ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα (Δηθφλα 1). 

 

Καηηνχζεο νδνί 

Έλα δίθηπν θαηηνχζσλ νδψλ, πνπ πξνβάιιεη απφ ηηο εγθεθαιηθέο δνκέο ζηα νπίζζηα θέξαηα ηνπ 

λσηηαίνπ κπεινχ, παίδεη ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ θαη πνιχπινθν ξφιν ηεο ξχζκηζεο ηεο έληαζεο θαη 

ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνζαγσγψλ αιγεηλψλ εξεζηζκάησλ ζε λσηηαίν επίπεδν (Catalano et al 1987, 

Wells & Nown 1998). Οη θαηηνχζεο νδνί είηε θαηαζηέιινπλ (θαηηνχζα αλαζηνιή), είηε εληζρχνπλ 

(θαηηνχζα δηεπθφιπλζε) ηελ έληαζε ησλ αιγαηζζεηηθψλ κελπκάησλ θαηά ηελ άλνδν ηνπο ζηνλ 

εγθεθαιηθφ θινηφ, θπξίσο φκσο είλαη αλαζηαιηηθέο, θαη ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα ηνπο είλαη νη 

ππξήλεο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο (Millan et al 2002). Σα ζπνπδαηφηεξα λεπξνδηαβηβαζηηθά 

ζπζηήκαηα ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αιγαηζζεζίαο είλαη ην ζχζηεκα ησλ NMDA, λνξαδξελεξγηθψλ 

θαη νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ (Dickenson et al 1996, Riedel & Neck 2001).  

εκαληηθέο εγθεθαιηθέο δνκέο έλαξμεο ησλ θαηηνχζσλ νδψλ είλαη νη αθφινπζεο: 1) 

σκαηναηζζεηηθφο θινηφο 2) Θάιακνο, 3) Πεξί ηνλ πδξαγσγφ θαηά νπζία, 4) Μεγάινο ππξήλαο ηεο 

ξαθήο, 5) Παξαγηγαληνθπηηαξηθφο ππξήλαο, 6) Μέιαο θαη Τπνκέιαο ηφπνο, 7) Κχηηαξα νπίζζηαο 

δεζκίδαο, 8) αιγνθχηηαξα νπηζζίσλ θεξάησλ θαη 9) ηειεπηαία ζεκαληηθφ ξφιν θαηλεηαη λα παίδεη 

θαη ν επηθιηλήο ππξήλαο (Baliki & Apkarian  2010). Οη θαηηνχζεο αλαζηαιηηθέο νδνί ηνπ πφλνπ, 
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δηακέζνπ ηεο νπηζζηνπιάγηαο δεζκίδαο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, θαηαιήγνπλ ζηα πέηαια Η, ΗΗ θαη ΗV 

ηνπ νπίζζηνπ θέξαηνο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, δειαδή εθεί απν φπνπ αλέξρνληαη νη αληνχζεο 

αιγαηζζεηηθέο νδνί. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ θαηηφληνο αηζζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηελ ξχζκηζε  ησλ αληφλησλ πιεξνθνξηψλ πφλνπ απφ ην επίπεδν ηνπ νπίζζηνπ θέξαηνο πξνο ηνλ 

εγθέθαιν (Kittelberger & Boorsok 1998). Οη νδνί απηνί, κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ απφ αιγεηλά 

εξεζίζκαηα, ειεθηξηθή δηέγεξζε, ζπζηεκαηηθή ή λσηηαία ρνξήγεζε νπηνεηδψλ, λσηηαία ρνξήγεζε 

α2-αγσληζηψλ θαη άγρνο (Ferrante et al 1996).  Ζ δηαδηθαζία ηεο αγσγήο θαη ηεο αλαζηνιήο ηνπ 

εξεζίζκαηνο ηνπ πφλνπ δηεθπεξαηψλεηαη κε ηελ απειεπζέξσζε ρεκηθψλ νπζηψλ, ησλ 

λεπξνδηαβηβαζηψλ. 

 

Δηθφλα 1:  Κχθισκα κεηαβίβαζεο ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ πφλνπ ζην ΚΝ. 

(www.painreleive.wordpress.com)  

 

Νεςποδιαβιβαζηέρ.  

Οη λεπξνδηαβηβαζηέο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε φια ηα ζηάδηα κεηάδνζεο ησλ αιγεηλψλ εξεζηζκάησλ γηα 

ηελ ζσζηή αληίιεςε ησλ αηζζεηηθψλ εξεζηζκάησλ, κπνξεί λα έρνπλ δηεγεξηηθή ή αλαζηαιηηθή 

δξάζε (Marshall et al 1996).  

 

 

 

http://www.painreleive.wordpress.com/
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Γηεγεξηηθνί λεπξνδηαβηβαζηέο. 

Οη θπξηφηεξεο γλσζηέο λεπξνδηαβηβαζηηθέο νπζίεο ηνπ πφλνπ είλαη, ε νπζία P, ην πεπηίδην πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην γνλίδην ηεο θαιζηηνλίλεο (CGRP), ην αγγεηνδξαζηηθφ εληεξηθφ πεπηίδην (VIP), ε 

δπλνξθίλε Β θαη ε λεπξνθηλίλε Α απφ ηα πεπηίδηα, ην ATP απφ ηηο πνπξίλεο, ην γινπηακηθφ θαη ην 

αζπαξηηθφ απφ ηα ακηλνμέα (Dickenson et al 1996). Ζ έθιπζή ηνπο πξνθαιείηαη απφ ηνλ εξεζηζκφ 

ησλ Αδ θαη C-ηλψλ θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ησλ αιγνγφλσλ εξεζηζκάησλ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ηεο ελίζρπζεο ησλ αιγνγφλσλ εξεζηζκάησλ, θαιείηαη επαηζζεηνπνίεζε 

(sensitization). Ζ επαηζζεηνπνίεζε νδεγεί ζε ππεξαιγεζία, αιινδπλία θαη απηφκαην πφλν. 

 

Αλαζηαιηηθνί λεπξνδηαβηβαζηέο.  

Οη αλαζηαιηηθνί λεπξνδηαβηβαζηέο, εληζρχνπλ ηηο θαηηνχζεο αλαζηαιηηθέο νδνχο ηνπ πφλνπ. 

Κπξηφηεξνη αλαζηαιηηθνί λεπξνδηαβηβαζηέο είλαη, ε λνξεπηλεθξίλε, ε ζεξνηνλίλε, ην GABA (γ-

ακηλνβνπηπξηθφ νμχ), ηα ελδνγελή νπηνεηδή. Σν GABA βξίζθεηαη ζε πξνζπλαπηηθέο απνιήμεηο ζην 

λσηηαίν κπειφ θαη ζεσξείηαη φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαζηνιή ησλ λεπξψλσλ ηνπ 

λσηηνζαιακηθνχ δεκαηίνπ. Ο ζάιακνο απνηειεί θχξην ζηαζκφ κεηαβίβαζεο θαη αλάιπζεο ηνπ 

αιγεηλνχ εξεζίζκαηνο θαη είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφο, ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ λα νξγαλψλεη θαη λα 

επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο απν ηνπο πεξηθεξηθνχο λεπξψλεο ζηνλ αηζζεηηθφ θινηφ. Ο θινηφο 

είλαη ππεχζπλνο, γηα ηελ αληίιεςε ηνπ πφλνπ, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ κεηαηξνπή ησλ αηζζεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζε θηλεηηθέο, κέζσ κεηαβίβαζεο ηνπ ζήκαηνο ζηνλ αλάινγν θηλεηηθφ θινηφ (Catalano 

et al 1987). Σα νπίζζηα θέξαηα, απνηεινχλ ην επίπεδν φπνπ νη πιεξνθνξίεο απηέο, είηε κεηά απν 

ξχζκηζε ηνπο απν ηηο αλαζηαιηηθέο θαηηνχζεο νδνχο πξνσζνχληαη ζε αλψηεξα θέληξα (70%), είηε 

κέζσ ελδνλεπξψλσλ πξνσζνχληαη άκεζα κέζσ ησλ πξφζζησλ θεξάησλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ ζην 

πεξηθεξηθφ θηλεηηθφ ζχζηεκα (λσηηαίν αληαλαθιαζηηθφ ηνπ πφλνπ - 30%). Οη ππξήλεο ηνπ 

ζηειέρνπο, φπσο ε πεξηπδξαγσγφο θαηά νπζία, ν ππξήλαο ηεο ξαθήο θαη ν ππνκέιαο ηφπνο, θαίλεηαη 

λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε αλαιγεζίαο. 

 

Νυηιαίο ανηανακλαζηικό πόνος. 

Πέξαλ ηεο κεηάδνζεο ηνπ εξεζίζκαηνο θεληξηθά, ππάξρεη θαη έλα ηνπηθφ θχθισκα κεηάδνζεο ηνπ 

εξεζίζκαηνο ζε λσηηαίν επίπεδν κέζσ ελδνλεπξψλσλ. Σν αιγνγφλν εξέζηζκα δηαβηβάδεηαη κέζσ 

ησλ πεξηθεξηθψλ αηζζεηηθψλ λεπξψλσλ ζηα νπίζζηα θέξαηα. Απν ηα νπίζζηα θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ 

κπεινχ – απν φπνπ εηζάγεηαη ην εξέζηζκα – κέζσ ηνπηθψλ ελδνλεπξψλσλ, δηαβηβάδεηαη ζηα 

ζχζηνηρα πξφζζηα θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ παξάγνληαο άκεζε αληίδξαζε απφζπξζεο απν ηελ 

αιγνγφλα πεγή, ζηηο κπτθέο νκάδεο πνπ λεπξψλνληαη απν ηνπο αληίζηνηρνπο θηλεηηθνχο λεπξψλεο 

(Δηθφλα 2).  Ο ξφινο ησλ ελδνλεπξψλσλ ζην λσηηαίν επίπεδν, πέξαλ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ 
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εξεζίζκαηνο άκεζα απφ αηζζεηηθή ζε θηλεηηθή πιεξνθνξία, είλαη  λα πιεξνθνξεί ηνλ εγθέθαιν γηα 

ηελ έληαζε ησλ εξεζηζκάησλ θαη ηνλ ξπζκφ εθπφισζεο ησλ αιγαηζζεηηθψλ λεπξψλσλ.  

 

 

                                            

Δηθφλα 2 : Νσηηαίν αληαλαθιαζηηθφ πφλνπ 

 

Είδη αναλγηζίαρ 

Τπάξρνπλ πνηθίινη ελδνγελείο κεραληζκνί (ηκεκαηηθνί, λσηηαίνη θαη ππεξλσηηαίνη) γηα ηελ 

αλαζηνιή ηεο κεηαβίβαζεο ησλ αιγαηζζεηηθψλ ζεκάησλ, νη νπνίνη δξνπλ κέζσ κεζνιάβεζεο 

ελδνγελψλ λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ (νπηνεηδέο, ζεξνηνληλεξγηθφ, αδξελεξγηθφ, 

ρνιηλεξγηθφ) πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζην ΚΝ θαη πξνθαινχλ ελδνγελή αλαιγεζία (Waterman-

Pearson et al 1999,  Schmitt et al 2003). Ζ αλαιγεζία νθείιεηαη ζε ελεξγνπνίεζε ησλ νπηνεηδψλ 

ππνδνρέσλ (θπξίσο ησλ κ θαη δ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ) πνπ βξίζθνληαη θαη δξνπλ ζε ηξία επίπεδα: 

  

• Τπεξλσηηαία αλαιγεζία  

Ζ ππεξλσηηαία αλαιγεζία νθείιεηαη θπξίσο ζε ελεξγνπνίεζε ησλ κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ (MOR) 

θαη ιηγφηεξν ησλ δ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ (DOR), ή κεραληζκψλ αιιειεπίδξαζεο ησλ δχν 

νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ (εηεξνδηκεξηζκφο) πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαιγεζία, φπσο ζηελ πεξηπδξαγσγφ θαηά νπζία, ηνλ ππξήλα ηεο ξαθήο, ηνλ 

ζάιακν, ηνλ ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ θαη ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα. Οη θ-νπηνεηδήο ππνδνρείο 

(KOR), απν ηειεπηαίεο κειέηεο, έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ χπαξμε ελφο αληηνπηνεηδνχο ζπζηήκαηνο, 

πνπ θχξηνο ξφινο ηνπ είλαη ε ξχζκηζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ νπηνεηδνχο ζπζηήκαηνο (θπξίσο είλαη 

αλαζηαιηηθφο). 
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• Νσηηαία αλαιγεζία  

Ζ λσηηαία αλαιγεζία νθείιεηαη θπξίσο ζε ελεξγνπνίεζε ησλ κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ (MOR), πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο απνιήμεηο ησλ C-ηλψλ, ζηελ πεθησκαηψδε νπζία ησλ νπηζζίσλ θεξάησλ ηνπ 

λσηηαίνπ κπεινχ, αιιά θαη ησλ δ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ (DOR). Οη θ-νπηνεηδείο ππνδνρείο (KOR), 

ζπκκεηέρνπλ θπξίσο αλαζηαιηηθά. 

 

• Πεξηθεξηθή αλαιγεζία  

Ο πφλνο πνπ εκθαλίδεηαη ιφγσ βιαβψλ ζε πεξηθεξηθά φξγαλα, πιελ ηνπ ΚΝ, είλαη θπξίσο 

θιεγκνλψδνπο αηηηνινγίαο. ηνλ θιεγκνλψδνπο αηηηνινγίαο πφλν ηα νπηνεηδή έρνπλ ηζρπξή 

αλαιγεηηθή δξάζε φηαλ ρνξεγεζνχλ πεξηθεξηθά. Ζ πεξηθεξηθή απηή αλαιγεζία αλαζηξέθεηαη κε 

λαινμφλε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ εθεί ππνδνρείο νπηνεηδψλ, πνπ έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κ, δ, θαη θ-ππνδνρέσλ. 

 

Ενδογενέρ οπιοειδέρ ζύζηημα  

Ζ ππνςία χπαξμεο ελδνγελνχο νπηνεηδνχο ζπζηήκαηνο, δεκηνπξγήζεθε γηα πξψηε θνξά φηαλ ην 

1973 αλαθαιχθζεθαλ, κε εηδηθέο θαξκαθνινγηθέο κειέηεο, εθιεθηηθνί ππνδνρείο πξφζδεζεο ησλ 

εμσγελψλ ρνξεγνχκελσλ νπηνεηδψλ, νη νπνίνη αξγφηεξα νλνκάζηεθαλ σο κ, θ θαη δ νπηνεηδείο 

ππνδνρείο, αλάινγα κε ην πξψην αξρηθφ γξάκκα ηεο νπζίαο πνπ πξνζδέλεηαη εθιεθηηθά καδί ηνπο. 

Σν 1975 αλαθαιχθζεθαλ 2 πεληαπεπηίδηα, ε Met- θαη Leu-εγθεθαιίλε, ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ 

σο νη πξψηνη ελδνγελείο πξνζδέηεο ησλ νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ. Μεηά απν απηνχο, ζηελ δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ αλαθαιχθζεθαλ θαη άιια παξφκνηα πεπηίδηα, ηα νπνία ηαμηλνκήζεθαλ ζε 4 κεγάιεο 

θαηεγνξίεο: ηηο εγθεθαιίλεο, ηηο δπλνξθίλεο, β-ελδνξθίλεο θαη ηηο ελδνκνξθίλεο νη νπνίεο 

παξάγνληαη απν πξσηενιπηηθή δηάζπαζε 4 πξνδξφκσλ νπζηψλ ηεο πξνεγθεθαιίλεο (Penk), ηεο 

πξνδπλνξθίλεο(Pdyn), ηεο πξν-νπηνκειαλνθνξηίλεο (POMC) θαη ηηο πξνελδνκνξθίλεο αληίζηνηρα. 

Όια ηα ελδνγελή νπηνεηδή πεπηίδηα, κνηξάδνληαη κία θνηλή ακηλνηειηθή αιιεινπρία ηελ Tyr-Gly-

Gly-Phe ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθιεθηηθή πξφζδεζε ηνπο ζηνπο νπηνεηδείο ππνδνρείο 

(Mansour et al 1995).   

Σα γνλίδηα πνπ εμέθξαδαλ ηα πξφδξνκα νπηνεηδή πεπηίδηα, απνκνλψζεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 70, αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, ελψ ιίγν αξγφηεξα (ην 1992) έγηλε εθηθηή ε θισλνπνίεζε ηνπ 

πξψηνπ νπηνεηδή ππνδνρέα. Πιένλ είλαη γλσζηφ φηη ηα ελδνγελή νπηνεηδή πεπηίδηα θαη νη νπηνεηδείο 

ππνδνρείο εθθξάδνληαη δηάρπηα ζε φιν ην πεξηθεξηθφ θαη θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε πνιιαπιψλ θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ε 

αίζζεζε ηνπ πφλνπ, ε αλαιγεζία (Bromm & Desmedt 1995), ε αλαπλνή, ε θηλεηηθφηεηα ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο, ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ελδνθξηληθέο ιεηηνπξγίεο φπσο 

ε αληαπφθξηζε ηνπ νξγαληζκνχ ζην ζηξεο. 
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Πξφδξνκν πεπηίδην Δλδνγελέο πεπηίδην Οπηνεηδήο ππνδνρέαο 

ζχλδεζεο 

           Πξν-νπην-κειαλνθνξηίλε Β-ελδνξθίλε κ 

           Πξν-εγθεθαιίλε [Met]-εγθεθαιίλε 

[Leu]-εγθεθαιίλε 

δ θαη κ 

           Πξν-δπλνξθίλε Γπλνξθίλε Α 

Γπλνξθίλε Β 

α-λενελδνξθίλε 

β-λενελδνξθίλε 

θ, κ θαη δ 

           Πξν-λνζηζεπηίλε/ OFQ Ννζηζεπηίλε ORL 1 

           Πξν-ελδνκνξθίλε Δλδνκνξθίλε-1 

Δλδνκνξθίλε-2 

κ 

 

Πίλαθαο 1 : Πξνέιεπζε θαη πξφζδεζε ησλ ελδνγελψλ νπηνεηδψλ πεπηηδίσλ 

 

εκαληηθφο είλαη επίζεο ν ξφινο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ ξχζκηζε ηεο δηάζεζεο θαη ηεο 

θηλεηνπνίεζεο (Wise et al 1987, Herz & Shippenberg 1987 & 1989) θαη ζηελ αλάπηπμε 

εμαξηεκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ν εζηζκφο θαη ε ηδηνςπραλαγθαζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Οη πεξηζζφηεξεο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, δξνπλ ζην ελδνγελέο νπηνεηδέο ζχζηεκα. Ζ αλαιγεηηθή 

δξάζε ησλ νπηνεηδψλ, είλαη απνηέιεζκα αλαζηνιήο ησλ αληνπζψλ νδψλ ηνπ πφλνπ θαη ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ θαηηνχζσλ νδψλ ηνπ,  κέζσ αλαζηνιήο ηεο GABAεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο. 

ην παξαηεηακέλν άιγνο, ε λεπξνδηαβίβαζε κέζσ κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ, ελεξγνπνηείηαη απν ηα 

ελδνγελή νπηνεηδή, γηα λα θαηαζηείιεη ηηο αιγεηλέο απνθξίζεηο. Οη νπηνεηδείο ππνδνρείο εθθξάδνληαη 

θαη ππνζθεληδηαθά ζηα νπίζζηα θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθνί ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ αιγεηλψλ εξεζηζκάησλ. Οη κ θαη δ νπηνεηδείο ππνδνρείο επηθξαηνχλ θπξίσο ζηελ 

lamina I θαη ΗΗ, ελψ νη θ-νπηνεηδείο ππνδνρείο επηθξαηνχλ ζηελ laminae II εψο V. 

Δπαλαιακβαλφκελε ρξήζε νπηνεηδψλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ελεξγνπνίεζε πξνζαξκνζηηθψλ κεραληζκψλ, νη νπνίνη νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε εζηζκνχ θαη αλνρήο 

(Bromm & Desmedt, 1995). 
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Δζηζκφο 
 

Επιδημιολογία ηος εθιζμού 

Μηα απν ηηο κεγαιχηεξεο κάζηηγεο ηεο επνρήο καο θαη ζνβαξφ θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ησλ 

ζεκεξηλψλ θνηλσληψλ, είλαη ε εκθάληζε εζηζκνχ, είηε ζε λφκηκα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα πνπ 

ρνξεγνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ, φπσο ν ρξφληνο πφλνο, είηε ζε εμαξηεζηνγφλεο 

νπζίεο πνπ ιακβάλνληαη παξάλνκα. ηελ Δπξψπε θαη ζηηο ΖΠΑ ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ 

ζεσξνχληαη εμαξηεκέλνη ζε θάπνηα θαξκαθεπηηθή νπζία ή ην αιθνφι έρεη αλέξζεη ζηα 300 

εθαηνκκχξηα ηελ ηειεπηαία 10εηία (Pouletty et al 2002). Το 15.6% (29 εθαηνκκχξηα) ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ ΖΠΑ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα ζηηγκή ζηελ δσή ηνπο παξάλνκα εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, 

ελψ 2.9% (5.4 εθαηνκκχξηα) ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ΖΠΑ,  ζα εζηζηνχλ ζε λφκηκα ρνξεγνχκελεο 

θαξκαθεπηηθέο αγσγέο (Grant & Dawson 1998; Grant et al 2004). Σν πνζνζηφ εκθάληζεο ζαλάηνπ, 

αλαπεξίαο, θαζψο θαη ρξφλησλ αζζελεηψλ, σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο, είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απν 

νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηηνινγίαο εκθάληζεο ηνπο. ήκεξα 1 ζηνπο 4 ζαλάηνπο ζηηο αλαπηπγκέλεο 

θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, νθείιεηαη ζηελ ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Σν 2006 ζηηο ΖΠΑ, ην 

ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο εμάξηεζεο, κφλν ζε θαξκαθεπηηθέο νπζίεο,  ππνινγίζζεθε πάλσ 

απν 180 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα,  ιφγσ ηεο κείσζεο ζηελ παξαγσγηθφηεηαο, ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

θφζηνπο θαη ησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ.  Ζ γλψζε φισλ ησλ παξαπάλσ, θαζηζηνχλ απηφκαηα ηελ 

ζεξαπεπηηθή ρνξήγεζε ηέηνησλ θαξκάθσλ πνιχ δχζθνιε, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο, ηελ ειιηπή 

ή αλεπηηπρή αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφληνπ πφλνπ. Γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφληνπ πφλνπ, 

ρξεηάδνληαη θαηλνχξηα θάξκαθα, ε ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα, πνπ ζα πεξηνξίζνπλ ηηο παξελέξγεηεο ησλ 

δηαζέζηκσλ νπηνεηδψλ αλαιγεηηθψλ.  

πάληα ε εμάξηεζε αλαπηχζζεηαη κε κφλν κηα ή δπν ρνξεγήζεηο ηεο νπζίαο (απηφ εμαξηάηαη θπξίσο 

απν ηηο θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο νπζίαο). πλήζσο, είλαη απνηέιεζκα ηεο ζηαδηαθά 

απμαλφκελεο ρξήζεο ηεο νπζίαο (απν ζπνξαδηθή ρξήζε εψο ηελ θαηάρξεζε ηεο νπζίαο) κε ηειηθφ 

ζηαζκφ ηνλ εζηζκφ θαη ηελ αλνρή ζηηο δξάζεηο ηεο νπζίαο (Kreek et al 2002). Aπηφ γηαηί, ε αξρηθή 

έθζεζε ζε κηα εμαξηεζηνγφλα νπζία, πξνθαιεί κφλν αίζζεκα επθνξίαο ή απφιαπζεο ζην άηνκν- 

ρξήζηε. Σν αίζζεκα απηφ επθνξίαο θαη αληακνηβήο νδεγεί ηνλ ρξήζηε ζηελ επαλαιακβαλφκελε 

ρξήζε ηεο νπζίαο θαη ηειηθά ζηελ απζφξκεηε θαη αθαηάζρεηε επηζπκία γηα ηελ νπζία, κε 

απνηέιεζκα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε εμαξηεκέλε αλαδήηεζε θαη απηνρνξήγεζε ηεο νπζίαο (liking-

>wanting-> habit), ιφγσ ηνπ ειιηπνχο απηνειέγρνπ (Baler & Volkow 2006). Οη παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ εχθνιε εκθάληζε ή φρη εμάξηεζεο ζηηο νπζίεο, είλαη πνιπάξηζκνη θαη 

πεξηιακβάλνπλ απν γελεηηθνχο (40–60%) θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο φπσο ε δηαζεζηκφηεηα 

ηεο νπζίαο, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπ αζζελνχο, ε θησρή γνληθή ππνζηήξημε, ην ζηξεο 
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εψο θαη ηελ ρξνληφηεηα ησλ λφζσλ πνπ απαηηνχλ ρξφληα ρνξήγεζε ηέηνησλ νπζηψλ (Volkow & Li 

2004). 

Παξφιν πνπ δελ έρνπλ γίλεη κεγάια βήκαηα αθφκα ζηελ αλαγλψξηζε ησλ γνληδίσλ πνπ επζχλνληαη 

γηα ηνλ εζηζκφ, νη επηζηήκνλεο έρνπλ πξνβεί ζε ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο, ζηελ έλαξμε θαηαλφεζεο 

ησλ κεραληζκψλ δξάζεσλ απηψλ ησλ νπζηψλ, ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα.  

 

Οπιζμόρ ηηρ εμθάνιζηρ εθιζμού  

Ο εζηζκφο ζηηο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο είλαη κηα ρξφληα ππνηξνπηάδνπζα λφζνο ή νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απν (1) θαηαλαγθαζκφ ζηελ αλαδήηεζε θαη ρξήζε ηεο νπζίαο, (2) απψιεηα ειέγρνπ 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ιήςεο ηεο νπζίαο, (3) εκθάληζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (π.ρ. δπζθνξία, άγρνο) 

θαη παξνπζία ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ, ζηελ δηαθνπή ιήςεο ηεο νπζίαο (Koob&Le Moal, 1997). 

 

Νεςποσημικά κςκλώμαηα εθιζμού 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιαπιέο κειέηεο ζηελ δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ δξάζεσλ ησλ νπζηψλ 

εμάξηεζεο ζηνλ εγθέθαιν, έρνπλ αλαδείμεη φηη ηα λεπξσληθά κνλνπάηηα πνπ επζχλνληαη γηα ηελ 

εκθάληζε ηνπ εζηζκνχ, είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο 

αληακνηβηθψλ εξεζηζκάησλ, θηλεηνπνίεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ 

αληακνηβψλ. Όηαλ ηα κνλνπάηηα απηά κεηαβάιινληαη, ηφηε δηαζπάηαη ε ηθαλφηεηα ηεο ειεχζεξεο 

επηινγήο ηνπ αηφκνπ λα κελ θάλεη θαηάρξεζε ησλ νπζηψλ απηψλ. Πνιιαπιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη 

φηη, παξφιν πνπ ε δξάζε ησλ εμαξηεζηφγνλσλ νπζηψλ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθνχο θπηηαξηθνχο 

ζηφρνπο θαη ππνδνρείο (νπηνεηδείο, ληθνηηληθνί, θαλαβηλνεηδείο θαη βελδνδηαδεπηληθνί ππνδνρείο θαη 

κεηαθνξείο κνλνακηλψλ) φιεο νη εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο κνηξάδνληαη απν θνηλνχ ηελ ηθαλφηεηα λα 

απμάλνπλ ηελ ληνπακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε, έκκεζα ή άκεζα, ζην κεηαηρκηαθφ θαη κεζνθινητθφ 

ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα (Koob & Nestler 1997). Γελ είλαη ηπραίν φηη ζην ίδην ζχζηεκα, 

εληνπίδνληαη ζε κεγάιε ζπγθέληξσζε θαη νη νπηνεηδείο ππνδνρείο (Mansour et al., 1995). 

 

Ο ξφινο ηεο ληνπακίλεο ζηελ αλάπηπμε εζηζκνχ 

Δίλαη πιένλ απνδεδεηγκέλν φηη ε ληνπακίλε εκπιέθεηαη ζε δηαδηθαζίεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ειέγρνπλ 

ηελ θίλεζε, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε θαη ηελ ηθαλφηεηα καο λα βηψλνπκε επθνξία, 

αληακνηβή θαη πφλν. Αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο ληνπακηλεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο έρνπλ απνδεηρηεί 

φηη εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ αληακνηβηθψλ ηδηνηήησλ ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ζηελ 

αλάπηπμε ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο ηεο νπζίαο (Koob, Sanna & Bloom 1998, Volkow et al 2004, 

Volkow & Wang 2002), θαζψο θαη ζηελ εκθάληζε δηαθφξσλ λεπξνςπρηαηξηθψλ λφζσλ, 

(ζρηδνθξέλεηα, ηδηνςπραλαγθαζκφο, θαηαλαγθαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο & εκκνλέο), ελψ κείσζε απηήο, 
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νδεγεί ζηελ εκθάληζε λεπξνινγηθψλ παζήζεσλ, φπσο ε λφζνο Πάξθηλζνλ θαη άιια εμσππξακηδηθά 

λνζήκαηα. πλεπψο, ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ ηεο ληνπακίλεο, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε 

ηεο πλεπκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο καο πγείαο. Απν κειέηεο έρεη απνδεηρζεί φηη ε ληνπακηλεξγηθή 

δηαβίβαζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθδήισζε ησλ αληακνηβηθψλ ηδηνηήησλ, ζρεδφλ φισλ ησλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ (Shippenberg et al 1993, Volkow et al 2007&2008). Οη δξάζεηο ηεο 

θνθαΐλεο ηεινχληαη κέζσ δέζκεπζεο ηεο νπζίαο κε ηνπο ληνπακηλεξγηθνχο κεηαθνξείο (DAT), 

κπινθάξνληαο ηελ επαλαπξφζιεςε ληνπακίλεο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα (NAc) κε απνηέιεζκα ηελ 

πςειή ζπγθέληξσζε ληνπακίλεο ζηελ κεηαζπλαπηηθή ζρηζκή (Koob, Sanna, & Bloom 1998). 

Αληαγσληζκφο ηεο δξάζεο ησλ κεηαθνξέσλ ληνπακίλεο αλαζηέιιεη ηηο αληακνηβηθέο ηδηφηεηεο ηεο 

θνθαΐλεο θαη ηεο κνξθίλεο  (Shippenberg et al 1993).  Οη αληακνηβηθέο ηδηφηεηεο ηεο θνθαΐλεο, 

αλαζηέιινληαη ζε δηαγνληδηαθά δψα, κε θαζνιηθή απαινηθή ησλ κεηαθνξέσλ ηεο ληνπακίλεο (Sora 

et al 2001, Volkow et al 2008). 

Μειέηεο ζε δσηθά κνληέια, πξνηείλνπλ φηη κε ηελ επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε ηεο νπζίαο 

νπδέηεξα εξεζίζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιήςε ηεο, κπνξνχλ εμειηθηηθά λα απνθηήζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα απμάλνπλ ηα επίπεδα απειεπζέξσζεο ηεο ληνπακίλεο, απιά πξνκελχνληαο ηελ ιήςε 

ηεο νπζίαο. Λεηηνπξγηθέο απεηθνληζηηθέο κειέηεο ζε αλζξψπνπο, επηβεβαηψλνπλ ηελ παξαπάλσ 

ππφζεζε (Volkow et al 2008a, Heinz et al 2004). Βαζηθφο κεραληζκφο δξάζεο φισλ ησλ 

εμαξηεζηφγνλσλ νπζηψλ είλαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ νδψλ θαη ε απειεπζέξσζε 

ληνπακίλεο ζηηο αλάινγεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Οη πινπζηφηεξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ζε 

ληνπακηλεξγηθά ζψκαηα, είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαη απηέο είλαη ε πξφζζηα 

πεξηνρή ηεο θνηιηαθήο θαιχπηξαο θαη ε κέιαηλα νπζία. Απν εθεί πξνβάιινληαη νη θχξηεο 

ληνπακηλεξγηθέο νδνί (ε κεηαηρκηαθή, κεζνθινητθή θαη κειαλνξαβδσηή νδφο) ζηηο ππφινηπεο δνκέο 

ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ, κεησπηαίν θινηφ θαη ππφθπζε (Δηθφλα 3). 

 

Δηθφλα 3: Νηνπακηλεξγηθέο νδνί (Canadian Institute of Neuroscience) 
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Ζ κεηαηρκηαθή νδφο.  Δθηείλεηαη απφ ηελ πξφζζηα πεξηνρή ηεο θνηιηαθήο θαιχπηξαο (VTA-ventral 

tegmental area) ηνπ ζηειέρνπο, σο ηνλ επηθιηλή ππξήλα (θνηιηαθφ ξαβδσηφ), ηελ εθηεηακέλε 

πεξηνρή ησλ ακπγδαιψλ (Κoob et al 2006, Heimer et al 1991) θαζψο θαη κε ζπλεξγηθέο δξάζεηο ζηηο 

ληνπακηλεξγηθέο πεξηνρέο ηεο κειαλνξαβδσηήο νδνχ. Οη πεξηνρέο απηέο ηνπ εγθεθάινπ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί σο κέιε ηεο αληακνηβηθήο νδνχ, ε νπνία παίδεη θχξην ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

αηζζήκαηνο επθνξίαο θαη αληακνηβήο ζηελ ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ 

αλάπηπμε εζηζκνχ θαη εμάξηεζεο. Κχξηνο λεπξνδηαβηβαζηήο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε 

ληνπακίλε. Καζεκία απν ηηο αλσηέξσ πεξηνρέο, παξνπζηάδεη πιεζψξα νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ θαη 

πεπηηδίσλ ηνπ ελδνγελνχο νπηνεηδνχο ζπζηήκαηνο. 

Ζ κεζνθινητθή νδφο. Πξνβάιεη απν ηελ πξφζζηα πεξηνρή ηεο θνηιηαθήο θαιχπηξαο, ζηνλ 

πξνκεησπηαίν θινηφ (Hyman & Nestler 2006) θαη πεξηβάιινπζεο δνκέο. Έρεη απνδεηρηεί φηη 

δπζιεηηνπξγία απηήο ηεο νδνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε ησλ αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο φπσο νη ςεπδαηζζήζεηο θαη ην παξαιήξεκα. Παίδεη φκσο ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηνλ 

ζπζρεηηζκφ ζπλαηζζεκάησλ κε κλήκεο, ζηελ ζπλδπαζηηθή κλήκε θαη ηελ επηινγή απνθάζεσλ ελψ 

δπζιεηηνπξγία απηνχ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαδήηεζε θαη θαηαλαγθαζηηθή ρξήζε ησλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

Ζ κειαλνξαβδσηή νδφο. Πξνβάιεη απν ηελ κέιαηλα νπζία ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ (θεξθνθφξν 

ππξήλα θαη θέιπθνο θαθνεηδή ππξήλα), θαη είλαη ππεχζπλε ζηνλ έιεγρν ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

δψσλ. Δθθχιηζε απηήο ηεο νδνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμσππξακηδηθή ζπκπησκαηνινγία ηεο λφζνπ 

Parkinson θαη ηελ θηλεηνπνίεζε. 

 

Κύκλυμα ανηαμοιβήρ. 

Γηα λα γίλεη δπλαηή ε κειέηε ηεο βηνινγηθήο βάζεο ηνπ εζηζκνχ ζηηο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο είλαη 

ζεκαληηθή ε θαηαλφεζε ησλ δηθηχσλ θαη ησλ λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ 

δξνπλ νη νπζίεο απηέο, ησλ πξνζαξκνζηηθψλ αιιαγψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηε ρξφληα ρξήζε 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, θαζψο θαη πψο επέκβαζε ζε απηά κπνξεί λα ηα ηξνπνπνηήζεη ζεηηθά. Σν 

αληακνηβηθφ θχθισκα είλαη αιιηψο γλσζηφ θαη σο κεζνκεηαηρκηαθφ ζχζηεκα, ελψ ραξαθηεξίδεηαη 

απν αιιειεπηδξάζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ. Σν ληνπακηλεξγηθφ κεζνκεηαηρκηαθφ θαη 

κεζνθινητθφ ζχζηεκα, είλαη κηα δέζκε ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

κλήκε θαη αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ θηλεηνπνίεζεο, φπσο είλαη ε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ηεο 

νπζίαο, (Koob et al, 1998). Πξνβάιεη απν ηελ πξφζζηα πεξηνρή ηεο θνηιηαθήο θαιχπηξαο, ζε 

πνιιαπιέο δνκέο ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζεκαληηθφηεξεο εμ απηψλ ηνλ επηθιηλή ππξήλα 

(θνηιηαθφ ξαβδσηφ), θαη ην ξαρηαίν ξαβδσηφ. Μέζσ αληαγσληζκνχ δξάζεο ηεο νδνχ απηήο, δξνπλ 

ηα νπηνεηδή θαη ηα αληηςπρσζηθά ζθεπάζκαηα. Ζ κεζνκεηαηρκηαθή νδφο είλαη αιιηψο γλσζηή θαη σο 

αληακνηβηθή νδφο θαη αλαγλσξίζηεθε αξρηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ειεθηξνθπζηνινγηθψλ κειεηψλ 
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απηνρνξήγεζεο ειεθηξνθφξσλ εξεζηζκάησλ ζηνλ επηθιηλή ππξήλα αξνπξαίσλ. Οη αξνπξαίνη 

παξνπζίαδαλ απμεκέλε αληακνηβή ζηελ επαγσγή ειεθηξνθφξσλ εξεζηζκάησλ ζηνλ επηθιηλή 

ππξήλα, εχξεκα πνπ δελ επαλαιακβαλφηαλ ζε άιιεο γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη ην νπνίν 

επηβεβαηψζεθε ζε πνιιαπιέο άιιεο ζπκπεξηθνξηθέο δνθηκαζίεο αληακνηβήο, νδεγψληαο ηειηθά ηνπο 

επηζηήκνλεο ζηε δηαπίζησζε φηη ε πεξηνρή απηή (επηθιηλήο ππξήλαο) παξήγαγε αίζζεκα επθνξίαο 

θαη αληακνηβήο ζηα δψα (Schwienbacher et al 2004). Σν εχξεκα απηφ, ζπζρεηίζηεθε κε ηελ 

θαηακέηξεζε πςειψλ επηπέδσλ ληνπακίλεο ζηελ πεξηνρή κεηά ην εξέζηζκα θαη επηβεβαηψζεθε κε 

ηελ αλαζηνιή αλάινγεο ζπκπεξηθνξάο κεηά ηελ ρνξήγεζε αληαγσληζηψλ ληνπακίλεο ζηελ ίδηα 

πεξηνρή. Μειέηεο in vivo κηθξνδηαπίδπζεο, αλαδεηθλχνπλ εθιεθηηθή ελεξγνπνίεζε ηεο 

ληνπακηλεξγηθήο δηαβίβαζεο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα, κεηά απφ νμεία ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε 

εμαξηεζηνγφλαο νπζίαο (Pontieri et al 1995, Tanda et al 1997), θαζψο θαη κείσζε απηήο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ζηέξεζεο ηεο νπζίαο (Prson et al 1995, Weiss et al 1992b). 

Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πξνβάιεη ην θχθισκα αληακνηβήο, απν ηελ πεξηνρή ηεο θνηιηαθήο 

θαιχπηξαο (VTA), είηε άκεζα είηε έκκεζα, είλαη νη αθφινπζεο: επηθιηλήο ππξήλαο (NΑc) θαη 

νζθξεηηθφο βνιβφο (ηα νπνία καδί απνηεινχλ ηελ γλσζηή δνκή θαη σο πξφζζην ή θνηιηαθφ 

ξαβδσηφ), ηα ακχγδαια (ηα νπνία καδί κε ην θνηιηαθφ ξαβδσηφ απνηεινχλ ηελ γλσζηή δνκή θαη σο 

εθηεηακέλν θνηιηαθφ ξαβδσηφ), ν θεξθνθφξνο ππξήλαο θαη θέιπθνο ηνπ θαθνεηδή ππξήλα, (ηα 

νπνία απνηεινχλ ηελ γλσζηή δνκή θαη σο ξαρηαίν ξαβδσηφ) θαη ν πξνκεησπηαίνο θινηφο. (Δηθφλα 

4). Όιεο νη παξαπάλσ δνκέο, θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζαθψο ζηνλ ζρεκαηηζκφ θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ελδνγελνχο νπηνεηδνχο ζπζηήκαηνο θαη είλαη πινχζηεο ζε νπηνεηδείο ππνδνρείο. 

 

Δηθφλα 4 : Μνλνπάηη αλάπηπμεο εζηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαλνκή ησλ νπηνεηδψλ 

ππνδνρέσλ ζην ζχζηεκα. Με θφθθηλν απεηθνλίδεηαη ε κεηαηρκηαθή θαη κεζνθινητθή νδφο, κε 

πξάζηλν νη νπηνεηδείο ππνδνρείο θαη κπιε βαζηθνί ππξήλεο ηεο νδνχ αλάπηπμεο εζηζκνχ (Nestler et 

al 2001). 
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Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ θπθισκάησλ αληακνηβήο απν ηηο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο γίλεηαη κέζσ 

ελίζρπζεο ηεο απειεπζέξσζεο ληνπακίλεο θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ : 

 

 Γέζκεπζεο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ κεηαθνξέσλ (DAT), κε απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή 

επαλαπξφζιεςεο ηεο ληνπακίλεο, δηαηεξψληαο πςειφηεξε ζπγθέληξσζε ληνπακίλεο ζηελ 

κεηαζπλαπηηθή ζρηζκή, (π.ρ. θνθαΐλε) (Koob, Sanna, and Bloom 1998).  

 Αλαζηνιή ηεο επαλαπξφζιεςεο ληνπακίλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε επηπιένλ απειεπζέξσζε 

ληνπακίλεο ζηελ κεηαζπλαπηηθή ζρηζκή, (π.ρ. ακθεηακίλε-Shippenberg et al 1993).  

    Δλίζρπζε ππξνδφηεζεο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ, κέζσ αλαζηνιήο ησλ 

GABAεξγηθψλ λεπξψλσλ πνπ πξνβάινπλ απν ηνλ επηθιηλή ππξήλα ζηελ πεξηνρή ηεο 

θνηιηαθήο θαιχπηξαο, (πνπ ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα αλέζηεηιε ηελ απειεπζέξσζε 

ληνπακίλεο), επηηξέπνληαο έηζη ηελ απειεπζέξσζε επηπιένλ ληνπακίλεο απν ηνπο 

ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο ηεο πξφζζηαο πεξηνρήο ηεο θνηιηαθήο θαιχπηξαο ζε φιεο ηηο 

πξνβαιιφκελεο πεξηνρέο, (επηθιηλήο ππξήλαο, ξαρηαίν ξαβδσηφ, πξνκεησπηαίνο θινηφο). 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δξνπλ ηα εμσγελή νπηνεηδή, φπσο ε κνξθίλε (Kreek et al 2002 & 

1992), θαζψο θαη ηα ελδνγελή νπηνεηδή (Koob et al 1998) (Δηθφλα 4). 

 

Άιιεο λεπξνδηαβηβαζηηθέο/λεπξνηξνπνπνηεηηθέο νπζίεο πέξαλ ηεο ληνπακίλεο, πνπ ζεσξείηαη φηη 

εκπιέθνληαη ζηηο νμείεο αληακνηβηθέο δξάζεηο ησλ νπηνεηδψλ - θαη ινηπψλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ - 

ζηηο αλψηεξεο λεπξναλαηνκηθέο δνκέο πεξηιακβάλνπλ ηα νπηνεηδή πεπηίδηα, γάκκα-ακηλνβνπηπξηθφ 

νμχ, γινπηακηθφ, λεπξνπεπηίδην Τ θαη γιπθνθνξηηθνεηδή ηνπ ελδνθξηληθνχ άμνλα ππνζαιάκνπ-

ππφθπζεο-επηλεθξίδηα (Κoob et al 2007). 

 

Ππξήλεο ηνπ εγθέθαινπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θχθισκα αληακνηβήο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ εζηζκνχ 
 

Ζ θαζεκία απν ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη ζην αληακνηβηθφ θχθισκα θαίλεηαη 

λα έρεη ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ζηελ δηαδηθαζία εκθάληζεο εζηζκνχ. (Δηθφλα 5).  

 

Ζ πξφζζηα πεξηνρή ηεο θνηιηαθήο θαιχπηξαο (VTA), απνηειείηαη απφ λεπξψλεο πνπ 

απειεπζεξψλνπλ ληνπακίλε, γινπηακηθφ νμχ, θαη γάκκα-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ (GABA) θαη 

πξνβάινπλ ζε δνκέο φπσο, ν πξνκεησπηαίνο θινηφο, ην θνηιηαθφ θαη ξαρηαίν ξαβδσηφ, ην νπξηαίν 

εγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαζψο θαη πνιιαπιέο άιιεο ελ’ ησ κεηαμχ απηψλ δνκέο. Ζ πεξηνρή απηή είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ παξαγσγή ησλ αλψηεξσλ γλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, ησλ έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ, 
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ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηζζήκαηνο αληακνηβήο, επθνξίαο θαη εμάξηεζεο (Wise et 

al 2004). 

 

Ο επηθιηλήο ππξήλαο (NAcc) εληνπίδεηαη ζην θνηιηαθφ ξαβδσηφ θαη απνηειείηαη απφ 95% medium 

spiny neurons, πνπ έρνπλ θπξίσο αλαζηαιηηθή δξάζε θαη παξάγνπλ γάκκα-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ 

(GABA) ην νπνίν απνηειεί θαη ηνλ θχξην αλαζηαιηηθφ λεπξνδηαβηβαζηή ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Οη λεπξψλεο απηνί είλαη ε βαζηθή πξνβνιή ηνπ επηθιηλή ππξήλα ζηελ πξφζζηα πεξηνρή 

ηεο σρξάο ζθαίξαο (ε νπνία πξνβάιεη ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ) θαη ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ αιιά 

θπξίσο πξνβάιεη ζηελ πξφζζηα πεξηνρή ηεο θνηιηαθήο θαιχπηξαο. Μέζσ ηεο GABAεξγηθήο απηήο 

νδνχ ξπζκίδεηε ε ππξνδφηεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ νδψλ πνπ εμέξρνληαη απν ηελ θνηιηαθή 

θαιχπηξα πξνο ηηο ππφινηπεο δνκέο ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ. Κχξηα πεγή εηζφδνπ λεπξψλσλ ζηνλ 

επηθιηλή ππξήλα είλαη απν ηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ (γινπηακηλεξγηθή), ηα ακχγδαια 

(γινπηακηλεξγηθή), θαη ηελ πξφζζηα πεξηνρή ηεο θνηιηαθήο θαιχπηξαο (VTA-ληνπακηλεξγηθή), ε 

νπνία ζπλδέεηαη κέζσ ηνπ κεζνκεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ο επηθιηλήο ππξήλαο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο αληακνηβήο θαη εμάξηεζεο (Schwienbacher et al 2004) θαζψο απνηειεί 

ηελ θχξηα πεξηνρή δξάζεο ηζρπξψλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ φπσο ε θνθαΐλε, ε ακθεηακίλε θαη ηα 

νπηνεηδή, ηα νπνία παξάγνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επίπεδσλ ηεο ληνπακίλεο ζε απηφλ (Volkow et 

al 2003).  

 

 Ο Κνγρνκεησπηαίνο θινηφο (OfCx), είλαη ε πεξηνρή απηή ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ πνπ δέρεηαη 

λεπξσληθέο πξνβνιέο απν ηνλ κεζνξαρηαίν ζάιακν (Fuster et al 1997) θαη απνζηέιιεη πνιιαπιέο 

πξνβνιέο ζην θνηιηαθφ θαη ξαρηαίν ξαβδσηφ. ρεηίδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ησλ εξεζηζκάησλ, 

θαζνδεγεί ηελ επηζπκία, ειέγρεη ηηο παξνξκήζεηο θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, 

ζρεηηθά κε ηελ επηινγή δξάζεο ή αλακνλήο θαιχηεξσλ εξεζηζκάησλ (Kringelbach et al 2005). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζεσξείηαη φηη ξπζκίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αληακνηβή ή ηηκσξία (Bechara et al 1994). Γπζιεηηνπξγία ηεο πεξηνρήο απηήο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εκθάληζε θαηαλαγθαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Goldstein et al 2004, Baler & Volkow 2002). 

Δλεξγνπνίεζε ηνπ θνγρνκεησπηαίνπ θινηνχ, κπνξεί λα ππξνδνηεζεί απν εμαξηεκέλα εξεζίζκαηα 

πνπ πξνκελχνπλ αληακνηβή θαη ππξνδνηνχλ ηελ θαηαλαγθαζηηθή αλαδήηεζε νπζίαο (McClernon et 

al 2009,Volkow et al 2002).  

 

 H ακπγδαιή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε αλακλήζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά δξψκελα, κε ηελ ζπζρέηηζε αλακλήζεσλ κε εμαξηεκέλα 

εξεζίζκαηα θαζψο θαη κε ηελ παγίσζε κλήκεσλ. Λεηηνπξγίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε 

θαηαλαγθαζηηθήο αλαδήηεζεο νπζηψλ (Franklin et al 2007). Θεσξείηαη δειαδή ππεχζπλε, γηα ηελ 
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απφθξηζε ηνπ ρξήζηε ζηελ έληαζε ησλ αληακνηβηθψλ, αιιά θνηλψο απνδεθηψλ βιαπηηθψλ 

εξεζηζκάησλ θαη ζπλδέεη αληακνηβηθέο κλήκεο κε νπδέηεξα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα πνπ 

θηλεηνπνηνχλ ηελ αληακνηβηθή αλάκλεζε. Δπίζεο απμάλεη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ απηφλνκνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ελδνθξηλνχο ζπζηήκαηνο ζηελ ρνξήγεζε νπηνεηδψλ ή άιισλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, κέζσ αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ππνζάιακν θαη ην ζαιακηθφ δηθηπσηφ 

ππξήλα θαη κέζσ ηεο θνηιηαθήο θαιχπηξαο θαη ππνκέιαλα ηφπν, γηα απειεπζέξσζε ληνπακίλεο, 

λνξεπηλεθξίλεο θαη επηλεθξίλεο (Ben Best et al 2004). 

 

Σν ξαρηαίν ξαβδσηφ (θεξθνθφξνο ππξήλαο θαη θέιπθνο ηνπ θαθνεηδή ππξήλα), αξρηθά εζεσξείην 

ππεχζπλν κφλν γηα ηνλ έιεγρν ησλ εζεινληηθψλ θηλήζεσλ. Πξφζθαηα φκσο απνδείρζεθε φηη παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο κεραληζκνχο κλήκεο θαη κάζεζεο (Graybiel et al 2005), θαζψο θαη ζηελ 

παγίσζε έμεσλ θαη ζπζρέηηζε εμαξηεκέλσλ εξεζηζκάησλ κε ηελ αλαδήηεζε ηεο νπζίαο (Barnes et al 

2005, Volkow et al 2006).  Πνιιαπιέο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα απμεκέλα επίπεδα ληνπακίλεο ζην 

ξαρηαίν ξαβδσηφ (ην νπνίν είλαη πινχζην ζε ληνπακηλεξγηθή δηαβίβαζε), παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ κεηάδνζε ησλ αληακνηβηθψλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζεηηθψλ εληζρπηηθψλ δξάζεσλ φισλ ησλ 

νπζηψλ θαηάρξεζεο, εθηφο ίζσο ησλ βελδνδηαδεπηλψλ (Drevets et al 2001, Koob & Le Moal 2001, 

Volkow et al 1997α, Sharma & Brody 2009) θαη  αληαλαθιά ηελ κεηάβαζε απν ηελ επηζπκία γηα ηελ 

νπζία ζηελ έμε (Everitt & Robbins 2005).  

 Σν ξαρηαίν ξαβδσηφ, είλαη ν βαζηθφο ππξήλαο εηζαγσγήο λεπξνρεκηθψλ δεδνκέλσλ ζηα βαζηθά 

γάγγιηα θαη δέρεηαη φισλ ησλ εηδψλ ηηο λεπξνδηαβηβάζεηο, απν πνηθίιεο δνκέο ηνπ εγθεθάινπ κε 

ζεκαληηθφηεξεο εμ’απηψλ 1) ηελ ληνπακηλεξγηθή λεχξσζε πνπ πξνβάιιεηαη κέζσ ηεο 

κεζνκεηαηρκηαθήο νδνχ απν ηελ πξφζζηα πεξηνρή ηεο θνηιηαθήο θαιχπηξαο θαη ηελ κέιαηλα νπζία 

ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο θαη 2) ηελ γινπηακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε απν ηνλ πξνκεησπηαίν 

θινηφ (PfCx).  

