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ΣΥΣΤΗΜΑ CRF



CRF (CRH)
•Χρωμόσωμα 8 σε ανθρώπους
•41 αμινοξέα
•Ισχυρή σύνδεση με υποδοχέα CRF-R1 και ασθενής με υποδοχέα CRF-
R2

•Ανευρίσκεται σε: ΚΝΣ, πνεύμονα, 
καρδιά, σπλήνα, λιπώδη ιστό, γονάδες, 
πάγκρεας, ΓΕΣ, θύμο αδένα, 
επινεφρίδια, δέρμα, κύτταρα του 
ανοσοποιητικού 

•Σε παθήσεις :
Διάφοροι τύποι καρκίνων (προστάτη, 
θυρεοειδή, πνεύμονα, μαστού, ΓΕΣ, 
ωοθηκών, ενδομητρίου, δέρματος)
Φλεγμονώδεις αρθροπάθειες



UCN1 (UCN)
•Χρωμόσωμα 2 σε ανθρώπους
•40 αμινοξέα
•45% ομολογία στην ακολουθία των αμινοξέων με 
αυτήν του CRF
•40 φορές πιο ισχυρή σύνδεση με υποδοχέα CRF-
R2 και 3 φορές πιο ισχυρή με υποδοχέα CRF-R1 
εν συγκρίσει με CRF
•Ανευρίσκεται σε: ΚΝΣ, υπόφυση, ΓΕΣ,
γονάδες, νεφρά, πάγκρεας, ήπαρ,
επινεφρίδια, θύμος αδένας, σπλήνας,
προστάτης, ενδοθηλιακά κύτταρα, λιπώδης
ιστός, καρδιά, επινεφρίδια, πλακούντας,
χοληδόχος κύστη κ.α

•Σε παθήσεις :
Διάφοροι τύποι καρκίνων (προστάτη, 
ήπατος, θυρεοειδούς, μαστού, ενδομητρίου)
Κίρρωση



UCN2
•Χρωμόσωμα 3 σε ανθρώπους
•38 αμινοξέα
•34% ομολογία με τον CRF
•43% ομολογία με την UCN1 
•37-40% ομολογία με την UCN3
•ΔΕΝ συνδέεται με υποδοχέα CRF-R1 εν συγκρίσει με 
CRF
•Μέση ή καθόλου συγγένεια με CRF-BP στα διάφορα 
είδη
•Ανευρίσκεται σε: ΚΝΣ, καρδιά, ΓΕΣ,
σκελετικούς μύες, πνεύμονα, επινεφρίδια,
κύτταρα περιφερικού αίματος, δέρμα,
πλακούντας, εμβρυϊκές μεμβράνες,
ωοθήκες, σπλήνας, θύμος αδένας κ.α

•Σε παθήσεις: ΚΑ, Ανευρύσματα αορτής



UCN 3
•Χρωμόσωμα 10 σε ανθρώπους
•38 αμινοξέα
•32% ομολογία με τον CRF
•26% ομολογία με την UCN1
•ΔΕΝ συνδέεται με υποδοχέα CRF-R1 εν 
συγκρίσει με CRF

•Ανευρίσκεται σε: ΚΝΣ, υπόφυση, καρδιά, 
ΓΕΣ, λιπώδη ιστό, μύες, επινεφρίδια, 
θυρεοειδής αδένας, δέρμα, πάγκρεας, 
σπλήνας, ωοθήκες, νεφροί, πλακούντας, 
εμβρυϊκές μεμβράνες



 Κάθαρση UCN3 >>> Κάθαρση UCN1 (0.486 L/h vs
220 L/h)

 Χρόνος ημιζωής UCN1 >>> Χρόνος ημιζωής UCN2 > 
Χρόνος ημιζωής UCN3  (2,9 h  vs 15,7 min  vs 4,4 
min)

Έναρξη δράσης & αποτελεσματικότητα UCN2 & 
UCN 3 >> Έναρξη δράσης & αποτελεσματικότητα 
UCN1



