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ABSTRACT
GPCR transmembrane receptors consist the fourth largest family of membrane
proteins in the human genome, and they mediate in a wide range of functions. They
signal through the heterotrimeric G proteins and today it is known that they exist in
multiprotein complexes, interacting with other GPCRs, G proteins and other functional
proteins. RGS have a very important role in the signaling of GPCR receptors mainly
through the regulation of the activity of Gα subunits. RGS4, RGS9 and RGSZ are
members of RGS proteins that have a role in addiction, analgesia, tolerance and withdraw
of GPCR agonists and especially of opiates.
In this study initially we examine the role of these RGS in the signaling of muα2Α receptors dimmers. Also we study the basic differences in signaling between knock
out and wild type mice of these three RGS proteins. For the RGS4 studies we used
different brain regions, whereas for the RGSZ and RGS9 tissues from striatum. The data
that results from these studies imply differences in the levels of signaling between knock
out and wild type mice. Furthermore it was found that the role of RGS4 varies
accordingly to the region where it is located. Finally it was not observed any effect of
these RGS proteins in the signaling of the mu-α2Α receptors heterodimers.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Oι

GPCR

µεµβρανικοί

υποδοχείς

αποτελούν

τη

τέταρτη

µεγαλύτερη

υπεροικογένεια στο ανθρώπινο γονιδίωµα, όπου µεσολαβούν σε ένα µεγάλο εύρος
λειτουργιών. Σηµατοδοτούν µέσω των ετεροτριµερών G πρωτεϊνών ενώ σήµερα είναι
γνωστό ότι βρίσκονται σε πολυπρωτεϊνικά σύµπλοκα, αλληλεπιδρώντας µε άλλους
GPCRs, G πρωτεΐνες και άλλες λειτουργικές πρωτεΐνες. Oι RGS πρωτεΐνες έχουν
σηµαντικό ρόλο στη σηµατοδότηση των GPCR υποδοχέων κυρίως µέσω της ρύθµισης
της δραστικότητας των Gα υποµονάδων. Οι RGS4, RGS9 και RGSZ αποτελούν µέλη
των RGS πρωτεϊνών. Και οι τρεις RGS έχουν ρόλο στην εξάρτηση, την αναλγησία, την
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ανοχή και τη στέρηση σε GPCR αγωνιστές και κυρίως σε οπιοειδή.
Σε αυτή τη µελέτη αρχικά διερευνάται ο ρόλος των συγκεκριµένων RGS στη
σηµατοδότηση

διµερών

mu και α2Α υποδοχέων. Επίσης µελετώνται οι βασικές

διαφορές στη σηµατοδότηση µεταξύ ποντικιών αγρίου τύπου και knock out αυτών των
τριών RGS πρωτεϊνών. Για την RGS4 οι µελέτες έγιναν σε διάφορες περιοχές του
εγκεφάλου, ενώ για τις RGSZ και RGS9 σε ιστούς από το ραβδωτό. Τα δεδοµένα που
προκύπτουν από την παρούσα µελέτη υποδηλώνουν ότι υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα
σηµατοδότησης µεταξύ των knock out και αγρίου τύπου ποντικιών. Επιπροσθέτως για
την RGS4 βρέθηκε ότι ο ρόλος της ποικίλει αναλόγως της περιοχής στην οποία
βρίσκεται. Τέλος δε παρατηρήθηκε κάποια επίδραση αυτών των RGS στη σηµατοδότηση
των ετεροδιµερών mu-α2Α υποδοχέων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Oι GPCR(G protein coupled receptors) είναι µεµβρανικές πρωτεΐνες οι οποίες
αποτελούν τη τέταρτη µεγαλύτερη υπεροικογένεια στο ανθρώπινο γονιδίωµα και τη
µεγαλύτερη οικογένεια µεµβρανικών πρωτεϊνών, µε περισσότερα από 800 γονίδια(31).
Παίζουν ρόλο σε ένα πολύ µεγάλο εύρος φυσιολογικών λειτουργιών, όπως
νευροδιαβίβαση, κυτταρικό µεταβολισµό, κυτταρική διαφοροποίηση, αύξηση αλλά και
σε ανοσολογικές αντιδράσεις(97). Επειδή είναι γνωστό ότι οι GPCR εµπλέκονται σε
πάρα πολλές διαδικασίες στο ανθρώπινο σώµα που σχετίζονται µε ασθένειες, αποτελούν
πολύ σηµαντικό στόχο φαρµάκων(65, 97).
Η ονοµασία των GPCR προέρχεται από
την ιδιότητά τους να αλληλεπιδρούν µε τις
ετεροτριµερείς G πρωτεΐνες. Πρόσδεση κάποιου
αγωνιστή οδηγεί σε αλλαγές της διάταξης του
υποδοχέα,

που

έχει

σαν

συνέπεια

την

ενεργοποίηση των ετεροτριµερών πρωτεϊνών(38,
76).

Το

GDP

υποµονάδες

από

αντικαθίσταται
GTP,

ενώ

στις
η

Gα

Gα-GTP

υποµονάδα και το Gβγ διµερές αποχωρίζονται
µεταξύ τους αλλά και από τον υποδοχέα. Έπειτα
και η Gα και η Gβγ υποµονάδες ρυθµίζουν ένα
µεγάλο εύρος

τελεστών, όπως η αδενυλική

κυκλάση, οι φωσφολιπάσες, οι ΜΑΡΚ(mitogenactivated

protein

kinases)

ή

τα

κανάλια

ασβεστίου και καλίου(24).
Eικόνα 1: GPCR και G πρωτεΐνες

GPCR και διµερισµός
H GPCR υπεροικογένεια συχνά διαιρείται σε έξι οικογένειες, όπου οι τρεις είναι
και οι πιο σηµαντικές (GPCR database- http://gpcr.org/). Οι υποδοχείς τάξης Α, ή
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rhodopsin-like υποδοχείς, αποτελούν τη µεγαλύτερη υποοικογένεια των GPCR,

µε

υποδοχείς για προσδέτες διαφόρων τύπων. Τα µέλη αυτής της οικογένειας έχουν
συντηρηµένα µερικά αµινοξέα στη διαµεµβρανική περιοχή(11). Η τάξη Β, ή και secretinlike υποδοχείς, περιλαµβάνουν 20 τουλάχιστον διαφορετικούς υποδοχείς για διάφορες
ορµόνες και νευροπεπτίδια(31).

Η τάξη C υποδοχέων είναι γνωστή και σαν

metabotropic glutamate receptors(71). Η τάξεις D και Ε αποτελούν δύο µικρότερες
οικογένειες οι οποίες είναι παρούσες στους µύκητες. Πρόσφατα προστέθηκε στους
GPCR και η frizzled/smoothened οικογένεια υποδοχέων(77).
Παλαιότερα πιστευόταν ότι oι GPCRs υπήρχαν και λειτουργούσαν σαν απλές
µονοµερείς δοµές. Σήµερα όµως γνωρίζουµε ότι οι GPCR βρίσκονται και σε
πολυπρωτεϊνικά σύµπλοκα, αλληλεπιδρώντας µε άλλους GPCRs, G πρωτεΐνες και άλλες
λειτουργικές πρωτεΐνες(5, 42, 70, 82, 92). Η άµεση αλληλεπίδραση υποδοχέα-υποδοχέα
κάνει πιο πολύπλοκη την λειτουργία των GPCR στη κυτταρική σηµατοδότηση. Αυτά τα
ετεροολιγοµερή σύµπλοκα συχνά έχουν καινούργιες φαρµακολογικές και λειτουργικές
ιδιότητες, εξηγώντας και το cross-reaction µεταξύ των διαφορετικών GPCRs(24).

Eικόνα 2: GPCR και διµερισµός
Η βασική λειτουργική µονάδα των GPCR είναι ένα διµερές, όµως µπορεί να
υπάρξουν και ολιγοµερή. GPCR ολιγοµερή υπάρχουν στη πλασµατική µεµβράνη , όµως
το εύρος των ολιγοµερών GPCR µπορεί να µεταβάλλεται από την επαγωγή σε
προσδέτες(24). Επίσης αγωγή µε αγωνιστές µπορεί να µην αλλάξει, να αυξήσει ή και να
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ελαττώσει τα επίπεδα των διµερών, ανάλογα µε τους υποδοχείς. Έχουν περιγραφεί οµοολιγοµερή υποδοχέων τάξης Α, τάξης C αλλά και ετερο-ολιγοµερή µεταξύ τάξης Ατάξης Α και τάξης Α-τάξης Β(24).
Παραδείγµατα ετεροδιµερισµών είναι µεταξύ των GABABR1 και GABABR2(61),
α1Β-AR µε α1Α-AR(102),α1Β-AR µε α1D-AR(110). Τα ετεροδιµερή αποκτούν
διαφορετικές ιδιότητες και κυτταρικό εντοπισµό σε σχέση µε τα οµοδιµερή. Παρόλαυτά
εµφανίζεται ειδικότητα µεταξύ των ετεροδιµερών(50, 110). Έτσι ενώ οι mu οπιοειδείς
υποδοχείς ετεροδιµερίζονται µε τους δ υποδοχείς(43), δεν ετεροδιµερίζονται µε τους κ
οπιοειδείς υποδοχείς. Οι κ όµως µπορούν να διµεριστούν µε τους δ (62). Και οι µ και οι δ
οπιοειδής υποδοχείς αλληλεπιδρούν µε τους α2 AR στο νωτιαίο µυελό. Μάλιστα αυτή η
αλληλεπίδραση πιστεύεται ότι προέρχεται από πολυσυναπτικούς µηχανισµούς.
Συνεντοπισµός των µ και α2A υπάρχει επίσης και στους νευρώνες του ιπποκάµπου(63).

Αδρενεργικοί και οπιοειδείς υποδοχείς
Οι αδρενεργικοί υποδοχείς έχουν διάφορους ρόλους, όπως στην αγγειοσύσπαση,
την αύξηση της αρτηριακής πίεσης, τη ταχυκαρδία την αγγειοδιαστολή και τη
βρογχοδιαστολή.

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

αδρενεργικών υποδοχέων. Οι β-ARs βρίσκονται κυρίως στο καρδιοαγγειακό σύστηµα,
όµως οι α1-AR και α2-ΑR εκφράζονται σε περιοχές όπως τον προµετωπιαίο φλοιό
(prefrontal cortex-PFC), τoν ιππόκαµπο, και το εγκεφαλικό στέλεχος (74). Oι οπιοειδείς
υποδοχείς µεσολαβούν τη φυσιολογική και φαρµακολογική δράση οπιοειδών και
κατατάσσονται στους mu, δ και κ υποδοχείς. Επίσης έχουν ρόλο στην αναλγησία, την
ανοσοκαταστολή, την έλλειψη, την εξάρτηση και όλων των άλλων επιπτώσεων της
χρήσης οπιοειδών (119). Εντοπίζονται σε κύτταρα στο γάγγλια της οπίσθιας ρίζας και
στις λαµίνες Ι-ΙΙ του οπισθίου κέρατος του νωτιαίου µυελού, υποδεικνύοντας ότι αυτοί οι
υποδοχείς βρίσκονται προσυναπτικά στις απολήξεις νεωρώνων τύπου C (67).
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Περιοχές που είναι γνωστές ότι έχουν οπιοειδείς υποδοχείς και στις οποίες
παρατηρούνται µεταβολές µε χρήση οπιοειδών είναι ο υποµέλας τόπος(LC), κοιλιακή
καλυπτήρια περιοχή (VTA-ventral tegmental area), µέρος του ντοπαµινεργικού
συστήµατος(80)

και

ο

υποθάλαµος(37).

