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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

ACTH: Adrenocorticotropin Hormone (Αδρενοκορτικοτρόπος ορµόνη) 

ahCRH: alpha helical CRH [9-41] 

AIDS: Αcquired immunodeficiency syndrome (Σύνδροµο επίκτητης 

ανοσοανεπάρκειας) 

ALPS: Autoimmune lymphoproliferative syndrome (Αυτοάνοσο λεµφοαυξανόµενο 

σύνδροµο) 

ANOVA: Analysis of variance (Ανάλυση διασποράς) 

APS: Ammonium peroxodisulfate (Υπερθειϊκό αµµώνιο) 

ATCC: American Type Culture Collection (Αµερικάνικη τράπεζα κυτταρικών 

σειρών) 

ATF-2: Activated Transcription Factor-2 (Ενεργοποιηµένος µεταγραφικός 

παράγοντας 2) 

ATP: Adenosine Triphosphate (Τριφωσφορική αδενοσίνη) 

BSA: Bovine Serum Albumin Fraction V (Αλβουµίνη ορού βοός) 

BH: Bcl-2 Homology Domains (Τµήµατα οµόλογα της Bcl-2) 

cDNA: copy DNA (Αντίγραφο DNA) 

CD: Constant Domain (Σταθερό τµήµα) 

CRH: Corticotropin Releasing Hormone (Εκλυτική ορµόνη της κορτικοτροπίνης) 

CRH-BP: CRH- Binding Protein (Συνδετική πρωτεΐνη του CRH)  

CRH-R: Corticotropin Releasing Hormone Receptor (Υποδοχέας της εκλυτικής 

ορµόνης της κορτικοτροπίνης) 

DADLE: (D-Ala2, D-Leu5) Εγκεφαλίνη 

DAGO: (D-Ala2-N-Me-Phe4, Gly5-ol) Εγκεφαλίνη 

DAPI: 4',6-Diamidino-2-phenylindole (∆ιχλωριούχο 4',6-∆ιαµιδινο-2-φαινιλινδόλη) 

DAXX: Death domain associated protein (Πρωτεΐνη που συνδέεται µε το τµήµα το 

οποίο ενεργοποιεί τα αποπτωτικά σήµατα) 

DD: Death Domain (Τµήµα που ενεργοποιεί τα αποπτωτικά σήµατα)  

DNA: Deoxyribonucleic acid (∆εοξυριβονουκλεϊκό οξύ) 

dNTP: Deoxyribonucleoside triphosphate  

DSLET: (D-Ser2, Leu5) Εγκεφαλίνη 

DTT: Dithiothreitol (∆ιθειοθρεϊτόλη) 

  



 

ECL: Enhanced Chemiluminescence (Ενισχυµένη χηµειοφωταύγεια) 

EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid (Αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ) 

EGTA: Ethylene glycol-bis(beta-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid 

(Αιθυλενο γλυκολ- δις (β αµινοαιθυλαιθέρας)-Ν,Ν, N',N' τετραοξικό οξύ) 

ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay (Ενζυµοσύνδετη ανοσοπροσροφητική 

µέτρηση) 

ERK: Extracellular signal regulated kinase (Πρωτεϊνική κινάση που ελέγχεται από 

εξωκυττάριο σήµα) 

FADD: serine-phosphorylated adapter Fas-associated DD 

FasL: Fas ligand (Προσδέτης του υποδοχέα Fas) 

FCS: Fetal Calf Serum (Ορός εµβρύου βοός) 

FITC: Fluorescein isothyocyanate (Ισοθειοκυανιούχα φλουοροσκεϊνη) 

HEPES: 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid (N-2-

υδροξυεθυλπιπεραζίνη Ν-2 αιθανοσουλφονικό οξύ) 

HRP: Horseradish Peroxidase (Υπεροξειδάση του ραπανιού) 

IL-1: Interleukin 1 (Ιντερλευκίνη 1) 

JNK: c-Jun N-terminal kinase (Πρωτεϊνική κινάση που συνδέεται στο αµινοτελικό 

άκρο του c-Jun) 

JIPs: JNK interacting proteins (Πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν µε την JNK) 

Κ.Ν.Σ.: Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα 

LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Αύξηση φωτός 

από ενεργοποιηµένη εκποµπή ακτινοβολίας) 

Μ: Molar (Μοριακότητα) 

MAPK: Mitogen-activated protein kinase (Πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιείται 

από µιτογόνα σήµατα) 

MEK: Mitogen-activated protein-ERK kinase (Πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιεί 

την ERK) 

ΜΕΝ 2: Multiple Εndocrine Neoplasia type 2 (Ενδοκρινικές νεοπλασίες τύπου 2) 

ΜΚΚ:  MAP κινάση κινάση (Πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιεί την MAPK) 

ΜΚΚΚ:  MAP κινάση κινάση κινάση (Πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιεί την MKK) 

mRNA: Messenger RNA 

ΜΤΤ: (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (Βρωµιούχο 

(3-(4,5-διµεθυλ θιαζολ-2-yl)-2,5-διφαινυλ τετραζόλιο) ) 

  



 

NF 1: Neurofibromatosis type 1 (Nευροφιβροµάτωση τύπου 1) 

NGF: Nerve Growth Factor (Νευρικός αυξητικός παράγοντας) 

NP40: Nonionic Detergent P-40 (Μη ιονικό απορρυπαντικό Ρ-40) 

Νor-ΒNΙ: Norbinaltorphimine (Nορµπιναλτορφιµίνη) 

Ο.D.: Optical Density (Οπτική πυκνότητα) 

ORL-1: Orphan opioid receptor-like 1 

PBS: Phosphate buffer saline (Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών) 

PI3Kinase: Phospho inositol 3 kinase (Κινάση της φωσφοϊνοσιτόλης 3) 

PKA: Protein kinase A (Πρωτεϊνική κινάση Α) 

PKΒ: Protein kinase B (Πρωτεϊνική κινάση B) 

PKC: Protein kinase C (Πρωτεϊνική κινάση C) 

PMA: Phorbol 12-myristate 10 –acetate 

PMSF: Phenylmethylsulfonyl fluoride (Φαινυλο µεθυλ σουλφονυλο φθορίδιο) 

POMC: Propiomelanocortin (προ-οπιο-µελανοκορτίνη) 

RANK: Receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand 

RIP: Receptor interacting protein 

RNA: Ribonucleic acid (Ριβονουκλεϊκό οξύ) 

RPM: Rounds per min. (Στροφές ανά λεπτό) 

RPMI: RPMI Medium 1640 (Θρεπτικό υλικό) 

RT-PCR: Reverse transcriptase polymerase chain reaction (Μέθοδος εκλεκτικής 

επέκτασης του DNA µε χρήση ειδικής πολυµεράσης)  

SAPK: Stress activated protein kinase (Η πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιείται από 

το stress) 

SD: Standard deviation of means (Τυπική απόκλιση µέσων όρων) 

SDS: Sodium dodecyl sulfate (Μετά νατρίου άλας του θειικού δωδεκυλίου) 

SE: Standard error of mean (Τυπικό σφάλµα µέσων όρων) 

U: Units (Μονάδες) 

UV: Ultraviolet (Yπεριώδης) 

U-69593: (+)-(5α,7α,8β)-N-Μεθυλ-N-[7-(1-πυρολυδινιλ)-1-οξασπιρο[4.5]δεκ-8-yl]-

βενζενακεταµίδιο 

TBS-T: Tris buffered saline-Tween (Ρυθµιστικό διάλυµα Tris µε Tween) 

TEMED: N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine (Ν,Ν,Ν,Ν τετρα-µεθυλενο 

αιθυλoδιαµίνη) 

TNFa: Tumor Necrosis Factor α (Ογκονεκρωτικός παράγοντας α) 

  



 

TRIS: Tris (hydroxymethyl) aminomethan (Τρις-υδροξυ µεθυλ αµινοµεθάνιο) 

Triton: t-Octylphenoxypolyethoxyethanol (t-Οκτυλ φαινοξυ πολυαιθοξυ αιθανόλη) 

ΥΥΕ: Υποθαλαµο-υποφυσο-επινεφριδιακός άξονας 
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 Εισαγωγή 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  



 Εισαγωγή 2 

 
ΜΥΕΛΟΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙ∆ΙΩΝ 

Ο µυελός των επινεφριδίων καταλαµβάνει το κέντρο του επινεφριδιακού αδένα 

και σχετίζεται λειτουργικά µε το συµπαθητικό νευρικό σύστηµα. Τα κύτταρα του 

µυελού των επινεφριδίων προέρχονται από νευρικό ιστό και χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: α. σε συµπαθητικούς προγαγγλιακούς νευρώνες, και β. σε χρωµιόφιλα 

κύτταρα που παράγουν κατεχολαµίνες.  

Ο µυελός αποτελείται κυρίως από χρωµιόφιλα κύτταρα διατεταγµένα κατά 

συστάδες ή σειρές γύρω από τα αγγεία. Χαρακτηριστικό των χρωµιόφιλων κυττάρων 

είναι η παραγωγή κατεχολαµινών που αποθηκεύονται σε εκκριτικά κοκκία. Τα 

χρωµιόφιλα κύτταρα πήραν την ονοµασία τους από το φαιό χρώµα των εκκριτικών 

τους κοκκίων µετά την επίδραση χρωµικού οξέος. Το χρωµικό οξύ οξειδώνει τις 

κατεχολαµίνες (επινεφρίνη, νορεπινεφρίνη) οι οποίες βρίσκονται αποθηκευµένες στα 

εκκριτικά κοκκία, µε αποτέλεσµα να βάφονται τα κοκκία φαιά (καστανά).  

Από τους συµπαθητικούς νευρώνες που διακλαδίζονται µέσα στον µυελό 

απελευθερώνονται ακετυλο-χολίνη και διάφορα νευροπεπτίδια περιλαµβανοµένων των 

οπιοειδών που χρησιµοποιούνται ως νευροδιαβιβαστές στις συνάψεις. Οι 

προγαγγλιακές ίνες του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος εισέρχονται στον αδένα 

ακολουθώντας τα αγγεία χωρίς να διακλαδίζονται µέσα στον φλοιό.  

Κατά την ωρίµανση, τα κύτταρα όλων των κατηγοριών αυξάνονται σε µέγεθος 

και γίνονται πολυπλοκότερα στο κυτταρόπλασµα και: α. Οι ώριµοι συµπαθητικοί 

νευρώνες αναπτύσσουν µικροσωλινίσκους, άλλα κυτταροσκελετικά συστατικά, 

νευρίτες και δύο είδη από εκκριτικά κοκκία διαφορετικού µεγέθους (Grillo, 1966). β. 

Τα χρωµιόφιλα κύτταρα παραµένουν µικρότερα από τους νευρώνες, χωρίς απολήξεις 

και αναπτύσσουν τα χαρακτηριστικά κοκκία αποθήκευσης κατεχολαµινών τα οποία 

είναι µεγαλύτερα σε µέγεθος από τα αντίστοιχα κοκκία των νευρώνων. γ. Ένας 

µικρότερος πληθυσµός κυττάρων που περιέχεται στον µυελό των επινεφριδίων έχει 

ενδιάµεσα χαρακτηριστικά από τους συµπαθητικούς νευρώνες και τα χρωµιόφιλα 

κύτταρα. 

  



 Εισαγωγή 3 

ΕΠΙΝΕΦΡΙ∆ΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ 

Οι όγκοι που προέρχονται από τον µυελό των επινεφριδίων κατατάσσονται 

σύµφωνα µε το είδος των κυττάρων από τα οποία προήλθαν. Οι όγκοι που 

παρουσιάζουν αυξηµένη ωρίµανση όπως οι νευρώνες, χαρακτηρίζονται ως 

νευροβλαστώµατα, γαγγλιονευροβλαστώµατα και γαγγλιονευρώµατα, ενώ οι όγκοι µε 

χαρακτηριστικά ανώριµων ή ώριµων χρωµιόφιλων κυττάρων λέγονται 

φαιοχρωµοκυττώµατα. Ως φαιοχρωµοκυττώµατα κατατάσσονται και οι όγκοι που 

αναπτύσσονται στα γάγγλια του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος (Koch et al., 

2001). 

ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑ 

Τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά των φαιοχρωµοκυττωµάτων εµφανίζουν 

µεγαλύτερη ποικιλία σε σχέση µε τα αντίστοιχα των νευρικών όγκων. Τα υπερπλαστικά 

και τα νεοπλαστικά κύτταρα που προέρχονται από χρωµιόφιλα κύτταρα µπορούν να 

είναι είτε µεγαλύτερα είτε µικρότερα από τα κανονικά κύτταρα, να έχουν διάκριτους 

πυρηνίσκους (nucleoli) (Carney et al., 1975; DeLellis et al., 1976) χωρίς να εµφανίζουν 

όµως νευρικές απολήξεις (Greene and Tischler, 1976; Tischler and Greene, 1980). Τα 

φαιοχρωµοκυττώµατα παράγουν µεγαλύτερα ποσά κατεχολαµινών από τα φυσιολογικά 

χρωµιόφιλα κύτταρα και τα αποθηκεύουν επίσης στα εκκριτικά κοκκία. Η υπερέκκριση 

κατεχολαµινών (κυρίως νορεπινεφρίνη) σε ασθενείς µε φαιοχρωµοκύττωµα, προκαλεί 

παρατεταµένη ή παροξυσµική υπέρταση στο 90% των περιπτώσεων και υπόταση στο 

10%. Η διάγνωση του φαιοχρωµοκυττώµατος συχνά βασίζεται στον προσδιορισµό των 

επιπέδων των κατεχολαµινών ή των µεταβολιτών τους στο αίµα και στα ούρα. 

