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Περίληψη 
 

Οι νευρεκφυλιστικές ασθένειες και οι τραυµατικές κακώσεις του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ) έχουν αρχίσει να παίρνουν διαστάσεις «σιωπηλής» 

επιδηµίας στις µοντέρνες κοινωνίες. Αν και τα τελευταία χρόνια κάποιες από τις 

περιπτώσεις αυτές µπορούν να θεωρηθούν µέχρι ενός σηµείου αντιµετωπίσιµες, 

παρόλα αυτά υπάρχει µια έντονη ερευνητική δραστηριότητα ώστε να µπορέσουν να 

γίνουν απολύτως θεραπεύσιµες. Τις τελευταίες δεκαετίες, επιστηµονικές 

παρατηρήσεις παρουσίασαν αισιόδοξα αποτελέσµατα όσον αφορά το σχεδιασµό 

φαρµάκων που θα επιτρέπουν τη βελτίωση και την πιθανή θεραπεία αυτών των 

παθολογικών καταστάσεων. 

Μετά από βασική έρευνα στους µοριακούς µηχανισµούς που ελέγχουν την 

αναστολή της αύξησης των νευρικών αξόνων στο ΚΝΣ, οι νευροτροφίνες έχουν 

αναγνωριστεί ως σηµαντικοί υποψήφιοι, ικανοί να επάγουν νευροαναγέννηση. 

Επίσης, πρόσφατες ανακαλύψεις πάνω στην ενεργοποίηση νευροτροφικών 

υποδοχέων από συγκεκριµένα νευροστεροειδή που παράγονται στο ΚΝΣ, έδειξε ότι 

το νευροστεροειδές DHEA καθώς και συνθετικά ανάλογα της DHEA, εµφανίζουν 

αντι-αποπτωτικές και νευροπροστατευτικές ιδιότητες σε in vitro και in vivo 

πειράµατα για νευροεκφυλιστικές ασθένειες, προτείνοντας ένα πιθανό 

νευροπροστατευτικό ρόλο των ενδογενών νευροστεροειδών στις νόσους αυτές. 

Τα ευρήµατα αυτά µπορεί να αποτελέσουν τη φαρµακευτική βάση για νέες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις, ενεργοποιώντας διαφορετικούς µηχανισµούς 

νευροαναγέννησης µε σκοπό την αντιµετώπιση της νευροεκφύλισης και των 

τραυµατικών κακώσεων του ΚΝΣ.  
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Abstract  
 

Neurodegenerative diseases and traumatic injuries in the central nervous 

system (CNS) are presented to be a silent epidemic situation of modern societies. 

Even though nowadays some of these situations can be characterised as treatable, still 

there is a long debate if they can also be curable. The last two decades, scientific 

indications gave rise to a more optimistic approach for drug development that will 

permit improvement and possible therapy for these pathological conditions, 

presenting at the same time a social and economical challenge worldwide.  

After fundamental research on the molecular mechanisms that control the 

axonal growth arrest in the CNS, neurotrophins have been identified as significant 

candidates possible to promote neuroregeneration. Recent studies on the neurotrophic 

receptors’ activation by specific neurosteroids produced in the CNS, revealed that 

DHEA and its synthetic analogs, present anti-apoptotic and neuroregenarative effects 

in vitro (cell cultures) and in vivo experiments promoting a possible neuroprotective 

role of the endogenous neurosteroids in neurodegenaration diseases.  

These findings provide the pharmacological basis for proposing a novel 

therapeutic approach by triggering different type of regeneration mechanisms in order 

to confront neurodegenerative diseases or injuries in the CNS.  
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Τα τελευταία χρόνια τα νευροστεροειδή ∆ιϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA) και  

Θειική ∆ιϋδροεπιανδροστερόνη (DHEAS) έχουν αποκτήσει σηµαντικό επιστηµονικό 

ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριµένα, η µείωση των επιπέδων των νευροστεροειδών κατά 

τη γήρανση και στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, έχει καταστήσει ενδιαφέρουσα τη 

µελέτη του µεταβολισµού και της δράσης των DHEA και DHEAS στο Κεντρικό 

Νευρικό Σύστηµα (ΚΝΣ) (Wolf & Kirschbaum 1999).  

 
1. Στεροειδή και ∆ιϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA) 

 
1.1. Βιοσύνθεση Στεροειδών  

 
Ο φλοιός αποτελεί ένα διακριτό τµήµα των επινεφριδίων το οποίο µεταξύ 

άλλων, είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση µιας συγκεκριµένης οµάδας ορµονών που 

ονοµάζονται στεροειδείς. Οι στεροειδείς ορµόνες συντίθενται έχοντας ως πρόδροµο 

µόριο τη χοληστερόλη και χαρακτηρίζονται από παρόµοιες χηµικές δοµές. Μικρές 

διαφοροποιήσεις στη µοριακή δοµή της χοληστερόλης µε τη βοήθεια εξειδικευµένων 

ενζύµων, καθορίζουν τόσο τα βιοχηµικά στάδια σύνθεσης των στεροειδών, όσο και 

τις διαφορετικά σηµαντικές λειτουργίες τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το είδος του 

στεροειδούς που παράγεται κάθε φορά από ένα συγκεκριµένο τύπο κυττάρων, να 

εξαρτάται κατά πολύ από τη συγκέντρωση των εξειδικευµένων ενζύµων που δρουν 

στο κύτταρο αυτό (Vander et al., 2001). Το ενδιαφέρον είναι ότι τα κύτταρα του 

φλοιού των επινεφριδίων µπορούν να συνθέτουν εκ νέου (de novo) µόνο µικρές 

ποσότητες χοληστερόλης, µε αποτέλεσµα σχεδόν το 80% της χοληστερόλης που 

απαιτείται για τη σύνθεση των στεροειδών να παρέχεται από χαµηλής πυκνότητας 

λιποπρωτεΐνες (LDL) που διακινούνται στο πλάσµα. Η µεταφορά τους από το πλάσµα 

στο φλοιό των επινεφριδίων γίνεται µε την πρόσδεση τους σε συγκεκριµένες δοµές 

που βρίσκονται στη µεµβράνη του φλοιού, όπου µε ενδοκύτωση εισέρχονται στο 

εσωτερικό των κυττάρων (Guyton & Hall 2006). 

Τα στεροειδή είναι λιποδιαλυτά και µόλις παραχθούν διαχέονται µέσω της 

πλασµατικής µεµβράνης αρχικά στο µεσοκυττάριο υγρό και µετά στο αίµα όπου 

κυρίως συνδέονται µε συγκεκριµένες πρωτεΐνες-µεταφορείς. Ο σκελετός των 

στεροειδών σχηµατίζεται από τέσσερις συνδεδεµένους δακτυλίους ατόµων άνθρακα 

(σχήµα 1),  ενώ στη δοµή τους συνδέονται και αρκετές πολικές υδροξυλοµάδες. 
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Σχήµα 1. (α) Η δοµή του στεροειδούς δακτυλίου µε όλα τα άτοµα άνθρακα και υδρογόνου στο 
δακτύλιο, (β) Τα διάφορα στεροειδή διαφέρουν ως προς τον αριθµό ή τον τύπο των χηµικών οµάδων 
που συνδέονται µε το δακτύλιο σε διάφορες θέσεις όπως φαίνεται στη δοµή της χολυστερόλης (Vander 
et al., 2001) 

 

    

1.2. Έκκριση και Μεταβολισµός της DHEA 

Η DHEA(S), εκκρίνεται σε υψηλές συγκεντρώσεις από την εσωτερική 

στοιβάδα του φλοιού των επινεφριδίων τη zona reticularis (Σχήµα 2), ακολουθώντας 

το πρότυπο της βιοσύνθεσης των στεροειδών που περιγράφηκε νωρίτερα. 

Παράλληλα, η DHEA παράγεται από τις γονάδες αλλά και από εµµύελα γλοιακά 

κύτταρα του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήµατος (ΠΝΣ), γεγονός 

που την κατατάσσει στα Νευροστεροειδή (Baulieu et al., 1981; Mellon & Griffin 

2002; Agís-Balboa et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Σχήµα 2. Έκκριση των ορµονών που παράγονται από το φλοιό των επινεφριδίων από τις διαφορετικές 
ζώνες του φλοιού και έκκριση των κατεχολαµινών από το µυελό των επινεφριδίων (Guyton & Hall 
2006). 

 

Συγκεκριµένα, στο ΚΝΣ η DHEA συντίθεται από την πρεγνενολόνη (PREG) 

η οποία παράγεται από την εξειδικευµένη δράση του κυτοχρωµικού ενζύµου Ρ450scc 
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που δρα στην πλευρική αλυσίδα της χοληστερόλης (Σχήµα 3). Η PREG 

µεταβολίζεται σε DHEA από τη 17α-υδροξυλάση / c17 και τη 20-λυάση του 

κυτοχρωµικού ενζύµου P450c17, οι οποίες δρουν στις αντίστοιχες θέσεις της 

ανθρακικής αλυσίδας. Επίσης η DHEA µπορεί να παραχθεί µέσω µιας αµφίδροµης 

διαδικασίας µε τη δράση µιας σουλφατάσης στο σουλφονιωµένο παράγωγο DHEAS 

ενώ µε αντίστοιχη δράση µιας υδροξυστεροειδούς σουλφοτρανσφεράσης στη DHEA 

ξαναδηµιουργείται το παράγωγο DHEAS (Mellon 2001; Miller 2002).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3. Η σύνθεση της DHEA στο ΚΝΣ ρυθµίζεται από δύο περιορισµένες αντιδράσεις που 
καταλύονται από ένζυµα του κυτοχρώµατος P450. Η χοληστερόλη, το αρχικό µόριο όλων των 
νευροστεροειδών, µετατρέπεται σε PREG από το ένζυµο  P450scc. Εν συνεχεία, το ένζυµο P450c17 
µετατρέπει την PREG σε 17a-υδροξυπρεγνενολόνη και τελικά στη DHEA. Αµφίδροµη µετατροπή των 
ελεύθερων στεροειδών όπως η PREG και η DHEA, στα θειικά τους παράγωγα µεσολαβείται από την 
σουλφοτρανσφεράση και τη σουλφατάση (Charalampopoulos et al., 2008a). 
 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι συγκεντρώσεις της DHEA(S) στον εγκέφαλο των 

µυών είναι υψηλότερες από ότι στην περιφέρεια, που σηµαίνει ότι προκύπτουν κι από 

επιπλέον τοπική σύνθεση, ανεξάρτητη από τη σύνθεση που πραγµατοποιείται στο 

φλοιό τον επινεφριδίων. Το γεγονός αυτό έχει επιβεβαιωθεί µε την πραγµατοποίηση 

γοναδεκτοµής και αδρενεκτοµής (Baulieu et al., 1997), ενώ σε µελέτες που έγιναν σε 

πρωτεύοντα θηλαστικά (Lacroix et al.,1987 ; Robel et al., 1987) έχει αποδειχτεί ότι οι 

συγκεντρώσεις DHEA και DHEAS στον εγκέφαλο είναι µεγαλύτερες από τις τιµές 

που ανιχνεύονται στο αίµα, υποστηρίζοντας επίσης την τοπική βιοσύνθεση. Η 

παρουσία της υδροξυστεροειδούς σουλφονοτρανσφεράσης στον εγκέφαλο, 
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υποδηλώνει ότι η DHEA µπορεί να διαπερνά µε ευκολία τον αιµατοεγκεφαλικό 

φραγµό και  µετατρέπεται τοπικά σε DHEAS (Aldred et al., 1999). Αντίστοιχα, η 

παρουσία και η δράση της σουλφατάσης είναι ευρεία στο ΚΝΣ και η φαρµακευτική 

αναστολή της φαίνεται να επιδρά στη µνήµη (Liang et al., 1994 ; Rhodes et al., 1997).  

Από την αρχή της ανίχνευσης της σύνθεσης της DHEA στον εγκέφαλο 

(Corpechot et al., 1981) έχει γίνει προσπάθεια για τον προσδιορισµό των ενζύµων που 

απαιτούνται για τη σύνθεσή της στο νευρικό σύστηµα (σχήµα 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 4. Η βιοσύνθεση του νευροστεροειδούς DHEA στον εγκέφαλο. Το διάγραµµα δείχνει τους 
µηχανισµούς και τα ένζυµα της σύνθεσης των νευροστεροειδών που παρατηρούνται σε νευρώνες, 
αστροκύτταρα και ολιγοδενδροκύτταρα (Zwain & Yen, 1999).  
 