πλευρικός
Πάντως,

νευροδιαβιβαστικοί υποδοχείς όπως οι
αδρενεργικοί
διεγείρουν

και

οι

οπιοειδείς

την ΜΑΡΚ (mitogen-

activating protein kinase) ενεργότητα
µέσω µονοπατιών G πρωτεϊνών που
χρησιµοποιούν

ΡΙΚ3Κ/Ras-

εξαρτώµενους µηχανισµούς(69).
E
Εικόνα 3: O εγκέφαλος και οι περιοχές του

RGS πρωτεΐνες
Εκτός από αλληλεπίδραση των GPCR µε τις ετεροτριµερείς G πρωτεΐνες, η
οποία και είναι πολύ σηµαντική για τη µεταγωγή του σήµατος τους, είναι γνωστό ότι
υπάρχουν αρκετές πρωτεΐνες που ρυθµίζουν αυτή τη σηµατοδότηση(12, 14). Έχουν
αναγνωριστεί και µεµβρανικές και ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες οι οποίες αλληλεπιδρούν
άµεσα ή έµµεσα µε τους GPCR καθώς και µε τις ετεροτριµερείς πρωτεΐνες. Όλες αυτές
οι αλληλεπιδράσεις µπορούν να επηρεάσουν την αναγνώριση του προσδέτη από τον
υποδοχέα, τη διευκόλυνση και τη διάρκεια της µεταγωγής του σήµατος καθώς και την
κίνηση, διαµερισµατοποίηση και στόχευση του υποδοχέα(10, 12, 14, 109).
Ένας από τους βασικότερους ρυθµιστές που έχουν ανακαλυφθεί ότι επηρεάζουν
τη σηµατοδότηση των GPCR, έχοντας σηµαντικό ρυθµιστικό ρόλο στη ρύθµιση και
λειτουργία των G πρωτεϊνών, είναι οι ενδοκυττάριοι ρυθµιστές της σηµατοδότησης των
G πρωτεϊνών [Regulators of G protein signaling (RGS)] (2, 51, 99) (94). Οι RGS
πρωτεΐνες ποικίλουν σε µέγεθος από 217(GAIP και RGSZ1) έως 1387 αµινοξέα(RGS12)
(15, 26, 66). Γενικά οι RGS έχουν µια περιοχή (RGS περιοχή) 120 αµινοξέων µέσω της
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οποίας δρουν πάνω σε Gαi και/ή Gαq υποµονάδες οι οποίες είναι προσδεδεµένες µε
GTP.

Eικόνα 4: RGS πρωτεΐνες και η λειτουργία τους
Αρχικά, παρατηρήσεις στο ζυµοµύκητα και τα νηµατώδη οδήγησαν στην
ανακάλυψη των RGS πρωτεϊνών, ανακαλύπτοντας ότι έχουν κάποιο ρόλο στη
σηµατοδότηση των G πρωτεϊνών (25, 66). Πρώτα ανακαλύφθηκαν τα γονίδια sst2, egl10, flbA και GOS8, τα οποία και είχαν οµολογία µιας περιοχής 120 αµινοξέων. Αυτές οι
πρωτεΐνες ταυτοποιήθηκαν ως RGS και η συντηρηµένη περιοχή σαν RGS περιοχή(51).
Μελέτες

που ακολούθησαν λίγο αργότερα απέδειξαν για πρώτη φορά ότι οι RGS

εµπλέκονται στην ενεργότητα των MAPK(mitogen-activated protein kinase), ενώ
µπορούσαν να προσδεθούν στην α υποµονάδα των G πρωτεϊνών(54).
Πρώτη φορά που έγινε κατανοητός ο µηχανισµός των RGS ήταν ύστερα από τη
µελέτη των RGS4 και GAIP, όπου διαπιστώθηκε ότι σταθεροποιούν τη µεταβατική φάση
του GTP σε GDP στις Gα υποµονάδες(8). Έτσι µε αυτό το τρόπο επιταχύνουν την
υδρόλυση του GTP σε GDP, ρυθµίζοντας τη διάρκεια σηµατοδότησης των G πρωτεϊνών
(2, 119). Όµως όλο και περισσότερα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι RGS µπορεί να έχουν
και πιο περίπλοκες λειτουργίες, όπως να αλληλεπιδρούν µε πρωτεΐνες σκαλωσιάς,
υποµονάδες G πρωτεϊνών και µόρια τελεστών των G πρωτεϊνών, ρυθµίζοντας τις µε
διάφορους τρόπους(15).
Συνεχώς ανακαλύπτονται καινούργιες εξειδικεύσεις των RGS σε συγκεκριµένες
Gα υποµονάδες(114). Υπάρχουν αρκετές υποοικογένειες Gα υποµονάδων. Η GαS
περιλαµβάνει τις GαS, GαsXL and Gαolf, όπου αλληλεπιδρούν και διεγείρουν την
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ενεργότητα της αδενυλικής κυκλάσης, αυξάνοντας τα επίπεδα του cAMP(24, 116). H
Gαi/o οικογένεια περιλαµβάνει τις Gαi2, Gαi1, Gαi3, Gαo, Gαz, Gαgust, Gαt-r και Gαtc, και µεσολαβούν στην καταστολή της αδενυλικής κυκλάσης(58, 105). Μάλιστα η Gαο
είναι η G πρωτεΐνη µε τα υψηλότερα ποσοστά στον εγκέφαλο των θηλαστικών(24). Η
Gαq/11 οικογένεια περιλαµβάνει τις Gα11, Gαq, Gα14, Gα15, and

Gα16 και είναι

συνδεδεµένη µε την ενεργοποίηση της PLC-β, κάτι που οδηγεί στην υδρόλυση του ΡΙΡ2
και την παραγωγή ΙΡ3 και DAG(4, 24). H Gα12/13 αποτελεί τη τέταρτη µεγαλύτερη
οικογένεια των G πρωτεϊνών και περιλαµβάνει τις Gα12 και Gα13, οι οποίες και
εµπλέκονται σε διάφορα σηµατοδοτικά µονοπάτια και αλληλεπιδρά µε πολλές
διαφορετικές πρωτεΐνες, όπως HSP90, AKAP ras GAP και άλλες(81, 103), (72). H
επιλεκτικότητα όµως που δείχνει η κάθε RGS για συγκεκριµένες Gα είναι
χαρακτηριστική (2, 51).
H RGS4 αλληλεπιδρά µε τις Gαi και Gαq αλλά όχι µε τις GαS και Gα12. Oµοίως η
GAIP έχει GAP ενεργότητα για τις Gαi και Gαq. Και οι δύο ισοµορφές τις RGS3
ρυθµίζουν τα σηµατοδοτικά µονοπάτια που συνδέονται µε τις Gαi και Gαq(114). Η
RGS6 και RGS7 ρυθµίζουν περισσότερο τις Gαo από άλλα µέλη της Gαi οικογένειας,
ενώ η p115RhoGEF έχει GAP ενεργότητα για την Gα12 και Gα13 οικογένεια. Η RGS2
δείχνει ισχυρότερη καταστολή της Gαq σηµατοδότησης σε σχέση µε τη Gαi(114).
Eκτός από τη κοινή RGS περιοχή, τα µέλη της RGS οικογένειας έχουν πολλές
διαφορετικές περιοχές µε αποτέλεσµα οι RGS να διαφέρουν µεταξύ τους σε µέγεθος,
δοµή, περιοχή και εντοπισµό τους µέσα στο κύτταρο (2, 52). Η πολυπλοκότητα και
διαφορετικότητα των RGS µπορεί να οφείλεται στην εξειδίκευση κάθε RGS στα
µονοπάτια όπου µπορεί να έχουν τη κύρια δράση τους.
Η RGS οικογένεια των θηλαστικών αποτελείται από 25 πρωτεΐνες, οι οποίες
κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις υποοικογένειες(2, 52).
H B/R4 υποοικογένεια (RGS1-5, RGS8, RGS13, RGS16, RGS18, RGS21)
περιέχει πρωτεΐνες µε σχετικά µικρό µέγεθος (20-30kDa) και σχετικά απλή δοµή. Η RGS
περιοχή έχει περικλείεται από ένα µικρό αµινοτελικό και καρβοξυτελικό άκρο(2). Το
αµινοτελικό άκρο των RGS2 και RGS4 έχει σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση των σηµάτων
που προέρχονται από τους GPCR, αφού έχει βρεθεί ότι συµµετέχει στη πρόσδεση µαζί
τους(2, 34, 47). Η RGS4 ανήκει σε αυτή την οικογένεια και αποτελεί µια πρότυπη RGS
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πρωτεΐνη, παίζοντας ρόλο στην εξάρτηση από οπιοειδή(9, 40, 106). Επίσης σε
καταστάσεις χρόνιου πόνου έχουν παρατηρηθεί διαφορές στα επίπεδα της RGS4,
υποδηλώνοντας ότι έχει ρόλο σε εξωγενή και ενδογενή αναλγησία(33). Μέλη αυτής της
οικογένειας έχει αποδειχτεί ότι αλληλεπιδρούν µε διάφορους GPCR, όπως τον M1
muscarinic achetylcholine receptor, α1A, και β2 αδρενεργικός υποδοχέας(2).

Eικόνα 5: Β/R4 RGS υποοικογένεια
H Α/RZ υποοικογένεια αποτελείται από τις RGS19 (GAIP), RGS20(RGSZ1 και
Ret-RGSZ) και RGS17(RGSZ2)(7). Tα µέλη αυτής της οικογένειας έχουν µικρό µέγεθος
(20-30 kDa εκτός από την Ret RGS που είναι 45 kDa)(86), και περιέχουν µια περιοχή
ζώνης κυστεϊνών στo αµινοτελικό τους άκρο, που πιστεύεται ότι παλµιτοϋλώνεται και
προωθεί την αλληλεπίδραση µε τη µεµβράνη(51). Οι πρωτεΐνες αυτής της οικογένειας
έχουν GAP ενεργότητα για υποµονάδες της Gi οικογένειας(7).

Eικόνα 6: A/RZ RGS υποοικογένεια
Μέλη αυτής της οικογένειας έχουν βρεθεί να αλληλεπιδρούν µε διάφορους GPCR
σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, όπως τους mu οπιοειδείς υποδοχείς(RGS17 και
RGS20) και τους D2 ντοπαµινεργικούς υποδοχείς (RGS19) (2, 34, 47), είτε σε κύτταρα
να επηρεάζουν τη σηµατοδότηση κάποιων GPCR(α2Α-ΑR και D2 για την RGSZ1)(114).
Η RGS19 αλληλεπιδρά µε την GIPC για τη ρύθµιση των D2 υποδοχέων. Σηµαντικό
µέλος όµως της Α/RZ οικογένειας αποτελεί και η RGS20, η οποία έχει αρκετά προϊόντα
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µατίσµατος(επίσης ονοµάζονται RGSZ), και η οποία έχει βρεθεί ότι

δρα µε άλλες

πρωτεΐνες όπως την PKCI-1 (protein kinase C interacting protein) για τη ρύθµιση των
mu υποδοχέων(3).
Η C/R7 υποοικογένεια αποτελείται από τις RGS6, RGS7, RGS9, RGS11
πρωτεΐνες. Τα µέλη αυτής της υποοικογένειας ξεχωρίζουν για τις GGL(Gγ-like subunit)
και DEP

περιοχές που έχουν και οι οποίες διευκολύνουν τις αλληλεπιδράσεις µε

GPCRs, ενώ έχουν και άλλους ρόλους. Η GGL περιοχή ή Gγ-like σχηµατίζει ένα
σταθερό σύµπλοκο µε τη Gβ5 πρωτεΐνη (αλλά και µε άλλες πρωτεΐνες), ενώ η µεγέθους
100 αµινοξέων DEP(Disheveled/EGL-10/Plextrin homology) περιοχή µεσολαβεί στο
κυτταρικό εντοπισµό των πρωτεϊνών, µέσω της αλληλεπίδρασής της µε DEP domainassociated syntaxin-like proteins (27, 79), και πιο συγκεκριµένα τις

R7BP (RGS7

binding protein) και R9AP (RGS9 binding protein).
Στον εγκέφαλο, µέλη της R7 οµάδας έχουν ενδιαφέρον πρότυπο έκφρασης: Η
RGS9-2 βρίσκεται σε περίσσεια στο ραβδωτό, και η RGS7 βρίσκεται σε
ποσότητες στο µεταιχµιακό

µεγάλες

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

εγκεφαλικό στέλεχος(78). Η RGS9-2 φαίνεται να αποτελεί βασικό καθοριστή της
ευαισθησίας σε δράση ανταµοιβής ψυχοδιεγερτικών και οπιοειδών φαρµάκων(90, 121).
Ποντίκια τα οποία δεν είχαν RGS11 στη periaqueductal gray είχαν µειωµένη αναλγησία
σε δέλτα οπιοειδή αγωνιστή(2, 34, 47).