To 10% των φαιοχρωµοκυττωµάτων έχουν κληρονοµικά χαρακτηριστικά και 

συχνά συνδέονται µε πολλαπλές ενδοκρινικές νεοπλασίες τύπου 2 (ΜΕΝ 2), είτε µε την 

ασθένεια του Von Hippel-Lindau είτε µε νευροινωµάτωση τύπου 1 (NF 1). Οι όγκοι µε 

κληρονοµικά χαρακτηριστικά είναι ιδανικοί για τη µελέτη των µοριακών µηχανισµών 

της ογκογέννεσης σε σχέση µε τυχαίους όγκους. Οι γενετικές µεταλλάξεις στους 

τυχαίους όγκους, σπάνια υποδηλώνουν επιγεννετικά φαινόµενα που σχετίζονται µε την 

ογκογέννεση. Γενικά, οι ασθενείς µε γενετική προδιάθεση έχουν µικρότερη ηλικία κατά 

τη διάγνωση της ασθένειας σε σχέση µε τους ασθενείς που εµφανίζουν τυχαία 
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φαιοχρωµοκυττώµατα και αµφίπλευρη κατανοµή (Knudson and Strong, 1972). Η 

εµφάνιση της νόσου αρχίζει νωρίς κατά την πρώτη παιδική ηλικία (Gagel et al., 1988; 

Jadoul et al., 1989). Έχουν αναφερθεί µεταλλάξεις σε γονίδια που φαίνεται να 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη ΜΕΝ2. 

Μέχρι τώρα, η προσπάθεια για πειραµατική καλλιέργεια του όγκου έχει 

αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη. Η µόνη κυτταρική σειρά που υπάρχει και διατηρεί τα 

χαρακτηριστικά του όγκου είναι από φαιοχρωµοκύττωµα αρουραίου, η οποία 

καλλιεργήθηκε από τους Green και Tiscler (Greene and Tischler, 1976) και 

ονοµάστηκε PC12. Η κυτταρική σειρά PC12 είναι ένα πολυδύναµο µοντέλο και έχει 

αποδειχθεί εξαιρετικό εργαλείο για την µελέτη του όγκου. 
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ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 
Υπάρχουν δύο είδη κυτταρικού θανάτου: η νέκρωση και η απόπτωση. Ο 

κυτταρικός θάνατος δεν αποτελεί πάντα ένα τυχαίο συµβάν που διακόπτει τη ζωή του 

κυττάρου. Πράγµατι, έχει δειχθεί ότι τα περισσότερα κύτταρα αν όχι όλα διαθέτουν ένα 

εσωτερικό πρόγραµµα «αυτοκτονίας» που υπό κανονικές συνθήκες βρίσκεται σε 

καταστολή. Ένα φυσιολογικό κύτταρο µπορεί να οδηγηθεί σε θάνατο µέσω εξωτερικής 

ή εσωτερικής ενεργοποίησης των µηχανισµών προγραµµατισµένου θανάτου που 

διαθέτει. Η διαδικασία αυτή καλείται απόπτωση ή προγραµµατισµένος κυτταρικός 

θάνατος.  

(Α) ΝΕΚΡΩΣΗ 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά της νέκρωσης 

Νέκρωση ονοµάζεται ο τρόπος θανάτου των κυττάρων µετά από αιφνίδια και 

δριµεία προσβολή από ένα ερέθισµα π.χ. τοξικές ουσίες. Κατά τη νέκρωση, 

παρουσιάζονται γρήγορες αλλαγές στο µέγεθος και τη λειτουργικότητα των 

µιτοχονδρίων, το κύτταρο δεν µπορεί να διατηρήσει την ακεραιότητά του και πεθαίνει. 

Ένα από τα βασικά µέρη που πλήτεται κατά τη νεκρωτική διαδικασία είναι η 

πλασµατική µεµβράνη. Μόλις χαθεί η ακεραιότητα της µεµβράνης, τροποποιείται η 

οσµωτική πίεση µε αποτέλεσµα την είσοδο ύδατος µέσα στο κύτταρο, την αύξηση του 

όγκου του και τελικά τη λύση του. Τα κυτταρικά οργανίδια βγαίνουν στον ενδιάµεσο 

εξωκυττάριο χώρο, µε αποτέλεσµα την πρόκληση φλεγµονής. Η λύση του κυττάρου 

προκαλεί ζηµιά και στα γειτονικά κύτταρα µε αποτέλεσµα ένας πληθυσµός γειτονικών 

κυττάρων να νεκρώνεται. Επίσης, η νέκρωση προκαλεί την ενεργοποίηση τοπικής 

φλεγµονώδους αντίδρασης, που περιλαµβάνει διήθηση φαγοκυττάρων στην πληγείσα 

περιοχή. 
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(Β) ΑΠΟΠΤΩΣΗ 

Β.1 Μορφολογικά χαρακτηριστικά της απόπτωσης 

Απόπτωση λέγεται η διαδικασία ενεργοποίησης του µηχανισµού κυτταρικού 

θανάτου η οποία όπως αναφέρθηκε προϋπάρχει κωδικοποιηµένη στο γονιδίωµα των 

κυττάρων. Η απόπτωση έχει µορφολογικά και βιοχηµικά χαρακτηριστικά διαφορετικά 

από τη νέκρωση. Στην απόπτωση τα κύτταρα συρικνώνονται και εξαφανίζονται οι 

συνδέσεις µεταξύ των κυττάρων. Αυτές οι αλλαγές γίνονται πολύ γρήγορα. Έπειτα το 

κύτταρο τεµαχίζεται σε µια σειρά από αποπτωτικά κοµµάτια που περιλαµβάνουν 

άθικτα κυτταρικά οργανίδια περικλειόµενα από κυτταρική µεµβράνη (Σχήµα 1). Τα 

αποπτωτικά σωµατίδια τελικά φαγοκυτταρώνονται από τα γειτονικά κύτταρα χωρίς να 

προκληθεί φλεγµονή.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά την έναρξη της διαδικασίας της απόπτωσης 

γίνονται µεγάλες αλλαγές στον πυρήνα του κυττάρου. Η χρωµατίνη συµπυκνώνεται και 

η πυρηνική µεµβράνη κόβεται τµηµατικά σχηµατίζοντας µικρότερους πυρήνες. 

Ενεργοποιούνται ενδογενείς ενδονουκλεάσες που καταφέρνουν να φτάσουν στις 

περιοχές µεταξύ των νουκλεοσωµάτων του DNA. Οι ενδονουκλεάσες κόβουν το 

κυτταρικό γονιδίωµα, πρώτα σε µεγάλα θραύσµατα DNA που έχουν µεγάλο µέγεθος, 

και έπειτα σε πολλαπλάσια των 180 kb. Η περιοδική κατανοµή του DNA σε 

πολλαπλάσια των 180 kb αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των κυττάρων 

που βρίσκονται στην διαδικασία της απόπτωσης και τρόπο ποσοτικοποίησής τους. 
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Φυσιολογικό 
κύτταρο 

Αποπτωτικά 
σωµάτια 

Φαγοκυττάρωση

ΝΕΚΡΩΣΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗ

 

Σχήµα 1: Μορφολογικά και βιοχηµικά χαρακτηριστικά απόπτωσης και νέκρωσης. 

Β.2 Η απόπτωση ως φυσιολογικός µηχανισµός ανάπτυξης 

Η απόπτωση έχει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του οργανισµού. Στα 

θηλαστικά, ο προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος ενεργοποιείται από τη σύλληψη. 

Κατά την εµφύτευση της βλαστοκύστης, τα κύτταρα του ενδοµητρίου που βρίσκονται 

στο σηµείο εµφύτευσης ενεργοποιούν τον µηχανισµό της απόπτωσης και πεθαίνουν 

(Parr et al., 1987). Επίσης, στο αναπτυσσόµενο νευρικό σύστηµα, οι νευρώνες που 

αποτυγχάνουν να δηµιουργήσουν τις απαραίτητες συνάψεις πεθαίνουν µε τη διαδικασία 

της απόπτωσης (Kimura and Truman, 1990). Κυτταρικός θάνατος έχει επίσης 

παρατηρηθεί και κατά την ανάπτυξη του γαστρεντερικού σωλήνα (Williams and Bell, 

1991), των άκρων (Antalikova et al., 1989), των χόνδρων και των οστών (Lewinson, 

1992). 

Ο κυτταρικός θάνατος χρησιµεύει στη διατήρηση της οµοιόστασης των 

αναπτυσσόµενων και των ώριµων οργανισµών. Στο ανοσοποιητικό σύστηµα, τα Β και 

Τ λεµφοκύτταρα αποµακρύνονται όταν δρουν αυτόνοµα ή όταν αποτύχουν να 

εντοπίσουν αντιγόνα (Golstein et al., 1991; Rothenberg, 1992). Στο αναπαραγωγικό 

σύστηµα, ο κύκλος του ενδοµητρίου δείχνει την γέννηση και τον θάνατο των κυττάρων 
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του ενδοµητρίου κατά την εκκριτική, προ έµµηνο και έµµηνο ρύση (Cornillie et al., 

1985). 

Επιπλέον, τα ζώα έχουν αναπτύξει µηχανισµούς για να προστατεύονται από 

τους ιούς εξαφανίζοντας τα κύτταρα που έχουν µολυνθεί από αυτούς. Καθώς τα 

µολυσµένα κύτταρα αρχίζουν να παράγουν προϊόντα του ιού, αναγνωρίζονται από τα Τ 

κύτταρα ως ξένα σώµατα και θανατώνονται (Cohen et al., 1992). 

Β.3 Ο ρόλος της απόπτωσης στον καρκίνο 

Ο προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος ενεργοποιείται επίσης, από κύτταρα 

που έχουν εκτεθεί σε καρκινογόνα φάρµακα ή σε ακτινοβολία. Για παράδειγµα στο 

δέρµα, τα κύτταρα που έχουν εκτεθεί σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία αποβάλλονται 

από τον οργανισµό µε τη διαδικασία της απόπτωσης (Danno and Horio, 1982). 

Αντίθετα, κύτταρα που δεν καταφέρνουν να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία της 

απόπτωσης, υφίσταται µεταλλάξεις που οδηγούν σε προκαρκινικά στάδια (Korsmeyer, 

1992b). 

Β.4 Απορύθµιση της απόπτωσης και ασθένειες 

Αφού ο προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος λαµβάνει µέρος σε τόσα 

διαφορετικά συστήµατα, είναι απαραίτητη η σωστή και ακριβής ρύθµιση του 

µηχανισµού για την οµαλή λειτουργία του οργανισµού. Αντίθετα, η αποσταθεροποίηση 

της διαδικασίας αυτής συµµετέχει στην δηµιουργία ασθενειών. Εκφυλιστικές 

νευρολογικές ασθένειες όπως η νόσος του Allzheimer και η νόσος του Parkinson έχουν 

συνδεθεί µε τον πρόωρο θάνατο νευρώνων (Jenner, 1989). Ο θάνατος των Τ κυττάρων 

σε ασθενείς µε σύνδροµο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS) µοιάζει µε τον 

φυσιολογικό κυτταρικό θάνατο (Slavin, 1987; Terai et al., 1991). Επιπλέον, η 

απορύθµιση του προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου µπορεί να συµµετέχει στη 

δηµιουργία νοσηµάτων του ανοσοποιητικού συστήµατος. Για παράδειγµα, η επιβίωση 

Τ και Β κυττάρων που δρουν αυτόνοµα δηµιουργεί αυτοάνοσα νοσήµατα (Symonds et 

al., 1994; Thompson, 1995). 
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Β.5 Απόπτωση και επινεφρίδια 

Η προσαρµογή του επινεφριδιακού αδένα στις απαιτήσεις του οργανισµού, 

ρυθµίζεται από την απόπτωση. Ο επινεφριδιακός αδένας είναι ένα όργανο που 

υφίσταται δυναµικές κατασκευαστικές αλλαγές σε φυσιολογικές και παθολογικές 

συνθήκες (Belloni et al., 1978). Αυτές οι δυναµικές αλλαγές συνοδεύονται από 

ενεργοποίηση του κυτταρικού πολλαπλασιασµού και του κυτταρικού θανάτου από 

παρακρινικά ή ενδοκυττάρια σήµατα. Είναι φανερό ότι η ρύθµιση της ισορροπίας 

ανάµεσα στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό και τον κυτταρικό θάνατο, είναι απαραίτητη 

για την σωστή λειτουργία και τη διατήρηση της ακεραιότητας του οργάνου. 

Ο φλοιός των επινεφριδίων αποτελείται από 3 ζώνες µε διαφορετικές ιδιότητες: 

Τη σπειραµατική ζώνη (glomerulosa zone), τη δεσµιδωτή ζώνη (fasciculata zone) και 

τη δικτυωτή ζώνη (reticularis zone). Η σπειραµατική ζώνη αποτελεί την εξωτερική 

στοιβάδα του αδένα, ενώ η δικτυωτή ζώνη βρίσκεται κοντά στο κέντρο του αδένα και 

είναι σε στενή σύνδεση µε τον µυελό. Η εξωτερική ζώνη χαρακτηρίζεται από αυξηµένο 

ρυθµό πολλαπλασιασµού. Σύµφωνα µε τη θεωρία της µετανάστευσης, τα κύτταρα που 

παράγονται στην εξωτερική στοιβάδα µεταναστεύουν σιγά σιγά προς την εσωτερική 

ζώνη (Belloni et al., 1978). Εκεί, πεθαίνουν µε τη διαδικασία της απόπτωσης (Kerr, 

1972; Wyllie et al., 1973). Οι εξωτερικές ζώνες του φλοιού εµφανίζουν µικρότερο 

ρυθµό απόπτωσης. 

Ο φλοιός των επινεφριδίων βρίσκεται σε στενή σύνδεση µε το µυελό. Έχουν 

βρεθεί χρωµιόφιλα κύτταρα διάσπαρτα στον φλοιό, όπως και κύτταρα του φλοιού 

διάσπαρτα στο µυελό (Ehrhart-Bornstein et al., 1996). Τα κύτταρα του µυελού των 

επινεφριδίων παράγουν πληθώρα νευροπεπτιδίων. Τα νευροπεπτίδια έχουν σηµαντικό 

ρόλο στην ενεργοποίηση της αποπτωτικής διαδικασίας. Έχει προταθεί ότι η στενή 

σύνδεση της εσωτερικής στοιβάδας του φλοιού µε το µυελό, βοηθάει στη ρύθµιση της 

αποπτωτικής διαδικασίας στο φλοιό των επινεφριδίων (Bornstein et al., 1990).  

Η ρύθµιση της απόπτωσης έχει σηµαντικό ρόλο στη φυσιολογική λειτουργία 

του επινεφριδιακού αδένα. Η απόπτωση ρυθµίζει τη µορφολογία ολόκληρου του αδένα. 