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ε ππφζεζε είλαη, φηη ν εζηζκφο ζηηο νπζίεο αληηπξνζσπεχεη 

πξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο ζε ζπλδεηηθέο δνκέο αιιά θαη αιιειεπηδξάζεηο αλακεηαμχ ηνπο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ θαηαλαγθαζηηθή θαη απηνκαηνπνηεκέλε αλαδήηεζε θαη ιήςε ηεο νπζίαο, κέζσ ηεο 

ζηαδηαθήο εκπινθήο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ (Koob et al 2010).  

 

Νεώηεπερ εξελίξειρ ζηον εθιζμό 

ηνλ κεραληζκφ ηνπ εζηζκνχ φκσο, πεξηπιέθνληαη επηπιένλ εγθεθαιηθέο δνκέο πέξαλ ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ φπσο ν Ηππφθακπνο  (Schmidt et al 2005, Eisch et al 2006). Ο Ηππφθακπνο είλαη ε 

θχξηα πεγή γινπηακηλεξγηθήο δηαβίβαζεο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα (Groenewegen et al 1996) θαη 

εκπιέθεηαη ζηελ ζπζρέηηζε θαη κλήκε εξεζηζκάησλ, ζπλαθψλ κε ηελ ρνξήγεζε ηεο νπζίαο (Selden 

et al 1991), αθφκα θαη πνιχ θαηξφ κεηά απφ ηελ δηαθνπή ρνξήγεζεο ηεο νπζίαο. Eπίζεο 
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πεξηπιέθνληαη, ν ππνκέιαο ηφπνο, ν νπνίνο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε 

εμάξηεζεο θαη ηελ εκθάληζε ησλ ζηεξεηηθψλ ζπκπησκάησλ (Nestler et al 2001, Κoob et al 2006), ε 

πεξηπδξαγσγφο θαηά νπζία (Schmidt et al 2005) θαη ν λσηηαίνο κπειφο (Inturissi et al 2002, Yaksh et 

al 1997), νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ππεξαιγεζίαο θαη αλαιγεζίαο. 

 

 
 

Δηθφλα 5: εκαληηθνί λεπξνδηαβηβαζηηθνί νδνί ζην κνλνπάηη ηνπ εζηζκνχ 

(www.sigmaaldrich.com) 

 

 

Νεςπυνικά δίκηςα ηυν ζηαδίυν εξέλιξηρ ηος κςκλώμαηορ εθιζμού  

Ο εζηζκφο ζηηο νπζίεο, ραξαθηεξίδεηαη απν ηελ εκθάληζε αξρηθά παξνξκεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(ζεηηθή ελίζρπζε- αίζζεκα επθνξίαο θαη επηζπκίαο), πνπ ζηαδηαθά εμειίζζεηαη ζε θαηαλαγθαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά (αξλεηηθή ελίζρπζε-άγρνο, ζηξεο)  ζηελ ιήςε ηεο νπζίαο θαη ζπληζηνχλ ηνλ ζχλζεην 

θχθιν ηνπ εζηζκνχ  πνπ απνηειείηαη απν ηξία ζηάδηα: ''πξνζκνλή/επηζπκία'', ''θαηάρξεζε/κέζε'', θαη 

''απφζπξζε/ζηέξεζε''. Σα ηξία απηά ζηάδηα εκθαλίδνληαη δηαδνρηθά ζηελ εμέιημε ηνπ εζηζκνχ, κε 

ηεξαξρηθή εμέιημε ηεο εμάξηεζεο, απν ην παξνξκεηηθφ ζην θαηαλαγθαζηηθφ ζηάδην (Koob et al 

2004).  

Ζ κεηάβαζε απν ηελ πεξηζηαζηαθή ρξήζε ζηνλ εζηζκφ, πεξηιακβάλεη πξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο ζηηο 

δνκέο ηνπ αληακνηβηθνχ θπθιψκαηνο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηξία ζηάδηα ηνπ θχθινπ ηνπ εζηζκνχ. 

Γηαδνρηθέο αιιαγέο πνπ μεθηλάλε ζηελ κεζνκεηαηρκηαθή ληνπακηλεξγηθή νδφ θαη ηνλ επηθιηλή 

ππξήλα δηαδνρηθά επεθηείλνληαη ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ θαη απν εθεί ζηνλ θνγρνκεησπηαίν θινηφ, κε 

απνηέιεζκα ηειηθά ηελ απνξχζκηζε ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, ηεο γσληψδνπο έιηθαο, ηνπ επηθιηλή 

ππξήλα θαη ηεο ακπγδαιήο θαη ηελ αλάπηπμε θαηαλαγθαζηηθήο απηνκαηνπνηεκέλεο αλαδήηεζεο ηεο 

νπζίαο (Δηθφλα 6). Ζ παξαπάλσ ζεψξεζε ήηαλ απνηέιεζκα πνιιαπιψλ λεπξναπεηθνληζηηθψλ, 
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βηνρεκηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ κειεηψλ ζε αλζξψπνπο θαη δσηθά κνληέια πνπ έδεημαλ ηελ 

επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ θπθισκάησλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηξηψλ απηψλ ζηαδίσλ.  

 

Δηθφλα 6. ηάδηα δηαδνρήο ηνπ εζηζκνχ. Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ ζηαδίσλ δηαδνρήο ησλ 

αζξνηζηηθψλ πξνζαξκνζηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζεσξείηαη φηη πξνσζνχλ ηελ θαηαλαγθαζηηθή 

αλαδήηεζε ηεο νπζίαο (Koob et al 2008). 

 

Κχξηνη πξσηαγσληζηέο ζην ζηάδην ηεο κέζεο θαη θαηάρξεζεο είλαη, ε πξφζζηα πεξηνρή ηεο 

θνηιηαθήο θαιχπηξαο θαη ν επηθιηλήο ππξήλαο, πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ζεηηθήο 

ελίζρπζεο, (δειαδή ηνπ επθνξηθνχ θαη αληακνηβηθνχ αηζζήκαηνο), κε θχξηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο 

ηελ ληνπακίλε θαη ηα νπηνεηδή πεπηίδηα. ην ζηάδην ηεο απφζπξζεο/ζηέξεζεο, ζεκαληηθή είλαη ε 

παξνπζία  ησλ ακπγδαιψλ θαη ηνπ επηθιηλή ππξήλα, κε θχξηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο ηελ ληνπακίλε, 

δπλνξθίλε, λνξεπηλεθξίλε θαη παξάγνληα απειεπζέξσζεο θνξηηθνηξνπίλεο. ην ζηάδην απηφ 

έρνπκε ελεξγνπνίεζε ελ ζεηξά, ηνπ επηθιηλή ππξήλα / ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ θαη ακπγδαιψλ απν 

εξεζίζκαηα κλήκεο ηνπ ηππφθακπνπ θαη ησλ ακπγδαιψλ. ην ζηάδην ηεο θαηαλαγθαζηηθήο 

επηζπκίαο (δειαδή ηεο έμεο), ζεκαληηθή είλαη ε δξάζε ελφο επξέσο δηαλεκεκέλνπ θπθιψκαηνο πνπ 

εκπιέθεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο αθαηάζρεηεο επηζπκίαο θαη ζηε δπζιεηηνπξγία ηεο αλαζηνιήο 

ρξήζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ην ξαρηαίν ξαβδσηφ, θνγρνκεησπηαίν θινηφ, ακπγδαιή θαη ηππφθακπν. 

Κχξηνο λεπξνδηαβηβαζηήο απηνχ ηνπ θπθιψκαηνο είλαη ην γινπηακηθφ νμχ (πνπ ειέγρεη ην αίζζεκα 

ηεο αθαηάζρεηεο επηζπκίαο) θαη πξνβάιεη κέζσ ησλ γινπηακηλεξγηθψλ νδψλ απν ηνλ πξνκεησπηαίν 

θινηφ, ηνλ ηππφθακπν θαη ηελ ακπγδαιή ζην θνηιηαθφ ξαβδσηφ. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ επηθιηλή 

ππξήλα ζεσξείηαη φηη κεηαβηβάδεηαη ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ παξνπζία έμεσλ 

θαη απηνκαηηζκψλ, πνπ παξνκνηάδνπλ θαηαλαγθαζηηθέο δηαηαξαρέο. Όζν ν θαηαλαγθαζκφο 

εμειίζζεηαη ζε πιήξε εζηζκφ, παξαηεξείηαη δπζιεηηνπξγία ηνπ κεησπηαίνπ θινηνχ πνπ ειέγρεη 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλάγνπλ ζηελ θησρή ιήςε απνθάζεσλ.  

Απηά ηα ηξία ζηάδηα ζεσξείηαη φηη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη παξάγνπλ ηζρπξφηεξεο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ εζηζκνχ (Koob & Le Moal 1997). 
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Απηή είλαη θαη ε βάζε ηεο λεπξνπιαζηηθφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εζηζκνχ 

(Δηθφλα 7). 

 
 

Δηθφλα 7. Νεπξσληθά θπθιψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηξία ζηάδηα ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ 

εζηζκνχ. Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ ζηαδίσλ θαη ησλ ζπλδπαζηηθψλ πξνζαξκνζηηθψλ 

αιιαγψλ ζηα ηξία ζηάδηα ηνπ θχθινπ ηνπ εζηζκνχ πνπ επάγνπλ ηελ αθαηάζρεηε αλαδήηεζε ηεο 

νπζίαο (Koob et al 2008a).  

 

Οη πξνζαξκνζηηθέο απηέο αιιαγέο κεηαμχ ησλ δνκψλ ηνπ εγθεθάινπ, πνπ εκπιέθνληαη ζην 

θχθισκα ηνπ εζηζκνχ νδεγνχλ ηειηθά ζηε δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

εζηζκφ φπσο ε αλνρή ζηηο θαξκαθεπηηθέο δξάζεηο ηεο νπζίαο, επαηζζεηνπνίεζε ζηελ ρξήζε απηήο 

θαη ηειηθά εμάξηεζε. Αλνρή νξίδεηαη σο ε ζηαδηαθή απψιεηα αληαπφθξηζεο ζηελ νπζία, κε 

απνηέιεζκα λα ρξεηάδνληαη ζπλερψο απμαλφκελεο δφζεηο πξνθείκελνπ λα επηηεπρηεί ην επηζπκεηφ 

θαξκαθεπηηθφ απνηέιεζκα. Δπαηζζεηνπνίεζε είλαη ε απμαλφκελε αληαπφθξηζε ζηελ νπζία κεηά 

απν επαλαιακβαλφκελεο ρνξεγήζεηο ηεο θαη είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζηελ θαηαλαγθαζηηθή 

αλαδήηεζε εμαξηεζηφγνλσλ νπζηψλ. Σέινο, ε εμάξηεζε θαζνξίδεηαη απν ηελ παξνπζία ζηεξεηηθνχ 

ζπλδξφκνπ, κεηά ηελ απφηνκε δηαθνπή ηεο νπζίαο. Μειέηεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ηελ παξνπζία ησλ 

αλσηέξσ ζπκπεξηθνξψλ, κε δνκηθέο αιιαγέο ζηνπο λεπξψλεο (αχμεζε ησλ ζπλάςεσλ θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αθάλζσλ, ζηνπο δελδξίηεο ησλ ππεχζπλσλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ). Οη πξνζαξκνζηηθέο 

απηέο αιιαγέο, πνπ εθθξάδνπλ ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ, δεκηνπξγνχληαη κεηά απν 

επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ηεο νπζίαο, κέζσ ελεξγνπνίεζεο ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ πνπ 

ηξνπνπνηνχλ ηελ έθθξαζε θαη κεηαγξαθή γνληδίσλ θαη ελεξγνπνίεζε ησλ ππεχζπλσλ λεπξσληθψλ 

νδψλ θαζψο θαη κε πνιιαπιέο ελδνθπηηάξηεο αιιαγέο ζην επίπεδν ηεο ζεκαηνδφηεζεο, γνληδηαθήο 

έθθξαζεο θαη κεηαγξαθήο. Έηζη νη πην εδξαησκέλεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε αλάπηπμε εμάξηεζεο θαη 
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ε αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ νπζία, ζρεηίδνληαη κε ηελ έθθξαζε δηαθφξσλ πξσηετλψλ κειψλ 

ηεο fos οικογένειας  θαη άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ πξψηκεο έλαξμεο γνληδίσλ ζηνλ επηθιηλή ππξήλα 

θαη ξαρηαίν ξαβδσηφ (McClung & Nestler 2003, Nestler & Barrot 2001), φπσο είλαη ε cAMP θαη ε 

CREB θη άιινη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ γνληδηαθή ξχζκηζε 

κεηά απν θαηάρξεζε νπζηψλ (Nestler et al 2001, Carlezon & Nestler 1998, Maldonado & Schultz 

1996). Ζ αλαθάιπςε πξνζαξκνζηηθψλ αιιαγψλ ζε δνκηθφ, λεπξνρεκηθφ, κνξηαθφ θαη 

ζεκαηνδνηηθφ επίπεδν, κεηαμχ ησλ θπθισκάησλ πνπ είλαη ππεχζπλα ζηελ αλάπηπμε αληακνηβήο, 

αλνρήο, επαηζζεηνπνίεζεο, κλήκεο θαη θηλεηνπνίεζεο, παξέρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ 

ζρεδηαζκφ πνιιαπιψλ πηζαλψλ κειινληηθά ζεξαπεηψλ ηνπ εζηζκνχ.  

Άλγορ και εθιζμόρ: ζςζσέηιζη ηυν δύο κςκλυμάηυν 

Σν ληνπακηλεξγηθφ θαη νπηνεηδεξγηθφ ζχζηεκα απνηεινχλ δπν μερσξηζηά λεπξνδηαβηβαζηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ θαίλεηαη φκσο λα εθπξνζσπνχλ έλα θνηλφ ζεκείν ζπκβνιήο ηεο λεπξνβηνινγίαο ηνπ 

πφλνπ θαη ηνπ εζηζκνχ. Οη νπηνεηδείο ππνδνρείο σο γλσζηφλ, εληνπίδνληαη ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ 

ηελ πξφζζηα πεξηνρή ηεο θνηιηαθήο θαιχπηξαο, ηνλ επηθιηλή ππξήλα, ην ζχλνιν ηνπ ξαβδσηνχ, ηνλ 

ππνκέιαλα ηφπν, ηελ πεξηπδξαγσγφ θαηά νπζία, ηνλ ζάιακν, ππνζάιακν θαη ηα νπίζζηα θέξαηα ηνπ 

λσηηαίνπ κπεινχ. Οη πεξηνρέο απηέο, παίδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν θαη αλάπηπμε ηεο 

αλαιγεζίαο, ηνπ εζηζκνχ θαη ησλ αληακνηβηθψλ ηδηνηήησλ ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Οη 

λεπξνδηαβηβαζηέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληαπφθξηζε ζηνλ πφλν είλαη ε ληνπακίλε, ηα ελδνγελή 

νπηνεηδή, ε λνξεπηλεθξίλε, ε ζεξνηνλίλε θαη πνιινί άιινη. Δληνπίδνληαη επξέσο θαη ζην 

κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακεζνιάβεζε ηνπ πφλνπ θαζψο θαη ησλ 

έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο ην αίζζεκα ηεο αληακνηβήο θαη ηεο επθνξίαο.  

Οη κ-νπηνεηδείο ππνδνρείο (ΜΟR) θαη νη D2 ληνπακηλεξγηθνί ππνδνρείο - ζεκαληηθνί ππνδνρείο ζηελ 

κεηαβίβαζε ησλ αληακνηβηθψλ δξάζεσλ ησλ νπηνεηδψλ - έρεη βξεζεί φηη εκπιέθνληαη ζηελ ξχζκηζε 

ηνπ νμέσο αιιά θαη ηνπ ρξφληνπ πφλνπ. ε πνιιαπιέο κειέηεο αζζελψλ κε εμάξηεζε έρεη 

παξαηεξεζεί απνξχζκηζε, ηφζν ησλ κ-νπηνεηδψλ, φζν θαη ησλ D2 ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ. 

Αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ληνπακίλεο παξαηεξείηαη κεζνκεηαηρκηαθά, ζηα παξαηεηακέλα αιγεηλά 

εξεζίζκαηα, άιια φρη ζηνλ νμχ πφλν. ε PET scan κειέηεο κε ξαδηνζεζεκαζκέλε [11C]ξαθινπξίδε 

ζε αλζξψπνπο, ε ζπγθέληξσζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ D2 ππνδνρέσλ ζην θέιπθνο ηνπ θαθνεηδή 

ππξήλα, είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ νπδνχ ηνπ επηπνιήο πφλνπ, κεηαμχ πγεηψλ αηφκσλ θαη 

αζζελψλ κε ρξφλην άηππν πξνζσπηθφ άιγνο (Hagelberg et al 2002, Pertovaara et al 2004, 

Martikainen et al 2005). Αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ D2 ππνδνρέσλ, αιιά φρη ησλ D1 ζην 

θέιπθνο ηνπ θαθνεηδνχο ππξήλα ([11C]NNC-756), έρεη παξαηεξεζεί ζε αζζελείο κε ηδηνπαζείο 

ζηνκαηηθέο θαπζαιγίεο ή άηππν πξνζσπηθφ άιγνο (Hagelberg et al 2003). Παξφκνηα απνηέιεζκα 
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παξαηεξήζεθαλ ζε αζζελείο κε ρξφλην πφλν κεηά απν εγθεθαιηθφ επεηζφδην (Willoch et al 1999 & 

2004). 

ε πξφζθαηεο κειέηεο ζηνλ άλζξσπν, δηαπηζηψζεθε ζπζρέηηζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ ξαρηαίνπ 

ξαβδσηνχ θαη ηνπ επηθιηλή ππξήλα, κε ηα θπθιψκαηα ξχζκηζεο ηεο αίζζεζεο ηνπ πφλνπ (Baliki and 

Apkarian  2010). Αιγεηλά εξεζίζκαηα (Becerra et al, Neuron, 2001), ή εξεζίζκαηα πνπ πξνκελχνπλ 

πφλν, ελεξγνπνηνχλ ηνλ επηθιηλή ππξήλα ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν (Jensen et al 2003). ε fMRI 

κειέηεο επίζεο, απνδείρζεθε φηη, ε πξνζκνλή αλαιγεηηθήο αγσγήο ζε αζζελείο κε ρξφλην πφλν, 

νδεγεί ζηελ απειεπζέξσζε ελδνγελψλ νπηνεηδψλ νπζηψλ ζηνλ επηθιηλή ππξήλα (Zubieta et al 2005). 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη, ηα δχν λεπξνρεκηθά ζπζηήκαηα ζην ΚΝ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δξάζεηο 

ησλ νπηνεηδψλ θαη άιισλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ην ελδνγελέο νπηνεηδέο θχθισκα κέζσ ησλ κ 

νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ θαη ην ληνπακηλεξγηθφ θχθισκα κέζσ ησλ D2 ππνδνρέσλ θαζψο θαη νη 

πεξηνρέο ηνπ  ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ θαη ηνπ επηθιηλή ππξήλα εκπιέθνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ ζηηο 

αιγεηλέο, αιιά θαη αληακνηβηθέο απνθξίζεηο ζηνλ άλζξσπν.   

 

 

Οπιοειδή 
 
Αξρηθά σο νπηνεηδή νλνκάδνληαλ κφλν ηα θπζηθά παξάγσγα ηνπ νπίνπ δειαδή ε κνξθίλε, ε 

θσδεΐλε θαη άιια. Σν φπην παξάγεηαη κεηά απφ δηαηνκή ηεο θάςνπιαο ηνπ αζηαηηθνχ θπηνχ 

papaverum somniferum, ηνπ νπνίνπ ε θαξκαθεπηηθή ηδηφηεηα λα παξάγεη αλαιγεζία θαη επθνξία 

ρσξίο λα επεξεάδεηαη άκεζα ην επίπεδν ζπλείδεζεο ηνπ αζζελνχο ήηαλ γλσζηή απφ ηνπο 

αξραηνηάηνπο ρξφλνπο. Οη πξψηεο αλαθνξέο ρξήζεο ηνπ ήηαλ απφ ηνλ Έιιελα ζεξαπεπηή Γαιελφ 

ηνλ 2 κ.Υ. αηψλα ν νπνίνο ρνξεγνχζε φπην ζε αζζελείο θπξίσο σο αλαιγεηηθφ θαζψο θαη σο 

εξεκηζηηθφ ζε αζζελείο κε ρξφλην άζζκα ή ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα. 

Σνλ 8
ν
 αηψλα κ.Υ., Άξαβεο έκπνξνη κεηέθεξαλ ην φπην ζηελ Ηλδία απν ηελ Κίλα θαη απν εθεί ηνλ 

10-13
ν
 αηψλα ζηνλ επξσπατθφ πνιηηηζκφ.  Γχξσ ζην 1522 ν Παξάθειζνο ρξεζηκνπνηνχζε παξφκνηα 

ειημίξηα σο παπζίπνλα. Απν ηνλ 16 αηψλα ππάξρνπλ θαηαγξαθέο θαηάρξεζεο θαη εμάξηεζεο ζηελ 

κνξθίλε ζηελ Σνπξθία, Αίγππην, Γεξκαλία θαη Αγγιία. Οη ζεκαληηθφηεξεο αλαθνξέο θαηάρξεζεο  

φκσο ππήξμαλ ζηνλ αζηαηηθφ πνιηηηζκφ, απφ ηνλ νπνίν θαη αλαπηχρηεθε ζηα ηέιε ηνπ 1700 έλα λέν 

είδνο εκπνξίνπ πνπ πξνήγαγε ηνλ εζηζκφ, κε ζεκαληηθέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο έθηνηε 

ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν 18
ν 

θαη 19
ν 

αηψλα, ην ιάβδαλν ππήξρε ζην βαιηηζάθη θάζε γηαηξνχ ηεο 

επνρήο. Μεηά ην 1817 ε κνξθίλε, ην θπξηφηεξν θπζηθφ αιθαινεηδέο ηνπ νπίνπ, δηαθεκηδφηαλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχηαλ ζηε γεξκαληθή θνηλσλία σο αλαιγεηηθφ θαη σο νπζία απεμάξηεζεο απφ ην φπην 

θαη ην αιθνφι. 
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Έθηνηε φκσο, ε θαηεγνξία ησλ νπηνεηδψλ έρεη δηεπξπλζεί ζεκαληηθά, πεξηιακβάλνληαο κηα κεγάιε 

νκάδα θπζηθψλ, ζπλζεηηθψλ ή εκηζπλζεηηθψλ νπζηψλ, κε παξφκνηα ρεκηθή ζχλζεζε θαη 

θαξκαθεπηηθή δξάζε.  

Αλάινγα κε ηελ παξαζθεπή ηνπο ηαμηλνκνχληαη ζε:  

(α) Φπζηθά νπηνεηδή (αιθαινεηδή ηνπ νπίνπ), φπσο ε κνξθίλε θαη ε θσδεΐλε.  

(β) Ζκηζπλζεηηθά νπηνεηδή, ηα νπνία παξάγνληαη απφ ηα θπζηθά νπηνεηδή φπσο ε πδξνκνξθίλε, 

πδξνθσδετλε, νμπθσδετλε, νμπκνξθίλε, εξστλε, θιπ.  

(γ) πλζεηηθά νπηνεηδή φπσο ε Φαηληαλχιε, Πεζηδίλε, Μεζαδφλε, θιπ. θαη ηέινο  

(δ) Δλδνγελή νπηνεηδή φπσο Δλδνξθίλεο, Δγθεθαιίλεο, Γπλνξθίλεο θαη νη Δλδνκνξθίλεο. 

 

Σα νπηνεηδή ελεξγνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ππνδνρείο (κ, θ ή δ ππνδνρείο) πξνζπλαπηηθά θαη 

κεηαζπλαπηηθά ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, αλαζηέιινληαο ηε κεηάδνζε ηνπ αιγνγφλνπ 

εξεζίζκαηνο απφ ηελ πεξηθέξεηα ζηα αλψηεξα θέληξα. Ζ αλαθάιπςε ησλ εηδηθψλ νπηνεηδψλ 

ππνδνρέσλ (Goldstein et al 1971, Snyder et al 1973, Terenius et al 1973) ζην πεξηθεξηθφ θαη 

θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη ζε άιια πεξηθεξηθά ζπζηήκαηα, φπσο ην γαζηξεληεξηθφ, 

νδήγεζε ζηελ αλαθάιπςε ησλ ελδνγελψλ νπηνεηδψλ νπζηψλ (ελδνξθίλεο, δπλνξθίλεο θαη 

εγθεθαιίλεο, ελδνκνξθίλεο) πνπ απνηεινχζαλ ηνπο θπζηθνχο πξνζδέηεο ησλ νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ 

(Hughes & Kosterlitz 1977, Terenius et al 1973). Λίγν αξγφηεξα δηαπηζηψζεθε φηη ε θαηαλνκή ησλ 

νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ θαη ησλ λεπξψλσλ πνπ έθεξαλ ηα ελδνγελή νπηνεηδή πεπηίδηα, ήηαλ είηε 

έκκεζα ή άκεζα ζηηο πεξηνρέο ηνπ κεηαηρκηαθνχ θαη κεζνθινητθνχ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαζψο θαη ζηελ πεξηπδξαγσγφ θαηά νπζία, λσηηαίν κπειφ θαη θέληξα ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Maldonado et al 1992, Mansour et al 1995). ήκεξα ηα νπηνεηδή, έρνπλ θχξηα έλδεημε 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζνβαξνχ πφλνπ (π.ρ. κεηεγρεηξεηηθνχ, ρξφληνπ πφλνπ, ζε θαξθηλνπαζείο 

αζζελείο, ζε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ζην ηξαχκα θ.α) ζην θεληξηθφ θαη ην πεξηθεξηθφ λεπξηθφ 

ζχζηεκα. Παξφια απηά, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ ηνπο δξάζεσλ, βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο θαη σο αληηβερηθά ή αληηδηαξξντθά, σο θαηαζηαιηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε αλαηζζεηηθά γηα 

ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο λάξθσζεο ζε ρεηξνπξγεία, αιιά θαη σο νπζίεο απεμάξηεζεο (π.ρ. 

κεζαδφλε).  

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπηνεηδή αλαιγεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφληνπ πφλνπ (π.ρ. ε κνξθίλε, ε θαηληαλχιε θαη ε κεζαδφλε), 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζπγγέλεηα πξφζδεζεο κε ηνπο κ-νπηνεηδείο ππνδνρείο ζην ΚΝ (Raynor et 

al 1994).  
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Πλήπειρ αγυνιζηέρ 

Οη πιήξεηο αγσληζηέο, ζπλδένληαη ηζρπξά κε ηνπο κ-ππνδνρείο θαη έρνπλ πνηθίιε ζπγγέλεηα γηα ηνπο 

δ θαη κ- νπηνεηδείο ππνδνρείο. Οη αγσληζηέο, κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζχκθσλα κε ηε 

θαξκαθνθηλεηηθή ηνπο, ζε βξαρείαο θαη καθξάο δξάζεο, ην νπνίν νθείιεηαη ζε πνηθίινπο 

παξάγνληεο φπσο π.ρ. ζην βαζκφ ζπγγέλεηαο ηνπο κε ην κ-νπηνεηδή ππνδνρέα, θαζψο θαη ζηελ 

ρεκηθή ζηεξενδνκή ηνπο. Οη ρεκηθέο δνκέο ησλ κ-νπηνεηδψλ αλαιγεηηθψλ, πνηθίινπλ θαη 

θπκαίλνληαη, απφ ειάρηζηεο παξαιιαγέο ζηελ δνκή ηνπ αιθαινεηδνχο ηεο κνξθίλεο, φπσο ε 

θσδεΐλε, ζε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηεκέλεο δνκέο, φπσο ε θαηληαλχιε θαη ε κεζαδφλε. Παξφια 

απηά, φια ηα νπηνεηδή αλαιγεηηθά, έρνπλ θνηλέο θαξκαθνινγηθέο ηδηφηεηεο κε ηελ κνξθίλε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαιγεζίαο, ηεο αλαζηνιήο ηεο γαζηξεληεξνινγηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη 

ηεο θαηαζηνιήο ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Όινη νη νπηνεηδείο αγσληζηέο πέξαλ ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπο λα παξέρνπλ αλαιγεζία έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ δηάζεζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε, 

ιεηηνπξγψληαο σο εληζρπηέο (Koob 1992, Van Ree et al 1999, Van den Berg et al 1999).   

 

Μνξθίλε  

Ζ κνξθίλε (C
17

H
19

NO
3 

) απνηειεί ηνλ ραξαθηεξηζηηθφηεξν αληηπξφζσπν ησλ νπηνεηδψλ. Δίλαη 

θπζηθφ παξάγσγν ηεο παπαξνχλαο θαη πξνπαξαζθεπάζηεθε κε απφζηαμε ηνλ 17
ν 

αηψλα. 

Απνκνλψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Ρψζν θαξκαθνπνηφ Friedrich Sertuner ην 1806 (Jurna I. 

2003), ν νπνίνο ηεο απέδσζε ην φλνκα ηεο απφ ηνλ Μνξθέα (αξραίν ζεφ ηνπ χπλνπ), ιφγσ ησλ 

ηζρπξψλ ππλσηηθψλ θαη εξεκηζηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο. Λίγα ρξφληα κεηά, ην 1809, απφ πεηξάκαηα πνπ 

δηεμήγαγε ζηνλ ίδην θαη ζε εζεινληέο πεξηέγξαςε ηηο πξψηεο παξελέξγεηεο ηεο επαλεηιεκκέλεο 

ρξήζεο ηεο, δειαδή, έκεην, πεξηθεξηθή αγγεηνδηαζηνιή θαη κηα θιηληθή νληφηεηα πνπ πξνζνκνηάδεη 

απηφ πνπ νξίδνπκε πιένλ σο θψκα. Ζ κνξθίλε απνηειεί ην 10% ηνπ εμαγψγηκνπ πξντφληνο απφ ην 

φπην. Ζ ρεκηθή ηεο δνκή θαζνξίζηεθε ην 1925 θαη ζήκεξα παξαζθεπάδεηαη κε αξθεηνχο 

ζπλζεηηθνχο ηξφπνπο. Απνηειεί ηζρπξφ πξνζδέηε ησλ κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ, αιιά θαη 

αζζελέζηεξν ησλ  θ- θαη δ-νπηνεηδψλ ππνδνρεσλ (Narita et al 1993, Raynor et al 1994). 

Ζ κνξθίλε έρεη βηνδηαζεζηκφηεηα πνπ πνηθίιεη, απφ 30-100% , αλάινγα κε ηελ νδφ ρνξήγεζεο θαη 

ρξφλν εκθάληζεο κέγηζηνπ θαξκαθεπηηθνχ απνηειέζκαηνο, ζηα 20-30 ιεπηά απν ηελ ρνξήγεζε, κε 

ρξφλν εκίζεηαο δσήο 2-3 ψξεο. Παξφια απηά, ε αλαιγεηηθή δξάζε ηεο κνξθίλεο είλαη ζαθψο 

κεγαιχηεξε, κε δηάξθεηα 4-8 ψξεο ιφγσ ησλ κεηαβνιηηψλ ηεο (Stevens et al 2000).  Μεηαβνιίδεηαη 

θπξίσο ζην ήπαξ (ιηγφηεξν ζηνπο λεθξνχο θαη ην ΚΝ) θαη 72 ψξεο κεηά ηε ρνξήγεζε ην 87% έρεη 

απνβιεζεί ζηα νχξα. Οη θχξηνη κεηαβνιίηεο ηεο είλαη, νη Morphine-3-glucuronide (M3G) (60%) θαη 

Morphine-6-glucuronide (M6G) (10-20%) (Kilpatrick & Smith 2005, Christrup LL. 1997), πνπ 

παξάγνληαη κέζσ γιπθνπξνληδίσζεο θαηά ηε θάζε ΗΗ ηνπ κεηαβνιηζκνχ απφ ην έλδπκν UDP-
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glucuronosyl transferase-2B7 (UGT2B7) (Trescot et al 2008). Ο M3G δελ ζπλδέεηαη κε ηνπο 

ππνδνρείο νπηνεηδψλ θαη ζπκκεηέρεη ειάρηζηα ζηελ αλαιγεηηθή δξάζε ηεο κνξθίλεο, ζε αληίζεζε κε 

ηνλ M6G, ν νπνίνο θαίλεηαη λα έρεη ηζρπξφηεξε αλαιγεηηθή δξάζε απφ ηελ κνξθίλε κέζσ 

ελεξγνπνίεζεο ησλ κ-ππνδνρέσλ (Sakurada et al 2005, Romberg et al 2003, Ulens et al 2001).  

Γεληθά ε αλαιγεηηθή δξάζε ηεο κνξθίλεο, παξφιεο ηηο παξελέξγεηεο ηεο, είλαη ππνδεηγκαηηθή θαη 

απνηειεί ηελ πξφηππε νπζία κε ηελ νπνία ζπγθξίλεηαη ε αλαιγεηηθή ηζρχο ησλ ππφινηπσλ 

νπηνεηδψλ ζθεπαζκάησλ. Πέξα απφ ηελ αλνρή θαη ηελ εμάξηεζε, ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο ηεο 

ρξφληαο ρξήζεο ηεο κνξθίλεο είλαη ε ππλειία, δηαηαξαρέο ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο φπσο απάζεηα, 

λαπηία, έκεηνη, θαηαζηνιή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηελ θιηληθή 

εθαξκνγή ηεο (Raehal & Bohn 2005).   

 

Φαηληαλχιε 

Ζ θαηληαλχιε (C
22

H
28

N
2
O) είλαη έλα ζπλζεηηθφ νπηνεηδέο ηεο θαηεγνξίαο ησλ θαηλπιπηπεξηδίλσλ. 

Δθεπξέζεθε απφ ηνλ Paul Janssen ην 1960 θαη έθηνηε ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα ζηελ θιηληθή 

πξάμε σο ηζρπξφ αλαιγεηηθφ. Ζ θαηληαλχιε παξνπζηάδεη επίζεο πςειή ζπγγέλεηα πξφζδεζεο κε 

ηνλ κ νπηνεηδή ππνδνρέα,  (Raynor et al 1994), κε εψο θαη 80 θνξέο κεγαιχηεξε αλαιγεηηθή ηζρχ 

απν ηελ κνξθίλε. Παξνπζηάδεη ηαρεία έλαξμε  θαξκαθεπηηθνχ απνηειέζκαηνο (2-5 ιεπηά) αιιά 

βξαρεία δηάξθεηα δξάζεο (15-30 ιεπηά) (Harvey & Champe 1997), νδεγψληαο έηζη ζε ηζρπξφηεξν 

θαξκαθεπηηθφ απνηέιεζκα ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε πνιχ ρακειφηεξε δφζε, 

κεηψλνληαο ηελ πηζαλφηεηα αλάπηπμεο παξελεξγεηψλ), αιια κε κηθξφηεξε δηάξθεηα δξάζεο.  

Οη θαξκαθνινγηθέο ηεο δξάζεηο, πξνάγνληαη επίζεο κέζσ ηεο δηέγεξζεο ηνπ κ-νπηνηεηδή ππνδνρέα, 

(MOR), αιιά κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη, ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνπο κεραληζκνχο αλαιγεζίαο πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη κεηά ηελ πξφζδεζε έθαζηνπ θαξκάθνπ ζηνλ κ-νπηνεηδή ππνδνρέα, (κνξθίλεο θαη 

θαηληαλχιεο) (Paronis & Holtzman, 1992, Psifogeorgiou et al 2010). Οη δηαθνξέο απηέο 

επηθεληξψλνληαη θπξίσο, ζην επίπεδν ζεκαηνδφηεζεο ηνπ ππνδνρέα κεηά ηελ  πξφζδεζε ηεο νπζίαο  

θαη πξνάγνπλ μερσξηζηέο απνθξίζεηο (Psifogeorgiou et al 2007 & 2010). Χζηφζν θαη νη δχν νπζίεο 

πξνθαινχλ αλάπηπμε αλνρήο θαη εμάξηεζεο κεηά ηελ ρξφληα ρξήζε ηνπο.  

 

Μεζαδφλε 

Ζ κεζαδφλε  (6-(Dimethylamino)-4,4-diphenylheptan-3-one) είλαη έλα ζπλζεηηθφ νπηνεηδέο ην νπνίν 

πξνθαιεί κηθξφηεξε επθνξία απφ ηε κνξθίλε, έρεη αξγφ κεηαβνιηζκφ  θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

εκίζεηαο δσήο, έσο θαη 48 ψξεο (Harvey & Champe, 1997). ε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηδηφηεηεο ηεο νπζίαο νθείιεηαη θαη ε ρξήζε ηεο σο αγσγή απεμάξηεζεο.  
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Μεπικοί  Αγυνιζηέρ 

Δίλαη ιηγφηεξν δξαζηηθά αλαιγεηηθά απφ ηνπο πιήξεηο αγσληζηέο, γηαηί έρνπλ κηθξφηεξε ζπγγέλεηα 

κε ηνπο νπηνεηδείο ππνδνρείο θαη ε δξαζηηθφηεηά ηνπο πεξηνξίδεηαη απφ ην θαηλφκελν νξνθήο. 

 

Ανηαγυνιζηέρ 

Δίλαη θαξκαθεπηηθέο νπζίεο πνπ ζπλδένληαη αληαγσληζηηθά κε ηνπο νπηνεηδείο ππνδνρείο θαη 

παξεκπνδίδνπλ ηε δξάζε ησλ αγσληζηψλ ησλ νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ. Ζ πξφζδεζε ηνπο θπζηθά δελ 

πξνθαιεί αλαιγεζία, αιιά είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ 

ησλ νπηνεηδψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε πεξηπηψζεηο ππεξδνζνινγίαο.  

 

Ναινμφλε 

Κχξηνο αληηπξφζσπνο ηεο νκάδαο ησλ αληαγσληζηψλ είλαη ε λαινμφλε, ε νπνία θαη απνηειεί θχξην 

θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θψκαηνο θαη ηεο θαηαζηνιήο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ απφ ιήςε νπηνεηδψλ. Ζ λαινμφλε εθηνπίδεη ηαρέσο φια ηα κφξηα ησλ νπηνεηδψλ 

αγσληζηψλ πνπ είλαη πξνζδεδεκέλα ζηνπο ππνδνρείο νδεγψληαο ζε ηαρεία αλάλεςε, κε απνηέιεζκα 

ηελ εθδήισζε ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ ζηνπο εμαξηεκέλνπο ζηα νπηνεηδή ρξήζηεο. Δίλαη 

ζπλαγσληζηηθφο αληαγσληζηήο ζηνπο κ, θ θαη δ- νπηνεηδείο ππνδνρείο θαη παξνπζηάδεη 10 θνξέο 

ηζρπξφηεξε ρεκηθή ζπγγέλεηα κε ηνπο κ- ζε ζρέζε κε ηνπο θ-νπηνεηδείο ππνδνρείο.  

 

Σημαηοδόηηζη ηυν οπιοειδών ςποδοσέυν-Η βάζη ηηρ αναλγηζίαρ και 

ηος εθιζμού 

Ταξινόμηζη  

Απφ ην 1950 είρε δηαηππσζεί ε ζεσξία χπαξμεο εηδηθψλ ππνδνρέσλ γηα ηελ δξάζε ησλ νπηνεηδψλ 

(Beckett et al 1954, Portoghese et al 1965), νη νπνίνη πξσηναληρλεχζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 

(Pert et al 1973, Terenius et al 1973, Simon et al 1973), αιιά θισλνπνηήζεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ 

αξθεηά αξγφηεξα (Evans et al 1992, Kieffer et al 1992, Snyder &Pasternak 2003, Mansour et al 

1993, Simonin et al 1995). Απφ πνιιαπιέο κειέηεο κνξηαθήο θισλνπνίεζεο, νη ππνδνρείο 

ηαμηλνκήζεθαλ αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπο ζε ηξεηο θαιά ραξαθηεξηζκέλεο θαηεγνξίεο, ζηνπο  κ, 

δ θαη θ ππνδνρείο (Corbett et al 2006) θαη νλνκάζηεθαλ ζχκθσλα κε ην αξρηθφ γξάκκα ηεο πξψηεο 

νπζίαο πνπ βξέζεθε λα πξνζδέλεηαη καδί ηνπο. Έηζη ν κ-νπνηνεηδήο ππνδνρέαο νλνκάζηεθε 

ζχκθσλα κε ηελ κνξθίλε. Πξψηνο θισλνπνηήζεθε ν δέιηα ππνδνρέαο (Evans et al 1992, Kieffer et 

al 1992, Simonin et al 1995), δεχηεξνο ν κ ππνδνρέαο,  (Eppler et al 1993, Fukuda et al 1993, Wang 

et al 1993) θαη ηέινο ν θ ππνδνρέαο (Chen et al 1993, Meng et al 1993, Nishi et al 1993).  
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Κάζε νκάδα ππνδνρέσλ, παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα θαη ζπγγέλεηα κε ηνπο πξνζδέηεο ηεο 

θαη έρεη έλα ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ θπζηνινγία θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε 

επθνξίαο. Ζ αλάπηπμε ηεο νπνίαο πξνάγεη ηελ αλάγθε ζπλερνχο επαλαιεςηκφηεηαο ηεο δφζεο άξα 

θαη ηελ αλάπηπμε εζηζκνχ.  

 

NOP ή ORL1 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαθαιπθζεί έλαο επηπιένλ ππνδνρέαο ν ORL1 ή αιιηψο ΝΟΡ (Bunzow et 

al 1994, Mollereau et al 1994, Meunier et al 1995, Butour et al 1995), ν νπνίνο εκθαλίδεη πςειή 

ζπγγέλεηα γηα ην ελδνγελέο πεπηίδην λνζηζεπηίλε/νξθαλίλε - Nociceptin/orphanin FQ (Shimohigashi 

et al 1996, Waldhoer et al 2004). Ο ΝΟΡ ππνδνρέαο, δελ είλαη ζαθψο δηαρσξηδφκελνο, αιιά 

ζεσξείηαη φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κλήκε, αθνή θαη αλαιγεζία. Δληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ 

πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο, ππνζαιάκνπ, ζαιάκνπ, ζηα γάγγιηα ησλ νπηζζίσλ ξηδψλ ηνπ λσηηαίνπ 

κπειφ (DRGs) θαη ζηνλ λσηηαίν κπειφ (Monteillet-Agius et al 1998), ελψ δελ έρεη παξαηεξεζεί έσο 

ζήκεξα ζπλεληφπηζε ηνπ κε ηνπο κ-νπηνεηδείο ππνδνρείο. Οη αγσληζηέο ππνδνρέσλ ηεο 

λνζηζεπηίλεο, κπινθάξνπλ ηελ αλαιγεζία απν νπηνεηδή θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

ππεξαιγεζίαο. 

 

θ-νπηνεηδείο ππνδνρείο  (KOR)  

Οη θ-νπηνεηδείο ππνδνρείο έρνπλ ηαπηνπνηεζεί ζηνλ αξνπξαίν, επηκχ, άλζξσπν, ηλδηθφ ρνηξίδην, ζε 

ακθίβηα θαη ζηνλ ζθψιεθα C. Elegans. Δληνπίδνληαη θπξίσο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα, ακπγδαιή, 

ππνζάιακν (Mansour et al 1995), πξφζζηα πεξηνρή ηεο θνηιηαθήο θαιχπηξαο, ζηέιερνο θαη λσηηαίν 

κπειφ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε αλαιγεζίαο, αλαηζζεζίαο, αλαπλεπζηηθήο θαηαζηνιήο θαη 

δπζθνξίαο (Chen et al 1993, Trescot et al 2008). Απνηεινχλ φκσο ιηγφηεξν απνδνηηθφ ζηφρν (σο 

αλαιγεηηθνί ζηφρνη), ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ππνδνρείο 

(Przewlocki&Przewlocka 2001). Δλδνγελήο πξνζδέηεο ηνπο είλαη νη δπλνξθίλεο (Lord et al 1977, 

Chen et al 1993).  

 

δ-νπηνεηδείο ππνδνρείο  (DOR)  

Οη δ-νπηνεηδείο ππνδνρείο έρνπλ ηαπηνπνηεζεί ζηνλ άλζξσπν, ηνλ επηκχ, αξνπξαίν θαη ζε ακθίβηα. 

Δληνπίδνληαη θπξίσο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα, ηελ ακπγδαιή, ηνλ ππνζάιακν, ηνλ ηππφθακπν, ηελ 

κέιαηλα νπζία θαη ηα DRG’s. Δληνπίδνληαη θπξίσο ζην θπηηαξφπιαζκα, ελψ ππάξρνπλ πνιιαπιέο 

αλαθνξέο φηη, θάησ απφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ζρεκαηίδνπλ δηκεξή κε ηνπο κ – νπηνεηδείο 

ππνδνρείο πνπ εληζρχνπλ ην αλαιγεηηθφ απνηέιεζκα (Zaki et al 1996, Peckys&Landwehrmeyer 

1999, Gomes et al 2004). Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπο απφ εθιεθηηθνχο αγσληζηέο, παξέρεη κηθξφηεξν 

αλαιγεηηθφ απνηέιεζκα απφ απηφ πνπ παξέρεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ 



 39 

(Varga et al 2004). Πέξαλ απηψλ νη δ-νπηνεηδείο ππνδνρείο, ζεσξνχληαη επίζεο πηζαλά ππεχζπλνη γηα 

ηελ αλάπηπμε ςπρνκηκεηηθψλ, δπζθνξηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Trescot et al 2008), θαζψο θαη ηελ 

εκθάληζε επηιεπηηθψλ ζπαζκψλ. Δλδνγελείο πξνζδέηεο ηνπο είλαη νη εγθεθαιίλεο (Quock et al 

1999) θαη νη ελδνξθίλεο.  

 

κ-νπηνεηδείο ππνδνρείο (MOR) 

Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ θισλνπνηεζεί γνλίδηα ηνπ κ-νπηνεηδή ππνδνρέα ζηνλ αξνπξαίν (Chen et al 

1993, Fukuda et al 1993, Wang et al 1993), επηκχ, πίζεθν (Kuhar et al 1973), άλζξσπν, γνπξνχλη, 

αγειάδα, ηλδηθφ ρνηξίδην (Kuhar et al 1973, Smith et al 2004), zebra fish, βάηξαρν, θαζψο θαη κε 

αζζελέζηεξε νκνινγία ζηελ δξνζφθπιια θαη ηνλ ζθψιεθα C. elegans. Οη κ– νπηνεηδείο ππνδνρείο, 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα, θινηφ, έζσ ζάιακν, επηθιηλή ππξήλα, ακπγδαιή, 

ππνζάιακν, λσηηαίν κπειφ (Mansour et al 1995), πεξηπδξαγσγφ θαηά νπζία, πξφζζηα πεξηνρή ηεο 

θνηιηαθήο θαιχπηξαο, ππνκέιαλα ηφπν, κέιαηλα νπζία, ππξήλεο ηεο ξαθήο, ζην λσηηαίν κπειφ 

θαζψο θαη ζηα πεξηθεξηθά ζπζηήκαηα, (Δηθφλα 8). Έρνπλ κεγάιε ζπγθέληξσζε ζην ξαβδσηφ ζψκα, 

(θνηιηαθφ θαη ξαρηαίν ξαβδσηφ), φπνπ εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο δελδξηηηθέο άθαλζεο θαη ζηα ηειηθά 

θνκβία ησλ λεπξναμφλσλ (Svingos et al 1996, Moriwaki et al 1996). Ζ επξεία θαηαλνκή ηνπ 

ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν θπηηάξσλ θαη ηελ πεξηνρή πνπ εληνπίδνληαη. Τπνδνρείο νπηνεηδψλ, έρνπλ επίζεο 

εληνπηζηεί ζηηο πεξηθεξηθέο αηζζεηηθέο λεπξηθέο ίλεο, θαζψο θαη ζε πεξηθεξηθνχο ηζηνχο, φπσο ην 

γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα (Hedner & Cassuto 1987, Bechara & Van der Kooy 1985) θαη ηα θχηηαξα 

ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Wybran et al 1979, Sibinga & Goldstein 1988, Stein et al 1990, 

Gaveriaux et al 1995, Sharp et al 2006). Οπηνεηδή αλαιγεηηθά φπσο, ε κνξθίλε, ε εξσίλε θαη ε 

κεζαδφλε αζθνχλ ηηο αληακνηβηθέο θαη αλαιγεηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο κέζσ πξφζδεζεο κε ηνπο κ-

νπηνεηδείο ππνδνρείο  (Evans et al 2004, Matthes et al 1996) θαη ιηγφηεξν κέζσ πξφζδεζεο κε ηνπο δ 

θαη θ-ππνδνρείο (Kieffer et al 1999, Evans et al 2004). Οη κ-νπηνεηδείο ππνδνρείο ζεσξνχληαη σο νη 

θχξηνη ππνδνρείο δηακεζνιάβεζεο φισλ ησλ θιαζζηθψλ επεξγεηηθψλ θαη κε, ηδηνηήησλ ησλ 

νπηνεηδψλ νπζηψλ, κέζσ βξαρππξφζεζκσλ ή καθξνπξφζεζκσλ πξνζαξκνζηηθψλ αιιαγψλ ζηελ 

βηνζχλζεζε, δέζκεπζε, κεηαγξαθή, (Buzas et al 1996), κεραληζκνχο ελδνθχηησζεο (Burford et al 

1998), θαζψο θαη ζηα ελεξγνπνηεκέλα ελδνθπηηάξηα ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα, κεηά απφ δέζκεπζε 

ησλ νπηνεηδψλ νπζηψλ (Nestler 1992, Beitner-Johnson, Guitart & Nestler et al 1992,Walwyn et al 

2004). ΜΟR -/- (knockout) δψα ζε αληίζεζε κε ηα αγξίνπ ηχπνπ δελ παξνπζηάδνπλ αλαιγεζία, 

εμάξηεζε ή αλνρή ζηελ ρξφληα ρνξήγεζε κνξθίλεο (Zachariou et al 2003, Matthes et al 1996, Sora 

et al 1997, Loh et al 1998, Gaveriaux-Ruff & Kieffer 2002), ελψ επίζεο παξαηεξείηαη κείσζε ησλ 

αληακνηβηθψλ ηδηνηήησλ ρνξήγεζεο θνθαΐλεο θαη αιθνφι (Hall et al 2001, Becker et al 2002), 

αλαδεηθλχνληαο γεληθφηεξα ηελ ζεκαζία ηνπ κ-νπηνεηδή ππνδνρέα ζηελ αλάπηπμε εζηζκνχ θαη 
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εμάξηεζεο απ’ φιεο ηηο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. Δπίζεο, ρνξήγεζε εθιεθηηθνχ αληαγσληζηή κεηά 

απφ επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε κνξθίλεο, πξνθαιεί ηελ αλάπηπμε  ζνβαξνχ ζηεξεηηθνχ 

ζπλδξφκνπ (Maldonado et al 1992).   

 

          Receptor           Subtypes                             Location                      Function 

             Delta(δ) 

             DOP1 
(I) 

 
             δ1, δ2 

 Brain 

o pontine nuclei  

o amygdala  

o olfactory bulbs  

o deep cortex 

 peripheral sensory neurons  

 Analgesia 

 antidepressant effects  

 physical dependence  

           Κappa(θ) 

             ΚOP2 
(I)

 
Κ       θ1, θ2, θ3 

 brain 

o hypothalamus 

o periaqueductal gray 

o claustrum 

 spinal cord 

o substantia gelatinosa 

 peripheral sensory neurons 

 analgesia  

 sedation 

 miosis 

 inhibition of ADH release  

 dysphoria  

              Mu(κ) 

              ΜOP3 
(I)

 
          κ1, κ2, κ3 

 brain 

o cortex (laminae III and IV)  

o thalamus 

o striosomes 

o periaqueductal gray 

 spinal cord 

o substantia gelatinosa  

 peripheral sensory neurons 

 intestinal tract 

κ1:                analgesia 

 physical dependence  

κ2:              respiratory depression  

 miosis 

 euphoria  

 Reduced GI motility 

 physical dependence 

                 κ3: unknown  

http://en.wikipedia.org/wiki/Kappa_Opioid_receptor
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 Nociceptin 

  receptor  

              ΝOP4 

             ORL1 

 brain 

o cortex  

o amygdala  

o hippocampus  

o septal nuclei 

o habenula 

o hypothalamus  

 spinal cord 

     anxiety  

 depression  

 appetite  

                 development of tolerance  

                              to κ agonists  

 

Πίλαθαο 2. Σαμηλφκεζε ησλ νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαηαλνκήο θαη ηελ 

δξάζε ηνπο. 