Eικόνα 7: C/R7 RGS υποοικογένεια
Η D/R12 υποοικογένειας αποτελείται από τις RGS12, RGS14, οι οποίες είναι
µεγάλες πολυδοµικές πρωτεΐνες µε µια δεύτερη Gα περιοχή πρόσδεσης(Goloco), και την
RGS10, η οποία και έχει µέγεθος ανάλογο των Β/R4 πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες αυτής της
υποοικογένειας έχoυν αρκετές διαφορετικές περιοχές (118).

Μελέτες σε ιστούς

periaqueductal gray δείχνουν την RGS14 σαν ένα αρνητικό ρυθµιστή της λειτουργίας
των mu οπιοειδών υποδοχέων (93). Επίσης µέλη αυτής της οικογένειας έχουν δειχτεί να
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αλληλεπιδρούν µε αρκετούς GPCRs, όπως τον CXCR2(interleukin-8 receptor B).

Eικόνα 8: D/R12 RGS υποοικογένεια
Τα mRNA RGS πρωτεϊνών έχουν βρεθεί σε ένα µεγάλο εύρος ιστών. Μερικές
RGS πρωτεΐνες, όπως η GAIP(44), RGS2(40), RGS3(22), RGS5(22), RGS16(21),
axin(122), p115Rho-guanidine nucleotide exchange factor(GEF)(46), PSD-95, Dlg, και
ZO-1 πρωτεΐνες(PDZ)- Rho GEF εκφράζονται σε όλους τους ιστούς(32). Κάποιες άλλες
RGS έχουν µειωµένη έκφραση σε συγκεκριµένους ιστούς, υποδεικνύοντας ότι έχουν πιο
ειδικούς ρόλους. Για παράδειγµα η RET-RGS1 εκφράζεται µόνο στον αµφιβληστροειδή,
ενώ η RGS1 στα λεµφοκύτταρα(28, 30). H πολυµορφία της οικογένειας των RGS
πρωτεϊνών αυξάνεται και από την ύπαρξη των διαφορετικών µατισµένων προϊόντων των
RGS

πρωτεϊνών.

Για

παράδειγµα

έχουν

αναγνωριστεί

τέσσερα

διαφορετικά

αλληλόµορφα της RGS12 και δύο της RGS9(100).
Αρκετές RGS µπορούν να ρυθµιστούν σε µεταγραφικό επίπεδο. Για παράδειγµα
το mRNA των RGS2

στον ιππόκαµπο, το ραβδωτό και το φλοιό του εγκεφάλου

ρυθµίζoνται από τη συναπτική ενεργότητα και δράση(51, 55). Φάρµακα κατάχρησης
(κοκαΐνη, αµφεταµίνες) ρυθµίζουν την µεταγραφή διαφόρων RGS σε αρκετές
εγκεφαλικές περιοχές, όπως των RGS2 και RGS4 (9). Στο ραβδωτό άµεση χορήγηση
µορφίνης αυξάνει τις RGS7 και RGS9-2(78). Τα επίπεδα της RGS1 αυξάνονται σε Β
κύτταρα έπειτα από διέγερση µε phorbol εστέρες(48).
Ο υποκυτταρικός εντοπισµός δεν είναι ακόµα γνωστός για όλες τις RGS. Στις
περισσότερες RGS φαίνεται να είναι κυτταροπλασµατικός, όµως έχουν εντοπιστεί και
RGS κοντά στη πλασµατική µεµβράνη, όπου αλληλεπιδρούν και µε µεµβρανικές
πρωτεΐνες. Οι µηχανισµοί µέσω των οποίων οι RGS στοχεύονται και ρυθµίζεται η δράση
τους µέσα στο κύτταρο φαίνεται να είναι αρκετοί και διαφορετικοί. Τέτοιοι µπορεί να
είναι η φωσφορυλίωση, λιπιδικές αλλαγές, παλµοϋτιλίωση, µυστιρυλίωση, καθώς και η
αλληλεπίδραση µε µη G πρωτεϊνικούς βοηθούς, όπως η ephrin B(eph B) που
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αλληλεπιδρά µε την RGS3(49, 75). Πολλές RGS εντοπίζονται επίσης στον πυρήνα.
Για παράδειγµα

παλµοϋτιλίωση της RGS10

την οδηγεί στο πυρήνα, ενώ κάποια

διαφορετικά προϊόντα µατίσµατος της RGS12 εντοπίζονται και αυτά στον πυρήνα(16,
20).
Aρκετές µελέτες υποδεικνύουν αλληλεπιδράσεις µεταξύ των GPCRs και µελών
και από τις τέσσερις RGS υποοικογένειες(2). Ένας µεγάλος αριθµός GPCRs θηλαστικών,
συµπεριλαµβανοµένου των M1 and M2 µουσκαρινικών, D2 and D3 ντοπαµινεργικών,
α1A, β1 και β2 αδρενεργικών, AT1 ανγκιοτενσίνης, ιντερλευκίνης-8 B (CXCR2), mu
και δ οπιοειδών υποδοχέων ρυθµίζονται από τις RGS πρωτεΐνες(2, 52). Σε αρκετές
περιπτώσεις αυτές οι επιδράσεις χρειάζονται τη βοήθεια βοηθητικών πρωτεϊνών και
φαίνεται να περιλαµβάνουν περιοχές εκτός του RGS τµήµατος (2).
Πρωτεΐνες µε τις οποίες έχει δειχτεί ότι αλληλεπιδρούν διάφορες RGS
περιλαµβάνουν τις GIPC, SCG10, spinophilin, DAMP1, 14-3-3, και Ca/καλµοδουλίνη,
αλλά και RGS(RGS5-RGS5)(2, 51, 91, 120). Επίσης έχουν δειχτεί αλληλεπιδράσεις
RGS µε µόρια τελεστές, όπως αδενυλική κυκλάση,

cGMP φωσφοδιεστεράση,

γουανιλική κυκλάση, φωσφολιπάση C, αλλά και τα κανάλια ασβεστίου και GIRK. Όλες
αυτές οι πρωτεΐνες και οι τελεστές έχουν ξεχωριστές ρυθµιστικές δράσεις για τις RGS
και ελέγχουν τη δράση τους, µεταβάλλοντας τη στοχοποίηση, τον εντοπισµό, την
έκφραση, τη λειτουργία και την αλληλεπίδρασή τους µε άλλα σηµατοδοτικά µόρια (2,
51, 91).

RGZ1
H RGSZ1 αποτελεί την κύρια πρωτεΐνη στον εγκέφαλο που ενεργοποιεί τη
GTPase (GAP-GTPase activating protein) ενεργότητα της Gz υποµονάδας(111). H Gz
υποµονάδα αποτελεί ένα µέλος της οικογένειας της Gi υποµονάδας. Παρόλαυτα η
RGSZ1 έχει βρεθεί ότι έχει ενεργότητα και σε άλλες Gi υποµονάδες, όπως τις Gαi1 και
Gαi3(114). Η δράση της RGSZ1 στην Gz επηρεάζεται από τη φωσφορυλίωση της G
υποµονάδας από την PKC(39). Έχει µεγάλη οµολογία(83%) µε την RET-RGS1 και
µικρότερη µε την GAIP, οι οποίες έχουν παροµοίως GAP δράση κυρίως στις Gz
πρωτεΐνες(39). Η RGSZ1 στον εγκέφαλο έχει βρεθεί ότι είναι προσδεδεµένη στη
µεµβράνη, χωρίς όµως να έχει κάποιo κλασσικό µοτίβο για πρόσδεση σε αυτή(114).
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Από το γονίδιο της RGS20 µπορούν να προέλθουν δύο RGS πρωτεΐνες, η RGSZ1
και η Ret RGS(36). Το κύριο mRNA της RGS20 στον εγκέφαλο ποντικιών ανήκει στην
RGSZ1 ενώ η Ret RGS έχει βρεθεί ότι εκφράζεται στον αµφιβληστροειδή. H έκφραση
του RGSZ1 είναι κυρίως στον οσφρητικό λοβό, όµως mRNA της RGSZ1 έχει βρεθεί και
σε διάφορα άλλα µέρη του εγκεφάλου όπως την αµυγδαλή, το φλοιό, τη παρεγκεφαλίδα,
το µυελό και το µεσεγκέφαλο. Tα υψηλότερα επίπεδα συναντώνται στο κερκοφόρο
πυρήνα και τον κροταφικό λοβό(114). Πολύ µικρά επίπεδα έχουν βρεθεί και σε ιστούς
εκτός του εγκεφάλου(εκτός από τους οφθαλµούς), όπως είναι στα θηλυκά γενετικά
όργανα(114).
Πρωτεΐνες µε τις οποίες η RGSZ1 έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρά είναι η PKCI1(protein kinase C interacting protein 1), η οποία είναι µια πρωτεΐνη που ανήκει στην
οικογένεια των ΗΙΤ(histidine triad) µε ρόλο νουκλεοτιδικών υδρολασών ή και
µεταφορέων(3), η 14-3-3 πρωτεΐνη που έχει πολλαπλούς ρόλους(1, 3) και η
SCG10(Superior cerival ganglia, neural specific 10), µια πρωτεΐνη της οικογένειας των
stathmin η οποία προσδένεται στην τουµπουλίνη και προωθεί την αποδιάταξη των
µικροσωληνίσκων(114). Eπίσης αλληλεπιδρά µε την GIPN (GAIP-interacting protein N
terminus), µια RING-finger like πρωτεΐνη µε ενεργότητα Ε3 λιγάση ουβικιτίνης(86).
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η RGSZ1 φαίνεται να εµπλέκεται στη
σηµατοδότηση των D2R(115), των οπιοειδών υποδοχέων(86) αλλά και των α2ΑΑR(114). Mάλιστα φαίνεται να ρυθµίζει τη σηµατοδότηση των mu υποδοχέων µέσω
ενός µηχανισµού που περιλαµβάνει αλληλεπιδράσεις µε την PKC-1 και το PKC
µονοπάτι(3), ρυθµίζοντας και την αναλγησία σε οπιοειδή (52, 95). Κnockdown της
RGSZ1 σε ποντίκια βοήθησε την ανάπτυξη ανοχής σε µορφίνη έπειτα από άµεση
χορήγησή της, αλλά και αυξηµένη ανοχή σε οπιοειδή ύστερα από συνεχή χορήγησή
τους(3).