Έτσι, είναι απαραίτητη η διατήρηση της ισορροπίας ανάµεσα στα τοπικά παρακρινικά 

και αυτοκρινικά συστήµατα και τα ρυθµιστικά συστήµατα του οργανισµού (Bornstein 

et al., 1997; Ehrhart-Bornstein et al., 1996). 
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ 

Ι. ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΚΙΝΑΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗ 

Την τελευταία δεκαετία η κατανόηση της απόπτωσης (προγραµµατισµένος 

κυτταρικός θάνατος) έχει αυξηθεί µε την ανακάλυψη των προ- και αντι-αποπτωτικών 

παραγόντων. Οι προ- και αντι-αποπτωτικοί παράγοντες ρυθµίζουν την φωσφορυλίωση 

(ενεργοποίηση) πρωτεϊνών-κλειδιά της αποπτωτικής διαδικασίας. Έτσι, η ρύθµιση της 

απόπτωσης ανάγεται στην διερεύνηση των πρωτεϊνικών κινασών που εµπλέκονται στον 

µηχανισµό. 

Οι κινάσες είναι πρωτεΐνες που βρίσκονται στην κυτταρική µεµβράνη, στο 

κυτταρόπλασµα ή στον πυρήνα και λαµβάνουν µέρος στην µετάδοση εξωκυττάριων 

µηνυµάτων. Οι ενεργοποιηµένες κινάσες µεταφέρουν φωσφορικές ρίζες στα αµινοξέα 

τυροσίνη, σερίνη ή θρεονίνη άλλων κινασών ή πρωτεϊνών. 

Οι πρωτεϊνικές κινάσες εµπλέκονται σε όλα τα στάδια της απόπτωσης. Από την 

ενεργοποίηση της αποπτωτικής διαδικασίας µέχρι και την εκτέλεση των τελικών 

σταδίων της απόπτωσης. Κύριο ρόλο στην διαδικασία της απόπτωσης κατέχει η 

οικογένεια των πρωτεϊνικών κινασών σερίνης/θρεονίνης (Serine/threonine protein 

kinases). Τα µέλη της, που λαµβάνουν µέρος στη ρύθµιση της απόπτωσης είναι: (α) Οι 

πρωτεϊνικές κινάσες που ενεργοποιούνται από µιτογόνα σήµατα (Mitogen-activated 

protein kinase, MAPK) και κυρίως οι p38 MAPK, p42/p44 ERKs και SAP/JNK, (β) οι 

πρωτεϊνικές κινάσες A (protein kinase Α, PKA), (γ) η πρωτεϊνική κινάση Β (protein 

kinase B, PKB) ή AKT και (δ) οι πρωτεϊνικές κινάσες C (protein kinase C, PKC). 

 

p38 MAP κινάση 

Γενικά για την p38 MAP κινάση 

Η p38 MAP κινάση είναι πρωτεϊνική κινάση που σχετίζεται µε καταστάσεις 

stress και φαίνεται να έχει σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση του κυτταρικού θανάτου 

(Harper and LoGrasso, 2001). Έχουν αποµονωθεί 4 ισοµορφές της p38: η p38α (Han et 

al., 1994; Lee et al., 1994), η p38β (Jiang et al., 1996), η p38γ (Li et al., 1996) και η 

p38δ (Jiang et al., 1997; Wang et al., 1997b). Επίσης, έχει βρεθεί και µία άλλη 

ισοµορφή η p38-2, η οποία είναι σχεδόν όµοια µε την ισοµορφή p38β (Stein et al., 
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1997). Οι ισοµορφές έχουν περίπου 60-74% οµολογία µεταξύ τους, στο επίπεδο των 

αµινοξέων. 

Έκφραση της  p38 MAP κινάσης 

Οι ισοµορφές της p38 έχουν διαφορετική κατανοµή στους ιστούς: Οι p38α και 

p38β εκφράζονται στο Κ.Ν.Σ. (Jiang et al., 1996), η p38γ εκφράζεται αποκλειστικά 

στον σκελετικό µυ (Li et al., 1996), ενώ η p38δ βρίσκεται µόνο στους πνεύµονες και 

στα νεφρά (Jiang et al., 1997). Μέχρι σήµερα, δεν υπάρχουν µελέτες που να έχουν 

καταγράψει τους µηχανισµούς στους οποίους λαµβάνουν µέρος οι ισοµορφές της p38. 

Παρ΄ όλα αυτά έχει αναφερθεί ότι η αποκλειστική έκφραση της p38γ στον σκελετικό 

µυ, πιθανόν να υποδηλώνει ότι η ισοµορφή λαµβάνει µέρος στη ρύθµιση του 

µεταβολισµού και της λειτουργίας του συγκεκριµένου ιστού (Li et al., 1996). Πάντως, 

η διαφορετική κατανοµή των ισοµορφών στους ιστούς, ίσως να υποδηλώνει και τις 

διαφορετικές δράσεις των ισοµορφών (Jiang et al., 1996; Jiang et al., 1997; Li et al., 

1996; Wang et al., 1997b).  

Ρύθµιση του µονοπατιού της p38 MAP κινάσης 

Ρύθµιση του µονοπατιού της p38 MAP κινάσης πριν από την p38 (Upstream regulation 

of p38 MAPK) 

Οι ισοµορφές της p38 φωσφορυλιώνονται από τις MAP κινάσες κινάσες 

(ΜΚΚs). Αυτές οι κινάσες φαίνεται να έχουν διπλή ιδιότητα, γιατί µπορούν να 

φωσφορυλιώσουν τις ισοµορφές της p38 στην θρεονίνη και στην τυροσίνη (Derijard et 

al., 1995; Han et al., 1996; Han et al., 1997b; Raingeaud et al., 1995; Raingeaud et al., 

1996). Η ενεργοποίηση των ΜΚΚs µπορεί να γίνει από διαφορετικά εξωκυττάρια 

σήµατα και είναι πιθανόν να εξαρτάται από τον κυτταρικό τύπο, για το ποια MKK θα 

ενεργοποιηθεί (Lu et al., 1997). Οι MKKs που λαµβάνουν µέρος στη φωσφορυλίωση 

της p38, είναι η MKK6, MKK4, MKK3 και MKK3-β. Η MKK3 φαίνεται να είναι ο 

δυναµικότερος ενεργοποιητής της p38 (Enslen et al., 2000; Enslen et al., 1998; 

Raingeaud et al., 1996). Έχει βρεθεί ότι οι MKK6 και MKK3 δεν εκφράζονται στο 

Κ.Ν.Σ. (Han et al., 1996; Han et al., 1997b) ενώ εκφράζεται η MKK4 (Derijard et al., 

1995). Αυτό σηµαίνει ότι στο Κ.Ν.Σ. χρησιµοποιείται η MKK4 αποκλειστικά για την 

ενεργοποίηση της p38. 
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Υποστρώµατα της p38 

Η ενεργοποιηµένη p38 MAP κινάση φωσφορυλιώνει µία σειρά από 

µεταγραφικούς παράγοντες όπως τον ATF-2 (Activated Transcription Factor-2 ) 

(LoGrasso et al., 1997; Raingeaud et al., 1995), την PHAS-1 (Haystead et al., 1994), 

την CHOP-1 (Wang and Ron, 1996) και κινάσες όπως την MAPKAP2 (Cuenda et al., 

1995; Gum and Young, 1999; McLaughlin et al., 1996), την MAPKAP3 (Ni et al., 

1998), την MAPKAP5 (Ni et al., 1998) και την MnK1 (Han et al., 1997a; Waskiewicz 

et al., 1997). Οι ισοµορφές της p38 έχουν λειτουργικές διαφορές γι΄αυτό και 

ενεργοποιούν διαφορετικά υποστρώµατα (Jiang et al., 1997; Li et al., 1996). ∆ηλαδή, 

έχει βρεθεί ότι η p38γ, µπορεί να φωσφορυλιώσει όλα τα παραπάνω υποστρώµατα 

(Cuenda et al., 1995; Han et al., 1997a; Haystead et al., 1994; LoGrasso et al., 1997; 

McLaughlin et al., 1996; Ni et al., 1998; Raingeaud et al., 1995; Wang and Ron, 1996; 

Waskiewicz et al., 1997), ενώ η p38δ φωσφορυλιώνει την ATF -2 και PHAS-1 αλλά όχι 

τις MAPKAP2 και MAPKAP3 (Wang et al., 1997b). 

Ρύθµιση του µονοπατιού της p38 MAP κινάσης µετά από την p38 (Downstream regula-

tion of p38 MAPK) 

Όπως είπαµε, η p38 ενεργοποιεί µεταγραφικούς παράγοντες όπως η ATF-2 και 

CHP-1, οι οποίοι ρυθµίζουν τη γονιδιακή έκφραση (Meyer et al., 1999; Wang and Ron, 

1996). Επίσης, η p38 φωσφορυλιώνει τις κινάσες MAPKAP2 και MAPKAP3 που 

τελικά οδηγούν σε φωσφορυλίωση του Hsp-27 (McLaughlin et al., 1996). 

Επιπλέον, πρέπει να τονισθεί ότι η p38 επηρεάζει την παραγωγή διαφόρων προ 

φλεγµονωδών κυτοκινών, όπως ο TNF-α και η IL-1β (Allen et al., 2000; Lee et al., 

1994; Perregaux et al., 1995). Κύτταρα που είχαν έλλειψη της κινάσης MAPKAP2 

αναφέρθηκε ότι έχουν µειωµένη σε ποσοστό 90%, την παραγωγή του TNF-α 

(Kotlyarov et al., 1999). 
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ERK1/ERK2 MAP κινάσες 

Γενικά για τις ERK1/ERK2 MAP κινάσες 

Οι πρωτεϊνικές κινάσες που ελέγχονται από εξωκυττάρια σήµατα (extracellular 

signal regulated kinase, ERK) είναι µια υποοικογένεια των MAP κινασών. Στην 

οικογένεια αυτή περιλαµβάνονται οι κινάσες: p44 ή ERK1 (44 -kDa) και p42 ή ERK2 

(42 -kDa). 

Έκφραση των ERK1/ERK2 MAP κινασών 

Οι MAP κινάσες είναι πρωτεΐνες που εκφράζονται σε διάφορους 

µονοκύτταρους οργανισµούς όπως Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster 

καθώς και σε κύτταρα θηλαστικών (Ammerer, 1994; Avruch et al., 1994; Blumer and 

Johnson, 1994; Marshall, 1994; Nebreda, 1994; Nishida and Gotoh, 1993).  

Ρύθµιση του µονοπατιού των ERK1/ERK2 MAP κινασών 

Ρύθµιση του µονοπατιού των ERK1/ERK2 MAP κινασών πριν από τις ERK1/ERK2 

MAP κινάσες (Upstream regulation of ERK1/ERK2 MAPK) 

Οι ERK1/ERK2 MAP κινάσες ενεργοποιούνται από υποδοχείς που συνδέονται 

µε G πρωτεΐνες, όπως και από υποδοχείς τυροσίνης κινάσης (receptor tyrosine kinase) 

για παράδειγµα, ο υποδοχέας του επιδερµικού αυξητικού παράγοντα (Liebmann, 2001). 

Μετά από την ενεργοποίηση των υποδοχέων από εξωκυττάρια σήµατα, ξεκινάει µια 

σειρά γεγονότων που περιλαµβάνει διαδοχικές φωσφορυλιώσεις υποστρωµάτων. Οι 

φωσφορυλιώσεις αυτές ρυθµίζονται διαδοχικά από τις: MAPK κινάση κινάση 

(MKKK), MAPK κινάση (MKK) και τέλος από τις MAPK (Garrington and Johnson, 

1999). Οι p44 ERK1 και p42 ERK2 φωσφορυλιώνονται από τις MAPK κινάσες, MEK1 

και ΜΕΚ2 (Avruch et al., 1994; Blumer and Johnson, 1994; Brar et al., 2000; Marshall, 

1994). Αυτές οι κινάσες έχουν την ιδιότητα να φωσφορυλιώνουν τις p44 ERK1 και p42 

ERK2 στα αµινοξέα θρεονίνη και σερίνη, τα οποία βρίσκονται δίπλα στο αµινοξύ 

προλίνη. Αυτό υποδεικνύει ότι η αντίδραση φωσφορυλίωσης των ERK κινασών 

κατευθύνεται από την προλίνη (Cano and Mahadevan, 1995). Πρόσφατα έχει 

αναφερθεί ότι η RIP2 µπορεί να φωσφορυλιώσει τις p42/p44 MAPK. 
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Υποστρώµατα των ERK1/ERK2 MAP κινασών 

Η ενεργοποιηµένες p44 ERK1 και p42 ERK2 MAP κινάσες φωσφορυλιώνουν 

υποδοχείς όπως τον υποδοχέα του επιδερµικού αυξητικού παράγοντα, 

κυτταροπλασµατικά µόρια µετάδοσης σήµατος όπως τον Ras exchange factor (Sos), 

ρυθµιστικά ένζυµα όπως την φωσφολιπάση Α2 και µεταγραφικούς παράγοντες όπως το 

Elk-1 ή το c-Myc,.  

Ρύθµιση του µονοπατιού των ERK1/ERK2 MAP κινασών µετά από τις ERK1/ERK2 

MAP κινάσες (Downstream regulation of ERK1/ERK2 MAPK) 

Όπως είπαµε, οι ERK1/ERK2 MAP κινάσες ενεργοποιούν µεταγραφικούς 

παράγοντες όπως το Elk-1 και το c-Myc, ή ρυθµιστικά ένζυµα. Η ενεργοποίηση αυτών 

συνήθως οδηγεί σε αύξηση του πολλαπλασιασµού ή της διαφοροποίησης (Liebmann, 

2001). Για παράδειγµα, πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι το µονοπάτι των MAP κινασών 

έχει αποδειχθεί σαν µονοπάτι που αυξάνει την επιβίωση σε κύτταρα καρδιάς (Adderley 

and Fitzgerald, 1999; Maulik et al., 1996; Sheng et al., 1997) και σε άλλους  

κυτταρικούς τύπους (Allen et al., 1999; Cano and Mahadevan, 1995; Cobb and 

Goldsmith, 1995; Downward, 1998; Schaeffer and Weber, 1999; Xia et al., 1995). 