Πιο συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης στο ποντίκι, τα 

πρωτεϊνικά επίπεδα έκφρασης του κυτόχρωµατος P450c17 ξεκινούν στα κύτταρα της 

νευρικής ακρολοφίας στην εµβρυϊκή µέρα E10.5 (Compagnone et al., 1995). Το 

ένζυµο  P450c17 έχει εντοπιστεί τόσο στους νευρώνες όσο και σε αστροκύτταρα σε 

καλλιέργειες υποθαλάµου και φλοιού (Zwain & Yen 1999) καθώς και σε νευρώνες, 

αστροκύτταρα και ολιγοδενδροκύτταρα της νωτοχορδής ενήλικων τρωκτικών (Kibaly 

et al., 2005). Επίσης το P450c17 έχει εντοπιστεί σε προσυναπτικές και 

µετασυναπτικές περιοχές πυραµιδικών νευρώνων (CA1, CA3) και νευρώνων της 

οδοντωτής έλικας του ιππόκαµπου, δείχνοντας ότι η DHEA µπορεί να έχει 

νευρορυθµιστικές δράσεις σε επίπεδο σύναψης (Hojo et al., 2004; Mukai et al., 2006). 

Τέλος, πέρα από τη δράση του Ρ450c17, έχει διατυπωθεί και ένα εναλλακτικό 

µονοπάτι στην παραγωγής της DHEA που σχετίζεται µε ιόντα Fe2+. Αυτό το Fe2+ 
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εξαρτώµενο εναλλακτικό µονοπάτι φαίνεται να συµβαίνει τόσο σε νευρώνες όσο και 

σε γλοιακά κύτταρα (Cascio et al., 2000).    

1.3. Η έκφραση της DHEA κατά την ανάπτυξη 

Το αναπτυξιακό πρότυπο της DHEA παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 

τα επίπεδά της αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής και οι διακυµάνσεις στη 

συγκέντρωσή της συµπίπτουν µε σηµαντικά βιολογικά φαινόµενα, κάνοντας την 

DHEA ένα σηµαντικό ρυθµιστικό µόριο. Πιο συγκεκριµένα, στο στάδιο της 

ανάπτυξης υπάρχουν χώρο-χρονικές διακυµάνσεις µέσα στο αναπτυσσόµενο νευρικό 

σύστηµα, που δείχνουν ότι η DHEA µπορεί να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο 

στην αρχιτεκτονική του νευρικού συστήµατος, ελέγχοντας την επιβίωση και 

απόπτωση νευρικών κυττλαρων, καθώς και την αυτο-ανανέωση και τη 

διαφοροποίηση  των νευρικών πρόδροµων κυττάρων.  

Αναλυτικότερα, η DHEA παράγεται σε αυξηµένες συγκεντρώσεις κατά την 

εµβρυϊκή ανάπτυξη. Η συγκέντρωσή της µειώνεται απότοµα µετά τη γέννηση και 

παραµένει σε µη ανιχνεύσιµα επίπεδα κατά τους πρώτους έξι µήνες. Ένα µε δύο 

χρόνια πριν το εφηβικό στάδιο υπάρχει µια υψηλή αύξηση στην παραγωγή της DHEA 

που εµφανίζει µέγιστες τιµές κατά τη διάρκεια της τρίτης δεκαετίας της ζωής, τόσο σε 

γυναίκες όσο και σε άντρες (Parker et al., 1991). Αυτά τα υψηλά επίπεδα µπορούν να 

προστατεύσουν τον εγκέφαλο από ενδογενείς και εξωγενείς νευροτοξίνες και να 

προάγουν τη νευρογένεση. Κατά τη γήρανση υπάρχει µια προοδευτική πτώση στη 

συγκέντρωση DHEA (Migeon et al., 1957 ; Vermeulen et al., 1982 ; Belanger et al., 

1994) που έχει συνδεθεί µε απώλεια νευρώνων και νευροεκφυλιστικές ασθένειες 

(Charalampopoulos et al., 2008). Πιο συγκεκριµένα παρατηρείται ότι η συγκέντρωση 

της DHEA µειώνεται σταδιακά περίπου στο 20% της αρχικής συγκέντρωσης στην 

ηλικία των 65 µε 70 χρόνων (Σχήµα 5) (Gray et al., 1991; Charalampopoulos et al., 

2008).  Πειραµατικά δεδοµένα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι κατά τη γήρανση 

καθώς και στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες που σχετίζονται µε τη γήρανση, όπως 

είναι το Alzheimer και η νόσος του Parkinson, τα χαµηλά επίπεδα νευροστεροειδών 

στον εγκέφαλο µπορεί να έχουν σαν αποτέλεσµα τη µειωµένη προστασία ενάντια 

στην απόπτωση, στη διαφοροποίηση και στη νευρογένεση πρόδροµων νευρώνων 

(Charalampopoulos et al., 2008). Σύµφωνα µε τα παραπάνω προτείνεται ότι η 

DHEA(S) µπορεί να διαδραµατίζει κάποιο ρόλο στο σχηµατισµό των νευρικών 
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αποκρίσεων δρώντας σαν ένας νευρορυθµιστής µέσω της αλληλεπίδρασης µε 

υποδοχείς νευροδιαβιβαστών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5. Αλλαγές στη νευροστεροειδογένεση κατά τη διάρκεια της ζωής. ∆ιαταραχές στη 
νευροστεροειδογένεση που παρατηρούνται σε χρόνια στρεσογόνες καταστάσεις όπως είναι η 
κατάθλιψη, το χρόνιο ψυχολογικό στρες και η χαµηλής κλίµακας χρόνια φλεγµονή, µπορεί να έχουν 
σαν αποτέλεσµα τη µείωση των επιπέδων των νευροστεροειδών αλλά και τον νευροεκφυλισµό 
(Charalampopoulos et al.,2008a).  
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2. Μηχανισµοί δράσης της ∆ιϋδροεπιανδροστερόνης (DHEA) στο ΚΝΣ 

 

Η DHEA µπορεί να θεωρηθεί σηµαντικός ρυθµιστής της νευρικής λειτουργίας 

καθώς επιδρά σε νευροδιαβιβαστικά συστήµατα του ΚΝΣ µε πρόσδεση σε διάφορους 

διαµεµβρανικούς και ενδοκυττάριους υποδοχείς (Compagnone & Mellon 2000). Η 

επίδραση της DHEA πραγµατοποιείται µέσω της τροποποίησης κατάλληλων 

υποδοχέων νευροδιαβιβαστών (Pérez-Neri et al., 2008) όπως είναι ο GABAA 

(Majewska et al., 1990; Wolf & Kirschbaum 1999), ο NMDA  (Johansson et al., 

2005), ο Sigma-1 (Maurice et al., 1996) και ο MAP2 (Laurine et al., 2003), και  

επηρεάζει σηµαντικά τη νευρική κυτταρική τύχη (Σχήµα 6).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6. Η DHEA ασκεί ποικίλες δράσεις στο ΚΝΣ και το ΠΝΣ ρυθµίζοντας τη νευρική λειτουργία 
µέσω υποδοχέων όπως είναι οι GABAA, NMDA και Sigma-1. Επιπλέον, η DHEA µπορεί να επηρεάσει 
τη νευρική κυτταρική τύχη σε κύτταρα του εγκεφάλου αλληλεπιδρώντας µε πρωτεΐνες του 
κυτταροσκελετού (Laurine et al., 2003). 

Οι µηχανισµοί δράσης της DHEA στο ΚΝΣ δεν περιορίζονται µόνο στους 

υποδοχείς νευροδιαβιβαστών. Έχει βρεθεί ότι το συγκεκριµένο νευροστεροειδές 

σχετίζεται µε νευροτροφικά µόρια και κυρίως µε την ενεργοποίηση υποδοχέων τους 

(Lazaridis et al., 2011).  

2.1. Νευροτροφικοί παράγοντες –Αλληλεπιδράσιες µε την DHEA  

Οι νευροτροφίνες είναι µια οικογένεια πρωτεϊνών που ελέγχουν πολλαπλές 

πτυχές της ανάπτυξης και της λειτουργίας του νευρικού συστήµατος 

συµπεριλαµβανοµένων της νευρογένεσης, της νευρικής διαφοροποίησης και 
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επιβίωσης, καθώς και της συναπτικής πλαστικότητας (Bibel & Barde, 2000). Στα 

θηλαστικά υπάρχουν τέσσερις νευροτροφίνες: ο νευρικός αυξητικός παράγοντας 

(NGF; Νerve Growth Factor), ο προερχόµενος από τον εγκέφαλο νευροτροφικός 

παράγοντας (BDNF; Brain-Derived Neurotrophic Factor), η νευροτροφίνη-3 (NT-3; 

neurotrophin-3) και η νευροτροφίνη-4 (NT-4; neurotrophin-4). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι και οι τέσσερις µορφές νευροτροφινών προέρχονται από 

ένα κοινό προγονικό γονίδιο και έχουν παρόµοιες αλληλουχίες και δοµές (Hallbook 

1999).  

Υπάρχουν αρκετές µελέτες που έχουν δείξει ότι οι νευροτροφίνες µπορούν να 

επάγουν επιβίωση σε νευρικά κύτταρα και να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση 

παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται µε τη γήρανση και τις νευροεκφυλιστικές 

ασθένειες. Μεταξύ των νευροτροφινών που έχουν µελετηθεί επισταµένα είναι ο 

παράγοντας NGF για τον οποίο έχουν αποδειχθεί νευροπροστατευτικές ιδιότητες 

(Wiberg et al., 1999). Πιο συγκεκριµένα, έχει αποδειχθεί ότι ο NGF, ο οποίος 

παράγεται κυρίως κατά την ανάπτυξη και φτάνει σε µηδενικά επίπεδα κατά την 

ενηλικίωση, ενεργοποιείται σε παθολογικές καταστάσεις ως µηχανισµός προστασίας 

των κυττάρων (Lee et al., 1995). Επίσης για τον ίδιο νευροτροφικό παράγοντα έχει 

βρεθεί ότι τα επίπεδα του µειώνονται σε οργανισµούς µοντέλα αλλά και σε ασθενείς 

που χαρακτηρίζονται από νευροεκφυλιστικές νόσους όπως τη νόσο του Alzheimer 

του Parkinson (Lorigados et al., 1996; Calissano et al., 2010). Η µείωση των επιπέδων 

του NGF έχει παρατηρηθεί ότι οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων των πρόδροµων 

µορίων του παράγοντα (pro-NGF), επάγοντας την απώλεια των ντοπαµινεργικών 

νευρώνων µέσω του αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου (Wang et al., 2010).  

Οι ώριµες µορφές των νευροτροφινών αλληλεπιδρούν µε δύο είδη υποδοχέων: 

α) τους υποδοχείς TrkΑ, TrkB και TrkC που ανήκουν στην οικογένεια των κινασών 

τυροσίνης Trk και β) το νευροτροφικό υποδοχέα p75NTR, µέλος της υπεροικογένειας 

των death receptors του παράγοντα ΤΝF (Kaplan & Miller 2000; Lee et al., 2001a; 

Roux & Barker 2002). Η ύπαρξη των υποδοχέων Trk και p75NTR, φαίνεται να παίζει 

καθοριστικό ρόλο στη δράση των νευροτροφινών. Πιο συγκεκριµένα, οι TrkA, TrkB 

και TrkC εµφανίζουν υψηλή συγγένεια µε τους παράγοντες NGF, BDNF-NT4/5 και 

NT3 αντίστοιχα, ενώ ο p75NTR είναι ο κοινός υποδοχέας που µπορεί και 

προσδένεται µε όλες τις νευροτροφίνες αλλά µε χαµηλή συγγένεια πρόσδεσης (σχήµα 

7). 
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Σχήµα 7. Η συγγένεια πρόσδεσης των νευροτροφινών µε τους αντίστοιχους υποδοχείς (πάνω) και η 
αλληλεπίδραση των Trk υποδοχέων µε τον p75NTR και τις νευροτροφίνες (κάτω) (Chao, 2003). 

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο p75NTR εκφράζεται στο νευρικό σύστηµα κατά 

την ανάπτυξη ή µετά από τραυµατισµό, αλλά όχι κατά την ενηλικίωση (Chao, 2003). 