Eικόνα 9: Δοµή των πρωτεϊνών της υποοικογένειας RZ
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RGS4

H RGS4 διεγείρει την GTPase ενεργότητα των Gα υποµονάδων της οικογένειας
των Gi/o και Gq τριµερών πρωτεϊνών µέσω της RGS περιοχής (45).Το mRNA της RGS4
είναι το πιο πολύ και στις περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου σε σύγκριση µε τα
mRNA άλλων RGS. Έχουν βρεθεί υψηλά επίπεδα mRNA του RGS4 στο φλοιό, το
ραβδωτό, το θάλαµο και σε πολλούς πυρήνες εγκεφαλικών στελεχών. Πιο συγκεκριµένα
βρίσκουµε υψηλά επίπεδα στο νεόφλοιο, απιοειδή φλοιό (piriform cortex), και
βασικοκοιλιακό θάλαµο (ventrobasal thalamus). Αντιθέτως στον ιππόκαµπο τα επίπεδα
είναι εξαιρετικά πιο χαµηλά (41).
Η RGS4 φαίνεται να ρυθµίζεται σε επίπεδο µεταγραφής και µετάφρασης από
φάρµακα κατάχρησης(9, 40, 106). Eίναι δυναµικά ρυθµιζόµενη από ντοπαµινεργικούς
υποδοχείς έπειτα από άµεση χορήγηση κάποιου ψυχοδιεγερτικού. Επίσης έπειτα από
χρόνια χορήγηση ψυχοδιεγερτικών όπως η κοκαΐνη έχουµε αύξηση των επιπέδων του
RGS4 mRNA στο εµπρόσθιο ραβδωτό και
στο προµετωπιαίο φλοιό(96). Αλλαγές στα
επίπεδα της RGS4

έχουν βρεθεί να

επηρεάζουν τη σηµατοδότηση

διάφορων

GPCRs, όπως των GABAB, mGluR5, muopioid και 5-HT1A υποδοχέων (2, 96)
Eπίσης η RGS4 έχει δειχτεί να επηρεάζει τη
σηµατοδότηση των αδρενεργικών α1-ΑR και
α2-ΑR υποδοχέων(74). Αυτές οι αλλαγές
υποδεικνύουν πως χρήση φαρµάκων µπορεί
να οδηγήσει σε αλλαγές σηµατοδότησης G
πρωτεϊνών

σε

διάφορα

σηµεία

του

εγκεφάλου, συµπεριλαµβανοµένου και της
RGS4.
Eικόνα 10: Επίπεδα mRNA RGS4
Mελέτες αποκάλυψαν ότι η έκφραση της RGS4 είναι στα περισσότερα φλοιώδη
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νευρικά στρώµατα. Επίσης φαίνεται ότι η RGS4 εκφράζεται κυρίως φαιά από ότι στη
λευκή ουσία του εγκεφάλου, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει κυρίως σε κύτταρα της
γλοιός(6).Υπάρχουν ενδείξεις για εµπλοκή της RGS4 στο Bartter’s/ Gitelman’s
σύνδροµο(19) στη σχιζοφρένεια(73, 83), στο Parkinson(60), στο Alzheimer(29) και σε
καρδιοµυοπάθειες(88, 117).
Αλλαγές έχουν φανεί επίσης στα επίπεδα του mRNA της RGS4 στον υποµέλα
τόπο αρουραίων µετά από στέρηση οπιοειδών (40). Μάλιστα τα επίπεδα της πρωτεΐνης
της RGS4 µεταβάλλονται και αυτά αλλά µε αντίθετο πρότυπο από αυτά του mRNA.
Επίσης µεταβολές στα πρωτεϊνικά επίπεδα της RGS4 παρατηρούνται έπειτα από χρόνια
χρήση µορφίνης(40). Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η RGS4 µπορεί να ρυθµιστεί και στο
µεταγραφικό επίπεδο, και µε µηχανισµούς RNA σταθεροποίησης, αλλά και µε διάφορες
µεταµεταφραστικές διαδικασίες, αφού πρόκειται για µια ιδιαίτερα ευαίσθητη και ασταθή
πρωτεΐνη (23, 84).
Ο LC (υποµέλας τόπος) είναι µια περιοχή του εγκεφαλικού στελέχους ο οποίος
έχει ρόλο στην φυσική εξάρτηση και στέρηση των οπιοειδών. Έπειτα από χρόνια
χορήγηση µορφίνης, οι νευρώνες στο LC δείχνουν ανοχή στη µορφίνη ενώ κυτταρικά
παρουσιάζονται συµπτώµατα εξάρτησης και στέρησης (40).
Aπό κυτταρικής άποψης, η RGS4 βρίσκεται στον υποµέλα τόπο (LC) κυρίως σε
κύτταρα τα οποία είναι νοραδενεργικά και σε ελάχιστα µη-νοραδενεργικά. Aυτό ενισχύει
την άποψη ότι η RGS4 συµµετέχει στις λειτουργικές αλλαγές στους νοραδρενεργικούς
νευρώνες του υποµέλα τόπου έπειτα από χρήση µορφίνης (40). Υπερέκφρασή της
µειώνει τις ηλεκτροφυσιολογικές αντιδράσεις σε µορφίνη

στους locus coeruleus

νευρώνες(9). Παρόλαυτά δεν είναι ακόµα γνωστό εάν η RGS4 βρίσκεται σε όλο το
νευρώνα ή σε συγκεκριµένα τµήµατά του, όπως το πυρήνα, τη µεµβράνη, τους άξονες,
τους δενδρίτες κτλ (40).
Πρωτεΐνες µε τις οποίες έχει δειχτεί

να αλληλεπιδρά η RGS4 είναι το

ασβέστιο/CaM(56, 57) και η καλµοδουλίνη επηρεάζοντας την GAP ενεργοτητας της
RGS4(6, 89), η β-COP και εν γένει το COPΙ σύµπλοκο, όπου η RGS4 εµποδίζει τη
πρόσδεσή του COPΙ συµπλόκου στο Golgi και την απελευθέρωση της αλκαλικής
φωσφατάσης (6, 104), τα KIR3 κανάλια (59), την ΡΙΡ3 η οποία µειώνει τη GAP
ενεργότητα της RGS4 (6, 56), την PA (87), την ErbB3 συνδέοντας την RGS4 µε το
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µονοπάτι των RTK(receptor tyrosine kinases)(6, 108), τις 14-3-3ε και 14-3-3β οι οποίες
µειώνουν την GAP ενεργότητα της RGS4(1, 6), τη spinophilin και τη neurabin οι οποίες
συµµετέχουν στη ρύθµιση µεµβρανικών και κυτταροσκελετικών λειτουργιών(112, 113),
και την PLCβ την οποία και η RGS4 αναστέλλει(6). Η Homer 2 έχει δειχτεί να αυξάνει
την GAP ενεργότητα της RGS4, χωρίς όµως να έχει δειχτεί κατευθείαν αλληλεπίδραση
τους(98). Tέλος οι cAMP- (PKA) και cGMP-dependent (PKG) protein kinases
φωσφορυλιώνουν την RGS4 και επάγουν την µετατόπισή της από το κυτταρόπλασµα
στη πλασµατική µεµβράνη(53).

RGS9
H RGS9 υπάρχει σε δύο µορφές, την RGS9-1 και την RGS9-2(13). Και οι δύο
µορφές προέρχονται από το διαφορετικό µάτισµα του γονιδίου RGS9(121). Η RGS9-1
έχει GAP ενεργότητα για την Gαt , ενώ η RGS9-2 για την Gαi/o/z (34, 35). H RGS9-1
εκφράζεται αποκλειστικά στον αµφιβληστροειδή, όπου και εµπλέκεται στη ρύθµιση της
φωτοµεταγωγής(18).

Eικόνα 11: RGS9-1 και RGS9-2
Αντιθέτως η RGS9-2 εκφράζεται µόνο στον εγκέφαλο, και κυρίως σε περιοχές
που είναι πολύ σηµαντικές για τη δράση των οπιοειδών υποδοχέων(121). Η κύριες
περιοχή που συναντάται είναι το ραβδωτό, συµπεριλαµβανοµένου του κοιλιακού
ραβδωτού και του ακανθωτού πυρήνα( nucleus accumbens-ΝΑc), ενώ εκφράζεται σε
χαµηλότερα επίπεδα στον υποθάλαµο, την αµυγδαλή(18) καθώς και στην υδραγωγική
φαιά ουσία και το νωτιαίο µυελό(121). Μάλιστα στο νωτιαίο µυελό βρίσκεται κυρίως
στον επιφανειακό υµένα του οπίσθιου κέρατος, µια περιοχή σηµαντική για την
αναλγησία στα οπιοειδή. Το ραβδωτό είναι σηµαντικό για την ανταµοιβή στα οπιοειδή,
ενώ και η υδραγωγική φαιά ουσία έχει ρόλο στην αναλγησία των οπιοειδών(121). To
κοιλιακό και οπίσθιο ραβδωτό στο οποίο εκφράζεται κυρίως η RGS9-2 δέχεται τα
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περισσότερα από τα εισερχόµενα δεδοµένα(inputs) στα βασικά γάγγλια. Mάλιστα η
RGS9-2 εκφράζεται στα µέσα ακανθωτά κύτταρα, όπου πολλά νευρορυθµιστικά
προσαγωγά συγκλίνουν για τον έλεγχο των εξερχόµενων δεδοµένων(outputs) στην ωχρή
σφαίρα και στην µέλανα ουσία (substantia nigra)(17).

Eικόνα 12: Επίπεδα mRNA RGS9
Ποντίκια τα οποία δεν εκφράζουν την RGS9-2 έχουν αυξηµένη ευαισθησία στη
δράση ανταµοιβής σε µορφίνη, η οποία είναι ένα οπιοειδές, ενώ έχουν και αυξηµένη
αναλγησία, καθυστερηµένη ανάπτυξη της αναλγητικής ανοχής, σοβαρή εξάρτηση και
στέρηση σε αυτή(13, 121).
Επίσης

τα

επίπεδα

έκφρασης

της

RGS9

ρυθµίζονται

δυναµικά

από

άµεση(αυξάνει τα επίπεδα της) αλλά και χρόνια χορήγηση µορφίνης(µειώνει τα επίπεδα
της RGS9-2). H ρύθµιση εµφανίζεται σε διάφορα τµήµατα του εγκεφάλου, όπως το NAc,
την υδραγωγική φαιά ουσία (periaqueductal gray), το οπίσθιο κέρας(dorsal horn) του
νωτιαίου µυελού και το κοιλιακό ραβδωτό. Η αύξηση της RGS9-2 µε άµεση χορήγηση
µορφίνης µπορεί να είναι ένας µηχανισµός άµεσης ανοχής, ενώ η µείωση έπειτα από
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χρόνια χορήγηση συµβάλει στην εξάρτηση, όµως οδηγεί και σε µεγαλύτερη ευαισθησία
στον αγωνιστή. Η ρύθµιση των επιπέδων της RGS9-2 φαίνεται να είναι
µεταµεταφραστική(121). Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν βρεθεί και µε τη χρήση άλλων
ψυχοδιεγερτικών όπως είναι η κοκαΐνη(90). Oµοίως και µε τη κοκαΐνη η αλλαγή ήταν
στα επίπεδα της πρωτεΐνης και όχι του mRNA(17).
Η RGS9-2 αλληλεπιδρά µε τη διαµεβρανική πρωτεΐνη R7BP(R7 binding
protein)(101) για την στοχοποίηση της στην πλασµατική µεµβράνη αλλά και για τη
πρωτεολυτική της σταθερότητα(52). Αντιστοίχως η RGS9-1 αλληλεπιδρά µε την
R9AP(64). Η RGS9-2 έχει βρεθεί και στο κυτταρόπλασµα αλλά και µέσα στον
πυρήνα(13, 17, 101). Mάλιστα υπάρχουν ενδείξεις για λειτουργία της RGS9-2 σαν
µεταγραφικός παράγοντας(13). Πολύ σηµαντική είναι και η αλληλεπίδρασή της µε τη
Gβ5 υποµονάδα, για τη σωστή αναδίπλωση της και µεταµεταφραστική της
σταθερότητα(52). Άλλη πρωτεΐνη µε την οποία έχει βρεθεί να αλληλεπιδρά είναι η 14-33(35).
H RGS9-2 έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρά και ρυθµίζει τους D2 ντοπαµινεργικούς
υποδοχείς αλλά και µε τους mu οπιοειδείς(2, 90). Μάλιστα το mRNA της RGS9-2 έχει
βρεθεί σε νευρώνες µέσου ακανθωτού που εκφράζουν D2 ντοπαµινικούς υποδοχείς,
αλλά και σε κύτταρα που εκφράζουν D1 υποδοχείς(17). Επίσης έχει βρεθεί ότι επηρεάζει
τη σηµατοδότηση των δ οπιοειδών υποδοχέων(119).
Υπάρχουν ενδείξεις για εµπλοκή της RGS9 σε δυσλειτουργίες της όρασης(85),
δυσλειτουργίες στην κίνηση όπως δυσκινησία(68), νευροεκφυλιστικές διαταραχές όπως
Parkinson(107) και στην εξάρτηση σε προσδέτες(35, 121). Mάλιστα υπάρχουν αναφορές
για αύξηση της RGS9-2 στο ραβδωτό στην ασθένεια του Parkinson(107).
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα εργασία αρχικά επιχειρεί µε πειράµατα µέτρησης των βασικών
επιπέδων cAMP καθώς και ανταλλαγής GTP για GDP να διαπιστώσει ποιος είναι ο
ρόλος των RGS4, RGS9 και RGSZ στη σηµατοδότηση των ετεροδιµερών mu/α2Α
υποδοχέων. Τα πειράµατα γίνονται σε ιστούς εγκεφάλου ποντικιών αγρίου τύπου και
knock out αυτών των RGS πρωτεϊνών. Παράλληλα, µε τις ίδιες βιοχηµικές µεθόδους
µελετήθηκε εάν υπήρχε διαφορά στα βασικά επίπεδα σηµατοδότησης των GPCR χωρίς
την ενεργοποίησή τους αναλόγως της παρουσίας ή όχι αυτών των RGS περιοχών. Έπειτα
µελετήθηκε εάν οι διαφορές που διαπιστώθηκαν µεταβάλλονταν µε τη χορήγηση
διαφορετικών αγωνιστών των mu και α2Α υποδοχέων καθώς και εάν αυτές οι RGS
επηρεάζουν την ενεργότητα και σηµατοδότηση αυτών των υποδοχέων. Τέλος
γνωρίζοντας για την RGS4 ότι εντοπίζεται σε διαφορετικά σηµεία του εγκεφάλου
διαπιστώθηκε εάν ο ρόλος της µεταβάλλεται αναλόγως του νευρωνικού δικτύου που
εξετάζεται.
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YΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Προετοιµασία οµογενοποίησης ιστού
Όλη η διαδικασία γίνεται στον πάγο:

•

Αποµακρύνουµε τον εγκέφαλο και ανατέµνουµε τη περιοχή που θέλουµε.