 

SAP/JNK 

Γενικά για την SAP/JNK κινάση 

Η JNK είναι µέλος της οικογένειας των MAP κινασών. Πρόσφατες µελέτες 

έδειξαν ότι η JNK έχει πρωτεύοντα ρόλο στην ενεργοποίηση αποπτωτικών 

µηχανισµών, σε καταστάσεις stress (Harper and LoGrasso, 2001). Έχουν αποµονωθεί 

10 ισοµορφές της JNK, οι οποίες προέρχονται από 3 γονίδια (JNK1, JNK2 και JNK3). 

Αναλυτικά, από το γονίδιο JNK1 προέρχονται 4 ισοµορφές: η JNK1a1, η JNK1a2, η 

JNK1b1 και η JNK1b2. Οι ισοµορφές a1 και a2 δεν έχουν λειτουργικές διαφορές. 

Αντίθετα, οι ισοµορφές a και b διαφέρουν κυρίως στον τρόπο δέσµευσης του 

υποστρώµατος. Από το γονίδιο JNK2 προέρχονται άλλες 4 ισοµορφές της JNK και από 

το JNK3 προέρχονται άλλες δύο. 
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Έκφραση της  JNK  

Και οι 10 ισοµορφές της JNK εκφράζονται στο Κ.Ν.Σ. (Dong et al., 2000; 

Gupta et al., 1996). Tα γονίδια JNK1 και JNK2 εκφράζονται στους περισσότερους 

ιστούς (Dong et al., 2000), ενώ το JNK3 εκφράζεται κυρίως στο Κ.Ν.Σ. και λιγότερο 

στα νεφρά και στους όρχεις (Carboni et al., 1998; Mohit et al., 1995).  

Ρύθµιση του µονοπατιού της JNK 

Το µονοπάτι της JNK, ενεργοποιείται κυρίως από κυτταρικά σήµατα stress 

όπως η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (Derijard et al., 1994), στο κυκλοεξαµίδιο, 

στην anisomycine και στο θερµικό stress (heat shock) (Kyriakis et al., 1994). Επίσης, το 

µονοπάτι της JNK ενεργοποιείται από προφλεγµονώδεις κυτοκίνες όπως ο TNF-α και η 

IL-1 (Kallunki et al., 1994; Minden et al., 1994; Sluss et al., 1994). Πάντως, η ρύθµιση 

της JNK από εξωτερικούς παράγοντες στο νευρικό ιστό, φαίνεται να εξαρτάται από τον 

κυτταρικό τύπο (Kumagae et al., 1999; Mielke et al., 2000; Virdee et al., 1997). 

Ρύθµιση του µονοπατιού της SAP/JNK πριν την JNK (Upstream regulation of JNK) 

Όπως ισχύει και µε την p38, η JNK ενεργοποιείται άµεσα από τις MKKs οι 

οποίες λέγονται και JNKKs. Αυτές οι κινάσες φωσφορυλιώνουν την JNK στην 

θρεονίνη και στην σερίνη (Deacon and Blank, 1997; Holland et al., 1997; Lu et al., 

1997). Η πλήρης ενεργοποίηση της JNK, απαιτεί τη φωσφορυλίωση και των δύο 

αµινοξέων (Gupta et al., 1996; Lisnock et al., 2000; Xie et al., 1998). Η ενεργοποίηση 

των ΜΚΚs µπορεί να γίνει από διάφορα εξωκυττάρια σήµατα (Lu et al., 1997). Προς το 

παρόν, οι κινάσες που έχουν δείξει ότι ενεργοποιούν την JNK σε ορισµένους 

κυτταρικούς τύπους, είναι η MLK3 (Tibbles et al., 1996) και η MEKK1 (Lin et al., 

1995). 

Επίσης, η ρύθµιση της JNK γίνεται και από τις JNK interacting proteins (JIPs). 

Οι JIPs (JIP1 και JIP2) είναι κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες που δεσµεύονται από την 

JNK και ρυθµίζουν την ενεργοποίησή της (Dickens et al., 1997). Αυτές είναι πρωτεΐνες 

που µεσολαβούν στο µονοπάτι µετάδοσης σηµάτων του MLK, MKK και JNK πιθανόν 

αποµονώνοντας όλες τις απαραίτητες κινάσες (Hayashi et al., 2000; Whitmarsh et al., 

1998). Τα µη διαφοροποιηµένα PC12 κύτταρα δεν εκφράζουν την JIP-1, ενώ τα 

διαφοροποιηµένα PC12 κύτταρα εκφράζουν και τις 2 ισοµορφές. 
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Υποστρώµατα της JNK 

Οι JNKs φωσφορυλιώνουν πολλά υποστρώµατα όπως τους µεταγραφικούς 

παράγοντες c-Jun (Derijard et al., 1994; Hibi et al., 1993; Kyriakis et al., 1994), ATF-2 

(van Dam et al., 1995), ELK-1 (Whitmarsh et al., 1995), NFAT (Chow et al., 1997), το 

ογκογονίδιο p53 (Hu et al., 1997; Zhang et al., 1998b) και την πρωτεΐνη MADD (Zhang 

et al., 1998b). Ακόµα, η JNK φωσφορυλιώνει τη βαριά υποµονάδα νευροϊνιδίων 

υποδηλώνοντας ότι η JNK κατέχει σπουδαίο ρόλο στην ανοικοδόµηση των νευρικών 

απολήξεων στους νευρικούς ιστούς (Giasson and Mushynski, 1996; Giasson and 

Mushynski, 1997). 

Ρύθµιση του µονοπατιού της SAP/JNK µετά την JNK (Downstream regulation of JNK) 

Μετά τη φωσφορυλίωση των µεταγραφικών παραγόντων όπως ο ATF-2 ή η c-

Jun, αρχίζει η ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης. Οι ATF-2, c-Jun και άλλοι 

µεταγραφικοί παράγοντες δηµιουργούν το µεταγραφικό σύµπλοκο AP-1, το οποίο 

τελικά αυξάνει την απόπτωση όπως έχει αναφερθεί σε µελέτες που έγιναν σε κύτταρα 

του Κ.Ν.Σ. (Yang et al., 1997). 

Το µονοπάτι των MAP κινασών στην ενεργοποίηση της απόπτωσης στα επινεφρίδια 

Πολλοί εξωγενείς παράγοντες ενεργοποιούν το µονοπάτι της p38 σε νευρικά και 

µη νευρικά κύτταρα (Ono and Han, 2000). Πρόσφατα δεδοµένα για το ρόλο της p38 

στο κυτταρικό θάνατο νευρώνων, έχουν δειχθεί από πειράµατα που έγιναν σε 

διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 (Xia et al., 1995). Η έλλειψη του νευρικού αυξητικού 

παράγοντα (NGF) στα διαφοροποιηµένα PC12 κύτταρα, φαίνεται να ενεργοποιεί την 

p38 MAP κινάση (Heidenreich and Kummer, 1996; Horstmann et al., 1998; Xia et al., 

1995) και την c-Jun N-terminal kinase ή stress-activated kinase (JNK/SAPK) (Creedon 

et al., 1996; Klesse et al., 1999; Mazzoni et al., 1999; Virdee and Tolkovsky, 1996), 

ενώ δεν τις ενεργοποιεί αντίστοιχα στους συµπαθητικούς νευρώνες (Eilers et al., 1998) 

ή σε άλλους νευρώνες (Mielke et al., 1999). Παρ΄ολ΄αυτά η αναστολή του µονοπατιού 

της MAPK, φαίνεται να είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για να επιτρέψει την 

επιβίωση από τις νευροτροφίνες στα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 (Harper and 

LoGrasso, 2001). 

Παρόλο που τα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 έχουν µελετηθεί ευρέως για 

τους µηχανισµούς µεταφοράς σηµάτων από εξωγενείς παράγοντες, δεν υπάρχουν 
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αντίστοιχες µελέτες στα µη διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 τα οποία µοιάζουν µε τα 

φυσιολογικά χρωµιόφιλα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων. 

ΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑ FAS/FAS LIGAND  

Υποδοχέας Fas 

Ο υποδοχέας Fas είναι διαµεµβρανική πρωτεΐνη τύπου Ι (45 –kDa), η οποία 

ανήκει στην υπερ-οικογένεια των υποδοχέων του TNF (Itoh et al., 1991; Oehm et al., 

1992). Οι υποδοχείς της οικογένειας του TNF (Fas, CD40, CD27 και RANK) έχουν 

παραπλήσιες δοµές και την «αλληλουχία θανάτου» (death domain) που είναι υπεύθυνη 

για την ενεργοποίηση µηχανισµών που οδηγούν σε απόπτωση. Οι υποδοχείς αυτοί 

έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, εξωκυττάριο τµήµα που περιλαµβάνει δύο έως έξι 

κυστεΐνες (τρεις κυστεΐνες για το υποδοχέα Fas) (Nagata, 1996a). Ο υποδοχέας Fas ή 

APO-1 αρχικά ανακαλύφθηκε στα Τ- και Β- κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος, 

στα ηπατοκύτταρα και στις ωοθήκες (Suda et al., 1995; Watanabe et al., 1995). Έχει 

επίσης βρεθεί σε καρκίνο µαστού, προστάτη και ήπατος (Nagata, 1996b). Στα 

επινεφρίδια, ο υποδοχέας Fas ανιχνεύθηκε στα κύτταρα της εσωτερικής στοιβάδας του 

φλοιού. Πρόσφατα επίσης ανιχνεύθηκε η διαλυτή µορφή του υποδοχέα Fas στον ορό 

πλάσµατος φυσιολογικών ανθρώπων (Kushlinskii et al., 2001).  

Ο υποδοχέας Fas ενεργοποιεί κυρίως αποπτωτικούς µηχανισµούς όταν 

συνδέεται µε τον προσδέτη του (Fas ligand- FasL) ή µε το αντίσωµα κατά του Fas. 

Εκτός από την κύρια δράση του υποδοχέα Fas στην απόπτωση, έχει αναφερθεί ότι ο 

υποδοχέας αυτός όταν συνδέεται µε αντίσωµα κατά του Fas µπορεί να αυξήσει τον 

ρυθµό πολλαπλασιασµού σε ινοβλάστες ή ανθρώπινα Τ κύτταρα (Aggarwal et al., 

1995; Alderson et al., 1993) και να ενεργοποιήσει τον µεταγραφικό παράγοντα NFκB 

(Ponton et al., 1996). 

Fas ligand 

Το Fas ligand είναι µία επιφανειακή γλυκοπρωτεΐνη 40-kDa τύπου ΙΙ, όπου το 

Ν-τελικό άκρο βρίσκεται στο κυτταρόπλασµα και το C-τελικό στον εξωκυττάριο χώρο. 

Σε αντίθεση µε τον υποδοχέα Fas, το Fas ligand έχει περιορισµένη κατανοµή. Έχει 

βρεθεί σε ενεργοποιηµένα Τ-κύτταρα (Suda et al., 1995), σε κύτταρα φυσικούς-φονείς 

(natural-killer cells) (Oshimi et al., 1996), στον κερατοειδή χιτώνα του µατιού (Griffith 

et al., 1995) και σε καρκινικά κύτταρα. Το Fas ligand προσδένεται στον υποδοχέα Fas, 
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ο οποίος οµοτριµερίζεται και ενεργοποιεί τη διαδικασία της απόπτωσης (Tanaka et al., 

1998). Το Fas ligand όπως και οι περισσότερες πρωτεΐνες που δεσµεύονται µε τους 

υποδοχείς της οικογένειας του TNF, βρίσκεται σε δύο µορφές: α. συνδεδεµένο µε την 

κυτταρική µεµβράνη και β. σε διαλυτή µορφή (soluble Fas ligand). Η ενεργή µορφή 

του Fas ligand είναι η µη διαλυτή µορφή αντίθετα µε την RANKL. Η RANKL είναι η 

πρωτεΐνη που προσδένεται στον υποδοχέα RANK των µακροφάγων και τα 

διαφοροποιεί σε ώριµους οστεοκλάστες. Η RANKL παράγεται από τους οστεοβλάστες 

(Nakagawa et al., 1998). 

Μηχανισµός δράσης του υποδοχέα Fas 

Ο µηχανισµός µε τον οποίο το Fas ενεργοποιεί την απόπτωση φαίνεται να 

υπάρχει στα περισσότερα κύτταρα, αλλά σε ανενεργή µορφή. Αυτό αποδείχθηκε από 

πειράµατα σε κύτταρα που τους είχε αφαιρεθεί ο πυρήνας. Τα κύτταρα χωρίς πυρήνα 

ενεργοποίησαν τη διαδικασία της απόπτωσης µέσω του συστήµατος Fas/Fas ligand 

(Nakajima et al., 1995).  