Υποδοχέας CRF-R1
•Πρωτεΐνη 415 αμινοξέων
•Κατηγορία B1 ("ομόλογα της σεκρετίνης») της 
υπεροικογένειας των συζευγμένων με G-πρωτεΐνες 
υποδοχέων
•8 ισομορφές (1α - 1h)
•CRF-R1α  ΚΕΝΤΡΙΚΌΣ ΡΟΛΟΣ στη δράση του 
CRF

ΚΑΤΑΝΟΜΗ: Πρόσθια υπόφυση, 
εγκεφαλικός  φλοιός, παρεγκεφαλίδα , 
αμυγδαλή, ιππόκαμπος, οσφρητικός 
βολβός, ΓΕΣ (ειλεός, ορθό, παχύ έντερο)



Υποδοχέας CRF-R2
•Πρωτεΐνη 397-438 αμινοξέων
•Μέλος της οικογένειας των ''brain-gut ‘'
υποδοχέων-νευροπεπτιδίων
•3 ισομορφές (CRF-R2α, CRF-R2β, CRF-R2γ)
•CRF-R2α  Κύριος  διαμεσολαβητής των 
περιφερικών δράσεων των πεπτιδίων της 
οικογένειας CRF στον άνθρωπο

ΚΑΤΑΝΟΜΗ: Περιορισμένη κατανομή 
σε εγκέφαλο, Υψηλά ποσοστά σε 
καρδιά, ΓΕΣ, πνεύμονας, ωοθήκες, 
σκελετικοί μύες, όρχεις, χοληδόχος 
κύστη κ.α.



CRF-BP
•Γλυκοπρωτεΐνη 37-kDa
•322  αμινοξέα
•Σύνδεση με CRF πεπτίδια 
↓ βιοδιαθεσιμότητάς τους

ΚΑΤΑΝΟΜΗ: Εγκέφαλος, υπόφυση, 
πλακούντας, επινεφρίδια, ήπαρ, 
χοληδόχος κύστη
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 Συγκέντρωση και συστηματική ανάλυση των έως
τώρα βιβλιογραφικών δεδομένων που συνδέουν
το σύστημα CRF με το καρδιαγγειακό σύστημα,
προκειμένου να αναδειχθούν φαρμακευτικοί
στόχοι για τις παθήσεις του.



 Pubmed &  Scopus
 Βιβλιογραφία από 1981 έως σήμερα
Αρχική αναζήτηση  6445 άρθρα 
1. επιλέχθηκαν όσα σχετίζονται με τη δομή, την

κατανομή, την δράση των πεπτιδίων και την
έκφραση των υποδοχέων τους στο
καρδιαγγειακό σύστημα των ανθρώπων και των
ζώων

2. επιλέχθηκαν κλινικές μελέτες με το σύστημα
CRF στις παθήσεις του καρδιαγγειακού



CRF
UCN, UCN 1, UCN 2, UCN 3
CRF-R1
CRF-R2
CRF-BP
Cardiovascular system
Cardiovascular diseases
Clinical trials



CARDIOVASCULAR 
SYSTEM



1. CRF-R2α ο κύριος υπότυπος υποδοχέα που
διαμεσολαβεί τις δράσεις στο
καρδιαγγειακό & εκφράζεται και στις 4
καρδιακές κοιλότητες (σε λείους μύες
αγγείων & ενδοθήλιο)

2. UCN 1: (ΑΡ κοιλία > ΔΕ κοιλία > ΑΡ κόλπο
> ΔΕ κόλπο) - έκφραση ↑ στην ΚΑ



ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CRF ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ



Πολλές μελέτες κυρίως σε αρουραίους και 
πρόβατα αλλά και σε ποντίκια

 Χορήγηση: CRF, UCNs
Οδοί χορήγησης : ενδοφλεβίως, ενδοεγκεφαλικά, 

στο ΕΝΥ
 Διαφορές ανάμεσα στα είδη όσον αφορά τις 

δράσεις των UCN
Μελέτες και σε μοντέλα ΑΥ – ΚΑ – Διατατικής

μυοκαρδιοπάθειας  ευεργετικά αποτελέσματα
Μελέτες με συνδυασμό UCN2 και φαρμακευτικής 

ουσίας  ευεργετικά αποτελέσματα



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

in healthy animals



ΠΑΘΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ 
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙKΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

ΑΥ
(Dieterle et al., 

2009)

↓ ΑΠ ↑ επιπέδων 
χυμάσης

↑ ΝΟ

ΚΑ
(Rademaker et al.,

2002)

↓ ΑΠ ↑ΚΠ ↓ SVR ↑ όγκου ούρων-
απέκκρισης Να-
κάθαρσης 
κρεατινίνης

ΔΙΑΤΑΤ.
ΜΥΟΚΑΡΔ.