•

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

•

Οµογενοποιούµε τον ιστό µε το χέρι µε τεφλόν/γυαλί ή γυαλί/γυαλί
οµογενοποιητή σε ρυθµιστικό διάλυµα κρύας σουκρόζης (20 mM Tris, 2 mM
EGTA, 1 mM MgCl2, 250 mM sucrose, pH 7.4 στους 4oC).

•

Επαναδιαλύουµε σε 25 όγκους(1 gm wet weight/25 ml) ή ελάχιστο 10ml
διαλύµατος για µικρότερους ιστούς που ζυγίζουν λιγότερο από 1gm.

•

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

•

Aφαιρούµε το υπερκείµενο. Οµογενοποιούµε τη πελλέτα σε 40 όγκους από
κρύο(ice cold) ρυθµιστικό διάλυµα οµογενοποίησης(Homogenizing Buffer-2 mM
Tris, 2 mM EGTA: pH 7.4) το οποίο περιέχει και 10% γλυκερόλη.

•

Χωρίζουµε τη µεµβράνη σε µερίδια (aliquots) των 210µl, όµως ο τελικός όγκος
µπορεί να χρειαστεί να προσαρµοστεί ώστε να τα επίπεδα παραγωγής του cAMP
να πέφτουν µέσα στην πρότυπη cAMP καµπύλη της µεθόδους που φτιάχνουµε
κάθε φορά. Aποθηκεύουµε τα δείγµατα στους -80οC.

•

Eπίσης µετράµε τη ποσότητα πρωτεϊνών (µε τη µέθοδο Lawry) ώστε να
εκτιµήσουµε τα mg πρωτεΐνης/δείγµα.
Προσδιορισµός ποσότητας πρωτεϊνών µε τη µέθοδο Lawry.
Για τη µέθοδο χρησιµοποιούµε πιάτο µε 96 πηγαδάκια. Κάθε δείγµα το

επαναλαµβάνουµε σε 3 πηγαδάκια. Στα πρώτα πηγαδάκια βάζουµε BSA σε γνωστές
συγκεντρώσεις ώστε να φτιάξουµε µια πρότυπη καµπύλη, βάση της οποίας θα
υπολογίσουµε τη συγκέντρωση των δειγµάτων µας. Με τη σειρά και ανα τρία πηγαδάκια
βάζουµε:
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1. 5µλ ΒSA συγκέντρωσης 6mg/ml
2. 5µλ ΒSA συγκέντρωσης 3mg/ml
3. 5µλ ΒSA συγκέντρωσης 1.5mg/ml
4. 5µλ ΒSA συγκέντρωσης 1mg/ml
5. 5µλ ΒSA συγκέντρωσης 0.75mg/ml
6. 5µλ ΒSA συγκέντρωσης 0.5mg/ml
Tις διαφορετικές συγκεντρώσεις BSA που χρησιµοποιούµε

φτιάχνουµε ως εξής:

Tube 1(6 mg/ml): 50 µl ΒSA(συγκέντρωσης 60mg/ml) σε 450 µl από 1%SDS
Tube 2(3 mg/ml): 75 µl από το tube 1 σε 75 µl από 1%SDS
Tube 3(1.5 mg/ml): 50 µl από το tube 2 σε 50 µl από 1%SDS
Tube 4(1 mg/ml): 50 µl ΒSAαπό το tube 2 σε 60 µl από 1%SDS
Tube 5(0.75 mg/ml): 50 µl ΒSA από το tube 3 σε 50 µl από 1%SDS
Tube 6 (0.5 mg/ml): 50 µl ΒSA από το tube 4 σε 50 µl από 1%SDS
•

Σε όλα τα πηγαδάκια που θα βάλουµε τα δείγµατά µας, και των οποίων θέλουµε
να προσδιορίσουµε τη ποσότητα των πρωτεϊνών τους, προσθέτουµε 3µl από 1%
SDS.

•

Έπειτα τοποθετούµε στο πηγαδάκι 2 µl από το δείγµα µας. Κάθε δείγµα το
τοποθετούµε σε τρία διαδοχικά πηγαδάκια.

•

Στα τελευταία τρία πηγαδάκια βάζουµε για κοντρόλ σκέτο SDS 1%

•

Τοποθετούµε 25µl από το µείγµα διαλύµατος S και A (To µείγµα αποτελείται
από 1:5 διαλύµατος S προς A, δηλαδή 20µl διαλύµατος S και 1ml διαλύµατος Α)

•

Βάζουµε 200µl από διάλυµα Β, το οποίο και αποτελεί το υπόστρωµα. Αφήνουµε
σε θερµοκρασία δωµατίου για 15 λεπτά.

•

Μετράµε σε φωτόµετρο και παίρνουµε τις ενδείξεις
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ΜEΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΝΥΛΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΑΣΗΣ
(Βασισµένο στις µεθόδους που δηµοσιεύθηκαν στο Unterwald et al, Synapse 1993)
Παραγωγή του cAMP:
Αντιδραστήρια –
ATP/GTP: 1.5 mM ATP + 60 microM GTP. Προετοιµάζουµε σε dH2O. Αποθηκεύουµε
στους -20oC.
AC Assay Mix(µείγµα µεθόδου αδενυλικής κυκλάσης): 240 mM Tris, 30 mM
theophylline, 3 mM MgSO4, 1.2 mM EGTA, 90 mM NaCl, pH 7.4. Αποθηκεύουµε σε
θερµοκρασία δωµατίου µέχρι και δύο µήνες.
DAMGO ή άλλος προσδέτης: Φτιάχνουµε 10 mM stock διάλυµα και τα χωρίζουµε σε
eppendorfs που τα φυλάµε στους -80oC.
Αµέσως πριν το πείραµα, κάνουµε διαδοχικές αραιώσεις σε dH2O στον πάγο για
να δηµιουργήσουµε τις επιθυµητές τελικές συγκεντρώσεις. Αυτές δεν τις ξαναπαγώνουµε
ούτε τις ξαναχρησιµοποιούµε.
cAMP standards: Φτιάχνουµε 10 µM stock διάλυµα από cAMP. Αραιώνουµε σε dH2O
για να δηµιουργήσουµε τις αραιώσεις των standards (10 µM = 100 pmol/10 µl):
20 pmol/10 µl
10 pmol/10 µl
5 pmol/10 µl
2 pmol/10 µl
1 pmol/10 µl
0.5 pmol/10 µl
Τα standards µπορούµε να τα ξαναπαγώσουµε και να τα ξαναχρησιµοποιήσουµε.
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Τα ξεπαγώνουµε στον πάγο πριν ξεκινήσουµε το πείραµα.
Αντίδραση
Τα σωληνάρια (tube) όταν προσθέτουµε τα συστατικά πρέπει να είναι στο πάγο
(χρησιµοποιούµε γυάλινα σωληνάρια µε καµπυλωτό πάτο, 6 X 50 mm – Fisher #14-958A).

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

αποτελέσµατα, το πείραµα το κάνουµε σε τριπλέτες.
1. Προσθέτουµε 10µl από ιστό σε κάθε tube.
2. Στα tube που δε θα προσθέσουµε κανένα προσδέτη βάζουµε 20µl Η2Ο. Στα
υπόλοιπα βάζουµε 10 µl H2O.
3. Όπου είναι να προσθέσουµε προσδέτη, βάζουµε 10 µl από τη συγκέντρωση
προσδέτη που θέλουµε. Βάζουµε από τη µικρότερη συγκέντρωση προς τη
µεγαλύτερη.
4. Ανακατεύουµε µε vortex και τα αφήνουµε στο πάγο για 10 λεπτά
5. Προσθέτουµε 20 µl από AC mix (µείγµα αδενυλικής κυκλάσης).
6. Προσθέτουµε 10 µl από ΑΤP/GTP.
7. Aνακατεύουµε µε vortex.
8. Επωάζουµε σε υδατόλουτρο που αναδεύεται για 10 λεπτά στους 30ο C.
9. Σταµατάµε την αντίδραση τοποθετώντας τo rack µε τα tubes σε νερό που βράζει
για 2 λεπτά (η θερµότητα αποδιατάσσει την αδενυλική κυκλάση, όχι όµως και το
cAMP).
Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός της διαδικασίας:
Tube #

AC

assay ATP/GTP

mix

Προσδέτης,

H2O *

Ιστός

10 µl

1-3

20 µl

10 µl

0

20 µl

10 µl

4-6

20 µl

10 µl

10-9 (Cmin)

10 µl

10 µl

7-9

20 µl

10 µl

10-8

10 µl

10 µl
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10-12

20 µl

10 µl

10-7

10 µl

10 µl

13-15

20 µl

10 µl

10-6

10 µl

10 µl

16-18

20 µl

10 µl

10-5 (Cmax)

10 µl

10 µl

Tα 10µl H2O µπορούν να αντικατασταθούν µε forskolin εάν είναι απαραίτητο.
Σε κάθε πείραµα πρέπει παράλληλα να κατασκευάσουµε τη cAMP πρότυπη
καµπύλη. Με βάση αυτή τη καµπύλη υπολογίζουµε κάθε φορά τη ποσότητα του cAMP
που παράγεται από τους ιστούς µας.
Προετοιµάζουµε την οµάδα της cAMP πρότυπης καµπύλης ως εξής:
1. Βάζουµε σε όλα τα tubes 20 µl από ΑC assay mix (µείγµα µεθόδου αδενυλικής
κυκλάσης).
2. Προσθέτουµε 10 µl από ΑΤΡ/GTP.
3. Προσθέτουµε 10 µl από ρυθµιστικό διάλυµα οµογενοποίησης (homogenizing
buffer).
4. Βάζουµε 20µl Η2Ο στα τρία πρώτα tubes και στα υπόλοιπα 10µl.
5. Προσθέτουµε 10 µl cAMP σε όλα τα tubes εκτός από τα τρία πρώτα και τα τρία
τελευταία.