Ο µηχανισµός δράσης περιλαµβάνει την πρόσδεση του Fas ligand στον 

υποδοχέα Fas ο οποίος τριµερίζεται. Ο τριµερισµός του υποδοχέα αποτελεί ένα κρίσιµο 

στάδιο για την ενεργοποίηση του µηχανισµού. Το ενδοκυττάριο τµήµα του υποδοχέα 

που ενεργοποιεί τα αποπτωτικά σήµατα περιλαµβάνει µια σειρά από 80 αµινοξέα που 

αποτελούν το death domain (DD). Το DD δίνει τη δυνατότητα να οικοδοµηθεί ένα 

πολυπρωτεΐνικό σύστηµα µεταφοράς σηµάτων (Σχήµα 2). Στο DD προσδένονται: (α) 

το FADD (serine-phosphorylated adapter Fas-associated DD) που λειτουργεί σαν 

γέφυρα ανάµεσα στο Fas και στις πρωτεΐνες µεταφοράς σηµάτων, οδηγεί σε 

ενεργοποίηση της κασπάσης 8 (caspase 8) και τελικά στην ενεργοποίηση της κασπάσης 

3, (β) ο υποδοχέας αλληλεπίδρασης (receptor interacting protein (RIP)) που οδηγεί σε 

ενεργοποίηση της κασπάσης 2 και (γ) το DAXX (death domain associated protein) που 

ενεργοποιεί το µονοπάτι SAP/JNK. 
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Εξωγενές σήµα 

 

                                                      
cFLIP 

 Πολλαπλασιασµός  
 

Απόπτωση

 
Σχήµα 2: Μηχανισµός δράσης του υποδοχέα Fas. Μετά την πρόσδεση της πρωτεΐνης 
Fas ligand στον υποδοχέα, το DD προσδένεται µε το FADD, ενεργοποιεί την κασπάση 
8 και ακολούθως την απόπτωση.Ref 
 
 

Απορύθµιση του συστήµατος Fas/Fas ligand 

Έχει αναφερθεί ότι µεταλλάξεις στα γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες 

Fas και Fas ligand σχετίζονται µε γενικευµένη λεµφαδενοπάθεια, σπληνοµεγαλία και 

υπεργαµµασφαιρινεµία (Orlinick et al., 1997; Singer and Abbas, 1994). Μία από τις 

µεταλλάξεις έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή µόνο διαλυτού Fas χωρίς το 

διαµεµβρανικό τµήµα (soluble Fas). Έχει αναφερθεί ότι, η συγκέντρωση της διαλυτής 

µορφής του υποδοχέα Fas αυξάνεται στον ορό ασθενών που πάσχουν από συστηµατικό 

ερυθυµατώδη λύκο και σε ρευµατοειδή αρθρίτιδα (Jodo et al., 1997). Μεταλλάξεις των 

γονιδίων του Fas και του Fas ligand έχουν επίσης βρεθεί σε οικογένειες ασθενών µε 

autoimmune lymphoproliferative syndrome (Straus et al., 1999). Παρ’όλ’αυτά, οι 

µεταλλάξεις που παρατηρούνται από ασθενή σε ασθενή είναι διαφορετικές, δείχνοντας 

έτσι ότι οποιαδήποτε αλλαγή σε κρίσιµες θέσεις του γονιδίου του Fas είναι ικανή να 

µεταβάλλει την λειτουργία του υποδοχέα (Martin et al., 1999). 
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Ασθένειες των επινεφριδίων - Ρόλος του συστήµατος Fas/Fas ligand 

Η έκφραση του υποδοχέα Fas στο φλοιό των επινεφριδίων φαίνεται να αλλάζει 

καθώς τα κύτταρα του φλοιού µεταλλάσσονται σε νεοπλαστικά. Στα κύτταρα αυτά 

παρατηρείται µείωση της έκφρασης του υποδοχέα Fas και ταυτόχρονη αύξηση της 

έκφρασης του Fas ligand (Wolkersdorfer et al., 1998). Επίσης, στα επινεφρίδια έχει 

αναφερθεί ότι αυξάνει η συγκέντρωση της διαλυτής µορφής του υποδοχέα Fas σε 

ασθενείς που πάσχουν από νεοπλάσµατα φλοιού και µυελού των επινεφριδίων. Η 

µεγαλύτερη αύξηση της διαλυτής µορφής του Fas παρουσιάζεται σε ασθενείς µε 

φαιοχρωµοκύττωµα (Kushlinskii et al., 2001). H αύξηση της διαλυτής µορφής του Fas 

µπορεί να χαρακτηρισθεί ως µηχανισµός άµυνας του όγκου στην προσπάθειά του να 

υπερκεράσει την ανοσολογική επιτήρηση µε το να ενεργοποιήσει απόπτωση στα 

επερχόµενα φαγοκύτταρα. 

Έκφραση του συστήµατος Fas/Fas ligand  στα επινεφρίδια 

Τα επινεφρίδια, σε φυσιολογικές συνθήκες, εκφράζουν τον υποδοχέα Fas και 

την πρωτεΐνη Fas ligand στις εσωτερικές στοιβάδες του φλοιού των επινεφριδίων 

(Marx et al., 1998). Η έκφραση της πρωτεΐνης Fas ligand αυξάνεται σε νεοπλασίες του 

φλοιού των επινεφριδίων, ενώ µειώνεται η έκφραση του υποδοχέα Fas. Η αλλαγή στην 

έκφραση του συστήµατος Fas/Fas ligand στα νεοπλαστικά κύτταρα του φλοιού των 

επινεφριδίων, πιθανόν να συνεισφέρει στην επιβίωση των καρκινικών κυττάρων 

ξεφεύγοντας από την ανοσολογική επιτήρηση όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

(Wolkersdorfer et al., 1998). 

Αντίθετα, µε το φλοιό των επινεφριδίων δεν έχει περιγραφεί η έκφραση του 

συστήµατος Fas/Fas ligand σε φυσιολογικά χρωµιόφιλα κύτταρα του µυελού των 

επινεφριδίων. Έχει όµως αναφερθεί, ότι τα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 τα οποία 

προέρχονται από φαιοχρωµοκύττωµα επίµυος, εκφράζουν το σύστηµα Fas/ Fas ligand. 

Τα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 σε συνθήκες έλλειψης του νευρικού αυξητικού 

παράγοντα αυξάνουν την πρωτεΐνη Fas ligand και ακολούθως την απόπτωση (Le-

Niculescu et al., 1999). 
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ΙΙΙ. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΗΣ Bcl-2 

Γενικά για την οικογένεια των πρωτεϊνών της Bcl-2  

Η οικογένεια των πρωτεϊνών της Bcl-2 περιλαµβάνει πρωτεΐνες οι οποίες έχουν 

σηµαντικό ρόλο στον µηχανισµό της απόπτωσης και είναι δυνατό να καταταχθούν σε 

δύο υποοικογένειες ανάλογα µε τη δράση τους όσον αφορά την απόπτωση: (α) τις αντι-

αποπτωτικές πρωτεΐνες και (β) τις προ-αποπτωτικές πρωτεΐνες. 

Παρόλο που τα διάφορα µέλη της οικογένειας των πρωτεϊνών της Bcl-2 έχουν 

πολύ µικρή οµολογία στο επίπεδο των αµινοξέων, περιέχουν τέσσερα κοινά τµήµατα τα 

Bcl-2 homology (BH) domains 1-4 (BH1, BH2, BH3, BH4). Τα τµήµατα BH1, BH2 

και BH4 είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση της αντι-αποπτωτικής δράσης των 

πρωτεϊνών (Hirotani et al., 1999; Yin et al., 1994), ενώ το BH3 έχει προ-αποπτωτική 

δράση. Επίσης, περιέχουν ένα υδρόφοβο C-τελικό τµήµα  που έχει προταθεί ότι είναι 

απαραίτητο για τη σύνδεσή τους µε τις ενδοκυττάριες µεµβράνες (Antonsson, 2001). 

Οι αντι- αποπτωτικές πρωτεΐνες της οικογένειας των πρωτεϊνών της Bcl-2 

Τα αντι-αποπτωτικά µέλη της οικογένειας αυτής είναι: Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w, 

Mcl-1, BOO/DIVA, A1/Bfl-1 και NR-13 (Σχήµα 3). 

Η Bcl-2 φαίνεται να είναι το σηµαντικότερο µέλος της οικογένειας. Είναι µια 

πρωτεΐνη 26 kDa η οποία εντοπίζεται στην εξωτερική µεµβράνη των µιτοχονδρίων στα 

σηµεία σύνδεσης µε την εσωτερική µεµβράνη, (Hockenbery et al., 1990) καθώς και σε 

άλλα σηµεία (Alnemri et al., 1992; Chen-Levy et al., 1989; Jacobson et al., 1993). 

Η Bcl-2 αναστέλλει τη διαδικασία της απόπτωσης σε πολλά είδη κυττάρων 

(Korsmeyer, 1992a). Η Bcl-2 εκφράζεται σε νευροεπιθηλιακά κύτταρα της κοιλιακής 

ζώνης του φλοιού, στην παρεγκεφαλίδα και στον ιππόκαµπο εµβρύων. Μετά τη 

γέννηση, η Bcl-2 εκφράζεται κυρίως στα κοκκιώδη κύτταρα της παρεγκεφαλίδας και 

στον ιππόκαµπο. Η έκφραση της Bcl-2 µειώνεται στο Κ.Ν.Σ. κατά την ανάπτυξη 

(ωρίµανση) του οργανισµού. Αντίθετα, στο περιφερικό νευρικό σύστηµα, οι νευρώνες 

του συµπαθητικού συστήµατος και τα γάγγλια εκφράζουν µεγάλες ποσότητες Bcl-2 σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής τους (Merry et al., 1994). 

Η πρωτεΐνη Bcl-2 προστατεύει τους νευρώνες (Allsopp et al., 1993; Garcia et 

al., 1992) καθώς και διαφοροποιηµένα σε νευρώνες κύτταρα PC12 (Batistatou et al., 

  



 Εισαγωγή 22 

1993; Mah et al., 1993) από την έλλειψη του NGF και την εξ αυτού ενεργοποίηση της 

απόπτωσης. 

 
 

Σχήµα 3: Οµολογία των πρωτεϊνών που ανήκουν στην οικογένεια της Bcl-2. Ref 

 

 

Οι προ- αποπτωτικές πρωτεΐνες της οικογένειας των πρωτεϊνών της Bcl-2  

Τα προ-αποπτωτικά µέλη χωρίζονται σε 2 οµάδες: (α) τις πολυτµηµατικές 

πρωτεΐνες (multidomain proteins) στις οποίες περιλαµβάνονται οι: Bax, Bak, και 

Bok/Mtd και (β) τις «ΒΗ3 domain only» πρωτεΐνες: Bid, Bim, Bik, Bad, Blk, Hrk, Nix, 

BNip3, Noxa και PUMA (Σχήµα 3). 

Πολυτµηµατικές πρωτεΐνες (multidomain proteins): 

Οι πολυτµηµατικές πρωτεΐνες περιέχουν τα τµήµατα BH1, BH2 και BH3 και 

επίσης το υδρόφοβο C- τελικό τµήµα. Μια εξαίρεση είναι η πρωτεΐνη Bcl-xs που δεν 

περιέχει το υδρόφοβο C- τελικό τµήµα και τα τµήµατα BH3, BH4. 

Έχουν ανιχνευθεί αρκετές ισοµορφές του Bax (Apte et al., 1995; Thomas et al., 

1999; Zhou et al., 1998). Επίσης, η πρωτεΐνη Bok υπάρχει σε 2 ισοµορφές (Hsu and 

Hsueh, 1998) ενώ πρόσφατα ανακαλύφθηκε και µία ακόµη ισοµορφή του Bak (Sun et 

al., 2001). Παρ΄ όλα αυτά οι λειτουργίες αυτών των ισοµορφών δεν είναι γνωστές. 

 

«ΒΗ3 domain only» πρωτεΐνες: 

Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει πρωτεΐνες µε µεγάλη ετερογένεια. Το κύριο κοινό 

χαρακτηριστικό τους είναι το BH3 τµήµα. Το τµήµα BH3 φαίνεται να είναι το τµήµα 

που σχετίζεται µε την προ-αποπτωτική δράση των πρωτεϊνών (Chittenden et al., 1995; 
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Hunter and Parslow, 1996). Κάποια µέλη περιέχουν και το υδρόφοβο C-τελικό τµήµα 

(Bik, Blk, Bim Hrk, Nix, BNip3) ενώ οι Bid και Bad όχι. Πρόσφατα, ανακαλύφθηκε 

ένα νέο µέλος της προ-αποπτωτικής οµάδας που ονοµάζεται Bcl-rambo. Αυτή η 

πρωτεΐνη περιέχει και τα τέσσερα BH τµήµατα και ακόµα ένα τµήµα µε 250 αµινοξέα, 

πριν από το υδρόφοβο C- τελικό  τµήµα (Kataoka et al., 2001). 

Οι µηχανισµοί δράσης των πρωτεϊνών  της οικογένειας της Bcl-2 

Από την ανακάλυψη της πρωτεΐνης Bcl-2 και των οµολόγων της µέχρι σήµερα, 

πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για την κατανόηση των αντι- αποπτωτικών και των 

προ- αποπτωτικών µηχανισµών τους. Φαίνεται τελικά ότι σύστηµα είναι πολύ πιο 

πολύπλοκο από όσο αρχικά είχε εκτιµηθεί. 

Οι αντι- και οι προ- αποπτωτικές πρωτεΐνες οµοδιµερίζονται ή 

ετεροδιµερίζονται µεταξύ τους. Έχει προταθεί ότι µε αυτόν τον τρόπο ρυθµίζεται η 

δράση τους στην απόπτωση. Οι προ-αποπτωτικές πρωτεΐνες Bax και Bad 

ετεροδιµερίζονται µε τις Bcl-2 και Bcl-xL (Oltvai et al., 1993; Reed, 1997). Η αναλογία 

ανάµεσα στην Bcl-2 και στην Bax φαίνεται να είναι ένα κρίσιµο σηµείο για την 

αποπτωτική διαδικασία, χωρίς όµως να έχει αποδεικτεί αν µε τον ετεροδιµερισµό οι 

δράσεις των πρωτεϊνών στην απόπτωση ελαχιστοποιούνται ή αυξάνουν στο µέγιστο 

βαθµό. 

Οι αντι-αποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2 και Bcl-xL φαίνεται ότι συνδέονται και µε 

άλλες πρωτεΐνες εκτός από τα προ-αποπτωτικά µέλη της οικογένειας. Πράγµατι, οι Bcl-

2 και Bcl-xL συνδέονται µε την πρωτεϊνική κινάση Raf-1, τη  πρωτεϊνική φωσφατάση 

καλσινευρίνη, τις GTPases (R-Ras και H-Ras), τη συνδετική πρωτεΐνη της p53, την 

prior protein Pr-1 και άλλες πρωτεΐνες µε άγνωστες λειτουργίες (CED-4, Bag-1, Nip-1, 

Nip-2 και Nip-3) (Hacker and Vaux, 1995). Επίσης, η Bcl-xL φαίνεται να συνδέεται και 

µε την FLICE (κασπάση 8) και την ICE (κασπάση 1). Αντίθετα, η Bax δεν συνδέεται 

µε τις παραπάνω πρωτεΐνες, υποδηλώνοντας µια σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα προ- 

αποπτωτικά και αντι- αποπτωτικά µέλη της οικογένειας των πρωτεϊνών Bcl-2. Η 

σύνδεση των αντι-αποπτωτικών µελών της οικογένειας Bcl-2 µε άλλες πρωτεΐνες είναι 

πιθανόν ότι αποτελεί τµήµα ενός ρυθµιστικού µηχανισµού της βιολογικής δράσης των 

πρωτεϊνών αυτών. 

