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Πρόλογος 

 
Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγµατοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα 

2006-2014 στο εργαστήριο Κυτταρικής Σηµατοδότησης και Μοριακής Φαρµακολογίας 

του Ινστιτούτου Βιοεπιστηµών και Εφαρµογών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος» υπό την 

επίβλεψη της διευθύντριας Ερευνών ∆ρος Ζ. Γεωργούση. Η υποφαινόµενη 

υποστηρίχθηκε από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος» µε εσωτερική υποτροφία τεσσάρων 

ετών µετά από διαγωνισµό. Η έρευνα που διεξήχθη  χρηµατοδοτήθηκε από την Γ.Γ.Ε.Τ. 

µέσω πολλαπλών διακρατικών προγραµµάτων και από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα 

«Normolife» (LSHC-CT2006-037733) στο οποίο συµµετείχε η Ζ. Γεωργούση. 

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την ∆ρα Ηρώ Γεωργούση που µε 

δέχθηκε στο εργαστήριό της και µου έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσω την ερευνητική 

µου πορεία ως υποψήφια διδάκτορας. Την ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη που µου 

έδειξε, την επιλογή του θέµατος και την καθοριστική, ουσιαστική και συστηµατική της 

επίβλεψη όλα αυτά τα χρόνια. Η επιστηµονική της καθοδήγηση και οι συµβουλές της 

υπήρξαν καθοριστικές για την περαίωση της παρούσας διατριβής και για την περαιτέρω 

πορεία µου ως επιστήµονα και ερευνήτριας.   

Ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές µου Κο Σωκράτη Τζάρτο 

και Κο Κωνσταντίνο Πουλά για το αµέριστο ενδιαφέρον τους και για την απρόσκοπτη 

παρακολούθηση της εξέλιξης του διδακτορικού µου όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και για 

τις χρήσιµες συµβουλές τους που υπήρξαν πολύ βοηθητικές για την πρόοδό µου. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Καθ. Ζ. Λυγερού, τον Αναπλ. Καθ. Σ. 

Ταραβήρα, τον Αναπλ. Καθ. Γ. Σπυρούλια και τον Αναπλ. Καθ. Π. Μαγκριώτη,  που 

είχαν την καλοσύνη να δεχθούν να συµµετάσχουν στην επταµελή εξεταστική επιτροπή 

και να αξιολογήσουν την διατριβή µου.  

Μέσα από την καρδιά µου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αγαπηµένους µου 

φίλους και συνεργάτες που υπήρξαν για µένα η εργαστηριακή µου οικογένεια και θα 

αποτελούν πάντα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής µου: τον ∆ρα Λεωνίδα Λεοντιάδη 

που µε καθοδήγησε στο εργαστήριο στα πρώτα µου βήµατα, την ∆ρα Ειρήνη 

Γεωργαντά µε την οποία ξεκινήσαµε µαζί ως υποψήφιες διδάκτορες, τις µεταδιδάκτορες 

∆ρα Αδαµαντία Αγάλου και ∆ρα ∆ανάη Φούρλα των οποίων η συµβουλή ήταν 

καθοριστική σε δύσκολες πειραµατικές φάσεις. Η φιλία, η κατανόηση, η συµπαράσταση 

και η βοήθεια τους ήταν και είναι ανεκτίµητη για µένα και θα τους ευγνωµονώ πάντα 

για το άριστο κλίµα συνεργασίας µέσα στο εργαστήριο. Επίσης, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω ένα παλαιότερο µέλος του εργαστηρίου, την ∆ρα Ε. Μώρου, για την 

υποστήριξή της στο ξεκίνηµα του διδακτορικού µου. Ακόµα, ευχαριστώ όλους τους 

προπτυχιακούς, πρακτικούς ή µεταπτυχιακούς φοιτητές που πέρασαν κατά καιρούς από 

το εργαστήριο για το ευχάριστο κλίµα που δηµιούργησαν. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους 

Βιολόγους πλέον, Φώτη Νικολό και Χρήστο Καρουσιώτη των οποίων η πτυχιακή 

εργασία υπήρξε αρωγός στην ολοκλήρωση του διδακτορικού µου.  

Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους του Ινστιτούτου Βιοεπιστηµών και 

Εφαρµογών, Ερευνητές, Φοιτητές και Τεχνικό Προσωπικό, οι οποίοι µε τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο διευκόλυναν την καθηµερινότητά µου και βοήθησαν στην ολοκλήρωση της 
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εργασίας αυτής. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να αναφερθώ στους Ερευνητές ∆ρ. Κ. Ιατρού και 

∆ρ. L. Swevers των οποίων η βοήθεια σε θέµατα Μοριακής Βιολογίας υπήρξε 

ουσιαστική. Επιπλέον, ευχαριστώ τον ∆ρ. Χάρη Πρατσίνη που µε εκπαίδευσε στην 

χρήση του FACS scan flow. Θα ήθελα ακόµα να ευχαριστήσω τους υποψήφιους 

συνδιδάκτορες (πρώην και νυν) του Ινστιτούτου µε τους οποίους µοιραστήκαµε πολλές 

ευχάριστες αλλά και δύσκολες στιγµές όλα αυτά τα χρόνια και των οποίων η φιλία, η 

συνεργασία και η στήριξη ήταν για µένα πηγή ενέργειας στην καθηµερινότητά µου.  

Ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους αγαπηµένους µου φίλους, που 

στάθηκαν δίπλα µου, για την ψυχική και συναισθηµατική τους συµπαράσταση και την 

ενθάρρυνση που µου έδιναν καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς µου για την επίτευξη 

του στόχου αυτού. Το πιο µεγάλο ευχαριστώ από όλα το οφείλω στους γονείς µου για 

την αγάπη τους, την εµψύχωσή τους και την πίστη τους σε µένα. Η πεποίθηση τους και 

η εµπιστοσύνη τους σε µένα ότι θα καταφέρω να ολοκληρώσω τον στόχο µου 

αποτέλεσε για µένα πηγή έµπνευσης, και ουσιαστικό πνευµατικό και ηθικό στήριγµα. Η 

διατριβή αυτή  είναι αφιερωµένη σε εκείνους, ως ελάχιστη ανταµοιβή και εύχοµαι να 

αποτελεί µια δικαίωση των κόπων και των προσδοκιών τους. 

 



 xi

Συντµήσεις 

AC: Adenylyl cyclase, αδενυλική κυκλάση 

ADP, ATP, AMP: adenosine diphosphate, triphosphate, monophosphate, διφωσφορική, 

τριφωσφορική, µονοφωσφορική αδενοσίνη 

AMF: µίγµα ιόντων F
-
, Cl

-
, Mg

+2
  

APS: ammonium persulfate, υπερθειικό αµµώνιο 

AR, β2-, α2Α-, α1-: adrenergic receptor, αδρενεργικός υποδοχέας τύπου β2-, α2Α-, α1- 

AT-R: angiotensin receptor, υποδοχέας της αγγειοτενσίνης 

BBR: bombesin receptor, υποδοχέας βοµβεσίνης 

BSA: Bovine serum albumin, αλβουµίνη ορού βοός 

BRET: bioluminescence resonance energy transfer 

cAMP: 3', 5'-cyclic adenosine monophosphate, κυκλική µονοφωσφορική αδενοσίνη 

CCK-R: cholocystokinin receptor, υποδοχέας της χολοκυστοκινίνης 

CHO: Chinese hamster ovary, ωοθηκικά κύτταρα κινέζικου χάµστερ 

COS: νεφρικά κύτταρα πράσινου αφρικανικού πιθήκου 

CREB: cAMP response element-binding protein, µεταγραφικός παράγοντας πρόσδεσης 

στοιχείου απόκρισης στο cAMP 

D1-, D2-, D3-R: dopaminergic receptor, ντοπαµινεργικός υποδοχέας τύπου D1, D2, D3 

DAG: Diacyl glycerol, διάκυλο γλυκερόλη 

DAMGO: [D-Ala2, N-MePhe4, Gly-ol5]-enkephalin 

Dbl: δοµικό µοτίβο των µελών της πρωτεϊνικής οικογένειας Dbl που δρουν ως GEFs 

στις Rho GTPασες 

DEP: Disheveled/EGL-10/Pleckstrin domain 

DH: Dbl Homology domain, περιοχή οµόλογη µε την Dbl 

DMEM: Dulbecco’s modified Eagle’s medium 

DMSO: Dimethyl sulfoxide 

δ-CT: δ-carboxyl tail, καρβοξυτελικό άκρο του δ-OR 

δ-i3L: δ-third intracellular loop, τρίτη ενδοκυτταρική θηλιά του δ-OR 

δ-ΟR ή DOP: δ-opioid receptor, δ-οπιοειδής υποδοχέας 

DPDPE: [D-Pen2, D-Pen5]-enkephalin 

DSLET: [D-Ser2, Leu5]-enkephalin-Thr6 

DTT: Dithiothreitol, διθειοθρεϊτόλη 

EBP50/NHERF: Ezrin-radixin-moesin (ERM) binding protein 50/ Na+-H+ exchanger 

regulatory factor 

ECL: enhanced chemiluminesence, ενισχυµένη χηµειοφωταύγεια 

EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid 

EGF και EGFR: Epidermal growth factor και EGF receptor 

ERK: Extracellular signal-Regulated protein Kinase 

FBS: Fetal Bovine Serum, εµβρυϊκός ορός βοός 

FITC: Fluorescein isothiocyanate 

GAIP (ή RGS19): G alpha-interacting protein 

GAP: GTPase activating protein 

GASP: G protein-coupled receptor associated sorting protein 

GDI: Guanine nucleotide Dissociation Inhibitor, αναστολέας της αποδέσµευσης 

νουκλεοτιδίων γουανίνης 

GDP, GTP: guanosine-5’-diphosphate, -triphosphate, διφωσφορική, τριφωσφορική 

γουανοσίνη 

GEF: guanine nucleotide exchange factor, παράγοντας ανταλλαγής νουκλεοτιδίων 

γουανίνης 
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GFP: Green fluorescent protein, πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη 

GGL: Gγ protein-like domain 

GIPC: GAIP Interacting Protein C-terminus 

GIRK ή Kir3 channel: G protein Inwardly-Rectifying potassium (K+) channel, κανάλι 

Κ+ εσωτερικής ανόρθωσης που ενεργοποιείται από G πρωτεΐνες 

GoLoco: Gi/oα-Loco motif 

GPCR: G protein coupled receptor, υποδοχέας που συζεύγνυται µε G πρωτεΐνες 

G protein: Guanine nucleotide binding protein, πρωτεΐνη που προσδένει νουκλεοτίδια 

γουανίνης 

GRK: G protein-coupled receptor kinase, κινάση των GPCRs 

GST: Glutathione S-transferase, S-τρανσφεράση της γλουταθεινόνης 

GTPγS: Guanosine 5’-Ο-(γ-thio) triphosphate 

HA: hemagglutinin, αιµαγλουτινίνη 

HEK293: Human embryonic kidney cells, κύτταρα εµβρυϊκού ανθρώπινου νεφρού 

HEPES: N-2-hydroxyethylpiperazine-N’-2-ethanesulfonic acid 

HPR: Horseradish peroxidase 

IBMX: 3 Isobutyl-1-methylxanthine 

IP3: Inositol 1,4,5-triphosphate, τριφωσφορική ινοσιτόλη 

IPTG: Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside 

JNK: c-Jun N-terminal kinases 

κ-ΟR ή KOP: κ-opioid receptor, κ-οπιοειδής υποδοχέας 

κ-CT: κ-carboxyl tail, καρβοξυτελικό άκρο του κ-OR 

LARG: Leukemia Associated RhoGEF 

LB: Luria-Bertani broth, θρεπτικό υλικό βακτηρίων 

LPA: lysophosphatidic acid, λυσοφωσφατιδικό οξύ 

mAChR (Μ1, Μ2, Μ3) : muscarinic acetylcholine receptors, µουσκαρινικοί υποδοχείς 

της ακετυλοχολίνης Μ1, Μ2, Μ3 

MAPK: Mitogen-activated protein kinase, πρωτεϊνικές κινάσες ενεργοποιούµενες από 

µιτογόνα 

µ-CT: µ-carboxyl tail, καρβοξυτελικό άκρο του µ-OR 

µ-ΟR ή MOP: µ-opioid receptor, µ-οπιοειδής υποδοχέας 

NG108-15: υβριδική κυτταρική σειρά από γλοίωµα αρουραίου και νευροβλάστωµα 

ποντικού 

NMS: Normal mouse serum, φυσιολογικός ορός ποντικού 

NOP ή ORL1: nociceptin opioid receptor ή opioid receptor-like 1 

NRS: Normal rabbit serum, φυσιολογικός ορός αρουραίου 

O.D.: Optical density, οπτική πυκνότητα 

PAGE: Polyacrylamide gel electrophoresis 

PBS: Phosphate buffer saline 

PDZ: Post-synaptic density protein (PSD95)/ Drosophila disc large tumor suppressor 

(DlgA)/ Zonula occludens-1 protein (Zo-1) 

PH: Pleckstrin Homology domain, περιοχή οµόλογη µε την Pleckstrin 

PI-PLC: PhosphoInosite PLC, φωσφατιδικά ισοένζυµα της PLC 

PI3K: Phosphatidylinositol-3 kinase, κινάση 3 της φωσφατίδυλο-ινοσιτόλης 

PIP2: phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate, 4,5-διφωσφορική φωσφατίδυλο-ινοσιτόλη 

PIP3: phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate, 3,4,5-τριφωσφορική φωσφατίδυλο 

ινοσιτόλη 

PKA, PKC: Protein kinase A or C, πρωτεϊνική κινάση Α ή C 

PKCI: protein kinase C-interacting protein, πρωτεΐνη που αλληλεπιδρά µε την PKC 

PLC, PLD, PLA2: Phospholipases C, D or A2, φωσφολιπάσες C, D ή A2 
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PMSF: Phenylmethylsulfonyl flyoride 

PTB: phospotyrosine-binding domain 

PTX: Bordetella pertussis toxin 

PVDF: Polyvinylidene difluoride 

RGS: Regulators of G protein Signaling, ρυθµιστές της σηµατοδότησης των G 

πρωτεϊνών 

RGSBox: περιοχή RGS Box, το κύριο χαρακτηριστικό δοµικό µοτίβο των RGS 

πρωτεϊνών που εµφανίζει ενεργότητα GAP και µε το οποίο αλληλεπιδρούν µε τις Gα 

υποµονάδες.  

RhoGEF: Ras homology GEF 

SDS: Sodium dodecyl sulphate 

SNX: Sorting nexins, νεξίνες διαλογής 

SPL: Spinohilin, σπινοφιλίνη 

STAT: Signal Transducer and Activator of Transcription 

TCA: Trichloroacetic acid, τριχλωροξικό οξύ 

TEMED: N,N,N’,N’- tetramethylethylenediamine 
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1. Οι Οπιοειδείς Υποδοχείς (OR) 
 

Το 1950 προτάθηκε για πρώτη φορά ότι η µορφίνη και τα συναφή οπιοειδή 

προκαλούν αναλγησία µέσω της δράσης τους µε έναν ειδικό υποδοχέα. Στην δεκαετία 

του 1960 και του 1970 ο Martin και οι συνεργάτες του (Martin, 1979) απέδειξαν ότι 

υπάρχουν πολλαπλοί υποδοχείς οπιοειδών και ότι µια σειρά από οπιοειδείς ουσίες 

εµφανίζουν διαφορετικά προφίλ φαρµακολογικής δραστικότητας in vivo. Αρχικά, 

προτάθηκε ότι τα οπιοειδή ενεργοποιούν τρεις διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που 

τότε ονόµασαν µ, κ και σ για τους οποίους οι πρωτότυποι αγωνιστές ήταν 

αντιστοίχως η µορφίνη, η κετοσυλαζοσίνη (ketocyclazocine) και η Ν-

αλλυλονορµεταζοκίνη (SKF10047). Η ταυτοποίηση του πρώτου οπιοειδούς 

υποδοχέα, του δ-OR, ακολούθησε την ανακάλυψη των πρώτων ενδογενών οπιοειδών 

αγωνιστών των υποδοχέων αυτών που ήταν οι [Met]- και [Leu]-εγκεφαλίνες (Hughes 

et al., 1975) όταν αποδείχθηκε ότι ο τρόπος δράσης των αγωνιστών in vitro διέφερε 

από τους πρωτότυπους οπιοειδείς αγωνιστές (Lord et al., 1977).  

Οι οπιοειδείς υποδοχείς (ΟR) ανήκουν στην υπεροικογένεια των 

επταελικοειδών υποδοχέων (7ΤΜ) που διαπερνούν την κυτταρική µεµβράνη 7 φορές 

µε δοµές α-έλικας και προκαλούν ενδοκυτταρικές αποκρίσεις µέσω της σύζευξης 

τους µε πρωτεΐνες που δεσµεύουν GTP, τις G πρωτεΐνες (GTP-binding proteins) γι’ 

αυτό και ονοµάζονται και GPCR (G-protein coupled receptors). Οι GPCRs αποτελούν 

τη µεγαλύτερη υπεροικογένεια υποδοχέων µε εκπροσώπους σε όλα τα βασίλεια 

προκάρυα, ευκάρυα και αρχαία και χωρίζονται σε τουλάχιστον 5 οικογένειες 

(Fredriksson et al., 2003). Σχεδόν το 1-5% της συνολικής κυτταρικής πρωτεΐνης 

αντιστοιχεί στους GPCRs και όλα µαζί τα γονίδιά τους εκπροσωπούν πάνω από το 

1% του συνολικού γονιδιώµατος των θηλαστικών, για το λόγο αυτό αποτελούν έναν 

από τους κύριους µοριακούς στόχους στο σχεδιασµό φαρµάκων. Οι GPCRs πέρα από 

τις 7 συντηρηµένες διαµεµβρανικές α-έλικες, αποτελούνται και από 3 ενδοκυτταρικές 

(iL) και 3 εξωκυτταρικές θηλιές (eL) που συνδέουν τα διαµεµβρανικά τµήµατα 

µεταξύ τους. Το αµινοτελικό άκρο βρίσκεται εξωκυτταρικά, ενώ το καρβοξυτελικό 

άκρο των υποδοχέων αυτών βρίσκεται στο κυτταρόπλασµα (Muller, 2000). Η δοµή 

αυτή προέκυψε από τον υποδοχέα της βακτηριοροδοψίνης (Henderson et al., 1990) 

και τον υποδοχέα της ροδοψίνης που ήταν και οι πρώτοι που λύθηκαν 

κρυσταλλογραφικά (Palczewski et al., 2000). Η κρυστάλλωση του δεύτερου GPCR, 
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του β2-αδερενεργικού υποδοχέα, έγινε αρκετά χρόνια αργότερα από την οµάδα του 

Brian Kobilka (Rasmussen et al., 2007) ο οποίος βραβεύτηκε το 2012 µαζί µε τον 

καθηγητή του Robert Lefkowitz µε Nobel Χηµείας 2012 για το σύνολο των µελετών 

τους στους GPCRs. Οι αλληλεπιδράσεις των υποδοχέων µε τις G πρωτεΐνες γίνονται 

µέσω των ενδοκυτταρικών περιοχών τους, του καρβοξυτελικού άκρου και των 

ενδοκυτταρικών θηλιών (Wess, 1997 - Georgoussi et al., 1997). Οι GPCRs των 

θηλαστικών έχουν ταξινοµηθεί σε τρεις διαφορετικές οικογένειες µε βάση τη δοµή 

τους και τις οµοιότητες στην αλληλουχία (Gether, 2000 - Jacoby et al., 2006).  

 

Εικόνα 1. Αντιπροσωπευτικά σχηµατικά διαγράµµατα της οικογένειας Α των GPCR.  
Α. Οι GPCR της οικογένειας Α υποδιαιρούνται φυλογενετικά σε έξι υποοµάδες όλα όµως τα 
µέλη τους χαρακτηρίζονται από µια σειρά από εξαιρετικά συντηρηµένα βασικά κατάλοιπα 
(αριστερή εικόνα: µαύρο γράµµα σε λευκούς κύκλους). Στα περισσότερα µέλη των 
υποδοχέων της οικογένειας Α, µια δισουλφιδική γέφυρα που σχηµατίζεται ανάµεσα σε δυο 
κατάλοιπα κυστεΐνης συνδέει τη δεύτερη και την τρίτη εξωκυτταρική θηλιά (e3L) 
(εξωκυττάρια πλευρά, γράµµατα C). Επιπλέον, η πλειοψηφία των υποδοχέων ροδοψίνης 
έχουν µια παλµυτυλιωµένη κυστεΐνη στην καρβοξυτελική τους ουρά που προκαλεί τον 
σχηµατισµό µιας υποθετικής τέταρτης ενδοκυτταρικής έλικας-θηλιάς (γράµµα C στην 
ενδοκυττάρια πλευρά), καθώς και το συντηρηµένο µοτίβο DRY στην δεύτερη ενδοκυτταρική 
θηλιά. B. Στην εικόνα αυτή εµφανίζεται η θέση υποδοχής του προσδέτη µε κίτρινο χρώµα 
(Gether, 2000 – Granier et al., 2012). 

 

Οι οπιοειδείς υποδοχείς (ΟR) ανήκουν στην πολυπληθέστερη οικογένεια Α των 

GPCRs (υποδοχείς τύπου ροδοψίνης/ υποδοχείς  που µοιάζουν µε τον β2-αδρενεργικό 

υποδοχέα) (Gether, 2000) και εν αντιθέσει µε τις άλλες οικογένειες η θέση υποδοχής 

του προσδέτη τους δεν αποτελείται από την εξωκυττάρια επιφάνεια των υποδοχέων 

αλλά βρίσκεται εντός της δεσµίδας που δηµιουργούν οι 7 α-έλικες (Jacoby et al., 
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2006). Τα τρία µέλη της οικογένειας των οπιοειδών υποδοχέων κλωνοποιήθηκαν στις 

αρχές του 1990 ξεκινώντας µε τον δ-OR του ποντικού (DOR1) (Evans et al., 1992- 

Kieffer et al., 1992). Ακολούθησε η κλωνοποίηση του κ-OR (KOR1) (Li et al., 1993- 

Meng et al., 1993- Minami et al., 1993- Nishi et al., 1993)  και του µ-OR (MOR1) 

(Chen et al., 1993α,β- Fukuda et al., 1993- Thompson et al., 1993). Οι τρεις αυτοί 

υποδοχείς µοιράζονται εκτεταµένες δοµικές οµολογίες και δείχθηκε ότι 

χαρακτηρίζονται από την κλασσική τοπολογία των GPCR (Wess, 1997- Georgoussi 

et al., 1997). Ο µ, ο δ και ο κ-οπιοειδής υποδοχέας έχουν µεταξύ τους ταυτότητα 60% 

µε τη µέγιστη να βρίσκεται στα διαµεµβρανικά τµήµατα (73-76%) και στις 

ενδοκυττάριες θηλιές (86-100%).  Αντιθέτως µεγάλες διαφορές εµφανίζουν µεταξύ 

τους στο αµινοτελικό άκρο (9-10% ταυτότητα), στις εξωκυττάριες θηλιές (14-72% 

ταυτότητα) και στο καρβοξυτελικό άκρο (14-20% ταυτότητα) (Chen et al., 1993β).  

Αργότερα το cDNA που κωδικοποιούσε έναν ορφανό υποδοχέα βρέθηκε από 

πολλές ερευνητικές οµάδες µε µεθόδους υβριδισµού χρησιµοποιώντας χαµηλής 

αυστηρότητας cDNA ανιχνευτές από τους οπιοειδείς υποδοχείς ή χρησιµοποιώντας 

ανιχνευτές που παράγονται από επιλεκτική ενίσχυση γενωµικού DNA µε µερικώς 

αποδιαταγµένους εκκινητές (Libert et al., 1989) και  αναγνωρίστηκε ότι είχε υψηλό 

βαθµό οµολογίας µε τους κλασσικούς οπιοειδείς υποδοχείς (>60 %) (Henderson and 

McKnight, 1997). Αυτός ο υποδοχέας αρχικά ονοµάστηκε υποδοχέας όµοιος µε τους 

οπιοειδείς (ORL1: opioid receptor-like1) και είναι πλέον αποδεκτός ως µέλος της 

οικογένειας των οπιοειδών υποδοχέων µε βάση τη δοµική οµολογία του προς τους 

κλασικούς τύπους.   

Η ορολογία που χρησιµοποιείται για τους οπιοειδείς υποδοχείς (OR) έχει 

περάσει πολλές αναθεωρήσεις. Αρχικά οι υποδοχείς ορίστηκαν από εκείνους που 

τους ανακάλυψαν για πρώτη φορά µε τα ελληνικά γράµµατα, µ, δ και κ, 

ονοµατολογία που θα χρησιµοποιηθεί και στην παρούσα διατριβή, που προέκυψαν 

από τον εντοπισµό τους είτε σε διαφορετικές ανατοµικές θέσεις όπως ο δ-OR από τον 

σπερµατικό πόρο του ποντικού (vas deferens) είτε λόγω του φαρµακολογικού τους 

προφίλ σε ενώσεις που αρχικά θεωρήθηκαν ως πρωτότυποι αγωνιστές τους δηλαδή 

µορφίνη για τον µ-OR, και  κετοσυλαζοσίνη για τον κ-OR. Στη συνέχεια, µε τη 

συµβουλή της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ονοµατολογίας IUPHAR (International Union of 

Basic and Clinical Pharmacology) η ονοµασία άλλαξε σε OP1 (δ), OP2 (κ) και OP3 

(µ) και ΟΡ4 (ORL1) που βασιζόταν στη σειρά µε την οποία κλωνοποιήθηκαν. 

Ευτυχώς η νέα ορολογία ήταν βραχύβια και µετά από σύσταση του ∆ιεθνούς 
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Συνεδρίου για την έρευνα στα Ναρκωτικά (INRC: International Narcotic Research 

Conference) οι ονοµασίες MOR, DOR, KOR, και NOR έγιναν δεκτές. Πρόσφατα η 

Επιτροπή Ονοµατολογίας της IUPHAR συνέστησε την χρήση των όρων MOP, DOP, 

KOP και NOP ενώ ο σ δεν συγκαταλέγεται πια στους οπιοειδείς καθώς δεν εµφανίζει 

χαρακτηριστικά στερεοδοµικής εκλεκτικότητας που εµφανίζουν οι κλασσικοί ORs 

αλλά ούτε και οι γνωστοί οπιοειδείς ανταγωνιστές εµφανίζουν επίδραση σ’αυτόν.  

 

 

Ενδογενής  προσδέτης 

Υπότυπος Οποειδούς Υποδοχέα 

µ-ΟR κ-OR δ-OR NOP 

β-ενδορφίνες +++ +++ +++ - 

Ενδοµορφίνες 1/2 +++ - - - 

Leu-εγκεφαλίνη + - +++ - 

Met-εγκεφαλίνη ++ - +++ - 

∆υνορφίνες Α/Β ++ +++ + + 

Νοσισεπτίνη/Ορφανίνη FQ - - - +++ 

Κλινικό φάρµακο 
 

Αγωνιστές  

Μορφίνη +++ + + - 

Μεπεριδίνη +++ + + - 

∆ιαµορφίνη +++ + + - 

Fentanyl/remifentanyl +++ + - - 

Ανταγωνιστής  

Ναλοξόνη +++ ++ ++ - 

 

Πίνακας 1. Οι ενδογενείς πεπτιδικοί αγωνιστές καθώς και οι συνθετικοί και ηµισυνθετικοί 
αγωνιστές και ανταγωνιστές των οπιοειδών υποδοχέων και η σχετική εκλεκτικότητα τους για 
τους διαφορετικούς υπότυπους υποδοχέων. Όπου -: δεν υπάρχει συγγένεια, όπου +: χαµηλή 
συγγένεια, ++: µεσαία συγγένεια και +++: µεγάλη συγγένεια (McDonald and Lambert, 2005).  

 

Οι ενδογενείς αγωνιστές των οπιοειδών υποδοχέων είναι πεπτιδικής φύσεως. Η 

ταυτοποίησή τους προηγήθηκε της ανακάλυψης των οπιοειδών υποδοχέων µ, δ και κ 

και περιλαµβάνουν την β-ενδορφίνη (Nakanishi et al., 1979), που απελευθερώνεται 

από τον εγκέφαλο και την υπόφυση και εµφανίζει ισοδραστικότητα στους µ-OR και 

δ-OR και χαµηλότερη συγγένεια για τον κ-OR, τις [Met]- και [Leu]- εγκεφαλίνες 

(Hughes et al., 1975 - Kosterlitz, 1979), που έχουν υψηλή συγγένεια για τον δ-OR 

(Corbett et al., 1993), την δυνορφίνη Α και την κοντύτερη µορφή της µήκους 8 

αµινοξέων, τις α και β-νεοενδορφίνες και την δυνορφίνη Β που εµφανίζουν κυρίως 

συγγένεια για τον κ-OR (Kakidani et al., 1982), την νοσισεπτίνη ή ορφανίνη FQ που 

είναι ο ενδογενής προσδέτης αποκλειστικά του ORL1 (Meunier et al.,1995- 

Reinscheid et al., 1995) και τις ενδοµορφίνες 1 και 2 (Zadina et al., 1997) που 

εµφανίζουν υψηλή συγγένεια για τον µ-OR.  
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Οι OR προσδένουν επίσης συνθετικούς πεπτιδικούς αγωνιστές όπως είναι τα 

εγκεφαλινικά ανάλογα DAMGO (αγωνιστής του µ-OR), DSLET, DPDPE, DADLE 

(αγωνιστές του δ-OR), τα φυσικά προϊόντα µορφίνη και κωδεΐνη (αλκαλοειδή µε 

ευρύτατη χρήση στην κλινική πράξη), ή  τα συνθετικά ηρωίνη, ετορφίνη (χρήση για 

κτηνιατρικούς σκοπούς µόνο), µεθαδόνη που εµφανίζουν κυρίως συγγένεια για τον µ-

OR και δευτερευόντως για τον κ-OR υποδοχέα, τις δελτορφίνες που παράγονται στο 

δέρµα των αµφιβίων και εµφανίζουν εξειδίκευση ως προς τον δ-OR, το συνθετικό 

ακεταµίδιο U-50,488H (Von Voigtlander and Lewis, 1982) και το φυσικό διτερπένιο 

Salvinorin A (Sheffler and Roth, 2003) εκ των οποίων και τα δυο τελευταία είναι 

εκλεκτικοί κ-αγωνιστές. Επίσης ως κλασσικοί ανταγωνιστές των µ, δ και κ οπιοειδών 

υποδοχέων χρησιµοποιούνται η ναλοξόνη (ευρύτερα στην κλινική πράξη) και η 

διπρενορφίνη (µόνο στην κτηνιατρική), ενώ ο nor-ΒΝΙ (nor-binaltorphimine) υψηλής 

εκλεκτικότητας κ-ανταγωνιστής (Portoghese et al., 1987) χρησιµοποιείται εκτεταµένα 

στην έρευνα.  

Αρκετοί υπότυποι των OR έχουν προταθεί βάσει µελετών που δείχνουν 

φαρµακολογικές διαφορές (µ1, µ2, δ1, δ2, κ1, κ2, κ3) (Standifer and  Pasternak, 

1997) ωστόσο µοριακές µελέτες που επιχείρησαν να προσδιορίσουν γονιδιακά αυτούς 

τους υπότυπους δεν ήταν επιτυχείς παρόλο που υπάρχουν αναφορές για αρκετές 

παραλλαγές τους (Koch et al., 1998- Uhl et al., 1999- Abbadie et al.,2000- Pasternak 

and Pan, 2000). Μέχρι σήµερα η κλωνοποίηση όλων των οπιοειδών υποδοχέων 

έδειξε έναν ενιαίο τύπο για κάθε υποδοχέα και πιστεύεται ότι όλοι οι προτεινόµενοι 

υπότυποι  είναι πιθανόν εναλλακτικά προϊόντα µατίσµατος ή ετεροδιµερή των 

υποδοχέων αυτών µεταξύ τους που τους δίνουν µοναδικές λειτουργικές ιδιότητες 

(Jordan and Devi, 1999). 

Η ενεργοποίηση των οπιοειδών υποδοχέων από ενδογενείς ή εξωγενείς 

προσδέτες οδηγεί σε ένα πλήθος αποκρίσεων στις οποίες περιλαµβάνονται η 

αναλγησία, η αναπνευστική καταστολή, η σίτιση, η απελευθέρωση ορµονών, η 

αναστολή της γαστρεντερικής λειτουργίας, οι ανοσολογική λειτουργία, η ευφορία, η 

συναισθηµατική κατάσταση και η απόκριση στο άγχος (Bodnar, 2010 - Lutz and 

Kieffer, 2013). Σε γενικές γραµµές, οι µ ή δ- εκλεκτικοί αγωνιστές δρουν αναλγητικά 

και προκαλούν αίσθηµα ανταµοιβής, ενώ οι κ-εκλεκτικοί αγωνιστές προκαλούν 

δυσφορία. Η µορφίνη και τα άλλα οπιοειδή αναλγητικά παραµένουν τα φάρµακα 

επιλογής για τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. Ωστόσο, ο κύριος περιορισµός για τη 

µακροχρόνια χρήση τους είναι η ανάπτυξη της φυσιολογικής "ανοχής", µια έντονη 
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µείωση δηλαδή στην αναλγητικές επιδράσεις που παρατηρούνται στους 

περισσότερους ασθενείς κατά την διάρκεια παρατεταµένης χορήγησης του 

φαρµάκου. Η ανοχή συνοδεύεται επίσης συνήθως και από φυσιολογική "εξάρτηση", 

η οποία οδηγεί στην ανάγκη για συνεχή χορήγηση αυξανόµενων δόσεων του 

φαρµάκου για να εµποδιστεί η ανάπτυξη συµπτωµάτων στέρησης των οπιοειδών, που 

µπορεί να προκύψει σε µερικούς ασθενείς. 

 

1.1 Ο δ-οπιοειδής υποδοχέας 

Ο δ-οπιοειδής υποδοχέας (δ-OR) ήταν ο πρώτος που κλωνοποιήθηκε (Εvans et 

al., 1992 – Kieffer et al., 1992) και ο τρίτος που κρυσταλλώθηκε (Granier et al., 2012) 

και είναι ο λιγότερο κατανεµηµένος στον οργανισµό σε σχέση µε τους υπόλοιπους 

OR. Στον άνθρωπο το γονίδιό του δ-OR,  OPRD1,  βρίσκεται στο χρωµόσωµα 1 στην 

περιοχή 1p36.1-p34.3 έχει 3 εξώνια και 2 εσώνια ενώ στο Pub Med δεν είναι 

καταχωρηµένες άλλες ισοµορφές του. Η έκταση του OPRD1 στο χρωµοσωµικό DNA 

καταλαµβάνει 32kbp και κατά αντιστοιχία µε το γονίδιο του µ-OR, οι θέσεις 

σύνδεσης εξωνίων του στην κωδικοποιούσα αλληλουχία βρίσκονται στην 1η 

εσωκυτταρική και στην 2η εξωκυτταρική θηλιά ενώ απουσιάζει η θέση στο 

καρβοξυτελικό άκρο (Augustin et al., 1995 - Law et al., 2000). Το αντίστοιχο γονίδιο 

στον ποντικό είναι το Oprd1 και βρίσκεται στο χρωµόσωµα 4 στην περιοχή 4 D1-D3; 

4 64.78 cM και αποτελείται από 4 εξώνια και 3 εσώνια. 

Η κατανοµή του mRNA του δ-OR υποδοχέα είναι παρόµοια µε του µ-OR αλλά 

όχι εντελώς ίδια. Μία σηµαντική διαφορά είναι η παρουσία υψηλών επιπέδων του δ-

mRNA σε όλο το φλοιό των ηµισφαιρίων, όπου το mRNA του µ-OR είναι αραιό και 

περιορισµένο. Επίσης, τα επίπεδα έκφρασης του mRNA του δ-OR είναι υψηλότερα 

από εκείνα του µ-OR στον ιππόκαµπο και την οδοντωτή έλικα, αλλά χαµηλότερα και 

εντοπισµένα σε διαφορετικούς πυρήνες στην αµυγδαλή. Το mRNA του δ-OR 

εκφράζεται στον βασικό πυρήνα της τελικής ταινίας, στο ραβδωτό σώµα και στον 

επικλινή πυρήνα κατά τρόπο όµοιο µε το µ-mRNA. Ωστόσο οι δ-OR υποδοχείς 

εµφανίζουν µια πιο διάχυτη κατανοµή σε όλο το κερκοφόρο κέλυφος (caudate 

putamen) και τον επικλινή πυρήνα του ραβδωτού σώµατος αντίθετα µε την τόπους-

τόπους κατανοµή των µ-OR. Επίσης, υπάρχουν ορισµένες περιοχές µε υψηλές 

συγκεντρώσεις του δ-OR στο κερκοφόρο κέλυφος πιθανώς σε µεγάλους 

χοληνεργικούς νευρώνες. Στον διεγκέφαλο σηµειώνονται διαφορές ανάµεσα στην 

κατανοµή του δ και του µ.  Λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα του µ-
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mRNA σε όλο τον θάλαµο, τα επίπεδα του δ-mRNA είναι σχεδόν µη ανιχνεύσιµα 

τόσο στον θάλαµο όσο και στον υποθάλαµο. Στο µεσεγκέφαλο το δ-mRNA έχει 

υψηλή έκφραση στον ερυθρό πυρήνα ενώ το πρότυπο κατανοµής του είναι σε γενικές 

γραµµές όµοιο µε το µ-mRNA στις στιβάδες των λοφιδίων, της µέλανας ουσίας και 

του κοιλιακού καλυπτρικού πεδίου αν και σε χαµηλότερο επίπεδο έκφρασης από το 

µ-mRNA. Αντιθέτως, το µοτίβο της έκφρασης του δ-mRNA στη γέφυρα και στον 

προµήκη µυελό αλληλεπικαλύπτεται λίγο µε εκείνο του µ-OR. Υπάρχουν υψηλά 

επίπεδα δ-mRNA στους πυρήνες της γέφυρας, στους κινητικούς και νωτιαίους 

πυρήνες του τριδύµου νεύρου, στον τραπεζοειδή πυρήνα, στον υπογλώσσιο και τον 

δικτυωτό πλευρικό πυρήνα (Mansour et al., 1994α - Mansour et al., 1994β- Harrison 

et al., 1998). Οι δ-OR υποδοχείς βρίσκονται επίσης προσυναπτικά στους πρωτογενείς 

προσαγωγούς νευρώνες όπου αναστέλλουν την απελευθέρωση των 

νευροδιαβιβαστών. Τόσο µέσω νωτιαίων όσο και των υπερνωτιαίων θέσεων του ο δ-

OR εµπλέκεται στην καταπραϋντική και αναλγητική δράση των οπιοειδών ουσιών 

στα ερεθισµάτα πόνου. Όµως οι δ-αγωνιστές έχει επίσης δειχθεί ότι µειώνουν την 

κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα και προκαλούν αναπνευστική καταστολή 

(Akil et al., 1998).  

Μελέτες δ-OR knockout ποντικών έδειξαν ότι αυτά τα ζώα εµφανίζουν 

υπερκινητικότητα και λόγω αυτού θεωρείται ότι ο δ-OR υπό φυσιολογικές συνθήκες 

ρυθµίζει την κινητική συµπεριφορά δρώντας ηρεµιστικά (McDonald and Lambert, 

2005). Ποντίκια µε ανεπάρκεια σε δ-OR υποδοχείς εξακολουθούν να διατηρούν την 

ευαισθησία τους σε ορισµένους δ-εκλεκτικούς αγωνιστές αλλά γενικά απαιτούνται 

µεγαλύτερες δόσεις αυτών για να επιτευχθεί αναλγησία. Οι υψηλές αυτές δόσεις 

έχουν σαν αποτέλεσµα οι δ-αυτοί αγωνιστές να δρουν τελικά µη ειδικά και στους 

άλλους τύπους OR πράγµα που εξηγεί αυτό το αποτέλεσµα. Κατά περίεργο τρόπο, ο 

δ-OR έχει ενοχοποιηθεί στην ανάπτυξη της ανοχής στη µορφίνη (Abdelhamid et al., 

1991 – Fundytus et al., 1995), διότι ποντίκια knockout για τον δ-OR δεν αναπτύσσουν 

ανοχή µορφίνης στον ίδιο βαθµό όπως τα συνοµήλικά τους αγρίου τύπου (Zhu et al., 

1999). Το κατά πόσον ο δ-OR ρυθµίζει την διαδικασία ανταµοιβής είναι λιγότερο 

σαφές. Η εξαρτώµενη από µορφίνη προτίµηση θέσης µειώθηκε σε knockout 

ποντικούς για τον δ-OR αλλά η αυτοχορήγηση µορφίνης διατηρήθηκε (Chefer and 

Shippenberg, 2009- Le Merrer et al., 2011- David et al., 2008), γεγονός που 

υποδηλώνει ότι ο υποδοχέας συµβάλει στη εκµάθηση συγκεκριµένων συµπεριφορών 

σχετιζόµενες µε το περιβάλλον και δεν µετέχει τόσο στην ανταµοιβή. Επιπλέον η 
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λήψη αλκοόλ αυξήθηκε (Roberts et al., 2001), ενώ η αυτοχορήγηση νικοτίνης 

µειώθηκε (Berrendero et al., 2012), ενισχύοντας την άποψη ότι οι διαδικασίες 

ανταµοιβής ρυθµίζονται µε έναν πολύπλοκο τρόπο από τον υποδοχέα. Μια πρόσθετη 

παρατήρηση είναι ότι τα ποντίκια µε γενετική διαγραφή του δ-OR εµφανίζουν 

αυξηµένα επίπεδα καταθλιπτικών συµπεριφορών και άγχους σε δοκιµές 

εξαναγκασµένης κολύµβησης και δοκιµής φωτός-σκότους (Filliol et al., 2000- 

Roberts et al., 2001). Περαιτέρω µελέτες επιβεβαίωσαν σε µεγάλο βαθµό την επιρροή 

του συστήµατος εγκεφαλίνης/δ-OR στη δηµιουργία θετικής διάθεσης υποδηλώνοντας 

ότι η στόχευση αγωνιστών γι’ αυτόν τον υποδοχέα µπορεί να αντιπροσωπεύει νέα 

θεραπευτική µέθοδο στην αγωγή ενάντια των συναισθηµατικών διαταραχών όπως η 

σχιζοφρένεια, η διπολική διαταραχή και µανιοκατάθλιψη (Pradhan et al., 2011). 

 

1.2 Ο µ-οπιοειδής υποδοχέας 

 

Ο µ-οπιοειδής υποδοχέας (µ-OR) ήταν ο τρίτος από τους κλασσικούς οπιοειδείς 

υποδοχείς που κλωνοποιήθηκε στον αρουραίο (Chen et al., 1993α – Wang et al., 

1993), στον ποντικό (Min et al., 1994) και στον άνθρωπο και ήταν από τους 

οπιοειδείς υποδοχείς ο πρώτος του οποίου η δοµή λύθηκε κρυσταλλογραφικά 

(Manglik et al., 2012). Το γονίδιο του µ-OR στον άνθρωπο, OPRM1, βρίσκεται στο 

χρωµόσωµα 6 στην περιοχή 6q24-q25 (Wang et al., 1994) και είναι µεγαλύτερο από 

53kbp  και έχει 4 εξώνια µε θέσεις σύνδεσης στην κωδικοποιούσα αλληλουχία να 

βρίσκονται στην 1η ενδοκυτταρική θηλιά (Arg95), στην 2η εξωκυτταρική θηλιά 

(Glu213) και στο καρβοξυτελικό άκρο (C-άκρο)  (Glu386/Leu387) (Min et al., 1994-  

Kraus et al., 1995- Law et al., 2000).  

O µ-OR εντοπίζεται σε όλο το κεντρικό νευρικό σύστηµα σε περιοχές που 

εµπλέκονται στην αισθητική και κινητική λειτουργία συµπεριλαµβανοµένων και 

περιοχών που ασχολούνται µε την αντίληψη, την επεξεργασία πληροφοριών, την 

µακράς διάρκειας µνήµη, την όσφρησης και την επεξεργασία των συναισθηµάτων 

όπως το µεταιχµιακό σύστηµα. Το mRNA του µ-OR ανιχνεύεται στους οσφρητικούς 

βολβούς, στην πυραµιδική κυτταρική στιβάδα και τον ιππόκαµπο, στην οδοντωτή 

έλικα, στην αµυγδαλή, στον βασικό πυρήνα της τελικής ταινίας, σε περιοχές του 

ραβδωτού σώµατος, στην υποµεσολόβια περιοχή, στον επικλινή πυρήνα, στην ωχρά 

σφαίρα και στον πυρήνα του διαφράγµατος. Επίσης υψηλά επίπεδα του µ-OR mRNA 

υπάρχουν σε αρκετούς θαλαµικούς πυρήνες και στον έσω προοπτικό πυρήνα του 

υποθαλάµου αλλά επίσης και στην κεντρική φαιά ουσία. Στη γέφυρα και τον 
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προµήκη µυελό το mRNA του µ-OR εντοπίζεται στη µέση ραφή, στον υποµέλανα 

τόπο όπου τα επίπεδα έκφρασης είναι ιδιαίτερα υψηλά, επίσης στον ραχιαίο κινητικό 

πυρήνα του πνευµονογαστρικού και στον πυρήνα του προσαγωγού νεύρου. Στα 

εγκεφαλικά ηµισφαίρια ο µ-OR βρίσκεται σε υψηλή πυκνότητα στα βασικά γάγγλια 

του κερκοφόρου κελύφους (caudate putamen). Στον νωτιαίο µυελό το mRNA του µ-

OR εκφράζεται στο ραχιαίο κέρας και στα γάγγλια των ραχιαίων ριζών (George  et 

al., 1994- Mansour et al., 1994α- Mansour et al., 1994β). 

 O µ-OR ως πρωτεΐνη συνεντοπίζεται µετασυναπτικά όπως προκύπτει από τον 

µετασυναπτικό µοριακό δείκτη για τους δενδρίτες MAP2. Ωστόσο, υπάρχουν 

ορισµένες περιπτώσεις συν-εντοπισµού µε τον παράγονται Tau και την 

συναπτοφυσίνη, τα οποία είναι δείκτες για νευράξονες όπως στην συµπληρωµατική 

οπτική οδό και στους πρωτογενείς προσαγωγούς νευρώνες που καταλήγουν στο 

ραχιαίο κέρας του νωτιαίου µυελού (Arvidsson  et al., 1995α - Harrison et al., 1998). 

Ο προσυναπτικός εντοπισµός του µ-OR στους πρωτογενείς προσαγωγούς νευρώνες 

του ραχιαίου κέρατος του νωτιαίου µυελού, οι οποίοι αναστέλλουν την αποδέσµευση 

γλουταµινικού, δίνει στον µ-OR ρυθµιστικό ρόλο στη µετάδοση των αισθητικών 

ερεθισµάτων από τις ίνες C (µικρής διαµέτρου ίνες χωρίς µυελίνη για τη µετάδοση 

απαλών µηχανικών, θερµικών και χηµικών ερεθισµάτων όπως φαγούρα και αβλαβής 

θερµότητα) και τις ίνες Αδ (διάµεσης διαµέτρου ίνες µε µυελίνη για τη µετάδοση 

ισχυρότερων αισθήσεων από µηχανικά, θερµικά και χηµικά ερεθισµάτα όπως 

υψηλότερη θερµότητα και πόνος). 

Η κεντρική φαιά ουσία (ΚΦΟ: periaqueductal grey) είναι µια περιοχή του 

µεσεγκεφάλου που εµπλέκεται στον κεντρικό έλεγχο της µεταβίβασης του πόνου. Η 

απαγωγός εκροή ερεθισµάτων από την ΚΦΟ µεταβιβάζεται στον νωτιαίο µυελό όπου 

δρα αναστέλλοντας την µετάδοση των ερεθισµάτων πόνου από τις προσαγωγές ίνες 

και είναι στο σύνολό της γνωστή ως κατιούσα ανασταλτική οδός ελέγχου. Στην ΚΦΟ 

ο µ-OR συναντάται σε υψηλή πυκνότητα και η αναλγησία που προκαλούν κάποια 

οπιοειδή έχει προταθεί ότι προκαλείται από την αποµάκρυνση του κατασταλτικού 

τόνου του γ-αµινοβουτυρικού οξέος (GABA) σε αυτή την περιοχή του εγκεφάλου. Το 

GABA είναι ο κύριος κατασταλτικός διαβιβαστής στον εγκέφαλο και δρα µειώνοντας 

ή αποτρέποντας την εκροή αναλγητικών νευροδιαβιβαστών από την ΚΦΟ.  

Μελέτες σε knockout (KO) ποντίκια για τον µ-OR έδειξαν ότι αυτά εµφάνιζαν 

αυξηµένη ευαισθησία σε θερµικό αλλά όχι σε µηχανικό πόνο καταδεικνύοντας ότι η 

αναλγητική δράση του µ-OR είναι διαφορετική και εξαρτάται από το είδος του 
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ερεθίσµατος. Καµία από τις προβλεπόµενες επιδράσεις ή παρενέργειες της µορφίνης 

δεν παρατηρήθηκαν σε ποντίκια που στερούνται τον µ-OR. Τα KO δεν εµφάνιζαν 

αναλγησία ή αλλαγή στον τόνο του αναπνευστικού συστήµατος µετά τη χορήγηση 

µορφίνης ή άλλων εξωγενώς χορηγούµενων οπιοειδών αγωνιστών (Mogil and Grisel, 

1998). Τα δεδοµένα από KO ποντίκια για τον µ-OR καταδεικνύουν ότι αυτός ο 

υποδοχέας είναι ένας θεµελιώδης παίκτης στην επεξεργασία του αισθήµατος 

ανταµοιβής τόσο από φυσικά ερεθίσµατα όσο και από την κατάχρηση ουσιών. Η 

ισχυρή του αυτή επίδραση συµβάλλει στην χρήση ναρκωτικών για ψυχαγωγικούς 

σκοπούς και διευκολύνει την έναρξη των εθιστικών συµπεριφορών (Contet et al., 

2004). Το ισχυρό αίσθηµα επιβάβευσης των µ-OR αγωνιστών πιθανόν συµβάλλει 

στην αναφερόµενη επιτυχία της οπιοειδούς θεραπείας ενάντια στην κατάθλιψη 

(Tenore, 2008). Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, δύο ερευνητικές οµάδες ανέφεραν 

µείωση στις αγχώδεις και καταθλιπτικές συµπεριφορές σε ποντικούς µε ανεπάρκεια 

σε µ-OR, υποδεικνύοντας το παράδοξο ο µ-OR να έχει και κατευναστικό ρόλο στη 

ρύθµιση συναισθηµατικών αντιδράσεων (Filliol et al., 2000- Yoo, et al., 2004), 

δείχνοντας ότι η εµπλοκή του υποδοχέα αυτού σε µηχανισµούς ελέγχου της διάθεσης 

µπορεί να είναι πιο περίπλοκη από ό, τι αναµενόταν προηγουµένως (Lutz and Kieffer, 

2013). 

Η καταστολή του αναπνευστικού συστήµατος µέσω της µείωσης της 

ευαισθησίας των χηµειοϋποδοχέων σε υπερκαπνία και η µείωση των εκκρίσεων και 

των περισταλτικών κινήσεων του γαστρεντερικού σωλήνα µε συνεπακόλουθη 

δυσκοιλιότητα συγκαταλέγονται στις σηµαντικές παρενέργειες που σχετίζονται µε 

τους αγωνιστές του µ-OR. Οι κύριες αναλγητικές επιδράσεις του µ-OR και των 

αγωνιστών του προκαλούνται από την κεντρική ενεργοποίηση του, ενώ ο αριθµός 

των συνηθισµένων παρενεργειών του ρυθµίζεται από την ενεργοποίηση των 

περιφερικά εβρισκόµενων υποδοχέων. Για το λόγο αυτό προτείνεται η περιφερική 

δράσης µ-OR ανταγωνιστών, όπως η µεθυλοναλτρεξόνη που έχει ελεγχθεί σε 

κλινικές δοκιµές, ώστε να µειωθούν αυτές οι παρενέργειες (McDonald and Lambert, 

2005).  

 

1.3 Ο κ-οπιοειδής υποδοχέας 

 

Ο κ-οπιοειδής υποδοχέας (κ-OR)  ήταν ο δεύτερος της οικογένειας των 

οπιοειδών υποδοχέων που κλωνοποιήθηκε αρχικά από τον εγκέφαλο του αρουραίου 

(Chen et al., 1993β - Meng et al., 1993- Li et al., 1993), και ακολούθησε το κ-cDNA 
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του ποντικού  (Yasuda et al., 1993 – Nishi et al., 1994) και του ανθρώπου (Mansson 

et al., 1994- Simonin et al., 1995- Zhu et al., 1995) και επίσης ο τρίτος που 

κρυσταλλώθηκε (Wu et al., 2012). Στον άνθρωπο το γονίδιό του κ-OR, OPRK1, 

βρίσκεται στο  χρωµόσωµα 8 στην περιοχή 8q11.2 έχει έκταση 26 kbp και 

αποτελείται από 4 εξώνια που δίνουν την κωδικοποιούσα αλληλουχία και 1 επιπλέον 

που αποτελεί την 5΄αµετάφραστη περιοχή του mRNA ενώ δίνει 3 διαφορετικά 

προϊόντα µατίσµατος. Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι θέσεις µατίσµατος των γονιδίων των 

µ, δ και κ-OR είναι στα ίδια αµινοξέα των κωδικοποιουσών αλληλουχιών γεγονός 

που δείχνει ότι εξελίχθηκαν από κοινό προγονικό γονίδιο.  

 

Εικόνα 2. ∆οµικό µοντέλο του κ-OR στο οποίο εµφανίζονται όλα τα αµινοξέα µε κώδικα 

ενός γράµµατος. Οι γκρι κύκλοι δείχνουν τα συντηρηµένα κατάλοιπα των τριών υποτύπων 
(µ-, δ- και κ-OR), ενώ οι µαύροι τα υψηλά συντηρηµένα κατάλοιπα ανάµεσα στα µέλη της 
οικογένειας Α των GPCRs. Στην αµινοτελική πλευρά (εξωκυττάρια) µε Υ εµφανίζεται η 
γλυκοζυλίωση σε δυο κατάλοιπα ασπαραγίνης (Ν) καθώς και η δισουλφιδική γέφυρα 
ανάµεσα στις δυο κυστεΐνες της 1ης 

 και 2ης εξωκυττάριας θηλιάς. Στη καρβοξυτελική πλευρά 
(ενδοκυττάρια) εµφανίζεται µια 4η ενδοκυττάρια θηλιά (κατά άλλους 8η έλικα) που προκύπτει 
από µια συντηρηµένη παλµυτιλιωµένη κυστεΐνη του καρβοξυτελικού άκρου.  

 
Ο κ-OR εµφανίζει ένα τρίτο πρότυπο κατανοµής οπιοειδών υποδοχέων στον 

εγκέφαλο. Το κ-mRNA ανιχνεύεται στο προτείχισµα (claustrum), στον επικλινή 

πυρήνα, στο οσφρητικό φύµα, στη µέση προοπτική περιοχή, στον βασικό πυρήνα της 

τελικής ταινίας, στην αµυγδαλή, στους περισσότερους υποθαλαµικούς πυρήνες, στη 
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µέση προεξοχή, στον µίσχο της υπόφυσης, στη µέλανα ουσία, στην κοιλιακή περιοχή 

της καλύπτρας, στους πυρήνες της ραφής, στον πυρήνα της µονήρους οδού και στο 

νωτιαίο στα γάγγλια των ραχιαίων ριζών. Αν και αυτό το πρότυπο έκφρασης 

αλληλεπικαλύπτεται γενικά µε αυτό των µ και δ υποδοχέων, υπάρχουν διαφορές στα 

επίπεδα έκφρασης των διαφόρων mRNAs. Ως διακριτό χαρακτηριστικό της 

κατανοµής του κ-OR µπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι τα επίπεδα του mRΝΑ του 

είναι υψηλά σε αρκετούς πυρήνες του υποθαλάµου. Ο εντοπισµός των κ-υποδοχέων 

σε δενδριτικές περιοχές τόσο στο ινδικό χοιρίδιο όσο και στον επίµυ τοποθετεί τον κ-

OR µετασυναπτικά (Arvidsson  et al.,1995b- Harrison et al., 1998). 

Ο κ-OR, όπως πολλοί GPCR ανάµεσά τους και οι µ και δ υποδοχείς, υφίστανται 

µεταµεταφραστικές τροποποιήσεις όπως είναι η γλυκοζυλίωση η οποία εµπλέκεται 

στην έκφραση των GPCR στην κυτταρική επιφάνεια και στην επαγόµενη από 

αγωνιστές ρύθµιση τους (Hawtin et al., 2001- Karpa et al., 1999 - Mialet-Perez et al., 

2004 – Kohno et al., 2002). Η αποµάκρυνση της Ν-γλυκοζυλίωσης οδηγεί στη 

µειωµένη έκφραση στην κυτταρική επιφάνεια των περισσότερων GPCR όπως ο δ-OR 

(Law et al., 1985). Η γλυκοζυλίωση είναι µια σηµαντική τροποποίηση κατά τη 

διάρκεια των διαδικασιών ωρίµανσης πολλών µεµβρανικών πρωτεΐνών. Αρχικά 

λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα µε την µετάφραση γλυκοζυλίωση Ν-τύπου µε γλυκάνες 

πλούσιες σε µαννόζες στο ενδοπλασµατικό δίκτυο (Ε∆). Ακολουθεί µερική αποκοπή 

κάποιων µορίων γλυκόζης και µαννόζης από τις γλυκάνες τόσο Ε∆ όσο και στο 

σύµπλεγµα Golgi. Η προσθήκη της Ν-ακετυλογλυκοζαµίνης, της γαλακτόζης, και του 

σιαλικού οξέος γίνεται στα κυστίδια Golgi προκειµένου να δηµιουργηθούν γλυκάνες 

περίπλοκου τύπου. Για κάποιες πρωτεΐνες λαµβάνει χώρα επίσης και Ο-

γλυκοζυλίωση σε κατάλοιπα Thr και Ser επίσης στα Golgi (Alberts et al., 2002). Οι 

πλήρως γλυκοζυλιωµένες πρωτεΐνες µεταφέρονται τελικά στην κυτταροπλασµατική 

µεµβράνη. ∆ιερεύνηση του τύπου της γλυκοζυλίωσης του ανθρώπινου κ-OR (hκ-OR) 

έδειξε ότι αυτός υφίσταται γλυκοζυλίωση τόσο Ν όσο και Ο-τύπου. Ο Ν-τύπος 

γλυκοζυλίωσης βρέθηκε να είναι σηµαντικός για την σταθερότητα του υποδοχέα 

τόσο κυτταροπλασµατικά όσο και πάνω στην κυτταρική µεµβράνη. Η Ν-

γλυκοζυλίωση προστατεύει τον υποδοχέα από τη φωσφορυλίωση, την 

απευαισθητοποίηση, την εσωτερίκευση και τελικά την καταστροφή του, διαδικασία 

που επάγει η παρουσία αγωνιστή όµως την ίδια ώρα καθυστερεί την ωρίµανσή του 

και την προαγωγή του από το Ε∆ στα κυστίδια Golgi (Li et al., 2007).  
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Σε ότι αφορά την φυσιολογική σηµασία του κ-οπιοειδούς υποδοχέα, ποντικοί 

µε ανεπάρκεια σ’ αυτόν (knockout) δεν εµφανίζουν αλλαγή στα βασικά επίπεδα 

ευαισθησίας σε θερµικό ή µηχανικό πόνο, όµως η ευαισθησία τους σε 

ενδοπεριτοναϊκές ενέσεις οξικού οξέος αυξάνεται (Simonin et al., 1998) και ως εκ 

τούτου, οι κ-αγωνιστές µπορεί να είναι καλά αναλγητικά στη θεραπεία του 

σπλαγχνικού πόνου (Gebhart et al., 2000). Αντίθετα µε τα νεογνά άγριου τύπου, τα κ-

OR knockout ποντίκια δεν παρουσιάζουν δυσφορία ή συµπεριφορά αποστροφής 

συσχετιζόµενη µε επιλογή τοποθεσίας ως απόκριση σε κ-ειδικούς αγωνιστές 

(Simonin et al., 1998). Η συµπεριφορά στέρησης σε απόκριση στη ναλοξόνη, 

µειώνεται στα knockout ποντίκια µετά από χρόνια λήψη µορφίνης (Gaveriaux-Ruff 

and Kieffer, 2002 - Simonin et al., 1998). Οι ποντικοί µε ανεπάρκεια στον κ-OR δεν 

εµφανίζουν αλλαγές στην αναλγησία που προκαλείται από στρες µετά από δοκιµή 

εξαναγκασµένης κολύµβησης (Gaveriaux-Ruff et al., 2003), ενώ είναι πιθανό ότι ο κ-

OR συµµετέχει σε συναισθηµατικές αποκρίσεις που οφείλονται σε στρες όπως έχει 

δειχθεί από την µειωµένη αναλγησία και ακινησία που εµφανίζουν τα ζώα µε 

ελαττωµατικό γονίδιο προδυνορφίνης ως απόκριση σε στρες. Αυτό το φαινόµενο έχει 

επίσης παρατηρηθεί και σε ποντίκια άγριου τύπου κατά τη χορήγηση του κ-ειδικού 

ανταγωνιστής norΒΝΙ (McLaughlin et al., 2003β). Στις έρευνες για την εξάρτηση, το 

σύστηµα δυνορφίνης/κ-OR σίγουρα θεωρείται σηµαντικό στην πρόκληση αντι-

ανταµοιβής µε δραστικότητα αντίθετη προς τον µ-OR (Wee and Koob, 2010). Τα 

δεδοµένα από knockout ζώα είναι σύµφωνα µε την άποψη ότι η δραστηριότητα του 

κ-OR µειώνει τονικά την ανταµοιβή και την εξάρτηση σε ουσίες όπως η κοκαΐνη 

(Bruchas et al., 2010α), αν και αυτό δεν είναι ανιχνεύσιµο για όλες τις ουσίες στις 

οποίες γίνεται κατάχρηση. Ακόµα, είναι πλέον αποδεδειγµένο ότι η δραστηριότητα 

του κ-OR ενισχύεται από διάφορους στρεσογόνους παράγοντες όπως η κοινωνική 

ήττα ή η επαναλαµβανόµενη εξαναγκασµένη κολύµβυση, και ότι επίσης συµµετέχει 

στην ψυχοπαθολογία που προκαλεί το στρες (Knoll et al., 2010). Λόγω της έντονης 

συσχέτισης του άγχους µε τη στρατολόγηση του κ-OR δεν αποτελεί έκπληξη ότι, σε 

αντίθεση µε τα ποντίκια µε ανεπάρκεια στον δ-OR, οι ποντικοί µε ανεπάρκεια στον κ-

OR δεν διέφεραν από τα ποντίκια-µάρτυρες σε κλασικά συµπεριφορικά πρότυπα που 

προκύπτουν από έκθεση σε ήπιες αγχώδεις δοκιµασίες και έδειχναν καταθλιπτικές 

συµπεριφορές (Filliol et al., 2000). 
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Εικόνα 3. Σχηµατική αναπαράσταση της δράσης των οπιοειδών υποδοχέων στον έλεγχο 

της αναλγησίας στην κεντρική φαιά ουσία (ΚΦΟ) και στον µεγάλο πυρήνα της ραφής 

(ΜΠΡ). Στην ΚΦΟ και στον ΜΠΡ η ενεργοποίηση των πρωτογενών νευρώνων θεωρείται ότι 
επάγει αναλγησία µέσω της ενεργοποίησης των πρωτογενών νευρώνων της καθοδικής 
κατασταλτικής οδού ελέγχου µε αποτέλεσµα τον περιορισµό της µετάδοσης των 
αλγαισθητικών ερεθισµάτων από τους προσαγωγούς αισθητήριους νευρώνες προς τον 
εγκέφαλο. Οι δευτερογενείς νευρώνες δρουν αρνητικά στην αναλγησία παράγοντας GABA 
νευροδιαβιβαστή που καταστέλλει τους πρωτογενείς νευρώνες (απαγορευτικά σήµατα). Οι 
αγωνιστές του µ-OR (πράσινος) δρουν έµµεσα αναλγητικά καταστέλλοντας την παραγωγή 
GABA από τα δευτερογενή κύτταρα, αποκαταστέλλοντας τους πρωτογενείς νευρώνες που 
προάγουν τελικά την αναλγησία (η δράση του µ-OR και των αγωνιστών του δείχνεται µε 
πράσινα βέλη και Χ). Οι υποδοχείς κ-OR και NOP (κόκκινοι) εντοπίζονται στα πρωτογενή 
κύτταρα και δρουν αντιαναλγητικά (µε κόκκινα βέλη και Χ) στην δράση του µ-OR 
καταστέλλοντας απευθείας τους πρωτογενείς νευρώνες εµποδίζοντας την αναλγησία (Pan et 
al.,2000- McDonald and Lambert, 2005). 
 

Το πλεονέκτηµα των αγωνιστών του κ-OR έναντι άλλων οπιοειδών προσδετών 

είναι ότι δεν προκαλούν αναπνευστική καταστολή. Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι 

οι κ-αγωνιστές εµφανίζουν επίσης και αντι-οπιοειδή δράση µειώνοντας την 

αναλγησία που προκαλείται από ενδογενώς απελευθερωθέντα ή από εξωγενώς 

χορηγούµενα οπιοειδή που δρουν στον µ-OR. Έχει υποτεθεί ότι αυτή η δράση των κ-

αγωνιστών  προκαλείται από µια διακριτή κατανοµή των κ-OR που βρίσκονται στα 

πρωτογενή κύτταρα του µεγάλου πυρήνα της ραφής (ΜΠΡ ή NRM: nucleus raphe 
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magnus), µια οµάδα κυτταρικών σωµάτων που βρίσκονται στον µεσεγκέφαλο. Η 

παραγωγή νευρικών ώσεων από τον ΜΠΡ, ο οποίος αποτελεί µέρος της 

κατερχόµενης ανασταλτικής οδού ελέγχου, δρα στην άµβλυνση της µετάδοσης του 

πόνου στο επίπεδο του νωτιαίου µυελού. Ο µεγάλος πυρήνας της ραφής αποτελείται 

από πρωτογενή και δευτερογενή νευρικά κύτταρα των οποίων οι νευράξονες 

τερµατίζουν στο νωτιαίο µυελό. Πιστεύεται ότι οι νευρικές ώσεις που προκύπτουν 

από τα δευτερογενή κύτταρα διευκολύνουν την αλγαισθησία (αίσθηση του πόνου) 

ενώ οι ώσεις των πρωτογενών κυττάρων την παρεµποδίζουν. Η αναλγησία που 

προκύπτει από εξωγενώς χορηγούµενους οπιοειδείς αγωνιστές οφείλεται κυρίως σε 

δράση στον µ-OR υποδοχέα. Έχει δειχθεί ότι οι µ-OR υποδοχείς βρίσκονται µόνο στα 

δευτερογενή κύτταρα του ΜΠΡ και η ενεργοποίηση του µ-OR σ’αυτά οδηγεί σε 

αναστολή της έκλυσης του γ-αµινοβουτυρικού οξέος (GABA) προσυναπτικά µε 

αποτέλεσµα η κατασταλτική δράση που αυτός προκαλεί στους πρωτογενείς νευρώνες 

να σταµατάει και έτσι οι τελευταίοι να µπορούν να διεγερθούν και να προάγουν την 

αναλγησία στο επίπεδο του νωτιαίου µυελού. Οι κ-OR µαζί µε τους υποδοχείς 

νοσισεπτίνης εντοπίζονται µόνο στους πρωτογενείς νευρώνες του ΜΠΡ και δρουν 

αντι-αναλγητικά όταν ενεργοποιούνται εµποδίζοντας την ώση που ξεκινάει από τα 

πρωτογενή κύτταρα και εµποδίζοντας έµµεσα την αναλγητική δράση των 

δευτερογενών κυττάρων που προέρχεται από τον µ-OR (βλ. εικόνα 3) (McDonald and 

Lambert, 2005).  

 

1.4 Ο οπιοειδής υποδοχέας ORL-1 ή NOP 
 

Ο υποδοχέας της νοσισεπτίνης/ορφανίνης FQ, ORL-1 ή NOP, ήταν ο 

τελευταίος που κλωνοποιήθηκε το 1994 στον άνθρωπο (Mollereau et al., 1994), τον 

αρουραίο (Bunzow et al., 1994- Fukuda et al., 1994- Chen et al., 1994 - Wang et al., 

1994c- Wick et al., 1994), και τον ποντικό (Nishi et al., 1994), και ο τελευταίος που 

κρυσταλλώθηκε (Thompson et al., 2012). Eν αντιθέσει µε τους άλλους τρεις 

υποδοχείς, µ, δ και κ, η ανακάλυψή του προηγήθηκε της εύρεσης του ενδογενούς 

αγωνιστή του γι’ αυτό και αρχικά θεωρήθηκε ορφανός υποδοχέας. Το ανθρώπινο 

γονίδιο του ORL-1 ή NOP (OPRL1) χαρτογραφήθηκε στο χρωµόσωµα 20 στην 

περιοχή 20q13.33 (Kieffer, 1997) και η οργάνωσή της κωδικοποιούσας αλληλουχίας 

του σε εσώνια – εξώνια  είναι σχεδόν ταυτόσηµη µε εκείνες των µ-, δ - και κ –

οπιοειδών υποδοχέων, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα τέσσερα γονίδια έχουν κοινό 

πρόγονο και ως εκ τούτου ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Η συστοίχιση αλληλουχιών 
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cDNA και πολυπεπτιδικών αλυσίδων µεταξύ του ORL-1 ή NOP και των µ. δ, και κ-

OR έδειξε ότι µεταξύ τους υπάρχει υψηλή συντήρηση κυρίως στις περιοχές των 

ενδοκυττάριων θηλιών και τις διαµεµβρανικές µε υψηλότερη συντήρηση στο 2ο, 3ο 

και 7ο διαµεµβρανικό τµήµα, µεσαία στο 1ο, 5ο και 6ο και χαµηλή στο 4ο 

διαµεµβρανικό τµήµα. Όλες οι άλλες περιοχές µε εξαίρεση την 1η  εξωκυττάρια θηλιά  

εµφανίζουν πολύ χαµηλή αµινοξική συντήρηση. Ο ORL-1 σε επίπεδο όξινων 

αµινοξέων στην εξωκυττάρια επιφάνειά του και ειδικά στην 2η εξωκυττάρια θηλιά 

µοιάζει περισσότερο µε τον κ-OR (Meunier, 1997). 

Ιστοχηµικές µελέτες ανίχνευσης µε υβριδισµό σε τµήµατα του εγκεφάλου 

ποντικού και σε τοµές του νωτιαίου µυελού έδειξαν εντοπισµό των ORL-1 

µεταγράφων σε  πολλές διακριτές περιοχές, κυρίως σε φλοιϊκές και 

φλοιοµεταιχµιακές περιοχές (αµυγδαλή, ιππόκαµπος, στέλεχος επίφυσης, 

διάφραγµα), σε περιοχές του υποθαλάµου (κοιλιακός έσω πυρήνας και 

παρακοιλιακός πυρήνας υποθαλάµου), στο εγκεφαλικό στέλεχος (υποµέλας τόπος, 

παραβραχιόνιος πυρήνας, κεντρική φαιά ουσία και ραχιαίος πυρήνας της ραφής) και 

επίσης στα ραχιαία και κοιλιακά κέρατα του νωτιαίου µυελού (Bunzow et al., 1994- 

Fukuda et al., 1994- Mollereau et al., 1994- Wick et al., 1994- Lachowicz et al., 

1995). Το mRNA του ORL-1 είναι επίσης παρόν σε κυτταρικά σώµατα των γαγγλίων 

της ραχιαίας ρίζας (Wick et al., 1994). Εκτεταµένες ανοσοϊστοχηµικές 

χαρτογραφήσεις της πρωτεΐνης ORL-1 στο κεντρικό νευρικό σύστηµα του 

αρουραίου, απέδωσε κατανοµές σύµφωνες µε εκείνες που λαµβάνονται από τις 

µελέτες in situ υβριδισµού, υποδεικνύοντας ότι ο ORL-1 εκφράζεται εντοπισµένα 

κυρίως σε διάµεσους νευρώνες (Anton et al., 1996). 

Η ευρεία κατανοµή και ο εντοπισµός του ORL-1 mRNA και της πρωτεΐνης, 

έδειξε ότι ο υποδοχέας έχει τη δυνατότητα να ρυθµίζει µία ποικιλία κεντρικών 

διαδικασιών, συµπεριλαµβανοµένης της µάθησης και της µνήµης, της προσοχής και 

των συναισθηµάτων, της κίνησης στον χώρο και τον έλεγχο των κινήσεων του 

σώµατος, την οµοιόσταση, την νευροενδοκρινική έκκριση και ουσιαστικά κάθε 

µεταβολή της αισθητικής αντίληψης όπως οπτική, ακουστική, οσφρητική, γευστική, 

σωµατοαισθητική και αίσθηση του πόνου. Ωστόσο, χρησιµοποιώντας την πιο 

ευαίσθητη τεχνική αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης µε αντίστροφη 

µεταγραφάση (RT-PCR) (Wang et al., 1994c) αναφέρθηκε επίσης η παρουσία του 

ORL-1 mRNA στο έντερο του αρουραίου, στους σκελετικούς µύες, στον σπερµατικό 

πόρο και στον σπλήνα όπως και σε αρκετούς τύπους λεµφοκυττάρων στο ποντίκι και 
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στον άνθρωπο που εµπλέκουν τον εν λόγω υποδοχέα και µε το ανοσοποιητικό 

(Halford et al., 1995- Wick et al., 1995). 

Σε κυτταρικό επίπεδο o ORL-1 παράγει παρόµοιες δράσεις µε εκείνες των 

κλασικών οπιοειδών υποδοχέων µε αποτέλεσµα τη µειωµένη νευρωνική 

διεγερσιµότητα και την αναστολή της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών. Η 

εξωγενής χορήγηση του αγωνιστή του ORL-1, νοσισεπτίνη/ορφανίνη FQ (Ν/ΟFQ), 

έχει αποδειχθεί ότι έχει επιπτώσεις στη µετακίνηση, στις αποκρίσεις του στρες, στη 

διατροφή, στη µάθηση και τη µνήµη, στην ανταµοιβή/εθισµό καθώς και την 

δραστηριότητα του ουρογεννητικού συστήµατος. Η ορφανίνη έχει δειχθεί σε 

εργαστηριακές συνθήκες να έχει µια αντιαναλγητική δράση που προάγει το αίσθηµα 

του πόνου όταν εφαρµόζεται υπερνωτιαία ενώ όταν ενίεται στον νωτιαίο µυελό 

προκαλεί αναλγησία σε υψηλές δόσεις και υπεραλγησία στις χαµηλές δόσεις. Η 

αντιαναλγητική δράση της νοσισεπτίνης πιθανολογείται ότι είναι η αιτία για την 

προαγωγή του πόνου υπερνωτιαία δρώντας είτε καταστέλλοντας τον παραγόµενο 

ενδογενή οπιοειδή τόνο είτε αναστέλλοντας την αναλγησία που επάγεται µετά από 

στρες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δοκιµών στα πειραµατόζωα. Η αντιοπιοειδής 

δράση της Ν/OFQ οφείλεται στον εντοπισµό του ORL-1 στους πρωτογενείς νευρώνες 

του µεγάλου πυρήνα της ραφής (ΜΠΡ) στα οποία και δρα ανασταλτικά 

καταστέλλοντας την αναλγησία που προκαλούν µε τις νευρικές τους ώσεις κατά 

τρόπο παρόµοιο µε την δράση του κ-OR (Pan et al., 2000). Πιστεύεται ότι τα 

ενδογενή επίπεδα της Ν/OFQ δρουν ρυθµιστικά θέτοντας όρια στην αντίληψη του 

πόνου δεδοµένου ότι οι ανταγωνιστές του ORL-1 δρουν προκαλώντας µακράς 

διαρκείας αναλγησία εξίσου αποτελεσµατική µε τη µορφίνη. Οι ORL-1 ανταγωνιστές 

λοιπόν µπορεί να έχουν µια πιθανή µελλοντική χρήση ως νέα αναλγητικά φάρµακα ή 

ως φαρµακευτικά συµπληρώµατα για να µειώνουν την ποσότητα του κλασσικού 

οπιοειδούς φαρµάκου που απαιτείται για να παραχθεί αναλγησία και κατά συνέπεια 

να µειώνουν τις παρενέργειες που προκύπτουν από την χρήση κλασσικών οπιοειδών 

φαρµάκων. 

Το σύστηµα του ORL-1 και της Ν/OFQ πιστεύεται ότι παίζει ένα ρόλο στην 

ανάπτυξη της ανοχής στην αναλγησία που προκαλεί η µορφίνη διότι knockout (ΚΟ) 

ποντίκια για τον ORL-1 δείχνουν µερική απώλεια ανοχής στη µορφίνη ενώ υπάρχει 

µια αύξηση της παραγωγής της Ν/OFQ σε ποντίκια µε χρόνια ανοχή στη µορφίνη. Οι 

µελέτες στους ORL-1 knockout ποντικούς επιβεβαίωσαν ότι η ανοχή στην µορφίνη 

σ’ ότι αφορά την αναλγητική της δράση ήταν αρκετά εξασθενηµένη αλλά δεν έδειξαν 
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η έλλειψη του υποδοχέα να έχει επίδραση στην άµεση οξεία απόκρισή τους στη 

µορφίνη. Ο ρόλος αυτός του ORL-1 έχει επίσης επιβεβαιωθεί µέσω της επίδρασης 

ισχυρών εκλεκτικών ανταγωνιστών του ORL-1 που επίσης περιορίζουν την ανοχή 

στη µορφίνη. Αυτά τα ευρήµατα δείχνουν ότι το σύστηµα ORL-1- Ν/OFQ συµβάλλει 

στην νευρωνική πλαστικότητα που εµπλέκεται στην ανάπτυξη της ανοχής στη χρόνια 

έκθεση σε µορφίνη. (McDonald and Lambert, 2005). 

 

1.5 Περιοχές των οπιοειδών υποδοχέων που ευθύνονται για τις αλληλεπιδράσεις 

µε τους προσδέτες τους, µε τις G πρωτεΐνες ή µε άλλους υποδοχείς 

 

Αλληλεπιδράσεις των οπιοειδών υποδοχέων µε τους προσδέτες τους  

Εκτεταµένες µελέτες µε τη µέθοδο της σηµειακής µεταλλαξογένεσης, τη χρήση 

χιµαιρικών υποδοχέων ή τη χρήση ολιγοπεπτιδίων που αντιστοιχούν σε περιοχές των 

υποδοχέων, έχουν βοηθήσει στο να προσδιοριστούν οι συγκεκριµένες περιοχές που 

εµπλέκονται στη αλληλεπίδραση των οπιοειδών υποδοχέων µε τους προσδέτες τους, 

στην ενεργοποίηση των G-πρωτεϊνών και των τελεστών τους όπως και στην 

αλληλεπίδραση των οπιοειδών υποδοχέων µε όµοιους ή ανόµοιους υποδοχείς (όµο- 

και έτερο- διµερισµός). Με αναλύσεις που βασίστηκαν σε σηµειακές µεταλλάξεις, 

χίµαιρες υποδοχέων και υπολογιστική µοντελοποίηση κατέστη προφανές ότι όλοι οι 

OR µοιράζονται κάποια κοινά δοµικά χαρακτηριστικά που οριοθετούν έναν όµοιο 

θύλακα δέσµευσης οπιοειδών προσδετών αλλά και ξεχωριστά στοιχεία που 

επιβάλλουν την εκλεκτικότητα και την υψηλή συγγένεια του εκάστοτε προσδέτη και 

διακρίνουν τους διάφορους υπότυπους OR (Pogozheva et al., 1998 - Minami and 

Satoh, 1995- Law and Loh, 1999). Ο κοινός θύλακας δέσµευσης των OR αποτελείται 

από µια εσωτερική συντηρηµένη περιοχή ανάµεσα στις διαµεµβρανικές α-έλικες 

(∆Μ) 3, 4, 5, 6, και 7 και εν µέρει από τµήµατα των εξωκυττάριων  θηλιών που όµως 

διαφέρουν αρκετά ανάµεσα στους OR υπότυπους. Τα τµήµατα αυτά των θηλιών σε 

συνδυασµό µε τις εξωκυττάριες άκρες των ∆Μ παίζουν ρόλο στην εκλεκτικότητα του 

προσδέτη, ιδίως για τα πεπτίδια, καθορίζοντας την διάκριση ανάµεσα στους 

υπότυπους OR. Οι µεγάλοι προσδέτες όπως το DPDPE ή το norBNI καταλαµβάνουν 

σχεδόν όλο το διαθέσιµο χώρο µέσα στον θύλακα δέσµευσης και αλληλεπιδρούν µε 

αµινοξικά κατάλοιπα τόσο των συντηρηµένων όσο και των µεταβλητών περιοχών, 

ενώ µικρότερα αλκαλοειδή όπως η µορφίνη, αλληλεπιδρά κυρίως µε τα συντηρηµένα 

κατάλοιπα στον πυθµένα της κοιλότητας πρόσδεσης. Οι αλκαλοειδείς ανταγωνιστές 
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(όπως η ναλοξόνη) δεσµέυονται ελαφρά βαθύτερα στο θύλακα σύνδεσης από τους 

αγωνιστές και έτσι παρεµποδίζουν στερεοχηµικά τη µετατόπιση του ∆Μ3 και του 

∆Μ7, αποτρέποντας µια ενεργή στερεοδιαµόρφωση, οδηγώντας έτσι σε λειτουργικό 

ανταγωνισµό (Pogozheva et al., 1998- Befort et al., 1996- Xue et al., 1994). Έτσι 

λοιπόν φαίνεται ότι οι εξωκυττάριες θηλιές (eL) λειτουργούν σαν πύλη επιλογής 

ορισµένων µόνων προσδετών αποκλείοντας άλλους και δεν αποτελούν αυτές 

καθεαυτές το σηµείο υποδοχής του προσδέτη. Σε ότι αφορά την εκλεκτικότητα 

προσδετών των OR για τον µ-OR την επιλογή την κάνει η 1η και η 3η εξωκυττάρια 

θηλιά (µ-e1L και µ-e3L αντίστοιχα), για τον κ-OR η 2η (κ-e2L) και για τον δ-OR η 3η 

(δ-e3L) (Metzger and Ferguson, 1995- Chavkin et al., 2001-  Wang et al., 1994β- 

Paterlini et al., 1997- Meng et al., 1996-  Varga et al., 1996). 

 
Αλληλεπιδράσεις των οπιοειδών υποδοχέων µε τις G πρωτεΐνες 

Η ενεργοποίηση των GPCRs επιφέρει κινήσεις στα διαµεµβρανικά τµήµατα 

που επάγονται από τον προσδέτη και οδηγούν σε αλλαγή της στερεοδιαµόρφωσης και 

σε έκθεση των ενδοκυττάριων θηλιών καθιστώντας τες πιο εύκολα προσβάσιµες για 

τις G πρωτεΐνες. Ερευνητικές προσεγγίσεις κάνοντας χρήση χιµαιρικών υποδοχέων, 

που εφαρµόστηκαν στην περίπτωση των α2, β2-αδρενεργικών (Dohlman et al., 1991) 

και των Μ2, Μ3- µουσκαρινικών υποδοχέων (Bluml et al., 1994α και β), έδειξαν 

σαφώς ότι 3η ενδοκυτταρική θηλιά (i3L) είναι ο καθοριστικός παράγοντας της 

σύζευξης και της εξειδίκευσης της αλληλεπίδρασης µε τις διάφορες υποµονάδες των 

G πρωτεϊνών. Αναλύσεις µε σηµειακές µεταλλάξεις σε πολλούς υποδοχείς στην 

περιοχή αυτή εντόπισαν ότι τα κρίσιµα αµινοξικά κατάλοιπα της i3L βρίσκονται στα 

άκρα αυτής πλησίον δηλαδή του ∆Μ 5 (Burstein et al., 1996), και του ∆Μ 6 

τµήµατος (Burstein et al., 1995- Liu et al., 1995). Αντιθέτως η 2η ενδοκυτταρική 

θηλιά (i2L) είναι λιγότερο σηµαντική για την επιλογή της G πρωτεΐνης, αλλά 

σηµαντική για την αποτελεσµατικότητα της ενεργοποίησης της (Kobilka, 1992- 

Wess, 1997- Gether, 2000). 

Σε ότι αφορά τoν δ-OR, µελέτες σηµειακών υποκαταστάσεων σε ολόκληρο τον 

υποδοχέα έδειξαν ότι η πρόσδεση ενός δ-αγωνιστή στην δ-e3L και σε περιοχές του 

Ν-άκρου οδηγεί σε αποσταθεροποίηση των αλληλεπιδράσεων στα τµήµατα ∆Μ6 και 

∆Μ 7 προς την εξωκυττάρια πλευρά τους. Η είσοδος του προσδέτη στον θύλακα 

δέσµευσης διαταράσσει τις υδρόφοβες και υδρόφιλες αλληλεπιδράσεις εντός των 

ελικών ∆Μ 3, 6, και 7. Οι µετακινήσεις αυτών των ελίκων προωθούνται προς το 
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κάτω µέρος του υποδοχέα διασπώντας τους ιοντικούς δεσµούς και εκθέτοντας τελικά 

τις ενδοκυττάριες περιοχές του υποδοχέα, αφήνοντάς τες προσβάσιµες προς τις G 

πρωτεΐνες και τους λοιπούς τελεστές (Decaillot et al., 2003). Σηµειακές 

υποκαταστάσεις στον µ-ΟR στα διαµεµβρανικά τµήµατα 2, 4 και 6, στο µοτίβο DRY 

της µ-i2L ή στην µ-i3L, οδήγησαν σε απόκτηση ιδιοσύστατης δραστηριότητας από 

τον υποδοχέα (ικανότητα να προάγει σηµατοδότηση εν τη απουσία αγωνιστή) ή 

αλλαγή στην δραστικότητα αγωνιστών (Chavkin et al.,  2001- Huang et al., 2001- 

Law et al., 1999) όπως και µετάπτωση αγωνιστή σε ανταγωνιστή (Claude et al., 

1996). 

Η χρήση µια σειράς λειτουργικών χιµαιρικών µ-δ οπιοειδών υποδοχέων έδειξε 

ότι αντίθετα µε τον µ-OR, ο δ-OR ενεργοποιεί αποτελεσµατικά την φωσφολιπάση C 

(PLC) αλληλεπιδρώντας µε την Gα16 στα κύτταρα COS-7. Γι’ αυτήν την 

αλληλεπίδραση δείχθηκε ότι η 3η ενδοκυττάρια θηλιά (δ-i3L) µαζί µε το δ-

καρβοξυτελικό άκρο (δ-CT)  παρέχουν επαρκή σηµεία επαφής µε την Gα16, ενώ η 

πρώτη ενδοκυττάρια θηλιά του δ-OR (δ-i1L) συµβάλει στον καθορισµό της 

πιστότητας της αλληλεπίδρασης  (Chan et al., 2003). Η χρήση µικρογονιδίων που 

κωδικοποιούσαν ενδοκυτταρικές θηλιές διαφόρων GPCR όπως ο α1Β-αδρενεργικός 

υποδοχέας (α1Β-ΑR), ο D1A-ντοπαµινεργικός υποδοχέας (D1ADR) ή ο Μ1-

µουσκαρινικός υποδοχέας ακετυλοχολίνης (Μ1-ΑChR) έδειξε ότι η έκφραση της i3L 

ή της τέταρτης ενδοκυτταρικής θηλιάς (i4L: αρχικό τµήµα του καρβοξυτελικού 

άκρου) των υποδοχέων σε κύτταρα που εκφράζαν τον οµόλογο υποδοχέα ή υποδοχέα 

που συζεύγνυται µε τον ίδιο υπότυπο των Gα υποµονάδων οδηγούσε  σε 

παρεµπόδιση της αλληλεπίδρασης του υποδοχέα µε την Gαq πρωτεΐνη  αλλά και σε 

αναστολή της κυτταρικής του σηµατοδότησης (Hawes et al., 1994- Luttrell et al., 

1993). Χρησιµοποιώντας ένα πεπτίδιο της καρβοξυτελικής άκρης της i3L του α2-

αδρενεργικού υποδοχέα (α2-ΑR) επισηµασµένου µε ιχνηθέτη φωτοσυγγένειας έδειξε 

αλληλεπίδραση της περιοχής αυτής µε τις Gαο και τις Gβγ  υποµονάδες (Taylor et al 

1994). 

Σε ότι αφορά τους µ- και δ- οπιοειδείς υποδοχείς, µελέτες του εργαστηρίου µας 

µε τη χρήση συνθετικών πεπτιδίων έδειξαν ότι η τρίτη ενδοκυτταρική θηλιά, που 

αποτελείται από µια ιδιαίτερα συντηρηµένη περιοχή 23 αµινοξέων, και το αρχικό 

τµήµα του καρβοξυτελικού άκρου τους είναι οι περιοχές αλληλεπίδρασης των 

υποδοχέων αυτών µε τις G πρωτεΐνες, αλλά και µε την αδενυλική κυκλάση 

(Merkouris et al., 1996- Georgoussi et al., 1997- Megaritis et al., 2000- Georgoussi et 



23 

 

al., 2006). Επιπλέον, η χρήση ενός µικρογονιδίου που κωδικοποιεί την τρίτη 

ενδοκυτταρική θηλιά του δ-οπιοειδούς υποδοχέα ως χιµαιρικό πεπτίδιο µε την 

τρανσφεράση της γλουταθειόνης (GST: glutathione-S-transferase), έδειξε ότι αυτό το 

τµήµα µπορεί να δράσει ως αναστολέας της σύζευξης των µ- και δ- οπιοειδών 

υποδοχέων µε τις G πρωτεΐνες και να εµποδίσει τη  σηµατοδότηση µέσω αυτών όπως 

επίσης και τη σηµατοδότηση του α2-ΑR που επίσης συζευγνύεται µε τις Gαi/o 

υποµονάδες (Morou and Georgoussi, 2005). Η περεταίρω χρήση GST-χιµαιρικών 

πεπτιδίων της i3L και των καρβοξυτελικών άκρων των µ-OR και δ-OR (GST-δ-i3L, 

GST-µ-CT και GST-δ-CT αντίστοιχα) έδειξε σε µελέτες του εργαστηρίου µας για 

πρώτη φορά ότι το σύµπλοκο της Gβγ υποµονάδας προσδένεται τόσο στην δ-i3L όσο 

και στα µ και δ-CT και φάνηκε η σηµασία και των δύο αυτών περιοχών στη 

λειτουργία και τη σηµατοδότηση των µ και δ υποδοχέων (Morou and Georgoussi, 

2005 - Georgoussi et al., 2006- Georgoussi, 2008). Με την χρήση των ίδιων 

χιµαιρικών τµηµάτων προσδιορίστηκε η πρόσδεση και των Gα υποµονάδων των G 

πρωτεϊνών. Το καρβοξυτελικό άκρο του δ- οπιοειδούς υποδοχέα δείχθηκε ότι 

προσδένει τις Gα υποµονάδες σε όλες τις διαµορφώσεις, στην ετεροτριµερή Gαβγ, 

στην ανενεργή Gα-GDP αλλά και στην ενδιάµεση ενεργή Gα-GTPγS κατάσταση. 

Αντίθετα, το καρβοξυτελικό άκρο του µ-OR δεν µπορεί να αλληλεπιδράσει απευθείας 

µε την Gα υποµονάδα σε καµία διαµόρφωση (Georgoussi et al., 2006). Τα 

καρβοξυτελικά άκρα των οπιοειδών υποδοχέων δείχθηκε τόσο από έρευνες του δικού 

µας εργαστηρίου όσο και από άλλους ότι αποτελούν περιοχές έντονης 

αλληλεπίδρασης των υποδοχέων αυτών µε άλλες πρωτεΐνες (Georgoussi et al., 2008- 

Georgoussi et al., 2012) αλλά επίσης παίζουν ρόλο σε ρυθµιστικούς µηχανισµούς 

υπεύθυνους για την απευαισθητοποίηση, την εσωτερίκευση και την µειορύθµιση των 

υποδοχέων που θα αναφερθούν αναλυτικότερα παρακάτω.  

 
Αλληλεπιδράσεις των οπιοειδών υποδοχέων µε άλλους υποδοχείς 

 

Ο διµερισµός είναι ένας µηχανισµός ρύθµισης της σηµατοδότησης από 

διάφορες κατηγορίες υποδοχέων της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης, και υπάρχουν 

εκτενείς αναφορές και για τον διµερισµό πολλών GPCRs (Terrillon and Bouvier, 

2004), συµπεριλαµβανοµένων και των οπιοειδών υποδοχέων (Waldhoer et al., 2004). 

Ειδικότερα έχουν παρατηρηθεί τόσο διµερή του ίδιου οπιοειδούς υποδοχέα, όπως 

στην περίπτωση του δ-OR (Cvejic and Devi, 1997), αλλά και οµοδιµερή ανάµεσα σε 

διαφορετικούς υπότυπους οπιοειδών υποδοχέων όπως µ-δ (Rothman et al., 1986, 
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1988, 1989-  Gomes et al., 2000- George et al., 2000) και δ-κ (Jordan and Devi, 

1999). Στην πραγµατικότητα, o οµοδιµερισµός των OR µεταξύ τους έχει δειχθεί ότι 

µεταβάλλει τις ιδιότητες των οπιοειδών προσδετών  και µπορεί επίσης να επηρεάσει 

την κυκλοφορία των υποδοχέων εντός του κυττάρου τόσο σε κυτταροκαλλιέργειες 

(Jordan et al., 2001) όσο και in vivo (He et al., 2002- Van Rijn et al., 2010). 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το διµερές δ-κ – οπιοειδών υποδοχέων, ενώ ο δ-

OR από µόνος του εσωτερικεύεται και οδηγείται σε καταστροφή στα λυσοσώµατα 

αντίθετα µε τον κ-OR που ανακυκλώνεται, στο διµερές δ-κ υπερισχύει ο µηχανισµός 

εσωτερίκευσης του κ-OR µε αποτέλεσµα να έχουµε µειωµένη εσωτερίκευση του 

διµερούς όταν εκτίθεται σε αγωνιστές είτε του δ-OR είτε του κ-OR (Jordan and Devi, 

1999). 

Υπάρχουν επίσης αναφορές για ετεροδιµερισµό των οπιοειδών υποδοχέων και 

µε άλλους GPCR τύπους όπως ο υποδοχέας του παράγοντα P µε τον µ-OR (Pfeiffer et 

al., 2003) και ο β2-αδρενεργικός υποδοχέας µε τον δ-OR και τον κ-OR (Jordan et al., 

2001- McVey et al., 2001). Σε όλες τις παραπάνω µελέτες διάφορες µέθοδοι 

ανίχνευσης των οµοδιµερών (OR µεταξύ τους) ή των ετεροδιµερών (OR µε άλλους 

GPCR) έχουν χρησιµοποιηθεί µε τις πιο κοινές να είναι πειράµατα πρόσδεσης 

ραδιοσηµασµένων αγωνιστών, επισήµανση των υποδοχέων µε διαφορετικούς 

αντιγονικούς επιτόπους και συνανοσοκατακρήµνιση, ή µε την µέθοδο της 

βιοφωταύγειας µε µεταφορά ενέργειας ανάµεσα σε δυο διαφορετικούς ιχνιθέτες 

καθένας από τους οποίους σηµαίνει ξεχωριστό υποδοχέα (BRET).  

Για τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η συναρµολόγηση και η ωρίµανση των 

διµερών GPCR υποδοχέων υπάρχουν τουλάχιστον τρία πιθανά σενάρια: α) οι GPCR 

συντίθενται στο ενδοπλασµατικό δίκτυο (E∆) και χωρίς να υποστούν κάποια 

µετάπτωση φθάνουν στη κατάσταση αυτή στην κυτταρική µεµβράνη όπου τελικά η 

εµφάνιση του αγωνιστή καθοδηγεί τον διµερισµό τους, β) οι GPCR συντίθενται στο 

κυτταρόπλασµα και συναρµολογούνται ως διµερή σε ένα ενδοκυτταρικό διαµέρισµα 

και φτάνουν έτσι στην κυτταρική επιφάνεια και η επίδραση αγωνιστή οδηγεί σε 

σηµαντική µεταβολή στα επίπεδα των διµερών, ή γ) οι GPCRs µετά τη σύνθεσή τους 

συγκεντρώνονται και συναρµολογούνται σε ένα ενδοκυτταρικό διαµέρισµα (E∆, 

σύµπλεγµα Golgi ή εκκριτικά κυστίδια) και τελικά φτάνουν στην κυτταρική 

επιφάνεια ως διµερή/ολιγοµερή ενώ η παρουσία αγωνιστή δεν επηρεάζει σηµαντικά 

τα επίπεδα των διµερών/ολιγοµερών  (Rios et al., 2001). Σε ότι αφορά τα δοµικά 

στοιχεία που επιτρέπουν τον διµερισµό ανάµεσα στους GPCR δεν είναι γνωστά 
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πολλά πράγµατα ακόµα αλλά τα διαµεµβρανικά τµήµατα των υποδοχέων 

πιθανολογείται ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο στην συναρµολόγηση. Σε σχέση µε τους 

οπιοειδείς υποδοχείς, η καρβοξυτελική ουρά έχει δειχθεί ότι διευκολύνει τον 

οµοδιµερισµό του δ-OR µε τον εαυτό του (Cvejic and Devi, 1997). Ένα 

µεταλλαγµένος δ-OR µε έλλειψη 15 αµινοξέων του C-άκρου του δεν εµφανίζει 

σηµαντικό επίπεδο διµερισµού, γεγονός που υποδηλώνει ότι η περιοχή αυτή του 

υποδοχέα παίζει σηµαντικό ρόλο στον διµερισµό του. Η έλλειψη στην περιοχή του 

καρβοξυτελικού άκρου πιθανώς µεταβάλλει τη διαµόρφωση του υποδοχέα και οδηγεί 

σε µείωση των αλληλεπιδράσεων των διαµεµβρανικών του τµηµάτων (Rios et al., 

2001). 

 

2. Σηµατοδότηση των οπιοειδών υποδοχέων 

 
Όπως όλοι οι GPCR έτσι και οι OR µεταδίδουν το σήµα τους όχι δρώντας 

άµεσα στους τελεστές αλλά έµµεσα µέσω άλλων πρωτεϊνών που µεταφέρουν το σήµα 

τους, µε τους κύριους αλληλεπιδρώντες εταίρους για τον σκοπό αυτό να είναι οι G 

πρωτεΐνες. Τόσο οι κλασσικοί µ, δ και κ-οπιοειδείς υποδοχείς όσο και ο ORL-1 

αλληλεπιδρούν κυρίως µε τις ανασταλτικές G πρωτεΐνες (τύποι Gi/o). Η 

ενεργοποίηση των OR οδηγεί σε µια σειρά από γεγονότα όπως α) µειωµένη 

παραγωγή κυκλικού AMP (cAMP) (Standifer and Pasternak, 1997) λόγω της 

αναστολής της δράσης της αδενυλικής κυκλάσης, β) εκροή ιόντων Κ+ που οδηγεί 

στην υπερπόλωση της κυτταρικής µεµβράνης λόγω του ανοίγµατος των GIRK 

καναλιών Κ+ και γ) κλείσιµο των ευαίσθητων στο δυναµικό ενδοκυτταρικών 

διαύλων ασβεστίου (VSCC) που τελικά οδηγεί στον περιορισµό της απελευθέρωσης 

νευροδιαβιβαστών (Law et al., 2000). Συνολικά τα γεγονότα αυτά οδηγούν σε 

µειωµένη διεγερσιµότητα των νευρικών κυττάρων που οδηγεί σε µείωση στη 

µετάδοση των νευρικών ερεθισµάτων. 

 

2.1 Οι G πρωτεΐνες ως κλασικοί αλληλεπιδρώντες εταίροι των 

οπιοειδών υποδοχέων 
 

Οι G πρωτεΐνες είναι κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες που βρίσκονται σε στενή 

γειτνίαση µε την κυτταροπλασµατική µεµβράνη και συζεύγνυνται µε τους GPCR 

υποδοχείς και ονοµάζονται έτσι γιατί δεσµεύουν GTP. Οι G πρωτεΐνες µετάγουν το 

σήµα από την ενεργοποίηση ενός υποδοχέα από τον προσδέτη του στο εσωτερικό του 
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κυττάρου επάγοντας ενδοκυτταρικές αποκρίσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τις 

φυσιολογικές αποκρίσεις των ιστών και των οργανισµών. Ρυθµίζουν µία ποικιλία 

ενζύµων και διαύλων ιόντων που ονοµάζονται τελεστές επειδή οι αλλαγές στην 

δραστηριότητα τους επάγουν µεταβολές στις ενδοκυττάριες συγκεντρώσεις ιόντων ή 

στα δεύτερα επίπεδα αγγελιοφόρων του κυττάρου (όπως το cAMP ή η τριφωσφορική 

ινοσιτόλη), που τελικά οδηγούν σε κυτταρική απόκριση. Ο ρόλος τους είναι 

σηµαντικός στον προσδιορισµό της ειδικότητας των σηµάτων και της χρονικής 

διάρκειας των κυτταρικών αποκρίσεων. Οι G πρωτεΐνες αποτελούνται από τρία 

πολυπεπτίδια: µια Gα υποµονάδα που δεσµεύει και υδρολύει το GTP, µια Gβ 

υποµονάδα, και µια Gγ υποµονάδα. Οι β και γ υποµονάδες σχηµατίζουν ένα διµερές 

που διασπάται µόνο όταν µετουσιωθεί και εποµένως αποτελεί λειτουργικό µονοµερές 

(Neer, 1995). Η κλωνοποίηση των ανθρώπινων γονιδίων τους, βασισµένη στην 

οµολογία τους, έχει καθορίσει ότι οι ανθρώπινες G πρωτεΐνες προκύπτουν από 33 

γονίδια, 16 εκ των οποίων κωδικοποιούν για 21 Gα υποµονάδες, 5 γονίδια που 

κωδικοποιούν για αντίστοιχες 5 Gβ υποµονάδες και 12 γονίδια για 12 Gγ υποµονάδες  

(Downes and Gautam, 1999).  

 

2.1.1  Κύκλος ενεργοποίησης των G πρωτεϊνών  

 

Οι ετεροτριµερείς G πρωτεΐνες δρουν ως µοριακοί διακόπτες που είναι 

ανενεργές όταν δεσµεύουν GDP, και βρίσκονται στην ετεροτριµερή κατάσταση και 

ενεργές όταν η Gα υποµονάδα δεσµεύει GTP οπότε το τριµερές είναι χωρισµένο σε 

Gα και Gβγ υποµονάδες. Στην κατάσταση ηρεµίας, το GDP είναι δεσµευµένο µε την 

Gα υποµονάδα η οποία είναι σε σύµπλοκο µε το διµερές Gβγ και σχηµατίζει ένα 

ανενεργό ετεροτριµερές που δεσµεύεται στον υποδοχέα. Τόσο η Gα όσο και οι Gβγ 

υποµονάδες µπορούν να συνδέονται µε τον υποδοχέα. Το µονοµερές Gα-GDP µπορεί 

επίσης να αλληλεπιδρά από µόνο του µε τον υποδοχέα αλλά η αλληλεπίδραση 

ενισχύεται σε µεγάλο βαθµό από το Gβγ διµερές (Neer, 1995- Hamm, 1998). Η 

αλληλεπίδραση Gα-Gβγ χρησιµεύει για να ενισχύσει τον εντοπισµό των πρωτεϊνών 

στην µεµβράνη και τη σύζευξη µε τον υποδοχέα καθώς και να επιβραδύνει την 

αυθόρµητη διάσπαση του GDP.  
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Εικόνα 4. Ο κύκλος ενεργοποίησης των G πρωτεϊνών. Στην κατάσταση ηρεµίας, οι G 
πρωτεΐνες βρίσκονται στην ετεροτριµερή ανενεργή κατάσταση κατά την οποία οι Gα 
υποµονάδες (µπλε) προσδένουν το GDP (απάλό κίτρινο) και είναι συνδεδεµένες µε τις Gβ 
(τιρκουάζ) και Gγ (πορτοκαλί) υποµονάδες. Η πρόσδεση του αγωνιστή στον GPCR (ροζ) έχει 
ως αποτέλεσµα δοµικές αλλαγές του υποδοχέα που αυξάνουν τη συγγένειά του για το 
ετεροτριµερές των G πρωτεϊνών και επάγουν την αποδέσµευση του GDP από την Gα. Όταν η 
κενή θέση νουκλεοτιδίου της Gα καταληφθεί από ένα µόριο GTP (έντονο κίτρινο) το 
τριµερές σύµπλοκο διασπάται σε Gα-GTP και Gβγ διµερές που αποµακρύνονται από τον 
υποδοχέα και στη συνέχεια ενεργοποιούν µια ποικιλία Gα ή Gβγ τελεστών αντίστοιχα. Η 
σηµατοδότηση τερµατίζεται µε την υδρόλυση του GTP σε GDP από την Gα υποµονάδα, 
αντίδραση που επιταχύνεται από τους Ρυθµιστές της Σηµατοδότησης των G πρωτεΐνών (RGS 
πρωτεΐνες) (απαλό πορτοκαλί). 
 

Η δέσµευση του αγωνιστή αλλάζει τη στερεοδιαµόρφωση του υποδοχέα µε 

επακόλουθες αλλαγές στη διαµόρφωση των ενδοκυτταρικών περιοχών του. Αυτές οι 

αλλαγές έχουν σαν αποτέλεσµα την πρόσδεση του συµπλόκου Gα-GDP/Gβγ στον 

υποδοχέα και την ενεργοποίηση του. Ο υποδοχέας δρώντας ως παράγοντας 

ανταλλαγής νουκλεοτιδίων γουανίνης (GEF: guanine-nucleotide exchange factor) 

καταλύει την απελευθέρωση του GDP και την επακόλουθη δέσµευση ενός µορίου 

GTP στην Gα υποµονάδα, το οποίο είναι σε υψηλότερη αφθονία (Oldham and 

Hamm, 2008). Η νουκλεοτιδική θέση της Gα υποµονάδας του ετεροτριµερούς 
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περιβάλλεται από τρεις ευέλικτες περιοχές διακόπτες που υφίστανται δραµατικές 

αλλαγές στη διαµόρφωσή τους ανάλογα µε την κατάσταση φωσφορυλίωσης του 

νουκλεοτιδίου (Bohm et al, 1997- Wall et al., 1998). Η δέσµευση του GTP και οι 

επακόλουθες µεταβολές στις περιοχές του διακόπτη έχουν ως αποτέλεσµα την 

αποσύνδεση της GTP-συνδεδεµένης Gα υποµονάδας από τις Gβγ. Σε αυτό το σηµείο, 

η ενεργοποιηµένη υποµονάδα Gα και το Gβγ ετεροδιµερές είναι σε θέση να 

αλληλεπιδράσουν µε τελεστές όπως η αδενυλική κυκλάση, η φωσφολιπάση C, οι 

µικρές GTPασες (RhoGEFs) και οι δίαυλοι ιόντων (Clapham and Neer, 1997- Κimple 

et al., 2011). Η µετάδοση του σήµατος τερµατίζεται µε την δράση GTPάσης της Gα 

υποµονάδας, οπότε και επανέρχεται στην αρχική, ανενεργή διαµόρφωση της και 

σχηµατίζει το ετεροτριµερές σύµπλοκο µε τις Gβγ υποµονάδες. Ο ρυθµός 

απενεργοποίησης των G πρωτεϊνών είναι ο παράγοντας περιορισµού της κυτταρικής 

απόκρισης και εξαρτάται από την ταχύτητα µε την οποία η υποµονάδα Gα υδρολύει 

το GTP σε GDP (Hamm, 1998). Τα τελευταία 25 χρόνια βρέθηκε ότι µια οικογένεια 

πρωτεϊνών, οι ρυθµιστές της σηµατοδότησης των G πρωτεϊνών (RGS: regulators of G 

protein signalling) προσδένονται στην ενεργή Gα υποµονάδα και επιταχύνουν το 

ρυθµό υδρόλυσης του GTP από αυτές οδηγώντας ταχύτερα στην µετάπτωση των G 

πρωτεϊνών στην ανενεργή κατάσταση και οι οποίες θα αναφερθούν εκτενέστερα 

παρακάτω (Κimple et al., 2011). 

 

2.1.2 Οι Gα υποµονάδες  
 

Οι G-πρωτεΐνες συνήθως οµαδοποιούνται ανάλογα µε την οµοιότητα της Gα 

υποµονάδας σε τέσσερις κύριες κατηγορίες τις Gαs, Gai/o, Gaq/11 και Ga12/13 

(Cabrera-Vera et al., 2003). Ένας αριθµός από κρυσταλλικές δοµές των διαφορετικών 

Gα υποµονάδων από τις τέσσερις οικογένειες, καθώς και των Gβγ ετεροδιµερών, 

είναι διαθέσιµα και έχουν παράσχει το πλαίσιο της κατανόησης της σχέσης δοµής και 

λειτουργίας των πρωτεϊνών αυτών (Baltoumas et al., 2013). Οι Gα υποµονάδες έχουν 

υιοθετήσει µια καλά διατηρηµένη δοµή που αποτελείται από ένα ελικοειδές αµινο-

τελικό άκρο, που είναι µία περιοχή αποτελούµενη από έξι α-ελίκες και µία περιοχή 

GΤΡάσης που σχηµατίζεται από πέντε-έλικες που περιβάλλουν ένα β-πτυχωτό πεδίο 

από έξι αντιπαράλληλες αλυσίδες (Lambright et al., 1994). Η περιοχή της GΤΡάσης 

υδρολύει το GTP και παρέχει τις περισσότερες από τις επιφάνειες πρόσδεσης της Gα 

υποµονάδας για τις Gβγ, τους υποδοχείς, τους τελεστές και τις ρυθµιστικές πρωτεΐνες 

όπως οι RGS. H περιοχή που εµπλέκεται στη δέσµευση και την υδρόλυση του GTP 
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είναι δοµικά όµοια και στα άλλα µέλη της υπεροικογένειας των GΤΡασών 

συµπεριλαµβανοµένων των µικρών πρωτεϊνών G και των παραγόντων επιµήκυνσης 

(Hamm, 1998). Η GΤΡάση της Gα διαθέτει τρεις ευέλικτες περιοχές που ονοµάζονται 

διακόπτες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και µπορούν να υιοθετήσουν διαφορετικές διαµορφώσεις κατά 

την ενεργοποίηση της υποµονάδας. Η Gβ αλληλεπιδρά µε την Gα υποµονάδα µέσω 

επαφής ενός υδρόφοβου θύλακα που δηµιουργείται από τους διακόπτες Ι και II, 

καθώς και από ένα τµήµα του Ν-άκρου της Gα (Wall et al., 1995 - Baltoumas et al., 

2013). 

Οι Gα υποµονάδες κυµαίνονται σε µέγεθος 39 έως 45 kDa και είναι 

τροποποιηµένες αµινοτελικά µε οµοιοπολική σύνδεση των λιπαρών οξέων 

µυριστικού ή/και παλµιτικού. Η Ν-µυριστοϋλίωση συµβαίνει µόνο στα µέλη της 

οικογένειας Gαi και είναι το αποτέλεσµα της συν-µεταφραστικής προσθήκης 

κορεσµένου λιπαρού οξέος µε 14 άνθρακες προς τη γλυκίνη του νέου Ν-τελικού 

άκρου της πρωτεΐνης που προκύπτει µετά την αποµάκρυνση της εναρκτήριας 

µεθειονίνης. Όλες οι υποµονάδες Gα, µε εξαίρεση την ειδική για τους φωτοϋποδοχέις 

Gαt ή τρανσδουσίνη, περιέχουν παλµιτικό οξύ µε 16 άτοµα άνθρακα συνδεδεµένο µε 

θειοεστερικό δεσµό µε µία κυστεΐνη κοντά στο Ν-άκρο της υποµονάδας. Οι λιπιδικές 

τροποποιήσεις των Gα υποµονάδων είναι σηµαντικές για τον εντοπισµό τους στην 

κυτταρική µεµβράνη. Η µυριστοϋλίωση των Gαi προηγείται χρονοτοπικά της 

παλµιτοϋλίωσης. Η παλµιτοϋλίωση παίζει βασικό ρόλο στη σταθερή προσκόλληση 

των Gα στη µεµβράνη και είναι αντιστρεπτά ρυθµιζόµενη ενώ η µυριστοϋλίωση 

συµβάλλει αθροιστικά στον µεµβρανικό εντοπισµό (Chen and Manning, 2001). 

Αντιθέτως η έκφραση µόνο µυριστοϋλιωµένων αλλά όχι παλµιτοϋλιωµένων Gαi/o 

έχει ως αποτέλεσµα τον εντοπισµό ενός σηµαντικού µέρους των υποµονάδων αυτών 

στο κυτταρόπλασµα (Galbiati et al., 1994). Η µυριστοϋλίωση ή/και η παλµιτοϋλίωση 

των Gα υποµονάδων επηρεάζει τη στόχευση τους σε συγκεκριµένες περιοχές της 

κυτταρικής µεµβράνης και ρυθµίζει τις αλληλεπιδράσεις µε άλλες πρωτεΐνες, όπως η 

αδενυλική κυκλάση, οι Gβγ και οι GPCRs (Chen and Manning, 2001- Moffett et al., 

2000 - Myung et al., 1999 - McCudden et al., 2005). Πολλές Gα υποµονάδες 

αποτελούν υποστρώµατα φωσφορυλίωσης για την PKC και τουλάχιστον µια είναι 

υπόστρωµα για φωσφορυλίωση από την p21-ενεργοποιούµενη πρωτεϊνική κινάση. Η 

φωσφορυλίωση και στις δύο περιπτώσεις αναστέλλει τις αλληλεπιδράσεις αυτών των 

υποµονάδων µε το ετεροδιµερές Gβγ και µε τις RGS πρωτεΐνες. Αρκετές Gα 

υποµονάδες φωσφορυλιώνονται επίσης σε θέσεις τυροσίνης (Chen and Manning, 
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2001). Επιπλέον, έχει δειχθεί η συµµετοχή του πρωτεασώµατος στην αποικοδόµηση 

των µελών Gαq και Gα16, της οικογένειας Gq των Gα υποµονάδων, διότι βρέθηκε 

ότι αναστολείς πρωτεασώµατος µειώνουν την αποικοδόµησή τους. Η παλµιτοϋλίωση 

της Gαq δείχθηκε ότι προστατεύει την υποµονάδα αυτή από την πρωτεοσωµική 

αποικοδόµηση (Johansson et al., 2005). 

Οι τύποι των Gα υποµονάδων βάσει οµοιότητας στην αλληλουχία τους 

χωρίζονται στις εξής οικογένειες: 

Η οικογένεια των Gαi/o: περιλαµβάνει τα µέλη Gαi1-3, Gαo1-2, Gαgust, Gαz, 

Gαtrod και Gαtcon. Τα µέλη της οικογένειας αυτής Gαi1-3, Gαo και Gαz είναι οι κύριοι 

αλληλεπιδρώντες εταίροι των οπιοειδών υποδοχέων (Standifer and Pasternak, 1997). 

Λειτουργικά θεωρούνται ανασταλτικές Gα υποµονάδες διότι αναστέλλουν τη δράση 

της αδενυλικής κυκλάσης, και των καναλιών Ca+2, ενώ αντίθετα διεγείρουν τα 

κανάλια Κ+ και ενεργοποιούν την Src τυροσινική κινάση και συµµετέχουν στη θετική 

ρύθµιση των ERK/MAP κινασών (Extracellular signal-Regulated protein Kinase). Οι 

Gαtrod και Gαtcon, που βρίσκονται στα ραβδία και τα κωνία του οθαλµού αντίστοιχα, 

µετέχουν στην µεταγωγή σήµατος από τους φωτοϋποδοχείς ρυθµίζοντας τη 

φωσφοδιεστεράση του cGMP (cyclic guanosine monophosphate) ενώ η Gαgust µετέχει 

στη µετάδοση της γεύσης από τους γευστικούς υποδοχείς. Όλες οι Gαi/o µε εξαίρεση 

την Gαz, είναι ευαίσθητες στην βακτηριακή τοξίνη του κοκίτη (pertussis toxin ή 

PTX) η οποία τις ριβοζυλιώνει µε ADP (αδενοσική διφωσφορική ριβόζη) και τις 

αδρανοποιεί διατηρώντας τες στη ADP-ετεροτριµερή µορφή. 

Η οικογένεια των Gαs: περιλαµβάνει τα µέλη Gαs και Gαolf. Λειτουργικά 

θεωρούνται ενεργοποιητικές Gα λόγω του ότι βρέθηκε να ενεργοποιούν την 

αδενυλικής κυκλάσης και ήταν οι πρώτες που ανακαλύφθηκαν από τους Alfred 

Gilman and Martin Rodbell οι οποίοι τελικά βραβεύτηκαν µε Nobel 

Φυσιολογίας/Ιατρικής το 1994 (Gilman, 1995- Rodbell, 1995). Οι Gαs υποµονάδες 

επίσης ρυθµίζουν την ενεργοποίηση των µεγάλων καναλιών Κ+ και της Src κινάσης 

και είναι ευαίσθητες σε ADP-ριβοζυλίωση από την βακτηριακή τοξίνη της χολέρας 

(cholera toxin sensitive ή CTX). Η Gαolf µετέχει στην αίσθηση της όσφρησης 

µετάγοντας το σήµα των οσφρητικών χηµειοϋποδοχέων.  

Η οικογένεια των Gαq/11: περιλαµβάνει τα µέλη Gαq, Gα11, Gα14, Gα15 και 

Gα16. Οι υποµονάδες αυτές ενεργοποιούν τις ισοµορφές της φωσφολιπάσης Cβ 

(PLCβ) η οποία καταλύει τη διάσπαση της 4,5-διφωσφορο-φωσφατίδυλο-ινοσιτόλης 

(PIP2) της µεµβράνης σε 1,4,5-τριφωσφορική ινοσιτόλη (IP3) και 1,2-
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διακυλογλυκερόλη (DAG) που αποτελούν δεύτερους αγγελιοφόρους. Επίσης τα µέλη 

της Gαq οικογένειας ενεργοποιούν διαύλους Κ+ (Milligan and Kostenis, 2006). Οι 

Gα14 και Gα16 έχει δειχθεί ότι επίσης αλληλεπιδρούν µε τους οπιοειδείς υποδοχείς 

δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ρυθµίζουν και PLC ελεγχόµενα µονοπάτια (Ho et al., 

2001- Lee et al., 1998).   

Τέλος η οικογένεια των Gα12/13 µε µέλη τις Gα12 και Gα13 ρυθµίζει τις 

µικρού µοριακού βάρους GTPασες όπως η RhoA, µέσω τελεστών όπως οι 

φωσφολιπάσες D και Cε, και άλλων πρωτεϊνών που διαθέτουν δοµικά µοτίβα όµοια 

µε Dbl και πλεκστρίνη. Οι Gα12 και Gα13 ρυθµίζουν επίσης τις πρωτεΐνες PDZ-

RhoGEF, LARG (leukemia associated RhoGEF) και p115RhoGEF που επιταχύνουν 

την ανταλλαγή GDP µε GTP από την RhoA, παρατεταµένη ενεργοποίηση της οποίας 

οδηγεί σε κυτταρικές τροποποιητικές αποκρίσεις (McCudden et al., 2005). 