Και σε αυτή τη περίπτωση βάζουµε από τη µικρότερη προς τη

µεγαλύτερη συγκέντρωση.
Δεν προσθέτουµε καθόλου µεµβράνες, και δεν επωάζουµε στους 30οC αλλά και ούτε
στους 100οC.
Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα.
Tube #

AC

assay ATP/GTP

mix

Homogenizi

H2O

ng buffer

cAMP,

10

µl

1-3

20 µl

10 µl

10 µl

20 µl

0

4-6

20 µl

10 µl

10 µl

10 µl

0.5 pmol

7-9

20 µl

10 µl

10 µl

10 µl

1.0 pmol

10-12

20 µl

10 µl

10 µl

10 µl

2.0 pmol

13-15

20 µl

10 µl

10 µl

10 µl

5.0 pmol
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16-18

20 µl

10 µl

10 µl

10 µl

10 pmol

19-21

20 µl

10 µl

10 µl

10 µl

20 pmol

22-24

20 µl

10 µl

10 µl

10 µl

0

Μέθοδος Πρόσδεσης cAMP
1. Τοποθετούµε όλα τα tubes (δείγµατα και πρότυπη καµπύλη) στον πάγο.
2. Προσθέτουµε 100 µl [3Η]cAMP σε όλα τα tubes.
[3H]cAMP – 12 µl σε 15 ml από 0.02 M Citrate-Phosphate Buffer:
500 ml από 0.4 M Na2HPO4 + 484 ml 0.2 M Citric Acid = αποθεµατικό
διάλυµα (stock solution).
Aραιώνουµε το stock solution – 100 ml stock + 300 ml H2O
και προσαρµόζουµε το pH στο 5.0 µε φωσφορικό οξύ
3. Προσθέτουµε 20 µl (µπορούµε να το αυξήσουµε στα 30 µl εάν οι ενδείξεις των
µετρήσεων είναι πολύ χαµηλές) πρωτεΐνης πρόσδεσης cAMΡ σε κάθε tube εκτός
από τα τρία τελευταία που χρησιµοποιούνται για τη πρότυπη καµπύλη.(#22-24
πρότυπης καµπύλης; χρησιµοποιούνται για να διαπιστωθούν οι µετρήσεις που
οφείλονται στο υπόβαθρο. Αντί της πρωτεΐνης πρόσδεσης σε αυτά βάζουµε 20 µl
Η2Ο.
4. Ανακατεύουµε µε vortex
5. Επωάζουµε για 8-12 ώρες στους 4oC
6. Φιλτράρουµε χρησιµοποιώντας GF/B φίλτρα µε ice-cold 20mM ρυθµιστικό
διάλυµα φωσφορικού νατρίου pH 6
7. Προσθέτουµε υγρό σπινθηρισµού (scintillation fluid)
8. Μετράµε σε β µετρητή (β counter).
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ GTPγS:
Τα πειράµατα γίνονται σε πάγο, µέσα σε πλαστικά σωληνάρια των 5ml µε καµπυλωτό
πάτο. Kαι σε αυτή τη µέθοδο, το πείραµα το κάνουµε τριπλέτες.
1. Στα τρία πρώτα tube, τα οποία τα χρησιµοποιούµε σαν κοντρόλ για να δούµε τη
πρόσδεση του GTPγS χωρίς ανταγωνισµό, βάζουµε 850 µl ρυθµιστικού
διαλύµατος της µεθόδου(assay buffer). Στα tube που δε χρησιµοποιείται κάποιος
προσδέτης βάζουµε 800µl διαλύµατος. Όπου χρησιµοποιούµε προσδέτη
προσθέτουµε 700µl διαλύµατος. Επίσης στα τρία τελευταία tube τα οποία τα
χρησιµοποιούµε για να δούµε εάν έχουµε µη ειδική

πρόσδεση [35S]GTPγS

προσθέτουµε 700µl διαλύµατος.
2. Σε όλα τα tube βάζουµε 50µl µεµβράνης. Η αραίωση των µεµβρανών γίνεται µε
τέτοιο τρόπο ώστε στα 50 µl που βάζουµε να περιέχονται 20µg πρωτεϊνών.
3. Σε όλα τα tubes, εκτός από τα τρία πρώτα που τα χρησιµοποιούµε για κοντρόλ,
βάζουµε 50µl από κρύο GDP. Η αραίωση έχει γίνει ώστε στα 50µl το GDP να
έχει συγκέντρωση 2mM.
4. Ανακατεύουµε µε vortex.
5. Στα tubes που βάζουµε κάποιο προσδέτη, προσθέτουµε 100µl του προσδέτη.
6. Ανακατεύουµε πάλι και αφήνουµε για 10 λεπτά
7. Σε όλα τα tubes προσθέτουµε 100 µl [35S]GTPγS συγκέντρωσης 0.5nM.
8. Στα τελευταία 3 tubes προσθέτουµε 100µl µη ραδιενεργού GTP.
9. Ανακατεύουµε µε vortex όλα τα tubes.
10. Επωάζουµε σε υδατόλουτρο που αναδεύεται για 60 λεπτά στους 30C.
11. Φιλτράρουµε τα δείγµατα σε S&S φίλτρα. Ξεπλένουµε τρεις φορές µε κρύο 50
mM Tris-Cl, pH 7.4.
12. Προσθέτουµε υγρό σπινθηρισµού (scintillation fluid)
13. Μετράµε σε β µετρητή (β counter).
Όλα

τα

παραπάνω

συµπυκνώνονται

στο

παρακάτω

πίνακα,

όπου
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χρησιµοποιούµε προσδέτη σε συγκεντρώσεις 0.1nM, 1nM, 10nM, 100nM, 1µΜ, και
10µΜ.
Δείγµα

Σωληνάριο#

Διάλυµα*
µl

Μεµβράνη
20µg/50µl

GDP** Vortex Προσδέτης*** [35S]GTPγS
GTPγS
2 mM
0.5 nM 0.1 mM

Total

1,2,3

850

50

-

-

100

Basal

4,5,6

800

50

50

-

100

0.1 nM

7,8,9

700

50

50

100

100

-

1.0 nM

10,11,12

700

50

50

100

100

-

10 nM

13,14,15

700

50

50

100

100

-

100 nM

16,17,18

700

50

50

100

100

-

1 µM

19,20,21

700

50

50

100

100

-

10 µΜ

22,23,24

700

50

50

100

100

-

Basal

25,26,27

800

50

50

-

100

-

NSB

28,29,30

700

50

50

-

100

100

*Ρυθµιστικό διάλυµα µεθόδου (assay Buffer): 50 mM Tris-Cl, pH 7.4, 3 mM MgCl2, 0.2
mM EGTA, 100 mM NaCl
**GDP: Κάθε φορά φτιάχνουµε καινούργιο, επαναδιαλύοντας GDP σε 8 ml ρυθµιστικού
διαλύµατος µεθόδου
***Οι αραιώσεις των προσδετών γίνονται σε Ρυθµιστικό διάλυµα µεθόδου (assay
Buffer)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
RGS4
Ο αρχικός σκοπός της εργασίας ήταν η

µελέτη της επίπτωσης των RGS

πρωτεϊνών σε διµερή GPCR. Οι GPCR που αποφασίσαµε να ελέγξουµε ήταν οι mu και
α2Α, για τους οποίους υπάρχουν αναφορές διµερισµού τους, είναι σηµαντικοί για το
πόνο και συνεντοπίζονται σε περιοχές που υπάρχουν και οι RGS που θέλουµε να
µελετήσουµε.
Σε µεµβράνες από ποντίκια αγρίου τύπου και knock out RGS4, δοκιµάστηκε η
παραγωγή cAMP και η πρόσδεση GTRPγS σε διαδοχικές συγκεντρώσεις DAMGO και
clonidine και mix(DAMGO+clonidine). Η οµογενοιοποίηση των ιστών έγινε σύµφωνα
µε τη µέθοδο που περιγράφηκε στo κεφάλαιο υλικά και µέθοδοι. Τα πειράµατα αρχικά
γίνανε σε ιστό από φλοιό. Παρατηρήθηκε διαφορά στα επίπεδα παραγωγής cAMP και
στη πρόσδεση του GTPγS, χωρίς όµως να διαπιστωθεί κάποια διαφορά στο EC50 και το
Εmax η οποία να είναι επαναλαµβανόµενη κάθε φορά. To Εmax αποτελεί το σηµείο στη
καµπύλη στο οποίο έχουµε χορηγήσει την υψηλότερη συγκέντρωση προσδέτη, ενώ το
EC50 το σηµείο της καµπύλης στο οποίο η συγκέντρωση του προσδέτη βρίσκεται
ακριβώς στο µέσο µεταξύ της µικρότερης και της µεγαλύτερης συγκέντρωσης που
χορηγούµε από αυτό το προσδέτη. Ιδίως στα πειράµατα GTPγS, αναλόγως το ζεύγος
ποντικιών που χρησιµοποιούσαµε κάθε φορά, µπορεί να είχαµε υψηλότερο EC50 στα
wild type από τα knock out ποντίκια και αντίστροφα.
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Εικόνα 13: Πείραµα πρόσδεσης cAMP σε ιστούς ραβδωτού, από ποντίκια RGS4 wild type
και knock out. Για το πείραµα χρησιµοποιήθηκαν DAMGO και clonidine. Στο mix
χρησιµοποιήθηκε clonidine σε συγκέντρωση 10nM και διαφορετικές συγκεντρώσεις
DAMGO. Τα αποτελέσµατα στις εικόνες α, β και γ εκφράζονται σε CPM ενώ στη δ έχουν
κανονικοποιηθεί ως προς τη πρόσδεση του cAMP σε ποντίκια αγρίου τύπου.
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Εικόνα 14: Πείραµα πρόσδεσης GTPγS σε RGS4 knock out και wild type ποντίκια.
Χρησιµοποιήθηκε DAMGO σε συγκεντρώσεις 1nM,10nM, 100nΜ, 1µΜ και 10µΜ, και
clonidine σε συγκεντρώσεις

10nM,100nM, 1µΜ, 10µΜ και 100µΜ. Στο mix

χρησιµοποιήθηκε clonidine σε συγκέντρωση 10nM και διαφορετικές συγκεντρώσεις
DAMGO. Στην εικόνα α και δ τα αποτελέσµατα είναι σε CPM(counts per minute), ενώ
στην εικόνα β και γ τα δεδοµένα έχουν κανονικοποιηθεί. Τα ποντίκια είναι τα ίδια στην
εικόνα α µε β και γ µε δ.
Ταυτοχρόνως, δοκιµάστηκε σε ιστό από φλοιό ποντικιών αγρίου τύπου και µε τη
µέθοδο του GTPγS εάν ο διµερισµός του mu µε τον α2Α υποδοχέα έχει επιπτώσεις στη
σηµατοδότηση, σε σχέση µε τον mu υποδοχέα µόνο του. Και σε αυτή τη περίπτωση
αναλόγως το ποντίκι που χρησιµοποιούσαµε είχαµε και διαφορετικά αποτελέσµατα. Έτσι
σε άλλα ποντίκια ο διµερισµός DAMGO και κλονιδίνης αύξανε το EC50 της καµπύλης
σε σχέση µε τη χρήση µόνο DAMGO, ενώ σε άλλα ποντίκια το EC50 ήταν το ίδιο
µεταξύ DAMGO και mix.

α
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Εικόνα 15: Πείραµα πρόσδεσης cAMP σε ιστούς φλοιού, από ποντίκια wild type. Το
ποντίκι στην εικόνα α είναι διαφορετικό

από τις εικόνας β. Για το πείραµα

χρησιµοποιήθηκαν DAMGO και mix. Στο mix χρησιµοποιήθηκε clonidine σε συγκέντρωση
10nM και διαφορετικές συγκεντρώσεις DAMGO. Τα αποτελέσµατα έχουν κανονικοποιηθεί
ως προς το πρώτο σηµείο που δεν έχει γίνει χρήση αγωνιστή.
Από τα παραπάνω αποτελέσµατα δε µπορεί να εξαχθεί κάποιο ασφαλές
συµπέρασµα για το ρόλο της RGS4 στο διµερισµό των mu και α2Α υποδοχέων. Όµως
διαπιστώθηκε ότι η κύρια διαφορά ανάµεσα στα RGS4 knock out και wild type ποντίκια
εντοπίζεται στα επίπεδα παραγωγής του cAMP και πρόσδεσης τoυ GTP ακόµα και χωρίς
τη παρουσία κάποιου προσδέτη.
Για αυτό το λόγο συγκρίναµε ένα ποντίκι αγρίου τύπου και ένα RGS4 knock out,
για να διαπιστωθεί εάν

υπάρχουν διαφορές

στην αντίδρασή τους σε mu και α2

προσδέτες. Για αυτό το πείραµα δοκιµάστηκαν διαφορετικοί αγωνιστές και ανταγωνιστές
των mu και α2 αδρενεργικών υποδοχέων. Με αυτό το τρόπο θέλαµε

να ελέγξουµε εάν

αυτή διαφορά που παρατηρείται οφείλεται στους mu ή τους α2 υποδοχείς, και εάν η
χρήση ανταγωνιστών οδηγεί στην αλλαγή αυτής της διαφοράς. Μάλιστα γνωρίζοντας
ότι η RGS4 εκφράζεται σε διαφορετικά σηµεία του εγκεφάλου, στο συγκεκριµένο
πείραµα χρησιµοποιήσαµε το προµετωπιαίο φλοιό, φλοιό και το ραβδωτό. Οµοίως
εφαρµόστηκε η µέθοδος του cAMP και του GTPγS.