Η µεταγωγή σήµατος στους νευρώνες µέσω p75NTR πιστεύεται ότι πραγµατοποιείται 

µε τη στρατολόγηση µορίων εξαρτώµενα από τον προσδέτη και απελευθέρωση 

κυτταροπλασµατικών τελεστών από και προς τον υποδοχέα. (Barker, 2004; Bronfman 

& Fainzilber, 2004; Dechant & Barde 2002; Roux & Barker 2002). Πιο 

συγκεκριµένα, πειράµατα έδειξαν ότι ο πλήρους µήκους p75NTR σχηµατίζει διµερή 

συνδεδεµένα µε δισουλφιδικές γέφυρες µέσω του συντηρηµένου καταλοίπου Cys257, 

το οποίο είναι απαραίτητο για τη στρατολόγηση των διακυτταρικών τελεστών (Vilar 

et al, 2009). Μερικά από τα αποτελέσµατα σηµατοδότησης που οφείλονται στον 

p75NTR περιλαµβάνουν την ενεργοποίηση του NF-kB (Carter et al., 1996), της 

κινάσης c-jun (JNK) (Friedman, 2000; Yoon et al., 1998), και των κασπασών (Troy et 

al., 2002). Επίσης, η πρόσδεση του p75NTR στον υποδοχέα Nogo φαίνεται να 

ενεργοποιεί το µονοπάτι RhoA το οποίο καταστέλλει την αύξηση των αξόνων 

(Schwab & He 2007). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο p75NTR αποτελεί ένα σηµαντικό 

ρυθµιστή καθώς µπορεί να προκαλεί κυτταρική επιβίωση ή θάνατο, και να 

διευκολύνει ή να καταστέλλει την αύξηση των αξόνων ανάλογα µε τις πρωτεΐνες που 

προσδένεται (Dechant & Barde, 2002; Hempstead, 2002; Lopez-Sanchez & Frade; 

2002; Roux & Barker, 2002). 

Αντίθετα µε τον υποδοχέα p75NTR, οι Trk υποδοχείς χαρακτηρίζονται από 

καταλυτική ενεργότητα. Πιο συγκεκριµένα, οι Trk υφίστανται φωσφορυλίωση σε 
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συγκεκριµένα κατάλοιπα τυροσίνης στην περιοχή της κινάσης. Με τον τρόπο αυτό, 

επάγεται φωσφορυλίωση καθώς και ενεργοποίηση διαφόρων µορίων µε αποτέλεσµα 

να ξεκινούν καταρράκτες µεταγωγής σήµατος. Αυτή η διαδικασία έχει ως 

αποτέλεσµα την επαγωγή µεταγραφικών παραγόντων όπως είναι οι NF-κΒ και CREB 

(Reichardt et al., 2006). Επίσης έχει βρεθεί ότι η φωσφορυλίωση του TrkA καθώς 

επίσης και των κινασών Shc, ERK1/1 και Akt, επάγεται από τον παράγοντα NGF και 

τη DHEA ενεργοποιώντας έτσι σηµαντικά για την επιβίωση σηµατοδοτικά µονοπάτια 

(Lazaridis et al., 2011).  

Οι υποδοχείς Trk και πιο συγκεκριµένα ο TrkA φαίνεται να αλληλεπιδρά σε 

δοµικό επίπεδο µε τον p75NTR. Αναλυτικότερα, ο p75NTR δηµιουργεί στον 

υποδοχέα ΤrkA θέσεις πρόσδεσης υψηλής συνάφειας για τον NGF εµφανίζοντας αντι-

αποπτωτική δράση. Απουσία του TrkA, o p75NTR οδηγεί σε απόπτωση (Segal et al., 

2003; Wehrman et al., 2007). Επίσης έχει βρεθεί ότι ο p75NTR παρατείνει το χρόνο 

δράσης του ΤrkA υποδοχέα καθώς µειώνει την ουβικουτινιλίωση και το ρυθµό της  

ενδοκύτωσης και της αποδόµησης του (Segal et al., 2003). Αυτό είναι σηµαντικό 

καθώς, µετά από την πρόσδεση µε τον NGF, η µεταφορά του TrkA υποδοχέα από τη 

µεµβράνη στο κυτταρόπλασµα είναι απαραίτητη για την αλληλεπίδραση µε άλλα 

ενδοκυττάρια µόρια και την επαγωγή κυτταρικών αποκρίσεων που εξαρτώνται από 

ενεργοποίηση γονιδίων στο πυρήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο NGF ενδοκυτώνεται 

µέσω κυστιδίων κλαθρίνης µε τον ΤrkA και εντοπίζεται σε ενδοσωµάτια τα οποία 

φτάνουν στο κυτταρικό σώµα όπου προσελκύουν και ενεργοποιούν µόρια όπως η 

πρωτεΐνη Shc, η οποία εµπλέκεται στα σηµατοδοτικά µονοπάτια της PI3K και ERK5 

(Lazaridis et al., 2011). 

Σύµφωνα µε πρόσφατα αποτελέσµατα του εργαστηρίου φάνηκε ότι, το 

νευροστεροειδές DHEA µπορεί να λειτουργήσει όπως ο νευροτροφικός παράγοντας 

NGF όσον αφορά τις αντι-αποπτωτικές του ιδιότητες. Πιο συγκεκριµένα, σε κύτταρα 

φαιοχρωµοκυτοχρώµατος των επινεφριδίων που εκφράζουν τις λειτουργικές µορφές 

των υποδοχέων TrkΑ και p75NTR,  απαλοιφή της έκφρασης του TrkA ανέστειλε την 

αντιαποπτωτική δράση της DHEA και του NGF και µείωσε την έκφραση της αντι-

αποπτωτικής πρωτεΐνης BCL-2. Σε κυτταρική σειρά που εξέφραζε µόνο τον 

υποδοχέα p75NTR, επίδραση µε NGF ή DHEA προήγαγε αποπτωτικό κυτταρικό 

θάνατο, o οποίος αναστέλλεται µε την συν-έκφραση του TrkA υποδοχέα. Στo µοντέλο 

δράσης που προτάθηκε (Σχήµα 8) φαίνεται ότι η DHEA ελέγχει την έκφραση και τη 

λειτουργία των αποπτωτικών πρωτεϊνών επηρεάζοντας τη νευρική κυτταρική 
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απόπτωση. Η απόφαση µεταξύ θανάτου και επιβίωσης σε κύτταρα που αποκρίνονται 

στη DHEA καθορίζεται από τη χωρο-χρονική ισορροπία έκφρασης και 

αλληλεπίδρασης των TrkA/p75NTR υποδοχέων (Lazaridis et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 8. Προτεινόµενο µοντέλο των µεσολαβούµενων από τους υποδοχείς του NGF σηµατοδοτικών 
µονοπατιών που εµπλέκονται στις δράσεις της DHEA στη νευρική κυτταρική τύχη  

Με την ταυτοποίηση της ειδικής πρόσδεσης της DHEA µε τους υποδοχείς 

TrkA και p75NTR  σε ex vivo και in vivo πειράµατα, αποδείχθηκε ότι η έλλειψη του 

NGF σε συµπαθητικούς και παρασυµπαθητικούς νευρώνες µπορεί να αντισταθµιστεί 

από την DHEA, καθώς µειώνεται ο αποπτωτικός θάνατος. Οι οµοιότητες που 

παρουσίασαν οι δράσεις και τα ενδοκυττάρια µονοπάτια σηµατοδότησης της DHEA 

και του NGF, προτείνουν ότι το νευροστεροειδές αυτό µπορεί να δρα σαν 

νευροτροφικός παράγοντας (Lazaridis et al., 2011). Το γεγονός αυτό σε σχέση µε όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω κάνει αντιληπτό ότι η ικανότητα της DHEA να λειτουργεί 

ως πρότυπη νευροτροφίνη δίνει πολύ σηµαντικές ελπίδες για την πλήρη αποσαφήνιση 

των µηχανισµών δράσης αλλά και την αντιµετώπιση σηµαντικών νευροεκφυλιστικών 

καταστάσεων που φαίνεται να υποβιβάζουν σηµαντικά την ποιότητα ζωής των 

ασθενών.  
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3. Συνθετικά ανάλογα της DHEA: Μπορούν να αποφέρουν αντίστοιχο θετικό 

αποτέλεσµα;  

 

Παρόλο που το ενήλικο κεντρικό νευρικό σύστηµα είναι γνωστό σαν σύστηµα 

µε περιορισµένη αναγεννητική ικανότητα, σε πολλές παθολογικές καταστάσεις (π.χ. 

ισχαιµία, επιληψία, τραύµα) έχει αποδειχθεί θετική ρύθµιση της ενεργότητας των 

νευρικών βλαστικών κυττάρων στη υποκοιλιακή περιοχή και την οδοντωτή έλικα. Τα 

ευρήµατα αυτά προτείνουν ότι υπάρχουν σήµατα στον ενήλικο εγκέφαλο, τα οποία 

επιτρέπουν περιορισµένη αναγεννητική δραστηριότητα ειδικών περιοχών, γεγονός 

που αλλάζει τη µέχρι τώρα ιδέα για τη νευροαναγέννηση και την αναγεννητική 

ικανότητα του εγκεφάλου.  

Τα νευροστεροειδή DHEA και αλλοπρεγνανολόνη έχει δειχθεί ότι επάγουν 

νευρογένεση σε διάφορα πειραµατικά µοντέλα (Suzuki et al., 2004; Wang et al., 

2005). Η απουσία αποτελεσµατικής και µόνιµης θεραπείας για νευροεκφυλιστικές 

ασθένειες έχει ως αποτέλεσµα την προσπάθεια δηµιουργίας νευροπροστατευτικών 

µέσων που θα µπορούν να αποτρέπουν ή να θεραπεύουν την προοδευτική απώλεια 

της νευρωνικής λειτουργίας. Υπάρχει συνεπώς διαρκής ανάγκη για τη δηµιουργία µια 

νέας φαρµακολογικής δράσης για τη νευρική κυτταρική προστασία και επιδιόρθωση 

που να στοχεύει στην κυτταρική επιβίωση και νευροαναγέννηση.  

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, σε in vitro και in vivo πειράµατα η DHEA 

εµφάνισε σηµαντικές νευροπροστατευτικές και νευροαναγεννητικές ιδιότητες. 

Παρόλα αυτά, τα φυσικά νευροστεροειδή όπως είναι η DHEA, µεταβολίζονται στον 

άνθρωπο σε οιστρογόνα και ανδρογόνα τα οποία είναι γνωστά ότι έχουν σηµαντικές 

ενδοκρινολογικές παρενέργειες, µεταξύ αυτών και ορµονοεξαρτώµενων νεοπλασιών,  

που περιορίζουν την κλινική τους χρήση (Compagnone et al., 2000). Στη συνέχιση 

των µελετών στα νευροστεροειδή, το ενδιαφέρον εστιάστηκε  στα συνθετικά ανάλογα 

των νευροστεροειδών ώστε να αποκτηθεί γνώση πάνω στη σχέση δοµής-λειτουργίας 

για τα αντι-αποπτωτικά-νευροπροστατευτικά παράγωγα τους (Souli et al., 2005; 

Maksay et al., 2007). Σύµφωνα µε προηγούµενες µελέτες, ελέγχθηκε η δραστικότητα 

των αναλόγων της DHEA τα οποία τροποποιήθηκαν στις θέσεις C-3 και C-17 έχοντας 

ως στόχο τη βελτίωση της αντιαποπτωτικής-νευροπροστατευτικής δραστηριότητας 

και την καταστολή του µεταβολισµού τους (Calogeropoulou et al., 2009). Η σύνθεση 

και η ενεργότητα συνθετικών αναλόγων µε τέτοιου είδους δράση είναι µεγάλης 

σηµασίας, καθώς η DHEA είναι αρκετά µικρό και λιπόφιλο µόριο που, συγκριτικά µε 
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τον NGF, µπορεί να διαπερνά τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό και να διαχέεται στο 

ΚΝΣ και ΠΝΣ.  

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν ο έλεγχος των ιδιοτήτων κάποιων 

συνθετικών αναλόγων της DHEA, ώστε σε µελλοντική φάση να  µπορέσουν να 

αποτελέσουν οδηγά µόρια στην φαρµακολογική αντιµετώπιση της νευροεκφύλισης. 

Η σύνθεση των αναλόγων κρίνεται αναγκαία, καθώς µπορούν να χορηγηθούν 

περιφερικά και να φτάσουν γρήγορα κι εύκολα στο ΚΝΣ, ενώ παράλληλα δε 

µεταβολίζονται όπως το ενδογενές νευροστεροειδές. Σε πρώτη φάση τα συνθετικά 

ανάλογα DHEA ελέγχθηκαν για τις αντιαποπτωτικές τους ιδιότητες και την ικανότητά 

τους να προσδένονται στους νευροτροφικούς υποδοχείς. Ως επόµενο βήµα είναι να 

µελετηθεί η φαρµακευτική δράση των µορίων αυτών σε µοντέλα ζώων για 

νευροεκφυλιστικές ασθένειες.  
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Μοριακές- Κυτταρικές µέθοδοι 

 

2.1. Πλασµίδια  
 

Το γονίδιο για τον υποδοχέα TrkA (rat) εκφράστηκε από το πλασµίδιο pHA ενώ για 

τον p75NTR (rat) από το πλασµίδιο pCDNA3 (Invitrogen) χρησιµοποιώντας πλήρους 

µήκους κωδική αλληλουχία. Επίσης, χρησιµοποιήθηκαν shRNAp75NTR φορείς που 

µειώνουν µόνο την ενδογενή έκφραση του p75NTR.  