Η ταυτοποίηση των Gα υποµονάδων που αλληλεπιδρούν µε ένα συγκεκριµένο 

υπότυπο υποδοχέα είναι πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί σειρά προσεγγίσεων λόγω 

του ότι συχνά οι υποδοχείς αλληλεπιδρούν µε ένα πλήθος διαφορετικών υποµονάδων. 

Η πιο απλή προσέγγιση είναι να αποµονωθεί το σύµπλοκο Gα-υποδοχέα και να 

προσδιοριστεί η Gα υποµονάδα µε ανοσοστύπωση. Ωστόσο, επειδή την εποχή που 

γινόντουσαν οι έρευνες αυτές για τους OR λίγα καλά αντισώµατα για τις Gα 

υποµονάδες ήταν διαθέσιµα ακολουθήθηκαν εναλλακτικές προσεγγίσεις βάσει: 1) της 

διαµεσολαβούµενης από αγωνιστή απενεργοποίησης και ραδιοσήµανσης των Gα, 2) 

της αδρανοποίησης των α υποµονάδων και συσχέτισής τους µε την απώλεια 

συγκεκριµένης λειτουργίας, και 3) της ανασύστασης των διαφόρων συστατικών σε 

ένα φυσικό ή συνθετικό σύστηµα-µοντέλο (Standifer and Pasternak, 1997). 

Πολλές διαφορετικές ερευνητικές οµάδες έδειξαν ότι οι δ-OR µπορούν να 

αλληλεπιδρούν µε πολλαπλές Gα πρωτεΐνες. Μελέτες επισήµανσης των Gα 

υποµονάδων σε κύτταρα NG108-15 (σύντηξη από γλοίωµα αρουραίου και 

νευροβλάστωµα ποντικού) έδειξαν ότι ο δ-OR αλληλεπιδρά µε τις Gαi2, Gαi3, και 

Gαo. Λειτουργικές µελέτες στο ίδιο κυτταρικό σύστηµα µε χρήση PTX και 

ανασύστασης των Gα υποµονάδων προσδιόρισαν ότι η Gαo είναι υπεύθυνη για την 

αναστολή της δραστικότητας διαύλων Ca++, ενώ η χρήση αντιορών ειδικών έναντι 

των διαφορετικών Gα υποµονάδων έδειξαν ότι µόνο η Gαi2 ευθύνεται για την 

αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης (Standifer and Pasternak, 1997). 

Χρησιµοποιώντας την ίδια προσέγγιση, µόνο αντιοροί έναντι ισοµορφων της Gαo 

οδήγησαν σε µειωµένη δέσµευση αγωνιστή από τον δ-OR σε οµογενοποιήµατα 
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εγκεφάλου αρουραίου (Georgoussi et al., 1993). Επίσης οι ίδιοι αντιοροί έναντι της 

Gαo πέτυχαν να συνανοσοκατακρηµνίσουν τον δ-OR (Georgoussi et al., 1995). 

Απενεργοποίηση των Gαi/o υποµονάδων µε [α-32P]-GTP-αζιδοανιλίδιο επαγόµενη 

από αγωνιστή ή από ΡΤΧ έδειξε ότι οι Gα συµµετέχουν στη δ-OR ενεργοποίηση στα 

NG108–15 κύτταρα µε την ακόλουθη σειρά: Gαi3> Gαi2> Gαo2. Ανοσοκατακρήµνιση 

των επισηµασµένων Gα υποµονάδων µε [α-32P]-GTP-αζιδοανιλίδιο από ειδικούς 

αντιορούς, σε κυτταρικές σειρές νευροβλαστώµατος ποντικού ή ωοθηκικών 

κυττάρων κινέζικου χάµστερ (CHO), που εξέφραζαν σταθερά τον δ-OR ποντικού 

έδειξαν την ικανότητα του υποδοχέα να αλληλεπιδρά µε τις Gαi3, Gαi2, Gαo1 και 

Gαo2 υποµονάδες. Η αλληλεπίδραση γινόταν µε τρόπο ανεξάρτητο του αγωνιστή 

δείχνοντας ιδιοσύστατη ικανότητα του δ-OR να αλληλεπιδρά µε τις Gα υποµονάδες 

(Standifer and Pasternak, 1997). Σε ανθρώπινη κυτταρική σειρά νευροβλαστώµατος 

SHSY5Y η ίδια τεχνική έδωσε λίγο διαφορετικά αποτελέσµατα ως προς την 

προτίµηση αλληλεπίδρασης του δ-OR: Gαi1> Gαo1> Gαi3> Gαi2 (Laugwitz et al., 

1993). Τέλος σε ΗΕΚ293 κύτταρα επιµολυσµένα µε τον DOR-1, η επίδραση της PTX 

έδειξε ότι η αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης από τον δ-ειδικό αγωνιστή DPDPE 

παρεµποδιζόταν ενώ όταν στα ίδια κύτταρα συνεκφραζόταν η Gαz το φαινόµενο 

αποκαθίστατο (Tsu et al., 1995). In vivo, δείχθηκε µε αποσιώπηση έκφρασης ότι µόνο 

οι Gαi2 και Gαi3 µεσολαβούν στη δ-OR αναλγησία σε υπερνωτιαίες θέσεις ενώ όλες 

οι Gαi/o συµµετέχουν στη νωτιαία αναλγησία (Standifer and Pasternak, 1997).  

Ο µ-OR όµοια µε τον δ-OR αλληλεπιδρά µε πολλές διαφορετικές G πρωτεΐνες. 

Ο  µ-OR αναστέλλει τη δράση της AC κυρίως µέσω Gαi3 και Gαo υποµονάδων. Η 

Gαi2 διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην αναλγησία που προκαλεί η µορφίνη ή το 

DAMGO ενώ η Gαi1 µεσολαβεί την αναλγησία της M6G (Morphine-6-glucuronide), 

διαφορά που πιθανώς οφείλεται σε διαφορετικούς υποτύπους του µ-OR. Μελέτες σε 

κύτταρα SH-SY5Y χρησιµοποιώντας ενσωµάτωση [α-32P]-GTP-αζιδοανιλιδίου 

έδειξε ότι το DAMGO καθοδηγούσε την ενσωµάτωση της ραδιενέργειας σε Gαi3 και 

Gαo2, και, λιγότερο στις Gαil και Gαi2 (Standifer and Pasternak, 1997). Αντιοροί για 

την Gαo µείωσαν την πρόσδεση αγωνιστή στον µ-OR και πέτυχαν να 

συνανοσοκατακρηµνίσουν τον υποδοχέα σε µεµβράνες εγκεφαλικού φλοιού 

αρουραίου  (Georgoussi et al., 1993- Georgoussi et al., 1995). Σε αποµονωµένα 

γάγγλια της ραχιαίας ρίζας του νωτιαίου µυελού αρουραίου οι αγωνιστές του µ-OR 

ανέστειλαν την αγωγιµότητα των διαύλων ασβεστίου Ca++ µέσω της Gαo. Σε in vivo 

µελέτες αντιοροί έναντι των Gαi2, Gαi3 και Gαz ανέστειλαν την υπερνωτιαία 
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αναλγησία που προκαλεί το DAMGO όταν ενέθηκαν ενδοεγκεφαλικά (Standifer and 

Pasternak, 1997). 

Πειράµατα του εργαστηρίου Γεωργούση µε χρήση καθαρών πρωτεϊνών Gαt, 

Gαtβ1γ1 και χιµαιρικών πεπτιδίων της τρίτης θηλιάς (i3L) και του καρβοξυτελικού 

άκρου (CT) του δ-OR µε την GST (τρανσφεράση S της γλουταθειόνης) έδειξαν ότι η 

τρίτη θηλιά του δ-OR (δ-i3L) µπορούσε να αλληλεπιδράσει µε την Gα υποµονάδα 

τόσο στην ενεργή όσο και στην ανενεργή της διαµόρφωση ενώ το δ-CT µπορούσε να 

αλληλεπιδράσει µε την Gα µόνο στην ετεροτριµερή ανενεργή της κατάσταση. 

Αντίθετα το µ-CT του µ-οπιοειδούς υποδοχέα απέτυχε να αλληλεπιδράσει µε την Gαt 

σε οποιαδήποτε διαµόρφωση (Georgoussi et al., 2006).  

Σε ότι αφορά τον κ-OR οι αλληλεπιδράσεις του µε τις G πρωτεΐνες είναι οι 

λιγότερο µελετηµένες και η πλειοψηφία των λειτουργικών µελετών έγινε σε ιστούς 

από την παρεγκεφαλίδα του ινδικού χοιριδίου, όπου ο κ-OR είναι ιδιαίτερα 

εµπλουτισµένος. Εκεί δείχθηκε ότι ο κ-OR (τύπος κ1) αναστέλει τις δραστικότητες 

της GTPασης και της PLC µέσω των Gαi1 και Gαi2, αλλά όχι της Gαo.  Περιέργως η 

µεσολαβούµενη από κ-OR αναλγησία παρεµποδίστηκε από αποσιώπηση της 

έκφρασης όχι µόνο των Gαi1, Gαi3, και Gαz αλλά και της Gαq. Ανασύσταση 

παρεγκεφαλιδικών µεµβρανών ινδικού χοιριδίου µε καθαρισµένες Gα πρωτεΐνες που 

έχουν αντιδράσει µε [α-32Ρ]-GTP, παρουσία αναστολέα απελευθέρωσης GDP έδειξαν 

ότι ο κ-ειδικός αγωνιστής U50,488H αναστέλλει την αποδέσµευση [α-32Ρ]-GDP από 

τις υποµονάδες Gαi1 και Gαi2, αλλά όχι από την Gαo. Παρόµοια αποτελέσµατα 

παρατηρήθηκαν µε µέτρηση της δραστικότητας της PLC. Όταν το cDNA του κ-OR1 

διαµολύνθηκε σε κύτταρα ΗΕΚ293 οι αγωνιστές του ανέστειλαν την συσσώρευση 

του cAMP µέσω ενδογενώς εκφραζόµενων G πρωτεϊνών ευαίσθητων στην PTX. 

Όταν στα ίδια κύτταρα συνεκφράστηκε η Gαz η δράση του υποδοχέα έµεινε 

ανεπηρέαστη στην PTX υποδεικνύοντας τη σύζευξή του κ-OR µε την Gαz. Μελέτες 

ενσωµάτωσης του [α-32P]-GTP-αζιδοανιλιδίου σε Gα υποµονάδες σε κύτταρα CHO 

που εξέφραζαν σταθερά τον κ-OR έδειξαν ότι ο υποδοχέας ενεργοποιούσε τις 

υποµονάδες Gαi3, Gαi2, Gαo2, και σε µικρότερο βαθµό µία άγνωστη ως τότε 

υποµονάδα καταδεικνύοντας ότι και οι τρεις υπότυποι των OR (µ, δ και κ) 

αλληλεπιδρούν µε πολλαπλές G πρωτεΐνες (Standifer and Pasternak, 1997). 
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2.1.3 Οι Gβγ υποµονάδες  

Ο ρόλος των Gβγ υποµονάδων στην κυτταρική σηµατοδότηση έγινε 

κατανοητός τα τελευταία 25 χρόνια. Όχι µόνο ρυθµίζουν τελεστές που παλαιότερα 

πιστευόταν ότι ήταν αποκλειστικά στόχοι των Gα υποµονάδων αλλά είναι πλέον 

σαφές ότι έχουν ένα µοναδικό φάσµα αλληλεπιδρώντων εταίρων και ρυθµίζουν 

σηµατοδοτικά µονοπάτια που δεν ξεκινούν πάντα στην κυτταρική µεµβράνη. Οι Gβγ 

υποµονάδες αλληλεπιδρούν µε τις Gα υποµονάδες, τους GPCR, και πολλά 

διαφορετικά µόρια τελεστές κατά την κυτταροπλασµατική συναρµολόγηση και 

κυκλοφορία τους προς την κυτταρική µεµβράνη, σχηµατίζοντας σηµατοδοτικά 

σύµπλοκα που πυροδοτεί η παρουσία του υποδοχέα και όχι κατ’ ανάγκη η 

ενεργοποίηση από αγωνιστή. Αυτή καθεαυτού η δηµιουργία του Gβγ διµερούς 

φαίνεται ότι ρυθµίζεται στενά από πρωτεΐνες µοριακές συνοδούς (molecular 

chaperones) και µε τη σειρά της µπορεί να εξυπηρετεί παρόµοιο ρόλο στην 

συναρµολόγηση ειδικών συµπλοκών σηµατοδότησης (Dupré et al., 2009).  

∆οµικά η υποµονάδα Gβ διαθέτει µία δοµή προπέλας µε επτά πτερύγια που 

αποτελούνται από επτά επαναλήψεις της αλληλουχίας τρυπτοφάνης-ασπαρτικού που 

επαναλαµβάνονται κάθε 40 αµινοξέα (WD-40) ενώ το αµινοτελικό της άκρο 

αποτελείται από µια α-έλικα. Η Gγ είναι µια µικρή υποµονάδα που αποτελείται από 

δύο α-έλικες που συνδέονται µε την α-έλικα του Ν-άκρου και το 5ο και 6ο πτερύγιο 

της «προπέλας» της Gβ (Wall et al., 1995). ∆εν υπάρχει καµία δοµική µελέτη που να 

αποδεικνύει την άµεση αλληλεπίδραση µεταξύ Gα και Gγ (Baltoumas et al., 2013).   

Η Gγ-υποµονάδα όταν διµερίζεται µε την Gβ ισοπρενυλιώνεται 

µεταµεταφραστικά. Οι Gγ1, Gγ8, και Gγ11 υποµονάδες φαρνεζυλιώνονται µε 15 

άτοµα άνθρακα και οι υπόλοιπες Gγ υποµονάδες γερανυλ-γερανυλιώνονται µε 20 

άτοµα άνθρακα µε θειοεστερικό δεσµό σε ένα κατάλοιπο Cys ενός µοτίβου CAAX 

του C-άκρου της Gγ που προκύπτει µετά από αποµάκρυνση των τρίων 

καρβοξυτελικών αµινοξέων. Το Χ αµινοξύ καθορίζει το αν θα γίνει φαρνεσυλίωση 

(Ser, Met, Gln) ή γερανυλ-γερανυλίωση (Leu). Η προσθήκη πρενυλίωσης στη Gγ-

υποµονάδα παίζει σηµαντικό ρόλο στην πρόσδεση του Gβγ συµλόκου στη µεµβράνη, 

παρόλο που δεν απαιτείται για το σχηµατισµό Gβγ-διµερούς. Η ισοπρενυλίωση της 

Gγ είναι αναγκαία για την παραγωγική αλληλεπίδραση των Gβγ µε άλλες πρωτεΐνες, 

όπως οι Gα υποµονάδες, οι υποδοχείς και οι τελεστές όπως η αδενυλική κυκλάση 

(AC), η φωσφολιπάση C (PLC), και η κινάση του φωσφοϊνοσιτιδίου 3 (ΡΙ3K). 
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Επιπροσθέτως, καρβοξυµεθυλίωση του C-άκρου της Gγ φαίνεται να ρυθµίζει την 

συγγένεια της προσάρτησης στη µεµβράνη. Με τη σειρά του το διµερές Gβγ φαίνεται 

να είναι κρίσιµη προϋπόθεση για την παλµυτοϋλίωση και την αγκυροβόληση της Gαs 

και της Gαq στη µεµβράνη (Cabrera-Vera et al., 2003). 

Η ύπαρξη 5 διαφορετικών Gβ υποµονάδων και 12 διαφορετικών Gγ-

υποµονάδων, σηµαίνει ότι θεωρητικά θα µπορούσαν να υπάρξουν 60 δυνατοί 

συνδυασµοί Gβγ διµερών. Παρά το γεγονός ότι γενικά οι περισσότερες Gβ-

υποµονάδες µπορούν να σχηµατίσουν διµερή µε τις περισσότερες Gγ, βιοχηµικές 

µελέτες έχουν δείξει εξαιρέσεις στον κανόνα. Για παράδειγµα, η Gβ2 διµερίζεται µε 

την Gγ2 in vitro, αλλά όχι µε την Gγ1 ενώ η Gβ3 δεν διµερίζεται ούτε µε την Gγ1 ούτε 

µε την Gγ2. Οµοίως, η Gβ5 διµερίζεται ελάχιστα µε την Gγ2 σε δοκιµασία ζύµης δύο-

υβριδίων. Αντίστροφα, συνδυασµοί Gβ και Gγ υποµονάδων που είχαν εξαιρεθεί σε in 

vitro δοκιµασίες δείχνουν λειτουργικές δράσεις όταν διαµολύνονται σε κύτταρα. Ιn 

vivo ποικίλα Gβγ διµερή µπορούν να σχηµατιστούν, όµως οι συνδυασµοί τους 

εµφανίζουν κυτταροειδικότητα και ιστοειδικότητα. Για παράδειγµα, στον 

αµφιβληστροειδή το πρωταρχικό Gβγ-διµερές είναι το Gβ1γ1 ενώ το Gβ1γ2 είναι το 

πιο κοινό στον εγκέφαλο (Cabrera-Vera et al., 2003).  

Η πρώτη ένδειξη ότι οι Gβγ έχουν λειτουργικό ρόλο έγινε γνωστή όταν 

βρέθηκε ότι ενεργοποιούν έναν εκλεκτικό για ιόντα K+ δίαυλο ιόντων (IKACh) σε 

κύτταρα του καρδιακού κόλπου (Logothetis et al., 1987). Σήµερα, οι Gβγ είναι 

γνωστό ότι αλληλεπιδρούν και ρυθµίζουν διάφορους τελεστές. Ειδικότερα 

ενεργοποιούν τους υπότυπους της AC ΙΙ, IV και VII ενώ καταστέλλουν τον υπότυπο I 

(Tang and Gilman, 1991), ενεργοποιούν τις PLCβ2 και β3 (Katz et al., 1992- 

Sternweis, 1994), την ΡΙ3K (Stephens et al., 1994) την κινάση του β-αδρενεργικού 

υποδοχέα ή GRK2 (Pitcher et al., 1992) και τα συστατικά του καταρράκτη των 

ΜΑΡΚ (Inglese et al., 1995- Tso and Wong, 2003). Επίσης ενεργοποιιούν τα κανάλια 

Κ+ εσωτερικής ανόρθωσης GIRK1, 2 και 4 (Logothetis et al.,1987- Reuveny et 

al.,1994), ενώ απενεργοποιούν τα N-τύπου κανάλια Ca2+ (Ikeda, 1996). Επίσης οι 

Gβγ υποµονάδες αποτελούν σηµείο σύγκλισης µεταξύ µονοπατιών διαφορετικών 

τύπων υποδοχέων όπως οι υποδοχείς τυροσινικών κινασών, όπου µέσω της 

ενεργοποίησης των MAP κινασών οδηγούν σε φωσφορυλίωση των CREB 

µεταγραφικών παραγόντων (Tso and Wong, 2003).  Οι Gβγ έχει δειχθεί επίσης ότι 

αλληλεπιδρούν απευθείας µε GPCR όπως ο Μ3-µουσκαρινικός υποδοχέας (Wu et al., 

1998, Wu et al., 2000) ενώ από µελέτες του δικού µας εργαστηρίου  δείχθηκε ότι ο µ-



36 

 

OR αλληλεπιδρά in vitro µέσω του µ-CT του µε τα διµερή Gβ1γ1 και Gβ1γ2 και ότι ο 

δ-OR επίσης αλληλεπιδρά µε το Gβ1γ1 µέσω της δ-i3L και του δ-CT του (Georgoussi 

et al., 2006).  

Η σύνθεση του Gβγ-διµερούς καθορίζει την ποιότητα και την 

αποτελεσµατικότητα της ενεργοποίησης των τελεστών. Για παράδειγµα, από όλους 

τους συνδυασµούς των Gβ1 ή Gβ2 µε τις Gγ (1, 2, 3, 5 ή 7) που ελέγχθηκαν το 

διµερές Gβ1γ1 που βρίσκεται στον αµφιβληστροειδή δεν ενεργοποιεί την PLCβ και 

την ACIΙ και δεν καταστέλλει αποτελεσµατικά τις ACI. Επίσης η Gβ1γ2 διεγείρει τη 

δραστικότητα της ACII, ενώ η Gβ5γ2 την καταστέλλει ενώ και τα δυο διµερή έχουν 

παρόµοια δράσης ενεργοποιώντας την PLCβ2. Σ’ότι αφορά την καταστολή των N-

διαύλων Ca2+ η σειρά ισχύος της δράσης των Gβ είναι Gβ1= Gβ2> Gβ5>> Gβ3= Gβ4 

λόγω διαφοράς στην ικανότητα αλληλεπίδρασης των Gβ µε τον δίαυλο 

αποδεικνύοντας ότι η πρωτοταγής αλληλουχία των Gβ-υποµονάδων είναι 

καθοριστικός παράγοντας της απόδοσης σύζευξης µε τον τελεστή και της 

εξειδίκευσης (Cabrera-Vera et al., 2003).  

Οι Gβγ και oι Gα υποµονάδες αλληλεπιδρούν µε έναν αριθµό κοινών τελεστών, 

όπως η PLCβ και ορισµένοι τύποι της ΑC. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις µε τους 

τελεστές µπορεί να είναι ανεξάρτητες, συνεργιστικές ή ανταγωνιστικές. Οι τελεστές 

των GPCR που αποκρίνονται στις Gβγ συνήθως δεν ανταποκρίνονται στις βγ-

υποµονάδες που κυκλοφορούν από διαφορετικά ετεροτριµερή G πρωτεϊνών 

αδιακρίτως  αλλά µόνο στα ειδικά για τον υποδοχέα Gαβγ-τριµερή και έχει δειχθεί ότι 

αποσιώπηση της έκφρασης κάποιων Gα υποµονάδων επηρεάζει και την έκφραση των 

αντίστοιχων Gβγ µε τις οποίες συνδέονται. Έτσι, στους συµπαθητικούς νευρώνες τα 

Kir3.1/3.2 (GIRK κανάλια Κ+) µπορούν να ενεργοποιηθούν από τις Gβγ-υποµονάδες 

που συνδέονται είτε µε τις Gαi είτε µε τις Gαο in vitro και µόνο µε τις Gαi in vivo, 

ενώ τα CaV2.2 κανάλια Ca++ καταστέλλονται µόνο από τις Gβγ-υποµονάδες που 

συνδέονται µε Gαo. Tα Kir3 πέρα από το Gβγ διµερές µπορούν να αλληλεπιδράσουν 

ταυτόχρονα µε τις Gαi οι οποίες τροποποιούν την ρύθµισή του από τις Gβγ (Brown et 

al., 2008). Η δοµή της Gβ δεν αλλάζει σχεδόν καθόλου όταν αυτή είναι συνδεδεµένη 

µε την Gα ή όχι. Κατά την ετεροτριµερή µορφή όµως η Gα καλύπτει συγκεκριµένες 

περιοχές της Gβ µην επιτρέποντας στο διµερές Gβγ να αλληλεπιδράσει και να 

ρυθµίσει κατάλληλους τελεστές (Hamm, 1998). Χρησιµοποιώντας µεταλλαξογένεση 

σάρωσης αλανίνης, δείχθηκε ότι οι σηµαντικές περιοχές για την αλληλεπίδραση της 

Gβ µε την ACII βρίσκονται στα πτερύγια 2, 3, και 5 της Gβ προπέλας ενώ η 
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αµινοτελική έλικα της πρωτεΐνης µετέχει στην αλληλεπίδραση µε τα κανάλια Κ+ 

(Cabrera-Vera et al., 2003). 

Οι Gβγ αλληλεπιδρούν επίσης και µε έναν αριθµό τελεστών που δεν 

ρυθµίζονται από τις Gα υποµονάδες και µπορούν ταυτόχρονα να ρυθµίζουν 

πολλαπλούς εταίρους. Για παράδειγµα οι Gβγ µπορούν ταυτόχρονα να 

αλληλεπιδρούν µε την καλµοδουλίνη και την PLCβ γεγονός που δείχνει ότι η 

στερεοδιαµόρφωσή των Gβγ δεν επηρεάζεται κατά τις αλληλεπιδράσεις αυτές. 

Εξαίρεση αποτελεί η αλληλεπίδραση της Gβγ µε την πρωτεϊνική κινάση KSR-1 που 

αποτρέπει την ταυτόχρονη διαµεσολαβούµενη διέγερση των ΜΑΡΚ. Αν και οι 

περισσότεροι αλληλεπιδρώντες εταίροι αλληλεπιδρούν κυρίως µε την Gβ υποµονάδα 

δείχθηκε ότι και η Gγ παίζει ρόλο στην ρύθµιση της λειτουργίας της PLCβ. Επιπλέον, 

οι Gβγ δείχθηκε ότι αναστέλλουν την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών 

αλληλεπιδρώντας άµεσα και µε τις πρωτεΐνες συνταξίνη 1Β και SNAP25B που 

ανήκουν στο σύστηµα εξωκύττωσης (Cabrera-Vera et al., 2003). Τέλος, η Gβ5 

υποµονάδα, που µοιράζεται µόνο 50% οµολογία µε τις υπόλοιπες Gβ και εµφανίζεται 

και σε ελεύθερη κυτταροπλασµατική µορφή, πέρα από την µεµβρανικά συνδεδεµένη, 

δείχθηκε ότι αλληλεπιδρά µε µέλη των RGS πρωτεϊνών όπως οι  RGS6, RGS7, 

RGS9, RGS11 που διαθέτουν περιοχή οµολογίας µε την Gγ5 και δρούν 

απενεργοποιώντας την Gαο (Snow et al., 1998).  

 

2.2 Τελεστές των οπιοειδών υποδοχέων 

Η ρυθµιστική λειτουργία των διαφόρων τελεστών από τους OR εµφανίζει 

εξειδίκευση ως προς τις ισοµορφές των ενζύµων που µετέχουν µε διαφορικό τρόπο 

και οργανώνεται σε ένα πολύπλοκο δίκτυο σηµατοδότησης.   

 

2.2.1  Η αδενυλική κυκλάση (AC) 

Η αδενυλική κυκλάση (AC) είναι ένα ένζυµο που καταλύει την µετατροπή του 

του ATP σε cAMP. Το cAMP είναι ένας δευτερογενής αγγελιοφόρος ο οποίος µε τη 

σειρά του ενεργοποιεί την πρωτεϊνική κινάση A (PKA), ιοντικά κανάλια και 

ενεργοποιητές της ανταλλαγής GDP µε GTP µικρών GTPασών (RAPGEF3, Epac1 

και Epac2 ). Η PKA µε τη σειρά της αφού ενεργοποιηθεί φωσφορυλιώνει πολλά 

διαφορετικά υποστρώµατα όπως GPCRs, άλλες κινάσες, ενδοκυτταρικά κανάλια 
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Ca+2, µεταγραφικούς παράγοντες όπως ο CREB, αλλά επίσης ρυθµίζει και τη 

δραστηριότητα κάποιων ισοµορφών αυτής καθ’εαυτής της AC (Lutrell, 2008).  

Η αδενυλική κυκλάση διακρίνεται σε 10 υποτύπους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X) και είναι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες της κυτταρικής µεµβράνης, µε 

εξαίρεση τον υπότυπο X που είναι κυτταροπλασµατική πρωτεΐνη, και εµφανίζουν 

διαφορετική κατανοµή στους διαφόρους ιστούς. Οι τύποι I και VΙΙΙ βρίσκονται 

κυρίως σε νευρικούς ιστούς, ενώ οι υπόλοιποι τύποι έχουν ευρεία κατανοµή µε τους 

τύπους ΙΙ και VII να εµφανίζουν υψηλά επίπεδα στον εγκέφαλο. Όλα τα µέλη 

διαθέτουν 12 α-έλικες που για τις µεµβρανικά συνδεδεµένες κυκλάσες είναι 

διαµεµβρανικές. Τα πρώτα έξι διαµεµβρανικά τµήµατα ακολουθούνται από την C1 

κυτταροπλασµατική περιοχή και συνεχίζονται τα επόµενα έξι διαµεµβρανικά 

τµήµατα της πρωτεΐνης που καταλήγουν σε µια δεύτερη C2 κυτταροπλασµατική 

περιοχή. Τα σηµαντικά µέρη για τη λειτουργία του ενζύµου είναι το Ν-τελικό άκρο 

του και οι περιοχές C1 και C2. Οι υποπεριοχές C1α και C2α είναι οµόλογες και 

σχηµατίζουν ένα ενδοµοριακό «διµερές» που αποτελεί την ενεργό θέση του ενζύµου 

(Standifer and Pasternak, 1997 - Lutrell, 2008).  

Οι δέκα γνωστοί τύποι της αδενυλικής κυκλάσης ποικίλουν ως προς: 1) την 

ευαισθησία τους σε Ca2+/καλµοδουλίνη, τη ρύθµιση από τις Gβγ υποµονάδες, και 3) 

τη ρύθµιση τους από την PKC. Όλοι οι τύποι διεγείρονται από την Gαs ενώ οι Gαi/o 

υποµονάδες καταστέλλουν τη δράση των AC I, V, VI και VIII. Οι Gβγ υποµονάδες 

δρουν συνεργιστικά µε τις Gαi/o αναστέλλοντας τον τύπο Ι της AC ενώ αντιθέτως 

ενισχύουν τη διεγερτική δράση της Gαs στους τύπους II, IV και VII της AC παρουσία 

της Gαs. Η PKC φωσφορυλιώνει και ενεργοποιεί τους τύπους Ι, ΙΙ και V της AC. Η 

δραστηριότητα των τύπων Ι, ΙΙΙ, VΙΙΙ απαιτεί την παρουσία Ca2+/καλµοδουλίνης ενώ 

χαµηλές συγκεντρώσεις Ca2+ καταστέλουν την ενεργότητα των τύπων V και VI 

(Standifer and Pasternak, 1997- Law et al., 2000). Πέρα από τις ενδογενείς πρωτεΐνες, 

η AC ενεργοποιείται άµεσα και από φυτικές ενώσεις όπως το διτερπένιο φορσκολίνη 

που προέρχεται από το φυτό Coleus forskohlii και η δράση του οδηγεί σε ταχεία 

αύξηση της δραστηριότητας του ενζύµου και των επιπέδων του cAMP του κυττάρου. 

Οι οπιοειδείς υποδοχείς αναστέλλουν τη δραστηριότητα των τύπων I, V, VI και 

VIII της AC µέσω των υποµονάδων Gαi/o, ενώ σε κάποιους ιστούς µπορούν να 

ενεργοποιούν το ένζυµο µέσω διµερών Gβγ που απελευθερώνονται από τις Gαi/o 

πρωτεΐνες όταν στους κυτταρικούς αυτούς τύπους συνεκφράζονται οι ισοµορφές της 

AC ΙΙ, ΙV και VII και η Gαs (Avidor-Reiss et al., 1995, 1996, 1997- Tsu et al., 1995- 
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Chan et al., 1995). Η αντιφατική αυτή ρυθµιστική λειτουργία των OR ως προς την 

AC εµφανίζει εξειδίκευση ως προς τις ισοµορφές της µε διαφορικό τρόπο σε µια 

ποικιλία ιστών και κυτταρικών τύπων. Η κατασταλτική δράση των OR ως προς την 

AC πιστεύεται ότι είναι ο κλασσικός τρόπος µε τον οποίο δρουν οι υποδοχείς σε 

ενεργοποίησή τους από αγωνιστή για µικρά χρονικά διαστήµατα και η σηµατοδότηση 

λαµβάνει χώρα µέσω Gαi/o υποµονάδων οι οποίες λόγω πληθυσµιακής επικράτησης 

ως προς τις Gαs δεν επιτρέπουν στις Gβγ των Gαs να δράσουν θετικά στους τύπους 

κυκλάσης που ελέγχουν. Αντιθέτως, παρατεταµένη ενεργοποίηση των υποδοχέων µε 

αγωνιστή οδηγεί σε µια σειρά από κυτταρικές µεταβολές. Μία εξ αυτών είναι η 

απενεργοποίηση των Gαi/o µέσω φωσφορυλίωσης από την PKC και αποσύζευξή τους 

από τις Gβγ που πλέον είναι ελεύθερες να αλληλεπιδράσουν µε τους στόχους τους.  

Η χρόνια επίδραση µορφίνης, έχει δειχθεί ότι οδηγεί σε αυξηµένα κυτταρικά 

επίπεδα cAMP. Εκ πρώτης όψεως θεωρήθηκε ότι οι OR δεν είναι πλέον συνδεδεµένοι 

µε τις ανασταλτικές G πρωτεΐνες, όµως φάνηκε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, διότι η 

παρουσία ανταγωνιστή οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση των επιπέδων cAMP, 

αποδεικνύοντας ότι ο µ-OR είναι ακόµα λειτουργικά συνδεδεµένος µε τις Gαi/o 

πρωτεΐνες και επίσης το φαινόµενο αναστελλόταν παρουσία της PTX. Tα αυξηµένα 

επίπεδα cAMP αντανακλούν κυτταρικές προσαρµοστικές αλλαγές, οι οποίες 

περιλαµβάνουν αλλαγή στη γονιδιακή έκφραση όπως αυξηµένη έκφραση ορισµένων 

τύπων αδενυλικής κυκλάσης, όπως ο II, που ρυθµίζονται θετικά από τις Gβγ. Η 

χρόνια ενεργοποίηση των OR οδηγεί τελικά σε ενεργοποίηση των υποτύπων της AC, 

ένα φαινόµενο που ονοµάζεται υπερδιέγερση της AC (AC superactivation) και σε 

εµφάνιση υψηλών επιπέδων cAMP στο κύτταρο. Το cAMP µε τη σειρά του 

ενεργοποιεί την PKA που τελικά οδηγεί σε αυξηµένη ρύθµιση στα PKA ελεγχόµενα 

µονοπάτια και στην ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα CREB (cAMP 

response element- binding protein). Χαρακτηριστικό παράδειγµα η φωσφορυλίωση 

της AC II, η οποία µπορεί αυξήσει σηµαντικά την απόκριση της στις διεγερτικές Gαs 

και Gβγ. Εν τέλει, οποιαδήποτε από αυτές τις αντισταθµιστικές αλλαγές παράγει 

ανοχή στη µορφίνη και τα άλλα οπιοειδή, λόγω του ότι τα επίπεδα του cAMP δεν 

ρυθµίζονται πλέον αποτελεσµατικά από τις ουσίες αυτές όπως ήταν στην πριν τη 

χρήση κατάσταση. Αυτό το φαινόµενο έχει αναφερθεί από πολλές οµάδες, τόσο in 

vitro όσο και σε περιοχές του εγκεφάλου που εµπλέκονται στον εθισµό όπως το 

κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο (ventral tegmental area) και ο υποµέλας τόπος (locus 

coeruleus) όπου έχει δειχθεί ότι τα αυξηµένα επίπεδα cAMP είναι υπεύθυνα για 
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αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση, καθώς και για µεταβολές στην απελευθέρωση 

νευροδιαβιβαστών. Οι αλλαγές αυτές είναι µακροπρόθεσµες και δύσκολο να 

ανατραπούν (Standifer and Pasternak, 1997- Law et al., 2000- Tso and Wong, 2003- 

Chen and Manning, 2001- Waldhoer et al., 2004).  

Σε ότι αφορά το φαινόµενο της υπερδιέγερσης της AC από τους OR αυτό 

δείχθηκε επίσης σε µια περίπτωση να συµβαίνει και σε µικρής διάρκειας δράσης 

αγωνιστή µέσω άµεσης ενεργοποίησης της Gαs που οδήγησε σε µείωση της 

αναλγητικής δράσης των οπιοειδών και στη δηµιουργία φαινοµένου ανοχής και 

εξάρτησης (Crain and Shen, 1998). Αυτό δείχθηκε να συµβαίνει µε τρόπο 

εξαρτώµενο από τον αγωνιστή, όπου διαφορετικός αγωνιστής οδηγεί σε τελείως 

διαφορετική σηµατοδοτική απόκριση φαινόµενο που ονοµάζεται προτιµώµενη 

αγωνιστική απόκριση (biased agonim). Στους νευρώνες των γαγγλίων της ραχιαίας 

ρίζας (DRG) η επίδραση γαγγλιοσιδίου GM1, αλλά όχι άλλων, από τα περιβάλλοντα 

κύτταρα γλοίας µετέτρεψε ταχύτατα τη σηµατοδότηση των OR από ανασταλτική σε 

διεγερτική ως προς την κυκλάση. Παρόµοια, επίδραση του GM1 σε κύτταρα NG108-

15 ή CHO που εξέφραζαν τον δ-OR διέγειραν την παραγωγή cAMP (Wu et al., 

1997). 

 
2.2.2  H φωσφολιπάση C (PLC) 

H φωσφολιπάση C ή (PLC) είναι ένα ένζυµο της κυτταρικής µεµβράνης η 

δράση του οποίου είναι να υδρολύει την διφωσφορική φωσφατιδυλινοσιτόλη (ΡΙΡ2) 

σε 1,4,5-τριφωσφορική ινοσιτόλη (ΙP3) και διακυλογλυκερόλη (DAG) που 

αποτελούν δύο δεύτερους αγγελιοφόρους, Η IP3 µε τη σειρά της ενεργοποιεί κανάλια 

Ca+2 και προκαλεί απελευθέρωση ενδοκυτταρικών αποθεµάτων ιόντων Ca+2 στο 

κυτταρόπλασµα που αποτελούν τριτογενής αγγελιοφόρους και µε τη σειρά τους 

ρυθµίζουν διάφορα µόρια όπως η AC και πολλές βιοχηµικές κυτταρικές διαδικασίες. 

Παράλληλα η DAG ενεργοποιεί την PKC, η οποία ως δευτερογενής τελεστής, 

φωσφορυλιώνει και ενεργοποιεί µια σειρά από ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες και ένζυµα 

και τροποποιεί τη λειτουργία τους (Berridge et al., 1984). Χαρακτηριστικό το 

παράδειγµα µιας Gγ υποµονάδας που φωσφορυλιώνεται από την PKC, µε συνέπεια 

να αλληλεπιδρά στενότερα µε µια Gα υποµονάδα αλλά λιγότερο καλά µε έναν 

τελεστή (Chen and Manning, 2001).  

Η ενζυµική οικογένεια των PLC ισοµορφών είναι πολυπληθής και πολύπλοκη, 

και τα µέλη της κατατάσσονται στις ισοµορφές PLCβ, PLCγ και PLCδ, µε 
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τουλάχιστον τρεις υποτύπους έκαστη. Μόνο οι PLCβ ισοµορφές είναι ευαίσθητες 

στις G-πρωτεΐνες. Η PLCβ1 ενεργοποιείται από τα µέλη της Gaq οικογένειας, ενώ οι 

PLCβ2 και PLCβ3 διεγείρονται από τις Gβγ υποµονάδες. Η δράση της PLCβ1 είναι 

ανθεκτική στην PTX ενώ των PLCβ2 και PLCβ3 είναι ευαίσθητη δείχνοντας ότι οι 

Gβγ υποµονάδες που τις ρυθµίζουν προέρχονται από ετεροτριµερή µε τις Gαi/o 

υποµονάδες (Katz et al., 1992 - Standifer and Pasternak, 1997- Law et al., 2000).  

Ο µ-OR, o δ-OR και ο κ-OR δείχθηκε ότι διεγείρουν το σχηµατισµό ΙP3 και την 

απελευθέρωση ενδοκυτταρικού Ca+2 σε µια σειρά από κυτταρικά συστήµατα - όπως 

τα κύτταρα NG108–15, CHO και SH-SY5Y, τα ωοκύτταρα Xenopus και ο εντερικός 

λείος µυς – µέσω ενεργοποίησης των ισοµορφών PLCβ2 και PLCβ3 από τις Gβγ και 

το µονοπάτι ήταν ευαίσθητο στην PTX. Ωστόσο βρέθηκαν και µηχανισµοί ρύθµισης 

της  PLC ανεξάρτητες των Gβγ µε τον µ-OR να ενεργοποιεί το ένζυµο µέσω εισροής 

εξωκυττάριου Ca+2 από δίαυλο L-τύπου που ελέγχει και τον κ-OR να το καταστέλλει 

µέσω υποµονάδας Gαi1 στην παρεγκεφαλίδα ινδικού χοιριδίου. Επιπλέον δείχθηκε σε 

COS κύτταρα ότι οι OR µπορούν να χρησιµοποιούν µηχανισµούς ανθεκτικούς στην 

PTX για την ενεργοποίηση της PLC µέσω της Gα16 µε τον δ και τον κ να 

χρησιµοποιούν πιο αποτελεσµατικά το µονοπάτι αυτό σε σχέση µε τον µ-OR. Για τον 

σκοπό αυτό όµως απαιτούσαν αρκετά υψηλότερες συγκεντρώσεις αγωνιστή σε σχέση 

µε το µονοπάτι της AC, πράγµα που δείχνει ότι η διατιθέµενη συγκέντρωση αγωνιστή 

καθορίζει το είδος των µονοπατιών που ενεργοποιούνται. Η PLCβ1 δείχθηκε να 

εµπλέκεται στην εγκεφαλική αναλγησία που προκαλούν δ-αγωνιστές καθώς και στη 

ρύθµιση του καρδιακού ρυθµού από τον κ-OR. Τέλος δείχθηκε ότι η PKC που 

ενεργοποιείται από την PLC µπορεί µε τη σειρά της να φωσφορυλιώνει την PLCβ3 

µε αποτέλεσµα αυτή να µειώνει την υδρόλυση της ΡΙΡ2 σχηµατίζοντας έτσι µια θηλιά 

αρνητικής ανάδρασης η οποία πιθανά εµπλέκεται στον περιορισµό της δράσης της 

PLC κατά τη χρόνια χρήση οπιοειδών (Law et al., 2000).  

 
2.2.3  Οι MAP κινάσες (MAPK) 

 
Η οικογένεια των ΜΑΡΚ κινασών (κινάσες ενεργοποιούµενες από µιτογόνα) 

αποτελείται από τουλάχιστον 12 διαφορετικά γονίδια. Οι καλύτερα χαρακτηρισµένες 

µορφές τους περιλαµβάνουν τις κινάσες 1 και 2 που ρυθµίζονται από εξωκυττάρια 

σήµατα (ERK 1,2), τις ισοµορφές της c-Jun Ν-τελικής κινάσης (JNK 1-3) και τις 

ισοµορφές  της p38 (α, β, γ, δ) κινάσης που ρυθµίζεται από το στρες. Κάθε συστοιχία 
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ΜΑΡΚ κινασών αποτελείται τυπικά από τρεις κρίσιµες αναρροϊκές κινάσες 

πρωτεϊνών: την κινάση της κινάσης της κινάσης ΜΑΡ (MAPKKK), και την κινάση 

της κινάσης ΜΑΡ (MAPKK) που ενεργοποιούνται διαδοχικά για να αυξηθεί τελικά η 

φωσφορυλίωση των ΜΑΡΚ και η ενεργοποίηση τους. Οι ΜΑΡΚ είναι µοναδικές στο 

ότι έχουν την ικανότητα να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσµα ερεθισµάτων µέσω 

αλληλεπιδράσεων µε άλλες πρωτεΐνες όπως οι Gβγ, η Ras, η PKC και οι κινάσες 

τυροσίνης, και να τα µεταφράσουν σε ένα ευρύ φάσµα ενδοκυτταρικών αποκρίσεων 

και καταρρακτών φωσφορυλίωσης καταλήγοντας σε ρύθµιση πλήθους µεταγραφικών 

παραγόντων και σε αλλαγή της γονιδιακής έκφρασης (Karandikar and Cobb, 1999). 

Οι ERK1,2 αποτελούν µέχρι σήµερα τις πιο καλά χαρακτηρισµένες ΜΑΡΚ των 

οποίων η ενεργοποίηση επάγεται από τους OR, ενώ η ενεργοποίηση τους είχε βρεθεί 

αρχικά να συνδέεται µε υποδοχείς κινάσης τυροσίνης (Pierce and Lefkowitz 2001). 

Μελέτες της οµάδας του Coscia έδειξαν ότι σε αθανατοποιηµένα αστροκύτταρα 

µικρής διάρκειας δράση οπιοειδών οδηγεί σε ενεργοποίηση των ERK1,2. Ο δ-OR 

δείχθηκε ότι ενεργοποιεί τις ERK1,2 µέσω των Gβγ από τα Gi ετεροτριµερή και τις 

Ras (Belcheva et al., 1998), ο µ-OR µέσω της ισοµορφής της πρωτεϊνικής κινάσης C, 

PKCε, ενώ ο κ-OR µέσω της PI3-κινάσης (PI3K), της PKCζ και  των ιόντων Ca2+ 

(Belcheva et al., 2005) κάνοντας σαφές ότι οι τρεις οπιοειδείς υποδοχείς 

χρησιµοποιούν διαφορετικές οδούς σηµατοδότησης για τις ERK1,2. Είναι ενδιαφέρον 

ότι η ενεργοποίηση των ERK1,2 από τον κ-OR βρέθηκε να κατευθύνει τη µοίρα των 

εµβρυϊκών βλαστικών κυττάρων και να διεγείρει τον πολλαπλασσιασµό των 

αστροκυττάρων (Bruchas and Chavkin, 2010β). Στα αστροκύτταρα η δράση αυτή του 

κ-OR εµφάνιζε ένα διφασικό µοτίβο µε µια πρώιµη φάση που εξαρτάτο από τις Gβγ 

και µια όψιµη φάση που εξαρτάτο από τις β-αρρεστίνες, πρωτεΐνες που µετέχουν 

στην απευαισθητοποίηση και εσωτερίκευση του υποδοχέα (McLennan et al., 2008). 

Το µονοπάτι της p38 ΜΑΡΚ έχει αποδειχθεί ότι διαδραµατίζει βασικό ρόλο 

στην περιβαλλοντική πίεση (στρες) και τη φλεγµονή, ελέγχοντας την παραγωγή 

κυτοκινών και τη χηµειοταξία. Επίσης παίζει κρίσιµο ρόλο στη ρύθµιση χρόνιου 

πόνου (Watkins et al., 2001), ενώ η επαγόµενη από τον κ-OR ενεργοποίηση της p38 

στα αστροκύτταρα έδειξε εµπλοκή στην κυτταρική αναδιοργάνωση µετά από 

τραυµατισµό νεύρου (Xu et al., 2007). Η ενεργοποίηση της p38 από τον κ-OR απαιτεί 

φωσφορυλίωση του υποδοχέα από την GRK3 κινάση και αλληλεπίδραση µε την 

αρρεστίνη 3 (β-αρρεστίνη 2), πρωτεϊνες που εµπλέκονται στον µηχανισµό 

απευαισθητοποίησης του υποδοχέα (Bruchas and Chavkin, 2010β). 
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Εικόνα 5. Σχηµατική αναπαράσταση των βασικών µονοπατιών σηµατοδότησης των 

οπιοειδών υποδοχέων. Οι οπιοειδείς υποδοχείς όταν ενεργοποιηθούν από κατάλληλους 
αγωνιστές αλληλεπιδρούν µε τις ετεροτριµερείς G πρωτεΐνες, υπότυπους Gαi/o/z (µπλε: η Gα 
υποµονάδες, βεραµάν: οι Gβ υποµονάδες, πορτοκαλί: οι Gγ υποµονάδες), τις οποίες και 
ενεργοποιούν. Στην συνέχεια µέσω των Gα υποµονάδων αδρανοποιούν (κόκκινο βέλος) την 
αδενυλική κυκλάση (AC), ενώ µέσω των Gβγ ενεργοποιούν (πράσινα βέλη) τις MAP κινάσες 
(MAPK), την φωσφολιπάση Cβ (PLCβ) και τα κανάλια καλίου (πράσινα) και αδρανοποιούν 
(κόκκινο βέλος) τα κανάλια Ca++ (γαλάζια).  
 

Η οδός της JNK έχει επίσης συνδεθεί µε το περιβαλλοντικό στρες και τις 

φλεγµονώδεις αποκρίσεις, δεδοµένου ότι ο κλασσικός τρόπος ενεργοποίησής της από 

τους υποδοχείς κυτοκινών µέσω µέλους της οικογένειας Rho (µικρές GTPασες) και 

βασικός της στόχος αποτελεί ο µεταγραφικός παράγοντας c-Jun. Ο δ-OR έχει δειχθεί 

ότι ενεργοποιεί την JNK µέσω µονοπατιών που είτε εξαρτώνται από την PI3-κινάση 

και την πρωτεϊνική κινάση Β (Akt) είτε όχι. Η PI3-κινάση επίσης απαιτείται για την 

ενεργοποίηση της JNK από τον µ-OR. Αντίθετα, ο κ-OR όταν ενεργοποιείται από 

τους κ-ειδικούς αγωνιστές U50,488 και U69,593 φωσφορυλιώνει τη JNK µε έναν 

ευαίσθητο στην PTX τρόπο δείχνοντας τη µεσολάβηση Gi πρωτεϊνών (Bruchas and 

Chavkin, 2010β). 

 
2.2.4  Οι δίαυλοι Ca

2+
 και Κ

+
 

Οι οπιοειδείς υποδοχείς είναι γνωστό ότι καταστέλλουν την απελευθέρωση 

νευροδιαβιβαστών αποτρέποντας την εισροή Ca2+ στο κυτταρόπλασµα. Η 
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κλωνοποίηση πολλαπλών τασεοελεγχόµενων καναλιών Ca2+ διέκρινε την ύπαρξη των 

τύπων L, Ν, Ρ/Q, R και Τ και σύντοµα έγινε προφανές ότι η λειτουργική ρύθµιση 

τους είναι αντίστοιχα περίπλοκη µε το σύστηµα της AC (Randall, 1998). Και οι τρεις 

υπότυποι οπιοειδών υποδοχέων (µ, δ, κ) µοιράζονται την ικανότητα να καταστέλλουν 

τα διάφορα είδη καναλιών Ca2+ σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου των θηλαστικών 

και σε διαφορετικές κυτταρικές σειρές. Για παράδειγµα ο µ-OR και o κ-OR 

αναστέλλουν τα N και P/Q τύπου κανάλια Ca2+ στη µονήρη δεσµίδα του εγκεφάλου 

αρουραίου ενώ µόνο ο µ-OR έχει αντίστοιχη λειτουργία στην κεντρική φαιά ουσία 

ποντικού. Σε κύτταρα NG108–15, ο µ-OR ρυθµίζει τα Ν-τύπου κανάλια Ca2+, ενώ σε 

κύτταρα υπόφυσης GH3 οι µ και δ υποδοχείς καταστέλλουν τα L-τύπου κανάλια 

Ca2+. Επίσης σε ωοκύτταρα Xenopus που εξέφραζαν σταθερά τον κ-OR, ο ειδικός κ-

αγωνιστής U-50,488H εµπόδιζε την εκπόλωση που ελέγχουν τα κανάλια Ca2+. Όπως 

αποδείχθηκε η ρύθµιση των διαύλων Ca2+ από τους OR γίνεται µέσω Gβγ 

υποµονάδων οι οποίες όµως προέρχονται από τα Gαο ετεροτριµερή διότι όταν 

διακόπηκε το γονίδιο της Gαο σε γάγγλια της ραχιαίας ρίζας του νωτιαίου µυελού η 

ικανότητα των οπιοειδών αγωνιστών να καταστείλουν τα κανάλια Ca2+ µειώθηκε 

δραµατικά και τα knockout ποντίκια για την Gαο εµφάνισαν υπεραλγησία. Η ρύθµιση 

της δράσης των διαύλων Ca2+ δείχθηκε ότι υπόκειται και σε άλλη ρύθµιση. Η PKC 

φωσφορυλιώνει τους Ν-τύπου διαύλους Ca2+ και τους ενεργοποιεί δείχνοντας ότι 

πιθανή ενεργοποίηση του µονοπατιού της PLC µπορεί να ανταγωνιστεί τελικά την 

ρύθµιση από τις G πρωτεΐνες (Law et al., 2000).  

Πέρα από τους διαύλους Ca2+ πολλοί GPCRs δηµιουργούν υπερπόλωση στην 

µετασυναπτική κυτταρική µεµβράνη ενεργοποιώντας διαύλους K+, παρεµποδίζοντας 

έτσι τη διέγερση του κυττάρου και τον πολλαπλασιασµό των δυναµικών ενεργείας. 

Ηλεκτροφυσιολογικές µελέτες στον υποµέλανα τόπο αρουραίου έδειξαν ότι ο µ-OR 

και ο δ-OR ενεργοποιούν κανάλια Κ+ µε τρόπο ευαίσθητο στην PTX (North et al., 

1987). Επίσης ο κ-OR φάνηκε να έχει όµοια λειτουργία στη ζελατινώδη ουσία του 

νωτιαίου µυελού και σε κύτταρα Xenopus που εξέφραζαν τον υποδοχέα (Henry et al., 

1995). Από φυσιολογικής άποψης η ρύθµιση των καναλιών Κ+ από τον δ-OR έχει 

δειχθεί ότι έχει καρδιοπροστατευτική δράση έναντι της ισχαιµικής προδιάθεσης και 

γίνεται µέσω Gi πρωτεϊνών (Schultz et al., 1998), ενώ ο κ-OR δείχθηκε ότι 

καταστέλλει τα κανάλια Κ+ σε κυτταρική σειρά κατεχολαµινεργικών νευρώνων 

(Baraban et al., 1995). Η κλωνοποίηση των διαύλων Κ+ έδωσε στοιχεία για τη σχέση 

δοµής και λειτουργίας τους σε µοριακό επίπεδο και απέδειξε ότι υπάρχουν 4 µεγάλες 
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τάξεις διαύλων Κ+, εκ των οποίων η µία αποτελεί τα κανάλια εσωτερικής ανόρθωσης 

(inwardly rectifying). Η τάξη αυτή των διαύλων περιέχει τρεις υποτάξεις εκ των 

οποίων µόνο η µία ρυθµίζεται από τους GPCR και ονοµάζεται GIRK (G protein-

coupled inwardly-rectifying potassium channels) ή Kir3. Οι οπιοειδείς υποδοχείς 

δείχθηκε ότι ρυθµίζουν τον υπότυπο GIRK1 ή Kir3.1 µέσω απευθείας 

αλληλεπίδρασης των υποµονάδων Gβγ που προέρχονται από Gi ετεροτριµερή µε τον 

δίαυλο ενώ πρόσφατα δείχθηκε ότι το PIP2 εµπλέκεται κρίσιµα στην ενεργοποίηση 

του καναλιού από τις Gβγ δείχνοντας ένα ακόµα ρόλο του µονοπατιού της PLC που 

επίσης ρυθµίζεται από τα οπιοειδή (Law et al., 2000). 

 

2.3 Σηµατοδότηση των οπιοειδών υποδοχέων ανεξάρτητα από τις G 

πρωτεΐνες  
 

2.3.1 Απευαισθητοποίηση και εσωτερίκευση 

 

Η ενεργοποίηση ενός GPCR από έναν αγωνιστή πέρα από µία σηµατοδοτική 

απόκριση ξεκινάει και µία διαδικασία η οποία µετέχει στην ανάδροµη 

απευαισθητοποίηση της απόκρισης του υποδοχέα, την εσωτερίκευση και την σύνδεση 

του µε σηµατοδοτικά µονοπάτια ανεξάρτητα των G πρωτεϊνών. Μια από τις 

υποθέσεις που εξηγεί το φαινόµενο της ανοχής στα οπιοειδή είναι η 

απευαισθητοποίηση των οπιοειδών υποδοχέων που οδηγεί στην ανάγκη προοδευτικής 

αύξησης της δοσολογίας προκειµένου να επιτυγχάνεται η δράση του φαρµάκου και 

σε συνδυασµό µε την ευφορία που προκαλούν έχουν ως τελικό αποτέλεσµα τον 

εθισµό στις ουσίες αυτές (Ferguson, 2001- Drake et al., 2006). Ως 

απευαισθητοποίηση ενός υποδοχέα ορίζεται οποιαδήποτε διαδικασία µειώνει τη 

λειτουργική σύζευξη του υποδοχέα µε τις G-πρωτεΐνες και την οδό σηµατοδότησης 

µέσω δεύτερου αγγελιοφόρου και η οποία τελικά µειώνει την απόκριση του υποδοχέα 

στους αγωνιστές.  

Η απευαισθητοποίηση των OR, όπως και όλων των GPCR, αποτελεί µία αρκετά 

πολύπλοκη διαδικασία και λαµβάνει χώρα µετά την ενεργοποίηση ενός OR από 

αλκαλοειδές ή πεπτιδικό αγωνιστή. Μπορεί να γίνει µέσω δύο µηχανισµών α) µε 

παρεµπόδιση της σηµατοδότησης στο επίπεδο των G πρωτεϊνών και β) µε 

παρεµπόδιση της σηµατοδότησης στο επίπεδο του υποδοχέα µέσω φωσφορυλίωσης 

του, η οποία µπορεί να ακολουθηθεί από εσωτερίκευση και µειορύθµιση του 

υποδοχέα. Στον πρώτο µηχανισµό απευαισθητοποίησης συµµετέχουν µόρια που 
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αλληλεπιδρούν µε τις G πρωτεΐνες και µια σηµαντική οικογένεια µορίων αυτού του 

είδους είναι και οι Ρυθµιστές της Σηµατοδότης µέσω G πρωτεϊνών (RGS) που θα 

αναφερθούν αναλυτικότερα στη συνέχεια. Στον δεύτερο µηχανισµό ρύθµισης 

µετέχουν µόρια όπως οι GRK κινάσες και οι κινάσες που ελέγχονται από τον δεύτερο 

αγγελιοφόρο, οι οποίες φωσφορυλιώνουν τους ενεργοποιηµένους υποδοχείς και 

µειώνουν την ικανότητα τους να αλληλεπιδρούν µε τις G πρωτεΐνες και οι  β-

αρρεστίνες (β-arrestins) οι οποίες αλληλεπιδρούν µε τους φωσφορυλιωµένους 

υποδοχείς και παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην αποσύζευξη τους από τις G 

πρωτεΐνες, στην εσωτερίκευσή τους µέσω κυστιδίων κλαθρίνης, αλλά και στον 

καθορισµό της ενδοκυττάριας τύχης τους (Ferguson, 2001-  Krupnick and Benovic, 

1998- Waldhoer et al., 2004).  

Η διαδικασία µέσω GRK/β-αρρεστινών είναι αρκετά γρήγορη και συµβαίνει 

συχνά εντός λίγων λεπτών από την ενεργοποίηση του υποδοχέα ενώ συµβάλλει 

άµεσα στη ταχεία απευαισθητοποίηση του, διευκολύνοντας την αποσύνδεση του από 

τις G πρωτεΐνες. Η διαδικασία ξεκινάει ως εξής, η ενεργοποίηση του υποδοχέα από 

τον αγωνιστή για µικρό χρονικό διάστηµα τον οδηγεί στο να υιοθετήσει µια ενεργή 

στερεοδιαµόρφωση η οποία αποκαλύπτει θέσεις φωσφορυλίωσης για τις GRK στην 

κυτταροπλασµατική του επιφάνεια οι οποίες και τον φωσφορυλιώνουν. Ο 

φωσφορυλιωµένος υποδοχέας δεν εµφανίζει πια τόσο µεγάλη συγγένεια για τις G 

πρωτεΐνες ενώ αποκτά υψηλή συγγένεια για τις β-αρεστίνες οι οποίες αφού 

προσδεθούν σ’ αυτόν και αλληλεπιδράσουν µε µόρια του µηχανισµού ενδοκύττωσης 

οδηγούν τον υποδοχέα στο εσωτερικό του κυττάρου (Ferguson, 2001).  Πέρα από τις 

GRK και άλλες κινάσες έχει δειχθεί ότι φωσφορυλιώνουν και απευαισθητοποιούν 

τους OR, όπως η ΡΚΑ, η PKC και η εξαρτώµενη από Ca2+/καλµοδουλίνη κινάση (Liu 

and Anand, 2001). Από ότι έχει δειχθεί και οι MAPK απευαισθητοποιούν τους OR 

αλλά όχι φωσφορυλιώνοντας τους άµεσα αλλά πιθανώς ρυθµίζοντας άλλα µόρια 

όπως οι β-αρρεστίνες (Polakiewicz et al., 1998). Η φωσφορυλίωση των OR σε 

κατάλοιπα Τyr, που για τον µ-OR και τον δ-OR βρίσκονται στο C-άκρο τους ενώ για 

τον κ-OR στην πρώτη και τη δεύτερη ενδοκυτταρική θηλιά, φαίνεται ότι παίζει ρόλο 

στην απευαισθητοποίησή τους (Waldhoer et al., 2004- Kramer et al., 2000- Appleyard 

et al., 2000). 

Η εσωτερίκευση/ενδοκυττάρωση είναι ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει την 

απευαισθητοποίηση από τις GRK και τις β-αρρεστίνες από άλλους φωσφορυλίο-

εξαρτώµενους µηχανισµούς απευαισθητοποίησης. Εσωτερίκευση ή ενδοκύττωση 
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ενός υποδοχέα ορίζεται η µετατόπιση των υποδοχέων από την κυτταρική επιφάνεια 

σε ένα ενδοκυτταρικό διαµέρισµα. Ακόµα και σύντοµη έκθεση του OR σε κατάλληλο 

αγωνιστή καθοδηγεί την απευαισθητοποίηση του από τις GRK και τις β-αρρεστίνες 

και οδηγεί στην ταχεία εσωτερίκευσή του, µε µηχανισµό κυστιδίων κλαθρίνης, που 

οδηγεί τον υποδοχέα σε ένα ενδοκυτταρικό διαµέρισµα µε τρόπο ανεξάρτητο της 

µεταγωγής σήµατος. Η ταχύτητα και η εξελικτική συντήρηση αυτής της διαδικασίας 

είναι ιδανική για τη ρύθµιση της σηµατοδότησης από ενδογενείς προσδέτες, όπως οι 

νευροδιαβιβαστές που απελευθερώνονται κατά τρόπο παλµικό. Μετά από την 

εσωτερίκευση οι υποδοχείς µπορεί να ανακυκλώνονται πίσω στην µεµβράνη, 

αποκαθιστώντας έτσι τον αριθµό των λειτουργικών υποδοχέων, διαδικασία που 

ονοµάζεται επανευαισθητοποίηση. Εν αντιθέσει µε αυτόν τον ταχύ µηχανισµό, η 

χρόνια έκθεση των OR σε αγωνιστή, όπως κατά την εξωγενή χορήγηση φαρµάκου, 

µπορεί επίσης να οδηγήσει σε απευαισθητοποίηση. Αυτό γίνεται µε εναλλακτικούς 

µηχανισµούς όπως η φωσφορυλίωση από τις PKA και PKC που συχνά προϋποθέτουν 

παρατεταµένη επίδραση αγωνιστή και εξαρτώνται από τη µεταγωγή σήµατος του 

υποδοχέα. Η φωσφορυλίωση του υποδοχέα από τις PKA και PKC δεν τον οδηγεί σε 

ταχεία ενδοκύττωση.  

Από τους υποδοχείς που εσωτερικεύονται δεν ανακυκλώνονται όλοι στην 

κυτταρική µεµβράνη αλλά κάποιοι οδηγούνται σε αποδόµηση στα λυσοσώµατα µε 

αποτέλεσµα τη µειορύθµισή τους. Ως µειορύθµιση ενός υποδοχέα ορίζεται 

οποιαδήποτε διαδικασία οδηγεί στη µείωση του αριθµού των θέσεων πρόσδεσης ενός 

αγωνιστή ή ανταγωνιστή. Το ποια τύχη θα ακολουθήσουν παίζει σηµαντικό ρόλο για 

την συνέχιση ή όχι της µεταγωγής του σήµατός τους. Η εσωτερίκευση και η 

αποικοδόµηση ενός υποδοχέα είναι ένας τρόπος που προκαλεί την ταχεία 

µειορύθµισή τους µετά από ενεργοποίηση µε αγωνιστή, αν και δεν είναι ο µόνος. 

Εµφανής µειορύθµιση υποδοχέα µπορεί να γίνει επίσης και µε αλλαγές στο ρυθµό της 

σύνθεσης ή της αναδίπλωσης/ έκκρισής του (Waldhoer et al., 2004). Αν και τόσο οι 

µ-OR και κ-OR όσο και ο δ-OR ενδοκυτταρώνονται µέσω κυστιδίων επικαλυµµένων 

µε κλαθρίνη µετά την διέγερσή τους από αγωνιστή, την φωσφορυλίωση τους από τις 

GRK και τη σύνδεσή τους µε τις β-αρρεστίνες, ωστόσο διαφέρουν στην τύχη τους 

µετά την εσωτερίκευση (Whistler et al., 2001- Waldhoer et al., 2004). Ενώ ο µ-OR 

και ο κ-OR ανακυκλώνονται µετά την ενδοκυττάρωσή τους, ο δ-OR µεταφέρεται 

βαθύτερα στο ενδοκυτταρικό µονοπάτι, και αποικοδοµείται ταχέως από το λυσόσωµα 

και ως εκ τούτου µειορυθµίζεται. Η ενδοκυττάρια τύχη των OR, όπως και άλλων 
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GPCR, φάνηκε ότι καθορίζεται από την αλληλεπίδραση µιας ρυθµιστικής πρωτεΐνης 

µε το καρβοξυτελικό τους άκρο, της GASP (GPCR associated sorting protein ή 

αλληλεπιδρώσα µε GPCR πρωτεΐνη διαλογής) (Whistler et al., 2002). 

 

Εικόνα 6. Απευαισθητοποίηση και εσωτερίκευση των οπιοειδών υποδοχέων. 

Η ενεργοποίηση του υποδοχέα από αγωνιστή οδηγεί στην απευαισθητοποίηση του µέσω 
φωσφορυλίωσής του από τις GRK και πρόσδεσης των β-αρρεστινών. Στη συνέχεια ανάλογα 
µε το είδος του αγωνιστή και τον τύπο του υποδοχέα ακολουθεί εσωτερίκευσή του σε 
κυστίδια κλαθρίνης που σχηµατίζουν ενδοσώµατα. Η περεταίρω τύχη των υποδοχέων µπορεί 
να είναι είτε αποικοδόµηση είτε ανακύκλωση στην κυτταρική µεµβράνη και εξαρτάται τόσο 
από τον τύπο του υποδοχέα όσο και από τις ρυθµιστικές πρωτεΐνες µε τις οποίες 
αλληλεπιδρά. 

 

Όσοι υποδοχείς αλληλεπιδρούν µε την GASP, και ο δ-OR ανάµεσά τους, οδηγούνται 

σε αποικοδόµηση και µειορύθµιση ενώ όσοι δεν αλληλεπιδρούν µε αυτήν, όπως οι µ-

OR και κ-OR, οδηγούνται σε ανακύκλωση και επανευαισθητοποίηση. Για κάθε 

ζεύγος υποδοχέα-αγωνιστή υπάρχουν δυο διακριτά χαρακτηριστικά που πρέπει να 
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αξιολογηθούν, το εάν ή όχι ο αγωνιστής προκαλεί ενδοκύττωση αλλά και το που θα 

καταλήξει ο υποδοχέας µετά την εσωτερίκευσή του (Waldhoer et al., 2004). 

Στους OR ένας αριθµός µεταλλαγµάτων έχουν περιγραφεί να διαθέτουν 

διαφορετικές ιδιότητες σ’ ότι αφορά την απευαισθητοποίηση, ενδοκυττάρωση, 

επανευαισθητοποίηση και µειορύθµιση τους. Η δηµιουργία ενός κολοβωµένου µ-OR, 

στον οποίο λείπει το C-άκρο από την Ser363 και µετά, έδειξε ότι αυτός ο υποδοχέας 

δεν φωσφορυλιωνόταν σε απόκριση προς τον αγωνιστή, εσωτερικευόταν βραδύτερα 

και όµως εµφάνιζε ταχύτερη απευαισθητοποίηση λόγω της µείωσης του ρυθµού 

ανακύκλωσης του. Οµοίως, ένας µ-OR µε µετάλλαξη της Thr394 προς Ala394 

εµφάνισε ταχύτερη ενδοκύττωση σε σχέση µε τον υποδοχέα άγριου τύπου και 

βραδύτερη απευαισθητοποίηση λόγω ταχύτερης ανακύκλωσης. Το κόψιµο των C-

άκρων των µ- OR και δ-OR οδηγεί σε εσωτερίκευση και ανακύκλωση των 

υποδοχέων µε τρόπο ανεξάρτητο του αγωνιστή δείχνοντας ότι στην περιοχή αυτή 

υπάρχει παρουσία ρυθµιστικών στοιχείων µεγάλης σηµασίας για την διευκόλυνση της 

αλληλεπίδρασης των υποδοχέων µε τον µηχανισµό ενδοκύττωσης. Ειδικότερα στον 

δ-OR η Ser344 και η Ser363 στο C-άκρο του είναι ζωτικής σηµασίας για την 

εσωτερίκευση του υποδοχέα, ενώ άλλα καρβοξυτελικά µοτίβα και ένα µοτίβο δυο 

καταλοίπων Leu στην δ-i3L δείχθηκαν να συµµετέχουν στην µειορρύθµιση και τη 

στόχευση του δ-OR στα λυσοσώµατα. Για τον NOP υποδοχέα, τα περιορισµένα 

στοιχεία που υπάρχουν µέχρι στιγµής δείχνουν ότι και αυτός υφίσταται εσωτερίκευση 

επαγόµενη από αγωνιστή µέσω της οδού GRK/β-αρρεστινών (Waldhoer et al., 2004). 

Σε ότι αφορά τον ανθρώπινο κ-OR έχει δειχθεί ότι αλληλεπιδρά µέσω του 

καρβοξυτελικού του άκρου µε την πρωτεΐνη EBP50 ή NHERF που είναι µια 

φωσφοπρωτεΐνη πρόσδεσης εζρίνης-ραδιξίνης-µοεσίνης και συνδέει τον υποδοχέα µε 

τον κυτταροσκελετό της ακτίνης και αποτελεί επίσης ρυθµιστή της ανταλλαγής 

Na+/H+. Η αλληλεπίδραση του κ-OR µε την EBP50 καθοδηγεί την ταχεία 

ανακύκλωσή του (Li et al., 2002). Επιπλέον, η Ser358 στον κ-OR ανθρώπου και η 

Ser369 του κ-OR αρουραίου εµπλέκονται στην εσωτερίκευση του, µετά από 

ενεργοποίηση µε τον κ-ειδικό αγωνιστή U-50,488H, δείχνοντας ότι το C-άκρο του 

υποδοχέα έχει τέτοιο ρυθµιστικό ρόλο (Zhang et al., 2002- McLaughlin et al., 2003).  

Σε ότι αφορά τον µ-OR η µορφίνη αποτυγχάνει να προωθήσει την 

ενδοκυττάρωση του τόσο σε κυτταροκαλλιέργειες όσο και σε πρωτογενείς 

καλλιέργειες νευρώνων εν αντιθέσει µε τους ενδογενείς προσδέτες του, το DAMGO 

και τη µεθαδόνη που εσωτερικεύουν εύκολα τον υποδοχέα (Whistler and von 
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Zastrow, 1998 - Eisinger et al., 2002 -Waldhoer et al., 2004). Αυτό δείχνει ότι κάθε 

ζεύγος υποδοχέα-αγωνιστή έχει διαφορετικές ιδιότητες και διαφορετική σχετική 

δραστικότητα αγωνιστή σε σχέση µε το φαινόµενο της εσωτερίκευσης που προκαλεί. 

Η σχετική δραστικότητα ενός αγωνιστή επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, 

όπως η αποτελεσµατικότητά του και η δραστικότητά ως προς τα µονοπάτια που 

ενεργοποιεί, η βιοδιαθεσιµότητα του, η συγγένεια του για τον υποδοχέα, και ο χρόνος 

ηµιζωής που επηρεάζουν τη εν γένει σηµατοδότησή του.  Η στερεοδιάταξη που 

αποκτά ο υποδοχέας όταν είναι συνδεδεµένος µε τον αγωνιστή  καθορίζει τελικά την 

αποτελεσµατικότητα µε την οποία ο υποδοχέας θα έρθει σε επαφή µε τα µόρια του 

µηχανισµού ενδοκύττωσης.  

Σε ότι αφορά την σύνδεση των οπιοειδών υποδοχέων µε σηµατοδοτικά 

µονοπάτια ανεξάρτητα των G πρωτεϊνών αυτό γίνεται µέσω πλήθους 

αλληλεπιδράσεων στις οποίες µετέχουν οι GRKs και οι β-αρρεστίνες λόγω των 

δοµικών τους χαρακτηριστικών (Reiter et Lefkowitz, 2006). Οι GRKs αποτελούν 

επίσης µέλη των RGS πρωτεϊνών και έτσι εµφανίζουν διπλή δράση. Μέσω της 

φωσφορυλίωσης τους στους OR κυρίως στην περιοχή του C-άκρου τους, οι GRK 2, 3 

και 5 τους αποσυζευγνύουν από τις G πρωτεΐνες, τους απευαισθητοποιούν και τους 

επισηµαίνουν για εσωτερίκευση (Wang, 2000- Schultz et al., 2002- Hasbi et al., 

2000). Οι GRKs µπορούν αλληλεπιδρούν µε µια πληθώρα πρωτεϊνών όπως η Gαq, το 

διµερές Gβγ, η κινάση 3 της φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (PI3K), η Akt, η ΜΕΚ1, η 

κλαθρίνη, οι GRK-αλληλεπιδρώσες πρωτεϊνες και η καβεόλη (Penela et al.,2003 – 

Lorenz et al., 2003- Liu et al., 2005). Επιπλέον µπορούν είτε να ενισχύουν είτε να 

οδηγούν σε ύφεση τα µονοπάτια που ξεκινούν από την δράση των β-αρρεστινών  

ανάλογα µε τον υπότυπο της GRK η οποία συµµετέχει (Kim et al., 2005- Ren et al., 

2005). Σε ότι αφορά τον κ-OR αρουραίου δείχθηκε ότι η ενεργοποίησή του από τον 

αγωνιστή U-50,488H οδηγεί σε φωσφορυλίωση και ενεργοποίηση της p38 MAPK µε 

τρόπο εξαρτώµενο από την GRK3 και την β-αρρεστίνη 2 τόσο σε νευρικά κύτταρα 

υπόφυσης όσο και σε αστροκύτταρα (Bruchas et al., 2006). 

Οι αρρεστίνες διακρίνονται στους τύπους οπτική αρρεστίνη ή αρρεστίνη 1, β-

αρρεστίνη 1 ή αρρεστίνη 2 και β-αρρεστίνη 2 ή αρρεστίνη 3. Οι β-αρρεστίνες 

αλληλεπιδρούν απευθείας µε τους OR, συγκεκριµένα µε την i2L του µ-OR, µε την 

i3L του δ-OR και κ-OR και τα καρβοξυτελικά άκρα του µ-OR, του δ-OR και του κ-

OR µε διαφορικό τρόπο (Cen et al., 2001- Celver et al., 2000- Qiu et al., 2003- Cheng 

et al., 1998). Οι β-αρρεστίνες αφού προσδεθούν στους φωσφορυλιωµένους 
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υποδοχείς, παρεµποδίζουν στερεοδοµικά την αλληλεπίδρασή τους µε τις G πρωτεΐνες 

ενώ παράλληλα τους οδηγούν σε ενδοκύττωση αλληλεπιδρώντας απευθείας µέσω του 

καρβοξυτελικού τους άκρου µε µόρια όπως η β-ανταπτίνη και η κλαθρίνη (Ferguson, 

2001). Έχει βρεθεί ότι οι β-αρρεστίνες πέρα από τον ρόλο τους στην ενδοκύττωση 

των υποδοχέων δρουν ως πρωτεΐνες ικριώµατος βοηθώντας στην γειτνίαση 

διαφορετικών µορίων, διευκολύνοντας έτσι τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. Έχουν 

αναφερθεί αλληλεπιδράσεις των β-αρρεστινών µε τη c-Src, τις MAP κινάσες, τoν ΙκB 

(αναστολέας του πυρηνικού παράγοντα NF-κB), την πρωτεϊνική φωσφατάση PP2A 

και την Rho GTP-αση (Reiter et Lefkowitz, 2006). Πρόσφατα βρέθηκε ότι η 

ενεργοποίηση του δ-οπιοειδούς υποδοχέα οδηγεί σε µετακίνηση της β-αρρεστίνης 1 

από το κυτταρόπλασµα στον πυρήνα όπου εκεί δρα αυξάνοντας τη µεταγραφή 

γονιδίων που ελέγχουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό όπως το c-fos και ο 

αναστολέας των CDKs, p27
kip1. Στον πυρήνα η β-αρρεστίνη 1 σχηµατίζει σύµπλοκα 

µε τον µεταγραφικό παράγοντα CREB και την ακετυλοτρανσφεράση των ιστόνων 

p300 και ενεργοποιεί ευρέως την έκφραση γονιδίων (Kang et al., 2005). Επίσης 

δείχθηκε ότι ο κ-OR αρουραίου οδηγεί σε ενεργοποίηση των ERK1,2 κινασών στα 

αστροκύτταρα µέσω της β-αρρεστίνης µε τρόπο που εξαρτάται από το είδος του 

αγωνιστή και τον κυτταρικό τύπο (πρωτογενή ή αθανατοποιηµένα αστροκύτταρα) 

(McLennan et al., 2008). 

Συνοψίζοντας η ενδοκυττάρια τύχη των οπιοειδών υποδοχέων, η αποικοδόµηση 

ή ανακύκλωση, εξαρτάται α) από το είδος του υποδοχέα (τάξης Α ή ταξης Β), β) από 

τις θέσεις της φωσφορυλίωσής τους από τις GRKs ή τις PKA και PKC, γ) από το 

είδος του αγωνιστή που τους έχει ενεργοποιήσει και την στερεοδιάταξη του ζεύγους 

υποδοχέας-αγωνιστή, δ) από τον υπότυπο της β-αρρεστίνης που προσδένεται 

σ’αυτούς και ε) από τις ρυθµιστικές πρωτεΐνες µε τις οποίες αλληλεπιδρά ο 

υποδοχέας, οι GRK και οι β-αρρεστίνες στα ενδοκυττωτικά κυστίδια. Έτσι οι µ-OR 

και κ-OR οδηγούνται κυρίως σε ανακύκλωση (υποδοχείς τάξης Α), ενώ ο δ-OR 

αποικοδοµείται (υποδοχέας τάξης Β). 

 

2.3.2 Ενεργοποίηση µεταγραφικών παραγόντων  

 

Μια σειρά µελετών έδειξαν ότι η χορήγηση οπιοειδών προκαλεί ενεργοποίηση 

αρκετών µεταγραφικών παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένου του στοιχείου 

απόκρισης στο cAMP (CREB), την πρωτεΐνη ενεργοποιητή ΑΡ-1 (Activator protein 

1), και τον NF-κB (πυρηνικό παράγοντα που αρχικά βρέθηκε να ρυθµίζει την κ-
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αλυσίδα στις ανοσοσφαιρίνες των Β λεµφοκυττάρων) (Tso and Wong, 2003). Κατά 

την ενεργοποίηση τους, οι οπιοειδείς υποδοχείς είναι επίσης ικανοί να επάγουν την 

φωσφορυλίωση της STAT3 (Lo και Wong, 2004). Όλοι οι παραπάνω µεταγραφικοί 

παράγοντες ενεργοποιούνται από τους οπιοειδείς υποδοχείς µέσω µονοπατιών που 

ρυθµίζονται από τις G πρωτεΐνες.  

Η STAT3 ανήκει στους Μεταγωγείς Σήµατος και Ενεργοποιητές Μεταγραφής 

(Signal Transducers and Activators of Transcription) των θηλαστικών που αποτελούν 

µία πρωτεϊνική οικογένεια αποτελούµενη από επτά µέλη τις STAT 1, 2, 3, 4, 5Α, 5Β 

και 6 που εδράζονται στο κυτταρόπλασµα σε αδρανή µορφή. Οι κλασσικοί υποδοχείς 

που ενεργοποιούν τις STAT είναι οι υποδοχείς κυτοκινών οι οποίοι κατά την 

ενεργοποίηση τους φωσφορυλιώνουν τις STAT σε κατάλοιπα Tyr και αυτές 

διµερίζονται, µετατοπίζονται στον πυρήνα, και δεσµεύονται σε ειδικές αλληλουχίες 

DNA- στόχους µεταβάλλοντας τη µεταγραφή γονιδίων. Η πρόσδεση αγωνιστή στους 

υποδοχείς κυτοκινών επάγει το διµερισµό των υποδοχέων και έχει σαν αποτέλεσµα 

την ενεργοποίηση των Janus κινασών τυροσίνης (Jak), οι οποίες µε τη σειρά τους 

φωσφορυλιώνουν τους υποδοχείς σε συγκεκριµένα κατάλοιπα Tyr που χρησιµεύουν 

ως θέσεις σύνδεσης για τις STAT. Η στρατολόγηση των STAT από τους υποδοχείς 

κυτοκινών, γίνεται µε την αλληλεπίδραση των περιοχών SH2 των STAT µε τις 

φωσφοτυροσίνες του υποδοχέα και είναι σηµαντική για την ενεργοποίηση τους και τη 

λειτουργική εξειδίκευση τους (Lim and Cao, 2006). Εκτός από τις Jaks και οι Src 

κινάσες τυροσίνης έχουν επίσης αναφερθεί ότι επάγουν την ενεργοποίηση των STAT 

(Cao et al., 1996).  

Αν και οι STAT θεωρείται ότι ρυθµίζονται κυρίως από κυτοκίνες, οι 

δραστηριότητές τους µπορεί επίσης να ρυθµιστούν και ένα πλήθος διαφορετικών 

GPCR (Guillet-Deniau et al., 1997- Sasaguri et al., 2000). Για παράδειγµα, οι 

STAT5A και STAT5Β φωσφορυλιώνονται από την αγγειοτενσίνη ΙΙ και µπορεί να 

συνανοσοκατακρηµνίζονται µε την Jak2 και τον υποδοχέα ΑΤ1 σε καρδιακά 

µυοκύτταρα (McWhinney et al., 1998). Επίσης έχει αναφερθεί ενεργοποίηση της 

STAT3 σε κύτταρα ΝΙΗ3Τ3 µε την µεσολάβηση Gαo και Gαi2 πρωτεϊνών (Corre et 

al., 1999- Ram and Iyengar, 2001) καθώς και ρύθµιση της STAT3 από Gα16 

συζευγµένους υποδοχείς, όπως ο ORL1, µε τρόπο ανθεκτικό στην PTX (Wu et al., 

2003). Έχει δειχθεί επίσης ότι η STAT5 αλληλεπιδρά µε το YXXL συντηρηµένο 

µοτίβο, που είναι επίσης παρόν στο καρβοξυτελικό άκρο πολλών GPCRs 
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(Klingmuller et al., 1996- McWhinney et al., 1998), συµπεριλαµβανοµένων και των 

τριών υποτύπων OR (µ, δ, κ). 

Το εργαστήριό µας χρησιµοποιώντας µια ποικιλία προσεγγίσεων, απέδειξε ότι η 

ενεργοποίηση του µ-OR είτε µε µορφίνη είτε µε [D-Ala2, Ν-MePhe4, Gly-οΙ5] -

εγκεφαλίνη (DAMGO) οδηγεί στη STAT5A φωσφορυλίωση σε κύτταρα COS-7 που 

επιµολύνθηκαν παροδικά µε τον µ-OR και την STAT5A. Η STAT5A φωσφορυλίωση 

εµφανίζεται µε τρόπο ανεξάρτητο από τις Gi/o πρωτεΐνες και διαµεσολαβείται από 

την Src αλλά όχι από την Jak2 κινάση. Επιπλέον, δείχθηκε µε πειράµατα in vitro 

συγκατακρήµνισης (pull-down), χρησιµοποιώντας ένα χιµαιρικό πεπτίδιο που 

περιελάµβνε την C-τελική περιοχή του µ-OR (µ-CT) και κυτταρικά λύµατα από 

κύτταρα COS-7 που εξέφραζαν την STAT5A, ότι η STAT5A αλληλεπιδρά άµεσα µε 

το µ-CT µε ένα τρόπο εξαρτώµενο από τον αγωνιστή. Τέλος, η διαγραφή του 

συντηρηµένου µοτίβου YXXL από το µ-CT φάνηκε να είναι ένας σηµαντικός 

καθοριστικός παράγοντας της STAT5A δέσµευσης (Mazarakou and Georgoussi, 

2005). Αυτές οι παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι οι οπιοειδείς υποδοχείς εµπλέκονται 

σε διαφορετικά κυκλώµατα σηµατοδότησης που οδηγούν σε µεταβολές στην 

έκφραση των γονιδίων-στόχων µε µια ποικιλία από τρόπους. 

 
 

3. Αλληλεπιδράσεις των οπιοειδών υποδοχέων µε 

κυτταροπλασµατικές ρυθµιστικές πρωτεΐνες 

 

3.1 Aλληλεπιδράσεις των οπιοειδών υποδοχέων µε  

κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες ανεξάρτητες των G πρωτεϊνών και 

θέσεις πρόσδεσής τους 

Μια πληθώρα πειραµατικών δεδοµένων έχει δείξει ότι οι OR µπορούν να 

αλληλεπιδράσουν µε µια ποικιλία από ρυθµιστικές πρωτεΐνες, επιβεβαιώνοντας ότι η 

µεταγωγή του σήµατος τους δεν περιορίζεται µόνο στην ενεργοποίηση των G 

πρωτεϊνών. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις µε διαφορετικούς κυτταροπλασµατικούς 

εταίρους διαδραµατίζουν διακριτούς ρόλους στη µεταβολή της αποτελεσµατικότητας 

της µεταγωγής σήµατος που ξεκινάει από έναν αγωνιστή, ενώ επίσης επηρεάζουν την 

ενδοκυτταρική κυκλοφορία και την στόχευση στα διάφορα οργανίδια του κυττάρου, 
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την καλή λειτουργία και τον υποκκυταρικό εντοπισµό των υποδοχέων αυτών δρώντας 

ως ικρίωµα που συνδέει τους υποδοχείς στο δίκτυο του κυτταροσκελετού. Υπάρχει 

έντονο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια στη διερεύνηση και αποσαφήνιση των 

µηχανισµών που ρυθµίζουν αυτές τις αλληλεπιδράσεις, διότι η γνώση αυτή 

αναµένεται να αντιµετωπίσει προβλήµατα που σχετίζονται µε φαινόµενα όπως η 

αντιµετώπιση του πόνου, η ανοχή και η εξάρτηση προκειµένου να καθοριστεί εάν η 

παρεµπόδιση τέτοιων αλληλεπιδράσεων µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη νέων 

θεραπευτικών στρατηγικών (Milligan, 2005- Alfaras-Melainis et al., 2009- 

Georgoussi, 2008- Georgoussi et al., 2012). 

 
3.1.1 Περιοχές των οπιοειδών υποδοχέων που ευθύνονται για τις 

αλληλεπιδράσεις µε τις ρυθµιστικές πρωτεΐνες 

Υπάρχει πλήθος αποδείξεων για το σχηµατισµό πολυπρωτεϊνικών συµπλόκων 

στα οποία µετέχουν οι GPCR και τα οποία διατηρούνται από πρωτεΐνες ικριώµατα 

που ελέγχουν την εξειδίκευση του σήµατος τους. Τα ευρήµατα αυτά έρχονται σε 

αντίθεση µε την παλαιά άποψη της τυχαίας αλληλεπίδρασης µορίων –µοντέλο 

σύγκρουσης- στη σηµατοδότηση των GPCR. Εκτεταµένες παρατηρήσεις συσχέτισαν 

την κυτταροπλασµατική πλευρά των GPCR και ειδικότερα έδειξαν ότι η τρίτη 

ενδοκυτταρική θηλιά (i3L) και τo καρβοξυτελικό άκρο (C-άκρο ή CT), αποτελούν 

περιοχές σηµαντικές όχι µόνο για την µεταφορά του σήµατος στις G πρωτεΐνες αλλά 

και για την αλληλεπίδραση των υποδοχέων αυτών µε πλήθος ρυθµιστικών πρωτεϊνών 

(Bockaert et al., 2004). Οι πρώτες ενδείξεις ότι οι ενδοκυτταρικές περιοχές των 

οπιοειδών υποδοχέων είναι υψηλής σηµασίας για τις αλληλεπιδράσεις µε άλλες 

πρωτεΐνες αντλήθηκαν από πειράµατα που περιελάµβαναν συνθετικά πεπτίδια από τις 

περιοχές της τρίτης ενδοκυτταρικής θηλιάς και του C-άκρου τους. Όπως αναφέρθηκε 

και πρωτύτερα στην παράγραφο 1.5 της Εισαγωγής από το εργαστήριό µας δείχθηκε 

σαφώς ότι η i3L και το εγγύτερο τµήµα του C-άκρου τους είναι σηµαντικές περιοχές 

για την σύζευξη µε τις G-πρωτεΐνες και την αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης 

(Georgoussi et al., 1997- Megaritis et al., 2000- Merkouris et al., 1996- Morou and 

Georgoussi, 2005).  

Το καρβοξυτελικό άκρο των GPCRs είναι περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως 

«µαγική ουρά" και αναγνωρίζεται ως ένας από τους βασικούς τοµείς για τη ρύθµιση 

της λειτουργίας των υποδοχέων αυτών (Bockaert et al., 2003). Τα προβλεπόµενα C-
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άκρα των µ, δ και κ- οπιοειδών υποδοχέων έχουν µήκος 59, 51 και 47 αµινοξέα 

αντίστοιχα και περιέχουν µία συντηρηµένη περιοχή µετά την έβδοµη διαµεµβρανική 

έλικα, που αποτελείται από τα αµινοξέα DENFKRCFRXXC, όπου XX είναι αµινοξέα 

που διαφέρουν µεταξύ των τριών OR. Αυτή η καλά συντηρηµένη αλληλουχία 

σχηµατίζει µια 8η αµφιπαθική α-έλικα (έλικα VIII), η οποία εκτείνεται παράλληλα 

προς τη κυτταρική µεµβράνη, και αγκυροβολεί σ’ αυτήν µε την βοήθεια µιας 

θειοακυλιωµένης κυστεΐνης, δηµιουργώντας µια κρίσιµη περιοχή  για τη σύζευξη των 

G πρωτεϊνών (Marin et al., 2000). Από ανεξάρτητες µελέτες τόσο του δικού µας 

εργαστηρίου όσο και άλλων βρέθηκε ότι τόσο το καρβοξυτελικό άκρο όσο και η 3η  

ενδοκυτταρική θηλιά των OR είναι σηµεία πρόσδεσης για πολλές διαφορετικές 

ρυθµιστικές πρωτεΐνες (Georgoussi, 2008- Georgoussi et al., 2012). Η έλικα VIII του 

C-άκρου των οπιοειδών υποδοχέων έχει βρεθεί ότι είναι υπεύθυνη για την άµεση 

αλληλεπίδραση µε ρυθµιστικές πρωτεΐνες διαφορετικής λειτουργίας όπως η 

περιπλακίνη (Feng et al., 2003), η GASP (Whistler et al., 2002), και η RGS4 

(Georgoussi et al., 2006), ενώ η i3L έχει επίσης βρεθεί να αποτελεί σηµείο 

αλληλεπίδρασης µε τις β-αρρεστίνες (Cen et al., 2001- Cheng et al., 1998), την 

καλµοδουλίνη (Wang et al., 1999) και την RGS4 (Georgoussi et al., 2006- Bockaert et 

al., 2003)  

 

3.1.2 Αλληλεπιδρώσες πρωτεΐνες που σχετίζονται µε την απευαισθητοποίηση και 

εσωτερίκευση των υποδοχέων. 

 

Στην κατηγορία αυτή των πρωτεϊνών ανήκουν οι GRK και οι β-αρρεστίνες για 

τις οποίες έγινε εκτενής αναφορά για την λειτουργία τους και τις θέσεις 

αλληλεπίδρασής τους µε τους οπιοειδείς υποδοχείς στην παράγραφο 2.3.1 και γι’αυτό 

και δεν θα σχολιαστούν περαιτέρω εδώ. Μια άλλη πρωτεΐνη που ανήκει στην 

κατηγορία αυτή είναι η σπινοφιλίνη. Η σπινοφιλίνη (SPL) ή αλλιώς Neurabin II 

είναι ευρέως εκφραζόµενη πρωτεΐνη στους διαφόρους ιστούς και φέρει πολλά 

λειτουργικά δοµικά µοτίβα, ενώ βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλή πυκνότητα στις 

δενδριτικές άκανθες. ∆ιαθέτει περιοχές πρόσδεσης για την F-ακτίνη, την πρωτεΐνική 

φωσφατάση 1 (ΡΡ1), µια PDZ περιοχή που εµπλέκεται σε αλληλεπιδράσεις 

πρωτεΐνης-πρωτεΐνης, µια C-τελική περιοχή τυχαίας µορφολογίας, καθώς και µια 

περιοχή δέσµευσης υποδοχέων (RBD: Receptor binding domain) (Brady et al., 2005- 

Allen et al., 1997). Οι περιοχές PDZ ταυτοποιήθηκαν αρχικά ως µοτίβο στην 
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πρωτεΐνη µετασυναπτικής πυκνότητας 95 ως τρεις επαναλήψεις 90 καταλοίπων που 

περιέχουν τη συντηρηµένο αλληλουχία Gly-Leu-Gly-Phe. Η SPL έχει προταθεί ότι 

έχει ρόλο οργανωτή του κυτταροσκελετού ακτίνης και της µορφολογίας των 

δενδριτικών ακάνθων αλλά και στην ρύθµιση της πυκνότητας τους, της συναπτικής 

πλαστικότητας και της νευρωνικής µετανάστευσης (Satoh et al., 1998- Sarrouilhe et 

al., 2006). Πρόσφατα δειχθηκε ότι η SPL εµπλέκεται στις οξείες και χρόνιες δράσεις 

των οπιοειδών και αντιτίθεται στην ανάπτυξη της ανοχής, µείωνοντας την ευαισθησία 

στο αίσθηµα ευφορίας των φαρµάκων. Στο ραβδωτό σώµα του ποντικού δείχθηκε ότι 

η SPL αλληλεπιδρά άµεσα µε τον µ-OR στην κατάσταση ηρεµίας και η ενεργοποίηση 

του υποδοχέα, µετά από χορήγηση οπιοειδών φαρµάκων στο ζώο, ενισχύει την 

αλληλεπίδραση αυτή. Στη ίδια µελέτη δείχθηκε ότι η SPL προάγει την επαγόµενη από 

µορφίνη εσωτερίκευση του µ-OR και µειώνει την σηµατοδότηση του υποδοχέα σε 

κύτταρα PC12. Επιπλέον σε ζώα στα οποία είχε διαγραφεί το γονίδιο της SPL 

µειώθηκαν οι αναλγητικές επιδράσεις της µορφίνης και ενισχύθηκαν οι µόνιµες 

κυτταρικές αλλαγές σε επαναλαµβανόµενη χορήγηση της αλλά και οι σχετιζόµενες 

συµπεριφορές όπως η αυξηµένη εξάρτηση των ποντικών, η εξαρτηµένη επιλογή 

θέσης και η ανοχή (Charlton et al., 1998).   

Μια άλλη πρωτεΐνη που βρέθηκε να αλληλεπιδρά µε το C-άκρο του µ-OR σε 

σύστηµα ζύµης 2 υβριδίων είναι η αλληλεπιδρώσα πρωτεΐνη της πρωτεϊνικής 

κινάσης C (PKCI) (Guang et al., 2004). Η PKCI είναι µέλος της οικογένειας 

πρωτεϊνών µε µοτίβο τριάδας ιστιδίνης (ΗΙΤ) που φάνηκε ότι αναστέλλουν τις 

κινάσες που ελέγχονται από τον δεύτερο αγγελιοφόρο όπως η PKC αλλά και η ΡΚΑ 

(Zhang et al.,1999- Wang and Sadee, 2000). Η ένωση της PKCI µε τον µ-OR φάνηκε 

να µειώνει την επαγόµενη από τον αγωνιστή DAMGO απευαισθητοποίησή του όπως 

µετρήθηκε µε τη µέθοδο της πρόσδεσης του µη υδρολυόµενου GTP παραγώγου, 

[35S]GTPγS (Guang et al., 2004). Ακόµα µία πρωτεΐνη σχετιζόµενη µε τους OR είναι 

η φωσφολιπάση D (PLD), µια φωσφοδιεστεράση ειδική για τα φωσφολιπίδια 

µεµβρανικού εντοπισµού, παίζει σηµαντικό ρόλο σε διεργασίες που σχετίζονται µε 

την οργάνωση του κυτταροσκελετού και την διακίνηση ή τον σχηµατισµό των 

κυστιδίων για έκκριση ή ενδοκυττάρωση (Exton, 2002- Du et al., 2004). Στην 

περίπτωση του µ-ΟR, έχει δειχθεί ότι η επαγόµενη από DAMGO εσωτερίκευση του 

µ-ΟR ενεργοποιεί την PLD2, εν αντιθέσει µε την µορφίνη (Koch et al., 2003). Η 

διέγερση της PLD2 οδηγεί τελικά σε ταχεία εσωτερίκευση του µ-ΟR, ενώ ετερόλογη 

διέγερσή της επιτρέπει και στο ζεύγος µ-OR/µορφίνης να εσωτερικευθεί.  
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3.1.3 Αλληλεπιδρώσες πρωτεΐνες που σχετίζονται µε την κυκλοφορία και τη 

λυσοσωµική στόχευση  

 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα στην παράγραφο 2.3.1 η GASP-1 έχει 

συσχετισθεί άµεσα µε την καθοδήγηση της µοίρας του δ-OR προς αποικοδόµηση 

καθώς και άλλων GPCRs αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα της στόχευσής τους 

προς τα λυσοσώµατα. Η  GASP-1 έχει αποδειχθεί ότι αλληλεπιδρά µε τον δ-OR στο 

C-άκρο του, στην περιοχή της έλικας VIII ενώ in vitro έχει επίσης δειχθεί επίσης ότι 

αλληλεπιδρά σε µικρότερο βαθµό κατά σειρά µε το κ-CT και το µ-CT  (Whistler et 

al., 2002- Heydorn et al., 2004). Η GASP-1 είναι µια µεγάλη κυτταροπλασµατική 

πρωτεΐνη διαλογής των GPCR προς αποικοδόµηση (Whistler et al., 2002) η οποία 

ανήκει σε µία πρωτεϊνική οικογένεια µε τουλάχιστον 10 µέλη αλλά εν αντιθέσει µε τα 

υπόλοιπα µέλη της µόνο η GASP-1 αλληλεπιδρά µε τους οπιοειδείς υποδοχείς 

(Simonin et al., 2004).   

Η EBP50/NHERF όπως αναφέρθηκε επίσης στην παράγραφο 2.3.1 βρέθηκε 

ότι ρυθµίζει την κυκλοφορία του κ-OR κατά την εσωτερίκευση οδηγώντας τον προς 

ανακύκλωση. Η EBP50/NHERF είναι µία φωσφοπρωτεΐνη 55kDa που φέρει πολλά 

δοµικά µοτίβα, µε πολλαπλές θέσεις φωσφορυλίωσης, δύο περιοχές PDZ σε σειρά 

στο N-τελικό της άκρο και µία περιοχή σύνδεσης µε εζρίνη/ραδιξίνη/µοεσίνη (ERM) 

στο C-άκρο της, η οποία της επιτρέπει να αλληλεπιδρά µε πρωτεΐνες που δεσµεύουν 

ακτίνη. Η πρωτεΐνη αυτή κατανέµεται ευρέως στους ιστούς και εµφανίζεται σε 

µεγάλη πυκνότητα στα πολωµένα επιθήλια. Η αλληλεπίδραση της EBP50/NHERF µε 

τον ανθρώπινο κ-ΟR βρέθηκε σε κύτταρα CHO µε συνανοσοκατακρήµνιση, ενώ η 

δηµιουργία ελλειµατικού κ-υποδοχέα όπου είχε κοπεί το τελικό µη συντηρηµένο 

τµήµα του C-άκρου του καθιστούσε αδύνατη την αλληλεπίδραση µε την πρωτεΐνη 

αυτή δείχνοντας ότι η περιοχή αυτή του υποδοχέα ευθύνεται γι’ αυτήν (Li et al., 

2002). 

Άλλη µια πρωτεΐνη έχει προταθεί ότι συνεισφέρει στην 

ενδοσωµική/λυσοσωµική στόχευση του δ-OR και είναι η Sorting Nexin-1 (SNX1). Η 

SNX1 είναι ένα µέλος µιας σχετικά µεγάλης οικογένειας των Sorting Nexins που 

είναι κυτταρικές πρωτεΐνες ρυθµιστές της ενδοκυττάριας κυκλοφορίας και διαθέτουν 

µια περιοχή πρόσδεσης φωσφολιπιδίων και µια ισχυρή τάση για πρωτεϊνικές 

αλληλεπιδράσεις (Worby and Dixon, 2002). Η SNX1 εµφανίζει χαµηλή συγγένεια για 
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GPCR που πρόκειται να ανακυκλωθούν και εκφράζεται ευρέως στα ενδοσώµατα µαζί 

µε την SNX2 καθοδηγόντας την κυκλοφορία των υποδοχέων από τα ενδοσώµατα στα 

λυσοσώµατα (Wang et al., 2002β). Χρησιµοποιώντας µια βιβλιοθήκη χιµαιρικών 

πεπτιδίων C-άκρων διαφόρων GPCR δείχθηκε σε πειράµατα συγκατακρήµνισης ότι 

το δ-CT δεσµεύει την SNX1 µε υψηλή συγγένεια (Heydorn et al., 2004).  

Τέλος η GEC1 είναι µια πρωτεΐνη που διαµορφώνει τη διακίνηση στη 

βιοσυνθετική οδό. Η GEC1 ανακαλύφθηκε µετά από σάρωση βιβλιοθήκης 

ανθρώπινου cDNA εγκεφάλου µε την µέθοδο ζύµης δύο-υβριδίων χρησιµοποιώντας 

ως δόλωµα το C-άκρο του ανθρώπινου κ-OR και έτσι εντοπίστηκε µια κοντύτερη 

µορφή της GEC1 (αµινοξέα 38- 117). Η GEC1 αλληλεπιδρά εκλεκτικά µε το κ-CT 

αλλά όχι µε τα µ-CT και δ-CT και απεδείχθη ότι διευκολύνει τη διακίνηση του 

ανθρώπινου κ-OR από το ενδοπλασµατικό δίκτυο και τα Golgi στην κυτταρική 

µεµβράνη (Chen et al., 2006). Η GEC1 έχει µήκος 117 αµινοξέα και είναι ιδιαίτερα 

οµόλογη προς άλλες πρωτεΐνες που συνδέονται µε τους µικροσωληνίσκους και 

αλληλεπιδρά µε το τελικό τµήµα του κ-CT και µε την τουµπουλίνη (Pellerin et al., 

1993).    

 

3.1.4 Αλληλεπιδρώσες πρωτεΐνες που διαθέτουν µεταγραφική ενεργότητα 

 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.3.2 ο µεταγραφικός παράγοντας 

STAT5A αλληλεπιδρά µε το C-άκρο του µ-OR στο συντηρηµένο µοτίβο YXXL που 

βρίσκεται εντός της έλικας VIII που σχηµατίζει το συντηρηµένο τµήµα του C-άκρου 

του (Mazarakou and Georgoussi, 2005). Από περεταίρω πειράµατα 

συγκατακρήµνισης του εργαστηρίου µας χρησιµοποιώντας χιµαιρικό πεπτίδιο του δ-

CT µε την τρανσφεράση-S της γλουταθειόνης και κυτταρικά εκχυλίσµατα που 

εκφράζουν τις STAT5 φάνηκε ότι ένα ακόµα µέλος της οικογένειας των 

µεταγραφικών παραγόντων STAT, η STAT5Β αλληλεπιδρά µε τον δ-OR επίσης στο 

C-άκρο του, αντιστοίχως στο µοτίβο YXXL (Georganta et al., 2010). Οι 

αλληλεπιδράσεις των STAT5A και B µε τον µ-OR ή τον δ-OR αντίστοιχα 

επιβεβαιώθηκαν ότι συµβαίνουν και σε κυτταρικό περιβάλλον µε πειράµατα 

συνανοσοκατακρήµνισης. Η διαγραφή του µοτίβου YXXL από τους δύο OR 

κατάργησε την δέσµευση των STAT5A/Β, ορίζοντας έτσι το συντηρηµένο 

τετραπεπτίδιο ως σηµαντική περιοχή εντός των C-άκρων για την αγκυροβόληση των 

STAT5A και STAT5Β αντίστοιχα. Η ποσότητα της STAT5A που αλληλεπιδρά µε 
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τον µ-OR φάνηκε ότι είναι ανεξάρτητη από τη διέγερση του υποδοχέα µε µορφίνη ή 

DAMGO διέγερση (Mazarakou and Georgoussi, 2005), σε αντίθεση µε την STAT5Β 

η οποία αλληλεπιδρά µε τον δ-OR στην κατάσταση ηρεµίας (ιδιοσύστατα) αλλά η 

ενεργοποίηση του δεύτερου από αγωνιστή καταργεί αύτη την αλληλεπίδραση 

(Georganta et al., 2010). 

 

3.1.5 Αλληλεπιδρώσες πρωτεΐνες που εµπλέκονται στη σηµατοδότηση των G 

πρωτεϊνών  

 

Η πρωτεΐνη δέσµευσης Ca2+, η 
καλµοδουλίνη (CaM), ήταν η πρώτη πρωτεΐνη 

που βρέθηκε να αλληλεπιδρά µε έναν από τους OR, τον µ-OR, πέρα από τις G 

πρωτεΐνες. Χρησιµοποιώντας πεπτίδια προερχόµενα από τους OR δείχθηκε ότι η 

πρωτεΐνη αυτή αλληλεπιδρά µε την τρίτη ενδοκυτταρική θηλιά του µ-OR (µ-i3L) και 

του δ-OR (δ-i3L) (Wang et al., 1999). Η καλµοδουλίνη είναι ευρέως εκφραζόµενη 

ρυθµιστική πρωτεΐνη, ευαίσθητη στο Ca2+, αλλά παράλληλα δρα ως ρυθµιστής 

κυτοπλασµατικών ενζύµων, ενώ επίσης ρυθµίζει την αδενυλική κυκλάση, τις 

εξαρτώµενες από Ca2+/CaM κινάσες και φωσφατάσες, της ρυθµιζόµενες από Ca2+ 

ΑΤΡάσες, δίαυλους ιόντων και πολλές άλλες µεµβρανικές πρωτεΐνες (Van Eldik and 

Watterson, 1998). Η καλµοδουλίνη ανταγωνίζεται τις G πρωτεΐνες για την ίδια θέση 

πρόσδεση στον υποδοχέα και απουσία αγωνιστή περιορίζει την ιδιοσύστατη 

µεταγωγή σήµατος των OR. Η ενεργοποίηση των υποδοχέων από αγωνιστή, τους 

απελευθερώνει από την CaM η οποία µπορεί να θεωρηθεί ότι δρα ως δεύτερος 

αγγελιοφόρος δεδοµένου ότι αποδεδειγµένα ρυθµίζει και κάποιους από τους τελεστές 

των OR (Wang et al., 1999- Wang et al., 2000).   

Χρησιµοποιώντας ως δόλωµα το C-άκρο του ανθρώπινου µ-OR και του 

εναλλακτικού προϊόντος µατίσµατος του, µ-OR-1Α, και σαρώνοντας µια βιβλιοθήκη 

ανθρώπινου cDNA εγκεφάλου µε την µέθοδο ζύµης δύο υβριδίων ένας ακόµα από 

τους εµφανείς αλληλεπιδρώντες εταίρους βρέθηκε να είναι η περιπλακίνη (Feng et 

al., 2003). Η περιπλακίνη είναι πρωτεΐνη που προσδένεται στην ακτίνη και στα 

ενδιάµεσα ινίδια του κυτταροσκελετού αλλά επίσης εκφράζεται ευρέως στο κεντρικό 

νευρικό σύστηµα (Ruhrberg et al., 1997). Η πρόσδεση της περιπλακίνης στον µ-OR 

επιβεβαιώθηκε µε πειράµατα συγκατακρήµνισης της πρωτεΐνης µε το µ-CT, ενώ 

χρησιµοποιώντας τµήµα του µ-CT δείχθηκε ότι η έλικα VIII του C-άκρου του µ-OR 

είναι υπεύθυνη γι’αυτή την αλληλεπίδραση. Η περιπλακίνη φάνηκε να ανταγωνίζεται 
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τις G πρωτεΐνες για αυτή την θέση αλληλεπίδρασης µην επιτρέποντάς τους να 

ενεργοποιηθούν χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την εσωτερίκευση του υποδοχέα (Feng 

et al., 2003). 

Τέλος, οι ρυθµιστές της σηµατοδότησης µέσω G πρωτεϊνών (RGS 

πρωτεΐνες) περιλαµβάνουν µία µεγάλη οικογένεια πολυλειτουργικών µορίων που 

δρουν ως αρνητικοί ρυθµιστές των G πρωτεϊνών και έτσι τροποποιούν τη 

δραστικότητα και την κινητική της GPCR σηµατοδότησης και θα αποτελέσουν το 

αντικείµενο της παρούσας διατριβής και ως εκ τούτου αναλύονται εκτενώς στην 

συνέχεια.  

 
3.2 Οι RGS πρωτεΐνες  

 

Σε in vitro κινητικές µελέτες του ρυθµού υδρόλυσης του GTP από τις Gα 

υποµονάδες παρατηρήθηκε ότι η υδρόλυση του GTP σε GDP, γινόταν µε πολύ αργό 

ρυθµό που δεν δικαιολογούσε την ταχεία και σύντοµη απόκριση των υποδοχέων προς 

τα εξωκυττάρια ερεθίσµατα στα φυσιολογικά συστήµατα (Gilman, 1987). Επιπλέον 

σε ένα τεχνητά ανασυσταθέν σύστηµα που περιελάµβανε τον υποδοχέα και τις G 

πρωτεΐνες, η ενεργοποίηση του υποδοχέα από τον αγωνιστή δεν αύξανε δραµατικά 

την υδρολυτική ικανότητα των Gα υποµονάδων συγκρινόµενη µε τα φυσιολογικά 

κυτταρικά συστήµατα (Wilkie, 2000). Η υποψία ότι και άλλα µόρια εµπλέκονται 

στην επιτάχυνση του ρυθµού υδρόλυσης του GTP από την Gα υποµονάδα 

επιβεβαιώθηκε µε την ανακάλυψη µιας νέας οµάδας πρωτεϊνών που αποκαλούνται 

ρυθµιστές της κυτταρικής σηµατοδότησης µέσω G πρωτεϊνών (RGS - Regulators of 

G protein Signaling) (Berman et al., 1996α- Siderovski et al., 1996- Hepler, 1999- 

Sierra et al., 2000).  

Η ανακάλυψη του κεντρικού ρόλου των RGS πρωτεϊνών στον τερµατισµό της 

σηµατοδότησης των G πρωτεϊνών έγινε για πρώτη φορά στη ζύµη Saccharomyces 

cerevisiae όπου ταυτοποιήθηκε το γονίδιο sst2 το οποίο επηρέαζε τη 

διαµεσολαβούµενη από G πρωτεΐνη απόκριση στη φεροµόνη του ζευγαρώµατος 

(Chan and Otte, 1982). Στη συνέχεια ανακαλύφθηκαν το γονίδιο flbA του Aspergillus 

nidulans (Lee and Adams, 1994), το γονίδιο των θηλαστικών GOS8 (Siderovski et 

al.,1996) και µια πρωτεΐνη που δεσµεύει την ενεργοποιηµένη Gαi3, η οποία 

ονοµάστηκε G alpha interacting protein (GAIP) και αργότερα RGS19 (De Vries et al., 

1995). Ακολούθησε  η ταυτοποίηση του γονίδιου egl-10 του νηµατώδους σκώληκα C. 
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elegans (Koelle and Horvitz, 1996) καθώς και πολλών άλλων. Η ανάλυση της 

αµινοξικής ακολουθίας αρχικά των Egl-10 και Sst2 πρωτεϊνών αποκάλυψε µια κοινή 

περιοχή περίπου 120 αµινοξέων που είχε επίσης παρατηρηθεί σε πρωτεΐνες 

θηλαστικών µε άγνωστες ως τότε βιοχηµικές λειτουργίες. Το δοµικό αυτό µοτίβο, 

περιοχή RGS ή RGS box, αποτελεί µια περιοχή ιδιαίτερα συντηρηµένη, εµφανίζεται 

σε όλες τις µέχρι σήµερα γνωστές RGS πρωτεΐνες και είναι υπεύθυνη για την 

απευθείας πρόσδεση στις ενεργοποιηµένες Gα υποµονάδες. Στον άνθρωπο έχει 

επιβεβαιωθεί η ύπαρξη περισσότερων από 30 πρωτεϊνών οι οποίες όλες φέρουν την 

ακολουθία του RGS box ή µια περιοχή που µοιάζει µε αυτήν (RGS-like domain) 

αλλά διαφέρουν στο µοριακό τους βάρος και στα υπόλοιπα δοµικά χαρακτηριστικά 

τους. 

 

3.2.1 Αλληλεπιδράσεις των RGS πρωτεϊνών µε τις Gα υποµονάδες. 

 
Οι RGS πρωτεΐνες είναι µία µεγάλη οικογένεια πολυλειτουργικών µορίων που 

συνδέονται όπως προαναφέρθηκε µε την Gα υποµονάδα των G πρωτεϊνών και δρουν 

ως αρνητικοί ρυθµιστές τους. H περιοχή RGS ή RGS box µήκους περίπου 120 

αµινοξέων αποτελεί το κλασσικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της οικογένειας των RGS 

πρωτεϊνών, οι οποίες έχουν σαν πρωταρχικό ρόλο την απευθείας αλληλεπίδραση τους 

µε την ενεργοποιηµένη Gα-GTP υποµονάδα των G πρωτεϊνών και δρουν σ’ αυτήν ως 

παράγοντες επιτάχυνσης του ρυθµού υδρόλυσης του GΤΡ µια ενεργότητα που 

ονοµάζεται GAP από τα αρχικά GTPase activating proteins (Neubig and Siderovski, 

2002). Σχεδόν όλες οι RGS πρωτεΐνες, µε εξαίρεση κάποια µέλη τους, έχει δειχθεί ότι 

δρουν ως GAPs για τις Gαi/o και Gαq υποµονάδες των G πρωτεϊνών, ενώ δεν 

επιδρούν στην υδρολυτική ικανότητα των Gαs υποµονάδων παρόλο που έχουν 

αναφερθεί και απευθείας αλληλεπιδράσεις µε τις τελευταίες (Roy et al., 2006). Η 

GAP ενεργότητα των RGS αυξάνει σε µεγάλο βαθµό (100-1000 φορές) την υδρόλυση 

του GTP από τις Gα υποµονάδες στόχους τους και έχει σαν τελικό αποτέλεσµα το 

σταµάτηµα της µεταφοράς ερεθίσµατος από τους υποδοχείς στους τελεστές, 

µεταβάλλοντας έτσι την αποτελεσµατικότητα και την κινητική της µετάδοσης της 

πληροφορίας των GPCR υποδοχέων (Berman et al., 1996β- Watson et al., 1996).  

Η κρυσταλλογραφική ανάλυση του συµπλόκου της RGS4 µε την Gαi1 υποµονάδα, µε 

περίθλαση ακτίνων Χ από τον Tesmer και συνεργάτες, έδωσε χρήσιµες πληροφορίες 

για τις σχέσεις δοµής-λειτουργίας του RGS box των RGS, και αποσαφήνισε τον 



62 

 

τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούν µε τις Gαi/o/q υποµονάδες και τον µηχανισµό 

µέσω του οποίου επιταχύνουν την ενεργότητα GTPάσης των τελευταίων. Όπως 

δείχθηκε από τη µελέτη αυτή, το RGS Box της RGS4 (4Box) αποτελείται από 9 α-

έλικες και σχηµατίζει δυο υποπεριοχές την τελική υποπεριοχή αποτελούµενη από τις 

έλικες α1, α2, α3, α8 και α9 και την υποπεριοχή δεσµίδας αποτελούµενη από τις α4, 

α5, α6 και α7 (εικόνα 7Α). Η πλειοψηφία των αµινοξικών καταλοίπων που 

αλληλεπιδρούν µε την Gαi1 βρίσκονται στο κάτω µέρος της υποπεριοχής δεσµίδας 

πιο συγκεκριµένα ανάµεσα στις έλικες α3 και α4, στο τέλος της α7 και σε όλο το 

µήκος της α8 όπως και αµέσως πριν από την α6. To RGS box έρχεται σε επαφή και 

µε τους τρείς µοριακούς διακόπτες της Gα υποµονάδας ως εξής οι έλικες α7 και α8 

αλληλεπιδρούν µε τον διακόπτη I της Gα, η περιοχή µεταξύ των ελίκων α5 και α6 

αλληλεπιδρά µε τους διακόπτες II και III της Gα και η περιοχή ανάµεσα στις έλικες 

α3-α4 αλληλεπιδρά µε τους διακόπτες I και II (εικόνα 7Β) (Tesmer et al., 1997). Από 

την πλευρά των Gα υποµονάδων δείχθηκε ότι η Thr στη θέση 182 της Gαi1 είναι 

συντηρηµένη ανάµεσα στα µέλη των οικογενειών Gαi και Gαq, αλλά όχι στις Gαs και 

Gα12/13, και φάνηκε να είναι το υπεύθυνο αµινοξύ για την προτίµηση των RGS προς 

τις Gαi/ο και Gq (Tesmer et al., 1997). Για την επίτευξη της κρυστάλλωσης του 

RGS4 box µε την Gαi1-GDP χρησιµοποιήθηκε AlF4
-, που προσοµοιάζει το GTP αλλά 

διατηρείται σταθερό λόγω µη υδρόλυσης, και ιόντα Mg+2 που βοηθούν στη 

προσοµοίωση της µεταβατικής κατάστασης µεταξύ GTP και GDP (Berman et al., 

1996α- Tesmer et al., 1997). Έτσι φάνηκε ότι η RGS box περιοχή σταθεροποιεί την 

µεταβατική κατάσταση µεταξύ ενεργής και ανενεργής στερεοδιαµόρφωσης της Gα 

υποµονάδας  ώστε να επιταχύνεται ο ρυθµός υδρόλυσης του GTP. 

Όπως φαίνεται οι RGS πρωτεΐνες λειτουργούν ως αρνητικοί ρυθµιστές της 

σηµατοδότησης µέσω G πρωτεϊνών δεδοµένου ότι  α) περιορίζουν το χρόνο κατά τον 

οποίο το GTP είναι προσδεδεµένο στην Gα υποµονάδα, µε το να επιταχύνουν τον 

ρυθµό υδρόλυσής του σε GDP, β) σταθεροποιούν την κατάσταση στην οποία η Gα 

υποµονάδα είναι συνδεδεµένη µε το GDP εµποδίζοντας την απελευθέρωση του και 

την εκ νέου δέσµευση ενός µορίου GTP στην Gα υποµονάδα  και γ) αναστέλλουν τη 

δέσµευση των G πρωτεϊνών στους τελεστές τους µε το να παρεµποδίζουν τη φυσική 

αλληλεπίδραση της Gα υποµονάδας µε αυτούς και έτσι δρουν ως ανταγωνιστές των 

τελεστών (Watson et al., 1996- Berman et al., 1996β- Hepler et al., 1999). Επιπλέον 

πέρα από τις δράσεις τους στις Gα υποµονάδες οι RGS πρωτεΐνες επηρεάζουν επίσης 

τη σηµατοδότηση µέσω Gβγ υποµονάδων. Το γεγονός αυτό συµβαίνει γιατί αυξάνουν 
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το ρυθµό απενεργοποίησης της Gα υποµονάδας, και κατά συνέπεια το ρυθµό 

επανασχηµατισµού του ετεροτριµερούς των G πρωτεϊνών, ελαττώνοντας έτσι τον 

πληθυσµό των ελεύθερων Gβγ υποµονάδων και τον χρόνο που αυτές επιδρούν στους 

τελεστές (Yan et al., 1997). Το τελικό αποτέλεσµα είναι η εν γένει παρεµπόδιση της 

µεταφοράς του ερεθίσµατος από τους υποδοχείς στους τελεστές, µεταβάλλοντας έτσι 

την αποτελεσµατικότητα και την κινητική µετάδοσης της πληροφορίας των GPCRs.  