Και στις δύο περιοχές δε

παρουσιάστηκε καµία µεταβολή στη διαφορά που υπάρχει µεταξύ knock out και wild
34

type RGS4 ποντικιών. Όµως διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις
διαφορετικές περιοχές του ίδιου εγκεφάλου, ενώ είναι διαφορετικά και τα επίπεδα
πρόσδεσης GTP και παραγωγής cAMP µεταξύ wild type και knock out

RGS4

ποντικιών.
Η κλονιδίνη αποτελεί αγωνιστή των α2 (α2Α, α2Β, α2C) αδρενεργικών υποδοχέων.
Το UK14,304 είναι και αυτό καταγεγραµµένο σαν α2 αγωνιστής, όµως υπάρχουν
αναφορές ότι λειτουργεί σαν αντίστροφος αγωνιστής. Η yohimbine και η naltrexone
αποτελούν ανταγωνιστές των α2 υποδοχέων. Το DAMGO αποτελεί αγωνιστή των mu
οπιοειδών υποδοχέων, ενώ το CTOP και η naloxone αποτελεί ανταγωνιστή των mu.
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Εικόνα 16: Πείραµα πρόσδεσης cAMP σε RGS4 knock out και wild type ποντίκι. Oι
περιοχές του εγκεφάλου που χρησιµοποιήθηκαν ήταν φλοιός και προµετωπιαίος φλοιός.
Χρησιµοποιήθηκαν οι εξής προσδέτες σε συγκεντρώσεις:clonidine 10µΜ, CTOP 1 µΜ,
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DAMGO 10 µΜ, naloxone 10 µΜ, UK 10 µΜ, yohimbine 10 µΜ. p <0.001 student’s t
test. Στις εικόνες α, γ, ε έχουµε τα αποτελέσµατα σε CPM, ενώ στις β ,δ, στ έχουν
κανονικοποιηθεί ως προς τη πρόσδεση του cAMP σε ποντίκια αγρίου τύπου χωρίς τη
χορήγηση κάποιου προσδέτη. Για το πείραµα χρησιµοποιήθηκε ένα wild type και ένα knock
out RGS4 ποντίκι.
Ακριβώς επειδή παρατηρήθηκαν διαφορές ανάµεσα στις δύο περιοχές του
εγκεφάλου, έπρεπε να ελέγξουµε κατά πόσο ισχύουν σε ένα ικανό αριθµό δειγµάτων,
εάν υπάρχουν διαφορές και µε άλλες περιοχές στον ίδιο εγκέφαλο, καθώς και τις
διαφορές όλων αυτών των περιοχών ανάµεσα στα wild type και knock out ποντίκια. Για
αυτό το λόγο συγκρίναµε τα βασικά επίπεδα παραγωγής του cAMP απουσία
οποιουδήποτε προσδέτη, στις περιοχές του φλοιού, του προµετωπιαίου φλοιού, του
ραβδωτού, του µεσεγκέφαλου, και της παρεγκεφαλίδας.
Οµοίως ελέγξαµε και τη πρόσδεση του GTP στις Gα υποµονάδες. Και µε τις δύο
µεθόδους παρατηρήσαµε ότι η διαφορά µεταβάλλεται αναλόγως και της περιοχής που
εξετάζουµε. Έτσι ενώ στο φλοιό φαίνεται να µην έχουµε καµία εµφανή διαφορά στη
παραγωγή του cAMP, στο ραβδωτό και την παρεγκεφαλίδα έχουµε υψηλότερη
παραγωγή στα ποντίκια αγρίου τύπου από τα knock out. Το ακριβώς αντίθετο συµβαίνει
στον µεσεγκέφαλο και τον ιππόκαµπο. Τα αποτελέσµατα είναι τα ίδια και µε τις δύο
µεθόδους. Αυτά τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν τρεις φορές χρησιµοποιώντας ένα
πολύ µεγάλο δείγµα ποντικιών(ko=7, wt=4), ικανό για να βγει ένα αξιόπιστο
συµπέρασµα και να πραγµατοποιηθεί και στατιστική ανάλυση.
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Εικόνα 17: Πείραµα πρόσδεσης cAMP σε ιστούς ραβδωτού και προµετωπιαίου φλοιού,
από ποντίκια RGS4 wild type και knock out. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε CPM και
αποτελούν SEM από 7 knock out και 4 wild type ποντίκια. ***p <0.001 student’s t test.
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Εικόνα 18: Πείραµα πρόσδεσης GTP σε ιστούς από τη παρεγκεφαλίδα, το φλοιό, τον
ιππόκαµπο, και το µεσεγκέφαλο. Για το πείραµα χρησιµοποιήθηκαν RGS4 wild type και
knock out ποντίκια. Στις εικόνες α, β, γ, δ τα αποτελέσµατα έχουν κανονικοποιηθεί ως
προς τη πρόσδεση του GTPγS στα

ποντίκια αγρίου τύπου. Στην εικόνα ε έχουν

κανονικοποιηθεί ως προς τη παρεγκεφαλίδα των ποντικιών αγρίου τύπου, ενώ στην εικόνα
στ εκφράζονται σε CPM. ***p <0.001 student’s t test.

RGS9
Oµοίως και µε την RGS9, αρχικά µελετήθηκε η επίδρασή της στο διµερισµό των
mu και α2A υποδοχέων. Η οµογενοιοποίηση των ιστών έγινε σύµφωνα µε τη µέθοδο που
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περιγράφηκε στo κεφάλαιο υλικά και µέθοδοι. Για αυτό το πείραµα χρησιµοποιήθηκε
ιστός από το ραβδωτό του εγκεφάλου ποντικιών RGS9 αγρίου τύπου και knock out.
Αρχικά δοκιµάστηκε η µελέτη της παραγωγής cAMP (µε τη µέθοδο του 3H cAMP)
έπειτα από χορήγηση διαδοχικών συγκεντρώσεων DAMGO, clonidine και συνδυασµό
DAMGO+clonidine. Ύστερα από τουλάχιστον τρεις επαναλήψεις του πειράµατος µε δύο
knock out και δύο αγρίου τύπου ζώα διαπιστώθηκε ότι στα knock out ποντίκια τα
επίπεδα παραγωγής του cAMP είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα στα αγρίου τύπου.
Αυτό ισχύει ακόµα και όταν δεν χορηγείται κανένας αγωνιστής. Παρόλαυτα, επειδή σε
αυτή τη µέθοδο το στατιστικό λάθος ήταν αρκετά µεγάλο, δε µπορέσαµε να
διαπιστώσουµε κάποια διαφορά στο EC50 και στο Emax των καµπυλών έπειτα από χρήση
DAMGO, clonidine και µείγµα αυτών των δύο.
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Εικόνα 19: Πείραµα πρόσδεσης cAMP σε ιστούς ραβδωτού, από ποντίκια RGS9 wild type
και knock out. Για το πείραµα χρησιµοποιήθηκαν DAMGO και clonidine. Στο mix
χρησιµοποιήθηκε clonidine σε συγκέντρωση 10nM και διαφορετικές συγκεντρώσεις
DAMGO. Τα αποτελέσµατα στις εικόνες α, β και γ εκφράζονται σε CPM ενώ στη δ έχουν
κανονικοποιηθεί ως προς τη πρόσδεση του cAMP σε ποντίκια αγρίου τύπου.
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Έπειτα στις ίδιες µεµβράνες δοκιµάστηκε η ενεργότητα των Gα υποµονάδων
µέσω της ανταλλαγής GDP για GTP. Kαι σε αυτή τη περίπτωση η πρόσδεση GTPγS
ήταν υψηλότερη στα RGS9 knock out ποντίκια από του αγρίου τύπου. Και στα GTPγS
πειράµατα, δε παρατηρήθηκε διαφορά στο Εmax των καµπυλών από τα knock out και
wild type ποντίκια, ενώ για το EC50 τα αποτελέσµατα δεν ήταν επαναλαµβανόµενα κάθε
φορά. Έτσι αναλόγως µε το κάθε ζευγάρι knock out και wild type ποντικιών που
εξετάζαµε, το

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

αντιστρόφως.
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Εικόνα 20: Πείραµα πρόσδεσης GTPγS σε RGS9 knock out και wild type ποντίκια.
Χρησιµοποιήθηκε DAMGO σε συγκεντρώσεις 1nM,10nM, 100nΜ, 1µΜ και 10µΜ. Στην
εικόνα α τα αποτελέσµατα είναι σε CPM(counts per minute), ενώ στην εικόνα β τα
δεδοµένα έχουν κανονικοποιηθεί παίρνοντας σαν 100% το πρώτο σηµείο της καµπύλης του
ποντικιού αγρίου τύπου.
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Επειδή στα πειράµατα που γίνανε η κύρια διαφορά µεταξύ RGS9 wild type
και knock out ποντικιών ήταν στα επίπεδα παραγωγής του cAMP και πρόσδεσης τoυ
GTPγS, µε ή χωρίς τη παρουσία αγωνιστή, δοκιµάστηκαν διαφορετικοί αγωνιστές και
ανταγωνιστές των mu και α2 αδρενεργικών υποδοχέων. Με αυτό το τρόπο, οµοίως και µε
την RGS4, θέλαµε να ελέγξουµε εάν αυτή διαφορά που παρατηρείται οφείλεται στους
mu ή τους α2 υποδοχείς, και εάν η χρήση ανταγωνιστών οδηγεί στην αλλαγή αυτής της
διαφοράς. Σε όλες τις περιπτώσεις, στα knock out ποντίκια η πρόσδεση GTPγS είναι
µεγαλύτερη από ότι στα ποντίκια αγρίου τύπου. Παρόλαυτά αυτή η διαφορά είναι
σταθερή και δε µεταβάλλεται µε τη χρήση οποιοδήποτε mu ή α2 προσδέτη. Αυτό
µπορούµε να το διαπιστώσουµε εάν κανονικοποιήσουµε όλα τα αποτελέσµατα ως προς
το αποτέλεσµα των ποντικιών αγρίου τύπου χωρίς κανένα αγωνιστή.

α
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Εικόνα 21: Πείραµα πρόσδεσης GTPγS σε RGS9 knock out και wild type ποντίκια.
Χρησιµοποιήθηκαν οι εξής προσδέτες σε συγκέντρωσεις: clonidine 10µΜ, CTOP 1 µΜ,
DAMGO 10 µΜ, naloxone 10 µΜ, UK 10 µΜ, yohimbine 10 µΜ. p <0.001 student’s t
test. Στην εικόνα α έχουµε τα αποτελέσµατα σε CPM, ενώ στη β έχουν κανονικοποιηθεί ως
προς τη πρόσδεση του GTPγS σε ποντίκια αγρίου τύπου χωρίς τη χορήγηση κάποιου
προσδέτη.