 

Οη νπηνεηδείο αγσληζηέο κέζσ πξφζδεζεο κε ηνπο κ-νπηνεηδείο ππνδνρείο θαίλεηε λα αλαζηέιινπλ 

ηελ αδελπιηθή θπθιάζε, ε νπνία εκπιέθεηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε δηαθφξσλ ελδνθπηηάξησλ 

ιεηηνπξγηψλ απφ ηα νπηνεηδή, φπσο ε επίδξαζε ηεο ζηε ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ γνληδηαθήο έθθξαζεο 

κέζσ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ (CREB, ΓFosB) θαη ε ξχζκηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαθφξσλ 

θηλαζψλ θαη θσζθαηαζψλ (PKA, PI3K, ERK, MAPK) (Law & Loh 1999, Williams et al 2001, 

Carlezon et al 2001), νη νπνίεο πξνζζέηνπλ ή αθαηξνχλ αληίζηνηρα θσζθαηηθέο νκάδεο ζε άιιεο 

ελδνθπηηάξηεο πξσηεΐλεο. Οη θσζθνληθέο νκάδεο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ θνξηίνπ ηνπο, 

αιιάδνπλ ηελ ζηεξενδνκή ηεο πξσηεΐλεο ζηελ νπνία πξνζηίζεληαη, επεξεάδνληαο έηζη ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο. Μέζσ ηεο θσζθνξπιίσζεο, ε αιιειεπίδξαζε λεπξνδηαβηβαζηή-ππνδνρέα κπνξεί λα 

θηλήζεη ρηιηάδεο βηνινγηθέο απνθξίζεηο ζηνπο λεπξψλεο ζηφρνπο. Οη παξαπάλσ πξνζαξκνζηηθέο 

αιιαγέο, ζεσξνχληαη σο πηζαλνί αληηζηαζκηζηηθνί κεραληζκνί ζηελ ζπλερφκελε αλαζηνιή ηεο 

αδελπιηθήο θπθιάζεο (κεηά ηελ παξαηεηακέλε πξφζδεζε ηεο κνξθίλεο). Καζέλαο απφ ηνπο 

παξαπάλσ κεραληζκνχο αληηζηάζκηζεο, ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα επάγεη ηελ αλάπηπμε αλνρήο ζηελ 

ρξφληα ρνξήγεζε κνξθίλεο. Ζ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο cΑΜΡ ζεσξείηαη σο ε ζεκέιηνο θπηηαξηθή 

ιίζνο αλάπηπμεο ηεο εμάξηεζεο θαη εκθάληζεο ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ ζηα νπηνεηδή, κεηά απν 

απφηνκε δηαθνπή ρνξήγεζεο ηνπ (Bie et al 2005,  Christie MJ et al 2008). 
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Δηθφλα 8 : Δληνπηζκφο νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ ζην ΚΝ (εγθέθαιν θαη λσηηαίν κπειφ). Όπνπ κε 

πξάζηλν ρξψκα είλαη νη νπηνεηδείο ππνδνρείο (NAID-National Institute of drug abuse).  

 

Δομή 

Οη ππνδνρείο ησλ νπηνεηδψλ, αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ κεηαβνινηξφπσλ ππνδνρέσλ πνπ είλαη 

πξνζδεδεκέλνη κε ηηο G πξσηεΐλεο (GPCRs). Όινη νη νπηνεηδείο ππνδνρείο, παξνπζηάδνπλ άλσ ηνπ 

65% νκνινγία κεηαμχ ηνπο (Bunzow et al 1994, Clark et al 2003). Ζ κεγαιχηεξε νκνινγία 

παξνπζηάδεηαη ζηηο δηακεκβξαληθέο πεξηνρέο ηνπο, ελψ ε κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ηνπο ζην 

ακηλνηειηθφ θαη θαξβνμπηειηθφ άθξν, θαζψο θαη ζηνπο εμσθπηηάξηνπο βξφρνπο (Δηθφλα 9). Όινη νη 

νπηνεηδείο ππνδνρείο δηαζέηνπλ έλα θνηλφ ζεκείν πξφζδεζεο, ην νπνίν εληνπίδεηαη ζε κηα εζσηεξηθή 

ζπληεξεκέλε πεξηνρή ηεο έιηθαο ηνπ ππνδνρέα, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηεο δηακεκβξαληθέο έιηθεο 

3,4,5,6, & 7. Ζ πεξηνρή απηή θαιχπηεηαη κεξηθψο απφ ηνπο εμσθπηηάξηνπο βξφρνπο, 

δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηιεθηηθή πξφζδεζε ησλ πιήξσο αγσληζηψλ φπσο ε 

κνξθίλε θαη ηδηαηηέξσο ησλ ελδνγελψλ νπηνεηδψλ πεπηηδίσλ (Pogozheva et al 1998, Dhawan et al 

996, Janecka et al 2004). Οη κεγαιχηεξνη ζε κέγεζνο πξνζδέηεο, γεκίδνπλ ζρεδφλ φιε ηε δηαζέζηκε 

πεξηνρή πξφζδεζεο θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηκήκαηα απφ ηηο ζπληεξεκέλεο θαη κε πεξηνρέο. Παξφια 

απηά αγσληζηέο αιθαινεηδψλ, φπσο είλαη ε κνξθίλε, αιιειεπηδξνχλ θπξίσο κε ηα ζπληεξεκέλα 

ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην θαηψηεξν ζεκείν ηεο πεξηνρήο πξφζδεζεο.  Αληαγσληζηέο ησλ 

αιθαινεηδψλ (φπσο ε λαινμφλε) πξνζδέλνληαη ζηα θαηψηαηα ζεκεία ηεο πεξηνρήο πξφζδεζεο, 

γεγνλφο πνπ εκπνδίδεη ηελ αιιαγή ζηε ζηεξενδνκή ηνπ ππνδνρέα, νδεγψληαο ζπλεπψο ζε 

αληαγσληζκφ (Pogozheva et al 1998).  
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Λειηοςπγία μ-οπιοειδών ςποδοσέυν - G ππυηεινερ  

Παξφιν πνπ ππάξρνπλ πάλσ απφ 20 δηαθνξεηηθνί ηχπνη G πξσηετλψλ (Strader et al 1994), θαηά ηελ 

πξφζδεζε κε ηελ κνξθίλε φινη νη νπηνεηδείο ππνδνρείο ζπδεχγνληαη θπξίσο, αιια φρη απνθιεηζηηθά, 

κε ηηο αλαζηαιηηθέο Gα πξσηεΐλεο (Gαi/o) (Matthes et al 1996, Connor et al 1999, Inturrisi et al 

2002, Evans et al 2004), νη νπνίεο αλαζηέιινπλ ηελ αδελπιηθή θπθιάζε θαη ξπζκίδνπλ πνιιαπινχο 

κεραληζκνχο επίδξαζεο ζηε κεκβξαληθή αγσγηκφηεηα. Οη G πξσηεΐλεο δξνπλ σο κνξηαθνί 

δηαθφπηεο on/off ζε πνιιαπιά ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα (Hepler et al 1992), ελεξγνπνηνχληαη κεηά 

απν δέζκεπζε ηνπο κε ην GTP θαη εληνπίδνληαη ελδνθπηηάξηα ζε ζηελή επαθή κε ηελ θπηηαξηθή 

κεκβξάλε. ηελ αλελεξγή ηνπο κνξθή ππάξρνπλ σο έλα εηεξνηξηκεξέο πνπ απνηειείηαη απφ ηελ α, β 

θαη γ ππνκνλάδα, ελψ ζηελ ελεξγή ηνπο κνξθή ρσξίδνληαη ζηελ α-ππνκνλάδα θαη ζηελ βγ-

ππνκνλάδα, κέζσ ησλ νπνίσλ κεηαδίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ππνδνρείο ζηα 

ππφινηπα κφξηα ηειεζηέο ηεο ζεκαηνδφηεζεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θπζηνινγηθέο ή 

παζνινγηθέο θπηηαξηθέο απνθξίζεηο. Οη βγ-ππνκνλάδεο ησλ G πξσηετλψλ (Wilding et al 1995, 

Ingram et al 1997), κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηνπο δηαχινπο ηφλησλ θαη λα επηθέξνπλ αχμεζε ηεο 

εθξνήο ηφλησλ Κ (ππεξπφισζε) ή κείσζε ηεο εηζξνήο ηφλησλ Ca2+ (Wilding et al 1995) κε 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο κεκβξαληθήο δηεγεξζηκφηεηαο, εκπνδίδνληαο έηζη ηελ ππξνδφηεζε 

λεπξψλσλ θαη ηελ απειεπζέξσζε λεπξνδηαβηβαζηψλ (Law et al 2000). 

Μέζσ ησλ Gα ππνκνλάδσλ, ξπζκίδνληαη ηα επίπεδα ζπγθεθξηκέλσλ δεχηεξσλ αγγειηνθφξσλ, φπσο 

ε cAMP θαη θσζθαηηδπιηλνζηηφιε, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πνιιαπιέο θπηηαξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

ζεκαηνδνηηθέο νδνχο (Δηθφλα 10). 

 

 

Δηθφλα 10: Λεηηνπξγία ησλ G πξσηετλψλ (Milligan et al 2006). 
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Gα ππνκνλάδεο ησλ G πξσηετλψλ 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ Gα ππνκνλάδσλ (Gas, Gai, Gaq Ga12,13) (Simon et al 

1991), νη νπνίεο δηαθέξνπλ ηφζν δνκηθά φζν θαη ιεηηνπξγηθά, αιιά φιεο ελεξγνπνηνχλ κφξηα 

ηειεζηέο φπσο ε θσζθνιηπάζε C (PLC) ε αδελπιηθή θπθιάζε (AC), πνπ παξάγνπλ δεχηεξνπο 

αγγειηνθφξνπο. Οη δεχηεξνη αγγειηνθφξνη μεθηλνχλ κηα ζεηξά ελδνθπηηάξησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ θσζθνξπιίσζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ελδχκσλ, θαζψο θαη ηελ απειεπζέξσζε 

αζβεζηίνπ απφ απνζήθεο ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ.  

Καζεκία απν απηέο θαίλεηαη λα ελεξγνπνηεί ζπγθεθξηκέλν ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη Gαs ελεξγνπνηνχλ ηελ αδελπιηθή θπθιάζε ε νπνία θαηαιχεη ηε κεηαηξνπή ηνπ 

ATP ζε θπθιηθφ AMP νδεγψληαο ζηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ cAMP. Οη Gαi/o 

αλαζηέιινπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αδελπιηθή θπθιάζεο θαη ελεξγνπνηνχλ GIRK θαλάιηα, ελψ 

αλαζηέιινπλ ηε δξάζε δηαχισλ αζβεζηίνπ. Οη Gα12 ελεξγνπνηνχλ ηε κηθξή G πξσηεΐλε Rho  θαη νη 

Gαq ππνκνλάδεο δηεγείξνπλ ηελ PLCβ (phosphoinositide phospholipase C) γηα λα παξάγνπλ 

ηξηθνζθσξηθή ηλνζηηφιε 1,4,5 θαη λα απειεπζεξψζνπλ ηφληα αζβεζηίνπ (Ca2+) (Simon et al 1991) 

(Δηθφλα 11). 

 

 

Δηθφλα 11. Σαμηλφκεζε θαη δξάζεηο ησλ α θαη βγ ππνκνλάδσλ ησλ G πξσηετλψλ (diversity of G 

proteins by Sigma-Aldrich). 

 

Σν κέγεζνο ησλ κειψλ ησλ Gα ππνκνλάδσλ πνηθίιεη απφ 39-52 kDa, ελψ ε κεηαμχ ηνπο νκνινγία 

θπκαίλεηαη απν 35% έσο θαη 95% (Downes & Gautam, 1999). Ζ θαηεγνξία ησλ Gαq πεξηιακβάλεη 
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ηηο Gαq, Gα11, Gα14 θαη Gα15 ⁄ 16. Οη Gαq, Gα11, Gα14 έρνπλ πςειή νκνινγία θαη ελεξγνπνηνχλ 

ηειεζηέο κε παξφκνηα δξάζε. Πέξαλ ηεο δηαθνξάο ζηηο δξάζεηο ηνπο, παξνπζηάδνπλ επίζεο 

δηαθνξεηηθή θαηαλνκή. Κάπνηεο ππνκνλάδεο φπσο νη Gαs θαη νη Gαq, εθθξάδνληαη παληνχ, άιιεο 

φπσο νη Gαz ή νη Gα14, εθθξάδνληαη ζε ρακειά επίπεδα, ελψ άιιεο φπσο ε Gαt, εθθξάδνληαη 

ζπγθεθξηκέλα, κφλν ζε θσηνππνδνρείο ηεο ακθηβιεζηξνεηδνχο ξάβδνπ (Varrault et al 1995). 

Πηζαλψο απηέο νη δηαθνξέο ζηελ ιεηηνπξγία θαη εληφπηζε ηνπο είλαη θαη νη αθξνγσληαίνη ιίζνη ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο δξάζεο ηνπο.  

 

Gβ/γ ππνκνλάδεο ησλ G πξσηετλψλ 

Οη Gβ θαη Gγ ππνκνλάδεο απνηεινχλ δηκεξή πνπ δελ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ αλεμάξηεηα. 

Τπάξρνπλ πέληε γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνχλ ηηο Gβ θαη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα γηα ηηο Gγ, παξέρνληαο 

έηζη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηα κεγάιεο πνηθηιίαο δηκεξψλ. Οιεο νη ππνκνλάδεο κπνξνχλ λα 

ζρεκαηίζνπλ δηκεξή κε νπνηνδήπνηε πηζαλφ ζπλδπαζκφ απηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη ζπλδπαζκνί 

κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ ιεηηνπξγηθά δηκεξή (Clapham θαη Neer, 1997). Τπάξρνπλ φκσο θαη 

θάπνηεο εμαηξέζεηο: π.ρ ε Gβ2 πξσηεΐλε κπνξεί λα δηκεξηζηεί κε ηελ Gγ2 αιιά φρη κε ηε Gγ1 

(Schmidt et al 1992). Ζ θάζε θαηεγνξία G ππνκνλάδσλ, θαίλεηαη λα πξνζδέλεηαη εθιεθηηθά κε 

ζπγθεθξηκέλα δηκεξή ησλ Gβγ ππνκνλάδσλ, π.ρ. ζηνπο Gαq ζπδεπγκέλνπο ππνδνρείο εθθξάδεηαη κε 

κεγάιε εθιεθηηθφηεηα ην Gβ5γ2 δηκεξέο (Fletcher et al 1998), ελψ ζηνπο Gαs ην  Gβ4γ2. Ζ 

νκνινγία ζηελ αιιεινπρία πνπ παξνπζηάδνπλ νη Gβ1-4 ππνκνλάδεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 80% θαη 

είλαη επξέσο θαηαλεκεκέλεο ζε δηαθνξεηηθνχο ηζηνχο. Τπάξρεη φκσο θαη κηα πέκπηε Gβ 

ππνκνλάδα, ε Gβ5 ππνκνλάδα κε κφιηο 50% νκνηφηεηα κε ηα ππφινηπα ηέζζεξα κέιε (Watson et al 

1994, Jones et al 1998) θαη εθιεθηηθή ζπλδεζηκφηεηα κε ηηο RGS πξσηεΐλεο, ηδίσο ηεο R7 

ππννηθνγέλεηαο. Ζ Gβ5 εθθξάδεηαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζηνλ εγθέθαιν θαη ζε κηθξφηεξα 

επίπεδα ζην ζπθψηη, ζηελ θαξδηά θαη ζηνπο πλεχκνλεο (Watson et al 1994, Jones et al 1998). 

Παξφιν πνπ είλαη θπξίσο παξνχζα ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ (Betty et al 

1998),  έλα 30%-50% κπνξεί λα βξεζεί δηάρπηα (Cabrera et al 1998), ζηνλ ππξήλα ησλ λεπξψλσλ 

(Zhang et al 2001), ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο Gβ πνπ απαληψληαη κφλν ζπλδεδεκέλεο κε ηε 

κεκβξάλε (Clapham & Neer 1997). Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζδίδνπλ ζηε Gβ5 έλα επηπξφζζεην 

ξφιν απφ απιά ηνλ ζρεκαηηζκφ δηκεξνχο κε ηε Gγ.  

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T0C-48SBTF0-1&_user=83470&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000059627&_version=1&_urlVersion=0&_userid=83470&md5=41466fcf396907df37ec66acb0e85c1a#bib4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T0C-48SBTF0-1&_user=83470&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000059627&_version=1&_urlVersion=0&_userid=83470&md5=41466fcf396907df37ec66acb0e85c1a#bib4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T0C-48SBTF0-1&_user=83470&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000059627&_version=1&_urlVersion=0&_userid=83470&md5=41466fcf396907df37ec66acb0e85c1a#bib58
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    RGS (regulators of G protein signaling) ππυηεΐνερ 

 

Ρφινο ησλ RGS πξσηετλψλ ζηε ζεκαηνδφηεζε ησλ GPCRs. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ελεξγνπνηνχλ κεηαβνινηξφπνπο ππνδνρείο πνπ 

ξπζκίδνληαη απφ ηηο G πξσηεηλεο (GPCRs), είηε άκεζα (π.ρ. νπηνεηδή θαη θαλαβηλνεηδή) είηε έκκεζα 

(π.ρ. ακθεηακίλεο, θνθαΐλε θαη ληθνηίλε). Έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα, ζηε θαηαλφεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζεκαηνδφηεζεο απηψλ ησλ ππνδνρέσλ, ήηαλ ε αλαθάιπςε ηεο αλαζηαιηηθήο 

δξάζεο ησλ RGS πξσηετλψλ ζηελ ξχζκηζε απηψλ ησλ ππνδνρέσλ (Berma & Gilman 1998, De Vrie, 

et al 2000, Druey et al 1996, Hollinger & Hepler 2002, Neubig & Siderovski 2002, Ross & Wilkie, 

2000). Ο πξσηαξρηθφο ιεηηνπξγηθφο ξφινο ησλ RGS πξσηετλψλ, άξρηζε λα δηαζαθελίδεηαη ζρεδφλ 

πξηλ απφ κία δεθαεηία, φηαλ αλαθαιχθζεθε φηη νη RGS ξπζκίδνπλ ηε ζεκαηνδφηεζε ησλ ππνδνρέσλ 

πνπ ζπδεχγνληαη κε G πξσηεΐλεο (Dohlman et al 1995, Koelle & Horvitz 1996, Berman et al 1996, 

Watson et al 1996), κέζσ πξφζδεζεο ησλ RGS  πξσηετλψλ απεπζείαο κε ηε κεηαβαηηθή δνκή ηεο Gα 

ππνκνλάδαο (Burchet et al 2003). Κχξηνο ξφινο ηεο είλαη ε επηηάρπλζε ηεο GTPase δξάζεο ηεο Gα 

ππνκνλάδαο, πνπ πδξνιχεη ην GTP ζε GDP (Berman & Gilman 1998, Ross & Wilkie 2000) 

απελεξγνπνηψληαο ηελ G ππνκνλάδα θαη νδεγψληαο ηελ ζε επαλαζχλδεζε ηνπ εηεξνηξηκεξνχο ησλ 

G πξσηετλψλ κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ GPCRs (Δηθφλα 12).  

 

Δηθφλα 12. Ο ξφινο ησλ RGS πξσηετλψλ ζηε ζεκαηνδφηεζε ησλ GPCRs (Zachariou et al 

2007). 

 

ε ζπλζήθεο εξεκίαο, ε Gα ππνκνλάδα είλαη ζπλδεδεκέλε κε GDP ζρεκαηίδνληαο ην αλελεξγφ 

εηεξνηξηκεξέο ησλ G πξσηετλψλ κε ηηο Gβγ δηκεξήο ππνκνλάδεο. ηελ ελεξγή ηεο κνξθή ε Gα 

ππνκνλάδα ιεηηνπξγεί σο GTPase έλδπκν πδξνιχνληαο ηελ ηξίηε θσζθνληθή νκάδα ηνπ GTP θαη  
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παξάγνληαο GDP ζηελ λνπθιενηηδηθή ζέζε δέζκεπζεο. Ζ ελδνγελήο GTPase δξάζε ηεο Gα 

ππνκνλάδαο είλαη πνιχ αξγή, ε θαηαιπηηθή ηεο δξάζε φκσο εληζρχεηαη πνιχ ηζρπξά απν ηηο RGS 

πξσηεΐλεο νη νπνίεο δεζκεχνληαη άκεζα ζηηο GTP-δεζκεπκέλεο Gα ππνκνλάδεο (ελεξγνπνηεκέλεο 

ππνκνλάδεο) θαη εληζρχνπλ ηελ θαηαιπηηθή δξάζε ηεο GTPase. Όηαλ νη Gα ππνκνλάδεο έρνπλ 

επηζηξέςεη ζηελ GDP δεζκεπκέλε κνξθή ηνπο, ηφηε επαλαζπλδένληαη κε ην δηκεξέο ησλ Gβγ 

ππνκνλάδσλ θαη επηζηξέθνπλ ζηελ αλελεξγή κνξθή ηνπο. Όπσο πξναλαθέξακε, νη κ-νπηνεηδείο 

ππνδνρείο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κεηαβνινηξφπσλ ππνδνρέσλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηηο G 

πξσηεΐλεο. Δθφζνλ νη RGS πξσηεΐλεο ξπζκίδνπλ ηελ έληαζε θαη ηε δξαζηηθφηεηα ησλ G πξσηετλψλ 

κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο, ε καθξνπξφζεζκε πξφζδεζε ησλ G ππνκνλάδσλ απν ηηο RGS 

πξσηεΐλεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απεπαηζζεηνπνίεζε ησλ νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ. Άξα νη RGS 

πξσηεΐλεο δξνπλ σο ζεκαληηθνί ξπζκηζηέο ζην ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη ηνπ θπηηάξνπ. Πέξαλ απηνχ 

φκσο, κέζσ ηεο πξφζδεζεο ηνπο κε πνιιαπινχο ζεκαηνδνηηθνχο δηακεζνιαβεηέο, νη RGS 

πξσηεΐλεο, ιεηηνπξγνχλ θαη σο θπζηθά πξσηετληθά ηθξηψκαηα, γεθπξψλνληαο πνιιαπινχο 

ελεξγνπνηεηέο, ξπζκηζηέο θαη ηειεζηέο ησλ G πξσηετλψλ, φπσο ε β-αξξεζηίλε2, ε ζπηλνθηιιίλε, 

R7BP, ERK, GRK, CREB θιπ. Έηζη δξνπλ φρη κφλν παξεκβαίλνληαο ζηε δηάξθεηα ηεο ζήκαλζεο 

(Doupnik et al 1997, Clark et al 2003, Melliti et al 1999), αιιά επεκβαίλνληαο θαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ κ-νπηνεηδή ππνδνρέα κε άιιεο πξσηεΐλεο, ζεκαληηθέο γηα ηελ ζεκαηνδφηεζε 

(Zachariou et al 2003, Psifogeorgiou et al 2007), πξνηείλνληαο ηελ δξάζε ηνπο ζε έλα κεραληζκφ,  ν 

νπνίνο κπνξεί λα δξάζεη άκεζα ζηελ ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο ελεξγνπνίεζεο ή απελεξγνπνίεζεο ησλ 

ζεκαηνδνηηθψλ νδψλ (Zhong et al 2003).  

 

Γνκή θαη ηαμηλφκεζε ησλ RGS πξσηετλψλ 

Αξρηθά αλαθαιχθζεθαλ ζην Caenorhabitis elegans, (EGL10) (Koelle & Horvittz 1996) θαη ζην 

Saccharomyces cerevisiae (Sst2p) (Dolhman et al 1994). Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαγλσξηζηεί 40 RGS 

πξσηεΐλεο ζε ηζηνχο ζειαζηηθψλ (Siderovski  et al 2005) θαη ηνπιάρηζηνλ 20 θαιά ραξαθηεξηζκέλεο 

RGS πξσηεΐλεο θαη γνλίδηα ζηνλ άλζξσπν (Ζollinger & Hepler  2002, Sierra & Gilbert  2002), νη 

νπνίεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε κέγεζνο, δνκή, ιεηηνπξγία θαη εληνπηζκφ (Dohlman & Thorner 

1997, Berman & Gilman 1998, Hollinger & Hepler 2002, Traynor & Neubig 2005).   

Όιεο νη πξσηεΐλεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ RGS πξσηετλψλ παξνπζηάδνπλ πςειή 

νκνινγία ζε έλα θνηλφ ζπληεξεκέλν ηκήκα ηεο δνκήο ηνπο, ην απνθαινχκελν RGS ηκήκα, ην νπνίν 

πξνζδίδεη ηελ GAP (GTPase accelerator protein) ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ηνπο ζε ππννηθνγέλεηεο αλαινγα κε ηελ νκνινγία ησλ ακηλνμέσλ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ.  
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Σν ηκήκα απηφ απνηειείηαη απφ 125 ακηλνμέα (Koelle & Horvittz 1996, Ross&Wilkie 2000) θαη 

αζθεί ηε δξάζε ηνπ κέζσ ηεο πξφζδεζεο ηνπ ζηε ελεξγνπνηεκέλε GTP κνξθή ησλ Gα ππνκνλάδσλ, 

επηηαρχλνληαο ηελ πδξφιπζε ηνπ GTP, κε απνηέιεζκα ηελ επηηάρπλζε ηνπ ηεξκαηηζκνχ 

ελεξγνπνίεζεο ησλ G πξσηετλψλ, άξα θαη ηεο δηέγεξζεο ησλ κνξίσλ ηειεζηψλ ηνπο. 

Ζ δνκή ησλ RGS πξσηετλψλ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα απιή ή ηδηαίηεξα πνιχπινθε θαη αλάινγα κε 

ηελ νηθνγέλεηα ζηελ νπνία αλήθεη, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη επίζεο πεξαηηέξσ εηδηθά δνκηθά ηκήκαηα 

πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπλδεηηθέο ή δνκηθέο ηδηφηεηεο, νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη 

θνηλέο ζηελ θάζε ππφ-νηθνγέλεηα.  

Μειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ηα επηπιένλ απηά δνκηθά ηκήκαηα είλαη απηά πνπ πξνζδίδνπλ ζηηο 

RGS πξσηεΐλεο εηδηθφηεηα, ζηαζεξφηεηα θαη δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο 

ελδνθπηηαξηθνχο ηειεζηέο ζεκαηνδφηεζεο, παίξλνληαο κέξνο ζε πνιιαπιέο ζεκαηνδνηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ή ξπζκίδνληαο ζπλεξγηθά έλα κνλνπάηη ζεκαηνδφηεζεο (Martemyanov et al  2003,  

Kimple et al  2001). 

Μέρξη ηψξα νη RGS πξσηεΐλεο έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζε 7 κεγάιεο ππφ-νηθνγέλεηεο. Οη νπνίεο 

είλαη νη αθφινπζεο R4, R7, R12, RZ, GRK RL & RA (axin) (Ross & Wilkie 2000)(Δηθφλα 13). 

Παξφιν πνπ φιεο νη RGS πξσηεΐλεο ζπλδένληαη κε ηηο Gα ππνκνλάδεο ησλ G πξσηετλψλ, ε  

πιεηνςεθία ηνπο ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε κεγαιχηεξε εηδηθφηεηα κε ζπγθεθξηκέλεο ππνθαηεγνξίεο 

ησλ G ππνκνλάδσλ θαη ηδίσο κε ηηο Gαi  θαη/ή Gαq. Ζ εηδηθφηεηα απηή ησλ Gα ππνκνλάδσλ είλαη 

ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εηδηθήο δξάζεο θάζε νηθνγελείαο. Σα κέιε ηεο 

ππννηθνγέλεηαο R7 π.ρ. δείρλνπλ κηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα ηηο ππνκνλάδεο Go θαη Gi ζε ζρέζε 

κε ηηο ππφινηπεο ππνκνλάδεο (Posner et al 1999). 

 

  

Δηθφλα 13 : Γνκή ησλ RGS ππννηθνγελεηψλ (Traynor et al 2009). 
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Οη ίδηεο ππνκνλάδεο,  έρνπλ επίζεο ζπλδεζεί κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ D2 ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ 

(Jiang et al 2001), πνπ σο γλσζηφ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ αληακνηβηθψλ 

ηδηνηήησλ ησλ νπηνεηδψλ θαη ηνπ εζηζκνχ. 

Πξνο ππνζηήξημε ηεο ππφζεζεο φηη ε εθιεθηηθφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπλεξγηθψλ πξσηετλψλ ησλ 

RGS πξσηετλψλ πξνζδηνξίδεη ηελ εηδηθή ηνπο δξάζε, αλαπηχρζεθαλ κειέηεο πνπ απέδεημαλ ηελ 

εθιεθηηθφηεηα αιιειεπίδξαζεο ζπγθεθξηκέλσλ RGS πξσηετλψλ, κε ζπγθεθξηκέλνπο ππνδνρείο θαη 

θαηά επέθηαζε κε ζπγθεθξηκέλεο ελδνθπηηάξηεο πξσηεΐλεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα. Οη Wilkie and Muallem έρνπλ αλαθέξεη ηελ πξνηίκεζε ησλ RGS4 

πξσηετλψλ γηα ηνπο ρνιηλεξγηθνχο ππνδνρείο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ππνδνρείο ρνινθπζηνθηλίλεο (Xu 

et al 1999), ηεο εθιεθηηθφηεηαο ησλ RGS3 γηα ηνπο Μ3 κνπζθαξηληθνχο ππνδνρείο, ηεο RGS5 γηα 

ηελ ξχζκηζε ηεο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ ππνδνρέα ηεο αγγεηνηελζίλεο ΑΣ1 (Wang et al 2002)  θαζψο 

θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ κειψλ ηεο RGS7 ππν-νηθνγέλεηαο γηα ηνπο κ-νπηνεηδείο ππνδνρείο (Bernstein 

et al 2004).  

Όπσο θαηλεηαη θάζε ππννηθνγέλεηα ησλ RGS πξσηετλψλ εκθαλίδεη θνηλά δνκηθά ζηνηρεηά κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο, ηδηαίηεξε δνκή, εθιεθηηθφηεηα πξφζδεζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ππνδνρείο, G θαη 

Gβγ ππνκνλάδεο ησλ G πξσηετλψλ. Οη ηδηφηεηεο απηέο πηζαλφηαηα πξνζδίδνπλ εθιεθηηθφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζε δηάθνξεο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ (Πίλαθαο 3).  

Σα κέιε ηεο RZ θαη ηεο  R4 ππννηθνγέλεηαο, είλαη κηθξέο πξσηεΐλεο κεγέζνπο 20-30kDa, κε κηθξφ 

ακηλνηειηθφ θαη θαξβνμπηειηθφ άθξν, δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ RGS ηκήκαηνο ηνπο.  

Αληηζέησο, ηα κέιε  ησλ R7, R12, RA ππννηθνγελεηψλ, είλαη κεγάιεο πξσηεΐλεο κε κεγέζε πνπ 

θηάλνπλ θαη ηα 160kDa. Οη πην κηθξέο RGS, δξνπλ ζαλ ξπζκηζηέο ηεο ζεκαηνδφηεζεο ησλ G 

πξσηετλψλ, ελψ νη κεγαιχηεξεο είλαη πνιχ-ιεηηνπξγηθέο πξσηεΐλεο, κε ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνζδέλνληαη ηφζν ζε G πξσηεΐλεο, φζν θαη ζε ζεκαηνδνηηθά κφξηα. 

 H Α/RZ ππν-νηθνγέλεηα, απνηειείηαη απφ ηηο πξσηεΐλεο RGSZ1 (ή RGSZ20), RGSZ2 (ή RGS17), 

RGS19 (ή GAIP) θαη RET-RGS1 (retinal-specific RGS protein) (Siderovski &Willard, 2005). Σα 

κέιε ηεο  Α/RZ, εθηφο απφ ην ζπληεξεκέλν RGS ηκήκα,  πεξηέρνπλ ζην ακηλνηειηθφ ηνπο άθξν κηα 

πεξηνρή πινχζηα ζε θπζηετλεο (cysteine string motif). Απηή ε πεξηνρή παικηηπιηψλεηαη θαη πηζαλφλ 

λα εκπιέθεηαη, ηφζν ζηελ πξφζδεζε ηνπο ζηε κεκβξάλε, φζν θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε 

άιιεο πξσηεΐλεο (Jones et al 2004). 

Ζ ππν-νηθνγέλεηα Β ή R4 απνηειείηαη απφ κηθξέο πξσηεΐλεο, νη νπνίεο είλαη νη: RGS1, RGS2, 

RGS3, RGS4, RGS5, RGS8, RGS13, RGS16, RGS18 θαη RGS21 θαη ζεσξείηαη ε κεγαιχηεξε ζε 

αξηζκφ κειψλ ππννηθνγέλεηα ζηελ νηθνγέλεηα ησλ RGS (Druey et al 1996, Hollinger & Hepler 
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2002). Οη RGS 4, 5, 16 έρνπλ επίζεο ζην ακηλνηειηθφ άθξν ηνπο, κία πεξηνρή πινχζηα ζε θπζηετλεο 

ε νπνία θαη παικηηπιηψλεηαη παίδνληαο ξφιν ζηε πξφζδεζε ηνπο ζηε κεκβξάλε. Οη πεξηζζφηεξεο 

RGS απηήο ηεο ππννηθνγέλεηαο δξνπλ ζαλ GAPs γηα ηηο  Gαq θαη Gαi/o πξσηεΐλεο (De Vries et al 

2000, Ross & Wilkie 2000). 

Ζ D ή αιιηψο R12 ππν-νηθνγέλεηα, απνηειείηαη απφ ηξία κφλν κέιε: ηηο RGS10, RGS12 θαη RGS14. 

Ζ RGS10 είλαη κηθξή πξσηεΐλε ησλ 173 ακηλνμέσλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πνιχ κηθξφ 

ακηλνηειηθφ άθξν, αιιά θαη απφ φηη ην RGS ηκήκα ηεο κνηάδεη κε απηφ ηεο RGS4. Οη RGS12 θαη 

RGS14 είλαη κεγαιχηεξεο πξσηεΐλεο θαη εκπεξηέρνπλ πξφζζεηα ηκήκαηα, φπσο ην RDB (Ras-

binding), ην Gi/o-Loco, ην PTB (Phosphotyrosine binding) θαη ην PDZ (PSD-95/Disk-Large/ZO-1) 

(Siderovski & Willard, 2005). 

Ζ Δ ή RA είλαη ε ππννηθνγέλεηα ησλ RGS, πνπ απνηειείηαη απφ δχν κέιε, ηελ Axin θαη ηελ 

Conductin. Παξφιν πνπ θαη νη δχν πξσηεΐλεο εκπεξηέρνπλ RGS ζπληεξεκέλν ηκήκα, δελ έρεη 

απνδεηρζεί πνηέ ε δξάζε ηνπο σο GAPs ή αξλεηηθψλ ξπζκηζηψλ σο πξνο ηηο απνθξίζεηο ησλ G 

πξσηετλψλ (Siderovski & Willard, 2005).  
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Πίλαθαο 3. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ RGS ππν-νηθνγελεηψλ θαη ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο (Goldsmith
 
θαη Dhanasekaran, 2007). 

Su    Subfamily                     Members 
          Representative 

          Protein Structure 

           G-protein  

           specificity 

 Common Features  

Outside RGS  

Domain 

              Classical RGS with know Ga binding & GAP activity 

          RZ / A 

         GAIP/RGS19,RGSZ1/ 

         RGS20, RGSZ2/RGS17,  

         Ret-RGS1 

         

         Gi, Gz, Gq 
           N-terminal cysteine 

           String 

          R4 / B 

         RGS1, RGS2, RGS3,  

         RGS4, RGS5, RGS8, 

         RGS13, RGS16, RGS18,  

         RGS21 

                    

         Gi, Gq            N-terminal  

           amphipathic  

           α-helix, or  

           without any  

           specified domains 

          R7 / C 
         RGS6, RGS7, RGS9,  

         RGS11 
                    

         Go, Gi            N-terminal  

           DEP and  

           GGL domains 

          R12 / D          RGS10, RGS12, RGS14              

         Gi            PDZ, PTB, RBD,  

           GoLoco, and  

           PDZ-binding domain 

 R       RGS homology-Ga binding 

          GRK             GRK 1-7 
        RGS – KINASE – PH  

          domain 

         Gq &  

           unknown 

          GRK kinase 

          PH (βγ binding) 

          RhoGEF 

          p115RhoGEF, 

          LARG G12, 

          PDZRhoGEF 

                 

R      RGS – DH -  PH domain 

         G12, G13, 

           Gq 

           

           DH/PH– 

         ( Rho exchange  

           Factor activity) 

            RGS homology – Ga actions unknown 

          RA / E 
           Axin, Conductin  

        
            

           Uknown            RH domain binds  

           APC,GSK binding, 

           β-catenin-binding, 

           PP2A homology, 

           dimerization domains 



 52 

Δληφπηζε   

Έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο , ηεο εηδηθήο θαη εθιεθηηθήο δξάζεο ησλ RGS πξσηετλψλ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ππνδνρείο, είλαη ε εληφπηζε θαη  θαηαλνκή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ. Σν mRNA ησλ RGS πξσηετλψλ, εθθξάδεηε δηάρπηα ζε φιν ηνλ εγθέθαιν, αιια ε 

θαηαλνκή ηνπ δελ είλαη νκνηφκνξθε (Πίλαθαο 4).  

Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηνπ πξφηππνπ έθθξαζεο ησλ RGS πξσηετλψλ, ζην θεληξηθφ λεπξηθφ 

ζχζηεκα, βαζίδεηαη θπξίσο ζε κειέηεο in situ πβξηδνπνίεζεο. Οη πξψηεο απνδείμεηο έθθξαζεο ηνπ  

mRNA ησλ RGS πξσηετλψλ, ζε θπθιψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε θίλεηξνπ, αληακνηβήο, 

εμάξηεζεο ή αλαιγεζίαο, πξνήιζαλ απν κειέηεο απν ηνπο Gold et al. ην 1997, νη νπνίνη απέδεημαλ 

φηη ππάξρεη εμεηδηθεπκέλε εληφπηζε ησλ RGS πξσηετλψλ ζηνπο ππξήλεο ηνπ εγθεθάινπ. Αξθεηά 

κέιε ηεο νηθνγελείαο ησλ RGS πξσηετλψλ, εληνπίδνληαη ζην πξφζζην θαη ξαρηαίν ξαβδσηφ, 

πεξηνρέο, γλσζηέο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο, ζηελ αληακνηβηθή νδφ. Σα πεξηζζφηεξα απν απηά ηα 

κέιε αλήθνπλ ζηελ R7 ππν-νηθνγέλεηα ησλ RGS πξσηετλψλ, ε νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε 

παξνπζηάδεη εηδηθφηεηα γηα ηνπο κ-νπηνεηδήο ππνδνρείο (Bernstein et al 2004), πνπ βξίζθνληαη 

άθζνλνη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Σν mRNA ηεο RGS2 εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ, 

λενθινηφ, θεξθνθφξν ππξήλα, θέιπθνο ηνπ θαθνεηδή ππξήλα, ακχγδαια, ηππφθακπν θαη ζηνλ 

ππνκέιαλα ηφπν (Taymans et al 2002), αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξα επίπεδα απν ηηο ππφινηπεο RGS 

πξσηεΐλεο, πνπ ζπλεληνπίδνληαη ζηηο ίδηεο πεξηνρέο. Οη RGS2 θαη RGS10 πξσηεηλεο εκθαλίδνληαη ζε 

ρακειά κε κέηξηα επίπεδα ζε φινλ ηνλ εγθέθαιν (Waugh &Gold 2005, Taymans et al 2002). 

 

Δηθφλα 14. Ζ κεζνκεηαηρκηαθή ληνπακηλεξγηθή νδφο θαη ε εληφπηζε ησλ RGS2, RGS4, και 

RGS9-2 πξσηετλψλ ζ’ απηή. (A, amygdala; CPu, caudate putamen; Ctx, cortex; Cer, cerebellum; 

Hip, hippocampus; Hth, hypothalamus; LC, locus ceruleus; NA, nucleus accumbens; OTu, olfactory 

tubercle; SN, substantia nigra; Tha, Thalamus; VTA, ventral tegmental area) (John R. Traynor & 

Neubig  2005). 
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Οη RGS7 θαη RGS8 εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα ππξακηδηθά θχηηαξα ηνπ ηππφθακπνπ θαη ε RGS10 

ζηελ νδνλησηή έιηθα ηνπ ηππφθακπνπ.  

ην ξαβδσηφ, εθθξάδνληαη θαη νη RGS8, RGS7 θαη RGS10. ηελ πεξηνρή ηεο  ακπγδαιήο, ε πην 

πινχζηα ζε ζπγθέληξσζε RGS πξσηεΐλε είλαη ε RGS4. ηελ ίδηα πεξηνρή εθθξάδνληαη επίζεο ζε 

ρακειά επίπεδα νη RGS7, RGS8 θαη RGS9-2. Οη RGS4 θαη ε RGS7 αληρλεχνληαη πινχζηεο ζηνλ 

λνξαδξελεξγηθφ ππξήλα ηνπ ππνκέια ηφπνπ (Gold et al 1997). 

Σν mRNA ηεο RGS4 εληνπίδεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζηνλ θινηφ, ζάιακν, θεξθνθφξν ππξήλα, 

ην θέιπθνο ηνπ θαθνεηδή ππξήλα θαη ηνλ επηθιηλή ππξήλα. Δλψ ζπρλά ζπλεληνπίδεηαη κε ην mRNA 

ησλ D2 ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ (Gold et al 1997, Nomoto et al 1997).  

Σν mRNA ηεο RGS9-2 πξσηεΐλεο εκθαλίδεηαη ππεξβνιηθά πινχζην ζε φιν ην πξφζζην θαη ξαρηαίν 

ξαβδσηφ ελψ ζπλεληνπίδεηαη ζε D1 and D2 λεπξψλεο ππνδεηθλχνληαο ηελ ζεκαζία ηεο ζηε ξχζκηζε 

ησλ ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ.  

Σν mRNA ηεο RGS9 εκθαλίδεηαη ζε δχν ηζνκνξθέο: ηελ κηθξφηεξε κνξθή ηεο,  RGS9-1, ε νπνία 

εληνπίδεηαη κφλν ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή θαη ηελ κεγαιχηεξε κνξθή ηεο, RGS9-2, ε νπνία 

εληνπίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ ξαβδσηνχ, ζηνλ εγθέθαιν ηνπ αξνπξαίνπ θαη 

ηνπ πνληηθνχ  (Granneman, et al 1998, Thomas, et al 1998, Rahman et al 1999). 

 Ζ ίδηα θαηαλνκή ησλ ηζνκνξθψλ ηεο RGS9 πξσηεΐλεο, ζπληεξείηαη θαη ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν 

(Granneman et al 1996), θαη ζπλεληνπίδεηαη κε απηή άιισλ εηδηθψλ πξσηετλψλ ηνπ ξαβδσηνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ D1 ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ, ηεο αδελπιηθήο θπθιάζεο ηχπνπ V, 

θαη ηεο θσζθνπξσηείλεο DARPP-32 (Greengard et al 1999).  

Ζ ζπλεληφπηζε απηή πξνθάιεζε θαη ηελ ππνςία φηη, ε RGS9-2 πξέπεη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ ηξνπνπνίεζε ηελ ληνπακηλεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο πνπ εκπιέθεηαη ζηηο αληακνηβηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ππνδεηθλχνληαο ηελ RGS9-2 πξσηεΐλε σο πηζαλά ζεκαληηθφ 

ζεξαπεπηηθφ ζηφρν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εζηζκνχ (Neubig & Siderovski 2002, Burns & Wensel 

2003) (Δηθφλα 14). 

Δλψ ελδηαθέξνπζα παξνπζηάδεηαη ε πςειή έθθξαζε ηνπ mRNA ηεο RGS9-2 θαη RGS4 πξσηεΐλεο 

ζην επίπεδν ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην mRNA ηεο RGS9-2 πξσηεΐλεο αληρλεχζεθε 

θπξίσο ζηελ lamina I ησλ νπηζζίσλ θεξάησλ (Zachariou et al 2003), ελψ ην mRNA ηεο RGS4 

πξσηεΐλεο, αληρλεχηεθε θπξίσο ζηελ επηπνιήο επηθάλεηα ηεο laminae (I–III) ησλ νπηζζίσλ θεξάησλ, 

πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην αίζζεκα ηνπ πφλνπ (Garnier et al 2003). 

Πεξαηηέξσ κειέηεο έδεημαλ φηη, ε  πξσηετληθή έθθξαζε ζπλνδεχεη ην πξφηππν έθθξαζεο ηνπ mRNA 

ησλ πεξηζζφηεξσλ RGS πξσηετλψλ (Gold  et al 2004, Rahman et al 2003).  
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Πίλαθαο 4. Έθθξαζε ησλ RGS πξσηετλψλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (Neubig θαη 

Siderovski 2002). 

 

RGS πξσηεΐλεο θαη αζζέλεηεο ηνπ ΚΝ 

Αιιαγέο ζηελ έθθξαζε ησλ RGS πξσηετλψλ ή ησλ mRNA επηπέδσλ ηνπο, έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε 

πνηθίιεο παζήζεηο ζηνλ άλζξσπν, (Πίλαθαο 4). Αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο RGS2 έρεη ζπζρεηηζζεί κε 

ηελ παξνπζία αξηεξηαθήο ππέξηαζεο θαη ζηξεο (Oliveira-Dos-Santos et al 2000), ελψ κεησκέλα 

επίπεδα ηεο RGS2 ζρεηίδνληαη κε ηελ λφζν Alzheimer θαη κε κεησκέλεο αλνζνινγηθέο αληηδξάζεηο, 

(κεησκέλε ελεξγνπνίεζε θαη παξαγσγή Σ θπηηάξσλ, θαζψο θαη ηνπηθψλ ρεκηθψλ παξαγφλησλ φπσο, 

ε IL-2 ζε θιεγκνλψδεο δηεξγαζίεο) (Oliveira-Dos-Santos et al 2000). Αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

RGS2, RGS3 θαη RGS4 πξσηεΐλεο, θαζψο θαη ησλ mRNA ηνπο, έρνπλ παξαηεξεζεί ζε αζζελείο κε 

θαξδηαθή αλεπάξθεηα (Takeishi et al 2000, Owen et al 2001). Δπεηδή νη παξαπάλσ πξσηεΐλεο 

παξνπζηάδνπλ απνηειεζκαηηθή GAP δξάζε ζηελ Gq ππνκνλάδα, ζεσξείηαη φηη ε αχμεζε ησλ 

επηπέδσλ ηνπο είλαη πξνζαξκνζηηθφο κεραληζκφο ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ απμεκέλνπ ξπζκνχ 

ελεξγνπνίεζεο ησλ Gq πξσηετλψλ, πνπ πξνθαινχλ απμεκέλε ελεξγνπνίεζε ηεο PKC θαη 

απμεκέλε εηζξνή ηφλησλ αζβεζηίνπ ζην θπηηαξφπιαζκα κε απνηέιεζκα ηελ ππεξηξνθία ησλ 

θαξδηαθψλ ηνηρσκάησλ θαη ζνβαξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα (Takeishi et al. 2000).  Γελεηηθέο κειέηεο 

έρνπλ αλαγλσξίζεη θάπνηεο κεηαιιάμεηο ζην γνληδίσκα ηεο RGS8, σο πηζαλφ παξάγνληα θηλδχλνπ 

γηα ηελ εκθάληζε ηεο θιεξνλνκνχκελεο κνξθήο θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, (Sood et al 2001). 

Μεησκέλα επίπεδα ηνπ mRNA ηεο RGS4 ζηνλ θηλεηηθφ θαη νπηηθφ θινηφ θαζψο θαη ζηνλ 

πξνκεησπηαίν θινηφ, ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο (Mirnics et al 2001, Levitt et al 
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2005). Δμάιεηςε ηεο RGS9-1 ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε βξαδπνςίαο (Chen et al 2000, Lyubarsky 

et al 2001, Nishigushi et al 2004). Απμεκέλα επίπεδα ηεο RGS9-2 ζηελ πεξηνρή ηνπ ξαβδσηνχ ζε 

εγθεθάινπο αζζελψλ κε Parkinson (Tekumalla et al 2001), ζρεηίδνληαη κε ηελ λφζν ελψ κείσζε 

ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε φςηκεο δπζθηλεζίαο κεηά απφ ρξφληα αληηςπρσζηθή αγσγή 

(Kovoor et al 2005, Gold et al 2007). 

 

 

Πίλαθαο 5. Πηζαλέο δξάζεηο ησλ RGS πξσηετλψλ ζε θιηληθέο παζήζεηο (Neubig and Siderovski 

2002). 

 

R7 ςποοικογένεια ηυν RGS ππυηεφνών 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απνδνζεί κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηελ R7 ππν-νηθνγέλεηα ησλ RGS πξσηετλψλ 

ε νπνία απνηειείηαη απν ηηο αθφινπζεο πξσηεΐλεο κέιε: ηελ RGS6, RGS7, RGS9-1, RGS9-2 θαη 

RGS11 (Burns & Wensel 2003). Σα κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππννηθνγέλεηαο, εκθαλίδνπλ θνηλή 

δνκή, εληνπίδνληαη ζε ζηελή επαθή κε ηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο κέζσ πξφζδεζεο ηνπο κε εηδηθέο 

δηαζπλδεηηθέο πξσηεΐλεο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, φπσο ε R7BP (Drenan et al 2005, Song et al 

2006) θαη εκθαλίδνπλ πςειή ζπγγέλεηα ζχλδεζεο θαη εηδηθφηεηαο γηα ηελ Gβ5 ππνκνλάδα ησλ G 

πξσηετλψλ (Witherow et al 2000). Όια ηα παξαπάλσ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ εληφπηζε θαη ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ RGS πξσηετλψλ θνληά ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε φπνπ θαίλεηαη λα 

δηελεξγνχληαη νη πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο (Chen et al 2003, Song et al 2006, Anderson et al 

2007) (Δηθφλα 15).   

Πέξαλ φκσο ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ε κεγάιε πνηθηιία ζηελ GTPase δξάζε ηνπο (Hooks 

et al 2007), ιφγσ ηεο εηδηθήο πξφζδεζεο ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο G ππνκνλάδεο, θαζψο θαη ην 
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δηαθνξεηηθφ κνηίβν έθθξαζεο ηνπο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (Gold et al 1997) πξνζδίδνπλ 

ζηηο  RGS πξσηεΐλεο ηδηαίηεξεο ιεηηνπξγίεο θαη εθιεθηηθή ζχλδεζε κε ζπγθεθξηκέλνπο ππνδνρείο.  

Δθηφο απφ ηελ RGS9-2 ηα ππφινηπα κέιε ηεο R7 ππννηθνγέλεηαο εθθξάδνληαη ζηνλ εγθέθαιν ζε 

κηθξέο ζπγθεληξψζεηο, κε εμαίξεζε ηελ RGS7 πνπ εθθξάδεηαη ζε πνιχ κεγάιε ζπγθέληξσζε ζηνλ 

ππνκέιαλα ηφπν θαη κεηξίσο ζην ξαβδσηφ ζψκα (Gold et al 1997). Οη RGS πξσηεΐλεο απηήο ηεο 

ππν-νηθνγελείαο, απνηεινχληαη απν πνιιαπιά δνκηθά ζπζηαηηθά, ηα νπνία ηνπο πξνζδίδνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα πξφζδεζεο ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε, θαζψο θαη ηελ ζχδεπμε ηνπο κε άιια ζεκαληηθά 

πξσηετληθά κφξηα ζηελ ζεκαηνδφηεζε ηνπ ππνδνρέα, φπσο είλαη ε Gβ5 ππνκνλάδα ησλ G 

πξσηετλψλ θαη ε R7BP δηακεκβξαληθή πξσηεΐλε (Chen et al 2003, Anderson et al 2007, Kovoor et al 

2005).  

Ζ δνκή ηεο RGS7 ππννηθνγέλεηαο έρεη σο εμήο (Δηθφλα 15):  

        1) DEP (Disheveled, Egl-10 θαη Pleckstrin νκνινγία) ηκήκα, 

        2) GGL (G-protein Gamma-subunit Like) ηκήκα,  

        3) R7H ηκήκα,   

        4) RGS ζπληεξεκέλν ηκήκα   

        5) COOH θαξβνμπηειηθφ άθξν ηεο πινχζην ζε θπζηετλεο πνπ ζπκκεηέρεη ζε πεξαηηέξσ  

            ελδνθπηηάξηνπο κεραληζκνχο κέζσ θσζθνξπιίσζεο. 