 
Εικόνα 7. ∆ιάγραµµα κορδέλας που αναπαριστά την τριτοταγή δοµή της περιοχής RGS 

box της RGS4 και της αλληλεπίδρασής του µε την Gαi1 υποµονάδα. 

Α. Οι εννέα α-έλικες που αποτελούν το RGS box όπως διαµορφώνονται στον χώρο και 
δηµιουργούν 4 διακριτά τµήµατα της περιοχής όπως φαίνεται από τον χρωµατισµό των 
ελίκων. Εξ αυτών οι έλικες α4, α5, α6 και α7 δηµιουργούν την υποπεριοχή δεσµίδας που 
είναι αυτή που κυρίως αλληλεπιδρά µε την Gα υποµονάδα ενώ οι υπόλοιπες δηµιουργούν την 
τελική περιοχή της πρωτεΐνης αποτελούµενη από τα δυο άκρα της. Β. Απεικόνιση των 
θέσεων αλληλεπίδρασης του RGS box (πολύχρωµο µοντέλο κορδέλας) µε τους µοριακούς 
διακόπτες I, II και III της Gα υποµονάδας (γκρι µοντέλο κορδέλας, µε κόκκινο χρώµα οι 
περιοχές-διακόπτες της Gα) (Tesmer et al., 1997). 

 

3.2.2. Μέλη της RGS πρωτεϊνικής οικογένειας  

 
Τα µεγέθη των διαφόρων µελών της RGS πρωτεϊνικής οικογένειας εµφανίζουν 

σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ τους και κυµαίνονται από πολύ µικρές RGS πρωτεΐνες 

που αποτελούνται σχεδόν µόνο από ένα RGS box έως πρωτεΐνες που έχουν πολλά 

αναγνωρίσιµα λειτουργικά µοτίβα όπως τα PDZ, GGL και DEP. Οι µη RGS περιοχές 

είναι το πιο προφανές δοµικό χαρακτηριστικό τους που παρέχει ειδικές λειτουργίες σε 

κάθε µία από τις διαφορετικές RGS πρωτεΐνες. Βάσει της ταυτότητας στη αµινοξική 

αλληλουχίας της RGS box περιοχής, αλλά και των υπόλοιπων δοµικών στοιχείων 

τους, έγινε ο διαχωρισµός των RGS σε 9 υποοικογένειες την Α/RZ, την Β/R4, την 



64 

 

C/R7, την D/R12, την E/RA, την F/GEF, την G/GRK, την H/SNX και την I/D-

AKAP2 τα µέλη των οποίων φαίνονται στην Εικόνα 8 (Jean-Baptiste et al., 2006). 

Η υποοικογένεια Α/RZ αποτελείται από 4 µέλη µικρού µοριακού βάρους, την 

RGS17 ή  RGSZ2, την RGS19 ή GAIP, την RGS20 ή RGSZ1 και την RET-RGS1 

που εντοπίζεται µόνο στον αµφιβληστροειδή. Εκτός από το RGS box, όλα τα µέλη 

της οµάδας αυτής περιλαµβάνουν µια αµινοτελική περιοχή πλούσια σε κατάλοιπα 

κυστεΐνης η οποία πιστεύεται ότι παλµυτοϋλιώνεται σε πολλές θέσεις και πιθανώς 

εµπλέκεται στη στόχευση των πρωτεϊνών αυτών στη µεµβράνη αλλά και σε 

πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις. Η RGS20/RGSZ1 εµφανίζει GAP ενεργότητα µε 

εξειδίκευση προς τις Gαz υποµονάδες, η RGS17/RGSZ2 έχει δειχθεί ότι ρυθµίζει τη 

σηµατοδότηση των Gαi/o, Gαz και Gαq, ενώ οι RET-RGS1 και η RGS19/GAIP 

εµφανίζει GAP ενεργότητα αποκλειστικά για τις Gαi. Η RET-RGS1 περιέχει και ένα 

ακόµα διαµεµβρανικό τµήµα στο Ν-άκρο της και πιθανώς εντοπίζεται στην 

κυτταρική µεµβράνη (Jean-Baptiste et al., 2006). Η RGS19/GAIP διαθέτει ένα 

επιπλέον µοτίβο πρόσδεσης PDZ στο καρβοξυτελικό της άκρο και λόγω αυτού 

αλληλεπιδρά µε την πρωτεΐνη-ικρίωµα GIPC η οποία προάγει την αλληλεπίδραση της 

RGS19 µε διάφορους GPCR όπως ο D2-ντοπαµινεργικός υποδοχέας συνδέοντάς της 

µε διάφορα σηµατοδοτικά µονοπάτια (Abramow- Newerly et al., 2006α). 

Η υποοικογένεια Β/R4 περιλαµβάνει τις πρωτεΐνες RGS1, RGS2, RGS3, 

RGS4, RGS5, RGS8, RGS13, RGS16, RGS18 και RGS21, και αποτελεί την 

µεγαλύτερη υποοικογένεια των RGS πρωτεϊνών. Τα περισσότερα µέλη αυτής της 

οικογένειας, µε εξαίρεση την RGS3, είναι σχετικά µικρές πρωτεΐνες περίπου 20-30 

kDa, µε απλή δοµή στην οποία τη συντηρηµένη RGS box περιοχή πλαισιώνουν ένα 

µικρού µήκους αµινοτελικό άκρο που φέρει µια αµφιπαθική α-έλικα, αρκετά 

συντηρηµένη στις πρωτεΐνες RGS4, 5 και 16, και ένα πολύ κοντό καρβοξυτελικό 

άκρο. Τα βασικά κατάλοιπα της αµινοτελικής αµφιπαθικής α-έλικας, φέρουν 

συντηρηµένα αµινοξέα κυστεΐνης που πιθανώς παλµιτυλιώνονται και ενέχονται στην 

αγκυροβόληση των πρωτεϊνών στη µεµβράνη. Η RGS21 είναι η πιο µικρή από όλες 

τις RGS πρωτεΐνες µέχρι σήµερα γνωστές και αποτελείται σχεδόν µόνο από το 

RGSbox. Η RGS3 διαθέτει το µεγαλύτερο αµινοτελικό άκρο της Β/R4 

υποοικογένειας µε περίπου 300 αµινοξέα το οποίο φέρει αρκετά λειτουργικά µοτίβα, 

µία περιοχή PDZ, µια περιοχή µε όξινα αµινοξέα και µια περιοχή PEST πλούσια στα 

αµινοξέα Pro, Glu, Ser, Thr, που της δίνουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά και να 

ρυθµίζει πολλά άλλα µόρια (Jean-Baptiste et al., 2006- Bansal et al., 2007).  
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Εικόνα 8. Ταξινόµηση των RGS πρωτεϊνών των θηλαστικών στις διαφορετικές 

υποοικογένειες και εµφάνιση των χαρακτηριστικών λειτουργικών µοτίβων.  

Συντµήσεις: β-Cat: πρόσδεση β-κατενίνης, D-AKAP: διπλής εξειδίκευσης πρωτεΐνη 
αγκυροβόλησης της Κινάσης A, DEP: µοτίβο dishevelled/EGL-10/πλεξτρίνης, DH: οµολογία 
µε Dbl, DIX: αλληλεπίδραση µε dishevelled, GAIP: Gα αλληλεπιδρώσα πρωτεΐνη, GEF: 
παράγοντας ανταλλαγής νουκλεοτιδίων γουανίνης, GGL: περιοχή όµοια µε την Gγ 
υποµονάδα, GoLoco: αλληλεπίδραση µε Gαi/o, GRK: κινάση GPCR, GSK: πρόσδεση 
κινάσης 3β της συνθετάσης του γλυκογόνου, PDZ: µοτίβο PSD95/Dlg/Z0-1/2, PEST: 
περιοχή πλούσια στα αµινοξέα pro, glu, ser, thr, PH: οµολογία µε πλεξτρίνη, PP2A: 
πρωτεϊνική φωσφατάση 2A, PTB: πρόσδεση φωσφοτυροσίνης, PX: περιοχή πρόσδεσης 
φωσφατιδιλοϊνοσιτόλης, PXA: µοτίβο που αλληλεπιδρα µε την PX περιοχή, RBD: πρόσδεση 

Ras, RGS: RGS περιοχή (κουτί RGS), SNX: νεξίνες διαλογής (Bansal et al., 2007).  

 

Τα περισσότερα µέλη της B/R4 υποοικογένειας έχει δειχθεί in vitro ότι 

λειτουργούν ως GAPs για τις Gαq και Gαi/o πρωτεΐνες χωρίς να εµφανίζουν ιδιαίτερη 

επιλεκτικότητα, όµως οι ίδιες RGS πρωτεΐνες παρουσιάζουν πιο εξειδικευµένη 
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αλληλεπίδραση µε τις Gα in vivo (Xu et al., 1999- Sierra et al., 2000- Abramow-

Newerly et al., 2006). Οι περισσότερες µελέτες που αφορούν σε µέλη αυτής της 

υποοικογένειας των RGS δείχνουν ότι η ικανότητα της κάθε πρωτεΐνης να ρυθµίζει το 

σήµα µιας G πρωτεΐνης ποικίλει ανάλογα µε την ταυτότητα του GPCR που 

ενεργοποιείται (Xu et al., 1999- Wang et al., 2002α- Cho et al., 2003- Benians et al., 

2005), υποδεικνύοντας ότι οι υποδοχείς ρυθµίζουν τη συγγένεια των RGS πρωτεϊνών 

για τις G πρωτεΐνες-στόχους τους όπως και την αποτελεσµατικότητα του ζεύγους 

RGS-G πρωτεΐνης.  

Η υποοικογένεια C/R7  περιλαµβάνει τα µέλη RGS6, RGS7, RGS9 και 

RGS11. Όλα τα µέλη διαθέτουν µια περιοχή Disheveled/EGL-10/Pleckstrin (DEP) 

στο αµινοτελικό τους άκρο που εµπλέκεται στην αγκυροβόληση των πρωτεϊνών 

αυτών στη µεµβράνη και ρυθµίζει την στόχευσή τους σε συγκεκριµένους GPCRs και 

σε ρυθµιστικές πρωτεΐνες που προσδένουν RGS. Για παράδειγµα στην περίπτωση της 

RGS9-2, ακόµα και µόνη της η DEP περιοχή είναι ικανή να στοχεύσει την πρωτεΐνη 

στον D2-ντοπαµινεργικό υποδοχέα ενώ η ελλειµµατική RGS9-2, χωρίς DEP, χάνει 

αυτή την ιδιότητα (Xu et al., 1999). Τα µέλη της C/R7 υποοικογένειας, µέσω της 

αµινοτελικής DEP περιοχής, µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε συγκεκριµένες 

πρωτεΐνες δέσµευσης RGS όπως η R7BP (πρωτεΐνη δέσµευσης R7) και η R9AP 

(πρωτεΐνη αγκυροβόλησης της RGS9-1) (Xie and Palmer, 2007) οι οποίες µοιάζουν 

µε τις SNARE πρωτεΐνες που ρυθµίζουν την ενδοκυττάρια διακίνηση κυστιδίων και 

πρωτεϊνών και τη µεµβρανική σύντηξη. Οι C/R7-RGS στοχεύουν επίσης τις Gαi 

υποµονάδες στις οποίες λειτουργούν ως GAPs. Οι πρωτεΐνες αυτές διαθέτουν επίσης 

µια οµόλογη µε την Gγ υποµονάδα περιοχή (GGL) που αλληλεπιδρά µε την Gβ5 

υποµονάδα της οποίας τη δράση ρυθµίζει (Chen et al., 2003).  

Η υποοικογένεια D/R12 περιλαµβάνει µόνο τρία µέλη, την RGS10, την 

RGS12 και την RGS14, οι οποίες επίσης λειτουργούν ως GAP για τις Gαi πρωτεΐνες. 

Η RGS10 είναι µια µικρή πρωτεΐνη 173 αµινοξέων, η οποία χαρακτηρίζεται από µία 

πολύ σύντοµη Ν-τελική ουρά και ένα µοναδικό RGS box. Η δοµή της RGS10 µοιάζει 

µε εκείνη των µελών της Β/R4-RGS υποοικογένειας αλλά πέρα από τη δραστικότητα 

GAP παρουσιάζει και ιδιότητα ανταγωνιστή στους τελεστές (Ghavami et al., 2004). 

Οι RGS12 και RGS14 είναι µεγάλες πρωτεΐνες πολλών λειτουργικών µοτίβων, που 

περιέχουν µια δεύτερη περιοχή πρόσδεσης Gα, την GoLoco στο καρβοξυτελικό τους 

άκρο και ένα µοτίβο 80 αµινοξέων που δεσµεύει όµοιες µε Ras πρωτεϊνες (RBD) 

(Ross and Wilkie, 2000- Traver et al., 2000). Σε αντίθεση µε την περιοχή RGS, η 
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περιοχή GoLoco, 19 αµινοξέων, προσδένεται κατά προτίµηση σε ανενεργές Gαi/o 

υποµονάδες και παρεµποδίζει την αποσύνδεση του GDP από αυτές (ενεργότητα GDI) 

ενισχύοντας έτσι τον κατασταλτικό ρόλο των RGS αυτών προς τις Gα (Willard et al., 

2004- Kimple et al., 200- Traver et al., 2004). Οι δύο ξεχωριστές περιοχές σύνδεσης 

Gα των RGS12 και RGS14 υποδηλώνουν την πιθανότητα να µπορούν να συνδέονται 

ταυτόχρονα σε δύο πρωτεΐνες G εντός ενός συµπλόκου σηµατοδότησης που περιέχει 

πολλαπλούς GPCRs και πολλές πρωτεΐνες G. H RGS12 απαντά σε διαφορετικά 

εναλλακτικά µετάγραφα, κάποια εκ των οποίων περιλαµβάνουν αµινοτελικά µία 

περιοχή δέσµευσης φωσφοτυροσίνης (PTB) και µια περιοχή ΡDΖ ικανή να 

αλληλεπιδρά µε τον υποδοχέα Β της ιντερλευκίνης 8 (CXCR2) και πιθανώς και µε 

άλλους GPCR (Abramow-Newerly et al., 2006α). Επίσης, η RGS14 έχει βρεθεί να 

συνγκατακρηµνίζεται µε τον µ-OR σε οµογενοποιήµατα της κεντρικής φαιάς ουσίας 

ποντικού (Garzón et al., 2005β).  

Η υποοικογένεια E/RA περιλαµβάνει τις πρωτεΐνες Αξίνη (Αxin) και 

Κοντακτίνη (Conductin), ενώ οι πρωτεΐνες Axin2 και axil είναι οι αντίστοιχες 

ισοµορφές της κοντακτίνης για τον άνθρωπο και τον αρουραίο. Αν και οι δυο 

πρωτεΐνες διαθέτουν µια RGS περιοχή αµινοτελικά, ωστόσο δεν εµφανίζουν GAP 

ενεργότητα ούτε ρυθµίζουν αρνητικά τη σηµατοδότηση των G πρωτεϊνών (Siderovski 

and Willard, 2005), παρόλο που η Axin έχει βρεθεί να αλληλεπιδρά απευθείας µε την 

Gαs υποµονάδα (Castellone et al., 2005). Οι E/RA-RGS πρωτεΐνες βρέθηκε να είναι 

κύριοι ρυθµιστές του σηµατοδοτικού µονοπατιού Wnt/β-κατενίνης που ελέγχει την 

εµβρυϊκή ανάπτυξη και την ογκογένεση (Reya and Clevers, 2005 - Behrens et al., 

1998). Τόσο η αξίνη όσο και η κοντακτίνη φέρουν στο µακρύ καρβοξυτελικό τους 

άκρο θέσεις πρόσδεσης για στοιχεία του µονοπατιού Wnt/β-κατενίνης όπως θέση 

πρόσδεσης της κινάσης 3β της συνθετάσης του γλυκογόνο (GSK3β) και θέση 

αλληλεπίδρασης µε το Dishevelled (DIX). Επίσης και οι δυο πρωτεΐνες φέρουν θέση 

αλληλεπίδρασης για την πρωτεϊνική φωσφατάση 2A (PP2A) στο C-άκρο τους (Jean-

Baptiste et al., 2006).  

Η υποοικογένεια F/GEF αποτελείται από τρεις πρωτεΐνες, τις p115-RhoGEF, 

PDZ-RhoGEF και Leukemia-Associated RhoGEF ή LARG, γνωστές και ως 

παράγοντες ανταλλαγής νουκλεοτιδίων γουανίνης (GEFs) σε πρωτεΐνες µε οµολογία 

Ras (Rho: Ras homology) ή εν συντοµία Rho-GEFs οι οποίες ενεργοποιούν από τις 

Rho πρωτεΐνες και ρυθµίζουν έναν ξεχωριστό πληθυσµό G πρωτεϊνών, την 

οικογένεια  Gα12/13 (Snyder et al., 2002- McCudden et al., 2005). Και τα τρία µέλη 
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της οικογένειας διαθέτουν καρβοξυτελικά πέρα από την RGS περιοχή, µια περιοχή 

οµολογίας µε Dbl (DH) και µια περιοχή οµολογίας µε πλεξτρίνη (PH). Οι PDZ-

RhoGEF και LARG περιέχουν επιπλέον µια αµινοτελική PDZ περιοχή (Jean-Baptiste 

et al., 2006). 

Η υποοικογένεια G/GRK περιλαµβάνει τα µέλη GRK1, GRK2, GRK3, GRK4, 

GRK5, GRK6 και GRK7 που είναι κινάσες σερίνης/θρεονίνης και διαθέτουν πέρα 

από µια RGS box περιοχή προς τη αµινοτελική πλευρά, και µία κεντρική καταλυτική 

περιοχή κινάσης µε δράση προς τους GPCR αλλά και ένα καρβοξυτελικό άκρο που 

φέρει στην περίπτωση των GRK2 και GRK3 περιοχή οµολογίας µε πλεξτρίνη 

(Siderovski et al., 1996). Οι κινάσες αυτές συγγενεύουν µε αυτές της οικογένειας των 

PKC και PKA και εµπλέκονται στην οµόλογη απευαισθητοποίηση GPCRs 

(παράγραφος I.2.3.1). Μελέτες έχουν δείξει ότι η GRK2 έχει ασθενή GAP 

ενεργότητα για την Gαq/11 υποµονάδα, ενώ η GAP ενεργότητα των υπολοίπων 

µελών της G/GRK οικογένειας δεν έχει ακόµα πλήρως χαρακτηριστεί (Carman et al., 

1999).  

Στην υποοικογένεια Η/SNX ανήκουν τα µέλη SNX13 ή RGS-PX1, SNX14 και 

SNX25 που ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια των νεξινών διαλογής (Sorting 

nexins) η οποία αποτελείται από 29 µέλη που συµµετέχουν στην ενδοκυττάρια 

κυκλοφορία των ενδοσωµάτων (Carlton et al., 2005) αλλά µόνο τα τρία αυτά µέλη 

φέρουν RGS µοτίβο και δηµιουργούν την H/SNX υποοικογένεια των RGS 

πρωτεϊνών. Χαρακτηρίζονται από ένα καρβοξυτελικό µοτίβο πρόσδεσης 3-φωσφο-

φωσφατιδυλοινοσιτόλης που απαιτείται για την στόχευση των εν λόγω πρωτεϊνών 

στη µεµβράνη των ενδοσωµάτων που βρίθει φωσφοϊνοσιτιδίου. Η SNX13 φάνηκε ότι 

εµπλέκεται στην ενδοκυτταρική τύχη του EGF υποδοχέα, ενώ έχει αναφερθεί στο 

παρελθόν ως η µοναδική RGS που εµφανίζει ενεργότητα GAP προς τις Gαs 

υποµονάδες (Zheng et al., 2001). 

Η υποοικογένεια I/D-AKAP2 περιλαµβάνει τις D-AKAP2 και RGS22 που δεν 

είναι τυπικές RGS πρωτεΐνες. Η D-AKAP2 (διπλής εξειδίκευσης πρωτεΐνη 

αγκυροβόλησης της Κινάσης A) ανήκει σε µια οικογένεια πρωτεϊνών που  ρυθµίζουν 

τον υποκυτταρικό εντοπισµό της PKA (Wang et al., 2001). Η D-AKAP2 

περιλαµβάνει δυο περιοχές οµολογίας µε RGS box που όµως δεν εµφανίζουν GAP 

ενεργότητα ούτε έχει δειχθεί να αλληλεπιδρούν µε τις G πρωτεΐνες. Η RGS22 φέρει 

τρία πιθανά RGS box µοτίβα και βρέθηκε να εκφράζεται αποκλειστικά στους όρχεις 



69 

 

όπου λαµβάνει µέρος στη διαδικασία της σπερµιογένεσης αλληλεπιδρώντας µε τις 

Gα11, Gα12, και Gα13 (Hu et al., 2008).  

 
3.2.3 Ρύθµιση της δράσης των RGS πρωτεϊνών  

 
Οι RGS πρωτεΐνες εµφανίζουν ειδικότητα και επιλεκτικότητα τόσο στις 

αλληλεπιδράσεις τους µε τις G πρωτεΐνες όσο και στον ρυθµιστικό τους ρόλο µέσα 

στο κύτταρο. Πλούσια ερευνητικά δεδοµένα έχουν δείξει ότι οι RGS πρωτεΐνες 

διαθέτουν ειδικότητα  και επιλεκτικότητα στη ρύθµιση των GPCR υποδοχέων, των 

ιοντικών καναλιών καθώς και λοιπών τελεστών. Έχει δειχθεί ότι ορισµένες RGS 

πρωτεΐνες ρυθµίζουν κατά προτίµηση ορισµένους υπότυπους των µορίων 

σηµατοδότησης, αλλά δεν έχουν καµία επίδραση σε άλλους που ανήκουν στις ίδιες 

οικογένειες. Επίσης διαφορετικές RGS πρωτεΐνες εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές 

ως προς την αποτελεσµατικότητα στη ρύθµιση ενός δεδοµένου σηµατοδοτικού 

µορίου.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για µια πρωτεΐνη RGS να ρυθµίσει ειδικά τους 

προτιµώµενους στόχος της είναι να συνεκφράζεται µε αυτούς στα ίδια κύτταρα στο 

σωστό χρόνο και στη σωστή θέση ώστε η επιλεκτική αλληλεπίδραση να λάβει χώρα. 

Αυτό αποδεικνύεται σαφώς από την έκφραση, τη λειτουργία και την επιλεκτικότητα 

των RGS9-1, RGS9-2, και RGS21. Οι RGS9-1 και RGS9-2 αποτελούν εναλλακτικά 

µετάγραφα της ίδιας πρωτεΐνης µε εντελώς διαφορετικές κατανοµές στους ιστούς 

κάτι που καθορίζει ότι αλληλεπιδρούν ειδικά µε πολύ διαφορετικές πρωτεΐνες-

στόχους, και συνεπώς έχουν τελείως διαφορετικές λειτουργίες και εξειδίκευση. Το 

mRNA της RGS9-1 εκφράζεται ειδικά στους αισθητήριους νευρώνες των ραβδίων 

και κωνίων του αµφιβληστροειδούς όπου ρυθµίζει την Gαt ενώ η δραστικότητα της 

RGS9-1 ρυθµίζεται από την γ υποµονάδα του τελεστή PDE (φωσφοδιεστεράση 

κυκλικού GMP ραβδίων) (He et al., 1998- Cowan et al., 1998). Αντίθετα η RGS9-2 

εκφράζεται σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου και του νωτιαίου µυελού και ρυθµίζει 

κυρίως υποδοχείς όπως  ο D2-ντοπαµινεργικός και ο µ-OR (Rahman et al., 2003- 

Zachariou et al., 2003- Garzon et al., 2001). Η RGS21 που αποτελεί την µικρότερη 

RGS δεν φέρει κανένα ιδιαίτερο δοµικό ή λειτουργικό µοτίβο πέρα του RGSbox αλλά 

η έκφρασή της περιορίζεται στα αισθητήρια κύτταρα των γευστικών καλύκων (Von 

Buchholtz et al., 2004). Οµοίως η RGS5 εκφράζεται κυρίως στην καρδιά, τους µύες 

και τον εγκέφαλος, η RGS16 στο συκώτι και την υπόφυση, και οι RGS8 και RGSZ1 
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στον εγκέφαλο δείχνοντας να έχουν µια πιο εξειδικευµένη λειτουργία τοπικά (Chen et 

al., 1997- Faurobert and Hurley, 1997- Saitoh et al., 1997- Wang et al., 1998- Moratz 

et al., 2000- Moratz et al., 2004).  

 Ένας άλλος τρόπος ρύθµισης της δράσης των RGS πρωτεϊνών είναι η θέση 

τους στο γονιδίωµα. Μια πρόσφατη γονιδιωµατική ανάλυση αποκάλυψε ότι διάφορα 

γονίδια RGS είναι διατεταγµένα σε συστοιχίες συχνά γειτονικά προς τις G πρωτεΐνες 

µε τις οποίες αλληλεπιδρούν ή µε άλλα µόρια που σχετίζονται µε τα σηµατοδοτικά 

µονοπάτια όπως τα γονίδια των Gγ και GRK ή ακόµη και γονίδια υποδοχέων GPCR 

(Sierra et al., 2002). Για παράδειγµα έχει δειχθεί ότι η RGS19 και το ανθρώπινο 

γονίδιο του ORL1 συνδέονται γονιδιακά στο ανθρώπινο χρωµόσωµα 20 και επίσης 

εµφανίζουν λειτουργική σχέση στο επίπεδο της µεταγραφής η οποία συνρυθµίζεται 

και ενδεχοµένως αυτό αντανακλά και σε πρωτεϊνική και κυτταρική λειτουργία (Ito et 

al., 2000- Xie et al., 2003). 

Ένα µεγάλο εύρος στοιχείων υποστηρίζουν ότι οι  περιοχές του αµινοτελικού 

και του καρβοξυτελικού άκρου των RGS πρωτεϊνών περιέχουν πολλά λειτουργικά 

και δοµικά στοιχεία που ευθύνονται για ένα µεγάλο αριθµό πρωτεϊνικών 

αλληλεπιδράσεων των µορίων αυτών µε άλλες ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες και 

κατευθύνουν τον υποκυτταρικό εντοπισµό τους ενώ προσδίδουν στις RGS πρωτεΐνες 

έναν υψηλής λειτουργικής σηµασίας ρόλο. Ανάµεσα στις υποοικογένειες αυτά τα 

δοµικά µοτίβα διαφέρουν αλλά είναι χαρακτηριστικά για τα µέλη της κάθε 

υποοικογένειας. Χάρη σ’ αυτά οι RGS πρωτεΐνες µπορούν να αλληλεπιδράσουν όχι 

µόνο µε τις Gα υποµονάδες αλλά και µε διάφορους υποδοχείς GPCR, µεµβρανικά 

στοιχεία, µόρια-τελεστές, στοιχεία του κυτταροσκελετού, ιοντικά κανάλια και 

βοηθητικές πρωτεΐνες (Abramow- Newerly et al., 2006). Αυτά τα λειτουργικά δοµικά 

µοτίβα των RGS πρωτεϊνών σε συνδυασµό µε τα δοµικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των Gα υποµονάδων και των GPCRs αποτελούν τους καθοριστικούς 

παράγοντες που λειτουργούν επίσης µεµονωµένα ή συντονισµένα για την ειδικότητα 

και επιλεκτικότητα της λειτουργίας των RGS πρωτεϊνών. 

Η  αλληλεπίδραση µεταξύ των Gα υποµονάδων και των RGS πρωτεϊνών έχει 

δειχθεί ότι µπορεί να ενισχυθεί παρουσία των GPCR σε in vitro ανασυσταθέντα 

συστήµατα φωσφολιπιδικών κυστιδίων. Σ’αυτές τις εργασίες δείχθηκαν επίσης, οι 

άµεσες λειτουργικές αλληλεπιδράσεις των GPCR υποδοχέων µε µέλη των 

υποοικογενειών των RGS πρωτεϊνών. Η αλληλεπίδραση των RGS πρωτεϊνών µε τους 

GPCRs ως στόχο έχει την αλλαγή της διαµόρφωσης των υποδοχέων µε αποτέλεσµα 



71 

 

την αλλαγή της λειτουργικότητας της σηµατοδότησή τους. Επιπλέον, οι GPCR µε τη 

σειρά τους, είναι σε θέση να επηρεάζουν την ίδια τη δράση των RGS πρωτεϊνών στις 

αλληλεπιδράσεις τους µε τις G πρωτεΐνες (Chidiac and Roy, 2003- Hollinger and 

Hepler, 2002- Wilkie, 2000). Σε ότι αφορά την εξειδίκευση που εµφανίζουν οι RGS 

πρωτεΐνες ως προς την σηµατοδότηση συγκεκριµένων GPCR και των G πρωτεϊνών 

µε τις οποίες αυτοί συζευγνύονται υπάρχουν στη βιβλιογραφία πολλά 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Η RGS4 και η GAIP βρέθηκαν να έχουν 

εκλεκτικότητα στην εξασθένηση της σηµατοδότησης που διαµεσολαβείται από τους 

συζευγνυόµενους µε Gαi ή Gαq Μ1 µουσκαρινικούς υποδοχείς ακετυλοχολίνης, τους 

υποδοχείς βραδυκινίνης και τον δ-OR µε όµοια ειδικότητα τόσο in vitro όσο και in 

vivo σε κύτταρα (Hepler et al., 1997- Huang et al., 1997). Οι RGS4, RGS10 και 

RGS20/RGSZ1 εξασθενούν αποτελεσµατικά την διαµεσολαβούµενη από Gαi 

σηµατοδότηση του υποδοχέα σεροτονίνης 5-ΗΤ1Α αλλά όχι του D2-υποδοχέα της 

ντοπαµίνης. Αντιθέτως οι RGS2 και RGS7 µειώνουν την Gαq-διαµεσολαβούµενη 

σηµατοδότηση του 5-ΗΤ2Α υποδοχέα σεροτονίνης ενώ έχουν µόνο µικρή επίδραση 

στην σηµατοδότηση των 5-ΗΤ1Α και D2 υποδοχέων (Ghavami et al., 2004). Τα 

τέσσερα µέλη της υποοικογένειας C/R7, RGS6, RGS7, RGS9 και RGS11 επίσης, 

εµφανίζουν διαφορετική εξειδίκευση ως προς τους 4 υποτύπους µουσκαρινικών 

υποδοχέων ακετυλοχολίνης (Mao et al., 2004- Hooks et al., 2003). Όταν είναι σε 

σύµπλοκο µε την Gβ5, οι RGS6, RGS7, RGS9 και RGS11 είναι σε θέση να 

διεγείρουν τη δραστικότητα GΤΡάσης της Gαi που συνδέεται µε το µουσκαρινικό Μ2 

υποδοχέα στην κατάσταση ηρεµίας αλλά όχι εκείνη της Gαq/11 που συζευγνύεται µε 

τον υποδοχέα Μ1. Η δράση των RGS9 και RGS11 είναι ισχυρότερη από τις RGS6 

και RGS7 στην Gαi ενώ και οι τέσσερις παρουσιάζουν παρόµοια ισχύ ως προς την 

Gαo (Hooks et al., 2003). 

Ακόµα και οι µικρού µεγέθους RGS πρωτεΐνες όπως τα µέλη των οικογενειών 

B/R4 και Α/RZ διαθέτουν δοµικά στοιχεία στο αµινοτελικό τους άκρο που τους 

προσδίδουν ιδιαίτερες ιδιότητες. Οι Ν-τελικές περιοχές των RGS πρωτεϊνών 

διαδραµατίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο σε τρεις λειτουργικές πτυχές των RGS 

πρωτεϊνών: 1) την στόχευσή τους στη πλασµατική µεµβράνη και τον υποκυτταρικό 

τους εντοπισµό, 2) την αναγνώριση και την άµεση επαφή µε τους GPCRs, τους 

διαύλους ιόντων και τις πρωτεΐνες τελεστές και 3) την πρωτογενή βιολογική τους 

δραστηριότητα, όπως η GAP ενεργότητα. Το Ν-τελικό άκρο των RGS πρωτεϊνών 
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αποτελεί σαφώς έναν από τους πιο σηµαντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την 

επιλεκτικότητά τους.  

Στην Β/R4 υποοικογένεια, αρκετές RGS πρωτεΐνες έχουν στο Ν-άκρο τους µία 

αµφιπαθική α-έλικα περίπου 30 αµινοξικών καταλοίπων σε µήκος που φέρει αρκετές 

θέσεις παλµιτοϋλίωσης. Η περιοχή αυτή έχει δειχθεί ότι µπορεί να δεσµεύσει 

κυστίδια που περιέχουν όξινα φωσφολιπίδια και είναι αναγκαία και επαρκής για τη 

στόχευση των πρωτεϊνών αυτών στην κυτταρική µεµβράνη αλλά και για τους 

υποκυτταρικούς τους εντοπισµούς, καθώς και για την επαγόµενη από τους 

ενεργοποιηµένους υποδοχείς και τις Gα µετατόπιση τους (Heximer et al., 2001- 

Somerville et al., 2003- Chatterjee et al., 2000). Σηµειακές µεταλλάξεις που αλλάζουν 

τα θετικώς φορτισµένα κατάλοιπα σε ουδέτερα στην υδρόφιλη όψη της έλικας, ή 

αντικαθιστούν τα υδρόφοβα κατάλοιπα της υδρόφοβης όψης µε πολικά, επηρεάζουν 

αρνητικά την στόχευση της RGS4 στην κυτταρική µεµβράνη και τη βιολογική της 

δραστικότητα σε µεγάλο βαθµό (Bernstein et al., 2000). Είναι ενδιαφέρον ότι οι Ν-

τελικές αµφιπαθικές έλικες της RGS2 και της RGS4 λειτουργούν διαφορετικά στην 

µεµβρανική στόχευση. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η RGS2 έχει δύο κατάλοιπα 

Leu στην αρχή της περιοχής έλικας (θέσεις 37 και 38), ενώ η RGS4 έχει µια Ser και 

µια Ala στις αντίστοιχες θέσεις, οι οποίες καθιστούν την υδρόφοβη πλευρά της 

αµφιπαθικής α-έλικας λιγότερο υδρόφοβη. Επιπλέον, η RGS2 έχει µια µεγαλύτερη 

αµινοτελική αλληλουχία πριν την αµφιπαθική της α-έλικα (>30 κατάλοιπα στην 

RGS2 σε σχέση µε <5 στην RGS4) που πιθανώς προσδίδουν άλλες ιδιότητες 

αλληλεπιδράσεων. Πέρα όµως από την εγγενή λειτουργία του αµινοτελικού άκρου να 

καθορίζει την τύχη των RGS πρωτεϊνών τα ερευνητικά δεδοµένα συνηγορούν ότι η 

υποκυτταρική θέση τους και η υποκυτταρική τους µετατόπιση τους επαγόµενη από 

την ενεργοποίηση των G πρωτεϊνών και των GPCR είναι ειδική για κάθε τύπο 

κυττάρου (Heximer et al., 2001). 

Η αλληλεπίδραση των RGS πρωτεϊνών µε πολλές διαφορετικές ρυθµιστικές 

κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες είναι ένας ακόµη παράγοντας που συµβάλει στην 

εξειδίκευση της δραστηριότητάς τους. Οι πρωτεΐνες 14-3-3 είναι µια οικογένεια 

κυτταρικών πρωτεϊνών που δεσµεύουν τις πρωτεΐνες-στόχους τους κατά τρόπο που 

εξαρτάται από τη φωσφορυλίωση και συµµετέχουν στην µεταγωγή σήµατος και στη 

ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου. Οι πρωτεΐνες 14-3-3 δεσµεύονται επιλεκτικά σε 

συγκεκριµένες θέσεις των RGS box περιοχών των RGS3, RGS7 και RGS8 (Benzing 

et al., 2000) και στην RGS4 (Abramow-Newerly et al., 2006β) και αναστέλλουν την 
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GAP δραστικότητά τους και ως εκ τούτου ενισχύουν την σηµατοδότηση των GPCR. 

Η σπινοφιλίνη που αναφέρθηκε εκτενώς στην παράγραφο 3.1.2 αλληλεπιδρά επίσης 

ειδικά µε τις RGS1, RGS2, RGS4, RGS16 και GAIP/RGS19. Σε ότι αφορά την RGS2 

η σπινοφιλίνη αλληλεπιδρά µε την Ν-τελική περιοχή της πρώτης µε ειδικό τρόπο 

(Wang et al., 2005) και παράλληλα µπορεί να δεσµεύεται και στην τρίτη 

ενδοκυτταρική θηλιά πολλών GPCR όπως οι α2-αδρενεργικοι (υπότυποι Α, Β και C) 

και o D2-υποδοχέας ντοπαµίνης και ως εκ τούτου λειτουργεί ως πρωτεΐνη ικρίωµα 

προσφέροντας εκλεκτική αναγνώριση των υποδοχέων από τις  RGS πρωτεΐνες (Xie 

and Palmer, 2007). 

 

3.2.4 Ρόλος των RGS πρωτεϊνών στην οπιοειδή δράση και την ανοχή  

 
Το Πρόγραµµα αλληλούχισης του Ανθρώπινου Γονιδιώµατος έδειξε ότι τα 

RGS γονίδια συνδέονται γενωµικά µε τα γονίδια των οπιοειδών υποδοχέων. Πέρα 

από τη γονιδιακή σύνδεση της RGS19 και του ανθρώπινου γονιδίου του ORL1 

βρέθηκε επίσης ότι η RGS20 γειτνιάζει µε το γονίδιο του κ-OR απέχοντας µόνο 0,6 

Mb από αυτό στο χρωµόσωµα 8 και η RGS17 συνδέεται µε το  γονίδιο του µ-OR από 

το οποίο απέχει 1,5 Mb στο χρωµόσωµα 6 (Sierra et al., 2002). Συµπτωµατικά και οι 

τρεις αυτές RGS πρωτεΐνες, RGS19, RGS17 και RGS20, ανήκουν στην ίδια 

υποοικογένεια την RZ. Ιδιαίτερα τα µέλη των RGS υποοικογενειών RZ, R4 και R7, 

παίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στην σηµατοδότηση των οπιοειδών υποδοχέων όχι 

µόνο απενεργοποιώντας τις G πρωτεΐνες αλλά επίσης µετέχοντας ενεργά στην  

απευαισθητοποίηση τους, την εσωτερίκευση, και την ανακύκλωση ή την 

αποικοδόµησή τους (Elenko et al.,2003- Xie and Palmer, 2005). Οι RGS πρωτεΐνες 

είναι πιθανόν να αποτελούν την απάντηση στους µηχανισµούς που συνδέουν την 

οξεία απευαισθητοποίηση των OR µε την χρόνια ανοχή στα οπιοειδή. 

Η RGS19 της υποοικογένειας Α/RZ, ήταν από τις πρώτες RGS που 

συσχετίσθηκε µε την ρύθµιση των λειτουργιών των OR. Συγκεκριµένα βρέθηκε ότι η 

RGS19 (GAIP) σε κύτταρα HEK293 που εκφράζουν τον δ-OR εδράζεται κοντά σε 

µεµβρανικές περιοχές που καλύπτονται από κλαθρίνη. Η ενεργοποίηση του δ-ΟR έχει 

σαν αποτέλεσµα το να οδηγηθεί ο υποδοχέας µαζί µε την αλληλεπιδρώσα Gαi3 από 

µεµβρανικές περιοχές φτωχές σε κάλυµµα κλαθρίνης σε περιοχές πλούσιες σε αυτό 

όπου εντοπίζεται η RGS19 η οποία τελικά τερµατίζει την µεταγωγή του σήµατος 

µέσω της Gαi3 και ταυτόχρονα οδηγεί τον δ-ΟR σε ενδοκύττωση µέσω κυστιδίων 
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κλαθρίνης (Elenko et al.,2003) καταδεικνύοντας τον διπλό σηµαντικό ρυθµιστικό της 

ρόλο. Επίσης δείχθηκε ότι η RGS19 µειώνει την ανασταλτική δράση του δ-αγωνιστή 

[Leu]-εγκεφαλίνη στη σύνθεση του cAMP σε NG-108 κύτταρα που εκφράζουν 

άφθονα τον δ-OR (Hepler et al., 1997). Η αποσιώπηση της έκφρασης των RGS19 και 

RGS20 στον εγκέφαλο ποντικού παρότι οδηγεί σε σηµαντική αύξηση της άµεσης 

αναλγητικής επίδρασης των αγωνιστών του µ-OR αλλά όχι του δ-OR ωστόσο 

διευκολύνει την ανάπτυξη χρόνιας ανοχής στη µορφίνη (Garzon et al., 2004). Τόσο η 

RGS17 όσο και η RGS20 µπορούν να συνανοσοκατακρηµνίζονται µε τον µ-OR σε 

διάφορες περιοχές του εγκεφάλου ποντικού µε τρόπο που επηρεάζεται από τους µ-

αγωνιστές (Garzón et al., 2005α- Garzón et al., 2005β). 

Τα µέλη της υποοικογένειας R7, και ιδιαίτερα η εγκεφαλικά εκφραζόµενη 

RGS9-2, ρυθµίζουν τους OR µε µοναδικό τρόπο, όχι µόνο µέσα από την περιοχή 

RGS box αλλά και µέσω της GGL περιοχή τους. Η GGL αλληλεπιδρά επιλεκτικά και 

ρυθµίζει την Gβ5 υποµονάδα. Η RGS9-2 εκφράζεται έντονα στο ραβδωτό σώµα και 

σε χαµηλότερα επίπεδα στην κεντρική φαιά ουσία και τον νωτιαίο µυελό (ΝΜ), 

περιοχές πλούσιες σε OR (Rahman et al., 1999- Zachariou et al., 2003), στις οποίες 

επίσης εκφράζεται και η Gβ5 και είναι υπεύθυνες για την µετάδοση, την αίσθηση και 

τη διαµόρφωση του πόνου (Sánchez-Blázquez et al., 2003). Η αποσιώπηση του 

mRNA τόσο της RGS9-2 όσο και της Gβ5 ενισχύει σε µεγάλο βαθµό την ισχύ και την 

διάρκεια της αναλγητικής δράσης της µορφίνης και του DAMGO και αποτρέπει την 

δηµιουργία ταχείας αλλά όχι χρόνιας ανοχής στην µορφίνη (Sánchez-Blázquez et al., 

2003- Garzon et al., 2001- Garzon et al., 2003). Σε καλλιέργεια κυττάρων από 

νευροβλάστωµα ιππόκαµπου ποντικού η αποσιώπηση της RGS9 καταστέλλει 

σηµαντικά την επαγόµενη από χρόνια χορήγηση µορφίνης υπερδιέγερση της AC (Xu 

et al., 2004). Στον εγκέφαλο υγιών ποντικών η σύντοµη χορήγηση µορφίνης αυξάνει 

την έκφραση της RGS9-2 στο ραβδωτό σώµα και στον ΝΜ ενώ η χρόνια χορήγησή 

της την µειώνει. Οι knockout ποντικοί για το γονίδιο της RGS9-2 εµφανίζουν πολύ 

έντονο στερητικό σύνδροµο µετά από παρατεταµένη χορήγηση µορφίνης και πιο 

έντονο εθισµό από ότι τα ποντίκια αγρίου τύπου (Zachariou et al., 2003). Η 

αποσιώπηση επίσης των RGS6, RGS7, και RGS11 της ίδιας υποοικογένειας φάνηκε 

να ρυθµίζει αρνητικά τις δράσεις της µορφίνης αλλά οι πρωτεΐνες αυτές έδειξαν 

διαφοροποίηση ως προς τον ρυθµιστικό τους ρόλο ανάµεσα στον µ-OR και τον δ-OR. 

Για παράδειγµα η καταστολή της RGS6 ή της RGS9-2 ενώ αυξάνει σηµαντικά τόσο 

την ισχύ όσο και την διάρκεια της αναλγησία από τη µορφίνη, αντίθετα µειώνει την 
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ισχύ αλλά αυξάνει τη διάρκεια της αναλγητικής επίδρασης των δ-αγωνιστών. Η 

καταστολή της RGS7 ενισχύει την απόκριση τόσο του µ-OR όσο και του δ-OR, ενώ η 

καταστολή της RGS11 µειώνει το αποτέλεσµα των δ-αγωνιστών και σε ισχύ και σε 

διάρκεια (Garzon et al., 2003).  

Σε ότι αφορά την Β/R4-RGS υποοικογένεια έχει αναφερθεί ότι οι RGS2, RGS4 

και RGS8, ρυθµίζουν τη λειτουργία των OR πιθανώς λόγω χωροχρονικής 

συνέκφρασής τους στα ίδια νευρικά κύτταρα ή ιστούς µε αυτούς. Πρώτοι οι Hepler 

και συνεργάτες έδειξαν ότι η εξωγενώς προστιθέµενη RGS4 καταστέλλει επιτυχώς 

την επαγόµενη από δ-OR και [Leu]-εγκεφαλίνη αναστολή της σύνθεσης του cAMP 

στα NG-108 κύτταρα που βρίθουν από Gαi και Gαo υποµονάδες και οπιοειδείς 

υποδοχείς. Η RGS4 δρα επιταχύνοντας την απενεργοποίηση των Gαi και Gαo 

εξασθενώντας την σηµατοδότηση των OR (Hepler et al., 1997). Η RGS4 επίσης 

ρυθµίζει και τους µ-OR και κ-OR. Η υπερέκφραση της σε ανθρώπινα εµβρυϊκά 

νεφρικά κύτταρα (HEK293) εξασθενεί την επαγόµενη από DAMGO ή µορφίνη 

αναστολή της AC (Garnier et al., 2003) και επιταχύνει την απενεργοποίηση των 

GIRK καναλιών (Ippolito et al., 2002). Επίσης σε ωοκύτταρα Xenopus που 

συνέκφραζαν τον κ-OR, την RGS4 και τους διαύλους Κ+ GIRK1 και GIRK2 η δράση 

του κ-ειδικού αγωνιστή U-69593 οδηγούσε σε µείωση του ρεύµατος Κ+ λόγω 

µείωσης της σηµατοδότησης του κ-OR (Ulens et al., 2000).   

Η RGS4 πέρα από το να ρυθµίζει αρνητικά τη σηµατοδότηση των οπιοειδών 

υποδοχέων µπορεί να ρυθµίζεται από αυτούς σε επίπεδο έκφρασης. Το mRNA της 

RGS4 ρυθµίζεται θετικά στα κύτταρα φαιοχρωµοκυττώµατος PC12 που εκφράζουν 

τους κλωνοποιηµένους µ-OR και κ-OR (Nakagawa et al., 2001), καθώς επίσης και 

στον εγκέφαλο αρουραίου και σε άλλους νευρωνικούς ιστούς (Bishop et al., 2002). 

Αυτό δείχνει έναν µηχανισµό αρνητικής ανάδρασης της οπιοειδούς σηµατοδότησης η 

οποία επάγει την έκφραση των πρωτεϊνών RGS που µε τη σειρά τους τερµατίζουν 

ταχύτατα το σήµα των OR. Όµως αυτός ο µηχανισµός δεν συναντάται σε όλες τις 

περιοχές του εγκεφάλου µετά την χορήγηση οπιοειδών αγωνιστών αλλά είναι 

εντοπισµένος σε συγκεκριµένες περιοχές και επίσης εξαρτάται από την µέθοδο και 

τον τρόπο χορήγησης των ουσιών. Σε ότι αφορά την RGS2 σε καλλιέργεια δερµικών 

µελανοφόρων κυττάρων του Xenopus laevis που εξέφραζαν σταθερά τον µ-OR 

ποντικού, δείχθηκε ότι η υπερέκφραση της RGS2 µειώνει την επαγόµενη από 

µορφίνη συσσώρευση χρωστικοφόρων κοκκίων (Potenza et al., 1999). Επίσης κατά 

τη διάρκεια διεξαγωγής της παρούσας διδακτορικής διατριβής δείχθηκε σε κύτταρα 
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HEK293 ότι η RGS2 οδηγεί σε ύφεση την αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης που 

σηµατοδοτεί ο ενεργοποιηµένος µ-OR (Xie et al., 2007).   

Τα µέλη της Β/R4-RGS υποοικογένειας, ειδικά οι RGS4 και RGS2, εκτός από 

τη ρύθµιση της άµεσης οπιοειδούς σηµατοδότησης, εµπλέκονται και σε µηχανισµούς 

ανοχής στις ουσίες αυτές. Χρόνια χορήγηση µορφίνης αυξάνει τα επίπεδα του mRNA 

της RGS4 στην κεντρική φαιά ουσία και τον υποµέλανα τόπο που αποτελούν γνωστές 

εγκεφαλικές περιοχές τόσο στη ρύθµιση της αναλγησίας όσο και της δηµιουργίας 

φυσικής εξάρτησης και συνδρόµου στέρησης (Bishop et al., 2002). Λεπτοµερέστερη 

µελέτη της ρύθµισης της έκφρασης των RGS στον υποµέλανα τόπο αρουραίων µετά 

από χρόνια έκθεση σε µορφίνη έδειξε ότι τα επίπεδα των mRNAs της RGS2 και της 

RGS4 παραµένουν αµετάβλητα µετά από 5 ηµέρες συνεχούς χορήγησης της ουσίας, 

αλλά αυξάνονται δύο έως τρεις φορές 6 ώρες µετά το σταµάτηµα της µορφίνης και 

την παράλληλη χορήγηση του ανταγωνιστή ναλτρεξόνη (Gold et al., 2003). Τα 

ευρήµατα αυτά υποστηρίζουν ισχυρά ότι οι RGS2 και RGS4 είναι λειτουργικοί 

ρυθµιστές στην ανάπτυξη της ανοχής στα οπιοειδή και αποκρίνονται ενεργά κατά την 

φάση στέρησης των οπιοειδών ουσιών.  

Γνωρίζοντας τον σηµαντικό ρόλο που παίζουν τα µέλη της B/R4-RGS 

υποοικογένειας το ενδιαφέρον του εργαστηρίου Μοριακής Φαρµακολογίας και 

Κυτταρικής σηµατοδότησης στράφηκε αρχικά στην περεταίρω µελέτη του 

µηχανισµού δράσης της RGS4 στη σηµατοδότηση των OR. Προηγούµενα 

αποτελέσµατα του εργαστηρίου µας από µελέτες in vitro συγκατακρήµνισης 

χρησιµοποιώντας χιµαιρικά πεπτίδια των καρβοξυτελικών άκρων του µ-OR και του 

δ-OR (µ-CT και δ-CT αντίστοιχα) και της δ-τρίτης ενδοκυτταρικής θηλείας (δ-i3L) 

µε την τρανσφεράση S της γλουταθειόνης (GST), έδειξαν την ικανότητα της καθαρής 

RGS4 να αλληλεπιδρά απευθείας µε τους υποδοχείς αυτούς. Η αλληλεπίδραση αυτή 

της RGS4 δείχθηκε ότι αποτελεί µέρος ενός πολυπρωτεϊνικού σηµατοδοτικού 

συµπλόκου αποτελούµενου από τον υποδοχέα τις υποµονάδες Gα και Gβγ και την 

RGS4. Οι Gβγ υποµονάδες φάνηκε να ανταγωνίζονται για την ίδια θέση πρόσδεσης 

µε την RGS4 στο καρβοξυτελικό άκρο του µ-OR και του δ-OR καθότι πειράµατα 

συνεπώασης των δυο πρωτεϊνών έδειξαν ότι οι Gβγ υποµονάδες εκτοπίζουν την 

RGS4 (Georgoussi et al., 2006). Στη συνέχεια οι µελέτες του εργαστηρίου µας 

έδειξαν ότι η RGS4 αλληλεπιδρά µε τους µ-OR και δ-OR σε ζωντανά κύτταρα και 

προσδίδει εκλεκτικότητα στον σχηµατισµό ειδικών συµπλόκων ανάµεσα στους 

υποδοχείς και στα διαφορετικά ζεύγη RGS4-Gα υποµονάδων µετά από ενεργοποίηση 



77 

 

των οπιοειδών υποδοχέων (Leontiadis et al., 2009). Η RGS4 επιπλέον βρέθηκε να 

εξασθενεί την διαµεσολαβούµενη από τον µ-OR και τον προσδέτη του DAMGO 

αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης (AC) σε κύτταρα ΗΕΚ293 (Georgoussi et al., 

2006) αλλά και να µειώνει την επαγόµενη από τους µ-OR και δ-OR φωσφορυλίωση 

των ERK1,2 MAP κινασών (Leontiadis et al., 2009). 

 

3.2.5  Οι RGS4 και RGS2 πρωτεΐνες  

 

3.2.5.α
 
Κατανοµή στους διαφόρους ιστούς και ρόλος τους στις φυσιολογικές 

λειτουργίες 

 

RGS4 

Τόσο στους ανθρώπους όσο και στα τρωκτικά η RGS4 εκφράζεται σε ιδιαίτερα 

υψηλά επίπεδα στο κεντρικό νευρικό σύστηµα (ΚΝΣ) και την καρδιά (Bansal et al., 

2007). Κατά τη διάρκεια της εµβρυϊκής ανάπτυξης του ΚΝΣ, η RGS4 εκφράζεται 

παροδικά στον υποµέλανα τόπο του ποντικού, στα γάγγλια των συµπαθητικών 

νευρώνων και στους εγκεφαλικούς αισθητήριους και κινητικούς νευρώνες, και η 

έκφραση της συνδέεται µε τον οµοιοτικό µεταγραφικό παράγοντα Phox2B (Grillet et 

al., 2003). Πιο λεπτοµερείς µελέτες έκφρασης της πρωτεΐνης στον εγκέφαλο 

ποντικών, µε χρήση ενός γονιδίου της RGS4 επισηµασµένου µε την αλληλουχία της 

πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης, αποκάλυψαν την εκτεταµένη έκφραση της RGS4 

στις περισσότερες στρώσεις των φλοιϊκών νευρώνων και σε όλα τα στάδια της 

ανάπτυξης. Σε όλες τις περιπτώσεις, η RGS4-GFP ανιχνεύθηκε περισσότερο στη φαιά 

ουσία από ότι στη λευκή, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρωτεΐνη δεν εκφράζεται 

στη νευρογλοία. Η RGS4-GFP ήταν αφθονότερη στο ραβδωτό σώµα και την 

αµυγδαλή (Ebert et al., 2006). Στον ανθρώπινο εγκέφαλο, in situ υβριδοποίηση 

αποκάλυψε υψηλά επίπεδα της RGS4 σε πολλές περιοχές του µετωπιαίου φλοιού και 

χαµηλότερα επίπεδα στο θάλαµο και στο ραβδωτό σώµα (Erdely et al., 2004). 

∆ιάφορες λειτουργικές µελέτες έχουν συνδέσει την RGS4 µε την ρύθµιση της 

οπιοειδούς, χολινεργικής, και σεροτονεργικής σηµατοδότησης στον εγκέφαλο. Τα 

knockout ποντίκια αν και αρχικά δεν έδειξαν διαφορές στην αναλγητική οπιοειδή 

σηµατοδότηση των αισθητηρίων νευρώνων ωστόσο σε δοκιµές ξαφνικής πρόκλησης 

πόνου έδειξαν ότι το κατώτερο όριο αίσθησης άλγους ήταν υψηλότερο αφήνοντας 

υπόνοιες για εµπλοκή µετασυναπτικών προσαγωγών αισθητικών φλοιϊκών νευρώνων 
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οι οποίες εκφράζουν σχετικά υψηλά επίπεδα RGS4 (Garnier et al., 2003- Grillet et al., 

2003). Επίσης έχει αναφερθεί πιθανός ρόλος της RGS4 στη νόσο του Πάρκινσον 

(PD) όπως αποκαλύφθηκε από πρόσφατη µελέτη των χολινεργικών διάµεσων 

νευρώνων του ραβδωτού σώµατος, τα οποία επίσης είναι εµπλουτισµένα σε RGS4 

(Ding et al., 2006).  

Κατά τα τελευταία χρόνια, έχει δοθεί µεγάλη προσοχή στην RGS4 ως 

δυνητικός αιτιολογικός παράγοντας της σχιζοφρένειας. Μεταθανάτιες µελέτες σε 

ανθρώπινους εγκεφάλους έχουν εντοπίσει µειωµένη έκφραση της RGS4 σε διάφορες 

περιοχές του µετωπιαίου φλοιού σχιζοφρενών, όπως η ανώτερη κροταφική έλικα 

(Bowden et al., 2007). Η RGS4 χαρτογραφήθηκε εντός του γενετικού τόπου που 

ευθύνεται για τάσεις σχιζοφρένειας στη θέση 1q23, και αρκετοί πολυµορφισµοί ενός 

νουκλεοτιδίου έχουν συσχετιστεί µε την ασθένεια αυτή (Chowdari et al., 2008). 

Ειδικότερα, ένας απλότυπος συνδέθηκε µε καταστάσεις προδιάθεσης για 

σχιζοφρένεια όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση και η ψυχοκινητική καθυστέρηση 

(Bakker et al., 2007). Ωστόσο λειτουργικές µελέτες δεν έχουν καθορίσει µε σαφήνεια 

αν τα περιορισµένα επίπεδα της RGS4 στον εγκέφαλο ευθύνονται για την 

σχιζοφρένεια. Μια µελέτη που έγινε σε ανθρώπους φορείς του απλοτύπου της RGS4 

που είχε συσχετισθεί µε ψυχώσεις έδειξε ότι τα άτοµα αυτά έφεραν µειωµένο όγκο 

φαιάς ουσίας και των συνδέσεων αυτής, στοιχεία που πιθανώς επηρεάζουν τις 

γνωσιακές αποκρίσεις (Buckholtz et al., 2007). Άλλες µελέτες σε µοντέλο 

σχιζοφρένειας σε αρουραίους έδειξαν µείωση της έκφρασης της RGS4 στον 

προµετωπιαίο φλοιό µετά από χορήγηση ουσίας που προκαλεί σχιζοφρένεια. 

Αναστολή της λειτουργίας της RGS4 µε ειδικό αντίσωµα, ενίσχυσε την 

δραστηριότητα των εξαρτώµενων από τον υποδοχέα σεροτονίνης 5-ΗΤ1Α, διαύλων-

υποδοχέων NMDA (υποδοχείς γλουταµικου-δίαυλοι ιόντων Νa+, Ca2+/K+) του 

προµετωπιαίου φλοιού  ενώ η υπερέκφραση της RGS4 εµπόδισε αυτή την απόκριση 

(Gu et al., 2007). Αντίθετα µε τις παρατηρήσεις στον άνθρωπο και στον αρουραίο, οι 

knockout ποντικοί για την RGS4 βρέθηκαν να στερούνται σηµαντικές ανωµαλίες στη 

συµπεριφορά τους (Grillet et al., 2005).  

 

RGS2 

Η RGS2 εκφράζεται ευρέως στους ιστούς τόσο του ποντικού όσο και σ’αυτούς 

του ανθρώπου (Kehrl and Sinnarajah, 2002). Προκαταρκτικές µελέτες σε Rgs2 -/- 

ποντίκια ή καταστολή της έκφρασης της RGS2 σε κύτταρα ανθρώπου ή ποντικού 
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έδειξαν ότι η RGS2 ρυθµίζει αποκρίσεις σχετιζόµενες µε τις G πρωτεΐνες στον 

εγκέφαλο, την καρδιά, τους πνεύµονες, στο ανοσοποιητικό σύστηµα, τα οστά και το 

οσφρητικό επιθήλιο (Bansal et al., 2007). Οι knockout ποντικοί για την RGS2 

εµφάνισαν µια σειρά ανωµαλιών στον εγκέφαλο (Oliveira- Dos Santos et al., 2000). 

Μελέτες της λειτουργίας του ΚΝΣ αποκάλυψε ότι οι εγκέφαλοι των ποντικών αυτών 

εµφανίζουν µειωµένη πυκνότητα και βασική ηλεκτρική δραστηριότητα των CA1 

νευρώνων του ιππόκαµπου. Αυτές οι κυτταρικές ανωµαλίες συνοδεύονται από µη 

φυσιολογική συµπεριφορά, όπως αυξηµένο άγχος και µειωµένη επιθετικότητα στα  

αρσενικά. Πρόσφατη γενετική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι το Rgs2 γονίδιο ελέγχει τις 

αποκρίσεις στο άγχος στους ποντικούς (Yalcin et al., 2004). Επίσης µελέτες σε Rgs2-

/- ποντίκια έδειξαν ότι η RGS2 ελέγχει τη συστεµική πίεση του αίµατος. Τόσο τα 

ετερόζυγα Rgs2+/- όσο και τα οµόζυγα Rgs2-/- ποντίκια βρέθηκαν να είναι έντονα 

υπερτασικά µε αυξηµένη συστεµική και νεφρική αγγειακή αντίσταση και υπερτροφία 

του νεφρικού αρτηριακού αγγειακού συστήµατος (Heximer et al., 2003). 

Ανάλυση κυττάρων ποντικού µε µειωµένη έκφραση της RGS2 έδειξε ότι η 

πρωτεΐνη µπορεί επίσης να ρυθµίσει το καρδιο-αναπνευστικό σύστηµα. Η εκλεκτική 

καταστολή της έκφρασης της πρωτεΐνης σε καρδιακά κοιλιακά µυοκύτταρα µε χρήση 

RNAi, οδήγησε σε αυξηµένο σχηµατισµό φωσφορικής ινοσιτόλης και κυτταρική 

υπερτροφία σε απόκριση προς την φαινυλεφρίνη και την ενδοθηλίνη 1, οι οποίες 

συνδέονται µε Gq-συζευγµένους υποδοχείς. Έτσι, τα µειωµένα επίπεδα RGS2 µπορεί 

να οδηγήσουν σε καρδιακή υπερτροφία µέσω ενισχυµένων σηµατοδοτικών 

αποκρίσεων στις κατεχολαµίνες και στους άλλους αγγειοδραστικούς παράγοντες 

(Bansal et al., 2007).  

 
3.2.5.β

 
Εξειδίκευση αλληλεπιδράσεων των RGS4 και RGS2 προς τις Gα 

υποµονάδες  

 

Οι RGS2 και RGS4 πρωτεΐνες συνδέονται µε τις Gαi και Gαq υποµονάδες 

µέσω των RGS box περιοχών τους και αυξάνουν την δράση της GTPάσης τους. Αν 

και έχουν υψηλά οµόλογη πρωτοταγή δοµή, και µπορεί να συνεκφράζονται σε ένα 

δεδοµένο κύτταρο ή ιστό, ωστόσο εµφανίζουν εκλεκτικότητα στην ρύθµιση ειδικών 

οδών σηµατοδότησης GPCR τόσο in vivo όσο και in vitro. Η RGS2 βρέθηκε να είναι 

5-φορές πιο ισχυρή από ότι η RGS4 στην αναστολή του επαγόµενου από την Gαq 

σχηµατισµού του ΙΡ3 (Heximer et al., 1999). Επίσης η RGS2 ανέστειλε την Gαq-
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ενεργοποιούµενη δραστικότητα της PLCβ1 10 φορές πιο αποτελεσµατικά από την 

RGS4 (Heximer et al., 1997). Από την άλλη πλευρά η RGS4, αλλά όχι η RGS2, 

µειώνει την προκαλούµενη από καρµπακόλη  αναστολή της παραγωγής cAMP που 

ενεργοποιείται από ισοπροτερενόλη, και στο µονοπάτι αυτό πιστεύεται ότι 

εµπλέκεται η Gαi (Hao et al., 2006).  

Η  RGS2 αποτελεί µια αξιοσηµείωτη εξαίρεση της Β/R4 υποοικογένειας διότι 

εµφανίζει να έχει µια πιο ισχυρή GAP ενεργότητα για τις Gαq έναντι των Gαi. Η 

RGS4 in vitro δεσµεύεται τόσο στις Gαi/o/z και Gαq, ενώ η RGS2 βρέθηκε να 

δεσµεύει επιλεκτικά την Gαq (Heximer et al., 1997). Η RGS2 εµφάνισε ανιχνεύσιµη 

GAP ενεργότητα προς τις Gαi µόνο παρουσία ενός υποδοχέα σε φωσφολιπιδικά 

κυστίδια καταδεικνύοντας ότι ίσως η παρουσία του υποδοχέα να είναι απαραίτητη για 

την δράση αυτή RGS2 προς τις Gi (Ingi et al., 1998). Από δοµική άποψη, η 

αλληλεπίδραση RGS2-Gαi είναι δυσµενής λόγω της γεωµετρίας του θύλακα 

σύνδεσης της RGS2 και του διακόπτη Ι της Gαi. Τρία αµινοξικά κατάλοιπα της RGS2 

εντός αυτής της περιοχής, η Cys106, η Asn184 και το Glu191, είναι µεγάλης 

σηµασίας για την σύνδεση της µε την Gαi (Heximer et al., 1999). Η µετάλλαξη αυτών 

των αµινοξέων της RGS2 στα αντίστοιχα της RGS4 (C106S/N184D/E191K) καθιστά 

την µεταλλαγµένη RGS2 σε θέση να αλληλεπιδρά µε την Gαo, µέλος της Gαi 

υποοικογένειας και να εµφανίζει και δραστικότητα GAP προς αυτήν (Heximer et al., 

1999). Τέλος, η RGS2 εν αντιθέσει µε όλα τα άλλα µέλη της Β/R4 υποοικογένειας 

µπορεί να αλληλεπιδρά και µε την Gαs χωρίς να εµφανίζει GAP ενεργότητα προς 

αυτήν. 

 

3.2.5.γ Εξειδίκευση αλληλεπιδράσεων των RGS4 και RGS2 ανάµεσα σε όµοιους 

GPCR 

 

Η δράση των RGS πρωτεϊνών έχει δειχθεί ότι δεν καθορίζεται µόνο από τις 

αλληλεπιδράσεις τους µε τις Gα υποµονάδες αλλά και ότι οι GPCR παίζουν επίσης 

σηµαντικό ρόλο στην εξειδίκευση αυτών (Xu et al., 1999). Μια ανασυνδυασµένη 

RGS4 πρωτεΐνη εµφάνισε σηµαντικές διαφορές στην ικανότητά της να ρυθµίζει τρεις 

ξεχωριστούς Gq-συζευγνυόµενους GPCR στα παγκρεατικά κυψελοειδή κύτταρα ως 

προς το αποτέλεσµά τους στην ροή ιόντων Ca2+ και στον σχηµατισµό ΙΡ3. Οι  

χολινεργικοί υποδοχείς ήταν 3 έως 10 φορές περισσότερο ευαίσθητοι στην RGS4 από 

ότι οι υποδοχείς της βοµβεσίνης και της χολοκυστοκινίνης (CCK) που ρυθµίζουν το 

αίσθηµα του κορεσµού στο φαγητό, καταδεικνύοντας ότι το σύµπλοκο GPCR-RGS-
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Gα υποµονάδας παίζει σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό της λειτουργικής 

εξειδίκευσης.  

Σε ότι αφορά στους µουσκαρινικούς υποδοχείς ακετυλοχολίνης (mAch) οι Μ1, 

Μ3 και Μ5 µπορούν να αλληλεπιδράσουν µέσω της τρίτης ενδοκυτταρικής θηλιάς 

(i3L) τους µε την RGS2, όπως αποκαλύφθηκε µε χρήση χιµαιρικών πεπτιδίων GST-

i3L των υποδοχέων αυτών και λυµάτων κυττάρων CHO που υπερέκφραζαν την 

RGS2. Αντίθετα, η RGS4 όταν εκφραζόταν σε αυτά τα κύτταρα αλληλεπιδρούσε µε 

την GST-i3L του Μ1 και του Μ5, αλλά όχι του Μ3-mAch. Η αµινοτελική περιοχή 

της RGS2 απαιτείτο για την άµεση αλληλεπίδραση της µε τις i3L των Μ1, Μ3 και 

Μ5 καθώς και για την λειτουργική αναστολή του Μ1 (Bernstein et al., 2004).  

Επίσης η καθαρή RGS2 µπορεί να αλληλεπιδρά µε τον αδρενεργικό υποδοχέα 

(AR) α1A-AR σε in vitro πειράµατα συγκατακρήµνισης. Η έκφραση του α1A-AR, 

αλλά όχι του α1B-AR, σε κύτταρα ΗΕΚ293 οδηγεί σε µετατόπιση της RGS2 από τον 

πυρήνα στην κυτταρική µεµβράνη και αποτελεί απόδειξη εκλεκτικής αλληλεπίδρασης 

µεταξύ α1A-AR και RGS2. Επιπλέον, εδείχθη ότι το αµινοτελικό άκρο της RGS2 

απαιτείτο για τη σύνδεση της µε τον α1A-AR και την αναστολή της σηµατοδότησης 

του ενώ από την πλευρά του υποδοχέα απαραίτητα ήταν 3 αµινοξέα στην τρίτη 

ενδοκυτταρική θηλιά του (Hague et al., 2005). Κατά αντιστοιχία ο β2-ΑR έχει δειχθεί 

ότι αλληλεπιδρά εκλεκτικά µε την RGS2, την οποία και στρατολογεί στην κυτταρική 

µεµβράνη κυττάρων 293Τ, αλλά όχι µε την RGS4 (Roy et al., 2003). Περαιτέρω 

µελέτες από την ίδια οµάδα έδειξαν ότι υπάρχει άµεση αλληλεπίδραση της RGS2 µε 

την  i3L  του β2-ΑR και αναστολή της παραγωγής cAMP που ελέγχει ο υποδοχέας 

(Roy et al., 2006).  

 

3.2.5.δ 
 
Ρύθµιση τελεστών από τις RGS4 και RGS2 

 

Παρά το γεγονός ότι καµία από τις πρωτεΐνες της Β/R4 RGS υποοικογένειας 

δεν έχει GAP δραστηκότητα προς τις Gαs (Hollinger and Hepler, 2002- Roy et al., 

2003), η έκφραση της RGS2, αλλά και των RGS1, RGS3, και RGS13 ασκεί αρνητική 

επίδραση στην ενεργοποιούµενη από την Gαs παραγωγή cAMP από την αδενυλική 

κυκλαση (AC) (Sinnarajah et al., 2001- Bansal et al., 2007- Roy et al., 2003). Η 

συνέκφραση της Gαs µε την RGS2, αλλά όχι µε την RGS4 σε κύτταρα ΗΕΚ293 

προώθησε την µετατόπιση της RGS2 στην πλασµατική µεµβράνη (Roy et al., 2003). 

Επίσης µε τεχνολογία βιοφωταύγειας µε τη µεταφορά ενέργειας συντονισµού  
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(BRET) ανιχνεύθηκε η απευθείας αλληλεπίδραση της Gαs µε την RGS2 (Roy et al., 

2006). Στην ίδια µελέτη µε χρήση της ίδιας τεχνικής βρέθηκε ότι η RGS2 µπορούσε 

να αλληλεπιδρά πέρα από την Gαs και µε συγκεκριµένες ισοµορφές της AC την ACII 

και την ACVI, ενώ τόσο αυτές οι δύο ισοµορφές όσο και οι ACI και ACV µπορούσαν 

να µετατοπίσουν την RGS2 από τον πυρήνα στην κυτταρική µεµβράνη όπως δείχθηκε 

µε συνεστιακή µικροσκοπία (Roy et al., 2006). Επιπροσθέτως, σε µεµβράνες 

εντοµικών κυττάρων Sf9 η RGS2 ανέστειλε την προκαλούµενη από φορσκολίνη 

παραγωγή του cAMP όταν αυτά εξέφραζαν τις ισοµορφές της αδενυλικής κυκλάσης 

ACIII, ACV και ACVI, αλλά όχι τις ACI και ACII. Όµοια η RGS2 κατέστειλε την 

δράση της ACIII σε οσφρητικές κυτταρικές µεµβράνες (Sinnarajah et al., 2001). Η 

RGS2 στην περίπτωση των ισοµορφών αυτών της AC δρα ως αναγωνιστής του 

τελεστή προς την Gαs υποµονάδα και δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του ενζύµου 

από την Gαs. 

Η RGS2 ανέστειλε επίσης την ενεργοποίηση της PLCβ σε κύτταρα COS-7 που 

εξέφραζαν τον Gαq-συζευγνυόµενο υποδοχέα Μ3-mAch µετά από ενεργοποίηση του 

τελευταίου από καρµπακόλη (Anger et al., 2004). Η RGS2 ωστόσο παρεµπόδιζε την 

σηµατοδότηση του υποδοχέα ακόµα και παρουσία µόνιµα ενεργοποιηµένης Gαq 

δείχνοντας ότι πιθανώς δρα και σε αυτήν ως ανταγωνιστής του τελεστή. Κατά όµοιο 

τρόπο παλαιότερα είχε δειχθεί και ότι η RGS4 αναστέλλει την αλληλεπίδραση µεταξύ 

Gαq-GΤΡγS και PLCβ (Hepler et al., 1997). Η RGS4 είχε προταθεί ότι βρίσκεται 

εντός ενός συµπλόκου της Gαq µε την PLCβ και ενεργεί ως ανταγωνιστής του 

τελεστή ενώ ταυτόχρονα µε το αµινοτελικό της άκρο συνδέεται µε την i3L του 

υποδοχέα. Η Ν-τελική περιοχή της RGS4 είχε βρεθεί ότι παίζει επιπρόσθετο ρόλο 

στην λειτουργία της πρωτεΐνης πέρα από την RGS box περιοχή και ανέστειλε την 

διεγειρόµενη από καρβακόλη σηµατοδότηση του Ca2+ σε παγκρεατικά κυψελιδικά 

κύτταρα αρουραίου, διότι η αποκοπή του N-άκρου της RGS4 όχι µόνο µείωσε την 

ανασταλτική της δράση 100 φορές, αλλά και κατάργησε την εκλεκτικότητα της για 

τον mAChR υποδοχέα (Zeng et al., 1998). 

Σε ότι αφορά τα ιοντικά κανάλια η RGS4 δείχθηκε να συγκατακρηµνίζεται µε 

πολλαπλά σύµπλοκα των GIRK διαύλων Κ+ Kir3 µε διαφορετικούς GPCR σε 

κύτταρα CHO-K1 Τόσο το αµινοτελικό άκρο της RGS4 όσο και η περιοχή RGS box 

ήταν απαραίτητες για τη δηµιουργία του συµπλόκου M2-Kir3 καναλιών (Jaen and 

Doupnik, 2006).  Οι RGS2 και RGS4 πρωτεΐνες έχει δειχθεί επίσης ότι εµπλέκονται 

στην επιτάχυνση του ανοίγµατος και του κλεισίµατος των προσυναπτικών διαύλων 
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Ca2+ των τύπων L, Ν και Ρ/Q οι οποίοι όπως αναφέρθηκε νωρίτερα ρυθµίζονται 

κυρίως από τις Gαi/o και Gαq πρωτεΐνες (Abramow-Newerly et al., 2006α). Οι 

ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές των νευρώνων ιππόκαµπου σε Rgs2-/- ποντίκια 

απέδειξαν ότι ο ρόλος της ενδογενούς RGS2 είναι να αυξάνει την συναπτική 

απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών και ως εκ τούτου να προάγει την συναπτική 

πλαστικότητα (Han et al., 2006). Τα διαµεσολαβούµενα από Ca2+ σηµατοδοτικά 

µονοπάτια έχει φανεί να εµπλέκονται στην ρύθµιση των επιπέδων της RGS2 η οποία 

µε τη σειρά της ρυθµίζει την σηµατοδότηση του Ca2+ (Ρορον et al., 2000). Η RGS4 

από την άλλη πλευρά έχει δειχθεί ότι ρυθµίζεται από την καλµοδουλίνη ως προς την 

µεµβρανική της προσκόλληση µε την τελευταία να λειτουργεί ως ικρίωµα. Η RGS4 

προσδένεται στην καλµοδουλίνη µε την παρουσία του ασβεστίου, αλλά το ασβέστιο 

και η καλµοδουλίνη δεν επηρεάζουν άµεσα την GAP δραστικότητα της (Ρορον et al., 

2000). Αντίθετα, η (3,4,5)-τριφωσφορική φωσφατιδυλινοσιτόλη (ΡΙΡ3), αλλά όχι 

άλλες µορφές της ή συνθετικά φωσφολιπίδια, δεσµεύουν την RGS4 και αναστέλλουν 

την ενεργότητα GAP της µε τρόπο εξαρτώµενο από την συγκέντρωσή της (Ρορον et 

al., 2000). 
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ΙΙ. Σκοπός 
 

Οι οπιοειδείς υποδοχείς (OR) που ανήκουν στην υπεροικογένεια των GPCR, 

αλληλεπιδρούν µε µέλη της Gi/o υποοικογένειας των G πρωτεϊνών και ρυθµίζουν µια 

ποικιλία φυσιολογικών αποκρίσεων στο νευρικό σύστηµα µε κυριότερη την 

αναλγησία, όµως η παρατεταµένη χρήση τους οδηγεί σε φαινόµενα ανοχής και 

εξάρτησης. Οι OR πέρα από τις G πρωτεΐνες, έχουν την ικανότητα να αλληλεπιδρούν 

και µε πολλές άλλες ρυθµιστικές πρωτεΐνες οι οποίες επηρεάζουν όχι µόνο την 

σηµατοδότηση των OR αλλά και την εν γένει εύρυθµη λειτουργία τους. 

Προηγούµενες µελέτες του εργαστηρίου Κυτταρικής Σηµατοδότησης και Μοριακής 

Φαρµακολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος» έδειξαν ότι η RGS4, ένα µέλος των 

Ρυθµιστών της κυτταρικής Σηµατοδότησης µέσω G πρωτεϊνών (RGS πρωτεΐνες), 

αλληλεπιδρά µε τους µ και δ οπιοειδείς υποδοχείς προσδίδοντάς τους εκλεκτικότητα 

σύζευξης ως προς τις G πρωτεΐνες και αποτελεί έναν αρνητικό ρυθµιστή της 

σηµατοδότησής τους (Georgoussi et al., 2006- Leontiadis et al., 2009). Γνωρίζοντας 

ότι οι RGS πρωτεΐνες είναι πολύ-λειτουργικά µόρια και διαδραµατίζουν έναν 

ιδιαίτερο οργανωτικό ρόλο στη λειτουργία των οπιοειδών υποδοχέων και ότι καµία 

πληροφορία για τον ρόλο των RGS πρωτεϊνών δεν ήταν γνωστή για τον κ-OR, 

σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να ελέγξουµε αν µέλη των RGS πρωτεϊνών 

αλληλεπιδρούν µε τον κ-OR και να µελετήσουµε τον ρόλο τους στη 

σηµατοδότηση του και των G πρωτεϊνών µε τις οποίες ο τελευταίος συζεύγνυται. 

Η έρευνά µας εστιάστηκε στα µέλη της B/R4 υποοικογένειας των RGS 

πρωτεϊνών όπου ανήκουν οι RGS4 και RGS2 πρωτεΐνες. Οι δραστηριότητές µας 

κατευθύνθηκαν στο: α) να διευκρινίσουµε το αν υπάρχει εξειδίκευση στη σύζευξη 

των OR (µ, δ και κ) µε τις συγκεκριµένες RGS πρωτεΐνες. 

β) να χαρτογραφήσουµε τα σηµεία επαφής του κ-OR µε τις RGS4 και RGS2 

γ) να ελέγξουµε αν οι αλληλεπιδράσεις των RGS4 και RGS2 εξαρτώνται από την 

φύση των ενεργοποιηµένων OR ή όχι σε ζωντανά κύτταρα 

δ) να διερευνήσουµε κατά πόσον οι RGS4 και η RGS2 σχηµατίζουν συγκεκριµένα 

σύµπλοκα µε τις G πρωτεΐνες που εξαρτώνται από το είδος του υποδοχέα και τη φύση 

του αγωνιστή 

και τέλος ε) να ελέγξουµε τον ρυθµιστικό ρόλο που έχουν οι RGS4 και RGS2 στα 

σηµατοδοτικά µονοπάτια που µεσολαβούνται από τον κ-OR συγκρίνοντάς τα µε αυτά 
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του δ-OR, όπως είναι η αδενυλική κυκλάση, οι MAP κινάσες και η εσωτερίκευση 

των οπιοειδών υποδοχέων.   
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ΙΙΙ. Υλικά και Μέθοδοι 
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1.Υλικά και εργαστηριακός εξοπλισµός 

 
Οι κυτταρικές σειρές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα ΗΕΚ293 κύτταρα από την 

εταιρεία ATCC (κωδ. CRL-1573) και τα 293F από την εταιρεία  Invitrogen (κωδ. 

11625-019)  ευγενική προσφορά του ερευνητή ∆ρ. Ε. Στρατίκου (Εργαστήριο 

Πρωτεϊνικής Χηµείας, Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος»). 

Τα υλικά για τις κυτταροκαλλιέργειες των ευκαρυωτικών κυττάρων όπως το θρεπτικό 

υλικό DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium 10x) (κωδ. F0455), το όξινο 

ανθρακικό νάτριο 7,5% (κωδ. L1713), η L-γλουταµίνη 200mM (κωδ. K0283), τα 

αντιβιοτικά πενικιλίνη/στρεπτοµυκίνη (κωδ. Α2213 ) και το διάλυµα θρυψίνης-EDTA 

10x (κωδ. L2153) αγοράστηκαν από την εταιρεία Biochrom AG (Berlin, Germany). 

O εµβρυϊκός ορός βοός (κωδ. 10270106) και το θρεπτικό υλικό Opti-mem (κωδ. 

51985) που χρησιµοποιήθηκε για την παροδική επιµόλυνση των κυττάρων ήταν από 

την εταιρεία GIBCO - Invitrogen. Όλα τα πλαστικά αναλώσιµα, όπως οι φιάλες και 

τα τρυβλία καλλιεργειών, τα αποστειρωµένα πλαστικα σιφώνια µιας χρήσεως και οι 

πλαστικοί σωλήνες τύπου Eppendorf και Falcon, αγοράστηκαν από τις εταιρείες 

Orange Scientific, Greiner και Sarstedt. Η ανάπτυξη των ευκαρυωτικών κυττάρων 

πραγµατοποιήθηκε σε επωαστικούς κλιβάνους των εταιρειών NAPCO και Thermo 

Scientific (τύπος HEPA class 100) σε ατµόσφαιρα 5% CO2 και οι ανακαλλιέργειες 

των κυτταροκαλλιεργειών διεξήχθησαν σε  θάλαµο νηµατικής ροής Holten Laminair 

Flow. Η διατήρηση των κυττάρων σε υγρό άζωτο έγινε στην συσκευή 750 RS της 

Taylor-Wharton. Για την παρατήρηση των κυττάρων χρησιµοποιήθηκε φωτονικό 

µικροσκόπιο Zeiss Axiovert 25. Τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την 

παροδική ή σταθερή επιµόλυνση των ευκαρυωτικών κυττάρων ήταν η lipofectin 

(κωδ.18292-011) και η lipofectamin 2000 (κωδ. 11668-019) της Invitrogen, το 

FuGene HD (κωδ. 04709705001) της Roche και το Turbofect in vitro transfection 

reagent (κωδ. R0531) της Fermentas (νυν Thermo Scientific).  

Οι δ-εκλεκτικοί αγωνιστές DPDPE (κωδ. 1431) και DSLET (κωδ. 1170) και ο 

γενικός οπιοειδής ανταγωνιστής ναλοξόνη (κωδ. 0599) είναι από την εταιρεία 

TOCRIS Bioscience (Cookson, MI, USA). Ο κ-εκλεκτικός αγωνιστής U-50,488H 

(κωδ.  D-8040) είναι από την εταιρεία Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). Η 

τριτιωµένη ουσία [3Η]-αδενίνη (23Ci/mmol) (κωδ. TRK 311), για τα πειράµατα 

µέτρησης της ενεργότητας της αδενυλικής κυκλάσης, αγοράστηκε από την 

Amersham Pharmacia και ο ανταγωνιστής [3Η]-διπρενορφίνη (50.9 Ci/mmol) (κωδ. 
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ΝΕΤ-11212), για τα πειράµατα πρόσδεσης των οπιοειδών υποδοχέων σε µεµβρανικά 

παρασκευάσµατα, αγοράστηκε από την PerkinElmer (Massachusetts, USA). Για τα 

πειράµατα πρόσδεσης του υποδοχέα χρησιµοποιήθηκαν φίλτρα ινών υάλου Whatman 

GF/B ή GF/C µε τη χρήση της αυτοµατοποιηµένης συσκευής διήθησης BRANDEL ή 

της συσκευής διήθησης Millipore. Η µέτρηση β-ακτινοβολίας έγινε στον µετρητή 

TRI-CARB 2100TR Liquid scintillation analyzer της PACKARD. 

Το cDNA της ανθρώπινης RGS4 επισηµασµένης µε τρείς φορές τον επίτοπο 

της αιµαγλουτινίνης (ΗΑ-RGS4) σε πλασµιδιακό φορέα pCDNA3 για έκφραση σε 

κύτταρα θηλαστικών ήταν ευγενική προσφορά του Καθ. G. Milligan, University of 

Glasgow, Glasgow, Scotland. Το cDNA της RGS4 του αρουραίου επισηµασµένη µε 

τον επίτοπο των 6 ιστιδινών (RGS4-6xHis) σε φορέα pQE60 για έκφραση σε 

βακτηριακά κύτταρα ήταν ευγενική προσφορά του Καθ. T.M. Wilkie, University of 

Texas, TX, USA. Τα cDNAs της RGS2 ποντικού σε πλασµιδιακό φορέα pCMV-

Sport 6 (IMAGE clone from Open Biosystems) και του ανθρώπινου κ-OR (hKOR ή 

hκ-OR) σε φορέα pCR4-TOPO (Invitrogen) ήταν ευγενική προσφορά της Καθ. H. 

Hamm, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA, και τα δυο για έκφραση σε 

κύτταρα θηλαστικών. Στην παρούσα διατριβή επίσης χρησιµοποιήθηκαν ο 

πλασµιδιακός φορέας pCDNA3 ως πλασµίδιο µάρτυρας στα πειράµατα παροδικής 

επιµόλυνσης κυττάρων θηλαστικών, ο φορέας pGEX5x3 (GE Healthcare) για την 

δηµιουργία χιµαιρικών πεπτιδίων προερχόµενα από περιοχές των οπιοειδών 

υποδοχέων µε την τρανσφεράση της γλουταθειόνης (GST) για έκφραση σε βακτήρια, 

ο φορέας pET28b+ (Novagen, EMD Biosciences) για επισήµανση µε τον επίτοπο των 

6 ιστιδινών της ελλειµατικής στο αµινοτελικό άκρο RGS4 (∆ΝRGS4) επίσης για 

έκφραση σε βακτήρια, ευγενική προσφορά του ∆ρος Luc Swevers (Εργαστήριο 

Μοριακής Γενετικής Εντόµων και Βιοτεχνολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος). Επίσης 

χρησιµοποιήθηκε ο φορέας pA3M για επισήµανση του κ-OR µε τον επίτοπο myc, για 

έκφραση σε κύτταρα θηλαστικών, ευγενική προσφορά του Καθ. Γ. Μόσιαλου 

(Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης). Όλοι οι εκκινητές (primers) που 

χρησιµοποιήθηκαν στην µέθοδο αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR) 

συντέθηκαν από την εταιρεία Invitrogen, ενώ όλα τα υπόλοιπα αντιδραστήρια των 

µοριακών µεθόδων (proof reading πολυµεράσες, περιοριστικά και τροποποιητικά 

ένζυµα, µονονουκλεοτίδια και DNA ladders) προµηθεύτηκαν από τις εταιρείες New 

England Biolabs, Fermentas, Takara, Invitrogen και Vivantis. Η αλληλούχιση των 

νουκλεοτιδίων (sequencing) έγινε  από την εταιρεία Biogenomica. Οι PCR 
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αντιδράσεις έγιναν στον θερµικό κυκλοποιητή iCycler της Bio-Rad. Η αποµόνωση 

πλασµιδιακού DNA µικρής κλίµακας (από βακτηριακές καλλιέργειες 5 ή 10 mL) 

έγινε µε τα ειδικά kit αντιδραστηρίων: το SV minipreps Wizard Plus (κωδ. A1470) 

της Promega, το Plasmid max DNA isolation kit (κωδ. PMX51050) της Epicentre 

Biotechnologies, το Qiaprep Spin Mini Prep kit (κωδ. 27104) της Qiagen και το Gene 

Get Plasmid miniprep kit (κωδ. K0502) της Fermentas. Η αποµόνωση πλασµιδιακού 

DNA µεσαίας ή µεγάλης κλίµακας (από βακτηριακές καλλιέργειες 250 ή 500 mL) 

έγινε µε το kit αντιδραστηρίων Qiagen Plasmid midi prep (κωδ. 12143) της Qiagen. Η 

αποµόνωση και ο καθαρισµός DNA από πήκτωµα αγαρόζης έγινε µε τα ειδικά kit 

αντιδραστηρίων Qiaquick Gel extraxtion kit (κωδ. 28704) της Qiagen και το 

PureLink Quick Gel Extraction Kit (κωδ. Κ2100-12) της Invitrogen. Η 

ηλεκτροφόρηση του DNA έγινε σε συσκευές οριζόντιας ηλεκτροφόρησης αγαρόζης 

mini sub cell GT (κωδ.170-4466) και wide M-S C GT system 15x10 (κωδ. 170-4468) 

της Bio-Rad. 

Άλλα αντιδραστήρια που χρησιµοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των 

πειραµάτων ήταν αγαρόζη αναλυτικού βαθµού για µοριακή βιολογία για τον 

διαχωρισµό των DNAs µε ηλεκτροφόρηση µε κωδ 161-3102 της εταιρείας BioRad, 

Acrylamide καθαρότητας 99% (κωδ. Α8887) και Ν-Ν΄-methylen-bis-acrylamide 

(κωδ. Μ-7256) της Sigma για τον διαχωρισµό των πρωτεϊνών µε ηλεκροφόρηση. Τα 

αντιβιοτικά monensine sodium (κωδ. M5273) και ampicillin sodium salt (κωδ. 

A9518) ήταν από την εταιρεία Sigma, η kanamycin sulphate (κωδ. A1493) από την 

Applichem και η geneticin (G418 Sulphate) (κωδ. 11811) από την GIBCO-

Invitrogen. Ως αναστολείς προτεασών χρησιµοποιήθηκαν η leupeptine (κωδ. 

1529048) και οι Complete mini EDTA-free (κωδ. 11836170001) της Roche όπως και 

η antipain hydrochloride (κωδ. A6191) της Sigma. Ως αναστολείς φωσφατασών 

χρησιµοποιήθηκε το Phosphatase inhibitor cocktail 2 (κωδ. P5726) της Roche. Για 

την επαγωγή βακτηρίων Ε. coli BL21 για πρωτεϊνική έκφραση χρησιµοποιήθηκε 

isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) (κωδ. 15529-019) της Invitrogen. Για 

τον καθαρισµό των GST- χιµαιρικών πεπτιδίων χρησιµοποιήθηκαν είτε σφαιρίδια 

γλουταθειόνης-σεφαρόζης 4B της GE Healthcare (κωδ. 17-0756-01) είτε σφαιρίδια 

γλουταθειόνης-αγαρόζης 4Β Protino Glutathione Agarose 4B (κωδ. 745500.10) της 

Macherey-Nagel. Για την αποµόνωση και τον καθαρισµό Ηis-επισηµασµένων 

πρωτεϊνών χρησιµοποιήθηκαν σφαιρίδια νικελίου-νιτριλο-τριοξικού οξέος-αγαρόζης 

(Ni-NTA) (κωδ. 1018244) της Qiagen. Όλα τα υπόλοιπα χηµικά αντιδραστήρια 
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οργανικά και ανόργανα προµηθεύτηκαν από τις εταιρείες Sigma-Aldrich, Merck, 

Fluka, Applichem, Panreac, και Riedel-de Haën και για την παρασκευή όλων των 

διαλυµάτων χρησιµοποιήθηκε δις-απεσταγµένο και απιονισµένο νερό (ddH20) από 

διάταξη απόσταξης και φιλτραρίσµατος Millipore. 

Για τις φυγοκεντρήσεις χρησιµοποιήθηκαν οι µικροφυγόκεντροι Eppendorf 

5414 και 5415, οι επιτραπέζιες ψυχόµενες φυγόκεντροι Harrier 18/80 της SANYO 

και Hermle Z323 µε δυνατότητα αλλαγής κεφαλών και για µεγαλύτερους όγκους η 

Sorvall RC5C (κεφαλές GSΑ και SS-34). Οι υπερφυγοκεντρήσεις έγιναν σε 

υπερφυγοκέντρους της Beckman Optima (κεφαλή MLA130) και L8-80M (κεφαλή 

50.2 Ti). Οι επωάσεις των υγρών βακτηριακών καλλιεργειών έγιναν υπό ανάδευση σε 

θάλαµο της Daihan LabTech, ενώ για την επώαση στερεών καλλιεργειών βακτηρίων 

χρησιµοποιήθηκε επωαστήρας της Gallenkamp. Για τις αποστειρώσεις υλικών και 

διαλυµάτων χρησιµοποιήθηκε υγρός κλίβανος αποστείρωσης Tuttnauer 3870E. Οι 

µετρήσεις συγκέντρωσης πρωτεϊνικών δειγµάτων έγιναν µε το φασµατοφωτόµετρο 

ορατού/υπεριώδους  Lambda 16 της Perkin Elmer, ενώ η µέτρηση της συγκέντρωσης 

των νουκλεϊνικών οξέων έγινε στο Nanodrop ND-1000. Για την ηλεκτροφόρηση των 

πρωτεϊνικών δειγµάτων και τη µεταφορά τους σε µεµβράνες PVDF 

χρησιµοποιήθηκαν οι συσκευές Mini-Protean Tetra Cell και Mini Trans-Blot 

Electrophoretic Transfer Cell της Bio-Rad (κωδ. 165-800 και 165-8001) αντίστοιχα. 

Η εµφάνιση των ανοσοστυπωµάτων κατά Western έγινε είτε µε διαλύµατα εµφάνισης 

και φιλµ της εταιρείας AGFA (Developer µε κωδ. G150 και Fixer µε κωδ. G354) ή µε 

την αυτοµατοποιηµένη µέθοδο εµφάνισης του µηχανήµατος FujiFilm LAS-4000. Σαν 

πρωτεϊνικός οδηγός για τα µοριακά βάρη των πρωτεϊνών της SDS-PAGE 

χρησιµοποιήθηκε ο prestained PAGE ruler protein marker (κωδ. 26616) της Thermo 

Scientific. 

Για τα πειράµατα συν-ανοσοκατακριµνήσεων χρησιµοποιήθηκαν σφαιρίδια 

πρωτεΐνης Α–αγαρόζης (κωδ. sc-2001) και πρωτεΐνης A/G-Plus-αγαρόζης (κωδ. sc-

2003) για την ακινητοποίηση των αντισωµάτων από την Santa Cruz Biotechnology.  

 

Τα αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν σε όλα τα πειράµατα της παρούσας διατριβής 

ήταν: 

Πρώτα αντισώµατα: 

� Το anti-6His είναι µονοκλωνικό αντίσωµα ποντικού, ισοτύπου lgG2a (αρχικής 

συγκέντρωσης 0,5 mg/ml σε PBS) από ασκίτη ποντικού, για την ανίχνευση του 
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αντιγονικού επιτόπου των 6 ιστιδινών (6xHis) σε ανασυνδυασµένες πρωτεΐνες, σε 

αραίωση 1:3000 για χρήση σε ανοσοστύπωση Western (κωδ. 631212, Clontech)  

� Το GST (Β-14) είναι µονοκλωνικό αντίσωµα ποντικού έναντι της S-τρανσφεράσης 

της γλουταθειόνης (GST), σε αραίωση 1:5000-1:7000 (αρχικής συγκέντρωσης 0.2 

mg/ml), το οποίο αναγνωρίζει µια χιµαιρική πρωτεΐνη της GST (26 kDa) που 

κωδικοποιείται από έναν pGEX.3X ανασυνδυασµένο φορέα έκφρασης (κωδ. sc-

318, Santa Cruz Biotechnology)  

� Το anti-HA είναι πολυκλωνικό αντίσωµα που έχει παραχθεί από κουνέλι έναντι 

συνθετικού πεπτιδίου που αντιστοιχεί στα αµινοξέα 98-106 (N-Tyr-Pro-Tyr-Asp-

Val-Pro-Asp-Tyr-Ala-C) της αιµαγλουτινίνης (ΗΑ) της ανθρώπινης γρίπης 

συζευγµένης µε την αιµοκυανίνη της πεταλίδας (χρήση ως ανοσογόνο). Για την 

ανοσοστύπωση Western χρησιµοποιείται σε αραίωση 1:1000 – 1:3000 ενώ για τις 

συνανοσοκατακρηµνίσεις 3-4µg αντισώµατος ανά 400-600µg πρωτεΐνης 

κυτταρικού λύµατος (κωδ. H6908, Sigma-Aldrich) 

� Το ANTI-FLAG είναι πολυκλωνικό αντίσωµα κουνελιού το οποίο αναγνωρίζει 

τον flag επίτοπο (N-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-C) σε flag-

επισηµασµένες πρωτεΐνες. Έχει αρχική συγκέντρωση  ~0,8 mg/ml και στα 

πειράµατα κυτταροµετρίας ροής χρησιµοποιήθηκε σε αραίωση 1:300 (F7425, 

Sigma-Aldrich) 

� Το myc-Tag (9B11) είναι µονοκλωνικό αντίσωµα ποντικού έναντι ενός 

συνθετικού πεπτιδίου που αντιστοιχεί στα αµινοξέα 410-419 της ανθρώπινης c-

Myc (Ν- Glu-Gln-Lys-Leu-Ile-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu-C) και αναγνωρίζει 

ανασυνδυασµένες πρωτεΐνες που φέρουν τον επίτοπο Myc παραγµένες σε 

κυτταρικά συστήµατα βακτηρίων, ζύµης, εντόµων, θηλαστικών. Στα πειράµατα 

ανοσοστύπωσης Western χρησιµοποιήθηκε σε αραίωση 1:1000 -1:1500, για τα 

πειράµατα συνανοσοκατακρήµνισης χρησιµοποιήθηκε 1µL αντισώµατος ανά 400-

600µg πρωτεΐνης κυτταρικού λύµατος και τέλος στα πειράµατα κυτταροµετρίας 

ροής χρησιµοποιήθηκε σε αραίωση 1:100 (κωδ. 2276 Cell Signaling Technology 

Inc., Danvers, MA, USA). 

� Το RGS4 (N-16) είναι πολυκλωνικό αντίσωµα αίγας, καθαρισµένο βάσει της 

συγγένειάς του έναντι πεπτιδίου που χαρτογραφείται στο αµινοτελικό άκρο της 

ανθρώπινης RGS4, αρχικής συγκέντρωσης 200µg/mL. Το αντίσωµα αυτό µπορεί 

να ανιχνεύσει την RGS4 ποντικού, αρουραίου και ανθρώπου και χρησιµοποιήθηκε 
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σε πειράµατα ανοσοστύπωσης Western σε αραίωση 1:1000 (κωδ. sc-6204 Santa 

Cruz Biotechnology).  

� Το RGS2 (H-90) είναι πολυκλωνικό αντίσωµα κουνελιού έναντι των αµινοξέων 1-

90 της ανθρώπινης RGS2 µε αρχική συγκέντρωση 200µg/mL. Το αντίσωµα αυτό 

µπορεί να ανιχνεύσει την RGS2 ποντικού, αρουραίου και ανθρώπου και 

χρησιµοποιήθηκε σε πειράµατα ανοσοστύπωσης Western σε αραίωση 1:500 (κωδ. 

sc-9103 Santa Cruz Biotechnology).  

� Το Gαi-3 (C-10) είναι πολυκλωνικό αντίσωµα κουνελιού, καθαρισµένο βάσει της 

συγγένειάς του έναντι πεπτιδίου που βρίσκεται στο καρβοξυτελικό άκρο της Gαi3 

αρουραίου και µπορεί να ανιχνέυσει κυρίως τις Gαi1, και Gαi3 υποµονάδες και σε 

µικρότερο βαθµό την Gαi2. Είναι αρχικής συγκέντρωσης 0,2 mg/ml και 

χρησιµοποιείται σε αραίωση 1:1000 σε πειράµατα ανοσοστύπωσης Western ενώ 

στα πειράµατα συνανοσοκατακρήµνισης χρησιµοποιούνται 3µg αντισώµατος ανά 

400-600µg πρωτεΐνης κυτταρικού λύµατος (κωδ. sc-262, Santa Cruz 

Biotechnology) 

� Οι αντιοροί πολυκλωνικών αντισωµάτων κουνελιού έναντι των Gαo (OC1) και 

Gαi2 (SG3), ευγενική προσφορά του Καθ. G. Milligan, University of Glasgow, 

Scotland, U.K., χρησιµοποιήθηκαν σε αραίωση 1:1000 για τα πειράµατα 

ανοσοστύπωσης Western και από 5µL ανά δείγµα 400-600µg πρωτεΐνης 

κυτταρικού λύµατος κατά τις ανοσοκατακρηµνίσεις. 

� Το p-ERK (E-4) είναι µονοκλωνικό αντίσωµα ποντικού που αναγνωρίζει τον 

αντιγονικό επίτοπο που αντιστοιχεί στην αλληλουχία που περιέχει την 

φωσφορυλιωµένη τυροσίνη 204 των ανθρώπινων ERK κινασών, που αποτελεί µια 

εκ των δύο θέσεων στις οποίες φωσφορυλιώνονται και ενεργοποιούνται οι 

ERK1/2. Το αντίσωµα αρχικής συγκέντρωσης 200 µg IgG2a/1mL 

χρησιµοποιήθηκε σε αραίωση 1:1000 για τα πειράµατα ανοσοστύπωσης Western 

(κωδ. sc-7383, Santa Cruz Biotechnology) 

� Το p44/42 MAPK (ERK1/2) είναι πολυκλωνικό αντίσωµα κουνελιού που 

παράχθηκε έναντι συνθετικού πεπτιδίου προερχόµενο από περιοχή του 

καρβοξυτελικού άκρου της p42 MAP κινάσης του αρουραίου και αναγνωρίζει τις 

ενδογενείς MAPK κινάσες p44/42 που αντιστοιχούν στις πρωτεΐνες Erk1 και Erk2 

ανθρώπου, ποντικού, αρουραίου, µαϊµούς, χοίρου, βοός, χάµστερ και zebrafish. Το 

αντίσωµα χρησιµοποιήθηκε σε αραίωση 1:1500 για τα πειράµατα ανοσοστύπωσης 

Western (κωδ. 9102 Cell Signaling Technology Inc., Danvers, MA, USA). 
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� Οι φυσιολογικοί οροί ποντικού (ΝΜS) και κουνελιού (ΝRS) (sc-2025 και  sc-

2027, αντίστοιχα, Santa Cruz Biotechnology) χρησιµοποιήθηκαν ως αρνητικοί 

µάρτυρες σε πειράµατα συνανοσοκατακρήµνισης. Χρησιµοποιήθηκαν 1-2µg 

φυσιολογικού ορού ανά 400-600µg πρωτεΐνης κυτταρικού λύµατος.  

∆εύτερα αντισώµατα: 

� ∆εύτερα αντισώµατα έναντι των ανοσοσφαιρινών (IgG) ποντικού (κωδ. 074-

1806), κουνελιού (κωδ. 074-1506) και αίγας (κωδ. 14-13-06) συζευγµένα µε HRP, 

σε αραίωση 1:10000-1:20000 (KPL, Kirkegaard & Perry Laboratories, Inc. 

(Maryland, USA). 

� ∆εύτερο αντίσωµα FITC-anti-rabbit έναντι της βαρείας και ελαφριάς αλυσίδας των 

αντισωµάτων του κουνελιού παρασκευασµένο από αίγα και συζευγµένο µε την 

φθορίζουσα ουσία ισοθειοκυανική φλουορεσκεΐνη η οποία έχει µέγιστη 

απορρόφηση σε µήκος κύµατος 492nm και διεγειρόµενη εκπέµπει µέγιστα στα 

520nm. Το αντίσωµα αυτό χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα κυτταροµετρίας ροής 

σε αραίωση 1:200 (κωδ. 111-095-003 Jackson Immunoresearch Laboratories, 

Suffolk, UK). 

� ∆εύτερο αντίσωµα FITC-anti-mouse έναντι του τµήµατος F(ab΄)2 των 

αντισωµάτων του ποντικού παρασκευασµένο από αίγα και συζευγµένο µε την 

φθορίζουσα ουσία ισοθειοκυανική φλουορεσκεΐνη. Το αντίσωµα αυτό 

χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα κυτταροµετρίας ροής σε αραίωση 1:100 (κωδ. 

111-095-003 Jackson Immunoresearch Laboratories, Suffolk, UK). 
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2. Μέθοδοι 

2.1 Καλλιέργειες, χειρισµός και κατεργασία κυττάρων 

2.1.1 Βακτηριακά Κύτταρα 

2.1.1.α Υγρές και στερεές καλλιέργειες βακτηρίων 

Υλικά και διαλύµατα: 

Για το θρεπτικό υπόστρωµα LB (Luria-Bertani broth) χρησιµοποιούµε 170 mM 

NaCl (10g/L), εκχύλισµα ζύµης 5g/L, βακτηριακή τρυπτόνη 10g/L, το pH του 

διαλύµατος ρυθµίζεται στο 7 µε καυστικό νάτριο (NaOH) 2N. Στη συνέχεια αν το 

θρεπτικό υλικό µας προορίζεται για στερεό θρεπτικό υπόστρωµα προσθέτουµε τον 

πολυσακχαρίτη άγαρ 15g/L και το αποστειρώνουµε αυθηµερόν στους 121οC για 

20min. Το υγρό θρεπτικό υλικό καθώς και τα τρυβλία LB/άγαρ µπορούν να 

διατηρηθούν στους 40C µέχρι να χρησιµοποιηθούν. 

Για τα αντιβιοτικά φτιάχνουµε αρχικά διαλύµατα αµπικιλλίνης 100 mg/mL και 

καναµυκίνης 100 mg/mL (τα υγρά διαλύµατά τους αποστειρώνονται µε φιλτράρισµα 

από φίλτρο 0,2µm Puradisc 25AS της Whatman µε τη βοήθεια σύριγγας) και 

προστίθενται στο αποστειρωµένο θρεπτικό υλικό αφού αυτό αποκτήσει θερµοκρασία 

ανεκτή στο χέρι µας. Τρυβλία LB/άγαρ µε αντιβιοτικά καλό είναι να 

χρησιµοποιούνται πριν την παρέλευση 2 εβδοµάδων από την µέρα παρασκευής τους. 

Λοιπά υλικά: αποστειρωµένη γλυκερόλη 100% (για 25min στους 121οC).  Η 

γλυκερόλη µπορεί να αποστειρωθεί επανειληµµένως  χωρίς να υποστεί χηµική 

µεταβολή έτσι ώστε κάθε φορά να εξασφαλίζεται µε ασφάλεια η µη µόλυνσή της. 

 
Χρησιµοποιήθηκαν τα στελέχη του βακτηριακού είδους Escherichia coli DH5α για 

κλωνοποίηση και πολλαπλασιασµό πλασµιδίων και BL21 για πρωτεϊνική παραγωγή. 

Τα βακτήρια αυτά επιµολύνθηκαν µε πλασµίδια τα οποία περιείχαν γονίδιο 

ανθεκτικότητας σε κάποιο αντιβιοτικό ανάλογα µε το πλασµίδιο, σε καναµυκίνη 

(όπως ο pET28b+ φορέας) ή σε αµπικιλλίνη (όπως όλοι οι υπόλοιποι πλασµιδιακοί 

φορείς που χρησιµοποιήθηκαν). Οι τελικές συγκεντρώσεις των αντιβιοτικών στο 

θρεπτικό υλικό ήταν 100 µg/mL για την αµπικιλλίνη ή 30 µg/mL για την καναµυκίνη. 

Οι βακτηριακοί κλώνοι διατηρούνται στους -80οC, σε θρεπτικό υλικό LB που 

περιέχει 37,5% κ.ο. γλυκερόλη (glycerol stock). Για τις στερεές καλλιέργειες τα 

βακτήρια καλλιεργούνται σε τρυβλία διαµέτρου 10 cm που περιέχουν αποστειρωµένο 

LB µε άγαρ (πολυσακχαρίτης που αποµονώνεται από φύκη του Ειρηνικού Ωκεανού 
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και στερεοποιείται σε θερµοκρασία µικρότερη των 40οC), παρουσία των κατάλληλων 

συγκεντρώσεων αντιβιοτικών. Οι εµβολιασµοί των µικρών υγρών καλλιεργειών 

γίνονται µε αποστειρωµένο tip ή οδοντογλυφίδα είτε από µονή αποικία στερεής 

καλλιέργειας είτε από stock γλυκερόλης. Ο εµβολιασµός µεγαλύτερων υγρών 

καλλιεργειών γίνεται από εµβόλιο µικρότερης υγρής καλλιέργειας µε αποστειρωµένο 

σιφώνιο σε τελική αραίωση εµβολίου 1:50 – 1:20. Τα τρυβλία LB/άγαρ  

εµβολιάζονται είτε µε κύκλο εµβολιασµού από stock γλυκερόλης είτε µε γυάλινο 

διανοµέα από υγρό εµβόλιο που έχει προκύψει από τον µετασχηµατισµό βακτηρίων. 

Οι στερεές καλλιέργειες βακτηρίων επωάζονται στους 370C σε θάλαµο σταθερής 

θερµοκρασίας Gallenkamp και τα τρυβλία τοποθετούνται ανεστραµµένα για 

διατήρηση της υγρασίας. Για τις υγρές καλλιέργειες είναι απαραίτητη η συνεχής 

ανάδευση (220 rpm) καθώς και ο καλός αερισµός κάτι που επιτυγχάνεται µε την 

επιλογή κατάλληλου δοχείου καλλιέργειας και αυτές έγιναν σε αναδευόµενο 

επωαστικό κλίβανο της Daihan LabTech επίσης στους 370C. Όλα τα διαλύµατα και 

τα δοχεία που χρησιµοποιούνται πρέπει να ναι πάντα αποστειρωµένα και όλοι οι 

εµβολιασµοί και το άνοιγµα και κλείσιµο των δοχείων γίνεται πάντα κοντά σε φλόγα 

λύχνου για να εξασφαλίζεται η σχετική αποστείρωση του αέρα τοπικά.  

 

2.1.1.β ∆ηµιουργία επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων E. coli µε χηµική 

κατεργασία (chemical competent cells) 

∆ιαλύµατα µεθόδου: 

∆ιάλυµα Α: 100 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 5 mM Tris-HCl, pH 7 

∆ιάλυµα B: 100 mM CaCl2, 5 mM MgCl2, 5 mM Tris-HCl, pH 7 

Τα διαλύµατα αποστειρώνονται για 20min στους 121οC 

Υγρό θρεπτικό υλικό LB (βλ. § 2.1.1.α) 

Η διαδικασία αυτή έχει σαν στόχο την χηµική κατεργασία των βακτηριακών 

κυττάρων προκειµένου το βακτηριακό τους τοίχωµα να γίνει διαπερατό µε σκοπό να 

µπορούν να προσλάβουν µε υψηλή αποτελεσµατικότητα πλασµιδιακά µόρια DNA 

και έτσι να είναι δεκτικά σε µετασχηµατισµό. Τρυβλία LB/άγαρ εµβολιάζονται από 

stock γλυκερόλης των στελεχών E. coli DH5a ή Bl21 και επωάζονται στους 370C για 

16-20 ώρες. Μία αποικία από κάθε τρυβλίο µεταφέρεται, υπό στείρες συνθήκες, σε 5 

ml υγρού θρεπτικού υλικού και επωάζεται υπό ανάδευση στους 370C για 16-20 ώρες. 

Στη συνέχεια, η καλλιέργεια αυτή χρησιµοποιείται για τον εµβολιασµό 500 ml υγρού 

θρεπτικού υλικού LB και επωάζονται, υπό ανάδευση, στους 370C, µέχρι η 
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απορρόφηση της καλλιέργειας να φτάσει το 0,5-0,7 στα 600 nm (~ 1-3 ώρες). 

Ακολούθως, η καλλιέργεια µοιράζεται υπό στείρες συνθήκες σε αποστειρωµένους 

σωλήνες φυγοκέντρησης Sorvall, και τα βακτήρια τοποθετούνται στον πάγο για 10 

λεπτά και έπειτα φυγοκεντρούνται στις 5000-6000 rpm για 15 λεπτά, στους 40C στην 

κεφαλή GSA της Sorvall. Το υπερκείµενο απορρίπτεται και οι σωλήνες εναποτίθενται 

ανεστραµµένοι επάνω σε απορροφητικό χαρτί για να στεγνώσουν. Το βακτηριακό 

ίζηµα επαναδιαλύεται σε 200 ml αποστειρωµένου και παγωµένου διαλύµατος Α και 

ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 5000 rpm για 15 λεπτά, στους 40C. Τα κύτταρα 

επαναδιαλύονται σε 200 ml αποστειρωµένου και παγωµένου διαλύµατος Β και 

αφήνονται στον πάγο για 20 λεπτά. Στη συνέχεια, τα κύτταρα συλλέγονται µε 

φυγοκέντρηση στις 4000 rpm για 15 λεπτά στους 40C και επαναδιαλύονται σε 20 ml 

διαλύµατος Β. Το κυτταρικό εναιώρηµα που προκύπτει αφήνεται στον πάγο για µία 

ώρα και µετά προστίθεται σε αυτό υδατικό διάλυµα 80% αποστειρωµένης 

γλυκερόλης, ώστε η τελική συγκέντρωσή της να είναι 15-20%. Τα επιδεκτικά 

βακτηριακά κύτταρα µοιράζονται σε παγωµένα σωληνάκια τύπου eppendorf του 1,5 

mL ανά 200 µl και ψύχονται άµεσα µε τη βοήθεια υγρού αζώτου και τελικά 

αποθηκεύονται στους -800C.  

 

2.1.1.γ  Μετασχηµατισµός επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων µε 

πλασµιδιακούς φορείς 

∆ιαλύµατα µεθόδου: 

∆ιάλυµα 500mM MgCl2
*
 το οποίο αποστειρώνεται στους 121οC για 20min.  

Στερεό θρεπτικό υλικό LB (βλ. § 2.1.1.α) µε κατάλληλα αντιβιοτικά 

Υγρό θρεπτικό υπόστρωµα SOB (Supreme Optimal Broth): 2% β.κ.o. βακτηριακή 

τρυπτόνη, 0,5% β.κ.o. εκχύλισµα ζύµης, 10 mM NaCl, 2,5 mM KCl, 10 mM MgCl2
*, 

ρύθµιση του pH στο 7 µε NaOH 2Ν. Το υγρό θρεπτικό υλικό, διαχωρίζεται σε µικρές 

ποσότητες 5-10mL και αποστειρώνεται αυθηµερόν στους 121οC για 20min.  
*Το MgCl2 προστίθεται σε κάθε ποσότητα SOB υγρού την µέρα που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί σε τελική συγκέντρωση 10mM προκειµένου να αποφευχθεί η τυχόν 

κατακρήµνισή του.  

 

Η διαδικασία αυτή έχει σαν στόχο την πρόσληψη του επιθυµητού DNA 

(ανασυνδυασµένου ή µη πλασµιδιακού φορέα) από κατάλληλα δεκτικά βακτήρια 

προκειµένου εν συνεχεία αυτά να το πολλαπλασιάσουν µέσω της διαδικασίας της 
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DNA αντιγραφής και της βακτηριακής διαίρεσης. Τα µετασχηµατισµένα βακτήρια 

που έχουν προσλάβει το επιθυµητό κυκλικό µόριο του DNA αποκτούν πια νέες 

κληρονοµήσιµες ιδιότητες όπως η ανθεκτικότητα σε κάποιο αντιβιοτικό. Συνήθως τα 

πλασµιδιακά DNA που εισάγουµε στα βακτήρια φέρουν γονίδιο ανθεκτικότητας είτε 

για το αντιβιοτικό αµπικιλλίνη είτε για το αντιβιοτικό καναµυκίνη και η παρουσία 

του αντιβιοτικού στο θρεπτικό τους υλικό επιτρέπει την επιβίωση και άρα την 

επιλογή µόνο στα βακτήρια που έχουν προσλάβει το επιθυµητό µόριο DNA. 

Η πειραµατική διαδικασία ξεκινάει µε το ήπιο και προοδευτικό ξεπάγωµα 100µl 

δεκτικών βακτηρίων που βρίσκονται σε eppendorf 1,5mL από τους -800C είτε σε 

πάγο για 10min είτε κρατώντας το σωληνάκι στο χέρι µας 2-3min. Στο σωληνάκι 

προστίθεται το προς µετασχηµατισµό πλασµιδιακό DNA (0,5-10ng γνωστού 

πλασµιδιακού φορέα ή 100-150ng πλασµιδιακού φορέα που έχει προκύψει από 

ligation) και ακολουθεί ήπια ανάδευση. Τα βακτήρια µε το DNA παραµένουν στον 

πάγο για 30min προκειµένου το πλασµιδιακό DNA να προσκολληθεί στην επιφάνεια 

των βακτηριακών κυττάρων. Στην συνέχεια το σωληνάκι τοποθετείται σε 

υδατόλουτρο 420C για 1,5 min και αµέσως µετά στον πάγο για ακόµα 2min 

προκειµένου τα βακτήρια να υποστούν θερµικό σοκ (heat-shock) και έτσι λόγω αυτού 

να προσλάβουν µε µεγαλύτερη επιτυχία το DNA. Ακολουθεί η προσθήκη 500 µL 

πλούσιου υγρού θρεπτικού µέσου SOB, το οποίο έχει προθερµανθεί στους 37οC,  και 

ακολουθεί επώαση σε κλίβανο 370C υπό ανάδευση για 1 ώρα. Κατά τη διάρκεια της 

φάσης αυτής δίνεται ο χρόνος στα βακτήρια να συνέλθουν από το θερµικό σοκ και να 

πολλαπλασιάστουν. Μετά το πέρας της επώασης τα βακτήρια φυγοκεντρούνται στις 

4000 rpm και αποµακρύνονται τα 300µL από το θρεπτικό µέσο ενώ τα βακτήρια 

αναδιαλύονται στο εναποµείναν θρεπτικό SOB και κλάσµατα των 100 και 200 µL 

εµβολιάζονται σε τρυβλία µε στερεό θρεπτικό υπόστρωµα LB/άγαρ που περιέχουν 

κατάλληλο αντιβιοτικό, αµπικιλλίνη (100 µg/mL) ή καναµυκίνη (30 µg/mL). Τα 

τρυβλία τοποθετούνται ανεστραµµένα, για διατήρηση της υγρασίας τους, σε 

επωαστικό κλίβανο 370C για 16-20 ώρες, όπου τα µετασχηµατισµένα βακτήρια µόνο 

θα αναπτυχθούν και θα σχηµατίσουν αποικίες. Μετά το πέρας του χρόνου επώασης, 

τα τρυβλία ελέγχονται µακροσκοπικά για την ανάπτυξη αποικιών ανθεκτικών 

βακτηρίων στο εκάστοτε αντιβιοτικό και µετράται ο αριθµός των αποικιών (colony 

forming units: cfu). Η απόδοση του µετασχηµατισµού δίνεται από τον µαθηµατικό 

τύπο:  

απόδοση µετασχηµατισµού = αριθµός cfu/ µg DNA   
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και καλή αποτελεσµατικότητα µετασχηµατισµού θεωρείται της τάξης των 108cfu/µg 

DNA  ενώ χαµηλή αποτελεσµατικότητα θεωρείται της τάξης των 104cfu/µg DNA ή 

µικρότερη. 