RGSZ
Στην περίπτωση του RGSZ αρχικά εξετάστηκε η διαφορά πρόσδεσης GTPγS σε
διαφορετικές συγκεντρώσεις DAMGO σε ποντίκια wild type και RGSZ knock out. Σε
αυτά παρατηρήθηκε ότι τα επίπεδα της πρόσδεσης ήταν υψηλότερα στα knock out από
τα wild type ποντίκια, ενώ παρατηρήθηκε και διαφορά στο Emax και στο EC50, όπου στα
wild type ποντίκια είναι υψηλότερες.
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α

β

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

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

αποτελέσµατα είναι σε CPM, ενώ στην εικόνα β τα δεδοµένα έχουν κανονικοποιηθεί
παίρνοντας σαν 100% το πρώτο σηµείο της καµπύλης του wild type. Τα αποτελέσµατα
αποτελούν SEM από 5 knock out και 5 wild type ποντίκια. ***p <0.001 student’s t test.
Όπως και µε τις RGS4-RGS9, µελετήθηκε εάν µεταβάλλεται η διαφορά που
υπάρχει µεταξύ RGSZ knock out και wild type ποντικιών, µε τη χρήση διαφορετικών mu
και α2 προσδετών. Και σε αυτή τη περίπτωση οι διαφορές δε µεταβάλλονταν.
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β

Εικόνα 23: Πείραµα πρόσδεσης GTPγS σε RGSZ knock out και wild type ποντίκια.
Χρησιµοποιήθηκαν οι εξής προσδέτες σε συγκέντρωσεις: clonidine 10µΜ, CTOP 1 µΜ,
DAMGO 10 µΜ, naloxone 10 µΜ, UK 10 µΜ, yohimbine 10 µΜ. p <0.001 student’s t
test. Τα αποτελέσµατα στην εικόνα α έχουν κανονικοποιηθεί ως προς τη πρόσδεση του
GTPγS σε ποντίκια αγρίου τύπου χωρίς τη χορήγηση κάποιου προσδέτη. Στην εικόνα β
εκφράζονται σε CPM. Τα αποτελέσµατα αποτελούν SEM από 5 wild type και 5 knock out
ποντίκια.
Τέλος έγινε προσπάθεια µελέτης της επίπτωσης του RGSZ στη σηµατοδότηση
των α2 και mu υποδοχέων σε ενδεχόµενο διµερισµό τους. Για αυτό το σκοπό ελέγχθηκε
µε τη µέθοδο του GTPγS το αποτέλεσµα της χορήγησης DAMGO(10µΜ),
clonidine(1mM) και µείγµα DAMGO(10µΜ)+clonidine(1µΜ) σε µεµβράνες από το
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ραβδωτό RGSZ knock out

και wild type ποντικιών. Παρόλαυτά δε παρατηρήθηκε

κάποια διαφορά µε τη χορήγηση του µείγµατος, εν συγκρίση µε τη χορήγηση µόνο
DAMGO, αφού το Εmax δε µεταβάλλεται σε καµία περίπτωση.

α

β

Εικόνα 24: Πείραµα πρόσδεσης GTPγS σε RGSZ knock out και wild type ποντίκια.
Χρησιµοποιήθηκαν οι εξής προσδέτες σε συγκέντρωσεις: clonidine 100µΜ, Α61603 10
µΜ, DAMGO 10 µΜ, DAMGO 10µΜ+Clonidine 1 µΜ. p <0.001 student’s t test. Τα
αποτελέσµατα στην εικόνα α εκφράζονται σε CPM . Στην εικόνα β έχουν κανονικοποιηθεί
ως προς τη πρόσδεση του GTPγS σε ποντίκια αγρίου τύπου χωρίς τη χορήγηση κάποιου
προσδέτη. Τα αποτελέσµατα αποτελούν SEM από 5 wild type και 5 knock out ποντίκια.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ
RGS4
Τα πειράµατα που έγιναν ήταν σηµατοδοτικά όπου µετρήθηκαν τα βασικά
επίπεδα cAMP όπως και ανταλλαγής GTP για GDP. Επειδή η RGS4 εκφράζεται σε
διαφορετικά σηµεία του εγκεφάλου(41) οι περιοχές

που χρησιµοποιήθηκαν για τα

πειράµατα ήταν ο φλοιός, ο ιππόκαµπος, ο µεσεγκέφαλος, η παρεγκεφαλίδα, το ραβδωτό
και ο προµετωπιαίος φλοιός. Από τα πειράµατα προέκυψαν τα εξής:
•

Τα RGS4 knock out ποντίκια δίνουν διαφορετικά αποτελέσµατα από τα ποντίκια
αγρίου τύπου όσων αφορά σηµατοδοτικά πειράµατα παραγωγής cAMP και GTPGDP ανταλλαγής σε Gα υποµονάδες. Μάλιστα η κύρια διαφορά εντοπίζεται στα
επίπεδα παραγωγής του cAMP και πρόσδεσης τoυ GTP ακόµα και χωρίς τη
παρουσία κάποιου προσδέτη.

•

Αυτές οι διαφορές ποικίλουν στις διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου και
µάλιστα ορισµένες φορές δίνουν το ακριβώς αντίθετο πρότυπο. Έτσι ενώ στο
φλοιό φαίνεται να µην έχουµε καµία εµφανή διαφορά στη παραγωγή του cAMP,
στο ραβδωτό και την παρεγκεφαλίδα έχουµε υψηλότερη παραγωγή στα ποντίκια
αγρίου τύπου από τα knock out. Το ακριβώς αντίθετο συµβαίνει στον
µεσεγκέφαλο και τον ιππόκαµπο. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι σε άλλες
περιοχές η RGS4 φαίνεται να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα της σηµατοδότησης
των G πρωτεϊνών και σε άλλες να την επάγει.

•

Επίσης µελετήθηκε εάν οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ RGS4 knock out και
wild type ποντικιών µεταβάλλονται µε τη χρήση διαφορετικών mu και α2Α
προσδετών(αγωνιστών και ανταγωνιστών). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το
πρότυπο των διαφορών δεν άλλαζε.

•

Στα cAMP αλλά και τα GTPγS πειράµατα δε διαπιστώθηκε κάποια διαφορά στο
EC50 και το Εmax η οποία να είναι επαναλαµβανόµενη κάθε φορά. Μάλιστα
αναλόγως των ζευγαριών knockout-wild type ποντικιών τα αποτελέσµατα µπορεί
να είναι και αντίστροφα κάθε φορά. Άρα δε µπορούµε να εξάγουµε
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συµπεράσµατα σχετικά

µε το ρόλο της RGS4 στην ενεργότητα και τη

σηµατοδότηση των mu και α2Α υποδοχέων.
•

Από τα πειράµατα που αφορούσαν το διµερισµό δε προέκυψε κάποια σταθερή
δράση της RGS4 σε διµερή mu και α2Α υποδοχέων.
Aπό όλα τα παραπάνω δεδοµένα, µπορούµε να υποθέσουµε ότι η RGS4 µπορεί

να έχει διαφορετικές λειτουργίες στην κάθε περιοχή του εγκεφάλου. Γνωρίζοντας όµως
ότι η RGS4 έχει ρόλο στους οπιοειδής και τους αδρενεργικούς υποδοχείς(2, 96, 74)
µελλοντικά µπορούµε να µελετήσουµε πιο διεξοδικά το ρόλο της RGS4 σε αυτούς τους
υποδοχείς σε αυτές τις περιοχές του εγκεφάλου. Επίσης µπορούµε να υποθέτουµε ότι
αναλόγως την περιοχή, η RGS4 µπορεί να έχει διαφορετικό αποτέλεσµα στην εξάρτηση,
αναλγησία, ανοχή και στέρηση σε αγωνιστές αφού ήδη γνωρίζουµε ότι η RGS4 έχει
ρόλους σε όλες τις παραπάνω καταστάσεις(9, 40, 106).
Ακριβώς επειδή ο ρόλος της RGS4 φαίνεται να ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή
υποθέτουµε ότι διαφέρουν οι µοριακοί µηχανισµοί δράσης της, ξεκινώντας από τις
αλληλεπιδράσεις που έχει µε άλλες πρωτεΐνες. Αυτό µπορεί να οφείλεται στη ποσότητα
της RGS4 και στο ποιες άλλες πρωτεΐνες βρίσκονται στη συγκεκριµένη περιοχή και σε τι
ποσότητες. Μελλοντικά µπορεί να γίνει προσπάθεια κατανόησης αυτών των µηχανισµών
και των αλληλεπιδράσεων. Επίσης µε τη κατανόηση όλων αυτών των µηχανισµών
δράσης της

RGS4 µπορεί να δωθεί και απάντηση στο ερώτηµα που οφείλεται η

διαφορά στα βασικά επίπεδα παραγωγής του cAMP και πρόσδεσης τoυ GTP µεταξύ των
knock out και wild type RGS4 ποντικιών.

RGS9
Όπως και µε την RGS4 έγιναν παρόµοια σηµατοδοτικά πειράµατα µέτρησης των
βασικών επιπέδων cAMP καθώς

και ανταλλαγής GTP για GDP. Η περιοχή του

εγκεφάλου που χρησιµοποιήθηκε ήταν το ραβδωτό, όπου και εκφράζεται κυρίως η
RGS9-2 (18). Τα συµπεράσµατα από τα παραπάνω πειράµατα είναι ότι:
•

Στα knock out ποντίκια τα επίπεδα παραγωγής του cAMP είναι υψηλότερα από
τα αντίστοιχα στα αγρίου τύπου.
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•

Σε όλες τις περιπτώσεις, στα knock out ποντίκια η πρόσδεση GTPγS είναι
µεγαλύτερη από ότι στα ποντίκια αγρίου τύπου. Αυτή η διαφορά είναι σταθερή
και δε µεταβάλλεται µε τη χρήση οποιουδήποτε mu ή α2A προσδέτη.

•

Kαι στα cAMP αλλά και τα GTPγS πειράµατα δε µεταβάλλεται το EC50 και Εmax
των καµπυλών µεταξύ ποντικιών knock out και αγρίου τύπου έπειτα από
χορήγηση διαδοχικών συγκεντρώσεων προσδετών για mu και α2Α υποδοχείς.
Αυτό µας δείχνει ότι η RGS9 δε µεταβάλλει την ενεργότητα και τη
σηµατοδότηση αυτών των υποδοχέων.

•

Οµοίως µε την RGS4, η RGS9 δεν φαίνεται να έχει κάποιο ρόλο στα διµερή των
α2Α και mu υποδοχέων.

•

Στα πειράµατα επιβεβαιώνεται ότι έχει Gαi/o/z ενεργότητα(34, 35) αφού µε
ενεργοποίηση των mu και α2Α υποδοχέων έχουµε µείωση παραγωγής cAMP.

RGSZ
Από τα σηµατοδοτικά GTPγS πειράµατα για την RGSZ που γίνανε σε ιστούς
από το ραβδωτό knock out και αγρίου τύπου ποντικιών RGSZ είχαµε τα παρακάτω
αποτελέσµατα:
•

Επιβεβαιώνεται ότι η RGSZ ενεργοποιεί τη GTPase(GAP-GTPase activating
protein) ενεργότητα της Gz υποµονάδας(111).

•

Τα επίπεδα ανταλλαγής GTP για GDP ήταν υψηλότερα στα knock out από τα
ποντίκια αγρίου τύπου.

•

Επίσης παρατηρήθηκε διαφορά στο Emax και στο EC50 µετά από χορήγηση
διαφορετικών συγκεντρώσεων mu αγωνιστή, όπου στα wild type ποντίκια οι
τιµές τους είναι υψηλότερες από αυτές των knock out. Aυτό µας δηλώνει ότι η
RGSZ παίζει ρόλο στην ενεργότητα των mu υποδοχέων.

•

Όπως και µε τις RGS4-RGS9, µελετήθηκε εάν µεταβάλλεται η διαφορά που
υπάρχει µεταξύ RGSZ knock out και wild type ποντικιών, µε τη χρήση
διαφορετικών mu και α2Α προσδετών. Και σε αυτή τη περίπτωση οι διαφορές δε
µεταβάλλονταν.
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•

Τέλος δε παρατηρήθηκε κάποια διαφορά µε τη χορήγηση του µείγµατος muα2Α αγωνιστών, εν συγκρίσει µε τη χορήγηση µόνο mu προσδετών. Έτσι δε
παρατηρήθηκε κάποιος ρόλος της RGSZ στα διµερή mu-α2Α υποδοχέων.

Μελλοντικά µπορούν να γίνουν περαιτέρω µοριακά, συµπεριφορικά και
σηµατοδοτικά πειράµατα για να µελετηθεί :
•

Εάν οι RGS4, RGS9 και RGSZ επηρεάζουν την ενεργότητα και
σηµατοδότηση και άλλων GPCR υποδοχέων οι οποίοι έχουν ρόλο στην
εξάρτηση, την αναλγησία, την ανοχή και τη στέρηση.

•

Κατά πόσο επηρεάζουν άλλα ετεροδιµερή και οµοδιµερή των GPCR και µε
ποιο τρόπο.

•

Τον βαθµό αλληλεπικάλυψής τους από άλλες RGS πρωτεΐνες.

•

Το µοριακού µηχανισµό δράση τους και των διαφορετικών µονοπατιών στα
οποία εµπλέκονται .
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