(Bale et al., 2004)

↑ΚΠ ↓ SVR

ΔΡΑΣΗ UCNs ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΖΩΩΝ ΜΕ ΑΥ, ΚΑ, 
ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ



ΣΥΝΔΥΑΣΜ
ΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

UCN2 +Φουροσεμίδη
(Rademaker et al., 

2009)

↓ ΑΠ ↓
βαζοπρεσσίνης

και ρενίνης

↓ νατριουρη-
τικών πεπ-

τιδίων

↑ διούρησης, 
απέκκρισης  

Να

UCN2+Μετοπρολόλη
(Rademaker et al., 

2011b)

↑ ΚΠ ↓ SVR ↓ RA pressure

UCN2+Ανταγωνιστής 
Υποδ. Αλδοστερόνης
(Rademaker et al., 2013)

↓ SVR ↓ RA pressure ↑ διούρησης
↑απέκκρισης

Να,
↓ επιπέδων Κ

↓ βαζοπρεσσ., 
ρενίνης, 

αλδοστερόν., 
αγγειοτενσ ΙΙ

UCN2+Καπτοπρίλη 
(ΑΜΕΑ)

(Rademaker et al.,
2008)

↓ ΑΠ ↓ βαζοπρεσσ., 
ρενίνης, 

αλδοστερόν.
ενδοθηλίνης-1

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ UCN2 ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ



Huang Y et al / Acta Pharmacol Sin 2004 Mar; 25 (3): 257-265 

Προτεινόμενος Μηχανισμός Καρδιοπροστασίας
UCN1 σε αρουραίους και ανθρώπους 



Θετική επίδραση
 ↓ παραγωγής ενεργών ριζών οξυγόνου
 ↓ δραστικότητας του υπεροξειδίου της δισμουτάσης
 ↑ παραγωγής ΝΟ
Αρνητική επίδραση
 ↑ ACE σε ιστούς & ↓ στον ορό  ↑ αγγειοτενσίνης ΙΙ 

αθηροσκλήρυνση
 ↑ IL-6, IL-1β  προφλεγμονώδης & προπηκτική δράση
 Επάγουν αποκοκκίωση κυττάρων  ↑ αγγειακής διαπερατότητας  & 

μετανάστευση φλεγμ. κυττάρων στους ιστούς
π.χ. μοντέλο αποφρακτικής θρομβαγγειϊτιδας σε ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ 
επιδείνωση πάθησης

π.χ. αορτικά ενδοθηλιακά κύτταρα ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ  διέγερση μονοπατιού 
p38 MAPK  φωσφορυλίωση & μετατόπιση στον πυρήνα NF-kB  ↑
COX-2 & ICAM   ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

π.χ. LDLr - / - ποντίκια  ↑ VCAM  ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ



 Ελήφθησαν μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος από 15 υγιείς 
εθελοντές στους οποίους χορηγήθηκε σταδιακά αυξανόμενη δόση    
UCN1 50 nmol/l έως 200 nmol/l.