 

DEP (Disheveled, Egl-10 θαη Pleckstrin νκνινγία) ηκήκα ησλ RGS 

Δθηφο απφ ην ζπληεξεκέλν RGS ηκήκα ηνπο, ην νπνίν θαη ηηο θαηεγνξηνπνηεί σο RGS πξσηεΐλεο, νη 

R7 πξσηεΐλεο, πεξηιακβάλνπλ έλα DEP ηκήκα ζην ακηλνηειηθφ ηνπο άθξν, πνπ αθνινπζείηε απφ έλα 

GGL ηκήκα (G-protein Gamma-subunit-Like)(Δηθφλα 15) 

Σα DEP ηκήκαηα απνηεινχληαη απφ 70 ακηλνμέα θαη εληνπίδνληαη ζε πνιιέο ζεκαηνδνηηθέο 

πξσηεΐλεο (Ballon et al 2006), απφ ηηο νπνίεο 67 βξίζθνληαη ζην αλζξψπηλν γέλσκα (Martemyanov 

et al 2003). Οη πξσηεΐλεο πνπ πεξηέρνπλ ην DEP ηκήκα εκπιέθνληαη ζηελ ξχζκηζε κεγάινπ εχξνπο 

θπηηαξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζεκαηνδνηήζεσλ. Απην ην ηκήκα αξρηθά πξνζδηνξίζηεθε ην 1998 ζε 3 

πξσηεΐλεο [Pleckstrin ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ ζεκαηνδφηεζε ζηα αηκνπεηάιηα θαη ηα νπδεηεξφθηια 

θχηηαξα ηνπ αίκαηνο, ηελ Dsh/Dvl ζηελ δξνζφθπιια, θαη κηα RGS πξσηεΐλε ζην C. Elegans (EGL- 

10)] (Kharrat et al 1998). 
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Δηθφλα 15. Ζ δνκή ησλ πξσηετλψλ ηεο R7 νηθνγέλεηα (Zachariou et al 2007, review). 

 

 
 Νεψηεξα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη, ζεκαηνδνηηθέο πξσηεΐλεο βαζίδνληαη ζην DEP ηκήκα ηνπο γηα ηελ 

ζχλδεζε ηνπο κε δηακεκβξαληθέο ή άιιεο πξσηεΐλεο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο (Kovoor et al. 2005, 

Ballon D.R. et al 2006, Anderson et al 2007) θαη ηελ παξνπζία ησλ θαηαιπηηθψλ πεξηνρψλ ηνπο 

θνληά ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε γηα άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή δξάζε φηαλ ρξεηαζηεί (Ballon et al 

2006). Κχξηεο πξσηεΐλεο ζχλδεζεο ηνπο είλαη εηδηθέο δηακεκβξαληθέο πξσηεΐλεο φπσο ε R7 

πξσηεΐλε πξφζδεζεο (R7BP) θαη R9 δηαζπλδεηηθή πξσηεΐλε (R9BP) (Drenan et al 2005, 

Martemyanov et al 2003, Martemyanov&Arshavsky 2002) (Δηθφλα 16). 

Γηαγνληδηαθά δψα ζηα νπνία ε RGS9-1 είρε αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ κεηαιιαγκέλε ηεο κνξθή, ηεο 

νπνίαο έιεηπε ην DEP ηκήκα έδεημαλ φηη ηα δψα απηά εκθάληδαλ βξαδπνςία (αδπλακία 

πξνζαξκνγήο ηεο φξαζεο ζηηο απφηνκεο ελαιιαγέο θσηφο) (Martemyanov et al 2003).  

ε πξφζθαηεο κειέηεο πνχ έγηλαλ ζε θαιιηέξγεηεο θπηηάξσλ πνπ εμέθξαδαλ ηνλ κ-νπηνεηδή 

ππνδνρέα κε ρξήζε πιαζκηδίνπ ηεο αθξσηεξηαζκέλεο RGS9-2 (RGS9-2 DEPless) απνδείρζεθε φηη 

εμάιεηςε ηνπ DEP ηκήκαηνο απν ηελ δνκή ηεο RGS9-2 επεξέαδε ηελ θπηηαξηθή ηεο εληφπηζε, 

νδεγψληαο ζε δηάρπηε παξνπζία ηεο πξσηεΐλεο ζην θπηηαξφπιαζκα θαη απψιεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο, πηζαλφλ ιφγσ αδπλακίαο πξφζδεζεο ηεο ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. Φαξκαθνινγηθέο κειέηεο 

κε ρνξήγεζε κνξθίλεο ζηα ίδηα θχηηαξα, έδεημαλ φηη ε κεηαιαγκέλε κνξθή ηεο RGS9-2 δξα σο 

dominant negative, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιεί πνιχ γξήγνξε ελδνθχηησζε ηνπ κ-νπηνεηδή 

ππνδνρέα θαη ηαρχηαηε θσζθνξπιίσζε ησλ ERK θηλαζψλ, ιεηηνπξγία αθξηβψο αληίζεηε απν ηελ 

θπζηνινγηθή δξάζε ηεο RGS9-2, πνπ έρεη απνδεηρηεί φηη θαζπζηεξεί ηελ ελδνθχηησζε ηνπ κ-

νπηνεηδή ππνδνρέα θαη ηεο θσζθνξπιίσζεο ησλ ERK θηλαζψλ, κεηά απν ρνξήγεζε κνξθίλεο 

(Psifogeorgou et al 2007).   
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GGL (G-protein Gamma-subunit Like) ηκήκα ησλ RGS 

Σν GGL ηκήκα, απνηειεί ζεκείν πξφζδεζεο, κε πςειή εηδηθφηεηα, γηα ην πέκπην κέινο ηεο β-

ππνκνλάδαο ησλ εηεξνηξηκεξψλ G πξσηετλψλ (Snow et al., 1998), ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ πςειή 

νκνινγία ηεο αιιεινπρίαο ησλ ακηλνμέσλ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, κε ηελ αιιεινπρία ακηλνμέσλ ησλ 

Gγ ππνκνλάδσλ ησλ εηεξνηξηκεξψλ G πξσηετλψλ, κε ηηο νπνίεο θαη ζρεκαηίδεη δηκεξή ε Gβ 

ππνκνλάδα. εκαληηθφ εχξεκα γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο δξάζεο ησλ πξσηετλψλ ηεο R7 

ππννηθνγέλεηαο, απνηειεί επίζεο ην γεγνλφο φηη ηα ππφινηπα κέιε ησλ Gβ ππνκνλάδσλ (πέξαλ ηνπ 

Gβ5) δελ κπνξνχλ λα πξνζδεζνχλ κε ηηο RGS πξσηεΐλεο ηεο R7 ππν-νηθνγέλεηαο (RGS 6, RGS7, 

RGS9 θαη RGS11) (Snow et al 1998). Ζ ηζρπξή αιιειεπίδξαζε ηεο Gβ5 κε ην GGL ηκήκα ηεο R7 

ππννηθνγέλεηαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη ησλ δχν κειψλ ηνπ ζπκπιφθνπ. Λφγσ ηεο 

κεγάιεο νκνινγίαο ηνπ GGL ηκήκαηνο κε ηηο Gγ ππνκνλάδεο, είλαη πηζαλφλ ε αιιειεπίδξαζε ηεο 

Gβ5 κε ηηο RGS πξσηεΐλεο λα γίλεηαη κε ηξφπν δνκηθά αλάινγν ηεο Gβ-Gγ αιιειεπίδξαζεο 

(Sondek & Siderovski 2001). 

 

 

 

Eηθφλα 16. Μεραληζκφο πξφζδεζεο ησλ RGS πξσηετλψλ ηεο 

R7 ππννηθνγέλεηαο ζηε θπηηαξηθή κεκβξάλε (Siderovski θαη 

Willard 2005). 

 

 

 

 

RGS9-2 ππυηεΐνη 

 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ηαπηνπνηεζεί 2 ηζνκνξθέο ηεο RGS9-2 πξσηεΐλεο (νη RGS9-1 & RGS9-2), νη 

νπνίεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο κφλν ζηελ αιιεινπρία ηνπ θαξβνμπηειηθνχ ηνπο άθξνπ (Burns & 

Wensel 2003), απνηεινχλ κέιε ηεο R7 ππννηθνγέλεηαο ησλ RGS πξσηετλψλ θαη δηαζέηνπλ ίδηα δνκή 

κε ηηο πξναλαθεξφκελεο R7 πξσηεΐλεο.  

Οη RGS9 πξσηεΐλεο, πξνζδέλνληαη κε κεγάιε εηδηθφηεηα κε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ησλ Gα θαη Gβγ 

ππνκνλάδσλ. Δκθαλίδνπλ πςειή ζπγγέλεηα γηα ηηο Gi/Go θαη Gβ5 ππνκνλάδεο ησλ G πξσηετλψλ, 
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θαζψο θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο δηαζπλδεηηθέο πξσηεΐλεο φπσο ε β-αξεζηίλε2 θαη νη R9BP θαη R7BP 

αληίζηνηρα ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. 

Καη νη δχν απηέο ηζφκνξθεο εκθαλίδνπλ απνθιεηζηηθή εληφπηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ φξαζε θαη ηελ αλάπηπμε εζηζκνχ θαη αλαιγεζίαο αληίζηνηρα. Ζ 

απνθιεηζηηθή απηή εληφπηζε ηνπο ήηαλ θαη ην έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε πεξαηηέξσ κειεηψλ ζηνλ 

ξφιν ησλ πξσηετλψλ απηψλ ζηηο πεξηνρέο έθθξαζεο ηνπο. 

Οη Rahman et al ην 1999, αλαθέξαλε ηελ αλαγλψξηζε ελφο cDNA  γηα ηελ RGS9, πνπ 

θσδηθνπνηνχζε κηα δηαθνξεηηθή πξσηεΐλε απφ εθείλε πνπ είρε ήδε απνκνλσζεί απφ ηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή, κε απνθιεηζηηθή θαηαλνκή ζηελ πεξηνρή ηνπ ξαβδσηνχ ζηνλ εγθέθαιν. Ζ 

πξσηεΐλε απηή νλνκάζηεθε RGS9-2 θαη ε πξσηαξρηθή πξσηεΐλε κε εηδηθή εληφπηζε ζηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή, νλνκάζηεθε RGS9-1 (Δηθφλα 6).  

Παξφιν πνπ παξφκνηεο δξάζεηο ηεο RGS9-2 πξσηεΐλεο δελ είραλ αθφκε αλαθεξζεί γηα ην ξαβδσηφ, 

νη έξεπλεο ζηξάθεθαλ ζηνλ ξφιν ηνπ RGS9 γνληδίνπ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή ιφγσ ηεο πςειήο 

ζπζρέηηζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ ηνπ εγθεθάινπ,  κε ηελ αλαιγεζία θαη ηελ αλάπηπμε εζηζκνχ απφ 

ηα νπηνεηδή. Ζ RGS9-2 πξσηεΐλε θαη ην mRNA ηεο εθθξάδoληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά θαη κε 

πςειή ζπγθέληξσζε ζηηο πεξηνρέο απηέο ηνπ εγθεθάινπ (πνπ λεπξψλoληαη απφ ληνπακηλεξγηθνχο 

λεπξψλεο), ηνπ επηθιηλή ππξήλα θαη ηνπ ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ (Granneman et al 1998, Gold et al 

1997, Rahman et al 2003).  

Πνιχ ρακειά επίπεδα έθθξαζεο ηνπ mRNA ηεο RGS9-2, παξαηεξνχληαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ 

εγθέθαινπ (Rahman et al 1999). Νεψηεξεο κειέηεο, δείρλνπλ απμεκέλα επίπεδα ηεο πξσηεΐλεο ζηα 

νπίζζηα θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαιγεζία. 

Ζ RGS9-1 έρεη κηθξφηεξν κνξηαθφ βάξνο απφ ηελ RGS9-2, ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ θαξβνμπηειηθνχ 

άθξνπ ηεο, ζην νπνίν φκσο ππάξρεη κηα επηπιένλ αιιεινπρία 18 ακηλνμέσλ (πνπ δελ ππάξρεη ζηελ 

RGS9-2) ην έλδπκν ηεο θσζθνδηεζηεξάζεο (PDEγ), πνπ δξα ζαλ ‘πξνζαξκνζηήο ζπγγέλεηαο’ 

(affinity adapter) ψζηε λα απμεζεί ε ζπγγέλεηα ηνπ RGS ηκήκαηνο γηα ηελ Gαt (Tsang et al 1998). 

Αληίζεηα ε RGS9-2 δηαζέηεη κεγαιχηεξν κνξηαθφ βάξνο απν ηελ RGS9-1 θαη πεξηιακβάλεη κηα 

επηπιένλ αιιεινπρία 205 ακηλνμέσλ ζην θαξβνμπηειηθφ άθξν ηεο (ζε ζρέζε κε ηελ RGS9-1) 

πινχζηα ζε πξνιίλε ε νπνία είλαη παξφκνηα κε ην PDEγ ηεο RGS9-1, ην νπνίν κηκείηαη πξνθεηκέλνπ 

λα επηηχρεη πεξαηηέξσ ζπλάθεηα κε ηηο Gα ππνκνλάδεο (Martemyanov et al 2003) (Δηθφλα 17). 
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Δηθφλα 17:  χγθξηζε ηεο RGS9-1 κε ηελ RGS9-2. Α) κεηαμχ ησλ αιιεινπρηψλ ηνπο θαη Β) ησλ 

κνξηαθψλ ηνπο βαξψλ (RGS9-1: 56.7 kDa; RGS9-2: 76.9 kDa) (Rahman et al 1999, Burns & 

Wensel 2003). 

 

Ο θπζηνινγηθφο ξφινο ηεο αιιεινπρίαο απηήο δελ έρεη δηεπθξηληζηεί πιήξσο, αιιά ππάξρνπλ 

κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη, πηζαλψο παίδεη ξφιν ζηελ εθιεθηηθφηεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο 

(Martemyanov et al 2003), ή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ (Bouhamdan et al 

2004).  

 

Νεώηεπερ εξελίξειρ ζε in vivo & in vitro μελέηερ  

Ζ πεξηνρή ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο, φπνπ εθθξάδεηαη ε RGS9-2 ζε πνιχ κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο, 

είλαη πινχζηα ζε ληνπακίλε, γηα απηφ θαη ε πξσηεΐλε εκπιέθεηαη ζηε ξχζκηζε ησλ δξάζεσλ, ηφζν 

ληνπακηλεξγηθψλ αγσληζηψλ, φζν θαη ησλ νπηνεηδψλ (Zachariou et al 2003, Psifogeorgou et al 2007, 

Rahman et al 2003, Kovoor et al 2005). Σν πεξηνξηζκέλν κνηίβν έθθξαζεο ηεο RGS9-2 θαη κφλν 

ππνδειψλεη φηη, αζθεί ζπγθεθξηκέλεο θπηηαξηθέο ιεηηνπξγίεο, ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. 

Knockout πνληίθηα κε θαζνιηθή απαινηθή ηνπ γνληδίνπ ηεο RGS9 (RGS9-/-), δελ παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζε γλσζηαθφ, αηζζεηεξηαθφ ή θηλεηηθφ επίπεδν (Blundell et al 2008), παξφια 

απηά παξνπζίαζαλ ηζρπξή αληαπφθξηζε ζηελ ρνξήγεζε θνθαΐλεο (Rahman et al 2003, θαζψο θαη 

θαηά 10 θνξέο απμεκέλε επαηζζεζία ζηελ αληακνηβηθή δξάζε ηεο κνξθίλε, ζε ζρέζε κε ηα κε 

κεηαιιαγκέλα δψα (Zachariou et al 2003). Σα δψα απηά, παξνπζηάδνπλ επίζεο εληζρπκέλε 

αλαιγεηηθή απφθξηζε ζηε κνξθίλε, θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο αλνρήο, θαζψο θαη πνιχ έληνλε 

εμάξηεζε (Zachariou et al 2003, Psifogeorgou et al 2007).  

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί θαη λα δηαζηαπξσζεί, ε ζεκαζία ηεο RGS9-2 ζηελ ζεκαηνδφηεζε ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ θαη νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ αλαπηχρζεθαλ πνιιαπιά δσηθά κνληέια απαινηθήο 
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άιισλ πξσηετλψλ πξφζδεζεο ηεο RGS9-2, πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ζεκαηνδφηεζε ηεο.  

Γεκηνπξγήζεθε ινηπφλ δσηθφ κνληέιν κε γνληδηαθά ηξνπνπνηεκέλεο Gi ππνκνλάδεο ζηηο νπνίεο 

δελ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ νη RGS πξσηεΐλεο,  αλαζηέιινληαο έηζη έκκεζα ηελ δξάζε  ησλ RGS 

πξσηετλψλ. Σα δψα απηά, κεηά ηελ ιήςε κνξθίλεο, αλέπηπμαλ ζπκπεξηθνξέο αλαιγεζίαο θαη 

εμάξηεζεο αλάινγεο κε απηέο ησλ δηαγνληδηαθψλ RGS9-/- δψσλ κε θαζνιηθή απαινηθή ηεο RGS9, 

επηβεβαηψλνληαο ηελ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο RGS9-2 ζηελ ξχζκηζε ησλ αλαιγεηηθψλ θαη 

εμαξηεζηνγφλσλ δξάζεσλ ηεο κνξθίλεο (Clark & Traynor 2004). Πξφζθαηα επίζεο βξέζεθε φηη, 

αλάινγα κε ηνλ αγσληζηή πξφζδεζεο ζηνλ κ-ππνδνρέα, ε RGS9-2 κπνξεί λα δξάζεη θαη σο ζεηηθφο 

ξπζκηζηήο ηεο ζεκαηνδφηεζεο, πηζαλά κέζσ δέζκεπζεο κε άιια κφξηα ζεκαηνδφηεζεο, πνπ 

εληζρχνπλ παξάιιειν ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη (Psifogeorgou et al 2010).  

Μειέηεο γηα ηελ επηξξνή ηεο νμείαο ρνξήγεζεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ηνπο, ζηα επίπεδα ηεο 

RGS9-2 ή ηνπ mRNA ηεο ζην ξαβδσηφ, έρνπλ αλαδείμεη ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα. Έρεη δειαδή 

αλαθεξζεί φηη, κηα θαη κφλν δφζε ακθεηακίλεο ζε αξνπξαίνπο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ησλ 

επηπέδσλ ηνπ RGS9 mRNA (Burchett et al 1998) αιια θαη ην αληίζεην, λα κελ ηα επεξεάζνπλ 

θαζφινπ (Taymans et al 2003). Παξφια απηά, έρεη αλαθεξζεί κηθξή αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

RGS9-2 πξσηεΐλεο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα θαη ην ξαρηαίν ξαβδσηφ, κεηά απν ρξφληα ρνξήγεζε 

θνθαΐλεο (θαη ηδίσο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απην-ρνξήγεζεο), ππνδειψλνληαο ηελ χπαξμε ελφο 

νκνηνζηαηηθνχ κεραληζκνχ αληαπφθξηζεο ζηελ ζπλερή έθζεζε ζην εξέζηζκα  (Zachariou et al 2003, 

Lopez-Fando et al 2005,  Rahman et al 2003). Δλ αληηζέζεη κε ηηο ςπρνδηεγεξηηθέο νπζίεο, νμεία 

ρνξήγεζε κνξθίλεο ζε πνληίθηα, αχμεζε ηα επίπεδα ηεο RGS9-2 πξσηεΐλεο θαηά 50% κέζα ζε 2 

ψξεο, ηδίσο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα, ξαρηαίν ξαβδσηφ θαη πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αλαιγεηηθέο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο, (π.ρ. νπίζζηα θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη πεξηπδξαγσγφ 

θαηά νπζία). Ζ ρξφληα ρνξήγεζε κνξθίλεο, νδεγεί ζε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο RGS9 πξσηεΐλεο 

θαηά πεξίπνπ 50% (Zachariou et al 2003). Δίλαη πξνθαλέο φηη, νη αιιαγέο ζηα επίπεδα ηεο RGS9  

πξσηεΐλεο, δελ νθείινληαη ζε αιιαγέο ησλ επίπεδσλ έθθξαζεο ηνπ mRNA ηεο, γεγνλφο πνπ καο 

δείρλεη φηη, ε ελεξγφηεηα θαη ε ηαρχηεηα ξχζκηζεο απηψλ ησλ πξσηετλψλ, ειέγρεηαη πηζαλφλ απν 

δξψκελα κεηά ηελ κεηάθξαζε ηνπο (posttranslational effects) ή απν ξχζκηζε ηνπ ξπζκνχ 

κεηαγξαθήο ηνπο.  

 

Διαζςνδεηικέρ ππυηεΐνερ ηυν RGS ππυηεφνών 

Γηα πνιιέο απφ ηηο RGS πξσηεΐλεο, ν εληνπηζκφο ηνπο ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε είλαη απαξαίηεηνο 

γηα ηελ πεξαηηέξσ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε άιιεο πξσηεΐλεο κέζσ ησλ νπνίσλ αζθνχλ ηελ δξάζε 
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ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ζαθέο πσο ε ιεηηνπξγία ησλ RGS πξσηετλψλ πνηθίιεη, θαζψο δελ 

έρνπλ φιεο νη νηθνγέλεηεο ηελ ηδηφηεηα λα πξνζδέλνληαη ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε.  

ηε ζπλέρεηα, παξεληίζεληαη δηαζπλδεηηθέο θπηηαξηθέο πξσηεΐλεο ή ηθξηψκαηα πνπ πξνζδέλνληαη 

εθιεθηηθά ζην ακηλνηειηθφ ή θαξβνμπηειηθφ ηνπο άθξν ή θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο δνκήο ησλ  RGS 

πξσηετλψλ θαη βνεζνχλ ζηελ ζχλδεζε κε ηνπο GPCRs ππνδνρείο, ηηο G πξσηεΐλεο ή άιια κφξηα 

ηειεζηέο. Οη δηαζπλδεηηθέο πξσηεΐλεο, κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ή θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ 

εθιεθηηθφηεηα ησλ RGS πξσηετλψλ. 

 

R7BP θαη R9AP (R7 πξσηεΐλε πξφζδεζεο θαη R9 δηαζπλδεηηθή πξσηεΐλε)  

Ζ R7 νηθνγέλεηα ησλ RGS πξσηετλψλ, κπνξεί λα πξνζδεζεί κε ηελ R7BP πξσηεΐλε, ε νπνία είλαη 

ζπγγελήο ηεο κεκβξαληθήο R9AP (RGS9-1-anchor protein) πξσηεΐλεο, πνπ απμάλεη ηελ GTPase 

δξαζηεξηφηεηα ηεο RGS9-1 θαηά 70 θνξέο (Martemyanov & Arshavsky 2002, Martemyanov et al 

2003). Οη R7BP θαη R9AP είλαη πξσηεΐλεο, ζηηο νπνίεο νη R7-RGS πξνζδέλνληαη κέζσ ηνπ DEP 

ηκήκαηνο ηνπο (Martemyanov et al 2003). Γνκηθά θαη νη δχν κνηάδνπλε κε ηελ ππννηθνγέλεηα ησλ 

ζπληαμηλσλ (πξσηεΐλεο κέιε ηνπ ζπκπιφθνπ SNARE-soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor 

attachment protein receptors) (Hu & Wensel 2002). πγθεθξηκέλα, ε R7BP εθθξάδεηαη ζην λεπξηθφ 

ζχζηεκα θαη αιιειεπηδξά κε φια ηα R7 κέιε, θαζνξίδνληαο ηελ εθιεθηηθφηεηα ηνπο θαη ηελ 

παξνπζία ησλ θαηαιπηηθψλ ηνπο πεξηνρψλ θνληά ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε (Drenan et al 2005).  

 

πηλνθηιιίλε (Spinophilin) 

Ζ spinophilin, ή αιιηψο neurabin II, αιιειεπηδξά κε δηάθνξεο πξσηεΐλεο πνπ βξίζθνληαη ζε πςειά 

επίπεδα ζηηο δελδξηηηθέο άθαλζεο. Μία απφ απηέο ηηο πξσηεΐλεο είλαη ε πξσηετληθή θσζθαηάζε1 

(PP-1) (Allen et al 1997) ε νπνία θαη ξπζκίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα δηαθφξσλ θαλαιηψλ φπσο θαη ηνπο 

γινπηακηθνχο ππνδνρείο (Greengard et al 1999). Οη δελδξηηηθέο άθαλζεο είλαη πξνεμνρέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο δελδξηηηθνχο άμνλεο θαη ιακβάλνπλ ηελ πιεηνςεθία  ησλ εηζεξρφκελσλ 

δηεγέξζεσλ (excitatory input) ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα  (Harris & Kater 1994). Μεηαηξνπέο 

ζηνλ αξηζκφ, ζην κέγεζνο θαη ζην ζρήκα ζησλ δελδξηηηθψλ αθαλζψλ, έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηε 

κάζεζε θαη κε αλαπηπμηαθέο (Boyer et al 1998), ή νξκνληθέο κεηαβνιέο (Murphy & Segal, 1996). 

Τπνζηεξίδεηαη φηη, αιιαγέο ζηε ζπλαπηηθή δξαζηεξηφηεηα, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κνξθνινγηθέο 

αιιαγέο ησλ δελδξηηηθψλ αθάλζσλ (Maletic-Savatic et al 1999), πνπ επεξεάδνπλ ηηο βηνρεκηθέο ηνπο 

ηδηφηεηεο (McKinney et al 1999) ξπζκίδνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλαπηηθήο 

κεηάδνζεο (Fischer et al 1998). 
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Μειέηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ νινθιεξψζεθαλ ζε spinophilin
-/-

 πνληίθηα, έδεημαλ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα 

δψα, αλαπηχζζνπλ αλνρή, εμάξηεζε θαη απμεκέλε επαηζζεηνπνίεζε ζηηο αληακνηβηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο κνξθίλεο (Charlton et al 2008). ε θπηηαξηθφ επίπεδν, ζην ξαβδσηφ, ε 

spinophilin αιιειεπηδξά κε ηνλ κ ππνδνρέα ησλ νπηνεηδψλ θαη ηε  RGS9-2, κεζνιαβψληαο έηζη ζηε 

ξχζκηζε ηεο ζεκαηνδφηεζεο θαη ηεο ελδνθχηησζεο ηνπ (Charlton et al 2008). Όληαο κηα επξέσο 

δηαλεκεκέλε πξσηεΐλε ε spinophilin, απνηειείηαη απφ πνηθίια ηκήκαηα πξφζδεζεο, φπσο απηφ ηεο 

θσζθαηάζεο 1(PP1), ηεο F-actin θαη ηνπ PDZ (Wang et al 2004). πγθεθξηκέλα πξνζδέλεηαη ζηηο 

RGS1, RGS2, RGS4, RGS9-2, RGS16 θαη GAIP/RGS19, κέζσ κηαο αιιεινπρίαο ζην ακηλνηειηθφ 

άθξν ηεο. Μειέηεο επίζεο έρνπλ δείμεη φηη, πξνζδέλεηαη ζηελ ηξίηε ελδνθπηηάξηα θνηιφηεηα ησλ α2 

αδξελεξγηθψλ θαη D2 ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ, ξπζκίδνληαο ηελ έθθξαζε ηνπο, ηε ιεηηνπξγία 

θαη ηε ζεκαηνδφηεζε ηνπο (Wang et al 2005). Ζ spinophilin αληαγσλίδεηαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

αξξεζηίλεο, κπινθάξνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο GRK2 κε ην Gβγ ζχκπινθν. Γειαδή, νδεγεί ζηε 

κείσζε ηεο ελδνθχηησζεο ηνπ ππνδνρέα θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο MAPK (Wang et al 2004). 

 

β-αξξεζηίλε2 

Οη αξξεζηίλεο παξάγνληαη ελδνγελψο απφ δηάθνξνπο ηχπνπο θπηηάξσλ θαη εθθξάδνληαη ζε φινπο 

ηνπο επθαξησηηθνχο νξγαληζκνχο. ηα ζειαζηηθά εκθαλίδνληαη  ηέζζεξηο αξξεζηίλεο, πνπ 

απνηεινχληαη πεξίπνπ απφ 420 ακηλνμέα. Απηέο είλαη ε νπηηθή αξξεζηίλε, (visual arrestin), ε 

αξξεζηίλε ησλ θνληψλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, (cone arrestin), ε β-αξξεζηίλε1 θαη β-αξξεζηίλε2 

(Αttramadal, et al., 1992). Καηά ζπλέπεηα, νη β-αξξεζηίλε1 θαη 2 πνπ βξίζθνληαη ζε πνιχ πςειά 

επίπεδα ζηνλ εγθέθαιν θαη ζηνλ ζπιήλα θαη ξπζκίδνπλ ηηο  δξάζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ GPCRs 

(Sterne-Marr θαη Benovic, 1995). 

Όιν θαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο β-αξξεζηίλεο2. Ο πην γλσζηφο 

κεραληζκφο δξάζεο ηεο β-αξξεζηίλεο2, είλαη ε πξφζδεζε ηεο ζην ελδνθπηηάξην ηκήκα ησλ GPCRs, 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε, ην ζεκείν  πξφζδεζεο ησλ  G πξσηετλψλ λα κελ είλαη πιένλ δηαζέζηκν, 

ζπληειψληαο ζηελ αλαζηνιή ηεο ζεκαηνδφηεζεο θαη ζηελ απεπαηζζεηνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ 

(Luttrell θαη Lefkowitz 2002). Μηα δεχηεξε δξάζε ησλ αξξεζηίλσλ, έγθεηηαη ζηε ζχλδεζε ησλ 

ππνδνρέσλ κε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηνπ κεραληζκνχ ηεο ελδνθχηησζεο, νδεγψληαο ηνπο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ, φπνπ θαη φπσο πξναλαθέξζεθε, θαζνξίδεηαη ε πνξεία ηνπο (Goodman et 

al., 1996). ε θαηάζηαζε εξεκίαο, ε β-αξξεζηίλε2 βξίζθεηαη ζε αλελεξγή κνξθή ζην 

θπηηαξφπιαζκα ηνπ θπηηάξνπ. Δηζέξρεηαη ζηελ ελδνπιαζκαηηθή κεκβξάλε κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε 

θαη ηε θσζθνξπιίσζε ησλ GPCRs, φπνπ απφ ην θαξβνμπηειηθφ ηεο άθξν, απειεπζεξψλνληαη 

παξάγνληεο ηνπ κεραληζκνχ ελδνθχηησζεο, φπσο  ηα ΑP-2 ζχκπινθα θαη ε θιαζξίλε. 
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ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, νη β-αξξεζηίλεο 1 θαη 2,  ζπγθεληξψλνληαη ζηηο ζπλάςεηο θαη θπξίσο 

ζηηο κεηά-ζπλαπηηθέο δελδξηηηθέο πεξηνρέο. ηνλ εγθέθαιν, εληνπίδνληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο  

πεξηπδξαγσγνχ θαηάο νπζίαο, ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ ηππφθακπνπ (Gurevich 

et al., 2002). Οη β-αξξεζηίλεο 1 θαη 2, ξπζκίδνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 1000 δηαθνξεηηθνχο GPCRs. 

Οη κ νπηνεηδήο ππνδνρείο φκσο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζπλάθεηα γηα ηε β-αξξεζηίλε 2. 

Πεηξάκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ ζε εκβξπηθνχο ηλνβιάζηεο κπψλ, φπνπ είρε απαιεηθζεί ην γνλίδην ηεο 

β-αξξεζηίλεο 1 θαη 2 νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν κ ππνδνρέαο ξπζκίδεηαη in vivo απφ ηε β-

αξξεζηίλε 2 (Bohn et al. 2004).  

 Οη πεξηζζφηεξνη κ-νπηνεηδείο αγσληζηέο, επηζηξαηεχνπλ ηε β-αξξεζηίλε2, κε θάπνηεο εμαηξέζεηο 

φπσο ε κνξθίλε, ε νπνία θαζπζηεξεί λα ηελ θέξεη ζηε κεκβξάλε (Bradaïa et al., 2005). Πξφζζεηεο 

κειέηεο  πνπ έγηλαλ κε ηε ρξήζε β-αξξεζηίλεο2 ΚΟ πνληηθψλ, έδεημαλ φηη νη αλαιγεηηθέο δξάζεηο 

ηεο κνξθίλεο εληζρχνληαη θαηά ηελ απνπζία ηεο β-αξξεζηίλε2 (Bohn et al., 1999), ελψ αληίζεηα ηα 

αγξίνπ ηχπνπ δψα, δελ αλαπηχζζνπλ αλνρή (Βνhn et al., 2000). Σα in vivo απηά δεδνκέλα, 

πξνζδίδνπλ  έλα πξφζζεην ξφιν ζηε  β-αξξεζηίλε2, ν νπνίνο ηελ θαζίζηα ζεκαληηθή ζην κεραληζκφ 

αλάπηπμεο αλνρήο σο πξνο ηε κνξθίλε. 
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Δξεπλεηηθφο ζθνπφο 

 

     Ζ έθζεζε ζηα νπηνεηδή ζπρλά νδεγεί ζε αλάπηπμε αλνρήο, εζηζκνχ θαη εμάξηεζεο. Απφηνκε 

δηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο ηνπο επάγεη ηελ εκθάληζε ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ. Οη παξαπάλσ 

ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο είλαη ζπλέπεηα πξνζαξκνζηηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε 

θπηηαξηθφ επίπεδν ζε ζπγθεθξηκέλα λεπξσληθά ππνζηξψκαηα. Αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 πξσηεΐλεο ζηνπο παξαπάλσ πξνζαξκνζηηθνχο 

κεραληζκνχο αλάπηπμεο εζηζκνχ θαη αλνρήο ζηα νπηνεηδή. 

     Πην ζπγθεθξηκέλα,  κειεηήζεθαλ  

1) νη ζπλέπεηεο ηεο ππεξέθθξαζεο ή ηεο αλαζηνιήο δξάζεο ηεο ελδνγελνχο RGS9-2, ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, ζηηο αληακνηβηθέο, εμαξηεζηνγφλεο θαη αλαιγεηηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ νπηνεηδψλ θαη  

2) ε δπλαηφηεηα θαξκαθνινγηθψλ ή γελεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ πξφιεςε αλάπηπμεο 

αλαιγεηηθήο αλνρήο θαη ζηελ κεηαβνιή ηεο δξαζηηθφηεηαο ή ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο RGS9-2 ζηηο 

θαξκαθνινγηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο αληίζηνηρα. 

     Με ηε παξαζθεπή εηδηθψλ αδελνζπζρεηηδφκελσλ (Adeno-associated) νρεκάησλ γηα ηελ RGS9-

2 θαη RGS9-2-DEPless (dominant negative ιεηηνπξγία ηεο RGS9-2, Psifogeorgou et al 2007) 

θαζψο θαη ηνχ κάξηπξα (AAV-GFP), επηηεχρζεθε ε αλάπηπμε κνληέινπ καθξνρξφληαο 

ππεξέθθξαζεο ή αληαγσληζκνχ δξάζεο ηεο ελδνγελνχο RGS9-2 ζε ζηνρεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ (γλσζηέο γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζην κνλνπάηη ηνπ εζηζκνχ) θάλνληαο δπλαηή ηελ πην 

ιεπηνκεξή κειέηε ηνπ κεραληζκνχ δξάζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ζπκβνιήο ηεο RGS9-2 ζηνπο αλσηέξσ 

κεραληζκνχο. 

     Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο έθθξαζεο ησλ ηψλ απηψλ θαζψο θαη ηεο ζσζηήο θαηαλνκήο ηνπο ζηνλ 

εγθέθαιν θαη πην εηδηθά ζηα λεπξηθά θχηηαξα έγηλαλ κειέηεο αλνζναπνηχπσζεο κε western blot, 

αλνζνηζηνρεκείαο θαη δηπιoχ αλνζνθζνξηζκνχ πνπ απνδεηθλχνπλ 1) ηελ δηάρπζε ηνπ ηνχ ζηελ 

επηιεγκέλε πεξηνρή έγρπζεο, 2) ηελ δηείζδπζε ηνπ ηνχ κφλν ζηα λεπξηθά θχηηαξα θαη φρη ζηα 

λεπξνγινηαθά θχηηαξα θαζψο θαη 3) ην πνζνζηφ ππεξέθθξαζεο ηεο θπζηνινγηθήο θαη 

κεηαιιαγκέλεο πξσηείλεο ζηηο επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ.  

     Με ηελ ρξήζε γλσζηψλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξαδεηγκάησλ εζηζκνχ, εμάξηεζεο θαη αλνρήο ζηελ 

ιήςε νπηνεηδψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξναλαθεξφκελν κνληέιν ππεξέθθξαζεο, κειεηήζεθαλ νη 

επηπηψζεηο ηεο κεηαβνιήο ησλ επηπέδσλ ηεο RGS9-2 ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ, θαηφπηλ 

εθάπαμ ή ρξφληαο ρνξήγεζεο νπηνεηδψλ. Σα πεηξάκαηα απηά επέηξεςαλ ηελ κειέηε:  
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1) ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα (κέξνο ηνπ θνηιηαθνχ ξαβδσηνχ) ζηνπο 

πξνζαξκνζηηθνχο κεραληζκνχο εζηζκνχ θαη  ζηηο αλαιγεηηθέο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο,  

2) ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο κεραληζκνχο θαζψο θαη 

3) ηελ δηεξεχλεζε πηζαλφλ δηαθνξεηηθήο ξπζκηζηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πξσηεΐλεο αλάινγα κε 

ηελ πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ ζηελ νπνία εθθξάδεηαη. 

     Ζ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο δξάζεηο ησλ αληακνηβηθψλ, 

εμαξηεζηνγφλσλ θαη αλαιγεηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ νπηνεηδψλ, κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζηελ αλάπηπμε 

λέσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο αλαιγεηηθήο απφθξηζεο ζηα νπηνεηδή, ηελ θαζπζηέξεζε 

αλάπηπμεο αλνρήο θαζψο θαη ηελ απνθπγή αλάπηπμεο εμάξηεζεο. 

     ηελ κειέηε απηή, κε ηελ ρξήζε δηαγνληδηαθψλ δψσλ θαζψο θαη πνληηθψλ πνπ ππεξεθθξάδνπλ 

ηελ RGS9-2 ή ηελ dominant negative κνξθή ηεο (RGS9-2-DEPless) ζην ξαβδσηφ ζψκα, 

παξέρνπκε ζηνηρεία απφ in vivo κειέηεο φηη:  

1) ε RGS9-2 ξπζκίδεη αλαζηαιηηθά ηηο αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο θαη ζεηηθά ηηο 

αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο θαηληαλχιεο, δηαζαθελίδνληαο φηη ν ξφινο ηεο RGS9-2 εμαξηάηαη απφ 

ηνλ εθάζηνηε αγσληζηή ησλ νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ,  

2) ε ιεηηνπξγία ηεο RGS9-2 εμαξηάηαη απφ ηελ θπηηαξηθή θαηαλνκή ηεο θαζψο θαη απφ ηελ 

θαηαλνκή έθθξαζεο ηεο ζηνλ εγθέθαιν κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλάινγα 

κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία εθθξάδεηαη,  

3) θαξκαθνινγηθέο παξεκβάζεηο πνπ κεηαβάιινπλ ηα επίπεδα ηεο πξσηεΐλεο ζε εηδηθέο πεξηνρέο 

πξνιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ αληακνηβηθψλ θαη εμαξηεζηνγφλσλ ηδηνηήησλ ηεο κνξθίλεο ελψ 

ηαπηφρξνλα βειηηψλνπλ ηηο αλαιγεηηθέο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή έθθξαζεο 

θαζψο θαη  

4) θαξκαθνινγηθέο παξεκβάζεηο πνπ ηξνπνπνηνχλ ηα ζεκαηνδνηηθά ζχκπινθα κεηά απφ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ππνδνρέα πξνιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε αλνρήο, εχξεκα πνπ έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε πξνεγνχκελεο βηνρεκηθέο κειέηεο ηεο νκάδαο (Psifogeorgou et al., 2007).  

Καηέρνληαο ινηπφλ ξφιν θιεηδί ζην κεραληζκφ απεπαηζζεηνπνίεζεο ησλ κ νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ, 

ε RGS9-2 κπνξεί λα απνηειέζεη έλα θαηλνχξην θαξκαθεπηηθφ ζηφρν γηα ηελ αλάπηπμε νπζηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ζπγρσξεζνχλ καδί κε ηε κνξθίλε γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλαιγεζίαο θαη ηελ πξφιεςε 

αλάπηπμεο αλνρήο.  
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1.DNA θαηαζθεπέο 

 

1.1 Παξαζθεπή RGS9-2-EGFP, RGS9-2-DEPless-GFP θαη GFP πιαζκηδίσλ 

     Σν EGFP-RGS9-2 πιαζκίδην ρνξεγήζεθε απφ ηνλ Steve Gold (UT Southwestern Medical 

Center, Dallas TX) θαη ην DEPless RGS9-2 δφζεθε απφ ηνλ A. Kovoor (Caltech, CA). 

 

1.2 Παξαζθεπή rAAV ηψλ (adeno associated viruses) 

     Οη rAAV ηνί (adeno associated viruses) θέξνληεο ην cDNA ηεο RGS9-2 ή ηεο RGS9-2-DEPless 

ή ην γνλίδην ηνπ GFP (AAV-GFP, ηφο κάξηπξαο) νδεγνχκελα έθαζην απφ έλαλ CMV ππνθηλεηή 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. DiLeone (ηκήκα ςπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Yale). Σα αλσηέξσ ητθά νρήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2, ηεο 

dominant negative RGS9-2-DEPless (γλσζηή γηα ηελ dominant negative ιεηηνπξγία ηεο ζε 

θπηηαξηθέο ζεηξέο, απφ βηνρεκηθέο κειέηεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο θαο Φεθνγεψξγνπ, 

πξνεγνχκελν κέινο ηεο νκάδαο ηεο θαο Εαραξίνπ) (Psifogeorgou et al., 2007) θαζψο θαη ηνπ ηνχ 

κάξηπξα AAV-GFP, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ππξήλεο ηνπ εγθεθάινπ ησλ πνληηθψλ (επηθιηλήο 

ππξήλαο θαη ξαρηαίν ξαβδσηφ) πνπ σο γλσζηφλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην θαξκαθνινγηθφ 

κνλνπάηη ηνπ εζηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ν ξφινο ηεο RGS9-2 ζηηο δξάζεηο ησλ νπηνεηδψλ 

ζε απηά ηα λεπξσληθά κνλνπάηηα. 

     Σα παξαζθεπάζκαηα ησλ ηψλ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηελ κέζνδν ηξηπιήο δηακφιπλζεο 

θπηηάξσλ HEK 293. Ζ κέζνδνο απηή επηηξέπεη ηελ παξαγσγή ΑΑV ηνχ ρσξίο ηελ παξνπζία 

βνεζεηηθνχ αδελντνχ. Πιαζκίδηα πνπ πεξηέρνπλ βνεζεηηθά ητθά γνλίδηα ζπλδηακνιχλνπλ ηα 

θχηηαξα καδί κε ηελ ΑΑV–RGS9-2-GFP θαηαζθεπή.  Tξείο εκέξεο κεηά ηελ δηακφιπλζε γίλεηαη 

ε ιχζε ησλ θπηηάξσλ θαη ν ηφο απνκνλψλεηαη ζε θαζαξή κνξθή έπεηηα απφ πέξαζκα απφ θνιψλα 

ηνδνμαλφιεο θαη ρξσκαηνγξαθηθή θνιψλα επαξίλεο θαη ηειηθά κεηαθέξεηε ζε δηαιχκαηα πνπ 

δίλνπλ ηφ κε ηίηιν 10
11

- 10
12 

ml.  

     Οη ηνί απηνί παξνπζηάδνπλ πςειή κνιπζκαηηθφηεηα ζην λεπξηθφ ηζηφ in vivo, θαη πςειά 

επίπεδα έθθξαζεο ζηνλ εγθέθαιν κέρξη θαη 1 ρξφλν κεηά ηελ έγρπζε ηνπο, φπσο έρεη ήδε 

απνδεηρηεί απφ ηνπο DiLeone et al., 2003 θαη Zolotukhin et al., 1999. Πέξαλ φκσο ηνπ κεγάινπ 

ρξφλνπ εκηδσήο ηνπο θαη ηεο πςειήο κνιπζκαηηθφηεηαο ηνπο ζηνλ λεπξηθφ ηζηφ νη ηνί απηνχ ηνπ 

ηχπνπ επηιέρηεθαλ επίζεο ιφγσ, ηεο ηδηφηεηαο ηνπο λα κελ δηαρένληαη πνιχ καθξηά απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο έγρπζεο, ηεο ρακειήο ηνμηθφηεηα ηνπο ζηνλ εγθεθαιηθφ ηζηφ φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ 
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ζε θαηάιιειε ζπγθέληξσζε (Homel et al., 2003) αιιά θαη ηνπ ρακεινχ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηνπο αδελντνχο. 

 

2. Πεηξακαηφδσα 

     Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαγνληδηαθά πνληίθηα RGS9 +/+ (wild type) & RGS9 -/- (knock 

out) (δηαγνληδηαθή ζεηξά ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο θ. Εαραξίνπ ζηελ Ηαηξηθή ζρνιή Παλεπηζηήκηνπ 

Κξήηεο), ζε ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εζηζκνχ θαη ηεο αλαιγεζίαο. 

Κπξίσο φκσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελήιηθα δψα C57/BL6, αξζεληθνχ γέλνπο, ζηα νπνία έγηλε 

γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ επηπέδσλ ηεο RGS9-2 ζηνπο ππξήλεο ηνπ επηθιηλή ππξήλα θαη ηνπ 

ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ, κέζσ ζηεξενηαθηηθήο έγρπζεο ησλ εθάζηνηε αλάινγσλ ητθψλ νρεκάησλ.  

Σα πνληίθηα βξίζθνληαλ ππφ ζπλζήθεο δσδεθάσξνπ θχθινπ θσηφο/ζθφηνπο θαη είραλ ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζε λεξφ θαη θαγεηφ. Όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ην ρεηξηζκφ ησλ δψσλ έγηλαλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ νδεγνχ ησλ Γηεζλψλ Ηλζηηηνχησλ γηα ηελ θξνληίδα θαη ρξήζε 

πεηξακαηφδσσλ (National Institutes of Health Guide for the Care and Use of Laboratory animals). 

Γηα ηελ αλάιπζε πξσηετλψλ θαηά western ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηζηνί πνπ απνκνλψζεθαλ απφ 

αξζεληθά δψα ειηθίαο 8 εβδνκάδσλ. 

 

3. Aιπζηδσηή αληίδξαζε ηεο πνιπκεξάζεο (ΡCR). 

     Ζ αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (ΡCR) αθνξά ηελ απνκφλσζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

αιιεινπρίαο DNA, κέζσ ηεο ελδπκηθήο αλαπαξαγσγήο ηνπ. Ζ αιιεινπρία ηνπ γνληδίνπ (ή 

ζξαχζκαηνο DNA) είλαη απαξαίηεηε γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπλζεηηθψλ DNA νιηγνλνπθιενηηδίσλ 

ην θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη ζπκπιεξσκαηηθά κε κία απφ ηηο αιπζίδεο ηνπ δίθισλνπ DNA. Ζ 

PCR είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηε κέζνδνο δεδνκέλνπ φηη  ην ηειηθφ πξντφλ κεηά απφ 30-40 

θχθινπο αλέξρεηαη ζην έλα δηζεθαηνκκχξην αληίγξαθα ηεο αξρηθήο αιιεινπρίαο. Ζ επψαζε 

γίλεηαη ζε ζπζθεπή ΡCR θαη ε αληίδξαζε πεξηιακβάλεη δηαδνρηθά ηελ απνδηάηαμε ηνπ cDNA 

ζηνπο 94
o
C, ηελ ςχμε ηνπ ζηνπο 61

o
C πξνθεηκέλνπ λα  επηθνιιεζνχλ νη εθθηλεηέο ζηα 

ζπκπιεξσκαηηθά ηκήκαηα ηνπ DNA θαη ηελ ζχλζεζε ηεο αιιεινπρίαο DNA πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ηνπο εθθηλεηέο, ηα νιηγνλνπθιενηίδηα (dNTPs) θαη ηελ πνιπµεξάζε. 

     Ζ PCR εθαξκφζηεθε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ γνλφηππνπ ησλ RGS9
+/+

 θαη RGS9
-/-

 δψσλ. Σα 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην πξφγξακκα πνπ αθνινπζήζεθε αληηπαξαηίζεληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/DNA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B6%CF%85%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
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    PCR PROGRAM: 

     Step 1      94oC      3min 

     Step 2      94oC      1min 

     Step 3       61oC      1min 

     Step4      72oC      1min 

     Step5      Δπαλάιεςε  2-4      35x 

     Step6      72oC      10min 

     Step7      4oC      for ever 

 

Πίλαθαο 1: Τιηθά θαη πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ  RGS9 PCR 

 

P1: GTAACAGCTGCTGTTCCAAAATCG 

                                                   P2: TGCATTCTGACTAAAGTCTCTGGG 

P3: CGGCGAGGATCTCGTCGTGACCCA 

Πίλαθαο 2: Primers 

 

     ddH2O                                                         10.8 κl 

     Betaine        5 κl 

     10x Buffer 

      (w/o MgCl) 
       2.5 κl 

     25mM MgCl        1.25 κl 

     2mM dNTPs        2.5 κl 

     Primer1 (reverse)        0.6κl 

     Primer2 (wt forward)   

     Primer3 (ko forward) 

       0.6 κl 

       0.6 κl 

     Taq        0.5 κl 

     DNA        0.8 κl 
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4. Δπεμεξγαζία ηνκψλ εγθεθαιηθνχ ηζηνχ 

 

Θαλάησζε δψσλ θαη κνληκνπνίεζε ησλ εγθεθάισλ κέζσ δηάρπζεο παξαθνξκαιδευδεο 

-Παξαθνξκαιδεχδε (PFA) 4% (1x PBS 1000ml+40gr PFD), 

-Φαηλνβαξβηηφιε  (ελδνπεξηηνληαθή ρνξήγεζε-ip ~0.2ml), 

-1x PBS (1:10 αξαίσζε 10xPBS). 

     Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ κειεηψλ, ηα δψα ζαλαηψλνληαλ κε ζθνπφ ηελ 

ιήςε ησλ εγθεθάισλ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε αλνζνηζηνρεκηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ 

αλνζνθζνξηζκνχ. Σα πνληίθηα αλαηζζεηνπνηνχληαη κε κηθξή δφζε θαηλνβαξβηηφιεο (~0,2ml) θαη 

ελψ είλαη αθφκα ελ δσή γίλεηαη άκεζε δηάλνημε ηνπ ζσξαθηθνχ θισβνχ θαη άκεζε ηνπνζέηεζε 

εηδηθήο αληιίαο έγρπζεο ζηελ αξηζηεξή θαξδηαθή θνηιία, ελψ ηαπηφρξνλα γίλεηαη δηάλνημε ηνπ 

δεμηνχ θαξδηαθνχ σηίνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηά ν θαζαξηζκφο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, κε 1xPBS γηα πεξίπνπ 3-5 ιεπηά θαη ζπλερή αθφινπζε έγρπζε 4%, 

παξαθνξκαιδευδεο γηα επηπιένλ 15 ιεπηά, γηα ηελ ζσζηή κνληκνπνίεζε ηνπ εγθεθαιηθνχ 

παξεγρχκαηνο. Με ην ηέινο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, αθαηξείηαη άκεζα ν εγθέθαινο θαη 

απνζεθεχεηαη ζε δηάιπκα PFA 4%, γηα 6 ψξεο θαη ελ ζπλερεία ζε δηάιπκα ζνπθξφδεο 30% γηα 

επηπιένλ 24-48 ψξεο. Αθνχ ν εγθεθαιηθφο ηζηφο έρεη κνληκνπνηεζεί ζσζηά, αθνινπζεί ν 

ηεκαρηζκφο ηνπ ζε ιεπηέο ηνκέο ησλ 40κm ζε εηδηθφ θξπνηφκν κε ηελ ρξήζε μεξνχ πάγνπ.  

Οη ηνκέο απνζεθεχνληαη ζηνπο 4
0 

C ζε δηάιπκα ζπληήξεζεο πνπ απνηειείηαη απφ 1xPBS + Na 

Azide 0,05% κέρξη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κειέηεο αλνζνηζηνρεκείαο ή αλνζνθζνξηζκνχ. Γηα ηελ 

αλάιπζε πξσηετλψλ κε Western ρξεζηκνπνηήζεθαλ εγθεθαιηθνί ηζηνί πνπ απνκνλψζεθαλ ρσξίο 

δηαδηθαζίεο κνληκνπνίεζεο θαη θπιάρζεθαλ ζηνπο  -80
0
C ακέζσο κεηά ηελ απνκφλσζε ηνπο. 