 

2.2 Μοριακή κλωνοποίηση 
 

Στελέχη DH5a της E. coli χρησιµοποιήθηκαν σαν ξενιστές σε πλασµίδια που 

εξυπηρετούσαν σαν φορείς κλωνοποίησης για τον p75NTR και TrkA. Για τον 

καθαρισµό και την αποµόνωση του DNA χρησιµοποιήθηκαν στήλες µε φίλτρα από 

την εταιρία Macherey-Nagel, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. 

 

2.3 Βακτηριακές καλλιέργειες  
 

Για την καλλιέργεια των βακτηριακών στελεχών DH5a χρησιµοποιήθηκε ως θρεπτικό 

υλικό το LB (Luria-Bertani) σε υγρή µορφή και σε σύσταση όπως περιγράφεται από 

τη STRATAGENE (για 1lt: 110gr tryptone, 5gr yeast extract, 5gr NaCl, 1ml NaOH 

1N). Στους πλασµιδιακούς φορείς που χρησιµοποιήθηκαν για το µετασχηµατισµό των 

βακτηρίων έγινε προσθήκη αντιβιοτικών αµπικιλίνη 100µg/ml, καναµυκίνη 100µg/ml 

ή/και τετρακυκλίνη 10µg/ml. 

 

2.4 Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA σε µεγάλη κλίµακα (maxiprep)  
 

Ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα σύµφωνα µε την Macherey-Nagel:  

1. Από το απόθεµα βακτηριακών στελεχών στους -80oC (stabs) χρησιµοποιείται 

ποσότητα για τον εµβολιασµό 300ml LB και γίνεται επώαση για 16-22 ώρες στους 

37οC, υπό ανάδευση.  

2. Μεταφορά της καλλιέργειας, φυγοκέντρηση στις 6000rpm για 10’, στους 4οC, 

αποµάκρυνση του υπερκείµενου και επαναδιάλυση της πελέτας σε 10 ml δ/τος 

Resuspension Buffer (RES) στο οποίο έχει προστεθεί RNAseA 100µg/ml 

3. Προσθήκη 10 ml δ/τος Lysis Buffer (µε SDS) και ήπια ανάδευση ~5 φορές. 

Επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου για 5’  
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4. Προσθήκη 10 ml δ/τος Equilibration Buffer (EQU) σε φίλτρο κολώνας και δ/τος 

Neutralization Buffer (NEU) µε ήπια ανάδευση 

5.  Ανάδευση του µείγµατος µέχρι να γίνει οµοιογενές και φόρτωµα στην στήλη 

6.  Πλύσιµο στήλης και φίλτρου µε την προσθήκη δ/τος 7 ml (EQU) 

7. Μετά την φόρτωση του µείγµατος γίνεται αφαίρεση του φίλτρου 

8. Πλύσιµο της στήλης µε 15 ml δ/τος Wash (WASH)  

9. Έκλουση µε προσθήκη 7 ml δ/τος Elution Buffer (ELU)   

10. Προσθήκη στο φιλτραρισµένο υπερκείµενο (0.7 του όγκου) ισοπροπανόλης και 

ανάδευση για την ανάµιξη του περιεχοµένου. Επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου, για 

5’.  

11. Μεταφορά σε σωληνάκια, φυγοκέντρηση στις 15000rpm για 15’, στους 4οC, 

αποµάκρυνση του υπερκείµενου, επαναδιάλυση µε nanopure Η2Ο και µεταφορά του 

περιεχοµένου σε eppendorfs  

12. Φωτοµέτρηση των δειγµάτων και αποθήκευση στους -20οC 

 

2.5 Καλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων 
 

Στην παρούσα µεταπτυχιακή εργασία χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες ευκαρυωτικές 

κυτταρικές σειρές: 

• Τα HEK293 (Human Embryonic Kidney 293) είναι µια ειδική σειρά κυττάρων 

που προέρχονται από ανθρώπινα εµβρυικά κύτταρα των νεφρών τα οποία έχουν 

αφεθεί να αναπτυχθούν σε καλλιέργεια ιστού. Η συγκεκριµένη κυτταρική σειρά έχει 

δηµιουργηθεί από το µετασχηµατισµό των κυττάρων µε αδενοϊό µε γενετικό υλικό 

DNA το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο γενετικό υλικό των κυττάρων. Για την 

καλλιέργεια της συγκεκριµένης κυτταρικής σειράς χρησιµοποιήθηκε σαν θρεπτικό 

µέσο το DMEM (SIGMA) µε 10% ορό εµβρύου βοδιού στον οποίο έχουν 

αποµακρυνθεί τα ενδογενή στεροειδή (Fetal Bovine Serum) (GIBCO) και 1% 

πενικιλίνη-στρεπτοµυκίνη (100 units/ml penicillin και 0.1 mg/ml streptomycin) 

(GIBCO). Τα  κύτταρα αυτά λήφθηκαν από την LGC Promochem (LGC Standards 

GmbH, Germany). 

• Η κυτταρική σειρά PC12 προέρχεται από έναν νευροενδοκρινή όγκο 

(pheochromocytoma) του µυελού των επινεφριδίων που εκκρίνει κατεχολαµίνες. Τα 

κύτταρα αλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό µέσο RPMI 1640 που περιέχει 10% ορό αλόγου 

(horse serum) και 5% ορό εµβρύου βοδιού (fetal bovine serum), στους οποίους έχουν 



 24 

αποµακρυνθεί τα ενδογενή στεροειδή, 2mM L-glutamine (GIBCO), 100 units/ml 

πενικιλίνης, 0.1 mg/ml στρεπτοµυκίνη. Τα κύτταρα αυτά λήφθηκαν από τον Dr. M. 

Greenberg (Children’s Hospital, Boston, MA και τον Carlos F. Ibáñez). 
 

Χειρισµοί:  

� Οι καλλιέργειες αναπτυσσόταν σε κλίβανο µε συνθήκες θερµοκρασίας 37°C 

παρουσία CO2 5%. 

� Οι κυτταρικές σειρές που χρησιµοποιήθηκαν καλλιεργήθηκαν σε τρυβλία 

Petri, ή σε φλάσκες µέσα σε θρεπτικό µέσο (RPMI ή DMEM). Όταν τα κύτταρα 

κάλυπταν το 80% της επιφάνειας της φλάσκας ή του τρυβλίου, ακολουθούσε 

διαχωρισµός τους σε περισσότερες φλάσκες/ τρυβλία. 

Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιήθηκε τρυψίνη η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

ήταν η εξής:  

1. Αποµάκρυνση του θρεπτικού µέσου και πλύση των κυττάρων µε αποστειρωµένο 1x 

PBS  

2. Προσθήκη όγκου τρυψίνης-EDTA (GIBCO), αρκετού ώστε να καλύψει την 

επιφάνεια της καλλιέργειας και επώαση για 3’στους 37oC  

3. Προσθήκη θρεπτικού µέσου µε FCS για να απενεργοποιηθεί η τρυψίνη  

4. Μεταφορά των κυττάρων σε σωληνάκια και φυγοκέντρηση για 5’ στις 1200rpm  

5. Αποµάκρυνση του υπερκείµενου και προσεκτική επαναδιάλυση της πελέτας των 

κυττάρων σε κατάλληλο όγκο θρεπτικού µέσου  

6. Ο τελικός όγκος διαµοιράζεται σε νέες φλάσκες/τρυβλία και προστίθεται επιπλέον 

θρεπτικό µέσο  

 

2.6 ∆ιαµόλυνση κυττάρων (Cell transfection) 
 

Τα HEK293 και PC12 κύτταρα µολύνθηκαν παροδικά µε Lipofectamine 2000 

(Invitrogen) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και χρησιµοποιήθηκαν τη 

δεύτερη µέρα µετά τη διαµόλυνση. Να αναφερθεί ότι τα PC12 σε αντίθεση µε. τα 

HEK293, εκφράζουν ενδογενώς τους p75 και TrkA υποδοχείς. Τα PC12 κύτταρα 

µολύνθηκαν µε συγκεκριµένα si/shRNAs που µπλοκάρουν την έκφραση των TrkA 

ή/και p75NTR υποδοχέων. Στα ΗΕΚ293 πραγµατοποίηθηκε διαµόλυνση µε 

πλασµίδια που φέρουν τα αντίστοιχα γονίδια. 
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Πιο συγκεκριµένα τα βήµατα που ακολουθήθηκαν ήταν: 

• Αλλαγή του θρετικού µέσου (serum) µε νέο  

• Σε δύο falcon µε βάση χωρίς ορό (serum free)-(1ml/τρυβλίο) προστέθηκαν 

ξεχωριστά DNA και Lipofectamine (20γ DNA και 30µl Lipofectamine ανά τρυβλίο 

και αντίστοιχα 4γ DNA και 6µl Lipofectamine/ well).  

• Ανάµειξη των falcons ώστε να γίνει η αντίδραση, επώαση για 20’ 

• Προσθήκη στα τρυβλία/wells που είχαν ήδη θρεπτικό µέσο µε ορό και 

επώαση για 4hr στους 37oC. Να σηµειωθεί ότι στα δείγµατα που λειτουργούν σαν 

µάρτυρες για τη διαµόλυνση (control-untransfected) προστέθηκαν Lipofectamine µε 

το φορέα κλωνοποίησης χωρίς κάποιο γονίδιο (empty vector)  

• Με το πέρας των 4hr έγινε αλλαγή του ορού µε νέο και τα κύτταρα αφέθηκαν 

για 48hr 

• Συλλογή των κυττάρων και φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 5’ στους 4oC 

• Πλύσιµο µε PBS 1x και διατήρηση της πελέτας στους -80oC 

 

2.7 Επιδράσεις (Τreatments) 
 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τα ΗΕΚ293 και τα PC12 κύτταρα περιγράφεται 

παρακάτω: 

• Αποµάκρυνση του θρεπτικού µέσου και πλύσιµο µε βάση χωρίς ορό (serum 

free) 

• Αποµάκρυνση του serum free και προσθήκη σε τελική συγκέντρωση NGF 

(100ng/ml), DHEA (10-7Μ), συνθετικά ανάλογα (#1-#8) (10-7Μ)  

• Επώαση 15’στους 37oC στις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν τα επίπεδα 

φωσφορυλίωσης και επώαση 24, 48, 60 hr στους 37oC στις περιπτώσεις που 

ελέγχθηκαν τα επίπεδα της απόπτωσης µε κυτταροµετρία ροής 

• Πραγµατοποιήθηκε συλλογή των κυττάρων σε δοκιµαστικά σωληνάκια µε 

PBS 1x (Phosphate Buffer Saloine) στον πάγο 

 

2.8 Ανοσοκατακρύµνιση (Co-immunoprecipitation)  
 

Η ανοσοκατακρύµνιση πραγµατοποιήθηκε σε κύτταρα PC12 και σε HEK293 τα 

οποία είχαν διαµολυνθεί παροδικά µε si/shRNAs και µε πλασµίδια για τον p75NTR 

ή/και τον ΤrkA χρησιµοποιώντας Lipofectamine 2000 (Invitrogen), (βλ. 2.6). Τα 

κύτταρα επωάστηκαν και συλλέχθηκαν 48 ώρες µετά τη διαµόλυνση και η διαδικασία 
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που ακολουθήθηκε περιγράφεται παρακάτω: 

• Αποµάκρυνση του θρεπτικού µέσου και πλύσιµο µε βάση χωρίς ορό (serum 

free) 

• Αποµάκρυνση του serum free και προσθήκη σε τελική συγκέντρωση NGF 

(100ng/ml), DHEA (10-7Μ), συνθετικά ανάλογα (10-7
Μ) 