 

2.1.2 Ευκαρυωτικά Κύτταρα 

2.1.2.α Κυτταρικές σειρές 

Οι κυτταρικές σειρές που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των πειραµάτων 

της µελέτης αυτής επιλέχθηκαν προς χρήση λόγω της ευκολίας του χειρισµού τους, 

της αποδοτικής ικανότητάς τους να επιµολύνονται µε εξωγενώς χορηγούµενο 

πλασµιδιακό DNA, και της υψηλής πρωτεϊνικής παραγωγής προκειµένου τα κύτταρα 

να µπορούν να υπερεκφράσουν εξωγενείς πρωτεΐνες που είναι επισηµασµένες µε 

κατάλληλους αντιγονικούς επιτόπους ώστε να καταστεί δυνατή τόσο η λειτουργική 

µελέτη των πρωτεϊνών αυτών όσο και η ανίχνευσή τους µε µεθόδους που θα 

συζητηθούν παρακάτω.  

Κύτταρα ΗΕΚ293 (Human Embryonic Kidney 293): Τα κύτταρα ΗΕΚ 293 

παρήχθησαν στις αρχές της δεκαετίας του '70 µε µετασχηµατισµό καλλιεργειών 

φυσιολογικών ανθρώπινων εµβρυϊκών κυττάρων νεφρού µε ευθύγραµµο DNA που 

είχε προκύψει από τον αδενοϊό 5 στο εργαστήριο του Alex van der Eb στο Leiden, 

της Ολλανδίας. Τα ανθρώπινα εµβρυϊκά νεφρικά κύτταρα αποµονώθηκαν από ένα 

µόνο φαινοµενικά υγιές έµβρυο προερχόµενο από νόµιµη άµβλωση και τα νεφρικά 

κύτταρα αρχικά καλλιεργήθηκαν από τον ίδιο τον van der Eb. Ο µετασχηµατισµός 

από αδενοϊό διεξήχθη από τον Frank Graham στο εργαστήριο του van der Eb και η 

πρώτη δηµοσίευση για αυτά έγινε το 1977 όταν ο Graham άφησε το Leiden για το 

Πανεπιστήµιο McMaster στον Καναδά (Graham et al., 1977). Ονοµάστηκαν ΗΕΚ, 

δεδοµένου ότι προέρχεται από ανθρώπινα εµβρυϊκά κύτταρα νεφρών (human 

embryonic kidney), ενώ ο αριθµός 293 προέρχεται από την συνήθεια του Graham να 

αριθµεί τα πειράµατα του διότι ο αρχικός κυτταρικός κλώνος ΗΕΚ 293 ήταν το 

προϊόν του 293ου  πειράµατος.  

Γενωµική ανάλυση έδειξε ότι στα φυσιολογικά εµβρυϊκά νεφρικά κύτταρα 

είχαν ενσωµατωθεί ~4,5Kb από τον αριστερό βραχίονα του ιικού γονιδιώµατος, στο 

ανθρώπινο χρωµόσωµα 19 (Louis et al., 1997). Τα κύτταρα ΗΕΚ293 έχουν έναν πολύ 

σύνθετο καρυότυπο, παρουσιάζοντας δύο ή περισσότερα αντίγραφα του κάθε 

χρωµοσώµατος και µε ένα τυπικό αριθµό 64 χρωµοσωµάτων. Περιγράφονται ως 
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υποτριπλοειδή κύτταρα γιατί περιέχουν λιγότερο από τρεις φορές τον αριθµό των 

χρωµοσωµάτων ενός φυσιολογικού απλοειδούς ανθρώπινου κυττάρου. Στις 

χρωµοσωµικές ανωµαλίες που εµφανίζουν είναι τα συνολικά τρία αντίγραφα του 

χρωµοσώµατος Χ και τέσσερα αντίγραφα του χρωµοσώµατος 17 και 22 (ECACC 

Catalogue Entry for HEK 293: hpacultures.org.uk) Η παρουσία πολλαπλών 

χρωµοσωµάτων Χ και η έλλειψη ενός χρωµοσώµατος Υ υποδεικνύουν ότι το αρχικό 

έµβρυο ήταν θηλυκό. 

Τα κύτταρα αυτά σήµερα διατίθενται από την εταιρία ATCC (κωδ. CRL-1573) 

και εκφράζουν ενδογενώς ένα µεγάλο πλήθος υποδοχέων, όπως είναι ο α2- και β2-

AR, ο Μ3-mAChR, ο µεταβοτροπικός υποδοχέας 4 (mGluR4), ο D2-R, ο GABA-B 

R1α υποδοχέας κ.α. και είναι πολύ εύκολος ο χειρισµός τους και στις 

ανακαλλιέργειες αλλά και στις διαµολύνσεις και χρησιµοποιούνται ευρέως για την 

έκφραση και την λειτουργική µελέτη διαφόρων πρωτεϊνών. Πρόσφατα δείχθηκε από 

τους  Shaw και συνεργάτες µετά από ανάλυση µικροσυστοιχιών DNA για τα επίπεδα 

έκφρασης διαφόρων γονιδίων αλλά και µε κατάλληλα αντισώµατα έναντι διαφόρων 

πρωτεϊνών ότι τα κύτταρα ΗΕΚ 293 έχουν πολλές ιδιότητες των ανώριµων νευρώνων 

(Shaw et al., 2002). Αντίστοιχη παρατήρηση έγινε και σε άλλες ανθρώπινες 

κυτταρικές σειρές που δηµιουργήθηκαν από αδενοϊό γεγονός που υποδηλώνει ότι ο 

αδενοϊός που ενσωµατώθηκε µετασχηµάτισε τα νεφρικά κύτταρα πιθανώς σε 

πρώιµους νευρώνες και κατά συνέπεια τα κύτταρα ΗΕΚ 293 µπορεί να χρειαστεί να 

χαρακτηριστούν εκ νέου όχι πια ως επιθηλιακά αλλά ως πρώιµα νευρικά κύτταρα.  

Κύτταρα δ-ΗΕΚ293: Είναι κύτταρα ΗΕΚ293 που έχουν διαµολυνθεί µε 

πλασµίδιο pcDNA3 που φέρει την cDNA αλληλουχία του δ-OR ανθρώπου και έχουν 

υποστεί επιλογή ώστε να τον εκφράζουν µόνιµα και σε υψηλά επίπεδα. Η έκφραση 

του υποδοχέα µετά από πειράµατα πρόσδεσης υπολογίστηκε στα ~2pmole 

υποδοχέας/mg πρωτεΐνης κυτταρικών µεµβρανών δ-ΗΕΚ293. 

Κύτταρα flag-δ-OR-ΗΕΚ293: Είναι κύτταρα ΗΕΚ293 που όπως και τα δ-

ΗΕΚ293 έχουν διαµολυνθεί µε πλασµίδιο pcDNA3 που φέρει την cDNA αλληλουχία 

του δ-OR αρουραίου, ο οποίος φέρει στο αµινοτελικό άκρο του τον αντιγονικό 

επίτοπο flag (αµινοξέα DYKDDDDK), και εκφράζουν µόνιµα τον flag-δ-OR. Η 

έκφραση του υποδοχέα µετά από πειράµατα πρόσδεσης υπολογίστηκε στα ~800 

fmol/mg πρωτεΐνης κυτταρικών µεµβρανών flag-δ-OR-ΗΕΚ293. 

Κύτταρα 293F: Η κυτταρική σειρά 293F από την εταιρεία  GIBCO-Invitrogen 

(κωδ. 11625-019) όπως και τα HEK293 προέρχεται από πρωτογενή κύτταρα 
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εµβρυϊκού ανθρώπινου νεφρού που έχει µετασχηµατισθεί από τµήµατα DNA του 

ανθρώπινου αδενοϊού τύπου 5 (Graham  et al., 1977– Harrison et al., 1977). Το 

γονίδιο Ε1Α του αδενοϊού εκφράζεται σε αυτά τα κύτταρα και συµµετέχει στην trans 

ενεργοποίηση ορισµένων ιικών υποκινητών, όπως αυτοί που εµπεριέχονται σε 

πλασµιδιακούς φορείς κατά τη διαµόλυνση των κυττάρων µε εξωγενές DNA, και 

επιτρέπει σε αυτά τα κύτταρα να παράγουν πολύ υψηλά επίπεδα της πρωτεΐνης . Η 

κυτταρική σειρά 293F προέρχεται από τον κλώνο των HEK293 στα πρώτα στάδια 

διαιρέσεων ο οποίος επανακλωνοποιήθηκε µε µέθοδο περιορισµένων αραιώσεων σε 

θρεπτικό υλικό απουσία ορού και επιλέχθηκαν κλώνοι βάσει της µέγιστης κυτταρικής 

ανάπτυξης σε συνθήκες απουσίας ορού και της µέγιστης ικανότητας διαµόλυνσής 

τους. Τα κύτταρα αυτά µπορούν να ανακαλλιεργηθούν σε θρεπτικό χωρίς ορό για 30-

35 φορές και σ’αυτές τις συνθήκες σχηµατίζουν εναιωρήµατα και δεν προσκολλώνται 

στο υπόβαθρο. Ωστόσο µπορούν να καλλιεργηθούν εξίσου καλά και παρουσία ορού 

και για περισσότερες ανακαλλιέργειες  έως και 40-45 φορές και µάλιστα σ’αυτές τις 

συνθήκες προσκολλώνται αρκετά αποτελεσµατικά στο υπόβαθρό τους ενώ γενικά 

έχουν αρκετά επιθετικό φαινότυπο, διότι σχηµατίζουν λοφίσκους και στην 

κατάσταση εναιωρήµατος µπορούν να φτάσουν αρκετά υψηλές πυκνότητες. Τα 

κύτταρα αυτά έχουν χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές όπως έκφραση ανασυνδυασµένων 

πρωτεϊνών, µελέτες κυτταρικής σηµατοδότησης και µελέτες πρόσδεσης υποδοχέων 

καθώς και σε πειράµατα µε αδενοϊούς και για τον πολλαπλασιασµό διαφόρων τύπων 

αδενοϊών.  

 

2.1.2.β Καλλιέργειες και χειρισµός κυττάρων 

Υλικά και διαλύµατα: 

∆ιαλύµατα:  

- θρεπτικό ρυθµιστικό διάλυµα αλάτων εµπλουτισµένο µε αµινοξέα, βιταµίνες και 

υδατάνθρακες DMEM 10x (Dulbecco's Modified Eagle's Medium) κωδ. F 0455 

της Biochrom AG. 

- 7,5% β.κ.ο. όξινο ανθρακικό νάτριο για τη ρύθµιση και διατήρηση του pH της 

καλλιέργειας στο 7,2 (κωδ. L 1713 της Biochrom AG). 

- 200 mM  L-γλουταµίνης (κωδ. K0283 της Biochrom AG). 

- εµβρυϊκός ορός βοός (Fetal Bovine Serum ή FBS κωδ. 10106-169 της Gibco-

Invitrogen). 
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- ∆ιάλυµα αντιβιοτικών πενικιλίνη (10.000 units/mL) - στρεπτοµυκίνη (10 mg/mL) 

(P11-010 PAA Laboratories ή A 2213, Biochrom AG). 

- διµέθυλο-σουλφοξείδιο (DMSO) 100% 

- διάλυµα PBS (Phosphate Buffered Saline) 1x: 140 mM NaCl, 3mM KCl, 10mM 

Na2HPO4, 2mM KH2PO4, pH 7,6 στους 25οC (έχει αποστειρωθεί στους 1210C για 

25 min και υπό πίεση 15 atm) 

- διάλυµα θρυψίνης-EDTA 10x (κωδ. L2153 της Biochrom AG) σε PBS 10x.  

- αποστειρωµένο H2Odd (δις απεσταγµένο) το οποίο αποστειρώνεται για 25min σε 

θερµοκρασία 1210C και υπό πίεση 15 atm και χρησιµοποιείται ως διαλύτης για την 

παρασκευή των παραπάνω θρεπτικών και διαλυµάτων. 

Πλήρες υγρό θρεπτικό υλικό:  το θρεπτικό υλικό περιλαµβάνει τα περισσότερα από 

τα προαναφερθέντα διαλύµατα στις εξής τελικές συγκεντρώσεις: DMEM σε τελική 

συγκέντρωση 1x, 0,375% β.κ.ο. όξινο ανθρακικό νάτριο, 2 mM γλουταµίνη, 100 

units/mL πενικιλίνη και 100 µg/mL στρεπτοµυκίνη, 10% εµβρυϊκό ορό βοός. 

Υγρό θρεπτικό υλικό για νηστεία των κυττάρων (starvation): φτίαχνεται όπως το 

πλήρες θρεπτικό υλικό αλλά από αυτό απουσιάζει o εµβρυϊκός ορός βοός και τα 

αντιβιοτικά.  

Λοιπά υλικά: χρησιµοποιούνται αποστειρωµένα σιφώνια µιας χρήσης 1mL, 5 mL, 10 

mL και 25 mL για την παρασκευή των θρεπτικών υλικών και  των διαλυµάτων, 

επίσης αποστειρωµένοι σωλήνες φυγοκέντρου τύπου falcon 15 και 50mL ενώ τα 

κύτταρα τοποθετούνται σε αποστειρωµένες πλαστικές φλάσκες επιφάνειας 75cm2 ή 

σε τρυβλία διαµέτρου 10cm ή 60mm, ή σε πιάτα 6 ή 12 φρεατίων.  

 
Η διαδικασία των ανακαλλιεργειών των ευκαρυωτικών κυττάρων γίνεται σε 

θάλαµο κάθετης νηµατικής ροής αέρα (laminair flow) του οποίου η οροφή διαθέτει 

κατάλληλο φίλτρο για την αποστείρωση του αέρα προκειµένου να αποφεύγονται οι 

µολύνσεις από µικροοργανισµούς. Ο αέρας αναρροφάται από το κάτω µέρος του 

laminair και ανακυκλούµενος διέρχεται από το φίλτρο της οροφής και 

αποστειρώνεται. Επίσης τα κύτταρα αναπτύσσονται επωαζόµενα σε κλιβάνους 

σταθερής θερµοκρασίας 37οC και σταθερής ατµόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα 5%. 

Από τα διαλύµατα που προαναφέρθηκαν το DMEM χρησιµεύει ως ρυθµιστικό 

διάλυµα στο να διατηρεί το pH στα φυσιολογικά για τα κύτταρα επίπεδα και παρέχει 

τις απαραίτητες συγκεντρώσεις αλάτων και ιόντων προκειµένου να παρέχει 

φυσιολογικές συνθήκες ωσµωτικής πίεσης. Τα αντιβιοτικά που προστίθενται 
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προστατεύουν τα κύτταρα από τυχόν µολύνσεις, η πενικιλίνη δρα έναντι των Gram 

θετικών βακτηρίων και η στρεπτοµυκίνη έναντι των Gram αρνητικών βακτηρίων. Η 

L-γλουταµίνη προστίθεται στο θρεπτικό υλικό για να υποστηρίξει την ανάπτυξη 

κυττάρων που έχουν υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις και συνθέτουν µεγάλες 

ποσότητες πρωτεϊνών και νουκλεϊνικών οξέων. Είναι µια εναλλακτική πηγή 

ενέργειας για ταχέως διαιρούµενα κύτταρα και για κύτταρα που χρησιµοποιούν τη 

γλυκόζη αναποτελεσµατικά και επίσης αποτελεί άµεση πηγή αζώτου για τη σύνθεση 

πρωτεϊνών, νουκλεϊκών οξέων και άλλων αζωτούχων ενώσεων αναγκαίων για την 

επιβίωση των κυττάρων. Ο εµβρυϊκός ορός περιέχει επίσης συστατικά απαραίτητα 

για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων, όπως αυξητικούς 

παράγοντες, ιχνοστοιχεία, ορµόνες, πρωτεΐνες και την ουσία φετουΐνη που αποτελεί 

κλάσµα των β-σφαιρινών και βοηθά στην προσκόλληση των κυττάρων σε γυάλινες 

και πλαστικές επιφάνειες. Τέλος το όξινο ανθρακικό νάτριο  χρησιµεύει στη ρύθµιση 

του pH του θρεπτικού υγρού µέσου στο 7,2. 

Άνοιγµα κυτταρικής σειράς: επιλέγουµε την αµπούλα µε την επιθυµητή 

κυτταρική σειρά από το δοχείο αποθήκευσης όπου τα κύτταρα διατηρούνται σε υγρό 

άζωτο, εντός κατάλληλου ψυχοπροστατευτικού µέσου (FBS µε 10% κ.ο. DMSO) και 

αποψύχουµε τα κύτταρα ταχύτατα τοποθετώντας τα σε υδατόλουτρο θερµοκρασίας 

37oC για 3-5min. Το κυτταρικό εναιώρηµα αναδιαλύεται και µεταφέρεται από τις 

αµπούλες σε πλαστικό σωλήνα 15mL στον οποίο προσθέτουµε επιπλέον 4mL 

πλήρους θρεπτικού υλικού. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 1.500 rpm σε φυγόκεντρο 

MSE:Harrier 18/80  για 5min και το υπερκείµενο απορρίπτεται προκειµένου να 

αποµακρυνθεί το DMSO από τα κύτταρα που είναι στρεσσογόνος παράγοντας για 

αυτά διότι δηµιουργεί οπές στις κυτταρικές µεµβράνες τους. Το κυτταρικό ίζηµα 

αναδιαλύεται σε 10 mL θρεπτικό υλικό και µεταφέρεται σε φλάσκα 

κυτταροκαλλιέργειας 75cm2 η οποία τοποθετείται µέσα στον επωαστικό κλίβανο 

όπου τα κύτταρα αφήνονται να πολλαπλασιαστούν.  

Ανακαλλιέργεια κυττάρων: Τα κύτταρα καθώς επωάζονται διαιρούνται και 

εξαπλώνονται πάνω στον σταθερό πάτο της φλάσκας δηµιουργώντας ταπήτιο. Όταν η 

πληρότητα της επικάλυψης του πάτου της φλάσκας φτάσει ή ξεπεράσει το 90% τα 

κύτταρα πρέπει να ανακαλλιεργηθούν (για τα HEK293 η πληρότητα 90-100% 

αντιστοιχεί σε 4 έως 6x106 κύτταρα ενώ για τα 293F µπορεί να φτάσει τα 9 έως 

12x106 κύτταρα). Για το λόγο αυτό αφαιρείται το παλιό θρεπτικό υλικό από την 

φλάσκα και ακολουθεί προαιρετικά µία πλύση των κυττάρων µε διάλυµα PBS 
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προθερµασµένο στους 37oC, για να αποµακρυνθεί επαρκώς ο ορός. Στη συνέχεια 

προστίθενται στα κύτταρα 2 mL διαλύµατος θρυψίνης, θερµοκρασίας 37oC (έχει 

παρασκευασθεί από αραίωση 10 φορές του πυκνού διαλύµατός της που αναφέρθηκε 

παραπάνω και η τελική συγκέντρωση της θρυψίνης είναι 0,02%-0,05% β.κ.ο.) και 

αφήνεται το ένζυµο να δράσει σε αυτά για 2min στους 37oC. Η  θρυψίνη ανήκει στην 

τάξη των υδρολασών και εκκρίνεται από το πάγκρεας στην ανενεργή της µορφή, το 

θρυψινογόνο το οποίο µετατρέπεται στην ενεργή του µορφή στο δωδεκαδάκτυλο από 

όπου και αποµονώνεται. Η θρυψίνη δρα υδρολύοντας τις πρωτεΐνες στις 

καρβοξυλικές οµάδες των αµινοξέων λυσίνης και αργινίνης και χρησιµεύει στο να 

αποκολλά τα κύτταρα από τον πάτο της φλάσκας αλλά και να τα ξεχωρίζει το ένα 

από το άλλο διασπώντας τους µεταξύ τους κυτταρικούς δεσµούς. Μετά το πέρας της 

επώασης χτυπάµε τα τοιχώµατα της φλάσκας ήπια και την ανακινούµε βίαια 

προκειµένου να ξεκολλήσουν τα κύτταρα από την επιφάνεια προσκόλλησής τους. 

Στη συνέχεια προθέτουµε εντός της φλάσκας 8mL φρέσκου θρεπτικού υλικού µε ορό, 

προθερµασµένο στους 37οC, προκειµένου να σταµατήσει η θρυψινόλυση, και το 

κυτταρικό εναιώρηµα µεταφέρεται σε πλαστικό σωλήνα και φυγοκεντρείται στις 

1.500 rpm για 5 λεπτά σε RT, ώστε να αποµακρυνθεί η θρυψίνη. Στο κυτταρικό ίζηµα 

προστίθεται θρεπτικό υλικό ανάλογα µε την αραίωση που επιθυµούµε να κάνουµε 

στα κύτταρα και η οποία είναι συνάρτηση του κυτταρικού τύπου, της ταχύτητας 

ανάπτυξης και του χρόνου που επιθυµούµε να διαρκέσει η καλλιέργεια, και στη 

συνέχεια τα κύτταρα µοιράζονται σε κατάλληλα δοχεία καλλιέργειας, φλάσκες, 

τρυβλία ή πιάτα διαφορετικού αριθµού φρεατίων αναλόγως µε το αν τα κύτταρα 

προορίζονται για την συντήρηση της κυτταρικής σειράς ή για κάποιο πείραµα. Ο 

τελικός όγκος του θρεπτικού υλικού στα κύτταρα ανάλογα µε το δοχείο καλλιέργειας 

είναι 10-14mL/φλάσκα 75cm2 (ανάλογα αν είναι HEK293 ή 293F), 5-6mL/φλάσκα 

25cm2, 10mL/τρυβλίο διαµέτρου 10cm, 5-6mL/τρυβλίο διαµέτρου 60mm, 3-

4mL/φρεάτιο πιάτου 6 φρεατίων, 1-2mL/ φρεάτιο πιάτου 12 φρεατίων. 

Βαθειά ψύξη και κρυοδιατήρηση των κυττάρων σε υγρό άζωτο: Για να 

αποθηκεύσουµε και να διατηρήσουµε µια κυτταρική σειρά για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα τα κύτταρα µιας φλάσκας, νεαρής συνήθως ηλικίας (1 έως 20 

ανακαλλιέργειες) και πληρότητας 85-90%, σε φάση πολλαπλασσιασµού, σηκώνονται 

µε θρυψίνη και φυγοκεντρούνται όπως προαναφέρθηκε και το κυτταρικό ίζηµα 

αναδιαλύεται σε 1 ή 2mL ορού FBS µε 10% κ.ο. διµέθυλο-σουλφοξείδιο (DMSO) και 

το κυτταρικό εναιώρηµα µεταφέρεται σε ειδικά κρυοψυκτικά πλαστικά φιαλίδια 
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(αµπούλες) και οδηγείται προς ψύξη. Το DMSO είναι ψυχοπροστατευτική ουσία και 

προστατεύει τα κύτταρα κατά την ψύξη διότι αποτρέπει τη δηµιουργία κρυστάλλων 

πάγου µέσα στα κύτταρα και έτσι τα διατηρεί ζωντανά. Επειδή όµως το DMSO πήζει 

ταχύτατα σε θερµοκρασίες µικρότερες των 19oC απαιτείται σταδιακή ψύξη των 

κυττάρων µέχρι αυτά να αποθηκευτούν στο υγρό άζωτο στους -1960C. Οι 

κρυοψυκτικές αµπούλες για το λόγω αυτό τοποθετούνται αρχικά σε δοχείο βαθµιαίας 

κατάψυξης (NALGENE Cryo 10C freezing container) στο οποίο  περιβάλλονται από 

ισοπροπανόλη 100% και µεταφέρονται στους -800C για 18-24 ώρες. Η ισοπροπανόλη 

βοηθά στο να γίνει ήπια και σταδιακά η θερµοκρασιακή µετάβαση από τη 

θερµοκρασία δωµατίου στους -800C. Την επόµενη µέρα η αµπούλα αποθηκεύεται 

τελικά στο δοχείο µε το υγρό άζωτο (Taylor-Wharton, 750 RS).   

 
2.1.2.γ Παροδική διαµόλυνση κυττάρων  

Για να µελετήσουµε την επίδραση της παρουσίας των RGS4 και RGS2 στη 

σηµατοδότηση των οπιοειδών υποδοχέων χρειάστηκε να εισάγουµε πλασµιδιακούς 

φορείς που έφεραν τα cDNA των παραπάνω πρωτεϊνών υπό τον έλεγχο ισχυρού 

υποκινητή για έκφραση σε κύτταρα θηλαστικών όπως ο cmv-υποκινητής. Η 

υπερέκφραση των πρωτεϊνών αυτών στα κύτταρα µας δίνει τη δυνατότητα να τις 

µελετήσουµε καλύτερα και να παρατηρήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο επιδρούν στις 

βιοχηµικές διαδικασίες και λειτουργίες του κυττάρου και επηρεάζουν την 

σηµατοδότηση των οπιοειδών υποδοχέων. Η εισαγωγή των πλασµιδιακών φορέων 

στα κύτταρα γίνεται µε τη διαδικασία της διαµόλυνσης των κυττάρων µε χρήση ενός 

ειδικού αντιδραστηρίου που σχηµατίζει λιποσωµικές δοµές και περιβάλει το DNA και 

στη συνέχεια αυτές οι δοµές φαγοκυτταρώνονται από τα κύτταρα και έχουµε την 

είσοδο του DNA σ’αυτά. Η διαµόλυνση µπορεί να είναι είτε παροδική (το ξένο DNA 

δεν ενσωµατώνεται στο γενετικό υλικό του κυττάρου) είτε µόνιµη (έχουµε 

ενσωµάτωση του DNA στα κυτταρικά χρωµοσώµατα). Στην πρώτη περίπτωση η 

έκφραση της πρωτεΐνης διαρκεί για λίγες ώρες διότι µε τις κυτταρικές διαιρέσεις το 

ξένο DNA σιγά σιγά χάνεται από τον κυτταρικό πληθυσµό ενώ στη δεύτερη η 

έκφραση διατηρείται διότι το γονίδιο παραµένει στα κύτταρα και κληρονοµείται µαζί 

µε το γενετικό τους υλικό, αλλά στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται πίεση στα 

κύτταρα από κάποιο αντιβιοτικό επιλογής προκειµένου να επιβιώσουν µόνο τα 

κύτταρα που έχουν ενσωµατώσει το πλασµίδιο (κατά αντιστοιχία µε την επιβίωση 

των βακτηριακών ανθεκτικών κλώνων).   
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∆ιαλύµατα και υλικά: 

Πλήρες υγρό θρεπτικό υλικό: βλ. παράγραφο 2.1.2.β 

Ελάχιστο υγρό θρεπτικό υλικό Opti-MEM (31985-070, Gibco-Invitrogen), δεν 

περιέχει ορό και αντιβιοτικά 

Παράγοντες διαµόλυνσης:  lipofectin (κωδ.18292-011) και lipofectamin 2000 (κωδ. 

11668-019) της Invitrogen, FuGene HD (κωδ. 04709705001) της Roche και 

Turbofect in vitro transfection reagent (κωδ. R0531) της Thermo Scientific  

Λοιπά υλικά: Τρυβλία καλλιεργειών διαµέτρου 10cm και 60mm  

 
Κύτταρα ΗΕΚ293 που εκφράζουν σταθερά τον δ-OR ή τον flag-δ-OR και 293F 

κύτταρα  που εκφράζουν σταθερά τον myc-h-κ-ΟR αναπτύσσονται σε τρυβλία 

κυτταροκαλλιεργειών διαµέτρου 100cm ή 60mm ανάλογα µε το πείραµα που θα 

ακολουθήσει. Τα κύτταρα διαµολύνθηκαν µε τους πλασµιδιακούς φορείς pCDNA3, 

pCDNA3-ΗΑ-RGS4, pCDNA3-ΗΑ-∆ΝRGS4, pCDNA3-ΗΑ-RGS2, pCMV-Sport 6-

RGS2. Για τα 10cm τρυβλία χρησιµοποιήθηκαν 5-6µg DNA/τρυβλίο ενώ για τα 

60mm τρυβλία χρησιµοποιήθηκαν 3-4µg DNA/τρυβλίο. Η πληρότητα της 

επικάλυψης του δαπέδου των τρυβλίων από κύτταρα πρέπει να είναι 65-70% για τη 

διαµόλυνση µε lipofectin και 75-80% για τη διαµόλυνση µε όλα τα υπόλοιπα 

αντιδραστήρια. Συνήθως επιστρώνουµε τα κύτταρα στα τρυβλία από την 

προηγούµενη µέρα έτσι ώστε αυτά να είναι πλήρως απλωµένα και σε κατάσταση 

διαιρέσεων την µέρα της διαµόλυνσης. 

 

∆ιαδικασία παροδικής διαµόλυνσης µε χρήση lipofectin ή lipofectamin 2000: 

Αναλογίες για ένα τρυβλίο: αρχικά τα Χµg DNA (π.χ. 5µg/10cm διαµέτρου 

τρυβλίο) που θα χρησιµοποιηθούν για τη διαµόλυνση µεταφέρονται σε 500µL Opti-

MEM (διάλυµα Α) και την ίδια ώρα 4ΧµL (π.χ. 20µL) lipofectin ή lipofectamin 2000 

µεταφέρονται επίσης σε 500µL Opti-MEM (διάλυµα Β) και τα δυο διαλύµατα 

επωάζονται χωριστά για 15min σε θερµοκρασία δωµατίου. Μετά το πέρας του 

χρόνου αυτού τα δυο διαλύµατα αναµιγνύονται και επωάζονται σε θερµοκρασία 

δωµατίου για 30min έτσι ώστε το DNA να έρθει σε επαφή και να δεσµευτεί από τα 

λιπιδικά σωµατίδια της lipofectin ή lipofectamin 2000. Εν τω µεταξύ αφαιρούµε το 

πλήρες θρεπτικό υλικό από τα τρυβλία και τα ξεπλένουµε 2 φορές µε 5mL ή 3mL 

(για τα 10cm και τα 60mm τρυβλία αντίστοιχα) διαλύµατος Opti-MEM. Τελικά 

αφήνουµε τα κύτταρα µε 4mL ή µε 2mL (για τα 10cm και τα 60mm τρυβλία 
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αντίστοιχα) διαλύµατος Opti-MEM και µετά το πέρας της 30λεπτης επώασης του 

µίγµατος των Α και Β διαλυµάτων προσθέτουµε το 1mL αυτού στο θρεπτικό του 

τρυβλίου. Τα κύτταρα στη συνέχεια επωάζονται για 5ώρες στους 37οC και το γεγονός 

ότι το Opti-MEM είναι ένα ελάχιστο θρεπτικό υπόστρωµα, χαµηλό ενεργειακά, πιέζει 

ουσιαστικά τα κύτταρα να προσλάβουν µέσω φαγοκύττωσης θρεπτικά συστατικά από 

το περιβάλλον τους και έτσι προσλαµβάνουν και το DNA περιβαλλόµενο από το 

αντιδραστήριο διαµόλυνσης. Αφού περάσει ο χρόνος αυτός το διάλυµα Opti-

MEM/DNA/lipofectin ή lipofectamin 2000 αποµακρύνεται από τα κύτταρα και αυτά 

ξεπλένονται 2 φορές µε 5 ή 3mL Opti-MEM αντίστοιχα και τέλος προστίθενται 

σ’αυτά 10 ή 5mL πλήρους θρεπτικού υλικού καλλιέργειας κυττάρων. Τα κύτταρα 

είναι έτοιµα προς κατεργασία και µελέτη 72 ώρες µετά τη διαµόλυνση µε lipofectin ή 

48 ώρες µετά τη διαµόλυνση µε lipofectamin 2000. 

 

∆ιαδικασία παροδικής διαµόλυνσης µε χρήση FuGene HD ή Turbofect in vitro 

transfection reagent: 

Κύτταρα ΗΕΚ293 ή 293F αναπτύσσονται σε τρυβλία έως ότου καλύψουν το 

75-80% της επιφάνειάς τους. Για κάθε τρυβλίο Χµg DNA (π.χ. 5µg/10cm διαµέτρου 

τρυβλίο) αραιώνονται σε X*100mL θρεπτικό Opti-MEM (π.χ. 500mL) και στο 

διάλυµα αυτό προστίθεται το αντιδραστήριο διαµόλυνσης σε αναλογία 4Χ για το 

FuGene (π.χ. 20µL για 5µg DNA) ή σε αναλογία 2Χ για το Turbofect (π.χ. 10µL για 

5µg DNA) και ακολουθεί ήπια ανάδευση και επώαση για 15-20 λεπτά σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Εν τω µεταξύ αντικαθιστούµε το παλιό πλήρες θρεπτικό των 

τρυβλίων µε φρέσκο (5mL για τα 10cm τρυβλία και 3mL για τα 60mm τρυβλία) και 

µετά το πέρας του χρόνου επώασης προστίθεται στα κύτταρα το µίγµα 

turbofect/DNA και αναδεύεται απαλά. Τα κύτταρα στη συνέχεια επωάζονται για 5 

ώρες στους 37οC και µετά από αυτό το διάστηµα προστίθεται ίση ποσότητα 

θρεπτικού στα τρυβλία (5mL ή 3mL αντίστοιχα) και τα κύτταρα αφήνονται στον 

επωαστικό κλίβανο. 48 ώρες µετά την διαµόλυνση τα κύτταρα είναι έτοιµα προς 

κατεργασία και µελέτη της έκφρασης του διαγονιδίου.  
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2.1.2.δ Μόνιµη διαµόλυνση κυττάρων και κατασκευή της κυτταρικής σειράς 

293F σταθερής έκφρασης του ανθρώπινου κ-OR επισηµασµένου µε τον myc 

επίτοπο (myc-hκ-OR-293F κύτταρα) 

∆ιαλύµατα και υλικά: 

Πλήρες υγρό θρεπτικό υλικό: βλ. παράγραφο 2.1.2.β 

∆ιάλυµα αντιβιοτικού: Geneticin (G418 Sulphate) (κωδ. 11811) της GIBCO-

Invitrogen σε αρχική συγκέντρωση 50mg/mL. Η σκόνη του αντιβιοτικού διαλύεται σε 

αποστειρωµένο Η2Οdd και το διάλυµα αποστειρώνεται µε φιλτράρισµα από φίλτρο 

0,2µm Puradisc 25AS της Whatman µε τη βοήθεια σύριγγας. 

 

Κύτταρα 293F αναπτύχθηκαν σε 2 τρυβλία διαµέτρου 10cm παρουσία φρέσκου 

πλήρους υγρού θρεπτικού υλικού. Όταν η πληρότητα της επικάλυψης των τρυβλίων 

έφτασε το 80% το ένα εκ των δυο τρυβλίων διαµολύνθηκε χρησιµοποιώντας το 

αντιδραστήριο Turbofect (οµοίως µε παραπάνω) µε 5µg DNA του πλασµιδιακού 

φορέα  pA3M που φέρει αλληλουχία επισήµανσης που κωδικοποιεί τον επίτοπο myc 

(αµινοξέα EQKLISEEDL) και στον οποίο είχε εισαχθεί το cDNA του ανθρώπινου κ-

ΟR µε τρόπο που θα αναλυθεί παρακάτω. 24ώρες µετά την διαµόλυνση τα κύτταρα 

και των δυο τρυβλίων (διαµολυσµένα ή µη) ανακαλλιεργήθηκαν σε αραίωση 1:3 

ώστε να έµφανίζουν πληρότητα 30% σε πλήρες θρεπτικό υγρό µε αντιβιοτικό G418 

µε τελική συγκέντρωση 0,5 mg/mL. Τα τρυβλία αφέθηκαν περίπου 9 µέρες στον 

επωαστικό κλίβανο ενώ γινόταν αλλαγή στο θρεπτικό τους υλικό κάθε 2-3µέρες 

πάντα µε 0,5 mg/mL G418. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου στα τρυβλία που 

αντιστοιχούσαν στα µη διαµολυσµένα κύτταρα (µάρτυρες) παρατηρήθηκε θανάτωση 

των κυττάρων 90-100% ενώ τα τρυβλία των κυττάρων που είχαν διαµολυνθεί µε το 

επιθυµητό DNA εµφάνιζαν σαφείς αποικίες κυττάρων οι οποίες και αποµονώθηκαν 

µε χρήση πιπέττας 20µL, και αναρρόφηση της αποικίας, µετά από αφαίρεση του 

θρεπτικού σε κάθε τρυβλίο. Οι θετικοί αυτοί κυτταρικοί κλώνοι µεταφέρθηκαν 

αρχικά σε φρεάτια πιάτου 12 φρεατίων παρουσία 2mL/φρεάτιο πλήρους υγρού 

θρεπτικού το οποίο περιείχε πάντα 0,5 mg/mL αντιβιοτικό G418. Καθώς τα κύτταρα 

αναπτυσσόντουσαν µεταφέρθηκαν διαδοχικά σε πιάτα 6 φρεατίων µε 3mL 

θρεπτικού/φρεάτιο, σε φλάσκες 25cm2 µε 5mL θρεπτικού, και τελικά σε φλάσκες 75 

cm2 µε 10mL θρεπτικού πάντα παρουσία  0,5 mg/mL αντιβιοτικoύ G418. Τη στιγµή 

που ο κάθε κλώνος κάλυπτε για πρώτη φορά µια φλάσκα 75 cm2  ορίστηκε η σχετική 

ηλικία του κλώνου ως 1 (δηλαδή 1η ανακαλλιέργεια ή 1st passage). Ακολούθησε ο 
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έλεγχος των κυτταρικών κλώνων για την έκφραση του myc-h-κ-OR µε µεθόδους 

αποµόνωσης µεµβρανών και είτε µέτρησης πρόσδεσης του υποδοχέα σ’αυτές είτε µε 

ανοσοστύπωση κατά Western. Όλες αυτές οι µέθοδοι θα περιγραφούν αναλυτικά 

παρακάτω. Από όλους τους θετικούς κλώνους κρατήθηκαν κύτταρα για βαθειά ψύξη 

σε άζωτο προκειµένου να δηµιουργηθεί µια τράπεζα θετικών κλώνων ενώ ο κλώνος 

µε την µέγιστη παραγωγή υποδοχέα ~3pmoles υποδοχέα/mg πρωτεΐνης κυτταρικών 

µεµβρανών χρησιµοποιήθηκε για ανακαλλιέργειες και για πειράµατα και η έκφραση 

του υποδοχέα συντηρήθηκε παρουσία 0,2 mg/ml G418 στο θρεπτικό υλικό της 

καλλιέργειας.  

 
2.1.2.ε Μέτρηση κυττάρων και έλεγχος βιωσιµότητας 

∆ιαλύµατα και υλικά: 

Αποστειρωµένο διάλυµα PBS (Phosphate Buffered Saline) 1x: 140 mM NaCl, 3mM 

KCl, 10mM Na2HPO4, 2mM KH2PO4, pH 7,6 (βλ. 2.1.2.β) 

∆ιάλυµα Trypan Blue αρχικής συγκέντρωσης 0,4% κ.ο. 

 
Για να προσδιορίσουµε τον αριθµό των κυττάρων σε ένα δοχείο καλλιέργειας 

και για να υπολογίσουµε την απαραίτητη αραίωση που πρέπει να κάνουµε στα 

κύτταρά µας προκειµένου είτε να τα ανακαλλιεργήσουµε είτε να τα 

χρησιµοποιήσουµε για κάποιο πείραµα µετράµε τον αριθµό των κυττάρων σε 

αιµοκυτταρόµετρο Neubauer µε τη βοήθεια φωτονικού µικροσκοπίου. Αρχικά κατά 

το σήκωµα των κυττάρων από ένα δοχείο καλλιέργειας µετά από τη θρυψινόλυση και 

την προσθήκη του απαραίτητου θρεπτικού µε ορό (έστω δηλαδή 10mL υγρού για µία 

φλάσκα 75cm2) παίρνουµε ένα δείγµα κυττάρων 100µL. Σε αυτό προσθέτουµε 350µL 

αποστειρωµένου PBS και 50µL διαλύµατος χρωστικής Trypan Blue 0,4%. Έτσι ο 

τελικός όγκος του δείγµατος των κυττάρων είναι 500µL και έτσι τα κύτταρά µας 

έχουν αραιωθεί 5 φορές (παράγοντας αραίωσης) ενώ η τελική συγκέντρωση του 

Trypan Blue είναι 0,04% κ.ο. Αφού το δείγµα το κυττάρων αναµειχθεί καλά µε το 

PBS και το διάλυµα Trypan Blue φορτώνουµε 30µL από αυτό στην αντικειµενοφόρο 

πλάκα Neubauer.  

Η αντικειµενοφόρος Neubauer (αιµοκυτταρόµετρο) είναι µια τροποποιηµένη 

αντικειµενοφόρος πλάκα που διαθέτει δύο κατάλληλα επεξεργασµένες κεντρικές 

επιφάνειες κάθε µια εκ των οποίων έχει ένα τετραγωνισµένο πλέγµα 9 µεγάλων 

τετραγώνων σε σχήµα τρίλιζας, έκαστο τετράγωνο µε µήκος πλευράς 1 mm, εµβαδόν 
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1 mm2 και βάθος 0,1mm. Κάθε µεγάλο τετράγωνο ορίζεται από τρεις παράλληλες 

γραµµές, που χρησιµεύουν για τον καθορισµό της θέσης των κυττάρων εντός ή εκτός 

του πλέγµατος. Τα 4 µεγάλα γωνιακά τετράγωνα χωρίζονται σε 16 µικρότερα 

τετράγωνα, το κεντρικό τετράγωνο χωρίζεται σε 25 µικρότερα τετράγωνα ενώ τα 4 

µεγάλα τετράγωνα του κεντρικού σταυρού χωρίζονται σε 20 µικρότερα τετράγωνα. 

Το τετραγωνισµένο πλέγµα περιβάλλεται από αβαθή περιοχή στην οποία στηρίζεται η 

καλυπτρίδα και η οποία σε ένα σηµείο της φέρει ειδικό κοίλωµα για την φόρτωση του 

κυτταρικού δείγµατος.  

Εικόνα 9. Αριστερά: η αντικειµενοφόρος Neubauer. ∆εξιά: µία εκ των δυο ειδικών 
επιφανειών που φέρουν το τετραγωνισµένο πλέγµα στο οποίο µετρώνται τα κύτταρα όπου 
φαίνονται και οι σχετικές διαστάσεις µήκους και πλάτους των τετραγώνων. 
 

Συνήθως µετράµε κύτταρα σε 5 από τα 9 µεγάλα τετράγωνα (στα 4 γωνιακά και 

σε κάποιο από τα υπόλοιπα) και υπολογίζουµε τον µέσο όρο των κυττάρων ανά 

µεγάλο τετράγωνο. Το Trypan Blue βάφει µπλε τα νεκρά κύτταρα γιατί διεισδύει 

σ’αυτά µέσω των διαρηγµένων κυτταρικών µεµβρανών τους ενώ αφήνει ανέπαφα τα 

ζωντανά τα οποία διατηρούν το διαυγές χρώµα τους. Ο όγκος κυτταρικού διαλύµατος 

που χωράει σε καθένα από τα µεγάλα τετράγωνα είναι: µήκος x πλάτος x ύψος: 1mm 

x 1mm x 0.1mm = 0.1mm3 ή 10-4 ml. Έτσι η συγκέντρωση των ζωντανών κυττάρων 

ανά ml καλλιέργειας υπολογίζεται ως εξής:  

Μ.Ο. κυττάρων/µεγάλο τετράγωνο x 10
4
 x παράγοντας αραίωσης = συγκέντρωση 

κυττάρων/mL καλλιέργειας. 

Για να βρούµε τον συνολικό αριθµό κυττάρων στην καλλιέργειά µας (πχ. στα 10mL 

εναιωρήµατος κυττάρων που σηκώθηκαν από µια φλάσκα) πολλαπλασιάζουµε επί το 

αρχικό όγκο του εναιωρήµατος των κυττάρων (στο παράδειγµά µας  x10mL). Επίσης 
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το ποσοστό βιωσιµότητας των κυττάρων προκύπτει κατευθείαν από την µέτρηση των 

κυττάρων στη Neubauer από τον τύπο:  

Μ.Ο. αριθµού ζωντανών κυττάρων/ M.O. συνολικού αριθµού κυττάρων x 100% 

= % βιωσιµότητα 

 

2.2 Μοριακές µέθοδοι 

2.2.1 Χειρισµός και κατεργασία DNA 

2.2.1.α Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA από βακτήρια µε τη µέθοδο της 

αλκαλικής λύσης 

 

Η µέθοδος αυτή έχει σαν στόχο την αποµόνωση και τον καθαρισµό του DNA 

από θετικούς βακτηριακούς κλώνους οι οποίοι έχουν προέλθει από µετασχηµατισµό 

κατάλληλων βακτηριακών στελεχών µε πλασµίδια που φέρουν επιθυµητό γονίδιο (βλ. 

2.1.1.γ). Tο DNA που προκύπτει από την µέθοδο αυτή χρησιµοποιείται σε πέψεις 

ελέγχου από κατάλληλα περιοριστικά ένζυµα προκειµένου να ελεγχθεί τόσο η 

ποιότητα του πλασµιδίου όσο και το αν αυτό φέρει το επιθυµητό γονίδιο.  

∆ιαλύµατα: 

∆ιάλυµα RNAase Α: 100µg/mL 

∆ιάλυµα GET (Glucose-EDTA-Tris): 50 mM γλυκόζη, 10 mM EDTA, 25 mM 

Tris/HCl, pH 8. Το διάλυµα αποστειρώνεται για 15-18min στους 121οC (γενικά 

αποφεύγουµε να αποστειρώνουµε τα διαλύµατα µε γλυκόζη παραπάνω από 20min 

γιατί τότε η γλυκόζη υφίσταται χηµικές τροποποιήσεις). Την ηµέρα του πειράµατος 

προστίθεται στο διάλυµα GET η RNAase Α σε τελική συγκέντρωση 25 µg/mL. 

∆ιάλυµα S2: 0,2 N NaOH, 1% β.κ.ο. SDS, πάντα φρέσκο 

∆ιάλυµα S3: 3Μ οξικό κάλιο, 11,8 % κ.ο. οξικό οξύ 

∆ιάλυµα EB (Elution Buffer): 10 mM Tris-HCl, pH 8,5 

Υγρό θρεπτικό υλικό LB µε αντιβιοτικά: τα αντιβιοτικά σε τελικές συγκεντρώσεις 

αµπικιλλίνη 100 µg/mL, καναµυκίνη 30 µg/mL 

Λοιπά υλικά: γλυκερόλη 100%, ισοπροπανόλη 100%, αιθανόλη 75%, 10 mg/mL 

 
Από τα τρυβλία LB/άγαρ µε αντιβιοτικά στα οποία έχουν αναπτυχθεί αποικίες 

ανθεκτικών κλώνων E. coli που έχουν προκύψει από µετασχηµατισµό επιλέγουµε µε 

τη µε τη βοήθεια αποστειρωµένης οδοντογλυφίδας ή κίτρινου tip µια αποικία την 

οποία και εµβολιάζουµε σε 5-10mL υγρού θρεπτικού LB/άγαρ µε κατάλληλο 
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αντιβιοτικό. Τα κύτταρα επωάζονται υπό ανάδευση 220rpm στους 37οC για 16-20 

ώρες ώστε να πολλαπλασιαστούν.  Μετά το πέρας του χρόνου επώασης δείγµα 500µL 

από την καλλιέργεια αυτή κρατείται και σ’αυτά προστίθεται 300µL 100% κ.ο.  

γλυκερόλης για τη δηµιουργία stock κυττάρων και το µίγµα αναδεύεται ούτως ώστε 

να πάρει οµοιογενή µορφή. Το stock αυτό της γλυκερόλης θα φυλαχτεί στους -80οC 

ώστε να υπάρχει αποθηκευµένο απόθεµα για µελλοντική χρήση (glycerol stock). Τα 

υπόλοιπα 4,5-9,5mL χρησιµοποιούνται για την παραγωγή πλασµιδιακού DNA.  

Αρχικά φυγοκεντρούµε τον υπόλοιπο όγκο της καλλιέργειας στις 4000rpm, 

στους 4οC για 5min και το βακτηριακό ίζηµα το αναδιαλύουµε σε 400µL διαλύµατος 

GET µε RNAaseΑ 25 µg/mL. Το βακτηριακό εναιώρηµα µεταφέρεται σε σωληνάκι 

eppendorf 1,5mL και παραµένει σε θερµοκρασία δωµατίου για 10min (για να δράσει 

η RNAase) και στη συνέχεια προστίθενται σε αυτό 200µL διαλύµατος S2. Το 

διάλυµα αναδεύεται ελαφρά µε το χέρι (4-5 φορές αναποδογύρισµα, είναι σηµαντικός 

ο ήπιος χειρισµός για να µην κατακερµατιστεί και το χρωµοσωµικό DNA του 

βακτηρίου) και παραµένει σε θερµοκρασία δωµατίου όχι παραπάνω από 10 λεπτά. 

Στη φάση αυτή µε τη βοήθεια του NaOH γίνεται η αλκαλική λύση των κυττάρων 

λόγω υπέρτονης συγκέντρωσης [ΟΗ-] στο διάλυµα. Στη συνέχεια προστίθενται σε 

αυτό 200 µL διαλύµατος S3 και γίνεται πάλι ήπια ανάδευση µε το χέρι και το διάλυµα 

παραµένει στον πάγο για 30 λεπτά. Στη φάση αυτή η παρουσία του CH3COOH 

εξουδετερώνει το NaOH. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm για 15-20min σε 

επιτραπέζια φυγόκεντρο σε θερµοκρασία δωµατίου και συλλογή του υπερκειµένου, 

που περιλαµβάνει το πλασµιδιακό DNA, και τοποθέτηση σε νέο eppendorf. Στο ίζηµα 

µένουν όλες οι πρωτεΐνες των κυττάρων µαζί µε το γενωµικό DNA. Εάν κατά την 

µεταφορά του υπερκειµένου µεταφερθούν µαζί και κοµµατάκια του ιζήµατος 

επαναλαµβάνεται το βήµα της προηγούµενης φυγοκέντρησης. Στην συνέχεια 

προστίθεται ίσος όγκος καθαρής ισοπροπανόλης (~800 µL) και το δείγµα 

φυγοκεντρείται στις 13.000 rpm για 20min σε θερµοκρασία δωµατίου. Το 

υπερκείµενο απορρίπτεται και το ίζηµα που περιλαµβάνει το πλασµιδιακό DNA 

ξεπλένεται µε 800 µL αιθανόλης 75% κ.ο. Ακολουθεί νέα φυγοκέντρηση στις 13.000 

rpm µε µέγιστο χρόνο τα 10min και αφαίρεση της υπερκείµενης αιθανόλης. Στο τέλος 

το ίζηµα αφήνεται στον κλίβανο των 37οC για 5-10min ώστε να εξατµιστεί η 

αιθανόλη, αποφεύγοντας να στεγνώσει τελείως και στη συνέχεια αναδιαλύεται σε 30-

50 µL διαλύµατος EB µε τη βοήθεια πιπέτtας 200µL. Η καθαρότητα και η 
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συγκέντρωση του πλασµιδιακού DNA προσδιορίζεται και το δείγµα φυλάσσεται 

στους -20οC. 

Το µειονέκτηµα της παραπάνω µεθόδου είναι ότι συχνά το DNA που προκύπτει 

µπορεί να µην είναι τόσο καθαρό εξαιτίας καταλοίπων είτε RNA είτε 

πολυσακχαριτών είτε ακόµα και πρωτεϊνών που διέφυγαν της διαδικασίας 

καθαρισµού. Έτσι όταν το DNA µας προορίζεται για αλληλούχηση, για διαµόλυνση 

κυττάρων, για αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης ή για κλωνοποίηση προτιµούµε να 

καθαρίζουµε το DNA µας µε ειδικά kit που διατίθενται στο εµπόριο και προσδίδουν 

υψηλή καθαρότητα στο παραγόµενο πλασµιδιακό DNA. Τα kits που 

χρησιµοποιήθηκαν για αποµόνωση πλασµιδιακού DNA µικρής κλίµακας ήταν: το SV 

minipreps Wizard Plus της Promega, το Plasmid max DNA isolation kit της Epicentre 

Biotechnologies, το Qiaprep Spin Mini Prep kit της Qiagen και το Gene Get Plasmid 

miniprep kit της Fermentas στα οποία η αποµόνωση γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες 

του κατασκευαστή αλλά βασίζεται στις ίδιες αρχές µε το παραπάνω πρωτόκολλο 

αλκαλικής λύσης. Ειδικά όµως στα kits της Promega και της Qiagen στα τελικά 

στάδια αποµόνωσης του DNA αυτό δεσµεύεται και εκλούεται σε ειδική κολώνα που 

περιέχει διοξείδιο του πυριτίου (silica gel). Για την αποµόνωση πλασµιδιακού DNA 

µεσαίας ή µεγάλης κλίµακας (από βακτηριακές καλλιέργειες 250 ή 500mL) 

χρησιµοποιήθηκε το kit αντιδραστηρίων Qiagen Plasmid midi prep (κωδ. 12143) της 

Qiagen. Για την αποµόνωση αυτής της κλίµακας η υγρή αρχική καλλιέργεια των 5-

10mL χρησιµοποιείται ολόκληρη για τον εµβολιασµό µιας µεγάλης υγρής LB 

καλλιέργειας 250 ή 500 mL µε κατάλληλο αντιβιοτικό. Η µεγάλη αυτή καλλιέργεια 

επωάζεται υπό ανάδευση για περίπου 4 ώρες στους 37οC σε 230rpm. Μετά την 

επώαση η καλλιέργεια µοιράζεται σε αποστειρωµένους σωλήνες φυγοκέντρησης 

Sorvall και τα βακτήρια φυγοκεντρούνται στις 5000-6000 rpm για 15 λεπτά στους 

40C ενώ το βακτηριακό ίζηµα χρησιµοποιείται για την αποµόνωση πλασµιδιακού 

DNA σύµφωνα µε µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 
2.2.1.β Προσδιορισµός της συγκέντρωσης πλασµιδιακού DNA 

Η συγκέντρωση του αποµονωµένου πλασµιδιακού DNA γίνεται µε µέτρηση της 

οπτικής απορρόφησης (O.D.) του διαλύµατος του DNA από το φασµατοφωτόµετρο 

ND-1000 της Nanodrop. Ποσότητα 0,5-1µL φορτώνεται σε ειδικό δέκτη της 

συσκευής και αυτή λαµβάνει αυτόµατα µετρήσεις σε ένα εύρος µηκών κύµατος από 

220-290nm. Το δίκλωνο DNA εµφανίζει µέγιστη απορρόφηση στα 260 nm και σ’ 
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αυτό το µήκος κύµατος προσδιορίζεται η συγκέντρωσή του στο δείγµα. Οπτική 

απορρόφηση ίση µε 1 αντιστοιχεί σε συγκέντρωση 50ng/µL δίκλωνου DNA. Οι 

απορροφήσεις στα 280nm και στα 230nm προσδιορίζουν τη συγκέντρωση των 

πρωτεϊνών και των πολυσακχαριτών αντίστοιχα που υπάρχουν ως προσµίξεις στο 

δείγµα. Η καθαρότητα του DNA προσδιορίζεται από τον λόγο των απορροφήσεων 

260nm/280nm και 260nm/230nm. Ο λόγος 260nm/280nm πρέπει να είναι ~2 έως 2,2 

για να θεωρείται το DNA µας καθαρό από πρωτεΐνες και ο λόγος 260nm/230nm να 

είναι ~1 για να θεωρείται καθαρό από πολυσακχαρίτες.  

 

2.2.1.γ  Καθαρισµός DNA µε µέθοδο φαινόλης-χλωροφορµίου-ισοαµυλικής 

αλκοόλης 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό του DNA που προέρχεται είτε 

από πέψη µε περιοριστικές ενδονουκλεάσες είτε από αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης (PCR) είτε από αποµόνωση από πήκτωµα αγαρόζης χωρίς kit 

καθαρισµού.  Η µέθοδος έχει σαν στόχο τον διαχωρισµό του DNA από τις πρωτεΐνες 

και την αποµάκρυνσή τους µε τη βοήθεια του διαχωρισµού της οργανικής από την 

υδατική φάση µε τη φαινόλη ή το χλωροφόρµιο. Το DNA περιορίζεται στην υδατική 

φάση ενώ η πρωτεΐνες στην µεσόφαση.  

∆ιαλύµατα: 

∆ιάλυµα φαινόλης: φαινόλη εξισορροπηµένη σε διάλυµα 1 M Tris-HCl, pH 7 

∆ιάλυµα φαινόλης-χλωροφορµίου-ισοαµυλικής αλκοόλης (ΦΧΙ) σε αναλογίες 

25:24:1 κ.ο. Αιθανόλη (100% και 70%) 

∆ιαλύµατα οξικού νατρίου (CH3COONa), 3Μ µε pH 5,4 ή οξικού καλίου 

(CH3COOK) 3Μ µε pH 5,2 

∆ιαλύµατα αιθανόλης 100% και αιθανόλης 70% κ.ο. αναλυτικού βαθµού παγωµένα 

στους -20οC. 

∆ιάλυµα ΕΒ 10 mM Tris-HCl, pH 8,5 

 
Αρχικά ο όγκος του διαλύµατος που περιέχει το DNA που πρόκειται να καθαρίσουµε 

αυξάνεται στα 400 µε 500µL προσθέτοντας αποστειρωµένο H2Odd. Στη συνέχεια 

προσθέτουµε ίσο όγκο διαλύµατος φαινόλης-χλωροφορµίου-ισοαµυλικής αλκοόλης, 

αναδεύουµε καλά για 10-15 δευτερόλεπτα σε vortex και φυγοκεντρούµε στις 13.000 

rpm σε φυγόκεντρο Eppendorf, 5415C για 5 λεπτά. Μετά τη φυγοκέντρηση έχουν 

σχηµατισθεί 2 φάσεις µία επάνω υδατική και µία κάτω οργανική και αναρροφούµε µε 
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πιπέττα την πάνω υδατική φάση και την µεταφέρουµε σε νέο σωληνάκι 

αποφεύγοντας να πάρουµε την µεσόφαση στην οποία βρίσκονται οι πρωτεΐνες ή την 

οργανική φάση. Στην νεα υδατική φάση προσθέτουµε πάλι ίσο όγκο διαλύµατος ΦΧΙ 

και επαναλαµβάνονται η φυγοκέντρηση και τα προηγούµενα βήµατα. Στην υδατική 

φάση που έχει µεταφερθεί πάλι σε νέο σωληνάκι προσθέτουµε 100% χλωροφόρµιο 

και επαναλαµβάνουµε τα προηγούµενα βήµατα. Σε αυτή τη φάση το χλωροφόρµιο 

χρησιµεύει στο να αποµακρύνει εντελώς τα κατάλοιπα φαινόλης από το δείγµα µας. 

Στην υδατική φάση που προκύπτει προσθέτουµε διάλυµα οξικού καλίου στο 1/10 του 

όγκου της και σε παγωµένη αιθανόλη 100% τον διπλάσιο όγκο της υδατικής φάσης. 

Τα δείγµατα αναδεύονται µε Vortex και τοποθετούνται στους -20οC ολονυκτίως ώστε 

το DNA να κατακρηµνιστεί. Την επόµενη µέρα ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 

13.000rpm για 15min και απόρριψη του υπερκειµένου. To ίζηµα ξεπλένεται µε ίσο 

όγκο παγωµένης αιθανόλης 70%, µε φυγοκέντρηση για 5-10min σε µέγιστες στροφές 

και το υπερκείµενο αφαιρείται. Το ίζηµα του DNA αφήνεται σε κλίβανο 37οC για 5-

10min για να εξατµιστεί η αιθανόλη και στη συνέχεια αναδιαλύεται σε επιθυµητό 

όγκο διαλύµατος EB.  

 

2.2.1.δ Ηλεκτροφόρηση DNA σε πήκτωµα αγαρόζης 

Προκειµένου να προσδιορίσουµε το µοριακό βάρος (M.B.) ενός DNA καθώς 

και να ελέγξουµε την ποιότητα του µετά από µία αποµόνωση ή µια πέψη µε 

περιοριστικές ενδονουκλεάσες ηλεκτροφορούµε το DNA σε πήκτωµα αγαρόζης 

(άγαρ υψηλής καθαρότητας) 0,8-1,5% β.κ.ο. σε ειδικό ρυθµιστικό διάλυµα. Ένα 

άκοπο πλασµιδιακό DNA εµφανίζει συνήθως 3 διαφορετικές χαρακτηριστικές ζώνες 

ειδικές για κάθε πλασµίδιο που αντιστοιχούν σε 3 διαφορετικά πρότυπα 

υπερελίκωσης και δεν αντιστοιχούν στο πραγµατικό µοριακό βάρος του DNA. Όταν 

το πλασµιδιακό DNA έχει υποστεί πέψη µε ενδονουκλεάση ευθυγραµµίζεται και 

ανάλογα µε το σε πόσα σηµεία το κόβει το ένζυµο εµφανίζει ζώνες αντίστοιχες των 

µοριακών βαρών των κοµµατιών του. Εάν κατά την αποµόνωση πλασµιδιακού DNA 

αποµονωθεί κατά λάθος και χρωµοσωµικό βακτηριακό DNA τότε συνήθως η πέψη 

µε περιοριστική ενδονουκλεάση εµφανίζει µια θολή σειρά από ζώνες (smear) τόσο 

πάνω όσο και κάτω από το επιθυµητό µοριακό βάρος του ευθυγραµµισµένου 

πλασµιδίου διότι αυτά τα ένζυµα στο µεγάλο µήκος του χρωµοσωµικού DNA 

ανιχνεύουν πολλές θέσεις πέψης ειδικές για αυτά. Αντίστοιχο πρότυπο smear 
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εµφανίζεται και µετά από πέψη πλασµιδίου που όµως τα ένζυµα για κάποιο λόγο 

έχουν εµφανίζουν υπερδραστικότητα και δρουν σαν εξωνουκλεάσες 

κατακερµατίζοντάς το DNA µας οπότε σ’αυτή την περίπτωση το smear εµφανίζεται 

κάτω από το επιθυµητό µοριακό βάρος του ευθυγραµµισµένου πλασµιδίου (δίνει 

δηλαδή µόνο κοµµάτια µικρότερου µοριακού βάρους). Το ποσοστό της αγαρόζης στο 

πήκτωµα επιλέγεται ανάλογα µε το αν θέλουµε να έχουµε καλή διαχωριστική 

ικανότητα για κοµµάτια µικρού ή µεγάλου µοριακού βάρους έτσι για κοµµάτια 

µικρότερα από 500bp επιλέγουµε πήκτωµα µε ποσοστό µεγαλύτερο του 1% β.κ.ο. 

αγαρόζης ενώ για κοµµάτια µεγαλύτερα από 500bp επιλέγουµε ποσοστό µικρότερο 

του 1% β.κ.ο. αγαρόζης. 

 

∆ιαλύµατα: 

∆ιάλυµα ΤΑΕ (Tris-Acidic acic-EDTA): 40mM Tris-HCl, 20mM οξικό οξύ, 1mM 

EDTA, pH 8. 

∆ιάλυµα χρωστικής για τα δείγµατα DNA 10x: 67% β.κ.ο. σακχαρόζη, 0,4% κ.ο. 

κυανούν της βρωµοφαινόλης 

Λοιπά υλικά: αγαρόζη, βρωµιούχο αιθίδιο (EtBr) 10mg/mL 

 

Στα δείγµατα του DNA που πρόκειται να ηλεκτροφορηθούν προστίθεται το 

διάλυµα της χρωστικής σε όγκο ώστε να αραιώνεται 10 φορές. Για την 

ηλεκτροφόρηση χρησιµοποιούνται οι συσκευές οριζόντιας ηλεκτροφόρησης 

αγαρόζης mini sub cell GT (κωδ.170-4466) και wide M-S C GT system 15x10 (κωδ. 

170-4468) της Bio-Rad. Για την δηµιουργία µικρού πηκτώµατος αγαρόζης 

δηµιουργήθηκε διάλυµα 80mL ΤΑΕ ενώ για την δηµιουργία µεγάλου πηκτώµατος 

δηµιουργήθηκε διάλυµα 150mL ΤΑΕ στα οποία προστέθηκε στερεή αγαρόζη σε 

αναλογία 0,8-1,5% β.κ.ο. Το ΤΑΕ µε την διαλυµένη αγαρόζη αφήνεται να βράσει 

µέχρι η αγαρόζη να διαλυθεί εντελώς και να έχουµε µια οµοιόµορφη εµφάνιση στο 

διάλυµά µας. Στη συνέχεια το διάλυµα αφήνεται να ψυχθεί σε θαρµοκρασία 

δωµατίου ή αναδευόµενο κάτω από τρεχούµενο νερό βρύσης. Εν τω µεταξεί 

δηµιουργείται το καλούπι στο οποίο θα πήξει το παραπάνω διάλυµα για να µας δώσει 

το πήκτωµά µας. Όταν η θερµοκρασία του διαλύµατος είναι ανεκτή στο χέρι µας 

προστίθεται σ’αυτό βρωµιούχο αιθίδιο σε τελική συγκέντρωση 0,5mg/mL και αφού 

αναδεύσουµε ήπια το διάλυµα το ρίχνουµε στο καλούπι µας όπου και το αφήνουµε να 

πήξει σε θερµοκρασία δωµατίου µαζί µε κατάλληλο χτενάκι που θα δηµιουργήσει στο 
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πήκτωµα τα φρεάτια στα οποία θα φορτωθούν τα δείγµατά µας. Το βρωµιούχο 

αιθίδιο ενσωµατώνεται µεταξύ των αλυσίδων του δίκλωνου DNA και υπό υπεριώδες 

φως φθορίζει δίνοντας στο DNA έντονο πορτοκαλί χρώµα. Αφού πήξει το πήκτωµά 

µας το τοποθετούµε στη συσκευή ηλεκτροφόρησης την οποία γεµίζουµε µε ΤΑΕ και 

φορτώνουµε τα δείγµατά µας. Η ηλεκτροφόρηση γίνεται σε ηλεκτρικό πεδίο τάσης 

70-120Volts για περίπου 35-60min σε θερµοκρασία δωµατίου έτσι ώστε το DNA να 

µετακινηθεί προς την κάθοδο λόγω του αρνητικού του φορτίου. Μετά το τέλος της 

ηλεκτροφόρησης, το πήκτωµα τοποθετείται σε συσκευή που εκπέµπει υπεριώδη 

ακτινοβολία (UV) και, λόγω της ενσωµάτωσης του EtBr στο DNA µπορούν να 

διακριθούνοι ζώνες του DNA και να φωτογραφηθούν. Στη φάση αυτή εάν θέλουµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα ευθύγραµµα DNA που έχουν προκύψει από πέψη για να 

προβούµε σε ligation για την ενσωµάτωση ενός κοµµατιού DNA µέσα σε έναν 

πλασµιδιακό φορέα µπορούµε να καθαρίσουµε τις ζώνες του ευθυγραµµισµένου 

πλασµιδιακού φορέα και του τµήµατος που πρόκειται να εισαχθεί από το πήκτωµα 

χρησιµοποιώντας την µέθοδο που ακολουθεί. Προϋπόθεση βέβαια για επιτυχή 

ενσωµάτωση του επιθυµητού τµήµατος DNA εντός του πλασµιδίου που µας 

ενδιαφέρει είναι ότι και τα δυο πρέπει να έχουν υποστεί πέψη µε τα ίδια περιοριστικά 

ένζυµα ή µε ισοσχιζοµερή ένζυµα.  

 

2.2.1.ε Καθαρισµός DNA από πήκτωµα αγαρόζης (gel extraction) 

∆ιαλύµατα και υλικά: 

∆ιάλυµα ΤΑΕ (Tris-Acidic acic-EDTA) βλ. 2.2.1.δ 

Ηµιπερατή µεµβράνη διαπίδυσης (dialysis tubing, Sigma) 

Χαρτί ανοσοστύπωσης (blotting paper) πάχους 3mm η λεπτότερο Whatman 

 
Αφού ηλεκτροφορήσουµε το δείγµα DNA που µας ενδιαφέρει στο κατάλληλο 

πήκτωµα αγαρόζης (προτιµούµαι έξτρα υψηλής καθαρότητας αγαρόζη ή αγαρόζη 

χαµηλού σηµείου τήξης τύπου Molecular Biology grade για την κατασκευή του 

πηκτώµατος) παρατηρούµε το πήκτωµα υπό υπεριώδες φως (UV). Ιδανικά 

επιλέγουµε το µήκος κύµατος που εκπέµπει η λάµπα UV να είναι στα 360nm και όχι 

στα 312nm γιατί το δεύτερο µήκος κύµατος λόγω του ότι είναι υψηλότερης ενέργειας 

καταστρέφει τα µονόκλωνα άκρα του DNA, σε διαφορετική περίπτωση επιλέγουµε 

όλοι οι χειρισµοί που θα ακολουθήσουν στο UV να είναι εξαιρετικά σύντοµοι. Αφού 

εντοπίσουµε την ζώνη του DNA που µας ενδιαφέρει χαράζουµε το πήκτωµα 
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ισοµήκως πάνω ή κάτω από την ζώνη που µας ενδιαφέρει και στη σχισµή που 

δηµιουργούµε τοποθετούµε διαβρεγµένο χαρτί ανοσοστύπωσης µε ΤΑΕ εφαπτόµενο 

προς την ζώνη του DNA και πίσω από αυτό µονή µεµβράνη διαπίδυσης την οποία 

ήδη την έχουµε διαβρέξει σε H2Odd. Στη συνέχεια συνέχεια τοποθετούµε το 

πήκτωµα πίσω στη συσκευή ηλεκτροφόρησης µε τέτοιο προσανατολισµό ώστε το 

DNA να κινηθεί προς την πλευρά του χαρτιού και ηλεκτροφορούµε σε πεδίο 

110Volts για 3-5min ούτως ώστε το DNA να περάσει στο χαρτί ανοσοστύπωσης και 

ελέγχουµε σε UV το πήκτωµα για να διαπιστώσουµε ότι η ζώνη του DNA µας έχει 

φύγει από το πήκτωµα. Το χαρτάκι µε το DNA το τοποθετούµε σε eppendorf των 

500µL του οποίου έχουµε κόψει τον πάτο και αυτό το eppendorf το τοποθετούµε 

εντός 1,5mL eppendorf και φυγοκεντρούµε στις 13.000rpm για 2min σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Μετά την φυγοκέντρηση το υγρό ΤΑΕ µαζί µε το DNA µας θα φύγει από 

το χαρτάκι και θα κρατηθεί στον πάτο του 1,5mL eppendorf (όγκος περίπου 100µL). 

Το χαρτάκι που βρίσκεται ακόµα στο eppendorf των 500µL προσθέτω ακόµα 100µL 

αποστειρωµένο H2Odd και επαναλαµβάνω τη φυγοκέντρηση. Τα 200µL διαλύµατος 

DNA που προκύπτουν καθαρίζονται περεταίρω µε την µέθοδο φαινόλης-

χλωροφορµίου-ισοαµυλικής αλκοόλης (βλ. 2.2.1.γ).  

Εναλλακτικά, ο καθαρισµός του DNA από ένζυµα µπορεί να γίνει µε τα ειδικά 

kit αντιδραστηρίων Qiaquick Gel extraxtion kit (κωδ. 28704) της Qiagen και το 

PureLink Quick Gel Extraction Kit (κωδ. Κ2100-12) της Invitrogen στα οποία γίνεται 

χρήση κολόνων µε διοξείδιο του πυριτίου (silica gel) που απορροφά και αποδεσµεύει 

το DNA υπό κατάλληλες συνθήκες. Σε αυτή την περίπτωση αποκόπτουµε µε κοπίδι 

το κοµµάτι του πηκτώµατος που περιλαµβάνει την επιθυµητή τη ζώνη και 

χρησιµοποιούµε τα παραπάνω kits σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών. 

 

2.2.2 Κατασκευή  επισηµασµένων πρωτεϊνών και χιµαιρικών πεπτιδίων 

Προκειµένου να επισηµάνουµε πρωτεΐνες µε κάποιον αντιγονικό επίτοπο ή να 

κατασκευάσουµε χιµαιρικά πεπτίδια συζευγµένα οµοιοπολικά µε µία άλλη πρωτεΐνη 

χρησιµοποιήσαµε την µέθοδο της κλωνοποίησης. Στόχος µας ήταν η παραγωγή 

πρωτεϊνών ή πεπτιδίων που µπορούν να ανιχνευθούν εύκολα µε αντισώµατα έναντι 

των αντιγονικών αυτών επιτόπων ή πρωτεϊνών επισήµανσης και επίσης να είναι 

εύκολος ο καθαρισµός τους (για τις HIS και GST πρωτεΐνες). Επιλέχθηκε η 

κατευθυνόµενη κλωνοποίηση (directional cloning) των cDNA των προς µελέτη  
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Στάδιο Προετοιµασία ενθέµατος Προετοιµασία πλασµιδιακού φορέα 

1 Πολλαπλασιασµός cDNA 
επιθυµητού ενθέµατος µε αλυσιδωτή 
αντίδραση πολυµεράσης (PCR) από 
πλασµιδιακό φορέα κλωνοποίησης 
που φέρει την αλληλουχία µε χρήση 
κατάλληλων εκκινητών που φέρουν 
επιλεγµένες θέσεις για περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες (διαφορετική για 
κάθε εκκινητή) 

Παραγωγή πλασµιδίου από 
βακτηριακούς κλώνους Ε. coli DH5a 
που το εκφράζουν και αποµόνωσή του 
µε χρήση  mini ή midi prep kit (βλ. 
2.2.1.α)  

2 Έλεγχος της ποιότητας της PCR µε 
τρέξιµο µικρού δείγµατός της σε 
πήκτωµα αγαρόζης 

Κοπή του πλασµιδίου µε τις 
κατάλληλες 2 περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες (όµοιες µε αυτές που 
κόβεται το ένθεµα) για τη δηµιουργία 
κολλωδών άκρων 

3 Καθαρισµός και κατακρήµνιση του 
προϊόντος της PCR µε χρήση ΦΧΙ 
(βλ. 2.2.1.γ) 

Καθαρισµός του ευθυγραµµισµένου 
πλασµιδίου µε τα κολλώδη άκρα µε 
αποµόνωση από πήκτωµα αγαρόζης 
(βλ. 2.2.1.ε) 

4 Κοπή του καθαρισµένου PCR 
προϊόντος-ενθέµατος µε τις 
κατάλληλες 2 περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες για δηµιουργία 
κολλωδών άκρων 

Έλεγχος της ποιότητας του 
παραγοµένου πλασµιδίου µε 
φωτοµέτρηση σε φασµατοφωτόµετρο 
(βλ. 2.2.1.β) και τρέξιµο σε πήκτωµα 
αγαρόζης 

5 Καθαρισµός του ενθέµατος µε τα 
κολλώδη άκρα µε αποµόνωση από 
πήκτωµα αγαρόζης (βλ. 2.2.1.ε) 

Χρήση του καθαρισµένου πλασµιδίου 
για αντίδραση Τ4 λιγάσης 

6 Έλεγχος της ποιότητας του 
παρηγµένου ενθέµατος µε 
φωτοµέτρηση σε 
φασµατοφωτόµετρο (βλ.2.2.1.β) και 
τρέξιµο σε πήκτωµα αγαρόζης 

 

7 Χρήση του ενθέµατος για αντίδραση 
Τ4 λιγάσης (βλ. 2.2.2.ε) 

 

 

Πίνακας iii.1 Επιγραµµατική περιγραφή των σταδίων που χρειάζονται για την 
προετοιµασία του ενθέµατος και του πλασµιδιακού φορέα προκειµένου να καταλήξουµε  
στην αντίδραση Τ4 λιγάσης και ώστε να προκύψει ο ανασυνδυασµένος φορέας που θα 
κωδικοποιεί την παραγωγή επισηµασµένης πρωτεΐνης ή πεπτιδίου. 
 

πρωτεϊνών εντός του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης του πολυσυνδέσµου 

(multicloning site ή polylinker) κατάλληλων πλασµιδιακών φορέων έκφρασης που 

έφεραν επίσης κωδικοποιούσα αλληλουχία για το πεπτίδιο ή την πρωτεΐνη 

επισήµανσης. Η προσανατολισµένη εισδοχή των επιθυµητών cDNA εντός του 

ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης του κάθε πλασµιδίου έγινε µε χρήση δύο διαφορετικών 

περιοριστικών ενζύµων µε τα οποία κόπηκε τόσο το προς ένθεση DNA (ένθεµα ή 

insert) όσο και ο φορέας ούτως ώστε να δηµιουργηθούν κολλώδη άκρα (sticky ends) 
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2 τύπων σε καθένα από τα µόρια και να αποτρέπεται η αυτο-ανασύνδεση µε τους 

εαυτούς τους αλλά να επιτρέπεται µόνο η µεταξύ τους ανασύνδεση µε συγκεκριµένη 

κατεύθυνση. Τα γενικά στάδια που ακολουθήθηκαν σε όλες τις κλωνοποιήσεις είναι 

ίδια και περιγράφονται επιγραµµατικά στον πίνακα iii.1. 

 

2.2.2.α ∆ηµιουργία του επισηµασµένου µε τον myc αντιγονικό επίτοπο 

ανθρώπινου κ-οπιοειδούς υποδοχέα (myc-hκ-OR) 

Στόχος της συγκεκριµένης κλωνοποίησης ήταν η επισήµανση της πρωτεΐνης 

του ανθρώπινου κ-οπιοειδούς υποδοχέα (hκ-OR) στο αµινοτελικό του άκρο µε τον 

αντιγονικό επίτοπο myc (αµινοξέα EQKLISEEDL) που προέρχεται από το ανθρώπινο 

c-myc ογκογονίδιο, προκειµένου να γίνεται δυνατή η ανίχνευση του υποδοχέα µε 

εύκολο τρόπο µε κατάλληλο anti-myc αντίσωµα δεδοµένου ότι δεν υπάρχει µέχρι 

στιγµής στο εµπόριο αντίσωµα που να ανιχνεύει αυτόν καθ’ εαυτόν τον κ-OR µε 

µεγάλη ευαισθησία και εξειδίκευση. Για την επισήµανση του κ-OR µε τον myc 

επίτοπο χρησιµοποιήθηκε ο φορέας pA3M που φέρει την myc αλληλουχία στην 5΄ 

περιοχή του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης που χρησιµεύει για την ένθεση 

αλληλουχιών. Για τη δηµιουργία του myc-hκ-OR επιλέχτηκε ολόκληρη η 

κωδικοποιούσα αλληλουχία του ανθρώπινου κ-OR (1143bp, 380 αµινοξέα) και 

πολλαπλασιάστηκε µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) από τον φορέα 

κλωνοποίησης που την έφερε τον pCR4-TOPO (DNA µήτρα).  Η αντίδραση PCR 

χρησιµοποιείται για τον πολλαπλασιασµό µίας συγκεκριµένης αλληλουχίας DNA 

µέχρι και δισεκατοµµύρια φορές µε την προϋπόθεση ότι είναι γνωστή η 

νουκλεοτιδική της αλληλουχία. Για να γίνει αυτό σχεδιάζονται 2 εκκινητές 

(ολιγονουκλεοτίδια µικρού µήκους ή primers) συµπληρωµατικοί προς την 

αλληλουχία που θέλουµε να πολλαπλασιάσουµε ο ένας στην αρχή της αλληλουχίας 

ενδιαφέροντος συµπληρωµατικός προς τη µη κωδικοποιούσα αλυσίδα (πρόσθιος 

εκκινιτής ή forward primer) µε κατεύθυνση 5΄� 3΄ και ο δεύτερος στο τέλος της 

αλληλουχίας συµπληρωµατικός προς την κωδικοποιούσα αλυσίδα (αντίστροφος 

εκκινιτής ή reverse primer) µε κατεύθυνση 3΄� 5΄. Προκειµένου να µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε στην αλληλουχία ενθέµατος κολλώδη άκρα οι εκκινητές που 

χρησιµοποιήθηκαν έφεραν πέρα της συµπληρωµατικής αλληλουχίας και αλληλουχίες 

6 βάσεων, στόχους για επιλεγµένες περιοριστικές ενδονουκλεάσες που ήταν 

διαφορετικές µεταξύ του πρόσθιου και του οπίσθιου εκκινητή και επιλέχθηκαν από 
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τις αντίστοιχες µοναδικές θέσεις κοπής που διαθέτει το πλασµίδιο στόχος (που φέρει 

την αλληλουχία επισήµανσης) στον πολυσύνδεσµό του.  

Έτσι σχεδιάστηκαν οι εξής εκκινητές: 

Πρόσθιος 5′-GGAAAGCTAGCATGGACTCCCCGATTCAGATC-3′ 
Αντίστροφος 5′-GGAAAGGGCCCTCATACTGGTTTATTCATCCCATC-3′ 
 

Ο πρόσθιος εκκινητής περιείχε θέση για την περιοριστική ενδονουκλεάση NheI (G-

CTAGC) ενώ ο αντίστροφος για την ApaI (GGGCC-C) καθώς και το κωδικόνιο 

λήξης TCA συµπληρωµατικό του κωδικωνίου UGA. Η παύλες στις αλληλουχίες 

στόχους των περιοριστικών ενζύµων δείχνουν την ακριβή θέση κοπής. ∆ίπλα στις 

θέσεις περιορισµού προστέθηκαν 5 ακόµα νουκλεοτίδια προκειµένου να καθίσταται 

δυνατόν στα ένζυµα να αγκυροβολήσουν πάνω στις αλληλουχίες στόχους και έτσι να 

µπορούν να δράσουν.  

Αντιδραστήρια και διαλύµατα Ποσότητες και τελικές συγκεντρώσεις 

Pfx 50 ρυθµιστικό διάλυµα 10x 1x 
DNA µήτρα pCR4-TOPO 0,2ng 

Πρόσθιος εκκινητής (Cαρχ=10µΜ) Cτελ=0,3µΜ 
Αντίστροφος εκκινητής (Cαρχ=10µΜ) Cτελ=0,3µΜ 

∆ιάλυµα δεοξυριβονουκλεοτιδίων 
(dNTPs) (Cαρχ=10mΜ/έκαστο)  

Cτελ=0,3mΜ/έκαστο 

Pfx 50 DNA polymerase (Cαρχ=5units 
ενζύµου/µL) 

Cτελ=0,25-0,5 units ενζύµου/αντίδραση 

Αποστειρωµένο Η2Οdd Προσθέτουµε µέχρι τον όγκο των 50µL 
 
Πίνακας iii.2  Συστατικά και ποσότητες των αντιδρώντων της PCR για τον 
πολλαπλασιασµό της κωδικοποιούσας αλληλουχίας του hκ-OR  
 

Στάδια Θερµοκρασία (
0
C) Χρόνος 

(min) 

Αριθµός κύκλων 

επανάληψης 

1. Αρχική αποδιάταξη 95 5 x1 

2. Αποδιάταξη 95 1 x5 
(Επανάληψη των 
σταδίων 2-4) 

3. Αναδιάταξη 63 1 

4. Επιµήκυνση 72 2 

5. Αποδιάταξη 95 1 x25 
(Επανάληψη των 
σταδίων 5-7) 6. Αναδιάταξη 60 1 

7. Επιµήκυνση 72 2 

8.Τελική επιµήκυνση 73 5 x1 

9. Συντήρηση 4 ∞  

 

Πίνακας iii.3 Πρόγραµµα αντίδρασης PCR για τον πολλαπλασιασµό της 
κωδικοποιούσας αλληλουχίας του hκ-OR  
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Η αντίδραση PCR και οι συνθήκες στις οποίες έγινε περιγράφονται στους πίνακες 

iii.2 και iii.3. Για την αντίδραση PCR χρησιµοποιήθηκε η πολυµεράση Pfx50 της 

Invitrogen που διαθέτει ικανότητα ελέγχου για λάθος στη συµπληρωµάτικότητα των 

βάσεων (proofreading). Οι αντιδράσεις PCR έγιναν σε τελικό όγκο 50µL µε τη 

βοήθεια µηχανήµατος θερµικού κυκλωτή (thermal cycler) iCycler της BioRad για 

αυτόµατο έλεγχο της θερµοκρασίας στα διάφορα στάδια της αντίδρασης.  

Τα βασικά βήµατα µιας αντίδρασης PCR είναι η αποδιάταξη στην οποία 

αποχωρίζονται οι 2 αλυσίδες της DNA µήτρας, η αναδιάταξη στην οποία οι εκκινητές 

κολλάνε πάνω στο DNA µήτρα βάσει της συµπληρωµατικότητάς τους, η επιµήκυνση 

στην οποία δρα η πολυµεράση χρησιµοποιώντας τους εκκινητές και επεκτείνοντας 

την αλληλουχία έχοντας σαν οδηγό την µήτρα και τέλος η νέα αποδιάταξη στην 

οποία όλες οι παραχθείσες και προυπάρχουσες δίκλωνες αλυσίδες DNA διασπώνται 

σε µονόκλωνες και είναι έτοιµες για νέο κύκλο των παραπάνω βηµάτων. Η 

επανάληψη των βηµάτων αυτών πολλαπλασιάζει το επιθυµητό τµήµα του DNA µε 

γεωµετρική πρόοδο. Η αποτελεσµατικότητα µιας αντίδρασης PCR αποτελεί την 

συνισταµένη της εξειδίκευσης (ικανότητα παραγωγής µόνο του επιθυµητού 

προϊόντος), της απόδοσης (υψηλό ποσό προϊόντος, µε σχετικά λίγους κύκλους) και 

την ακρίβεια µε την οποία πραγµατοποιείται η ενίσχυση του DNA. Οι παράµετροι 

αυτοί εξαρτώνται από διάφορα στοιχεία, όπως η ικανότητα της πολυµεράσης να 

διορθώνει τυχόν λάθη (proofreading), τη συγκέντρωση ιόντων Mg2+ στο διάλυµα της 

αντίδρασης που επηρεάζει την εξειδίκευση της πολυµεράσης, η θερµοκρασία 

αναδιάταξης που εξαρτάται από την θερµοκρασία τήξης των 2 εκκινητών (Tm) και η 

διάρκεια και ο αριθµός των κύκλων επανάληψης. 

 Οι πρώτοι 5 κύκλοι της αντίδρασής PCR µας έγιναν σε θερµοκρασία 

αναδιάταξης που αντιστοιχούσε στην Τm του µήκους των εκκινητών που εµφάνιζε 

απόλυτη συµπληρωµατικότητα µε την DNA µήτρα ενώ οι 25 κύκλοι που 

ακολούθησαν έγιναν σε θερµοκρασία αναδιάταξης που αντιστοιχούσε στην Τm του 

πλήρους µήκους των εκκινητών. Το προϊόν της PCR καθαρίστηκε σύµφωνα µε τα 

βήµατα που περιγράφονται στον πίνακα iii.1 µε φαινόλη-χλωροφόρµιο-ισοαµυλική 

αλκοόλη και ακολούθησε διπλή πέψη τόσο του ενθέµατος όσο και του pΑ3Μ 

πλασµιδιακού φορέα µε τα ένζυµα NheI και ApaI της Takara (βλ. πίνακα iii.4). 
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Αντιδραστήρια και διαλύµατα Ποσότητες και τελικές συγκεντρώσεις 

DNA: Πλασµίδιο ή προϊόν PCR 5µg 
Ρυθµιστικό διάλυµα Takara L 10x 1x 

NheI Takara (Cαρχ=2units/µL) 5µL (2units ενζύµου/µg DNA) 
ApaI Takara (Cαρχ=2units/µL) 5µL (2units ενζύµου/µg DNA) 

BSA 10x (Bovine Serum Albumin) 1x 
Αποστειρωµένο Η2Οdd Προσθέτουµε µέχρι τον όγκο των 30-

50µL 
 

Πίνακας iii.4  Συστατικά και ποσότητες της αντίδρασης διπλής πέψης του pΑ3Μ και 
του ενθέµατος (κωδικοποιούσα αλληλουχία hκ-OR) µε τα ένζυµα NheI και ApaI της 
Takara.  
 
Η πέψη των DNA έγινε σε υδατόλουτρο στους 37οC για 16 ώρες. Ο κοµµένος φορέας 
και το ένθεµα αφού καθαρίστηκαν όπως περιγράφεται στον πίνακα iii.1  
χρησιµοποιήθηκαν για αντίδραση T4 λιγάσης η οποία θα περιγραφεί παρακάτω.  
 
2.2.2.β ∆ηµιουργία της επισηµασµένης µε τον αντιγονικό επίτοπο της 

αιµαγλουτινίνης (HA) RGS2 του ποντικού (HA-RGS2) 

Στόχος της συγκεκριµένης κλωνοποίησης ήταν η επισήµανση της RGS2 

πρωτεΐνης του ποντκού µε τον αντιγονικό επίτοπο της αιµαγλουτινίνης HA 

(YPYDVPNYA) προκειµένου να γίνεται δυνατή η ανίχνευση της RGS2 ευκολότερα 

µε κατάλληλο anti-ΗΑ αντίσωµα δεδοµένου ότι τα anti-RGS2 αντισώµατα που 

κυκλοφορούν στο εµπόριο δεν ανιχνεύει την πρωτεΐνη µε µεγάλη ευαισθησία. Για την 

επισήµανση της RGS2 µε τον επίτοπο ΗΑ χρησιµοποιήθηκε ο φορέας pCDNA3-HA 

που φέρει µία ΗΑ αλληλουχία στην 5΄ περιοχή του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης 

που χρησιµεύει για την ένθεση αλληλουχιών. Για τη δηµιουργία της HA-RGS2 

επιλέχτηκε ολόκληρη η κωδικοποιούσα αλληλουχία RGS2 πρωτεΐνης του ποντκού 

(635bp, 211 αµινοξέα) και πολλαπλασιάστηκε µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης 

(PCR) από τον φορέα κλωνοποίησης που την έφερε τον pCMV-Sport 6 (DNA 

µήτρα). Όπως και για την κλωνοποίηση του myc-hκ-OR έτσι και για την δηµιουργία 

της HA-RGS2 χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της κατευθυνόµενης κλωνοποίησης του 

RGS2 cDNA µε προσανατολισµένη εισδοχή η οποία έγινε µε χρήση δύο 

διαφορετικών περιοριστικών ενζύµων που επιλέχτηκαν από τον πολυσύνδεσµο του 

πλασµιδίου στόχου pCDNA3-HA. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκαν οι παρακάτω 2 

εκκινητές : 

Πρόσθιος 5′-ATTCGGATCCACAAAGTGCCATGTTCCTGGCTG-3′ 
Αντίστροφος 5′- ATACCTCGAGTCATGTAGCATGGGGCTCCG -3′ 
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Ο πρόσθιος εκκινητής περιείχε θέση για την περιοριστική ενδονουκλεάση BamHI (G-

GATCC) ενώ ο αντίστροφος για την XhoI (C-TCGAG) καθώς και το κωδικόνιο 

λήξης TCA συµπληρωµατικό του κωδικωνίου UGA. Η παύλες στις αλληλουχίες 

στόχους των  ενζύµων δείχνουν την ακριβή θέση κοπής. ∆ίπλα στις θέσεις 

περιορισµού προστέθηκαν 3 ή 4 νουκλεοτίδια ακόµα για την διευκόλυνση της δράσης 

των ενζύµων. Η αντίδραση PCR και οι συνθήκες στις οποίες έγινε περιγράφεται 

στoυς πίνακες iii.5 και iii.6. Για την αντίδραση PCR χρησιµοποιήθηκε η πολυµεράση 

Pfu της Promega η οποία επίσης διαθέτει ικανότητα proofreading και οι αντιδράσεις 

PCR έγιναν σε τελικό όγκο 50µL.   

 

Αντιδραστήρια και διαλύµατα Ποσότητες και τελικές συγκεντρώσεις 

Ρυθµιστικό διάλυµα  10x για την Pfu της 
Promega (περιέχει 20mM MgSO4) 

1x 

DNA µήτρα pCMV-Sport 6 40pg 
Πρόσθιος εκκινητής (Cαρχ=10µΜ) Cτελ=0,6µΜ 

Αντίστροφος εκκινητής (Cαρχ=10µΜ) Cτελ=0,6µΜ 
∆ιάλυµα δεοξυριβονουκλεοτιδίων 
(dNTPs) (Cαρχ=10mΜ/έκαστο)  

Cτελ=0,2mΜ/έκαστο 

Pfu DNA polymerase της Promega 
(Cαρχ=5units ενζύµου/µL) 

Cτελ=0,5 µL ενζύµου/αντίδραση 

Αποστειρωµένο Η2Οdd Προσθέτουµε µέχρι τον όγκο των 50µL 
 
Πίνακας iii.5  Συστατικά και ποσότητες των αντιδρώντων της PCR για τον 
πολλαπλασιασµό της κωδικοποιούσας αλληλουχίας της RGS2  
 
 

Στάδια Θερµοκρασία (
0
C) Χρόνος 

(min) 

Αριθµός κύκλων 

επανάληψης 

1. Αρχική αποδιάταξη 95 2 x1 
2. Αποδιάταξη 95 1 x5 

(Επανάληψη των 
σταδίων 2-4) 

3. Αναδιάταξη 56 1 

4. Επιµήκυνση 73 2 

5. Αποδιάταξη 95 1 x30 
(Επανάληψη των 
σταδίων 5-7) 6. Αναδιάταξη 61 1 

7. Επιµήκυνση 73 2 

8. Τελική επιµήκυνση 73 5 x1 

9. Συντήρηση 4 ∞  

 
Πίνακας iii.6 Πρόγραµµα αντίδρασης PCR για τον πολλαπλασιασµό της 
κωδικοποιούσας αλληλουχίας της RGS2  
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Το προϊόν της PCR καθαρίστηκε σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται 

στον πίνακα iii.1 µε ΦΧΙ και ακολούθησε διπλή πέψη τόσο του ενθέµατος όσο και 

του pCDNA3-HA πλασµιδιακού φορέα µε τα ένζυµα BamHI και ΧhoI της Takara.  

Αντιδραστήρια και διαλύµατα Ποσότητες και τελικές 

συγκεντρώσεις 

DNA: Πλασµίδιο ή προϊόν PCR 5µg 
Ρυθµιστικό διάλυµα Takara K 10x 1x 
BamHI Takara (Cαρχ=2units/µL) 5µL (2units ενζύµου/µg DNA) 
ΧhoI Takara (Cαρχ=2units/µL) 5µL (2units ενζύµου/µg DNA) 

Αποστειρωµένο Η2Οdd Προσθέτουµε µέχρι τον όγκο των 30-
50µL 

 

Πίνακας iii.7  Συστατικά και ποσότητες της αντίδρασης διπλής πέψης του pCDNA3-
HA και του ενθέµατος (κωδικοποιούσα αλληλουχία της RGS2 ποντικού) µε τα 
ένζυµα BamHI και ΧhoI της Takara.  
 
Η πέψη των DNA έγινε σε υδατόλουτρο στους 37οC για 16 ώρες σε τελικό όγκο 

50µL ή για 3 ώρες σε τελικό όγκο 30µL. Ο κοµµένος φορέας και το ένθεµα αφού 

καθαρίστηκαν όπως περιγράφεται στον πίνακα  iii.1,  χρησιµοποιήθηκαν για 

αντίδραση T4 λιγάσης η οποία θα περιγραφεί παρακάτω.  

 

2.2.2.γ ∆ηµιουργία της επισηµασµένης µε τον αντιγονικό επίτοπο των έξι 

ιστιδινών (6xHis) ελλειµµατικής στο αµινοτελικό άκρο RGS4 αρουραίου 

(∆ΝRGS4) 

 

Σκοπός της συγκεκριµένης κλωνοποίησης ήταν η δηµιουργία µιας ελλειµατικής 

µορφής της RGS4 πρωτεΐνης του αρουραίου (συνολικού µήκους 105 αµινοξέων),  

από την οποία λείπουν τα 57 πρώτα αµινοξέα του αµινοτελικού της άκρου (∆ΝRGS4) 

και η επισήµανση της µε τον αντιγονικό επίτοπο των 6 ιστιδινών (6xHis) για 

παραγωγή από βακτηριακά κύτταρα Ε. coli BL21. Η διαδικασία αυτή είχε σαν 

απώτερο στόχο να καθίσταται δυνατή η αποµόνωσή και ο καθαρισµός της πρωτεΐνης 

αυτής από κολώνα σφαιριδίων νικελίου ούτως ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

πειράµατα in vitro συγκατακρήµνισης (in vitro pulldowns) και να ανιχνευτεί µε 

µεγάλη ευαισθησία µε κατάλληλο anti-His αντίσωµα για να διαπιστωθεί ο ρόλος της 

έλλειψης του αµινοτελικού άκρου στην ικανότητα αλληλεπίδρασης της RGS4 

πρωτεΐνης µε άλλα µόρια. Για την επισήµανση της ∆ΝRGS4 µε τον επίτοπο 6xHis 

χρησιµοποιήθηκε ο φορέας pET28b+ που φέρει δυο αλληλουχίες επισήµανσης για 

6xHis µια στο 5΄άκρο του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης (open reading frame ή ORF) 

που βρίσκεται ο πολυσύνδεσµος και µια στο 3΄ άκρο του ORF. Αξιοποιήθηκε η 
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3΄αλληλουχία επισήµανσης για 6xHis έτσι ώστε να παραχθεί µια ∆ΝRGS4 µε 6 

ιστιδίνες στο καρβοξυτελικό της άκρο (∆ΝRGS4-His). Για τη δηµιουργία της 

∆ΝRGS4-His επιλέχτηκε η περιοχή της κωδικοποιούσας αλληλουχίας της πρωτεΐνης 

που αντιστοιχούσε από το 58ο αµινοξικό κατάλοιπο έως το 105ο (µε πράσινο) 

προκειµένου να απουσιάζουν τα 57 πρώτα αµινοξέα που αντιστοιχούν στο 

αµινοτελικό της άκρο (µε κόκκινο) από τον φορέα. Έτσι το µήκος της επιλεγµένης 

περιοχής της πρωτεΐνης ήταν 148 αµινοξέα και 444bp. 

 

Όπως και παραπάνω επιλέχθηκε η διαδικασία της κατευθυνόµενης κλωνοποίησης και 

η περιοχή της κωδικοποιούσας αλληλουχίας της RGS4 που µας ενδιέφερε 

πολλαπλασιάστηκε µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) από τον φορέα 

κλωνοποίησης που την έφερε τον pQE60 (DNA µήτρα). Για να επιτευχθεί η 

προσανατολισµένη εισδοχή του ενθέµατος στον πλασµιδιακό φορέα στόχο pET28b+ 

σχεδιάστηκαν οι παρακάτω 2 εκκινητές: 

Πρόσθιος 5′-ATGTCCATGGAGAAATGGGCTGAATCGCTGG-3′ 
Αντίστροφος 5′-ATACCTCGAGGGCACACTGAGGGACTAG-3′ 
 
Ο πρόσθιος εκκινητής περιείχε θέση για την περιοριστική ενδονουκλεάση NcoI (C-

CATGG) καθώς και το κωδικόνιο έναρξης ATG ενώ ο αντίστροφος για την XhoI 

(C-TCGAG). Η παύλες στις αλληλουχίες στόχους των  ενζύµων δείχνουν την ακριβή 

θέση κοπής. ∆ίπλα στις θέσεις περιορισµού προστέθηκαν 4 νουκλεοτίδια ακόµα για 

την διευκόλυνση της δράσης των ενζύµων. Η αντίδραση PCR και οι συνθήκες στις 

οποίες έγινε περιγράφεται στoυς πίνακες iii.8 και iii.9. Για την αντίδραση PCR 

χρησιµοποιήθηκε η πολυµεράση Pfu της Fermentas η οποία επίσης διαθέτει 

ικανότητα proofreading και οι αντιδράσεις PCR έγιναν σε τελικό όγκο 50µL.   

 
Αντιδραστήρια και διαλύµατα Ποσότητες και τελικές συγκεντρώσεις 

Ρυθµιστικό διάλυµα  10x της Pfu 
Fermentas (περιέχει 20mM MgSO4) 

1x 

DNA µήτρα pQE60 150ng 
Πρόσθιος εκκινητής (Cαρχ=10µΜ) Cτελ=0,6µΜ 

Αντίστροφος εκκινητής (Cαρχ=10µΜ) Cτελ=0,6µΜ 
∆ιάλυµα δεοξυριβονουκλεοτιδίων Cτελ=0,4mΜ/έκαστο 

  Αλληλουχία της RGS4 του αρουραίου (RGS4  Rattus norvegicus) 

  1 mckglaglpa sclrsakdmk hrlgfllqks dscehssshs kkdkvvtcqr vsqeevkkwa 

 61 eslenlinhe cglaafkafl kseyseenid fwisceeykk ikspsklspk akkiynefis 

121 vqatkevnld sctreetsrn mleptitcfd eaqkkifnlm ekdsyrrflk srfyldltnp 

181 sscgaekqkg akssadctsl vpqca 
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(dNTPs) (Cαρχ=10mΜ/έκαστο)  
Pfu DNA polymerase της Fermentas  0,5µL ενζύµου/αντίδραση 

Αποστειρωµένο Η2Οdd Προσθέτουµε µέχρι τον όγκο των 50µL 
 
Πίνακας iii.8  Συστατικά και ποσότητες των αντιδρώντων της PCR για τον 
πολλαπλασιασµό της κωδικοποιούσας αλληλουχίας που αντιστοιχεί στην ∆ΝRGS4.   
 

 

Στάδια Θερµοκρασία (
0
C) Χρόνος 

(min) 

Αριθµός κύκλων 

επανάληψης 

1. Αρχική αποδιάταξη 95 5 x1 
2. Αποδιάταξη 95 1 x5 

(Επανάληψη των 
σταδίων 2-4) 

3. Αναδιάταξη 48 1 

4. Επιµήκυνση 72 1 

5. Αποδιάταξη 95 1 x25 
(Επανάληψη των 
σταδίων 5-7) 6. Αναδιάταξη 56 1 

7. Επιµήκυνση 72 1 

8. Τελική επιµήκυνση 72 5 x1 

9. Συντήρηση 4 ∞  

 
Πίνακας iii.9 Πρόγραµµα αντίδρασης PCR για τον πολλαπλασιασµό της 
κωδικοποιούσας αλληλουχίας για την ∆ΝRGS4  
 

Το προϊόν της PCR (ένθεµα) καθαρίστηκε σύµφωνα µε το στάδιο 3 του πίνακα 

iii.1 µε ΦΧΙ και ακολούθησε διπλή πέψη τόσο του ενθέµατος όσο και του pET28b+ 

πλασµιδιακού φορέα µε τα ένζυµα NcoI και ΧhoI της New England Biolabs (NEB).  

 

Αντιδραστήρια και διαλύµατα Ποσότητες και τελικές συγκεντρώσεις 

DNA: Πλασµίδιο ή προϊόν PCR 5µg 
Ρυθµιστικό διάλυµα 2 της NEB 10x 1x 

NcoI NEB (Cαρχ=2units/µL) 5µL (2units ενζύµου/µg DNA) 
ΧhoI NEB (Cαρχ=2units/µL) 5µL (2units ενζύµου/µg DNA) 

BSA 10x 1x 
Αποστειρωµένο Η2Οdd Προσθέτουµε µέχρι τον όγκο των 30-

50µL 
 

Πίνακας iii.10  Συστατικά και ποσότητες της αντίδρασης διπλής πέψης του pET28b+ 
και του ενθέµατος (κωδικοποιούσα αλληλουχία για την ∆ΝRGS4) µε τα ένζυµα NcoI 
και ΧhoI της NEB.  
 
Η πέψη των DNA έγινε σε υδατόλουτρο στους 37οC για 16 ώρες σε τελικό όγκο 

50µL ή για 3 ώρες σε τελικό όγκο 30µL. Ο κοµµένος φορέας και το ένθεµα αφού 

καθαρίστηκαν και αποµονώθηκαν από πήκτωµα αγαρόζης όπως περιγράφεται στον 
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πίνακα  iii.1  και χρησιµοποιήθηκαν για την αντίδραση της T4 λιγάσης η οποία θα 

περιγραφεί παρακάτω. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιµοποιήθηκε επίσης 

η ελλειµατική στο αµινοτελικό άκρο ανθρώπινη RGS4 επισηµασµένη µε τον επίτοπο 

HA της αιµαγλουτινίνης (ΗΑ-∆ΝRGS4) της οποίας η κατασκευή έγινε µε αντίστοιχο 

τρόπο µε την ∆ΝRGS4-HIS χρησιµοποιώντας όµως τον φορέα για έκφραση σε 

κύτταρα θηλαστικών pCDNA3-HA και η κλωνοποίηση αυτή περιγράφεται αναλυτικά 

στην διδακτορική διατριβή του Λεωνίδα Ι. Λεοντιάδη (2012). 

 

2.2.2.δ ∆ηµιουργία χιµαιρικών πεπτιδίων του καρβοξυτελικού άκρου του 

ανθρώπινου κ-OR (κ-CT) µε την τρανσφεράση της γλουταθειόνης  

Προκειµένου να προσδιοριστεί η ικανότητα διαφόρων περιοχών των οπιοειδών 

υποδοχέων να αλληλεπιδρούν µε άλλες πρωτεΐνες κατασκευάστηκαν χιµαιρικά 

πεπτίδια αυτών των περιοχών συντηγµένα µε την τρανσφεράση S της γλουταθειόνης 

(GST) ώστε να τα χρησιµοποιήσουµε σε πειράµατα in vitro συνκατακρίµνησης (in 

vitro pulldown). Η δηµιουργία GST-χιµαιρικών πεπτιδίων καθιστά εύκολο την 

ακινητοποίησή τους σε σφαιρίδια γλουταθειόνης-σεφαρόζης και τον καθαρισµό τους 

από αυτά αλλά και την ανίχνευσή τους µε κατάλληλο anti-GST αντίσωµα.  

Για την δηµιουργία του GST-χιµαιρικού πεπτιδίου του καρβοξυτελικού άκρου 

του κ-OR (κ-CT) επιλέχτηκε η αλληλουχία του κ-OR cDNA που αντιστοιχεί στην 

περιοχή των τελευταίων 57 αµινοξέων του ανθρώπινου κ-OR (βλ. πίνακας iii.11).   

          κ-CT: 323LNPILYAFLDENFKRCFRDFCFPLKMRMERQSTSRVRNTVQDP 
AYLRDIDGMNKPV 380 

∆Ν25-κ-CT: ……………………………………348LKMRMERQSTSRVRNTVQDP 
AYLRDIDGMNKPV 380 

  Πίνακας iii.11. Αµινοξικές αλληλουχίες του κ-CT και του ∆Ν25-κ-CT. Με 

υπογράµµιση σηµειώνονται τα συντηρηµένα αµινοξέα ανάµεσα στους µ, δ και κ 

υποδοχείς.  

 
Για τον ανασυνδυασµό του κ-CT µε την GST πρωτεΐνη χρησιµοποιήθηκε ο 

φορέας pGEX5x3 που φέρει την κωδικοποιούσα αλληλουχίες για την GST στο 

5΄άκρο του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης (ORF) που βρίσκεται ο πολυσύνδεσµος 

έτσι ώστε να προκύπτει µια GST πρωτεΐνη που στο καρβοξυτελικό της άκρο να έχει 

το πεπτίδιο κ-CT (GST-κ-CT). Η περιοχή των 171bp της 3΄περιοχής της 

κωδικοποιούσας αλληλουχίας (CDS) του ανθρώπινου κ-OR επιλέχτηκε 
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χρησιµοποιώντας ως DNA µήτρα τον pCR4-TOPO φορέα κλωνοποίησης που την 

έφερε και για τον σκοπό αυτό δηµιουργήθηκαν οι εξής δυο εκκινητές:  

Πρόσθιος 5′- CCCGAATTCTAGCCTGAATCCCATTCTC -3′ 
Αντίστροφος 5′- GGGGCTCGAGAATCATACTGGTTTATT CATCCC -3′ 

Ο πρόσθιος εκκινητής περιείχε θέση για την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI (G-

AATTC) ενώ ο αντίστροφος για την XhoI (C-TCGAG) καθώς και το κωδικόνιο 

λήξης TCA συµπληρωµατικό του κωδικωνίου UGA. Η παύλες στις αλληλουχίες 

στόχους των  ενζύµων δείχνουν την ακριβή θέση κοπής. ∆ίπλα στις θέσεις 

περιορισµού προστέθηκαν 3 ή 4 νουκλεοτίδια ακόµα για την διευκόλυνση των 

ενζύµων. Η αντίδραση PCR και οι συνθήκες στις οποίες έγινε περιγράφεται στoυς 

πίνακες iii.12 και iii.13. Για την αντίδραση PCR χρησιµοποιήθηκε η πολυµεράση Pfu 

της Promega και ο τελικός όγκος της αντίδρασης ήταν 50µL.   

Αντιδραστήρια και διαλύµατα Ποσότητες και τελικές συγκεντρώσεις 

Ρυθµιστικό διάλυµα  10x για την Pfu της 
Promega (περιέχει 20mM MgSO4) 

1x 

DNA µήτρα pCR4-TOPO 200pg 
Πρόσθιος εκκινητής (Cαρχ=10µΜ) Cτελ=0,6µΜ 

Αντίστροφος εκκινητής (Cαρχ=10µΜ) Cτελ=0,6µΜ 
∆ιάλυµα δεοξυριβονουκλεοτιδίων 
(dNTPs) (Cαρχ=10mΜ/έκαστο)  

Cτελ=0,2mΜ/έκαστο 

Pfu DNA polymerase της Promega 
(Cαρχ=5units ενζύµου/µL) 

Cτελ=0,5 µL ενζύµου/αντίδραση 

Αποστειρωµένο Η2Οdd Προσθέτουµε µέχρι τον όγκο των 50µL 
Πίνακας iii.12 Συστατικά και ποσότητες των αντιδρώντων της PCR για τον 
πολλαπλασιασµό της κωδικοποιούσας αλληλουχίας που αντιστοιχεί στο κ-CT  
 

 

Στάδια Θερµοκρασία (
0
C) Χρόνος 

(min) 

Αριθµός κύκλων 

επανάληψης 

1. Αρχική αποδιάταξη 95 2 x1 
2. Αποδιάταξη 95 1 x5 

(Επανάληψη των 
σταδίων 2-4) 

3. Αναδιάταξη 56 0,5 

4. Επιµήκυνση 73 2 

5. Αποδιάταξη 95 1 x30 
(Επανάληψη των 
σταδίων 5-7) 6. Αναδιάταξη 60 0,5 

7. Επιµήκυνση 73 2 

8. Τελική επιµήκυνση 73 5 x1 

9. Συντήρηση 4 ∞  

Πίνακας iii.13 Πρόγραµµα αντίδρασης PCR για τον πολλαπλασιασµό της 
κωδικοποιούσας αλληλουχίας του κ-CT 
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Το προϊόν της PCR (ένθεµα) καθαρίστηκε σύµφωνα µε το στάδιο 3 του πίνακα 

iii.1 µε ΦΧΙ και ακολούθησε διπλή πέψη τόσο του ενθέµατος όσο και του pGEX5x3 

πλασµιδιακού φορέα µε τα ένζυµα EcoRI και ΧhoI της Takara.  

Αντιδραστήρια και διαλύµατα Ποσότητες και τελικές συγκεντρώσεις 

DNA: Πλασµίδιο ή προϊόν PCR 5µg 
Ρυθµιστικό διάλυµα H της Takara 10x 1x 

EcoRI Takara (Cαρχ=2units/µL) 5µL (2units ενζύµου/µg DNA) 
ΧhoI Takara (Cαρχ=2units/µL) 5µL (2units ενζύµου/µg DNA) 

Αποστειρωµένο Η2Οdd Προσθέτουµε µέχρι τον όγκο των 50µL 
 

Πίνακας iii.14  Συστατικά και ποσότητες της αντίδρασης διπλής πέψης του 
pGEX5x3 και του ενθέµατος (κωδικοποιούσα αλληλουχία του κ-CT) µε τα ένζυµα 
EcoRI και ΧhoI της Takara.  
 
Η πέψη των DNA έγινε σε υδατόλουτρο στους 37οC για 16 ώρες σε τελικό όγκο. Ο 

κοµµένος φορέας και το ένθεµα αφού καθαρίστηκαν και αποµονώθηκαν από 

πήκτωµα αγαρόζης όπως περιγράφεται στον πίνακα  iii.1  και χρησιµοποιήθηκαν για 

την αντίδραση της T4 λιγάσης η οποία θα περιγραφεί παρακάτω.  

Για την µελέτη της λειτουργίας των υποπεριοχών του καρβοξυτελικού άκρου 

του κ-OR δηµιουργήσαµε επιπλέον ένα GST-χιµαιρικό πεπτίδιο της τελικής περιοχής 

του κ-CT το GST-∆Ν25-κ-CT το οποίο περιελάµβανε µόνο τα 32 τελικά αµινοξέα 

του κ-CT του ανθρώπινου κ-OR (βλ. πίνακας iii.11). Για την επιλογή της περιοχής 

αυτής του κ-CT και τον ανασυνδυασµό της µε την GST πρωτεΐνη χρησιµοποιήθηκαν 

η CDS του ανθρώπινου κ-OR και οι εκκινητές:  

Πρόσθιος 5 -GGGGGAATTCTCTGAAGATGAGGATGGAG-3  
Αντίστροφος 5′- GGGGCTCGAGAATCATACTGGTTTATT CATCCC -3′ 
 

και ο φορέας pGEX5x3 κατά όµοιο τρόπο µε παραπάνω. Ο πρόσθιος εκκινητής 

περιείχε θέση για την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI (G-AATTC) ενώ ο 

αντίστροφος για την XhoI (C-TCGAG) καθώς και το κωδικόνιο λήξης TCA 

συµπληρωµατικό του κωδικωνίου UGA. Οι συνθήκες της αντίδρασης PCR και τα 

διαλύµατα περιγράφονται αναλυτικά στην πτυχιακή εργασία του Χρήστου 

Καρουσσιώτη (2014).  

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιµοποιήθηκαν επίσης τα GST-

χιµαιρικά πεπτίδια των καρβοξυτελικών περιοχών του µ-OR αρουραίου (µ-CT) και δ-

OR ποντικού (δ-CT) καθώς και της τρίτης ενδοκυτταρικής θηλιάς του δ-OR (δ-i3L). 

Για την κατασκευή των πεπτιδίων αυτών χρησιµοποιήθηκε ως DNA µήτρα το cDNA 

των µ- και δ- υποδοχέων αρουραίου και ποντικού αντίστοιχα. Για το µ-CT επιλέχτηκε 
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η κωδικοποιούσα αλληλουχία του µ-OR που αντιστοιχεί στα αµινοξέα 329-398, ενώ 

για την δ-i3L και το δ-CT επιλέχτηκαν οι περιοχές της αµινοξικής αλληλουχίας 239-

261 και 331-372 αµινοξέα αντίστοιχα. Οι περιοχές αυτές των cDNAs επιλέχθηκαν 

αρχικά µε κατάλληλους εκκινητές και ακολουθήθηκε η διαδικασία κλωνοποίησης 

ΤΟΡΟ-cloning της Invitrogen. Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιώντας το ένζυµο 

τοποϊσοµεράση Ι του ιού της δαµαλίτιδας µετέφερε τα ενθέµατα στους φορείς 

κλωνοποίησης pENTR/D-TOPO και σε δεύτερο στάδιο οι κλωνοποιηµένες περιοχές 

µεταφέρθηκαν στους φορείς έκφρασης pDest-15 µε το σύστηµα GATEWAY Cloning 

System της Invitrogen για τη δηµιουργία GST χιµαιρικών πεπτιδίων ώστε να 

εκφράζονται σε βακτηριακά κύτταρα Ε.coli BL21. Ο τρόπος κλωνοποίησης και οι 

εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν περιγράφονται αναλυτικά στην διδακτορική 

διατριβή του Λεωνίδα Ι. Λεοντιάδη (2012) και στο επιστηµονικό άρθρο Georgoussi et 

al.,2006. 

Πίνακας iii.15 Αµινοξικές αλληλουχίες των τµηµάτων των καρβοξυτελικών άκρων 
του µ-OR αρουραίου (µ-CT: 70 αµινοξέα) και του δ-OR ποντικού (δ-CΤ: 62 
αµινοξέα) και της δ- τρίτης ενδοκυτταρικής θηλιάς (δ-i3L) και συντήχθηκαν µε την 
πρωτεΐνη GST για να δηµιουργήσουν χιµαιρικές πρωτεΐνες. Με υπογράµµιση 
σηµειώνονται τα συντηρηµένα αµινοξέα ανάµεσα στους µ, δ και κ υποδοχείς. 

Επιπροσθέτως στην διδακτορική διατριβή αυτή χρησιµοποιήθηκαν επίσης τα 

GST-χιµαιρικά πεπτίδια τµηµάτων του δ-CT που αντιστοιχούσαν στην αρχική 

συντηρηµένη περιοχή του δ-καρβοξυτελικού άκρου µήκους 26 αµινοξέων (∆C36-δ-

CT) και στην τελική µη συντηρηµένη περιοχή µήκους 36 αµινοξέων (∆Ν26-δ-CT). 

Με κατάλληλους εκκινητές επιλέχθηκαν οι περιοχές της κωδικοποιούσας 

αλληλουχίας του δ-OR που αντιστοιχούσαν στα τµήµατα του δ-καρβοξυτελικού 

άκρου και εισήχθησαν µε κατευθυνόµενη κλωνοποίηση στον φορέα pGEX5x3 

προκειµένου να επισηµανθούν µε την GST πρωτεΐνη. Οι εκκινητές που σχεδιάστηκαν 

και οι συνθήκες κλωνοποίησής των ενθεµάτων αυτών περιγράφονται λεπτοµερέστερα 

στην διδακτορική διατριβή του Λεωνίδα Ι. Λεοντιάδη (2012). 

µ-CT :  329 SCLNPVLYAFLDENFKRCFREFCIPTSSTIEQQNSTRVRQNTREHP 
                    STANTVDRTNHQLENLEAETAPLP 398 

δ-CT :  311 SSLNPVLYAFLDENFKRCFRQLCRTPCGRQEPGSLRRPRQATTR 
                    ERVTACTPSDGPGGGAAA 372 

δ-i3L : 239   RLRSVRLLSGSKEKDRSLRRITR 261 
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Πίνακας iii.15 Αµινοξικές αλληλουχίες της συντηρηµένης και της µη συντηρηµένης 
περιοχής του δ-CΤ που συντήχθηκαν µε την πρωτεΐνη GST για να δηµιουργηθούν οι 
χιµαιρικές πρωτεΐνες. Με υπογράµµιση σηµειώνονται τα συντηρηµένα αµινοξέα 
ανάµεσα στους τρεις οπιοειδείς υποδοχείς. 
 

 

2.2.2.ε Αντίδραση T4 λιγάσης για ένωση των ενθεµάτων µε τον πλασµιδιακό 

φορέα και επαλήθευση των θετικών κλώνων 

 Προκειµένου να ενωθούν τα επιθυµητά ενθέµατα µε τους πλασµιδιακούς 

φορείς έκφρασης βάσει των κολλωδών άκρων, που έχουν προκύψει από την δράση 2 

περιοριστικών ενζύµων, γίνεται η αντίδραση της T4 λιγάσης (λιγάση του Τ4 φάγου). 