 

5. Αλνζνηζηνρεκεία θζνξηζκνχ θαη δηπιφο αλνζνθζνξηζκφο 

      

     Ζ κέζνδνο ηνπ απινχ θαη δηπινχ αλνζνθζνξηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε αληίζηνηρα γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο ζσζηήο θαηαλνκήο θαη έθθξαζεο ηεο RGS9-2 ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ (επηθιηλήο ππξήλαο θαη ξαρηαίν ξαβδσηφ) θαη γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο απνθιεηζηηθήο 

έθθξαζεο ηνπ ηνχ κφλν ζηα λεπξηθά θχηηαξα θαη φρη ζε γινηαθά θχηηαξα. 

 

Τιηθά 

1) GFP (Green Fluoresence protein) 
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Πξψην αληίζσκα (Primary) : 1:2000 chicken 

Γεχηεξν αληίζσκα (Secondary): 1:250 Cy2 anti chicken (Jackson Immunoresearch, West Grove, 

PA, USA) 

2) GFAP-(Glial fibrillary acidic protein) αληίζσκα ησλ γινηαθψλ θπηηάξσλ (Abcam) 

Primary : 1/1000 rabbit 

Secondary : 1/300 Cy3 a-rabbit (Jackson Immunoresearch, West Grove, PA, USA) 

3) NeuN-(Neuronal nuclei antibody) αληίζσκα ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ (Invitrogen) 

Primary: 1:250 mouse, 

Secondary : 1:300 Cy3 a-mouse (Jackson Immunoresearch, West Grove, PA, USA) 

 

Καζψο θαη: 

1xPBS, 10% Triton X, NDS, DPX glue, ETOH, Xylene. 

Αξρηθά γίλεηαη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εγθεθαιηθψλ ηνκψλ απεηθφληζεο ηεο πεξηνρήο εθινγήο 

απφ θάζε είδνο δψσλ (ηνκέο απφ δψν κάξηπξα ή πνληηθφ πνπ ππεξεθθξάδεη κνξθέο ηεο RGS9-2) 

θαη ηνπνζεηνχληαη ειεχζεξα ζε ρσξηζηά πεγαδάθηα ελφο 12 well-plate κε 1ml 1x PBS ζε έθαζην. 

Αθνινπζνχλ ζχληνκεο  πιχζεηο κε 1xPBS (ζχλνιν 3 πιχζεηο, 1 πιχζε αλά 3 ιεπηά). 

Δλ ζπλερεία νη ηνκέο επσάδνληαη ζε δηάιπκα απνθιεηζκνχ γηα 1 ψξα γηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ κε 

εηδηθψλ αληηγνληθψλ ζέζεσλ, πνπ απνηειείηαη απφ 3% NDS, 0,3% Triton X (10%) θ 1xPBS 

(ζπγθέληξσζε ζηνλ ηειηθφ φγθν) θαη ζηελ ζπλέρεηα επσάδνληαη κε ηα πξψηα αληηζψκαηα γηα 16 

ψξεο ζηνπο 4
0 
C ππφ ζπλερή αξγή αλάδεπζε. 

Αθνινπζνχλ 3 ζχληνκεο πιχζεηο ησλ 3 ιεπηψλ έθαζηε (3x3) κε 1xPBS γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

κε δεζκεπκέλνπ πξψηνπ αληηζψκαηνο θαη επψαζε κε ην δεχηεξν αληίζσκα γηα 4 ψξεο ζε 

ζθνηεηλέο ζπλζήθεο θαη ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Δλ ζπλερεία αθνινπζνχλ 3 αθφκε πιχζεηο ησλ 3 

ιεπηψλ κε 1x PBS θαη νη ηνκέο κεηαθέξνληαη θαη απιψλνληαη ζε αληηθεηκελνθφξνπο πιάθεο φπνπ 

αθήλνληαη λα κνληκνπνηεζνχλ κέρξη λα ζηεγλψζνπλ.  

Ακέζσο κεηά ηελ κνληκνπνίεζε ηνπο μεθηλάεη ε δηαδηθαζία αθπδάησζεο ζχκθσλα κε ην 

παξαθάησ πξσηφθνιιν ζε εηδηθή hood εμαεξηζκνχ ππν ρακειφ θσηηζκφ: 

 Πιχζε ζε 70% αηζαλφιεο γηα 30 δεπηεξφιεπηα 

 Πιχζε ζε 96% αηζαλφιεο γηα 30 δεπηεξφιεπηα 

 Πιχζε ζε 100% αηζαλφιεο γηα 30 δεπηεξφιεπηα 

 Μνληκνπνίεζε ζε μπιφιε γηα 3 ιεπηά 
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 Μνληκνπνίεζε ζε μπιφιε γηα 10 ιεπηά 

Δπηθφιιεζε θαιππηξίδαο κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ δηαιχκαηνο DPΥ (Sigma-Aldrich). 

Οη θαιππηξίδεο κε ηνλ κνληκνπνηεκέλν ηζηφ απνζεθεχνληαη ζε ζθνηεηλέο ζπλζήθεο κέρξη ηελ 

πεξαηηέξσ εθηίκεζε ηνπο. Σα δείγκαηα εθηηκήζεθαλ κε ζπλεζηηαθφ κηθξνζθφπην θζνξηζκνχ 

(TCS-NT Laser Scanning microscope, Leica) θαη ρξήζε ειαηνθαηαδπηηθνχ θαθνχ HCX PL APO 

40x/1.25. 

 

6. Αλάιπζε πξσηετλψλ θαηά Western ζε πεθηή 

πνιπαθξπιακίδεο (SDS-PAGE) 

 

Τιηθά: 

Lawryl sulfate (SDS), Tris, Ammonium persulfate, Γιπθεξφιε, Bromophenol blue (Sigma) 

Bis acrylamide, kaleidoscope marker, κεκβξάλε ληηξνθπηηαξίλεο, Wattman paper (Biorad) 

Beta-mercaptoethanol (Fluka), Methanol (Scahrlau), Tween (Sigma), χζηεκα ρεµεηνθσηαχγηαο 

ECL (Pierce), 10X PBS (Gibco), Ξεξφ γάια (Regilait). 

 

Γηαιχκαηα: 

1. Aπνδηαηαθηηθφ δηάιπκα κεηνπζίσζεο 3x (Sample buffer 3x) 50ml: 

3gr SDS, 15ml γιπθεξφιεο, 15ml 0.5M Tris, 0.15gr θπαλνχλ ηεο βξσκνθαλφιεο(pH 6,8) 

Σειηθφο φγθνο: 450κl 3x απνδηαηαθηηθνχ δηαιχκαηνο, 50κl β-κεξθαπηναηζαλφιεο 

2. Γηάιπκα δηαρσξηζκνχ 500 ml (pH 8.9) 

Tris 90gr, SDS 2gr 

3. Γηάιπκα επηζηνίβαμεο 500 ml (pH 6.8) 

Tris 15,15gr, SDS 1gr 

4. ∆ηάιπµα ειεθηξνθφξεζεο 10x 500ml (pH 8.3) 

Σris 15gr, Γιπθίλε 71gr, SDS 5gr 

Σειηθφο φγθνο: 100ml δηαιχκαηνο ειεθηξνθφξεζεο, 900ml απεζηαγµέλνπ λεξνχ 

5. Γηάιπκα κεηαθνξάο πξσηετλψλ 10x 500ml (pH 8.3) 

Σris 15gr, Γιπθίλε 71gr , SDS 0.5gr  

Σειηθφο φγθνο: 100ml δηαιχκαηνο κεηαθνξάο πξσηετλψλ, 200ml κεζαλφιεο, 

700ml απεζηαγµέλνπ λεξνχ. 
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6. Παξαζθεπή πεθηήο πνιπαθξπιαµηδίνπ 

6α. Πήθησκα δηαρσξηζµνχ 10% (15ml)                     6β. Πήθησκα επηζηνίβαμεο (10ml) 

∆ηάιπµα δηαρσξηζµνχ 3.75 ml                                ∆ηάιπµα επηζηνίβαμεο 2.5 ml 

∆ηάιπµα αθξπιαµίδεο 30% 4.98 ml                        ∆ηάιπµα αθξπιαµίδεο 30% 1.2 ml 

SDS 10% 150κl                                                       SDS 10% 100κl 

Απεζηαγµέλν λεξφ 6.025 ml                                   Απεζηαγµέλν λεξφ 6.2 ml 

APS 10% 300µl                                                       APS 10% 30µl 

TEMED 6.78µl                                                        TEMED 10µl 

 

7. Γηάιπκα PBS-T 1X 500ml (pH 7.6) 

50ml 10X PBS, 500κl Tween 

8. Γηάιπκα γάιαθηνο 3% ζε 1Υ PBS-Tween 

50ml 1X PBS-T, 1.5 gr γάιαθηνο 

 

Αληηζψκαηα: 

i) Rabbit protein A-purified anti-RGS9-antibody (1:10,000) δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Stephen Gold 

& V. Zachariou (UT Southwestern Medical center, Dallas, TX) 

 

     Σα πξσηετληθά δείγκαηα πξηλ απφ ηελ ειεθηξνθφξεζε δηαιχζεθαλ ζε απνδηαηαθηηθφ δηάιπκα 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζεξκάλζεθαλ ζηνπο 95 ºC γηα 4 ιεπηά, ψζηε λα επηηεπρζεί ε πιήξεο απνδηάηαμε 

ησλ πξσηετλψλ.  Γηα ηελ αλάιπζε πξσηετλψλ θαηαζθεπάζηεθαλ πεθηψκαηα κε 10% 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε αθξπιακίδε. Αξρηθά εθρχζεθε ην πήθησκα δηαρσξηζκνχ θαη κεηά ηνλ 

πνιπκεξηζκφ ηνπ πξνζηέζεθε ην πήθησκα επηζηνίβαμεο. Σα δείγκαηα θνξηψζεθαλ ζηηο 

αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη ειεθηξνθνξήζεθαλ ζηα 30Volt κέρξη λα δηαλχζνπλ ην πήθησκα 

επηζηνίβαμεο θαη έπεηηα ζηα 100 Volts κέρξη λα δηαρσξηζηνχλ κε βάζε ην κνξηαθφ ηνπο βάξνο. 

Μεηά ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο νη πξσηεΐλεο κεηαθέξζεθαλ ηνπο ζε κεκβξάλε ληηξνθπηηαξίλεο 

(Biorad 0.45κm) κε ειεθηξνθφξεζε ζηα 300mA γηα 1 ψξα κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαιχκαηνο 

κεηαθνξάο. ηε ζπλέρεηα ε κεκβξάλε εθπιχζεθε απφ ηπρφλ ππνιείκκαηα ηνπ πεθηψκαηνο θαη 

επσάζηεθε γηα 1 ψξα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ κε δηάιπκα γάιαθηνο 3% ζε PBS-Tween 

(δηάιπκα blocking) γηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ κε εηδηθψλ αληηγνληθψλ ζέζεσλ.  Αθνινχζεζαλ 3 

εθπιχζεηο ησλ 15 ιεπηψλ κε ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ κε δεζκεπκέλνπ αληηζψκαηνο θαη ζηε 

ζπλέρεηα επψαζε γηα 1 ψξα κε ην δεχηεξν αληίζσκα ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην έλδπκν ηεο 

ππεξνμεηδάζεο, αξαησκέλν ζε δηάιπκα απνθιεηζκνχ (blocking). Μεηά απφ αθφκα 3 πιχζεηο, φπσο 

θαη παξαπάλσ, νη αλνζνεληνπηδφκελεο πξσηετληθέο δψλεο αληρλεχζεθαλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
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εληζρπκέλεο ρξσκνθσηαπγεηαο ECL ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ηεο Pierce. Ζ έληαζε ηεο θάζε 

δψλεο είλαη αλάινγε ηεο πνζφηεηαο ηεο πξσηεΐλεο θαη ε πνζνηηθνπνίεζε ηνπο έγηλε κε ηε ρξήζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Molecular Analyst Software (BioRad, Palo Alto, CA, USA). 

 

 

7. Υεηξνπξγείν 

 

7.1 Αλαηζζεζία δψσλ 

     Γηα ηελ αλαηζζεηνπνίεζε ησλ δψσλ πξν ρεηξνπξγείνπ ρξεζηκνπνηήζεθε AVERTINE 

(ηξηβξνκνεζαλφιε) αλαηζζεηηθφ πνπ παξαζθεπάδεηαη ζην εξγαζηήξην ιίγεο ψξεο πξν 

ρεηξνπξγείνπ θαη απνζεθεχεηαη ζε ζθνηεηλέο ζπλζήθεο θαη ζεξκνθξαζία 4
0 

C κέρξη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί. 

 

Τιηθά: 

1) 1,25gr 2-2-2 tribromoethanol (Aldrich) 

2) 2,5 ml 2-methyl-2- butanol (tertiary arnyl alcohol, Aldrich) 

3) 100ml απνζηαγκέλν λεξφ 

Πξνζζέηνπκε ηελ ηξηβξνκνεζαλφιε ζηελ 2-κέζπι-2-βνπηάλνιε θαη αλαδεχνπκε ζπλερψο ζε 

ζεξκαηλφκελε εζηία ζηνπο 50
0 
C κέρξηο φηνπ δηαιπζεί ηειείσο ε ηξηβξνκνεζαλφιε. Πξνζηίζεηαη ην 

απνζηαγκέλν λεξφ ζην αλσηέξσ δηάιπκα θαη αλαδεχνπκε ζπλερψο κέρξηο φηνπ δηαιπζεί ε 

βνπηαλφιε πιήξσο. Απνζεθεχεηαη ζε ζθνηεηλέο ζπλζήθεο θαη ζεξκνθξαζία 4
0 

C. Πξηλ απφ ηελ 

ρξήζε πξνζεξκαίλεηε ζε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο 37
0
 C θαη αλαδεχεηαη δπλαηά. Ζ πξνηεηλφκελε 

δνζνινγία ζηα πνληίθηα είλαη 0,2 ml γηα θάζε 10gr ζσκαηηθνχ βάξνπο κε αζθαιή κέγηζηε 

δνζνινγία ιήςεο έσο θαη 1,5 θνξά ηελ πξνηεηλφκελε δφζε. 

 

7.2 ηεξενηαθηηθφ Υεηξνπξγείν 

     Ζ έγρπζε ησλ ηψλ ζηηο επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ (επηθιηλή ππξήλα θαη ξαρηαίν 

ξαβδσηφ) γίλεηαη κε ζηεξενηαθηηθή επέκβαζε, κηα ηξηζδηάζηαηε ρεηξνπξγηθή ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί αθξηβείο ζπληεηαγκέλεο ζηηο ηξείο δηαζηάζεηο (AP, ML, DV) θαη επηηξέπεη ηελ 

αθξηβή έγρπζε ησλ ηψλ ζηηο ελ ησ βάζεη δνκέο ηνπ εγθεθάινπ. Οη ζπληεηαγκέλεο ηεο έγρπζεο 

έρνπλ επηιερζεί θαη ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηνλ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν άηιαληα αλαηνκίαο 
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εγθεθάινπ πνληηθψλ ηνπ Γεσξγίνπ Παμηλνχ (mouse brain atlas) κε ζεκείν αλαθνξάο ην ζεκείν 

ηνκήο ηεο νβειηαίαο κε ηελ ζηεθαληαία ξαθή ηνπ θξαλίνπ, επξέσο γλσζηφ θαη σο βξέγκα. Οη 

πεξηνρέο νη νπνίεο επηιέρζεθαλ λα γίλεη ε έγρπζε ζχκθσλα κε πξνεγνχκελε βηβιηνγξαθία ζην 

ζέκα (Zachariou et al., 2003), θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρέδην πεξηθπθισκέλεο ζε ηεηξάγσλν. 

 

     Γηα ην ρεηξνπξγείν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελήιηθα αξζεληθά C57/BL6 πνληίθηα θαη εηδηθφ 

ζηεξενηαθηηθφ κεράλεκα. 

 

Σν δψν ζηαζεξνπνηείηαη ζην κεράλεκα κε θαζήισζε ηεο θεθαιήο κέζσ δχν εηδηθψλ σηηθψλ 

δνθίδσλ θαη κίαο δνθίδαο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ πξφζζησλ νδφλησλ (θνπηήξεο). Μεηά ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αλαηζζεηνπνηεκέλνπ δψνπ γίλεηαη απνθάιπςε ηνπ θξαλίνπ ηνπ, κε 

πξνζζνπίζζηα ηνκή, θαη ειέγρεηαη ε ζσζηή επζπγξάκκηζε ηνπ θξαλίνπ ζε νξηδφληηα ζέζε κε ηελ 

ρξήζε ηνπ ζηεξενηαθηηθνχ κεραλήκαηνο. Απηφ επηηπγράλεηαη φηαλ νη θάζεηεο (Dorsoventral) 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ βξέγκαηνο θαη ηνπ ιάκδα βξίζθνληαη αθξηβψο ζην ίδην χςνο κεηαμχ ηνπο θαη 

φηαλ θαη νη πιάγηεο (Mediolateral) ζπληεηαγκέλεο, +/-0.2 mm δεμηά θαη αξηζηεξά απφ ην βξέγκα, 

βξίζθνληαη επίζεο αθξηβψο ζην ίδην χςνο κεηαμχ ηνπο. 
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     Οη ηνί εγρχνληαη, κέζσ εηδηθψλ ζηεγαλψλ ζπξίγγσλ έγρπζεο Hamilton ηνπ 1ml, ζε φγθν 4-5κl 

(40% αχμεζε ζηελ έθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο ρσξίο ηζηηθή βιάβε) ζηελ πεξηνρή ηνπ επηθιηλνχο 

ππξήλα ζε ζπληεηαγκέλεο AP +1.6mm, ML +/-1.5mm & DV – 4.5mm ππφ γσλία 10
0 

κνηξψλ ζε 

ζρέζε κε ην βξέγκα θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ ζε ζπληεηαγκέλεο AP 

+1.5mm, ML +/-1.8mm, DV – 3.5mm απφ ην ζεκείν αλαθνξάο πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε είλαη ην βξέγκα. 

 

     ηελ ζπλέρεηα ηα δψα επηζηξέθνπλ ζε εηδηθφ δσκάηην ππφ ζπλζήθεο δσδεθαψξνπ θχθινπ 

θσηφο/ζθφηνπο, κεηά απφ εηδηθή θξνληίδα ηνπ ηξαχκαηνο, κε ειεχζεξε πξφζβαζε ζε λεξφ θαη 

θαγεηφ. Σα δψα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο ηνπιάρηζηνλ 4-6 εβδνκάδεο κεηά 

ηελ επέκβαζε.  

 

8. πκπεξηθνξηθέο Μειέηεο 

 

     Αξρηθά εθαξκφζηεθαλ ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο γηα ηελ πιήξε δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

RGS9 πξσηεΐλεο ζηηο εμαξηεζηνγφλεο, αλαιγεηηθέο θαη αληακνηβηθέο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο θαη 

θαηληαλχιεο,
 
ζε δηαγνληδηαθά δψα RGS9 

+/+
 θαη RGS9 

-/-
. Λφγσ φκσο ηεο ήδε θεθηεκέλεο γλψζεο 

φηη νη εμαξηεζηνγφλεο θαη εληζρπηηθέο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο αζθνχληαη έπεηηα απφ δηέγεξζε ησλ 

κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ ζην ξαβδσηφ ζψκα θαη ηδίσο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα ελψ νη αλαιγεηηθέο 

δξάζεηο επηηπγράλνληαη κέζσ δηέγεξζεο ηνπ κ-νπηνεηδή ππνδνρέα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ θαηέζηεζαλ δπλαηή ηελ αλάγθε λα δηεξεπλεζνχλ πην εηδηθά νη αιιαγέο ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ κέζσ επηιεθηηθήο ππεξέθθξαζεο ή αλαζηνιήο ηεο δξάζεο ηεο RGS9-2 
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ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ (επηθιηλή ππξήλα θαη ξαρηαίν ξαβδσηφ). Γηα ηελ 

κειέηε ηεο ζεκαζίαο ππεξέθθξαζεο ή αλαζηνιήο ηεο ελδνγελνχο RGS9-2, ζηνπο ζεκαληηθνχο γηα 

ηνλ κεραληζκφ ηνπ εζηζκνχ λεπξψλεο ηνπ επηθιηλή ππξήλα θαη ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νκάδεο δψσλ ζηηο νπνίεο είρε γίλεη έγρπζε εηδηθψλ ητθψλ θαηαζθεπψλ:  

1) pAAV-RGS9-2-EGFP (γηα ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2), 2) pAAV-RGS9-2-DEPless-ΔGFΡ (γηα 

αλαζηνιή δξάζεο ηεο ελδνγελνχο RGS9-2) θαη 3) pAAV-GFP σο ηφο κάξηπξαο. 

     Πνιιαπιέο κειέηεο κε ΑΑV oρήκαηα έδεημαλ φηη ν ηφο θζάλεη ζην κέγηζην δπλαηφ επίπεδν 

έθθξαζεο 3 εβδνκάδεο κεηά ηελ ζηεξενηαθηηθή έγρπζε ηνπ. Οη ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο άξρηδαλ 

πάληα 4-6 εβδνκάδεο κεηά ηελ έγρπζε έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη κέγηζηε έθθξαζε ηνπ ηνχ θαη λα 

κεζνιαβεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ εγρείξεζε γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο 

αλάθακςε ησλ δψσλ απφ ηελ ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία. Όιεο νη ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο είλαη 

γλσζηά παξαδείγκαηα αμηνιφγεζεο ηεο εμάξηεζεο, αληακνηβήο, αλνρήο θαη αλαιγεζίαο. 

 

8.1 Γνθηκαζία εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ζηνλ ρψξν 

     Αξζεληθά πνληίθηα 4-6 εβδνκάδσλ ηνπνζεηνχληαη ειεχζεξα ζηελ ζπζθεπή εμαξηεκέλεο 

πξνηίκεζεο ρψξνπ θαη κεηξάηαη ν ρξφλνο πνπ πεξλνχλ ζε θάζε έλα απφ ηα 2 ηκήκαηα ηεο 

ζπζθεπήο γηα 20 ιεπηά. Ζ ζπζθεπή απνηειείηαη απφ 2 δηαθνξεηηθά δηακεξίζκαηα κε δηαθνξεηηθά 

νπηηθά θαη απηηθά εξεζίζκαηα ηα νπνία βνεζάλε ην δψν λα ζπζρεηίζεη ηα δηαθνξεηηθά 

δηακεξίζκαηα κε ηελ ιήςε ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο (δηαθνξεηηθά παηψκαηα θαη ρξψκα 

ηνηρσκάησλ). Σα δψα ρσξίδνληαη ζε 2 νκάδεο, ηνπο κάξηπξεο πνπ ιακβάλνπλ κφλν θπζηνινγηθφ 

νξφ πξσί θαη απφγεπκα θαη ηα δψα πνπ ιακβάλνπλ ην πξσί θπζηνινγηθφ νξφ ζην έλα απφ ηα δχν 

δηακεξίζκαηα θαη ην απφγεπκα κνξθίλε ζην άιιν δηακέξηζκα. Ζ ρνξήγεζε ηεο θάζε νπζίαο γίλεηε 

ζην ίδην δσκάηην ρνξήγεζεο πάληα. 

     Σέζζεξηο εβδνκάδεο κεηά ην ρεηξνπξγείν ηα δψα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ εηδηθφ θισβφ θαη αξρηθά 

κεηξάηαη ε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα (baseline) ησλ δψσλ, ρσξίο ρνξήγεζε νπζίαο, φπνπ ηα δψα 

ζπλήζσο δείρλνπλ ίδηα πξνηίκεζε ρψξνπ θαη γηα ηα δχν δηακεξίζκαηα ηεο ζπζθεπήο. Απφ ηελ 

επφκελε εκέξα φια ηα δψα (θαη ησλ δχν νκάδσλ) ιακβάλνπλ θπζηνινγηθφ νξφ ζην έλα δσκάηην 

θάζε πξσί θαη κνξθίλε ζην άιιν δσκάηην ην απφγεπκα γηα 2-3 ζπλερφκελεο εκέξεο, έηζη ψζηε ηα 

πεηξακαηφδσα λα κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ ην έλα ηκήκα ηεο ζπζθεπήο κε ηελ ρνξήγεζε ηεο ππφ 

εμέηαζεο νπζίαο θαη ην άιιν κε ηελ ρνξήγεζε θπζηνινγηθνχ νξνχ. Σελ 4
ε
 κέξα ηα δψα 

ηνπνζεηνχληαη ειεχζεξα κέζα ζηνλ θισβφ κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ δψνπ θαη ζηα δχν 

δηακεξίζκαηα ηνπ θισβνχ, ρσξίο ηελ ρνξήγεζε νπζίαο γηα 20 ιεπηά ην απφγεπκα θαη κεηξάηαη ν 

ζπλνιηθφο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ θάζε δψνπ ζε θαζέλα απφ ηα δχν δηακεξίζκαηα ηνπ θισβνχ. 
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Αχμεζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζην ηκήκα ηεο ζπζθεπήο  πνπ ζπλδπάζηεθε κε ηελ ππφ εμέηαζε 

νπζία, ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν ζην ίδην ηκήκα ηελ πξψηε κέξα ηνπ πεηξάκαηνο, ζεκαίλεη φηη ε 

νπζία έρεη αληακνηβηθέο ηδηφηεηεο. Ζ παξαπάλσ δνθηκαζία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηεξεπλεζεί ε 

επίπησζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ επηπέδσλ ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα ζηηο αληακνηβηθέο 

ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο. 

 

8.2 Γνθηκαζία θηλεηηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 

     Ζ θηλεηηθή αληακνηβηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο κνξθίλεο αμηνινγήζεθε κε ην ηεζη θηλεηηθφηεηαο. 

Σα δψα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθνχο θισβνχο θηλεηηθφηεηαο, νη νπνίνη πεξηβάιινληαη απφ 

αηζζεηήξεο  πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα. Οη θαηαγξαθέο ρσξίδνληαη ζε δχν είδε 

κεηξήζεσλ θηλεηηθφηεηαο, ηελ κεηθηνχ ηχπνπ (νιηθή θηλεηηθφηεηα=grouming+locomotion) φπνπ 

θαηαγξάθεηαη θάζε θίλεζε ηνπ δψνπ αθφκα θαη φηαλ δελ βαδίδεη κε ηελ κέηξεζε ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο δηάζπαζεο ηεο ίδηαο αθηίλαο ελ ζπλερεία, θαη ηελ ακηγή θηλεηηθφηεηα ηνπ 

δψνπ (πεξηπαηεηηθή θηλεηηθφηεηα) φπνπ κεηξάηαη κφλν ε δηάζπαζε δηαθνξεηηθήο αθηίλαο θάζε 

θνξά (ελψ βαδίδεη). Ζ δνθηκαζία έρεη δηάξθεηα 10 εκεξψλ, κε κφλν κία κέηξεζε ηελ εκέξα, εθ 

ησλ νπνίσλ νη πξψηεο 3 εκέξεο είλαη εκέξεο εμνηθείσζεο ηνπ δψνπ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο 

εμαιείθνληαο φζν ηνλ δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηνλ παξάγνληα άγρνο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο. 

     Έηζη ηηο 3 πξψηεο εκέξεο ρνξεγείηαη ζηα δψα θπζηνινγηθφο νξφο ππνδνξίσο θαη ηνπνζεηνχληαη 

ζηνλ θισβφ κέηξεζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο γηα δηάξθεηα 30 ιεπηψλ (baseline ηηκέο). Σελ Σξίηε 

εκέξα ιήςεο θπζηνινγηθνχ νξνχ αλ ηα δψα έρνπλ εμνηθεησζεί ζσζηά ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ 

ρακειή θηλεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε εκέξα ρνξήγεζεο. Δθφζνλ έρεη επηηεπρζεί 

εμνηθείσζε, ηελ ίδηα κέξα γίλεηαη ρνξήγεζε 10mg/kg κνξθίλεο ππνδνξίσο θαη κέηξεζε ηεο 

θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δψνπ ακέζσο κεηά ηελ ρνξήγεζε κνξθίλεο γηα 30 ιεπηά. Απηφ 

επαλαιακβάλεηαη γηα 6-7 εκέξεο κε ηελ ίδηα δφζε κνξθίλεο θάζε θνξά θαη απηφ πνπ πεξηκέλνπκε 

λα δνχκε είλαη ε ζηαδηαθή θαη δηαδνρηθή αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ δψσλ κε ηελ ίδηα 

θαζεκεξηλά ρνξεγνχκελε δφζε κνξθίλεο θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Σν εχξεκα απηφ 

απεηθνλίδεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ ζηηο αληακνηβηθέο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο.  

 

8.3 Γνθηκαζία κέηξεζεο ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ (εμάξηεζεο) 

     Απμαλφκελεο δφζεηο κνξθίλεο (20mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg, 100mg/kg) ρνξεγνχληαη 

ελδνπεξηηνληαθή θάζε 8 ψξεο γηα 2,5 εκέξεο ζε αξζεληθά C57BL6 πνληίθηα. Σελ ηξίηε εκέξα 

πξνθαιείηαη ην ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν κε ππνδφξηα έλεζε λαινμφλεο 1mg/kg (αληαγσληζηή 
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νπηνεηδψλ) δχν ψξεο κεηά ηελ ηειεπηαία ρνξήγεζε κνξθίλεο. Σα ζπκπηψκαηα θαηαγξάθνληαη 

πνζνηηθά γηα 25 ιεπηά ρσξηζκέλα ζε πεξηφδνπο ησλ 5 ιεπηψλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

δηάξξνηα, απψιεηα βάξνπο, άικαηα, νπηζζνβάδηζε, ηίλαγκα ζψκαηνο, ηξφκνο άθξνπ πνδφο, ξίγνο, 

πηψζε βιεθάξσλ, πεξηπνίεζε ζψκαηνο, αληαλαθιαζηηθφ κάζεζεο.  

     Ζ έληαζε ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ κεηξήζεθε πνζνηηθά σο ε κέζε ηηκή αληαπφθξηζεο ηεο 

θάζε νκάδαο ζε θάζε ζχκπησκα ρσξηζηά θαη ζπγθξίζεθε κεηαμχ ησλ νκάδσλ δψσλ πνπ ελέζεθαλ 

κε ηνλ ηφ πνπ έθεξε ηελ RGS9-2-EGFP ή ηελ dominant negative RGS9-2-DEPless-EGFP 

κεηαιιαγκέλε κνξθή ζε ζχγθξηζε κε απηή ησλ πνληηθψλ πνπ είραλ ελεζεί κε GFP ηφ ζηνλ 

επηθιηλή ππξήλα θαη ξαρηαίν ξαβδσηφ αληίζηνηρα. 

 

8.4 Γνθηκαζίεο αλαιγεζίαο θαη αλνρήο ζηα νπηνεηδή 

8.4.1. Γνθηκαζία αλαιγεζίαο  

     Αξζεληθά πνληίθηα C57BL6, 2-3 κελψλ ηνπνζεηνχληαη ζε ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα κε ζηαζεξή 

ζεξκνθξαζία 52
0 

C θαη κεηξάηαη ν ρξφλνο απνκάθξπλζεο ελφο εθ ησλ δχν πεικάησλ ησλ πίζσ 

πνδηψλ ηνπ απφ ηελ ζεξκή πιάθα θαη γιείςηκν απηνχ ή μαθληθή αλαπήδεζε ηνπ δψνπ ζηνλ αέξα 

(ζεκεία αίζζεζεο πφλνπ). Σν κνληέιν ζεξκήο πιάθαο απνηειεί έλα απφ ηα θιαζηθά θαη θνηλψο 

απνδεθηά κνληέια κέηξεζεο αλαιγεζίαο. 

     Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ πεηξάκαηνο αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ νκάδεο δηαγνληδηαθψλ δψσλ 

RGS9
+/+

 ζε ζχγθξηζε κε ηα RGS9
-/- 

θαη ζηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νκάδεο πνληηθψλ πνπ 

είραλ ελεζεί κε γελεηηθά κεηαιιαγκέλνπο ηνχο pAAV- RGS9-2-GFP,  pAAV- RGS9-2-DEPless-

GFP θαη pAAV-GFP ζε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε. 

Αξρηθά κεηξήζεθαλ νη ηηκέο βαζηθήο αλαιγεηηθήο αληαπφθξηζεο (ρσξίο ρνξήγεζε νπηνεηδνχο) θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ρνξεγήζεθε ζηα δψα ε νπζία επηινγήο (κνξθίλε ή θαηληαλχιε), ππνδνξίσο ζε 

δφζεηο (5-20mg/kg ή 0,063-0,250 mg/ml αληίζηνηρα). Ζ κέηξεζε επαλαιήθζεθε κηζή ψξα κεηά 

ηελ ρνξήγεζε ηνπ νπηνεηδνχο θαη κεηξήζεθε ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο ηνπ δψνπ ζην ζεξκφ αιγεηλφ 

εξέζηζκα. Ζ αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε εθθξάδεηαη σο ε κέζε πνζνζηηαία ηηκή %MPE, φπνπ 

MPE=100x(drug analgesic response-basal level)/(cut off time-basal levels). Πξνο απνθπγή ηζηηθήο 

βιάβεο απφ ηελ ζεξκαηλφκελε πιάθα, ηα δψα πνπ δελ αλέδεημαλ θακία απφθξηζε, 

απνκαθξχλζεθαλ απφ ην κεράλεκα ζηα 40 δεπηεξφιεπηα (cutoff time). Κάζε δψν ιακβάλεη κνλφ 

κία δφζε κνξθίλεο. 
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8.4.2 Tail immersion test (spinal analgesia) 

     ηελ πεξίπησζε κέηξεζεο ηεο λσηηαίαο αιγεηλήο αληαπφθξηζεο, ηα δψα ηνπνζεηνχληαη πάλσ 

απφ ζεξκαηλφκελε δεμακελή κε ζεξκαηλφκελν λεξφ ζηαζεξά ζηνπο 52 
0 

C κε ηελ άθξε ηεο νπξάο 

ηνπ δψνπ βπζηζκέλε ζηε δεμακελή θαη κεηξάηαη ν ρξφλνο απνκάθξπλζεο ηεο νπξάο ηνπ δψνπ απφ 

ην ζεξκφ λεξφ. Αξρηθά ηα δψα πεξλάλε κηα πεξίνδν εμνηθείσζεο ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο 

θαη ηνλ εμεηαζηή γηα ηνπιάρηζηνλ 7 εκέξεο, κε ρνξήγεζε θπζηνινγηθνχ νξνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαιεηθζεί ν παξάγνληαο ζηξεο πνπ κπνξεί λα αιινηψζεη ηα απνηειέζκαηα. Σελ 8
ε
 εκέξα θαη 

εθφζνλ ηα δψα είλαη εμνηθεησκέλα κεηξάηαη ν ιαλζάλσλ ρξφλνο ηεο αιγεηλήο αληαπφθξηζεο 

(baseline) ηνπ θάζε δψνπ κηζή ψξα κεηά απφ ππνδφξηα έλεζε θπζηνινγηθνχ νξνχ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ρνξεγείηαη ππνδνξίσο ε επηιεγκέλε δφζε κνξθίλεο (1 έσο 3 mg/kg) θαη 

επαλαιακβάλεηαη ε κέηξεζε 30 ιεπηά κεηά ηελ ρνξήγεζε κνξθίλεο. Ζ αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε 

εθθξάδεηαη σο ε κέζε πνζνζηηαία ηηκή %MPE, φπνπ MPE=100x(drug analgesic response-basal 

level)/(cut off time-basal levels). Πξνο απνθπγή ηζηηθήο βιάβεο απφ ηελ δνθηκαζία, ηα δψα πνπ 

δελ αλέδεημαλ θακία απφθξηζε, απνκαθξχλζεθαλ απφ ην κεράλεκα ζηα 12 δεπηεξφιεπηα (cutoff 

time). Ζ δνθηκαζία απηή βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ κέηξεζε ηνπ λσηηαίνπ αληαλαθιαζηηθνχ ηνπ 

πφλνπ. 

 

8.4.3 Γνθηκαζία αλνρήο ζηελ ιήςε νπηνεηδψλ 

     ηελ πεξίπησζε ηεο δνθηκαζίαο αλνρήο ζηηο αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ίδηα δνθηκαζία κε απηή ηεο ζεξκαηλφκελεο πιάθαο, κε κφλε δηαθνξά ηελ 

επαλάιεςε ηνπ πεηξάκαηνο γηα 5 ζπλερφκελεο εκέξεο, κία θνξά ηελ εκέξα, κε ρνξήγεζε 20mg/kg 

κνξθίλεο. Ζ επηινγή ηεο δφζεο ησλ 20mg/kg έγηλε κε γλψκνλα ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

δφζε παξείρε ηελ κέγηζηε αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε ζηα δψα αγξίνπ ηχπνπ. Απηφ πνπ πεξηκέλνπκε 

λα δνχκε ζηελ ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία είλαη ε δηαδνρηθή κείσζε ηεο αλαιγεηηθήο απάληεζεο ησλ 

δψσλ αλά εκέξα ρνξήγεζεο κέρξη ηελ πιήξε απαινηθή ηεο αλαιγεηηθήο δξάζεο ηεο κνξθίλεο ηελ 

4-5 εκέξα, ιφγσ αλάπηπμεο αλνρήο ζηελ κνξθίλε. Ο κέγηζηνο ρξφλνο απνκάθξπλζεο ησλ δψσλ 

ήηαλ ηα 40 δεπηεξφιεπηα σο αλσηέξσ ελψ ε αλαιγεηηθή απφθξηζε κεηξάηαη σο ε κέζε 

πνζνζηηαία ηηκή αληαπφθξηζεο-%MPE, φπνπ MPE=100x(drug analgesic response-basal level)/(cut 

off time-basal levels). Ζ παξαπάλσ δνθηκαζία ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ζε δηαγνληδηαθά δψα 

RGS9+/+ θαη RGS9-/- θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε νκάδεο δψσλ πνπ ελέζεθαλ κε ηνλ ηφ πνπ έθεξε ηελ 

RGS9-2-EGFP ή ηελ κεηαιιαγκέλε ηεο κνξθή  RGS9-2-DEPless-EGFP ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ηφ 

κάξηπξα GFP. 
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     Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο κεηθηήο ρνξήγεζεο πιήξσλ νπηνεηδψλ αγσληζηψλ ζηελ 

αλάπηπμε αλνρήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αγξίνπ ηχπνπ δψα C57BL6 εθ ησλ νπνίσλ ε κία νκάδα 

έιαβε δηαδνρηθά θπζηνινγηθφ νξφ θαη κνξθίλε κε κηζή ψξα δηαθνξά θαη ε άιιε θαηληαλχιε θαη 

κνξθίλε κε κηζή ψξα δηαθνξά. ηελ πεξίπησζε ζπγρνξήγεζεο θαηληαλχιεο-κνξθίλεο ή 

θπζηνινγηθνχ νξνχ θαη κνξθίλεο, ε κέηξεζε ηεο αλαιγεηηθήο αληαπφθξηζεο, έγηλε κεηά ηελ 

ρνξήγεζε θαη ησλ δχν θάξκαθσλ, ηα νπνία δφζεθαλ κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: αξρηθά δφζεθε 

θπζηνινγηθφο νξφο ή θαηληαλχιε ζε δφζε πνπ δελ παξέρεη αλαιγεηηθή δξάζε (δφζε 0,045mg/kg) 

ε νπνία αθνινπζήζεθε κηζή ψξα κεηά, απφ ρνξήγεζε κνξθίλεο ζηελ κέγηζηε δφζε αλαιγεηηθήο 

αληαπφθξηζεο (20mg). Μηζή ψξα κεηά ηελ ρνξήγεζε κνξθίλεο, κεηξήζεθε ε αλαιγεηηθή 

αληαπφθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ δψσλ ζην ίδην αιγεηλφ εξέζηζκα. Ζ αλαιγεηηθή 

αληαπφθξηζε εθθξάδεηαη σο ε κέζε πνζνζηηαία ηηκή αληαπφθξηζεο %MPE, φπνπ 

MPE=100x(drug analgesic response-basal level)/(cut off time-basal levels). Πξνο απνθπγή ηζηηθήο 

βιάβεο απφ ηελ ζεξκαηλφκελε πιάθα, ηα δψα πνπ δελ αλέδεημαλ θακία αιγεηλή απφθξηζε, 

απνκαθξχλζεθαλ απφ ην κεράλεκα ζηα 40 δεπηεξφιεπηα (cutoff time). Κάζε δψν ιακβάλεη κνλφ 

κία δφζε κνξθίλεο εκεξεζίσο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

1. AAV παξαζθεπάζκαηα 

 

     Πνιιαπιέο in vitro θαη in vivo κειέηεο απέδεημαλ φηη ε RGS9-2 ξπζκίδεη δπλακηθά ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ θαη ησλ D2 ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ ζε 

νξγαληζκνχο απφ ηνλ αξνπξαίν σο ηνλ άλζξσπν (Kovoor et al., 2005, Rahman et al., 2003, Chase 

et al., 2000, Cabrera Vera et al., 2004 ).  

     Μειέηεο ζε δηαγνληδηαθά δψα κε θαζνιηθή απαινηθή ηνπ γνληδίνπ ηεο RGS9 έδεημαλ απμεκέλε 

επαηζζεζία ησλ δψσλ ζηελ αληακνηβηθή δξάζε ησλ νπηνεηδψλ θαη άιισλ ςπρνδηεγεξηηθψλ 

νπζηψλ (Burns&Wensel 2003, Rahman et al., 2003, Zachariou et al., 2003), απμεκέλε αλαιγεηηθή 

αληαπφθξηζε, θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο αλνρήο ζηα νπηνεηδή ζε ζρέζε κε ηα αγξίνπ ηχπνπ δψα 

(Zachariou et al., 2003). Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο αληηζηξάθεθαλ κεηά απφ απνθαηάζηαζε ησλ 

επηπέδσλ ηεο RGS9-2 κέζσ ππεξέθθξαζεο ηεο κε HSV ητθά νρήκαηα ακθνηεξφπιεπξα ζηνλ 

επηθιηλή ππξήλα ησλ RGS9-/- δψσλ (Zachariou et al., 2003, Rahman et al., 2003).  

     Υνξήγεζε νπηνεηδψλ ή D2 ληνπακηλεξγηθψλ αγσληζηψλ (Rahman et al., 2003, Kovoor et al., 

2005) ηξνπνπνηεί ηα επίπεδα ηεο RGS9-2 ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ππξήλεο. Ομεία ρνξήγεζε 

κνξθίλεο ή θνθαΐλεο ζρεηίδνληαη κε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο RGS9-2 ελψ ρξφληα ιήςε 

νπηνεηδψλ θαη D2 ληνπακηλεξγηθψλ αγσληζηψλ ζρεηίδεηαη κε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο RGS9-2 

(Zachariou et al., 2003, Rahman et al., 2003, Kovoor et al., 2005).  ε θπηηαξηθφ επίπεδν θαίλεηε 

φηη ε RGS9-2 παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο αλαιγεηηθέο δξάζεηο ησλ νπηνεηδψλ αγσληζηψλ 

ζρεκαηίδνληαο δηαθνξεηηθά πξσηετληθά ζεκαηνδνηηθά ζχκπινθα αλάινγα κε ηνλ αγσληζηή πνπ 

πξνζδέλεηαη ζηνλ κ-νπηνεηδή ππνδνρέα (Psifogeorgou et al., 2007, Zachariou et al., 2003).  

     Ζ RGS9-2 παξνπζηάδεη πινχζηα θαηαλνκή ζην ξαβδσηφ θαη επηθιηλή ππξήλα, πεξηνρέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ησλ εμαξηεζηνγφλσλ θαη αληακνηβηθψλ ηδηνηήησλ εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ πνπ δξνπλ ζηνπο κ-νπηνεηδείο ππνδνρείο ελψ πξφζθαηα έρνπλ αλαθεξζεί αιιαγέο ζηα 

επίπεδα ηεο, ζε λεπξνςπρηαηξηθέο παζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα, φπσο ε λφζνο Πάξθηλζνλ, λφζνο ηνπ Huntington’s, θαηάζιηςε θαη 

ηδίσο ε αλάπηπμε εζηζκνχ. 

Σα δεδνκέλα απηά δείρλνπλ φηη επέκβαζε ζηελ δξάζε ή ζηα επίπεδα ηεο RGS9-2, κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νπηνεηδεξγηθνχ θαη ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζπκπεξηθνξηθφ 

θαη κνξηαθφ επίπεδν.  

     θνπφο καο ήηαλ λα αλαιχζνπκε ηνλ ξφιν ηεο RGS9-2, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή έθθξαζεο ηεο, 

ζηηο αληακνηβηθέο, εμαξηεζηνγφλεο θαη αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο κέζσ ζηνρεπκέλεο 

ηξνπνπνίεζεο ησλ επηπέδσλ ηεο ζε θαζέλα απφ ηνπο δχν ππξήλεο ρσξηζηά. Κχξην εξγαιείν καο 
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ζηηο παξαπάλσ κειέηεο ήηαλ ε  παξαζθεπή εηδηθψλ AAV νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ ππεξέθθξαζε ή αληαγσληζκφ ηεο ελδνγελνχο RGS9-2 πξσηεΐλεο. Απφ φια ηα ητθά νρήκαηα 

επηιέρζεθαλ νη AAV ηνί ιφγσ ηεο πςειήο κνιπζκαηηθήο ηνπο έθθξαζεο ζην λεπξηθφ ηζηφ θαη ησλ 

πςειψλ επηπέδσλ έθθξαζεο ησλ επηζπκεηψλ πξσηετλψλ ζηνλ εγθέθαιν αθφκα θαη 12 κήλεο κεηά 

ηελ δηακφιπλζε (Homel et al 2003). Δπηπιένλ πιενλεθηήκαηα είλαη ε ζηνρεπκέλε έθθξαζε ηνπο 

ζηηο επηζπκεηέο πεξηνρέο ρσξίο ηδηαίηεξε δηάρπζε ζηηο παξαπιήζηεο πεξηνρέο έγρπζεο θαζψο θαη 

νη κεδακηλέο ηνμηθέο παξελέξγεηεο ζην εγθεθαιηθφ παξέγρπκα ζε ζχγθξηζε κε άιια ητθά κνληέια 

ππεξέθθξαζεο (Hommel et al., 2003, Zolotukhin et al., 1999). Δπεηδή φκσο ην κνληέιν απηφ 

ππεξέθθξαζεο κε ην cDNA ηεο RGS9-2 ζε AAV νρήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά in 

vivo ζε ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο, πξηλ λα μεθηλήζεη ε επξεία έγρπζε ηνπο ζην εγθεθαιηθφ 

παξέγρπκα πνιιαπιψλ δψσλ, ήηαλ απαξαίηεην λα γίλεη αξρηθά ηαπηνπνίεζε ηνπ ηνχ θαη ησλ 

επηπέδσλ έθθξαζεο ηνπ ψζηε λα επηβεβαησζεί ε ζέζε θαη ην επηζπκεηφ πνζνζηφ ππεξέθθξαζεο 

(30-40%) ηεο RGS9-2.  

 

 

1.1 Δπηβεβαίσζε έθθξαζεο ηεο RGS9-2 

      

     Aξρηθά έγηλε έγρπζε θαη ππεξέθθξαζε ηεο AAV-RGS9-2-GFP ζηνπο ππξήλεο ηνπ επηθιηλή 

ππξήλα θαη ηνπ ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ, ζε επίπεδα πνπ ζεσξνχληαη απνδνηηθά (0,4κl) θαη κε ηνμηθά 

γηα ην εγθεθαιηθφ παξέγρπκα (Homel et al., 2003). Μεηά απφ 3-4 εβδνκάδεο επψαζεο 

(απαξαίηεηνο ρξφλνο επψαζεο ηνπ ηνχ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ππεξέθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο 

ζηα επηζπκεηά επίπεδα - 35-40% ηεο ελδνγελνχο RGS9-2 πξσηεΐλεο) ηα δψα ζαλαηψζεθαλ θαη 

έγηλε απνκφλσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ακθνηεξφπιεπξα. Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί 

ην πνζνζηφ ππεξέθθξαζεο ηεο πξσηεΐλεο, ζπγθξίζεθαλ ηα επίπεδα ηεο RGS9-2 απφ ηζηνχο δψσλ 

πνπ είραλ εγρπζεί κε AAV-RGS9-2 νρήκαηα ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηεο πξσηείλεο απφ ηζηνχο 

δψσλ πνπ είραλ εγρπζεί κε ηνλ ηφ κάξηπξα AAV-GFP (ηφο ΑΑV πνπ δελ θέξεη ην cDNA ηεο 

RGS9-2). 

     Γηα ηελ επηβεβαίσζε ππεξέθθξαζεο ηεο RGS9-2 θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε απηήο ζηνλ λεπξηθφ 

ηζηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλνζναπνηχπσζεο (western blot analysis) ζε πξσηετληθά 

εθρπιίζκαηα απφ επηθιηλείο ππξήλεο πνληηθψλ, δηακνιπζκέλσλ κε ηνλ ηφ πνπ θέξεη ηελ RGS9-2 

ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα δείγκαηα πνπ είραλ εγρπζεί κε ηνλ ηφ κάξηπξα. Πνζνηηθνπνίεζε 

ησλ δεηγκάησλ επηβεβαίσζε φηη ππήξρε ζαθήο αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο RGS9-2 ζηνπο 
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δηακνιπζκέλνπο ππξήλεο απφ ηνλ ηφ ηεο RGS9-2 ζε πνζνζηφ >35% ζε ζχγθξηζε κε ηηο ίδηεο 

πεξηνρέο πνπ θέξνπλ ηνλ ηφ κάξηπξα AAV-GFP (βιέπε εηθφλα Α). 

 

 

 

 

 

Δηθφλα Α: Δπίπεδα έθθξαζεο ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα πνληηθψλ πνπ θέξνπλ ηνλ ηφ 

ΑΑV RGS9-2 EGFP ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππξήλεο πνπ θέξνπλ ηνλ ηφ κάξηπξα (AAV-GFP). 

Σα δείγκαηα 1&2 παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα RGS9-2 (ππεξέθθξαζε πξσηεΐλεο 40%) ζε 

ζχγθξηζε κε ηα δείγκαηα 3&4 καξηχξσλ GFP.  

 

 

1.2 Αλίρλεπζε ηεο έθθξαζεο θαη θαηαλνκήο ησλ AAV νρεκάησλ 

 

Ζ αλίρλεπζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ηψλ ζηνλ εγθέθαιν ησλ δηακνιπζκέλσλ πνληηθψλ έγηλε κε ηελ 

κέζνδν ηνπ απινχ αλνζνθζνξηζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο αληηζψκαηα έλαληη ηνπ GFP (γηα ελίζρπζε 

ηνπ ζήκαηνο), πνπ έθεξαλ φινη νη ηνί, ζε εγθεθάινπο πνληηθψλ πνπ απνκνλψζεθαλ 4-6 εβδνκάδεο 

κεηά ηελ ζηεξενηαθηηθή έγρπζε απηψλ ζην ξαβδσηφ. Με ηελ ηερληθή απηή επηβεβαηψζεθε ε 

επηηπρήο έθθξαζε ηνπ ηνχ ζηελ πεξηνρή επηινγήο θαζψο θαη ε ζηνρεπκέλε θαηαλνκή ηνπ ηνχ ζηελ 

πεξηνρή ηεο δηακφιπλζεο.   

     Οη εηθφλεο Β 1&2 απνηππψλνπλ ηελ θαηαλνκή ηνπ ηνχ ζηνλ επηθιηλή ππξήλα ζε κεγέζπλζε 

Υ10 & Υ40 θαη νη εηθφλεο Β 3&4 ζην ξαβδσηφ Υ10 & Υ40 αληίζηνηρα. ηηο εηθφλεο Β 2&4 

θαίλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ ηνχ ζηα ζψκαηα λεπξηθέο απνιήμεηο θαη δελδξίηεο ησλ λεπξηθψλ 

θπηηάξσλ, πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαηαλέκεηαη επξέσο ε RGS9-2. 

 

 

 

 

 

 

   1.RGS9-2, 2.RGS9-2, 3.GFP, 4.GFP 
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1. Δπηθιηλήο ππξήλαο x10      2. Δπηθιηλήο ππξήλαο x40 

       

 

3. Ραρηαίν Ραβδσηφ x10                               4. Ραρηαίν ξαβδσηφ x40 

    

 

Δηθφλεο Β(1-4). Καηαλνκή ηνπ ηνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ επηθιηλή ππξήλα θαη ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ 

1. Δπηθιηλήο ππξήλαο (Nac) Υ10, 2. Δπηθιηλήο ππξήλαο (Nac) Υ40,  

3. Ραρηαίν ξαβδσηφ (DS) Υ10, 4. Ραρηαίν ξαβδσηφ (DS) X40. 