• Επώαση 15’στους 37oC 

• Πραγµατοποιήθηκε συλλογή των κυττάρων σε δοκιµαστικά σωληνάκια µε 

PBS 1x (Phosphate Buffer Saloine) αφού έχει αφαιρεθεί το θρεπτικό στον πάγο 

• Φυγοκέντρηση για 10’ στις 2000rpm 

• Aφαίρεση του υπερκειµένου, προσθήκη δ/τος lysis buffer (50 mM Tris-HCl, 

0.15 M NaCl, 1% Triton-X100, pH 7.4) συµπληρώνοντας αναστολείς πρωτεασών 

(PMSF 1mM, Leupeptin 10µg/ml, Aprotinin 20µg/ml, NaNO4 1mM) και 

επαναδιάλυση 

• Προσθήκη αντισώµατος p-Tyr για TrkA (mouse monoclonal IgG p-Tyr 200 

µg/ml) 

• Πρόσθεση στα lysates σφαιρίδια σεφαρόζης (Protein A-Sepharose beads – 

Amersham) (για p-Tyr) και επώαση για 4 ώρες στους 4°C µε ήπια ανάδευση 

• Φυγοκέντρηση για 10’ στις 2000rpm, αφαίρεση υπερκειµένου και προσθήκη 

δ/τος lysis buffer (2x) 

• Φυγοκέντρηση για 10’ στις 2000rpm και αφαίρεση υπερκειµένου 

Προσθήκη δ/τος sample- loading buffer (2x Sample Buffer - 100mM Tris pH 6.8, 4% 

SDS, 0.2% bromophenol blue, 20% glycerol σε H2O) και DTT (Dithiothreitol) σε 

τελική συγκέντρωση 100 mM 

• Στους 95oC για 10’ 

• Στους -20oC για µετέπειτα χρήση ή διαχωρισµός µέσω SDS/PAGE και 

ανοσοστύπωµα (immunoblotting) µε ειδικά αντισώµατα   

 

2.9 Ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών κατά Western (Western Blot Analysis)  
 

 

2.9.1 Μοριακός διαχωρισµός πρωτεϊνών σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης (SDS-PAGE)  
 

Τα πηκτώµατα πολυακρυλαµίδης που χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη εργασία, 

ήταν πυκνότητας 10%.  

 



 27 

1. Παρασκευή πηκτώµατος πολυακρυλαµίδης 10%  

Α. πήκτωµα διαχωρισµού (separating gel)  

Για το separating gel µε σύσταση 10%:  4.95 ml dH2O, 6 ml 30% acrylamide, 3.75 

separating gel buffer (1.5 M Tris-Cl pH 8.8, 0.4% SDS), 150 µl 10% APS (ammonium 

persulfate), 6 µl TEMED (N,N,N’,N’tetramethylethylenediamine, MERCK)  

Β.  πήκτωµα πακεταρίσµατος (stacking gel)  

Για το stacking gel: 5.1 ml dH2O, 1.275 µl 30% acrylamide, 0.937 µl stacking gel 

buffer (1 M Tris-Cl pH 6.8 + 0.4%SDS), 75 µl 10% APS, 8.5 µl TEMED  
 

2. Τοποθέτηση του πηκτώµατος πολυακρυλαµίδης στη συσκευή ηλεκτροφόρησης, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας (Biorad)  

3. Προσθήκη 1 Lt από το 1x running buffer [για 1 lt 1x Running: 100 ml  running 

buffer 10x, 900ml H2O (30.2g Tris-Base, 144.2gr Glycine, 100 ml SDS 10% σε H2O,  

για 1lt δ/τος 10x)] 

4. Φόρτωµα των πρωτεϊνικών δειγµάτων στα πηγάδια των πηκτωµάτων (wells)  

5. Ρύθµιση της συσκευής ηλεκτροφόρησης στα 80V για όσο χρόνο τα δείγµατα 

βρίσκονται στο πήκτωµα πακεταρίσµατος και στη συνέχεια στα 100V µέχρι να φύγει 

η χρωστική από το πήκτωµα  
 

2.9.2. Μεταφορά των πρωτεϊνών από το πήκτωµα σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης  
 

1. Παρασκευή 1x transfer buffer [για 1 lt 1x Trαnsfer Buffer: 100ml Trαnsfer Buffer 

10x, 900ml H2O, (30.2g Tris-Base, 144.2gr Glycine σε H2O,  για 1lt δ/τος 10x)] και 

προσθήκη methanol 100%  

2. Αποµάκρυνση του πηκτώµατος από τη συσκευή µετά την ηλεκτροφόρηση, του 

τµήµατος που αντιστοιχεί στο stacking gel και αποµόνωση του separating gel.  

3. Χρήση µεµβράνης νιτροκυτταρίνης (PROTRAN) και κοµµάτια χαρτιού whattman 

και τοποθέτηση της συσκευής µεταφοράς στη συσκευή ηλεκτροφόρησης, µέσα σε 

δ/µα transfer buffer στους 4°C 

4. Μεταφορά των πρωτεϊνών µε εφαρµογή ηλεκτρικού ρεύµατος έντασης 350mΑ για 

1 ώρα  
 

2.9.3. Ανοσοαποτύπωση  
 

1. Επώαση της µεµβράνης σε διάλυµα PBS 1x µε 0.1% Τween-20 (PBST 1x) µε 5% 

γάλα, για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου, υπό ανάδευση, για την κάλυψη των µη-

ειδικών θέσεων πρόσδεσης του αντισώµατος  
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2. Επώαση της µεµβράνης µε το πρωτοταγές αντίσωµα (p-TrkA-rabbit. 1:1000, TrkA-

rabbit 1:500) αραιωµένο σε διάλυµα TBST (ΤBS 1x µε 0.1% Τween-20), για 12-18 

ώρες στους 4°C  

3. Πλύσεις µε ΤBST 1x, 3 x 10’, σε θερµοκρασία δωµατίου  

4. Επώαση της µεµβράνης µε το δεύτερο αντίσωµα phospho TrkA (1:5000) (Cat.No. 

9141, Cell Signaling), total TrkA (1:5000) (Cat.No. 2505, Cell Signaling) αραιωµένο 

σε ΤBST 1x για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου υπό ανάδευση 

5. Πλύσεις µε TBST 1x, 3 x 10’, σε θερµοκρασία δωµατίου 

6. Προσθήκη στη µεµβράνη υποστρώµατος της υπεροξειδάσης για την αντίδραση 

χηµειοφωταύγειας (ECL Western blotting kit - ECL Amersham Biosciences, UK) για 

5’  

8. Στέγνωµα της µεµβράνης και έκθεση σε φωτογραφικό φιλµ (Kodak X-Omat AR 

films) για την εµφάνιση και ποσοτικοποίηση των ειδικών ζωνών (Image Analysis, 

Inc., Ontario, Canada)  

9. Για να γίνει κανονικοποίηση στα πρωτεϊνικά δείγµατα, πραγµατοποιήθηκε  

strripping στις µεµβράνες και έγινε χρώση µε το αντίσωµα GAPDH (1:1000), actin 

mouse (1:500). Η συγκέντρωση της εκάστοτε πρωτείνης στόχου κανονικοποιήθηκε 

έναντι της GAPDH. Στις περιπτώσεις όπου µετρήθηκε η φωσφορυλίωση του 

υποδοχέα TrkA, οι µεµβράνες αρχικά ελέγχθηκαν για τη φωσφορυλιωµένη µορφή της 

πρωτεΐνης, στη συνέχεια έγινε strripping και ελέγχθηκαν για την ολική πρωτεΐνη.  

 

2.10  ∆οκιµές για επίπεδα κυτταρικού θανάτου (Cell death assays)  
 

Ο κυτταρικός θάνατος στα HEK293 και τα PC12 κύτταρα ελέγχθηκε µέσω των 

µεθόδων TUNEL (TUNEL kitt-Roche), Annexin V FITC (Annexin v-PI kit- BD 

Pharmingen) και  Caspase-3 -7AAD (Caspase-3 -7AAD kit- BD Pharmingen)   που 

θα περιγραφούν αναλυτικά στην ενότητα  §2.11 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα HEK293 µολύνθηκαν παροδικά µε p75 & TrkA και 

µετά από δύο µέρες έγιναν επιδράσεις µε  NGF/DHEA/synthetic analogs, παρέµειναν 

σε θρεπτικό χωρίς ορό (serum free) για 24, 48, 60 hr και µετά πραγµατοποιήθηκε ο 

έλεγχος για τα επίπεδα κυτταρικού θανάτου.  
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2.11 Κυτταροµετρία ροής (Flow cytometry-FACS) 

 

Cell death assays και ποσοτικοποίηση των επιπέδων της απόπτωσης µε 

κυτταροµετρία ροής σε κύτταρα PC12  
 

� Caspase-3 -7AAD apoptosis kit – BD Pharmingen 
 

Η κασπάση 3 (caspase-3) είναι κύρια πρωτεάση που ενεργοποιείται κατά τα 

αρχικά στάδια της απόπτωσης, συντίθεται σαν ανενεργό προ-ένζυµο και µετά από 

πρωτεόλυση µετατρέπεται στην ενεργή µορφή. Αποτελεί ένα µάρτυρα κυττάρων που 

υφίσταται απόπτωση και χρησιµοποιείται ευρέως για ενδοκυττάρια χρώση στην 

κυτταροµετρία ροής (Alnemri et al., 1996; Patel et al., 1996; Fujita & Tsuruo,1998). 

1. Eπώαση των PC12 κύτταρων σε 6/12 well plates για 48 hr 

2. Αφαίρεση του θρεπτικού και αντικατάσταση από ορό ή από µέσο χωρίς ορό, 

NGF (100ng/ml) και τα αντίστοιχα ανάλογα (DHEA- #1-#8) (10-7M) 

3. Eπώαση για 24, 48, 60 hr  

4. Συλλογή και πλύσιµο των κυττάρων µε PBS 1x στον πάγο 

5. Φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 2’ και πλύσιµο των κυττάρων µε wash buffer 

1x (kit) 

6. Φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 2’, προσθήκη fixation/permalization buffer 

(60µl) και επώαση για 30’  

7. Φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 2’ και πλύσιµο των κυττάρων µε wash buffer 

1x (kit) 

8. Προσθήκη Caspase-3 FITC-anti-rabbit (10µl) και επώαση για 30’  

9. Πλύσιµο των κυττάρων µε wash buffer 1x και φυγοκέντρηση στις 2000rpm 

για 2’  

10. Προσθήκη 7-ΑΑD (15µl) 

11. Πλύσιµο των κυττάρων µε wash buffer 1x  

12. Ανάλυση των δειγµάτων στον κυτταροµετρητή ροής χρησιµοποιώντας  

Beckton-Dickinson FACSArray συσκευή (Beckton-Dickinson, Franklin Lakes, NJ) 

και λογισµικό CELLQuest (Beckton Dickinson). 

 

� Annexin V-FITC -PI apoptosis kit – BD Pharmingen 
 

H απόπτωση χαρακτηρίζεται από µορφολογικά χαρακτηριστικά όπως η 

απώλεια της ακεραιότητας της πλασµατικής µεµβράνης. Στα αποπτωτικά κύτταρα η 
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µεµβρανική φωσφατιδυλσερίνη (PS) µετατοπίζεται από το εσωτερικό στο εξωτερικό 

της πλασµατικής µεµβράνης όπου µπορεί και προσδένεται η αννεξίνη. Συνεπώς µε 

την αννεξίνη είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν τα αποπτωτικά κύτταρα σε πιο πρώιµα 

στάδια συγκριτικά µε άλλες χρωστικές που ανιχνεύουν αλλαγές στον πυρήνα και 

τµηµατοποίηση του DNA.  

Στα πειράµατα που θα περιγραφούν στην ενότητα των αποτελεσµάτων 

χρησιµοποιήθηκε η αννεξίνη 5 (Annexin V FITC) που προηγείται της απώλειας της 

ακεραιότητας της πλασµατικής µεµβράνης η οποία πραγµατοποιείται στα τελικά 

στάδια του αποπτωτικού µονοπατιού. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται παράλληλα 

PI (propidium iodide) ή 7-AAD (7-Amino-Actinomycin) για να επιτρέψει το 

διαχωρισµό των αποτωτικών κυττάρων που είναι σε αρχικά στάδια µε όσα βρίσκονται 

downstream του µοριακού µονοπατιού καθώς µόνο τα αποπτωτικά κύτταρα µε 

διαπερατές µεµβράνες επιτρέπουν τα είσοδο του ΡΙ. Χρησιµοποιώντας τις 

συγκεκιµένες χρωστικές δε µπορούν να διαχωριστούν τα αποπτωτικά από τα 

νεκρωτικά κύτταρα κάτι το οποίο δε δίνει στοιχεία για το µηχανισµό/µοριακό 

µονοπάτι κυτταρικού θανάτου όπως στην περίπτωση χρήσης  της κασπάσης. 