 Σκοπός: αξιολόγηση επιδράσεων UCN1 στην φλεγμονώδη απάντηση και 
στον πολλαπλασιασμό των ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων, στον
σχηματισμό αφρωδών κυττάρων από τα μακροφάγα κύτταρα, στην 
μετανάστευση και τον πολλαπλασιασμό των αγγειακών λείων μυϊκών 
κυττάρων και στην έκφραση εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας στα αγγειακά 
λεία μυϊκά κύτταρα

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Κατέστειλλε σημαντικά πολ/σμό κυττάρων με δοσοεξαρτώμενο τρόπο
 Κατέστειλε κατά 20% την επαγόμενη από την οξειδωμένη LDL 

συσσώρευση εστέρων χολησ/λης
 Κατέστειλε ακόμη σε σημαντικό βαθμό την έκφραση του CD36 και της 

ACAT1 πρωτεΐνης με δοσοεξαρτώμενο τρόπο
 ↑ ελαφρώς την έκφραση του κολλαγόνου-1, κολλαγόνου-3, 

μεταλλοπρωτεϊνάσης 2 και 9 ενώ ενίσχυσε σημαντικά δραστικότητα 
μεταλλοπρωτεϊνασών 2 και 9  ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ



In Vitro ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΑΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΟΥΡΟΚΟΡΤΙΝΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 

ΟΡΓΑΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 Δείγματα έσω θωρακικής αρτηρίας από Bypass 
(60 nmol⁄L) UCN1  Αγγειοδιαστολή (εξαρτώμενη 
και μη- από το ενδοθήλιο) (Chen et al., 2005)

 Δείγματα έσω μαστικής αρτηρίας χωρίς το 
ενδοθήλιο UCN2 & 3 (0.1–300 nmol⁄L)  Ισχυρή 
αγγειοδιαστολή με δράση στους λείους μύες (Wiley 
& Davenport, 2004)

 Δείγματα στεφανιαίων αρτηριών από μεταμόσχ.
καρδιάς  (5–20 nmol⁄L) UCN2  Αγγειοδιαστολή
(Smani et al., 2011)



 ↑ επίπεδα UCN1 σε ασθενείς με ΚΑ 
οποιασδήποτε αιτιολογίας

 Θετική συσχέτιση επιπέδων UCN1 με 
στάδιο κατά ΝΥΗΑ της ΚΑ (εξαίρεση η 1η

μελέτη)

Νέος biomarker για την διάγνωση της ΚΑ?????





Ερευνητής Χορήγηση Αριθμός
συμμετεχ.

Αποτελέσματα Είδος Μελέτης

Davis et 
al., 2004

50 μg UCN1 iv
για 1h

8 υγιείς 
άρρενες 
εθελοντές

↑ ACTH, κορτιζόλης, ΑΝΡ, ↓
επίπεδα γκρελίνης  ανορεξία 
(ΌΧΙ σημαντικές μεταβολές στο 
αιμοδυναμικό & νεφρικό προφίλ)

Τυχαιοποιημένη 
διασταυρούμενη

Davis et 
al., 2007a

2 iv δόσεις 
(25 μg &100 
μg) UCN2 & 
placebo

8 υγιείς 
άρρενες 
εθελοντές

•Δοσοεξαρτώμενη ↑ ΚΠ, ↑ HR, 
↑ LVEF, Δοσοεξαρτώμενη ↓ΤΣΟ , 
↓ SVR, ↓ ΔΑΠ & ΜΑΠ, 
•↑ ρενίνης, αγγειοτενσίνης ΙΙ,
νορεπινεφρίνη
•Μικρή ↓ παραγωγής ούρων, 
απέκκρισης Να-Κ-κρεατιν.

Μονή-τυφλή

Venkatasu
bramanian
et al., 
2013

UCN 2 ή UCN 
3 σε συνδυ-
ασμό με
1)Placebo
2) ASP 600 mg
3)Αναστολέα 
σύνθ.νιτρ.οξ.
4) Φλουκοναζ
5)Όλα τα 
παραπάνω 
φάρμακα

18 υγιείς 
άρρενες 
εθελοντές

Αγγειοδιαστολή και  ↓ ΑΠ η οποία 
αναστέλλεται με το συνδυασμό 
αναστολέα σύνθεσης νιτρικού 
οξειδίου

Ενίσχυση ανασταλτικής δράσης 
αναστ.σύνθ.νιτρ.οξειδίου από 
φλουκοναζόλη

Διπλή-τυφλή,
τυχαιοποιημένη 
διασταυρούμενη



Ερευνητής Χορήγηση/
Παρέμβαση

Αριθμός
συμμετεχ.