 

 

       1.3 Γηεξεχλεζε λεπξσληθήο έθθξαζεο ησλ AAV νρεκάησλ 

 

     Γηα ηελ επηβεβαίσζε έθθξαζεο ηνπ ηνχ ζηα ζσζηά θχηηαξα ζηφρνπο (λεπξηθά θχηηαξα) θαη φρη 

ζηα λεπξνγινηαθά θχηηαξα ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο δηπιήο αλνζνηζηνρεκείαο-

αλνζνθζνξηζκνχ κε ηελ ρξήζε ζπλδπαζκνχ 2 πξψησλ αληηζσκάησλ ηα νπνία ήηαλ ζπλδπαζκφο 

είηε 1) GFP (Green Fluoresence Protein) & GFAP (Glial fibrillary acidic Protein-εληνπίδεηαη ζηα 
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θχηηαξα ηεο αζηξνγινίαο) γηα ηελ δηεξεχλεζε ζπλεληφπηζεο ή φρη ησλ θπηηάξσλ πνπ θέξνπλ ηνλ 

ηφ ηεο RGS9-2 κε ηα θχηηαξα ηεο αζηξνγινίαο θαη 2) GFP & NeuN (Neuronal nuclei antibody-

λεπξσληθφ ππξεληθφ αληίζσκα-εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνλ ππξήλα ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ) γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ζπλεληφπηζεο ηνπ ηνχ κε ηα λεπξηθά θχηηαξα. Όια ηα ητθά νρήκαηα θέξνπλ GFP ζην 

πιαζκίδην ηεο RGS9-2. Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε αληίζσκα έλαληη ηεο RGS9-2 γηαηί ηα ππάξρνληα 

αληηζψκαηα ηεο RGS9-2 δελ δνπιεχνπλ κε ηελ κέζνδν αλνζνηζηνρεκείαο.  

     Σα απνηειέζκαηα καο έδεημαλ φηη ν ηφο (GFP) δελ ζπλεληνπίδεηαη κε ηα θχηηαξα ηεο 

αζηξνγινίαο (GFΑP) (εηθφλεο C 1&2 κε κεγέζπλζε Υ400 & Υ600 αληίζηνηρα). Τπάξρεη φκσο 

ζπλεληνπηζκφο ηνπ ηνχ (GFP) κε ηα λεπξηθά θχηηαξα (NeuN) (εηθφλεο C 3&4). Ο ζπλεληνπηζκφο 

θαίλεηαη θπξίσο ζηνλ ππξήλα ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ γηαηί ην NeuN αληίζσκα πξνζδέλεηαη κφλν 

ζηνλ ππξήλα ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ. Παξφια απηά φκσο θαίλεηαη ν εληνπηζκφο ηνπ ηνχ (GFP) 

ζηνπο δελδξίηεο θαη λεπξηθέο απνθπάδεο ησλ λεπξψλσλ.   

 

            

1. GFP +GFAP X600 in DS          2. GFP + NEUN in DS 600X 
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3. GFAP + GFP 400x 

 

4.GFP+NeuN 600x 

Δηθφλεο C(1-4). Σαπηνπνίεζε ηνπ ηνχ ζηα λεπξηθά θχηηαξα (2&4) αιιά φρη ζηελ αζηξνγινία 

(1&4). 

 

 

2. πκπεξηθνξηθέο κειέηεο 

2.1 Γνθηκαζίεο κειέηεο αλάπηπμεο αληακνηβηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηε 

κνξθίλε 

 

2.1.1. Γηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 ζηηο αληακνηβηθέο δξάζεηο ησλ νπηνεηδψλ 

κε ηελ ρξήζε ζπκπεξηθνξηθψλ κειεηψλ ζε  γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα δψα
 

 

Απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο ζε δηαγνληδηαθά δψα είλαη ήδε γλσζηφ φηη ηα RGS9
-/-

 δψα 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλε αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ κνξθίλε, θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε 

αλνρήο θαζψο θαη απμεκέλε αληακνηβή θαη εμάξηεζε ζηελ ρξφληα ρνξήγεζε κνξθίλεο.  

      Λφγσ ηεο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο εληφπηζεο ηεο RGS9-2 ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηνλ εζηζκφ θαη ηελ αλαιγεζία, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ηεο ζηνπο κ-νπηνεηδείο 

θαη ζηνπο ληνπακηλεξγηθνχο ππνδνρείο, ηεο επξείαο ζπλεληφπηζεο φισλ απηψλ ζηνπο 

GABAεξγηθνχο λεπξψλεο (αλαζηνιή ησλ νπνίσλ ελεξγνπνηεί ηελ αληακνηβηθή νδφ) θαζψο θαη ε 

ηξνπνπνίεζε ησλ επηπέδσλ ηεο απφ ηελ ρξήζε νπηνεηδψλ θαη ςπρνδηεγεξηηθψλ νπζηψλ νδήγεζε 

ζηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηελ αλαιγεζία θαη ηνλ εζηζκφ. 
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     Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαγνληδηαθά δψα απφ ηα νπνία έρεη γίλεη θαζνιηθή απαινηθή ηνπ 

γνληδίνπ ηεο RGS9 πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο ζπλέπεηεο ηεο απνπζίαο ηεο RGS9 

ζηηο εμαξηεζηνγφλεο θαη αλαιγεηηθέο δξάζεηο ησλ νπηνεηδψλ νπζηψλ. Σα αξρηθά απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ε RGS9-2 απνηειεί αξλεηηθφ ξπζκηζηή φισλ ησλ δξάζεσλ ηεο κνξθίλεο. Οη 

πιεξνθνξίεο απφ ηηο θπηηαξηθέο θαη βηνρεκηθέο κειέηεο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε θαξκαθεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ νη νπνίεο πξνιακβάλνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ζηαζεξψλ ζπκπιφθσλ ηεο 

RGS9-2 κε αιιά ζεκαηνδνηηθά κφξηα πνπ εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε αλνρήο άξα πξνιακβάλνπλ κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αλάπηπμε αλαιγεηηθήο αλνρήο. 

     θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηνλ ξφιν ηεο RGS9-2 ζηηο 

αληακνηβηθέο αλαιγεηηθέο θαη εμαξηεζηνγφλεο δξάζεηο ησλ νπηνεηδψλ θαξκάθσλ, λα δηεξεπλεζεί 

ν ξφινο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ ζηηο νπνίεο εθθξάδεηαη ε RGS9-2 ζηηο 

δξάζεηο ησλ νπηνεηδψλ νπζηψλ θαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη ζεκαηνδνηηθέο αιιαγέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζρεηίδνληαη κε ζπκβαηά επξήκαηα ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ. 

 

 

2.1.2 Σα RGS9-/- δψα είλαη πην επαίζζεηα ζηηο αληακνηβηθέο θηλεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο 

κνξθίλεο 

 

     Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο κε δηαγνληδηαθά δψα RGS9-/- & RGS9+/+  

δηαπηζηψζεθε ε αξλεηηθή δξάζε ηεο RGS9-2 ζηελ αλάπηπμε ησλ αληακνηβηθψλ δξάζεσλ ηεο 

κνξθίλεο κέζσ ηνπ ζπκπεξηθνξηθνχ κνληέινπ ηεο εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ρψξνπ, πνπ 

αλαδεηθλχεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληακνηβηθή δξάζε ηεο νπζίαο ζηα δψα.  

     ηελ αλάπηπμε φκσο αληακνηβήο ζε κία νπζία παξνπζηάδνληαη θαη θηλεηηθά θαηλφκελα, φπσο ε 

αχμεζε ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ακέζσο κεηά ηελ ρνξήγεζε ςπρνδηεγεξηηθψλ νπζηψλ 

θαζψο θαη ε αλάπηπμε θηλεηηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ιφγσ ηεο απμεκέλεο δηεγεξζηκφηεηαο ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ θαη νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ (Steward & Bediani 1993). H ζπκπεξηθνξά θηλεηηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο έρεη ζεσξεζεί φηη αλήθεη ζηηο αληακνηβηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ θαη απνηειεί έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζηζκνχ (Robinson & Berridge 1993). ε 

κειέηεο κνλφπιεπξεο ηνπηθήο ππεξέθθξαζεο ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα δηαγνληδηαθψλ 

δψσλ κε θαζνιηθή απαινηθή ηεο RGS9-2 δηαπηζηψζεθε κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ δψσλ απφ 

ηελ πιεπξά ηεο ππεξέθθξαζεο ηεο  RGS9-2. Ζ αληαπφθξηζε απηή ζπζρεηίζηεθε κε ηελ δξάζε ηεο 

RGS9-2 (αξλεηηθφο ξπζκηζηήο) απνθιεηζηηθά ζηνπο D2 ππνδνρείο κηαο θαη ε ρνξήγεζε D1 

αγσληζηψλ δελ εκθάληζε αλάινγε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα RGS9-/- δψα (Rahman et al., 
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2003). Υξφληα ρνξήγεζε D2 αγσληζηψλ κεηψλεη ηα επίπεδα ηεο RGS9-2 ζην ξαβδσηφ ζψκα θαη 

ηδίσο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα ελψ δελ πξνθαιεί αιιαγέο ζε άιιεο RGS πξσηεΐλεο (RGS4 & RGSΕ) 

πνπ εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή (Maple et al., 2007). Απφ απηέο θαη άιιεο κειέηεο δηαπηζηψζεθε 

φηη ε RGS9-2 απνηειεί αξλεηηθφ ξπζκηζηή ησλ D2 ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ. ηφρνο απηήο ηεο 

νκάδαο πεηξακάησλ είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 φρη κφλν ζηελ άκεζε θηλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε επαηζζεηνπνίεζεο πνπ πξνθαινχλ ηα νπηνεηδή 

αλαιγεηηθά. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αξρηθά νκάδεο δψσλ  RGS9
+/+

 θαη RGS9
-/-

, ζηα νπνία ρνξεγήζεθε ζηαζεξή δνζνινγία κνξθίλεο 

5mg/kg, 1 θνξά ηελ εκέξα, γηα δηάζηεκα 6-7 εκεξψλ (κεηά απφ 3 εκέξεο εμνηθείσζεο ησλ δψσλ 

ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο) θαη κειεηήζεθε ε θηλεηηθή αληαπφθξηζε ησλ δψσλ φιεο ηηο εκέξεο 

ηνπ πεηξάκαηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ θισβνχ θηλεηηθφηεηαο.  

     Σα απνηειέζκαηά καο δείρλνπλ φηη ε δφζε ησλ 5mg/kg είλαη ηφζν ρακειή πνπ δελ πξνθαιεί 

θηλεηηθή αληαπφθξηζε ζηα άγξηνπ ηχπνπ δψα (RGS9+/+). Παξφια απηά ηα RGS9-/- δψα 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά πςειή θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (έσο θαη 4 θνξέο πεξηζζφηεξν) ζε ζρέζε 

κε ηα άγξηνπ ηχπνπ δψα απφ ηελ πξψηε εκέξα ρνξήγεζεο ηεο νπζίαο θαζψο θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ξπζκνχ θηλεηνπνίεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δψσλ ζε φιεο ηηο εκέξεο 

ρνξήγεζεο (βιέπε εηθφλα 1) ζε δφζε πνπ δελ έρεη ηδηαίηεξα απνηέιεζκα ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

RGS9+/+ δψσλ. Σν δεδνκέλν απηφ ππνγξακκίδεη ηελ απμεκέλε επαηζζεζία ησλ RGS9-/- ζηηο 

αληακνηβηθέο θηλεηηθέο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο. 

     Tα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη ε RGS9-2 είλαη ζεκαληηθή 1) ζηελ ξχζκηζε ηεο θηλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ δψσλ ππνγξακκίδνληαο ηνλ ξφιν ηεο ζηε ξχζκηζε ηεο ληνπακηλεξγηθήο θαη 

νπηνεηδεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο θαζψο θαη 2) ζηελ ξχζκηζε ηνπ κεραληζκνχ αλάπηπμεο θηλεηηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε RGS9-2 απνηειεί αξλεηηθφ ξπζκηζηή ηεο θηλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πνπ πξνθαιεί ε κνξθίλε. 

 

 

2.1.3 Τπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 θαη ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο RGS9-2-DEPless 

ζηνλ επηθιηλή ππξήλα 

 

          Δίλαη γλσζηφ φηη ε ρνξήγεζε νπηνεηδψλ απμάλεη ηελ ζπγθέληξσζε ηεο ληνπακίλεο ζηελ 

ζπλαπηηθή ζρηζκή ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ παξάγνληαο απμεκέλε θηλεηηθή απφθξηζε θαη 

επεξεζηζηφηεηα ζηα κνληέια κειέηεο θαη φηη ε RGS9-2 απνηειεί αξλεηηθφ ξπζκηζηή ησλ δξάζεσλ 

ησλ κ-νπηνεηδψλ θαη D2 ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ (Chesa et al., 2001, Kovoor et al., 2005, 
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Rahman et al., 2003, Gold et al., 2007). χκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε κειέηε ινηπφλ ηα RGS9
-/-

 

δψα παξνπζηάδνπλ απμεκέλν ξπζκφ θηλεηηθήο επαηζζεηνπνίεζεο αθφκα θαη ζε πνιχ ρακειέο 

δφζεηο. Σν εχξεκα απηφ ζπκβαδίδεη κε επξήκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ φπνπ ηα RGS9
-/-

 

δηαγνληδηαθά δψα παξνπζίαδαλ απμεκέλε απφθξηζε ζηηο αληακνηβηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηα αγξίνπ ηχπνπ δψα (Zachariou et al., 2003). Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη ε RGS9-2 

παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ ξφιν ζηελ ξχζκηζε ησλ κεραληζκψλ αλάπηπμεο 

ςπρνθηλεηηθήο αληακνηβήο κεηά απφ νμεία ή ρξφληα ρνξήγεζε κνξθίλεο. Καζψο φκσο ην εχξεκα 

απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο θαζνιηθήο απαινηθήο ηνπ γνληδίνπ ηεο RGS9 απφ φιν ηνλ νξγαληζκφ, 

ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα δηεπθξηλίζνπκε πεξαηηέξσ ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο απηψλ ησλ κεραληζκψλ 

θαη ηνλ ξφιν ηνπ επηθιηλή ππξήλα θαη ηνπ ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ ζηηο αληακνηβηθέο δξάζεηο ηηο 

κνξθίλεο, κέζσ ηξνπνπνίεζεο ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο ηεο RGS9-2.  

     εκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο RGS9-2 απνηειεί ε εληφπηζε ηεο θαη ε 

παξνπζία ησλ θαηαιπηηθψλ πεξηνρψλ ηεο θνληά ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε γηα άκεζε θαη 

απνηειεζκαηηθή δξάζε φηαλ ρξεηαζηεί (Ballon et al., 2006). Απηφ επηηπγράλεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο RGS9-2, ην DEP ηκήκα, πνπ ηεο πξνζδίδεη ηελ πξσηενιπηηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζδέλεηαη κε πξσηεΐλεο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο 

(Martemyanov et al., 2003, Ζoffman et al., 2000, Pan et al., 2004, Kovoor et al., 2005, Ballon et al. 

2006). Μία απφ ηηο θχξηεο δηακεκβξαληθέο πξσηεΐλεο ζχλδεζεο ηνπ DEP ηκήκαηνο ηεο RGS9-2 

είλαη ε R7 πξσηεΐλε πξφζδεζεο (R7BP) ε νπνία βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα ζην θνηιηαθφ θαη 

ξαρηαίν ξαβδσηφ (Drenan et al., 2005, Martemyanov et al., 2003 Martemyanov & Arshavsky 

2002).  

     Απαινηθή ηνπ DEP ηκήκαηνο ηεο RGS9-2 έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηάρπηε θαηαλνκή ηεο 

ππεξεθθξαζκέλεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο ζην θπηηαξφπιαζκα, καθξηά απφ ηελ θπηηαξηθή 

κεκβξάλε απφ φπνπ αληαγσλίδεηαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο ελδνγελνχο RGS9-2 κε ζεκαληηθά 

ζεκαηνδνηηθά κφξηα (Psifogeorgou et al., 2007). ε κειέηεο ππεξέθθξαζεο ηεο κεηαιιαγκέλεο 

κνξθήο ηεο RGS9-2 ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο, παξαηεξήζεθε απμεκέλε θσζθνξπιίσζε ησλ ERK 

θηλαζψλ θαη γξήγνξε ελδνθχηησζε ηνπ κ-νπηνεηδή ππνδνρέα κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ απφ ηελ 

κνξθίλε. Σν εχξεκα απηφ αληηηίζεηαη ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ελδνγελνχο RGS9-2 

πξσηείλεο γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ dominant negative δξάζε ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο ηεο 

RGS9-2 ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ελδνγελνχο πξσηείλεο. 

     Έηζη ινηπφλ ρξεζηκνπνηήζακε ην παξαπάλσ κεηαιιαγκέλν κφξην ηεο RGS9-2 (RGS9-2-

DEPless) σο κεραληζκφ αλαζηνιήο ηεο δξάζεο ηεο ελδνγελνχο RGS9-2 κέζσ ππεξέθθξαζεο ηνπ 

ζηνλ επηθιηλή ππξήλα θαη ξαρηαίν ξαβδσηφ. Πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ γλσζηέο γηα ηελ πινχζηα 
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έθθξαζε ηνπο ζε RGS9-2 πξσηείλε θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ ξχζκηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο 

αληακνηβήο.  

     Δίλαη γλσζηφ φηη ε ρνξήγεζε νπηνεηδψλ απμάλεη ηελ ζπγθέληξσζε ηεο ληνπακίλεο ζηελ 

ζπλαπηηθή ζρηζκή ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ παξάγνληαο απμεκέλε θηλεηηθή απφθξηζε θαη 

επεξεζηζηφηεηα ζηα κνληέια κειέηεο θαη φηη ε RGS9-2 απνηειεί αξλεηηθφ ξπζκηζηή ησλ δξάζεσλ 

ησλ κ-νπηνεηδψλ θαη D2 ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ (Chesa et al., 2001, Kovoor et al., 2005, 

Rahman et al., 2003, Gold et al., 2007)..Αξρηθά ινηπφλ γηα ηελ κειέηε δξάζεο ηεο RGS9-2 ζηηο 

θηλεηηθέο αληακνηβηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζπκπεξηθνξηθφ παξάδεηγκα 

ηεο ελεξγνπνηεκέλεο θηλεηηθφηεηαο (locomotor activity test) ζε νκάδεο πνληηθψλ κνιπζκέλσλ κε 

AAV-GFP (ηφο κάξηπξαο), AAV RGS9-2-GFP ηφ & AAV-RGS9-2-DEPless ηφ ζηνλ επηθιηλή 

ππξήλα. Σα πεηξάκαηα απηά επαλαιήθζεθαλ 3 θνξέο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 2 νκάδεο δψσλ ησλ 5-8 

πνληηθψλ  εθ ησλ νπνίσλ ε κία ππεξέθθξαδε ηελ RGS9-2 θαη ε άιιε ηνλ ηφ κάξηπξα. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε κνξθίλε ζηελ ζηαζεξή δνζνινγία ησλ 

10mg/kg. Όπνπ δηαπηζηψζακε φηη ε ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα δελ 

επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε επαηζζεηνπνίεζεο, παξφιν πνπ εκθαλίδεηαη κηα κηθξή θαη κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αιιαγή ηνπ ξπζκνχ επαηζζεηνπνίεζεο ηελ 2
ε
 θαη 3

ε
 κέξα ρνξήγεζεο κνξθίλεο ζηα 

δψα κε ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 (Βιέπε εηθφλα 2). Λφγσ ηεο ζεκαληηθήο εκπινθήο ηνπ επηθιηλή 

ππξήλα ζηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δψσλ θαη ηεο πςειήο επαηζζεζίαο ηνπ ζηελ κνξθίλε 

ίζσο λα ρξεηάδνληαη κηθξφηεξεο ηεο ρνξεγνχκελεο, δφζεηο κνξθίλεο πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξεζεί 

δηαθνξά ζηνλ θαηλφηππν ησλ δψσλ.  

     Πξάγκαηη ζε κειέηεο θηλεηηθφηεηαο κε εθάπαμ ρνξήγεζε κηθξφηεξεο ησλ 10mg/Kg δφζεο 

κνξθίλεο έρνπκε δεη δηαθνξέο ζηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δψσλ, ελψ ζε κεγαιχηεξεο 

δφζεηο εκθαλίδεηαη παξφκνηα θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηηο δχν νκάδεο δψσλ. Ίζσο ινηπφλ λα 

ρξεηάδεηαη κηθξφηεξε δφζε ηεο ρνξεγνχκελεο κνξθίλεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα 

εκθαληζηεί αιιαγή ζηνλ θαηλφηππν.  

     Σν απνηέιεζκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ ζα πεξηκέλακε λα δνχκε, ζχκθσλα κε ηα 

επξήκαηα ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο, αιιά κελ μερλάκε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δξάζεο ησλ in 

vivo κνληέισλ θαη ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ πνπ δηέπνπλ απηά ηα ζπζηήκαηα ζε 

λεπξνδηαβηβαζηηθφ, θπηηαξηθφ, ζεκαηνδνηηθφ θαη κεηαγξαθηθφ επίπεδν.  

     Αληηζέησο ηα δψα κε ππεξέθθξαζε ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο ηεο RGS9-2-DEPless 

παξνπζηάδνπλ: 1) απμεκέλε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο πεξηζζφηεξν (3x) απφ 

ηα δψα κάξηπξεο (AAV-GFP) απφ ηελ 1
ε
 εκέξα ρνξήγεζεο θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο νινθιήξσζεο 

ηνπ πεηξάκαηνο, θαη 2) αλάπηπμε παξφκνηνπ ξπζκνχ επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα δψα 

κάξηπξεο (βιέπε Δηθφλα 3). Σα βαζηθά επίπεδα θηλεηνπνίεζεο ησλ δψσλ πξν ρνξήγεζεο κνξθίλεο 
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βξίζθνληαη ζε παξφκνηα επίπεδα θαη γηα ηηο δχν νκάδεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αμηνπηζηία 

ησλ επξεκάησλ καο. Σα παξαπάλσ επξήκαηα δείρλνπλ φηη αληαγσληζκφο ησλ δξάζεσλ ηεο RGS9-

2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα εληζρχεη ηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνθαιεί ε κνξθίλε αιιά δελ 

κεηαβάιεη ηδηαίηεξα ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα δψα κάξηπξεο. 

Δπηβεβαηψλεηε ινηπφλ ε ζεκαληηθή παξνπζία ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα σο αξλεηηθφ 

ξπζκηζηή ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα δψα. Σα επξήκαηα απηά ζπκβαδίδνπλ κε ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηα δηαγνληδηαθά RGS9-/- δψα ηα νπνία επίζεο εκθάληδαλ απμεκέλε 

θηλεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηα θπζηνινγηθά δψα.  

 

 

2.1.4 Τπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 θαη ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο RGS9-2-DEPless 

ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ. 

 

     Απφ ηηο παξαπάλσ κειέηεο θαη πξνγελέζηεξεο δηαπηζηψλνπκε φηη ε παξνπζία ηεο RGS9-2 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε. 

Γλσξίδνληαο φηη ην ξαρηαίν ξαβδσηφ απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ ππξήλα ειέγρνπ ηεο θηλεηηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο, αθνχ ζπκκεηέρεη ζηελ επαγσγή ησλ θηλεηηθψλ αληακνηβηθψλ απνθξίζεσλ ησλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ (Wise et al., 1998), απνθαζίζακε λα ειέγμνπκε θαηά πνζφ ε 

ηξνπνπνίεζε ησλ επηπέδσλ ηεο RGS9-2 ζηελ πεξηνρή απηή επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

αληακνηβηθψλ ηδηνηήησλ ηεο κνξθίλεο θαη θπξίσο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 2 

νκάδεο δψσλ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία απνηειείην απφ ηα δψα κάξηπξεο (AAV-GFP) θαη ε άιιε απφ 

ηα δψα πνπ ππεξέθθξαδαλ ηελ RGS9-2 πξσηεΐλε (AAV-RGS9-2-GFP). Έγηλαλ 2 επαλαιήςεηο 

ζην παξαπάλσ πείξακα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ 5-7 δψα ζε θάζε νκάδα.   

     Απφ ηελ κειέηε απηή θαίλεηαη 1) φηη θαη νη δχν νκάδεο δψσλ εκθάληζαλ παξφκνηα θηλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηελ πξψηε κέξα ιήςεο ηεο κνξθίλεο θαη 2) φηη ε ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζην 

ξαβδσηφ κπινθάξεη ην θαηλφκελν ηεο επαηζζεηνπνίεζεο (βιέπε εηθφλα 4).  

     Σα επξήκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ πξνγελέζηεξα επξήκαηα απφ ηα RGS9-/- θαζψο θαη 

δηαγνληδηαθά δψα άιισλ πξσηετλψλ ζεκαληηθψλ γηα ηελ ζεκαηνδφηεζε ηεο RGS9-2 πξσηεΐλεο 

φπσο είλαη ε Gβ5 (ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξσηενιπηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο RGS9-2) 

(Witherow et al., 2000). 

     Αλαπάληερα κε ηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα, ηα δψα πνπ ππεξέθθξαδαλ ηελ dominant 

negative κεηαιιαγκέλε κνξθή ηεο RGS9-2-DEPless (RGS9-2 ζηεξνχκελε ηνπ DEP domain) ζην 

ξαρηαίν ξαβδσηφ εκθαλίδνπλ 1) απμεκέλε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζχγθξηζε κε απηήλ ησλ 
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δψσλ καξηχξσλ κφλν ηελ πξψηε εκέξα ρνξήγεζεο (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά) ελψ 2) 

εκθαλίδνπλ αλάινγν ξπζκφ επαηζζεηνπνίεζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ησλ δψσλ ηηο ππφινηπεο εκέξεο 

ρνξήγεζεο κε απηφλ ησλ δψσλ καξηχξσλ (βιέπε εηθφλα 5). Ζ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δψσλ ηελ πξψηε εκέξα ρνξήγεζεο ηεο κνξθίλεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνλ ηφζν ηζρπξφ θαηλφηππν ππεξέθθξαζεο ηεο RGS9-2 ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ καο έβαιε ζε 

ζθέςεηο θαηά πφζν ε παξνπζία αλάινγνπ ξπζκνχ επαηζζεηνπνίεζεο ηηο αθφινπζεο εκέξεο 

ρνξήγεζεο ηνπ πεηξάκαηνο ζηηο δχν νκάδεο δψσλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο θάπνηνπ 

πξνζαξκνζηηθνχ κεραληζκνχ πνπ επεκβαίλεη επί έιιεηςεο ηεο RGS9-2.  

     Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη νη RGS πξσηεΐλεο ηεο R7 ππννηθνγέλεηαο θαη απφ 

απηέο ηδίσο ε RGS9-2 πξνζδέλνληαη εθιεθηηθά θαη δηακνξθψλνπλ ζπγθεθξηκέλα ζχκπινθα 

πξσηετλψλ κε ηελ Gβ5 ππνκνλάδα ησλ G πξσηετλψλ θαη ηελ δηαζπλδεηηθή κεκβξαληθή πξσηεΐλε 

R7BP  (Jayaraman et al., 2009, Traynor et al., 2009, Anderson et al., 2009b). 

H αιιειεπίδξαζε απηή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξσηενιπηηθή ζηαζεξνπνίεζε θαη εληφπηζε ηεο 

RGS9-2 θνληά ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε - ηδίσο ζηε κεηαζπλαπηηθή κεκβξάλε ησλ λεπξψλσλ ηνπ 

ξαβδσηνχ (Anderson et al., 2007b, Chen et al., 2003). Μειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ζην ξαρηαίν 

ξαβδσηφ επηθξαηεί έλα κνληέιν ηζνξξνπεκέλεο αιιεινεπηθάιπςεο κεηαμχ δχν πξσηετλψλ, ηεο 

RGS9-2 θαη RGS7, νη νπνίεο αληαγσλίδνληαη ηελ πξφζδεζε ζηελ R7BP δεκηνπξγψληαο δχν 

ζηαζεξά ζχκπινθα πξσηετλψλ πνπ νη δξάζεηο ηνπο αιιειεπηθαιχπηνληαη (ζε πεξίπησζε κείσζεο 

κίαο εθ ησλ δχν) ζηηο δξάζεηο ησλ D2 ππνδνρέσλ (Anderson et al., 2010).  

     Σα ζχκπινθα απηά είλαη ηα εμήο δχν: RGS9-2-R7BP θαη RGS7-R7BP. Μείσζε ησλ επηπέδσλ 

ηεο RGS9-2 ζεκαηνδνηεί αιιαγή ζηελ ηζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ξαβδσηνχ κε αχμεζε 

ζχλδεζεο ηεο RGS7 ζηελ R7BP εληζρχνληαο ην ζχκπινθν RGS7-R7BP, θαηλφκελν ην νπνίν έρεη 

παξαηεξεζεί ζηα RGS9-/- δψα (Anderson et al., 2010). Παξφιν πνπ νη δχν πξσηεΐλεο RGS9-2 θαη 

RGS7 παξνπζηάδνπλ παξφκνηα επίπεδα έθθξαζεο ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ, εκθαλίδνπλ άληζε 

εηδηθφηεηα ζχδεπμεο κε ηελ  R7BP, κε κία ζεκαληηθή πξνηίκεζε ηεο R7BP γηα ηελ RGS9-2 (70% 

ηεο ζπλνιηθήο R7BP), RGS7 (30% ηεο R7BP) (Anderson et al., 2010). Δλδηαθέξνλ είλαη φηη 

δηαγνληδηαθά δψα θαζνιηθήο απαινηθήο ηεο R7BP εκθαλίδνπλ ηνλ ίδην θαηλφηππν κε ηα 

δηαγνληδηαθά δψα θαζνιηθήο απαινηθήο RGS9-/- ζηηο αληακνηβηθέο, αλαιγεηηθέο θαζψο θαη 

εμαξηεζηνγφλεο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο, κε εμαίξεζε κφλν ηελ αλάπηπμε επαηζζεηνπνίεζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δπλαηή νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν πξνζδέζεηο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ην 

DEP ηκήκα ηεο RGS9-2 (θνηλφ ηκήκα ζε φιεο ηηο πξσηεΐλεο κέιε ηεο R7 ππννηθνγέλεηαο) 

(Psifogeorgou et al., 2007, Ballon et al., 2006, Drenan et al., 2005, Martemyanov et al., 2003 

Martemyanov & Arshavsky 2002). χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ππφζεζε καο είλαη φηη έιιεηςε ηνπ 
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DEP ηκήκαηνο ηεο RGS9-2 εληζρχεη ηνλ ζπζρεηηζκφ ηεο R7BP κε ηελ RGS7 δηαζψδνληαο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο RGS9-2 ζην ξαβδσηφ.  

     

 

2.1.5 Τπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα αλαζηέιιεη ηηο αληακνηβηθέο 

ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο 

 

     Eπφκελνο ζηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα (γλσζηφο 

γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηηο αληακνηβηθέο ηδηφηεηεο ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ) θαη θαηά πφζν ε 

ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα επάγεη ζπκβαηή αληαπφθξηζε ζηηο αληακνηβηθέο 

δξάζεηο ηεο κνξθίλεο κε απηή ησλ RGS9-/- δψσλ, πνπ πξνσζνχλ ηελ αλαδήηεζε ηεο νπζίαο. Σα 

δηαγνληδηαθά RGS9-/- δψα φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, εκθαλίδνπλ απμεκέλε αληαπφθξηζε ζην 

ζπκπεξηθνξηθφ παξάδεηγκα ηεο εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ρψξνπ. Γηα ηελ ζηνρεπκέλε κειέηε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην παξάδεηγκα ηεο εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ρψξνπ θαη 2 νκάδεο δψσλ απφ ηηο 

νπνίεο ε κία ππεξέθθξαδε ηελ RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα ακθνηεξφπιεπξα θαη ε άιιε 

ππεξέθθξαδε ηνλ ίν κάξηπξα.  

     Σα απνηειέζκαηα επαλαιήθζεθαλ 2 θνξέο κε δνζνινγία κνξθίλεο ζηα 5mg/kg θαη έδεημαλ φηη 

ηα δψα πνπ ππεξέθθξαδαλ ηελ RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα εκθάληδαλ κεησκέλε πξνηίκεζε 

ρψξνπ ζηελ κνξθίλε. Σα δψα δειαδή πνπ ππεξέθθξαδαλ ηελ RGS9-2 παξνπζίαζαλ κεησκέλν 

ρξφλν παξακνλήο ζην δηακέξηζκα ηνπ θισβνχ πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ ιήςε ηνπ θαξκάθνπ άξα θαη 

κεησκέλε αληαπφθξηζε ζηηο αληακνηβηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο ζε ζχγθξηζε κε ηα δψα κάξηπξεο 

(Δηθφλα 6). Ο θαηλφηππνο απηφο εκθαλίδεηε αθξηβψο αληίζεηνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

δηαγνληδηαθψλ RGS9-/- (ΚΟ) δψσλ άξα θαη ζπκβαηφο κε απηφλ. Σα δεδνκέλα απηά δείρλνπλ φηη ε 

RGS9-2 είλαη αξλεηηθφο ξπζκηζηήο ησλ αληακνηβηθψλ δξάζεσλ ηεο κνξθίλεο. Σν εχξεκα απηφ 

έξρεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε αληίζηνηρεο κειέηεο ζε RGS9-/- φπνπ ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 

ζηνλ επηθιηλή ππξήλα δηέζσζε ηνλ θαηλφηππν ησλ RGS9-/- κε κείσζε ηεο αληακνηβήο ζηα δψα 

πνπ ππεξέθθξαδαλ ηελ RGS9-2 ζε ζρέζε κε ηα RGS9-/- δψα πνπ ππεξέθθξαδαλ ηνλ ηφ κάξηπξα 

(Zachariou et al., 2003). 
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2.2 Ο ξφινο ηεο RGS9-2 ζηελ εμάξηεζε απφ ηελ κνξθίλε 

 

     Ζ ρξφληα ρξήζε νπηνεηδψλ νπζηψλ ή άιισλ νπζηψλ θαηάρξεζεο κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηνπ κ-

νπηνεηδή ππνδνρέα (ΜΟR) νδεγεί ζηελ αλάπηπμε αλνρήο ζηελ νπζία θαη πξννδεπηηθά παξνπζία 

ζσκαηηθήο εμάξηεζεο (Raynor et al., 1994, Connor et al., 2004) ε νπνία εθδειψλεηαη κεηά απφ 

απφηνκε δηαθνπή ρνξήγεζεο ηεο νπζίαο κε ηελ εκθάληζε ησλ αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ ηνπ 

ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ φπσο ν ηξφκνο, ξίγε, κπνζθειεηηθά θαη θνηιηαθά άιγε, δηάξξνηεο, 

(απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ είλαη κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο), θαη ππεξδηέγεξζε ε νπνία 

εκθαλίδεηαη ζηα πνληίθηα κε: άικαηα, πξνο ηα φπηζζελ βάδηζε θαη ηηλάγκαηα (απνηέιεζκα 

ζεξνηνληλεξγηθή θαη νπηνεηδεξγηθήο αιιειεπίδξαζεο ζηνλ ππνκέια ηφπν) (Maldonado et al., 

1992, 1996, Way et al., 1969) Όια ηα ζπκπηψκαηα απηά είλαη απνηέιεζκα δηέγεξζεο ηνπ 

απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κε επηθξάηεζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

θχξηνο λεπξνδηαβηβαζηήο ηνπ είλαη ε λνξεπηλεθξίλε. Έλαο απφ ηνπο πινπζηφηεξνπο ζε 

λνξαδξελεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε ππξήλεο ηνπ εγθεθάινπ είλαη ν ππνκέιαο ηφπνο, ν νπνίνο 

δηαζέηεη πςειή ζπγθέληξσζε κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ θαη ζεσξείηαη ν ζεκαληηθφηεξνο ππξήλαο 

γηα ηελ έθθξαζε ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ απφ νπηνεηδή (Maldonado et al., 1992). 

     Απφ πνιιαπιέο κειέηεο ζην παξειζφλ έρεη απνδεηρζεί φηη ε αλάπηπμε ηεο εμάξηεζεο θαη ε 

εκθάληζε ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ απφ ρξήζε νπηνεηδψλ θαη αιθνφι δηακεζνιαβείηε θαη απφ 

άιιεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ φπσο ε πξφζζηα πεξηνρή ηεο θνηιηαθήο θαιχπηξαο, ν επηθιηλήο 

ππξήλαο θαη πεξηπδξαγσγφο θαηά νπζία (Maldonado et al., 1992). ηηο ίδηεο πεξηνρέο έρνπλ 

παξαηεξεζεί ρξφληεο αιιαγέο ζε θπηηαξηθφ επίπεδν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία ζηεξεηηθνχ 

ζπλδξφκνπ φπσο ε αχμεζε ηεο θπθιηθή αδελπιηθήο θπθιάζεο, άξα θαη ηεο πξσηετληθήο θηλάζεο Α 

(PKA) ζηνλ επηθιηλή ππξήλα θαη ππνκέια ηφπν, θαζψο θαη ηξνπνπνίεζε ησλ επηπέδσλ γλσζηψλ 

κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ φπσο αχμεζε ηεο CREB (cAMP element response binding protein) ζε 

επηθιηλή ππξήλα θαη ππνκέια ηφπν θαη ε επαγσγή ηνπ ΓFosΒ ζε επηθιηλή ππξήλα θαη ξαρηαίν 

ξαβδσηφ (Collier et al., 1975, Graybiel et al., 1990, Zachariou et al., 2006, Maldonado et al., 1996, 

Asher et al., 2002, Nestler et al., 2004). Πέξαλ φισλ απηψλ φκσο έρνπλ θαηαγξαθεί ζεκαληηθέο 

αιιαγέο θαη ζε λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα πνπ δηέπνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο φπσο 

κείσζε ηεο ληνπακηλεξγηθήο θαη ζεξνηνληλεξγηθήο δηαβίβαζεο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα (Parson et 

al., 1995, Weiss et al., 1992) απμεκέλε επαηζζεηνπνίεζε ησλ νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ ζηνλ επηθιηλή 

ππξήλα (Koob& Nestler 1997, Stinus et al., 1990),  κείσζε ηεο GABAεξγηθήο θαη αχμεζε ηεο 

NMDA γινπηακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζεο (Beretta et al., 2002). Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη ην 

θχθισκα πνπ εκπιέθεηαη ζηελ εκθάληζε ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ πεξηιακβάλεη πξνζαξκνζηηθέο 
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αιιαγέο ζε πνιιαπιά λεπξνδηαβηβαζηηθά κνλνπάηηα. Μέρξη ζήκεξα ηα ζεκαληηθφηεξα 

λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα ζηελ έθθξαζε ησλ ζπκπησκάησλ ζηέξεζεο απφ ηα νπηνεηδή είλαη 

ην λνξαδξελεξγηθφ πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηνλ ππνκέια ηφπν θαη ην κεζνκεηαηρκηαθφ 

ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα ηεο αληακνηβήο πνπ πξνβάιεη απφ ηελ πξφζζηα πεξηνρή ηεο θνηιηαθήο 

θαιχπηξαο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα. Παξφια απηά πνιιαπιέο λεπξνπξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο θαη 

δηαδηθαζίεο έρνπλ παξαηεξεζεί θαη ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ.  

     Ομεία ρνξήγεζε κνξθίλεο έρεη απνδεηρηεί φηη πξνάγεη αξρηθά ηελ κείσζε ηεο cAMP ιφγσ ηεο 

πξφζδεζεο ηνπ κ-νπηνεηδή ππνδνρέα, κεζσ ζχλδεζεο κε ηηο Gi ππνκνλάδεο ησλ G πξσηετλψλ, 

αξα απμάλεη ηα επίπεδα ηεο RGS9-2, θχξηα δξάζε ησλ νπνίσλ είλαη  ε αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηεο 

cAMP (Sharma et al., 1975). Ζ ρξφληα φκσο ρνξήγεζε κνξθίλεο νδεγεί ζηελ ππεξελεξγνπνίεζε 

ηεο αδελπιηθήο θπθιάζεο, ελ ζπλερεία ηεο ΡΚΑ θαη ηειηθά ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα CREB, 

ηα νπνία είλαη ζηφρνη ηεο cAMP θαη έρνπλ ζπζρεηηζηεί πνιιαπιψο κε ηελ αλάπηπμε εμάξηεζεο 

θαη εληνλφηεξνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ επί δηαθνπήο ηεο νπζίαο (πξνζαξκνζηηθέο 

ελδνθπηηαξηθέο αιιαγέο ζηελ ρξφληα ρνξήγεζε κνξθίλεο) (Sharma et al., 1975, Collier et al., 

1978, Watts et al., 2002, Han et al., 2003). Υξφληα ρνξήγεζε κνξθίλεο έρεη απνδεηρηεί φηη 

ηξνπνπνηεί ηελ ζεκαηνδφηεζε ηνπ κ-νπηνεηδή ππνδνρέα κέζσ ηεο RGS9-2 κε ηνλ ζρεκαηηζκφ 

δηαθνξεηηθψλ πξσηετληθψλ ζπκπιφθσλ ζεκαηνδφηεζεο θαη ηελ πξφζδεζε ηεο RGS9-2 κε Gαq 

ππνκνλάδεο ησλ G πξσηετλψλ (Psifogeorgou et al., 2007). Ζ δηαπίζησζε απηή θαζψο θαη ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 ζηελ αλάπηπμε ησλ 

αληακνηβηθψλ ηδηνηήησλ ηεο κνξθίλεο καο ψζεζαλ ζην λα εμεηάζνπκε ηνλ ξφιν ηεο RGS9-2 ζηηο 

εμαξηεζηνγφλεο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο κε ζηνρεπκέλε ππεξέθθξαζε θαη αλαζηνιή ησλ δξάζεσλ 

απηήο (κέζσ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ κνληέινπ ππεξέθθξαζεο ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο ηεο 

RGS9-2) ζην επηθιηλή ππξήλα θπξίσο, αιιά θαη ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζην αληακνηβηθφ θχθισκα ζηε εγθαζίδξπζε ησλ έμεσλ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηεο νπζίαο. 

 

 

2.2.1 Τπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα αλαζηέιιεη ηεο 

εμαξηεζηνγφλεο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο 

 

     Πξψηα ειέγμακε ηελ ζπκκεηνρή ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα ζηελ αλάπηπμε εμάξηεζεο 

θαη έθθξαζεο ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ κέζσ ππεξέθθξαζεο απηήο. Γηα ηελ κειέηε αλάπηπμεο 

εμάξηεζεο απφ ηελ κνξθίλε ρξεζηκνπνηεζήθαλ 2 νκάδεο πνληηθηψλ, ε κία εθ ησλ νπνίσλ είρε 

δηακνιπλζεί κε ην φρεκα  ΑΑV RGS9-2, θαη ε άιιε κε ηνλ ηφ κάξηπξα AAV-GFP. Κάζε νκάδα 
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απνηειείην απφ 5-8 δψα. Χο κνληέιν ζπκπεξηθνξάο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζπκπεξηθνξηθφ 

παξάδεηγκα κέηξεζεο ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ. Αθνχ πξψηα ηα δψα εζίζηεθαλ ζηελ κνξθίλε 

κε ζηαδηαθά απμαλφκελε δνζνινγία κνξθίλεο αλά 8 σξν γηα 3 εκέξεο. 2-3 ψξεο κεηά ηελ 

ηειεπηαία ρνξήγεζε κνξθίλεο ηα δψα έιαβαλ αληαγσληζηή νπηνεηδψλ γηα ηελ επαγσγή ηνπ 

ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα  κεηξήζεθαλ νη δηαθνξέο πνπ παξνπζίαδαλ ζηελ έληαζε 

εθδήισζεο ζπκπησκάησλ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ κέζσ πνζνηηθνπνίεζεο απηψλ (κέηξεζε ηεο 

επαλαιεςηκφηεηαο θάζε ζπκπηψκαηνο ρσξηζηά) φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο κεζφδνπο.  

 

     Όπσο είλαη γλσζηφ ηα πην ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα κέηξεζεο ηεο έληαζεο ηνπ ζηεξεηηθνχ 

ζπλδξφκνπ ζε πνληίθηα είλαη ηα ηηλάγκαηα (wet dog shakes), ηα άικαηα (jumps), ε δηάξξνηα, ε 

αιιαγή ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ησλ δψσλ θαζψο θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά ε παξνπζία ξίγνπο, 

απηνκαηηθψλ θηλήζεσλ (φπσο ε κάζεζε), βιεθαξφπησζεο, ηξφκνο άθξσλ, βήκαηα πξνο ηα πίζσ 

(backstep), νζθξεηηθή επνπηεία ηνπ ρψξνπ, θαη ην πάγσκα (freezing). Σα ζπκπηψκαηα απηά 

θαηαγξάθνληαη γηα 25 ιεπηά, κεηά ηελ πξφθιεζε ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ ζε εμαξηεκέλα δψα κε 

ππνδφξηα ρνξήγεζε αληαγσληζηή ησλ νπηνεηδψλ (λαινμφλε) ζε δνζνινγία 1 mg/kg. Σα πεηξάκαηα 

επαλαιήθζεθαλ 3 θνξέο. 

 

     ηε κειέηε ππεξέθθξαζεο ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ (βιέπε Πίλαθα 1), εχξεκα ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δηαγνληδηαθψλ RGS9-/- δψσλ, ηα 

νπνία εκθάληδαλ αθξηβψο αληίζεηε ζπκπεξηθνξά. Πην αλαιπηηθά, ε κειέηε αλέδεημε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κείσζε ζηελ έληαζε εκθάληζεο ησλ ηηλαγκάησλ (wet dog shake), δηαξξνηψλ θαη ηεο 

αιιαγήο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο φπσο θαίλεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Δηθφλα 7 Α-C). 

 

 

2.2.2 Τπεξέθθξαζε ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο RGS9-2-DEPless ζηνλ επηθιηλή 

ππξήλα απμάλεη ηελ έληαζε ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ. 

 

Δπφκελν βήκα ζηελ αλαδήηεζε ηεο δξάζεο ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα ήηαλ ε ρξήζε 

ηνπ κνληέινπ αλαζηνιήο ηεο δξάζεο ηεο RGS9-2, κέζσ ππεξέθθξαζεο ηεο κεηαιιαγκέλεο 

κνξθήο RGS9-2-DEPless, ακθνηεξφπιεπξα ζηνλ επηθιηλή ππξήλα. Γηα ηελ κειέηε απηή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 νκάδεο αξζεληθψλ C57/Bl6 πνληηθψλ, κηα εθ ησλ νπνίσλ είρε δηακνιπλζεί κε 

AAV-RGS9-2-DEPless ηφ θαη ε άιιε κε ηνλ ηφ κάξηπξα ΑΑV-GFP. Σα πεηξάκαηα 
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επαλαιήθζεθαλ 3 θνξέο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηαδηαθά απμαλφκελε δνζνινγία κνξθίλεο φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ κεζνδνινγία, αλά 8 ψξν, γηα 3 ζπλερφκελεο εκέξεο. 2-3 ψξεο κεηά ηελ 

ηειεπηαία ρνξήγεζε ηεο κνξθίλεο, ρνξεγήζεθε αληαγσληζηήο ησλ κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ 

(λαινμφλε) γηα ηελ άκεζε επαγσγή ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ θαη θαηαγξάθεθαλ νη 

ζπκπεξηθνξηθέο απνθξίζεηο άκεζα θαη ζπλερφκελα γηα κηζή ψξα κεηά.   

Σα πεηξάκαηα απηά, επηβεβαίσζαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηα επξήκαηα κε ηα δηαγνληδηαθά δψα 

κε ηελ εκθάληζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή πςειφηεξε έθθξαζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ζηεξεηηθνχ 

ζπλδξφκνπ ζηα δψα πνπ ππεξέθθξαδαλ ηελ κεηαιιαγκέλε κνξθή ηεο RGS9-2 (RGS9-2-DEPless) 

ζπγθξηηηθά κε ηα δψα κάξηπξεο.  

 

Γηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (Δηθφλα 8A-D) ζε φια ζρεδφλ ηα 

ζπκπηψκαηα ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ πνπ ήηαλ ππφ εμέηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά παξνπζηάζηεθε ζε φια ηα ηζρπξά ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο δειαδή ζηα 

ηηλάγκαηα θεθαιήο, δηάξξνηεο, αιιαγή ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ησλ δψσλ θαη ζηα πεξηζζφηεξα απφ 

ηα ιηγφηεξα ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα φπσο ν ηξφκνο άθξσλ, βήκαηα πξνο ηα πίζσ (backstep) θαη 

ην πάγσκα (Δηθφλα 8A-D).  

 

Γεγνλφο πνπ 1) εληζρχεη ηελ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 ζηελ αλάπηπμε εμάξηεζεο θαη 

ηελ έθθξαζε ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ θαζψο θαη 2) ηνλ ξφιν ηνπ επηθιηλή ππξήλα ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο εμάξηεζεο. Παξαηεξνχκε φηη ελψ φια ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ 

είλαη απμεκέλα ζηα δψα πνπ ππεξέθθξαδαλ ηελ κεηαιιαγκέλε κνξθή ηεο RGS9-2 ε ηάζε ηνπ 

δψνπ λα παξνπζηάδεη πάγσκα ήηαλ κεησκέλε ζε απηά ηα δψα ζε ζρέζε κε ηνπο κάξηπξεο γεγνλφο 

πνπ ππνγξακκίδεη ηελ απμεκέλε επεξεζηζηφηεηα, άγρνο θαη θηλεηηθφηεηα απηψλ ησλ δψσλ. 

 

 

2.2.3 Τπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ κεηψλεη ηελ έληαζε ηνπ 

ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ. 

 

     Αθνχ επηβεβαηψζεθε ν ξφινο ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα, επφκελε ελέξγεηα καο  ήηαλ λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ ε RGS9-2 ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ επεξεάδεη ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαξηεζηνγφλσλ 

ηδηνηήησλ ηεο κνξθίλεο. Ζ ππνςία καο ήηαλ φηη παξφιν πνπ δελ είλαη γλσζηή ε δξάζε ηνπ ξαρηαίνπ 

ξαβδσηνχ ζηελ εμάξηεζε, ν ξφινο ηνπ ζηελ κεηάθξαζε ησλ επηζπκηψλ ζε έμεηο (Everitt&Robbins 

2005, Sharma&Brody 2009, Yin et al., 2005, Volkow et al., 2006) θαζψο θαη νη αιιαγέο πνπ 
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παξνπζηάδνληαη ζην κεηαγξαθηθφ επίπεδν ζηελ πεξηνρή απηή (κεηά απφ ρξφληα ρξήζε κνξθίλεο 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα ΓFosB θαη ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ πέξαλ ηνπ 

επηθιηλή ππξήλα) (Hope et al., 1994, Nye et al., 1995, Moratalla et al., 1996, Nye & Nestler 1996, 

Pich et al., 1997) ζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη ην ξαρηαίν ξαβδσηφ κπνξεί θαη λα παίδεη ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ησλ εμαξηεζηνγφλσλ ηδηνηήησλ ηεο κνξθίλεο. Υξεζηκνπνηψληαο ην ίδην ζπκπεξηθνξηθφ 

παξάδεηγκα κε ηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα, αξρηθά έγηλε κειέηε ζηα δψα πνπ ππεξέθθξαδαλ ηελ 

RGS9-2 ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 2 νκάδεο πνληηθηψλ ε κία εθ ησλ νπνίσλ 

ππεξέθθξαδε ηνλ ηφ κε ηελ πξσηεΐλε RGS9-2 θαη ε άιιε ηνλ ηφ κάξηπξα (AAV-GFP). Κάζε νκάδα 

απνηεινχληαλ απφ 5-7 πεηξακαηφδσα θαη ην πείξακα επαλαιήθζεθε 3 θνξέο.  

Σα απνηειέζκαηα καο έδεημαλ φηη ε ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ πξνθαιεί  

κείσζε ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα δψα κάξηπξεο  αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ 

ηνλ επηθιηλή ππξήλα κε εκθάληζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζε νξηζκέλα κφλν ζπκπηψκαηα 

ζηέξεζεο φπσο είλαη ηα ηηλάγκαηα (wet dog shakes) ν ηξφκνο ησλ άθξσλ (paw tremor) θαη ν ηξφκνο 

ζψκαηνο (βιέπε Δηθφλεο 9A-D).  

 

 

2.2.4 Τπεξέθθξαζε ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο ηεο RGS9-DEPless ζην ξαρηαίν 

ξαβδσηφ απμάλεη ηελ έληαζε ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ. 