(Alnemri et al., 1996; Fujita et al., 1998; Patel et al.,1996; Andree et al., 1990; 

Casciola-Rosen et al., 1996; Martin et al., 1995; van Engeland et al., 1996; Vermes et 

al., 1995) 

• Τα βήµατα 1-4 είναι κοινά µε το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε για τη 

χρώση µε την κασπάση-3 µε τη διαφορά ότι η διαδικασία πραγµατοποιείται σε 

θερµοκρασία δωµατίου και όχι στον πάγο 

5. Φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 2’, προσθήκη binding buffer 1x (100µl)  

6. Προσθήκη Annexin V-FITC (4µl) και PI (3µl) (BD Pharmingen Cat.No. 

556547)  

7. Επώαση για 30’ σε θερµοκρασία δωµατίου  

8. Προσθήκη και πλύσιµο µε Binding Buffer 1x  

9. Ανάλυση των δειγµάτων στον κυτταροµετρητή ροής χρησιµοποιώντας  

Beckton-Dickinson FACSArray συσκευή (Beckton-Dickinson, Franklin Lakes, NJ) 

και λογισµικό CELLQuest (Beckton Dickinson). 
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� TUNEL Apoptosis Assay – BD Pharmingen 
 

Το TUNEL χρησιµοποιήθηκε για τον εντοπισµό και την ποσοτικοποίηση της 

απόπτωσης σε επίπεδο κυττάρου, µέθοδος που βασίζεται στη σήµανση θραυσµάτων 

DNA εξαιτίας της TdT (Terminal deoxynucleotidyl transferase) που καταλύει τον 

πολυµερισµό σηµασµένων νουκλεοτιδίων 3’-OH DNA. Η ενσωµάτωση των 

σηµασµένων dUTPs σε πολυµερή νουκλεοτιδίων είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν 

µε κυτταροµετρία ροής (Gavrieli et al., 1992; Negoescu et al., 1998) 

• Τα βήµατα 1-4 είναι κοινά µε το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε για τη 

χρώση µε την κασπάση-3 και την αννεξίνη µε τη διαφορά ότι εδώ οι επιδράσεις 

εφαρµόζονται για λιγότερες ώρες (6, 12, 18, 24hr)  

5.         Φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 2’, προσθήκη PBS 1x  

6.         Προσθήκη TUNEL   

7.         Επώαση στους 37oC για 60’ 

8.         Προσθήκη PBS 1x και φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 2’ (x3) 

9.         Ανάλυση των δειγµάτων στον κυτταροµετρητή ροής χρησιµοποιώντας  

Beckton-Dickinson FACSArray συσκευή (Beckton-Dickinson, Franklin Lakes, NJ) 

και λογισµικό CELLQuest (Beckton Dickinson). 

 

Έλεγχος επιπέδων υποδοχέων και ποσοτικοποίηση των επιπέδων ενεργοποίησης 

των υποδοχέων µε κυτταροµετρία ροής σε HEK και PC12 κύτταρα  

Τα HEK293 και τα PC12 καλλιεργήθηκαν σε 12-well plates και µετά από δύο 

µέρες διαµολύνθηκαν µε p75NTR και/ή TrkA και si/shRNAs αντίστοιχα. Μετά τη 

διαµόλυνση τα βήµατα που ακολουθήθηκαν είναι αυτά που περιγράφηκαν στην 

ενότητα §2.6. Για τη µελέτη των επιπέδων φωσφορυλίωσης πραγµατοποιήθηκαν 

επιδράσεις στα δείγµατα και επώαση 15’, 30' στους 37oC.  

Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν και για τα δύο είδη κυττάρων αναφέρονται παρακάτω 

1. Συλλογή και πλύσιµο των κυττάρων µε PBS 1x στον πάγο 

2. Μεταφορά ποσότητας κυττάρων σε νέα tubes και φυγοκέντρηση 

3. Πλύσιµο µε PBS 1x και φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 2’ 
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4. Προσθήκη πρωτοταγούς αντισώµατος για τους υποδοχείς σε συγκέντρωση 

1:50 (p75NTR: anti-p75NTR mouse, TrkA: anti-TrkA rabbit, phospho TrkA  και 

επώαση για 30’ 

5. Πλύσιµο µε PBS 1x και φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 2’ 

6. Προσθήκη δευτεροταγούς αντισώµατος για τους υποδοχείς σε συγκέντρωση 

1:1000 (p75NTR: anti-mouse-Alexa-488 conjugated , TrkA: anti-rabbit-Alexa-488 

conjugated) και επώαση για 30’ 

7. Πλύσιµο µε PBS 1x και φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 2’ 

8. Επαναδιάλυση µε PBS 1x 

9. Παρατήρηση των επιπέδων transfected-untransfected για τους δύο υποδοχείς 

κυττάρων µε χρήση κυτταροµετρητή ροής (FACS) 

 

2.12 [3H]DHEA binding assays 
 

Τα HEK293 κύτταρα µολύνθηκαν παροδικά µε πλασµιδιακούς φορείς για την 

υπερέκφραση του p75NTR και του TrkA. Τα PC12 κύτταρα αγρίου τύπου 

µολύνθηκαν µε shRNA για τη απενργοποίηση του p75NTR και του TrkA και 

καλλιεργήθηκαν για 48hr. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε συλλογή των κυττάρων 

στον πάγο και πλύσιµο (2x) µε Phosphate Buffer Saline (PBS), pH 7.4 στο οποίο 

έχουν προστεθεί αναστολείς πρωτεασών (1 mM PMSF και 1µg/ml aprotinin)  

• Φυγοκέντρηση στις 1500 rpm στους 4oC για 2’ 

• Οµογενοποίηση των κυττάρων σε 50 mM Tris–HCl buffer, pH 7.4 (at 4°C), 

στο οποίο έχουν προστεθεί αναστολείς πρωτεασών (1 mM PMSF και 1 µg/ml 

aprotinin) 

• Sonication για 30’’ και παύση για 30’’ 

• Φυγοκέντρηση 10’ στους 4°C στις 2500×g στροφές, αποµόνωση των 

µεµβρανικών θραυσµάτων και επανάληψη του sonication αν χρειάζεται 

• Φυγοκέντρηση 10’ στους 4°C στις 2500×g στροφές, αφαίρεση του 

υπερκειµένου και προσθήκη 50 mM Tris–HCl buffer, pH 7.4  

• Μεταφορά του υπερκειµένου σε νέα σωληνάκια και φυγοκέντρηση για 60’ 

στους 4°C στις 27000 rpm  

• Επαναδιάλυση της πελέτας σε PBS pH 7.4 +1 mM PMSF + 1 µg/ml aprotinin 

και sonication για 4’ 

• Προσθήκη γλυκίνης (50 mM glycine pH 3) για 3’ 
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• Απενεργοποίηση γλυκίνης µε PBS pH 7.4 +1 mM PMSF + 1 µg/ml aprotinin  

• Φυγοκέντρηση και επαναδιάλυση µε το ίδιο buffer 

• Φυγοκέντρηση για 60’ στους 4°C στις 27000 rpm 

• Μεταφορά υπερκειµένου σε νέα σωληνάκια, επαναδιάλυση µε PBS pH 7.4 +1 

mM PMSF + 1 µg/ml aprotinin και sonication 3’ 

• Μέτρηση της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης  

• Σε 50µl δειγµάτων (2 mg/ml) που χρησιµοποιούνται για τα binding assays 

προστίθενται 10 µl [3H]-DHEA συγκέντρωσης 1-30 nM (Perkin Elmer, Boston MA) 

σε PBS pH 7.4 +1 mM PMSF + 1 µg/ml aprotinin σε τελικό όγκο 100 µl και γίνεται 

επώαση o/n στους 4oC µε ανάδευση 

• Συλλογή των µεµβρανών σε φίλτρα GF/B που έχουν προηγουµένως 

εµβαπτιστεί σε 0.5% PEI διάλυµα στους 4°C 

• Πλύσιµο των φίλτρων σε PBS 1x και στέγνωµα  

• Μέτρηση σε scintillation counter (Perkin Elmer, Foster City, CA) µε 60% 

επάρκεια για το Tritium.  

• Για τις καµπύλες κορεσµού (saturation curves) η ειδική πρόσδεση (specific 

binding) (Bound, B) υπολογίστηκε σαν η διαφορά της συνολικής πρόσδεσης και της 

µη ειδικής πρόσδεσης (Total Binding - Non Specific Binding). Τα KDs 

υπολογίστηκαν από το λόγο B/F σε B γραφήµατ Scatchard. Για τα πειράµατα 

αντικατάστασης (displacement experiments), µια σταθερή συγκέντρωση της 

[3H]DHEA (1 nM) επωάστηκε µε αυξανόµενες συγκεντρώσεις των ανταγωνιστών 

(10-11-10-6M), σε ίδιες συνθήκες όπως και για το saturation binding. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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3.1 Έλεγχος επιπέδων αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου σε δείγµατα µάρτυρες 

και σε συνθετικά ανάλογα DHEA µε κυτταροµετρία ροής  
 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα αποτελέσµατα όπως αυτά προέκυψαν από 

ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής (FACS), στην κυτταρική σειρά PC12 µετά από 

επιδράσεις (treatments) µε συνθετικά ανάλογα DHEA για διαφορετικά χρονικά 

διαστήµατα (24, 48, 60 hr). Όπως αναφέρθηκε τα PC12 είναι κύτταρα που εκφράζουν 

ενδογενώς τους υποδοχείς των νευροτροφινών p75NTR και TrkA, ενώ 

διαφοροποιούνται µε προσθήκη NGF. Οι επιδράσεις καθώς και οι συγκεντρώσεις των 

συνθετικών αναλόγων DHEA που χρησιµοποιήθηκαν αναφέρονται στην ενότητα 

Υλικά & Μέθοδοι. Όλες οι επιδράσεις πραγµατοποιήθηκαν σε συνθήκες έλλειψης 

ορού (serum free).  

Η επιλογή διαφορετικών χρονικών επιδράσεων στα κύτταρα έγινε ώστε να 

µπορέσει να ταυτοποιηθεί η καταλληλότερη χρονική συνθήκη, κατά την οποία 

παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα επίπεδα της απόπτωσης. Για το 

λόγο αυτό αρχικά πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα χρησιµοποιώντας µόνο δείγµατα 

µάρτυρες (serum, NGF και DHEA). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, 

τα δείγµατα µάρτυρες εµφάνισαν χαµηλότερα ποσοστά απόπτωσης (αναστρέφοντας 

την επαγώµενη απο στέρηση ορού απόπτωση) ως προς τα δείγµατα µε συνθήκη 

έλλειψης ορού (serum free) στο διάστηµα των 48 ωρών.  