Το ένζυµο λιγάση ενώνει δυο δίκλωνα κοµµάτια DNA και φυσιολογικά µετέχει στην 

αντιγραφή του DNA στα κύτταρα στο τελικό στάδιο όπου ενώνει τα κοµµάτια 

Okazaki που προκύπτουν από την ασυνεχή αντιγραφή του καθυστερούντος κλώνου. 

Η λιγάση καταλύει τον σχηµατισµό ενός φωσφοδιεστερικού δεσµού µεταξύ της 3 -́

υδροξυλικής οµάδας στο άκρο µιας αλυσίδας DNA και της 5 -́φωσφορικής οµάδας 

στο άκρο µιας άλλης και χρειάζεται µια πηγή ενέργειας για να οδηγήσει αυτή τη 

θερµοδυναµικά δύσκολη αντίδραση. Αυτή η πηγή ενέργειας προέρχεται από το ΑΤΡ 

στην αντίδρασή µας. Το γεγονός ότι τόσο το ένθεµα όσο και ο πλασµιδιακός φορέας 

έχουν υποστεί πέψη από 2 διαφορετικά περιοριστικά ένζυµα αποτρέπει την 

κυκλοποίηση των µορίων αυτών µε τον εαυτό τους δεδοµένου ότι τα µονόκλωνα 

άκρα τους δεν εµφανίζουν µεταξύ τους συµπληρωµατικότητα αλλά επιτρέπει µόνο 

την κυκλοποίηση του ενθέµατος µε τον φορέα. Για να αυξηθεί η απόδοση της 

αντίδρασης της ένωσης του ενθέµατος µε τον πλασµιδιακό φορέα απαιτείται ο 

αριθµός των µορίων του ενθέµατος να είναι πολλαπλάσιος του αριθµού µορίων του 

πλασµιδίου στόχου. Στις κλωνοποιήσεις που περιγράφηκαν στην παρούσα διατριβή 

οι αναλογίες µορίων πλασµιδίου : ενθέµατος  που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: 1:3, 1:6, 

1:9 και 1:12. Σε κάθε αντίδραση T4 λιγάσης χρησιµοποιήθηκαν 150ng µάζας 

πλασµιδίου ενώ για τον υπολογισµό της µάζας του ενθέµατος ακολουθήθηκαν οι 

παρακάτω υπολογισµοί.  

∆C36-δ-CT:311SSLNPVLYAFLDENFKRCFRQLCRTP336....................................         

                           …….…………………………... 
∆Ν26-δ-CT: ………....................…………………….........337CGRQEPGSLRRPRQ                
                      ATTRERVTACTPSDGPGGGAAA 372 
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Για παράδειγµα έστω ότι θέλουµε να ενώσουµε ένα πλασµίδιο 5000bp µε ένα 

ένθεµα 400bp µε αναλογία µορίων πλασµιδίου : ενθέµατος  1:Υ (όπου Υ:3,6,9 ή 12) 

τότε για να υπολογίσουµε την µάζα του ενθέµατος (m ενθέµατος) ακολουθούµε τους 

εξής υπολογισµούς: 

Μόρια ενθέµατος= Υ x Μόρια πλασµιδίου ����  

mενθέµατος / MBενθέµατος = Υ x mπλασµιδίου/ MBπλασµιδίου ���� 

mενθέµατος/µήκος ενθέµατος (bp) = Υ x mπλασµιδίου/µήκος πλασµιδίου 

(bp)���� 

mενθέµατος= Υ x mπλασµιδίου x µήκος ενθέµατος /µήκος πλασµιδίου (bp) 

���� 
οπότε στο παράδειγµά µας: 

mενθέµατος= Υ x 150ng x 400bp / 5000bp = Y x 12ng  

οπότε για Υ=3 ���� mενθέµατος = 36ng 

οπότε για Υ=6 ���� mενθέµατος = 72ng 

οπότε για Υ=9 ���� mενθέµατος = 108ng 

οπότε για Υ=12 ���� mενθέµατος = 144ng 

Όλες οι αντιδράσεις λιγάσης συνοδευόντουσαν παράλληλα από µια αντίδραση 

µάρτυρα στην οποία χρησιµοποιούσαµε µόνο ευθυγραµµισµένο και κοµµένο 

πλασµιδιακό φορέα χωρίς την παρουσία ενθέµατος. Ο λόγος της ύπαρξης αυτής της 

αντίδρασης ήταν για να ελέγξουµε το αν ανάµεσα στα µόρια του κοµµένου µας 

πλασµιδίου υπήρχαν και µόρια που είχαν υποστεί πέψη µόνο µε το ένα εκ των δύο 

περιοριστικών νουκλεασών και αυτό ουσιαστικά θα οδηγούσε σε αυτό-κυκλοποίηση 

του πλασµιδιακού φορέα και σε ψευδώς θετικούς κλώνους βακτηριακούς κλώνους 

αργότερα που θα έφεραν άδειο πλασµιδιακό φορέα. Η αντίδραση λιγάσης 

περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα iii.16.  

 

Αντιδραστήρια και διαλύµατα Ποσότητες και τελικές συγκεντρώσεις 

 
Αντίδραση µάρτυρας  Κανονική αντίδραση 

Ρυθµιστικό διάλυµα λιγάσης 10x    
(100 mM MgCl2, 50 mM ATP, 10 
mM Dithiothreitol, 400 mM Tris-
HCl, pH 7,8 στους 25°C) 

1x 1x 

Τ4 Λιγάση (Fermentas) 
 Cαρχ=5 units/µL 

Cτελ=1 µL 
ενζύµου/αντίδραση 

Cτελ=1 µL 
ενζύµου/αντίδραση 

Πλασµιδιακός φορέας έκφρασης 150ng 150ng 
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Ένθεµα  
- 

mενθέµατος  
(όπως υπολογίζεται 
από τον παραπάνω 
µαθηµατικό τύπο) 

∆ιάλυµα ΑΤP Cαρχ=10mM Cτελ=1mM Cτελ=1mM 

Αποστειρωµένο Η2Οdd Προσθέτουµε µέχρι 
τον όγκο των 50µL 

Προσθέτουµε µέχρι 
τον όγκο των 50µL 

Πίνακας iii.16. Συστατικά και ποσότητες της αντίδρασης Τ4 λιγάσης για την 
εισαγωγή των ενθεµάτων στους πλασµιδιακούς φορείς έκφρασης.  

 
Οι αντιδράσεις πραγµατοποιήθηκαν σε υδατόλουτρο στους 14οC για 16 ώρες. Οι 

κυκλοποιηµένοι φορείς µετασχηµατίσθηκαν σε βακτήρια E. coli DH5α (βλ. 2.1.1.γ ), 

τα οποία εµβολιάστηκαν σε τρυβλία µε άγαρ παρουσία 100 µg/mL αµπικιλλίνης ή 30 

µg/mL καναµυκίνης, ανάλογα µε το γονίδιο ανθεκτικότητας που έφερε ο εκάστοτε 

φορέας. Από τις αποικίες που αναπτύχθηκαν στα τρυβλία επιλέχθηκαν τυχαία 

κάποιες και εµβολιάστηκαν µε αποστειρωµένη οδοντογλυφίδα ή tip σε 5 mL υγρό 

θρεπτικό υλικό LB µε τα κατάλληλα αντιβιοτικά (βλ. 2.1.1.α) και επωάστηκαν στους 

37οC για 16 ώρες ώστε να αναπτυχθούν. Ακολούθησε αποµόνωση πλασµιδιακού 

DNA µε τη µέθοδο της αλκαλικής λύσης (βλ. 2.2.1.α) και τα πλασµίδια που 

παρήχθησαν κόπηκαν µε τα ίδια περιοριστικά ένζυµα µε τα οποία έγινε η 

κλωνοποίηση προκειµένου να επαληθευτεί η παρουσία ενθέµατος µε ηλεκτροφόρηση 

σε πήκτωµα αγαρόζης και να βρεθούν οι αληθώς θετικοί κλώνοι. Από τους αληθώς 

θετικούς κλώνους παρήχθηκε στη συνέχεια DNA µε mini prep kits το οποίο 

στάλθηκε για αλληλούχιση της ακολολυθίας του ενθέµατος προκειµένου να 

διαπιστωθεί η πιστότητα της ακολουθίας. Για τους πλασµιδιακούς φορείς  pCDNA3-

HA, pA3M, pET28b+ η επιβεβαίωση της παρουσίας του επιθυµητού ενθέµατος  

έγινε µε την χρήση του εκκινιτή Τ7 universal primer µε αλληλουχία 5΄-TAATAC 

GACTCACTATAGGG-3΄ ενώ για τον pGEX5x3 φορέα χρησιµοποιήθηκε ο 

εκκινητής pGEX Fwd primer (ή 5΄ pGEX Sequencing Primer) µε αλληλουχία 5΄- 

GGGCTGGCAAGCCACGTTTGGTG-3΄. 
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2.3 Βιοχηµικές µέθοδοι 

2.3.1 Αποµόνωση κυτταρικών µεµβρανών από κύτταρα και από ιστό εγκέφαλου 

αρουραίου 

∆ιαλύµατα και υλικά: 

∆ιάλυµα PBS 1x: 140 mM NaCl, 3mM KCl, 10mM Na2HPO4, 2mM KH2PO4, pH 

7,6 στους 4οC 

Ρυθµιστικό διάλυµα µεµβρανών (διάλυµα M) :  0,1 mM EDTA, 10 mM Tris-HCl 

pH 7.5 στους 4οC 

Σύριγγα ινσουλίνης µε βελόνα διαµέτρου 26-27G 

Οµογενοποιητής  

Η µέθοδος αυτή µας επιτρέπει την αποµόνωση κυτταρικών µεµβρανών από 

κύτταρα κυτταροκαλλιεργειών ή από ιστούς όπως ο εγκέφαλος αρουραίου και µας 

παρέχει την δυνατότητα να µελετήσουµε τόσο διαµεµβρανικές πρωτεΐνες, όπως οι 

οπιοειδείς υποδοχείς, αλλά και πρωτεΐνες που αγκυροβολούν στην κυτταρική 

µεµβράνη, όπως οι G πρωτεΐνες. Οι κυτταρικές µεµβράνες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την ποσοτική εκτίµηση της έκφρασης ενός υποδοχέα σε µία 

κυτταρική σειρά ή σε έναν ιστό µε πειράµατα πρόσδεσης του συγκεκριµένου 

υποδοχέα µε κατάλληλο ραδιοσηµασµένο αγωνιστή ή ανταγωνιστή, καθώς επίσης 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον φαρµακολογικό χαρακτηρισµό προσδετών των 

υποδοχέων αλλά και την ανίχνευση αλληλεπιδράσεων µε άλλες πρωτεΐνες. 

Αντιστοίχως οι αποµονωµένες κυτταρικές µεµβράνες µπορούν να αποτελέσουν πηγή 

για συγκεκριµένες µεµβρανικές πρωτεΐνες προκειµένου να µελετηθεί ο λειτουργικός 

τους ρόλος και η ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν µε άλλα µόρια.  

Για την αποµόνωση κυτταρικών µεµβρανών από κυτταρικές καλλιέργειες 

ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. Σε κύτταρα καλλιέργειας που έχουν 

διαµολυνθεί ή όχι µε ξένο DNA και έχουν ενεργοποιηθεί ή όχι από αγωνιστή 

αφαιρείται το θρεπτικό υλικό και τα κύτταρα αποκολλώνται από τον πάτο της 

φλάσκας ή του τρυβλίου µε χρήση θρυψίνης και φυγοκεντρούνται για 5min στις 

1500rpm στους 4οC. Στη συνέχεια το κυτταρικό ίζηµα αναδιαλύεται και πλένεται µε 

κρύο PBS 1x στους 4οC. Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται εκ νέου στις 1500 rpm για 5 

λεπτά στους 4οC έτσι ώστε να αποµακρυνθεί το υπερκείµενο διάλυµα PBS. Η 

θερµοκρασία καθ’ όλη τη διάρκεια των διεργασιών διατηρείται στους 4οC 

προκειµένου να περιορίσουµε τη δράση των πρωτεολυτικών ενζύµων των κυττάρων 

και έτσι να αποµονώσουµε λειτουργικές µεµβρανικές πρωτεΐνες. Το ίζηµα των 
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κυττάρων επαναδιαλύεται σε διάλυµα M  (500 µl ανά φλάσκα ή τρυβλίο) στους 40C 

και ακολούθως οµογενοποιείται µε τη χρήση σύριγγας µε βελόνα διαµέτρου 26 G. 

Στη συνέχεια, το κυτταρικό εκχύλισµα φυγοκεντρείται στις 2000rpm για 3min και το 

υπερκείµενο συλλέγεται και επαναφυγοκεντρείται στις 45000 rpm σε 

υπερφυγόκεντρο Optima Beckman (κεφαλή MLA130) ή L8-80M Beckman (κεφαλή 

75Ti), ανάλογα µε την ποσότητα του δείγµατος, για 30min στους 40C. Στη συνέχεια, 

το υπερκείµενο αποµακρύνεται, ενώ το ίζηµα που αποτελεί τις αποµονωµένες 

µεµβράνες επαναδιαλύεται στο διάλυµα διάλυµα M (~200-300µl για κάθε φιάλη ή 

τρυβλίο) και οµογενοποιείται µε τη βοήθεια σύριγγας µε βελόνα διαµέτρου 26 G. Στο 

τελικό µεµβρανικό παρασκεύασµα γίνεται υπολογισµός της συγκέντρωσης της ολικής 

πρωτεΐνης µε τη µέθοδο Bradford (βλ. 2.3.3) και ακολουθεί µοίρασµα σε µικρούς 

όγκους και αποθήκευση στους -800C.  

Για την αποµόνωση κυτταρικών µεµβρανών από εγκεφάλους αρουραίων 

κόβουµε τους εγκεφάλους σε κοµµατάκια (ολόκληρους ή τον φλοιό που είναι 

πλούσιος σε οπιοειδείς υποδοχείς). Τοποθετούµε τα κοµµατάκια σε ειδικό 

οµογενοποιητή και προσθέτουµε παγωµένο διάλυµα M σε αναλογία 5ml διαλύµατος 

ανά 2 εγκεφάλους. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 2500rpm για 15min στους 4oC. Το 

υπερκείµενο το κρατάµε και το φυγοκεντρούµε στις 26000rpm για 15min στους 4oC 

σε υπερφυγόκεντρο. Το ίζηµα αναδιαλύεται σε διάλυµα M και φυγοκεντρείται εκ 

νέου για 15min στις 26000rpm και στους 4oC. Τελικώς το µεµβρανικό ίζηµα 

αναδιαλύεται σε κατάλληλο όγκο διαλύµατος M και οµογενοποιείται είτε µε 

οµογενοποιητή είτε µε σύριγγα ινσουλίνης µε βελόνα διαµέτρου 26 G. Όπως και 

παραπάνω ακολουθεί υπολογισµός της συγκέντρωσης της ολικής πρωτεΐνης µε τη 

µέθοδο Bradford (βλ. 2.3.3) και µοίρασµα σε µικρούς όγκους για αποθήκευση στους -

800C.  

 

2.3.2 Λύση κυττάρων και αποµόνωση διαλυτών κυτταροπλασµατικών 

πρωτεϊνών 

 

∆ιαλύµατα: 

Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα PBS 1x: 140 mM NaCl, 3mM KCl, 10mM Na2HPO4, 2mM 

KH2PO4, pH 7,6 στους 4οC 

∆ιάλυµα αναστολέων προτεασών µε αρχική συγκέντρωση 25x: διάλυση ενός χαπιού 

Complete EDTA-free protease inhibitors κωδ. 11873580001 της Roche Diagnostics 

σε 2mL H2Odd 
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∆ιάλυµα πλύσεων (στους 4οC): PBS 1x, 100 µΜ Na3VO4 και 1 mM PMSF 

(phenylmethylsulfonyl fluoride, αναστολέας προτεασών σερίνης). 

∆ιάλυµα λύσης (στους 4οC):10mM Tris-HCl, pH 7,6 , 1% Triton X-100, 5mM 

Na2EDTA.H2O, 50 mM NaCl, 30mM Na4P207.10H2O, 50mM NaF, 100 µΜ Na3VO4, 

1 mM PMSF, 2 µg/ml λευπεπτίνη  (αναστολέας πρωτεασών κυστεΐνης, σερίνης και 

θρεονίνης), 2 µg/ml αντιπαΐνη (αναστολέας της θρυψίνης και της παπαΐνης), 1 µg/ml 

βενζαµιδίνη (αναστολέας θρυψίνης και πρωτεασών σερίνης), διάλυµα αναστολέων 

προτεασών Roche 1x. Στην περίπτωση που τα κυτταρικά λύµατα χρησιµοποιηθούν 

για τον προσδιορισµό φωσφορυλίωσης ERK1,2 κινασών στο διάλυµα προστίθενται 

και αναστολείς φωσφατασών Phosphatase inhibitor cocktail 2 µε κωδ. P5726, της 

Roche. 

 
Κύτταρα ΗΕΚ293 ή 293F που εκφράζουν τον myc-κ-OR ή τον flag-δ-OR 

υποδοχέα σταθερά και είναι ή όχι παροδικά διαµολυσµένα ώστε να εκφράζουν την 

RGS4 ή την RGS2 αναπτύσσονται σε τρυβλία διαµέτρου 10cm ή 60mm. Τα κύτταρα 

ανάλογα µε το πείραµα ενεργοποιούνται ή όχι µε τους εκλεκτικούς κ ή δ οπιοειδείς 

αγωνιστές για τους επιθυµητούς χρόνους. Μετά το τέλος της επώασης µε τους 

αγωνιστές αποµακρύνεται το θρεπτικό µέσο από τα κύτταρα και ακολουθεί πλύση 

των κυττάρων µε το διάλυµα πλύσεων (5mL/10cm τρυβλίο ή  3mL/60mm τρυβλίο) 

και αφού αποµακρυνθεί και αυτό προστίθεται στα τρυβλία το διάλυµα λύσης 

(700µL/10cm τρυβλίο για τα πειράµατα συγκατακρήµνισης ή 500µL/10cm τρυβλίο 

και 300µL /60mm τρυβλίο για πειράµατα ανίχνευσης φωσφορυλίωσης ERK1,2 

κινασών). Τα κύτταρα αποκολλώνται µηχανικά από το δάπεδο των τρυβλίων µε 

βοήθεια ειδικής «ξύστρας» και συλλέγονται σε eppendorf 1,5mL, οµογενοποιούνται 

µε χρήση σύριγγας ινσουλίνης και αφήνονται στον πάγο για 30min. Η περιεκτικότητα 

του διαλύµατος λύσης σε αναστολείς πρωτεασών και το γεγονός ότι όλη η διαδικασία 

γίνεται στους 4οC προστατεύει τις πρωτεΐνες που αποµονώνονται κατά την λύση των 

κυττάρων από την δράση των πρωτεασών που απελευθερώνονται. Μετά το πέρας του 

µισαώρου ακολουθεί φυγοκέντρησή τους στις 3000 rpm για 10min στους 4οC 

προκειµένου να διαχωριστούν οι διαλυτές πρωτεΐνες από τα αδιάλυτα συστατικά των 

κυττάρων. Το υπερκείµενο της φυγοκέντρησης που αποτελεί το κυτταρικό 

πρωτεϊνικό εκχύλισµα µεταφέρεται προσεκτικά σε νέο eppendorf. Μικρή ποσότητα 

του καθαρού κυτταρικού λύµατος χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της 

συγκέντρωσης της πρωτεΐνης µε τη µέθοδο Bradford (παράγραφος 2.3.3) ενώ το 
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υπόλοιπο κυτταρικό λύµα είτε χρησιµοποιείται απευθείας σε πείραµα (όπως στην 

περίπτωσης της ανίχνευσης φωσφορυλίωσης ERK1,2 κινασών) είτε αποθηκεύεται 

στους -200C για να χρησιµοποιηθεί τις επόµενες µέρες.  

 

2.3.3 Ποσοτικός προσδιορισµός της συγκέντρωσης πρωτεΐνης µε τη µέθοδο 

Bradford 

∆ιαλύµατα  και υλικά: 

Πυκνό αρχικό διάλυµα Bradford: 350mg χρωστικής Coomassie Blue G-250 

(Sigma, B-1131), 100 mL 95% αιθανόλη και 200 mL 85% φωσφορικού οξέος 

(H3PO4). Προστίθεται H2Odd σε τελικό όγκο 1L. Το διάλυµα διατηρείται σε σκοτεινό 

δοχείο σε θερµοκρασία δωµατίου και είναι ιδιαίτερα σταθερό και µπορεί να 

διατηρηθεί σε σκοτεινό δοχείο σε θερµοκρασία δωµατίου, για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. 

Bradford διάλυµα εργασίας: 15mL από το πυκνό αρχικό διάλυµα, 15mL 85% 

H3PO4, 7,5 mL 95% αιθανόλης, προσθήκη H2Odd  µέχρι τελικού όγκου 250mL. Πριν 

τη χρήση γίνεται καλή ανάδευση και διήθηση της ποσότητας του διαλύµατος που θα 

χρειαστούµε. 

Πρότυπο διάλυµα πρωτεΐνης: ∆ιάλυµα αλβουµίνης ορού βοός (BSA) µε κωδ. 

A6588,0100, της AppliChem σε συγκέντρωση 1 mg/mL. 

Σωλήνες RIA των 5 mL 

Κυψελίδες φασµατοφωτόµετρου 

Φασµατοφωτόµετρo  

Η µέθοδος Bradford είναι µια χρωµατοµετρική µέθοδος για την µέτρηση της 

ολικής συγκέντρωσης πρωτεΐνης σε ένα διάλυµα ή σε ένα κυτταρικό παρασκεύασµα 

και βασίζεται στην ικανότητα της χρωστικής Coomassie Brilliant blue (G-250) που 

είναι αρνητικά φορτισµένη να δηµιουργεί ασθενείς, µη οµοιοπολικούς δεσµούς µε τις 

πλευρικές αλυσίδες της αργινίνης καθώς και µε αυτές αρωµατικών αµινοξικών 

καταλοίπων της επιφάνειας των πρωτεϊνών (Bradford, 1976). Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα την µετατόπιση του µέγιστου οπτικής απορρόφησης της χρωστικής από 

τα 465nm στα 595nm µε την απορρόφηση να αυξάνει µε τρόπο ανάλογο µε τη 

συγκέντρωση της πρωτεΐνης στο δείγµα. Η αντίδραση σύνδεσης της πρωτεΐνης του 

δείγµατος µε τη χρωστική πραγµατοποιείται πολύ γρήγορα (εντός 2min) και η 

απορρόφηση αυξάνεται µε την πάροδο της ώρας και µετράται µε 

φασµατοφωτόµετρο. Η ένταση του χρώµατος του συµπλόκου πρωτεΐνης-χρωστικής 
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εξαρτάται από τη συγκέντρωση της πρωτεΐνης στο διάλυµα και το σύµπλοκο 

παραµένει σταθερό για µια ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας είναι κατάλληλο προς 

µέτρηση. 

Προκειµένου να προσδιορίσουµε την συγκέντρωση της πρωτεΐνης σε ένα 

άγνωστο δείγµα απαιτείται η δηµιουργία µιας καµπύλης αναφοράς συσχέτισης της 

µάζας της πρωτεΐνης µε την µετρούµενη οπτική απορρόφηση. Για δηµιουργήσουµε 

αυτή την καµπύλη αναφοράς χρησιµοποιούµε πρότυπα διαλύµατα γνωστών 

συγκεντρώσεων της πρωτεΐνης BSA τα οποία φωτοµετρούµε και από τις µετρήσεις 

που προκύπτουν δηµιουργούµε την καµπύλη µε την µάζα του BSA σε µg στον άξονα 

των Χ και την οπτική απορρόφηση στον άξονα των Υ. Στη συνέχεια βάσει της 

καµπύλης αυτής συσχετίζουµε την οπτική απορρόφηση που µας δίνει το άγνωστό µας 

δείγµα µε την καµπύλη και έτσι υπολογίζουµε τη ποσότητα της πρωτεΐνης στο δείγµα 

µας σε µg. Η µέθοδος Bradford γενικά δεν επηρεάζεται από κατιόντα, και 

υδατάνθρακες ή άλλες ουσίες  όπως είναι η γλυκερόλη. Όµως κάποια απορρυπαντικά 

όπως το sodium dodecyl sulfate (SDS) και το Triton X-100 σε συγκεντρώσεις 

µεγαλύτερες από το 0,1% β.κ.ο., όπως και τα ισχυρώς βασικά διαλύµατα, µπορούν να 

αλλοιώσουν τις µετρήσεις αυτής της µεθόδου. 

Οι ποσότητες του BSA των προτύπων διαλυµάτων είναι 3,5,8,10,12 και 15µg 

και φτιάχνονται εις διπλούν σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν λαµβάνοντας 

τα αντίστοιχα µL από το πρότυπο διάλυµα BSA 1mg/mL=1µg/µL. Όλα τα πρότυπα 

διαλύµατα χρησιµοποιούν ως διαλύτη αυτόν που έχει χρησιµοποιηθεί και στα 

δείγµατα ενδιαφέροντος. Ως «τυφλό» διάλυµα (µάρτυρας) χρησιµοποιείται διάλυµα 

που περιέχει µόνο τον διαλύτη, χωρίς την παρουσία BSA και η οπτική του 

απορρόφηση χρησιµοποιείται για τον µηδενισµό του φασµατοφωτοµέτρου. Αφού 

δηµιουργηθούν τα πρότυπα διαλύµατα και τα δείγµατα προς µέτρηση σε όλα 

προστίθεται 1mL από το Bradford διάλυµα εργασίας. Στη συνέχεια γίνεται έντονη 

ανάδευση των δειγµάτων, και παραµονή τους σε θερµοκρασία δωµατίου για 5min και 

ακολουθεί η φωτοµέτρησή τους στα 595nm. 

Για την µέτρηση της συγκέντρωσης των άγνωστων δειγµάτων από την 

αποµόνωση κυτταρικών µεµβρανών γίνεται αραίωση αυτών 1:20 και 1:40 σε τελικό 

όγκο 100µL, µε τα δείγµατα πάντα εις διπλούν. Επειδή το διάλυµα διαλυτοποίησης 

των µεµβρανών (0,1mM EDTA, 10mM Tris-HCl) δεν περιέχει κάποιον παράγοντα 

που να αλλοιώνει την οπτική πυκνότητα των δειγµάτων ο διαλύτης που 
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χρησιµοποιείται τόσο στα πρότυπα διαλύµατα όσο και στο τυφλό είναι το νερό και τα 

δείγµατα φτιάχνονται σύµφωνα µε τον πίνακα iii.17 

 

Αριθµός  

δείγµατος 

∆ιαλύτης  

(H2Od σε µl) 

BSA (1 

mg/ml) 

(µl) 

Άγνωστο 

δείγµα (µl) 

Αντιδραστήριο 

Bradford (ml) 

1-2 100 0 - 1 

3-4 97 3 - 1 

5-6 95 5 - 1 

7-8 92 8 - 1 

9-10 90 10 - 1 

11-12 88 12 - 1 

13-14 85 15 - 1 

15-16 95 - 5 1 

17-18 97,5 - 2,5 1 
Πίνακας iii.17. Προετοιµασία των δειγµάτων της πρότυπης καµπύλης και των 
µεµβρανικών παρασκευασµάτων για τον ποσοτικό προσδιορισµό της πρωτεΐνης τους. 
 

 

Αριθµός  

δείγµατος 

H2Odd 

(µl) 

∆ιάλυµα 

λύσης 

αραιωµένο 

(1:20) (µl 

BSA (1 

mg/ml) 

(µl) 

Άγνωστο 

δείγµα (µl) 

Αντιδραστήριο 

Bradford (ml) 

1-2 50 50 0 - 1 

3-4 47 50 3 - 1 

5-6 45 50 5 - 1 

7-8 42 50 8 - 1 

9-10 40 50 10 - 1 

11-12 38 50 12 - 1 

13-14 35 50 15 - 1 

15-16 50 50 - 50 1 
Πίνακας iii.18. Προετοιµασία των δειγµάτων της πρότυπης καµπύλης και των 
κυτταρικών λυµάτων για τον ποσοτικό προσδιορισµό της πρωτεΐνης τους.  
 

Για την µέτρηση της συγκέντρωσης των άγνωστων δειγµάτων από την 

αποµόνωση κυτταρικών εκχυλισµάτων επειδή το διάλυµα λύσης (βλ. 2.3.2) περιέχει 

Triton X-100 1% αραιώνουµε τα δείγµατά µας 1:20 και χρησιµοποιούµε προς 

µέτρηση 50µL από αυτή την αραίωση ενώ τόσο στα πρότυπα δείγµατα όσο και στο 
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τυφλό µας στον διαλύτη µας προσθέτουµε ίσο όγκο (50µL) διαλύµατος λύσης µε 

αραίωση 1:20. Οπότε προκύπτει ο πίνακας δειγµάτων iii.18. Bάσει της εκάστοτε 

καµπύλης αναφοράς που προκύπτει υπολογίζεται η συγκέντρωση του κάθε δείγµατος 

σε µg/µl λαµβάνοντας υπ’ όψη την εκάστοτε αραίωση. 

 

2.3.4 Έκφραση ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών σε βακτήρια 

Προκειµένου να µελετήσουµε µία πρωτεΐνη και να διερευνήσουµε την σχέση 

της δοµής µε τη λειτουργία της είναι χρήσιµο να παράγουµε σε µεγάλη ποσότητα την 

πρωτεΐνη µας και να την αποµονώσουµε σε καθαρή µορφή. Τα βακτηριακά 

κυτταρικά συστήµατα µας δίνουν την δυνατότητα να παράγουµε πρωτεΐνες σε πολύ 

µεγάλες ποσότητες και λόγω της προκαρυωτικής τους δοµής µας εξυπηρετούν στο να 

µπορούµε να αποµονώσουµε τις πρωτεΐνες ενδιαφέροντος σχετικά εύκολα. Τα 

βακτηριακά κύτταρα µπορούν εύκολα να µετασχηµατισθούν από κατάλληλους 

πλασµιδιακούς φορείς (βλ.2.1.1.γ) που κωδικοποιούν για τις επιθυµητές 

ανασυνδυασµένες πρωτεΐνες και να πολλαπλασιάσουν το επιθυµητό γονίδιο 

κληρονοµώντας το και εκφράζοντας το µε επισωµατικό τρόπο. Οι πλασµιδιακοί 

φορείς χάρη σε ειδικές ρυθµιστικές περιοχές της  αλληλουχίας τους ρυθµίζουν τόσο 

την αυτοαντιγραφή τους όσο και την έκφραση της επιθυµητής πρωτεΐνης σε υψηλά 

επίπεδα καθώς και την εξελικτική επιλογή των βακτηρίων που τα φέρουν χάρη σε 

γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά που φέρουν.  

 

2.3.4.α Έκφραση και καθαρισµός των GST χιµαιρικών πεπτιδίων του κ-

καρβοξυτελικού άκρου  

∆ιαλύµατα και υλικά: 

Θρεπτικό υπόστρωµα LB: 170 mM NaCl (10g/L), εκχύλισµα ζύµης 5g/L, 

βακτηριακή τρυπτόνη 10g/L, pH 7  (για το στερεό υπόστρωµα LB προσθέτουµε και 

15g/L άγαρ) 

PBS 1x (στους 4οC): 140mM NaCl, 3mM KCl, 10mM Na2HPO4, 2 mM KH2PO4, pH 

7,6  

PBS µε αναστολείς (στους 4οC): PBS 1x µε 0,2mM PMSF, 20µg/mL λευπεπτίνης, 

20µg/mL αντιπαΐνης και 1x διάλυµα αναστολέων προτεασών Complete EDTA-free 

protease inhibitors (βλ. 2.3.2) 

∆ιάλυµα λύσης βακτηριακών κυττάρων (στους 4οC): ∆ιάλυµα PBS που περιέχει 

1% Triton Χ-100, 0,2mM PMSF, 20µg/mL λευπεπτίνης, 20µg/mL αντιπαΐνης, 1 χάπι 
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(ανά 10mL διαλύµατος λύσης) από το µίγµα αναστολέων πρωτεασών Complete Mini, 

EDTA-free  

∆ιάλυµα έκπλυσης: PBS 1x, 1% Igepal  

Λοιπά υλικά:  

- ∆ιάλυµα αµπικιλλίνης αρχικής συγκέντρωσης 100 mg/mL και τελικής 

συγκέντρωσης 100µg/mL 

- IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside) 0,5Μ 

- ∆ιάλυµα αραβινόζης 20% β.κ.ο. 

- διάλυµα 50% σφαιριδίων γλουταθειόνης-σεφαρόζης ή γλουταθειόνης-αγαρόζης σε 

PBS 1x 

- µηχάνηµα υπερήχων UP200S Ultrasonic processor (Hielscher GmbH) 

Αναγωγικό διάλυµα διαλυτοποίησης δειγµάτων (2x SDS Sample buffer ή 2x 

Laemmli buffer): 100mM Tris-HCl, pH 6,8 , 4% κ.ο. SDS, 20% κ.ο. γλυκερόλη, 

0,2% κ.ο. κυανούν της βρωµοφαινόλης, 200mM β-µερκαπτοαιθανόλη 

 

Από τους θετικούς και επιβεβαιωµένους µε αλληλούχιση βακτηριακούς 

κλώνους E. coli DH5a που δηµιουργήθηκαν όπως περιγράφεται στην παράγραφο 

2.2.2.ε αποµονώνεται DNA και χρησιµοποιείται για τον µετασχηµατισµό βακτηρίων 

του στελέχους BL21 της E. coli προκειµένου στη συνέχεια να προχωρήσουµε στην 

παραγωγή του GST-χιµαιρικού πεπτιδίου του κ-καρβοξυτελικού άκρου. Το στέλεχος 

BL21 επιτρέπει την υψηλής απόδοσης πρωτεϊνική παραγωγή από οποιοδήποτε 

πλασµιδιακό γονίδιο και εξασφαλίζει την πρωτεΐνικη σταθερότητα διότι φέρει 

κατασταλτικές µεταλλάξεις στα γονίδια  δυο βακτηριακών πρωτεασών τις Lon και 

OmpT. Οι BL21 θετικοί κλώνοι επιλέχθηκαν σε τρυβλία LB/άγαρ µε αµπικιλλίνη 

100µg/mL, για την οποία ο pGEX5x3 φέρει γονίδιο ανθεκτικότητας, και κάποιοι 

εξ’αυτών χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή πρωτεΐνης. Αρχικά οι επιλεγµένες 

αποικίες εµβολιάστηκαν σε 5ml υγρό LB µε αµπικιλλίνη και επωάστηκαν στους 37οC 

για 16 ώρες υπό ανάδευση. Την επόµενη µέρα 0,5mL της κάθε καλλιέργειας 

κρατήθηκε για τη δηµιουργία stock γλυκερόλης ενώ ο υπόλοιπος όγκος της µικρής 

υγρής καλλιέργειας (4,5mL) χρησιµοποιήθηκε για τον εµβολιασµό καλλιεργειών 

υγρού LB µε αµπικιλλίνη 100-200mL και ακολούθησε επαγωγή πρωτεϊνικής 

έκφρασης µικρής κλίµακας. Οι καλλιέργειες των100-200mL αφέθηκαν να 

αναπτυχθούν στους 37oC υπό ανάδευση στις 220rpm έως ότου η οπτική πυκνότητα 

της καλλιέργειας φτάσει την τιµή 0,5-0,6 στα 600nm. Όταν η οπτική απορρόφηση της 
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καλλιέργειας έφτασε την επιθυµητή τιµή κρατήθηκε από κάθε καλλιέργεια  δείγµα 

1mL (δείγµα προ επαγωγής) και στη συνέχεια προστέθηκε στην καλλιέργεια IPTG σε 

τελική συγκέντρωση 0,5 mM και συνέχιση της επώασης στις ίδιες συνθήκες για 

επιπλέον 3-18 ώρες. Κατά τη διάρκεια της επαγωγής από κάθε καλλιέργεια 

κρατήθηκαν δείγµατα µετά από 1, 3 και 18 ώρες µετά την προσθήκη του IPTG. Το 

IPTG είναι ένα σταθερό, µη υδρολυόµενο ανάλογο της αλλολακτόζης που 

ενεργοποιεί την µεταγραφή σε γονίδια του lac συνεργειώµατος, δηλαδή σε γονίδια 

που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του lac υποκινητή. Ο pGEX5x3 φέρει στον υποκινητή 

του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης που περιλαµβάνει τις αλληλουχίες του GST και 

του πεπτιδίου που µας ενδιαφέρει το υποκινητή tac ο οποίος περιλαµβάνει τα πιο 

σηµαντικά ρυθµιστικά στοιχεία του lac υποκινητή. Τα δείγµατα του 1mL πριν και 

µετά την επαγωγή της κάθε καλλιέργειας φυγοκεντρούνται στις 4000rpm για 5min 

στους 4οC και το βακτηριακό ίζηµα αναδιαλύεται σε 100µL κρύου PBS 1x και σε 

αυτό τον όγκο προστίθεται ίσος όγκος 2x Laemmli buffer. 10-20µL από κάθε δείγµα 

φορτώνονται σε πήκτωµα 12% SDS-PAGE (βλ.2.3.6) και ακολουθεί έλεγχος της 

πρωτεΐνικής έκφρασης τόσο µε χρώση του πηκτώµατος SDS-PAGE µε χρωστική 

coomasie  (βλ. 2.3.9) όσο και µε ανοσοστύπωση Western (βλ 2.3.7). Στόχος της 

επαγωγής µικρής κλίµακας ήταν να εντοπίσουµε τον BL21 κλώνο που εµφανίζει τη 

µέγιστη απόδοση στην παραγωγή του χιµαιρικού µας πεπτιδίου µετά από την 

προσθήκη του IPTG αλλά και τις καλύτερες συνθήκες της επαγωγής (χρόνος 

επώασης που απαιτείται παρουσία του IPTG για τη µέγιστη παραγωγή πρωτεΐνης).  

Οι βέλτιστοι BL21 κλώνοι τελικά επιλέγονται για µεγάλης κλίµακας επαγωγή 

πρωτεϊνικής έκφρασης. Ξεκινώντας πάλι από µία µικρή υγρή LB καλλιέργεια των 

10mL µε αµπικιλλίνη την οποία έχουµε εµβολιάσει από το stock γλυκερόλης του 

βέλτιστου BL21 κλώνου και επωάσει, στους 37οC για 16 ώρες υπό ανάδευση, 

εµβολιάζουµε µια µεγαλύτερη υγρή LB καλλιέργεια 500mL µε αµπικιλλίνη και 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία επαγωγής όπως περιγράφεται παραπάνω. Τελικά οι 

βέλτιστοι κλώνοι µας έδιναν πολύ καλή παραγωγή των GST-κ-CT και GST-∆Ν25-κ-

CT πεπτιδίων µετά από 3 ώρες επαγωγή µε 0,5mM IPTG και αυτό επιβεβαιώθηκε µε 

αντίστοιχα δείγµατα καλλιέργειας 1mL πριν και 1 ή 3 ώρες µετά την προσθήκη του 

IPTG που όπως και παραπάνω ελέγχθηκαν µε SDS-PAGE µε χρώση coomasie και 

ανοσοστύπωση Western. 

Σε ότι αφορά τα GST-χιµαιρικά πεπτίδια της δ-τρίτης ενδοκυτταρικής θηλιάς 

(δ-i3L) και των τµηµάτων του δ-CT, ∆C36-δ-CT και ∆Ν26-δ-CT η πρωτεϊνική 
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παραγωγή έγινε όπως και παραπάνω στα BL21 βακτηριακά κύτταρα επίσης µε 

0,5mM IPTG. Για την παραγωγή των µ-CT και δ-CT χρησιµοποιήθηκε το στέλεχος 

BL21-DE3 της E. coli για να ακολουθήσει έκφραση και για την επαγωγή της 

πρωτεϊνικής έκφρασης χρησιµοποιήθηκε αραβινόζη σε τελική συγκέντρωση 0,2% για 

3-4 ώρες στους 37οC. Το στέλεχος BL21-DE3 εκτός από τις ιδιότητες των κλασσικών 

BL21 κυττάρων, επιτρέπει την υψηλής απόδοσης πρωτεϊνική παραγωγή από 

οποιοδήποτε πλασµιδιακό γονίδιο φέρει Τ7 υποκινητή, όπως ο pDEST15 φορέας, 

διότι φέρουν το γονίδιο της Τ7 RNA πολυµεράσης που µεταγράφει απόλυτα 

εξειδικευµένα και αποδοτικά γονίδια υπό έλεγχο Τ7 υποκινητή.  

Μετά το πέρας του χρόνου επαγωγής ακολουθεί η διαδικασία αποµόνωσης των 

χιµαιρικών πεπτιδίων από τα βακτηριακά κύτταρα. Επειδή τα πεπτίδιά µας δεν είναι 

εκκρινόµενα το θρεπτικό υλικό της καλλιέργειας δεν µας χρειάζεται για το λόγο αυτό 

όλη η καλλιέργεια φυγοκεντρείται στις 5000-6000rpm στην κεφαλή GSA της 

φυγοκέντρου Sorvall, και το υπερκείµενο απορρίπτεται. Το βακτηριακό ίζηµα στη 

συνέχεια αφού πλυθεί µε 20-30mL κρύου PBS 1x, διαλυτοποιείται σε 20 mL 

διαλύµατος λύσης βακτηρίων και µεταφέρεται σε falcon 50mL όπου βυθισµένο σε 

ποτήρι µε πάγο υπόκειται σε υπερήχους, µε ένταση (amplitude) 0,5-0,7, διάρκεια 

κάθε υπερήχου 0,5sec, και µε κύκλους υπερήχων των 30 δευτερολέπτων µε παύση 30 

δευτερολέπτων για συνολική διάρκεια υπερήχων 3-4min, ώστε να γίνει η λύση των 

κυττάρων. Στη συνέχεια, το βακτηριακό εκχύλισµα επωάζεται στους 4οC για 1 ώρα 

ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η βακτηριακή λύση. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 

20.000rpm, σε υπερφυγόκεντρο Beckman L8-80M, στην κεφαλή 50.2Ti για 1 ώρα 

στους 4οC ώστε να κατακρηµνιστούν τα θραύσµατα των κυττάρων και τα 

τοιχωµατικά υλικά. Το υπερκείµενο που αντιστοιχεί στο καθαρό πια βακτηριακό 

εκχύλισµα και περιλαµβάνει το σύνολο των βακτηριακών πρωτεϊνών κρατείται και 

µικρή ποσότητά του (50-100µL) χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της 

συγκέντρωσης της ολικής πρωτεΐνης µε Bradford. Στον υπόλοιπο όγκο του καθαρού 

βακτηριακού λύµατος προστίθεται ίσος όγκος γλυκερόλης 100% (ώστε να έχουµε 

τελική συγκέντρωση γλυκερόλης 50% κ.ο.)  προκειµένου να προστατεύεται το 

βακτηριακό λύµα από το πάγωµα-ξεπάγωµα κατά την χρήση των πειραµάτων που θα 

ακολουθήσουν.  

Προκειµένου να προσδιορίσουµε την ποσότητα του βακτηριακού πρωτεϊνικού 

λύµατος που θα χρησιµοποιήσουµε στα πειράµατα in vitro συγκατακρίµνισης 200, 

500, 800 και 1000 µL πρωτεϊνικού λύµατος επωάζονται µε 50µL διαλύµατος 50% 
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σφαιριδίων γλουταθειόνης-σεφαρόζης σε PBS µε αναστολείς, για 30min υπό 

ανάδευση σε θερµοκρασία δωµατίου ώστε να ακινητοποιηθεί στα σφαιρίδια το υπό 

µελέτη GST-χιµαιρικό πεπτίδιο. Ακολουθούν 3 επαναλαµβανόµενα πλυσίµατα µε 

500 µL διαλύµατος έκπλυσης (PBS µε 1% κ.ο. Igepal) προκειµένου να 

αποµακρυνθούν οι µη ειδικές για τη γλουταθειόνη πρωτεΐνες. Οι πλύσεις γίνονται µε 

τη βοήθεια επιτραπέζιας φυγοκέντρου στις 3000rpm για 5min και σε κάθε µια από 

αυτές κρατείται το ίζηµα που φέρει τα σφαιρίδια γλουταθειόνης ενώ από κάθε 

υπερκείµενο που προκύπτει κρατείται δείγµα 50-70µL. Μετά και την τελευταία 

πλύση η GST-χιµαιρική πρωτεΐνη εκλούεται µε 30 µL 2x Laemmli buffer. Ακολουθεί 

περαιτέρω ανάλυση µε ηλεκτροφόρηση πηκτώµατος 12% όπου ελέγχονται τα 

δείγµατα τόσο από τις πλύσεις όσο και από την έκλουση και ακολουθεί χρώση µε 

coomassie και ανοσοεντόπιση της GST µε ανοσοστύπωση Western και εκτιµάται 

τόσο η επιτυχία της διαδικασίας αποµόνωσης όσο και η επιθυµητή ποσότητα που θα 

χρησιµοποιείται από το βακτηριακό πρωτεϊνικό λύµα για περεταίρω πειράµατα.  

 

2.3.4.β Έκφραση και καθαρισµός της ∆ΝRGS4-Ηis και της RGS4-Ηis 

∆ιαλύµατα και υλικά:  

Θρεπτικό υπόστρωµα LB: βλ. 2.3.4.α 

PBS 1x: βλ. 2.3.4.α 

TBP 5x (Tris, Beta-mercaptoethanol, PMSF): 250 mM Tris, pH 8, 100 mM β-

µερκαπτοαιθανόλη, 0,5 mΜ PMSF (το PMSF σε όλα τα διαλύµατα προστίθεται 

φρέσκο λίγο πριν το πείραµα) 

TBP 1x: 50mM Tris-HCl pH 8, 20mM β-mercaptoethanol, 0,1 mM PMSF. 

TBP 1x µε ΝaCl : 300mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH 8, 20mM β-mercaptoethanol, 

0,1 mM PMSF. 

∆ιάλυµα λύσης για την ∆ΝRGS4-Ηis: TBP 1x µε NaCl, 10mM ιµιδαζόλιο, 

Complete EDTA inhibitors (Roche) 2 χαπάκια/20ml δ/τος, 0,2mg/ml lysozyme, 

10µg/ml leupeptine και antipaine 

∆ιάλυµα λύσης για την RGS4-Ηis: TBP 1x, 10mM ιµιδαζόλιο, Complete EDTA 

inhibitors (Roche) 2 χαπάκια/20ml δ/τος, 0,2mg/mL λυσοζύµη, 10 µg/mL leupeptin 

και antipain 
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∆ιάλυµα προετοιµασίας κολώνας Νi-ΝΤΑ: Αφού η κολώνα (2ml Ni- NTA slurry)  

πλυθεί µε H2Od πλένεται στη συνέχεια δύο φορές µε 1ml δ/τος: 50mM Tris pΗ 8.0, 

0,1mM PMSF, 20 mM β-µερκαπτοαιθανόλη, 50mM NaCl 

∆ιαλύµατα πλύσεων κολώνας Νi-ΝΤΑ: θα περιγραφούν αναλυτικά παρακάτω 

∆ιάλυµα ανταλλαγής: 50 mM HEPES (N-2-hydroxyethylpiperazine-N’-2- 

ethanesulfonic acid), 5 mM EDTA, 1mM DTT (Dithiothreitol, διθειοθρεϊτόλη), pH 8 

Λοιπά υλικά:  

-αντιβιοτικό αµπικιλλίνη 100 mg/mL,  

-αντιβιοτικό καναµυκίνη 100mg/mL 

-IPTG 100 mM,  

-50% διάλυµα σφαιριδίων Ni-ΝΤΑ (Nickel-nitrilotriacetic acid),  

-κολώνες συµπύκνωσης (Amicon Ultra-4, UFC8 005 08, Millipore) µε όριο 

αποκλεισµού 5kDa  

-γλυκερόλη 100% 

Για την ∆ΝRGS4-His από τους θετικούς και επιβεβαιωµένους µε αλληλούχιση 

βακτηριακούς κλώνους E. coli DH5a που έφεραν τον pET28b+-∆ΝRGS4-His και 

δηµιουργήθηκαν όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.2.ε αποµονώνεται DNA και 

χρησιµοποιείται για τον µετασχηµατισµό βακτηρίων του στελέχους BL21 της E. coli 

προκειµένου στη συνέχεια να προχωρήσουµε στην παραγωγή της. Οι BL21 θετικοί 

κλώνοι επιλέχθηκαν σε τρυβλία LB/άγαρ µε καναµυκίνη 30-50µg/mL, για την οποία 

ο pET28b+ φέρει γονίδιο ανθεκτικότητας, και αφού κρατήθηκε stock γλυκερόλης για 

καθέναν τους, κάποιοι εξ’ αυτών χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή πρωτεΐνης. 

Όπως και για τα GST-χιµαιρικά πεπτίδια αρχικά οι BL21 κλώνοι που έφεραν το 

pET28b+-∆ΝRGS4-His ελέγχθηκαν µε επαγωγή πρωτεϊνικής έκφρασης µικρής 

κλίµακας (100-200mL υγρής καλλιέργειας) µε διαφορετικές συγκεντρώσεις IPTG και 

για διαφορετικούς χρόνους επώασης για την ικανότητά τους να παράγουν αποδοτικά 

την επισηµασµένη πρωτεΐνη µας. Ο πιο αποδοτικός BL21 κλώνος τελικά επιλέχθηκε 

για επαγωγή πρωτεϊνικής έκφρασης µεγάλης κλίµακας µε όµοιο τρόπο όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.3.4.α. Η επαγωγή της ∆ΝRGS4-His έγινε 

τελικά µε την προσθήκη 0,4mM IPTG, όταν η Ο.D. της καλλιέργειας έφτασε στο 0,6 

στα 600nm, για 3,5 ώρες και η επιτυχία της πρωτεϊνικής παραγωγής επιβεβαιώθηκε 

µετά από έλεγχο δειγµάτων της καλλιέργειας πριν και 1 και 3,5 ώρες µετά την 

προσθήκη του IPTG µε πήκτωµα SDS-PAGE και µε χρώση coomasie ή/και 

ανοσοστύπωση Western. 
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Για την RGS4-His της οποίας το cDNA (της RGS4 του αρουραίου) βρίσκεται 

στον πλασµιδιακό φορέα pQE60, η αποµόνωση της RGS4-His  έγινε µε µικρή 

τροποποίηση του πρωτοκόλλου που περιγράφεται από τους Popov et al., 1997. 

Αναλυτικότερα η επαγωγή της πρωτεΐνης ξεκινά από stock γλυκερόλης του 

βακτηριακού στελέχους JM109 της Ε.coli που φέρουν το πλασµίδιο pQE60-RGS4-

His. Aπό το glycerol stock εµβολιάζουµε µε αποστειρωµένη οδοντογλυφίδα ή κίτρινο 

tip 5mL υγρού θρεπτικού LB µε αµπικιλλίνη τελικής συγκέντρωσης 100 µg/mL και 

γίνεται επώαση στους 37οC για 16 ώρες υπό ανάδευση. Στη συνέχεια η καλλιέργεια 

τοποθετείται σε 500 mL θρεπτικού LB µε αµπικιλλίνη 100 µg/mL και όταν η O.D. 

στα 600nm φτάσει το 0,5 προστίθεται IPTG σε τελική συγκέντρωση 0,5mΜ. 

Ακολουθεί επώαση στους 37οC για 3,5 ώρες και η απόδοση της επαγωγής ελέγχεται 

όπως και παραπάνω.   

Για να αποµονώσουµε τις ∆ΝRGS4-His και RGS4-His µετά το τέλος της κάθε 

επαγωγής η κάθε καλλιέργεια των 500mL φυγοκεντρείται στους 4οC στις 5000-

6000rpm στην κεφαλή GSA της φυγοκέντρου Sorvall, και το υπερκείµενο 

απορρίπτεται (οι πρωτεΐνες µας δεν είναι εκκρινόµενες οπότε µένουν στο εσωτερικό 

των βακτηρίων). Το βακτηριακό ίζηµα στη συνέχεια αναδιαλύεται σε 40mL PBS 1x 

(πλύση βακτηριακών κυττάρων για αποµάκρυνση υπολειµµάτων του LB) και 

µεταφέρεται σε 2 σωλήνες falcon των 50 mL όπου µετά από φυγοκέντρηση στους 

4οC στις 4000 rpm ζυγίζεται για προσδιορισµό του βάρους του. Στη συνέχεια 

προστίθενται 5 mL διαλύµατος λύσης ανά γραµµάριο ιζήµατος βακτηρίων και 

αναδιαλύουµε το ίζηµα µε vortex. Για τα BL21 που εκφράζουν την ∆ΝRGS4-His 

προστίθεται το  διάλυµα λύσης για την ∆ΝRGS4-Ηis, ενώ για τα JM109 που 

εκφράζουν την RGS4-His προστίθεται το  διάλυµα λύσης για την RGS4-Ηis. 

Ακολουθεί ανάδευση του διαλύµατος στους 4οC, σε περιστρεφόµενη ρόδα για 1 ώρα, 

προκειµένου να δράσει η λυσοζύµη, και στη συνέχεια το βακτηριακό µίγµα 

υποβάλλεται σε υπερήχους (µε ένταση 0,7, διάρκεια κάθε υπερήχου 0,5sec, µε 

κύκλους υπερήχων των 30sec που διακόπτονται από παύση 30sec για συνολική 

διάρκεια υπερήχων 3-4min) για να ολοκληρωθεί η θραύση των βακτηρίων. Καθ’ όλη 

τη διάρκεια των διεργασιών διατηρούµε τη θερµοκρασία τόσο του βακτηριακού 

λύµατος όσο και των χρησιµοποιούµενων διαλυµάτων στους 4οC προκειµένου να 

αποφύγουµε την πρωτεϊνική αποοκοδόµηση από τις πρωτεάσες. Μετά τη δράση των 

υπερήχων το βακτηριακό εκχύλισµα επωάζεται ξανά στους 4οC για 30min σε 

περιστρεφόµενο τροχό ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η βακτηριακή λύση. Ακολουθεί 
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φυγοκέντρηση στις 21.000rpm (29.000g), σε υπερφυγόκεντρο Beckman L8-80M, 

στην κεφαλή 70.2Ti για 30min στους 4οC ώστε να ληφθεί καθαρό το πρωτεϊνικό 

κλάσµα του βακτηριακού εκχυλίσµατος και κατακρηµνιστούν τα θραύσµατα των 

κυττάρων και τα τοιχωµατικά υλικά.  

Ταυτόχρονα µε την φυγοκέντρηση του βακτηριακού λύµατος γίνεται  η 

προετοιµασία των  σφαιριδίων Ni-NTA που θα προσδέσουν βάσει συγγένειας την 

πρωτεΐνη µέσω του επιτόπου των έξι ιστιδινών στα ιόντα νικελίου. Για το λόγο αυτό, 

2 mL από διαλύµα σφαιριδίων 50%  µεταφέρονται σε σωλήνακι falcon των 15mL και 

φυγοκεντρούνται στις 3000 rpm στη φυγόκεντρο MSE Harrier 18/80, στους 4οC, το 

υπερκείµενο αφαιρείται και προστίθενται 10 mL Η2Ο. Γίνεται ανάδευση και νέα 

φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες και αφαίρεση υπερκειµένου και τέλος 

προστίθενται 2 mL διαλύµατος TBP 1x µε 50mM NaCl. Ακολουθούν δυο επιπλέον 

πλύσεις (ανάδευση-φυγοκέντρηση-αφαίρεση υπερκειµένου) µε το ίδιο διάλυµα (TBP 

1x, 50mM NaCl) και στο τέλος προστίθεται 1 mL διαλύµατος TBP 1x µε 50 mM 

NaCl, έτσι ώστε να έχουµε ένα προετοιµασµένο διάλυµα 50% σφαιριδίων 

εξισορροπηµένο σε κατάλληλο ρυθµιστικό διάλυµα.  

Αφού ολοκληρωθεί η φυγοκέντρηση του βακτηριακού λύµατος των βακτηρίων, 

το πρωτεϊνικό κλάσµα (υπερκείµενο) τοποθετείται σε ένα σωληνάκι falcon των 50 

mL µαζί µε τα 2 mL εξισορροπηµένου διαλύµατος σφαιριδίων Ni-NTA 50%. 

Ακολουθεί ανάδευση για µία ώρα σε περιστρεφόµενο τροχό στους 4οC, προκειµένου 

οι His-επισηµασµένες πρωτεΐνες να δεσµευτούν στα ιόντα Νi+2. Μετά το πέρας της 

επώασης το µίγµα τοποθετείται σε πλαστική κολώνα αποµόνωσης Bio Rad σε όρθια 

θέση, εντός του coldroom (4οC) και τα σφαιρίδια του µίγµατος αφήνονται 20min 

προκειµένου να καθιζάνουν στο κάτω µέρος της κολώνας. Στη συνέχεια ανοίγουµε το 

κάτω και το πάνω στόµιο της κολώνας για να ξεκινήσει η λήψη των δειγµάτων. Τα 

διαλύµατα διέρχονται από την κολώνα βάσει βαρύτητας και ατµοσφαιρική πίεσης. Το 

πρώτο υγρό που συλλέγεται είναι το πρωτεϊνικό βακτηριακό λύµα που έχει διέλθει 

από την κολώνα µας (flow through). Στη συνέχεια για την αποµόνωση των καθαρών 

πρωτεϊνών προστίθενται διαδοχικά διαλύµατα πλύσεων της κολώνας χωρίς ή µε 

αυξανόµενες συγκεντρώσεις ιµιδαζολίου και τα οποία αφού διέλθουν από αυτήν 

συλλέγονται χωριστά. Για την ∆ΝRGS4-His και RGS4-His χρησιµοποιήθηκαν 

διαφορετικά διαλύµατα πλύσεων των οποίων η σύσταση περιγράφεται αναλυτικά 

στους πίνακες παρακάτω. Για την αποµόνωση της ∆ΝRGS4-His χρησιµοποιήθηκαν 

τα εξής διαλύµατα πλύσεων: 
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∆ιαλύµατα αποµόνωσης ∆ΝRGS4-His 

 Ποσότητα 
διαλύµατος 

TBP µε 300mM NaCl, 10µg/ml leupeptine 
και 10µg/ml antipaine, pH 8 που περιέχει: 

1η πλύση 10 mL χωρίς ιµιδαζόλιο 

2η πλύση 10 mL µε ιµιδαζόλιο 10mm 

3η πλύση 10 mL µε ιµιδαζόλιο 20mm 

4η πλύση 6 mL µε ιµιδαζόλιο 40mm 

5η πλύση 6 mL µε ιµιδαζόλιο 40mm 

6η πλύση 2 mL µε ιµιδαζόλιο 80mm 

7η πλύση 2 mL µε ιµιδαζόλιο 200mm 

8η πλύση 
(έκλουση) 

2 mL µε ιµιδαζόλιο 400mm 

Πίνακας iii.19. ∆ιαλύµατα των πλύσεων και της έκλουσης για την αποµόνωση της 
ανασυνδιασµένης ∆ΝRGS4-His πρωτεΐνης. Όσο αυξάνεται η ποσότητα του 
ιµιδαζολίου στο διάλυµα τόσο αυξάνεται και η εκλουόµενη ποσότητα της πρωτεΐνης, 
καθώς το ιµιδαζόλιο ανταγωνίζεται την πρόσδεση των ιστιδινών στα ιόντα Ni+2 

 

Για την αποµόνωση της RGS4-His χρησιµοποιήθηκαν τα εξής διαλύµατα 

πλύσεων: 

∆ιαλύµατα αποµόνωσης RGS4-His 
 

Ποσότητα 
διαλύµατος 

∆ιάλυµα TBP 1x µε 10µg/ml leupeptine και 
10µg/ml antipaine, pH 8 που περιέχει: 

Ποσότητα NaCl Παοσότητα  
ιµιδαζολίου 

1η πλύση 10mL 200mM - 

2η πλύση 10mL 50mM 20mM 

3η πλύση 10mL 50mM 40mM 

4η πλύση 10mL 50mM 40mM 

5η πλύση 2,5mL 50mM 200mM 

8η πλύση 
(έκλουση) 

2mL 50mM 400mM 

Πίνακας iii.20. ∆ιαλύµατα των πλύσεων και της έκλουσης για την αποµόνωση της 
ανασυνδιασµένης RGS4-His πρωτεΐνης. Η αυξανόµενες συγκεντρώσεις του 
ιµιδαζολίου ανταγωνίζονται την πρόσδεση των ιστιδινών στα ιόντα Ni+2 µε 
αποτέλεσµα προοδευτικά να αυξάνεται η εκλουόµενη πρωτεΐνη µας.  
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Από κάθε διάλυµα που συλέχθηκε από την κολώνα κρατείται δείγµα 40-60µL 

για να ελεγχθεί για την παρουσία της πρωτεΐνης µε πήκτωµα 12% SDS-PAGE και µε 

χρώση coomasie και ανοσοστύπωση Western. 

Προκειµένου να χρησιµοποιήσουµε στα πειράµατά µας τις αποµονωµένες και 

ανσυνδυασµένες πρωτεΐνες ∆ΝRGS4-Ηis και RGS4-His πρέπει να  τις 

συµπυκώσουµε ώστε να έχουν την επιθυµητή συγκέντρωση για τα πειράµατα που θα 

ακολουθήσουν. Επίσης πρέπει να ανταλλάξουµε το διάλυµα στο οποίο βρίσκονται, 

ώστε να απαλλαγούµε από το ιµιδαζόλιο και τη β-µερκαπτοαιθανόλη, που στη 

συνέχεια θα παρεµποδίζουν τις πρωτεΐνες µας από το να αλληλεπιδράσουν µε άλλα 

µόρια.  Για το λόγο αυτό, το διάλυµα που παίρνουµε από την έκλουση, χωριστά για 

κάθε πρωτεΐνη, τοποθετείται σε ειδική κολώνα συµπύκνωσης που διαθέτει φίλτρο µε 

όριο αποκλεισµού 5 kDa, στην οποία φορτώνουµε 1ml από το έκλουµά µας και το 

αραιώνουµε µε 1 mL διαλύµατος ανταλλαγής. Ακολουθεί φυγοκέντρηση της 

κολώνας µε το διάλυµα των 2mL πια, στα 4000g (5200rpm) στη φυγόκεντρο MSE 

Harrier 18/80 για 20 λεπτά στους 4οC, µέχρις ότου µείνει πάνω από το φίλτρο της 

κολώνας ποσότητα 1mL. Σε αυτήν προστίθεται άλλο 1ml διαλύµατος ανταλλαγής και 

επαναλλαµβάνεται η φυγοκέντρηση. Σε κάθε υπερκείµενο 1mL που προκύπτει 

προσθέτουµε πάντα ένα ml διαλύµατος ανταλλαγής και η όλη διαδικασία 

επαναλαµβάνεται 3-4 φορές. Στην τελευταία φυγοκέντρηση δεν προσθέτουµε ξανά 

στο υπερκείµενο της κολώνας διάλυµα ανταλλαγής αλλά το διάλυµα µας αρχικά 

αναδεύεται ισχυρά µε την πιπέττα, και στη συνέχεια συλλέγεται σε σωληνάκι 

Eppendorf των 2mL. Από τον όγκο του διαλύµατος που έχει προκύψει και 

περιλαµβάνει την συµπυκνωµένη και στο σωστό ρυθµιστικό διάλυµα πρωτεΐνη µας 

κρατάµε 50 µL από ώστε να προσδιορίσουµε τη συγκέντρωση της πρωτεΐνης µε τη 

µέθοδο Bradford. Στον υπόλοιπο όγκο του διαλύµατός µας προσθέτουµε ίσο όγκο 

αποστειρωµένης γλυκερόλης 100% ώστε να δηµιουργήσουµε ένα οµοιογενές διάλυµα 

50% σε γλυκερόλη και στη συνέχεια αποθηκεύουµε την πρωτεΐνη µας στους -80οC. 
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2.3.5 Μέθοδος in vitro συγκατακρίµνισης (in vitro pull down assays) για την 

ανίχνευση απευθείας αλληλεπιδράσεων των GST χιµαιρικών πεπτιδίων µε άλλες 

πρωτεΐνες 

∆ιαλύµατα και υλικά:  

∆ιάλυµα επώασης: PBS 1x µε 0,2 mM PMSF, 20 µg/mL λευπεπτίνης, 20 µg/mL 

αντιπαΐνης, 1x διαλύµατος από µίγµα αναστολέων πρωτεασών Complete Mini, 

EDTA-free της Roche 

∆ιάλυµα έκπλυσης: PBS 1x µε 1%κ.ο. Igepal  

Αναγωγικό διάλυµα διαλυτοποίησης δειγµάτων 2x (2x Sample buffer ή Laemmli 

buffer): 100 mM Tris-HCl, pH 6,8 , 4% β.κ.ο. SDS, 20% κ.ο. γλυκερόλη, 0,2% β.κ.ο. 

κυανό της βρωµοφαινόλης, 200 mM β-µερκαπτοαιθανόλη 

Λοιπά υλικά:  

-διάλυµα 50% σφαιριδίων γλουταθειόνης-σεφαρόζης ή γλουταθειόνης-αγαρόζης σε 

PBS 1x 

Στόχος της µεθόδου αυτής είναι η ανίχνευση άµεσων αλληλεπιδράσεων µεταξύ 

ενός πεπτιδίου ή µιας πρωτεΐνης µε µια άλλη πρωτεΐνη in vitro. Στην παρούσα 

διατριβή χρησιµοποιήθηκαν GST-χιµαιρικά πεπτίδια ενδοκυτταρικών τµηµάτων των 

οπιοειδών υποδοχέων που έφεραν στο αµινοτελικό τους άκρο την S-τρανσφεράση της 

γλουταθειόνης (GST) και ελέγχθηκε η ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν µε τις His-

επισηµασµένες RGS4 και ∆ΝRGS4 πρωτεΐνες καθώς και µε την 

HA(αιµαγλουτινίνη)-επισηµασµένη RGS2 πρωτεΐνη. Τα GST χιµαιρικά πεπτίδια 

µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε σφαιρίδια που φέρουν οµοιοπολικά προσδεδεµένη 

γλουταθειόνη εξαιτίας της υψηλής συγγένειας που διαθέτει η GST γι’αυτήν (σχέση 

ενζύµου-υποστρώµατος). 

Αρχικά προετοιµάζεται το διάλυµα των 50% σφαιριδίων γλουταθειόνης-

σεφαρόζης ή γλουταθειόνης-αγαρόζης σε κρύο PBS1x από το 75% πυκνό διάλυµά 

τους σε αιθανόλη σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στη συνέχεια σε 

eppendorf 1,5mL βάζουµε 500µL διαλύµατος επώασης προστίθενται 50-1000µL 

GST-χιµαιρικού πεπτιδίου όπως αυτό έχει προσδιοριστεί ποσοτικά κατά την 

παραγωγή και τον καθαρισµό των πεπτιδίων αυτών (βλ. 2.3.4.α) ή καθαρή GST 

πρωτεΐνη (χρήση ως αρνητικός µάρτυρας) και 50 µL διαλύµατος 50% σφαιριδίων 

γλουταθειόνης. Ακολουθεί επώαση 30min σε θερµοκρασία δωµατίου υπό ήπια 

ανάδευση σε κινούµενο επίπεδο προκειµένου η GST ή τα GST-χιµαιρικά πεπτίδια να 
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αλληλεπιδράσουν µε την γλουταθειόνη και να ακινητοποιηθούν πάνω στα σφαιρίδια. 

Μετά το πέρας της επώασης τα σφαιρίδια εκπλένονται 3 φορές µε 500µL κρύου 

διαλύµατος επώασης έκαστη µε τη βοήθεια φυγοκεντρήσεων στις 3000rpm για 5min 

και σε θερµοκρασία δωµατίου προκειµένου όλες οι µη ειδικές πρωτεΐνες για τα 

σφαιρίδια γλουταθειόνης να αποµακρυνθουν. Μετά το τέλος των πλύσεων στα 

σφαιρίδια είναι πια ακινητοποιηµένα µόνο τα GST-χιµαιρικά πεπτίδια ή η απλή GST 

(~1µΜ πρωτεΐνης σε κάθε δείγµα) και σ’ αυτά προστίθενται οι πρωτεΐνες της οποίας 

την ικανότητα να αλληλεπιδρούν απευθείας µε τα πεπτίδιά µας θέλουµε να 

ελέγξουµε. Ειδικότερα προστίθεται 0,5-1 µΜ από τις καθαρές, ανασυνδυασµένες 

πρωτεΐνες RGS4-His και ∆ΝRGS4-His ή 400-500µg πρωτεΐνης κυτταρικού λύµατος 

HEK293 κυττάρων που εκφράζουν την HA-RGS2 πρωτεΐνη. Ο τελικός όγκος 

ρυθµίζεται στα 200 ή 500µL µε προσθήκη διαλύµατος επώασης. Ακολουθεί δεύτερη 

φάση επώασης 15min για τις καθαρές RGS4-His και ∆ΝRGS4-His πρωτεΐνες και 

30min για το κυτταρικό λύµα της HA-RGS2 πρωτεΐνης στους 4οC υπο ανάδευση σε 

ρόδα. Στη δεύτερη φάση επώασης δίνεται ο χρόνος στις πρωτεΐνες να έρθουν σε 

επαφή µεταξύ τους ώστε αν είναι δυνατόν να αλληλεπιδράσουν. Ακολουθεί µια νέα 

φάση 4-5 πλύσεων µε 500µL διάλυµα έκπλυσης έκαστη για 5min στις 3000rpm στους 

4οC. Κατά τις πλύσεις αυτές αποµακρύνονται οι πρωτεΐνες που δεν αλληλεπιδρούν µε 

τα ακινητοποιηµένα πεπτίδια ενώ όσες έχουν αλληλεπιδράσει µ’αυτά παραµένουν 

ακινητοποιηµένες στα σφαιρίδια γλουταθειόνης.  

Οι προσδεδεµένες πρωτεΐνες εκλούονται τέλος παρουσία 25µL διαλύµατος 

Laemmli buffer 2x και αποδιατάσσονται στους 95οC για 5min. Ακολουθεί µία 

φυγοκέντρηση στις 3.000 rpm για 5min σε θερµοκρασία δωµατίου προκειµένου να 

καθιζάνουν τα σφαιρίδια γλουταθειόνης και το υπερκείµενο που πλέον περιέχει όλες 

τις πρωτεΐνες που έχουν απελευθερωθεί από τα πεπτίδια αναλύεται µε SDS-PAGE 

ηλεκτροφόρηση ώστε να γίνει ο διαχωρισµός των πρωτεϊνών των δηµιουργηθέντων 

συµπλόκων και να ακολουθήσει ο προσδιορισµός των προσδεδεµένων στα χιµαιρικά 

πεπτίδια πρωτεϊνών µε ανοσοεντόπιση.  

 

2.3.6 Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου (PolyAcrylamide Gel 

Electrophoresis – PAGE) 

∆ιαλύµατα και υλικά: 

∆ιάλυµα ακρυλαµιδίου 30%β.κ.ο.: µίγµα από 29% β.κ.ο. ακρυλαµιδίου (145g στα 

500mL υδατικού διαλύµατος) και 1% β.κ.ο. δις-ακρυλαµιδίου (5g στα 500mL 
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υδατικού διαλύµατος). Οι σκόνες ζυγίζονται µε προσοχή και µετά την αναδιάλυση 

τους στο H2Od και την ογκοµέτρησή τους το διάλυµα διηθείται σε ηθµό από χαρτί 

Whatman και φυλάσσεται σε σκοτεινό δοχείο στους 4οC. 

∆ιάλυµα SDS 10% β.κ.ο.: 100g SDS στο 1L Η2Οd 

Ρυθµιστικό διάλυµα επιστοίβαξης: Tris 0,5M –ΗCl pH 6,8 

Ρυθµιστικό διάλυµα διαχωρισµού: Tris 1,5M –ΗCl pH 8,8 

Πήκτωµα επιστοίβαξης (stacking gel): 5,5% β.κ.ο. διαλύµατος ακρυλαµιδίου/δις-

ακρυλαµιδίου, 0,12 Μ Τris-HCl, pH 6,8 , 0,1% β.κ.ο. SDS, 0,05% κ.ο. 

γλυκερόλη, 0,06% β.κ.ο. υπερθειικό αµµώνιο-APS (ammonium persulfate, 

(NH4)2S2O8), 0,067% κ.ο. TEMED (N,N,N’,N’-tetramethylethylenediamine) 

Πήκτωµα διαχωρισµού (separation gel): 10%, 12% ή 14% β.κ.ο. διαλύµατος 

ακρυλαµιδίου/δις-ακρυλαµιδίου, 0,375 Μ Τris-HCl, pH 8,8 , 0,1% β.κ.ο. SDS, 0,1% 

κ.ο. γλυκερόλη, 0,074% β.κ.ο. υπερθειικό αµµώνιο-APS, 0,025% κ.ο. TEMED 

2x αναγωγικό διάλυµα διαλυτοποίησης δειγµάτων (2x Sample buffer ή Laemmli 

buffer): 100 mM Tris-HCl, pH 6,8 , 4% β.κ.ο. SDS, 20% κ.ο. γλυκερόλη, 0,2% β.κ.ο. 

κυανό της βρωµοφαινόλης, 200 mM β-µερκαπτοαιθανόλη 

6x αναγωγικό διάλυµα διαλυτοποίησης δειγµάτων (6x Sample buffer ή Laemmli 

buffer): 300 mM Tris-HCl, pH 6,8 , 12% β.κ.ο. SDS, 47% κ.ο. γλυκερόλη, 0,6% 

β.κ.ο. κυανό της βρωµοφαινόλης, 600 mM β-µερκαπτοαιθανόλη 

Ρυθµιστικό διάλυµα ηλεκτροφόρησης: 25 mΜ Tris-HCl pH 8,3 , 0,1% β.κ.ο. SDS, 

200mM γλυκίνη 

Λοιπά υλικά: συσκευή ηλεκτροφόρησης Mini-Protean II Electrophoresis Cell και 

Mini-Protean Tetra Cell της Bio-Rad 

Προκειµένου να διαχωρίσουµε τις πρωτεΐνες σε ένα πρωτεϊνικό δείγµα 

χρησιµοποιούµε τη µέθοδο της ηλεκτροφόρησης των πρωτεϊνών σε πήκτωµα 

πολυακρυλαµιδίου. Το πήκτωµα  δηµιουργείται από τον πολυµερισµό του 

ακρυλαµιδίου (που δηµιουργεί ευθύγραµµες αλυσίδες) και του N,N΄-µεθυλεν-δις-

ακρυλαµιδίου ή bis-acrylamide (που δηµιουργεί διακλαδισµένα πολυµερή), µε 

αποτέλεσµα το σχηµατισµό ενός τρισδιάστατου πλέγµατος, του οποίου το µέγεθος 

των πόρων εξαρτάται από τη συγκέντρωση των δυο παραπάνω ουσιών. Ο καταλύτης 

της αντίδρασης πολυµερισµού είναι η ουσία TEMED, ενώ οι θειϊκές ρίζες για την 

έναρξη του πολυµερισµού προέρχονται από το υπερθειικό αµµώνιο (APS), το οποίο 

µε τη σειρά του ενεργοποιεί την  ουσία TEMED. Όσο πιο πολύ περιεκτικότητα έχει 

το πήκτωµα σε ακρυλαµίδια τόσο µικρότερους πόρους σχηµατίζει και έτσι ευνοεί τον 



155 

 

διαχωρισµό µορίων µικρότερου µοριακού βάρους. Σε ένα πήκτωµα ακρυλαµίδης 

απουσία κάποιου άλλου χηµικού παράγοντα (native gel) η άσκηση ηλεκτροστατικού 

πεδίου οδηγεί στο διαχωρισµό των πρωτεϊνών βάσει του καθαρού φορτίου τους (που 

εξαρτάται και από το pH τόσο του πηκτώµατος όσο και του διαλύµατος 

ηλεκτροφόρησης), της έντασης του πεδίου  και του συντελεστή τριβής (σταθερά που 

εξαρτάται από τα  τη µάζα και το σχήµα του µορίου που µετακινείται και την 

πυκνότητα του µέσου). Οι πρωτεΐνες των οποίων το µέγεθος είναι µικρότερο από 

τους πόρους του πηκτώµατος κινούνται ευκολότερα δια µέσου του ενώ πρωτεΐνες µε 

µέγεθος µεγαλύτερο από τους πόρους µένουν σχεδόν αµετακίνητες. Πρωτεΐνες 

ενδιάµεσου µεγέθους κινούνται µέσα στο πήκτωµα µε διαφορετικές ταχύτητες. (L. 

Stryer,1997- Volume 1, 3rd Edition) 

Σε µια ηλεκτροφόρηση σε συνθήκες αποδιάταξης οι πρωτεΐνες µπορούν να 

διαχωριστούν κυρίως βάσει της µάζας τους. Η προσθήκη δωδεκακυκλοθειϊκού 

νατρίου (SDS: Sodium Dodecyl Sulfate), ενός ανιονικού απορρυπαντικού, στο 

πήκτωµα ακρυλαµιδίου καταστρέφει όλες σχεδόν τις µη οµοιοπολικές 

αλληλεπιδράσεις µιας πρωτεΐνης και τις φορτίζει µε αρνητικό φορτίο ανάλογο µε την 

µάζα της πρωτεΐνης (ένα µόριο SDS ανά 2 αµινοξέα της πολυπεπτιδικής αλυσίδας). 

Επίσης η παρουσία β-µερκαπτοαιθανόλης στο διάλυµα προετοιµασίας των δειγµάτων 

(Laemmli buffer) ανάγει τους δισουλφιδικούς δεσµούς των κυστεϊνών. Έτσι 

συνολικά οι πρωτεΐνες αποκτούν οµοιόµορφο ευθύγραµµο σχήµα και αρνητικό 

φορτίο ανάλογο του µεγέθους τους οπότε µετά την εφαρµογή ηλεκτρικού πεδίου 

διαχωρίζονται στο πήκτωµα αποκλειστικά βάσει του µοριακού τους βάρους.  

Για να ξεκινήσουµε την ηλεκτροφόρηση αρχικά φτάχνουµε το διάλυµα της 

ακρυλαµίδης/δις-ακρυλαµίδης και τα ρυθµιστικά διαλύµατα επιστοίβαξης και 

διαχωρισµού και συναρµολογούµε το καλούπι της συσκευής ηλεκτροφόρησης στο 

οποίο θα φτιαχτούν τα πηκτώµατα της SDS-PAGE και ελέγχουµε µε νερό για τυχόν 

διαρροές. Στη συνέχεια φτιάχνουµε το πήκτωµα διαχωρισµού µε 10-14% β.κ.ο. 

περιεκτικότητα σε ακρυλαµίδη-δίς ακρυλαµίδη αναλόγως µε το µέγεθος των 

πρωτεΐνων που θέλουµε να διαχωρίσουµε και τοποθετούµε το µίγµα του στο καλούπι 

όπου το αφήνουµε 45-60min σε θερµοκρασία δωµατίου για να δοθεί ο απαραίτητος 

χρόνος στα µόρια της ακρυλαµίδης να πολυµεριστούν οµοιόµορφα και να 

σχηµατίσουν τους σωστούς πόρους. Αφού πήξει το πήκτωµα διαχωρισµού 

φτιάχνουµε το πήκτωµα επιστοίβαξης το οποίο τοποθετείται στο ίδιο καλούπι πάνω 

από το πήκτωµα διαχωρισµού και αφού σ’αυτό τοποθετηθεί το ειδικό χτενάκι που θα 
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σχηµατίσει τα φρεάτια φόρτωσης δειγµάτων, αφήνεται να πολυµεριστεί 25-30min σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Το πήκτωµα επιστοίβαξης έχει περιεκτικότητα σε 

ακριλαµίδια 5,5%β.κ.ο., πράγµα που σηµαίνει ότι σχηµατίζει αρκετά µεγάλους 

πόρους µετά τον πολυµερισµό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα όλες οι πρωτεΐνες µεγάλου 

ή µικρού µεγάθους να διέρχονται αρκετά γρήγορα µέσα από αυτό και να 

επιστοιβάζονται στην οριακή γραµµή µεταξύ πηκτώµατος επιστοίβαξης και 

διαχωρισµού ούτως ώστε να εισέρχονται ταυτοχρόνως στο πήκτωµα διαχωρισµού.  

Αφού ολοκληρωθεί ο πολυµερισµός των πηκτωµάτων συναρµολογείται η 

συσκευή ηλεκτροφόρησης και αφού ελέγξουµε για τυχόν διαρροές µε νερό γεµίζουµε 

τη συσκευή µε ρυθµιστικό διάλυµα ηλεκτροφόρησης. Στη συνέχεια ετοιµάζουµε τα 

δείγµατά µας. Ανάλογα µε τον όγκο του δείγµατός µας προσθέτουµε το αντίστοιχο 

Laemmli Buffer 2x ή 6x, αν πχ. ο όγκος του δείγµατός µας είναι µικρότερος από 

45µL προσθέτουµε ίσο όγκο Laemmli Buffer 2x ενώ αν είναι µεγαλύτερος από 45µL 

προσθέτουµε το 1/5 του όκου του δείγµατός µας σε Laemmli Buffer 6x. Τα δείγµατά 

µας φορτώνονται στα φρεάτια του πηκτώµατος επιστοίβαξης µε τη βοήθεια σύριγγας 

Hamilton και στη συσκευή εφαρµόζεται τάση 100 Volts για 20-30min έως ότου οι 

πρωτεΐνες των δειγµάτων µας περάσου από το πήκτωµατ επιστοίβαξης στο πήκτωµα 

διαχωρισµού οπότε και αυξάνουµε την τάση στα 160-170 Volts. Η ηλεκτροφόρηση 

τερµατίζεται όταν το µέτωπο της χρωστικής των δειγµάτων φτάσει στο τέλος του 

πηκτώµατος ή µόλις εξέλθει από αυτό (περίπου 45-60min ή και 90min για το 

14%β.κ.ο. πήκτωµα διαχωρισµού). Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης ακολουθεί 

χρώση του πηκτώµατος διαχωρισµού µε χρωστική coomassie ή ακολουθεί µεταφορά 

των πρωτεϊνών σε µεµβράνη PVDF και ανοσοαποτύπωση. 

 

2.3.7 Μεταφορά πρωτεϊνών σε µεµβράνη και ανοσοστύπωση κατά Western 

(Western blotting) 

∆ιαλύµατα και υλικά: 

∆ιάλυµα µεταφοράς σε µεµβράνη (transfer buffer): 25 mM Tris, 0,2M γλυκίνη, 

20% κ.ο.µεθανόλη pH 8,3 

∆ιάλυµα έκπλυσης µεµβράνης: PBS 1x, 0,1% κ.ο. Tween-20 

Blocking buffer: ΡBS 1x, 5% κ.ο. άπαχο γάλα, 0,1% κ.ο. Tween-20 

∆ιάλυµα αραίωσης αντισώµατος: ΡBS 1x, 3% β.κ.ο. άπαχο γάλα ή 3% β.κ.ο. BSA 

(αλβουµίνη ορού βοός), 0,1% κ.ο. Tween-20. (Στην περίπτωση του αντι-HA 

αντισώµατος το διάλυµα περιλαµβάνει ΡBS 1x, 0,05% κ.ο. Tween-20 χωρίς γάλα). 
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Σύστηµα ανίχνευσης µε χηµειοφωταύγεια για ανοσοαποτύπωση (enhanced 

chemiluminescence, ECL): ECL Western Blotting Substrate, 32209, Pierce και ECL 

Western Blotting Detection Reagents, RPN2209, Amersham Biosciences. Περιέχουν 

διάλυµα φωταύγειας-ενισχυτή και διάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) 

Λοιπά υλικά:  

-Μεµβράνη µεταφοράς (Hybond-P PVDF Membrane, RPN303F, Amersham 

Biosciences ή PVDF Transfer Membrane, 88520, Pierce –Thermo Scientific) 

-Συσκευή µεταφοράς (Mini Trans-Blot ElectrophoreticTransfer Cell, 170-3930, 

BioRad), -Μεθανόλη,  

-χαρτόνι ανοσοστύπωσης Whatmann πάχους 3 mm, 

-Μηχάνηµα για την οπτικοποίηση της αντίδρασης χηµειοφωτάυγειας LAS4000 της 

Fuji. 

Με τη µέθοδο αυτή µπορούµε να µεταφέρουµε της διαχωρισµένες πρωτεΐνες 

ενός πηκτώµατος ηλεκτροφόρησης SDS-PAGE σε µία µεµβράνη νιτροκυτταρίνης ή 

polyvinylidene difluoride (PVDF) αποτυπώνοντάς τες µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε 

τον οποίο βρίσκονται πάνω στο πήκτωµα. Στην συνέχεια η µεµβράνη µας επιτρέπει 

την ανίχνευση των πρωτεϊνών που επιθυµούµε µε χρήση εξειδικευµένων γι’αυτές 

αντισωµάτων (ανοσοστύπωση) µε πολύ µεγάλη ευαισθησία γεγονός που µας δίνει τη 

δυνατότητα να ανιχνεύσουµε ακόµα και εξαιρετικά µικρές ποσότητες πρωτεΐνης. Για 

τη µεταφορά των πρωτεϊνών από το πήκτωµα πολυ-ακρυλαµιδίου στη µεµβράνη 

εφαρµόζεται ηλεκτρική τάση, µε τον θετικό πόλο να βίσκεται προς την πλευρά της 

µεµβράνης έτσι ώστε να µετακινηθούν οι αρνητικά φορτισµένες πρωτεΐνες (λόγω του 

SDS) προς τη µεµβράνη, ενώ τόσο το πήκτωµα όσο και η µεµβράνη είναι 

εµβαπτισµένες εντός ρυθµιστικού διαλύµατος µεταφοράς αλκαλικού pΗ.  

Ο λόγος που στα πειράµατά µας χρησιµοποιούµε µεµβάνη PVDF και όχι 

νιτροκυτταρίνης είναι διότι το υλικό της PVDF είναι πιο ανθεκτικό και µας επιτρέπει 

περισσότερους χειρισµούς όπως την απογύµνωση της µεµβράνης µετά την πρώτη 

εµφάνιση από τα αντισώµατα και την επαναχρησιµοποίησή της για την ανίχνευση 

διαφορετικών πρωτεϊνών (βλ. 2.3.8). Αρχικά, η µεµβράνη PVDF στην οποία 

πρόκειται να µεταφερθούν οι πρωτεΐνες και η οποία είναι εξαιρετικά υδρόφοβη, 

επωάζεται σε µεθανόλη 100% για 10 sec προκειµένου αυτή να εισδύσει στις ίνες της 

και να την ενεργοποιήσει. Στη συνέχεια η ενεργοποιηµένη PVDF µεµβράνη 

εµβαπτίζεται στο νερό για 5 min υπό ανάδευση και στη φάση αυτή το νερό µπορεί 

πλέον χάρη στους δεσµούς υδρογόνου που δηµιουργεί µε τη µεθανόλη να εισχωρήσει 
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στη µεµβράνη και να την κάνει υδρόφιλη ούτως ώστε να µπορεί αυτή να 

χρησιµοποιηθεί στο πολικό περιβάλλον της ηλεκτροφόρησης. Ακολούθως 

τοποθετείται για τουλάχιστον 5min επίσης υπό ανάδευση στο ρυθµιστικό διάλυµα 

µεταφοράς για να έρθει σε επαφή µε τα ιόντα του διαλύµατος της ηλεκτροφόρησης 

και να εξισορροπηθεί. Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωµα διαχωρισµού 

SDS-PAGE τοποθετείται πάνω στη PVDF µεµβράνη µε τρόπο ώστε να µην 

παρεµβάλλεται αέρας, και εγκλείεται µεταξύ δυο φύλλων διαβρεγµένου χαρτονιού 

Whatmann ίδιας επιφάνειας και δυο σφουγγαριών εµβαπτισµένων σε διάλυµα 

µεταφοράς. Όλα αυτά συµπιέζονται µέσα σε ειδικές θήκες που τοποθετούνται στη 

συσκευή µεταφοράς µε τέτοιο προσανατολισµό ώστε οι αρνητικά φορτισµένες 

πρωτεΐνες να µεταφερθούν από το πήκτωµα στη µεµβράνη µε την εφαρµογή 

ηλεκτρικού πεδίου. Η µεταφορά των πρωτεϊνών γίνεται µε εφαρµογή πεδίου 

σταθερής έντασης 390 mA, για 1h και 45min, στους 4οC (για να αποφευχθεί η 

υπερθέρµανση και αποδιάταξη των πρωτεϊνών). 

Μετά το τέλος της πρωτεϊνικής µεταφοράς στην PVDF µεµβράνη ακολουθεί η 

διαδικασία της ανοσοστύπωσης και η έµµεση ανίχνευση της πρωτεΐνης 

ενδιαφέροντος µε την αρχική δέσµευση του πρώτου αντισώµατος που αναγνωρίζει 

έναν αντιγονικό επίτοπο της πρωτεΐνης που µας ενδιαφέρει. Αρχικά η µεµβράνη µας 

επωάζεται για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου υπό συνεχή ανάδευση σε κινούµενο 

δάπεδο σε Blocking buffer για να καλυφθούν όλες οι ελεύθερες θέσεις της µεµβράνης 

και να αποφευχθεί η πρόσδεση των αντισωµάτων σε περιοχές µη ειδικές γι’ αυτά. 

Εναλλακτικά για την αποφυγή της µη ειδικής πρόσδεσης των αντισωµάτων στη 

µεµβράνη µπορούν πέρα από το γάλα που περιέχει καζεΐνη να χρησιµοποιηθούν και 

άλλες γνωστές πρωτεΐνες όπως η ζελατίνη και η αλβουµίνη.  Ακολουθεί µια γρήγορη 

έκπλυση της µεµβράνης µε διάλυµα έκπλυσης και η επώαση µε το διάλυµα του 

πρώτου αντισώµατος έναντι της πρωτεΐνης που µας ενδιαφέρει να ανιχνεύσουµε σε 

κατάλληλη αραίωση για 16 ώρες, στους 4οC υπό συνεχή ανακίνηση. Την επόµενη 

µέρα η µεµβράνη εκπλένεται µε διάλυµα έκπλυσης, 4 φορές, για 10-15min έκαστη, 

και επωάζεται µε το δεύτερο αντίσωµα το οποίο πιάνει την σταθερή περιοχή του 

πρώτου και είναι ανάλογο του οργανισµού που φτιάχτηκε το πρώτο αντίσωµα και 

είναι είτε anti-mouse, είτε antiι-rabbit είτε anti-goat της KPL σε αραίωση 1:10.000 -

1:20.000 στο διάλυµα αραίωσης αντισώµατος. Τα δεύτερα αυτά αντισώµατα  είναι 

συζευγµένα µε µόρια-ιχνηθέτες που µπορούν να δώσουν σήµα µε την συµµετοχή 

τους σε µία χηµική αντίδραση που παράγει φώς, το οποίο στη συνέχεια µπορεί να 
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ανιχνευθεί είτε µε τη βοήθεια φιλµ (χειροκίνητος παλιός τρόπος) είτε µε τη βοήθεια 

ψηφιακού συστήµατος καταγραφής (στην περίπτωσή µας). Η επώαση µε το 2ο 

αντίσωµα γίνεται για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου υπό ανάδευση και 

ακολουθούν 4 πλύσεις της µεµβράνης, για 10-15min κάθε φορά, ώστε να 

αποµακρυνθεί η περίσσεια του δεύτερου αντισώµατος που δεν έχει προσδεθεί ειδικά.  

Στην παρούσα µελέτη τα δεύτερα αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 

συζευγµένα µε το ένζυµο υπεροξειδάση της σκυλοκρεµύδας (HRP). Η HRP 

οξειδώνεται παρουσία υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) και ακολούθως οξειδώνει 

την χηµική ένωση λουµινόλη µε αποτέλεσµα την εκποµπή ορατού φωτός. Το 

σύστηµα ανίχνευσης χηµειοφωταύγειας ECL περιλαµβάνει ένα διάλυµα 

υποστρώµατος (Η2Ο2) και ένα διάλυµα ενισχυτή. Πριν την εµφάνιση λαµβάνεται από 

κάθε διάλυµα σε ίση αναλογια (1:1) η απαιτούµενη ποσότητα υγρού για να καλυφθεί 

η µεµβράνη και τα δυο διαλύµατα αναµιγνύονται. Οπότε αµέσως µετά τις πλύσεις 

από το δεύτερο αντίσωµα η επιφάνεια της µεµβράνης µας καλύπτεται από το µίγµα 

των διαλυµάτων του συστήµατος ανίχνευσης χηµειοφωταύγειας για 1,5 λεπτό εντός 

του οποίου το ένζυµο του 2ου αντισώµατος (HRP)καταλύει την αντίδραση. Στην 

συνέχεια  η µεµβράνη µας καλύπτεται µε διαυγή ζελατίνα και τοποθετείται εντός του 

συστήµατος οπτικοποίησης της αντίδρασης χηµειοφωτάυγειας LAS4000 της Fuji απ’ 

όπου και λαµβάνονται και αποθηκεύονται στιγµιότυπα της φωτεινής αντίδρασης.  

 

2.3.8 Αποµάκρυνση αντισωµάτων από την PVDF µεµβράνη (απογύµνωση 

µεµβράνης ή stripping). 

∆ιαλύµατα: 

∆ιάλυµα αποµάκρυνσης αντισωµάτων (stripping buffer): 100 mΜ β-

µερκαπτοαιθανόλης, 2% κ.ο. SDS, 62,5 mM Tris-HCl, pH 6,7  

∆ιάλυµα έκπλυσης: PBS 1x, 0,1% κ.ο. Tween-20 

∆ιάλυµα πρόσδεσης µη ειδικών θέσεων (blocking buffer): ΡBS 1x, 0,1% κ.ο. 

Tween-20, 5% β.κ.ο. άπαχο γάλα 

Με τη µέθοδο αυτή µας δίνεται η δυνατότητα να ξαναχρησιµοποιήσουµε PVDF 

µεµβράνες που έχουν ήδη υποστεί ανοσοστύπωση Western και να ανιχνεύσουµε 

διαφορετικές πρωτεΐνες αφού πρώτα αποµακρύνουµε τα αντισώµατα της πρώτης 

ανοσοστύπωσης. Για το λόγο αυτό η µεµβράνη εκπλένεται 2 φορές για 3min µε 

διάλυµα έκπλυσης προκειµένου να αποµακρυνθούν οι παράγοντες ανίχνευσης 

χηµειοφωταύγειας και στη συνέχεια, επωάζεται σε stripping buffer για 10-15min 
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στους 50οC, υπό συνεχή ανακίνηση σε κινούµενο δάπεδο. Η µεµβράνη εκπλένεται εκ 

νέου µε διάλυµα έκπλυσης, 3 φορές γρήγορα και ακολουθεί επώαση για 30min σε 

θερµοκρασία δωµατίου µε το blocking buffer ούτως ώστε να δεσµευτούν όλες οι µη 

ειδικές θέσεις της µεµβράνης. Τέλος γίνεται η ανοσοστύπωση µε το κατάλληλο 

αντίσωµα, όπως περιγράφεται παραπάνω. 

 

2.3.9 Χρώση πηκτώµατος SDS-πολυακρυλαµίδης µε χρωστική coomassie 

∆ιαλύµατα: 

∆ιάλυµα χρώσης πηκτώµατος: 0,1% β.κ.ο. Coomassie Brilliant blue G-250 (Sigma, 

B-1131), 25% κ.ο. ισοπροπανόλη, 10% κ.ο. οξικό οξύ 

∆ιάλυµα αποχρωµατισµού πηκτώµατος: 40% κ.ο. µεθανόλη, 10% κ.ο. οξικό οξύ 

Για να µπορέσουµε να δούµε όλες τις πρωτεΐνες που έχουν διαχωριστεί µετά 

από µια ηλεκτροφόρηση πηκτώµατος SDS-πολυακρυλαµίδης και να εκτιµήσουµε τη 

σχετική ποσότητά τους στο σύνολο των πρωτεϊνών ενός δείγµατος (πχ. την ποσότητα 

µια παγωµένης πρωτεΐνης µετά από βακτηριακή επαγωγή) µπορούµε να 

χρωµατίσουµε το πήκτωµά µας µε χρωστική Coomassie Brilliant blue που βάφει τις 

πρωτεΐνες. Αρχικά το πήκτωµα SDS-PAGE τοποθετείται για 20-30min στο διάλυµα 

χρώσης coomassie υπό συνεχή ανάδευση. Στη συνέχεια το διάλυµα χρώσης 

αφαιρείται και το πήκτωµα αποχρωµατίζεται µε διαδοχικές πλύσεις 10 min µε 

διάλυµα αποχρωµατισµού πηκτώµατος, µέχρις ότου το υπόβαθρο του πηκτώµατος 

γίνει διαυγές και οι πρωτεΐνικές ζώνες παραµείνουν διακριτές µε µπλε χρώµα.  

 

2.3.10 Ανοσοκατακρήµνιση πρωτεϊνών για την ανίχνευση πρωτεϊνικών 

συµπλόκων σε κυτταρικά εκχυλίσµατα ζωντανών κυττάρων.  

∆ιαλύµατα και υλικά: 

∆ιάλυµα έκπλυσης: PBS 1x, 100 µΜ Na3VO4 και 1 mM PMSF 

∆ιάλυµα λύσης: βλ. 2.3.2 

Αντισώµατα: µονοκλωνικό αντι-myc (9Β11), πολυκλωνικά αντι-HA, αντι-Gαi1-3 (C-

10), αντι-Gαo (OC1), αντι-Gαi2 (SG3)  

Οροί µη ανοσοποιηµένων οργανισµών: Φυσιολογικοί οροί κουνελιού και ποντικού 

Σφαιρίδια κατακρήµνισης ανοσοσυµπλόκων: Protein A-Agarose (sc-2001, Santa 

Cruz), Protein A/G PLUS-Agarose (sc-2003, Santa Cruz) 

Αναγωγικό διάλυµα διαλυτοποίησης δειγµάτων 2x (SDS Sample buffer ή 

Laemmli buffer): βλ. παράγραφο 2.3.6 
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Η µέθοδος της ανοσοκατακρήµνισης µας επιτρέπει την αποµόνωση µιας 

πρωτεΐνης από ένα µίγµα πρωτεϊνών χρησιµοποιώντας την ικανότητα ενός ειδικού γι’ 

αυτήν αντισώµατος που τη δεσµεύει µε υψηλή συγγένεια αλληλεπιδρώντας µε έναν 

επίτοπό της. Το αντίσωµα αυτό στη συνέχεια µπορεί να δεσµευτεί σε σφαιρίδια που 

φέρουν οµοιοπολικά συνδεδεµένες πρωτεΐνες A ή/και G οι οποίες δεσµεύουν τη 

συντηρηµένη περιοχή των αντισωµάτων. Έτσι τελικά στα σφαιρίδια µπορούν να 

ακινητοποιηθούν τα σύµπλοκα αντισώµατος-αντιγόνου (πρωτεΐνης ενδιαφέροντος) 

και να έχουµε ανοσοκατακρήµνιση της πρωτεΐνης µας. Τα υπόλοιπα µόρια του 

πρωτεϊνικού µίγµατος που δεν έχουν δεσµευθεί από το αντίσωµα µπορούν να 

αποµακρυνθούν µε επαναλαµβανόµενες πλύσεις. Αν η πρωτεΐνη που µας ενδιαφέρει 

αλληλεπιδρά µε άλλες ή ανήκει σε κάποιο πρωτεϊνικό σύµπλοκο τότε και οι άλλες 

πρωτεΐνες µπορούν επίσης να συνανοσοκατακρηµνιστούν από το ειδικό αντίσωµα για 

την αρχική µας πρωτεΐνη. Έτσι στην περίπτωση αυτή η πρωτεΐνη µας χρησιµεύει σαν 

«δόλωµα» για το «ψάρεµα» λειτουργικών πρωτεϊνικών συµπλόκων. Στη συνέχεια τα 

αποµονωµένα πρωτεϊνικά σύµπλοκα, µπορούν να αναλυθούν µε τη µέθοδο της SDS-

PAGE ηλεκτροφόρησης και µε ανοσοεντόπιση µπορούν να ανιχνευθούν στη 

µεµβράνη PVDF και να οπτικοποιηθούν. Η ανοσοκατακρήµνιση είναι αρκετά 

ευαίσθητη τεχνική διότι επιτρέπει την ανίχνευση, την αποµόνωση και τη 

συµπύκνωση ακόµα και πρωτεϊνών ή πρωτεϊνικών συµπλόκων που βρίσκονται σε 

µικρές ποσότητες σε ένα διάλυµα ανάµεσα σε χιλιάδες άλλες πρωτεΐνες. 

Στην παρούσα διατριβή η µέθοδος εφαρµόστηκε ως εξής. Κύτταρα 293F 

σταθερά επιµολυσµένα µε τον myc-επισηµασµένο ανθρώπινο κ-OR αναπτύσσονται 

σε τρυβλία διαµέτρου 10 cm και διαµολύνονται ή όχι παροδικά µε 5µg από το 

πλασµίδιο pCDNA3 που φέρει το cDNA που κωδικοποιεί είτε για την HA-RGS4 είτε 

για την HA-RGS2 (βλ.2.1.2.γ). 48 ή 72 ώρες µετά την διαµόλυνση (ανάλογα µε το 

αντιδραστήριο διαµόλυνσης), τα κύτταρα επωάζονται απουσία (κύτταρα µάρτυρες) ή 

παρουσία 1µM κ-ειδικού οπιοειδούς αγωνιστή U-50,488H για 8min. Μετά το τέλος 

της επώασης τα κύτταρα ξεπλένονται µε ψυχρό διάλυµα έκπλυσης και λύονται (βλ. 

παράγραφο 2.3.2) και στα κυτταρικά λύµατα που προκύπτουν γίνεται προσδιορισµός 

της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης µε τη µέθοδο Bradford (βλ. παράγραφο 2.3.3). 350-

500 µg κυτταρικών λυµάτων επωάζονται µε 3 µg κατάλληλου αντισώµατος ή την 

αντίστοιχη ποσότητα από φυσιολογικό ορρό ποντικού ή κουνελιού υπό ανάδευση σε 

τροχό στους 4οC για 15-18 ώρες προκειµένου να σχηµατιστούν τα ανοσοσύµπλοκα. 
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Στη συνέχεια, στα δείγµατα προστίθενται 30µL από 50% διάλυµα σφαιριδίων 

αγαρόζης που φέρουν Αή/και G πρωτεΐνη για την κατακρήµνιση των 

ανοσοσυµπλόκων. Τα ανοσοσύµπλοκα επωάζονται τρεις επιπλέον ώρες υπό 

ανάδευση σε περιστρεφόµενο τροχό στους 4οC και ύστερα φυγοκεντρούνται στις 

3.000 rpm για 5 λεπτά στους 4οC. Στη συνέχεια τα σφαιρίδια µε τις 

ανοσοκατκρηµνισµένες πρωτεΐνες ξεπλένονται 3 φορές µε παγωµένο διάλυµα λύσης 

και οι κατακρηµνισµένες πρωτεΐνες επαναδιαλύονται σε 30 µL 2x Laemmli buffer και 

το δείγµα αποδιατάσσεται στους 100οC για 5 min. Ο διαχωρισµός των πρωτεϊνών 

γίνεται µε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου (12%) παρουσία SDS και 

ακολουθεί µεταφορά των πρωτεϊνών σε µεµβράνη PVDF και ανοσοστύπωση κατά 

Western όπως προαναφέρθηκε. 

 

2.3.11 Προσδιορισµός της φωσφορυλίωσης των κινασών ERK 1 και 2 

∆ιαλύµατα και υλικά: 

∆ιάλυµα λύσης: βλ. 2.3.2 µε την προσθήκη µίγµατος αναστολέων φωσφατασών 

(Phosphatase Inhibitor Cocktail 2 (κωδ. P5726 της Roche) σε αραίωση 1:200 

Υγρό θρεπτικό υλικό για νηστεία των κυττάρων απουσία ορού: (starvation): 

ρυθµιστικό διάλυµα αλάτων DMEM, 2 mM γλουταµίνη, 5% όξινο ανθρακικό νάτριο, 

pH 7,2. 

Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα PBS 1x µε pH 7,6 (στους 4οC): βλ. 2.3.2  

∆ιάλυµα πλύσεων (στους 4οC): PBS 1x, 100 µΜ Na3VO4 και 1 mM PMSF 

6x αναγωγικό διάλυµα διαλυτοποίησης δειγµάτων (6x Sample buffer ή Laemmli 

buffer): βλ. 2.3.6 

Λοιπά υλικά:  

- κ-ειδικός αγωνιστής U-50,488H 

- αντισώµατα έναντι pERK1,2 και ERK1,2 πρωτεϊνών 

Η ενεργοποίηση των οπιοειδών υποδοχέων από αγωνιστές οδηγεί στην 

ενεργοποίηση του καταρράκτη φωσφορυλιώσεων των MAP κινασών µε τις ERK1 

και ERK2 κινάσες να είναι οι τελικές κινάσες που ενεργοποιούνται. Για να 

προσδιορίσουµε τα επίπεδα των φωσφορυλιωµένων ERK1,2 κινασών σε κύτταρα 

293F που εκφράζουν σταθερά τον myc-κ-OR υποδοχέα ανιχνεύουµε µε κατάλληλο 

αντίσωµα τις pERK1,2 σε κυτταρικά εκχυλίσµατα των οποίων οι πρωτεΐνες έχουν 

διαχωριστεί µε ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE. Το αντίσωµα αυτό αναγνωρίζει τον 
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αντιγονικό επίτοπο της αλληλουχίας που περιέχει την φωσφορυλιωµένη τυροσίνη 204 

των ανθρώπινων ERK1,2 κινασών. 

 Κύτταρα 293F που εκφράζουν σταθερά τον myc-κ-OR και αναπτύσσονται σε 

τρυβλία διαµέτρου 60mm ή 10cm, διαµολύνονται παροδικά µε Turbofect ώστε να 

εκφράζουν την HA-RGS2 και την ΗΑ-RGS4 (βλ. 2.1.2.γ). Τη δεύτερη µέρα της 

διαµόλυνσης το θρεπτικό υλικό αφαιρείται από τα τρυβλία και αντικαθίσταται µε 

φρέσκο θρεπτικό υλικό για νηστεία των κυττάρων απουσία ορού, για να αποφευχθεί 

η δράση των αυξητικών παραγόντων που ενεργοποιούν άµεσα τη φωσφορυλίωση των 

MAPKs. 14-16 ώρες µετά την αλλαγή θρεπτικού γίνεται η προσθήκη 200nm του κ-

εκλεκτικού αγωνιστή U-50,488H για 5 και 8 min στους 37οC. Μετά το τέλος της 

επώασης τα κύτταρα µεταφέρονται σε 15ml σωλήνα falcon και το θρεπτικό υλικό µε 

τον αγωνιστή αποµακρύνεται µε φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 3min στους 4οC και 

τα κυτταρικό ίσηµα αναδιαλύεται και ξεπλένεται µε 3mL/ τρυβλίο διαµέτρου 60mm 

ή 5mL/ τρυβλίο διαµέτρου 10cm από ψυχρό διάλυµα πλύσεων. Τα κύτταρα λύονται 

µε 250-300µL/τρυβλίο 60mm ή 500µL/τρυβλίο 10cm από ψυχρό διάλυµα λύσης µε 

αναστολείς φωσφατασών όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.2 και στα 

κυτταρικά λύµατα που προκύπτουν γίνεται προσδιορισµός της συγκέντρωσης ολικής 

πρωτεΐνης µε τη µέθοδο Bradford. 100-120µg πρωτεΐνης από τα δείγµατα 

αναµιγνύονται µε 6x Laemmli buffer και βράζονται στους 100oC για 5min. 

Ακολουθεί ο διαχωρισµός των πρωτεϊνών σε πήκτωµα SDS-PAGE 12% και 

µεταφορά των πρωτεϊνών σε µεµβράνη PVDF και ανοσοστύπωση όπως περιγράφηκε 

παραπάνω (βλ. 2.3.6 και 2.3.7). Η ανίχνευση των φωσφορυλιωµένων ERK1,2 γίνεται 

µε τη χρήση ειδικού του µονοκλωνικού αντισώµατος anti-pERK (Ε-4 κωδ. sc-7383) 

της Santa Cruz Biotechnology σε αραίωση 1:1.000. Για τον έλεγχο της ισοφόρτωσης 

των δειγµάτων γίνεται ποσοτικοποίηση των ERK πρωτεϊνών στην ίδια µεµβράνη 

PVDF η οποία υπόκειται σε διαδικασία αποµάκρυνσης των αντισωµάτων από την 

PVDF µεµβράνη (stripping βλ 2.3.8). Η ποσοτικοποίηση γίνεται µε το πολυκλωνικό 

αντίσωµα που αναγνωρίζει τις ERK1,2 anti-ERK1 (C-16, sc-93 της Santa Cruz 

Biotechnology) σε αραίωση 1:1.000. η πυκνοµέτρηση των ζωνών τόσο των pERK 

όσο και των ERK γίνεται µε το πρόγραµµα Gel Pro Analyzer και υπλογίζεται ο λόγος 

pERK προς ΕRΚ για κάθε δείγµα και ακολουθεί κανονικοποίηση (normalization) των 

µετρήσεων διαιρώντας όλους τους λόγους που προκύπτουν µε τον µικρότερο εξ 

αυτών. 
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2.3.12 Πειράµατα κυτταροµετρίας ροής (flow cytometry) για την µέτρηση της 

εσωτερίκευσης µεµβρανικών υποδοχέων της κυτταρικής επιφάνειας.  

∆ιαλύµατα και υλικά: 

Πλήρες υγρό θρεπτικό υλικό: βλ. παράγραφο 2.1.2.β  

Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα PBS 1x µε pH 7,6 (στους 4οC): βλ. 2.3.2  

∆ιάλυµα πλύσεων: 1x PBS µε 2% µη θερµικά απενεργοποιηµένο FΒS (Fetal Bovine 

Serum) πάντα κρύο στους 4ο C 

∆ιάλυµα µονιµοποίησης : 1x PBS µε  2% φορµαλδεΰδη  

Λοιπά υλικά:  

- πολυκλωνικό αντίσωµα κουνελιού έναντι του flag επιτόπου ANTI-FLAG (κωδ. 

F7425, Sigma-Aldrich)  

- µονοκλωνικό αντίσωµα ποντικού έναντι του myc επιτόπου myc-Tag (9B11) (κωδ. 

2276 Cell Signaling).  

- δεύτερο αντίσωµα FITC-anti-rabbit από αίγα και συζευγµένο µε την φθορίζουσα 

ουσία ισοθειοκυανική φλουορεσκεΐνη (FITC) (κωδ. 111-095-003 Jackson 

Immunoresearch Laboratories).  

- δεύτερο αντίσωµα FITC-anti-mouse από αίγα και συζευγµένο επίσης µε την 

φθορίζουσα ουσία FITC (κωδ. 111-095-003 Jackson Immunoresearch Laboratories)  

Στόχος της µεθόδου είναι να προσδιορίσει την ποσότητα των µορίων ενός 

υποδοχέα (όπως οι οπιοειδείς) που βρίσκονται στην κυτταρική µεµβράνη κυττάρων 

µιας κυτταροκαλλιέργειας και προϋποθέτει οι υπό µελέτη υποδοχείς να µπορούν να 

ανιχνευθούν εύκολα µε ένα ειδικό γι’ αυτούς πρώτο αντίσωµα που είτε στοχεύει 

αυτούς καθ’ εαυτούς είτε ένα αντιγονικό επίτοπο µε τον οποίο έχουν επισηµανθεί 

(όπως ο flag ή ο myc). Το πρώτο αυτό αντίσωµα στη συνέχεια αναγνωρίζεται από ένα 

ειδικό γι’αυτό δεύτερο αντίσωµα το οποίο είναι συζευγµένο µε µία φθορίζουσα 

οµάδα όπως η ισοθειοκυανική φλουορεσκεΐνη (FITC) η οποία και µπορεί να 

ανιχνευθεί από τον κυτταροµετρητή ροής (flow cytometry) ή FACS (Fluorescent 

Activated Cell Sorting) βάσει της ικανότητας φθορισµού της όταν επιδράσει σ’αυτήν 

ακτινοβολία κατάλληλου µήκους κύµατος. Στην περίπτωση της FITC αυτή δέχεται 

ακτινοβολία από το laser του οργάνου στο µήκος κύµατος στο οποίο έχει µέγιστη 

απορρόφηση (492nm) και διεγειρόµενη εκπέµπει µέγιστα στα 520nm, ακτινοβολία η 

οποία στη συνέχεια ανιχνεύεται από τον ειδικό δέκτη του οργάνου. Έτσι στην 

περίπτωση επιφανειακών υποδοχέων έχουµε περισσότερα προσδεδεµένα αντισώµατα 
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στην κυτταρική επιφάνεια και κατ’ επέκταση µεγαλύτερο φθορισµό ενώ στην 

περίπτωση εσωτερικευµένων υποδοχέων (όπως µετά την επίδραση αγωνιστή στα 

κύτταρα) ο αριθµός των επιφανειακών υποδοχέων και εποµένως και ο φθορισµός 

είναι µικρότερος.  

Κύτταρα θηλαστικών 293F ή HEK293 που εκφράζουν σταθερά τον ανθρώπινο 

myc-κ-OR ή τον ανθρώπινο flag-δ-OR αντίστοιχα διαµολύνονται παροδικά µε φορείς 

που φέρουν τα cDNAs των RGS4, ∆ΝRGS4 ή RGS2 ή µε κενό τον pCDNA3 

πλασµιδιακό φορέα και αναπτύσσονται παρουσία πλήρους θρεπτικού υλικού σε 

τρυβλία διαµέτρου 10cm (για τα κύτταρα µάρτυρες που δεν θα ενεργοποιηθούν µε 

αγωνιστή) ή διαµέτρου 60mm (για τα κύτταρα τα οποία θα επιδράσει ο αγωνιστής). 

Την ηµέρα του πειράµατος κι ενώ τα κύτταρα καλύπτουν το 95-100% της επιφάνειας 

των τρυβλίων αφαιρείται το παλιό θρεπτικό υλικό και προστίθεται φρέσκο πλήρες 

θρεπτικό υλικό που περιέχει ή όχι αγωνιστές. Τα myc-κ-OR -293F κύτταρα 

ενεργοποιήθηκαν για 8min και 45min µε 1µM U-50,488H ενώ τα flag-δ-OR-ΗΕΚ293 

κύτταρα ενεργοποιήθηκαν για 15min και 1h µε 1 µM DSLET. Σε κάθε πείραµα τα 

τρυβλία χωρίς αγωνιστή χρησιµοποιούνται για να ληφθούν τα δείγµατα µάρτυρες. 

Μετά το τέλος της επώασης µε τον αγωνιστή τα κύτταρα σηκώνονται µε θρυψίνη και 

φυγοκεντρούνται στις 2000rpm για 5min στους 4οC και δείγµα 150µL λαµβάνεται για 

µέτρηση των κυττάρων στο αιµοκυτταρόµετρο. Το υπερκείµενο αποµακρύνεται και 

το κυτταρικό ίζηµα αναδιαλύεται σε κατάλληλο όγκο διαλύµατος πλύσεων ώστε να 

προκύπτει συγκέντρωση κυττάρων 1-1,5x106 κύτταρα/mL. ∆είγµατα 1ml από την 

κάθε οµάδα κυττάρων (8 δείγµατα από τα τρυβλία µάρτυρες χωρίς αγωνιστή και 3 

ανά κατάσταση επίδρασης αγωνιστή) λαµβάνονται και τοποθετούνται σε eppendorfs 

1,5mL και τα δείγµατα φυγοκεντρούνται στις 3000rpm στους 4οC  και το κυτταρικό 

ίζηµα αναδιαλύεται σε 200-300µL διάλυµα πλύσης που περιέχει ή όχι το πρώτο 

αντίσωµα, µονοκλωνικό anti-myc σε αραίωση 1:100 ή πολυκλωνικό anti-flag σε 

αραίωση 1:300 και τα δείγµατα επωάζoνται για 12-14 ώρες σε τροχό ανάδευσης 

στους 4°C.  

Την επόµενη µέρα ακολουθούν 3 πλύσεις, µε 1 ml διάλυµα πλύσεων και 

φυγοκέντρηση στις 3000rpm στους 4οC έκαστη, και στο κυτταρικό ίζηµα που 

προκύπτει προστίθεται διάλυµα PBS µε 2% FBS χωρίς ή µε δεύτερο αντίσωµα 

συζευγµένο µε τη φθορίζουσα οµάδα FITC, FITC-anti-rabbit σε αραίωση 1:200 (για 

τα δείγµατα των flag-δ-OR κυττάρων) και FITC-anti-mouse σε αραίωση 1:100 (για 

τα δείγµατα των myc-κ-OR κυττάρων) και σε χώρο περιορισµένου φωτισµού. Τα 
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δείγµατα επωάζονται µε το 2ο αντίσωµα 1h, στο σκοτάδι στους 4ο C σε 

περιστρεφόµενο τροχό.  Ακολουθούν 4 πλύσεις µε 1ml διαλύµατος πλύσεων τη φορά 

όπως παραπάνω και τα δείγµατα αναδιαλύονται σε κατάλληλο όγκο διαλύµατος 

µονιµοποίησης (600µL – 1mL) ανάλογα µε το κυτταρικό ίζηµα προκειµένου να µην 

αραιωθεί υπερβολικά το δείγµα. Στη συνέχεια τα δείγµατα περνιούνται από σύριγγα 

βελόνας 21G προκειµένου να σπάσουν τα συσσωµατώµατα των κυττάρων. 

Ακολουθεί µέτρηση σε κυτταρόµετρο ροής FACScan flow της Becton Dickinson 

Immunocytometry Systems, Inc. Για κάθε δείγµα µετριέται ένταση µέσου φθορισµού 

για 6.000-10.000 κύτταρα. Οι εσωτερικευµένοι υποδοχείς για κάθε δείγµα που έχει 

υποστεί κατεργασία µε αγωνιστή υπολογίζονται σύµφωνα µε τον µαθηµατικό τύπο 

όπως περιγράφεται από τον Keith και συνεργάτες (Keith et al.,1996): 

                                                                   Μέσος φθορισµός  6.000-10.000  
                                                                   ζωντανών κυττάρων  
                                                                   µετά την επίδραση αγωνιστή                                   
Εσωτερικευµένοι υποδοχείς    = 100% - ___________________________ x100% 
 (% του συνόλου των                                 Μέσος φθορισµός  6.000-10.000  
επιφανειακών υποδοχέων)                         ζωντανών   κυττάρων χωρίς 
                                                                    επίδραση αγωνιστή         

                                                                       
 

2.3.13 Μέτρηση της δράσης της Αδενυλικής Κυκλάσης µέσω προσδιορισµού της 

συσσώρευσης του ενδοκυτταρικού cAMP 

 
∆ιαλύµατα και υλικά: 

Πλήρες υγρό θρεπτικό υλικό: βλ. παράγραφο 2.1.2.β  

Θρεπτικό ∆ιάλυµα επώασης: 20 mM Hepes, pH 7,4 , 2 mM γλουταµίνη, 1x 

DMEM, ρύθµιση pH µε KOH (δεν πρέπει να υπάρχουν ιόντα Να+ στο διάλυµα). Πριν 

τη χρήση του διαλύµατος προστίθεται IBMX σε τελική συγκέντρωση 1 mM 

Πυκνό διάλυµα φορσκολίνης µε αρχική συγκέντρωση 5mM (Sigma, F-6886) την 

προσθέτουµε στο θρεπτικό διάλυµα επώασης σε τελική συγκέντρωση 50µΜ 

∆ιάλυµα τερµατισµού αντίδρασης: 5% TCA (Trichloroacetic acid), 1 mM ATP, 1 

mM cAMP (Παρασκευάζεται φρέσκο πριν από κάθε πείραµα) διατηρείται παγωµένο 

στους 4οC  

Υγρός σπινθηριστής: Για όγκο διαλύµατος 4L  χρησιµοποιούµε 22g PPO (2,5-

Diphenyloxazole) δηλαδή 0,55% β.κ.ο., 0,4g POPOP (2,2’-(1,4-phenylene) bis[5-

phenyl-oxazol]) δηλαδή 0,01% β.κ.ο. και τα διαλύουµε σε 2532mL τολουόλιο 99,7% 
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(63,11% κ.ο.) και τα αφήνουµε να αναδευτούνε για 2 ώρες, στη συνέχεια 

προσθέτουµε 1468mL Triton (36,7% κ.ο.) και αφήνουµε το διάλυµα να αναδεύεται 

όλη νύχτα. Σε κάθε δείγµα προσθέτουµε 10mL διαλύµατος/φιαλίδιο. 