Η πρωτεΐνη Bcl-2 και οι συγγενείς αντι-αποπτωτικές πρωτεΐνες χρησιµοποιούν 

διάφορους µηχανισµούς για να προστατεύσουν τα κύτταρα από τα κυτταροτοξικά 
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ερεθίσµατα. Πράγµατι, οι πρωτεΐνες Bcl-2 και Bcl-xL δρουν σαν κανάλια ιόντων. 

Παρόλο που τα µέλη της οικογένειας των πρωτεϊνών της Bcl-2 δεν έχουν οµολογία στο 

επίπεδο των αµινοξέων µε άλλες πρωτεΐνες, η τρισδιάστατη δοµή της αντι-αποπτωτικής 

πρωτεΐνης Bcl-xL (Muchmore et al., 1996) έχει µεγάλη οµοιότητα µε τις περιοχές 

διάνοιξης πόρων (pore-forming regions), τις οποίες περιέχουν και µερικές βακτηριακές 

τοξίνες. Με τις περιοχές αυτές οι πρωτεΐνες Bcl-2 δρουν σαν κανάλια, µεταφέροντας 

ιόντα και πρωτεΐνες µέσω της κυτταρικής µεµβράνης. Έτσι, είναι πιθανό η πρωτεΐνη 

Bcl-2 και οι οµόλογές της να έχουν την ιδιότητα να µεταφέρουν ιόντα Ca2+ ή πρωτεΐνες 

µέσω των ενδοκυττάριων µεµβρανών στις οποίες εντοπίζονται, όπως η εξωτερική 

µιτοχονδριακή µεµβράνη, το ενδοπλασµατικό δίκτυο και ο πυρηνικός φάκελος (Baffy 

et al., 1993; Lam et al., 1994; Ryan et al., 1994). 

Παρόλο που δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα που να σχετίζουν τις πρωτεΐνες 

Bcl-2 µε κανάλια in vivo, ίσως -αν συµβαίνει αυτό- οι πρωτεΐνες Bcl-2 να λαµβάνουν 

µέρος στην διάνοιξη πόρων στα µιτοχόνδρια («megapore» openings) και στην 

απελευθέρωση πρωτεασών (κυτόχρωµα c, apoptosis-inducing factor), οι οποίοι 

ενεργοποιούν την απόπτωση. Η διάνοιξη οπών στην εσωτερική µεµβράνη του 

µιτοχονδρίου λαµβάνει χώρα αποκλειστικά κατά την διαδικασία της απόπτωσης. Κατά 

τη διάνοιξη των πόρων στα µιτοχόνδρια, παράγονται ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και 

απελευθερώνονται στο κυτταρόπλασµα αποθηκευµένα ιόντα Ca2+ και µιτοχονδριακές 

πρωτεΐνες. Οι απελευθέρωση των πρωτεϊνών αυτών οδηγεί στην ενεργοποίηση των 

πρωτεασών κυστεΐνης-ασπαραγινικού (κασπάσες) που είναι το τελικό στάδιο της 

απόπτωσης (Petit et al., 1996). Έχει προταθεί ότι η υπερέκφραση της πρωτεΐνης Bcl-2 

αναχαιτίζει τη διάνοιξη οπών στην µιτοχονδριακή µεµβράνη, ενώ η υπερέκφραση της 

Bax αυξάνει τη διάνοιξη οπών στην µιτοχονδριακή µεµβράνη (Susin et al., 1996; Xiang 

et al., 1996).  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η υπερέκφραση της Bcl-2 ή της Bcl-xL µπορεί να 

αναστείλει την προ-αποπτωτική δράση του Bax (Antonsson, 2001). Πάντως, η µεγάλη 

ποσότητα της πρωτεΐνης Bcl-2, παραδόξως, µπορεί να επάγει τον κυτταρικό θάνατο σε 

ορισµένες περιπτώσεις (Chen et al., 1996), ενώ οι µεγάλες ποσότητες των πρωτεϊνών 

Bax και Bak µπορούν να έχουν και κυτταροπροστατευτική δράση (Kiefer et al., 1995; 

Middleton et al., 1996). 
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Η έκφραση της οικογένειας των πρωτεϊνών Bcl-2 στα επινεφρίδια 

Είναι πλέον αποδεκτό ότι η απορύθµιση του προγραµµατισµένου κυτταρικού 

θανάτου είναι ένα κρίσιµο στάδιο στην καρκινογένεση. Πολλές µελέτες, έχουν δείξει 

ότι υπάρχει µεγάλη συχνότητα στην έκφραση της πρωτεΐνης Bcl-2 σε καρκίνους που 

προέρχονται από το νευρικό ιστό. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα περισσότερα 

φαιοχρωµοκυττώµατα εκφράζουν το γονίδιο και την πρωτεΐνη Bcl-2. Έκφραση της 

πρωτεΐνης Bcl-2 έχει δειχθεί και σε εξω- επινεφριδιακά φαιοχρωµοκυττώµατα καθώς 

και σε φαιοχρωµοκυττώµατα του τύπου ΜΕΝ 2 (Oltvai et al., 1993). Έτσι, φαίνεται ότι 

η γενετική ρύθµιση της απόπτωσης είναι κρίσιµη κατά την καρκινογένεση (McDonnell, 

1993). Εκτός των φαιοχρωµοκυττωµάτων και άλλοι νευρογενείς όγκοι εκφράζουν τις 

πρωτεΐνες Bcl-2 όπως τα νευροβλαστώµατα  (Castle et al., 1993; Reed et al., 1991), οι 

όγκοι του καρωτιδικού βολβού (carotid body tumors) (Wang et al., 1996) καθώς και 

διάφορες κυτταρικές σειρές (Reed et al., 1991). 

Η παρατήρηση ότι η πρωτεΐνη Bcl-2 εκφράζεται στα φαιοχρωµοκυττώµατα που 

έχουν συνήθως µικρό ρυθµό ανάπτυξης, πιθανόν να υποδηλώνει ότι η έκφραση της 

πρωτεΐνης στον καρκίνο έχει ουσιαστικό ρόλο για την επιβίωση του όγκου (Wang et 

al., 1997a). Το γεγονός ότι τα φαιοχρωµοκυττώµατα έχουν αργό ρυθµό 

πολλαπλασιασµού, ίσως σηµαίνει ότι η υπερέκφραση του Bcl-2 βοηθάει στο να 

παραµείνουν ζωντανά τα καρκινικά κύτταρα, όπως συµβαίνει και σε διάφορα 

λεµφώµατα (Vaux et al., 1988; Wang et al., 1997a). Η έκφραση του Bcl-2 µπορεί να 

προταθεί σαν µια πρωτογενής χρωµοσωµική ανωµαλία (Korsmeyer, 1992b). Παρόλο 

που η έκφραση του Bcl-2 δεν είναι ικανή να προκαλέσει µετάλλαξη από µόνη της 

(Wang et al., 1997a), τα κύτταρα που επιζούν µπορούν να είναι το υπόστρωµα για 

περαιτέρω γενετικές µεταλλάξεις. Η απορύθµιση του προγραµµατισµένου κυτταρικού 

θανάτου µπορεί να είναι ένα κρίσιµο στάδιο στη δηµιουργία των 

φαιοχρωµοκυττωµάτων και η συχνή έκφραση της πρωτεΐνης Bcl-2 στα 

φαιοχρωµοκυττώµατα µπορεί να συνεισφέρει στην παθογένεια του όγκου (Wang et al., 

1997a). 

Πολλά από τα µέλη της οικογένειας της Bcl-2 εκφράζονται και στην κυτταρική 

σειρά PC12. Τα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 εκφράζουν τις πρωτεΐνες Bcl-xs, Bax 

και Bcl-xL (Lindenboim et al., 2000). Η πρωτεΐνη Bax εντοπίζεται κυρίως στο 

κυτταρόπλασµα και στα µεµβρανικά κλάσµατα. Η πρωτεΐνη Bcl-xs βρίσκεται µόνο στο 

κυτταρόπλασµα και η πρωτεΐνη Bcl-xL στις µεµβράνες υψηλού µοριακού βάρους. 
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Φαίνεται ότι οι δύο προ-αποπτωτικές πρωτεΐνες ενεργοποιούν διαφορετικά µονοπάτια 

για να αυξήσουν την απόπτωση. Το µονοπάτι που ενεργοποιεί η πρωτεΐνη Bcl-xs στα 

διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 ρυθµίζεται από τις πρωτεΐνες Bcl-2, Bcl-xL, τις 

κασπάσες και τον NGF ενώ το µονοπάτι που ενεργοποιεί η πρωτεΐνη Bax ρυθµίζεται 

από τις πρωτεΐνες Bcl-2 και Bcl-xL αλλά όχι από τις κασπάσες ή τον NGF (Lindenboim 

et al., 2000). 

Η επίδραση της οικογένειας των πρωτεϊνών Bcl-2 στα επινεφρίδια 

Η κυτταρική διαφοροποίηση σε νευρώνες συνήθως συνοδεύεται και από 

αύξηση στην πρωτεΐνη Bcl-2, γι΄αυτό και υπάρχουν αρκετές µελέτες που δείχνουν την 

επίδραση της πρωτεΐνης µετά από διάφορα ερεθίσµατα στα διαφοροποιηµένα κύτταρα 

PC12 (Porat and Simantov, 1999). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πρωτεΐνη Bcl-2 

αναστέλλει τον κυτταρικό θάνατο (Hockenbery et al., 1990).  

Σε αντίθεση µε την αντι-αποπτωτική δράση του Bcl-2, φαίνεται ότι η Bcl-2 

µπορεί να προκαλέσει και προ-αποπτωτική δράση. Κύτταρα PC12 που εκτέθηκαν σε 

neocarzinostatin εµφάνισαν αυξηµένη απόπτωση. Προτάθηκε ότι η έκθεση των 

κυττάρων στη neocarzinostatin, προκάλεσε υδρόλυση της Bcl-2 και την παραγωγή µιας 

πρωτεΐνης 23 kDa που ενεργοποιεί την κασπάση 3 (Liang et al., 2002). 

Η παρουσία των πρωτεϊνών της οικογένειας της Bcl-2 δεν ενέχεται πάντοτε σε 

αποπτωτικές διαδικασίες. Για παράδειγµα, η έκθεση των διαφοροποιηµένων κυττάρων 

PC12 σε υπεροξείδιο του υδρογόνου αυξάνει την απόπτωση στα κύτταρα. Όµως, η 

δράση του υπεροξειδίου του υδρογόνου δεν µεσολαβείται από τις πρωτεΐνες Bcl-2, 

Βax, Bxl-xL (Klettner et al., 2001). 
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Η επίδραση του TNF-α αυξάνει την πρωτεΐνη Bcl-xs και ακολούθως την 

απόπτωση. Ο µηχανισµός δράσης του TNF-α περιλαµβάνει την απελευθέρωση 

κυτοχρώµατος c από τα µιτοχόνδρια και την ενεργοποίηση της κασπάσης 3 (Soeda et 

al., 2001) στα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12. Επίσης, η εξωγενής έκφραση του Bcl-

xL σε διαφοροποιηµένα και µη διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 αναστέλλει την 

απόπτωση που προκαλείται από διαφορετικά ερεθίσµατα (έλλειψη τροφικών 

παραγόντων, σταυροσπορίνη, TNF-α και cisplatin). Παρ΄ ολ΄ αυτά, ο βαθµός 

αναστολής της απόπτωσης από την πρωτεΐνη Bcl-xL είναι διαφορετικός ανάλογα µε το 

ερέθισµα. (Lindenboim et al., 1998). 
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ΝΕΥΡΟΠΕΠΤΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗ 

Τα επινεφρίδια είναι αδένας που κατέχει κεντρική θέση στον άξονα του stress. 

Μέσω της συστηµατικής κυκλοφορίας, φτάνει στον αδένα η ACTH από την υπόφυση 

που αυξάνει τη σύνθεση κορτιζόλης. Επίσης, ο µυελός των επινεφριδίων παράγει 

πολλά νευροπεπτίδια περιλαµβανοµένων των CRH, οπιοειδών, νευροπεπτιδίου Y, 

νευροτενσίνης κλπ. που είναι πιθανόν να δρουν αυτοκρινικά ή παρακρινικά στον ίδιο 

αδένα ή σε άλλους ιστούς (Venihaki et al, 1996, 1997). Έχει δειχθεί ότι τα 

νευροπεπτίδια που παράγονται στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, ενεργοποιούν την 

απόπτωση σε νευρώνες σε καταστάσεις stress. Είναι πιθανό τα νευροπεπτίδια που 

παράγονται από τα επινεφρίδια να ρυθµίζουν την απόπτωση στον αδένα. 

Ι. Η ΕΚΛΥΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΙΝΗΣ (CRH) 

Γενικά για την εκλυτική ορµόνη της κορτικοτροπίνης 

Η εκλυτική ορµόνη της κορτικοτροπίνης (CRH) είναι ο κύριος ενεργοποιητής 

του άξονα του υποθαλάµου- υπόφυσης- επινεφριδίων (ΥΥΕ). H CRH είναι πεπτίδιο 41 

αµινοξέων, που παράγεται κυρίως από τα παρβοκύτταρα των παρακοιλιακών πυρήνων 

του υποθαλάµου (Swanson et al., 1983). Οι άξονες των κυττάρων αυτών, καταλήγουν 

στη διάµεση εσοχή (median eminence) στη βάση του υποθαλάµου, όπου υπάρχει ο 

πρώτος θύσανος τριχοειδών του πυλαίου συστήµατος της υπόφυσης. Η πυλαία φλέβα 

κατέρχεται στον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης µέσω του µίσχου της υπόφυσης. Μέσα 

στην υπόφυση, σχηµατίζει το δεύτερο θύσανο τριχοειδών που αρδεύει τα κορτικοτρόφα 

και τα άλλα υποφυσιακά κύτταρα. Έτσι, η CRH φτάνει στην υπόφυση, όπου 

ενεργοποιεί την παραγωγή της προ-οπιο-µελανοκορτίνης (POMC), της οποίας τµήµα 

είναι η αδρενοκορτικοτρόπος ορµόνη (ACTH). Ακολούθως, η ACTH φτάνει στα 

επινεφρίδια µέσω της συστηµατικής κυκλοφορίας, όπου επάγει την σύνθεση 

γλυκοκορτικοειδών από το φλοιό των επινεφριδίων. 