Πιο συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στο γράφηµα 1α και 1β η χρονική επίδραση 

των 48 ωρών χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερες διαφορές επιπέδων απόπτωσης 

συγκριτικά µε τα υπόλοιπα χρονικά διαστήµατα (24 και 60 ώρες). Επίσης σύµφωνα 

µε το ίδιο γράφηµα, παρατηρείται ότι τόσο στην περίπτωση της κασπάσης όσο και 

της αννεξίνης τα δείγµατα µάρτυρες εµφανίζουν παρόµοια ποσοστά απόπτωσης στις 

48 ώρες, µε εξαίρεση τη DHEA όπου τα επίπεδα απόπτωσης εµφανίζονται πιο 

αυξηµένα µε αννεξίνη. Πιο συγκεκριµένα τα δείγµατα µάρτυρες serum και NGF 

εµφάνισαν µε τη χρήση κασπάσης ποσοστά απόπτωσης 0.44±0.1 (n=3) και 0.53±0.13 

(n=3) αντίστοιχα, ενώ στην περίπτωση της αννεξίνης 0.42±0.17 (n=2) και 0.53±0.08 

(n=3). Στην περίπτωση της DHEA τα επίπεδα απόπτωσης που παρατηρήθηκαν ήταν 

0.60±0.08 (n=3) και 0.90±0.02 (n=2) µε κασπάση και αννεξίνη αντίστοιχα.   
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Γράφηµα 1α. Ανάλυση των αποτελεσµάτων των δειγµάτων που λειτουργούν ως µάρτυρες 
(serum, NGF, DHEA) σε κύτταρα PC12 µε  κυτταροµετρία ροής (FACS) µε χρήση κασπάσης 
(πάνω). Επί τοις εκατό επίπεδα αποπτωτικού θανάτου ως προς το δείγµα serum free µε χρήση  
κασπάσης (κάτω). 
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Γράφηµα 1β. Ανάλυση των αποτελεσµάτων των δειγµάτων που λειτουργούν ως µάρτυρες 
(serum, NGF, DHEA) σε κύτταρα PC12 µε  κυτταροµετρία ροής (FACS) µε χρήση αννεξίνης 
(πάνω). Επί τοις εκατό επίπεδα αποπτωτικού θανάτου ως προς το δείγµα serum free µε χρήση 
αννεξίνης (κάτω) 
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Στο γράφηµα 2, παρατίθενται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για τα επίπεδα 

της απόπτωσης σε PC12 κύτταρα στα οποία έγιναν επιδράσεις για το χρονικό 

διάστηµα των 48 ωρών µε χρήση κασπάσης (Υλ. Μέθ. §2.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 2. Ανάλυση (πάνω) και ποσοτικοποιήση (κάτω) των αποτελεσµάτων των 
συνθετικών αναλόγων σε κύτταρα PC12 µε  κυτταροµετρία ροής (FACS) µε χρήση κασπάσης  

 

Όπως φαίνεται από το γράφηµα 2, παρατηρείται µείωση των επιπέδων 

απόπτωσης των συνθετικών αναλόγων #1-#4 ανάλογης του νευροτροφικού 

παράγοντα NGF και της DHEA. Πιο συγκεκριµένα τα ανάλογα #1, #3 και #4 

100 101 102 103 104
FL1-Height

PC12 48H caspase serum.001

100 101 102 103 104
FL1-Height

PC12 48H caspase serum free.002

100 101 102 103 104
FL1-Height

PC12 48H caspase dhea2.009

100 101 102 103 104
FL1-Height

PC12 48H caspase ngf.003

100 101 102 103 104
FL1-Height

PC12 48H caspase 228.007

100 101 102 103 104
FL1-Height

PC12 48H caspase 219.006

100 101 102 103 104
FL1-Height

PC12 48H caspase 218.005

100 101 102 103 104
FL1-Height

PC12 48H 229 3.015

               
*  

 *  *  
 * 



 39 

φαίνεται να εµφανίζουν παρόµοια ποσοστά απόπτωσης (0.72±0.02; n=3) τα οποία 

συγκριτικά µε τα δείγµατα σε συνθήκες έλλειψης ορού (serum free) είναι µειωµένα 

κατά 30% περίπου. Το ίδιο αποτέλεσµα παρατηρήθηκε και για το ανάλογο #2 όπου τα 

επίπεδα απόπτωσης κυµαίνονται στο 50%. Αντίθετα µε τα συνθετικά ανάλογα #1 έως 

#4, τα ανάλογα #5 έως #8 εµφανίζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά απόπτωσης, τα οποία 

ξεπερνούν τα δείγµατα έλλειψης ορού.   

Προκειµένου να γίνουν ακόµη πιο σαφείς οι διαφορές στα επίπεδα της 

απόπτωσης µεταξύ των δειγµάτων που εξυπηρετούσαν σαν µάρτυρες και στα 

δείγµατα σε συνθήκη έλλειψης ορού, προστέθηκε και δευτεροταγές αντίσωµα (PE 

anti-rabbit). Από περιορισµένο αριθµό δοκιµών που πραγµατοποιήθηκαν φάνηκε ότι 

το αντίσωµα ενισχύει τη διαφορά στα επίπεδα απόπτωσης µεταξύ των δειγµάτων 

µάρτυρες και αυτών σε συνθήκη έλλειψης ορού (γράφηµα 3). 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 3. Ανάλυση των αποτελεσµάτων των δειγµάτων που λειτουργούν σαν µάρτυρες µε  
κυτταροµετρία ροής (FACS) µε χρήση κασπάσης PE  
 

Στο γράφηµα 4, παρατίθενται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για τα επίπεδα 

της απόπτωσης σε PC12 κύτταρα στα οποία έγιναν επιδράσεις για το χρονικό 

διάστηµα των 48 ωρών µε χρήση αννεξίνης (Υλ. Μέθ. §2.11).  
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Γράφηµα 4. Ανάλυση των αποτελέσµάτων της κυτταροµετρίας ροής (FACS) µε χρήση 
αννεξίνης  
 

Μετά από ποσοτικοποίηση, στο γράφηµα 4 παρατηρείται µείωση των 

επιπέδων απόπτωσης των συνθετικών αναλόγων που µελετήθηκαν µε χρήση 

αννεξίνης. Πιο συγκεκριµένα τα συνθετικά ανάλογα #1 έως #4 εµφάνισαν και εδώ 

χαµηλότερα επίπεδα απόπτωσης (~30%-50%) συγκριτικά µε τα δείγµατα έλλειψης 

ορού. Τα ανάλογα #2 και #3 φαίνεται να εµφανίζουν χαµηλότερα ποσοστά 

απόπτωσης (0.55 και 0.41±0.15; n=2) σε σχέση µε τα #1 και #4 (0.70±0.18; n=2 και 

0.84 αντίστοιχα). Λόγω των αποτελεσµάτων που εµφάνισαν µε τη χρήση κασπάσης, 

τα συνθετικά ανάλογα τα #5 έως #8 δε µελετήθηκαν µε αννεξίνη. 

Άλλη δοκιµή που πραγµατοποιήθηκε για τον έλεγχο των αποτελεσµάτων  

ήταν η χρήση κυτταροµετρία ροής µε τη µέθοδο TUNEL. Η µέθοδος αυτή, όπως 

αναφέρθηκε, χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό και την ποσοτικοποίηση της 

απόπτωσης σε επίπεδο κυττάρου και βασίζεται στη σήµανση θραυσµάτων DNA που 

είναι χαρακτηριστικό του αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου και είναι δυνατόν να 

ανιχνευθούν µε κυτταροµετρία ροής (Υλ. Μέθ. §2.11) (Gavrieli et al., 1992; 

Negoescu et al., 1998). Οι  δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν σε δείγµατα µάρτυρες 

έδειξαν µειωµένα επίπεδα απόπτωσης σε σύγκριση µε τα δείγµατα σε συνθήκες 

έλλειψης ορού (γράφηµα 5).  
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Γράφηµα 5. Ανάλυση των αποτελέσµάτων της κυτταροµετρίας ροής (FACS) µε χρήση 
TUNEL 
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3.2 Αλληλεπίδραση συνθετικών αναλόγων µε τους υποδοχείς νευροτροφινών  
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αλληλεπίδρασης των 

συνθετικών αναλόγων της DHEA µε τους υποδοχείς νευροτροφινών, όπως 

προέκυψαν µετά από ανοσοκατακρύµνιση χρησιµοποιώντας σφαιρίδια σεφαρόζης. 

Στα πειράµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν οι κυτταρικές σειρές HEK293 και PC12. Τα 

ΗEK293 επειδή δεν εκφράζουν ενδογενώς τους υποδοχείς, µολύνθηκαν (transfection) 

µε το γονίδιο για τον TrkA, όπως περιγράφηκε στην ενότητα Υλικά & Μέθοδοι 

(§2.6). Στα δύο είδη κυτταρικών σειρών πραγµατοποιήθηκαν σε συνθήκες έλλειψης 

ορού, επιδράσεις µε NGF, DHEA και συνθετικά ανάλογα. Με τη µέθοδο της 

ανοσοκατακρύµνισης ελέγχθηκαν στις δύο κυτταρικές σειρές τα επίπεδα 

φωσφορυλίωσης του TrkA υποδοχέα (Υλικά & Μέθοδοι §2.8). Σκοπός των παρακάτω 

δοκιµών ήταν ο έλεγχος της πιθανής αλληλεπίδρασης των συνθετικών αναλόγων µε 

τον υποδοχέα TrkA που όπως έχει αναφερθεί ενεργοποιείται µε φωσφορυλίωση σε 

συγκεκριµένα κατάλοιπα τυροσίνης στην περιοχή της κινάσης. Σύµφωνα µε 

πρόσφατη µελέτη του εργαστηρίου ο NGF καθώς και η DHEA επάγουν τη 

φωσφορυλίωση του TrkA (Lazaridis et al., 2011). 

          

 

 

  

 
 
 
Γράφηµα 6. HEK293 κύτταρα στα οποία πραγµατοποιήθηκε ανοσοκατακύµνιση για τον 
TrkA υποδοχέα  
 
 

Από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για τα HEK293 κύτταρα, φάνηκαν 

µικρές διαφορές στα επίπεδα της φωσφορυλίωσης µεταξύ των δειγµάτων έλλειψης 

ορού (serum free) και των συνθετικών αναλόγων. Στα PC12 συλλέχθηκε λίγη 

ποσότητα πρωτεΐνης µε αποτέλεσµα να µην έχουµε εικόνα για τις διαφορές στα 

επίπεδα της φωσφορυλίωσης. Τα πειράµατα αυτά απαιτούν εκτενή επανάληψη ώστε 

να διαφανεί η ικανότητα των συνθετικών αναλόγων στην ενεργοποίηση του υποδοχέα  

TrkA.  
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Όπως αναφέρθηκε στις προηγούµενες ενότητες, οι νευροτροφίνες είναι µια 

οικογένεια εκκρινόµενων πρωτεϊνών που παίζουν σηµαντικό ρόλο σε ζωτικές 

λειτουργίες της ανάπτυξης και της διατήρησης του κεντρικού και του περιφερικού 

νευρικού συστήµατος (Garbay et al., 2000). Οι νευροτροφίνες επάγουν την επιβίωση, 

τη διαφοροποίηση, ακόµη και την απόπτωση των νευρώνων όταν προσδεθούν σε 

συγκεκριµένους υποδοχείς όπως είναι ο υποδοχέας TrkΑ και ο νευροτροφικός 

παράγοντας p75 (p75NTR) (Kaplan & Miller 2000; Roux & Barker, 2002). Οι 

συγκεκριµένοι υποδοχείς, οι οποίοι εµφανίζονται συχνά στο ίδιο κύτταρο, καθορίζουν 

και συντονίζουν τις αποκρίσεις των νευρώνων στους νευροτροφικούς παράγοντες. 

Επίσης, είναι γνωστό ότι οι νευροτροφίνες και οι υποδοχείς τους είναι µόρια µε πολύ 

σηµαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση των κυττάρων Schwann και στη µυελίνωση του 

ΠΝΣ (Chan et al., 2001; Cosgaya et al. 2002), ενώ διαφαίνεται σηµαντική η δράση 

τους και στη διαδικασία της µυελίνωσης στο ΚΝΣ (Wang et al., 2002b; Yamashita et 

al., 2002).  

Τα νευροενεργά νευροστεροειδή επηρεάζουν τη νευρική λειτουργία και τη 

διαφοροποίηση, ενώ φαίνεται να έχουν προστατευτική δράση απέναντι σε διάφορες 

νευροεκφυλιστικές ασθένειες (Brinton & Wang, 2006). Η DHEA και η DHEAS είναι 

ενεργά νευροστεροειδή τα οποία έδειξαν ότι έχουν σηµαντικό  προστατευτικό ρόλο 

στους νευρώνες, επάγοντας επίσης σε διάφορα πειραµατικά µοντέλα και τη 

νευροαναγένεση (Suzuki et al., 2004; Wang et al., 2005). Παράλληλα, σύµφωνα µε 

πρόσφατη µελέτη, η DHEA φάνηκε ότι λειτουργεί ως νευροτροφικός παράγοντας, και 

συγκεκριµένα όπως ο παράγοντας NGF, και προσδένεται µε µεγάλη συνάφεια στους 

υποδοχείς TrkA και p75ΝΤΡ, µειώνοντας τον αποπτωτικό θάνατο στους νευρώνες 

(Lazaridis et al., 2011). Επίσης βάσει της ίδιας µελέτης, το µοντέλο δράσης της 

DHEA στηρίζεται έντονα στην ύπαρξη ισορροπίας έκφρασης µεταξύ των TrkA και 

p75NTR υποδοχέων, καθώς το γεγονός αυτό φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο 

στη τύχη (επιβίωση ή απόπτωση) των νευρικών κυττάρων (Lazaridis et al., 2011). 

Σε προηγούµενες µελέτες έγινε προσπάθεια να βρεθούν µόρια τα οποία να 

διατηρούν τις αντί-αποπτωτικές ιδιότητες του νευροστεροειδούς αλλά παράλληλα δε 

µεταβολίζονται περαιτέρω (Henderson et al., 2000; Calogeropoulou et al., 2009). Το 

γεγονός αυτό σηµαίνει ότι τα µόρια αυτά θα µπορούσαν να λειτουργούν σαν 

αγωνιστές του NGF, έχοντας νευροπροστατευτικές ιδιότητες καθώς θα προσδένονται 

µε υψηλή συγγένεια στους υποδοχείς του. Τα συνθετικά ανάλογα DHEA µπορεί να 

προτείνουν πρότυπα µόρια για τον σχεδιασµό αγωνιστών του NGF µε µη 
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ενδοκρινολογικές επιδράσεις, νευροπροστατευτικές και νευροαναγεννητικές 

ιδιότητες.  