∆ιαλύµατα ιµιδαζολίου 1Μ και 0,1 Μ 

∆ιάλυµα HCl 1 Μ 

Λοιπά υλικά: 

IBMX (3-Isobutyl-1-methylxanthine)(κωδ. I7018 Sigma): αναστολέας των 

φωσφοδιεστερασών, την µέρα του πειράµατος προσθέτουµε στο θρεπτικό διάλυµα 

επώασης σε τελική συγκέντρωση 1mΜ, ή φτιάχνω πυκνό διάλυµα 100mM (56mg/2,5 

mL 100% DMSO). 

Ραδιοσηµασµένη αδενίνη: [3Η]-αδενίνη µε ειδική ενεργότητα 23Ci/mmole 

(Amersham Pharmacia)  

Αγωνιστές: Οπιοειδείς αγωνιστές (DPDPE για τον δ-OR και U-50,488H για τον κ-

OR)  

Στήλες χρωµατογραφίας:  

-κολώνες Dowex AG 50W-X8 100-200 mesh hydrogen (κωδ. 142-1441, BioRad),  

-κολώνες Alumina (Aluminium oxide, Al2O3) activity grade I, type WN3 neutral, 

A9003, Sigma-Aldrich) 

-12-well plates 

-φιαλίδια υγρού σπινθηριστή  

-β-counter Tri-Carb 2100TR Liquid scintillation analyzer, Packard  

Οι οπιοειδείς υποδοχείς όταν ενεργοποιηθούν από αγωνιστές, µεταβιβάζουν το 

ερέθισµα τους µέσω σύζευξης µε τις Gi/o πρωτεΐνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 

αναστολή της ενζυµικής ενεργότητας της αδενυλικής κυκλάσης και την επακόλουθη 

µείωση των επιπέδων του ενδοκυτταρικού cAMP. Για να µετρήσουµε την 

δραστηκότητα της αδενυλικής κυκλάσης καθώς και το πώς αυτή επηρεάζεται από 

άλλες κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες, µετράµε τα επίπεδα του ενδοκυτταρικού 

cAMP. Για να το επιτύχουµε αυτό αρχικά αναπτύσσουµε τα κύτταρα, που εκφράζουν 

σταθερά έναν OR και υπερεκφράζουν παρωδικά ή όχι την υπό µελέτη 

κυτταροπλασµατική πρωτεΐνη (πχ. RGS), µια ολόκληρη νύχτα σε πλήρες θρεπτικό 

υλικό µε [3Η]-αδενίνη. Τα κύτταρα προσλαµβάνουν την [3Η]-αδενίνη και την 

ενσωµατώνουν στα κυτταρικά µονο- δι- και τρι-νουκλεοτίδια της αδενίνης (ATP, 

ADP, AMP, cAMP) επισηµένοντάς τα (Strada et al., 1990, Wong, 1994). Τα κύτταρα 

στη συνέχεια κατεργάζονται µε θρεπτικό διάλυµα επώασης παρουσία φορσκολίνης, 
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ενός διτερπένιου που ενεργοποιεί απευθείας την αδενυλική κυκλάση και οδηγεί στην 

παραγωγή υψηλών επιπέδων cAMP προκειµένου να µπορεί να είναι µετρήσιµη η 

µείωση των επιπέδων του µετά την επίδραση οπιοειδών αγωνιστών. Στα κύτταρα 

επιδρούµε µε διαφορετικές συγκεντρώσεις ειδικών οπιοειδών αγωνιστών, που 

φυσιολογικά µειώνουν την παραγωγή cAMP. Oι ενδοκυτταρικά παραγόµενες 

ποσότητες του cAMP προστατεύονται από την δράση των φωσφοδιεστερασών µε 

χρήση του αναστολέα τους IBMX (3 Isobutyl-1-Methylxanthine). 

Μετά τη κατεργασία των κυττάρων µε αγωνιστές τα κύτταρα λύονται και η 

αντίδραση σταµατάει µε διάλυµα τερµατισµού αντίδρασης και για τον προσδιορισµό 

του ενδοκυτταρικού cAMP αξιοποιείται τεχνική διαχωρισµού µε διπλή κολώνα, που 

συνδυάζει χρωµατογραφία κατιοντοανταλλαγής και µοριακής διήθησης µε Dowex 

και απορρόφηση σε οξείδιο αλουµινίου (aluminium oxide: Al2O3) ή Alumina, για να 

γίνει η αποµόνωση του cAMP (Wong, 1994). Αναλυτικότερα, τα κυτταρικά λύµατα 

περνούν από την κολώνα Dowex η οποία διαθέτει θετικό φορτίο και συγκρατεί όλα 

τα αρνητικά φορτισµένα (λόγω του φωσφόρου) νουκλεοτίδια της αδενίνης. Τα 

ραδιοσηµασµένα AMP και cAMP ([3Η]-AMP και [3Η]-cAMP) έχουν το µικρότερο 

µέγεθος και αναγκάζονται να κινούνται µε τον πιο αργό ρυθµό ανάµεσα στα 

σφαιρίδια της ρητίνης Dowex, ενώ τα υπόλοιπα νουκλεοτίδια αδενίνης εκλούονται 

από την κολώνα ταχύτερα. Τα [3Η]-AMP και [3Η]-cAMP παράγωγα εκλούονται εν 

τέλει τελευταία από την κολώνα Dowex µε περίσσεια νερού και µεταφέρονται σε εν 

σειρά κολώνα Allumina όπου προσδένεται το [3Η]-cAMP. Ακολουθεί αποδέσµευση 

και η συλλογή του [3Η]-cAMP σε φιαλίδια υγρού σπινθηριστή από την κολώνα του 

Al2O3 µε προσθήκη ιµιδαζολίου. Η α-ακτινοβολία του τριτίου µετατρέπεται σε β-

ακτινοβολία (e-) µε βοήθεια του υγρού σπινθηριστή και ακολουθεί η µέτρηση της 

ραδιενέργειας αναλυτή β-κρούσεων.  

Πειραµατική διαδικασία 

Κύτταρα 293F που εκφράζουν σταθερά τον ανθρώπινο myc-κ-OR ή κύτταρα δ-

HEK293 που εκφράζουν σταθερά  τον ανθρώπινο δ-OR, αναπτύσσονται σε µεγάλα  

τρυβλία διαµέτρου 10cm και διαµολύνονται παροδικά µε TurboFect µε τα cDNAs της 

HA-RGS4 ή της HA-RGS2 ή τον κενό φορέα pCDNA3 (mock), όπως περιγράφεται 

στην παράγραφο 2.1.2.γ. Το µεσηµέρι της επόµενης µέρας από τη διαµόλυνση τα 

κύτταρα µεταφέρονται σε τρυβλία 12 φρεατίων (1 τυβλίο 10cm/12 well plate) και 

καλλιεργούνται στον κλίβανο επώασης σε φρέσκο πλήρες θρεπτικό υλικό που 

περιέχει [3Η]-αδενίνη (1,5 µCi/πηγαδάκι) για 24 ώρες. Στη συνέχεια τα κύτταρα 
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ξεπλένονται µε 1 mL θρεπτικού διαλύµατος επώασης και προστίθεται στα φρεάτια 

νέο διάλυµα επώασης (1 mL/φρεάτιο) το οποίο περιέχει 50 µΜ φορσκολίνη, απουσία 

(κύτταρα µάρτυρες) ή παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων των ειδικών 

οπιοειδών αγωνιστών U-50,488H (0,01 nM -10 µM) για τον κ-OR και DPDPE  

(0,01nM – 1µΜ) για τον δ-OR. Τα κύτταρα επωάζονται παρουσία φορσκολίνης και 

αγωνιστών για 30min στους 37οC. Ακολούθως το διάλυµα αφαιρείται και σε κάθε 

φρεάτιο κυττάρων προστίθεται 1 mL από ψυχρό διάλυµα τερµατισµού (4οC) και τα 

δείγµατα αφού µεταφερθούν σε 1,5mL eppendorf παραµένουν σε αυτό για 30min 

στον πάγο. Στη φάση αυτή τα δείγµατα µπορούν να αποθηκευτούν και στους -20οC 

για µια νύχτα.  

Στη συνέχεια το διάλυµα κάθε δείγµατος φυγοκεντρούνται στις 3.000rpm, για 

10min στους 4oC, ώστε να κατακρηµνιστούν τα κυτταρικά θραύσµατα. Το 

υπερκείµενο, που αποτελεί το κυτταρικό λύµα, χρησιµοποιείται για να γίνει ο 

διαχωρισµός του παραγόµενου cAMP µε τις κολώνες. Πριν ξεκινήσει ο διαχωρισµός 

του cAMP µε τις 2 κολώνες γίνεται η εξισορρόπηση των κολώνων Dowex και 

Alumina. Οι κολώνες Dowex εξισορροπούνται µε 4 mL HCl 1M και στη συνέχεια 

ξεπλένονται µε 14mL Η2Οdd. Οι Alumina κολώνες εξισορροπούνται µε 8mL 

ιµιδαζόλιο 0,1Μ. Το υπερκείµενο-κυτταρικό λύµα φορτώνεται αρχικά στις κολώνες 

Dowex και αφήνεται να διέλθει από αυτές µαζί µε 3mL Η2Οdd και ο όγκος του υγρού 

που βγαίνει από τις Dowex συλλέγεται σε φιαλίδια που περιέχουν 10mL υγρού 

σπινθηριστή και αφού αναδευτεί καλά µετριέται στον αναλυτή β-κρούσεων 

(Packard). Οι µετρήσεις που λαµβάνονται αντιστοιχούν στη ραδιενέργεια που 

οφείλεται στην παρουσία των [3Η]-ATP και [3Η]-ADP που διέρχονται πρώτα από την 

κολώνα. Στη συνέχεια οι κολώνες Dowex ξεπλένονται µε 10 mL Η2Ο πάνω από τις 

κολώνες της Alumina, ώστε το νερό να µεταφέρει το [3Η]-cAMP από τις κολώνες 

Dowex στις κολώνες Alumina. Το [3Η]-cAMP προσδένεται στο Al2O3 των Alumina 

και εκλούεται από αυτές µε 6mL διαλύµατος ιµιδαζολίου 0,1 M σε φιαλίδια που 

περιέχουν 10mL υγρού σπινθηριστή. Τα φιαλίδια αναδεύονται και τοποθετούνται 

στον αναλυτή για τη µέτρηση της ραδιενέργειας. Τα αποτελέσµατα για κάθε δείγµα 

υπολογίζονται σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο:  

 

                                          [
3
Η]-cAMP  

 Συσσώρευση cAMP  = ____________________________ x1000����                                   

                                       [
3
Η]-cAMP+[

3
Η]-ATP +[

3
Η]-ADP 
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                                          κρούσεις δειγµάτων Alumina                

Συσσώρευση cAMP  = ________________________________x1000 

                                        κρούσεις δειγµάτων Alumina+Dowex                  
 

Το µέγιστο ποσό συσσώρευσης του cAMP το δίνει η φορσκολίνη, το οποίο και 

θεωρούµε ότι αντιστοιχεί στο 100%. Όλες οι άλλες τιµές που προκύπτουν παρουσία 

διαφορετικών συγκεντρώσεων του κάθε αγωνιστή ανάγονται µε µέθοδο των τριών σε 

επί τοις εκατό ποσοστά συσσώρευσης cAMP. Από τους τελικούς υπολογισµούς 

δηµιουργούµε διάγραµµα συσχέτισης % ποσοστό συσσώρευσης cAMP (άξονας Y) - 

συγκέντρωσης αγωνιστή (άξονας Χ) και µε τη χρήση του προγράµµατος OriginPro 

7.5 (OriginLab) αποτυπώνονται οι σιγµοειδείς καµπύλες και υπολογίζονται οι IC50 

της κάθε µιας.  

 

2.4 Φαρµακολογικές µέθοδοι 

2.4.1 Προσδιορισµός των επιπέδων έκφρασης του myc-hκ-OR στην κυτταρική 

σειρά  293F µε µελέτες θερµού κορεσµού και πειράµατα πρόσδεσης του 

υποδοχέα 

∆ιαλύµατα και υλικά: 

Ραδιοσηµασµένη διπρενορφίνη: [3Η]-διπρενορφίνη, ειδική ενεργότητα (specific 

activity) 53 Ci/mmol (ΝΕΤ-1121, PerkinElmer) 

Μη ραδιοσηµασµένοι προσδέτες: ανταγωνιστής: ναλοξόνη,  

Ρυθµιστικό διάλυµα επώασης ανταγωνιστών: 50 mΜ Tris-HCl, pH 7,5, 100 mM 

NaCl, 10 mM MgCl2, στους 4
οC 

Ρυθµιστικό διάλυµα έκπλυσης: 50 mΜ Tris-HCl pH 7,5, στους 4οC 

Υγρός σπινθηριστής: βλ. 2.3.13  

∆ιάλυµα αποµόνωσης µεµβρανών: βλ. 2.3.1  

Yλικά:  

-κυκλικά φίλτρα ινών υάλου grade GF/C, 25 mm (κωδ.1822-915) της Whatman 

(Maidstone, UK) ή GF50 της Schleicher & Schuell 25mm  

-µεγάλα φίλτρα για τη συσκευή Brandel (46x57cm Grade GF/C Whatman κωδ. 1822-

915)  

- αυτοµατοποιηµένη συσκευή διήθησης Μ-24 της BRANDEL ή συσκευή διήθησης 

1225 Sampling Manifold της Millipore (ΧΧ2702550). 

-β-counter TRI-CARB 2100TR Liquid scintillation analyzer της PACKARD.  
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Προκειµένου να χαρακτηρίσουµε φαρµακολογικά έναν υποδοχέα στηριζόµαστε 

στην αρχή ότι όταν ένας υποδοχέας επωαστεί µε έναν προσδέτη για κάποιο χρονικό 

διάστηµα επέρχεται κατάσταση ισορροπίας µεταξύ των αντιδρώντων, υποδοχέα και 

προσδέτη και του συµπλόκου τους η οποία περιγράφεται από την χηµική εξίσωση 1: 

R + L  ⇋⇋⇋⇋   RL   (1) 

όπου R: ο υποδοχέας, L: ο προσδέτης και RL: το σύµπλοκο υποδοχέα-προσδέτη. Για 

να προσδιορίσουµε την µέγιστη ποσότητα του υποδοχέα που εκφράζεται στην 

κυτταρική µεµβράνη των κυττάρων µιας κυτταρικής σειράς διεξάγουµε µελέτη 

κορεσµού του υποδοχέα µε προσδέτη (αγωνιστή ή ανταγωνιστή) του οποίου η 

ανίχνευση πρέπει να είναι εφικτή. Η µελέτη θερµού κορεσµού (hot saturation) 

χρησιµοποιεί έναν ραδιοσηµασµένο ή φθορίζοντα προσδέτη σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις και προσδιορίζει το µέγιστο αριθµό θέσεων πρόσδεσης που 

αντιστοιχεί στον µέγιστο αριθµό υποδοχέων. Για τον φαρµακολογικό χαρακτηρισµό 

του ανθρώπινου κ-ΟR επισηµασµένου µε τον myc επίτοπο που εκφράζεται σταθερά 

στην κυτταρική σειρά 293F χρησιµοποιήθηκε ο ραδιενεργός ανταγωνιστής [3H]-

διπρενορφίνη, ένα αλκαλοειδές που προσδένεται και στους τρεις υπότυπους των OR 

µε εξαιρετική συγγένεια πρόσδεσης, προκειµένου να καθοριστεί o µέγιστος αριθµός 

υποδοχέων/mg µεµβρανικής πρωτεΐνης στους κυτταρικούς κλώνους myc-hκ-OR-

293F.  

Αρχικά έγινε ένα πείραµα πρόσδεσης για την σάρωση όλων των θετικών 

κλώνων µε µια σταθερή συγκέντρωση  [3H]-διπρενορφίνης (3,75nM) και στην 

συνέχεια ο κλώνος που έδινε την µεγαλύτερη πρόσδεση [3H]-διπρενορφίνης 

χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό του µέγιστου αριθµού υποδοχέων/mg 

πρωτεΐνης κυτταρικών µεµβρανών. Πρωτεΐνη κυτταρικών µεµβρανών (15–20 µg) 

myc-hκ-OR-293F κυττάρων επωάστηκε στους 30°C για 45 min σε ρυθµιστικό 

διάλυµα επώασης ανταγωνιστών παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων 

ραδιοσηµασµένου προσδέτη, που κυµαίνονταν από 0,1nM έως 6,5nM [3H]-

διπρενορφίνης. Η µη ειδική πρόσδεση µετρήθηκε παρουσία 10 µM ναλοξόνης και 

αύξανε µε γραµµικό τρόπο αυξανοµένων των συγκεντρώσεων της [3H]-

διπρενορφίνης. Το σταµάτηµα της αντίδρασης έγινε µε ταχεία διήθηση και τρεις 

εκπλύσεις µε παγωµένο ρυθµιστικό διάλυµα έκπλυσης µέσω φίλτρων GF/C 

(Whatman, Maidstone, UK) χρησιµοποιώντας την αυτοµατοποιηµένη συσκευή 
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Brandel (Brandel Inc., Gaithersburg, MD) ή την αντλία διήθησης Millipore (για λίγα 

δείγµατα). Η ποσότητα της ραδιενεργού [3H]-διπρενορφίνης προσδιορίζεται µε 

µετατροπή της α-ακτινοβολίας του τριτίου σε β-ακτινοβολία, µε τη βοήθεια υγρού 

σπινθηριστή, και µέτρηση της µε το µηχάνηµα Tri-Carb 2100TR Liquid scintillation 

analyzer της PACKARD. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε τη µέθοδο Sigma 

Plot και τη χρήση διαγράµµατος Scatchard.  

Στα πειράµατα αυτά προσδιορίστηκε ο µέγιστος αριθµός υποδοχέων (Βmax) και 

η σταθερά διάστασης (KD) του που αντιστοιχεί στην συγγένεια του για την 

διπρενορφίνη. H συγκέντρωση του ελεύθερου προσδέτη (F) εν προκειµένω της [3H]-

διπρενορφίνης σχετίζεται µε τον αριθµό των δεσµευµένων υποδοχέων (B), τον 

µέγιστο αριθµό των υποδοχέων (Bmax) και τη σταθερά συγγένειας (KD) µέσω της 

εξίσωσης 2 της ανάλυσης κατά Scatchard:  

B/F= (Bmax-B)/KD    (2) 

οπότε προκύπτει διάγραµµα συσχέτισης του αριθµού των προσδεδεµένων κ-OR (B) 

µε τον λόγο του αριθµού των υποδοχέων προς την συγκέντρωση του προσδέτη (B/F) 

από το οποίο µπορεί να υπολογιστεί ο µέγιστος αριθµός υποδοχέων (Βmax) και η 

σταθερά διάστασης KD. 

 

2.4.2 Μελέτες ψυχρού κορεσµού και µέτρηση της ικανότητας εκτόπισης 

(displacement) του γενικού οπιοειδή ανταγωνιστή [
3
Η]-διπρενορφίνη από τον κ-

ειδικό αγωνιστή U-50,488H.  

∆ιαλύµατα και υλικά: 

Ραδιοσηµασµένη διπρενορφίνη: [3Η]-διπρενορφίνη, ειδική ενεργότητα (specific 

activity) 53 Ci/mmol (ΝΕΤ-1121, PerkinElmer) 

Μη ραδιοσηµασµένοι προσδέτες: ανταγωνιστής: ναλοξόνη, κ-εκλεκτικός αγωνιστής    

U-50,488H (κωδ. D-8040) από την εταιρεία Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). 

Ρυθµιστικό διάλυµα επώασης ανταγωνιστών: βλ. 2.4.1 στους 4οC 

Ρυθµιστικό διάλυµα έκπλυσης: βλ. 2.4.1 στους 4οC 

Υγρός σπινθηριστής: βλ. 2.3.13  

∆ιάλυµα αποµόνωσης µεµβρανών: βλ. 2.3.1  

Yλικά:  

-κυκλικά φίλτρα ινών υάλου grade GF/C, 25 mm (κωδ.1822-915) της Whatman 

(Maidstone, UK) ή GF50 της Schleicher & Schuell 25mm  
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-µεγάλα φίλτρα για τη συσκευή Brandel (46x57cm Grade GF/C Whatman κωδ. 1822-

915)  

- αυτοµατοποιηµένη συσκευή διήθησης Μ-24 της BRANDEL ή συσκευή διήθησης 

1225 Sampling Manifold της Millipore (ΧΧ2702550). 

-β-counter TRI-CARB 2100TR Liquid scintillation analyzer της PACKARD.  

 

Εικόνα 10. Μοριακές δοµές των γενικών οπιοειδών ανταγωνιστών διπρενορφίνη και 
ναλοξόνη και του κ-ειδικού αγωνιστή U-50,488H 

 
Ένας ακόµα τρόπος προσδιορισµού της πρόσδεσης ενός µορίου σε έναν 

υποδοχέα σε κατάσταση ισορροπίας, όπως περιγράφει η εξίσωση 1 (βλ. 2.4.1), 

αποτελεί η µελέτη συναγωνιστικής εκτόπισης (displacement) (Kenakin, 2006). Με τη 

µέθοδο αυτή γίνεται εφικτή η µελέτη της ικανότητας µη σηµασµένων προσδετών 

(ψυχροί προσδέτες) να συναγωνίζονται για τις ίδιες θέσεις πρόσδεσης στους 

υποδοχείς µε έναν γνωστό σηµασµένο προσδέτη, προκειµένου να είναι δυνατός ο 

προσδιορισµός της συγγένειας του πρώτου για τον υποδοχέα. Αυξανόµενες 

συγκεντρώσεις του ψυχρού προσδέτη χρησιµοποιούνται για να ανταγωνιστούν 

συναγωνιστικά (για την ίδια θέση) σταθερή συγκέντρωση δεσµευµένων µορίων του 

επισηµασµένου-θερµού προσδέτη στον υποδοχέα. Η ποσότητα του υποδοχέα, ο 

χρόνος επώασης και η συγκέντρωση του ραδιοσηµασµένου προσδέτη διατηρούνται 

σταθερά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µειώνεται δοσοεξαρτώµενα το σήµα λόγω 

της εκτόπισης (displacement) του θερµού προσδέτη.  

Στα πειράµατα αυτά ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε τα πειράµατα 

πρόσδεσης του ραδιοσηµασµένου ανταγωνιστή [3H]-διπρενορφίνη (βλ. 2.4.2), µε τη 

διαφορά ότι στα δείγµατα προστίθενται διαφορετικές συγκεντρώσεις του κρύου κ-

ειδικού αγωνιστή U-50,488Η προκειµένου να µελετηθεί η συγγένεια του υποδοχέα 

για τον αγωνιστή και η ικανότητα του να εκτοπίζει σταθερή συγκέντρωση του 
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ραδιοσηµασµένου ανταγωνιστή [3H]-διπρενορφίνη. Από τα πειράµατα αυτά 

προκύπτει η IC50 του U50,488Η (το ήµισυ της µέγιστης συγκέντρωσης του αγωνιστή 

που εκτοπίζει τον ραδιενεργό ανταγωνιστή) για τον κ-ΟR. Ο υπολογισµός της 

σταθεράς ανταγωνισµού (Κi) του U50,488H για τον κ-ΟR τέλος υπολογίστηκε από 

τον τύπο του Cheng και Prusoff (εξίσωση 3):  

Κi= IC50 / (1+S/ ΚD)   (3) 

που συσχετίζει την  Κi: σταθερά ανταγωνισµού µε την S: συγκέντρωση του 

ραδιενεργού ανταγωνιστή, την IC50 και τη σταθερά διάστασης (KD) της [3Η]-

diprenorphine όπως αυτή προκύπτει από την εξίσωση 2, βλ. παράγραφος 2.4.2. 

Μεµβρανικά παρασκευάσµατα του κλώνου που εµφάνιζε την µέγιστη έκφραση 

υποδοχέα (20-50µg πρωτεΐνης) επωάστηκαν στους 30°C για 45 min σε ρυθµιστικό 

διάλυµα επώασης ανταγωνιστών παρουσία µικρής σταθερής συγκέντρωσης του 

ραδιοσηµασµένου ανταγωνιστή [3H]-διπρενορφίνη (3,75 nM) και αυξανόµενων 

συγκεντρώσεων του U-50,488H από 1nM έως 10µΜ. Η µη ειδική πρόσδεση 

µετρήθηκε σε µεµβρανικά δείγµατα µε 3,75nM [3H]-διπρενορφίνης, παρουσία 

περίσσειας ναλοξόνης 10 µM. Η εκτόπιση του ραδιοσηµασµένου προσδέτη ήταν 

ανάλογη της ποσότητας του αγωνιστή U50,488Η. Μετά την επώαση τα δείγµατα 

τοποθετήθηκαν σε πάγο για το σταµάτηµα της αντίδρασης και διηθήθηκαν σε φίλτρα 

ινών ύαλου GF/C µε τη βοήθεια συσκευών διήθησης µε αντλία κενού. Στη συνέχεια 

έγινε έκπλυση µε κρύο ρυθµιστικό διάλυµα έκπλυσης και τα φίλτρα τοποθετήθηκαν 

σε φιαλίδια µε 5mL υγρού σπινθηριστή. Μετά από ισχυρή ανάδευση η ραδιενέργεια 

στα φιαλίδια προσδιορίζεται µε µέτρηση της β-ακτινοβολίας σε έναν αναλυτή Tri-

Carb 2100TR Liquid scintillation analyzer (PACKARD). 
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IV. Αποτελέσµατα 
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1. ∆ιερεύνηση της ικανότητας των µελών της Β/R4 υποικογένειας 

των RGS πρωτεϊνών, RGS4 και RGS2, να αλληλεπιδρούν απευθείας 

µε τους οπιοειδείς υποδοχείς.  

1.1 Μελέτη της ικανότητας απευθείας αλληλεπίδρασης της RGS4 µε τον κ-OR 

και διερεύνηση του ρόλου του αµινοτελικού άκρου της πρωτεΐνης στις 

αλληλεπιδράσεις της µε τους OR µε πειράµατα in vitro συνκατακρήµνισης.  

Παλαιότερα αποτελέσµατα του εργαστηρίου µας χρησιµοποιώντας δοκιµασίες 

in vitro συγκατακρήµνισης (in vitro pulldown) χρησιµοποιώντας χιµαιρικά πεπτίδια  

 

Εικόνα 11. Συστοίχιση των αλληλουχιών των GST-χιµαιρικών πεπτιδίων που 

χρησιµοποιήσαµε στα πειράµατα in vitro συγκατακρήµνισης. Σύνθεση αµινοξικών 

καταλοίπων (ακ) του καρβοξυτελικού άκρου του ανθρώπινου κ-OR (κ-CT: 323-380 ακ), του 

κ-CT ελειµατικού πεπτιδίου ∆Ν25-κ-CT (348-380 ακ) το οποίο περιέχει 33 τελικά αµινοξικά 

κατάλοιπα του κ-CT, τα καρβοξυτελικά άκρα του µ-OR αρουραίου (µ-CT: 329-398 ακ) και 

δ-OR ποντικού (δ-CT: 311-372 ακ), τα ελειµατικά πεπτίδια του δ-CT: ∆Ν26-δ-CT (337-372 

ακ), το οποίο αποτελείται από τα 36 τελικά αµινοξέα της καρβοξυτελικής ουράς και το 

πεπτιδικό θραύσµα ∆C36-δ-CT, το οποίο περιέχει τα 26 πρώτα αµινοξέα δίπλα στην έβδοµη 

διαµεµβρανική α-έλικα (311-336 ακ) και τέλος το πεπτίδιο δ-i3L, που περιέχει τα αµινοξέα 

239 έως 261 της τρίτης ενδοκυτταρικής θηλιάς του δ-ΟR ποντικού. Οι συντηρηµένες 

περιοχές που µοιράζονται οι τρεις υπότυποι οπιοειδών υποδοχέων είναι υπογραµµισµένες. Τα 

αµινοξικά κατάλοιπα εντός των συντηρηµένων µοτίβων που διαφέρουν µεταξύ των τριών OR 

σηµειώνονται µε έντονα γράµµατα. 
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της τρανσφεράσης S της γλουταθειόνης (GST) µε τα καρβοξυτελικά άκρα (CTs) του 

µ (µ-OR) και δ (δ-OR) οπιοειδούς υποδοχέα καθώς επίσης και της τρίτης 

ενδοκυτταρικής θηλιάς του δ-OR (δ-i3L) (βλ. Εικόνα 11), έδειξαν ότι η RGS4 

αλληλεπιδρά απευθείας µε τους δυο αυτούς υποδοχείς στις προαναφερθείσες περιοχές 

(Georgoussi et al., 2006) (βλ. Εικόνα 17, σύγκριση διαδροµών 2-4 µε 9).  

 

Εικόνα 12. Έλεγχος θετικών κλώνων ∆ΝRGS4-6xHis-pET28b+ µε διαγνωστική κοπή 

ελέγχου µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες SmaI/NcoI. Οι αληθώς θετικοί κλώνοι 

σηµειώνονται µε +.  

Βιβλιογραφικά δεδοµένα είχαν δείξει ότι το αµινοτελικό άκρο των RGS 

πρωτεϊνών, ανάµεσά τους και της RGS4, είναι σηµαντικο για την αλληλεπίδραση 

τους µε τους GPCRs (Zeng et al., 1998- Bernstein et al., 2004). Προκειµένου να 

διερευνήσουµε την σηµασία του αµινοτελικού άκρου της RGS4 στην ικανότητα 

αλληλεπίδρασής της µε τους οπιοειδείς υποδοχείς δηµιουργήσαµε µία 

ανασυνδυασµένη RGS4 πρωτεΐνη από την οποία κόψαµε την περιοχή των 57 πρώτων 

αµινοξέων που αντιστοιχούν στο αµινοτελικό άκρο της και την οποία επισηµάναµε µε 

τον αντιγονικό επίτοπο των 6 ιστιδινών (6xHis). Η περιοχή του cDNA της RGS4 του 

Rattus norvegicus (εµφανίζει 97% ταυτότητα µε την ανθρώπινη) που αντιστοιχεί στα 

αµινοξέα 57 έως 205 επιλέχθηκε και κλωνοποιήθηκε σε βακτηριακό φορέα pET28b+ 

που φέρει αλληλουχία επισήµανσης 6xHis στην 3΄ περιοχή του πολυσυνδέσµου όπως 

περιγράφεται στο κεφάλαιο III παράγραφος 2.2.2.γ και οι θετικοί κλώνοι επιλέχθηκαν 

όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.2.ε ενώ για την επαλήθευση της εισδοχής της 
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αλληλουχίας της ∆ΝRGS4 χρησιµοποιήθηκαν οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες SmaI 

και NcoI. Οι αρνητικοί κλώνοι έδιναν κοµµάτι µεγέθους 1365 ζευγών βάσεων (bp) 

ενώ οι θετικοί κλώνοι έδιναν κοµµάτι µεγέθους 1812bp όπως φαίνεται στην εικόνα 

12. Πλασµιδιακό DNA από τους θετικούς κλώνους χρησιµοποιήθηκε για να 

µετασχηµατισθούν βακτηριακά κύτταρα E. coli BL21 προκειµένου να προχωρήσουµε 

στην επαγωγή της έκφρασης της πρωτεΐνης, στην παραγωγή και τον καθαρισµό της 

µε κολώνα σφαιριδίων Ni++ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο III παράγραφος 2.3.4.β.  

 

Εικόνα 13. Έκφραση και καθαρισµός της πρωτεΐνης ∆ΝRGS4-6xHis. (Α) Επαγωγή της 

πρωτεϊνικής έκφρασης µε IPTG 0,4mM (δείγµατα προ και µετά από 1h ή 3h προσθήκη 

IPTG). (B) και (Γ) Κλάσµατα πλύσεων και έκλουσης της κολώνας Ni-NTA στην οποία έχει 

προσδεθεί η ανασυνδυασµένη πρωτεΐνη ∆ΝRGS4-His (αναγράφονται οι αντίστοιχες 

συγκεντρώσεις ιµιδαζολίου µε τις οποίες λήφθηκε κάθε κλάσµα). Στην τελευταία διαδροµή 

της εικόνας 13Γ (400mM ιµιδαζόλιο) φαίνεται η καθαρή πρωτεΐνη ∆ΝRGS4-His σε µοριακό 

βάρος ~20 KDa. 

 
Για να διευκρινίσουµε εάν η RGS4 αλληλεπιδρά επίσης και µε τον κ-οπιοειδή 

υποδοχέα (κ-OR) κατασκευάσαµε ένα GST-χιµαιρικό πεπτίδιο του καρβοξυτελικού 

άκρου του ανθρώπινου κ-OR (κ-CT). Η περιοχή που αντιστοιχούσε στο κ-

καρβοξυτελικό άκρο (αµινοξέα 323-380) (βλ. Εικόνα 11) επιλέχθηκε και εισήχθη σε 

πλασµίδιο pGEX5x3 που έφερε αλληλουχία επισήµανσης για την τρανσφεράση S της  
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Εικόνα 14. Έλεγχος θετικών κλώνων GST-κ-CT-pGEX5x3 µε διαγνωστική κοπή ελέγχου 

µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες XhoI/ApaI. Οι αληθώς θετικοί κλώνοι σηµειώνονται 

µε +.  

 

Εικόνα 15. Έκφραση και καθαρισµός του πεπτιδίου GST-κ-CT. (Α) Επαγωγή της 

πρωτεϊνικής έκφρασης µε IPTG 0,5mM. ∆είγµατα προ και µετά από 1h  ή 3h προσθήκη 

IPTG ελέγχθηκαν µε SDS-PAGE και χρώση coomassie. (B) Ποσοτικοποίηση του 

βακτηριακού λύµατος των BL21 E. coli βακτηρίων που εκφράζει την πρωτεΐνη µε SDS-

PAGE και χρώση ponceau (Γ) Έλεγχος της ποιότητας του καθαρού πεπτιδίου µετά από 

αποµόνωση µε σφαιρίδια γλουταθειόνης σεφαρόζης και σύγκρισή του µε την GST πρωτεΐνη 

µε ανοσοστύπωση Western. Το GST-κ-CT φαίνεται σε µοριακό βάρος ~30 KDa ενώ η GST 

εµφανίζεται στα 26kDa. 
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γλουταθειόνης (GST) όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο III παράγραφος 2.2.2.δ και οι 

θετικοί κλώνοι επιλέχθηκαν όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.2.ε ενώ για την 

επαλήθευση της εισδοχής της αλληλουχίας του κ-CT χρησιµοποιήθηκαν οι 

περιοριστικές ενδονουκλεάσες XhoI και ApaI. Οι αρνητικοί κλώνοι έδιναν κοµµάτι 

µεγέθους 2049 bp ενώ οι θετικοί κλώνοι έδιναν κοµµάτι µεγέθους 2220bp όπως 

φαίνεται στην εικόνα 14. Πλασµιδιακό DNA από τους αληθώς θετικούς κλώνους 

χρησιµοποιήθηκε για να µετασχηµατισθούν βακτηριακά κύτταρα E. coli BL21 

προκειµένου να προχωρήσουµε στην επαγωγή της έκφρασης της πρωτεΐνης, στην 

παραγωγή και τον καθαρισµό της µε σφαιρίδια γλουταθειόνης σεφαρόζης όπως 

περιγράφεται στο κεφάλαιο III στην παράγραφο 2.3.4.α (βλ. Εικόνα 15). 

 

Εικόνα 16. Πείραµα in vitro συγκατακρήµνισης του GST χιµαιρικού πεπτιδίου του κ-

καρβοξυτελικού άκρου (GST-κ-CT) µε την RGS4 και την ελλειµµατική µορφή της 

∆ΝRGS4. Η RGS4 αλληλεπιδρά µέσω της Ν-τελικής περιοχής της µε το κ-CT. 

Ανασυνδυασµένες µε 6xHis RGS4 αγρίου τύπου (0,3 µΜ) και ∆ΝRGS4 (0,3 µΜ) που 

αποµονώνοθηκαν από Ε. coli,  όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ παράγραφος 2.3.4.β, 

επωάστηκαν µε το GST-κ-CT (1 µΜ) σε PBS που περιείχε αναστολείς πρωτεασών για 15 

λεπτά στους 4οC. Οι δεσµευµένες πρωτεΐνες υποβλήθηκαν σε SDS-PAGE, µεταφέρθηκαν σε 

PVDF µεµβράνη και ανιχνεύθηκαν χρησιµοποιώντας ένα αντίσωµα anti-His. Το κάτω τµήµα 

της εικόνας δείχνει την ποσότητα του GST-κ-CT πεπτιδίου που φορτώθηκε (διαδροµές 3, 4) 

σε σχέση µε την GST µόνη (διαδροµές 1, 2) µετά από αποµάκρυνση των αντισωµάτων από 

την µεµβράνη και νέα ανίχνευση µε ένα αντίσωµα anti-GST (1:7000). 

 
Έχοντας στην διάθεσή µας τόσο το GST χιµαιρικό πεπτίδιο του κ-CT όσο και 

την καθαρισµένη και ανασυνδυασµένη RGS4-6xHis προχωρήσαµε σε πειράµατα in 

vitro συγκατακρήµνισης στα οποία συνεπωάσαµε το GST-κ-CT που είχαµε 
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ακινητοποιήσει σε σφαιρίδια γλουταθειόνης-σεφαρόζης µε την καθαρή RGS4-6xHis 

όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο III στην παράγραφο 2.3.5. Ακολούθησε 

ηλεκτροφόρηση και ανοσοστύπωση µε anti-6xHis αντίσωµα και αποκαλύφθηκε µια 

ζώνη στα 26kDa που αντιστοιχούσε στην πολυπεπτιδική αλυσίδα της RGS4 (Εικόνα 

16, σύγκριση διαδροµής 3 µε 5). Έτσι δείχθηκε για πρώτη φορά ότι η RGS4 έχει την 

ικανότητα να αλληλεπιδρά απευθείας και µε τον κ-OR επίσης στο καρβοξυτελικό του 

άκρο. 

 

Εικόνα 17. Χαρτογράφηση της περιοχής της RGS4 που είναι υπεύθυνη για την 

αλληλεπίδρασή της µε τους µ-OR και δ-OR υποδοχείς. Πειράµατα in vitro 

συγκατακρήµνισης της RGS4 και της ελλειµµατικής µορφής της ∆ΝRGS4 µε συγκεκριµένες 

περιοχές των οπιοειδών υποδοχέων. 6xHis-ανασυνδυασµένες RGS4 (0,3 µΜ) (διαδροµές 1-

4) και ∆ΝRGS4 (διαδροµές 5-8) επωάστηκαν µε τα GST-χιµαιρικά πεπτίδια δ-i3L, δ-CT και 

µ-CT όπως περιγράφεται στην εικόνα 16 και οι δεσµευµένες πρωτεΐνες ανιχνεύθηκαν µετά 

από ανοσοστύπωση µε anti-His αντίσωµα. Το κάτω τµήµα της εικόνας δείχνει την ποσότητα 

των συντηγµένων GST-πεπτιδίων που φορτώθηκαν σε σχέση µε την GST µόνη (διαδροµές 1 

και 5) µετά από αποµάκρυνση των αντισωµάτων και νέα ανίχνευση µε ένα αντίσωµα anti-

GST (1:7000).  

 
Προσπαθώντας να εξετάσουµε την σηµασία του Ν-τελικού άκρου της RGS4 για 

την αλληλεπίδραση της µε τους µ-OR, δ-OR και κ-OR διεξήγαµε πειράµατα in vitro 

συγκατακρήµνισης χρησιµοποιώντας την αµινοτελικά ελλειµµατική RGS4 πρωτεΐνη 

επισηµασµένη µε επίτοπο 6xHis (∆ΝRGS4-6xHis). Όπως φαίνεται στην εικόνες 16 

και 17 δεν παρατηρήθηκε καµία ανιχνεύσιµη ζώνη µετά από ανοσοστύπωση µε anti-

His που να αντιστοιχεί στην ελλειµµατική ∆ΝRGS4 (20kDa) όταν χρησιµοποιήθηκαν 

τα πεπτίδια µ-CT, δ-CT και δ-i3L (Εικόνα 17, σύγκριση διαδροµών 6-8 µε 10) και κ-

CT (Εικόνα 16, σύγκριση διαδροµής 4 µε 6) κατά όµοιο τρόπο µε όταν 

χρησιµοποιήθηκε η GST πρωτεΐνη µόνη της µε την RGS4 ή την ∆ΝRGS4 (βλ. Εικ.16 
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διαδροµές 1 και 2 και Εικ.17 διαδροµές 1 και 5). Τα αποτελέσµατα αυτά 

υποδηλώνουν ότι η αµινοτελική περιοχή της RGS4 είναι υπεύθυνη για την 

αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης µε τους µ, δ και κ-οπιοειδείς υποδοχείς και αποτελούν 

την πρώτη βιοχηµική ένδειξη για το ρόλο αυτής της περιοχής στην απευθείας 

αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης µε τους τρεις ORs. 

 

1.2 Μελέτη της ικανότητας απευθείας αλληλεπίδρασης της RGS2 µε τους OR 

και χαρτογράφηση των περιοχών των OR που µετέχουν σε αυτές τις 

αλληλεπιδράσεις µε πειράµατα in vitro συγκατακρήµνισης.  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι RGS4 αλληλεπιδρά µε τους τρεις υπότυπους οπιοειδών 

υποδοχέων (µ-OR, δ-OR και κ-OR) αναρωτηθήκαµε εάν υπάρχει οποιαδήποτε 

εκλεκτικότητα ανάµεσα στη σύζευξη µιας RGS πρωτεΐνης και ενός OR και έτσι 

ελέγξαµε την ικανότητα της RGS2, που ανήκει επίσης στην Β/R4-RGS 

υποοικογένεια όπως και η RGS4, να αλληλεπιδρά µε τον κ-OR και τους άλλους δύο 

OR υπότυπους (δ-OR και µ-OR). Για το λόγο αυτό το κ-CT, καθώς και τα µ και δ-

CTs και η δ-i3L επωάστηκαν µε 400 µg κυτταρικού εκχυλίσµατος 293F κυττάρων 

που εξέφραζαν την επισηµασµένη RGS2 µε τον επίτοπο της αιµαγλουτινίνης (HA) 

(ΗΑ-RGS2). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 18, επώαση της RGS2 µε το κ-CT και 

επακόλουθη ανοσοστύπωση µε ένα anti-ΗΑ αντίσωµα αποκάλυψε ένα πολυπεπτίδιο 

που αντιστοιχεί στη ΗΑ-RGS2 (διαδροµή 3), όπως επαληθεύτηκε από την παρουσία 

µίας ζώνης στο ίδιο µοριακό βάρος που αντιστοιχεί στην ΗΑ-RGS2 στα λύµατα 

κυττάρων διαµολυσµένων µε το cDNA της RGS2 (διαδροµή 10). Παροµοίως, η 

επώαση των RGS2 λυµάτων µε τα δ-i3L και δ-CT (διαδροµές 4 και 5) έδειξαν µία 

ζώνη που αντιστοιχεί στη ΗΑ-RGS2. Αντιθέτως, καµία αντίστοιχη ζώνη δεν 

παρατηρήθηκε στο µ-CT (Εικόνα 18, διαδροµή 2), στη GST µόνη της (Εικόνα 18, 

διαδροµή 1) ή χρησιµοποιώντας τα µη επιµολυσµένα κυτταρικά λύµατα (διαδροµή 9) 

υποδηλώνοντας ότι η RGS2 δεν δεσµεύεται στο µ-CT και εµφανίζει ένα προφίλ 

πρόσδεσης διαφορετικό για τους τρεις υπό µελέτη υπότυπους OR σε σύγκριση µε την 

RGS4.  

Τα καρβοξυτελικά άκρα (CTs) των µ, δ και κ οπιοειδών υποδοχέων µοιράζονται 

µια συντηρηµένη περιοχή που αποτελείται από µια σειρά 20 αµινοξικών καταλοίπων 

(ακ) (SSLNPVLYAFLDENFKRCFR) που σχηµατίζει την έλικα VIII (Εικόνα 11). 

Προκειµένου να χαρτογραφήσουµε την ακριβή θέση αλληλεπίδρασης της RGS2 

εντός των CTs και να καθορίσουµε την κρίσιµη περιοχή για την πρόσδεση της RGS2, 



184 

 

διεξήχθησαν πειράµατα in vitro συγκατακρήµνισης χρησιµοποιώντας ελλειµµατικές 

περιοχές των C-άκρων των δ και κ υποδοχέων όπως ένα GST συντηγµένο πεπτίδιο 

στο οποίο απουσιάζουν τα πρώτα 26 ακ του δ-CT (∆Ν26-δ-CT) και ένα άλλο τµήµα 

που στερείται την τελική περιοχή του δ-CT µήκους 36 αµινοξικών καταλοίπων 

(∆C36-δ-CT), καθώς και ένα πεπτίδιο της τελικής περιοχής του κ-CT (∆Ν25-κ-CT). 

Όπως δείχνεται στην Εικόνα 18, η επώαση του ∆Ν26-δ-CT και του ∆Ν25-κ-CT µε 

κυτταρικό εκχύλισµα που εκφράζει την ΗΑ-RGS2, αποκάλυψε µία ζώνη που 

αντιστοιχεί στην RGS2 (διαδροµές 7,8). Αντιθέτως, επώαση του πεπτιδικού  

 
 
Εικόνα 18. Πείραµα in vitro συγκατακρήµνισης της RGS2 µε συγκεκριµένες περιοχές 

των οπιοειδών υποδοχέων. Η RGS2 αλληλεπιδρά µε τους δ-OR και κ-OR εντός των 

αµινοξέων 337-372 του δ-CT και 348-380 του κ-CT, αλλά όχι µε το µ-CT. 293F κύτταρα 

διαµολύνθηκαν παροδικά µε το cDNA της ΗΑ-RGS2. 48 ώρες µετά την διαµόλυνση τα 

κύτταρα λύθηκαν και 400µg προϊόντος λύσης επωάστηκαν µε περίπου 1µΜ από τα GST 

χιµαιρικά πεπτίδια που περιελάµβαναν το µ-CT, το κ-CT, το δ-i3L, το δ-CT, τις 

ελλειµµατικές µορφές ∆C36-δ-CT, ∆Ν26-δ-CT του δ-CT και ∆Ν25-κ-CT του κ-CT ή την 

GST µόνη της. Τα πρωτεϊνικά σύµπλοκα διαχωρίστηκαν σε 14% SDS-PAGE και η 

δεσµευµένη RGS2 ανιχνεύθηκε µε ένα αντίσωµα anti-HA (1:1000). Οι λωρίδες 9 και 10 

παριστούν τα µη διαµολυσµένα ή τα RGS2 διαµολυσµένα λύµατα αντίστοιχα. Λύµατα που 

εξέφραζαν την RGS2 απέτυχαν να αλληλεπιδράσουν µε το µ-CT, το ∆C36-δ- CT, ή µε την 

GST µόνη της (λωρίδες 2,6 και 1 αντίστοιχα). Το κάτω τµήµα της εικόνας δείχνει την 

ποσότητα των συντηγµένων GST-πεπτιδίων που φορτώθηκαν µετά από αποµάκρυνση των 

αντισωµάτων και νέα ανίχνευση µε ένα αντίσωµα anti-GST (1:7000). 

 

θραύσµατος GST-∆C36-δ-CT µε τα λύµατα της ΗΑ-RGS2 απέτυχε να διατηρήσει 

την πρόσδεση της RGS2, συγκρίνοντας µε την ποσότητα της RGS2 που ανιχνεύθηκε 
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στα πλήρους µήκους δ- και κ-CTs (Εικόνα 18, σύγκριση διαδροµής 6 µε 5 και 3). 

Αυτά τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι η περιοχή σύνδεσης για την RGS2 

βρίσκεται εντός των ελλειµµατικών πεπτιδίων που συµπεριλαµβάνουν τα αµινοξικά 

κατάλοιπα των µη συντηρηµένων περιοχών αµινοξέα 348-380 και 337-372 των 

καρβοξυτελικών άκρων του κ-OR και δ-OR αντίστοιχα. 

 

2. ∆ιερεύνηση της δηµιουργίας πολυπρωτεϊνικών συµπλόκων µεταξύ 

του κ-OR, της RGS4 ή της RGS2 και των Gα υποµονάδων σε 

κύτταρα 293F. 

2.1 ∆ηµιουργία κυτταρικής σειράς 293F κυττάρων που εκφράζουν σταθερά τον 

myc-επισηµασµένο ανθρώπινο κ-OR 

Για να µελετήσουµε εάν η αλληλεπίδραση της RGS4 και της RGS2 µε τον κ-

OR συµβαίνει εξίσου σε κυτταρικές συνθήκες και να διερευνήσουµε το αν αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις επηρεάζονται από την ενεργοποιηµένη κατάσταση του υποδοχέα 

και των G πρωτεϊνών ή όχι, δηµιουργήσαµε µια κυτταρική σειρά 293F κυττάρων που 

εκφράζουν σταθερά τον ανθρώπινο κ-οπιοειδή υποδοχέα (hκ-OR) επισηµασµένο µε 

τον αντιγονικό επίτοπο myc (myc-hκ-OR) δεδοµένου ότι µεχρι στιγµής δεν υπάρχουν 

εµπορικά διαθέσιµα υψηλής ειδικότητας αντισώµατα έναντι του κ-OR.  

            

Εικόνα 19. Έλεγχος θετικών κλώνων myc-hκ-OR-pA3M µε διαγνωστική κοπή ελέγχου 

µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες NheI/ApaI. Οι αληθώς θετικοί κλώνοι σηµειώνονται 

µε +. 
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Η κωδικοποιούσα αλληλουχία του ανθρώπινου κ-OR (1142bp) επιλέχθηκε από τον 

φορέα  κλωνοποίησης pCR4-TOPO και εισήχθη στον φορέα έκφρασης pA3M ο 

οποίος φέρει αλληλουχία επισήµανσης τριών αντιγονικών επιτόπων myc στην 

5΄περιοχή του πολυσυνδέσµου του για αµινοτελική επισήµανση όπως περιγράφεται 

στο κεφάλαιο III στην παράγραφο 2.2.2.α. Οι θετικοί κλώνοι επιλέχθηκαν όπως 

περιγράφεται στο κεφάλαιο III στην παράγραφο 2.2.2.ε ενώ για την επαλήθευση της 

εισδοχής της αλληλουχίας του hκ-OR χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες περιοριστικές 

ενδονουκλεάσες µε τις οποίες έγινε η κλωνοποίηση NheI και ApaI. Οι θετικοί κλώνοι 

µετά την πέψη µε τα περιοριστικά ένζυµα έδιναν κοµµάτι µεγέθους 1142bp όπως 

φαίνεται στην εικόνα 19 που αντιστοιχούσε στην πλήρους µήκους αλληλουχία του κ-

OR.  

Κλώνος fmoles υποδοχέα /mg 

µεµβρανικής πρωτεΐνης 
3 1925 

15 1539 
16 1562 

17 3172 

22 1410 
23 819 

26 1328 

28 1203 

32 1436 

33 1163 

34 1229 
Πίνακας 2.  Πίνακας των καλύτερων σε έκφραση κλώνων myc-hκ-ΟR–293F όπως αυτοί 

προσδιορίστηκαν µε πειράµατα πρόσδεσης του ραδιοσηµασµένου ανταγωνιστή [
3Η]-

διπρενορφίνη. 20-25µg κυτταρικών µεµβρανών επωάστηκαν στους 30oC για 45min µε 

3,75nM [3Η]-διπρενορφίνης τόσο παρουσία όσο και απουσία 10µM ναλοξόνης. Ο 

προσδιορισµός της πρόσδεσης της ραδιενεργού διπρενορφίνης στους υποδοχείς έγινε µε 

µέτρηση β-ακτινοβολίας όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο III στην παράγραφο 

2.4.1. 

Το πλασµίδιο myc-hκ-ΟR-pA3M από τους θετικούς κλώνους E. coli DH5a 

αποµονώθηκε, ελέγχθηκε µε αλληλούχιση και χρησιµοποιήθηκε για την µόνιµη 

διαµόλυνση κυττάρων 293F για τη δηµιουργία σταθερής κυτταρικής σειράς που να 



187 

 

εκφράζει σταθερά τον myc-hκ-OR όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο III στην 

παράγραφο 2.1.2.δ. Προκειµένου να ελέγξουµε τα επίπεδα έκφρασης του υποδοχέα 

myc-hκ-ΟR αποµονώσαµε κυτταρικές µεµβράνες από τους 293F κυτταρικούς 

κλώνους που εµφάνιζαν ανθεκτικότητα παρουσία G418 αντιβιοτικού τις οποίες 

ελέγξαµε για την έκφραση του κ-OR αρχικά µε πειράµατα πρόσδεσης σταθερής 

συγκέντρωσης (3,75nM) του ραδιοσηµασµένου οπιοειδούς ανταγωνιστή [3Η]-

διπρενορφίνη όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο III στην παράγραφο 2.4.1. Στον 

πίνακα 2, εµφανίζονται οι κλώνοι 293F κυττάρων που εµφανίζουν τη µέγιστη 

έκφραση υποδοχέα. Από τα πειράµατα αυτά προσδιορίστηκε ότι ο κλώνος 17 είχε την 

καλύτερη έκφραση του υποδοχέα myc-hκ-ΟR ίση µε 3,2 pmoles/mg πρωτεΐνης. 

Παράλληλα µε τα πειράµατα πρόσδεσης η έκφραση του υποδοχέα στους κλώνους 

πιστοποιήθηκε και µε ανοσοστύπωση Western. Συγκεκριµένα κυτταρικές µεµβράνες 

από κάθε κλώνο φορτώθηκαν σε πήκτωµα SDS-PAGE. Σαν αρνητικός µάρτυρας  

 

Εικόνα 20. Έλεγχος της έκφρασης του myc-hκ-ΟR σε αντιπροσωπευτικούς θετικούς 

κλώνους 293F κυττάρων µε ανοσοστύπωση Western. 100-250µg κυτταρικών µεµβρανών 

από 5 αντιπροσωπευτικούς κλώνους myc-hκ-OR-293F κυττάρων διαχωρίστηκαν σε πήκτωµα 

SDS-PAGE 10%. Η ανίχνευση του υποδοχέα έγινε µε κατάλληλο anti-myc αντίσωµα. Ως 

αρνητικός µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε δείγµα µεµβρανών από την πατρική σειρά των 293F 

κυττάρων (πρώτη διαδροµή). Ο myc-hκ-OR εντοπίστηκε σε δύο χωριστά µοριακά βάρη 

δίνοντας µια ζώνη στα ~40kDa και µια δεύτερη ζώνη στα ~80kDa.  

 

χρησιµοποιήθηκε µεµβρανικό δείγµα από την πατρική κυτταρική σειρά των 293F 

κυττάρων η οποία δεν είχε επιµολυνθεί µε τον φορέα έκφρασης pA3M. Όπως 

φαίνεται στην εικόνα 20 όλοι οι θετικοί κλώνοι εµφάνιζαν δύο ζώνες, µια περίπου 
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στα 40kDa και µία περίπου στα 80kDa που αντιστοιχούσαν στην µονοµερή και 

διµερή µορφή του myc-hκ-OR υποδοχέα ενώ οι ζώνες αυτές αντιθέτως απουσίαζαν 

από την πατρική σειρά (293F parental). 

2.2 Φαρµακολογικός χαρακτηρισµός του hκ-OR υποδοχέα που εκφράζεται στα 

κύτταρα myc-hκ-OR-293F. 

Ο κλώνος 17 των myc-hκ-OR-293F κυττάρων που εµφάνιζε τη µεγαλύτερη 

έκφραση του υποδοχέα, επιλέχθηκε για να χρησιµοποιηθεί στα πειράµατα θερµού 

κορεσµού για τον φαρµακολογικό χαρακτηρισµό του υποδοχέα προκειµένου να 

επιβεβαιωθεί και η λειτουργικότητά του στην κυτταρική σειρά όπως περιγράφεται 

στο κεφάλαιο III στην παράγραφο 2.4.1. Στα πειράµατα αυτά προσδιορίστηκε ο 

µέγιστος αριθµός υποδοχέων (Βmax) και η σταθερά διάστασης (KD) που αντιστοιχεί 

στην συγγένεια του για την [3H]-διπρενορφίνη. Όπως φαίνεται στην εικόνα 21, 

αυξανόµενης της συγκέντρωσης της [3H]-διπρενορφίνης αυξάνεται και ο αριθµός των 

υποδοχέων στους οποίους αυτή προσδένεται. Από τη συγκέντρωση των ~2nM 

ραδιοσηµασµένου ανταγωνιστή το ποσό των δεσµευµένων υποδοχέων παραµένει 

αµετάβλητο δείγµα της ύπαρξης κορεσµού.  

 

Εικόνα 21. Καµπύλη θερµού κορεσµού του υποδοχέα myc-hκ-OR µε τον τριτιωµένο 

ανταγωνιστή [
3
H]-διπρενορφίνη. Tα πειράµατα θερµού κορεσµού έγιναν µε τη χρήση 

αυξανόµενων συγκεντρώσεων του ραδιενεργού ανταγωνιστή (0,1 έως 6,5 nM). Η µη ειδική 

πρόσδεση µετρήθηκε παρουσία 10 µM ναλοξόνης και αύξανε µε γραµµικό τρόπο 

αυξανοµένων των συγκεντρώσεων της [3H]-διπρενορφίνης.  
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H συγκέντρωση της ελεύθερης [3H]-διπρενορφίνης (F) σχετίζεται µε τον αριθµό 

των δεσµευµένων υποδοχέων (B), τον µέγιστο αριθµό των υποδοχέων (Bmax) και τη 

σταθερά διάστασης (KD) µέσω της εξίσωσης Scatchard:  

B/F= (Bmax-B)/KD     

οπότε προκύπτει το διάγραµµα της εικόνας 22 στο οποίο στον οριζόντιο άξονα 

βρίσκεται ο αριθµός των προσδεδεµένων κ-OR όπως αυτός προσδιορίζεται από τις 

διαφορετικές συγκεντρώσεις της [3H]-διπρενορφίνης και στον κάθετο άξονα 

βρίσκεται ο λόγος του αριθµού των υποδοχέων προς την συγκέντρωση του προσδέτη 

(B/F). Σύµφωνα µε το διάγραµµα αυτό ο µέγιστος αριθµός υποδοχέων 

προσδιορίστηκε σε Βmax=3006 fmoles/mg µεµβρανικής πρωτεΐνης και η σταθερά 

διάστασης KD ίση µε 0,48±0,05 nM.   

 

Εικόνα 22. Καµπύλη Scachard του υποδοχέα myc-hκ-OR όπως προκύπτει από τα 

πειράµατα θερµού κορεσµού µε αυξανόµενες συγκεντρώσεις του ραδιοσηµασµένο 

ανταγωνιστή [3H]-διπρενορφίνη (0,1 έως 6,5 nM).  

 
Ακολούθησαν µελέτες ψυχρού κορεσµού για τον προσδιορισµό της συγγένειας 

πρόσδεσης του κ-ειδικού αγωνιστή U50,488Η προς τον υποδοχέα µας. Συγκεκριµένα 

µετρήθηκε η συναγωνιστική εκτόπιση (displacement) της [3H]-διπρενορφίνης από το 

U50,488Η και προσδιορίστηκε το ήµισυ της µέγιστης συγκέντρωσης του αγωνιστή 

που εκτοπίζει τον ραδιενεργό ανταγωνιστή (IC50). Ο υπολογισµός της σταθεράς 

ανταγωνισµού (Κi) του U50,488H για τον κ-ΟR τέλος υπολογίστηκε από τον τύπο 

του Cheng και Prusoff:  
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Κi= IC50 / (1+S/ ΚD)   

που συσχετίζει την σταθερά ανταγωνισµού (Κi) µε την συγκέντρωση του ραδιενεργού 

ανταγωνιστή (S), την IC50 του U-50,488H και τη σταθερά διάστασης (KD) της [3Η]-

διπρενορφίνης όπως αυτή προέκυψε από τα πειράµατα θερµού κορεσµού. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 23 ο U-50,488H εκτοπίζει την [3H]-διπρενορφίνη 

µε IC50 ίση µε ΙC50 =109 nM. Από την εφαρµογή της εξίσωσης του Cheng και 

Prusoff προκύπτει ότι η σταθερά ανταγωνισµού του U-50,488Η ως προς την [3Η]- 

διπρενορφίνη στον κλώνο 17 της κυτταρικής σειράς 293F του υποδοχέα myc-hκ-OR 

είναι: Κi = 16,43 nM.  

 

Εικόνα 23. Καµπύλη εκτόπισης του ραδιοσηµασµένου ανταγωνιστή [
3
H]-διπρενορφίνη 

από τον ειδικό κ-αγωνιστή U-50,488H. Χρησιµοποιήσαµε αυξανόµενες συγκεντρώσεις του 

κ-ειδικού αγωνιστή U-50,488H (1nM έως 10µΜ) για την εκτόπιση σταθερής συγκέντρωσης 

[3H]-διπρενορφίνης (3,75 nM). Ο προσδιορισµός της πρόσδεσης της ραδιενεργού 

διπρενορφίνης στους υποδοχείς έγινε µε µέτρηση β-ακτινοβολίας σε β-counter. 

 

2.3 Μελέτη της ικανότητας του κ-OR να δηµιουργεί σταθερά σύµπλοκα µε τις 

RGS4 και RGS2 πρωτεΐνες σε κύτταρα myc-hκ-OR-293F.  

Για να επιβεβαιώσουµε την αλληλεπίδραση της RGS4 και της RGS2 µε τον κ-

OR σε κυτταρικές συνθήκες και να διερευνήσουµε το αν αυτές οι αλληλεπιδράσεις 

επηρεάζονται από την ενεργοποιηµένη κατάσταση του υποδοχέα ή/και των G 

πρωτεϊνών, κύτταρα 293F που εκφράζουν σταθερά τον ανθρώπινο myc-κ-ΟR (myc-
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hκ-OR-293F κύτταρα) διαµολύνθηκαν παροδικά µε τις ΗΑ-επισηµασµένες RGS4 ή 

RGS2. 48 ώρες µετά την διαµόλυνση, τα κύτταρα διεγέρθηκαν µε 1µΜ του 

εκλεκτικού κ-οπιοειδούς αγωνιστή U-50,488H, λύθηκαν και τα εκχυλίσµατα τους 

ανοσοκαταβυθίστηκαν µε τα αντισώµατα anti-ΗΑ και anti-myc (όπως περιγράφεται 

στο κεφάλαιο ΙΙΙ στις παραγράφους 2.3.2 και 2.3.10) και ανοσοστυπώθηκαν µε τα 

κατάλληλα αντισώµατα. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 24, το anti-myc αντίσωµα 

συνανοσοκατακρήµνισε την RGS4, τόσο στην κατάσταση ηρεµία όσο και στην 

κατάσταση ενεργοποίησης του υποδοχέα, όπως προσδιορίστηκε από µια ζώνη ίδιου 

µοριακού βάρους στα κυτταρικά εκχυλίσµατα (σύγκριση των διαδροµών 2 και 3 µε 

την 5).  

 
Εικόνα 24.  Ο κ-OR αλληλεπιδρά µε την RGS4 στα 293F κύτταρα. Κύτταρα 293F που 

εκφράζουν σταθερά τον myc-hκ-OR, διαµολύνθηκαν µε 5 µg του cDNA της ΗΑ-RGS4. Τα 

κύτταρα διεγέρθηκαν για 10min µε 1 µΜ U-50,488H ή όχι. Ανοσοκατακρήµνιση των 

κυτταρικών λυµάτων χρησιµοποιώντας ένα anti-myc αντίσωµα έδειξε την παρουσία συν-

κατακρηµνιζοµένης ΗΑ-RGS4 (πάνω ανοσοστύπωµα, διαδροµές 2, 3). Η παρουσία της ΗΑ-

RGS4 τόσο στα δείγµατα ανοσοκατακρήµνισης όσο και στα κυτταρικά εκχυλίσµατα 

επαληθεύτηκε χρησιµοποιώντας ένα anti-ΗΑ αντίσωµα (πάνω ανοσοστύπωµα, διαδροµές 4, 

5 αντίστοιχα). Η παρουσία του κ-OR στα ίδια δείγµατα ανιχνεύθηκε µετά από απογύµνωση 

και κατεργασία της µεµβράνης µε anti-myc αντίσωµα (κάτω ανοσοστύπωµα, διαδροµές 2-5). 

Η διαδροµή 1 αντιπροσωπεύει ψευδώς διαµολυσµένα κυτταρικά λύµατα µετά από 

ανοσοκατακρήµνιση µε anti-ΗΑ. Η συνανοσοκατακρηµνισµένη RGS4 από το anti-myc 
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αντίσωµα ποσοτικοποιήθηκε µετά από πυκνοµέτρηση µε το πρόγραµµα Gel Pro Analyser 

των διαδροµών 2 και 3 του πάνω στυπώµατος (IB: HA) λαµβάνοντας τον λόγο αυτών ως 

προς τις αντίστοιχες πυκνοµετρικές µετρήσεις των διαδροµών 2 και 3 του κάτω στυπώµατος 

(IB: myc). Η κανονικοποίηση έγινε λαµβάνοντας τον λόγο του δείγµατος απουσία αγωνιστή 

ως 1 (διαδροµή 2). Τα αποτελέσµατα αντιπροσωπεύουν τον µέσο όρο ± τυπική απόκλιση 

τουλάχιστον τριών ξεχωριστών πειραµάτων ενώ η στατιστική ανάλυση έγινε µε Student's t-

test. 

 
Εικόνα 25.  Ο κ-OR αλληλεπιδρά µε την RGS2 σε 293F κύτταρα. Κύτταρα myc-hκ-OR-

293F επιµολύνθηκαν µε 5 µg του cDNA της ΗΑ-RGS2. Τα κύτταρα διεγέρθηκαν µε U-

50,488H ή όχι όπως στην εικόνα 24. Ανοσοκατακρήµνιση κυτταρικών λυµάτων διεξήχθη 

χρησιµοποιώντας anti-myc ή anti-ΗΑ αντισώµατα και ακολουθήθηκε η διαδικασία όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στην εικόνα 24. Οι διαδροµές 3 και 2 αντιπροσωπεύουν την 

ανοσοκατακρηµνισµένη µε anti-myc, ΗΑ-RGS2 των ενεργοποιηµένων ή µη κυτταρικών 

λυµάτων αντίστοιχα. Η παρουσία της ΗΑ-RGS2 επαληθεύτηκε στα λύµατα και στα δείγµατα 

ανοσοκατακρήµνισης χρησιµοποιώντας anti-ΗΑ αντίσωµα (πάνω ανοσοστύπωµα, διαδροµές 

5 και 4 αντίστοιχα). Ψευδώς διαµολυσµένα κύτταρα χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρες 

(διαδροµή 1). Η παρουσία του κ-OR σε όλα τα δείγµατα επαληθεύτηκε µετά από νέα 

ανοσοστύπωση µε anti-myc αντίσωµα (κάτω ανοσοστύπωµα, διαδροµές 2-5). Η 

ποσοτικοποίηση της συγκατακριµνισµένης RGS2 από το anti-myc αντίσωµα έγινε µε 

πυκνοµέτρηση και κανονικοποίηση των διαδροµών 2 και 3 όπως περιγράφεται αναλυτικά 

στην Εικόνα 24. Τα αποτελέσµατα αντιπροσωπεύουν τον µέσο όρο ± τυπική απόκλιση 
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τουλάχιστον τριών ξεχωριστών πειραµάτων ενώ η στατιστική ανάλυση έγινε µε Student's t-

test. 

 
Αυτή η ζώνη απουσίαζε από τα ψευδώς διαµολυσµένα κύτταρα (Εικόνα 24, διαδροµή 

1), αποδεικνύοντας έτσι την άµεση αλληλεπίδραση της RGS4 µε τον κ-OR στα 293F 

κύτταρα. Η ενεργοποίηση του κ-OR µε τον αγωνιστή U-50,488H δεν έδειξε να 

µεταβάλλει τα επίπεδα της RGS4 που συγκατακρηµνίζεται, σε σύγκριση µε την 

ποσότητά της RGS4 στα µη ενεργοποιηµένα κυτταρικά λύµατα (Εικόνα 24, σύγκριση 

των διαδροµών 2 µε 3), γεγονός που υποδηλώνει ότι η RGS4 αλληλεπιδρά µε τον κ-

OR µε τρόπο ανεξάρτητο του αγωνιστή. Οµοίως, όταν τα κύτταρα myc-h-κ-OR-293F 

επιµολύνθηκαν παροδικά µε την ΗΑ-RGS2 και τα κυτταρικά λύµατα 

ανοσοκατακρηµνίστηκαν µε αντισώµατα anti-myc ή anti-ΗΑ, αποκαλύφθηκε µία 

ζώνη ενός πολυπεπτιδίου που αντιστοιχούσε στην RGS2,  συγκρίσιµη µε τα επίπεδα 

έκφρασης της RGS2 στα ίδια κυτταρικά εκχυλίσµατα (Εικόνα 25, σύγκριση 

διαδροµών 2-4 µε 5), υποδεικνύοντας ότι και η RGS2 αλληλεπιδρά µε τον κ-OR στα 

293F κύτταρα τόσο απουσία όσο και παρουσία αγωνιστή. Συνολικά, αυτά τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι η RGS4 και η RGS2 αλληλεπιδρούν µε τον ανθρώπινο κ-

OR φυσιολογικά σε ζωντανά κύτταρα και ότι η ενεργοποίηση αυτού του υποδοχέα 

δεν αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσδεση των RGS4 ή RGS2 πρωτεϊνών. 

 

2.4 Μελέτη της ικανότητας των RGS4 ή/και RGS2 να καθοδηγούν την 

δηµιουργία εκλεκτικών συµπλόκων ανάµεσα στον κ-OR και σε συγκεκριµένες 

Gα υποµονάδες σε κύτταρα myc-hκ-OR-293F 

 
 Παλαιότερα αποτελέσµατα του εργαστηρίου µας είχαν δείξει ότι η RGS4 και οι Gα 

υποµονάδες σχηµατίζουν τόσο in vitro όσο και in vivo ένα ετεροτριµερές σύµπλοκο 

µε τα καρβοξυτελικά άκρα (C-άκρα) των µ-OR και δ-OR και ότι η RGS4 προσδίδει 

εκλεκτικότητα προς τους ενεργοποιηµένους ή µη οπιοειδείς υποδοχείς για τη σύζευξη 

τους µε ένα συγκεκριµένο υποσύνολο Gα υποµονάδων (Georgoussi et al., 2006- 

Leontiadis et al., 2009). Λαµβάνοντας υπόψη ότι η RGS4 και η RGS2 αλληλεπιδρούν 

άµεσα µε τον κ-OR, επιδιώξαµε να προσδιορίσουµε αν αυτές οι δύο RGS πρωτεΐνες 

επηρεάζουν την ικανότητα του κ-OR να συζευχθεί επιλεκτικά µε συγκεκριµένες G 

πρωτεΐνες. Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό, εξετάσαµε την ικανότητα 

συγκεκριµένων Gα υποµονάδων των G πρωτεϊνών, όπως οι Gαi1,3, Gαi2 και Gαo, να 

αλληλεπιδρούν µε την RGS4 ή/και την RGS2 µετά την ενεργοποίηση του κ-OR σε 
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293F κύτταρα. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 26, σε λύµατα από κύτταρα myc-hκ-OR-

293F, πριν ή µετά την επίδραση αγωνιστή, τα οποία ανοσοκατακρηµνίστηκαν µε anti-

Gαi1,3 και ακολούθησε ανοσοστύπωση µε αντίσωµα anti-ΗΑ, δεν εµφανίστηκε ζώνη 

που να αντιστοιχεί στην RGS4 (Εικ. 26, πάνω ανοσοστύπωµα, διαδροµές 2, 3), παρά 

την αφθονία της ενδογενούς Gαi1,3 η οποία ανιχνεύθηκε στα ίδια λύµατα µε το anti-

Gαi1,3 αντίσωµα (Εικ. 26, κάτω ανοσοστύπωµα, διαδροµές 1, 2). Από αυτό το 

αποτέλεσµα προκύπτει ότι η RGS4 δεν συζεύγνυται µε την Gαi1,3 σε κύτταρα myc-h-

κ-OR-293F. 

 
Εικόνα 26. Η RGS4 δεν αλληλεπιδρά µε την Gαi1,3 σε κύτταρα 293F που εκφράζουν 

σταθερά το myc-κ-OR. Κύτταρα myc-hκ-OR-293F διαµολύνθηκαν παροδικά µε 5µg 

pCDNA3 που έφερε ή όχι το cDNA της ΗΑ-RGS4. Tα κύτταρα διεγέρθηκαν ή όχι, µε 1µΜ 

U-50,488H για 10 min και 400-500µg κυτταρικών λυµάτων ανοσοκατακρηµνίστηκαν µε anti-

ΗΑ ή anti-Gαi1,3 αντισώµατα (3µg). Τα ανοσοσύµπλοκα ηλεκτροφορήθηκαν και 

µεταφέρθηκαν σε PVDF µεµβράνες, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ στις παραγράφους 

2.3.6 και 2.3.7. Άνω στύπωµα:. το anti-Gαi1,3 απέτυχε να συν-ανοσοκατακρηµνίσει την RGS4 

σε ενεργοποιηµένα ή µη κύτταρα (διαδροµές 3 και 2 αντίστοιχα). Η ΗΑ-RGS4 ανιχνεύθηκε 

µε ανοσοστύπωση µε αντίσωµα anti-ΗΑ (1:3000). Οι διαδροµές 5 και 4 αντιπροσωπεύουν 

την παρουσία της RGS4 στα ίδια κυτταρικά λύµατα ανοσοκατακρηµνισµένα µε αντίσωµα 

anti-ΗΑ. Ανοσοκατακρήµνιση λυµάτων από ψευδώς διαµολυσµένα κύτταρα 

χρησιµοποιήθηκε ως µάρτυρας (διαδροµή 1). Ως θετικοί µάρτυρες χρησιµοποιήθηκαν: 

δείγµατα από µεµβράνες εγκεφάλου αρουραίου (40µg) (BM) και λύµατα διαµολυσµένα µε 

ΗΑ-RGS4 (100µg) (L). Η ποσότητα της Gαi1,3 ανιχνεύθηκε στα ίδια δείγµατα µε anti-Gαi1,3 

αντισώµατα αντίσωµα ( 1:1000) (κάτω στύπωµα). 

 
Αντιθέτως, η ανοσοκατακρήµνιση κυτταρολυµάτων myc-hκ-OR-293F µε anti- 

Gαi2 αντίσωµα και ανοσοστύπωση µε anti-ΗΑ αποκάλυψε µία ζώνη που αντιστοιχεί 
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στην RGS4 τόσο σε µη ενεργοποιηµένα λύµατα όσο και µετά την χορήγηση U-

50,488H (Εικόνα 27, πάνω στύπωµα, διαδροµές 4, 5), υποδηλώνοντας ότι η RGS4 

αλληλεπιδρά µε την Gαi2. Η αλληλεπίδραση της RGS4 µε την Gαi2 µειώθηκε κατόπιν 

ενεργοποίησης του κ-OR, υποδηλώνοντας ότι η διέγερση του υποδοχέα µειώνει την 

ικανότητα της σύζευξης της Gαi2 µε την RGS4. Καµία ζώνη δεν ανιχνεύθηκε σε 

λύµατα µη διαµολυσµένων κυττάρων (Εικ. 27, πάνω στύπωµα, διαδροµή 1). Αυτό το 

αποτέλεσµα υποδηλώνει ότι η RGS4 σχηµατίζει ένα ετεροτριµερές σύµπλοκο µε την 

Gαi2 τόσο στην κατάσταση ηρεµίας όσο και στην ενεργοποιηµένη κατάσταση του 

υποδοχέα, µε τη διαφορά ότι στη δεύτερη περίπτωση το σύµπλοκο γίνεται πιο 

χαλαρό.  

 
Εικόνα 27.  Η RGS4 αλληλεπιδρά µε την Gαi2 στα κύτταρα myc-hκ-OR-293F. Κύτταρα 

myc-hκ-OR-293F διαµολύνθηκαν παροδικά µε 5µg pCDNA3 που έφερε ή όχι το cDNA της 

ΗΑ-RGS4 και υποβλήθηκαν ή όχι σε κατεργασία µε 1 µΜ U-50,488H. Τα κυτταρικά τους 

λύµατα ανοσοκατακρηµνίστηκαν µε anti-ΗΑ ή µε anti-Gαi2 αντισώµατα (3µg) και 

αναλύθηκαν όπως περιγράφεται στην εικόνα 26. Πάνω στύπωµα: οι διαδροµές 2 και 3 

αντιπροσωπεύουν την ποσότητα της κατακρηµνισµένης RGS4 µε anti-ΗΑ αντίσωµα 

συγκρινόµενη µε την έκφρασή της στα κυτταρικά εκχυλίσµατα (L). Οι διαδροµές 5 και 4 

αντιπροσωπεύουν την συγκατακρηµνισµένη RGS4 µε ένα αντίσωµα anti-Gαi2 στα 

διεγερµένα ή όχι λύµατα αντίστοιχα. Η έκφραση της RGS4 ανιχνεύθηκε και στα λύµατα 

(διαδροµή L) µε αντίσωµα anti-ΗΑ. Η διαδροµή 1 αποτελεί ψευδώς διαµολυσµένα λύµατα 

που χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρες. Κάτω στύπωµα: η παρουσία της Gαi2 στα κυτταρικά 

λύµατα των myc-hκ-OR-293F κυττάρων (διαδροµές 1, 2, L) και στις µεµβράνες (Μ) τους 

επαληθεύτηκε χρησιµοποιώντας ένα αντίσωµα anti-Gαi2 (1:1000). Η διαδροµή ΒΜ αποτελεί 

δείγµα από µεµβράνες εγκεφάλου αρουραίου (40µg) όπου φαίνεται η έκφραση της Gαi2. Η 

ποσοτικοποίηση της συγκατακρηµνισµένης RGS4 από την Gαi2 (πάνω στύπωµα, διαδροµές 

4 και 5) πραγµατοποιήθηκε µετά από πυκνοµέτρηση και κανονικοποίηση µε την 

ανοσοκατακρηµνισµένη RGS4 από anti-HA (πάνω στύπωµα, διαδροµές 2, 3). Οι µετρήσεις 
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αντιπροσωπεύουν τον µέσο όρο±τυπική απόκλιση (SD) τριών ανεξάρτητων πειραµάτων. Με 

** P<0,005 σε σύγκριση µε τα µη ενεργοποιηµένα δείγµατα ελέγχου µετά από Student t-test.  

 

 

Εικόνα 28. Η RGS4 αλληλεπιδρά µε την Gαo στην κατάσταση ηρεµίας του κ-OR στα 

κύτταρα myc-hκ-OR-293F. Κύτταρα myc-hκ-OR-293F διαµολύνθηκαν παροδικά ή όχι µε 

το cDNA της ΗΑ-RGS4 και υποβλήθηκαν σε κατεργασία µε U-50,488H όπως στην εικόνα 

27. Πάνω: οι διαδροµές 5 και 6 αναπαριστούν την συγκατακρηµνισµένη RGS4 από ένα 

αντίσωµα anti-Gαo (3µg) σε λύµατα πριν ή µετά από την επίδραση U-50,488H αντίστοιχα 

που ανιχνεύθηκε όπως περιγράφεται στις εικόνες 26 και 27. Οι διαδροµές 3 και 4 

παρουσιάζουν την κατακρηµνισµένη RGS4 από το anti-ΗΑ αντίσωµα στα ίδια λύµατα. Η 

διαδροµή L αντιπροσωπεύει τα επίπεδα της εκφραζόµενης RGS4 στα κυτταρικά λύµατα ενώ 

οι διαδροµές 1, 2 αντιπροσωπεύουν ανοσοκατακρηµνισµένα λύµατα ψευδώς διαµολυσµένων 

κυττάρων. Μεµβράνες εγκεφάλου αρουραίου (BM) και κυττάρων myc-h-κ-OR-293F  (M) 

χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρες. Κάτω στύπωµα: οι διαδροµές 1, 2 αντιπροσωπεύουν τα 

επίπεδα της Gαo στα ίδια δείγµατα σε σύγκριση µε την παρουσία της στις µεµβράνες (M) και 

τα λύµατα (L) των myc-h-κ-OR-293F κυττάρων και των µεµβρανών εγκεφάλου (ΒΜ) 

χρησιµοποιώντας anti-Gαo αντίσωµα (1:1000). H ποσοτικοποίηση της 

συγκατακρηµνισµένης RGS4 από την Gαo διεξήχθη µε πυκνοµετρική ανάλυση των µη 

ενεργοποιηµένων και ενεργοποιηµένων δειγµάτων µετά από κανονικοποίηση µε την 

κατακρηµνισµένη RGS4 (πάνω στύπωµα: διδροµές 5, 6 και 3, 4 αντίστοιχα). Ο λόγος των µη 

κατεργασµένων κυττάρων λήφθηκε ως 1. Στο γράφηµα αντιπροσωπεύεται η µέση τιµή±SD 

τριών ανεξάρτητων πειραµάτων µε  ** P<0,005 στατιστικά σηµαντικό από τα µη διεγερµένα 

κύτταρα, όπως υπολογίζεται µε το Student t-test.  

 
Επιπλέον, για να ελεγχθεί αν και η Gαo αλληλεπιδρά µε την RGS4 κατόπιν 

ενεργοποίησης του κ-OR, ανιχνεύσαµε την ικανότητα της Gαo να συν-

κατακρηµνίζεται µε την RGS4 πριν και µετά την διέγερση των myc-hκ-OR-293F 

κυττάρων. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 28, κατακρήµνιση µε anti-Gαo και 
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επακόλουθη ανοσοεντόπιση µε anti-ΗΑ αντίσωµα έδειξε την παρουσία µίας ζώνης 

που αντιστοιχεί στην RGS4 σε µη διεγερµένα εκχυλίσµατα (πάνω στύπωµα, 

συγκρίνετε διαδροµή 5 µε 3). Αυτή η αλληλεπίδραση µειώθηκε δραµατικά µετά την 

τη χορήγηση U-50,488H (Εικ. 28, πάνω στύπωµα, σύγκριση της διαδροµής 6 µε την 

4), υποδηλώνοντας ότι η ενεργοποίηση του κ-OR µειώνει το σχηµατισµό του 

συµπλόκου RGS4-Gαο. Καµία ζώνη που να αντιστοιχεί στην RGS4 δεν ανιχνεύθηκε 

σε µη διαµολυσµένα κύτταρα (Εικ. 28, πάνω στύπωµα, διαδροµές 1, 2). Αυτά τα 

αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι η RGS4 δηµιουργεί σφιχτά ετεροτριµερή σύµπλοκα 

και µε την Gαi2 και την Gαo σε κύτταρα myc-hκ-OR-293F στην κατάσταση ηρεµίας 

του υποδοχέα και ότι η ενεργοποίηση του κ-OR επηρεάζει την ένταση αυτών των 

αλληλεπιδράσεων. 

 

Εικόνα 29. Η RGS2 αλληλεπιδρά µε την Gαi1,3 ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση του 

υποδοχέα σε 293F κύτταρα που εκφράζουν σταθερά το myc-hκ-OR.  Κύτταρα myc-h-κ-

OR-293F διαµολύνθηκαν παροδικά µε 5µg πλασµιδίου pCDNA3 έφερε το cDNA της ΗΑ-

RGS2 ή µε κενό φορέα. Κυτταρικά λύµατα, στα οποία επιδράσαµε ή όχι µε U-50,488H, 

ανοσοκατακρηµνίστηκαν µε anti-Gαi1,3 (3µg) και ανοσοστυπώθηκαν µε anti-ΗΑ αντίσωµα. 

Πάνω στύπωµα: οι διαδροµές 2, 3 αντιπροσωπεύουν την ποσότητα της RGS2 που 

συγκατακρηµνίστηκε µε το anti-Gαi1,3 και οι διαδροµές 4, 5 και L αντιπροσωπεύουν τα 

επίπεδα της εκφραζόµενης RGS2 στα ίδια κυτταρικά λύµατα. ∆είγµατα από ψευδώς 

διαµολυσµένα κύτταρα χρησιµοποιήθηκαν ως αρνητικοί µάρτυρες (διαδροµές 1 και M που 

αντιστοιχούν σε λύµατα και µεµβράνες). Κάτω στύπωµα: οι διαδροµές 1, 2 αντιπροσωπεύουν 

τα επίπεδα της ανοσοκατακρηµνισµένης Gαi1,3 σε σύγκριση µε τις µεµβράνες εγκεφάλου 

αρουραίου (BM) και τις µεµβράνες (Μ) και λύµατα (L) κυττάρων myc-h-κ-OR-293F. Τα 

αποτελέσµατα είναι αντιπροσωπευτικά ενός πειράµατος που επαναλήφθηκε τουλάχιστον 

τρεις φορές. Η ποσοτικοποίηση των επιπέδων της RGS2 που συγκατακρηµνίστηκε από την 

Gαi1,3 (πάνω στύπωµα, διαδροµές 2, 3) διεξήχθη µε πυκνοµετρική ανάλυση των ζωνών αυτών 
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και κανονικοποίηση ως προς την κατακρηµνισµένη ΗΑ-RGS2 (πάνω στύπωµα, λωρίδες 4, 

5). Οι µετρήσεις αντιπροσωπεύουν τον µέσο όρο±τυπική απόκλιση των τιµών τριών 

ανεξαρτήτων πειραµάτων. 

 

Εικόνα 30. Η RGS2 αλληλεπιδρά µε την Gαi2 στα myc-hκ-OR-293F κύτταρα. Κύτταρα 

293F που εξέφραζαν σταθερά τον myc-hκ-OR υποδοχέα διαµολύνθηκαν παροδικά µε 5µg 

cDNA της ΗΑ-RGS2 ή µε κενό φορέα. Κυτταρικά λύµατα από διεγερµένα ή µη κύτταρα µε 

U-50,488H, όπως περιγράφεται στην εικόνα 29, ανοσοκατακρηµνίστηκαν µε αντίσωµα anti-

Gαi2. Πάνω στύπωµα: οι διαδροµές 5 και 4 αντιπροσωπεύουν την συγκατακρηµνισµένη RGS2 

από το αντίσωµα anti-Gαi2 σε ενεργοποιηµένα ή µη κύτταρα αντίστοιχα. Οι διαδροµές 2, 3 

αντιπροσωπεύουν τα επίπεδα της RGS2 στα ανοσοκατακρηµνισµένα δείγµατα σε σύγκριση 

µε λύµα διαµολυσµένων κυττάρων (διαδροµή L). Η διαδροµή 1, αποτελεί ψευδώς 

διαµολυσµένα κύτταρα που κατεργάστηκαν µε αντίσωµα anti-ΗΑ. Κάτω στύπωµα: η 

παρουσία της Gαi2 επαληθεύθηκε στα ίδια δείγµατα µε ανοσοστύπωση µε αντίσωµα anti-Gαi2 

(1:1000). Οι διδροµές 1, 2 παρουσιάζουν την ποσότητα της κατακρηµνισµένης Gαi2 

συγκρινόµενη µε τα επίπεδα αυτής σε µεµβράνες εγκεφάλου αρουραίου (BM), καθώς και σε 

µεµβράνες (Μ) ή λύµατα (L) myc-hκ-OR-293F κυττάρων. Η ποσοτικοποίηση της 

συνγκατακρηµνισµένης RGS2 διεξήχθη µε πυκνοµετρική ανάλυση και κανονικοποίηση όπως 

περιγράφηκε στην εικόνα 29. Τα δεδοµένα αντιπροσωπεύουν τον µέσο όρο±τυπική απόκλιση 

από τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα πειράµατα µε *** P<0,0005 σε σύγκριση µε τα µη 

ενεργοποιηµένα κύτταρα (Student t-test). 

 
Προκειµένου να συµπεράνουµε αν η RGS2 προωθεί επίσης την επιλεκτική 

σύζευξη του κ-OR µε συγκεκριµένες G πρωτεΐνες, ελέγχθηκε η ικανότητα των Gαi1,3, 

Gαi2 και Gαo να αλληλεπιδρούν µε την RGS2 κατά την ενεργοποίηση του κ-OR σε 

κύτταρα 293F. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 29 το anti-Gαi1,3 αντίσωµα 

συγκατακρηµνίζει την RGS2 τόσο απουσία αγωνιστή όσο και στην κατάσταση 

ενεργοποίησης του κ-OR, όπως ανιχνεύεται από µία ζώνη ίδιου µοριακού βάρους που 
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αντιστοιχεί στην RGS2 (πάνω στύπωµα, σύγκριση διαδροµών 2, 3 µε 4, 5 και L). 

Καµία ζώνη δεν ανιχνεύθηκε σε εκχυλίσµατα µη διαµολυσµένων κυττάρων (Εικ. 29, 

πάνω στύπωµα, διαδροµή 1). Αυτό το αποτέλεσµα υποδηλώνει ότι RGS2 σχηµατίζει 

ένα ετεροτριµερές σύµπλοκο µε την Gαi1,3 τόσο απουσία όσο και παρουσία αγωνιστή 

του κ-OR. 

 

Εικόνα 31. Η RGS2 αλληλεπιδρά µε την Gαo ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση του κ-

OR υποδοχέα. Κύτταρα myc-hκ-OR-293F διαµολύνθηκαν παροδικά µε 5µg πασµιδίου που 

έφερε το cDNA της ΗΑ-RGS2 ή µε κενό πλασµιδιακό φορέα. Λύµατα κυττάρων που είχαν 

ενεργοποιηθεί ή όχι µε κ-ειδικό αγωνιστή U-50,488H, ανοσοκατακρηµνίστηκαν µε 3µg 

αντισωµάτων anti-Gαo ή anti-ΗΑ και ανοσοστυπώθηκαν µε anti-ΗΑ. Πάνω ανοσοστύπωµα: 

οι διαδροµές 2,3 και L αντιπροσωπεύουν τα επίπεδα της εκφραζόµενης RGS2 στα κυτταρικά 

λύµατα που έχουν κατακρηµνιστεί µε anti-HA ή όχι. Οι διαδροµές 4 και 5 αντιπροσωπεύουν 

την ποσότητα της RGS2 που συνανοσοκατακρηµνίστηκε µε το anti-Gαo. Ως αρνητικός 

µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε ανοσοκατακρηµνισµένο λύµα µε anti-HA από ψευδώς 

διαµολυσµένα κύτταρα (διαδροµή 1). Κάτω στύπωµα: οι διαδροµές 1, 2 δείχνουν την 

παρουσία της Gαo σε ανοσοκατακρηµνισµένα µε anti-Gαο δείγµατα λυµάτων 293F κυττάρων 

σε σύγκριση µε δείγµατα µεµβρανών εγκεφάλου αρουραίου (BM) και myc-hκ-OR-293F 

κυτταρικές µεµβράνες (Μ) ή λύµατα (L). Τα αποτελέσµατα είναι αντιπροσωπευτικά ενός 

πειράµατος που έχει επαναληφθεί τουλάχιστον τέσσερις φορές. Η ποσοτικοποίηση της 

συγκατακρηµνισµένης RGS2 διεξήχθη όπως περιγράφηκε προηγουµένως (Εικόνα 29) και δεν 

έδειξε καµία στατιστική διαφορά, όπως υπολογίστηκε µε Student t-test. Ο λόγος των 

κυττάρων απουσία αγωνιστή λήφθηκε ως 1. 

 
Για να ελεγχθεί εάν η Gαi2 ακολουθεί το ίδιο µοτίβο αλληλεπίδρασης µε την 

RGS2 όπως η Gαi1,3, ανιχνεύσαµε την ικανότητα της Gαi2 να συγκατακρηµνίζει την 

RGS2 πριν και µετά την διέγερση των κυττάρων myc-hκ-OR-293F. Όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 30 η Gαi2 αλληλεπιδρά µε την RGS2 σε κυτταρικά λύµατα είτε απουσία 
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είτε παρουσία U-50,488H (πάνω, διαδροµές 4,5). Ωστόσο, µετά την χορήγηση U-

50,488H η αλληλεπίδραση της RGS2 µε την Gαi2 µειώνεται (Εικ. 30, πάνω, σύγκριση 

διαδροµής 5 µε 4). Αυτό το αποτέλεσµα υποδηλώνει ότι ο κ-OR σχηµατίζει ένα 

σύµπλοκο µε την RGS2 και την Gαi2 και αυτό το τριµερές σύµπλοκο εξασθενεί 

κατόπιν της ενεργοποίησης του υποδοχέα. 

Τέλος διερεύνηση της ικανότητας της RGS2 να αλληλεπιδρά µε την Gαo 

παρουσία του κ-OR στα 293F κύτταρα έδειξαν ότι η RGS2 µπορεί επίσης να 

αλληλεπιδράσει µε την Gαo εξίσου καλά στα ίδια κυτταρικά λύµατα τόσο απουσία 

αγωνιστή όσο και µετά την διέγερση των κυττάρων µε το U-50,488H (Εικόνα 31, 

πάνω, σύγκριση διαδροµών 4,5 µε 2,3 αντίστοιχα). Συνολικά, τα αποτελέσµατα αυτά 

έδειξαν ότι η RGS2 έχει την ικανότητα να αλληλεπιδρά µε όλες τις Gα υποµονάδες 

που εξετάστηκαν, όπως η Gαi1,3, η Gαi2 και η Gαo, τόσο στην κατάσταση ηρεµίας 

όσο και στην ενεργοποιηµένη κατάσταση του κ-υποδοχέα. 

 

3. Μελέτες του λειτουργικού ρόλου των RGS4 και RGS2 πρωτεϊνών 

στη σηµατοδότηση των κ και δ-οπιοειδών υποδοχέων. 

3.1 Επίδραση της RGS4 και της RGS2 στην αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης  

που σηµατοδοτείται από τον κ-OR και τον δ-OR.  

Παλαιότερα αποτελέσµατα του εργαστηρίου µας έδειξαν ότι η RGS4 µειώνει 

την διαµεσολαβούµενη από το DAMGO αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης (AC) σε 

κύτταρα ΗΕΚ293 που εκφράζουν σταθερά τον µ-OR (Georgoussi et al., 2006) και ότι 

η αµινοτελική περιοχή της RGS4 είναι απαραίτητη για τη δράση της αυτή (Λεωνίδας 

Λεοντιάδης, διδακτορική διατριβή- Leontiadis et al., 2009). Σε µια προσπάθεια να 

διερευνηθεί η λειτουργική σηµασία των αλληλεπιδράσεων της RGS4 και της RGS2 

µε τον κ-OR, εξετάσαµε την ικανότητα των ΗΑ-επισηµασµένων RGS4 ή RGS2 να 

µεταβάλουν την διαµεσολαβούµενη από τον κ-ειδικό αγωνιστή U-50,488H, 

αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης σε κύτταρα myc-hκ-OR-293F. Για το λόγο αυτό 

διεξάγαµε πειράµατα µέτρησης της συσσώρευσης του κυκλικού AMP (cAMP) µετά 

από την ενεργοποίηση του κ-OR µε αυξανόµενες συγκεντρώσεις U-50,488H 

παρουσία ή απουσία των RGS4 ή RGS2 πρωτεϊνών. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 32 η 

έκφραση της RGS4 µειώνει την διαµεσολαβούµενη από αγωνιστή αναστολή της ΑC 

που έχει διεγερθεί από φορσκολίνη, όπως φαίνεται από µια µικρή αύξηση στα 
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επίπεδα της συσσώρευσης του cAMP που παρατηρείται παρουσία της RGS4 σε 

σύγκριση µε τα επίπεδα του cAMP που καταγράφονται στα ψευδώς διαµολυσµένα  

 

Εικόνα 32. Η επίδραση της RGS4 και της RGS2 στην αναστολή της αδενυλικής 

κυκλάσης (AC) που διαµεσολαβείται από τον κ-OR. Μyc-hκ-OR-293F κύτταρα 

διαµολύνθηκαν µε το cDNA της ΗΑ-RGS4 ή της ΗΑ-RGS2 ή µε κενό φορέα. 24 ώρες µετά 

την διαµόλυνση, τα κύτταρα επωάστηκαν µε [3Η]-αδενίνης (1,5 µCi/mL) όπως περιγράφεται 

στο κεφάλαιο ΙΙΙ παράγραφος 2.3.13. Η δηµιουργία του [3H]-cAMP µετρήθηκε ως απόκριση 

µετά από κατεργασία µε φορσκολίνη (50µΜ) και αυξανόµενες συγκεντρώσεις του αγωνιστή 

U-50, 488H (0,01nM – 10µΜ) σε ψευδώς διαµολυσµένα κύτταρα ή κύτταρα που εκφράζουν 

την ΗΑ-σηµασµένη RGS4 ή RGS2. Οι µετρήσεις αντιπροσωπεύονται ως ποσοστό της 

συσσώρευσης του cAMP (µε το 100% να αντιστοιχεί στα διεγερµένα δείγµατα µόνο 

παρουσία φορσκολίνης) και αντιπροσωπεύουν την µέση τιµή±τυπική απόκλιση δειγµάτων εις 

τριπλούν από πέντε ανεξάρτητα πειράµατα. *P<0,05 και **P<0,005, συγκρίνοντας τις τιµές 

από τα διαµολυσµένα κύτταρα µε τις αντίστοιχες τιµές των ψευδώς διαµολυσµένων 

κυττάρων µε Student’s t-test. 

 
κύτταρα. Πράγµατι, σε κύτταρα διαµολυσµένα µόνο µε κενό φορέα, 10nΜ U-

50,488H οδήγησαν σε 68±5% αναστολή της συσσώρευσης του κυκλικού AMP 

(cAMP) µε IC50 0,82±0,03 nΜ η οποία µειώθηκε παρουσία της ΗΑ-RGS4 σε 
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55±2,5% αναστολή µε IC50 1,56±0,29 nΜ, υποδεικνύοντας ότι RGS4 εξασκεί µια 

αντίστροφη επίδραση στο κ-ΟR-διαµεσολαβούµενο µονοπάτι της αναστολής της AC. 

Ωστόσο, όταν παρόµοια πειράµατα διεξήχθησαν παρουσία της RGS2, µετρήσεις 

συσσώρευσης του cAMP µετά από ενεργοποίηση του κ-OR στα κύτταρα myc-hκ-

OR-293F έδειξαν µία ισχυρή µετατόπιση στην καµπύλη συσσώρευσης του cAMP 

µετά από χορήγηση διαφορετικών συγκεντρώσεων U-50,488H. Όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 32, η RGS2 οδήγησε σε δραµατική µείωση της καταστολής της cAMP 

συσσώρευσης σε ποσοστό 28±4,5% (µε IC50 4,5±0,31 nΜ) µετά από επίδραση 10nΜ 

U-50,488H, σε σύγκριση µε τα ψευδώς διαµολυσµένα κύτταρα, αποδεικνύοντας ως 

εκ τούτου ότι η έκφραση της RGS2 αναστέλλει ισχυρά την κ-OR διαµεσολαβούµενη 

καταστολή της AC παρεµποδίζοντας την σύζευξη των Gαi/Gαo υποµονάδων µε την 

αδενυλική κυκλάση. 

Γνωρίζοντας ότι τόσο η RGS4 όσο και η RGS2 µειώνουν την αναστολή της 

αδενυλικής κυκλάσης που σηµατοδοτείται από τον κ-ΟR, θελήσαµε να 

διερευνήσουµε αν οι δυο αυτές RGS πρωτεΐνες έχουν την ίδια επίδραση και στο 

µονοπάτι της αναστολής της αδενυλικής κυκλάσης που σηµατοδοτείται από τον δ-

OR. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιώντας κύτταρα δ-ΗΕΚ293 διεξάγαµε πειράµατα 

µέτρησης της συσσώρευσης του cAMP µετά από την ενεργοποίηση του δ-OR µε 

αυξανόµενες συγκεντρώσεις του δ-ειδικού αγωνιστή DPDPE παρουσία ή απουσία 

των RGS4 ή RGS2 πρωτεϊνών. Η επίδραση του DPDPE στον δ-OR σε ψευδώς 

διαµολυσµένα δ-ΗΕΚ293 κύτταρα αναστέλλει τη δράση της αδενυλικής κυκλάσης µε 

δοσοεξαρτώµενο τρόπο µε αποτέλεσµα τα επίπεδα του cAMP να µειώνονται 

αυξανόµενης της συγκέντρωσης του DPDPE όπως φαίνεται και από την καµπύλη της 

εικόνας 33 (pCDNA3). Η συγκέντρωση 1nM DPDPE οδηγεί σε συσσώρευση του 

cAMP στα κύτταρα αυτά κατά 53±6,72% µε IC50 για την καµπύλη συσσώρευσης ίση 

µε 0,43±0,1nΜ. Η έκφραση της RGS4 στα ίδια κύτταρα δεν τροποποιεί ιδιαίτερα τα 

επίπεδα του cAMP όπως φαίνεται στην εικόνα 33 (καµπύλη RGS4)  διότι η 

συγκέντρωση 1nM DPDPE εµφανίζει επίπεδα cAMP της τάξης 56,5±0,3% (µε IC50= 

0,54±0,2 nΜ). Αντίστοιχα πειράµατα σε κύτταρα δ-ΗΕΚ293 που εκφράζουν την 

RGS2 έδειξαν ότι η RGS2 πρωτεΐνη επίσης δεν µεταβάλλει ιδιαίτερα τα επίπεδα του 

cAMP µετά την ενεργοποίηση του δ-OR από τον αγωνιστή (εικόνα 33, καµπύλη 

RGS2) (µε IC50= 0,2±0,08 nΜ). δεδοµένου ότι δεν παρατηρείται στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά στην ικανότητα του DPDPE να τροποποιεί τα επίπεδα του cAMP 

(η συγκέντρωση 1nM DPDPE εµφανίζει επίπεδα συσσώρευσης cAMP 52,06±7,6. 
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Εικόνα 33. Η επίδραση της RGS4 και της RGS2 στην αναστολή της αδενυλικής 

κυκλάσης (AC) που διαµεσολαβείται από τον δ-OR. δ-ΗΕΚ293 κύτταρα διαµολύνθηκαν 

µε το cDNA της ΗΑ-RGS4 ή της ΗΑ-RGS2 ή µε κενό φορέα. 24 ώρες µετά την διαµόλυνση, 

τα κύτταρα επωάστηκαν µε [3Η]-αδενίνης (1,5 µCi/mL) όπως περιγράφεται στα Υλικά και 

Μέθοδοι (βλ. παράγραφος III. 2.3.13). Η δηµιουργία του [3H]-cAMP µετρήθηκε ως απόκριση 

µετά από κατεργασία µε φορσκολίνη (50 µΜ) και αυξανόµενες συγκεντρώσεις του αγωνιστή 

DPDPE (0,01nM – 1µΜ) σε ψευδώς διαµολυσµένα κύτταρα ή κύτταρα που εκφράζουν την 

ΗΑ-σηµασµένη RGS4 ή RGS2. Τα δεδοµένα αντιπροσωπεύονται ως ποσοστό της 

συσσώρευσης του cAMP (µε το 100% να αντιστοιχεί στα διεγερµένα δείγµατα µόνο 

παρουσία φορσκολίνης) και αντιπροσωπεύουν την µέση τιµή±SD εις τριπλούν µετρήσεων 

από πέντε ανεξάρτητα πειράµατα.  

 
Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι η RGS4 και η RGS2 δεν 

τροποποιούν τη δραστικότητα της αδενυλικής κυκλάσης που σηµατοδοτείται από τον 

δ-ΟR, εν αντιθέσει µε τα αποτελέσµατα της επίδρασης της RGS4 στους µ-OR και κ-

OR και της RGS2 στον κ-OR στο ίδιο σηµατοδοτικό µονοπάτι, εµφανίζοντας έτσι µια 

σηµαντική διαφοροποίηση της δράσης των δυο RGS πρωτεϊνών µεταξύ των τριών 

οπιοειδών υποδοχέων (µ, δ, κ). 
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3.2 Επίδραση της RGS4 και της RGS2 στο µονοπάτι της φωσφορυλίωσης των 

ERK1,2 κινασών που σηµατοδοτείται από τον κ-OR. 

 
Έχει ευρέως δειχθεί παλαιότερα ότι οι µ-OR και δ-OR διεγείρουν την 

ενεργοποίηση των ERK1,2 µέσω σηµατοδοτικών µηχανισµών εξαρτώµενων από 

ευαίσθητες στην τοξίνη του κοκκύτη (pertussis toxin ή PTX) G πρωτεϊνες (Morou 

and Georgoussi, 2005- Belcheva et al., 2002). Επίσης, πρόσφατα αποτελέσµατα του  

 
Εικόνα 34. Η επίδραση της RGS4 στην ERK1,2 φωσφορυλίωση που σηµατοδοτεί η 

ενεργοποίηση του κ-OR. Κύτταρα myc-hκ-OR-293F διαµολύνθηκαν παροδικά µε 5µg 

πλασµιδιακού φορέα pcDNA3 που έφερε ή όχι, το cDNA της ΗΑ-RGS4. 24h µετά την 

διαµόλυνση ο ορός αποµακρύνθηκε από τα κύτταρα και την επόµενη ηµέρα αυτά 

διεγέρθηκαν µε 200 nΜ U-50,488H για 5 και 8min και κυτταρικά εκχυλίσµατά τους 

αναλύθηκαν µε SDS-PAGE (12%). Το πάνω ανοσοστύπωµα αντιπροσωπεύει τη 

φωσφορυλιωµένη ERK1,2 ορατή µετά από ανίχνευση µε ένα anti-p-ERK1,2 αντίσωµα 

(1:1000). Στο κάτω ανοσοστύπωµα: η ίση φόρτωση των δειγµάτων ελέγχθηκε µε 

απογύµνωση της µεµβράνης PVDF από τα αντισώµατα και επανα-ανίχνευση µε ειδικό 

αντίσωµα anti-ΕRΚ (1:1000). Το αποτέλεσµα που παρουσιάζεται είναι αντιπροσωπευτικό 

ενός πειράµατος που πραγµατοποιήθηκε τουλάχιστον τρεις φορές. Η ποσοτικοποίηση των p-

ΕΡΚ1,2 διεξήχθη µε πυκνοµετρική ανάλυση των ζωνών τόσο των p-ΕΡΚ όσο και των ERK 
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χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Gel Pro Analyser και υπολογίζοντας για κάθε δείγµα τον 

λόγο p-ERK/ERK. Για την κανονικοποίηση ο λόγος του ψευδώς διαµολυσµένου και χωρίς U-

50,488H δείγµατος λήφθηκε ως 1. Οι µετρήσεις αντιπροσωπεύουν τον µέσο όρο±τυπική 

απόκλιση τουλάχιστον τριών διαφορετικών πειραµάτων µε παράγοντα P: *P<0,01, όπως 

υπολογίστηκε µε Student's t-test. 

 

Εικόνα 35. Η επίδραση της RGS2 στην ERK1,2 φωσφορυλίωση που που σηµατοδοτεί η 

ενεργοποίηση του κ-OR. Κύτταρα myc-hκ-OR-293F διαµολύνθηκαν παροδικά µε 5µg 

πλασµιδιακού φορέα pcDNA3 που έφερε ή όχι, το cDNA της ΗΑ-RGS2. Στα κύτταρα αυτά 

έγιναν οι ίδιοι χειρισµοί όπως περιγράφονται στην εικόνα 34 και διεγέρθηκαν µε 200 nΜ U-

50,488H για 5 και 8min ενώ τα κυτταρικά τους εκχυλίσµατά λήφθηκαν και αναλύθηκαν όπως 

προαναφέρθηκε στην εικόνα 34. Το πάνω ανοσοστύπωµα αντιπροσωπεύει τις p-ERK1,2 µετά 

από ανίχνευση µε anti-p-ERK1,2 αντίσωµα (1:1000). Στο κάτω ανοσοστύπωµα: η ίση 

φόρτωση των δειγµάτων ελέγχθηκε µε αντίσωµα anti-ΕRΚ (1:1000) όπως στην εικόνα 34. Το 

αποτέλεσµα που παρουσιάζεται είναι αντιπροσωπευτικό ενός πειράµατος που 

πραγµατοποιήθηκε τουλάχιστον τρεις φορές. Η ποσοτικοποίηση, η πυκνοµέτρηση και η 

κανονικοποίηση έγιναν όπως περιγράφεται αναλυτικά στην εικόνα 34. Οι µετρήσεις 

αντιπροσωπεύουν τον µέσο όρο±τυπική απόκλιση τουλάχιστον τριών διαφορετικών 

πειραµάτων µε παράγοντες P: **P<0,005, *P<0,01 όπως υπολογίστηκαν µε Student's t-test. 
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εργαστηρίου µας έδειξαν ότι η RGS4 µειώνει την φωσφορυλίωση των ERK1,2 

κινασών µετά από την ενεργοποίηση των µ-OR και δ-OR (Λεωνίδας Λεοντιάδης, 

διδακτορική διατριβή- Leontiadis et al., 2009). Για να εξετάσουµε κατά πόσον η 

έκφραση των RGS πρωτεϊνών µεταβάλλει τη φωσφορυλίωση των ERK1,2 σε 

απόκριση στην ενεργοποίηση του κ-OR, κύτταρα myc-hκ-OR-293F διεγέρθηκαν µε 

U-50,488H για 5 και 8min. Όπως φαίνεται στην εικόνα 34, 200nΜ U-50,488H 

αύξησαν την φωσφορυλίωση των ERK1,2 µετά από 5 και 8min διέγερσης του κ-OR. 

Η φωσφορυλίωση αυτή µειώθηκε όταν η RGS4 συνεκφραζόταν σε υψηλά επίπεδα 

στα ίδια κύτταρα (Εικόνα 34), υποδεικνύοντας ότι η RGS4 παρεµβαίνει στην κ-

διαµεσολαβούµενη σηµατοδότηση της ενεργοποίησης των ERK1,2. Όταν παρόµοιες 

µετρήσεις της φωσφορυλίωσης των ΜΑΡ κινασών διεξήχθησαν στα ίδια κύτταρα, 

που εκφράζουν την RGS2, µια παρόµοια µείωση στα επίπεδα φωσφορυλίωσης των 

ERK1,2 κινασών ανιχνεύθηκε, τόσο µετά από 5 όσο και από 8min χορήγηση U- 

50,488H σε σύγκριση µε τα εκχυλίσµατα των ψευδώς διαµολυσµένων κυττάρων 

(Εικόνα 35). Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τόσο η RGS4 όσο και η RGS2 

έχουν αρνητική επίδραση στην κ-OR σηµατοδοτούµενη ERK1,2 φωσφορυλίωση. 

 

3.3 Επίδραση της RGS4 και της RGS2 στο µονοπάτι της εσωτερίκευσης του δ-

OR και του κ-OR. 

 
Μελέτες που διεξήχθησαν παλαιότερα αλλά και κατά την διάρκεια της 

παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι RGS πρωτεΐνες µπορούν να µεταβάλλουν τον ρυθµό 

εσωτερίκευσης και απευαισθητοποίησης των οπιοειδών υποδοχέων µε τρόπο που 

εξαρτάται από το είδος της RGS πρωτεΐνης που συµµετέχει µε χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα τις πρωτεΐνες RGS19, RGS14 και RGS9-2 (Elenko et al., 2003- 

Rodriguez-Munoz et al., 2007- Psifogeorgou et al., 2007). Για να προσδιορίσουµε 

κατά πόσον ο ρυθµός εσωτερίκευσης του κ-OR επηρεάζεται από την υπερέκφραση 

της RGS4 ή της RGS2, µετρήσαµε µε κυτταροµετρία ροής τον αριθµό των κ-OR 

υποδοχέων της κυτταρικής επιφάνειας σε κύτταρα myc-hκ-OR-293F πριν ή µετά την 

ενεργοποίηση των κυττάρων µε αγωνιστή. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 36, η 

χορήγηση U-50,488H για 8min σε ψευδώς διαµολυσµένα κύτταρα οδήγησε σε 

21±3% εσωτερίκευση του κ-OR της κυτταρικής µεµβράνης. Η συνέκφραση είτε της 

RGS4 είτε της RGS2 δεν έδειξε σηµαντική επίδραση στο ρυθµό εσωτερίκευσης του 

κ-OR µετά από επίδραση U-50,488H για τον ίδιο χρόνο (23±0,35% παρουσία της 
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RGS4 και 17±2% παρουσία της RGS2 αντίστοιχα) σε σύγκριση µε τα ψευδώς 

διαµολυσµένα κύτταρα. Χορήγηση U-50,488H για 40min είχε σαν αποτέλεσµα 

47±6% εσωτερίκευση των υποδοχέων, επίπεδο που διατηρήθηκε τόσο παρουσία της 

RGS4 όσο και της RGS2, µε ποσοστά 44±7% και 41±7% εσωτερίκευσης αντίστοιχα 

(Εικόνα 36). Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι και η RGS4 αλλά και η RGS2 

πρωτεΐνη δεν ασκούν καµία επίδραση στο ρυθµό εσωτερίκευσης του κ-OR.  

 

Εικόνα 36.  Η επίδραση της έκφρασης της RGS4 και της RGS2 στο ρυθµό 

εσωτερίκευσης του κ-OR. Κύτταρα myc-hκ-OR-293F διαµολύνθηκαν µε τα cDNA των 

ΗΑ-επισηµασµένων RGS4 ή RGS2 ή µόνο µε κενό φορέα. Στα κύτταρα επιδράσαµε µε 1µΜ 

U-50,488H για 8 min ή 40min και µετά ακολούθησε επισήµανση µε φθορίζοντα αντισώµατα 

έναντι των επιφανειακών υποδοχέων και ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής φθορισµού. Οι 

εσωτερικευµένοι υποδοχείς προσδιορίστηκαν όπως περιγράφεται στα Υλικά και Μέθοδοι (βλ 

παράγραφος ΙΙΙ.2.3.12).  Κάθε τιµή αντιπροσωπεύει το µέσο όρο±τυπικό σφάλµα (S.E.M.) 

από τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν µε δείγµατα εις 

τριπλούν. 

Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές και σε µια προσπάθεια να διερευνήσουµε την 

επίδραση που οι δύο αυτές RGS πρωτεΐνες ασκούν σε έναν άλλο υπότυπο οπιοειδούς 

υποδοχέα εξετάσαµε την ικανότητα των πρωτεϊνών RGS4 και RGS2 να τροποποιούν 

την εσωτερίκευση του δ-OR. Για το λόγο αυτό ΗΕΚ293 κύτταρα που εξέφραζαν 

σταθερά τον flag-επισηµασµένο δ-OR (flag-δ-OR-ΗΕΚ293) διαµολύνθηκαν µε 

πλασµιδιακό φορέα που κωδικοποιούσε ή όχι για την RGS4, την RGS2 ή την 
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ελλειµατική στο αµινοτελικό άκρο RGS4 (∆ΝRGS4). Όπως φαίνεται στην εικόνα 37, 

15min έκθεσης στον δ-ειδικό αγωνιστή DSLET των ψευδώς διαµολυσµένων 

κυττάρων, οδήγησαν σε 34±5,2% εσωτερίκευσης του δ-OR. Είναι ενδιαφέρον ότι η 

ποσότητα των εσωτερικευµένων δ-OR υποδοχέων µετά τη χορήγηση DSLET για  

 

Εικόνα 37.  Η επίδραση της έκφρασης της RGS4 και της RGS2 στο ρυθµό 

εσωτερίκευσης του δ-OR. flag-δ-OR-ΗΕΚ293 κύτταρα διαµολύνθηκαν µε τα cDNAs των 

ΗΑ-RGS4 ή ΗΑ-RGS2 ή µόνο µε κενό φορέα. Τα κύτταρα κατεργάστηκαν µε 1 µΜ DSLET 

για 15min ή 1 ώρα και αφού επισηµάνθηκαν µε φθορίζοντα αντισώµατα έναντι των 

επιφανειακών υποδοχέων αναλύθηκαν µε κυτταροµετρία ροής φθορισµού. Οι 

εσωτερικευµένοι υποδοχείς προσδιορίστηκαν όπως περιγράφεται στα Υλικά και Μέθοδοι (βλ 

παράγραφος ΙΙΙ.2.3.12)  Κάθε τιµή αντιπροσωπεύει το µέσο όρο±τυπικό σφάλµα (S.E.M.) 

από τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν µε δείγµατα εις 

τριπλούν. *P<0,05 σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές των ψευδώς διαµολυσµένων 

κυττάρων µε Student’s t-test. 

 

15min αυξήθηκε σε 62±5,7% παρουσία υψηλών επιπέδων της RGS4 ενώ σε κύτταρα 

που εξέφραζαν µόνο την RGS2 ή την ∆ΝRGS4, τα επίπεδα των υποδοχέων της 

κυτταρικής επιφάνειας ήταν παρόµοια µε εκείνα που ανιχνεύθηκαν στα ψευδώς 

διαµολυσµένα κύτταρα (34,5±5% και 35,6±4,5% αντίστοιχα). Ωστόσο, το πρότυπο 

της εσωτερίκευσης µετά από 60min έκθεσης σε DSLET παρουσία RGS4, RGS2 ή 
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∆ΝRGS4 ήταν παρόµοιο (µε ποσοστά 66±3%,  65±3,5% και 62±2,5% αντίστοιχα) µε 

εκείνο που ανιχνεύθηκε στα ψευδώς διαµολυσµένα κύτταρα (62±5,3%). Αυτά τα 

αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι η RGS4 επιταχύνει τον ρυθµό εσωτερίκευσης και 

απευαισθητοποίησης του δ-OR ενώ η RGS2 δεν έχει καµία επίδραση στον ίδιο 

υποδοχέα. Οµοίως, η έκφραση της ελλειµµατικής στο αµινοτελικό άκρο RGS4 

(∆NRGS4) στα ΗΕΚ293 κύτταρα είχε ως αποτέλεσµα έναν πανοµοιότυπο ρυθµό 

εσωτερίκευσης του δ-OR µε τα ψευδώς διαµολυσµένα κύτταρα πράγµα που έδειξε 

ότι η Ν-τελική περιοχή της RGS4 είναι ένας βασικός λειτουργικός καθοριστής που 

απαιτείται για τη διευκόλυνση της εσωτερίκευσης του δ-OR. 