Η CRH παράγεται και σε άλλα σηµεία του Κ.Ν.Σ. καθώς και περιφερικά σε 

µεγάλες ποσότητες από τον πλακούντα (Sasaki et al., 1988; Usui et al., 1988) και σε 

µικρότερες ποσότητες από περιφερικούς ιστούς όπως το δέρµα και τα επινεφρίδια 

(Venihaki et al., 1997). Έχει επίσης ανιχνευθεί σε ανθρώπινους καρκινικούς ιστούς 

όπως φαιοχρωµοκυττώµατα, µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα και καρκίνο του 

παγκρέατος κλπ. (Suda et al., 1984; Usui et al., 1988; Venihaki et al., 1998). 
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Ανίχνευση του CRH στο µυελό των επινεφριδίων 

Το CRH ανευρίσκεται και στα επινεφρίδια. Πηγές του επινεφριδιακού CRH 

είναι οι προσυναπτικοί συµπαθητικοί νευρώνες, τα τοπικά µακροφάγα και στο 

µεγαλύτερο µέρος, τα χρωµιόφιλα κύτταρα του µυελού. Είναι ενδιαφέρον ότι τα 

χρωµιόφιλα κύτταρα της περιφέρειας του µυελού των επινεφριδίων, τα οποία έρχονται 

σε άµεση επαφή µε τα κύτταρα του φλοιού των επινεφριδίων, παράγουν CRH. Τα 

κύτταρα αυτά, δεν έχουν το ένζυµο PNMT και ως εκ τούτου παράγουν κυρίως 

νορεπινεφρίνη. Αντίθετα, τα κεντρικά κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων, που 

έχουν το ένζυµο PNMT και παράγουν την κύρια κατεχολαµίνη του µυελού, την 

επινεφρίνη, δεν φαίνεται να παράγουν CRH (Bruhn et al., 1987b; Bruhn et al., 1987a). 

Το επινεφριδιακό CRH πιθανόν να επηρεάζει λειτουργίες του φλοιού, δεδοµένου ότι τα 

κύτταρα του µυελού στα οποία ανιχνεύθηκε CRH βρίσκονται στα σύνορα ανάµεσα στο 

φλοιό και το µυελό. Χαρακτηριστικό είναι ότι, τα κύτταρα αυτά εµφανίζουν απολήξεις 

που κατευθύνονται στα ενδοεπινεφριδιακά αγγεία που καταλήγουν στον φλοιό. Το 

CRH ανιχνεύεται στις απολήξεις των κυττάρων και επίσης, σε κοκκία που βρίσκονται 

στο κυτταρόπλασµα περιµετρικά του πυρήνα (Bruhn et al., 1987a). 

Εκτός από το µυελό των επινεφριδίων, το CRH συντίθεται και από κύτταρα 

φαιοχρωµοκυττωµάτων (Jessop et al., 1987; Liu et al., 1994; Suda et al., 1984). Τα 

περισσότερα φαιοχρωµοκυττώµατα παράγουν τεράστιες ποσότητες CRH (20-100 

φορές περισσότερο από το φυσιολογικό ιστό) (Nicholson et al., 1987; O'Brien et al., 

1992). Έχουν αναφερθεί όµως επινεφριδιακά και εξω-επινεφριδιακά 

φαιοχρωµοκυττώµατα τα οποία δεν παράγουν ανιχνεύσιµες ποσότητες του πεπτιδίου 

(Sasaki et al., 1990). Η παθοφυσιολογία της ύπαρξης του CRH στα 

φαιοχρωµοκυττώµατα δεν είναι γνωστή. Η έκτοπη παραγωγή CRH από 

φαιοχρωµοκύττωµα µπορεί να είναι τόσο µεγάλη ώστε να δηµιουργήσει σύνδροµο 

Cushing (O'Brien et al., 1992). Πολλοί ερευνητές δεν µπόρεσαν να βρουν σχέση 

ανάµεσα στην παρουσία του CRH στα φαιοχρωµοκυττώµατα και στην ύπαρξη έκτοπου 

συνδρόµου CRH/ACTH (Jessop et al., 1987). Είναι πιθανό ότι το πεπτίδιο δρα 

αυτοκρινικά στα φαιοχρωµοκυττώµατα ή µπαίνει στη περιφερειακή κυκλοφορία αφού 

τα κύτταρα που παράγουν CRH βρίσκονται σε στενή σύνδεση µε αγγεία (Bruhn et al., 

1987a). 
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CRH και συγγενή πεπτίδια 

Η οικογένεια των πεπτιδίων του CRH περιλαµβάνει και τα πεπτίδια: 

ουροκορτίνη Ι (Vaughan et al., 1995), ΙΙ (Reyes et al., 2001) και III (Lewis et al., 2001) 

που αποµονώθηκαν σε ανθρώπινους ιστούς, την savaugine που αποµονώθηκε σε δέρµα 

βατράχου (Erspamer et al., 1980) και ουροτενσίνη Ι (urotensin I) που φαίνεται να 

αποτελεί αρχέγονο µόριο του CRH στα ψάρια και σ΄άλλα µη θηλαστικά σπονδυλωτά 

(Lederis, 1974). 

Η ουροκορτίνη Ι έχει 45% πρωτοταγή οµολογία µε του CRH. Και τα δύο 

πεπτίδια συντίθενται σαν πρόδροµες µορφές και ακολούθως, µετατρέπονται στις 

ώριµες µορφές. Τα ώριµα πεπτίδια έχουν παρόµοιες βιολογικές δράσεις (το µέγεθος 

του ώριµου πεπτιδίου της ουροκορτίνης Ι είναι 40-kDa) (Donaldson et al., 1996; 

Vaughan et al., 1995). Η ουροκορτίνη Ι έχει ανιχνευθεί στο κεντρικό νευρικό σύστηµα 

και επίσης σε περιφερικά όργανα όπως για παράδειγµα στον ανθρώπινο πλακούντα 

(Petraglia et al., 1996), σε λεµφοκύτταρα και στην καρδιά (Bamberger et al., 1998; Iino 

et al., 1999; Okosi et al., 1998; Petraglia et al., 1996). Έχει επίσης αναφερθεί, ότι η 

ουροκορτίνη δεσµεύεται από τη συνδετική πρωτεΐνη του CRH (CRH-binding protein, 

BRH-BP) και έτσι είναι υπεύθυνη για την ύπαρξη υψηλών επιπέδων CRH στο µητρικό 

πλάσµα (Reis et al., 1999).  

Είναι πιθανό, ο µυελός των επινεφριδίων να εκφράζει εκτός από το CRH και 

κάποια από τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας. Μελέτη σε µυελό επινεφριδίων 

βοοειδών, έδειξε την ύπαρξη 3 πεπτιδίων που έχουν παραπλήσιες φυσικοχηµικές 

ιδιότητες µε το CRH που πιθανότατα υποδηλώνει την ύπαρξη του CRH και των 

συγγενών πεπτιδίων στον µυελό (Hashimoto et al., 1984). 

 

Υποδοχείς της εκλυτικής ορµόνης της κορτικοτροπίνης 

Το CRH αναγνωρίζει 2 διαµεµβρανικούς υποδοχείς: τον υποδοχέα τύπου 1 του 

CRH (CRH-R1) (Chang et al., 1993; Perrin et al., 1993) και τον υποδοχέα τύπου 2 του 

CRH (CRH-R2) (Chen et al., 1993a; Lovenberg et al., 1995), οι οποίοι έχουν περίπου 

70% πρωτοταγή οµολογία στο επίπεδο των αµινοξέων (Liaw et al., 1996). Οι δύο τύποι 

υποδοχέων προέρχονται από διαφορετικά γονίδια και είναι πρωτεΐνες µε επτά 

διαµεµβρανικά τµήµατα (seven transmembrane receptors) που συνδέονται µε G 

πρωτεΐνες (Grammatopoulos et al., 2001; Owens and Nemeroff, 1991; Vale et al., 
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1981). Οι δύο υποδοχείς έχουν διαφορετική κατανοµή στους ιστούς (Chalmers et al., 

1995) όπως και διαφορετικές φαρµακολογικές ιδιότητες (Chen et al., 1993a; Stenzel et 

al., 1995). 

Υποδοχέας τύπου 1 του CRH (CRH-R1): 

Έχουν αποµονωθεί 4 υπότυποι του υποδοχέα τύπου 1 το CRH: ο CRH-R1α 

(415- αµινοξέα), ο CRH-R1β (444- αµινοξέα), ο CRH-R1γ και ο CRH-R1δ. 

Οι υπότυποι του υποδοχέα τύπου 1 έχουν µεγάλη χηµική συγγένεια µε το CRH 

(Grigoriadis et al., 1996). Ο υποδοχέας CRΗ-R1 βρίσκεται σε πολλές περιοχές του 

κεντρικού νευρικού συστήµατος (Behan et al., 1996) αλλά και σε περιφερικούς ιστούς 

για παράδειγµα, σε ανθρώπινα εµβρυικά επινεφρίδια πιθανότατα στο φλοιό τους 

(Willenberg et al., 2000). Η κύρια δράση του υποδοχέα είναι στην υποφυσιακή 

ενεργοποίηση του ΥΥΕ άξονα (Lundkvist et al., 1996; Mansbach et al., 1997; Schulz et 

al., 1996; Webster et al., 1996). 

Υποδοχέας τύπου 2 του CRH (CRH-R2): 

Έχουν αποµονωθεί 3 υπότυποι του υποδοχέα τύπου 2 του CRH: ο CRH-R2α 

(415- αµινοξέα), ο CRH-R2β (Grammatopoulos et al., 2000) και ο CRH-R2γ (Chang et 

al., 1993; Kishimoto et al., 1995; Lovenberg et al., 1995).  

Ο τύπος 2 του υποδοχέα του CRH παρουσιάζει 40 φορές µεγαλύτερη χηµική 

συγγένεια µε την ουροκορτίνη Ι απ΄ότι µε το CRH. Τα πεπτίδια της ουροκορτίνης I, II 

και III έχουν κυρίως ανακαλυφθεί σε ιστούς που εκφράζουν τον υποδοχέα 2 του CRH 

και έχει αναφερθεί ότι αντιπροσωπεύουν τους ενδογενείς προσδέτες του CRH-R2 (Li et 

al., 2002). Στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, ο υποδοχέας CRH-R2 προσδένεται µε την 

ουροκορτίνη και επιδρά στο κέντρο της όρεξης. Κυρίως, όµως ο υποδοχέας CRH-R2 

έχει ανιχνευθεί σε περιφερικούς ιστούς. Ο υπότυπος του υποδοχέα CRH-R2β 

εκφράζεται αποκλειστικά στα κύτταρα του µυοκαρδίου, όπου συνδέεται µε την 

ουροκορτίνη Ι και αυξάνει την καρδιακή λειτουργία (Coste et al., 2000). 

 

Τελευταία, έχουν συντεθεί διάφοροι πεπτιδικοί και µη πεπτιδικοί 

(µικροµοριακοί) ανταγωνιστές των υποδοχέων του CRH µε σκοπό τη διερεύνηση των 

µηχανισµών που ενεργοποιούν οι δύο υποδοχείς (Barquist et al., 1992; Maciejewski-

Lenoir et al., 2000; Nozu et al., 1999; Rivier et al., 1984). Τα περισσότερα µόρια που 

έχουν συντεθεί, δεν παρουσιάζουν ειδική δέσµευση σε έναν από τους δύο υποδοχείς 

του CRH. Για παράδειγµα, οι πεπτιδικοί ανταγωνιστές alpha helical CRH9-41 (ahCRH9-

  



 Εισαγωγή 32 

41) και astressin (Gulyas et al., 1995). Όµως, µία σειρά µη πεπτιδικών ανταγωνιστών 

των υποδοχέων του CRH που παρασκευάστηκε, έδειξαν να έχουν υψηλή συγγένεια για 

τον υποδοχέα CRH-R1. Οι ανταγωνιστές αυτοί, είναι ενώσεις του πυρρολίου και 

περιλαµβάνουν τις ενώσεις: antalarmin και CP-154,526. Η σύνθεση της antalarmin 

(Chen, Y. L. 1994, International Patent WO 94/13676) και του αναλόγου του CP-

154,526, έδωσε τη δυνατότητα να µελετήσουµε πιο µεθοδικά τις δράσεις του υποδοχέα 

CRH-R1. 

Ανίχνευση των υποδοχέων του CRH στο µυελό των επινεφριδίων 

Ειδικές θέσεις πρόσδεσης του CRH έχουν ανιχνευθεί στο µυελό των 

επινεφριδίων πιθήκου, βοδιού, ποντικού και αρουραίου (Dave et al., 1985; Udelsman et 

al., 1986). Μάλιστα, σε µεµβράνες από επινεφρίδια αρουραίου και σε χρωµιόφιλα 

κύτταρα βοοειδών, βρέθηκε ότι υπάρχουν 2 διαφορετικές τάξεις υποδοχέων του CRH, 

οι οποίοι βρίσκονταν σε διαφορετική αναλογία στον ιστό (Dave et al., 1985). Η 

παρουσία των υποδοχέων του CRH στα χρωµιόφιλα κύτταρα και στα συµπαθητικά 

γάγγλια, υποδηλώνει τη φυσιολογική δράση του CRH στο µυελό των επινεφριδίων 

(Bruhn et al., 1987a). Για παράδειγµα, πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι η CRH µπορεί 

να διεγείρει την έκκριση κατεχολαµινών και οπιοειδών από το µυελό των επινεφριδίων 

(Brown et al., 1985; Engeland et al., 1987; Udelsman et al., 1986). Πρόσφατα 

περιγράφηκε και η έκφραση του γονιδίου της CRH-BP στα επινεφρίδια αρουραίου 

(Chatzaki et al., 2002). 

CRH και απόπτωση 

Το CRH και οι υποδοχείς του εκφράζονται σε πολλές περιοχές του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος, όπου φαίνεται να ρυθµίζουν κυρίως τις ενδοκρινικές και 

µεταβολικές απαντήσεις του οργανισµού στο stress. 

Τελευταία, αρκετές µελέτες έχουν δείξει ότι, το CRH λαµβάνει µέρος σε 

µηχανισµούς νευρικής εκφύλισης (Rossant et al., 1999). Το CRH είναι γνωστό ότι 

προκαλεί κυτταρικό θάνατο ιστικές καλλιέργειες ιππόκαµπου οι οποίες είναι πλούσιες 

σε υποδοχείς CRH (Fujioka et al., 1999). Επίσης, στον φλοιό, την αµυγδαλή και τον 

υποθάλαµο αρουραίων έχει δειχθεί ότι η έκφραση του mRNA του CRH αυξάνει όταν 

τα κύτταρα εκτεθούν σε καταστάσεις ισχαιµίας (Roe et al., 1998; Wong et al., 1995). 