 

Α) Έλεγχος επιπέδων αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου σε δείγµατα µάρτυρες 

και σε συνθετικά ανάλογα DHEA µε κυτταροµετρία ροής 

 

1.   Επιδράσεις µε τα συνθετικά ανάλογα του νευροστεροειδούς DHEA σε 

κύτταρα PC12 µειώνουν τα επίπεδα του αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου που 

ανιχνεύεται στον κυτταροµετρητή ροής µε χρήση κασπάσης 

 

Όπως φάνηκε από την ενότητα των αποτελεσµάτων, η έκθεση των κυττάρων 

σε επιδράσεις µε διαφορετική χρονική ισχύ επηρεάζει τα επίπεδα της απόπτωσης. 

Σύµφωνα µε το γράφηµα 1, τα δείγµατα µάρτυρες (serum, NGF και DHEA) έδειξαν 

διαφορετικά επίπεδα απόπτωσης ως προς τα δείγµατα σε συνθήκη έλλειψης ορού σε 

διαφορετικές χρονικές επιδράσεις. Στη χρονική επίδραση των 48 ωρών τα δείγµατα 

εµφάνισαν χαµηλότερα ποσοστά απόπτωσης συγκριτικά µε τα χρονικά διαστήµατα 

24 και 60 ωρών. Εποµένως, για τη µελέτη των συνθετικών αναλόγων DHEA, 

επιλέχθηκε ως καταλληλότερη χρονική περίοδος επιδράσεων το διάστηµα των 48 

ωρών.  

Στο γράφηµα 2, έγινε ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων της απόπτωσης 

των συνθετικών αναλόγων DHEA. Σύµφωνα µε το γράφηµα, τα συνθετικά ανάλογα 

DHEA που µελετήθηκαν χωρίζονται σε δύο διακριτές οµάδες: την οµάδα που 

αποτελείται από τα συνθετικά ανάλογα #1 έως #4 και µια δεύτερη οµάδα που 

αποτελείται από τα ανάλογα #5 έως #8. Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα της 

ποσοτικοποίησης, φαίνεται ότι η πρώτη οµάδα των συνθετικών αναλόγων 

χαρακτηρίζεται από αντι-αποπτωτικές ιδιότητες, σε σχέση µε τη δεύτερη οµάδα όπου 

τα επίπεδα της απόπτωσης στα συνθετικά ανάλογα, ξεπερνούν τα ποσοστά 

απόπτωσης που εµφανίζουν τα δείγµατα σε συνθήκες έλλειψης ορού.  

Από περιορισµένο αριθµό δοκιµών που πραγµατοποιήθηκαν δευτεροταγές 

αντίσωµα (PE anti-rabbit) σε ανάλογα και δείγµατα µάρτυρες, φάνηκε ότι το 

αντίσωµα ενισχύει τη διαφορά στα επίπεδα απόπτωσης µεταξύ των δειγµάτων 

µάρτυρες και αυτών σε συνθήκη έλλειψης ορού. 
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2.  Επιδράσεις µε τα συνθετικά ανάλογα του νευροστεροειδούς DHEA σε 

κύτταρα PC12 φαίνεται να µειώνουν τα επίπεδα του αποπτωτικού κυτταρικού 

θανάτου που ανιχνεύεται στον κυτταροµετρητή ροής µε χρήση αννεξίνης  

 

Η χρήση της αννεξίνης δε δίνει στοιχεία για το µηχανισµό/µοριακό µονοπάτι 

του κυτταρικού θανάτου όπως στην περίπτωση χρήσης της κασπάσης, παρά µόνο 

γίνεται ταυτοποίηση των αποπτωτικών κυττάρων (Andree et al., 1990; Martin et al., 

1995; Alnemri et al., 1996; Patel et al.,1996; Fujita et al., 1998).  

Τα αποτελέσµατα που έδειξε η πρώτη οµάδα συνθετικών αναλόγων 

εµφανίζονται παρόµοια και στην περίπτωση της αννεξίνης. Πιο συγκεκριµένα, όπως 

στην περίπτωση της κασπάσης έτσι και εδώ τα συνθετικά ανάλογα #1 έως #4 

παρατηρείται ότι εµφανίζουν αντι-αποπτωτικές ιδιότητες. Επίσης πέρα από το 

ανάλογο #2 το οποίο και εδώ εµφάνισε τα χαµηλότερα ποσοστά απόπτωσης 

συγκριτικά µε τα υπόλοιπα, και το ανάλογο #3 φάνηκε να έχει εµφανίσει υψηλή αντι-

αποπτωτική ιδιότητα. Λόγω των αποτελεσµάτων που εµφάνισαν µε χρήση κασπάσης, 

τα συνθετικά ανάλογα #5 έως #8 δε µελετήθηκαν µε αννεξίνη. 

Στα πειράµατα που περιγράφηκαν στις δοκιµές µε αννεξίνη προέκυψαν 

ορισµένα θετικά αποτελέσµατα που αφορούν τα µειωµένα επίπεδα απόπτωσης για 

κάποια συνθετικά ανάλογα. Όµως, παρά το σηµαντικό αριθµό των πειραµάτων που 

πραγµατοποιήθηκαν, η επαναληψιµότητα των αποτελεσµάτων δεν εµφάνισε τα ίδια 

επίπεδα µε τα αντίστοιχα που µετρήθηκαν στην περίπτωση της κασπάσης.  

 

3.    Μείωση της απόπτωσης σε δείγµατα µάρτυρες  σε κύτταρα PC12 µε χρήση 

TUNEL  

  

Πέρα από τη χρήση της κασπάσης και της αννεξίνης, µέτρηση των επιπέδων 

αποπτωτικού θανάτου µε κυττροµετρία ροής πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο TUNEL. 

Όπως παρουσιάστηκε στην ενότητα των αποτελεσµάτων, δοκιµές που 

πραγµατοποιήθηκαν σε δείγµατα µάρτυρες εµφάνισαν µειωµένα επίπεδα απόπτωσης 

σε σύγκριση µε τα δείγµατα σε συνθήκες έλλειψης ορού. Αποτελέσµατα και 

ποσοτικοποίηση των επιπέδων απόπτωσης µετά από επιδράσεις µε συνθετικά 

ανάλογα δεν παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία.  
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Β) Αλληλεπίδραση των συνθετικών αναλόγων µε τους υποδοχείς των 

νευροτροφινών 

 

Επιδράσεις µε τα συνθετικά ανάλογα του νευροστεροειδούς DHEA σε κύτταρα 

ΗΕΚ στα οποία έχει γίνει διαµόλυνση µε το γονίδιο του TrkA φαίνεται να 

αυξάνουν τα επίπεδα της φωσφορυλίωσης του υποδοχέα 

 

Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του εργαστηρίου ο NGF καθώς και η DHEA 

επάγουν τη φωσφορυλίωση του TrkA όπως επίσης και κινασών όπως Shc, ERK1/1 

και Akt. Μάλιστα αποδείχθηκε ότι η πρόσδεση της DHEA στους NGF υποδοχείς 

είναι λειτουργική και ότι η πρόσδεση είναι αυτή που ευθύνεται για την αντι-

αποπτωτική δράση που παρουσιάζει το συγκεκριµένο νευροστεροειδές (Lazaridis et 

al., 2011). Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε σηµαντικό να ελεγχθεί αν τα συνθετικά 

ανάλογα του νευροστεροειδούς έχουν παρόµοιο πρότυπο δράσης και αν 

ενεργοποιούνται µέσω των ίδιων σηµατοδοτικών µονοπατιών.  

Από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για τα HEK293 φάνηκαν µικρές 

διαφορές αύξησης στα επίπεδα της φωσφορυλίωσης µεταξύ των συνθετικών 

αναλόγων και των δειγµάτων έλλειψης ορού (serum free). Για τα PC12 κύτταρα δεν 

αποκτήθηκε αντίστοιχη εικόνα για τις διαφορές στα επίπεδα της φωσφορυλίωσης, 

καθώς λόγω της πολυπλοκότητας που εµφανίζει η συγκεκριµένη κυτταρική σειρά, 

στην παρούσα φάση δε συλλέχθηκε επαρκής ποσότητα πρωτεΐνης ώστε να 

επιβεβαιώσει τα αποτελέσµατα. Για το λόγο αυτό χρήζει επανάληψης ώστε να 

επιβεβεαιωθεί η υπόθεση της φωσφορυλίωσης του υποδοχέα µέσω των συνθετκών 

αναλόγων DHEA.  

 

Γ) Προοπτικές –Στόχοι 

 

Οι συνέπειες που προκαλούνται από ασθένειες αλλά και τραυµατισµούς του 

ΚΝΣ δεν χαρακτηρίζονται µόνο από επικοινωνιακή δυσλειτουργία µεταξύ των 

νευρώνων, αλλά και από ένα καταρράκτη αντιδράσεων που οδηγεί τελικά στο 

νευρικό εκφυλισµό, στο νευρικό κυτταρικό θάνατο αλλά και σε διάφορες 

νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Αν και τα τελευταία χρόνια πολλές από τις παραπάνω 

συνέπειες µπορούν να χαρακτηριστούν µέχρι ενός σηµείου αντιµετωπίσιµες, παρόλα 

αυτά θα πρέπει να µπορέσουν να γίνουν απολύτως θεραπεύσιµες. Σύµφωνα µε αυτό, 
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τις τελευταίες δεκαετίες επιστηµονικές έρευνες πάνω στους µοριακούς µηχανισµούς 

δράσης και εξέλιξης τους, έδειξαν ότι µπορεί να υπάρξουν θετικές προσεγγίσεις στην 

ανάπτυξη νέων φαρµακευτικών στόχων που θα επιτρέπουν αρχικά τη βελτίωση και 

στη συνέχεια κάποια µόνιµη θεραπεία αυτών των παθολογικών καταστάσεων.  

Μελέτες που εστιάστηκαν σε συνεθτικά αναλόγα της DHEA έδειξαν ότι 

πολλά από τα παράγωγα µιµούνται τη δράση του φυσικού νευροστεροειδούς 

(Henderson et al., 2000; Calogeropoulou et al., 2009). Αντίστοιχα αποτελέσµατα 

φάνηκαν και στην παρούσα εργασία καθώς τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν 

έδειξαν την ικανότητα ορισµένων συνθετικών αναλόγων να λειτουργούν όπως η 

DHEA,  προστατεύoντας από απόπτωση τα κύτταρα PC12 σε συνθήκες έλλειψης 

ορού, πιθανότατα µέσω ενεργοποίησης του νευροτροφικού υποδοχέα TrkA. 

Παράλληλα, binding assays για ορισµένα ανάλογα έδειξαν αντικατάσταση του 

ραδιενεργού από το συνθετικό ανάλογο που επιτυγχάνεται µέσω της πρόσδεσης του 

τελευταίου στους νευροτροφικούς υποδοχείς.  

Πολλά ερωτήµατα µένουν να απαντηθούν ενώ κρίνεται απαραίτητη η 

επιβεβαίωση των πειραµάτων και η περεταίρω µελέτη των παραγόντων που µπορεί 

να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στους καταρράκτες µεταγωγής σήµατος. Είναι 

ιδιαίτερης σηµασίας να βρεθούν τα σηµεία πρόσδεσης των συνθετικών αναλόγων µε 

τους νευροτροφικούς υποδοχείς, να ελεγχθεί αν ο µοριακός µηχανισµός που δρουν τα 

συγκεκριµένα µόρια µοιάζει µε το σηµατοδοτικό µονοπάτι που δρα ο παράγοντας 

NGF δίνοντας έτσι, περισσότερα στοιχεία και για το ρόλο των ενδογενών 

νευροστεροειδών.  

Τα συνθετικά ανάλογα της DHEA εξαιτίας των ιδιοτήτων που παρουσιάζουν, 

θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν στο µέλλον µια νέα φαρµακευτική προσέγγιση 

όπου µέσω της επιλεκτικής τους δράσης θα µπορέσουν να βελτιώσουν νευρικές 

δυσλειτουργίες που προέρχονται από νευροεκφυλιστικές ασθένειες ή τραυµατισµούς 

στο ΚΝΣ. 
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