Συλλογικά, αυτά τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι οι τρεις υπότυποι 

οπιοειδών υποδοχέων, µ, δ και κ, εσωτερικεύονται µε διαφορετικό τρόπο ανάλογο όχι 

µόνο του τύπου του υποδοχέα αλλά επίσης και του είδους του αγωνιστή και του 

τύπου της RGS πρωτεΐνης που συµµετέχει. 
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Οι οπιοειδείς υποδοχείς (ΟR) ανήκουν στην οικογένεια της ροδοψίνης της 

υπεροικογένειας των GPCR και µπορούν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις κύριους 

τύπους τους υποδοχείς µ, δ, κ, και τον υποδοχέα της νοσισεπτίνης (µ-OR, δ-OR, κ-

OR και Ν-OP αντίστοιχα) (Lord et al., 1977- Martin et al., 1979- Standifer and 

Pasternak, 1997 - Bockaert and Pin, 1999- Waldhoer et al., 2004- Corbett et al., 2006- 

Meunier, 1997). Και τα τέσσερα είδη OR κατανέµονται ευρέως τόσο στο κεντρικό 

όσο και στο περιφερικό νευρικό σύστηµα, καθώς επίσης στον εντερικό σωλήνα και 

στο ανοσοποιήτικο σύστηµα, και διαµεσολαβούν τις ποικίλες δράσεις των οπιοειδών, 

όπως η ρύθµιση της αντίληψης του πόνου, η απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών, η 

αναπνευστική καταστολή, οι νευροενδοκρινικές εκκρίσεις, και τη ρύθµιση της 

εντερικής κινητικότητας (Pasternak, 1988). Ο κ-OR επιπλέον εµπλέκεται στη 

ρύθµιση και άλλων φυσιολογικών αποκρίσεων όπως η διούρηση, οι ανοσολογικές 

αποκρίσεις και η ρύθµιση της θερµοκρασίας του σώµατος (von Voigtlander et al., 

1983- Dykstra et al., 1987- Taub et al., 1991- Chen et al., 2005). Όλοι οι οπιοειδείς 

υποδοχείς συζεύγνυνται µε ευαίσθητες στην τοξίνη του κοκκύτη (ΡΤΧ) G πρωτεΐνες 

(οικογένεια Gαi/Gαo) και καταστέλλουν τη δράση της αδενυλικής κυκλάσης και τα 

τασεοευαίσθητα κανάλια Ca2+ (VSCC: voltage sensitive calcium channels), ενώ 

ενεργοποιούν την φωσφολιπάση C (PLC) και τον σχηµατισµό τριφωσφορικής 

ινοσιτόλης (ΙΡ3), τους διαύλους Κ+ για την αποκατάσταση του ενδοκυτταρικού 

δυναµικού καθώς και το µονοπάτι των ενεργοποιούµενων από µιτογόνα πρωτεϊνικών 

κινασών (MAPK) p42/p44 (Williams et al., 1982- Reisine and Bell, 1993- Jin et al., 

1993- Raynor et al., 1994- Reisine, 1995- Satoh and Minami, 1995- Wiley et al., 

1997- Meunier, 1997 - Conner and Henderson, 1996- Jin et al., 1994 - Ventura et al., 

1992- Gutstein et al., 1997- Schulz et al., 2004). 

Μια πληθώρα πειραµατικών δεδοµένων έχει αποδείξει ότι οι οπιοειδείς 

υποδοχείς µπορούν να αλληλεπιδράσουν φυσικά µε µια ποικιλία από βοηθητικές 

πρωτεΐνες, επιβεβαιώνοντας ότι η µεταγωγή του σήµατος τους δεν περιορίζεται µόνο 

στην ενεργοποίηση των ετεροτριµερών G πρωτεϊνών. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις µε 

διαφορετικούς κυτταροπλασµατικούς εταίρους διαδραµατίζουν διακριτούς ρόλους 

στη µεταβολή της αποτελεσµατικότητας της µεταγωγής σήµατος που ξεκινάει από 

έναν αγωνιστή, ενώ επίσης επηρεάζουν την ενδοκυτταρική κυκλοφορία και την 

στόχευση στα διάφορα οργανίδια του κυττάρου, την καλή λειτουργία και τον 

υποκκυταρικό εντοπισµό των υποδοχέων αυτών δρώντας ως ικρίωµα που συνδέει 

τους υποδοχείς στο δίκτυο του κυτταροσκελετού. Υπάρχει αυξανόµενο ενδιαφέρον 
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κατά τα τελευταία χρόνια στο να διερευνηθούν και να αποσαφηνιστούν οι µηχανισµοί 

που ρυθµίζουν αυτές τις αλληλεπιδράσεις, διότι η γνώση αυτή αναµένεται να 

αντιµετωπίσει προβλήµατα που σχετίζονται µε φαινόµενα όπως η αντιµετώπιση του 

πόνου, η ανοχή και η εξάρτηση που συµβαίνουν κατά τη χρόνια χορήγηση οπιοειδών 

ουσιών προκειµένου να καθοριστεί εάν η παρεµπόδιση τέτοιων αλληλεπιδράσεων 

µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών (Milligan, 

2005- Alfaras-Melainis et al., 2009- Georgoussi, 2008- Georgoussi et al., 2012). 

Οι RGS πρωτεΐνες, είναι µία οικογένεια πρωτεϊνών που ρυθµίζουν αρνητικά τη 

σηµατοδότηση των GPCRs, όχι µόνο εµφανίζοντας δραστικότητα επιτάχυνσης 

GTPάσης (GAP: GTPase Accelerating Proteins) προς τις Gα πρωτεΐνες, αλλά επίσης 

και λόγω της άµεσης αλληλεπίδρασης τους µε τους υποδοχείς αυτούς (Berman and 

Gilman, 1998- Abramow-Newerly et al., 2005). Υπάρχουν παλαιότερες και 

σύγχρονες έρευνες που δείχνουν ότι η γονιδιακή έκφραση των RGS πρωτεϊνών 

επηρεάζεται από την ενεργοποίηση των οπιοειδών υποδοχέων ενώ οι RGS πρωτεΐνες 

µε την σειρά τους επηρεάζουν την σηµατοδότηση των OR (Xie and Palmer, 2005 - 

Traynor, 2010). Σε κύτταρα PC12 που εκφράζουν σταθερά τον µ-OR ή τον κ-OR 

βρέθηκε ότι η επίδραση DAMGO και U69,593 αντίστοιχα οδηγεί σε αύξηση στα 

επίπεδα του mRNA της RGS4, ακολουθούµενη από απευαισθητοποίηση των δυο 

οπιοειδών υποδοχέων (Nakagawa et al., 2001). Το mRNA της RGS2 και της RGS4 

επίσης, αυξήθηκε µετά από ύφεση της επίδρασης της χρόνιας στέρησης µορφίνης 

στον υποµέλανα τόπο του αρουραίου (Gold et al., 2003) ενώ η αποσιώπηση της 

έκφρασης µελών της R7-RGS υποοικογένειας σε ποντικούς ενίσχυσε την 

καταπράϋνση του πόνου που παράχθηκε από διαφορετικούς αγωνιστές οπιοειδών 

(Garzon et al., 2003). 

Προηγούµενα αποτελέσµατα του εργαστηρίου µας από µελέτες in vitro 

συγκατακρήµνισης χρησιµοποιώντας χιµαιρικά πεπτίδια των καρβοξυτελικών άκρων 

(CT) και της τρίτης ενδοκυτταρικής θηλείας (i3L) του µ-OR και του δ-OR µε την 

τρανσφεράση S της γλουταθειόνης (GST), έδειξαν την ικανότητα της καθαρής RGS4 

να αλληλεπιδρά απευθείας µε τους υποδοχείς αυτούς και να οδηγεί σε µείωση της 

διαµεσολαβούµενης από τον µ-OR και τον προσδέτη του [D-Ala2,N-MePhe4, Gly5-

oλ]-ενγκεφαλίνη (DAMGO) αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης (AC) σε κύτταρα 

ΗΕΚ293. Η αλληλεπίδραση αυτή της RGS4 αποτελεί µέρος ενός πολυπρωτεϊνικού 

σηµατοδοτικού συµπλόκου αποτελούµενου από τον υποδοχέα τις υποµονάδες Gα και 

Gβγ και την RGS4 (Georgoussi et al., 2006). Επιπλέον οι µελέτες µας έδειξαν ότι η 
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RGS4 αλληλεπιδρά µε τους µ-OR και δ-OR σε ζωντανά κύτταρα και προσδίδει 

εκλεκτικότητα στον σχηµατισµό ζευγαριών RGS-Gα υποµονάδων µετά από 

ενεργοποίηση των οπιοειδών υποδοχέων (Leontiadis et al., 2009).  

Παρόλο που υπάρχουν πολλές µελέτες σχετικά µε τους ποικίλους 

σηµατοδοτικούς µηχανισµούς του κ-οπιοειδούς υποδοχέα (κ-OR) ανάλογα µε το 

είδος του χρησιµοποιούµενου αγωνιστή και το είδος του ζώου στο οποίο ανήκει ο 

υποδοχέας, όπως επίσης και για τις µεταµεταφραστικές τροποποιήσεις του και τον 

τρόπο που ο υποδοχέας ρυθµίζεται, εσωτερικεύεται και κυκλοφορεί στο εσωτερικό 

του κυττάρου (Blake et al., 1997 - Li et al, 1999- Li et al., 2002- Zhang et al., 2002- 

Li et al.,2003- Chen et al., 2006- Chen et al., 2006β- Li et al., 2007), ελάχιστα είναι 

γνωστά για το πώς οι RGS πρωτεΐνες µπορεί να επηρεάσουν τη σηµατοδότηση του.  

 

Με δεδοµένα αυτά και στηριζόµενοι στα παλαιότερα αποτελέσµατά µας, 

θελήσαµε να διερευνήσουµε εάν ο κ-OR έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά 

εκλεκτικά µε συγκεκριµένες RGS πρωτεΐνες. Για τον λόγο αυτό κατασκευάσαµε ένα 

χιµαιρικό πεπτίδιο συντηγµένο µε την GST που περιελάµβανε ολόκληρο το 

καρβοξυτελικό άκρο του κ-OR (κ-CT) και το χρησιµοποιήσαµε σε πειράµατα in vitro 

συγκατακρήµνισης που έδειξαν ότι ο κ-OR επίσης αλληλεπιδρά απευθείας µε την 

RGS4. Αυτό το αποτέλεσµα έδειξε για πρώτη φορά την ικανότητα άµεσης 

αλληλεπίδρασης του κ-OR µε µέλος της οικογένειας των RGS πρωτεϊνών. 

Παράλληλα αποτελέσµατα του εργαστηρίου µας έδειξαν ότι οι δοµικοί καθοριστές 

που είναι υπεύθυνοι για την δηµιουργία των συµπλόκων των µ και δ- οπιοειδών 

υποδοχέων µε την RGS4 και την ένωση µε το ζεύγος RGS4-Gα εδράζονται στην 

εγγύτερη περιοχή των καρβοξυτελικών άκρων (CTs) των υποδοχέων αυτών 

(∆ιδακτορική διατριβή Λεωνίδα Λεοντιάδη - Leontiadis et al., 2009). Η εγγύτερη 

αυτή περιοχή είναι υψηλά συντηρηµένη ανάµεσα στα CTs του µ-OR, δ-OR και κ-OR, 

όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3, και αποτελείται από τα πρώτα 20 αµινοξέα 

(SSLNPVLYAFLDENFKRCFR) κοντά στην έβδοµη διαµεµβρανική α-έλικα. Αυτή η 

περιοχή διαφέρει στα αµινοξέα S324 και I328 του κ-OR που αντικαθίστανται από το 

αµινοξύ C330 για τον µ-OR και τα αµινοξέα V334 για το µ-OR ή V316 για το δ-OR 

αντίστοιχα και λόγω της υψηλής της συντήρησης πιστεύεται ότι είναι η υπεύθυνη 

περιοχή για την αλληλεπίδραση της RGS4 και µε το κ-CT. Πράγµατι όταν 

χρησιµοποιήσαµε µία ελλειµατική µορφή του κ-καρβοξυτελικού άκρου στην οποία 

απουσίαζαν τα πρώτα 25 αµινοξικά κατάλοιπα που αντιστοιχούν στη συντηρηµένη 
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περιοχή (∆Ν25-κ-CT) η RGS4 έχανε την ικανότητα να αλληλεπιδρά µε τον κ-OR 

(διπλωµατική εργασία Χρήστου Καρουσσιώτη). Αυτή η σειρά των 20 αµινοξέων 

πιστεύεται ότι σχηµατίζει τελικά µια όγδοη α-έλικα (έλικα VIII) αµφιπαθικού 

χαρακτήρα, που προβάλει στην κυτταροπλασµατική επιφάνεια της µεµβράνης, και η 

οποία όπως δείχθηκε από έρευνες του εργαστηρίου µας επίσης αποτελεί θέση 

πρόσδεσης για την πρωτεΐνη ικριώµατος σπινοφιλίνη (Fourla et al., 2012) και τους 

µεταγραφικούς παράγοντες STAT5A και STAT5B για τον µ-OR και δ-OR 

αντίστοιχα, τις υποµονάδες Gβγ και την κινάση c-Src (Mazarakou et al., 2005- 

Georganta et al, 2010). Αυτή η συντηρηµένη σειρά αµινοξέων έχει παλαιότερα 

αποδειχθεί ότι αποτελεί περιοχή άµεσης αλληλεπίδρασης για την πρωτεΐνη periplakin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3. Συστοίχιση των αλληλουχιών των καρβοξυτελικών άκρων του κ-OR 
ανθρώπου (κ-CT: αµινοξέα 323-380), του δ-OR ποντικού (δ-CT: αµινοξέα 311-372) 
και του µ-OR αρουραίου (µ-CT: αµινοξέα 329-398). Οι συντηρηµένες περιοχές που 
µοιράζονται οι τρεις οπιοειδείς υποδοχείς είναι υπογραµµισµένες και επισηµασµένες 
µε κίτρινο. Τα αµινοξικά κατάλοιπα εντός των συντηριµένων µοτίβων που διαφέρουν 
µεταξύ των τριών OR σηµειώνονται µε έντονα γράµµατα. 

 

στον µ-OR (Feng et al., 2003) που προσδένεται στο δίκτυο της ακτίνης και των 

ενδιάµεσων ινιδίων, και την πρωτεΐνη GASP-1 (G-protein coupled receptor 

associated sorting protein 1) στον δ-OR (Whistler et al., 2002), η οποία καθοδηγεί τη 

λυσοσωµική στόχευση του υποδοχέα κατά την ενδοκύττωσή του και την ταχεία 

αποικοδόµησή του (Georgoussi et al., 2012). Η ικανότητα αυτής της περιοχής του 

καρβοξυτελικού άκρου των οπιοειδών υποδοχέων να αλληλεπιδρά µε ένα τόσο 

µεγάλο πλήθος πρωτεϊνών καταδεικνύει την υψηλή λειτουργική σηµασία της και την 

καθιστά περιοχή υψηλού ενδιαφέροντος για την ανίχνευση νέων αλληλεπιδράσεων 

των OR µε άλλες πρωτεΐνες. 

κ-CT :  323 SSLNPILYAFLDENFKRCFRDFCFPLKMRMERQSTSRVRNTVQ 

                    DPAYLRDIDGMNKPV 380 

δ-CT :  311 SSLNPVLYAFLDENFKRCFRQLCRTPCGRQEPGSLRRPRQATTR 

                    ERVTACTPSDGPGGGAAA 372 

µ-CT :  329 SCLNPVLYAFLDENFKRCFREFCIPTSSTIEQQNSTRVRQNTREH 

                    PSTANTVDRTNHQLENLEAETAPLP 398 
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Το αµινοτελικό άκρο (Ν-άκρο) της RGS4, το οποίο περιέχει επίσης µία 

αµφιπαθική α-έλικα, έχει αποδειχθεί ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στην στρατολόγηση 

της πρωτεΐνης στη κυτταρική µεµβράνη και συνεισφέρει στη δηµιουργία της 

κατάλληλης στερεοδιαµόρφωσης που της επιτρέπει να αλληλεπιδράσει µε τις G 

πρωτεΐνες (Srinivasa et al., 1998), όπως οι Gi, Gz, ή Gq, κάτι που έχει δειχθεί σε in 

vitro φωσφολιπιδικά κυστίδια που περιέχουν τους m1 και m2-µουσκαρινικούς 

υποδοχείς (Τu et al., 2001). Η ίδια περιοχή επιπλέον, περιλαµβάνει δυο θέσεις 

παλµυτιλίωσης στις κυστεΐνες 2 και 12 οι οποίες φαίνεται ότι συνεισφέρουν στην 

δραστικότητα GAP της RGS4, εν αντιθέσει µε την κυστεΐνη 95 η οποία βρίσκεται 

εντός του RGS box και της οποίας η παλµυτιλίωση οδηγεί σε µείωση της GAP 

ενεργότητας (Tu et al., 1999). Η αλληλεπίδραση της RGS4 µε την 

κυτταροπλασµατική µεµβράνη είναι µια διαδικασία πολλών βηµάτων που 

καθοδηγείται από την αµφιπαθηκή α-έλικα και τις παλµυτιλιωµένες  κυστεΐνες του Ν-

άκρου της ενώ µεταλλαγές στην περιοχή αυτή οδηγούν σε µειωµένη αλληλεπίδραση 

της RGS4 µε µεµβρανικά φωσφολιπίδια και σε µεταβολή της GAP ενεργότητάς της 

(Ou-Yang et al., 2003- Bernstein et al., 2000). Το αµινοτελικό άκρο της RGS4 

συµµετέχει επίσης και στην ειδική αναγνώριση υποδοχέων GPCR (Zeng et al., 1998) 

ενώ είναι υπεύθυνη περιοχή για την δράση της RGS4 στην αναστολή της 

ενεργοποίησης των G πρωτεϊνών και στην σηµατοδότηση (Zeng et al., 1998 - 

Bernstein et al., 2000).  

Προκειµένου να διαπιστώσουµε τον ρόλο του αµινοτελικού άκρου της RGS4 

στην ικανότητα αλληλεπίδρασής της µε τους OR δηµιουργήσαµε µία ελλειµατική 

RGS4 (∆ΝRGS4) στην οποία κόψαµε το Ν-άκρο της. Πειράµατα in vitro 

συγκατακρήµνισης έδειξαν ότι η έλλειψη του Ν-άκρου της RGS4 οδήγησε σε πλήρη 

απώλεια της ικανότητας της να αλληλεπιδρά µε την i3L και τα καρβοξυτελικά άκρα 

των µ, δ και κ οπιοειδών υποδοχέων. Επίσης πειράµατα που διεξήχθησαν παράλληλα 

µε την παρούσα διδακτορική διατριβή έδειξαν ότι η αµινοτελική περιοχή της RGS4 

ευθύνεται και για την αλληλεπίδραση και µε άλλες κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες 

όπως η σπινοφιλίνη (Fourla et al., 2012) δεδοµένου ότι η ελλειµατική ∆ΝRGS4 χάνει 

την ικανότητα αλληλεπίδρασης µε την πρωτεΐνη αυτή. Σε συµφωνία µε τα 

αποτελέσµατά µας αυτά έχει δειχθεί επίσης ότι η RGS4 αλληλεπιδρά µέσω της Ν-

τελικής της περιοχής µε αρκετούς άλλους GPCRs  όπως οι µουσκαρινικοί  υποδοχείς 

Μ1 και Μ2, ο υποδοχέας σεροτονίνης 1Α, ο υποδοχέας λυσοφωσφατιδικού οξέος 1, ο 

Α1 υποδοχέας αδενοσίνης και ο D2L υποδοχέας της ντοπαµίνης σε κύτταρα CHO-K1 
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(Jaén and Doupnik, 2006). Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι το Ν-άκρο της RGS2, είναι 

υπεύθυνο για την σύνδεση της µε την τρίτη ενδοκυτταρική θηλιά του Μ1-

µουσκαρινικού και του α1Α-αδρενεργικού υποδοχέα (Bernstein et al., 2004 – Hague 

et al., 2005). Πρόσθετες µελέτες έχουν επίσης δείξει ότι οι µεταλλαγµένες στην 

αµινοτελική περιοχή τους RGS4 και RGS16 χάνουν την ικανότητα αλληλεπίδρασής 

τους µε την κυτταροπλασµατική µεµβράνη και ο υποκυτταρικός τους εντοπισµός 

µεταβάλλεται (Chatterjee and Fisher, 2000).  

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η RGS4 είναι µία κοινή αλληλεπιδρώσα πρωτεΐνη  των 

τριών οπιοειδών υποδοχέων που ελέγχθηκαν (µ-OR, δ-OR και κ-OR) 

αναρωτηθήκαµε εάν και άλλες RGS πρωτεΐνες εµπλέκονται στην σηµατοδότηση του 

κ-OR και για τον λόγο αυτό ελέγξαµε την ικανότητα της RGS2, ενός άλλου µέλους 

της B/R4-RGS υποοικογένειας (Bansal et al., 2007) που επίσης διαθέτει µια 

αµφιπαθική α-έλικα στο αµινοτελικό της άκρο, να αλληλεπιδρά τόσο µε τον κ-OR 

όσο και µε τους άλλους οπιοειδείς υποδοχείς µ και δ. Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν 

ότι η RGS2 αλληλεπιδρά µε τα καρβοξυτελικά άκρα των κ-OR και δ-OR, αλλά όχι µε 

το µ-CT. Η RGS2 αλληλεπιδρά επίσης µε τη τρίτη ενδοκυτταρική θηλιά του δ-OR (δ-

i3L), που εµφανίζει υψηλή οµοιότητα αλληλουχίας µεταξύ των τριών υποτύπων OR 

που ελέχθηκαν µε µοναδικές διαφορές µεταξύ των δ-OR και κ-OR τα αµινοξέα R241, 

Κ250 και S255 της δ-i3L τα οποία αντικαθίστανται από τα K254, R263 και N268 

στην κ-i3L αντίστοιχα. Η RGS2 έχει δειχθεί επίσης ότι αλληλεπιδρά άµεσα µε τις 

τρίτες ενδοκυτταρικές θηλιές του Μ1 µουσκαρινικού υποδοχέα ακετυλοχολίνης (Μ1-

mAChR) (Bernstein et al., 2004), και του α1Α-αδρενεργικού υποδοχέα (α1Α-AR) 

(Hague et al., 2005) και τροποποιεί την σηµατοδότηση τους.  

 

Τα καρβοξυτελικά άκρα των οπιοειδών υποδοχέων (CTs) πέρα από την 

συντηρηµένη περιοχή των 20 αρχικών αµινοξέων, στο υπόλοιπο τµήµα τους δεν 

εµφανίζουν καµία οµοιότητα ενώ διαφέρουν τόσο στην αµινοξική αλληλουχία όσο 

και στο µήκος τους το οποίο κυµαίνεται από τα αµινοξέα 348-380 για τον κ-OR, τα 

αµινοξέα 337-372 για τον δ-OR, και τα αµινοξέα 356-398 για τον µ-OR αντίστοιχα. 

Τα παρόντα πειραµατικά µας δεδοµένα δείχνουν ότι ενώ η RGS4 αλληλεπιδρά µε 

τους µ, δ και κ-OR εντός της συντηρηµένης περιοχής των καρβοξυτελικών άκρων, η 

περιοχή σύνδεσης της RGS2 είναι διαφορετική και εδράζεται εντός των ανόµοιων 

τελικών περιοχών ∆Ν25-κ-CT (αµινοξέα 348-380) και ∆Ν26-δ-CT (αµινοξέα 337-
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372) ενώ δεν µπορεί να αλληλεπιδράσει µε το συντηρηµένο ∆C36-δ-CT τµήµα 

(αµινοξέα 311-336). Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η RGS2 έχει διαφορετική 

θέση αλληλεπίδρασης στα καρβοξυτελικά άκρα των δ-OR και κ-OR σε σχέση µε την 

RGS4 και το γεγονός ότι δεν εµφανίζει συγγένεια για την συντηρηµένη περιοχή των 

CTs εξηγεί την αδυναµία που εµφανίζει η RGS2 στο να αλληλεπιδράσει µε το µ-CT. 

Παλαιότερα αποτελέσµατα του εργαστηρίου µας έδειξαν ότι η παρουσία της Gα δίνει 

στην RGS4 την ικανότητα να αλληλεπιδρά και µε την τελική περιοχή του δ-CT, 

∆Ν26-δ-CT (∆ιδακτορική διατριβή Λ. Λεοντιάδη- Leontiadis et al., 2009), έτσι 

παρουσία της Gα η RGS4 έχει ίδιο σηµείο αλληλεπίδρασης µε την περιοχή 

πρόσδεσης της RGS2 για το δ-καρβοξυτελικό άκρο αλλά στην περίπτωση της RGS4 

η αλληλεπίδραση αυτή είναι έµµεση.  

 

Ο επόµενος στόχος µας ήταν να ανιχνεύσουµε εάν ο κ-OR αλληλεπιδρά εξίσου 

µε τις RGS4 και RGS2 σε ζωντανά κύτταρα, εάν η ενεργοποίηση του από αγωνιστή 

επηρεάζει τις αλληλεπιδράσεις του µε τις δυο RGS, και να καθορίσουµε κατά πόσον 

αυτές οι αλληλεπιδράσεις προωθούν τον σχηµατισµό συµπλόκων µεταξύ του κ-OR, 

των RGS πρωτεϊνών και ειδικών ετεροτριµερών G πρωτεϊνών. Τα αποτελέσµατά µας 

από πειράµατα συνανοσοκατακρήµνισης έδειξαν ότι σε κύτταρα 293F τα οποία 

εξέφραζαν σταθερά τον myc-κ-OR (myc-hκ-OR-293F κύτταρα), η RGS4 µπορούσε 

να αλληλεπιδράσει µε τον υποδοχέα στην κατάσταση ηρεµίας του. Η χορήγηση του 

κ-ειδικού αγωνιστή U-50,488H δεν επηρέασε αυτή την αλληλεπίδραση δείχνοντας 

ότι η RGS4 αλληλεπιδρά ιδιοσύστατα µε τον κ-οπιοειδή υποδοχέα και η παρουσία 

αγωνιστή δεν επηρεάζει την συγγένεια του υποδοχέα για την RGS4. Παρόµοια 

αποτελέσµατα είχαν επίσης βρεθεί παλαιότερα από µελέτες συνανοσοκατακρήµνισης 

του εργαστηρίου µας οι οποίες έδειχναν ότι η RGS4 αλληλεπιδρά µε τους µ-OR και 

δ-OR τόσο στην ανενεργή κατάσταση των υποδοχέων όσο και µετά από 

ενεργοποίησή τους από τους ειδικούς αγωνιστές DAMGO και DSLET αντίστοιχα 

(∆ιδακτορική διατριβή Λ. Λεοντιάδη- Leontiadis et al., 2009). Αυτές οι παρατηρήσεις 

καταδεικνύουν ότι η RGS4 είναι ένας κοινός αλληλεπιδρών εταίρος των οπιοειδών 

υποδοχέων που συζευγνύεται και µε τους τρεις OR που έχουµε ελέγξει, µ, δ και κ, µε 

ιδιοσύστατο τρόπο και αυτή η αλληλεπίδραση διατηρείται και κατά την χορήγηση 

οπιοειδών. Το γεγονός ότι η RGS4 έρχεται σε επαφή µε τους µ-OR, δ-OR και κ-OR 

στις ίδιες περιοχές τους κατά παρόµοιο τρόπο υποδηλώνει ότι αυτή η πρωτεΐνη 

πιθανώς διαδραµατίζει έναν κρίσιµο ρόλο στην σηµατοδότηση των οπιοειδών 
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υποχοχέων. Οι Jaén και Doupnik έχουν δείξει επίσης µε πειράµατα 

συνανοσοκατακρήµνισης ότι η RGS4 αλληλεπιδρά µε αρκετούς άλλους GPCRs  

όπως οι µουσκαρινικοί  υποδοχείς Μ1 και Μ2, ο υποδοχέας σεροτονίνης 1Α, και ο 

D2L υποδοχέας της ντοπαµίνης σε κύτταρα CHO-K1 µε τρόπο µη εξαρτώµενο από 

τους αγωνιστές τους, και επίσης συµµετέχει στον σχηµατισµό πολυπρωτεϊνικών 

συµπλόκων ανάµεσα στους GPCR, την RGS4 και τα κανάλια καλίου εσωτερικής 

εξισορρόπησης δυναµικού Kir3 (Jaén and Doupnik, 2006). 

Αντίστοιχα πειράµατα συνανοσοκατακρηµνίσεων στα κύτταρα myc-hκ-OR-

293F  έδειξαν ότι η RGS2 επίσης αλληλεπιδρά µε τον κ-OR στην βασική κατάσταση 

του υποδοχέα και η ενεργοποίησή του από τον αγωνιστή U-50,488H δεν επηρεάζει 

αυτή την αλληλεπίδραση. Έτσι µπορούµε να συµπεράνουµε ότι παρόλο που η RGS2 

εµφανίζει διαφορετικό σηµείο αλληλεπίδρασης σε σχέση µε την RGS4 για το κ-

καρβοξυτελικό άκρο, το προφίλ πρόσδεσής της δεν µεταβάλλεται ακόµα και όταν η 

στερεοδιαµόρφωση του κ-OR αλλάζει κατά την ενεργοποίησή του από τον αγωνιστή. 

Το γεγονός ότι δυο διαφορετικές µικρού µοριακού βάρους RGS πρωτεΐνες 

συνδέονται µε τον κ-OR ακόµα και στην κατάσταση ηρεµίας του, απουσία αγωνιστή, 

δηλώνει ότι τα δύο αυτά µέλη της B/R4-RGS υποοικογένειας αλληλεπιδρούν φυσικά 

µε τον κ-OR µε παρόµοιο τρόπο. 

Η RGS2 έχει δειχθεί επίσης από παράλληλα πειράµατα του εργαστηρίου µας 

ότι αλληλεπιδρά και µε τον δ-OR σε κύτταρα θηλαστικών HEK293 αλλά το κατά 

πόσον η παρουσία του αγωνιστή επηρεάζει αυτή την αλληλεπίδραση µένει ακόµα να 

αποσαφηνιστεί (διπλωµατικές εργασίες Μιχάλη Σαρρή και Φώτη Νικολού). 

Αντίστοιχα πειράµατα συνεστιακής µικροσκοπίας έδειξαν ότι ο υποκυτταρικός 

εντοπισµός της RGS2 µεταβάλλεται κατά την ενεργοποίηση του δ-OR και η πρωτεΐνη 

µεταναστεύει από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασµα όπου συνεντοπίζεται µε τον 

υποδοχέα (διπλωµατική εργασία Μιχάλη Σαρρή). Kατά τρόπο αντίστοιχο ο 

υποκυτταρικός εντοπισµός της RGS4 δείχθηκε ότι µεταβάλλεται µετά την 

ενεργοποίηση από ειδικούς αγωνιστές του µ-OR και του δ-OR και η πρωτεΐνη 

αυξάνει τον συνεντοπισµό της µε τους δυο υποδοχείς µετά την ενεργοποίησή τους 

(∆ιδακτορική διατριβή Λ. Λεοντιάδη - Leontiadis et al., 2009). Οι πρωτεΐνες RGS2 

και RGS4 έχει δειχθεί από τους Roy και συνεργάτες µε πειράµατα συνεστιακής 

µικροσκοπίας ότι µπορούν να στρατολογηθούν στη κυτταρική µεµβράνη 

αποκλειστικά και µόνο από την παρουσία κάποιων GPCR όπως ο β2-αδρενεργικός 

υποδοχέας (β2-AR), ο υποδοχέας της αγγειοτενσίνης II AT1A και ο Μ2 
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µουσκαρινικός υποδοχέας χωρίς οι υποδοχείς αυτοί να έχουν υποστεί ενεργοποίηση 

από κάποιον αγωνιστή και οµοίως αυτό συµβαίνει και όταν οι G πρωτεΐνες µε τις 

οποίες συζευγνύονται οι δυο RGS πρωτεΐνες απλά συνεκφράζονται στα ίδια κύτταρα  

(Roy et al., 2003). Για τον κ-οπιοειδή υποδοχέα δεν γνωρίζουµε κατά πόσον η 

παρουσία και µόνο του υποδοχέα µεταβάλλει τον υποκυτταρικό εντοπισµό των RGS4 

και RGS2 ή εάν απαιτείται η ενεργοποίηση του υποδοχέα για να µεταβληθεί ο 

υποκκυταρικός εντοπισµός των δύο πρωτεϊνών. Μια σειρά από αντίστοιχα πειράµατα 

υποκυτταρικού εντοπισµού µε χρήση συνεστιακής µικροσκοπίας θα µπορούσαν να 

µας δώσουν αυτή την πληροφορία και να αποσαφηνίσουν περεταίρω τον µηχανισµό 

αλληλεπίδρασης του κ-OR µε τις δυο RGS πρωτεΐνες.  

 

Είναι γνωστό ότι οι οπιοειδείς υποδοχείς συζευγνύονται κυρίως µε ευαίσθητες 

στην τοξίνη του κοκίτη (ΡΤΧ) Gαi/ο υποµονάδες (Tso και Wong, 2003) και επίσης 

είναι γνωστό ότι η RGS4 και η RGS2 ασκούν την δραστηριότητα επιτάχυνσης 

υδρόλυσης του GTP (GAP) σε συγκεκριµένα µέλη των Gα υποµονάδων, µε την 

RGS4 να παρουσιάζει  προτίµηση για τις Gαi/ο υποµονάδες και λιγότερο για τις Gαq 

και την RGS2 να προτιµά περισσότερο τις Gαq και σε µικρότερο βαθµό τις Gαi/o 

(Lan et al., 1998- Heximer et al., 1997- Ingi et al., 1998- Anger et al., 2007). Σε 

συνάρτηση µε αυτές τις παρατηρήσεις διερωτηθήκαµε εάν οι πρωτεΐνες RGS4 και 

RGS2 µπορούν να καθοδηγήσουν τον κ-οπιοειδή υποδοχέα στο να συνδέεται 

επιλεκτικά µε συγκεκριµένες Gα υποµονάδες τόσο στην κατάσταση ηρεµίας του όσο 

και κατά την ενεργοποίησή του. Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι η RGS4 µπορεί να 

αλληλεπιδράσει µε τις Gαi2 και Gαo σε κύτταρα 293F που εκφράζουν σταθερά τον κ-

OR στην κατάσταση ηρεµίας του υποδοχέα αλλά όχι µε την Gαi1,3. Η ενεργοποίηση 

του κ-OR µε τον κ-ειδικό αγωνιστή U-50,488H εξασθένισε τον σχηµατισµό του 

ζευγαριού RGS4-Gαi2, ενώ χάθηκε τελείως η ικανότητα της RGS4 να συζευχθεί µε 

την Gαo. Προηγούµενες µελέτες του εργαστηρίου µας έδειξαν ότι ο µ-OR µέσω της 

αλληλεπίδρασής του µε την RGS4 µπορεί να συνδεθεί µε όλες τις πρωτεΐνες Gα που 

είχαµε ελέγξει, Gαi1,3, Gαi2, Gαo, απουσία αγωνιστή και επιπλέον αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις ενισχύονται µετά την ενεργοποίηση του υποδοχέα. Κατά όµοιο 

τρόπο όταν ο δ-OR είναι στην κατάσταση ηρεµίας του, η RGS4 µπορεί και 

αλληλεπιδρά µε τις Gαi1,3 και Gαo υποµονάδες αλλά όχι µε την Gαi2. Η 

ενεργοποίηση του δ-OR οδηγεί σε εξασθένιση της δηµιουργίας του ζεύγους RGS4-

Gαi1,3, η σύζευξη της RGS4 µε την Gαο µένει ανεπηρέαστη ενώ η Gαi2 αποκτά την 
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ικανότητα να αλληλεπιδρά µε την RGS4 (Leontiadis et al., 2009). Αντίθετα, στην 

περίπτωση του κ-OR η Gαi1,3 δεν µπορούσε να αλληλεπιδράσει µε την RGS4 σε 

καµία διαµόρφωση του υποδοχέα. Έτσι καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η RGS4 

αλληλεπιδρώντας εντός των συντηρηµένων µοτίβων της τρίτης ενδοκυτταρικής 

θηλιάς και των καρβοξυτελικών άκρων, που και οι τρεις OR που µελετήσαµε (κ. δ, µ) 

µοιράζονται, µπορεί να ρυθµίσει δυναµικά την εκλεκτικότητα της σύζευξης των 

οπιοειδών υποδοχέων για τις G πρωτεΐνες δείχνοντας επίσης ότι αυτή εξαρτάται τόσο 

από τον τύπο του υποδοχέα όσο και από την κατάσταση ενεργοποίησής του. 

Από την άλλη πλευρά, η RGS2 εµφανίζει ένα διαφορετικό προφίλ 

αλληλεπιδράσεων από ότι η RGS4 για τις Gα υποµονάδες τόσο στην κατάσταση 

ηρεµίας όσο και στην κατάσταση ενεργοποίησης του κ-οπιοειδούς υποδοχέα. Στην 

κατάσταση ηρεµίας του κ-OR, η RGS2 αλληλεπιδρά και µε τα τρία είδη Gα 

υποµονάδων που µελετήσαµε (Gαi1,3, Gαi2, Gαo). Κατά την ενεργοποίηση του 

υποδοχέα η αλληλεπίδραση της RGS2 µε τις Gαi1,3 και Gαo διατηρείται, ενώ η 

σύζευξη της RGS2 µε την Gαi2 εξασθενεί. Αυτά τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν ότι 

η έκφραση του κ-οπιοειδούς υποδοχέα επιτρέπει στις RGS πρωτεΐνες 4 και 2 να 

αλληλεπιδράσουν µε τις Gα υποµονάδες ιδιοσύστατα ακόµη και εν τη απουσία 

αγωνιστή, ωστόσο µετά την ενεργοποίηση του κ-OR µε τον αγωνιστή U-50,488H το 

ισοζύγιο των σχηµατιζόµενων ζευγαριών µεταξύ RGSx (x= 2 ή 4) και Gαy (y= i1,3 , i2 

ή ο) µεταβάλλεται. Από τα αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής προκύπτει ότι η 

RGS2 παραµένει προσδεδεµένη µε τις Gα υποµονάδες κατά την ενεργοποίηση του κ-

OR γεγονός που υποδηλώνει ότι ο κ-οπιοειδής υποδοχέας ευνοεί ένα σφιχτό 

ετεροτριµερές σύµπλοκο µεταξύ του κ-OR, της RGS2 και των Gα υποµονάδων. 

Επιπλέον, µε δεδοµένο ότι η RGS2 παραµένει συζευγµένη µε τον υποδοχέα τόσο 

απουσία όσο και παρουσία αγωνιστή θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι η RGS2 

διατηρεί µία οµάδα G πρωτεϊνών σε γειτνίαση µε τον υποδοχέα προκειµένου ο 

δεύτερος να ρυθµίζει πιο αποτελεσµατικά τους τελεστές που ελέγχει.  

Επιπροσθέτως, τα ανωτέρω αποτελέσµατα δηλώνουν ότι παρόλο που ένας 

υποδοχέας GPCR µπορεί να σχηµατίζει ζεύγη µε πολλαπλές RGS και G πρωτεΐνες, η 

ισχύς, η διάρκεια και η εκλεκτικότητα των συµπλόκων RGS πρωτεϊνών - Gα 

υποµονάδων εξαρτάται από τον τύπο του υποδοχέα και την κατάσταση της 

ενεργοποίησής του, αλλά επίσης και από τον τύπο της  RGS πρωτεΐνης που είναι 

παρούσα. Προηγούµενες παρατηρήσεις σε in vitro ανασυσταθέντα συστήµατα έχουν 

δείξει ότι RGS2 παρουσιάζει δραστηριότητα GAP και προς την Gαi1 (Ingi et al., 
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1998) και σε συνδυασµό µε τα δικά µας αποτελέσµατα είναι από τις ελάχιστες 

µελέτες που εµφανίζουν σαφή ένδειξη λειτουργικής αλληλεπίδρασης και 

κατασταλτικής δράσης της RGS2, µε ισχυρή δράση GAP ως προς τις Gαi/o 

υποµονάδες. Αντιθέτως, οι περισσότερες µελέτες µέχρι τώρα έχουν δείξει ότι η RGS2 

δηµιουργεί λειτουργικά ζεύγη κυρίως µε την πρωτεΐνη Gαq, για την οποία εµφανίζει 

ισχυρή προτίµηση και πενταπλάσια ως δεκαπλάσια ισχύ GAP δραστικότητας όπως 

αντίστοιχα συµβαίνει και µε µεταλλαγµένες σηµειακά Gαi οι οποίες αποκτούν τοπική 

οµοιότητά µε τις Gαq και λόγω αυτού και υψηλή συγγένεια για την RGS2 (Heximer 

et al., 1997- Heximer et al., 1999- Kimple et al., 2009).  

Παλαιότερες έρευνες στο εργαστήριό µας έδειξαν ότι η RGS4 διαδραµατίζει 

έναν αρνητικό ρυθµιστικό ρόλο στη σηµατοδότηση του µ-OR και του δ-OR. Η 

έκφραση της RGS4 στα κύτταρα ΗΕΚ293 οδήγησε σε ύφεση την αναστολή της 

αδενυλικής κυκλάσης (AC) που σηµατοδοτεί η ενεργοποίηση του µ-OR και µείωσε 

την διαµεσολαβούµενη από τους µ-OR και δ-OR  φωσφορυλίωση των ΜΑΡ κινασών 

ERK1 και 2 (Georgoussi et al., 2006- Leontiadis et al., 2009), αντιστοίχως η RGS2 

εξασθένησε την αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης που σηµατοδοτούσε η 

ενεργοποίησηση του µ-OR όπως δείχθηκε από τον Xie και συνεργάτες (Xie et al., 

2007). Στις έρευνες που διεξήχθησαν κατά την διάρκεια της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής αποδείξαµε ότι σε κύτταρα 293F που εξέφραζαν τον ανθρώπινο κ-OR τόσο 

η RGS4 όσο και η RGS2 οδήγησαν σε ύφεση την διαµεσολαβούµενη από τον κ-OR 

και τον αγωνιστή του U-50,488H αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης µε την RGS2 

να εµφανίζει ισχυρότερη επίδραση σε αυτό το σηµατοδοτικό µονοπάτι. Βάσει αυτών 

των αποτελεσµάτων µας και συσχετίζοντας τα µε τα προηγούµενα, µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι η παρατηρούµενη διαφορά  στην ένταση της ρυθµιστικής 

δραστικότητας ανάµεσα στην RGS4 και την RGS2 πρωτεΐνη στη µείωση της 

αναστολής της αδενυλικής κυκλάσης θα µπορούσε να αποδοθεί στην διαφορετική 

αποτελεσµατικότητα σύζευξης που οι δύο αυτές RGS πρωτεΐνες εµφανίζουν προς τις 

αντίστοιχες Gαi/o υποµονάδες στα κύτταρα 293F.   

Σε παράλληλα πειράµατά µας σε κύτταρα ΗΕΚ293 που εξέφραζαν σταθερά τον 

δ-οπιοειδή υποδοχέα δείξαµε ότι ούτε η RGS4 αλλά ούτε και η RGS2 έχουν κάποια 

επίδραση στο µονοπάτι της αναστολής της AC που ξεκινάει µετά την ενεργοποίηση 

των κυττάρων αυτών µε τον δ-ειδικό αγωνιστή DPDPE (αδηµοσίευτα 

αποτελέσµατα). Όπως έχει δειχθεί και παλαιότερα η ενεργοποίηση του δ-OR οδηγεί 

σε εξασθένιση της δηµιουργίας του ζεύγους RGS4-Gαi1,3 ενώ το ζεύγος RGS4-Gαο 
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µένει ανεπηρέαστο  και η Gαi2 αποκτά την ικανότητα να αλληλεπιδρά µε την RGS4 

(Leontiadis et al., 2009). Βάσει των αλληλεπιδράσεων αυτών της RGS4 µε τις Gα 

υποµονάδες παρουσία του δ-OR κανείς θα περίµενε η RGS4 να εµφανίζει αρνητική 

επίδραση στο µονοπάτι της AC που ελέγχεται από τον υποδοχέα αυτόν όµως αυτό 

δεν συµβαίνει. Το αποτέλεσµα αυτό µας κάνει µας να υποθέσουµε ότι στην 

προκειµένη περίπτωση αυτός καθεαυτός ο υποδοχέας είναι ο καθοριστικός 

παράγοντας για την παρατηρηθείσα διαφορά ανάµεσα στο πώς επιδρά η RGS4 στο 

µονοπάτι της αδενυλικής κυκλάσης του κ-OR και του δ-OR. 

Προηγούµενες µελέτες συγκατακρήµνισης έχουν δείξει ότι η RGS2 

αλληλεπιδρά άµεσα σε κύτταρα ΗΕΚ293 µε αρκετούς υπότυπους της αδενυλικής 

κυκλάσης (AC) όπως ο υπότυπος του οσφρητικού συστήµατος AC III και οι 

καρδιακές ισοµορφές AC V και VI (Sinnarajah  et al., 2001- Salim et al., 2003). 

Επίσης µε πειράµατα συνεστιακής µικροσκοπίας δείχθηκε ο συνεντοπισµός της 

RGS2 µε τις ισοµορφές AC I, AC II, AC V, AC VI ενώ µε τη βοήθεια της τεχνικής 

BRET (Bioluminescence Resonance Energy Transfer) αποδείχθηκε ο σχηµατισµός 

λειτουργικών ζευγαριών ανάµεσα στην RGS2 και την Gαs καθώς και τις AC II και 

AC VI σε κύτταρα ΗΕΚ293 (Roy et al., 2006). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η 

RGS2 εµπόδιζε την ενζυµική δραστικότητα αυτών των ισοµορφών της AC, δρώντας 

ως ανταγωνιστή του τελεστή, µε αποτέλεσµα την µείωση των επιπέδων του κυκλικού 

AMP (cAMP) στα κύτταρα. Βάσει αυτών των µελετών θα υποθέταµε ότι η RGS2 θα 

παρεµπόδιζε εντελώς την δραστηριότητα της αδενυλικής κυκλάσης και στο σύστηµά 

µας λόγω της άµεσης κατασταλτικής αλληλεπίδρασής της µε τον τελεστή και θα 

οδηγούµασταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα cAMP. Αντιθέτως µε τις παρατηρήσεις 

αυτές, στο σύστηµά µας (κ-OR/RGS2 στα κύτταρα 293F) η RGS2 οδηγεί σε 

αυξηµένα επίπεδα cAMP πράγµα που δεν συνάδει µε τυχόν κατασταλτική δράση της 

απευθείας στην αδενυλική κυκλάση αλλά αντιθέτως µε αρνητική ρύθµιση των Gαi/o 

υποµονάδων µέσω της επιτάχυνσης της απενεργοποίησής τους. Στο συµπέρασµα  

αυτό συνηγορούν και οι αρκετά πιο ισχυρές αλληλεπιδράσεις που εµφανίζει η RGS2 

µε τις Gαi/o υποµονάδες σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες της RGS4 παρουσία του κ-

OR σε  κύτταρα 293F, καταδεικνύοντας ότι η RGS2 είναι ένας σηµαντικός αρνητικός 

ρυθµιστής της σηµατοδότησης του κ-OR. Σε συµφωνία µε τα δικά µας αποτελέσµατα 

η RGS2 έχει επίσης δειχθεί ότι αυξάνει την συναπτική απελευθέρωση κυστιδίων στον 

ιππόκαµπο µέσω της προσυναπτικής αναστολής των διαύλων Ca2+  η οποία 

διαµεσολαβείται από τις Gαi/o πρωτεΐνες τις οποίες η RGS2 καταστέλλει (Han et al., 
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2006) όπως επίσης µειώνει την αναστολή της AC που σηµατοδοτείται από τον 

υποδοχέα της αγγειοτενσίνης ΙΙ µέσω των Gαi σε αγγειακά κύτταρα λείου µυός Α10 

κύτταρα (Li et al., 2005). Αντιθέτως, σε πολλές άλλες µελέτες η RGS2 ρυθµίζει 

αρνητικά αρκετούς GPCR που συζεύγνυνται µε Gαq πρωτεΐνες όπως ο α1A-

αδρενεργικός υποδοχέας (Hague et al., 2005) και ο Μ1 µουσκαρινικός υποδοχέας 

ακετυλοχολίνης και οδηγεί στην εξασθένηση της δράση της φωσφολιπάσης C 

(Bernstein et al., 2004). 

 

Οι µ και δ οπιοειδείς υποδοχείς είναι γνωστό ότι ενεργοποιούν τη 

φωσφορυλίωση των MAP κινασών µέσω των Gαi/o υποµονάδων καθώς και µέσω 

µηχανισµών σηµατοδότησης που σχετίζονται µε τις Gβγ υποµονάδες (Belcheva et al., 

2002- Morou and Georgoussi, 2005).  Οι ERK1,2 είναι µέχρι σήµερα τα πιο καλά 

χαρακτηρισµένα µέλη του δικτύου των MAPK των οποίων η ενεργοποίηση επάγεται 

από τα οπιοειδή. Ο κ-OR όπως είναι φυσικό οδηγεί επίσης στην ενεργοποίηση των 

ΜΑΡ κινασών (Schulz et al., 2004) και το µονοπάτι αυτό έχει φανεί ότι 

ενεργοποιείται στους οργανισµούς ως απόκριση σε αγχώδη εξωγενή ερεθίσµατα και 

έχει συσχετισθεί µε προ-εθιστική συµπεριφορά (έντονη τάση κατάχρησης ουσιών) 

(Bruchas and Chavkin, 2010). Επαναλαµβανόµενη πρόκληση άγχους σε ποντικούς µε 

την δοκιµασία αναγκαστικής κολύµβησης επάγει την απελευθέρωση δυνορφίνης 

(McLaughlin et al., 2003α) µέσω της ενεργοποίησης του παράγοντα απελευθέρωσης 

κορτικοτροπίνης (CRF) (Land et al., 2008). Η δυνορφίνη µε τη σειρά της προκαλεί 

φωσφορυλίωση των ERK1,2 και αυτές φωσφορυλιώνουν στην συνέχεια τον 

µεταγραφικό παράγοντα CREB στον επικλινή πυρήνα του εγκεφάλου ποντικών 

(Bruchas et al., 2008). Ο pCREB µε την σειρά του µε θηλιά θετικής ανάδρασης 

επάγει περαιτέρω την έκφραση του γονιδίου της δυνορφίνης (Kreibich and Blendy, 

2004- Carlezon et al., 2005). Στα αστροκύτταρα της γλοίας ο κ-OR διεγείρει τον 

πολλαπλασιασµό µέσω ενεργοποίησης των ERK1,2 µε µηχανισµό δυο φάσεων, µία 

πρώιµη φάση εξαρτώµενη από τις Gβγ υποµονάδες και µία όψιµη φάση εξαρτώµενη 

από την αρρεστίνη 3 (β-αρρεστίνη 2) (McLennan et al., 2008).  

Το µονοπάτι της p38 MAPK ενεργοποιείται επίσης από τον κ-OR ως απόκριση 

σε περιβαλλοντικό στρες και διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην πρόκληση φαινοµένων 

σχετιζόµενων µε φλεγµονή όπως η ενεργοποίηση της παραγωγής κυττοκινών 

(Tibbles and Woodgett, 1999). Σε κάποια κυτταρικά συστήµατα η ενεργοποίηση της 

p38 ΜΑΡΚ εµπλέκεται σε αποκρίσεις ενεργοποίησης του κυτταρικού 
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πολλαπλασιασµού και χηµειοτακτισµού (Hunton et al., 2005). Στις αποκρίσεις άλγους 

η p38 ΜΑΡΚ έχει δειθεί να διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο στη ενίσχυση της 

κατάστασης του χρόνιου πόνου µέσω της προαγωγής της παραγωγής κυττοκινών που 

επάγει (Watkins et al., 2001). Η παρεµπόδιση της επαγόµενης από τον κ-OR 

ενεργοποίησης της p38 οδηγεί σε εξασθένηση της υπεραλγησίας που προέρχεται από 

τον τραυµατισµό νεύρων καθώς και της µηχανικής αλλοδυνίας (µηχανικό ερέθισµα 

που οδηγεί σε πόνο) (Xu et al., 2007). 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής δείξαµε ότι η έκφραση της 

RGS4 ή της RGS2 στα κύτταρα myc-h-κ-OR-293F µείωσε την φωσφορυλίωση των 

ERK1 και 2 κινασών που καθοδηγείται από την ενεργοποίηση του κ-OR από τον 

αγωνιστή U-50,488H. Τα αποτελέσµατά µας αυτά έρχονται σε συµφωνία µε 

παλαιότερες µελέτες του εργαστηρίου µας που έδειξαν ότι η RGS4 οδηγεί σε ύφεση 

την φωσφορυλίωση των ERK1,2 που σηµατοδοτείται τόσο από την ενεργοποιηµένη 

του µ-OR όσο και  του δ-OR (Leontiadis et al., 2009). Παράλληλα πειράµατα στο 

εργαστήριό µας έδειξαν ότι η έκφραση της RGS2 σε κύτταρα HEK293 που 

εκφράζουν σταθερά τον δ-OR οδηγεί επίσης σε µείωση της φωσφορυλίωσης των 

ERK1,2 που προκαλείται από την ενεργοποίηση του υποδοχέα από τον δ-ειδικό 

αγωνιστή DSLET (διπλωµατική εργασία Φώτη Νικολού, αδηµοσίευτα 

αποτελέσµατα). Tα αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν σαφώς ότι η RGS4 είναι 

κοινός αρνητικός ρυθµιστής του µονοπατιού της φωσφορυλίωσης των ERK1,2 

κινασών και για τους τρεις υποτύπους οπιοειδών υποδοχέων (µ, δ, κ). Επίσης, και τα 

δυο µέλη της Β/R4-RGS υποοικογένειας των RGS πρωτεϊνών (RGS2 και RGS4) 

είναι αρνητικοί ρυθµιστές της σηµατοδότησης του κ-OR µε την RGS2 να έχει 

αρνητική ρυθµιστική επίδραση στο µονοπάτι αυτό τόσο του κ όσο και του δ-

οπιοειδούς υποδοχέα. Σε συµφωνία µε τα ευρήµατά µας αυτά έχει δειχθεί από 

αντίστοιχες µελέτες άλλων ερευνητικών οµάδων ότι η RGS2 και η RGS4 εξασθενούν 

την επαγόµενη από τον M2 µουσκαρινικό υποδοχέα και την Gαi/o ενεργοποίηση των 

κινασών ERK1,2 και Akt, ενώ η µόνο η RGS2 προκαλεί ύφεση της ενεργοποίησης 

των ERK που σηµατοδοτείται από τον M3 µουσκαρινικό υποδοχέα και την Gq 

(Anger et al., 2007). Στα καρδιοµυοκύτταρα η υπερέκφραση  της RGS2 εµπόδισε 

εντελώς την ενεργοποίηση των ERK1,2 που διαµεσολαβείτο από τον αγωνιστή 

φαινυλεφρίνης και τον α1-αδρενεργικό υποδοχέα (Zou et al., 2006), και οµοίως η 

υπερέκφραση της RGS4 στη ραχιαία πλευρά του ραβδωτού σώµατος του εγκεφάλου 

αρουραίου οδήγησε σε καταστολή των επιπέδων p-ΕRK η οποία σηµατοδοτούνταν 
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από την αµφεταµίνη και τον αγωνιστή του µεταβοτροπικού υποδοχέα γλουταµινικού 

mGluR5 (S)-3,5-διυδρόξυφαινυλγλυκίνη (DHPG) (Schwendt et al., 2012).  

 

Εικόνα 38. Σχηµατικό διάγραµµα της σύζευξης της RGS4 και της RGS2 µε συγκεκριµένο 
υποπληθυσµό Gαi/o υποµονάδων στην κατάσταση ηρεµίας ή µετά την ενεργοποίηση του κ-
OR από τον αγωνιστή U-50,488H και των µετέπειτα επιπτώσεων των αλληλεπιδράσεων 
αυτών στη σηµατοδότηση του υποδοχέα προς την αδενυλική κυκλάσης (AC) και την 
φωσφορυλίωση των ERK1,2 κινασών. 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντιληπτό ότι οι µηχανισµοί που εµπλέκονται 

στην απευαισθητοποίηση και εσωτερίκευση των υποδοχέων σχετίζονται άµεσα µε 

την ικανότητα συγκεκριµένων αγωνιστών να προκαλούν ή όχι εξάρτηση. Το 

µονοπάτι αυτό έχει συνδεθεί µε το φαινόµενο της ανοχής που παρατηρείται κατά την 

χρόνια χορήγηση οπιοειδών ουσιών και την αδυναµία της αρχικά χορηγούµενης 

ποσότητας της ουσίας να προκαλεί το επιθυµητό αποτέλεσµα οδηγώντας έτσι 

προοδευτικά στην αύξηση των δόσεων των οπιοειδών φαρµάκων και στην 

εγκαθίδρυση φυσικής εξάρτησης (Christie, 2008). Για τον λόγο αυτό υπάρχει έντονο 

ενδιαφέρον για την κατανόηση των µηχανισµών που διέπουν την απευαισθητοποίηση 

των οπιοειδών υποδοχέων. Η απευαισθητοποίηση των GPCR µπορεί να λάβει χώρα 

µέσω δύο µηχανισµών, α) µε παρεµπόδίση της σηµατοδότησης στο επίπεδο των G 
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πρωτεϊνών και β) µε παρεµπόδίση της σηµατοδότησης στο επίπεδο του υποδοχέα 

µέσω της φωσφορυλίωσης και της εσωτερίκευσής του. Στο πρώτο µηχανισµό 

συµµετέχουν µόρια που αλληλεπιδρούν µε τις G πρωτεΐνες και µια σηµαντική 

οικογένεια µορίων αυτού του είδους είναι οι RGS πρωτεΐνες. Στον δεύτερο 

µηχανισµό ρύθµισης µετέχουν µόρια όπως οι GRK κινάσες, οι οποίες 

φωσφορυλιώνουν τους ενεργοποιηµένους υποδοχείς και τους αποσυζευγνύουν από 

τις G πρωτεΐνες και  οι  β-αρρεστίνες οι οποίες αλληλεπιδρούν µε τους 

φωσφορυλιωµένους υποδοχείς και παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο τόσο στη 

αποσύζευξή τους από τις G πρωτεΐνες όσο και στην εσωτερίκευσή τους αλλά και 

στον καθορισµό της ενδοκυττάριας τύχης τους (Ferguson, 2001- Drake et al., 2006). 

Η επίτευξη της οπιοειδούς αναλγησίας και η ανάπτυξη της ανοχής περιλαµβάνει 

πολύπλοκους κυτταρικούς και µοριακούς µηχανισµούς µε την απώλεια των 

µεµβρανικών οπιοειδών υποδοχέων της κυτταρικής επιφάνειας να αποτελεί 

σηµαντικό βήµα στον ρυθµιστικό αυτόν µηχανισµό (Kieffer and Evans, 2002- 

Williams et al., 2001). Υπό το πρίσµα των µέχρι τώρα ερευνητικών δεδοµένων 

κάποιος θα µπορούσε να υποθέσει ότι οι RGS πρωτεΐνες µπορεί να εµπλέκονται 

επιπλέον και στην εσωτερίκευση των οπιοειδών υποδοχέων. Πράγµατι οι RGS 

πρωτεΐνες έχουν επίσης βρεθεί ότι εµπλέκονται και στο µονοπάτι αυτό των οπιοειδών 

υποδοχέων. Συγκεκριµένα δείχθηκε ότι ο δ-OR όταν εκφράζεται µαζί µε την RGS19 

(GAIP) σε HEK293 κύτταρα, µετά από ενεργοποίησή του οδηγείται σε µεµβρανικές 

περιοχές πλούσιες σε κλαθρίνη, όπου βρίσκεται η RGS19 (GAIP)  η οποία τελικά 

τερµατίζει την µεταγωγή του σήµατος του και ταυτόχρονα τον οδηγεί σε 

ενδοκύττωση (Elenko et al., 2003). Η  RGS14 επίσης, παρεµβαίνει στην 

εσωτερίκευση του µ-ΟR παρεµποδίζοντας τις GRKs να φωσφορυλιώσουν τον 

υποδοχέα µε αποτέλεσµα ο τελευταίος να µην µπορεί να εσωτερικευθεί στους 

νευρώνες της κεντρικής φαιάς ουσίας του εγκεφάλου (Rodriguez-Munoz et al., 2007). 

Οµοίως, η RGS9-2 καθυστερεί την εσωτερίκευση του µ-OR που ενεργοποιείται είτε 

από µορφίνη είτε από DAMGO, τόσο σε κύτταρα MEF (εµβρυϊκοί ινοβλάστες 

ποντικού) όσο και σε κύτταρα PC12 (φαιοχρωµοκυττώµατος), αλληλεπιδρώντας 

άµεσα µε τη β-αρρεστίνη 2 την οποία παρεµποδίζει στο να αλληλεπιδράσει µε τον µ-

OR και να τον ενδοκυτταρώσει (Psifogeorgou et al., 2007).  

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή διεξάγαµε µετρήσεις της ποσότητας του 

ανθρώπινου myc-κ-οπιοειδούς υποδοχέα της κυτταρικής επιφάνειας, σε κύτταρα 

293F που τον εξέφραζαν σταθερά, µε χρήση κυτταροµετρίας ροής, τόσο στην 



229 

 

κατάσταση ηρεµίας των κυττάρων όσο και µετά από την ενεργοποίησή τους µε τον κ-

ειδικό αγωνιστή U-50,488H για διαφορετικούς χρόνους. Όταν η RGS4 

υπερεκφραζόταν στα κύτταρα αυτά η παρουσία της δεν φάνηκε να έχει κάποια 

επίδραση στην εσωτερίκευση του κ-OR. Οµοίως, η υπερέκφραση της RGS2 στα ίδια 

κύτταρα δεν έδειξε να επηρεάζει τον ρυθµό ενδοκύττωσης του κ-OR. Τα 

αποτελέσµατά αυτά µας έδειξαν ότι ο κ-οπιοειδής υποδοχέας ενδοκυτταρώνεται µε 

τρόπο ανεξάρτητο από τις πρωτεΐνες RGS4 και RGS2. Αντίστοιχα πειράµατα 

µέτρησης των επιφανειακών flag-δ-οπιοειδών υποδοχέων σε κύτταρα ΗΕΚ293 

έδειξαν ότι η παρουσία της RGS4 επιτάχυνε την εσωτερίκευση του δ-OR από τον 

αγωνιστή DSLET, ενώ αντιθέτως η ελλειµατική µορφή της RGS4 (∆ΝRGS4), στην 

οποία είχε κοπεί το αµινοτελικό άκρο, δεν ήταν σε θέση να µεταβάλλει την 

ενδοκύττωση του δ-OR. Από τα πειράµατα αυτά αποδείχθηκε ότι το αµινοτελικό 

άκρο της RGS4 κατέχει έναν σηµαντικό λειτουργικό ρόλο στη δράση της RGS4 ως 

παράγοντα επιτάχυνσης της ενδοκύττωσης του δ-OR. Το αποτέλεσµα αυτό έρχεται σε 

συµφωνία µε άλλα πειράµατα του εργαστηρίου µας που διεξήχθησαν παράλληλα µε 

την παρούσα έρευνα και έδειξαν ότι η ελλειµατική ∆ΝRGS4 χάνει την ικανότητα να 

µειώνει την καταστολή της αδενυλικής κυκλάσης που σηµατοδοτεί ο µ-OR καθώς 

επίσης και την ικανότητα να µειώνει την φωσφορυλίωση των ERK1,2 κινασών που 

σηµατοδοτεί ο µ-OR και ο δ-OR (διδακτορική διατριβή Λεωνίδα Λεοντιάδη, 

Leontiadis et al., 2009). Τα πειραµατικά αυτά δεδοµένα απέδειξαν ότι το αµινοτελικό 

άκρο της RGS4 πέρα από τον σηµαντικό δοµικό ρόλο που εµφανίζει και επιτρέπει 

την αλληλεπίδρασή της RGS4 µε τους τρεις οπιοειδείς υποδοχείς µ, δ και κ, κατέχει 

επίσης έναν ρόλο κλειδί στην λειτουργία της RGS4 ως ρυθµιστικού παράγοντα της 

σηµατοδότησης των οπιοειδών υποδοχέων µ, δ και κ.  

Θα µπορούσε κανείς να αµφισβητήσει τη σηµασία του αµινοτελικού άκρου της 

RGS4 πρωτεΐνης θεωρώντας ότι η απώλεια λειτουργικότητας της RGS4 οφείλεται σε 

ταχεία πρωτεόλυση του µορίου λόγω της έλλειψης της αµινοτελικής του περιοχής. 

Κάτι τέτοιο όµως δεν συµβαίνει διότι το αµινοτελικό άκρο πέρα από το να καθοδηγεί 

την αλληλεπίδραση της RGS4 µε την κυττοπλασµατική µεµβράνη περιέχει και 

αλληλουχίες – σηµατοδότες για ουβικιτινίωση που καθοδηγούν την αποδόµηση της 

RGS4 από το πρωτεόσωµα (Bodenstein et al., 2007) οπότε υπό αυτό το πρίσµα η 

∆ΝRGS4 πρέπει να εµφανίζει µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην πρωτεϊνική 

αποδόµηση και άρα να είναι σταθερότερη του ολόκληρου µορίου. Έτσι περιορίζονται 

οι πιθανότητες η απώλεια λειτουργίας της ∆ΝRGS4 στα σηµατοδοτικά µονοπάτια 
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των οπιοειδών υποδοχέων να οφείλεται σε ταχεία πρωτεόλυση του µορίου αυτού και 

όχι σε απώλεια της λειτουργίας της RGS4. 

Αντίστοιχα πειράµατα µέτρησης της εσωτερίκευσης του flag-δ-OR υποδοχέα σε 

κύτταρα ΗΕΚ293 που υπερέκφραζαν την RGS2 έδειξαν ότι η RGS2 δεν έχει καµία 

απολύτως επίδραση στο µονοπάτι αυτό του δ-OR. Το αποτέλεσµα αυτό έδειξε ότι η 

RGS2 έχει διαφορέτικη επίδραση σε σχέση µε την RGS4 στην εσωτερίκευση του δ-

OR υποδεικνύοντας διαφορετικό µηχανισµό δράσης ανάµεσα στις δυο RGS 

πρωτεΐνες εξαρτώµενο από τον υπότυπο της κάθε RGS για τον ίδιο οπιοειδή 

υποδοχέα. Τα αποτελέσµατα αυτά σε συνδυασµό και µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα 

της επίδρασης των δυο RGS πρωτεϊνών στην εσωτερίκευση του κ-OR µας οδηγούν 

στο συµπέρασµα ότι κάθε RGS πρωτεΐνη που είναι παρούσα στο κύτταρο ασκεί µία 

διαφορική επίδραση σε κάθε επιµέρους GPCR, πράγµα το οποίο συνάδει και µε τις 

παρατηρηθείσες διαφορές που οι δυο RGS πρωτεΐνες εµφανίζουν και στο µονοπάτι 

της αδενυλικής κυκλάσης ανάµεσα στους τρεις οπιοειδείς υποδοχείς µ, δ και κ. 

 

Συλλογικά, τα πειράµατα µας έδειξαν για πρώτη φορά µε τη χρήση 

διαφορετικών πειραµατικών µεθόδων ότι: i) o κ-ΟR αλληλεπιδρά απευθείας µε την 

RGS4 και την RGS2 εντός διαφορετικών περιοχών του καρβοξυτελικού του άκρου 

και οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από την κατάσταση ενεργοποίησης 

του υποδοχέα, ii) οι πρωτεΐνες RGS4 και RGS2 προσδίδουν εκλεκτικότητα στην 

ικανότητα του κ-OR να αλληλεπιδρά εξειδικευµένα µε ένα συγκεκριµένο υποσύνολο 

Gαi/o πρωτεϊνών, iii) τόσο η RGS4 όσο και η RGS2 είναι αρνητικοί ρυθµιστές της 

οπιοειδούς σηµατοδότησης, iv) το αµινοτελικό άκρο της RGS4 είναι περιοχή 

απαραίτητη τόσο για τις αλληλεπιδράσεις της µε τους OR όσο και για την λειτουργία 

της πρωτεΐνης, v) η ένταση της λειτουργικής επίδρασης της παρουσίας των RGS4 και 

RGS2 στα σηµατοδοτικά µονοπάτια που ξεκινούν µετά από την ενεργοποίηση του κ-

OR ή του δ-OR είναι διαφορετική για κάθε συνδυασµό οπιοειδούς υποδοχέα – RGS 

πρωτεΐνης. Εποµένως, µπορούµε να υποθέσουµε ότι στην κυτταροπλασµατική όψη 

κάθε επιµέρους οπιοειδούς υποδοχέα σχηµατίζονται πολλαπλά σύµπλοκα RGS-Gα 

πρωτεϊνών και οι αλληλεπιδράσεις αυτές επηρεάζονται όχι µόνο από τον τύπο του 

υποδοχέα και τον αγωνιστή που χρησιµοποιείται, αλλά επίσης και από τον υπότυπο 

της RGS πρωτεΐνης που είναι παρούσα. Ως εκ τούτου, οι RGS πρωτεΐνες θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν ως ελκυστικοί στόχοι όχι µόνο στη σηµατοδότηση του κ-

OR αλλά και των υπολοίπων οπιοειδών υποδοχέων και χρήσιµα εργαλεία στον 
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έλεγχο της δραστικότητας, της εκλεκτικότητας αλλά και της διάρκειας της δράσης 

των οπιοειδών αναλόγων. Η καλύτερη κατανόηση των ρυθµιστικών µηχανισµών που 

εµπλέκονται στις αλληλεπιδράσεις  µεταξύ οπιοειδών υποδοχέων και RGS πρωτεϊνών 

θα µπορούσε να προσφέρει νέες ιδέες για ξεχωριστές φυσιολογικές παραµέτρους των 

φαινοµένων που διαµεσολαβούνται από την δράση των OR. 

Από την σύγκριση των δύο RGS πρωτεϊνών που µελετήθηκαν στην παρούσα 

διατριβή και σε συνδυασµό και µε τα παλαιότερα αποτελέσµατα του εργαστηρίου µας 

διαφαίνεται ότι η RGS2 εµφανίζει µια ισχυρότερη επίδραση στα κ-ελεγχόµενα 

σηµατοδοτικά µονοπάτια σε σχέση µε τους άλλους δυο οπιοειδείς υποδοχείς µ και δ 

και συγκρινόµενη µε την RGS4 που εµφανίζεται σαν γενικότερος ρυθµιστής της 

οπιοειδούς σηµατοδότησης. Ο άτλαντας Allen του εγκεφάλου (Allen Brain Atlas) 

αποτελεί µια βάση δεδοµένων που συγκεντρώνει πληροφορία από µελέτες 

µικροσυστοιχιών cDNA από διάφορες περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου για την 

κατανοµή της έκφρασης mRNA διαφόρων πρωτεϊνών κατά τη διάρκεια τόσο της 

εµβρυϊκής ανάπτυξης όσο και της ανάπτυξης του ατόµου. Πράγµατι, τα δεδοµένα της 

έκφρασης των mRNAs των υποδοχέων κ-OR, δ-OR και των πρωτεϊνών RGS2 και 

RGS4 καταδεικνύουν µια έντονη συνέκφραση του κ-OR µε την RGS2 και λιγότερο 

µε την RGS4 σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου ενώ ο δ-OR συνεκφράζεται κυρίως 

σε περιοχές µε υψηλότερα επίπεδα RGS4 και λιγότερο RGS2. H πληροφορία που 

προκύπτει από τον Allen Brain Atlas δείχνει ότι στον αναπτυσσόµενο εµβρυϊκό 

εγκέφαλο ο κ-OR συνεντοπίζεται µε την RGS2 στο ραβδωτό σώµα και στον ραχιαίο 

θάλαµο κατά την 12η εβδοµάδα. Κατά την 13η και 24η εβδοµάδα ο κ-OR και η RGS2 

συνεντοπίζονται στον µεσοραχιαίο πυρήνα του θαλάµου, ενώ το ενδιάµεσο χρονικό 

διάστηµα στην τελευταία περιοχή συνυπάρχει και η RGS4 σε υψηλά επίπεδα. Κατά 

την 37η εβδοµάδα ο κ-OR και η RGS2 συνεκφράζονται στον πρωτογενή κινητικό 

φλοιό ενώ σε πολλές άλλες περιοχές του εγκεφάλου κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα 

συνυπάρχει και η RGS4 όπως στον πλευρικό ραχιαίο και κοιλιακό προµετωπιαίο 

φλοιό, στον πρόσθιο  έσω (προµετωπιαίο) φλοιό προσαγωγίου, στον κογχικός 

µετωπιαίο φλοιό, στον πρωτογενή σωµατοαισθητικό φλοιό, στον κατώτερο 

βρεγµατικό φλοιό, στον πρωτογενή ακουστικό φλοιό και στον οπίσθιο ανώτερο και 

κάτω πλάγιο κροταφικό φλοιό.  Κατά την εµβρυική ανάπτυξη επίσης έχουµε 

συνέκφραση του δ-OR µε τον κ-OR, την RGS2 και την RGS4 κατά την 17η  και 21η  

εβδοµάδα στο ραβδωτό σώµα και τα βασικά γάγγλια (Allen Brain Atlas). 
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Στον εγκέφαλο του αναπτυσσόµενου ατόµου κατά τη διάρκεια του πρώτου 

χρόνου ζωής ο κ-OR συνεντοπίζεται µε την RGS2 στα βασικά γάγγλια του ραβδωτού 

σώµατος ενώ και µε τις δυο RGS, RGS2 και 4, συνεκφράζεται στον πλευρικό 

κοιλιακό προµετωπιαίο φλοιό, στον πρόσθιο έσω φλοιό προσαγωγίου, στον κογχικό 

µετωπιαίο φλοιό, στον πρωτογενή κινητικό φλοιό και στον κάτω πλάγιο κροταφικό 

φλοιό.  Κατά την ίδια περίοδο ο δ-OR συνεκφράζεται κυρίως µε την RGS2 και σε 

µικρότερο ποσοστό µε τον κ-OR και την RGS4 στα βασικά γάγγλια. Στην παιδική 

ηλικία ο κ-OR συνεκφράζεται κυρίως µε την RGS2 στον µεσοραχιαίο πυρήνα του 

θαλάµου ενώ µε την RGS4 στο σύµπλεγµα αµυγδαλής και στον πρωτογενή κινητικό 

φλοιό. Ο κ-OR µε τις RGS2 και RGS4 κατά την εφηβική και ενήλικη ζωή 

συνεντοπίζεται κυρίως στον ιππόκαµπο, στο σύµπλεγµα αµυγδαλής και στα βασικά 

γάγγλια του ραβδωτού σώµατος. Ο δ-OR κατά την εφηβική και ενήλικη ζωή 

συνεκφράζεται κυρίως σε περιοχές πλούσιες σε RGS4 και µε χαµηλότερα επίπεδα σε 

κ-OR και RGS2 όπως είναι ο κογχικός µετωπιαίος φλοιός, ο πρωτογενής κινητικός 

και πρωτογενής σωµατοαισθητικός φλοιός, ο οπισθοκοιλιακός (κατώτερος) 

βρεγµατικός φλοιός, ο πρωτογενής ακουστικός φλοιός, ο οπίσθιος ανώτερος και ο 

κάτω πλάγιος κροταφικός φλοιός, το σύµπλεγµα της αµυγδαλής. Ο δ-OR εµφανίζει 

ίδιο πρότυπο συνέκφρασης αλλά σε χαµηλότερα ποσοστά στον κοιλιοπλευρικό 

προµετωπιαίο φλοιό, στον πρωτογενή οπτικό φλοιό και στον ιππόκαµπο (Allen Brain 

Atlas).  

Παρατηρούµε λοιπόν ότι κατά την εµβρυική ανάπτυξη τόσο ο κ-OR όσο και ο 

δ-OR παίζουν ρόλο τόσο σε περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού όσο και του ραβδωτού 

σώµατος ενώ µετά την γέννηση ο διαχωρισµός καθίσταται σαφέστερος µε τον δ-OR 

να έχει µεγαλύτερο ρόλο στον εγκεφαλικό φλοιό και τον κ-OR να εντοπίζεται κυρίως 

στο ραβδωτό σώµα, την αµυγδαλή, και στον µεσοραχιαίο πυρήνα του θαλάµου Έτσι 

λοιπόν ο κ-OR λόγω του εντοπισµού του στο ραβδωτό σώµα µετέχει στις λειτουργίες 

του, όπως ο σχεδιασµός και η διαµόρφωση των οδών κίνησης, αλλά και µιας 

ποικιλίας γνωσιακών διεργασιών που αφορούν την εκτελεστική λειτουργία, όπως η 

µνήµη εργασίας και το αίσθηµα ανταµοιβής το οποίο ελέγχουν οι ντοπαµινεργικοί 

νευρώνες του κοιλιακού καλυπτρικού πεδίου  της περιοχής αυτής (Ventral Tegmental 

Area) (Olds and Milner, 1954- Le Merrer et al., 2009), αλλά επίσης και η 

συµπεριφορά αποστροφής σε νέα, απρόσµενα, ή έντονα ερεθίσµατα, και σήµατα που 

συνδέονται µε τέτοια γεγονότα (Rolls, 1994- Volman et al., 2013). Η αµυγδαλή, στην 

οποία επίσης εκφράζεται ο κ-OR, αποτελεί τµήµα του µεταιχµιακού συστήµατος 
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αποτελούµενο από δυο µάζες νευρώνων σε σχήµα αµυγδάλου σε κάθε πλευρά του 

θαλάµου στο κατώτερο άκρο του ιππόκαµπου και στο βάθος του κροταφικού λοβού. 

Η λειτουργία της είναι να ενηµερώνει τον εγκεφαλικό φλοιό για σηµαντικά 

ερεθίσµατα (θυµικά κίνητρα) όπως αυτά που σχετίζονται µε την επιβράβευση και τον 

φόβο αλλά και αυτά που προκαλούνται από κοινωνικές λειτουργίες όπως το 

ζευγάρωµα και έχει πρωταρχικό ρόλο στην επεξεργασία της µνήµης, στη λήψη 

αποφάσεων, και στις συναισθηµατικές αντιδράσεις (Amunts et al., 2005).  

 

Ο κ-OR υποδοχέας έχει ευρύτερα συσχετισθεί µε το άγχος (Bruchas et al., 

2010). Η έκθεση σε στρες έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τα επίπεδα του κ-εκλεκτικού 

ενδογενούς οπιοειδούς πεπτιδίου δυνορφίνη (Nabeshima et al., 1992) το οποίο 

φαίνεται να είναι νευροδιαβιβαστής- κλειδί στην αγχώδη απόκριση. Η έκλυση της 

δυνορφίνης στον εγκέφαλο έχει σαν αποτέλεσµα την ενεργοποίηση του κ-OR στα 

εγκεφαλικά κύτταρα που τον εκφράζουν και την φωσφορυλίωση του από την GRK3 

και την επακόλουθη πρόσδεση β-αρρεστινών που κατευθύνουν την 

απευαισθητοποίησή του. Χρησιµοποιώντας ένα αντίσωµα που στοχέυει την 

φωσφορυλιωµένη Ser369 του κ-OR, το αµινοξικό κατάλοιπο που αποτελεί 

υπόστρωµα της GRK3 έγινε εφικτή η απεικόνιση των περιοχών δράσης της 

δυνορφίνης, εγκεφαλικές δοµές και κυτταρικοί τύποι του εγκέφαλου ποντικών, µετά 

από έκθεση σε στρες (McLaughlin et al., 2003α,β- McLaughlin et al., 2004 - Bruchas 

et al., 2007- Land et al., 2008). Οι δοµές του εγκεφάλου, στις οποίες η έκθεση σε 

στρες οδηγεί σε φωσφορυλίωση του κ-OR, περιλαµβάνουν τον ραχιαίο πυρήνα της 

ραφής, την βασική και πλευρική περιοχή της αµυγδαλής, τον ιππόκαµπο, την 

κοιλιακή περιοχή της ωχράς σφαίρας, το κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο, τον επικλινή 

πυρήνα και τον βασικό πυρήνας της τελικής ταινίας (Land et al., 2008). Μετά από 

έκθεση σε στρες ή σε κ-αγωνιστές, ο φωσφο-κ-OR βρέθηκε να συνεντοπίζεται σε 

νευρικούς κυτταρικούς τύπους θετικούς σε GABA, όπως επίσης και σε 

ντοπαµινεργικούς, νοραδρενεργικούς και σεροτονινεργικούς κυτταρικούς τύπους, 

αλλά και σε αστροκύτταρα θετικά για την γλοιακή ινώδη όξινη πρωτεΐνη 

υποδηλώνοντας ότι ο κ-OR έχει ένα σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της 

σηµατοδότησης σε διαφορετικά κυτταρικά συστήµατα. Ποντικοί στους οποίους έχει 

εκτοπιστεί (knockout) το γονίδιο του κ-OR ή της προδυνορφίνης δεν εµφανίζουν 

ακινησία προκαλούµενη από άγχος σε δοκιµασία εξαναγκασµένης κολύµβησης, ένα 

δηµοφιλές µοντέλο τρωκτικών για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας 
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αντικαταθλιπτικών ενώσεων (Newton et al., 2002- Shirayama et al., 2004- 

McLaughlin et al., 2003α,β - Mague et al., 2003).  

Το άγχος προκαλούµενο από κοινωνική ήττα, είναι µια δοκιµασία που 

αναπτύχθηκε σε αρουραίους και ποντίκια από τους Miczek και συνεργάτες (Miczek 

et al., 2008) και χρησιµοποιήθηκε στον προσδιορισµό του ρόλου του συστήµατος 

δυνορφίνης/κ-OR στη συµπεριφορά ήττας µετά από αναπόφευκτες επιθέσεις από ένα 

επιθετικό ζώο. Ποντίκια που στερούνταν λειτουργικό γονίδιο δυνορφίνης, ή στα 

οποία είχε προχορηγηθεί ο κ-ανταγωνιστής norBNI παρουσίασαν συµπεριφορά ήττας 

για λιγότερο συνολικό χρόνο σε σχέση µε τα ποντίκια ελέγχου (McLaughlin et al., 

2006) καταδεικνύοντας ότι το σύστηµα δυνορφίνης/κ-OR εµπλέκεται τόσο στις 

ψυχολογικές όσο και στις φυσιoλογικές ιδιότητες της αγχώδους απόκρισης. Οµοίως 

όταν τα ποντίκια εκπαιδεύτηκαν και συνέδεσαν µία οσµή µε τη δοκιµασία 

εξαναγκασµένης κολύµβησης, απέφυγαν την εν λόγω οσµή όταν παρουσιάστηκε 

στην περιφέρεια του βραχίονα ενός Τ-λαβύρινθου σε επόµενη δοκιµή και αυτή η 

συµπεριφορά αποφυγής εµποδίστηκε από τη διαγραφή του γονιδίου της δυνορφίνης ή 

από ανταγωνιστή του κ-OR (Land et al., 2008).  

Ένας διαφορετικός ρόλος του συστήµατος κ-OR/δυνορφίνης δείχθηκε στη 

συµπεριφορά της κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών (McLaughlin et al., 2003α,β-

Redila and Chavkin, 2008), όπου η επαγόµενη από στρες απελευθέρωση της 

δυνορφίνης διαµεσολαβεί αυξηµένο αίσθηµα ανταµοιβής από την κοκαΐνη. Η 

προηγηθείσα ενεργοποίηση του κ-OR µε χορήγηση κ-αγωνιστή (60 min πριν την 

εξοικείωση ποντικών στην κοκαΐνη) ή µέσω πρόκλησης στρες που οδηγεί στην 

απελευθέρωση δυνορφίνης προκάλεσε αύξηση (διπλασιασµό) της εξαρτηµένης από 

την κοκαΐνη επιλογή θέσης (conditioned place preference) στην οµάδα των 

στρεσαρισµένων ζώων σε σχέση µε τα ζώα µάρτυρες, η οποία όµως αποφεύχθηκε µε 

κ-ανταγωνιστές ή µε εκτόπιση του γονιδίου της δυνορφίνης (McLaughlin et al., 

2003α,β). 

Η προηγούµενη έκθεση σε στρες προκαλεί αίσθηµα δυσφορίας που 

καθοδηγείται  από την απελευθέρωση δυνορφίνης και την επακόλουθη ενεργοποίηση 

του κ-OR και η προκύπτουσα δυσφορία ενισχύει το αίσθηµα επιβράβευσης που 

επιφέρει η κοκαΐνη και συµβάλλει στη διαµόρφωση προ-εθιστικής συµπεριφοράς. Το 

σύστηµα δυνορφίνης/ κ-OR έχει πρόσφατα δειχθεί επίσης ότι εµπλέκεται και στην 

εγκαθίδρυση εξάρτησης µε αυτοχορήγηση αιθανόλης, καθώς και νικοτίνης σε 

αρουραίους και ποντίκια (Walker and Koob, 2008- Galeote et al., 2009), 
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καταδεικνύοντας έναν συντηρηµένο ρόλο του κ-OR σε πολλές συµπεριφορές που 

σχετίζονται µε την κατάχρηση ουσιών. Η διέγερση του κ-OR που προκαλείται από 

άγχος ή από την ένεση ενός κ-εκλεκτικού αγωνιστή σε ένα ποντικό µπορεί να 

προκαλέσει επαναφορά της αναζήτησης ναρκωτικών µετά από αποχή για καιρό, 

υποδηλώνοντας ότι η εµπειρία του στρες αλλάζει την πιθανή αξία ανταµοιβής µιας 

ουσίας που έχει προηγουµένως συσχετισθεί µε αίσθηµα ευφορίας. Ο µηχανισµός 

πίσω από αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στο ότι το ζώο έχει ένα µεγαλύτερο 

συνολικό αρνητικό σθένος να ξεπεράσει λόγω του αισθήµατος δυσφορίας και 

αποστροφής που επάγει η στρεσογόνος εµπειρία. Η δυνορφίνη ως διαµεσολαβητής 

αυτής της αντίδρασης εµπλέκει το σύστηµα δυνορφίνης/κ-OR ως έναν από τους 

κύριους µεσολαβητές του συστήµατος αντι-ανταµοιβής του εγκεφάλου µετά από τη 

διακοπή λήψης µιας ουσίας, και την συνακόλουθη επιθυµία για την ουσία αυτή και 

τελικά την υποτροπή στην αναζήτηση της ουσίας. Το στρες και η κατάχρηση ουσιών 

αµφότερα διαµορφώνουν τα εξαρτώµενα από δυνορφίνη µοριακά µονοπάτια, 

υποδηλώνοντας ότι η επαγόµενη από το άγχος έκλυση δυνορφίνης και η 

ενεργοποίηση του κ-OR αντιπροσωπεύουν µια σηµαντική κατηγορία των 

νευροπεπτιδικών συστηµάτων που εµπλέκονται στην αλλοστατική αναδιαµόρφωση 

του εκγεφάλου (επίτευξη τροποποιηµένης οµοιόστασης στον εγκέφαλο) που 

λαµβάνει χώρα στην κατάθλιψη και στην κατάχρηση ουσιών (Bruchas et al., 2010). 

Εκτός όµως από τον κ-OR υποδοχέα και η RGS2 πρωτεΐνη έχει συσχετισθεί µε 

το άγχος τόσο στον άνθρωπο (Smoller et al., 2008) όσο και στον ποντικό (Lifschytz 

et al., 2012). Στον άνθρωπο αν και οι αγχώδεις διαταραχές είναι κληρονοµικές, η 

γενετική και φαινοτυπική τους πολυπλοκότητα έχει κάνει την ταυτοποίηση των 

υπεύθυνων γονιδίων αρκετά δύσκολη. Επικυρωµένα ζωικά µοντέλα και ενδιάµεσοι 

φαινότυποι παρέχουν κρίσιµα εργαλεία για τη γενετική ανάλυση του άγχους. Το 

γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη RGS2 (Rgs2) είναι ένα συµβάλλον γονίδιο που 

έχει δειχθεί ότι επηρεάζει την αγχώδη συµπεριφορά των ποντικών (Flint, 2003) και 

έτσι το ανθρώπινο ορθόλογό του αποτέλεσε ένα ενδιαφέρον υποψήφιο γονίδιο και για 

την µελέτη της ανθρώπινης αγχώδους απόκρισης. Με εργαστηριακές συµπεριφορικές 

µεθόδους και µε δηµιουργία ατοµικού ηµερολογίου από τους συµµετέχοντες 

καταγράφηκε και µετρήθηκε η συµπεριφορά παιδιών µε αγχώδη διαταραχή (Smoller 

et al., 2008). Από τις µελέτες αυτές έγινε συσχέτιση µοριακών δεικτών που 

αντιστοιχούσαν σε πολυµορφισµούς ενός νουκλεοτιδίου σε όλη την έκταση του 

γονιδίου Rgs2 µε συµπεριφορές αγχώδους διαταραχής όπως η συµπεριφορά 
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αναστολής προς το άγνωστο (ΣΑ), µια συµπεριφορά που σχετίζεται µε αγχώδη 

ιδιοσυγκρασία και χαρακτηρίζεται από την τάση να είναι κανείς ντροπαλός, 

απόµακρος και εσωστρεφής σε άγνωστα περιβάλλοντα ή καταστάσεις. Στη συνέχεια 

εξετάστηκε η ΣΑ ως στοιχείο της εσωστρεφούς συµπεριφοράς ενηλίκων που επίσης 

χαρακτηριζόταν από αναστολή και συµπεριφορά αποφυγής και τέλος καταγράφηκαν 

οι αποκρίσεις του µεταιχµιακού συστήµατος των συµµετεχόντων σε παρουσίαση 

προσώπων µε διαφορετικές συναισθηµατικές εκφράσεις µε λειτουργική απεικόνιση 

µαγνητικού συντονισµού (fMRI), και προέκυψε ένας φαινότυπος νευροαπεικόνισης 

που συνδέεται µε ΣΑ (Schwartz et al., 2003), προδιάθεση για άγχος (Stein et al., 

2007) και κοινωνική αγχώδη διαταραχή (ΚΑ∆) (Phan et al., 2006- Stein et al., 2002). 

Σε ανεξάρτητα δείγµατα συµµετεχόντων γενετικοί δείκτες της RGS2 όπως ο 

πολυµορφισµός rs4606, στο 5ο εξώνιο του Rgs2, ο οποίος είχε συσχετισθεί και 

παλαιότερα µε την έκφραση της πρωτεΐνης RGS2, συνδέθηκε επίσης µε συµπεριφορά 

εσωστρέφειας (κύριο χαρακτηριστικό της αγχώδους κοινωνικής διαταραχής) καθώς 

και µε αυξηµένη ενεργοποίηση του µεταιχµιακού συστήµατος (στον κεντρικό 

εγκεφαλικό λοβό και την αµυγδαλή) κατά την επεξεργασία συναισθηµάτων 

(εγκεφαλικοί φαινότυποι που σχετίζονται µε κοινωνικό άγχος). Επίσης ο γονότυπος 

rs4606 εξηγούσε το 10% έως 15% της διακύµανσης στην ενεργοποίηση της 

αµυγδαλής και του κεντρικού εγκεφαλικού λοβού ως απόκριση σε συναισθηµατικά 

πρόσωπα (Smoller et al., 2008). 

Περεταίρω µελέτες για την επιβεβαίωση του ρόλου της RGS2 έγιναν σε ένα 

ζωικό µοντέλο ποντικών τα οποία έφεραν µία µετάλλαξη η οποία προκαλεί 

χαµηλότερη έκφραση του γονιδίου Rgs2 (Lifschytz et al., 2012). Στα πειράµατα 

χρησιµοποιήθηκαν ποντικοί ετερόζυγοι ή οµόζυγοι για αυτή τη µετάλλαξη, ή άγριου 

τύπου (WT). Τα ποντίκια υποβλήθηκαν σε µία σειρά δοκιµασιών συµπεριφοράς που 

ανιχνεύουν την αγχώδη ή καταθλιπτική συµπεριφορά όπως η δοκιµασία 

εξαναγκασµένης κολύµβησης (∆ΕΚ), δοκιµή ελέγχου αναστολής τροφοδοσίας σε νέο 

είδος φαγητού (∆ΑΤ), υπερυψωµένος λαβυρίνθος Τ (ΥΛΤ) για την αξιολόγηση των 

επιπέδων άγχους όπως και σε δοκιµή κοινωνικότητας τριών θαλάµων. Τα 

αποτελέσµατα της ∆ΑΤ έδειξαν ότι τα οµόζυγα ποντίκια εµφάνισαν πιο καταθλιπτική 

συµπεριφορά σε σχέση µε τα Rgs2 ετερόζυγα ή WT ποντίκια. Μια αντίστοιχη τάση 

δείχθηκε επίσης από τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών ∆ΕΚ και ΥΛΤ αλλά και 

κοινωνικότητας όπου τα οµόζυγα και τα ετερόζυγα στη µεταλλαγή ποντίκια φάνηκε 

να είναι πιο ανήσυχα και λιγότερο κοινωνικά από ό, τι τα WT ποντίκια (Lifschytz et 
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al., 2012). Τα αποτελέσµατα αυτά αποδεικνύουν για πρώτη φορά ότι ένα γονίδιο που 

επηρεάζει το άγχος στα ποντίκια συνδέεται µε ενδιάµεσους φαινοτύπους ανθρώπινων 

αγχωδών διαταραχών σε πολλαπλά επίπεδα αξιολόγησης, όπως η ιδιοσυγκρασία στην 

παιδική ηλικία, η προσωπικότητα των ενηλίκων και η λειτουργία του εγκεφάλου.  

Οι προαναφερθείσες έρευνες έδειξαν ότι ορισµένες γενετικές συνιστώσες για το 

άγχος είναι εξελικτικά συντηρηµένες. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι κατά την εµβρυική 

ζωή στις περιοχές του εγκεφάλου όπου ο κ-OR συνεκφράζεται σε υψηλά επίπεδα µε 

τις δυο υπό µελέτη RGS πρωτεΐνες το επίπεδο έκφρασης της RGS2 είναι κατά πολύ 

υψηλότερο της RGS4 ενώ µετά τη γέννηση αυτή η σχέση τροποποιείται µε το πέρας 

των ετών µε την RGS2 να εκφράζεται σταδιακά λιγότερο σε σχέση µε την RGS4 και 

αλλού να εµφανίζει είτε ίσα επίπεδα έκφρασης µε αυτή είτε χαµηλότερα στις 

πλούσιες σε κ-OR περιοχές (Allen Brain Atlas). Τα αποτελέσµατα της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής έδειξαν για πρώτη φορά συσχέτιση τόσο της RGS2 όσο και 

της RGS4 µε τον κ-OR σε λειτουργικό επίπεδο. Βάσει των µελετών που 

προαναφέρθηκαν παρεµπόδιση της κ-OR σηµατοδότησης έχει ευεργετικά 

αποτελέσµατα έναντι του άγχους, της κατάθλιψης και της προεθιστικής 

συµπεριφοράς. Από την άλλη η RGS2 και σε µικρότερο βαθµό η RGS4 

παρεµποδίζουν την σηµατοδότησης του κ-OR απευαισθητοποιώντας τον υποδοχέα 

ενώ η µείωση της έκφρασης της RGS2 αυτή καθεαυτή οδηγεί τελικά σε αυξηµένες 

αγχώδεις αποκρίσεις. Για τον λόγο αυτό θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι και οι 

δύο RGS πρωτεΐνες που µελετήθηκαν, και ιδιαιτέρως η RGS2, θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ως ένα ελκυστικό εργαλείο για τη στόχευση της κ-OR σηµατοδότηση και 

ότι η φαρµακολογική τροποποίηση της λειτουργίας της RGS2 µπορεί να παρέχει µια 

νέα θεραπευτική προσέγγιση για τις αγχώδεις διαταραχές. Η επιλογή κατάλληλων κ-

εκλεκτικών αγωνιστών που θα οδηγούσαν σε αύξηση της αλληλεπίδρασης του κ-OR 

µε την RGS2 ή και την RGS4, ή η χρήση αναστολέων πρωτεασώµατος που θα 

µπορούσαν να διατηρήσουν σταθερό το επίπεδο των εν λόγω RGS πρωτεϊνών εντός 

του κυττάρου θα µπορούσαν να αποτελέσουν µια λύση προς αυτή την κατεύθυνση 

(Davydov and Varshavsky, 2000- Wang and Traynor, 2011). 

Οι οπιοειδείς υποδοχείς πέρα από τις RGS πρωτεΐνες µπορεί να αλληλεπιδρούν 

υπό φυσιολογικές συνθήκες και µε µια ποικιλία άλλων πρωτεϊνικών-εταίρων. Αυτές 

οι δυναµικές αλληλεπιδράσεις ξεκινούν από την ενδοκυτταρική όψη αυτών των 

υποδοχέων που χρησιµεύουν ως πλατφόρµες για προσκόλληση πρωτεϊνών 

ικριωµάτων που µε τη σειρά τους συγκεντρώνουν διάφορα πολυπρωτεϊνικά 
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σύµπλοκα καθένα εκ των οποίων διαθέτει διακριτά χαρακτηριστικά σηµατοδότησης. 

Τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις µπορούν να µεταβάλλουν την αποτελεσµατικότητα 

του εκάστοτε οπιοειδούς αγωνιστή σ’ ότι αφορά την κυτταρική σηµατοδότηση, την 

κυκλοφορία και τη στόχευση του υποδοχέα και των λοιπών αλληλεπιδρώντων 

µορίων, παίζοντας ρόλο στην εύρυθµη λειτουργία και στον υποκυτταρικό εντοπισµό 

των υποδοχέων αυτών, παρέχοντας ένα ικρίωµα το οποίο συνδέει τους οπιοειδείς 

υποδοχείς µε το δίκτυο του κυτταροσκελετού (Milligan, 2005-  Georgoussi, 2008- 

Georgoussi et al., 2012).  

Η σπινοφιλίνη είναι µια πρωτεΐνη ικριώµατος που φέρει πολλά λειτουργικά 

δοµικά µοτίβα, και εκφράζεται ιδιαιτέρως εµπλουτισµένη στις δενδριτικές άκανθες 

δρώντας ως οργανωτής του κυτταροσκελετού της ακτίνης και της µορφολογίας των 

δενδριτών, ρυθµίζοντας την πυκνότητα, τη συναπτική πλαστικότητα και την 

νευρωνική µετανάστευση. Έχει αναφερθεί ότι αλληλεπιδρά µε έναν µεγάλο αριθµό 

πρωτεϊνών που περιλαµβάνουν RGS  πρωτεϊνες όπως η RGS2, η RGS16, η GAIP, η 

RGS8 (Wang et al., 2005- Fujii et al., 2008), µε GPCRs όπως ο α2-αδρενεργικός  

(Wang and Limbird, 2007), κυτταροσκελετικές πρωτεΐνες και πρωτεΐνες 

προσκόλλησης, ένζυµα, αρρεστίνες, διαύλoυς ιόντων,  GEFs (guanine nucleotide 

exchanging factors), όπως και κανάλια ιόντων µεταξύ άλλων (Sarrouilhe et al., 2006- 

Wang and Limbird, 2002-  Fujii et al., 2008- Kimura et al., 2007 - Wang et al., 2004). 

Παρατηρήσεις σε knockout ποντίκια έδειξαν ότι η σπινοφιλίνη εµπλέκεται στις οξείες 

και χρόνιες δράσεις των οπιοειδών, ενώ έχει αναφερθεί ότι σε κυτταρικό επίπεδο η 

σπινοφιλίνη επηρεάζει τις µ-OR λειτουργικές αποκρίσεις προάγοντας την 

ενδοκυττάρωση και αναστέλλοντας την µ-OR σηµατοδότηση σε εκχυλίσµατα από το 

ραβδωτό σώµα του εγκεφάλου ποντικών (Charlton et al., 2008).  

Πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα από το εργαστήριό µας απέδειξαν ότι η 

σπινοφιλίνη αλληλεπιδρά µε τους µ- και δ-οπιοειδείς υποδοχείς ιδιοσύστατα σε 

κύτταρα ΗΕΚ293, µια αλληλεπίδραση η οποία µεταβάλλεται κατά τη χορήγηση 

αγωνιστή και ενισχύεται µετά την επίδραση φορσκολίνης τόσο για τον µ-OR όσο και 

τον δ-ΟR. H σπινοφιλίνη δείξαµε επίσης ότι αλληλεπιδρά µε την RGS4 και τις Gα 

και Gβγ υποµονάδες των G πρωτεϊνών και σε συνδυασµό µε τους υποδοχείς 

σχηµατίζουν ένα πολυ-πρωτεϊνικό σύµπλοκο στη συντηρηµένη περιοχή των 

καρβοξυτελικών άκρων των µ και δ-οπιοειδών υποδοχέων. Η έκφραση της 

σπινοφιλίνης στα κύτταρα ΗΕΚ293 ενίσχυσε την αναστολή της AC και µείωσε την 

ERK1,2 φωσφορυλίωση διαµεσολαβούµενη από τον δ-OR ενώ δεν επηρέασε την 
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σηµατοδότηση του µ-OR (Fourla et al., 2012). Συλλογικά, αυτά τα ευρήµατα 

υποδηλώνουν ότι η σπινοφιλίνη συνδέεται και µε τον µ και τον δ-οπιοειδή υποδοχέα 

στα κύτταρα HEK293 λαµβάνοντας µέρος σε ένα πολυµερές σύµπλοκο 

σηµατοδότησης το οποίο εµφανίζει ένα διαφορικό ρυθµιστικό ρόλο στη 

σηµατοδότηση των οπιοειδών υποδοχέων ανάλογα µε τον υποδοχέα και τις G 

πρωτεΐνες που συµµετέχουν. Με δεδοµένο ότι η σπινοφιλίνη αλληλεπιδρά τόσο µε 

την RGS2 όσο και µε την RGS4 και εµφανίζει επίσης τροποποιητική επίδραση στα 

σηµατοδοτικά µονοπάτια του δ-OR θα ήταν χρήσιµο να διερευνηθεί και ο ρόλος της 

στη σηµατοδότηση του κ-οπιοειδούς υποδοχέα καθώς και τον αν η παρουσία της 

επηρεάζει την δράση της RGS4 και της RGS2 στον κ-OR 

 
Προκειµένου να κατανοηθούν οι πτυχές της κυτταρικής σηµατοδότησης που 

ευθύνονται για την απευαισθητοποίηση, την εσωτερίκευση και τον έλεγχο της 

υποκκυταρικής κυκλοφορίας των οπιοειδών υποδοχέων έχουν γίνει σηµαντικές 

προσπάθειες. Οι µηχανισµοί αυτοί ρυθµίζονται από έναν συνεχώς αυξανόµενο αριθµό 

κυτταροσκελετικών πρωτεϊνών – ικριωµάτων, πρωτεϊνών που περιέχουν δοµικά 

µοτίβα που επιτρέπουν αλληλεπιδράσεις ρυθµιστικών πρωτεϊνών µεταξύ τους ή και 

µε πρωτεΐνες µοριακούς συνοδούς (molecular chaperones). Η ενδοκυττάρια τύχη των 

οπιοειδών υποδοχέων, το αν θα αποικοδοµηθούν ή θα ανακυκλωθούν, εξαρτάται α) 

από το είδος του υποδοχέα (σε ποια τάξη υποδοχέων ανήκει Α ή Β), β) από το µοτίβο 

της φωσφορυλίωσής τους από τις GRK κινάσες ή τις PKA, PKC, γ) από το είδος του 

αγωνιστή που τους έχει ενεργοποιήσει, δ) από τον υπότυπο της β-αρρεστίνης που 

προσδένεται σ’ αυτούς και ε) από τα µόρια µε τα οποία θα αλληλεπιδράσει η β-

αρρεστίνη στα ενδοκυττωτικά κυστίδια. Έτσι οι µ-OR και κ-OR οδηγούνται κυρίως 

σε ανακύκλωση (υποδοχείς τάξης Α), ενώ ο δ-OR είτε ανακυκλώνεται είτε 

αποικοδοµείται (υποδοχέας τάξης Β). Στην παρούσα διδακτορική διατριβή δείχθηκε η 

συµβολή της RGS4 πρωτεΐνης στο µονοπάτι της απευαισθητοποίησης του δ-OR αλλά 

ο τρόπος µε τον οποίο δρα και τροποποιεί ή όχι τη δράση των GRKs και των β-

αρρεστινών µένει να διερευνηθεί. Η αποσαφήνιση του µηχανισµού δράσης και της 

δυναµικής αυτών των περίπλοκων µοριακών µηχανισµών θα βοηθήσει στην 

καλύτερη κατανόηση της οπιοειδούς δράσης αλλά θα συµβάλλει και στην ανεύρεση 

νέων φαρµακολογικών στόχων για το σχεδιασµό σκευασµάτων µε µειωµένες 

παρενέργειες. 
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Η δράση των µ- και δ-οπιοειδών υποδοχέων είναι θετική στην πρόκληση 

αναλγησίας ενώ αντίθετα η δράση του κ-OR µπορεί να είναι διτή, θετικά αναλγητική 

περιφερειακά αλλά αλγαισθητική στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο µυελό όπου 

αναστέλλει την καθοδική οδό αναλγησίας (Pan et al., 2000- McDonald and Lambert, 

2005) και παράλληλα ενισχύει τις κεντρικά ελεγχόµενες αγχώδεις αποκρίσεις. 

Εξαιτίας του γεγονότος αυτού θα ήταν χρήσιµο για την περίπτωση των µ-OR και δ-

OR να κατασκευασθούν αναστολείς και παρεµποδιστές της GAP ενεργότητας της 

RGS4 προς τους µ-OR και δ-OR, και της RGS2 ως προς τον δ-OR. Αντιθέτως στην 

περίπτωση του κ-OR θα ήταν σκόπιµη η ενίσχυση της GAP ενεργότητας των δυο 

RGS πρωτεϊνών και όλα τα παραπάνω θα έπρεπε να γίνουν µε απόλυτη εξειδίκευση 

ως προς τους κυτταρικούς πληθυσµούς των οποίων τη δραστηριότητα θα θέλαµε να 

τροποποιήσουµε κάθε φορά.  

Σε ότι αφορά την εύρεση µορίων αναστολέων που να στοχεύουν την RGS4 

καθώς και άλλες RGS πρωτεΐνες ήδη έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες από την 

ερευνητική οµάδα του John Traynor και του Richard Neubig (Sjögren et al., 2010- 

Roman and Traynor, 2011). Από την οµάδα αυτή έγινε προσπάθεια να 

κατασκευασθούν µικρά κυκλικά πεπτίδια, τα οποία παρεµποδίζουν την GAP 

δραστικότητα της RGS4 (Jin et al., 2004α) µιµούµενα την περιοχή-διακόπτη της Gαi 

υποµονάδας, διακόπτοντας την αλληλεπίδραση της µε την RGS4 εντός του RGS box 

δοµικού µοτίβου. Τελικά ένα µικρό κυκλικό οκταπεπτίδιο, το YJ34, βρέθηκε να 

αναστέλλει τη GAP δραστικότητα της RGS4 σε συγκέντρωση 26 µM (Jin et al., 

2004β). Ακόµα δυο πεπτίδια που εµπόδιζαν απευθείας την RGS4 να αλληλεπιδράσει 

µε την Gαi1 ταυτοποιήθηκαν και εµφάνιζαν εξειδίκευση ως προς την RGS4 και όχι 

έναντι των RGS7, 16 and 19 (Roof et al., 2008). Οµοίως η οµάδα του Wang 

χρησιµοποιώντας την RGS4 ως δόλωµα σε σύστηµα ζύµης δυο υβριδίων έλεγξε 

βιβλιοθήκη τυχαίων πεπτιδίων και βρήκε µια µοναδική πεπτιδική αλληλουχία που 

µπλόκαρε την αλληλεπίδραση RGS4-Gαi1 που εµφάνιζε εκλεκτικότητα συγκρινόµενη 

µε την RGS7 και ανέστειλε την λειτουργία GAP της RGS4 (Wang et al., 2008). Από 

την οµάδα Traynor/Neubig έγινε περαιτέρω προσπάθεια να κατασκευασθούν µικρά 

µόρια – αναστολείς της RGS4 χρησιµοποιώντας την τεχνική ανίχνευσης πρωτεϊνικών 

αλληλεπιδράσεων µε χρήση κυτταροµετρίας ροής προκειµένου να ανιχνεύσουν την 

αλληλεπίδραση µεταξύ µιας ακινητοποιηµένης σε σφαιριδία πρωτεΐνης RGS και µιας 

επισηµασµένης µε φθορίζον µόριο υποµονάδας Goα, ως αλληλεπιδρών εταίρος, και 

έτσι ανακάλυψαν την ουσία methyl-N-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-4-nitrobenzene 
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sulfinimidoate (CCG-4986) (Roman et al., 2007). Η ουσία αυτή που είναι ένα µη 

πεπτιδικό συστατικό, προσδένεται στην RGS4 και αναστέλλει την GAP ενεργότητα 

της in vitro καθώς και τη δράση της στη σηµατοδότηση του µ-OR στην αδενυλική 

κυκλάση. Η δράση του CCG-4986 παράγοντα είναι εξειδικευµένη για την RGS4 και 

δεν επιδρά σε άλλες RGS πρωτεΐνες (Roman et al., 2007) και  οφείλεται στο ότι το 

φάρµακο αυτό τροποποιεί οµοιοπολικά την Cys148, σε αλλοστερική θέση της RGS 

Box περιοχής της RGS4 (Roman et al., 2010). Συνδυασµός της παραπάνω τεχνικής µε 

την τεχνική µεταφοράς ενέργειας φθορισµού (FRET) οδήγησε στην εύρεση  δυο 

ακόµα αναστολέων των µορίων CCG-63802 και  CCG-63808 που είχαν 10 φορές πιο 

εκλεκτική δράση ως προς την αναστολή της RGS4 αλλά δρούσαν µε αναστρέψιµο 

τρόπο (Blazer et al., 2010).  

Οι µέχρι στιγµής έρευνες σε παγκόσµιο επίπεδο εστιάζονται κυρίως στην 

εύρεση αναστολέων της δραστικότητας των RGS πρωτεϊνών κυρίως στοχεύοντας 

στις αλληλεπιδρώσες επιφάνειες µεταξύ Gα υποµονάδων και RGS. Η εύρεση 

απευθείας αλληλεπιδράσεων µε τους υποδοχείς ανοίγει νέο δρόµο προς αυτή την 

κατεύθυνση δίνοντας νέες επιφάνειες στόχους. Μέχρι στιγµής δεν έχουν αναφερθεί 

προσπάθειες προς την αντίθετη κατεύθυνση, αυτή της ενίσχυσης της δράσης των 

RGS που θα µπορούσαν να αποτελέσουν σηµαντικό εργαλείο στη διαχείριση της 

δραστηριότητας των υποδοχέων στο επίπεδο της µεταγωγής σήµατος στο εσωτερικό 

του κυττάρου. Όπως δείχθηκε από την παρούσα διδακτορική διατριβή τόσο η RGS2 

όσο και η RGS4 θα µπορούσαν να αποτελέσουν σηµαντικά εργαλεία στον χειρισµό 

των οπιοειδών υποδοχέων είτε προς την κατεύθυνσης της ενίσχυσης των 

καταπραϋντικών ιδιοτήτων τους είτε προς την αναστολή των δυσάρεστων όπως η 

δυσφορία και ο εθισµός.  
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VII. Περίληψη 

 

Αλληλεπιδράσεις των επταελικοειδών υποδοχέων µε διάφορες πρωτεΐνες. 

Χαρακτηρισµός νέων σηµατοδοτικών µονοπατιών. 

 

Οι οπιοειδείς υποδοχείς (OR), µ, δ, κ και NOP, είναι µέλη των επταελικοειδών 

υποδοχέων που συζεύγνυνται µε G πρωτεΐνες (7ΤΜ ή GPCR), οι οποίοι αποτελούν 

τη µεγαλύτερη υπεροικογένεια υποδοχέων και έναν από τους κύριους 

φαρµακολογικούς στόχους λόγω της υψηλής φυσιολογικής τους σηµασίας. Οι OR 

ρυθµίζουν µια ποικιλία φυσιολογικών αποκρίσεων στο νευρικό σύστηµα, µε 

κυριότερη την αναλγησία. Τα οπιοειδή φάρµακα είναι τα πιο ισχυρά και 

αποτελεσµατικά αναλγητικά έναντι στον οξύ πόνο, όµως η παρατεταµένη χρήση τους 

οδηγεί σε φαινόµενα ανοχής και εξάρτησης. Γι’ αυτό υπάρχει έντονο ενδιαφέρον 

στην αποσαφήνιση των µηχανισµών που εµπλέκονται στα φαινόµενα αυτά 

προκειµένου να σχεδιαστούν πιο αποτελεσµατικά φάρµακα χωρίς τέτοιες 

παρενέργειες. Η σηµατοδότηση των οπιοειδών υποδοχέων γίνεται κυρίως µέσω της 

ενεργοποίησης των Gi/o πρωτεϊνών που µε τη σειρά τους ρυθµίζουν κατάλληλους 

τελεστές. Πέρα όµως από αυτούς τους κλασσικούς αλληλεπιδρώντες εταίρους οι OR 

έχουν την ικανότητα να αλληλεπιδρούν και µε πολλές άλλες πρωτεΐνες κυρίως µέσω 

των περιοχών της τρίτης ενδοκυτταρικής τους θηλιάς (i3L) και του καρβοξυτελικού 

τους άκρου (CT) (Georgoussi et al., 2006-  Georgoussi, 2008- Georgoussi et al., 

2012). Οι αλληλεπιδράσεις αυτές επηρεάζουν όχι µόνο την σηµατοδότηση των OR 

αλλά και την εν γένει εύρυθµη λειτουργία τους.  

Μια σηµαντική πρωτεϊνική οικογένεια που ελέγχει τη µεταγωγή σήµατος από 

τις G πρωτεΐνες βρέθηκε να είναι οι πρωτεΐνες Ρυθµιστές της κυτταρικής 

Σηµατοδότησης µέσω G πρωτεϊνών ή RGS πρωτεΐνες (Regulators of G protein 

signaling RGS). Ο πρωταρχικός τους ρόλος είναι η αλληλεπίδραση τους µε τις Gα 

υποµονάδες των G πρωτεϊνών και η επιτάχυνση της υδρόλυσης του GTP από τις 

τελευταίες οδηγώντας στη µείωση της σηµατοδότησης των GPCR. Μέλη της 

οικογένειας των RGS πρωτεϊνών είχε δειχθεί ότι πέρα από τις Gα πρωτεΐνες 

αλληλεπιδρούν επίσης µε υποδοχείς GPCR, τελεστές αλλά και µε άλλες ρυθµιστικές 

πρωτεΐνες, προσδίδοντας τους έναν ιδιαίτερο οργανωτικό ρόλο στη λειτουργία του 
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κυττάρου και καθιστώντας τις RGS πρωτεΐνες µόρια υψηλού φαρµακολογικού 

ενδιαφέροντος. 

Παρελθόντα πειράµατα in vitro συγκατακρήµνισης, του εργαστηρίου 

Κυτταρικής Σηµατοδότησης και Μοριακής Φαρµακολογίας, µε τη χρήση GST-

χιµαιρικών πεπτιδίων των καρβοξυτελικών άκρων των µ-OR και δ-OR (µ-CT και δ-

CT αντίστοιχα) και της τρίτης ενδοκυτταρικής θηλιάς του δ-OR (δ-i3L), έδειξαν ότι η 

RGS4, ένα µέλος της B/R4 υποοικογένειας, αλληλεπιδρά και µε τους δυο υποδοχείς 

στις περιοχές αυτές (Georgoussi et al., 2006- Leontiadis et al., 2009). Η 

αλληλεπίδραση της RGS4 στα καρβοξυτελικά άκρα των υποδοχέων αυτών γίνεται 

στην περιοχή που σχηµατίζει µια 8η αµφιπαθική α-έλικα (έλικα VIII), σηµείο επαφής 

των OR και για άλλες πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις όπως αυτή των STAT5A/B 

((Mazarakou and Georgoussi, 2005- Georganta et al., 2010), της σπινοφιλίνης (Fourla 

et al., 2012) και άλλων πρωτεϊνών (Georgoussi et al., 2012). Βρέθηκε επίσης  ότι η 

RGS4 είναι αρνητικός ρυθµιστής της κυτταρικής σηµατοδότησης των µ-OR και δ-OR 

(Georgoussi et al., 2006- Leontiadis et al., 2009). Τέλος, αποδείχθηκε για πρώτη φορά 

ότι η RGS4 παίξει το ρόλο «µοριακού φίλτρου» καθοδηγώντας τους µ-OR και δ-OR 

να αλληλεπιδράσουν µε συγκεκριµένο διαφορετικό υποπληθυσµό Gα υποµονάδων 

των G πρωτεϊνών (Leontiadis et al., 2009).  

Καµία πληροφορία για τον ρόλο των RGS πρωτεϊνών δεν υπάρχει για τον κ-

OR. Για τον λόγο αυτό σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να ελέγξουµε αν οι RGS 

πρωτεΐνες της Β/R4 υποοικογένειας αλληλεπιδρούν µε τον κ-OR και αν ναι, ποιος 

είναι ο ρόλος τους στη σηµατοδότηση του κ-OR και των G πρωτεϊνών µε τις οποίες ο 

τελευταίος συζεύγνυται. Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι ο κ-OR µπορεί να 

αλληλεπιδράσει και µε την RGS4 και µε την RGS2 τόσο in vitro όσο και in vivo. Η 

δηµιουργία GST-χιµαιρικών πεπτιδίων του καρβοξυτελικού άκρου  του κ-OR (κ-CT) 

έδειξε ότι η RGS4 αλληλεπιδρά επίσης εντός της έλικας VIII ενώ η RGS2 

αλληλεπιδρά µε το τελικό µη συντηρηµένο άκρο του κ-CT όσο και του δ-CT. 

Επιπλέον η συνέκφραση της RGS4 ή της RGS2 σε κύτταρα 293F που εκφράζουν τον 

κ-OR έδειξε ότι και οι δυο RGS  πρωτεΐνες  προάγουν την επιλεκτική και διαφορική 

σύζευξη του κ-OR µε συγκεκριµένο υποπληθυσµό των Gαi/o υποµονάδων.  

Σε ότι αφορά τον φυσιολογικό ρόλο των RGS4 και RGS2 στις ελεγχόµενες 

από τον κ-OR κυτταρικές αποκρίσεις βρήκαµε ότι τόσο η RGS4 όσο και η RGS2 

ανέστειλαν την καταστολή της αδενυλικής κυκλάσης που ελέγχει ο κ-OR, αλλά όχι ο 

δ-OR, µε την RGS2 να έχει ισχυρότερη επίδραση στο µονοπάτι αυτό. Επίσης οι 
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RGS4 και RGS2 µείωσαν την ενεργοποίηση των ERK1,2 κινασών που 

σηµατοδοτούσε ο κ-OR. Τέλος, βρήκαµε ότι παρόλο που  καµία από τις δυο RGS δεν 

επηρεάζει την εσωτερίκευση του κ-OR, η RGS4 επιταχύνει την εσωτερίκευση του δ-

OR.   