Αποτελέσματα Ειδος
μελέτης

Davis et al., 
2007b

2 iv δόσεις (25 
μg &100 μg) 
UCN2 & placebo
για > 1h έγχυση

8 άρρενες
ασθενείς

↑ ΚΠ, ↑ EF, ↓
↓ ΑΠ, ↓ SVR
↓ καρδιακό έργο
(δοσοεξαρτώμενα)
↓ proBNP, 
↓ ACTH

Μονή-
τυφλή

Chan et al.,
2013
(μελέτη
UNICORN)

5 ng/kg/min
UCN2 ή placebo 
για 4h έγχυση/
υπομελέτη ΔΕ 
καθετηριασμ.

53 ασθενείς ↑ ΚΠ, ↓ ΑΠ, 
↓ proBNP

Διπλή-
τυφλή 
τυχαιο-
ποιημένη

Gheorghiade
et al., 2013

Σταδιακά ↑
δόσεις (5, 15, 
30 ng/kg/min) 
UCN3 ή placebo
σε διαδοχικά 
μεσοδιαστήματα 
1h(3h σύνολο) 
/υπομελέτη ΔΕ 
καθετηριασμ.

62 ασθενείς ↓ SVR στις δόσεις των 
15 και 30 ng/kg/min

ΌΧΙ μεταβολή της ΑΠ
ΌΧΙ μεταβολή του HR
ΌΧΙ μεταβολή της 
PCWP
(πίεσης ενσφήνωσης 
τριχοειδών)

Διπλή-
τυφλή 
τυχαιο-
ποιημένη



Συνοψίζοντας………



Figure 1. Pleiotropic actions of urocortins and proposed organ interplay in experimental 
heart failure.  Devetzis et al., 2013



 Τα προκλινικά και κλινικά δεδομένα μελετών με
UCNs φαίνονται πολλά υποσχόμενα για την
θεραπεία της ΚΑ αλλά και άλλων παθήσεων του
καρδιαγγειακού όπως η ΑΥ και η ισχαιμική
καρδιακή νόσος

Η UCN2 φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική
όσον αφορά τις θετικές επιδράσεις στο
καρδιαγγειακό ενώ παρουσιάζει καλό
φαρμακολογικό προφίλ με σταθερή και
παρατεταμένη δράση και ταυτόχρονα χαμηλή
τοξικότητα.

Η UCN1 θα μπορούσε να έχει κλινική αξία ως
νέος biomarker στην διάγνωση της ΚΑ



Αλλά……………..

Απαιτούνται περισσότερες κλινικές μελέτες 
προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως ο 
ακριβής μηχανισμός δράσης τους, οι 

επιδράσεις τους και οι επιπλοκές από την 
χρήση τους σε παθήσεις του 
καρδιαγγειακού συστήματος.



Άραγε ……..

Είναι η UCN2 ένας νέος στόχος 
για μελλοντική θεραπεία της 
καρδιακής ανεπάρκειας ή όχι???



Σας ευχαριστώ !!!


	�ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΙΝΗΣ ΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	ΦαρμακοκινητικΑ και ΦαρμακοδυναμικΑ δεδομΕνα ΟυροκορτινΩν
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	ΔρΑσειΣ του συστΗματοΣ CRF σε ΚΝΣ & ΠεριφΕρεια
	Slide Number 12
	ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ
	Λεξεισ-κλειδια
	Slide Number 16
	εκφραση συστΗματοσ CRF στο καρδιαγγειακο συστημα ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
	Slide Number 18
	ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	ΔρΑση ΟυροκορτινΩν στο ενδοθΗλιο:�ΘετικΗ ή ΑρνητικΗ ????
	UCN1 & ΑθηροσκλΗρυνση: in vitro ΜελΕτη ανθρωπινησ κυτταροκαλλιεργειασ�(Hasegawa et al., 2014)
	Slide Number 26
	Ng et al., 2004, Wright et al., 2009, Gruson et al., 2009, Yildirim et al., 2014
	ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΑΣΗΣ Ι
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ (σε σΚΑ)
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.………
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36