 

ην επφκελν πείξακα δηεξεπλήζακε ηελ επηξξνή ηεο αλαζηνιήο ηεο δξάζεο ηεο ελδνγελνχο 

RGS9-2 κέζσ ππεξέθθξαζεο ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο ηεο RGS9-2 ζηελ ίδηα πεξηνρή. Γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε αθξηβψο ε ίδηα κεζνδνινγία κε ηα αλσηέξσ, 

ζε 2 νκάδεο δψσλ, ε κία εθ ησλ νπνίσλ ππεξέθθξαδε ηνλ ηφ AAV-RGS9-2-DEPless-GFP κε ηελ 

κεηαιιαγκέλε κνξθή ηεο πξσηεΐλεο θαη ε άιιε ηνλ ηφ κάξηπξα AAV-GFP. Κάζε νκάδα 

πεξηειάκβαλε 5-7 δψα θαη ην πείξακα επαλαιήθζεθε 3 θνξέο.  

Αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηεο ελδνγελνχο RGS9-2 κέζσ ππεξέθθξαζεο ηεο κεηαιιαγκέλεο ηεο 

κνξθήο RGS9-2-DEPless ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ, απμάλεη ηελ έληαζε ηεο έθθξαζεο ηνπ ζηεξεηηθνχ 

ζπλδξφκνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα δψα κάξηπξεο (AAV-GFP), παξάγνληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ζε φια ηα ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα θαη ζε κεξηθά κε ζεκαληηθά (Δηθφλεο 10A-E). Πην 

ζπγθεθξηκέλα εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ζε ηηλάγκαηα, δηάξξνηεο, αιιαγή 

ζσκαηηθνχ βάξνπο, βιεθαξφπησζε θαη ηξφκνο (Δηθφλεο 10A-E).  

Ζ εκθάληζε ηζρπξφηεξνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ κεηά απφ 

αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηεο ελδνγελνχο RGS9-2 εληζρχεη ηελ ζεψξεζε φηη ε RGS9-2 παίδεη 
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ζεκαληηθφ ξφινο ζηελ ξχζκηζε ησλ ελδνθπηηάξησλ κεραληζκψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ εμάξηεζε, κε 

απνηέιεζκα ε αλαζηνιή ηεο λα παξάγεη πην έληνλν θαηλφηππν. Ζ κειέηε απηή απνδεηθλχεη ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο RSG9-2 ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ θαζψο 

θαη ηνλ ξφιν ηνπ ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εδξαίσζε ηνπ 

εζηζκνχ. 

 

2.3 Ο ξφινο ηεο RGS9-2 ζηηο αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο 

 

ηνλ εγθέθαιν ησλ πνληηθψλ ε RGS9-2 εληνπίδεηαη ζε ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε θαη ζε 

πεξηνρέο πνπ είλαη γλσζηέο γηα ηελ δξάζε ηνπο ζηελ αλαιγεζία φπσο ν ππνζάιακνο, ηα νπίζζηα 

θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαζψο θαη ν επηθιηλήο ππξήλαο (Zachariou et al., 2003). Δλψ 

εθθξάδεηαη ζε πνιχ πςειέο πνζφηεηεο ζηνπο λεπξψλεο ηνπ ξαβδσηνχ (Gold et al., 1997, Rahman et 

al., 2003, Kovoor et al., 2005). ε λεψηεξεο απεηθνληζηηθέο κειέηεο (κε PET scan θαη 

ξαδηνζεζεκαζκέλα παξάγσγα ησλ νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ) ν επηθιηλήο ππξήλαο έρεη ζπζρεηηζηεί κε 

ηελ έθθξαζε ηνπ πφλνπ ζε αζζελείο κε ρξφλην πφλν ελψ ην ξαρηαίν ξαβδσηφ έρεη ζπζρεηηζηεί κε 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηνπ πφλνπ θαη ηελ ζπζρέηηζε ηνπ κε εμαξηεκέλα εξεζίζκαηα.  

Οη λεπξνδηαβηβαζηέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληαπφθξηζε ζηνλ πφλν είλαη ε λνξεπηλεθξίλε, ν 

GABA, ε ληνπακίλε, ε L-dopa, ε ζεξνηνλίλε θαη νη εγθεθαιίλεο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε αθζνλία 

ζην αληακνηβηθφ θχθισκα θαη ζηνπο ππξήλεο ησλ αλαιγεηηθψλ νδψλ. Οη µ-νπηνεηδείο θαη νη D2 

ληνπακηλεξγηθνί ππνδνρείο έρνπλ πνζνηηθνπνηεζεί ζε πγηή άηνκα θαη αζζελείο κε ρξφλην πφλν κέζσ 

δηαθφξσλ απεηθνληζηηθψλ κεζφδσλ θαη εθιεθηηθψλ ξαδηνζεζεκαζκέλσλ ηρλεζεηψλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ εκπινθή θαη ησλ δχν απηψλ λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ έθθξαζε ηνπ 

πφλνπ θαζψο θαη ηελ ζπζρέηηζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ ξαβδσηνχ θαη ηνπ επηθιηλή ππξήλα κε ηα 

θπθιψκαηα ξχζκηζεο ηεο αίζζεζεο ηνπ πφλνπ. Αιγεηλά εξεζίζκαηα (Becerra et al., 2001) ή 

εξεζίζκαηα πνπ πξνκελχνπλ πφλν ελεξγνπνηνχλ ην πξφζζην ξαβδσηφ ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν 

(Jensen et al., 2003). Αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ληνπακίλεο ζην αληακνηβηθφ θχθισκα 

(κεζνκεηαηρκηαθή νδφο) παξαηεξείηαη ζηα παξαηεηακέλα αιγεηλά εξεζίζκαηα άιια φρη ζηνλ νμχ 

πφλν. ε PET scan κειέηεο κε [11C] NNC-756 ζε αζζελείο κε ηδηνπαζείο ζηνκαηηθέο θαπζαιγίεο ή 

άηππν πξνζσπηθφ άιγνο παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ D2, αιιά φρη ησλ D1 

ππνδνρέσλ ζην θέιπθνο ηνπ θαθνεηδνχο ππξήλα (Hagelberg et al., 2003). ε PET SCAN κειέηεο κε 

ξαδηνζεζεκαζκέλε [11C] δηθξελνθξίλε ε ζπγθέληξσζε ησλ νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ ζην ξαβδσηφ 

κεηψλεηαη ζε αζζελείο κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα θαη λεπξαιγία ηνπ ηξηδχκνπ, απνηέιεζκα πνπ 

αλαζηξέθεηαη κεηά απφ 3-12 βδνκάδεο αλαιγεηηθήο ζεξαπείαο (Jones et al., 1994&1999). Παξφκνηα 
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απνηέιεζκα παξαηεξήζεθαλ ζε αζζελείο κε ρξφλην πφλν θεληξηθήο αηηηνινγίαο κεηά απφ 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην (Willoch et al., 1999, 2004). Υνξήγεζε ληνπακηλεξγηθψλ αληαγσληζηψλ ζηνλ 

επηθιηλή ππξήλα κπινθάξεη ηηο αληακνηβηθέο αιιά θαη ηηο αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ (Franklin et al., 1989, Altier & Stewart 1998, Schmidt et al., 2002). ε 

fMRI κειέηεο επίζεο απνδείρζεθε φηη ε πξνζκνλή αλαιγεηηθήο αγσγήο ζε αζζελείο κε ρξφλην πφλν 

νδεγεί ζηελ απειεπζέξσζε ελδνγελψλ νπηνεηδψλ νπζηψλ ζηνλ επηθιηλή ππξήλα (Zubieta et al., 

2005). Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη νη πεξηνρέο ηνπ πξφζζηνπ ξαβδσηνχ θαη ηνπ επηθιηλή ππξήλα 

ζπκβάινπλ, ηφζν ζηηο αλαιγεηηθέο δξάζεηο ησλ νπηνεηδψλ φζν θαη ζηηο εμαξηεζηνγφλεο δξάζεηο 

ηνπο. Ο ξφινο ηεο RGS9-2 ζηηο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο θαη ζηα δχν απηά ζπζηήκαηα ζην ΚΝ φπσο 

έρνπκε ήδε δηαπηζηψζεη είλαη θπξίσο αλαζηαιηηθφο θαη απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ηφζν ηελ αλάπηπμε εζηζκνχ φζν θαη ηηο αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ νπηνεηδψλ. ε 

δηαγνληδηαθά δψα κε θαζνιηθή απαινηθή ηεο RGS9 έρεη παξαηεξεζεί απμεκέλε επαηζζεζία ζηελ 

αλαιγεηηθή δξάζε ηεο κνξθίλεο θαη θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε αλνρήο ζηελ ρξφληα ρνξήγεζε απηήο 

(Zachariou et al 2003) φπσο θαη εμεηδίθεπζε ηεο αληαπφθξηζεο αλάινγα κε ηνλ αγσληζηή πξφζδεζεο 

(Psifogeorgou et al 2007&2010), ζε ζπκπεξηθνξηθφ θαη θπηηαξηθφ επίπεδν. Έρεη βξεζεί δειαδή φηη 

ε RGS9-2 παξνπζηάδεηαη σο αξλεηηθφο ξπζκηζηήο ζηηο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο αιιά θαη σο ζεηηθφο 

ξπζκηζηήο ησλ δξάζεσλ άιισλ νπηνεηδψλ αγσληζηψλ φπσο ε θαηληαλχιε θαη ε κεζαδφλε κέζσ 

δεκηνπξγίαο δηαθνξεηηθψλ πξσηετληθψλ ζπκπιφθσλ πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγή ηεο ζεκαηνδφηεζεο 

(Psifogeorgou et al 2007&2011).  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ξφινο ηεο RGS9-2 ζηελ αλάπηπμε λσηηαίαο αλαιγεζίαο (γηα ηελ 

νπνία δελ γλσξίδνπκε αθφκα πνιιά) ζηελ νμεία ρνξήγεζε κνξθίλεο θαζψο θαη ν ξφινο ηεο ζηνλ 

επηθιηλή ππξήλα θαη ξαρηαίν ξαβδσηφ ζηνπο κεραληζκνχο αλαιγεζίαο θαη αλάπηπμεο αλνρήο  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά δηαγνληδηαθά δψα (RGS9
+/+

 θαη RGS9
-/-

) θαη κεηέπεηηα γελεηηθά 

πξνζαξκνζκέλα κνληέια ζηνρεπκέλεο ππεξέθθξαζεο ηεο RGS9-2 θαη RGS9-2-DEPless κέζσ 

εηδηθψλ ΑΑV νρεκάησλ ζηνλ επηθιηλή ππξήλα θαη ξαρηαίν ξαβδσηφ. Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

πεηξακάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γλσζηά ζπκπεξηθνξηθά κνληέια ππεξλσηηαίαο αλαιγεζίαο θαη 

λσηηαίαο αλαιγεζίαο, ηεο ζεξκαηλφκελεο πιάθαο (hot plate test) θαη ηεο βχζηζεο ηεο νπξάο ζε 

ζεξκαηλφκελε δεμακελή (tail immersion test) αληίζηνηρα. Γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε φκσο ηνπ ξφινπ 

ηεο RGS9-2 ζηελ λσηηαία αλαιγεζία ρξεζηκνπνηεζήθαλ επηπιένλ ειεθηξνθπζηνινγηθέο κειέηεο ζε 

λσηηαίνπο λεπξψλεο ηηο νπνίεο εθηέιεζε ε Zsófia Antal ζε ζπλεξγαδφκελν εξγαζηήξην ηνπ 

Univercity of Debrecen, ζηελ Οπγγαξία. ε λσηηαίν επίπεδν δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

πξναλαθεξφκελα κνληέια ητθήο ππεξέθθξαζεο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο πξφζβαζεο ζηελ επηζπκεηή 

πεξηνρή (νπίζζηα θέξαηα) κε ζηεξενηαθηηθφ ρεηξνπξγείν θαη ηεο έιιεηςεο ηέηνηαο κεζνδνινγίαο ζηα 

πνληίθηα.   
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2.3.1  Σα RGS9-/- παξνπζηάδνπλ κεησκέλε αληαπφθξηζε ζηηο αλαιγεηηθέο δξάζεηο 

ηεο κνξθίλεο ζην λσηηαίν κπειφ 

 

      Όπσο αλαθέξακε ε RGS9-2 βξίζθεηαη ζε πςειή ζπγθέληξσζε φρη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ππξήλεο ηνπ εγθεθάινπ φπσο νη ππξήλεο ηνπ ξαβδσηνχ αιιά θαη ζηα νπίζζηα θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ 

κπεινχ (Εachariou et al., 2003) πεξηνρή πινχζηα ζε νπηνεηδείο ππνδνρείο πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ κεηάδνζε ησλ αιγνγφλσλ εξεζηζκάησλ, θαζψο εθεί είλαη πνπ ζπλάπηνληαη νη πεξηθεξηθνί 

αηζζεηηθνί λεπξψλεο κε ηηο αληνχζεο αιγαηζζεηηθέο νδνχο θαη πνπ αιιειεπηδξνχλ νη αληνχζεο κε ηηο 

θαηηνχζεο αιγαηζζεηηθέο νδνχο γηα ηελ ξχζκηζε ηεο έθθξαζεο ηνπ αιγνγφλνπ εξεζίζκαηνο. ηα 

νπίζζηα θέξαηα επίζεο ζπλάπηνληαη νη πεξηθεξηθνί αηζζεηηθνί λεπξψλεο κε ελδηάκεζνπο 

ελδνλεπξψλεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ λσηηαίνπ αληαλαθιαζηηθνχ ηνπ πφλνπ. Ζ 

παξνπζία ηεο ζε απηή ηελ πεξηνρή ζεκαηνδνηεί ηελ ππνθείκελε ιεηηνπξγία ηεο ζηε ξχζκηζε ησλ 

αιγνγφλσλ εξεζηζκάησλ θαη καο πξνθαιεί λα δηεξεπλήζνπκε πεξαηηέξσ ηνλ ξφιν ηεο ζε απηή ηελ 

ιεηηνπξγία. Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ν ξφινο ηεο RGS9-2 ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αιγεηλήο 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηα νπηνεηδή ζηνλ λσηηαίν κπειφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην λσηηαίν ζπκπεξηθνξηθφ 

κνληέιν αλαιγεζίαο  tail immersion test ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζηελ κεζνδνινγία. Γηα ηελ κειέηε 

αχηε ρξεζηκνπνηεζήθαλ 2 θαηεγνξίεο δψσλ, κε θαζνιηθή απαινηθή ηεο RGS9 (RGS9-/-) θαη δψα 

αγξίνπ ηχπνπ (RGS9+/+). Αλ ην δψν δελ απνηξαβήμεη ηελ νπξά ηνπ απφ ην λεξφ έσο θαη 12 

δεπηεξφιεπηα κεηά απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ θισβφ. Σα δψα είραλ ήδε εμνηθεησζεί ζηελ δηαδηθαζία 

ηνπ πεηξάκαηνο γηα 7 ζπλερφκελεο εκέξεο πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ν παξάγνληαο άγρνο φζν 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. 

      Αξρηθά γηα λα εθηηκήζνπκε ηνλ ξφιν ηεο RGS9-2 ζηηο λσηηαίεο αιγαηζζεηηθέο απνθξίζεηο ησλ 

δχν δψσλ κεηξήζεθε ε αληαπφθξηζε ηνπο ζην ζεξκφ αιγεηλφ εξέζηζκα πξν ρνξήγεζεο νπζίαο. Κάζε 

νκάδα δψσλ απνηειείην απφ 8 δψα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε θαζνιηθή απαινηθή ηεο RGS9-2 

επεξεάδεη ηα επίπεδα ηεο βαζηθήο αιγαηζζεηηθήο αληαπφθξηζεο εθφζνλ ηα δψα κε θαζνιηθή 

απαινηθή ηεο πξσηεΐλεο παξνπζίαδαλ κεησκέλε αληαπφθξηζε ζην αιγνγφλν εξέζηζκα, πςειφηεξν 

δειαδή ιαλζάλνληα ρξφλν απνκάθξπλζεο ηεο νπξάο ζε ζχγθξηζε κε ηα αγξίνπ ηχπνπ  δψα (βιέπε 

Δηθφλα 11). Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ ηελ ζπκβνιή ηεο RGS9-2 ζηελ ξχζκηζε ησλ 

αιγνγφλσλ εξεζηζκάησλ εθφζνλ ν νπδφο ππξνδφηεζεο ησλ αηζζεηηθψλ λεπξψλσλ ησλ RGS9-/- 

είλαη ζαθψο πςειφηεξνο απφ ηνλ νπδφ ησλ RGS9+/+. 

      ηελ ζπλέρεηα ρνξεγεζήθαλ 2 δηαθνξεηηθέο δφζεηο κνξθίλεο (ζε δηαθνξεηηθά δψα) 1 θαη 3 

mg/kg αληίζηνηρα θαη ηα δψα μαλακεηξήζεθαλ 30 ιεπηά κεηά ηελ ρνξήγεζε ηεο κνξθίλεο. ηελ 

κειέηε απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ 11 δψα αλά νκάδα θαη παξαηεξήζεθε φηη ελψ ζηελ δνζνινγία ησλ 

3 mg/kg κνξθίλεο δελ παξαηεξήζεθε ηδηαίηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ δψσλ, ζηελ 
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δνζνινγία ηνπ 1 mg/kg ηα RGS9-/- παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,05) ρακειφηεξε 

αλαιγεζία απφ ηα θπζηνινγηθά δψα εθφζνλ εκθάληζαλ ρακειφηεξν ιαλζάλνλ ρξφλν αληαπφθξηζεο 

ζε ζχγθξηζε κε ηα RGS9+/+ δψα (βιέπε Δηθφλα 12). 

      Γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 ζηελ λσηηαία αλαιγεζία ρξεζηκνπνηεζήθαλ 

επηπιένλ ειεθηξνθπζηνινγηθέο κειέηεο ζε λσηηαίνπο λεπξψλεο πξν θαη κεηά ρνξήγεζεο ηνπ 

νπηνεηδή αγσληζηή DAMGO (κε πςειή ζπγγέλεηαο πξφζδεζεο κε ηνλ κ-νπηνεηδή ππνδνρέα) ηηο 

νπνίεο εθηέιεζε ε Zsófia Antal ζε ζπλεξγαδφκελν εξγαζηήξην ηεο Ηαηξηθήο ζρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Debrecen. Σα απνηειέζκαηα απηά άπια ζα αλαθεξζνχλ πξνο ππνζηήξημε ησλ 

επξεκάησλ καο. ηηο κειέηεο απηέο κεηξήζεθε ην δπλακηθφ εξεκίαο ησλ λεπξψλσλ θαη ν ξπζκφο 

ππξνδφηεζεο ηνπο πξν θαη κεηά ρνξήγεζεο DAMGO (πςειήο ζπγγελείαο αγσληζηή ησλ κ-

νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ). Γηα ηηο κειέηεο απηέο ρξεζηκνπνηεζήθαλ 57 λεπξψλεο απφ RGS9+/+ δψα 

θαη 33 λεπξψλεο απφ RGS9-/- δψα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ελψ φινη νη λσηηαίνη λεπξψλεο 

παξνπζίαζαλ παξφκνην δπλακηθφ εξεκίαο, ρσξίο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν δψσλ, θαλέλαο απφ ηνπο 

λεπξψλεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα  RGS9-/- κεηά ηελ ρνξήγεζε ηεο νπζίαο δε παξνπζίαζε 

ππεξπφισζε. Σα RGS9+/+ αληηζέησο εκθάληζαλ ζεκαληηθή ππεξπφισζε.  

      Απφ φια ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη ε απαινηθή ηνπ γνληδίνπ ηεο RGS9  θάλεη ηα δψα 

ιηγφηεξν επαίζζεηα ζηηο αλαιγεηηθέο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ 

κεησκέλε ππεξπφισζε ησλ λσηηαίσλ λεπξψλσλ ησλ RGS9-/- κεηά απφ ρνξήγεζε νπηνεηδνχο 

αγσληζηή (DAMGO) αιιά θαη ηεο κεησκέλεο αληαπφθξηζεο ησλ RGS9-/- δψσλ ζηελ κνξθίλε. Άξα 

ζην λσηηαίν επίπεδν ε RGS9-2 ζπδεχγεηε κε ηνπο κ-νπηνεηδείο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη ξπζκίδεη 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπο σο ζεηηθφο ξπζκηζηήο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαιγεζία παίδνπλ θαη νη δ-

νπηνεηδείο ππνδνρείο νη νπνίνη εθθξάδνληαη ζε πςειή ζπγθέληξσζε ζην λσηηαίν κπειφ 

(Rozenfeld&Devi 2007). Πνιιαπιέο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη νη κεηαβνινηξφπνη ππνδνρείο φπσο νη 

νπηνεηδείο ππνδνρείο- ιεηηνπξγνχλ σο νιηγνκεξή αιιά θαη σο δηκεξή εληζρχνληαο ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξάζεηο ησλ ππνδνρέσλ (Gomes et al., 2004, Waldhoer et al., 2005, Jordan et al., 1999). Γεκηνπξγία 

εηεξνδηκεξψλ κεηαμχ ηνπ κ θαη δ νπηνεηδή ππνδνρέα απμάλνπλ ην αλαιγεηηθφ απνηέιεζκα (Gomes 

et al., 2004). Άξα ε παξφκνηα αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε ησλ δψσλ ζε πςειέο δφζεηο κνξθίλεο 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη ησλ δ νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ νη νπνίνη δελ 

ζεκαηνδνηνχλ κέζσ ηεο RGS9-2. Ζ αλαζηξνθή ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 ζην λσηηαίν επίπεδν ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ ππεξλσηηαία αλαιγεζία πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ ηδηφηεηα ηεο λα δεκηνπξγεί 

δηαθνξεηηθά ζχκπινθα ζεκαηνδφηεζεο κεηά απφ ελεξγνπνίεζε ησλ κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ 

(Psifogeorgou et al., 2007).  

      εκαληηθά ζεκαηνδνηηθά πξσηετληθά κφξηα ζχλδεζεο ηεο RGS9-2 είλαη ε GRK θαη ε β-

αξξεζηίλε2, πξσηεΐλεο πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελδνθχηησζε θαη αλαθχθισζε ηνπ 

ππνδνρέα (Bohn et al 2000, Conoor et al 2004). Ζ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ πξσηετλψλ έρεη 
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ζπζρεηηζηεί κε ηελ αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ εμάξηεζεο φπσο ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε αλνρή ζηελ 

ρνξήγεζε ηεο νπζίαο θαζψο θαη ζηηο άκεζεο αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο (Bohn et al., 2000, 

Koch et al., 2005, Raehal&Bohn 2005, Christie et al., 2008). Δπηπιένλ ε RGS9-2 κπνξεί λα 

ζπδεπρζεί θαη κε δηαθνξεηηθέο Ga ππνκνλάδεο ησλ G πξσηετλψλ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή έθθξαζεο 

ηεο. Όπσο ηελ Gq (ελεξγνπνηεί ηελ cAMP) αληί ηεο Gi (αλαζηέιιεη ηελ cAMP) (Psifogeorgou et 

al., 2007) ελεξγνπνηψληαο πηζαλά ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε 

ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αλαζηαιηηθψλ θπθισκάησλ (θαηηνχζσλ ηλψλ-αδξελεξγηθψλ θαη 

GABAεξγηθψλ θαηά ηελ θχζε ηνπο) πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ νπδφ ελεξγνπνίεζεο ησλ αιγαηζζεηηθψλ 

λεπξψλσλ, ηελ ππξνδφηεζε ησλ αληφλησλ αηζζεηηθψλ λεπξψλσλ άξα θαη ηελ ηειηθή έληαζε ηνπ 

αιγνγφλνπ εξεζίζκαηνο.  

 

 

2.3.2 Φαξκαθoινγηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξφιεςε αλάπηπμεο αλνρήο ζηηο 

αλαιγεηηθέο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο (ζπγρνξήγεζε θαηληαλχιεο – κνξθίλεο). 

 

     Ζ ζπλερφκελε ρξήζε νπηνεηδψλ αγσληζηψλ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε αλνρήο ηνπ ππνδνρέα ζηελ 

νπζία κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ αλαιγεηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηελ αλάγθε αχμεζεο ηεο 

δνζνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ θαξκαθνινγηθφ απνηέιεζκα. Τπάξρνπλ 

πνιιαπιέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηνλ κεραληζκφ αλάπηπμεο αλνρήο, νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο κεραληζκνχο απεπαηζζεηνπνίεζεο ηνπ ππνδνρέα κέζσ κεησκέλεο 

ελδνθχηησζεο θαη αλαθχθισζεο ηνπ. εκαληηθέο πξσηεΐλεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κ–νπηνεηδή 

ππνδνρέα κέζσ ησλ νπνίσλ ζεκαηνδνηείηαη ε ελδνθχηησζε θαη ε αλαθχθισζε είλαη ε β-

αξξεζηίλε2 θαη ε GRK θηλάζε (Goodman et al., 1996, Bohn et al., 2000, Conoor et al., 2004).   

     Όπσο είδακε παξαπάλσ ε RGS9-2 πξσηεΐλε απνηειεί αξλεηηθφ ξπζκηζηή ησλ δξάζεσλ ηεο 

κνξθίλεο, ζηελ ππεξλσηηαία αλαιγεζία (Zachariou et al., 2003, Psifogeorgou et al., 2011) αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη ζεηηθφ ξπζκηζηή άιισλ νπηνεηδψλ αγσληζηψλ, φπσο ε θαηληαλχιε θαη ε κεζαδφλε 

(Psifogeorgou et al., 2011). Ο θαηλφηππνο απηφο, ζπζρεηίζηεθε  κε ηελ δεκηνπξγία πξσηετληθψλ 

ζπκπιφθσλ ηεο RGS9-2 κε δηαθνξεηηθέο Gα ππνκνλάδεο ησλ G πξσηετλψλ, ηελ Gβ5 θαζψο θαη 

άιια κφξηα ηειεζηέο ηεο δξάζεο ηεο, φπσο ε β-αξξεζηίλε2 θαη ε GRK θηλάζε. Έηζη ε νμεία 

ρνξήγεζε κνξθίλεο δεκηνπξγεί ζχκπινθν θπξίσο κε ηηο Gαi ππνκνλάδεο (Gai1,2,3,), Gβ5 θαη ηελ 

β-αξεζηίλε2, ελψ ε θαηληαλχιε εκθαλίδεη πςειφηεξε ζπγγέλεηα πξφζδεζεο κε ηελ Gαq ππνκνλάδα 

ησλ G πξσηετλψλ θαη ζρεκαηίδεη ζχκπινθν κε ηελ PLC θαη ηελ GRK θηλάζε. ηελ ρξφληα ιήςε 

κνξθίλεο φκσο, ην παξαπάλσ ζχκπινθν δηαθνξνπνηείηαη θαη πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία ηνπ 
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ζπκπιφθνπ RGS9-2/Gq/G5, ην νπνίν εκθαλίδεη πςειή ζηαζεξφηεηα κε απνηέιεζκα ηελ 

δηαηήξεζε  ηνπ ππνδνρέα ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε, εκπνδίδνληαο ηελ ελδνθχηησζε ηνπ.  

     Ζ αληίζηξνθε ξπζκηζηηθή δξάζε ηεο RGS9-2 ζην ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη ηνπ κ-νπηνεηδή 

ππνδνρέα κεηά απφ ρνξήγεζε θαηληαλχιεο ή κεζαδφλεο καο ψζεζε λα δηεξεπλήζνπκε ηνλ 

κεραληζκφ δξάζεο ηεο RGS9 ζε ζπγρνξήγεζε θαηληαλχιεο κε κνξθίλε ζε βηνρεκηθφ θαη 

ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν. ε κεκβξάλεο ξαβδσηνχ, παξαηεξήζεθε φηη ρνξήγεζε κηθξήο δφζεο 

θαηληαλχιεο πξν ηεο ρνξήγεζεο κνξθίλεο νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία βξαρππξφζεζκνπ ζπκπιφθνπ ηεο 

RGS9-2 κε ηελ Gq ππνκνλάδα. Γεδνκέλν πνπ ζα ζήκαηλε αλαζηνιή αλάπηπμεο αλνρήο ζηελ 

νπζία (Psifogeorgou et al., 2010). Θέινληαο λα δηεξεπλήζνπκε αλ απηφ ην κνληέιν παξάγεη θαη 

αλάινγν απνηέιεζκα ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ, ρνξεγήζεθαλ κηθξέο δφζεηο θαηληαλχιεο 

0.045mg/kg (δφζε πνπ δελ παξάγεη αλαιγεηηθφ απνηέιεζκα) 30 ιεπηά πξηλ απφ ηελ ρνξήγεζε 

κνξθίλεο 20mg.   

     Σα δψα κάξηπξεο (AAV-GFP) αληί γηα θαηληαλχιε έιαβαλ θπζηνινγηθφ νξφ θαη 30 ιεπηά κεηά 

ρνξεγήζεθε κνξθίλε. Σα πνληίθηα αμηνινγήζεθαλ 30 ιεπηά κεηά ηελ ρνξήγεζε κνξθίλεο ζηελ 

δνθηκαζία ζεξκήο πιάθαο ζηνπο 52
ν
C. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβαλφηαλ θαζεκεξηλά γηα 5 

ζπλερφκελεο κέξεο. 

     Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο παξαηεξήζεθε φηη 1) Όια ηα δψα αλεμαξηήησο νκάδαο 

εκθάληζαλ παξφκνηα αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε ηελ πξψηε εκέξα ηνπ πεηξάκαηνο 2) ηα δψα πνπ  

ζπγρνξεγήζεθε θπζηνινγηθφο νξφο θαη κνξθίλε αλέπηπμαλ γξήγνξα αλνρή ζηελ ρξφληα ρνξήγεζε 

κνξθίλεο - ήδε απφ ηελ 2ε εκέξα ηνπ πεηξάκαηνο ελψ 3) ζηα δψα πνπ ζπγρνξεγήζεθε θαηληαλχιε 

κε κνξθίλε παξνπζίαζαλ αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο αλνρήο (βιέπε εηθφλα 13). 

  

 

2.4 Γελεηηθά κνληέια ηξνπνπνίεζεο γηα ηελ κειέηε ηνπ ξφινπ ηεο 

RGS9-2 ζηηο αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο 

 

     Απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο ζε RGS9
+/+

 & RGS9
-/- 

θαίλεηαη φηη ε RGS9-2 είλαη αξλεηηθφο 

ξπζκηζηήο ησλ αλαιγεηηθψλ δξάζεσλ ηεο κνξθίλεο θαη ζεηηθφο ξπζκηζηήο ηεο θαηληαλχιεο. Σα 

δεδνκέλα απηά φκσο πξνέξρνληαη απφ βηνρεκηθέο κειέηεο ζε κεκβξάλεο ξαβδσηνχ, θαη δελ δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ξφιν ησλ RGS9-2 ζπκπιφθσλ ζηελ in vivo αληαπφθξηζε ζε νπηνεηδή 

αλαιγεηηθά. θνπφο ηεο παξαθάησ κειέηεο είλαη ε κειέηε ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή 

ππξήλα θαη ξαρηαίν ξαβδσηφ θαζψο θαη ν ξφινο ησλ ππξήλσλ απηψλ ηνπ εγθεθάινπ ζηελ  

αλαιγεζία θαη αλνρή ζηελ κνξθίλε. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην παξαπάλσ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 
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ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν ηεο ζεξκαηλφκελεο πιάθαο ζηνπο 52
ν
 C ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζηελ 

κεζνδνινγία. 

 

 

2.4.1 Yπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα αλαζηέιιεη ηηο αλαιγεηηθέο 

ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο θαη εληζρχεη ηεο δξάζεηο ηεο θαηληαλχιεο. 

      

Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη εθηελέζηεξα ζε ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο αλαιγεζίαο, κε ην ίδην 

παξάδεηγκα ζπκπεξηθνξάο, ζε δψα πνπ ππεξεθθξάδνπλ ηελ RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα.  ηηο 

κειέηεο απηέο δηαπηζηψζεθε φηη ζε νμεία ρνξήγεζε κνξθίλεο - ζε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο 5, 

10 & 20mg/kg - ηα δψα πνπ ππεξεθθξάδνπλ ηελ RGS9-2 εκθαλίδνπλ κεησκέλε αλαιγεζία ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο κάξηπξεο ζηελ ιήςε κνξθίλεο (βιέπε εηθφλα 14).  

     Μεηά απφ ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαηληαλχιεο (0.045, 0.063 & 0,125 mg/Kgr) 

δηαπηζηψλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απμεκέλε αλαιγεζία (βιέπε εηθφλα 15). Ζ 0,045mg/Kgr είλαη 

ηφζν κηθξή πνπ δελ παξάγεη αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε. Σα δεδνκέλα απηά ζπκβαδίδνπλ κε ηα 

δεδνκέλα απφ ηα δηαγνληδηαθά δψα θαζψο θαη κε ηα δεδνκέλα ησλ πεηξακάησλ ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο  

θαη κεκβξάλεο ξαβδσηνχ ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ ζεκαηνδνηηθψλ ζπκπιφθσλ 

αλάινγα κε ηνλ αγσληζηή πξφζδεζεο ζηνλ κ-νπηνεηδή ππνδνρέα. 

     Δπηβεβαηψλεηαη ινηπφλ 1) ε δξάζε ηεο RGS9-2 πξσηεΐλεο σο αξλεηηθφο ξπζκηζηήο ηεο 

αλαιγεηηθήο δξάζεο ηεο κνξθίλεο θαη σο ζεηηθφο ξπζκηζηήο ηεο αλαιγεηηθήο δξάζεο ηεο 

θαηληαλχιεο ζε ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν θαζψο θαη 2) ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ επηθιηλή 

ππξήλα ζηηο αλαιγεηηθέο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο (βιέπε εηθφλα 14&15). 

 

 

2.4.2 Τπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 θαη ηεο κεηαιιαγκέλεο ηεο κνξθήο RGS9-2-DEPless 

ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ δελ επεξεάδεη ηελ άκεζε αλαιγεηηθή δξάζε ησλ νπηνεηδψλ. 

 

     Έρνληαο πιένλ δηαπηζηψζεη φηη νη δξάζεηο ηεο RGS9-2 ζηηο αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο 

ξπζκίδνληαη απφ έλα θχθισκα ζην νπνίν ν επηθιηλήο ππξήλαο κπνξεί λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ έθθξαζε ηνπο, απνθαζίζακε λα ζπλερίζνπκε ηελ κειέηε θαη ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ. ηηο 

επφκελεο κειέηεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην ζπκπεξηθνξηθφ παξάδεηγκα ηεο ζεξκαηλφκελεο πιάθαο 

ζε δψα πνπ ππεξέθθξαδαλ ηελ RGS9-2 ή ηνλ ηφ κάξηπξα (AAV GFP) ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ θαζψο 

θαη ζε δψα πνπ ππεξέθθξαδαλ ηελ κεηαιιαγκέλε κνξθή ηεο RGS9-2-DEPless ζε ζχγθξηζε κε ηα 
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δψα πνπ εθθξάδνπλ ΑΑV-GFP. Σα πεηξάκαηα επαλαιήθζεθαλ 3 θνξέο θαη θάζε νκάδα πνληηθηψλ 

απνηειείην απφ 5-7 πνληίθηα. 

     Σα απνηειέζκαηα καο φπσο αλακελφηαλ καο έδεημαλ φηη δελ ππήξρε ζαθήο δηαθνξά ζηηο άκεζεο 

δξάζεηο ηεο κνξθίλεο ζε θακία απφ ηηο ηξείο νκάδεο δψσλ νχηε ζε ρακειέο αιιά νχηε θαη ζε 

πςειέο δφζεηο (βιέπε εηθφλα 16&17) γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ κε ζπκκεηνρή ηνπ ξαβδσηνχ 

ζηηο αλαιγεηηθέο δξάζεηο ηηο κνξθίλεο.   

 

 

2.4.3 Τπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα επηηαρχλεη ηελ εκθάληζε 

αλνρήο ζηελ κνξθίλε 

 

     Απφ κειέηεο ζε δηαγνληδηαθά δψα RGS9+/+ & RGS9-/- έρεη θαλεί φηη ε RGS9-2 παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ κεραληζκφ αλάπηπμεο αλνρήο ζηελ ρνξεγνχκελε νπζία, εθφζνλ ηα RGS9-/- 

δψα εκθαλίδνπλ θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε αλνρήο. Σν νπνίν νθείιεηαη φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ 

ζε πξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο ηεο ζεκαηνδφηεζεο ησλ κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ. Έρνληαο φκσο 

δηαπηζηψζεη φηη ε κεηαβνιή ηεο έθθξαζεο ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα επζχλεηαη γηα ηελ 

αλαιγεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο κνξθίλεο ήηαλ ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη πηζαλά παίδεη ξφιν θαη ζηνλ 

κεραληζκφ αλάπηπμεο αλνρήο.  

     Γηα λα ην δηαπηζηψζνπκε απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν αλαιγεζίαο 

φπσο πξηλ, δειαδή ην παξάδεηγκα ηεο ζεξκαηλφκελεο πιάθαο ζηνπο 52
ν
 C. ηελ πεξίπησζε απηή 

φκσο ηα δψα ππεβιήζεθαλ ζην ηεζη 1 θνξά ηελ εκέξα γηα 5 ζπλερφκελεο εκέξεο κε ζηαζεξή 

δνζνινγία κνξθίλεο 20mg/kg. Κάζε εκέξα κεηξηφηαλ αξρηθά ε βαζηθή αιγαηζζεηηθή αληαπφθξηζε 

ησλ δψσλ πξν ρνξήγεζεο ηεο κνξθίλεο θαη 30 ιεπηά κεηά. Υξεζηκνπνηεζήθαλ 2 νκάδεο δψσλ, ε 

νκάδα πνπ ππεξέθθξαδε ηελ RGS9-2 πξσηεΐλε ζηνλ επηθιηλή ππξήλα θαη ε νκάδα πνπ ππεξέθθξαδε 

ηνλ ηφ κάξηπξα, ηα πεηξάκαηα επαλαιήθζεθαλ 3 θνξέο.  

     Όια ηα δψα παξνπζίαδαλ παξφκνηα αιγαηζζεηηθή αληαπφθξηζε πξηλ ηελ  ρνξήγεζε κνξθίλεο.  

Τπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα εκθαλίδεη 1) ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεησκέλε 

αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε ζε ζχγθξηζε κε ηα δψα κάξηπξεο απφ ηελ πξψηε ρνξήγεζε ηεο κνξθίλεο 

(φπσο θαίλεηαη ηελ πξψηε εκέξα έλαξμεο ηεο ζπκπεξηθνξηθήο κειέηεο) θαζψο θαη 2) γξεγνξφηεξε 

αλάπηπμε αλνρήο ζηελ κνξθίλε (βιέπε εηθφλα 18).  

     Σα απνηειέζκαηα απηά, είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε φιεο ηηο εκέξεο ρνξήγεζεο κνξθίλεο θαη 

ππνδεηθλχνπλ ηελ ζεκαζία ησλ δξάζεσλ ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα ζηνπο κεραληζκνχο 

αλάπηπμεο αλαιγεηηθήο αληνρήο θαζψο θαη ηνπ επηθιηλή ππξήλα ζηνπο κεραληζκνχο αλαιγεζίαο. 
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2.4.4 Μεηαβνιέο ζηα επίπεδα ηεο RGS9-2 ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ δελ επεξεάδνπλ ηελ 

αλάπηπμε αλνρήο ζηελ κνξθίλε. 

 

     Παξφιν πνπ ε κεηαηξνπή ησλ επηπέδσλ ηεο RGS9-2 ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ κεηά απφ νμεία 

ρνξήγεζε κνξθίλεο δελ αλέδεημε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ άκεζε αλαιγεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

δψσλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ ζηνπο κεραληζκνχο επαηζζεηνπνίεζεο (φπσο 

απνδείμακε ζηελ αξρή ηεο κειέηεο) θαη κε ηελ ινγηθή φηη ε επαηζζεηνπνίεζε είλαη κηα 

ζπκπεξηθνξά πνπ νθείιεηαη ζηελ ρξφληα ρνξήγεζε νπηνεηδψλ αγσληζηψλ θαη ζεσξείηαη φηη 

νθείιεηαη ζε θνηλνχο πξνζαξκνζηηθνχο κεραληζκνχο κε απηνχο ηεο αλάπηπμεο αλνρήο, 

απνθαζίζακε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αλάπηπμε αλνρήο. 

     Γηα ηελ κειέηε αχηε ρξεζηκνπνηήζεθε ην παξάδεηγκα ηεο ζεξκαηλφκελεο πιάθαο ζηνπο 52
ν
 C κε 

ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζην πξνεγνχκελν πείξακα θαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ κεζνδνινγία. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ίδηα δνζνινγία κνξθίλεο 20mg/kg θαη 3 νκάδεο δψσλ. Σα δψα πνπ 

ππεξέθθξαδαλ ηελ RGS9-2, ηα δψα κάξηπξεο (AAV-GFP) θαη ηα δψα πνπ ππεξέθθξαδαλ ηελ 

κεηαιιαγκέλε κνξθή ηεο RGS9-2-DEPless. Κάζε νκάδα δψσλ απνηειείην απφ 6 δψα θαη ην 

πείξακα επαλαιήθζεθε 2 θνξέο.  

     Σα απνηειέζκαηα καο έδεημαλ φηη ε RGS9-2 ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ δελ παίδεη ξφιν ζηελ ξχζκηζε 

ησλ αλαιγεηηθψλ δξάζεσλ ηεο κνξθίλεο φπσο αλακελφηαλ (βιέπε εηθφλα 19). 
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     Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο εγθαζηδξχνπλ ηνλ ξφιν ηεο RGS9-2 σο ζεκαληηθφ 

ξπζκηζηή ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ αληαπνθξίζεσλ ησλ νπηνεηδψλ νπζηψλ θαη ηδίσο ηεο κνξθίλεο 

θαη θαηληαλχιεο, επηβεβαηψλνπλ ηελ εθιεθηηθή δξάζε ηεο RGS9-2 αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 

έθθξαζεο θαη ηνλ αγσληζηή πνπ ελεξγνπνηεί ηνλ κ-νπηνεηδή ππνδνρέα, ηνλ ξφιν ηεο σο 

αλαζηαιηηθφ ξπζκηζηή ησλ δξάζεσλ ηεο κνξθίλεο ζηελ αλαιγεζία, αληακνηβή θαη εμάξηεζε θαη 

σο ζεηηθφ ξπζκηζηή ησλ αλαιγεηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο θαηληαλχιεο ζηελ ππεξλσηηαία αλαιγεζία. 

Πνιχ ζεκαληηθή ήηαλ ε δηαπίζησζε γηα πξψηε θφξα ηεο δξάζεο ηεο RGS9-2 σο ζεηηθνχ 

ξπζκηζηή ησλ δξάζεσλ ηεο κνξθίλεο ζηελ λσηηαία αλαιγεζία. Δπίζεο ζεκαληηθή ήηαλ γηα 

πξψηε θνξά ε παξαηήξεζε ηεο άκεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εμαξηεζηνγφλσλ δξάζεσλ ηεο κνξθίλεο αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ επηθιηλή ππξήλα ζε φιεο ηηο 

δξάζεηο ηεο κνξθίλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαιγεζίαο. 

 

Γξάζε ηεο RGS9-2 ζηηο αληακνηβηθέο θαη θηλεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο ζηνλ 

επηθιηλή ππξήλα θαη ην ξαρηαίν ξαβδσηφ 

 

     Ζ ληνπακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε ζην ξαβδσηφ θαη ζηνλ επηθιηλή ππξήλα παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ ξχζκηζε ησλ αληακνηβηθψλ θαη θηλεηηθψλ δξάζεσλ ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ 

κέζσ D1 & D2 ππνδνρέσλ (Nicola et al., 2000, Groenewegen et al., 2003, Pierce & Kumaresan 

2006, Kreitzer & Malenka 2008). H RGS9-2 εληνπίδεηαη κε κεγάιε ζπγθέληξσζε ζηνλ επηθιηλή 

ππξήλα θαη ξαρηαίν ξαβδσηφ, φπνπ δξά σο αλαζηαιηηθφο ξπζκηζηήο ησλ κ-νπηνεηδψλ θαη D2 

ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ κέζσ πξφζδεζεο κε ηηο Gαi ππνκνλάδεο (Rahman et al., 2003, 

Cabrera Vera et al., 2004, Kovoor et al., 2005). ε πνιιαπιέο κειέηεο έρεη βξεζεί φηη νμεία ή 

ρξφληα ρνξήγεζε νπηνεηδψλ ή άιισλ ςπρνδηεγεξηηθψλ νπζηψλ ηξνπνπνηεί ηα επίπεδα έθθξαζεο 

ηεο RGS9-2. Ομεία ρνξήγεζε απνκνξθίλεο θαη κνξθίλεο απμάλεη ηα επίπεδα έθθξαζεο ηεο 

RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα θαη ξαρηαίν ξαβδσηφ ελψ ρξφληα ρνξήγεζε κνξθίλεο νδεγεί ζε 

κείσζε ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο ηεο RGS9-2 θαη ζηηο δχν απηέο πεξηνρέο. Παξφκνηα αιιαγή δελ 

παξαηεξείηαη ζηα επίπεδα άιισλ RGS πξσηετλψλ πνπ εθθξάδνληαη ζηνλ επηθιηλή ππξήλα θαη 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα ππννηθνγέλεηα φπσο ε RGS7 θαη RGS11 κεηά ηελ ρνξήγεζε κνξθίλεο. 

Μείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο RGS9-2 έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ εκθάληζε φςηκεο δπζθηλεζίαο 

κεηά απφ ρξφληα ιήςε αληηςπρσζηθψλ θαζψο θαη αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο κε ηελ εκθάληζε 

ππεξθηλεζηψλ ζε αζζελείο κε λφζν Πάξθηλζνλ (Kovoor et al., 2005, Gold et al., 2007). 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε RGS9-2 πξνζειθχεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ξφιν ηεο ζηελ 

έθθξαζε ησλ αληακνηβηθψλ θαη εμαξηεζηνγφλσλ ηδηνηήησλ ησλ ςπρνδηεξγεηηθψλ νπζηψλ ιφγσ 

ηεο ηδηαίηεξεο δξάζεο ηεο ζηνπο νπηνεηδείο θαη ληνπακηλεξγηθνχο ππνδνρείο, ηελ εληφπηζε ηεο 
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άιια θαη ην γεγνλφο φηη ηξνπνπνίεζε ησλ επίπεδσλ ηεο επεξεάδεη ζπκπεξηθνξέο εζηζκνχ. Ζ 

δηαπίζησζε φηη κηα πξσηεΐλε ηφζν ζεκαληηθά εθθξαζκέλε ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ ζπκπεξηθνξά δελ πξνθαιεί έθπιεμε θαζψο θαη νη δχν απηέο πεξηνρέο είλαη 

γλσζηέο γηα ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ ξχζκηζε ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ αληακνηβηθψλ 

αληαπνθξίζεσλ ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Σν ξαρηαίν ξαβδσηφ είλαη γλσζηφ θπξίσο γηα ηνλ 

ξφιν ηνπ ζηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο ελψ ν επηθιηλήο ππξήλαο είλαη γλσζηφ φηη εκπιέθεηαη θαη 

ζηηο δχν ιεηηνπξγίεο (Wise et al., 1998, Rahman & Nestler 1998). Αξρηθά ζειήζακε λα 

κειεηήζνπκε ηελ δξάζε ηεο κνξθίλεο ζηελ θηλεηηθή ελεξγνπνίεζε, σο κέηξν ειέγρνπ 

αληακνηβήο, ζε ζπκπεξηθνξηθά παξαδείγκαηα φπσο ε άκεζε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ζηελ ιήςε κνξθίλεο ζε RGS9 -/- δψα. Οη ζπκπεξηθνξέο ςπρνθηλεηηθήο 

αληακνηβήο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ξχζκηζε ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο ήδε 

αλαθέξακε. 

     ηελ κειέηε απηή είδακε φηη ηα RGS9 -/- δψα εκθαλίδνπλ άκεζε αχμεζε ηεο θηλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη απμεκέλε επαηζζεηνπνίεζε ζε δφζεηο κνξθίλεο πνπ δελ παξάγνπλ 

θακία θηλεηηθφηεηα ζηα αγξίνπ ηχπνπ δψα. Σα επξήκαηα απηά ππνζηεξίδνληαη απφ ηα 

πξνεγνχκελα κνληέια ζπκπεξηθνξάο δψσλ κε θαζνιηθή απαινηθή ηνπ γνληδίνπ ηεο RGS9, ηα 

νπνία εκθάληδαλ απμεκέλε αληακνηβή ζηελ δξάζε ηεο κνξθίλεο ζην παξάδεηγκα εμαξηεκέλεο 

πξνηίκεζεο ρψξνπ θαη άιισλ ςπρνδηεγεξηηθψλ νπζηψλ ζηελ θηλεηηθή ελεξγνπνίεζε, θαζψο θαη 

απφ ηηο κειέηεο απαινηθήο άιισλ δηαζπλδεηηθψλ πξσηετλψλ ζεκαληηθψλ ζηελ ζσζηή 

ζεκαηνδφηεζε ηεο RGS9-2, φπσο ε R7BP (Anderson et al., 2010). Πξνθεηκέλνπ λα 

απνκνλσζνχλ νη δξάζεηο ηεο RGS9-2 αλάινγα κε ηελ πεξηνρή έθθξαζεο (επηθιηλήο ππξήλαο, 

ξαρηαίν ξαβδσηφ) ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν ππεξέθθξαζεο ηεο RGS9-2 θαη RGS9-2-

DEPless (αλαζηνιή δξάζεο ηεο ελδνγελνχο πξσηεΐλεο), ηα νπνία φπσο δείμακε ππεξεθθξάδνπλ 

ηελ πξσηεΐλε θαηά πεξίπνπ 40% ζηα λεπξηθά θχηηαξα. 

 

Δπηθιηλήο ππξήλαο 

     ηνρεπκέλε ηξνπνπνίεζε ησλ επηπέδσλ ηεο  RGS9-2 κέζσ ππεξέθθξαζεο ησλ επηπέδσλ ηεο 

θαη αλαζηνιήο ηεο δξάζεο ηεο κε ηα ΑΑV νρήκαηα ζηνλ επηθιηλή ππξήλα έδεημε φηη 

ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα αλαζηέιιεη ηηο εληζρπηηθέο αληακνηβηθέο 

ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο ζηα δψα πνπ ππεξέθθξαδαλ ηελ RGS9-2 ζην παξάδεηγκα ηεο απμεκέλεο 

πξνηίκεζεο ρψξνπ (φπσο αλακελφηαλ ζχκθσλα ηα επξήκαηα ζηα RGS9 -/-, R7BP -/- θαη ην 

κνληέιν ησλ Gαi κε επαίζζεησλ πξσηετλψλ ζηηο RGS) εληζρχνληαο ηα πξνεγνχκελα επξήκαηα 

γηα ηελ ζεκαζία ηεο ζηηο αληακνηβηθέο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο.  

     Ζ ππεξέθθξαζε ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο RGS9-2-DEPless ζηνλ επηθιηλή ππξήλα πξνάγεη 

ηελ εκθάληζε πςειφηεξεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο πεξηζζφηεξν 
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απφ ηα δψα κάξηπξεο εληζρχνληαο ηελ ζεκαζία ηεο RGS9-2 δξάζεο ζηηο ςπρνθηλεηηθέο 

αληακνηβηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ππξήλα. ηα δψα ππεξέθθξαζεο ηεο 

κεηαιιαγκέλεο κνξθήο ηεο RGS9-2 ε θηλεηνπνίεζε αλαπηχζζεηαη κέζσ αληαγσληζκνχ ηεο 

κεηαιιαγκέλεο κνξθήο [πνπ βξίζθεηαη δηάρπηα ζην θπηηαξφπιαζκα (Psifogeorgou et al., 2007)] 

κε ηελ ελδνγελή RGS9-2 ζηελ πξφζδεζε ηνπο κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ ζπκπιφθνπ 

ζεκαηνδφηεζεο (Hepler et al., 1997). 