Τα ευρήµατά µας καταδεικνύουν ότι οι RGS4 και RGS2 πρωτεΐνες είναι δυο 

νέοι αρνητικοί ρυθµιστές στην σηµατοδότηση των κ-OR και δ-OR. Εµφανίζουν 

διαφορικό ρυθµιστικό ρόλο στα σηµατοδοτικά µονοπάτια καθενός OR, µε ρόλο 

κλειδί στην καθοδήγηση της σύζευξής τους µε τις Gα υποµονάδες και µπορούν να 

αποτελέσουν ενδιαφέροντες φαρµακολογικούς στόχους για τον έλεγχο της δράσης 

των οπιοειδών.  
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Summary 
 

Protein-protein interactions of the heptahelical receptors: 

Identification of new signaling pathways  

 

Οpioid receptors (OR) (subtypes µ, δ, κ and NOP) belong to the superfamily of 

the Heptahelical G protein-coupled receptors (7TM or GPCRs), the largest class of 

receptors in the human genome and common targets for therapeutics. ORs mediate 

their responses in the nervous system via coupling to members of the Gi/Go proteins 

to regulate the activity of various effector systems. Opioids are the most potent 

analgesics but prolonged administration leads to phenomena of tolerance and 

dependence thus there is a great interest towards understanding of OR signalling in an 

effort to develop new drugs devoid of adverse effects. Extended observations have 

demonstrated that the cytoplasmic face of the ORs is critical in mediating their signal 

through interactions not only with G proteins but also with multiple other proteins. 

These regulatory proteins play distinct roles in the regulation of the OR signalling, 

and in the fine tuning of these receptors. 

Regulators of G protein signalling (RGS) proteins is a class of proteins that 

modulate G protein signalling events by directly interacting with Gα subunits and 

accelerating the GTP hydrolysis, thus reducing GPCR signalling towards their 

effectors. RGS can also interact with many GPCRs, effectors and auxiliary proteins 

thus playing a key role in the cell functions, making them highly attractive as 

pharmacological targets (Abramow-Newerly et al., 2006).  Our previous in vitro 

studies have shown that a member of the B/R4 subfamily of RGS proteins such as 

RGS4 interacts directly with µ-OR and δ-OR within a conserved region in their C-

termini (µ-CT and δ-CT), forming a helix VIII, as well as within the δ-third 

intracellular loop (δ-i3L). RGS4 associates with µ-OR and δ-OR in living cells and 

forms selective complexes with Gαi/o proteins in a receptor dependent manner. 

Expression of RGS4 in HEK293 cells attenuated adenylyl cyclase inhibition mediated 

by µ-OR and agonist-mediated ERK1,2 phosphorylation for both receptors 

(Georgoussi et al., 2006- Leontiadis et al., 2009), suggesting for the first time that 

RGS4 is a negative modulator of µ-OR and δ-OR signalling.  

To deduce whether similar effects also occur for the κ-opioid receptor (κ-ΟR) 

and define the ability of other members of the B/R4 subfamily of RGS proteins, such 
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as RGS2, to interact with OR we generated fusion peptides encompassing the C-

terminus of κ-OR (κ-CT). Results from pull down experiments indicated that RGS2 

interacts with the κ-CT, the δ-CT and the δ-i3L but fails to interact with the µ-CT. 

RGS4-N-terminal domain is responsible for OR interaction. Mapping the sites of 

RGS2 interaction indicated that RGS2 interacts with the non conserved portion of the 

C-termini of ORs exhibiting a different docking site as compared to that of RGS4. 

Co-precipitation studies in living cells indicated that RGS2 and RGS4 associate with 

κ-ΟR constitutively and upon receptor activation and confer selectivity for coupling 

with a specific subset of G proteins in an RGS protein dependent manner. Expression 

of both RGS2 and/or RGS4, in 293F cells attenuated agonist mediated-adenylyl 

cyclase inhibition for κ-ΟR, but not δ-OR, with RGS2 exhibiting a more robust effect. 

RGS4 and RGS2 reduced κ-ΟR-mediated ERK1,2 phosphorylation whereas, RGS4 

accelerated agonist-induced internalization of the δ-OR but not of the κ-OR.  

Collectively, our observations demonstrate that RGS2 and RGS4 are novel interacting 

partners and negative modulators of κ-ΟR and δ-OR signalling. These two RGS 

proteins display a differential modulatory effect in each signalling pathway tested and 

play a key functional role by conferring selectivity for both κ-OR and δ-OR coupling 

with a specific subset of G proteins. Therefore they can be considered as attractive 

new pharmacological targets to manipulate opioid receptors signalling.   
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receptor signaling

Maria-Pagona Papakonstantinou 1, Christos Karoussiotis, Zafiroula Georgoussi ⁎
Laboratory of Cellular Signalling and Molecular Pharmacology, Institute of Biosciences and Applications, National Centre for Scientific Research “Demokritos”, Athens, Greece

a b s t r a c ta r t i c l e i n f o

Article history:
Received 5 August 2014
Received in revised form 10 September 2014
Accepted 23 September 2014
Available online 5 October 2014

Keywords:
κ-opioid receptor
Regulators of G protein signaling
G proteins
Receptor–protein interactions
Signaling complex
Internalization

Previous studies have shown that RGS4 associates with the C-termini of μ- and δ-opioid receptors in living cells
and plays a key role in Gi/Go protein coupling selectivity and signalling of these receptors [12,20]. To deduce
whether similar effects also occur for the κ-opioid receptor (κ-ΟR) and define the ability of members of the
Regulators of G protein Signaling (RGS) of the B/R4 subfamily to interact with κ-ΟR subdomains we generated
glutathione S-transferase fusion peptides encompassing the carboxyl-termini of κ-OR (κ-CT). Results from pull
down experiments indicated that RGS2 and RGS4 directly interact within different domains of the κ-CT. Co-
precipitation studies in living cells indicated that RGS2 and RGS4 associate with κ-ΟR constitutively and upon
receptor activation and confer selectivity for coupling with a specific subset of G proteins. Expression of both
members, RGS2 and/or RGS4, in 293 F cells attenuated κ-agonist mediated-adenylyl cyclase inhibition and
extracellular signal regulated kinase (ERK1,2) phosphorylation with a different amplitude in their modulatory
effect in κ-ΟR signaling. Our findings demonstrate that RGS2 and RGS4 are new interacting partners that play
key roles in G protein coupling to negatively regulate κ-ΟR signaling.

© 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

1. Introduction

κ-opioid receptor (κ-OR) belongs to the superfamily of GPCRs dis-
tributed in the central and peripheral nervous system, expressed also
in the intestinal tract andmediates the diverse effects of opioids ranging
from pain perception, neurotransmitter release, respiratory depression,
to regulation of intestinal motility amongst others. The κ-OR is coupled
to pertussis toxin-sensitive G proteins [40] to inhibit adenylyl cyclase

[28] and to regulate voltage-sensitive Ca2+ channels, inositol trisphos-
phate formation [25] and phosphorylation of ERK1,2 kinases [34].

Experimental evidence has demonstrated that opioid receptors
(ORs) can physically interact with a variety of accessory proteins,
confirming that their signal transductionmechanisms are not restricted
only to heterotrimeric G proteins [13]. Regulators of G protein signaling
(RGS) are a family of proteins that negativelymodulate GPCRs signalling
by interacting directly with G proteins [4,18]. Recent findings demon-
strate that RGS proteins also directly interact with various GPCRs and
serve as scaffolds regulating their function [1]. Employing pull down
assays utilizing the C-termini of the μ-OR and δ-OR (μ-CT and δ-CT)
have shown that RGS4 directly interacts with these receptors within
its N-terminal domain. These interactionswere part of a signalling com-
plex consisting of the opioid receptor, Gα, Gβγ and RGS4 [12]. RGS4 in-
teractions are also detected in living cells, and these associations confer
selectivity for μ-OR and δ-OR to pair with Gα subunits upon opioid
agonist administration and modulate their signalling. RGS4 was found
to reduce DAMGO-mediated adenylyl cyclase inhibition by μ-OR and at-
tenuate ERK1,2 phosphorylation by μ-OR and δ-OR in HEK293 cells [20].
The structural determinants responsible for RGS4 association were
found to rely on the proximal conserved region of the μ- and δ-CT that
forms helix VIII which is also the docking site for spinophilin [10,20]
and the transcription factors STAT5A and STAT5B [11,23].

There are a number of studies indicating the diverse agonist-specific
and species-specific signalling of κ-OR, the regulatory role this receptor
displays, and how this receptor is regulated and internalized upon acti-
vation [6,22]. However, little is known whether κ-ΟR associates with
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specific RGS proteins and how these proteins affect κ-OR signalling. The
present study, using GST-fusion peptides encompassing specific regions
of κ-OR, demonstrates the ability of κ-OR to interact with members of
the B/R4 subfamily of RGS proteins, such as RGS4 and RGS2, and defines
whether these interactions are influenced by the activated state of the
receptor in 293 F cells. Subsequently, we demonstrate that RGS proteins
pair with a specific subset of G proteins to negatively modulate κ-OR
signalling. Collectively, our data demonstrate that RGS2 and RGS4 are
new interacting partners of κ-OR and provide amolecular filter to select
a certain subtype of Gα subunits during κ-OR activation.

2. Materials and methods

2.1. Constructs and reagents

Hemagglutinin (HA)-tagged human RGS4 cDNA in pCDNA3, anti-
Goα (OCI) and anti-Giα2 (SG3) antisera were kindly provided by Prof.
G. Milligan, University of Glasgow, Scotland. The cDNAs of mouse
RGS2 in pCMV-Sport 6 (IMAGE clone from Open Biosystems) and
human κ-OR (hKOR) in pCR4-TOPO were kindly provided by Dr. H.
Hamm, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA. The 293 F cell line
(Invitrogen) was kindly provided by Dr. E. Stratikos, National Centre
for Scientific Research “Demokritos”, Athens, Greece. [3H]-adenine
(23 Ci/mmol)was fromAmershamPharmacia (Vienna, Austria). Opioid
ligand DSLET was purchased from Tocris (Cookson, MI, USA), whereas
the κ-agonist U-50,488H, the polyclonal flag and HA antibodies and all
other reagents were purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO,
USA). Protease inhibitors cocktail was purchased from Roche. TurboFect
in vitro transfection reagent, ECL Western blotting substrate and PAGE
protein markers were purchased from Thermo Scientific (Waltham,
Massachusetts, USA). Protein A and A/G plus sepharose beads and anti-
bodies against RGS4, RGS2, Giα1,3, and p-ERK1,2 were from Santa Cruz
Biotechnology (Santa Cruz, Dallas, Texas USA). Monoclonal anti-myc
and p44/42 (ERK1/2) MAPK antibodies were from Cell Signaling
Technology Inc. (Danvers, MA, USA), rabbit and mouse fluorescein iso-
thiocyanate (FITC) conjugated secondary antibodies were purchased
by Jackson Immunoresearch Laboratories (Suffolk, UK). Mouse and
anti-rabbit secondary antibodies conjugated with HRP were pur-
chased from KPL (Maryland, USA). [3H]-Diprenorphine (50.9 Ci/
mmol) was purchased from Perkin Elmer (Massachusetts, USA).

2.2. Generation of myc-κ-OR and HA-RGS2 for mammalian expression

For the generation of the human myc-κ-OR the total coding
sequence of the hκ-OR was selected (1143 bp, 380 amino acids). For
that reason the following primers were designed: forward 5′-GGAAAG
CTAGCATGGACTCCCCGATTCAGATC-3′ containing a NheI site and re-
verse 5′-GGAAAGGGCCCTCATACTGGTTTATTCA TCCCATC-3′ containing
an ApaI site. The digested PCR product was ligated to pA3M vector con-
taining a myc-tagging sequence (kindly provided by Prof. G. Mosialos,
University of Thessaloniki, Greece). Positive clones were verified by
sequence analysis. For the generation of themouse HA-RGS2 (96% iden-
tical to the human), two oligonucleotides partially complementary to
the 5′ and 3′ ends of the mouse RGS2, were designed: forward 5′-
ATTCGGATCCACAAAGTGCCA-TGTTCCTGGCTG-3′ containing a BamHI
site and reverse 5′-ATACCTCGAGTCATGTAGCATGGGGCTCCG-3′ con-
taining a XhoI site. The digested PCRproductwas ligatedwith a T4 ligase
to a pcDNA3 vector containing a HA-tagging sequence, kindly provided
by Dr G. Mosialos. Positive clones were selected and the presence of the
insert was verified by nucleotide sequence analysis.

2.3. Preparation of the GST-fusion peptides encompassing the κ-CT

For the production of the GST-fusion peptide encompassing the C-
terminus of κ-OR (κ-CT), the final 57 amino acids were generated
from a cDNA clone of the human κ-OR using the following primers:

forward 5′-CCCGAATTCTAGCCTGAAT CCCATTCTC-3′ containing an
EcoRI site and reverse 5′-GGGGCTCGAGAATCA TACTGGTTTATTCATC
CC-3′ containing an XhoΙ site. For the production of the truncated κ-
CT, ΔΝ25-κ-CT, encompassing the final 33 amino acids, the forward
primer 5 -GGGGGAATTCTCTGAAGATGAGGATGGAG-3 containing an
EcoRI site and the reverse primer 5′-GGGGCTCGAGAATCATACTGGTTT
ATTCAT CCC-3′, containing an XhoΙ site were employed. The PCR prod-
ucts were engineered into the pGEX-5x3vector (GE Healthcare). All
positive constructs were verified by nucleotide sequence analysis.
DNA from positive clones was transformed in E. coli BL21 cells and pro-
tein production was carried out after induction with 0.5 mM Isopropyl
β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) as described by Georgoussi et al.
[12]. GST-fusion peptides encompassing the i3L of δ-OR and the μ-CT
and δ-CT were generated from cDNA clones of the rat μ-OR and mouse
δ-OR respectively as described previously by Georgoussi et al. [12] and
Leontiadis et al. [20].

2.4. Purification of the recombinant RGS4 and its N-terminal deletion
construct

The cDNA for the recombinant 6xHis-tagged RGS4 from Rattus
norvegicus, presenting 97% identity with the human RGS4, was kind-
ly provided by Dr T.M. Wilkie, University of Texas, TX, USA. The
ΔΝRGS4-N-terminal deletion construct of RGS4, for E. coli expres-
sion, was generated as described by Leontiadis et al. [20]. Production
and purification of the recombinant RGS4 and ΔΝRGS4 proteins was
performed as described by Popov et al. [26]. Briefly for protein ex-
pression, 0.5 L of LB medium were inoculated with E. coli BL21 cells
expressing either the RGS4-His or the ΔΝRGS4-His in the presence
of ampicillin (100 μg/mL) or kanamycin (30 μg/mL) respectively,
and the proteins were expressed after induction with 0.5 mM IPTG
at 37 °C for 3.5 h. For the purification, cells were resuspended in
ice cold TBP buffer containing 50 mM Tris–HCl, pH 8.0, 20 mM β-
mercaptoethanol, 0.1 mM PMSF, 10 mM imidazole and protease in-
hibitors. Lysozyme was added at a final concentration of 0.2 mg/ml
and the bacteria were lysed by sonication. After centrifugation at
30,000 g for 30 min, soluble proteins were purified from the super-
natant by affinity chromatography using Ni-NTA agarose and eluted
at 200 mM imidazole and used for the assays.

2.5. GST pull down assays

Approximately 1 μMof theGST-fusion peptides encompassing the μ-
CT, δ-CT or κ-CT, or their truncated versionswere immobilized on gluta-
thione sepharose 4B beads using phosphate-buffered saline (PBS),
pH 7.4 at 4 °C, containing protease inhibitor cocktail, 0.2 mM PMSF,
20 μg/ml leupeptin and 20 μg/ml antipain. The mixture was washed
three times with PBS, and the immobilized fusion proteins were incu-
bated with purified recombinant 6×His-tagged RGS4 and ΔΝRGS4 for
15 min, or with lysates from HEK293 cells expressing the HA-RGS2,
for 30 min at 4 °C. The GST-slurry with the bound proteins was subse-
quently washed extensively with PBS containing 0.1% Igepal and
bound proteins were eluted and resolved as described by Georgoussi
et al. [12] and Leontiadis et al. [20].

2.6. Cell cultures and transfections

293 F cellswere cultured inDulbecco'smodified Eagle'smediumsup-
plemented with 10% fetal bovine serum, 2 mM glutamine, 100 units/ml
penicillin, and 100 μg/ml streptomycin in a humidified atmosphere
consisting of 5% CO2 and 95% air at 37 °C. Transfections were performed
using TurboFect in vitro transfection reagent (ThermoScientific) accord-
ing to the manufacturer's instructions. For the generation of the stable
cell line expressing the human myc-κ-OR, 293 F cells were transfected
with the hκ-OR in pA3Mvector. Clonal cell lines stably expressing the re-
ceptor were established upon selectionwith 0.5 mg/ml G418. The levels
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of expression of myc-κ-OR was determined by [3H]-diprenorphine satu-
ration binding of cell membranes as described byMorou and Georgoussi
[24] and western blotting. A clone expressing 3 pmole/mg of membrane
myc-κ-OR was maintained in the presence of 0.2 mg/ml G418 and used
for all experiments.

2.7. Membrane preparations

Confluent monolayers of 293 F cells stably expressing themyc-κ-OR
(myc-κ-293 F cells) were harvested, collected by centrifugation at
1500 rpm for 5 min and washed once with PBS at pH 7.5. Cell pellets
were resuspended in ice-cold membrane buffer consisting of 10 mM
Tris–HCl, pH 7.5, 0.1 mM EDTA, homogenized and centrifuged at
2000 rpm for 3 min at 4°. Supernatants were further centrifuged at
95,000 g for 30 min at 4°. The membrane pellet was resuspended in
ice-cold membrane buffer at a protein concentration of approximately
1 mg/ml and stored in aliquots at −80°. Rat brain membranes, used
for verification of G proteins, were prepared as described by Georgoussi
and Zioudrou [14].

2.8. Co-immunoprecipitation assays

Myc-κ-293 F cells were transiently transfected with HA-RGS2, HA-
RGS4 or with empty vector. 48 h post transfection, the cells were
stimulated or not, with the κ-OR selective opioid agonist U-50,488H
for 10 min and rinsed in PBS buffer containing 1 mM PMSF and 1 mM
sodium orthovanadate. Cells were lysed in lysis buffer containing 1%
Triton X-100, 10 mM Tris (pH 7.6), 5 mM EDTA, 50 mM NaCl, 50 mM
NaF, 30 mM Na4P2O7, supplemented with 1 μg/ml antipain, 1 μg/ml
leupeptin, 1 μg/mL benzamidine, complete EDTA-free inhibitors, 1 mM
PMSF and 1 mM sodium orthovanadate. Approximately 350–600 μg of
the clarified cell lysateswere incubated overnight at 4 °Cwith polyclon-
al antibodies against HA, Gαo, Gαi1,3, Gαi2, or the myc monoclonal an-
tibody. Cell lysates from untransfected cells were used as control.
Immune complexeswere recovered on protein A or protein A/G plus se-
pharose beads andwashed extensively. Protein sampleswere subjected
to western blotting. Immunoprecipitation of cell lysate proteins was
verified by immunoblotting using the appropriate antibodies as de-
scribed previously [24].

2.9. Western blotting

Protein samples were subjected to SDS-PAGE and electroblotted to
PVDF membranes. The membranes were blocked with 5% milk in PBS,
0.1% Tween for 60 min followed by an overnight incubation with the
appropriate antibody. Bound proteins were visualized using specific
antisera followed by horseradish–peroxidase-coupled secondary
antibodies as described by Swevers et al. [36]. Detection was
performed using the enhanced chemiluminescence (ECL) (Pierce-
Thermo Scientific) and a luminescent image analyzer (Fujifilm
LAS-4000).

2.10. Measurements of cAMP accumulation

Myc-κ-293 F cells were transiently transfected with HA-tagged
RGS2 and RGS4 or the empty vector and incubated in a medium con-
taining [3H]-adenine (1.5 μCi/well) for 24 h. The generation of [3H]-cy-
clic AMP was assessed in response to treatment of the cells with
50 μΜ forskolin and various concentrations of the opioid κ-OR agonist
U-50,488H (ranging from 0.01 nM to 10 μM) for 30 min in 37 °C in
the presence of 1 mM IBMX to inhibit phosphodiesterase activity. Sam-
ples were processed as described by Salomon et al. [33] and results are
calculated as the ratio of levels of [3H]-cAMP to total [3H]-adenine
nucleotides (×1000) and the data are presented as percentage of
forskolin-stimulated cAMP accumulation upon agonist treatment. The
radioactivity was measured by liquid scintillation counting (Liquid

Scintillation Analyzer, Packard). Analysis of the data was performed
using the Origin 7.5 software (Origin Lab Corporation, Northampton,
USA) as described by Fourla et al. [10].

2.11. Detection of MAPK phosphorylation

Myc-κ-293 F cells were transiently transfectedwith pcDNA3with or
without the cDNAs of RGS2 or RGS4 and cultured in 60 mm plates for
48 h. Sixteen hours before the addition of drugs, the culture medium
was removed and replaced by fresh serum-free medium. 200 nM of U-
50,488H was added to the cells and allowed to incubate at 37 °C for
the indicated times. Measurement of MAPK phosphorylation was
performed as described by Morou and Georgoussi [24].

2.12. Measurments of cell surface receptors by flow cytometry

Cells 293 F or HEK293 stably expressing the humanmyc-κ-OR or the
flag-δ-ORwere transfected with RGS2, RGS4 or pcDNA3 and treated for
8min and 40minwith 1 μMU-50,488H, or for 15min and 60min in the
presence of 1 μM DSLET respectively. Samples of 1 × 106 cells were ac-
quired and incubated overnight with a monoclonal anti-myc (1:100)
(Cell Signalling) or a polyclonal anti-flag antibody (1:300) (Sigma) at
4 °C under rotation. Cells were subsequently washed with ice cold PBS
containing 2% FBS, prior to 1 h incubation with an anti-mouse FITC
conjugated (1:100), or anti-rabbit FITC conjugated (1:200) secondary
antibodies (Jackson Immunoresearch Laboratories). Cells were exten-
sively washed and fixed with PBS in the presence of 2% formaldehyde
before analysis on a FACScan flow cytometer (Becton Dickinson
Immunocytometry Systems, Inc). Mean fluorescence intensity of
10,000 cells was collected for each sample. Internalized receptors
were calculated according to the equation: internalized receptors (% of
surface receptors) = 100% − [(the mean fluorescence of 10,000 live
cells upon drug treatment)/(the mean fluorescence of 10,000 live cells
without drug)] × 100% as described by Keith et al. [19].

2.13. Statistical analysis

Statistical analysis was performed using the Student's t-test. The
data are represented as mean ± SD or mean ± SEM. For western blot
analysis, all experiments were repeated at least three times and bands
were quantified by densitometric analysis with Gel-Pro Analyzer and
representative experiments are shown. Statistical significance is de-
scribed in each figure legend. The level of significance for all analyses
testing was set at P b 0.05.

3. Results

3.1. RGS4 and RGS2 directly interact with κ-OR

3.1.1. RGS4 interacts with κ-OR
Previous observations using the μ-CT, δ-CT and δ-i3L expressed as

GST-fusion peptides have shown that RGS4 directly interacts with μ
and δ-ORs within these intracellular domains [12,20]. To elucidate
whether RGS4 interacts also with the κ-OR, a GST-fusion peptide
encompassing the C-terminus of the human κ-OR (κ-CT) was con-
structed (Fig. 1A). Pull down experiments using purified recombi-
nant RGS4-His with the κ-CT and subsequent immunoblotting with
an anti-His antibody revealed a 26 kDa polypeptide corresponding
to RGS4, suggesting that the κ-OR interacts with RGS4 protein
(Fig. 1B, lane 2, Fig. 1C, lane 3). No band was detected using GST
alone in the presence of RGS4 (Fig. 1B, lane 1). These results provide
the first biochemical evidence for the direct interaction of RGS4 with
the human κ-OR.

The carboxyl-termini (CTs) of μ, δ and κ-ORs share a conserved do-
main consisting of a 20 amino acid (aa) stretch (SSLNPVLYAFLD
ENFKRCFR) forming helix VIII (Fig. 1A), known to be the docking site
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of RGS4 for the μ and δ-ORs [20]. To map the site of RGS4 interaction
within the κ-CT similar pull down experiments using a truncated por-
tion of the κ-CT, that lacks the first 25 aa of the κ-CT (ΔΝ25-κ-CT)
(Fig. 1A), were performed. As shown in Fig. 1Β (lane 3) no band corre-
sponding to RGS4 was detected using the ΔΝ25-κ-CT peptide. This
result suggests that RGS4 binds within the amino acids 323–347 of
the κ-CT.

Knowing that the N-terminus of RGS4 is responsible of μ and δ-OR
interaction [20], similar pull down experiments were performed using
the κ-CT together with a truncated mutant of RGS4-His, in which the
first 57 amino acids of the N-terminus were deleted (ΔΝRGS4). As
shown in Fig. 1C, no band was detected using the ΔΝRGS4 after immu-
noblotting with an anti-His antibody (lane 4), suggesting that the N-
terminal region of RGS4 is responsible for κ-OR association. No bands
were also detected using GST alone in the presence of RGS4 and/or
ΔΝRGS4 (Fig. 1C, lanes 1 and 2).

3.1.2. RGS2 directly interacts with κ-OR and δ-OR
Taking into account that RGS4 interacts with all three opioid recep-

tors (μ-OR, δ-OR, κ-OR) we wondered if there is any selectivity for RGS
protein coupling and tested the ability of RGS2, a member of the B/R4
subfamily, to interact with the ORs. For that reason the κ-CT, as well as
the μ and δ-CTs and the δ-i3L, were incubated with 400 μg of 293 F
cell lysates expressing theHA-tagged RGS2. As shown in Fig. 1D, incuba-
tion of RGS2 with the κ-CT and subsequent immunoblotting with an
anti-HA revealed a polypeptide corresponding to RGS2 (lane 3), as ver-
ified by the presence of a band in the same molecular weight corre-
sponding to HA-RGS2 in cell lysate (lane 10). Similarly, incubation of
RGS2 cell lysates with the δ-i3L and the δ-CT (lanes 4 and 5) revealed
a band corresponding to HA-RGS2. In contrast, no bands were detected
with the μ-CT (lane 2), GST alone (lane 1), or using the untransfected
cell lysates (lane 9), suggesting that RGS2 does not bind to the μ-CT
and displays a differential binding profile than that of κ-OR and δ-OR.
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To define the RGS2 binding sites within the CTs similar pull down
experiments were performed using truncated versions of the C-
termini of these receptors, such as a peptide that lacks the first 26 aa
of the δ-CT (ΔΝ26-δ-CT), a peptide that lacks the final 36 aa of the δ-
CT (ΔC36-δ-CT) as well as a region of the κ-CT (ΔΝ25-κ-CT) that lacks
the first 25 aa, close to transmembrane helix VII. As shown in Fig. 1D,
incubation of the ΔΝ26-δ-CT and the ΔΝ25-κ-CT, with cell lysates
expressing HA-RGS2 revealed a band corresponding to RGS2 (lanes 7
and 8). In contrast incubation of the ΔC36-δ-CT peptide fragment with
HA-RGS2 lysates failed to retain RGS2 binding as compared to the
amount of RGS2 detected in the full length κ- and δ-CTs (Fig. 1D, com-
pare lane 6 with 3 and 5 respectively). These results suggest that the
docking site of RGS2 resides within the truncated region encompassing
amino acids 348–380 and 337–372 corresponding to the non conserved
portion of the κ and δ-CTs respectively.

3.2. κ-OR forms tight complexes with RGS4 and RGS2 in 293 F cells

To confirm the interaction of RGS4 and RGS2 with κ-OR in a cellular
context and explore whether these interactions are influenced by the
activated state of the receptor, 293 F cells stably expressing the
human myc-κ-ΟR (myc-κ-293 F) were transiently transfected with
the HA-tagged RGS4 or RGS2. 48 h post-transfection, cells were stimu-
lated with 1 μM U-50,488H, a selective κ-opioid agonist, and lysates

from these cells were immunoprecipitated with the appropriate anti-
bodies and immunoblotted with an anti-HA antibody. As demonstrated
in Fig. 1E, the anti-myc antibody co-immunoprecipitated RGS4, as iden-
tified by a samemolecularweight band in the cell lysates (compare lanes
2, 3with 5). This bandwas absent inmock transfected cells (lane 1), thus
demonstrating thedirect interaction of RGS4with the κ-OR in 293 F cells.
Activation of the κ-OR with U-50,488H did not alter the levels of
immunoprecipitated RGS4, as compared with immunoprecipitated
RGS4 under unstimulated conditions (Fig. 1E, compare lane 2 with 3),
suggesting that RGS4 associates with κ-OR in an agonist independent
manner. Similarly, when myc-κ-293 F cells were transiently transfected
with HA-RGS2 and lysates were immunoprecipitated with the anti-
myc or anti-HA sera, a polypeptide corresponding to RGS2was revealed,
as compared to the levels of RGS2 expression in the same cell lysates
(Fig. 1F, compare lanes 2–4 with 5), suggesting that RGS2 interacts
with κ-OR. Collectively, these results demonstrate that RGS4 and RGS2
physically interact with human κ-OR in living cells and that activation
of this receptor is not a prerequisite for RGS2 or RGS4 association.

3.3. RGS4 and RGS2 form selective complexeswith Gα proteins in 293 F cells
expressing the κ-OR

We have previously demonstrated that RGS4 and Gα subunits form
in vitro a heterotrimeric complex with the C-termini of μ-OR and δ-OR

Fig. 1. RGS4 and RGS2 interactions with κ-OR. (A) Generation of opioid receptor GST-fusion subdomains. Amino acid composition of the human κ-CT (amino acids 323–380), the κ-CT
truncated fragment ΔΝ25-κ-CT (amino acids 348–380) which contains the final 33 amino acids of the κ-CT, the rat μ-CT (amino acids 329–398), and mouse δ-CT (amino acids 311–
372), the δ-CT truncated fragments: peptideΔΝ26-δ-CT (amino acids 337–372) of the final 36 amino acids of the δ-CΤ, the fragment peptide ΔC36-δ-CTwhich contains the 26 first amino
acids next to the seventh transmembrane domain (amino acids 311–336) and the peptide δ-i3L, containing amino acids 239–261 of the i3L of the mouse δ-ΟR. The conserved regions
shared between the three OR subtypes are underlined. Amino acids within the conserved motifs that differ between the three ORs are marked with bold letters. (B) In vitro binding of
RGS4 with the κ-CT. Upper panel: Wild type recombinant RGS4-His (0.3 μM) isolated from E. coli as described in Section 2.4, were incubated with the κ-CT (1 μΜ) (lane 2) or the
ΔΝ25-κ-CT (lane 3) or GST alone (lane 1) in the presence of PBS containing protease inhibitors for 15 min at 4oC. Bound proteins were visualized after SDS-PAGE and immunoblotting
using an anti-His antibody (1:3000). (C) RGS4 interacts via its N-terminal domain with the κ-CT. Upper panel: Wild type recombinant 6×His-tagged RGS4 (0.3 μM) (lanes 1,3) and
ΔΝRGS4 (0.3 μΜ) (lanes 2,4) isolated from E. coliwere incubatedwith the κ-CT (1 μΜ) (lanes 3,4) of GST alone (lanes 1,2) as described in Fig. 1B. Bound proteinswere analyzedbyWestern
Blotting and detected using an anti-His antibody (1:3000). (D) RGS2 interacts in vitrowith δ-OR and κ-ORwithin their final carboxy-terminal portion but not with the μ-CT. 400 μg of HA-
RGS2 expressing 293 F cells lysateswere incubatedwith approximately 1 μΜof theGST fusions encompassing the μ-CT,κ-CT, δ-i3L, δ-CT, the truncated fragmentsΔC36-δ-CT,ΔΝ26-δ-CT of
the δ-CT andΔΝ25-κ-CT of the κ-CT, or GST alone. Protein complexes were separated on 14% SDS-PAGE and bound RGS2was detectedwith an anti-HA antibody (1:1000). Lanes 9 and 10,
represent untransfected or RGS2 transfected cell lysates respectively. RGS2 expressing cell lysates failed to interact with the μ-CT, the ΔC36-δ-CT, or GST alone (lanes 2, 6 and 1 respec-
tively). Lower panels of B, C and D: The amount of GST fusions loaded was verified after stripping and reprobing with a GST antibody (1:7000). Results shown are representative of four
independent experiments. (E) κ-OR interacts with RGS4 in 293 F cells. Myc-κ-293 F cells were transfected with 5 μg of HA-RGS4 and stimulated or not with 1 μMU-50,488H for 10 min.
Immunoprecipitation of the cell lysates using an anti-myc antibody revealed thepresence of co-precipitatedHA-RGS4 (upper panel, lanes 2–3). Thepresence of HA-RGS4 in cell lysates and
in the immunoprecipitates was verified using an anti-HA antibody (upper panel, lanes 5,4 respectively). The presence of κ-OR was visualized in the same samples after stripping and
reprobing with the anti-myc antibody (lower panel, lanes 2–5). Lane 1 represents immunoprecipitated mock transfected cell lysates. Quantification of co-immunoprecipitated RGS4 by
the myc antibody (lanes 2,3 upper panel) was performed by densitometric analysis and normalization with the immunoprecipitated myc-κ-OR (lanes 2,3, lower panel). The ratio of
the untreated cells was taken as 1. Data represent mean ± SD of at least three independent experiments. Student's t-test was used for the statistical analysis. (F) κ-OR interacts with
RGS2 in 293 F cells. Myc-κ-293 F cells co-expressing HA-RGS2 were stimulated or not with agonist as above. Immunoprecipitation of the cell lysates was performed using anti-myc or
anti-HA antibodies as described in Section 2.8. Lanes 2 and 3 represent anti-myc precipitated HA-RGS2 of the untreated and treated cell lysates respectively. The presence of HA-RGS2
was verified in cell lysates and in the immunoprecipitates using an anti-HA serum (upper panel, lanes 5 and 4 respectively). Mock transfected cells were used as control (lane 1). The pres-
ence of κ-OR in all samples was verified after reprobing with an anti-myc antibody (lower panel, lanes 2–5). Quantification of precipitated RGS2 using a myc antibody was performed by
densitometric analysis and normalized with the precipitated myc-κ-OR (upper and lower panels, lanes 2 and 3 respectively). Experiments have been repeated at least three times. Data
represent mean ± SD of all experiments.
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and that RGS4 confers selectivity to these activated opioid receptors
for coupling with a particular subset of Gα subunits [12,20]. Taking
into account that RGS4 and RGS2 directly interact with κ-OR, we
sought to determine whether these two RGS proteins influence κ-
OR to associate with specific G protein(s). To answer this question,
we tested the ability of specific Gα subunits of G proteins, such as
Gαi1,3, Gαi2, and Gαo, to interact with RGS4 and/or RGS2 upon κ-OR ac-
tivation in 293 F cells. As shown in Fig. 2Α, lysates from myc-κ-293 F
cells immunoprecipitated with an anti-Gαi1,3 and immunoblotted
with the anti-HA antibody, before or after agonist treatment, revealed
no bands corresponding to RGS4 (Fig. 2A, upper panel, lanes 2, 3),
despite the abundance of endogenous Gαi1,3 detected with the anti-
Gαi1,3 antibody (Fig. 2A, lower panel, lanes 1, 2). This result suggest
that RGS4 does not pair with Gαi1,3 in 293 F cells expressing the κ-OR.

On the other hand, immunoprecipitation of myc-κ-293 F cell lysates
with an anti-Gαi2 and immunoblotting with an anti-HA antibody
revealed a band corresponding to RGS4 both in untreated as well as
after U-50,488H administration (Fig. 2B, upper panel, lanes 4 and 5),
suggesting that RGS4 interacts with Gαi2. The association of RGS4-

Gαi2 was reduced upon κ-OR activation, suggesting that stimulation of
the receptor lowers the Gαi2-RGS4 coupling. No band was detected in
untransfected cell lysates (Fig. 2B, upper panel, lane 1). This result sug-
gests that RGS4 forms a heterotrimeric complex with Gαi2 both in the
resting and activated state of the receptor. In addition, to test whether
Gαo interacts with RGS4 upon κ-OR activation the ability of RGS4 to
co-precipitate with Gαo before and after stimulation of κ-OR in 293 F
cells was detected. As shown in Fig. 2C, immunoprecipitation with an
anti-Gαo and subsequent immunoblotting with HA antibody indicated
the presence of a band corresponding to RGS4 in unstimulated cell
lysates (upper panel, compare lane 5 with 3). This interaction was dra-
matically reduced after U-50,488H administration (Fig. 2C, upper panel,
compare lane 6 with 4) suggesting that activation of κ-OR reduces
RGS4-Gαο complex formation. No band corresponding to RGS4 was
detected in untransfected cells (Fig. 2C, upper panel, lanes 1 and 2).
These results suggest that in the resting state of κ-OR, RGS4 forms
tight heterotrimeric complexes with both Gαi2 and Gαo in 293 F cells
and that activation of the receptor influences the amplitude of these
interactions.

Fig. 2.RGS4 interacts differentially with Gα subunits inmyc-κ-293 F cells. Myc-κ-293 F cells were transiently transfectedwith 5 μg of HA-RGS4 or vector alone and stimulated or not, with
1 μM U-50,488H for 10 min. 400–500 μg of cell lysates were immunoprecipitated with an anti-HA or the appropriate anti-Gαi/o antibodies (3 μg). Immune complexes were electropho-
resed and transferred to PVDFmembranes as described in Section 2.9. (A) RGS4 does not interactwithGαi1,3. Upper panel: Anti-Gαi1,3 failed to co-immunoprecipitate RGS4 inboth treated
and untreated cells (lanes 2,3). HA-RGS4 was visualized by immunoblotting with an anti-HA antibody (1:3000). Lanes 4 and 5 represent the presence of RGS4 in cell lysates
immunoprecipitated with an anti-HA antibody. Immunoprecipitated lysates from mock transfected cells were used as control (lane 1). Samples from rat brain membranes (40 μg)
(BM) and HA-RGS4 transfected cell lysates (100 μg) (L) were used as inputs. The amount of Gαi1,3 is visualized in the same samples using an anti-Gαi1,3 antibody (1:1000) (lower
panel). (B) RGS4 interacts with Gαi2. Cell lysates treated or not with agonist were immunoprecipitated with the indicated antibodies. Upper panel: lanes 2 and 3 represent the amount
of immunoprecipitated RGS4 in the cell lysates using an anti-HA antibody as compared to its expression in the lysates (L). Lanes 5 and 4 represent the co-immunoprecipitated RGS4
with an anti-Gαi2 antibody in stimulated or not cell lysates respectively. Lane 1 represents immunoprecipitated mock transfected cell lysates used as control. Lower panel: The presence
of Gαi2 in myc-κ-293 F cell lysates (lanes 1, 2, L) and membranes (M) was verified using an anti-Gαi2 antibody (1:1000). BM represents the amount of Gαi2 present in rat brain mem-
branes (40 μg). Quantification of co-precipitated RGS4 by Gαi2 (lanes 4,5, upper panel) was performed after densitometric analysis and normalization with the immunoprecipitated
RGS4 (lanes 2,3, upper panel). Data representmean± SDof three independent experiments. **P b 0.005 as compared to the untreated samples. (C) RGS4 interacts with Gαo in the resting
state of κ-OR. Upper panel: lanes 3, 4 represent co-precipitated RGS4 using an anti-HA antibody. Lanes 5, 6 represent co-precipitated RGS4 using an anti-Gαo (3 μg) antibody. L represents
the levels of expressed RGS4 in cell lysates, whereas lanes 1, 2 represent immunoprecipitatedmock transfected lysateswith the indicated antibodies. Rat brainmembranes (BM) andmyc-
κ-293 F mock transfected membranes (M) were used as controls. Lower panel: Lanes 1, 2 represent precipitated Goα as compared with that present in myc-κ-293 F cell membranes
(M) and lysates (L) and rat brainmembranes (BM) using anti-Gαo antibody (1:1000). Quantification of co-immunoprecipitated RGS4 by anti-Gαowas performed by densitometric anal-
ysis and normalization with the precipitated RGS4 (upper panel, lanes 5, 6 and 3, 4 respectively). The ratio of the non treated cells was taken as 1. Data represent mean ± SD of three
independent experiments with **P b 0.005 significantly different than the non stimulated cells as calculated by Student's t-test.
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To deducewhether RGS2 also promotes selective couplingwith spe-
cific G proteins, the ability of RGS2 to interact withGαi1,3, Gαi2 and Gαo
in 293 F cells before and after U-50,488H administration was tested. As
demonstrated in Fig. 3A, the anti-Gαi1,3 co-precipitated RGS2 both
under basal, or stimulated condition of κ-OR as detected by a band of
the same molecular weight corresponding to RGS2 (upper panel, com-
pare lanes 2, 3 with 4, 5 and L). No band was detected in untransfected
cell lysates (Fig. 3A, upper panel, lane 1). This result suggests that RGS2
forms a heterotrimeric complex with Gαi1,3 both in the resting and the

activated state of κ-OR. To test whether Gαi2 follows the same pattern
of interaction with RGS2 as that detected for Gαi1,3 the ability of Gαi2
to co-precipitate with RGS2 before and after stimulation of myc-κ-293
F cells was detected. As shown in Fig. 3B, Gαi2 interacts with RGS2 in
unstimulated condition or after U-50,488H treatment (upper panel,
lanes 4, 5). However, upon U-50,488H administration the interaction
of RGS2 with Gαi2 is decreased (Fig. 3B, upper panel, compare lane 4
with 5). This result suggests that κ-OR forms a complex with RGS2
and Gαi2 and this ternary complex weakens upon κ-OR activation.

Fig. 3. RGS2 interacts with different Gα subunits in myc-κ-293 F cells. Myc-κ-293 F cells were transiently transfected with HA-RGS2 or vector alone and stimulated or not, with 1 μMU-
50,488H for 10 min (A) RGS2 interacts with Gαi1,3 independently of receptor activation. Cell lysates treated or not were immunoprecipitated with anti-Gαi1,3 (3 μg) and immunoblotted
with anti-HA antibody. Upper panel: Lanes 2,3 represent the amount of RGS2 co-precipitatedwith the anti-Gαi1,3 and lanes 4,5 and L represent the levels of expressed RGS2 in cell lysates.
Mock transfected cells were used as control (lanes 1 andM). Lower panel: Lanes 1,2 represent levels of immunoprecipitated Gαi1,3 as compared with rat brain membranes (BM), myc-κ-
293 Fmembranes (M) and cell lysates (L). The results are representative of one experiment repeated at least three times. Quantification of RGS2 levels precipitated byGαi1,3 (upper panel,
lanes 2,3) was performed by densitometric analysis and normalization with the precipitated HA-RGS2 (upper panel, lanes 4,5). Data represent mean ± SD of three independent exper-
iments. (B) RGS2 interacts with Gαi2. Cell lysates stimulated or not with agonist were immunoprecipitatedwith anti-Gαi2 antibody. Upper panel: Lanes 4,5 represent the co-precipitated
RGS2 by an anti-Gαi2 antibody. Lanes 2, 3 represent the levels of RGS2 in immunoprecipitates as comparedwith input cell lysates (L). Lane 1, representsmock transfected cells precipitated
with an anti-HA antibody. M represents cell membranes from the mock transfected cells. Lower panel: The presence of Gαi2 was verified with an anti-Gαi2 antibody (1:1000). Lane 1,2
represent the amount of precipitatedGαi2 as comparedwith rat brainmembranes (BM),myc-κ-293 F cellmembranes (M), and cell lysates (L). Quantification of co-precipitated RGS2was
performed by densitometric analysis and normalization as previously described inA. Data representmean± SDof at least three independent experimentswith ***P b 0.0005 as compared
with the untreated cells (Student's t-test). (C) RGS2 interacts with Gαo independently of receptor activation. Cell lysates pretreated with agonist or not, were immunoprecipitated with
3 μg anti-Gαo or anti-HA antibodies and immunoblottedwith an anti-HA. Upper panel: Lanes 2,3 and L represent the levels of expressedRGS2. Lanes 4 and 5 represent the amount of RGS2
co-precipitatedwith an anti-Gαo. HA-immunoprecipitated cell lysate frommock transfected cells was used as control (lane 1). Lower panel: lanes 1,2 represent the levels of precipitated
Gαο inmyc-κ-293 F lysates as comparedwith input of rat brainmembranes (BM) andmyc-κ-293 Fmembranes and lysates (lanes M and L respectively). The results are representative of
one experiment repeated at least four times. Quantification of co-precipitated RGS2wasperformed as describedpreviously and showedno statistical significance as calculated by Student's
t-test. The ratio of the untreated cells was taken as 1.
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RGS2 was also able to interact with Gαo equally well under both basal
and stimulated conditions in the same cells (Fig. 3C, upper panel, com-
pare lanes 4, 5 with 2 and 3 respectively). These observations suggest
that RGS2 interacts with all G proteins tested, Gαi1,3, Gαi2 and Gαo
both in the resting and activated state of κ-OR.

3.4. Effect of RGS4 and RGS2 protein in κ-OR-mediated adenylyl cyclase
inhibition

We have previously demonstrated that RGS4 attenuates DAMGO-
mediated adenylyl cyclase (AC) inhibition in HEK293 cells stably ex-
pressing the μ-OR and that the N-terminal domain of RGS4 is essential
for this effect [12,20]. In an attempt to investigate the functional signif-
icance of RGS4 and RGS2 interactions with κ-OR, we examined the abil-
ity of HA-tagged RGS4 or RGS2 to alter U-50,488H-mediated adenylyl
cyclase inhibition in 293 F cells expressing the myc-κ-OR. As shown in
Fig. 4, expression of RGS4 reduced agonist mediated inhibition of
forskolin-stimulated AC as demonstrated by a small rise in the levels
of cAMP accumulation observed in the presence of RGS4 compared
with the cAMP levels observed in mock transfected cells. Indeed, in
cells transfected with vector alone, 10 nM U-50,488Η resulted in
68 ± 5% inhibition of cAMP accumulation with an IC50 of 0.82 ±
0.03 nM which was attenuated in the presence of HA-RGS4 to 55 ±
2.5% inhibition with an IC50 of 1.56 ± 0.29 nM, suggesting that RGS4
exerts a negative effect on κ-OR inhibitory pathway on AC. However,
when similar experiments were performed using RGS2, measurements
of κ-OR-mediated cAMP accumulation in myc-κ-293 F cells indicated a
robust shift in the amount of cAMP levels after U-50,488H administra-
tion. Indeed, the presence of RGS2 resulted in a dramatic shift of the
cAMP accumulation resulting in 28 ± 4.5% inhibition upon 10 nM U-
50,488Η treatment, with an IC50 of 4.5 ± 0.31 nM, as compared to the
mock transfected cells (Fig. 4). These results demonstrate that RGS2
expression blocks κ-OR-mediated AC inhibition.

3.5. Effect of RGS4 and RGS2 on ERK phosphorylation mediated by κ-OR
activation

It has been widely demonstrated previously that μ- and δ-ORs
stimulate ERK1,2 activity via PTX-sensitive G proteins and that
RGS4 attenuates ERK1,2 phosphorylation mediated by these two
opioid receptors [20,24]. To examine whether RGS expression alters
ERK1,2 phosphorylation in response to κ-OR activation, myc-κ-293 F
cells were challenged with U-50,488H. As shown in Fig. 5A, 200 nM
U-50,488H enhanced ERK1,2 phosphorylation after 5 and 8 min
stimulation of κ-OR. This phosphorylation was attenuated when
RGS4 was co-expressed, suggesting that RGS4 interferes in the κ-
OR mediated signalling of ERK1,2. When similar measurements of
MAP kinase phosphorylation were performed in the same cells, ex-
pressing RGS2, a similar reduction on the phosphorylation levels of
ERK1,2 was detected, both after 5 and 8 min of U-50,488H adminis-
tration as compared to the mock transfected cells lysates (Fig. 5B).
These results suggest that both RGS4 and RGS2 have a negative effect
on κ-OR mediated ERK1,2 phosphorylation.

3.6. Effect of RGS4 and RGS2 in the internalization of the κ-OR and δ-OR

It has been previously shown that RGS proteins could alter the rate
of internalization of ORs in amanner depending on the type of RGS pro-
tein participating [20,27]. To determine whether κ-OR internalization
alters upon RGS4 and/or RGS2 expression,wemeasured by flow cytom-
etry the number of cell surface κ-OR in myc-κ-293 F cells. As shown in
Fig. 6A, U-50,488Hadministration for 8min inmock transfected cells re-
sulted in 21 ± 3% internalized κ-OR. Co-expression of either RGS4 or
RGS2 indicated no significant effect in the internalization rate of κ-OR
(23± 0.35% and 17± 2% in the presence of RGS4 and RGS2 respective-
ly) as compared with the mock transfected cells. Similarly, U-50,488H
administration for 40 min resulted in 47± 6% of internalized receptors,
an amount that retained in the presence of RGS4 and/or RGS2 (44± 7%
and 41 ± 7% of internalized receptors respectively) (Fig. 6A). These re-
sults suggest that both RGS4 and RGS2 proteins do not exert any effect
in the κ-OR internalization rate. However, when similar experiments
were performed in HEK293 cells expressing the δ-ΟR 15 min of DSLET
exposure resulted in 34 ± 5% of internalized receptors (Fig. 6B). Inter-
estingly, the amount of internalized δ-receptors increased to 64 ± 6%
in the presence of RGS4, after 15 min DSLET administration, whereas,
in cells expressing RGS2, the levels of cell surface receptors were similar
as those detected in mock transfected cells. However, the pattern of δ-
OR internalization in the presence of RGS4 or RGS2 after 60 min
DSLET exposure was similar to that detected in mock transfected cells.
These results suggest that while RGS4 accelerates δ-OR desensitization,
RGS2 displays no effect and suggest that κ-ΟR and δ-ΟR internalize in a
differential manner that depends not only on the receptor type and the
agonist used, but also by the RGS protein present.

4. Discussion

The κ-OR is widely expressed throughout the central and peripheral
nervous systemand is involved in the regulation of several physiological
responses ranging from analgesia to the control of immune system
among others [8,37]. κ-OR couples to PTX sensitive G proteins and has
the ability to interact also with various other proteins, involved in the
signalling, trafficking, intracellular sorting and fine tuning of this recep-
tor [13,40].

RGS proteins negatively modulate GPCR signalling by interacting
directly with these receptors [1]. RGS proteins have been found to be
involved in phenomena of addiction and tolerance, whereas addictive
drugs control the expression levels of several RGS proteins [38]. Previ-
ous observations employing pull down assays utilizing the μ-CT, the δ-
CT and the δ-i3L indicated the ability of RGS4 to interact with μ-OR
and δ-OR, to modulate OR signalling [12,20]. It has also been shown

Fig. 4. Effect of RGS4 andRGS2 on κ-OR-mediated adenylyl cyclase inhibition.Myc-κ-293 F
cells were transfected with the cDNAs of the HA-RGS4, HA-RGS2 or vector alone. 24 h
post-transfection, cells were incubated with [3H]-adenine (1.5 μCi/mL) as described in
the Materials and methods section. Generation of [3H]-cAMP was measured in response
to treatment with forskolin (50 μM) and increasing concentrations of U-50,488H in
mock transfected cells or cells expressing RGS4 or RGS2. Data are represented as the per-
centage of cAMP accumulation (100% corresponds to the forskolin stimulated samples)
and represent mean ± SD of triplicate determinations of five independent experiments.
*P b 0.05 and **P b 0.005 as compared to the corresponding values of mock transfected
cells by Student's t-test.
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that RGS14 preventedmorphine-induced μ-OR phosphorylation and in-
ternalization [29], and that RGS9-2 in PC12 cells delayed μ-OR internal-
ization [27].

Little is known about the role RGS proteins exert in κ-OR signaling
and whether κ-OR interacts with selective members of RGS proteins.
In the present study we demonstrate that κ-OR interacts with RGS4
within its N-terminus as it was previously detected for μ-OR and δ-OR
[20]. Taking into account that RGS4 is a common interactive partner
for μ-OR, δ-OR and κ-OR, we wondered whether other RGS proteins
also associate with ORs. Our results demonstrate that RGS2 associates
with the κ-CT and δ-CT but not with the μ-CT. RGS2 interacts also with

δ-i3L that displays high sequence similarity between the three OR sub-
types tested. Previous observations have shown that RGS14 interacts
with μ-ΟR in PAG neurons to prevent morphine-induced phosphoryla-
tion [29], whereas interaction of RGS9-2 with arrestin and μ-OR in
PC12 cells was also reported [27]. All these suggest that ORs interact
with multiple RGS proteins to modulate OR signalling in a differential
manner. RGS2 was found to directly interact with the i3L of the M1-
muscarinic [5] and the α1A-adrenergic receptors [15] to modulate
their signalling.

The CTs of the opioid receptors share a conserved domain consisting
of a 20aa stretch (SSLNPVLYAFLDENFKRCFR) close to the seventh

Fig. 5. Effect of RGS4 and RGS2 on κ-OR driven ERK1,2 phosphorylation. Myc-κ-293 F cells were transiently transfectedwith the cDNAs of HA-RGS4 (A), HA-RGS2 (B) or pcDNA3 (mock).
24 h post-transfection cells were serum starved and the next day theywere stimulated with 200 nMU-50,488H for 5 and 8 min and cell lysates were resolved in SDS-PAGE (12%). Upper
panels of A and B represent phosphorylated ERK1,2 visualized by immunoblottingwith an anti-phospho-ERK1,2 antibody (1:1000). Lower panels: Equal loadingwas verified by stripping
and reprobing with a specific anti-ERK antibody (1:1000). Results shown are representative of an experiment performed at least three times. Quantification of p-ERK was performed by
densitometric analysis of the p-ERK and ERK levels using the ratio of p-ERK/ERK for each sample. For the normalization the ratio of themock transfected untreated sample of each exper-
iment was taken as 1; data represent mean ± SD of different independent experiments, with *P b 0.01, **P b 0.005, ***P b 0.0005, as calculated by Student's t-test.

Fig. 6. Effect of RGS4 and RGS2 expression on the internalization rate of κ-OR and δ-OR. (A) myc-κ-293 F cells were transfected with the HA-RGS4,HA-RGS2 or vector alone. Cells were
treatedwith 1 μMU-50,488H for 8min or 40min and after immunofluorescence stainingwere analyzed byfluorescence flow cytometry. (B) Flag-tagged δ-HEK293 cells were transfected
with the HA-RGS4, HA-RGS2 or vector alone. Cells were treated with 1 μM DSLET for 15 min or 1 h and processed as above. The percentage of internalized receptors was determined as
described in Section 2.12. Each value represents themean± S.E.M. of at least three independent experiments performed in triplicate. *P b 0.05 as compared to the corresponding values of
mock transfected cells by Student's t-test.
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transmembrane domain. This region differs in only two amino acids be-
tween all three OR subtypes (Fig. 1A) and forms helix VIII, which is pro-
posed to be the docking site of RGS4, spinophilin, periplakin, GASP and
the transcription factors STAT5A/5B among others [13]. The present
data indicate that RGS4 associates with κ-OR within this conserved do-
main, whereas the docking site of RGS2 resides within ΔΝ25-κ-CT and
ΔΝ26-δ-CT fragments in which the conserved portion of the C-
terminal tail is eliminated.

RGS4 and RGS2 associate with κ-OR in myc-κ-293 F cells constitu-
tively and these interactions retain upon U-50,488H administration.
Similar findings were also detected for RGS4 association with μ-OR
and δ-OR [20], suggesting that RGS4 is a universal OR interactive partner
that couples with ORs in a similar manner and shares the same site of
interaction. RGS2 and RGS4 have been shown previously to be recruited
to the plasmamembrane by the β2-adrenergic, the AT1A-angiotensin II
or theM2-muscarinic receptors in an agonist independentmanner [30].

It is known that opioid receptors couplemainly to PTX sensitive Gαi/
o subunits [39] with RGS4 presenting preference towards Gαi/o and
RGS2 preferring Gαq compared to Gαi/o [2,17]. In line of these observa-
tions, we questioned whether RGS4 and RGS2 drive κ-OR to selectively
couple with specific Gα subunits upon its activation. Our results indi-
cate that RGS4 can interact with Gαi2 and Gαo in the absence of agonist
but not with Gαi1,3 in myc-κ-293 F. κ-OR activation attenuates RGS4-
Gαi2 pair formation with RGS4 losing its capacity to pair with Gαo
(Fig. 7). Previous observations have also shown that μ-OR by interacting
with RGS4 pairs with Gαi1,3, Gαi2 and Gαo, however all these interac-
tions become tighter upon μ-OR activation. In the case of δ-OR, RGS4 in-
teracts with Gαi1,3 and Gαo but not with Gαi2 while DSLET activation
enhances RGS4-Gαi2 coupling and attenuates RGS4-Gαi1,3 pair forma-
tion [20]. The fact that Gαi1,3 does not couplewith RGS4 in cells express-
ing the κ-OR suggests that RGS4-Gαi1,3 pair formation is mainly
influenced by the receptor type present and not necessarily by the ago-
nist activated receptor, or the RGS preference for specific G proteins. On
the other hand, RGS2 displays a differential coupling profile for Gα pair
formation. RGS2 pairs with all three Gα subunits tested in the resting
state of κ-OR, and remains coupled upon receptor activation with
Gαi1,3 and Gαo and less with Gαi2. These results suggest that the

presence of the κ-OR, is the critical parameter that allows RGS coupling
with specific G proteins and that agonist activation of κ-OR alters the
equilibrium of RGS2 and RGS4 to couple with Gα. Our results also sug-
gest that RGS2 forms a tight ternary complex with κ-OR and Gα sub-
units. Therefore, someone can assume that RGS2 by interacting to G
proteins more stably upon κ-ΟR activation, negatively modulate recep-
tor signalling in a more robust manner. Collectively, our results demon-
strate that although a GPCR can couple with multiple RGS and G
proteins, the potency, duration and selectivity of the RGSx-Gα subunit
complex formed is influenced not only by the receptor type and its acti-
vation state but also by the RGS protein member present.

It was previously shown that RGS4 and RGS2 play a negative modu-
latory role by attenuating μ-OR-mediated adenylyl cyclase inhibition
[12,41]. In the present studywe demonstrate that RGS4 andRGS2 atten-
uate U-50,488H-mediated adenylyl cyclase inhibition, with RGS2
displaying a robust effect in this pathway. We can thus assume that
this difference in potency between RGS4 and RGS2 to modulate AC
could be attributed to the differential coupling efficiency these two
RGS proteins exert towards the corresponding Gi/o subunits in 293 F
cells. Previous studies have shown that RGS2 interacts directly with
Gαs and several adenylyl cyclase subtypes to block their activity [31,
32]. In contrast to these observations, in our system RGS2 accelerates
Gαi/o deactivation resulting in elevated cAMP levels. RGS2 has also
been shown to increase hippocampal synaptic vesicle release by down-
regulating the Gi/o-mediated presynaptic Ca2+ channel inhibition [16]
and the angiotensin II-AC inhibition in A10 cells [21]. Moreover, RGS2
negatively modulates several Gαq-coupled GPCRs like the α1A-
adrenergic [15] andM1muscarinic acetylcholine receptors by attenuat-
ing phospholipase C activity [5].

It is evident that opioid receptors stimulate ERK1/2 phosphorylation
via Gαi/o and Gβγ signalling mechanisms [3,24,34]. Moreover, κ-OR
mediated-MAPK activation has been linked with anxiety responses
and proaddictive behavior [7]. Herein we demonstrate that expression
of RGS4 or RGS2 in 293 F cells attenuated κ-OR-mediated ERK1,2 phos-
phorylation; these results are in accordance with previous observations
indicating that RGS4 reduces MAPK phosphorylation of both activated
μ-OR and δ-OR [20], suggesting that both B/R4-RGS members are

Fig. 7. Schematic diagram of RGS4 and RGS2 couplingwith specific Gα subunits of G proteins under basal conditions or upon U-50,488H activation of κ-OR and their subsequent effect on
adenylyl cyclase (AC) inhibition and ERK1,2 phosphorylation.
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negativemodulators of κ-OR signalling. RGS2 and RGS4 attenuatedM2-
Gi/o-induced ERK1,2 and Akt activation with RGS2 being specific only
for M3-signaling [2]. Overexpression of RGS2 prevented
phenylephrine-mediated ERK1,2 activation [42], and RGS4 in the rat
dorsal striatum resulted in suppressed p-ERK1,2 levels by an mGluR5
agonist [35]. All these observations demonstrate that RGS proteins
exert a modulatory downstream effect.

There is a great interest to understand the mechanisms underlying
opioid receptors desensitization. It was shown that RGS19 facilitates δ-
ΟR internalization [9] whereas RGS14 and RGS9 prevent μ-OR internal-
ization [27,29]. Our studies have shown that although RGS4 accelerates
the rate of δ-OR internalization, RGS2 displays no effect. Measurements
of cell surface human κ-OR, in the presence of RGS4 or RGS2 indicated
that these proteins haveno effect in the internalization fate of the recep-
tor, suggesting that κ-OR internalizes in a manner independent of the
presence of the RGS proteins tested. These results suggest that RGS pro-
teins are implicated in receptor desensitization and exert a differential
effect on each individual receptor.

5. Conclusions

Collectively, our experiments indicate for the first time that i) κ-OR
interacts directly with RGS2 and RGS4, an interaction that is indepen-
dent of the activated state of the receptor, ii) RGS2 and RGS4 confer se-
lectivity for κ-OR to specifically couple with a specific subset of Gαi/o
proteins, iii) the potency of the functional effects mediated by the
RGS2 and RGS4 presence upon κ-ΟR activation is different. It can thus
be assumed that multiple RGS–Gα protein complexes are formed at
the cytoplasmic face of each individual opioid receptor and these inter-
actions are influenced not only by the type of the receptor and the ago-
nist used, but also by themember of the RGS protein present. Therefore
RGS proteins could be considered as attractive targets of κ-OR signalling,
to control its potency, selectivity and duration of action of opioids. A
better understanding of the regulatory mechanisms involved in the κ-
OR–RGS protein association may also provide new insights for various
physiological parameters of κ-OR-mediated effects.
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In vitro studies have shown that the Regulator of G protein Signaling 4 (RGS4) interacts with the C-termini of
μ- and δ-opioid receptors (μ-OR, δ-OR) (Georgoussi et al., 2006, Cell. Signal.18, 771–782). Herein we
demonstrate that RGS4 associates with these receptors in living cells and forms selective complexes with Gi/
Go proteins in a receptor dependent manner. This interaction occurs within the predicted fourth intracellular
loop of μ, δ-ORs as part of a signaling complex consisting of the opioid receptor, activated Gα and RGS4. RGS4
is recruited to the plasma membrane upon opioid receptor stimulation. Expression of RGS4 in HEK293 cells
attenuated agonist-mediated extracellular signal regulated kinase (ERK1,2) phosphorylation for both
receptors and accelerated agonist-induced internalization of the δ-OR. RGS4 lacking its N-terminal domain
failed to interact with both opioid receptors and to modulate opioid receptor signaling. Our findings
demonstrate that RGS4 plays a key role in G protein coupling selectivity and signaling of the μ- and δ-ΟRs.

© 2009 Elsevier Inc. All rights reserved.

1. Introduction

Functional analysis of a considerable number of G protein coupled
receptors (GPCRs) has shown that a given receptor subtype although
displaying a high degree of promiscuity interacts with high affinity
with a distinct subset of G proteins. Opioid receptors are classically
described to couple to members of the Giα/Goα family and agonist
occupancy of these receptors has been reported to result in the
inhibition of adenylyl cyclase and in the regulation of diverse second
messenger systems ranging from phospholipase Cβ, mitogen-acti-
vated protein kinase (MAPK), ion channels, as well as other signaling
intermediates [1,2]. Such diverse signaling events are mediated by

various G protein subtypes in a pertussis toxin (PTX) sensitive or
insensitive manner depending on the system studied and the opioid
agonists employed [1,3–5].

A number of hypotheses are raised regarding the mechanisms that
allow activated GPCRs to couple to more than one G protein(s) and
subsequently regulate different effectors. Substantial evidence sug-
gests that GPCRs either alone or in coordination with G proteins can
selectively recruit certain other proteins to the plasma membrane to
determine the fate of the signaling function of these receptors [6].
Recent studies have shown that the Regulators of G protein signaling
(RGS) proteins which comprise a large and diverse family of proteins
(N30 family members) can bind directly to Gα subunits to attenuate
their signaling [7–9]. Although the molecular basis of RGS-Gα inter-
actions has been extensively studied, little is known on how RGS
selectivity for G protein signaling pathways is determined in living
cells [8,9]. Growing evidence indicates that RGS proteins, by their
ability to shorten the lifetime of activated Gα, confer selectivity for
signaling pathways [10]. However, it is still unclear to what degree
G protein activation influences RGS binding, how stable RGS-G protein
association is and how GPCRs might influence RGS-G protein
association [10,11]. Indeed, it was found that RGS proteins can directly
interact with preferred receptors to regulate their function, whereas
localization studies have provided evidence that RGS proteins are
recruited to the membrane in a receptor-specific manner [11]. Direct
interaction of RGS2 to the third loop of the M1 muscarinic acetylcho-
line receptor [12], and the α1Α-adrenergic receptor has also been
reported [13], whereas RGS4 has been shown to bind to metabotropic
glutamate receptor subtype 5 in rat striatum [14]. Recent observations
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employing pull down assays utilizing the C-terminal domain of the μ-
OR and δ-OR (μ-CT and δ-CT) expressed as a glutathione-S-transferase
(GST) fusion peptides demonstrated the ability of purified RGS4 to
interact directlywith these receptors andmodulate [D-Ala2,N-MePhe4,
Gly5-ol]-enkephalin (DAMGO)-mediated adenylyl cyclase inhibition
in HEK293 cells. This interaction was part of a signaling complex
consisting of the receptor, Gα, Gβγ and RGS4 [15].

Based on these observations in the present study we investigate
the nature of RGS4 interaction with μ-OR and δ-OR in living cells and
provide for the first time evidence for the selectivity of RGS-Gα pairs
formed upon opioid receptor stimulation. The structural determinant
responsible for RGS4 and RGS4-Gα complex association relies within
the proximal conserved region of the μ- and δ-CTs. We further explore
the effectiveness of the N-terminal region of RGS4 in μ- and δ-OR
binding and signaling modulation in HEK293 cells and demonstrate
for the first time that [D-Ser2, Leu5, Thr6]-enkephalin (DSLET)-
mediated internalization of the δ-ΟR is accelerated by the presence
of RGS4. Finallywe indicate that activation of μ- and δ-ΟRs by selective
opioid ligands leads to recruitment of RGS4 to the plasma membrane.
Collectively, our data demonstrate that RGS4 by interactingwith the μ-
and δ-ORs confers selectivity to the activated receptors to couple with
a specific subset of G proteins and subsequently to alter their signaling
pathways.

2. Material and methods

2.1. Constructs and reagents

The rat myc-tagged μ-OR (in the pcDNA3 vector) was generously
provided by Dr S. George, University of Toronto, Toronto, Canada.
GtαGDP purified from bovine retina was kindly provided by Dr H.
Hamm, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA. Hemagglutinin (HA)-
tagged human RGS4 (HA-RGS4), anti-Goα (OCI) and anti-Giα2 (SG3)
antibodieswere kindly providedbyDrG.MilliganUniversity of Glasgow,
Glasgow, Scotland. Hexahistidine (6xHis)-tagged RGS4 (His-RGS4) and
6xHis-RGS domain of RGS4 (His-4Box) in pQE60 vector were kindly
provided by Dr T.M. Wilkie, University of Texas, TX, USA. [3H]-adenine
(23Ci/mmol) was fromAmersham Pharmacia (Vienna, Austria). Opioid
ligand DAMGO, protease inhibitors, monoclonal anti-flag antibody
and all other reagents were purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis,
MO, USA). Lipofectamin 2000 and anti-mouse Alexa Fluor 568
secondary antibody were purchased from Invitrogen (Carlsbad, CA,
USA). Protein A and A/G plus sepharose beads and antibodies against
RGS4, Giα1,3, p-ERK1,2 and ERK1,2 were from Santa Cruz Biotechnology
(Santa Cruz, CA, USA). Monoclonal anti-c-myc was from Cell Signaling
Technology Inc. (Danvers, MA, USA) and polyclonal anti-EE was from
QED Bioscience Inc. (San Diego, CA, USA). Anti-rabbit fluorescein
isothiocyantate (FITC) conjugated secondary antibody was purchased
from Jackson Immunoresearch Laboratories (Suffolk, UK).

2.2. Generation of the N-terminal deletion constructs of RGS4

2.2.1. ΔΝRGS4 for E. coli expression
For the generation of the truncated N terminus of RGS4 for E. coli

expression two oligonucleotides partially complementary to the 5′
and 3′ ends of rat RGS4 lacking the N-terminal 57 aminoacids, were
engineered so that the 5′ end primer contained an NcoI site and a
methionine (ATG) for translation initiation and the 3′ end primer an
XhoI site: 5′-ATGTCCATGGAGAAATGGGCTGAAT-CGCTGG-3′ (forward)
and 5′-ATACCTCGAGGGCACACTGAG GGACTAG-3′ (reverse). The PCR
product was digested and cloned into the pET28b vector (Novagen,
EMDBiosciences) using T4 ligase. Positive cloneswere selected and the
presence of the insertwas verified bynucleotide sequence analysis. For
protein expression, 0.5 L of LB mediumwas inoculated and isolation of
the recombinant truncated 6xHistidine-tagged ΔΝRGS4 protein was
carried out as described by [16].

2.2.2. HA-ΔΝRGS4 for mammalian expression
For the generation of the human HA-ΔΝRGS4 the following

primers were designed: forward 5′-CGGCGGAT-CCGAAATGGGCTGA-
ATCACTGGAAAAC-3′ containing a BamHI site and reverse 5′-ATATG-
CGGCCGCTTAGGCACACTGAGGGACCA-3′ containing a NotI site. The
digested PCR product was ligated to a hemaglutinin (HA)-tagging
pcDNA3 vector (kindly provided by Dr G. Mosialos, University of
Thessaloniki, Thessaloniki, Greece). Positive clones were verified by
sequence analysis.

2.3. Preparation of the GST fusion constructs

GST fusion peptides encompassing the C termini of the μ- and δ-OR
were generated from cDNA clones of the rat μ-OR and mouse δ-OR
as described by [15]. For the production of the truncated C termini of
μ- and δ-ORs, the following primers were designed for PCR: a) ΔC43-
μ-CT, 5′-ACTGGGATCCACAGCTGCCTGAATCCAGTTC-3′ (forward) and
5′-ACGCGAATTCTCACGAGGTTGGGATGCAGAACT-3′ (reverse) b) ΔΝ27-
μ-CT, 5′-ACTAGGATCCCGTCCACGATCGAACAGCAA-3′ (forward) and
5′-ACGCGAATTCTTAGGGCAATGGAGCAGTTTC-3′ c) ΔC36-δ-CT, 5′-
ACTGG-GATCCACAGCAGCCTCAACCCGGTTC-3′ (forward) and 5′-ACGC-
GAA-TTCTCAGGGCGTGCGACAGAGCTG-3′ (reverse) d) ΔΝ26-δ-CT,
5′-ATTGGGA-TCCCCTGCGGCCGCCAAGAACC-3′ (forward) and 5′-
ACGCGAATTCT-CAGGCGGCAGCCCACCG-3′. The PCR products were
engineered into the pGEX-5×3 vector (GE Healthcare). Positive
clones were transformed in E. coli (BL21) and the production of
the proteins was carried out after induction with 0.5 mM Isopropyl
β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) as described by [2]. All posi-
tive constructs were verified by nucleotide sequence analysis.

2.4. GST pull down assays

Approximately 1 μM of the GST-fusion proteins of μ-OR and δ-OR
in phosphate-buffered saline (PBS) containing protease inhibitor
cocktail, 0.2 mM phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF), 20 μg/ml
leupeptin and 20 μg/ml antipain, were immobilized on glutathione-
sepharose 4B beads in PBS following the procedure as described by
[15].

2.5. Cell cultures and transient transfections

HEK293 cells stably expressing either a EYMPME (EE)-tagged or a
myc-tagged version of the μ-OR or the flag-tagged δ-OR, were grown in
Dulbecco's modified Eagle's medium containing 2 mM glutamine,
100U/mlpenicillin,100 μg/ml streptomycin and 10% fetal bovine serum
under 5% CO2 at 37 °C. Transient transfections were performed using
Lipofectamine 2000 according to the manufacturer's instructions.

2.6. Co-immunoprecipitation assays

HEK293 cells stably expressing themyc-tagged μ-OR or the flag-δ-OR
were transiently transfected with empty vector or the HA-RGS4. 48 h
post transfection, the cells were stimulated or not with opioid agonists
for the indicated times and rinsed in PBS buffer containing 1 mM PMSF
and 1 mM sodium orthovanadate. Cells were lysed in lysis buffer A
containing 1% Triton X-100, 10 mM Tris (pH 7.6), 5 mM EDTA, 50 mM
NaCl, 50mMNaF, 30mMNa4P207, supplementedwith 1 μg/ml antipain,
1 μg/ml leupeptin,1 μg/mLbenzamidine, complete EDTA-free inhibitors,
1 mM PMSF and 1 mM sodium orthovanadate. Approximately 0.5–1 mg
of the clarified cell lysates were incubated overnight at 4 °C with
polyclonal antibodies against HA, RGS4, Goα, Giα3, Giα2 or monoclonal
antibodies against themyc or theflagdependingon the receptor studied.
Normalmouse serum (NMS) or normal rabbit serum (NRS) was used as
control. Immune complexes were recovered on protein A or protein A/G
plus sepharose beads and washed extensively. Protein samples were
subjected to sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis
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(SDS-PAGE) and transferred onto polyvinylidene (PVDF) membranes.
Immunoprecipitation of cell lysate proteins was verified by immuno-
blotting using the appropriate antibodies as described previously [17].

2.7. Measurements of cAMP accumulation

Measurements of adenylyl cyclase activity were performed as
described by [18]. Briefly, HEK293 cells stably expressing the EE-
tagged μ-OR were transiently transfected with the RGS4, ΔΝRGS4 or
empty vector and incubated in a medium containing [3H]adenine
(1.5 μCi/well) for 24 h. The generation of [3H] cAMP in response to
treatment of the cells with various concentrations of opioid agonist
was then assessed. Results are calculated as the ratio of levels of [3H]
cyclic AMP to total [3H] adenine nucleotides (×1000) and the data are
presented as percentage in comparison to 100% of the forskolin-
stimulated cells.

2.8. Detection of MAPK phosphorylation

HEK293 cells expressing stably the μ, δ-ORs (μ-HEK293, δ-HEK293),
were transiently transfected with empty pcDNA3 vector, RGS4 or the
truncated ΔΝRGS4 and cultured in 6 well plates for 48 h. Sixteen hours
before the addition of drugs, the culture medium was removed and
replaced by fresh serum-free medium. Agonists were added to the cells
and allowed to incubate at 37 °C. Measurement of MAPK phosphoryla-
tion was performed as described by [17].

2.9. Fluorescent-activated Cell Sorting (FACS) analysis

HEK293 cells stably expressing the flag-δ-ORwere transfectedwith
RGS4 (4 μg), the truncated ΔΝRGS4 (4 μg) or pcDNA3. Cells were

treated for 15 min and 1 h with 1 μM DSLET. Samples of 500.000 cells
were acquired and incubated overnight with a polyclonal anti-flag
serum (1:300) (Sigma F7425) at 4 °C under rotation. Cells were
subsequently washed with PBS containing 2% Foetal Bovine Serum
prior to 1 h incubation with an anti-rabbit FITC conjugated secondary
antibody (1:200). Cells were extensively washed and fixedwith PBS in
the presence of 2% formaldehyde before analysis on a FACScan
flow cytometer (Becton Dickinson Immunocytometry Systems, Inc).
Mean fluorescence intensity of 10,000 cells was collected for each
sample. Internalized receptors were calculated according to the fol-
lowing equation: internalized receptors (% of surface receptors)=
100%− [(the mean fluorescence of 10,000 live cells with drug treat-
ment)/the mean fluorescence of 10,000 live cells without drug)]×
100% as described by [19].

2.10. Confocal microscopy

HEK293 cells stably expressing the myc-tagged μ-OR or the flag-
tagged δ-OR were transiently transfected with HA-RGS4 protein.
Cells were treated with 1 μM of DAMGO or DSLET for 15 min, fixed
with 4% formaldehyde and permeabilized with 0.1% Triton X-100.
After blocking for 1 h at room temperature with PBS containing
3% BSA the cells were incubated overnight with anti-HA (1:500),
anti-myc (1:1250) or monoclonal anti-flag (1:150) sera, using as
secondary antibodies the anti-mouse Alexa 568 (1:1000) and anti-
rabbit FITC (1:250). The cells were finally mounted on slides with
Vectashield mounting media (Vector Laboratories Inc., Burlingame,
CA, USA) and visualized using a Nikon Eclipse E600 microscope
coupled to an MRC-1024 laser scanning confocal microscope (Bio-
Rad). Images represent single equatorial planes obtained with a 60×
oil objective lens.

Fig. 1. RGS4 interacts with the μ-OR and δ-OR in HEK293 cells. (A) HEK293 cells stably expressing the myc-tagged μ-OR, were transfected with HA-RGS4 (5 μg). The cells were
stimulated for 5min or notwith 1 μMDAMGO and cell lysates, treated or notwith AMF, were immunoprecipitatedwith amyc antibody. The presence of HA-RGS4was verified in crude
lysate and in the immunoprecipitates using anti-HA or RGS4 sera. Control samples of immunoprecipitated mock transfected cells or NMS-immunoprecipitated cell lysates are
presented. Quantification of the immunoprecipitated RGS4was performed by densitometric analyses. The data of the non treated cells were taken as 1; data represent mean±SEM of
three experiments, ⁎pb0.0001. (B) The presence of μ-OR was also visualized after immunoprecipitation with 4 μg of either HA or RGS4 antibodies respectively. Samples of NMS-
immunoprecipitated lysates were used as control. C) HEK293 cells stably expressing the flag-δ-OR were transfected with HA-RGS4 (5 μg). The cells were challenged for 5 min or not
with 1 μM DSLET. Immunoprecipitation of cell lysates pretreated or not with AMF was performed with an anti-flag antibody following the procedure described in panel (A). Mock
transfected cells were used as control (lane 4). All co-immunoprecipitation experiments have been repeated at least three times. (D) Cell lysates were immunoprecipitated with
antibodies recognizing RGS4 and immunoblotting with a flag antibody.
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3. Results

3.1. RGS4 forms tight complexes with the μ-OR and δ-OR in HEK293 cells

Employing pull down assays utilizing the C termini of μ, δ-ORs
and the i3L expressed as GST-fusion protein, we have demonstrated
that RGS4 interacts directly with both ORs [15]. To further explore
whether RGS4 interaction is influenced by the activated state of the
receptor and/or the G protein(s) in a cellular context, HEK293 cells
stably expressing the myc-μ-ΟR, or the flag-δ-OR were transiently
transfected with HA-RGS4. 48 h post-transfection, cells were
stimulated with opioid agonists, and lysates from these cells were
immunoprecipitated with the appropriate antibodies and immuno-
blotted with an anti-HA antibody. As demonstrated in Fig. 1A, the
anti-myc antibody co-immunoprecipitated RGS4, as identified by a
same molecular weight band in cell lysates (compare lanes 1 with
3–5). The amount of RGS4 co-precipitated with μ-OR was similar in
untreated cells compared with DAMGO-treated cells (compare
lanes 3, 5). However, AMF (100 μM AlCl3, 2 mΜ MgCl2, 100 mM
NaF, 1 mM GDP)-treated cell lysates showed an increase in the
immunoprecipitated RGS4 protein. No bands were detected in

similarly treated samples of either mock-transfected HEK293 cells
or in cells that were immunoprecipitated with normal mouse
serum (lanes 2 and 6). These results demonstrate the interaction of
RGS4 with the μ-OR in HEK293 cells. Similarly, immunoprecipita-
tion of the same cell lysates with anti-HA, or anti-RGS4 antibodies
revealed a band corresponding to the μ-OR (Fig. 1B, lanes 3, 4),
after immunoblotting with the anti-myc antibody. In parallel, when
HEK293 cells stably expressing the flag-δ-OR were transiently
transfected with HA-RGS4 and lysates were immunoprecipitated
with an anti-flag antibody, a polypeptide corresponding to RGS4
was revealed (Fig. 1B, compare lanes 1–3 with 7). This band was
absent in mock transfected cells (lane 4), thus demonstrating the
direct interaction of RGS4 with the δ-OR in HEK293 cells. Activation
of the δ-OR with DSLET or treatment with AMF did not alter the
levels of immunoprecipitated RGS4, as compared with immuno-
precipitated RGS4 under unstimulated conditions (lanes 1–3), sug-
gesting that RGS4 associates with δ-OR in an agonist independent
manner. The interaction of RGS4 with the δ-OR was also confirmed
when HEK293 cell lysates were immunoprecipitated with either
anti-HA or anti-RGS4 antibodies (Fig. 1D, lanes 3, 4). Collectively,
these observations suggest that μ- and δ-OR physically interact

Fig. 2. In vitro binding of RGS4 in specific regions of the μ- and δ-CTs. (A) Generation of opioid receptor subdomain GST fusion proteins. Alignment and amino acid composition of the
C-terminal tails of the μ, δ-ORs and their truncated forms: peptideΔΝ27-μ-CT (amino acids 356–398) of the rat μ-OR inwhich the 27 amino acids fragment that contain the conserved
19 amino-acid residues next to the seventh transmembrane domain are eliminated; peptide ΔC43-μ-CT (amino acids 329–355) consisting of the 43 amino-acids of the final part of
the C-terminal domain of the μ-CT; peptide ΔΝ26-δ-CT (amino acids 337–372), which consists of the final 36 amino acids of the C-terminal tail of the mouse δ-ΟR; fragment peptide
ΔC36-δ-CT, which contains the 26 first amino acids next to the seventh transmembrane domain (amino acids 311–336). The identical amino acids between the two opioid receptor
subtypes are underlined. (B) RGS4 interacts with ΔC43-μ-CT. Upper panel: A fixed amount of 6xHis-RGS4 (0.3 μM) was incubated with μ-CT (1 μΜ) and the truncated peptides as
described in (A), and pull down experiments were performed as described in Materials and methods. (C) RGS4 interacts with ΔC36-δ-CT. Upper panel: Pull down experiments were
performed with δ-CT and truncated versions following the same procedure as described in panel (A). Lower panels of B and C: The amount of GST fusions loaded was verified after
stripping and reprobing with an anti-GST antibody (1:5000). (D) RGS4 forms complexes with Gαwithin specific subdomains of the μ-CT. Purified GtαGDP (0.3 μM) and 6xHis-RGS4
(0.5 μΜ) were incubated in PBS with protease inhibitors and 1 mM GDP in the presence or absence of AMF for 10 min at room temperature and 20 min at 4 °C. The μ-CT and the
truncated peptides bound to glutathione-sepharose beads were added to the above samples and incubated for 25 min at 4 °C under rotation. Bound proteins were subjected to SDS-
PAGE, transferred to PVDF and detected using an anti-Gα or anti-His antibody. (E) RGS4 forms complexes with Gαwithin specific subdomains of the δ-CT. Fusion peptidesΔΝ26-δ-CT
and δ-CT were incubatedwith a fixed amount of GtαGDP (lane 1) and RGS4 (lane 6) in the presence or absence of AMF as described above. Lower panels represent equal protein levels
verified after stripping and reprobing with a GST antibody (1:5000). Results shown are representative of four independent experiments.
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with RGS4 in living cells and that activation of these receptors is
not a prerequisite for RGS4 association.

3.2. A conserved region within the C termini of the μ- and δ-ORs is
critical for RGS4 and RGS4-Gα complex interaction

The μ- and δ-CTs are 70 and 62 amino acids long respectively and
share a conserved domain consisting of the first 18 amino acids region
(LNPVLYAFLDENFKRCFR) close to the seventh transmembrane
domain (Fig. 2A). We have previously demonstrated using receptor

derived peptides that the proximal element of the C terminus close to
the juxtamembrane segment of the μ- and δ-ORs reduces high affinity
opioid agonist binding and probably interferes in receptor G protein
coupling [20,21]. In an attempt to map the sites of interaction of RGS4
within the C termini of the μ- and δ-ORs, four truncated GST fusion
proteins were generated (Fig. 2A). In vitro pull down experiments
using the fusion peptide that lacks the first 27 amino acids (ΔΝ27-μ-
CT), failed to retain RGS4 binding, as compared with the amount of
RGS4 detected in full length μ-CT (Fig. 2B, lanes 2, 4). In contrast, the
GST-peptide fragment, ΔC43-μ-CT, that contains only the first portion

Fig. 3. RGS4 interacts with different Gα subunits in HEK293 cells stably expressing the μ- and δ-ORs. μ-and δ-ΗΕΚ293 cells were transiently transfected with HA-RGS4 (5 μg) or vector
alone. (A) RGS4 interacts with Gαi1,3 upon receptor or G protein stimulation. μ-HEK293 cells were stimulated or not with 1 μM DAMGO for 5 min and cell lysates were pretreated or
not with AMF, following immunoprecipitation with an anti-HA antibody (4 μg). Immune complexes were electrophoresed and transferred to PVDF membranes as described in
Materials and methods. Gαi1,3 subtype was visualized by immunoblotting with an anti-Gαi1,3 antibody (1:1000). Lane 1 represents the presence of Giα1,3 in cell lysates and lane 7
represents the same protein immunoprecipitatedwith anti-Gαi1-3 antibody. Immunoprecipitated lysates with NRS ormock transfected cells were used as control. RGS4 protein levels
were verified by sripping and reprobing the membranes with an anti-HA antibody (middle panel). Quantification of Gα1,3 was performed after normalization with
immunoprecipitated RGS4 (lower panel). Data represent mean±SEM of three independent experiments, ⁎pb0.001, ⁎⁎pb0.0001 as compared with the untreated samples. (B) RGS4
interacts with Gαi2 upon receptor stimulation. μ-HEK293 lysates treated with 1 μMDAMGO or treated with AMF were immunoprecipitated with the indicated antibodies. RGS4 was
not co-immunoprecipitated in unstimulated cells (lane 4). Lanes 4–6, represent RGS4 after immunoprecipitation with an anti-Giα2 antibody, under both stimulated and
unstimulated conditions. Lanes 1 and 8 represent the presence of RGS4 in cell lysates and immunoprecipitated samples. Mock transfected cells were used as control. (C) RGS4
interacts with Goα upon receptor or G protein stimulation. Co-immunoprecipitation of RGS4with an anti-Goα antibody was detected as described in panel B. (D) RGS4 interacts with
Gαi2 in δ-HEK293 cells. Cell lysates stimulated with 1 μMDSLET for 5 min or treated with AMF were immunoprecipitated with anti-HA antibody as described above. The presence of
Gαi2 protein subtypewas visualized by immunoblottingwith an anti-Gαi2 (SG3) antibody (1:1000). Lanes 1 and 2, represent the presence of Gαi2 in brain extracts and δ-HEK293 cell
lysates respectively. Lane 3, represents immunoprecipitatedmock transfected cells with an anti-HA antibody. Lanes 5 and 6, represent the presence of Giα2 immunoprecipitated with
the HA epitope of RGS4. (E) Interaction of RGS4 with Gαi1,3 in δ-HEK293 cells. δ-HEK293 cell lysates, pretreated with DSLET or with AMF, were immunoprecipitated with an anti-HA
antibody. The presence of Gαi1,3 in cell lysates was confirmed by immunoprecipitation with an anti-Gαi1,3 antibody (lanes 7, 8). Giα1,3 associates with RGS4 in absence of agonist
(lane 4). This interaction increases upon AMF stimulation of the cell lysates (lane 6), whereas it is attenuated in the presence of DSLET stimulation of δ-OR (lane 5). Lanes 1 and 2,
represent the presence of Giα1,3 in δ-HEK293 cell lysates and brain extracts respectively. (F) RGS4 interacts with Goα independently of receptor activation in δ-HEK293 cells. Cell
lysates, pretreated with DSLET or with AMF, were immunoprecipitated with anti-Goα (4 μg) antibody and immunoblotted with an anti-HA antibody. Lane 1, represents HA-RGS4
expression in crude lysate extract. Immunoprecipitation of cell lysates from mock transfected cells with Goα antibody was used as control (lane 2). Lanes 3–5, represent amount of
RGS4 immunoprecipitated with the anti-Goα. The results are representative of one experiment repeated at least four times.
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of the μ-CT, bound RGS4 (compare lanes 2, 3). These results de-
monstrate the importance of the juxtamembrane region of the μ-CT
in RGS4 recognition and binding. Similarly, in the case of δ-OR, the
peptide fragment ΔΝ26-δ-CT in which the first 26 amino acids are
deleted, failed to interact with RGS4. In contrast, the remaining
portion of the δ-CT encompassing the peptide ΔC36-δ-CT bound
RGS4 in a similar manner as the entire δ-CT (Fig. 2C, lanes 2, 3). These
data delimited the interaction of RGS4 within the amino acid regions
329–355 for the μ-OR and 311–336 for the δ-OR and therefore suggest
that the conserved region shared between the two ORs is a critical
structural determinant for RGS4 recognition and binding.

It is already known that μ- and δ-ORs exhibit differential binding
profiles for Gα subunits and that RGS4 complexed with activated Gα
promotes binding of the latter to the μ-CT [15]. A possible question
therefore that arises is whether RGS4 by interacting with Gα displays
the same or different interactive domains within the μ- and δ-CTs. To
test this possibility, we performed pull down experiments using
purified RGS4, inactive GtαGDP and the truncated fusion peptides. As
shown in Fig. 2D, Gα alone or together with RGS4 did not associate
with the ΔC43-μ-CT peptide (Fig. 2D, upper panel, lanes 2,3) despite
the fact of RGS4 association under these conditions. However, when
RGS4 and GtαGDP were preincubated together in the presence of
AMF, and the same pull down was performed, we observed that Gαt
interacts with the ΔC43-μ-CT (compare lanes 4 with 8). In contrast,
when the ΔΝ27-μ-CT was incubated with RGS4 and Gtα, either in the
absence or the presence of AMF, no heterotrimeric complex between
them was detected (compare lanes 6, 7 with 8). These observations
suggest that RGS4-Gα complexes use the juxtamembrane region of μ-
CT for binding.

In the case of δ-OR, when RGS4 was pre-incubated with GtαGDP,
peptideΔΝ26-δ-CT failed to bind any of these proteins (Fig. 2E, lanes 3
upper and middle panel). However, both Gtα and RGS4 associate with
theΔΝ26-δ-CTwhen the cell lysates are stimulatedwith AMF (lane 4).
These results suggest that RGS4 complexed with active Gα uses an
additional interactive domain within δ-CT, as compared with the
corresponding region of the μ-CT. It also suggests that RGS4 and Gα
form a heterotrimeric complex within the region (amino-acids 337–
372) of the δ-CT.

3.3. RGS4 forms selective complexes with specific Gα subunits in HEK293
cells expressing the μ- and δ-ORs

Taking into account that RGS4 and Gα subunits form in vitro a
heterotrimeric complex with the C termini of μ-OR and δ-OR and that
RGS4 interacts directly with the opioid receptors in HEK293 cells, we
sought to determine, whether RGS4 confers selectivity to the activated
μ- and δ-ORs for coupling with a particular subset of Gα proteins. To
answer this question, the ability of specific Gα subunits of G proteins to
interact with RGS4 upon agonist stimulation of the μ, δ-ORs in HEK293
cells was tested. As shown in Fig. 3Α, μ-HEK293 cell lysates immuno-
precipitated with an anti-HA and immunoblotted with an anti-Giα1,3

antibody revealed the presence of a weak band corresponding to Giα1,3

in untreated samples (lane 3). This band is significantly increased in cell
lysates thatwere treatedwith DAMGO or AMF (lanes 4, 5). No bandwas
detected in untransfected cell lysates (lane 2). Τhese results suggest that
association of Giα1,3 with RGS4 in μ-HEK293 cells is enhanced upon
activation of the μ-OR. In a similar manner, RGS4 interacted with Giα2

and Goα in cell lysates that were either treated with DAMGO or AMF
(Fig. 3B, C, lanes 5, 6 respectively) and not under basal conditions. These
results suggest that RGS4 forms tight heterotrimeric complexes with
selective G proteins upon μ-OR stimulation in HEK293 cells.

To identify whether similar interactions between RGS4 and Gα
subunits are also detected in δ-HEK293 cells, the ability of Giα2, Giα1,3

and Goα to immunoprecipitate with transiently expressing HA-RGS4
upon stimulation of the δ-OR in HEK293 cells was tested. As de-
monstrated in Fig. 3D, the anti-HA antibody co-immunoprecipitated
Giα2 only when cells were stimulated with DSLET or treated with
AMF (lanes 5 and 6). No bands were detected in samples of either
untransfected or unstimulated cell lysates (lanes 3, 4). These results
suggest that RGS4 forms an active heterotrimeric complex with Giα2

upon δ-OR stimulation. In addition, to test whether Giα1,3 follows the
same pattern of interaction with RGS4 as that detected for Giα2, the
ability of Giα1,3 to co-immunoprecipitate with RGS4 before and after
stimulation in δ-HEK293 cells was detected. As shown in Fig. 3E, Giα1,3

interacted with RGS4 either in unstimulated conditions or after
AMF treatment of cell lysates (lanes 4, 6). However, upon stimulation
of cells with 1 μMDSLET (or [D-Pen2,D-Pen5] enkephalin-DPDPE, data

Fig. 4. Effect of opioid receptor stimulation on the intracellular localization of RGS4. (A) HEK293 cells stably expressing the myc-tagged μ-OR were transiently transfected with HA-
RGS4. 48 h post-transfection, cells were treated with 1 μMDAMGO for 15min, fixed, permeabilized and immuno-labeled with monoclonal anti-myc (secondary antibody anti-mouse
alexa-fluor 568 under 605/32 emission filter) and anti-HA (secondary antibody anti-rabbit FITC under 522/35 emission filter). Shown are immunostaining images of the nuclear
equatorial plane of the cell, as determined by a z axis series. Red represents the myc-μ-OR, green represents HA-RGS4 and yellow (in the overlay image) represents overlapping green
and red fluorescence. (B) HEK293 cells stably expressing the flag-tagged δ-OR and transiently expressing HA-RGS4 were immunolabeled with a monoclonal anti-flag antibody,
following the procedure as above. Stimulation of cells was employed using 1 μM DSLET. Red represents the flag-δ-OR, green represents HA-RGS4 and yellow (in the overlay image)
represents overlapping green and red fluorescence. Images show cells with low to intermediate fluorescence intensity and are representative of at least 50 cells transfected with the
same constructs. The experiment was repeated three times in duplicate sets.
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not shown) the interaction of RGS4 with Giα1,3 was dramatically
decreased (lane 5). This result suggests that the agonist activated δ-OR
does not promote the formation of a complex between RGS4 and
Giα1,3. On the other hand, RGS4 was able to interact with Goα equally
well under both stimulated and unstimulated conditions in the same
cell lysates (Fig. 4F, lanes 3–5). Collectively, these observations suggest
that the RGS4 has the capacity to select a particular subset of G proteins
depending on the conformation of the G protein and the presence and
activation state of the receptor.

3.4. Subcellular localization of RGS4

It has been previously shown that intracellular distribution of RGS
proteins can be affected by G protein and GPCR expression [22]. We
therefore detected whether subcellular distribution of transiently
transfected HA-RGS4 in HEK293 cells stably expressing the myc-μ-OR
and flag-δ-OR, was altered before and after opioid agonist adminis-
tration. As shown in Fig. 4A (upper panel), under basal conditions the
receptorwas localized in the plasmamembrane andRGS4was found to
the cytosol, the nucleus and diffusively distributed to the plasma
membrane of HEK293 cells. No detectable co-localization between the
μ-OR and the HA-RGS4 was observed (right merge, upper panel).
However, DAMGO stimulation of cells for 15 min led to redistribution
of RGS4 to the plasma membrane where it co-localizes with the μ-OR
(Fig. 4A, right merge, lower panel). Similarly, in δ-HEK293 cells, the
expressedHA-RGS4 localizes in the resting state of the receptormainly
in the cytoplasm and the nucleus and to a lesser extent in the plasma
membrane (Fig. 4B, upper middle panel). A small fraction of RGS4 can
also be found together with the receptor. DSLET stimulation of cells

resulted in the movement of RGS4 to the plasma membrane, where it
co-localizes with the δ-OR. RGS4 is also found to co-localize with the
internalized δ-OR (Fig. 4B, right merge, lower panel). These results
suggest that agonist activation of μ-OR and δ-OR affects the intra-
cellular localization of RGS4.

3.5. The N-terminus of RGS4 is responsible for μ- and δ-opioid receptor
association

Previous observations have demonstrated that the N-terminus of
RGS proteins is important for the interactionwith GPCRs [12,23]. In an
attempt to examine the significance of the N-terminus of RGS4 for the
μ- and δ-OR interaction, pull down experiments were performed using
an N-terminal truncated mutant of 6xHis-tagged RGS4, in which
the first 57 amino acids of the protein were deleted (ΔΝRGS4). As
previously shown [15], wild type RGS4 binds equally well to all sub-
domains of the μ- and δ-ORs tested (Fig. 5A, lanes 2–4). However, no
detectable band was observed when similar pull downs were per-
formed utilizing the μ, δ-CTs and the i3L together with the mutant
ΔΝRGS4, thus suggesting that the N-terminal region of RGS4 is
responsible for μ- and δ-OR association (lanes 6–8). In order to provide
additional evidence concerning the role of the N-terminal domain of
RGS4 in μ-CT and δ-CT association we tested the association of the
ΔΝRGS4 mutant in a cellular context. For that reason μ-HEK293 or δ-
ΗΕΚ293 cells were transiently transfected with the cDNA expressing
the HA taggedΔΝRGS4. Lysates from these cells were examined in pull
down assays using the immobilized CTs after stimulationwith DAMGO
or DSLET. As shown in Fig. 5B, although wild type RGS4 interacts with
both C-termini of the opioid receptors (lanes 4, 6), no detectable band

Fig. 5. RGS4 domains responsible for μ- or δ-ORs interaction. (A) Wild type recombinant RGS4 (0.3 μM) and ΔΝRGS4 (0.3 μΜ) isolated from E. coli as described in Materials and
methods, were incubated with the GST fusion peptides encompassing the δ-i3L, δ-CT and μ-CT in the presence of PBS containing protease inhibitors for 25 min at room temperature.
Bound proteins were subjected to SDS-PAGE, transferred to PVDF and detected using an anti-His antibody. (B) N-terminal truncated RGS4 (ΔΝRGS4) does not interact with the opioid
receptor CTs. HEK293 cells stably expressing the μ-OR or the δ-ΟR were transiently transfected with the cDNA expressing the HA-RGS4, HA-ΔΝRGS4, or vector alone (5 μg each). 48 h
post-transfection cells were stimulated with DAMGO or DSLET for 5 min. Cell lysates (700 μg) were incubated with 1 μΜ of the GST fusions encompassing the μ-CT the δ-CT or GST
alone. Protein complexes were washed, separated on 10% SDS and detected for RGS4 bound with an anti-HA antibody. Lane 1 and lane 2 represent transfected cell lysates with wild
type RGS4 and ΔΝRGS4 respectively. ΔΝRGS4 expressing cell lysates did not interact with the C-termini of the μ-and δ-ORs (lanes 5, 7 respectively). (C) 4Box-Gα complexes interact
with the μ-CT. Purified GtαGDP (0.5 μM) and 4Box (0.5 μΜ) were incubated with the μ-CT in the presence, or absence of AMF for 10 min at room temperature and 20 min at 4 °C. The
μ-CT bound to glutathione-sepharose beads was added to the reactions and incubated for 25 min at 4 °C under rotation. Bound proteins were detected using an anti-Gα or anti-His
antibody. Lower panels: equal amounts of the fusions were verified after stripping and reprobing with an anti-GST antibody.
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corresponding to the truncated ΔΝRGS4 was detected (lanes 5, 7).
Similar pull down employing either mock transfected cell lysates or
GST alone did not display any binding (lanes 3 and 8). To further
explore whether other sites beyond the N terminus of RGS4 are
responsible for opioid receptor and Gα-RGS4 complex interaction, we
tested the ability of the RGS domain of RGS4 (4Box), inwhich both the
N- and C-termini are truncated to interact with the μ-CT. Pull down
experiments utilizing the μ-CT have shown that 4Box weakly
interacted with this domain (Fig. 5C middle panel, lane 4). However,
when equal amounts of 4Box and Gαt were preincubated in the
presence of AMF, not only binding of 4Box was significantly enhanced
but binding of Gαt to the μ-CTwas also detected (Fig. 5C, lane 3middle
and upper panels respectively). No detectable band corresponding to
Gαt was observed when the same experiment was performed in the

absence of AMF. These results suggest that sites within the GTPase
Activating Protein (GAP) domain of RGS4 are not only necessary
for binding to active Gα, but also for promoting complexes, thus
facilitating association of these interacting proteins to the receptor.

3.6. The N-terminal domain of RGS4 is implicated in μ-OR-mediated
adenylyl cyclase inhibition

In an attempt to examine in greater detail the functional signi-
ficance of the N-terminal region of RGS4 in opioid receptor signaling,
we analyzed the ability of an N-terminal deletion mutant of RGS4
(ΔΝRGS4) in DAMGO-mediated adenylyl cyclase inhibition in μ-
HEK293 cells. As shown in Fig. 6, 500 nΜ DAMGO treatment of cells
resulted in 55±2% inhibition of cyclic AMP accumulation. This inhi-
bition was altered to 34±3% by the presence of the wild type RGS4.
Expression of the truncated ΔΝRGS4 reversed cyclic AMP accumula-
tion to similar levels as those detected in cells expressing vector alone,
hence, the N terminus of RGS4 is essential for Gi-mediated adenylyl
cyclase inhibition.

3.7. Effect of RGS4 on ERK activation by the μ- and δ-opioid receptors

Others and we have previously demonstrated that μ- and δ-ORs
expressed in HEK293 cells stimulate ERK1,2 activity via pertussis
toxin-sensitive G protein signaling mechanisms [17,24]. To examine
whether expression of RGS4 alters ERK1,2 activation in response to μ-
and δ-opioid agonist stimulation, HEK293 cells were challenged with
opioid selective agonists. As shown in Fig. 7A and B respectively,
both DAMGO and DSLET enhanced ERK1,2 phosphorylation after 2
and 5 min stimulation of these receptors. This phosphorylation was
attenuated when RGS4 was co-expressed in HEK293 cells, suggesting
that RGS4 interferes in the μ-OR and δ-OR-mediated signaling of
ERK1,2. When similar phosphorylations were detected in DAMGO-
stimulated HEK293 cells co-expressing the ΔΝRGS4 mutant, no
alteration in the levels of ERK1,2 were detected (Fig. 7C). These
observations suggest that the N-terminal region of RGS4 is the
functional domain that plays a significant role in modulating opioid
receptor signaling. To detect the significance of the RGS4 effect on ERK
phosphorylation mediated by the opioid receptors, we also adminis-
tered the receptor tyrosine kinase ligand Epidermal Growth Factor
(EGF) in HEK293 cells, a treatment known to cause rapid activation of
ERKs. EGF-mediated phosphorylation of ERK was indeed observed; in

Fig. 6. Effect of ΔΝRGS4 on μ-OR-mediated adenylyl cyclase inhibition. HEK293
cells stably expressing the μ-OR were transfected with HA-RGS4 (5 μg) or HA-ΔΝRGS4
(5 μg). 24 h post-transfection, cells were incubated with [3H] adenine (1.5 μCi/mL) as
described in Materials and methods. Generation of [3H] cAMP was measured in
response to treatment with forskolin (50 μM) and increasing concentrations of DAMGO
in cells expressing HA-RGS4, HA-ΔΝRGS4 or vector alone. Data are presented as the
percentage of cAMP accumulation (100% corresponds to the forskolin stimulated
sample) and represent themean±SEM of triplicate determinations of five independent
experiments. ⁎pb0.005 as compared to the corresponding values of mock transfected
cells.

Fig. 7. RGS4 modulates opioid receptor-mediated ERK1,2 phosphorylation. (A, B) Expression of RGS4 attenuates ERK phosphorylation mediated by the δ, μ-ORs. Upper panels: stably
transformed HEK293 cells expressing the myc-μ-OR (A) or the flag-δ-OR (B) were transiently transfected with HA-RGS4 or empty vector. 48 h post-transfection, the cells were
stimulated with the appropriate receptor agonists for 2 and 5min and cell lysates were resolved in SDS-PAGE (12%). The phosphorylated ERKwas visualized by immunoblotting with
a phospho-ERK antibody. (C) ΔΝRGS4 has no effect on ERK phosphorylation. Upper panel: HEK293 cells expressing the μ-OR were transiently transfected with ΔΝRGS4 or empty
vector as described above. (D) ERK phosphorylation mediated by EGFR stimulation is not influenced by the expression of RGS4. HEK293 cells were stimulated with 10 nM EGF for 2
and 30 min following the procedure as described above. Lower panels: equal loading was verified by stripping and reprobing the PVDF membranes with a specific anti-ERK antibody
(bottom). Results shown are representative of four independent experiments.
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contrast to the situationwith opioid agonists, however, ERK phosphor-
ylationwas not affected by the presence of RGS4, suggesting that RGS4
expression cannot influence ERK1,2 activation by a receptor that
signals through mediators other than G proteins (Fig. 7D).

3.8. Effect of RGS4 in the internalization of the δ-opioid receptor

As opioid receptor internalization is an important parameter of
opioid receptor signaling and RGS proteins have been suggested to be
implicated in the internalization of GPCRs [25,26], we sought to deter-
mine whether expression of RGS4 alters the rate of internalization
of the δ-OR in HEK293 cells by flow cytometry. As shown in Fig. 8\
DSLET administration for 15min led to the internalization of the surface
δ-OR in mock transfected HEK293 cells by 32±5. However, when
HEK293 cells expressing the RGS4 were treated with DSLET for 15 min,
the levels of the internalized receptors increased to 62±6%, as the
levels of cell surface δ-OR (62±5%) in mock transfected cells after 1 h
exposure. No further increase at the levels of internalized δ-receptor
(66±3%) was detected when cells expressing RGS4 were exposed to
DSLET for 1 h. These results suggest that RGS4 accelerates the rate of
internalization of the δ-OR. In contrast, expression of the deletion
mutant of RGS4 (ΔNRGS4) in HEK293 cells resulted in an identical
internalization rate of δ-OR (34±4 at 15 min and 62±2% after 1 h
DSLET exposure) as that observed for the mock transfected cells. These
observations suggest that the N-terminal domain of RGS4 is a key
functional determinant required to facilitate δ-OR internalization.

4. Discussion

Opioid receptors signal predominately via members of the Gi/Go
family. Recent observations have shown that these receptors can also
effectively associate with various other partners that play distinct roles
in the signaling, trafficking intracellular sorting and fine tuning of each
of these receptors [26,27]. Employing pull down assays that utilize the
C-termini of the μ-OR, δ-ΟR and the third intracellular loop expressed as
GST fusion proteins, we have recently demonstrated the ability of RGS4
to interact directly with these receptors and provided evidence for the
potency of RGS4 to form a heterotrimeric complex with activated Gα
within the μ-CT [15]. In line of these observations, we further explored
whether similar effects can also be detected in living cells and observed
the effects RGS4 exerts in G protein selectivity and opioid receptor-

mediated signaling. For that reason, we initially examined whether
RGS4 interactionwith the μ- and δ-ORs in HEK293 cells is influenced by
opioid administration. Our results have shown that activation of the μ-
and δ-ORs did not significantly enhance the levels of interacting RGS4
with them, thus suggesting that RGS4 can associate with both stably
expressed μ-OR and δ-OR in HEK293 cells even in the resting state of
these receptors. Activation of the G proteins with AMF, that promotes a
high affinity complex with Gα, resulted in a stronger interaction of
RGS4 with the μ-OR, demonstrating that active Gα subunits can
promote stronger RGS4-μ-OR associations, an observationwhich is also
confirmed with our in vitro studies [15]. However, in the case of δ-OR,
the presence of AMF did not confer any stronger interaction of RGS4
than that detected upon DSLET activation of the receptor. The observed
lack of enhanced interaction of RGS4 with δ-OR in the presence of AMF
might be due to the ability of Gα to associate with the δ-CTequally well
at any conformation (active or inactive) compared with the μ-CT as
previously reported [15]. The fact that in our cell system RGS4 co-
immunoprecipitates with both opioid receptors in the absence of
agonist, suggests that RGS4 can physically associate with these
receptors. Up to date, there is no clear indication on the way RGS
proteins pair with GPCRs. Previous observations have reported that
RGS2 and RGS4 are recruited to the plasmamembrane by G protein and
or expressed receptors in an agonist-independent manner [22]. On the
other hand, GAIP was found to be recruited to the plasma membrane
upon activation of the dopamine D2 receptor [28]. A possible
explanation regarding the association of RGS proteins with various
receptors could be that RGS-GPCR pairs may be influenced by different
factors such as a) the levels of expression of the receptors, b) the nature
and abundance of the G and RGS proteins present in a certain cellular
milieu, c) the pairs formed between all these three interactive partners
and finally d) the activation state of the receptor. Further experimenta-
tion is required to clarify to which degree G protein expression and
activation influences RGS4 association with GPCRs.

Our next challengewas to understand the temporal characteristics,
spatial organization and sites of interaction between opioid receptors,
G proteins and RGS4. We know that the predicted fourth intracellular
loop, forming helix VIII of rhodopsin, which is composed by thio-
acylated cysteine residues, provides contact sites and plays a critical
role in G protein activation [29]. Using opioid receptor derived pep-
tides we have previously found that part of the conserved stretch
(LNPVLYAFLDENFKRCFR) derived from the C-termini of the δ- and μ-
ORs proximal to the seventh transmembrane domain is responsible
for receptor-G protein coupling and G protein activation [20,21,30]. A
critical question therefore that arises is whether RGS4 can also use this
opioid receptor domain for association. Mapping the sites of inter-
action within the μ-CT, demonstrated that lack of the juxtamembrane
domain encompassing the conserved 18 amino-acid stretch, abolished
binding of RGS4 and failed to form a heterotrimeric complex with
RGS4 and activated Gα. However, association of RGS4-Gα complexes
can be found in more regions within the δ-CT, as that detected within
the μ-OR. Indeed, pull down experiments revealed that the ΔΝ26-δ-CT
region can serve to position RGS4-Gα complex, providing the δ-OR
with an additional interacting domain for RGS4-Gα association. We
can thus conclude that RGS4-Gα complexes act as new entities with
new interactive attributes than each of these proteins separately.
Therefore someone can assume that the μ- and δ-CTs serve as plat-
forms to recruit pairs of RGS4-Gα depending on the agonist-activated
receptor or the receptor-G protein complexes formed.

Knowing that opioid receptors couple to several Gα subunits
irrespective of receptor density and/or agonist potency [31,32] and
that RGS proteins exert their GAP activity by interactingwithmembers
of the Gα subunits, we sought to address whether RGS4 promotes
selectivity to specific G proteins upon μ- and δ-OR activation. Our
results have shown that in cells expressing the μ-OR, RGS4 preferen-
tially interacted with all Gα subunits tested, i.e. Giα1,3, Giα2 and Goα
and that this interaction was enhanced upon AMF treatment or

Fig. 8. Effect of RGS4 expression on the internalization rate of δ-OR. RGS4 increases the
rate of δ-OR internalization. Flag-tagged δ-HEK293 cells were transfected with the HA-
RGS4, the HA-ΔΝRGS4 or vector alone. Cells were treated with 1 μMDSLET for 15min or
1 h. Cells were processed for surface immunofluorescence staining and analyzed by
fluorescence flow cytometry. Internalized receptors were determined as described in
Materials and methods. Each value represents the mean±S.E.M. of four experiments
performed in triplicate. ⁎pb0.05 as compared to the corresponding values of mock
transfected cells.
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receptor activation. We can thus conclude that RGS4 pairs with any of
the endogenous G proteins tested in HEK293 cells upon μ-OR stimu-
lation. In contrast, the δ-OR exhibits a differential selectivity profile for
RGS4-Gα complex formation in δ-HEK293 cells. In the absence of
agonist, RGS4 interacts with Giα1,3 and Goα but not with Giα2. Agonist
activation of the δ-OR enhances coupling between RGS4 with Giα2,
whereas it attenuates RGS4-Giα1,3 association. In contrast to agonist
stimulation, AMF treatment forces RGS4 to couplewith all Gα subunits
tested. These results suggest that a) the δ-OR by being constitutive
active may allow a specific subset of Gα subunits to interact with RGS4
in the absence of agonist; b) the agonist-activated δ-ΟR promotes
selective RGS4-Gα interactions different than those produced by the
presence of AMF, which is a more generic G protein activator. These
data demonstrate that RGS4 can dynamically regulate δ-OR selectivity
for specific Gα subunits even in the absence of agonist. They also
suggest that the potency of selectivity with which RGS4 interacts with
Giα2 can change in response to agonist-stimulation of the δ-OR. To our
knowledge this is the first indication for an RGS-driven selection
coupling with a specific G protein population depending on the
presence or the activation state of a given receptor in living cells.
Previous results have demonstrated using two-hybrid approaches that
GAIP shows strong interaction with Gi1, Gi3, Go1 and weak interaction
with Gi2 [33], whereas using α2Α-adrenoreceptor-G protein fusions it
was shown that RGS4 selectively enhances the GTPase activity of Goα1

and Giα2 upon receptor stimulation [34]. However, these studies do
not address whether selectivity of these interactions can be achieved
by the activation state of the receptors.

Intracellular localization of RGSproteins is critical for their functional
properties [11,22,35,36]. Most of the B/R4 family members of RGS
proteins are localized to subcellular compartments distinct from the
plasma membrane. Our immunofluorescence studies in HEK293 cells
indicate that the majority of RGS4 was localized to the cytosol and the
nucleus and diffusely associated to the plasma membrane, thus
confirming previous studies [22,37–39]. Agonist stimulation of both
opioid receptors led to the translocation of RGS4 to the plasma
membrane where it co-localized with both surface receptors. No co-
localizationwasdetected in the resting state of the μ-ΟR; however, in the
case of δ-OR, a fraction of RGS4 can be found to co-localizewith the δ-OR
in the cytosol. A possible explanation for this result could be that the
amount of constitutive active δ-ORs present in HEK293 cells are
beginning to internalize earlier due to the presence of RGS4 as
demonstrated in our flow cytometry measurements. Co-localization of
RGS4 with the accelerated internalized δ-OR was detected in the
cytoplasm after 15 min DSLET stimulation. We can thus conclude that
RGS4 distribution is not influenced by the expressed opioid receptor but
mainly by the activation state of these receptors. Our findings are in
accordancewith previous observations indicating that RGS4 is indirectly
recruited to the plasma membrane by G protein activation and only a
relatively small proportion of cellular RGS4 is membrane-bound at any
given time [37]. Other findings have shown that co-expression of RGS4
with the M2 muscarinic receptor led to recruitment of RGS4 to the
plasmamembrane independent of agonist or Gα protein activation [22].
Thus distribution of RGS4 to the plasma membrane and the cytosol is a
regulatorymechanismthat canbemodulatednot only byGPCRs but also
by other signaling components that merit further investigation.

The N-terminal domain of RGS4, which contains an amphipathic α-
helix and two palmitoylation sites, has been demonstrated to play a
significant role both in targeting the protein to the membrane, to
participate in GPCR recognition and to be responsible for RGS inhibition
of G protein activation and signaling [25,35,38–40]. Our in vitro
experiments demonstrated that deletion of the N terminus of RGS4
resulted in complete lossof RGS4associationwith both opioid receptor C
termini. In accordance with our findings it was shown that the N
terminus of RGS2 is responsible for association with the third
intracellular loop of M1 muscarinic and α1A adrenergic receptors
[12,13]. Additional studies have also shown that N-terminal mutants of

RGS4 and RGS16 abrogate their interactionswith the plasmamembrane
and alter their subcellular localization [23,38]. Knowing that the RGS
domain alone is capable of binding Gα subunits and accelerate GTP
hydrolysis we hypothesized that the 4Box domain complexed with Gα
subunits might display additional interactive sites within the C-termini
of the opioid receptors. Our results indicated that the GDP-AlF−4-Gα
promotes a high affinity complex with 4Box capable to bind to the μ-CT
and form a heterotrimeric complex. In support with these findings
previous observations have shown that the 4Box inhibited Ca2+

signaling by the muscarinic 3 and cholocystokinin receptors equiva-
lently [23]. These results suggest that both N and C termini of RGS4
combine to yield the behaviour of the intact protein.

RGS4 protein was shown to accelerate the inactivation of Gα sub-
units and to have an antagonistic effect on effectors, we therefore
examinedwhether RGS4expression inHEK293 cellsmodulates μ- and δ-
opioid receptor signaling. Opioid receptors stimulate ERK1/2 activity via
PTX-sensitive and insensitive G protein signaling mechanisms [17,24]
and growing evidence indicates that RGS proteins, and among them
RGS4, are implicated in MAPK signaling through GPCRs [41–44]. In the
present study, we also demonstrate that RGS4 presence attenuates
MAPK phosphorylation of both activated μ- and δ-ORs. This inhibitory
effect was fully reversed when the cells express the mutant ΔNRGS4,
suggesting that the NH2 domain plays a critical role in G protein
inactivation cycle. The fact that N-terminal truncated RGS4 does not
inhibit opioid agonist-induced MAPK activation can be explained by its
inability to be recruited to the membrane. Similarly the N-terminal
truncated mutant of RGS4 had no effect in modulating adenylyl cyclase
inhibition induced by the activated μ-OR, thus reinforcing the functional
significance of this domain for opioid receptor signaling. In accordance
with our findings the N-terminus of RGS4 was required for high affinity
and receptor selective inhibition [23], for modulating pheromone
signaling in yeast [35] and for Kir3 channels deactivation [45].

Opioid analgesia and tolerance development involve complex
cellular and molecular mechanisms as a result for the loss of mem-
brane surface opioid receptors [46,47]. In view of these considerations
someone would think that RGS proteins may be implicated in opioid
receptor internalization. Indeed, recent studies have shown that GAIP
facilitated δ-ΟR internalization and recycling via clathrin-coated
vesicles [48], whereas RGS14 prevented morphine-induced μ-OR phos-
phorylation and internalization in mice neurons [49], and RGS9-2
expressed in PC12 cells delays agonist-mediated internalization of the
μ-opioid receptor [50]. Measurements of the δ-OR internalization fate
indicated that the presence of RGS4 accelerated the early rate of the δ-
OR endocytosis, whereas, on the other hand, ΔΝRGS4 was unable to
regulate the endocytotic pathway of the δ-OR. Thus, demonstrating that
indeed the RGS4-N-terminus possesses a significant functional key role
in opioid receptor mediated signaling.

Collectively, we have provided evidence for the function and
selectivity of RGS4 in regulating μ- and δ-OR signaling that lies in its
ability to interact with Giα and Goα subunits in addition to the opioid
receptors. Differential RGS4-Gα complex formation at the cytoplasmic
face of μ- and δ-ORs promoted by opioid-agonist stimulation seems to
define signaling selectivity at a higher level than that of simple
receptor-RGS4 protein interaction. Finally, it was demonstrated that
RGS4 plays a critical role in δ-OR internalization which can form the
basis for the possible effects RGS4 may exert in opioid tolerance. We
can therefore conclude that RGS4 can be an attractive target to
selectively manipulate G protein pathways and regulate the potency,
selectivity and duration of action of opioids in order to prevent the
adverse effects of tolerance and dependence.
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