 

Ραρηαίν Ραβδσηφ 

     ηνρεπκέλε ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ φπσο πξναλαθέξακε αλαζηέιιεη 

ηελ αλάπηπμε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο. Σν εχξεκα απηφ απνδεηθλχεη ηελ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ 

ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ θαζψο θαη ηεο RGS9-2 ζηηο αληακνηβηθέο δξάζεηο ηηο κνξθίλεο, ην νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα άιια θαη απφ ηελ αλαζηξνθή ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ θαηλνηχπνπ κεηά απφ αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηεο ελδνγελνχο RGS9-2 κέζσ 

ππεξέθθξαζεο ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ. Σα δψα φκσο ζηα νπνία έρεη 

γίλεη αλαζηνιή δξάζεο ηεο ελδνγελνχο RGS9-2 ελψ εκθαλίδνπλ ην θαηλφκελν ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο, δελ εκθαλίδνπλ δηαθνξά ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο 

κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην γεγνλφο φηη ε έθθξαζε ηεο 

κεηαιιαγκέλεο κνξθήο ηεο RGS9-2 ζηελ πεξηνρή ηνπ ξαβδσηνχ ιφγσ ηνπ κεγάινπ εχξνπο ηνπ 

ππξήλα δελ επαξθεί γηα λα αληαγσληζηεί ηελ ελδνγελή RGS9-2, είηε ζε πηζαλή αλαπιήξσζε ηεο 

δξάζεο ηεο RGS9-2 απφ άιιεο RGS πξσηεΐλεο νη νπνίεο κπνξεί λα εθθξάδνληαη ζηελ ίδηα 

πεξηνρή κε απνηέιεζκα λα δηαζψδεηε ν θαηλφηππνο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο. Πξφζθαηεο κειέηεο 

δείρλνπλ φηη ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ επηθξαηεί έλα κνληέιν ηζνξξνπεκέλεο αιιεινεπηθάιπςεο 

κεηαμχ ηξηψλ πξσηετλψλ, ηεο RGS9-2, R7BP, RGS7 πνπ δεκηνπξγνχλ ζηαζεξά ζχκπινθα 

ξχζκηζεο ησλ D2 ππνδνρέσλ (Anderson et al., 2010). Σα ζχκπινθα πνπ ζρεκαηίδνληαη είλαη είηε 

ην RGS9-2-R7BP είηε ην RGS7-R7BP, ηα νπνία ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο αληαγσλίδνληαη ηελ 

πξφζδεζε ζηελ R7BP (Anderson et al., 2010&2007β). Παξφιν πνπ θαη νη δχν πξσηεΐλεο 

(RGS9-2 θαη RGS7) παξνπζηάδνπλ παξφκνηα επίπεδα έθθξαζεο ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ, 

εκθαλίδνπλ άληζε εηδηθφηεηα ζχδεπμεο κε ηελ R7BP, κε κία ζεκαληηθή πξνηίκεζε ηεο R7BP 

γηα πξφζδεζε κε ηελ RGS9-2 (80% ηεο ζπλνιηθήο R7BP) αληί ηεο RGS7 (30% ηεο R7BP) 

(Anderson et al., 2010). Μείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο RGS9-2 ζεκαηνδνηεί αιιαγή ζηελ ηζνξξνπία 

ηνπ ζπζηήκαηνο κε αχμεζε ζχλδεζεο ηεο RGS7 ζηελ R7BP εληζρχνληαο ην ζχκπινθν RGS7-

R7BP, θαηλφκελν πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζηα RGS9-/- δψα (Anderson et al., 2010). Γηαγνληδηαθά 

δψα κε θαζνιηθή απαινηθή ηεο R7BP εκθαλίδνπλ αθξηβψο ηνλ ίδην θαηλφηππν κε ηα RGS9-/- 

(Κnock Οut) δψα, ζηηο αληακνηβηθέο θαη αλαιγεηηθέο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο αιιά φρη ζηηο 

θηλεηηθέο αληακνηβηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο. Σα δψα απηά ινηπφλ παξφιν πνπ εκθαλίδνπλ ην 
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θαηλφκελν ηεο επαηζζεηνπνίεζεο δελ παξνπζηάδνπλ αιιαγή ζην ξπζκφ επαηζζεηνπνίεζεο ην 

νπνίν έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ησλ δψσλ πνπ ππεξεθθξάδνπλ ηελ κεηαιιαγκέλε 

κνξθή ηεο RGS9-2-DEPless. Αξα ε εηθφλα απηή πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε δηάζσζε ηνπ 

θαηλνηχπνπ ιφγσ ηεο αλαπιήξσζεο ηεο δξάζεο ηεο RGS9-2 απφ ηελ RGS7. πλνιηθά ινηπφλ 

δηαπηζηψλνπκε φηη κεηαηξνπή ησλ επηπέδσλ ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηελ ξχζκηζε ηεο αληακνηβηθήο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θπξίσο ελψ ζην ξαρηαίν 

ξαβδσηφ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε επαηζζεηνπνίεζεο ππνγξακκίδνληαο ηελ 

ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 ζηελ ξχζκηζε ησλ αληακνηβηθψλ δξάζεσλ ηεο κνξθίλεο θαη 

ξίρλεη πεξηζζφηεξν θψο ζηνπο πξνζαξκνζηηθνχο κεραληζκνχο θαη πηζαλνχο ζεκαηνδνηηθνχο 

κεραληζκνχο αλάπηπμεο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο.  

 

Γξάζεηο ηεο RGS9-2 ζηηο εμαξηεζηνγφλεο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο 

 

     Πξνηεηλφκελν κνληέιν αλάπηπμεο εμάξηεζεο θαη αλαδήηεζεο ηεο νπζίαο είλαη ην θχθισκα 

πξφζζηα πεξηνρή ηεο θνηιηαθήο θαιχπηξαο (VTA), πξνκεησπηαίνο θινηφο (PFC), επηθιηλήο 

ππξήλαο (NAC), θέιπθνο (Ventral pallidum). Ζ αξρηθή ελεξγνπνίεζε ησλ δνκψλ ηνπ 

κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο αθνινπζείηαη απφ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηα θπθιψκαηα ησλ 

βαζηθψλ γαγγιίσλ  πνπ νξγαλψλνπλ θαη εθηεινχλ ηελ ζπκπεξηθνξά (Schmidt et al., 2005). 

Πηζαλνί κεραληζκνί αλάπηπμεο εμάξηεζεο θαη αλνρήο πνπ έρνπλ πξνηαζεί κέρξη ζήκεξα είλαη ε 

ππεξελεξγνπνίεζε ηνπ ζεκαηνδνηηθνχ κνλνπαηηνχ ηεο cAMP θαζψο θαη ε ελαιιαγή ζχλδεζεο 

ησλ  νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ ζε  δηεγεξηηθέο Gα ππνκνλάδεο ησλ G πξσηετλψλ, ελψ πνιιαπιέο 

πξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο ζηελ ζεκαηνδφηεζε ηνπο έρνπλ παξαηεξεζεί κε ηελ ρξφληα ιήςε 

νπηνεηδψλ νη νπνίεο δηακεζνιαβνχληαη απφ πξσηετληθέο θηλάζεο φπσο ε πξσηετληθή θηλάζε C 

(PKC), ε cAMP εμαξηψκελε πξσηετληθή θηλάζε  A (PKA), ε CaMKII (Ca2+/camodulin-

dependent protein kinase II), ε GRK θηλάζε (G protein-coupled receptor kinases) θαη νη  MAPK 

θηλάζεο (mitogen-activated protein kinases). Μεηά απφ ρξφληα ρξήζε κνξθίλεο εκπιέθνληαη θαη 

λεπξνπξνζαξκνζηηθνί κεραληζκνί ζε κεηαγξαθηθφ επίπεδν φπσο ε αχμεζε ηνπ ΓFosΒ θαη 

CREB (Barrot et al., 2002, Zachariou et al., 2006). Δλδηάκεζνη κεραληζκνί κεηαμχ 

ελεξγνπνίεζεο ησλ κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ θαη ζεκαηνδφηεζεο απνηεινχλ νη GRK-θηλάζεο θαη 

ε β-αξξεζηίλε2 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελδνθχηησζε θαη αλαθχθισζε ηνπ ππνδνρέα. 

     Με ηελ ρξήζε δηαγνληδηαθψλ δψσλ πνπ έθεξαλ Gαi ππνκνλάδεο κε αδπλακία πξφζδεζεο 

ζηελ RGS9-2 δηαπηζηψζεθε ε αλαζηαιηηθή δξάζε ηεο ελδνγελνχο RGS9-2 ζην ζεκαηνδνηηθφ 

κνλνπάηη ηεο αδελπιηθήο θπθιάζεο θαη ησλ ΜΑΡ θηλαζψλ κεηά απφ ελεξγνπνίεζε ησλ κ 

νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ απφ κνξθίλε (Clark et al., 2003), ελψ ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο δηαπηζηψζεθε 

αλαζηνιή ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο αδελπιηθήο θπθιάζεο, ην νπνίν ζεσξείηαη θπηηαξηθφ κέηξν 
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κέηξεζεο ηεο ζηέξεζεο (Clark et al., 2004, Clark& Taylor 2005). Σα δψα απηά εκθάληδαλ 

κεησκέλν ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν ζε ζρέζε κε ηα δψα κάξηπξεο εχξεκα πνπ απνδεηθλχεη ηελ 

ιεηηνπξγηθή ζεκαζία ηεο RGS9-2 σο GAP ζηελ ελίζρπζε ηεο εμάξηεζεο άξα θαη ηνπ 

ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ (Huang et al 2004, Talbot et al 2008).     

     Ομεία ρνξήγεζε κνξθίλεο έρεη απνδεηρηεί φηη απμάλεη ηα επίπεδα έθθξαζεο ηεο RGS9-2 ζην 

ξαρηαίν ξαβδσηφ θαη επηθιηλή ππξήλα (Rahman et al., 2003, Zachariou et al., 2003) ελψ ρξφληα 

ρνξήγεζε έρεη ζπζρεηηζηεί κε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο (Rahman et al., 2003, Zachariou et al., 

2003). Σξνπνπνίεζε ησλ επηπέδσλ ηεο RGS9-2 νδεγεί ζε ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο (Rahman et 

al., 2003, Zachariou et al., 2003). πκπεξηθνξηθέο κειέηεο ζε δηαγνληδηαθά δψα κε θαζνιηθή 

απαινηθή RGS9-/- έδεημαλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηηο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο θαη απμεκέλε 

έληαζε ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ ζε ζρέζε κε ηα RGS9+/+. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη ε παξνπζία 

ηεο RGS9-2 είλαη ζεκαληηθή ζηελ ξχζκηζε ησλ κεραληζκψλ εμάξηεζεο. Πνία ε ζεκαζία ηνπ 

ξφινπ ηεο απηνχ αλαινγα κε ηνλ ππξήλα έθθξαζεο; Μεηά απφ ζηνρεπκέλε ππεξέθθξαζε ηεο 

RGS9-2 θαη ηεο κεηαιιαγκέλεο ηεο κνξθήο RGS9-2-DEPless δηαπηζηψλνπκε φηη ηξνπνπνίεζε 

ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα νδεγεί ζε αληίζηξνθεο 

ζπκπεξηθνξέο αλαινγα κε ην ητθφ φρεκα ππεξέθθξαζεο γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ ζεκαζία ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα θαη ζηελ αλάπηπμε εμάξηεζεο ζηελ κνξθίλε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα ειαηηψλεη ηελ έληαζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ζηέξεζεο κέζσ πξνθαλψο εληζρπκέλεο αλαζηνιήο ησλ ζεκαηνδνηηθψλ 

κνλνπαηηψλ ελψ ππεξέθθξαζε ηνπ ητθνχ κνληέινπ πνπ ππεξέθθξαδε ηελ κεηαιιαγκέλε RGS9-2 

πξσηεΐλε (RGS9-2-DEPless) εληζρχεη ηελ ζπκπησκαηνινγία ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ κέζσ 

αλαζηνιήο δξάζεο ηεο ελδνγελνχο RGS9-2.  

ηνρεπκέλε ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε 

ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ άιια ζε αξθεηά επηφηεξε κνξθή απφ φηη ε 

ππεξέθθξαζε ζηνλ επηθιηλή ππξήλα θαζψο ειάηησζε κεξηθά κφλν ζπκπηψκαηα ηνπ ζηεξεηηθνχ 

ζπλδξφκνπ. Αληίζεηα ππεξέθθξαζε ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο δηαπηζηψλνπκε φηη παξάγεη 

εμίζνπ εληζρπκέλν ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν κε απηφ πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ επηθιηλή ππξήλα.  

     Απφ ηελ αλαζηξνθή ησλ θαηλνηχπσλ αλαινγα κε ηελ πξσηεΐλε ππεξέθθξαζεο θαη ζηνπο δχν 

ππξήλεο ηνπ αληακνηβηθνχ θπθιψκαηνο δηαπηζηψλνπκε φηη παξνπζία ηεο RGS9-2 απνηειεί 

αξλεηηθφ ξπζκηζηή θαη πνιχ  ζεκαληηθή πξσηεΐλε ζηελ ξχζκηζε ησλ κεραληζκψλ πνπ νδεγνχλ 

ζε ζπκπεξηθνξέο φπσο είλαη ε εμάξηεζε. Δπίζεο βιέπνπκε φηη θαη νη δχν ππξήλεο ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηελ εκθάληζε ηεο εμάξηεζεο άιια ην ξαρηαίν ξαβδσηφ επεξεάδεη ιηγφηεξν ηα 

ζπκπηψκαηα ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ ζε ζρέζε κε ηνλ επηθιηλή ππξήλα.  
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Γξάζε ηεο RGS9-2 ζηηο αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο ζηνλ λσηηαίν κπειφ 

      

     Μειέηεο ζε δηαγνληδηαθά δψα RGS9-/- θαη RGS9+/+ έδεημαλ φηη ε θαζνιηθή απαινηθή ηεο 

RGS9-2 επεξεάδεη ηα επίπεδα ηεο βαζηθήο αιγαηζζεηηθήο αληαπφθξηζεο θαζψο ηα RGS9-/- δψα 

παξνπζίαδαλ κεησκέλε αληαπφθξηζε ζην αιγνγφλν εξέζηζκα πξν ρνξήγεζεο κνξθίλεο θαη 

κηθξφηεξε αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε ζε ρακειφηεξεο δφζεηο κνξθίλεο απφ ηα αγξίνπ ηχπνπ. Δλψ 

ζε πςειφηεξεο δφζεηο παξνπζίαδαλ ηελ ίδηα αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε. Πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί θαηά πφζν απηφ ην εχξεκα νθείιεηαη ζε κεησκέλε δηεγεξζηκφηεηα ησλ λεπξψλσλ 

ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ έγηλαλ ειεθηξνθπζηνινγηθέο κειέηεο νη νπνίεο αλέδεημαλ παξφκνην ρξφλν 

θαη ππεξπφισζε ησλ λσηηαίσλ λεπξψλσλ απφ ηα RGS9-/- θαη RGS9+/+ δψα πξν ρνξήγεζεο ηεο 

νπζίαο. Δλψ έδεημαλ κεησκέλε σο θαζφινπ ππεξπφισζε ησλ λσηηαίσλ λεπξψλσλ ησλ RGS9-/- 

κεηά απφ ρνξήγεζε νπηνεηδνχο αγσληζηή (DAMGO) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λεπξψλεο αγξίνπ 

ηχπνπ πνληηθηψλ, νδεγψληαο ζηελ δηαπίζησζε φηη ζην λσηηαίν επίπεδν ε RGS9-2 ζπδεχγεηε κε 

ηνπο κ-νπηνεηδείο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη ξπζκίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο σο ζεηηθφο ξπζκηζηήο 

ησλ αλαιγεηηθψλ δξάζεσλ ηεο κνξθίλεο.  

     Ζ αλαζηξνθή απηή ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 ζην λσηηαίν επίπεδν ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

ππεξλσηηαία αλαιγεζία πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ ηδηφηεηα ηεο RGS9-2 λα δεκηνπξγεί 

δηαθνξεηηθά ζχκπινθα ζεκαηνδφηεζεο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ην είδνο ησλ λεπξψλσλ θαη 

ηνπο ππνδνρείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλππάξρεη. Μηα εμήγεζε ζηελ ίδηα αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε 

ησλ δχν νκάδσλ δψσλ ζε πςειφηεξεο δφζεηο κνξθίλεο είλαη ε ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε ησλ δ-

νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ, νη νπνίνη εθθξάδνληαη εμίζνπ ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ζηνλ λσηηαίν 

κπειφ (Rozenfeld&Devi 2007) ή ν εηεξνδηκεξηζκφο ηνπο κε ηνπο κ νπηνεηδήο ππνδνρείο (Gomes 

et al., 2004, Waldhoer et al., 2005, Jordan et al., 1999) ν νπνίνο απμάλεη ην αλαιγεηηθφ 

απνηέιεζκα (Gomes et al., 2004, Waldhoer et al., 2005, Jordan et al., 1999). Παξφκνην ηξφπν 

δξάζεο παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο πξσηεΐλεο φπσο ε β-αξξεζηίλε2, θαζνιηθή απαινηθή ηεο 

νπνίαο εκθαλίδεη επίζεο αληίζηξνθε αλαιγεηηθή δξάζε ζηελ κνξθίλε ζην λσηηαίν θαη 

ππεξλσηηαίν επίπεδν (Bohn et al., 2002) θαη εκθαλίδεη αλάινγν θαηλφηππν κε απηφλ ησλ RGS9-

/- δψσλ. Πξσηεΐλεο πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελδνθχηησζε θαη αλαθχθισζε ηνπ 

ππνδνρέα (Bohn et al., 2000, Conoor et al., 2004) θαη απνηεινχλ ζεκαληηθά κφξηα πξφζδεζεο 

ηεο RGS9-2. Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ ελδνθχηησζε θαη αλαθχθισζε ηνπ ππνδνρέα έρεη 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ αλάπηπμε ησλ αλαιγεηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο κνξθίλεο φπσο ε αλνρή ζηελ 

ρνξήγεζε ηεο νπζίαο (Bohn et al., 2000, Koch et al., 2005, Raehal&Bohn 2005, Christie MJ. 

2008), νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη πηζαλφλ ε δξάζε ηεο ζην λσηηαίν κπειφ λα είλαη 

απνηέιεζκα ησλ πξσηετληθψλ ζπκπιφθσλ ηεο κε ηελ β-αξξεζηίλε2 ή άιια ζεκαηνδνηηθά κφξηα 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αλαζηαιηηθψλ θπθισκάησλ 
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(θαηηνχζσλ ηλψλ-αδξελεξγηθψλ θαη GABAεξγηθψλ θαηά ηελ θχζε ηνπο) πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ 

νπδφ ελεξγνπνίεζεο ησλ αιγαηζζεηηθψλ λεπξψλσλ, ηελ ππξνδφηεζε ησλ αληφλησλ αηζζεηηθψλ 

λεπξψλσλ άξα θαη ηελ ηειηθή έληαζε ηνπ αιγεηλνχ εξεζίζκαηνο. 

 

Γξάζε ηεο RGS9-2 ζηηο αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνξθίλεο ζηνλ επηθιηλή 

ππξήλα θαη ην ξαρηαίν ξαβδσηφ 

      

     Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ιεηηνπξγηθφο ξφινο ηεο εληφπηζεο ηεο RGS9-2 ζηηο πεξηνρέο 

πςειήο έθθξαζεο ηεο RGS9-2  (νπίζζηα θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, επηθιηλή ππξήλα θαη 

ξαρηαίν ξαβδσηφ) ζηελ αλάπηπμε ππεξλσηηαίαο αλαιγεζίαο απφ ηα νπηνεηδή (θπξίσο κνξθίλε 

θαη θαηληαλχιε) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γελεηηθά πξνζαξκνζκέλα κνληέια κε ζηνρεπκέλε 

ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 θαη ηεο κεηαιιαγκέλεο ηεο κνξθήο RGS9-2-DEPless ζε 

ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο αλαιγεζίαο κεηά απφ νμεία ή ρξφληα ιήςε νπηνεηδψλ.  

Απφ βηνρεκηθέο κειέηεο ζε κεκβξάλεο ξαβδσηνχ φπσο ήδε αλαθέξακε δηαπηζηψζεθε φηη ε 

RGS9-2 αλάινγα κε ηνλ νπηνεηδή αγσληζηή πξφζδεζεο δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθά πξσηετληθά 

ζχκπινθα κε δηαθνξεηηθέο Gα ππνκνλάδεο ησλ G πξσηετλψλ ηελ Gβ5 θαζψο θαη άιια κφξηα 

ηειεζηέο ηεο δξάζεο ηεο, φπσο ε β-αξξεζηίλε2 θαη ε GRK θηλάζε (Psifogeorgou et al., 2011, 

Nestler et al., 2001, Inturrisi et al., 2002, Raehal et al., 2005, Bohn et al., 2004). ε κειέηεο κε  

RGS9+/+ & RGS9-/- δψα δηαπηζηψζεθε φηη ε RGS9-2 δξά σο αλαζηαιηηθφο ξπζκηζηήο ησλ 

αλαιγεηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο κνξθίλεο θαη σο ζεηηθφο ξπζκηζηήο ησλ αλαιγεηηθψλ δξάζεσλ ηεο 

θαηληαλχιεο (Psifogeorgou et al., 2010). Σα δηαγνληδηαθά κνληέια φκσο παξφιν πνπ είλαη πνιχ 

θαιά κνληέια γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ κηαο πξσηεΐλεο, ιφγσ ηεο δηάρπηεο 

απψιεηαο ηεο πξσηεΐλεο δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο πξσηεΐλεο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηζηνχο ή ηχπνπο θπηηάξσλ. ηελ παξνχζα κειέηε επηηεχρζεθε ε ζηνρεπκέλε 

ππεξέθθξαζε ή αληαγσληζκφο ηεο δξάζεο ηεο RGS9-2, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε 

ιεηηνπξγία ηεο πξσηεΐλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ θαη λα θαηαλνεζεί 

θαιχηεξα ν ξφινο ηεο ζηηο δξάζεηο ησλ νπηνεηδψλ. Μειέηεο ππεξέθθξαζεο ηεο RGS9-2 θαη ηεο 

κεηαιιαγκέλεο ηεο κνξθήο επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα ζηα δηαγνληδηαθά δψα θαζψο θαη ηελ 

ζεκαζία ηνπ επηθιηλή ππξήλα ζηελ ξχζκηζε ηεο ππεξλσηηαίαο αλαιγεζίαο απφ νμεία ρνξήγεζε 

κνξθίλεο. Δπξήκαηα απφ ηελ ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα εληζρχνπλ ηελ 

ζεψξεζε φηη 1) ε δξάζε ηεο RGS9-2 εμαξηάηαη εηδηθά απφ ηνλ αγσληζηή πξφζδεζεο ζηνλ κ-

νπηνεηδή ππνδνρέα 2) ε έληαζε ηνπ αλαιγεηηθνχ απνηειέζκαηνο είλαη αλάινγε ηεο δνζνινγίαο 

ηεο νπζίαο πνπ ρνξεγείηαη δείρλνληαο ηελ άκεζε επηξξνή απηήο κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

ππνδνρέα θαη φρη κέζσ πξνζαξκνζηηθψλ αιιαγψλ ζε κεηαγξαθηθφ επίπεδν, 3) φηη ε RGS9-2 
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ιεηηνπξγεί σο αλαζηαιηηθφο ξπζκηζηήο ησλ αλαιγεηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο κνξθίλεο θαη σο ζεηηθφο 

ξπζκηζηήο ησλ αλαιγεηηθψλ δξάζεσλ ηεο θαηληαλχιεο (Psifogeorgou et al 2010) θαζψο θαη  

4) ηελ ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ επηθιηλή ππξήλα ζηηο αλαιγεηηθέο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο.  

     Ζ ππεξέθθξαζε ηεο  RGS9-2 ή ηεο κεηαιιαγκέλεο ηεο κνξθήο RGS9-2-DEPless ζην ξαρηαίν 

ξαβδσηφ δελ θαίλεηαη λα παξάγεη θαηλφηππν αλαιγεζίαο γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ κε 

ζπκκεηνρή ηνπ ξαβδσηνχ ζηηο άκεζεο αλαιγεηηθέο δξάζεηο ηηο κνξθίλεο.  

     Ζ δηαπίζησζε φηη ν επηθιηλήο ππξήλαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ξχζκηζε ησλ 

αλαιγεηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο κνξθίλεο καο ψζεζε ζην λα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν κεηαβνιή 

ηεο έθθξαζεο ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε αλνρήο ζηελ νπζία 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα κνληέια. Απνηέιεζκα απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ 

1) ε κεησκέλε αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε ζε ζχγθξηζε κε ηα δψα κάξηπξεο απφ ηελ πξψηε εκέξα 

ρνξήγεζε ηεο κνξθίλεο θαη 2) ε γξεγνξφηεξε αλάπηπμε αλνρήο ζηελ κνξθίλε. Δλψ φπσο 

αλακελφηαλ, ε ππεξέθθξαζε ή αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηεο ελδνγελνχο RGS9-2 ζην ξαρηαίν 

ξαβδσηφ δελ νδεγεί ζε θαηλφηππν.  

     ε ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο ζε άγξηνπ ηχπνπ δψα απνδείμακε ζπζρέηηζε ησλ βηνρεκηθψλ 

πξνζαξκνζηηθψλ αιιαγψλ κε ηελ ζπκπεξηθνξά αλάπηπμεο αλνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα είδακε φηη 

ζπγρνξήγεζε ησλ δχν νπηνεηδψλ νπζηψλ νδεγεί ζε αλαζηνιή ηνπ θαηλφκελνπ αλάπηπμεο αλνρήο 

ζηα δψα πνπ έιαβαλ ζπγρνξήγεζε θαηληαλχιεο κε κνξθίλε ζε ζχγθξηζε κε ηα δψα πνπ έιαβαλ 

ζπγρνξήγεζε θπζηνινγηθνχ νξνχ θαη κνξθίλεο (δψα κάξηπξεο), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ν 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν θαξκάθσλ, πξνιακβάλεη ηελ αλάπηπμε αλνρήο ζηελ κνξθίλε. Σα δψα απηά 

είραλ παξφκνηα άκεζε αλαιγεηηθή αληαπφθξηζε ηελ πξψηε κέξα ρνξήγεζεο φπνηε ην 

απνηέιεζκα απηφ δελ νθεηιφηαλ ζε δηαθνξνπνίεζε ηεο αλαιγεηηθήο αληαπφθξηζε ησλ 

δηαγνληδηαθψλ δψσλ.  

     Οη κειέηεο καο δείρλνπλ φηη θχξηεο ζπκπεξηθνξέο φπσο ε αλαιγεζία θαη ν εζηζκφο 

ξπζκίδνληαη ζεκαληηθά απφ αιιαγέο ζηελ ζεκαηνδφηεζε, ζε νμεία θαη ρξφληα ρνξήγεζε 

νπηνεηδψλ. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ πξσηετλψλ ηεο 

ζεκαηνδφηεζεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ελδνθπηηάξηα αληαπφθξηζε ζηα νπηνεηδή. Οη πξσηεΐλεο 

απηέο- φπσο ε RGS9-2 - κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ θαξκαθνινγηθφ ζηφρν γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο δξάζεο ηεο κνξθίλεο ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ηεο κέζσ 

ζηνρεπκέλεο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζεκαηνδνηηθψλ απηψλ αιιαγψλ. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα 

νδεγνχζε ζε ρνξήγεζε πνιχ κηθξφηεξσλ δφζεσλ νπηνεηδψλ αλαιγεηηθψλ ζε αζζελείο πνπ 

ρξήδνπλ ρξφληαο αλαιγεηηθήο ζεξαπείαο κε ζεκαληηθά κεησκέλεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Απηφ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε νπηνεηδψλ πεξηνξίδεηαη πνιχ απφ ηελ εκθάληζε 

παξελεξγεηψλ ιφγσ ηεο ρνξήγεζεο κεγάισλ δφζεσλ, αιιά θαη απφ ηελ αλεζπρία γηα πηζαλή 

θαηάρξεζε θαη αλάπηπμε εμάξηεζεο.  
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     Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαηξηβήο απηήο έδεημαλ επίζεο ηελ επηηπρή εθαξκνγή γελεηηθψλ 

επεκβάζεσλ. Έλα ηέηνην κνληέιν ζηνρνπνηεκέλεο γνληδηαθήο επίδξαζεο απνηειεί ην κνληέιν 

AAV γνληδηαθήο κεηαθνξάο ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απνβεί ρξήζηκν ζηελ βειηίσζε 

αζζελεηψλ ζηηο νπνίεο θαίλεηε φηη ζπκκεηέρεη ε RGS9-2. Δθηφο απφ ξφιν ηεο RGS9-2 ζηελ 

αλάπηπμε αλαιγεζίαο, αλνρήο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη εμάξηεζεο ζηελ ρξφληα ρνξήγεζε 

κνξθίλεο (Zachariou et al., 2003, Psifogeorgou et al., 2007, etc), ππάξρνπλ αλαθνξέο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα επίπεδα έθθξαζεο ηεο RGS9-2 επεξεάδνληαη ζε λφζνπο φπσο ε λφζνο ηνπ 

Huntington’s, Καηάζιηςε (Picconi et al., 2005, Nestler & Carlezon 2006) ε λφζνο ηνπ Parkinson 

(Tekumalla et al., 2001) θαζψο θαη ε αλάπηπμε φςηκεο δπζθηλεζίαο κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε 

αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ ηα νπνία δξνπλ ζηνπο D2 ππνδνρείο. Μειέηεο ζε δηαγνληδηαθά δψα  

RGS9+/+ θαη RGS9-/- πνπ ιάκβαλαλ ρξφληα αληηςπρσζηθή αγσγή απέδεημαλ ηελ εκθάληζε 

έληνλσλ ππεξθηλεζηψλ ζηα  RGS9-/- δψα πνπ έιαβαλ D2 αγσληζηή αιιά φρη ζηα άγξηνπ ηχπνπ 

δψα (Kovoor et al., 2005). ε δηαγνληδηαθά κνληέια Πάξθηλζνλ (MPTP) πνπ ιάκβαλαλ ρξφληα 

αγσγή κε L-DOPA παξαηεξήζεθε φηη ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζην ξαβδσηφ κείσλε ηελ 

εκθάληζε δπζθηλεζηψλ, ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ δξάζε ηεο αληηπαξθηλζνληθήο αγσγήο. Δπίζεο 

ζε δψα κε κνλφπιεπξε βιάβε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ νδψλ κέζσ 6-OHDA ρνξήγεζεο,  

ππεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 κεηψλεη ηελ εκθάληζε ππεξθηλεζηψλ απφ ηελ ρξφληα ρνξήγεζε L-

DOPA (Gold et al., 2007). 

     Σα δεδνκέλα απηά ζρεηηθά κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ επηπέδσλ ηεο RGS9-2 θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο λφζνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο πξννπηηθέο ζηελ ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ αιιά θαη ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο. Έσο ζήκεξα ε κέζνδνο ηεο 

γνληδηαθήο κεηαθνξάο ζπγθεθξηκέλσλ cDNA έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιαπιέο εθαξκνγέο 

θπξίσο ζε δσηθά κνληέια. Τπάξρνπλ φκσο πξφζθαηα δεδνκέλα θαη απφ θιηληθέο κειέηεο πνπ 

έγηλαλ ζε αλζξψπνπο κε λφζν Πάξθηλζνλ, άλνηα Alzheimer θαη λφζν Canavan (Mandel et al., 

2004, Feigin et al., 2007, Kaplitt et al., 2007) κε αξθεηά ειπηδνθφξα απνηειέζκαηα. Κχξηεο 

εθαξκνγέο ηνπ ητθνχ απηνχ κνληέινπ κέρξη ζήκεξα είλαη νη αθφινπζεο: 1) ππεξέθθξαζε 

απφλησλ ή δπζιεηηνπξγηθψλ πξσηετλψλ {φπσο ε αζπαξηναθπιάζε ζηελ λφζν Canavan θαη 

γιoπηακηθή αθπδξνγνλάζε - GAD ζηελ λφζν Parkinson} (Obeso et al., 2000), 2) απειεπζέξσζε 

λεπξνπξoζηαηεπηηθψλ ή ηξνθηθψλ παξαγφλησλ π.ρ. NGF ζε ηξαπκαηηζκνχο ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο, δηαηνκή λσηηαίνπ κπεινχ, ζηελ λφζν Parkinson - GDNF ή BDNF (Mochizuki et al., 

2003, Ozawa et al., 2000), 3) έθθξαζε ή απελεξγνπνίεζε γνληδίσλ {π.ρ. έθθξαζε sh RNA κέζσ 

AAV νρήκαηνο γηα ηελ απαινηθή ηνπ γνληδίνπ ηεο ραληηγθηίλεο (Franich et al., 2008)}, 4) 

ξχζκηζε ηεο λεπξσληθήο ππξνδφηεζεο (ππεξέθθξαζε ηεο γαιαλίλεο ζηελ ζεξαπεία ηεο 

επηιεςίαο) θαζψο θαη 5) επαγσγή λεπξσληθνχ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ ζε πεξηπηψζεηο φγθσλ ηνπ 
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ΚΝ κέζσ απειεπζέξσζεο αληί-νγθνγνληθψλ ή αληί-αγγεηνγνληθψλ παξαγφλησλ (Μc Cown et 

al., 2005, Tenenbaum et al., 2004, Ma et al., 2002, Yoshiba et al., 2002).  

     ην επίπεδν ηεο βαζηθήο έξεπλαο, ην πξνηεηλφκελν κνληέιν γνληδηαθήο κεηαθνξάο ηεο RGS9 

κέζσ AAV (adenν-associated viruses) ηψλ ζε ζχγθξηζε κε άιια ητθά κνληέια ππεξέθθξαζεο 

(π.ρ. HSV) απνηειεί επηηπρεκέλν ητθφ ζχζηεκα ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα παξέρνπλ 

ζηνρεπκέλε (ζηηο επηζπκεηέο πεξηνρέο έθθξαζεο) καθξνρξφληα γνληδηαθή έθθξαζε πνπ είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ ζεξαπεία ρξφλησλ λνζεκάησλ (Barlett et al., 1998, Chen et al., 1998, Keir et 

al,. 1997) θαζψο θαη ηεο κεησκέλεο  ηνμηθφηεηαο ηνπο. 

     Γεδνκέλνπ ηνπ ξφινπ ηεο RGS9-2 ζηα ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα ησλ κ-νπηνεηδψλ, ηελ 

ηδηφηεηα ηεο λα δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθά ζχκπινθα αλάινγα κε ηνλ αγσληζηή πξφζδεζεο θαη ηελ 

δηαθνξεηηθή έσο εηδηθή αληαπφθξηζε ηεο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή έθθξαζεο ηεο, ηα νπνία ηεο 

πξνζδίδνπλ πην επηιεθηηθέο ιεηηνπξγίεο δξάζεο, δηθαίσο θαζηζηάηε σο έλα πνιιά ππνζρφκελν 

κειινληηθφ ζεξαπεπηηθφ ζηφρν δξάζεο είηε κέζσ αλάπηπμεο κνληέισλ γνληδηαθήο κεηαθνξάο 

είηε κέζσ αλάπηπμεο θάξκαθσλ θαηά ηνπ εζηζκνχ θαη ηνπ πφλνπ ηα νπνία δξνπλ ζην επίπεδν 

ηεο θπηηαξηθήο ζεκαηνδφηεζεο. 

 

 



Εηθόλα 1: Τα RGS9-/- παξνπζηάδνπλ απμεκέλε θηλεηηθή επαηζζεηνπνίεζε

θαη απμεκέλε θηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα από ηελ πξώηε εκέξα ρνξήγεζεο

κνξθίλεο ζε ζύγθξηζε κε ηα αγξίνπ ηύπνπ δώα. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε

ρξεζηκνπνηήζεθε two way ANOVA κε Bonferroni post hoc test (n=6 per group,

**p<0,01).
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Εηθόλα 2: Υπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα δελ επεξεάδεη ηνλ

ξπζκό αλάπηπμεο θηλεηηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. Τα πεηξάκαηα επαλαιήθζεθαλ

3 θνξέο. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε two way ANOVA (n=5-8 per

group).
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Εηθόλα 3: Η ππεξέθθξαζε ηεο dominant negative κνξθήο ηεο RGS9-2

DEPless πξνθαιεί αύμεζε ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο αιιά δελ κεηαβάιεη

ηνλ ξπζκό θηλεηηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα. Τα πεηξάκαηα

επαλαιήθζεθαλ 2 θνξέο. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε two way

ANOVA θαη Bonferroni post hoc test (n=6-8 per group, *p<0,05).
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Εηθόλα 4: Υπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζην ξαρηαίν ξαβδωηό αλαζηέιιεη ηελ

αλάπηπμε θηλεηηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. Χξεζηκνπνηήζεθαλ 2 νκάδεο

πνληηθώλ, ζε 2 επαλαιήςεηο. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε two

way ANOVA θαη post hoc κειέηε κε Bonferroni test (n=5-7 per group, *p<0,05).
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Εηθόλα 5: Η ππεξέθθξαζε ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο ηεο RGS9-2

DEPless ζην ξαρηαίν ξαβδωηό απμάλεη ηα επίπεδα θηλεηηθήο

δξαζηεξηόηεηαο ηελ πξώηε εκέξα ρνξήγεζεο αιιά δελ κεηαβάιεη ηνλ

ξπζκό αλάπηπμεο θηλεηηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζύγθξηζε κε ηα πνληίθηα

κάξηπξεο. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε two way ANOVA θαη

post hoc κειέηε κε Bonferroni test (n=5-7 per group, *p<0,05).



Εηθόλα 6: Υπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 παξνπζηάδεη κεηωκέλεο αληακνηβηθέο

ηδηόηεηεο ηεο κνξθίλεο ζην παξάδεηγκα εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ρώξνπ. Γηα

ηελ ζηαηηζηηθή κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε two way ANOVA θαη post hoc κειέηε κε

Bonferroni test (n=5-6 per group, *p<0,01).
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Withdrawal 

Symptoms

AAV RGS9-2 AAV GFP

Mean +/- st. dev. Mean +/- st. dev.

Wet dog shakes 4,3+/-1,97 6,93+/-2,88

BW lost 3,11+/-0,96 1,74+/-0,34

Diarrhea 6+/-2,75 4,41+/-1,38

Εηθόλα 7Α, Β & C: Υπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα

κεηώλεη ηα ζπκπηώκαηα ζηέξεζεο. Τν πείξακα επαλαιήθζεθε 3 θνξέο. Σε

θάζε πείξακα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 νκάδεο δώσλ πνπ ε θαζεκία αληηπξνζώπεπε

από έλα AAV όρεκα (AAV RGS9-2-GFP, AAV GFP). Γηα ηελ ζηαηηζηηθή

κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε two way ANOVA & post hoc κειέηε κε Bonferroni

test (n=6-7 per group, *p<0,05).
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Withdrawal

Symptoms

AAV RGS9-2 DEPless AAV GFP

Mean +/- st. dev. Mean +/- st. dev.

Wet dog shakes 14+/-6,24 7,33+/-2,98

Backstep 21,16+/-17,7 0,75+/-4,62

Diarrhea 5,16+/-1,77 3,58+/-1,44

BW difference 3,4+/-0,9 2,47+/-1,03

Freezing 3,21+/-1,23 4,33+/-0,62

Tremor 3,75+/-0,92 2,91+/-0,75

Εηθόλα 8Α, B, C & D: Υπεξέθθξαζε ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο ηεο RGS9-

2-DEPless απμάλεη ηελ έληαζε ηωλ ζπκπηωκάηωλ ηνπ ζηεξεηηθνύ

ζπλδξόκνπ. Γηα ηελ κειέηε ησλ αλσηέξσ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 νκάδεο θαζεκία

εθ ησλ νπνίσλ θάζεκηα ππεξέθθξαδε έλα AAV όρεκα (AAV RGS9-2-DEPless-

GFP ή AAV GFP). Τα πεηξάκαηα επαλαιεθζεθαλ 3 θνξέο. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή

κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε two way ANOVA θαη post hoc κειέηε κε Bonferroni

test (n=5-7 per group, *p<0,05).
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Withdrawal

Symptoms

AAV RGS9-2 AAV GFP

Mean +/- st. dev. Mean +/- st. dev.

Wet dog shakes 3,12+/-1,85 5,1+/-2,11

Paw tremor 33,3+/-39,5 75,1+/-55,9

Tremor 1,5+/-1 2,3+/-1

Εηθόλα 9Α, Β, C & D: Υπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζην ξαρηαίν ξαβδωηό

κεηώλεη ηελ έληαζε ηωλ ζπκπηωκάηωλ ηνπ ζηεξεηηθνύ ζπλδξόκνπ.

Χξεζηκνπνηήζεθαλ 2 νκάδεο επηκύσλ θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ ππεξέθθξαδε

έλα AAV ητθό όρεκα (AAV RGS9-2 ή AAV GFP). Τα πεηξάκαηα

επαλαιεθζεθαλ 3 θνξέο. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε two

way ANOVA θαη post hoc κειέηε κε Bonferroni test (n=5-7 per group,

*p<0,05, **p<0,01).

C

D



0

50

100

150

JUMPS

A
V

E
R

A
G

E
 R

E
S

P
O

N
S

E
WITHDRAWAL RESPONSE
AAV RGS9-2-DEPless in DS

AAV GFP

AAV RGS9-2-DEPless

**

0

2

4

6

8

10

WET DOG SHAKES

A
V

E
R

A
G

E
 R

E
S

P
O

N
S

E

AAV GFP

AAV RGS9-2-DEPless*

A

B



0

2

4

6

8

DIARRHEA BW LOST

A
V

E
R

A
G

E
 R

E
S

P
O

N
S

E

WITHDRAWAL RESPONSE
AAV RGS9-2-DEPless in DS

AAV GFP

AAV RGS9-2-DEPless

*

*

0

2

4

6

TREMOR PTOSIS

A
V

E
R

A
G

E
 R

E
S

P
O

N
S

E

AAV GFP

AAV RGS9-2-DEPless

* *

C

D



Withdrawal

Symptoms

AAV RGS9-2 DEPless AAV GFP

Mean +/- st. dev. Mean +/- st. dev.

Jumps 115,9+/-46 54,6+/-17,7

Wet dog shakes 8,4+/-3,32 5,1+/-2,11

Diarrhea 5,8+/-1,93 4,4+/-1,28

BW difference 3,77+/-1 2,66+/-1,36

Ptosis 4+/-1,09 3,1+/-0,83

Tremor 4,2+/-0,74 2,3+/-1

Εηθόλα 10A, B, C, D & E: Υπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2-DEPless ζην

ξαρηαίν ξαβδωηό επάγεη ηζρπξόηεξν ζηεξεηηθό ζύλδξνκν.

Χξεζηκνπνηεζήθαλ 3 νκάδεο δώσλ θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ θάζεκηα

ππεξέθθξαδε έλα AAV ητθό όρεκα (AAV RGS9-2-DEPless ή AAV-GFP).

Τα πεηξάκαηα επαλαιήθζεθαλ 3 θνξέο. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή κειέηε

ρξεζηκνπνηήζεθε two way ANOVA θαη post hoc κειέηε κε Bonferroni test

(n=5-7 per group, *p<0,05, **p<0,01).

E

WITHDRAWAL RESPONSE 

AAV RGS9-2 DEPless in DS



Γνλόηππνο Mean +/- st. Dev.

RGS9+/+ 2,08+/-0,2

RGS9 -/- 3,5+/-0,5

Εηθόλα 11: Η RGS9-2 επεξεάδεη ηελ βαζηθή αιγαηζζεηηθή αληαπόθξηζε

ηωλ δώωλ ζην ζπκπεξηθνξηθό παξάδεηγκα ηνπ tail immersion test. Ο

ιαλζάλσλ ρξόλνο αληαπόθξηζεο ησλ RGS9-/- δώσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθά πςειόηεξνο ζε ζύγθξηζε κε ησλ RGS9+/+ δώσλ. Τα δεδνκέλα

παξνπζηάδνληαη σο mean+/- SEM ελώ γηα ηελ ζηαηηζηηθή κειέηε

ρξεζηκνπνηήζεθε ην student’s t-test (n=8, *p<0,05).

TAIL IMMERSION LATENCY

RGS9 -/- vs RGS9+/+



Γνλόηππνο Mean +/- st. Dev.

RGS9+/+ morphine 1mg/Kg 42,7+/-7

RGS9 -/- morphine 1mg/Kg 18+/-7

RGS9+/+ morphine 3mg/Kg 77,7+/-15

RGS9 -/- morphine 3mg/Kg 89,6+/-8,6

Εηθόλα 12: Η RGS9 απνηειεί ζεηηθό ξπζκηζηή ηωλ αλαιγεηηθώλ

δξάζεωλ ηεο κνξθίλεο ζηνλ λωηηαίν κπειό θαζώο ηα RGS9-/- δώα

παξνπζίαζαλ ζηελ δόζε ηνπ 1 mg/kg κεησκέλε επαηζζεζία ζηηο

αλαιγεηηθέο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο ζε ζύγθξηζε κε ηα αγξίνπ ηύπνπ. Ελώ νη

γνλόηππνη εκθάληζαλ παξόκνην αλαιγεηηθό απνηέιεζκα ζε πςειόηεξε

δνζνινγία. Τα δεδνκέλα εθθξάδνπλ ηελ κέζε ηηκή MPE+/- SEM. Γηα ηελ

ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε two way ANOVA κε post hoc

κειέηε Bonferroni test (n=11, *p<0,05).

SPINAL ANALGESIA

RGS9 -/- vs RGS9+/+
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MORPHINE TOLERANCE IN FENTANYL 
PRETREATED C57/Bl6 MICE 

C57/Bl6 Fentanyl+Morphine

C57/Bl6 Saline+Morphine

*

**

**

Γνλόηππνο Mean +/- st. Dev.

RGS9+/+ fentanyl+morphine 73,69+/- 35,5

RGS9 +/+ saline+morphine 7,47+/- 7

Εηθόλα 13: Σπγρνξήγεζε θαηληαλύιεο θαη κνξθίλεο θαζπζηεξεί ηελ

αλάπηπμε αλνρήο ζηελ κνξθίλε. Τα πεηξάκαηα επαλαιήθζεθαλ από 3 θνξέο

ηνπιάρηζηνλ, ζε 2 νκάδεο πνληηθηώλ (RGS9+/+ & RGS9-/-). Σηαηηζηηθή κειέηε

έγηλε κε two way ANOVA θαη post hoc κειέηε Bonferroni (n=5-6 per group,

*p<0,05, **p<0,01).



0

30

60

90

5mg/kg 10mg/kg 20mg/kg

%
 M

P
E

 A
V

E
R

A
G

E

MORPHINE ACUTE ANALGESIA
AAV RGS9-2 in NAc

AAV GFP

AAV RGS9-2

*

*

**

Εηθόλα 14: Υπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα αλαζηέιιεη ηηο

αλαιγεηηθέο δξάζεηο ηεο κνξθίλεο. Σηελ κειέηε απηή βιέπνπκε κείσζε ηνπ

αλαιγεηηθνύ απνηειέζκαηνο από ηελ κνξθίλε ζηα δώα πνπ ππεξέθθξαδαλ ηελ

RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα ζε 3 δηαθνξεηηθέο δόζεηο κνξθίλεο. Οη

παξαπάλσ ρνξεγήζεηο επαλαιήθζεθαλ από 2 θνξέο ηνπιάρηζηνλ. Έγηλε

ζηαηηζηηθή κειέηε κε two way ANOVA κε post hoc κειέηε Bonferroni (n= 5-6

per group *p<0.05 ζηα 5 & 10 mg/kg, **p<0,01 ζηα 20mg/kg ).

MORPHINE AAV RGS9-2 AAV GFP

Mean +/- st. dev. Mean +/- st. dev.

5mg/kg 7,5+/-7 17,17+/-6

10 mg/kg 19,18+/-11 31,3+/-15,6

20mg/kg 44,8+/-11 80,4+/-18,9
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FENTANYL AAV RGS9-2 AAV GFP

Mean +/- st. dev. Mean +/- st.dev.

0,045 mg/Kgr 0 1,19+/-2

0,063 mg/Kgr 14,1+/-17 3,64+/-4

0,125 mg/Kgr 58,9+/-25 26,5+/-16,1

Εηθόλα 15: Υπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα εληζρύεη ηηο

δξάζεηο ηεο θαηληαλύιεο. Σηελ κειέηε απηή βιέπνπκε αύμεζε ηνπ αλαιγεηηθνύ

απνηειέζκαηνο κεηά από ρνξήγεζε θαηληαλύιεο ζηα δώα πνπ ππεξέθθξαδαλ ηελ

RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα ζε 3 δηαθνξεηηθέο δόζεηο θαηληαλύιεο. Η

δνζνινγία ησλ 0,045 mg/kg είλαη πνιύ κηθξή γηα λα παξέρεη νπνηαδήπνηε

αλαιγεηηθή αληαπόθξηζε ζηα δώα κάξηπξεο( AAV GFP). Έγηλε ζηαηηζηηθή

κειέηε κε two way ANOVA θαη post hoc κειέηε Bonferroni (n=6-7 per group,

*p<0,05 ζηα 0,063 mg/kg, **p<0,01 ζηα 0,125 mg/kg ).
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MORPHINE ACUTE ANALGESIA 
AAV RGS9-2 in DS 

AAV GFP

AAV RGS9-2

MORPHINE AAV RGS9-2 AAV GFP

Mean +/- st. dev. Mean +/- st. dev.

10 mg/kg 29,77+/-31 32,32+/-29

20 mg/kg 64,63+/-27 65 +/-30,6

Εηθόλα 16: Υπεξέθθξαζε ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο ηεο RSG9-2 ζην

ξαρηαίν ξαβδωηό δελ επεξεάδεη ηηο άκεζεο αλαιγεηηθέο ηδηόηεηεο ηεο

κνξθίλεο. Τα πεηξάκαηα επαλαιήθζεθαλ ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο κε νκάδεο ησλ

5-8 επηκύσλ ζε θάζε ππνθαηεγνξία πνληηθηώλ. Τα απνηειέζκαηα ήηαλ κε

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Έγηλε ζηαηηζηηθή κειέηε κε two way ANOVA (n=5-8

per group).
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MORPHINE ACUTE ANALGESIA
AAV RGS9-2-DEPless in DS

AAV GFP

AAV RGS9-2-DEPless

MORPHINE AAV RGS9-2 DEPless AAV GFP

Mean +/- st. dev. Mean +/- st. dev.

10 mg/kg 44,24+/-35,1 39,5+/-36

20 mg/kg 68,3+/-30,1 78,13+/-32,6

Εηθόλα 17: Υπεξέθθξαζε ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο ηεο RSG9-2-

DEPless ζην ξαρηαίν ξαβδωηό δελ επεξεάδεη ηηο άκεζεο αλαιγεηηθέο

ηδηόηεηεο ηεο κνξθίλεο. Τα πεηξάκαηα επαλαιήθζεθαλ ηνπιάρηζηνλ 3

θνξέο n = 5-8 per group. Δελ παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά

αιιαγέο (two way ANOVA).
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MORPHINE

20mg/kg

AAV RGS9-2 AAV GFP

Mean +/- st. dev. Mean +/- st. dev.

Day 1 40,22+/-11,2 75,86+/-8,5

Day 2 29+/-10,8 55,1+/-10,7

Day 3 32,4+/-14,3 14,12+/-11,7

Day 4 7,55+/-4,7 27,26+/-8,08

Εηθόλα 18: Υπεξέθθξαζε ηεο RGS9-2 ζηνλ επηθιηλή ππξήλα κεηώλεη ηελ

αλαιγεηηθή αληαπόθξηζε ηωλ δώωλ ζηελ κνξθίλε. Γηα ηελ παξαπάλσ

κειέηε ρξεζηκνπνηεζήθαλ 2 νκάδεο πνληηθώλ. Έγηλε ζηαηηζηηθή κειέηε κε

two way ANOVA θαη post hoc κειέηε κε Bonferroni test (n=12 per group

*p<0,05).
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MORPHINE TOLERANCE in DS  

AAV GFP

AAV RGS9-2-DEPless

AAV RGS9-2

MORPHINE

20mg/kg

AAV RGS9-2 AAV-RGS9-2 DEPless AAV GFP

Mean+/-st. dev. Mean+/-st. dev. Mean +/- st. dev.

Day 1 64,3+/-29,6 85,66+/-19,8 78,1+/-32,6

Day 2 50,42+/-26,4 84,33+/-21 59,7+/-29,9

Day 3 21,03+/-12 68,02+/-25,3 43,6+/-30,7

Day 4 18,6+/-10,9 46,48+/-23 35,6+/-28,2

Εηθόλα 19: Υπεξέθθξαζε ηεο AAV-RGS9-2 θαη AAV-RGS9-2 DEPless ζε

ζύγθξηζε κε AAV-GFP ζην ξαρηαίν ξαβδωηό δελ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε

αλνρήο ζηελ κνξθίλε επηβεβαηώλνληαο ην κε ζεκαληηθό ξόιν ηνπ ξαρηαίνπ

ξαβδσηνύ ζηνπο κεραληζκνύο αλαιγεζίαο. Γηα ηελ παξαπάλσ κειέηε

ρξεζηκνπνηεζήθαλ 3 νκάδεο πνληηθώλ. Τν πείξακα επαλαιήθζεθε 2 θνξέο.

Έγηλε ζηαηηζηηθή κειέηε κε two way ANOVA (n= 6 per group).
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