Επιπλέον, η χορήγηση ανταγωνιστών των υποδοχέων του CRH στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα (ahCRH9-41, D-phenyl CRH12-41), µειώνει σηµαντικά την καταστροφή 
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νευρώνων αρουραίου που έχουν εκτεθεί σε διεγερτικές τοξίνες (excitotoxins) ή σε 

ισχαιµία (Lyons et al., 1991; Strijbos et al., 1994). Αυτά τα δεδοµένα δείχνουν ότι το 

CRH προκαλεί ή απλώς συµµετέχει σε διάφορες µορφές νευρικού θανάτου παρ΄όλο 

που οι µηχανισµοί δράσης του δεν είναι γνωστοί. 

Αντίθετα µε τα παραπάνω, το CRH έχει προστατευτική δράση σε νευρώνες που 

εκτέθηκαν σε ουσίες που σχετίζονται µε την παθογένεια της ασθένειας Alzheimer (β-

αµυλώδες πεπτίδιο (amyloid beta-peptide), γλουταµικό οξύ (glutamate)) (Pedersen et 

al., 2001) ή σε νευρώνες που εκφράζουν τον υποδοχέα CRH-R1 µετά από έκθεση σε 

stress που προκαλείται από οξειδωτικούς παράγοντες (Lezoualc'h et al., 2000). 

Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι το CRH δεν προκαλεί τον κυτταρικό θάνατο ή δεν 

µεταβάλλει τη νευροτοξική δράση που προκαλείται από διεγερτικά (excitatory) 

αµινοξέα (Craighead et al., 2000). Τα δεδοµένα δείχνουν ότι το CRH δεν είναι 

απ΄ευθείας νευροτοξική και υποδεικνύουν ότι το CRH µπορεί έµµεσα να προκαλέσει 

καταστροφή των νευρώνων ή/και το CRH δεν είναι η ενδογενής ουσία που προσδένεται 

σε υποδοχείς CRH για την ενεργοποίηση νευροεκφύλισης. Η δράση του CRH στον 

κυτταρικό θάνατο στο κεντρικό νευρικό σύστηµα φαίνεται να είναι αµφισβητήσιµη. 

Εκτός από τις εκτεταµένες µελέτες στην επίδραση του CRH στον κυτταρικό 

θάνατο στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, δεν υπάρχουν αντίστοιχες εργασίες που να 

δείχνουν την επίδραση του CRH σε περιφερικούς ιστούς. ∆εδοµένου ότι, στο κεντρικό 

νευρικό σύστηµα, το CRH ενεργοποιεί ή συµµετέχει σε µηχανισµούς νευροεκφύλισης, 

είναι πιθανό η παρουσία του στα επινεφρίδια, να υποδηλώνει τη δράση του τοπικά στον 

αποπτωτικό µηχανισµό των επινεφριδίων. 

 

CRH και πρωτεΐνες µεταφοράς σηµάτων 

Η κύρια δράση του CRH όπως αναφέραµε, είναι η ενεργοποίηση της 

παραγωγής της ACTH από κύτταρα του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης-πλούσια σε 

υποδοχείς CRH. Τα ενδοκυττάρια µονοπάτια µεταφοράς σηµάτων που χρησιµοποιεί το 

CRH στη παραγωγή της ACTH από την πρόσθια υπόφυση, έχουν ευρέως µελετηθεί. 

Φαίνεται ότι το CRH χρησιµοποιεί στις δράσεις του στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα, σχεδόν αποκλειστικά το µονοπάτι της PKA (Aguilera et al., 1988; Bilezikjian 

and Vale, 1983; Giguere et al., 1982). Σε περιφερικούς ιστούς, το CRH ενεργοποιεί 

τόσο το µονοπάτι της αδενυλικής κυκλάσης (για παράδειγµα σε κύτταρα του 
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µυοκαρδίου) (Makino et al., 1998) όσο και το µονοπάτι της PKC (Kiang, 1997). 

Μάλιστα, χρειάζεται η συνεργατική δράση των µονοπατιών της PKA, PKC και 

PKB/Akt για την ολοκλήρωση των µορφολογικών αλλαγών που προκαλεί το CRH σε 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος (immunocytes) (Malagoli et al., 2000). Έτσι 

φαίνεται ότι το CRH, ταυτόχρονα, µπορεί να ενεργοποιήσει αρκετά διαφορετικά 

µονοπάτια µετάδοσης σηµάτων. 

ΙΙ. ΕΝ∆ΟΓΕΝΗ ΟΠΙΟΕΙ∆Η ΠΕΠΤΙ∆ΙΑ 

Γενικά για τα οπιοειδή πεπτίδια 

Τα ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια χωρίζονται σε 3 οικογένειες: (α) τις εγκεφαλίνες, 

(β) τις δυνορφίνες και (γ) τις ενδορφίνες. Οι οικογένειες των οπιοειδών πεπτιδίων  

προέρχονται από την προ-εγκεφαλίνη, την προ-δυνορφίνη και της 

προοπιοµελανοκορτίνης (POMC) (Πίνακας I).  

Τα οπιοειδή πεπτίδια εκφράζονται σε διάφορους ανατοµικούς σχηµατισµούς 

του Κ.Ν.Σ. (Fallon and Leslie, 1986; Guthrie and Basbaum, 1984), σε περιφερικούς 

νευρογενείς και µη ιστούς (µυελός των επινεφριδίων, µυοκύτταρα καρδιάς) (Barron et 

al., 1995; Bloch et al., 1986; Canossa et al., 1993; Howells et al., 1986; Spampinato et 

al., 1991; Springhorn and Claycomb, 1992; Tang et al., 1982) και σε κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήµατος (Carr et al., 1989; Stefano et al., 1996). 

 
Πίνακας I: Τα πρόδροµα µόρια των οπιοειδών πεπτιδίων και τα προϊόντα τους. 
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Τα γονίδια των οπιοειδών πεπτιδίων εκφράζονται και σε περιφερικούς ιστούς 

που πιθανό να µην παράγουν τις ώριµες µορφές των ενδογενών οπιοειδών. Για 

παράδειγµα, το γονίδιο της προ-δυνορφίνης και της POMC εκφράζεται στον φλοιό των 

επινεφριδίων θηλαστικών (Day et al., 1991). Όµως, στον φλοιό των επινεφριδίων δεν 

παράγονται τα µικρά νευροπεπτίδια που προέρχονται από τα γονίδια της προ-

δυνορφίνης και της POMC. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη των ειδικών ενζύµων στο 

φλοιό, που καταλύουν την µετατροπή των πρόδροµων µορίων στις τελικές τους µορφές 

(Day et al., 1991). 

Τα ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια, ανεξάρτητα από τον τόπο παραγωγής τους, 

εύκολα αποικοδοµούνται από µεταλοπεπτιδάσες που βρίσκονται στην περιφερική 

κυκλοφορία ή στην µεµβράνη των κυττάρων στόχων (Salzet et al., 2000). 

Οι υποδοχείς των οπιοειδών πεπτιδίων 

Η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη των ειδικών υποδοχέων για τα ενδογενή 

οπιοειδή πεπτίδια έγινε το 1954. Ο Martin και συνεργ. το 1976, κατέταξε τους 

υποδοχείς σε 3 διαφορετικούς τύπους: (α) στον υποδοχέα µ, (β) στον υποδοχέα κ και 

(γ) στον υποδοχέα σ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο υποδοχέας σ δεν αναφέρεται πια στην 

οικογένεια των οπιοειδών υποδοχέων, αφού οι φυσιολογικές και φαρµακολογικές του 

δράσεις δεν αναστέλλονται από τον γενικό ανταγωνιστή των υποδοχέων των οπιοειδών, 

τη ναλοξόνη (Holtzman, 1980). Αργότερα, ανακαλύφθηκαν και νέοι οπιοειδείς 

υποδοχείς: ο υποδοχέας δ (Hutchinson et al., 1975; Lord et al., 1977) και o υποδοχέας ε 

ο οποίος συνδέεται µε την β-ενδορφίνη (Chang et al., 1984; Nock et al., 1990; 

Pasternak, 1993). Αυτό οφείλεται, κυρίως, στην έλλειψη ειδικών αγωνιστών για τη 

σήµανση του υποδοχέα. Τέλος, έχει αναφερθεί η ύπαρξη ενός υποδοχέα που µοιάζει µε 

τους οπιοειδείς υποδοχείς, ο οποίος συνδέεται µε G-πρωτεΐνες και ονοµάζεται orphan 

opioid receptor-like 1 (ORL-1) (Meunier et al., 1995). Παρ΄ όλες τις δοµικές 

οµοιότητές του µε τους οπιοειδείς υποδοχείς µ, δ και κ, εµφανίζει πολύ µικρή 

ικανότητα δέσµευσης για όλα τα συνθετικά και µη συνθετικά ανάλογα των οπιοειδών 

πεπτιδίων (Reinscheid et al., 1995). Αντίθετα, εµφανίζει ειδική δέσµευση για ένα 

σχετικά πρόσφατο ενδογενές πεπτίδιο οµόλογο της δυνορφίνης Α που ονοµάζεται or-

phanin FQ ή nociceptin (Meunier et al., 1995; Nothacker et al., 1996; Reinscheid et al., 

1995). 
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Οι υποδοχείς των οπιοειδών, εµφανίζουν δοµικές οµοιότητες. Είναι υποδοχείς 

µε επτά διαµεµβρανικά µέρη που συνδέονται µε G πρωτεΐνες (Reisine and Bell, 1993) 

οι οποίοι εµφανίζουν µεγάλη οµολογία στο επίπεδο των αµινοξέων (Knapp et al., 

1995). Οι υποδοχείς των οπιοειδών έχουν διαφορετική κατανοµή στους ιστούς 

(Blackburn et al., 1988; Mansour et al., 1995) και εµφανίζουν διαφορετικές 

φαρµακολογικές ιδιότητες (Mansour et al., 1994; Uhl et al., 1994). 

Ο υποδοχέας µ των οπιοειδών πεπτιδίων: 

Έχουν αναφερθεί δύο υπότυποι του υποδοχέα µ των οπιοειδών: ο µ1 και ο µ2. Ο 

υποδοχέας µ παρουσιάζει 58% οµολογία στην αλληλουχία των αµινοξέων µε τον 

υποδοχέα δ και 67% µε τον υποδοχέα κ (Chen et al., 1993b; Reisine and Bell, 1993). 

Συνδέεται κυρίως µε το εξωγενές ανάλογο DADLE, τα ενδογενή πεπτίδια 

(εγκεφαλίνες) και τα συνθετικά πεπτίδια (µορφίνη και τα ανάλογα της µορφίνης) 

(Πίνακας II). 

 
Πίνακας II: Οι υποδοχείς των οπιοειδών σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους 

συνθετικούς οπιοειδείς αγωνιστές και ανταγωνιστές τους. 

 

Ο υποδοχέας µ εκφράζεται στα βασικά γάγγλια, στον θάλαµο και σε περιοχές 

του εγκεφάλου που συνδέονται µε τα µονοπάτια του πόνου (Wang et al., 1993). 

Επιπλέον, εκφράζεται σε περιφερικούς ιστούς όπως οι πνεύµονες, ο γαστρεντερικός 
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σωλήνας, τα επινεφρίδια, οι νεφροί και ο σπλήνας (Wittert et al., 1996). ∆ε φαίνεται να 

εκφράζεται στους ιστούς της καρδιάς (Krumins et al., 1985; Wittert et al., 1996). 

Ο υποδοχέας µ των οπιοειδών επάγει τις αναλγητικές ιδιότητες και τους 

µηχανισµούς εθισµού της µορφίνης. Ο υπότυπος µ1 µεσολαβεί στην υπερνωτιαία 

αναλγησία, ενώ ο υπότυπος µ2 στη νωτιαία αναλγησία (Pasternak and Wood, 1986). 

Επίσης, ο υποδοχέας µ φαίνεται να σχετίζεται µε την ανάπτυξη των νευρώνων, γιατί 

ενεργοποιεί µονοπάτια µεταφοράς µηνυµάτων που οδηγούν στην επιβίωση τους. 

Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι ενεργοποιεί το cAMP (Chen et al., 1993b) και το µονοπάτι 

της PI3 κινάσης (Polakiewicz et al., 1998). 

Ο υποδοχέας δ των οπιοειδών πεπτιδίων: 

Ο υποδοχέας δ των οπιοειδών σχετίζεται κυρίως µε την οικογένεια των 

εγκεφαλινών (Lord et al., 1977). Έχουν βρεθεί 2 υπότυποι του υποδοχέα, οι οποίοι 

εµφανίζουν µεγάλη χηµική συγγένεια για την [D-Pen2, D-Pen5] enkephalin (υποδοχέας 

δ1) και την [D-Ala2]-deltorphin II (υποδοχέας δ2). Επίσης, έχουν προταθεί 2 επιπλέον 

υπότυποι του υποδοχέα δ των οπιοειδών: ο δCX και ο δNCX (Xu et al., 1993). Ο 

υπότυπος δCX φαίνεται να συνδέεται ή να ετεροδιµερίζεται µε τον υποδοχέα µ ή µε τον 

υποδοχέα κ φτιάχνοντας ένα σύµπλοκο, ενώ ο δNCX δεν έχει αυτή την ιδιότητα. 

Πρόσφατες βιοχηµικές και φαρµακολογικές µελέτες επιβεβαίωσαν τον ετεροδιµερισµό 

µεταξύ των οπιοειδών υποδοχέων µ, δ (George et al., 2000) και κ, δ (Jordan and Devi, 

1999). Είναι πιθανό ότι οι ετεροδιµερισµοί αυτοί επηρεάζουν τις λειτουργίες των 

υποδοχέων. 

Ο υποδοχέας δ φαίνεται να προκύπτει από τη µεταγραφή και µετάφραση 

διαφόρων cDNA. Τα διαφορετικά cDNA από τα οποία παράγεται ο υποδοχέας, πιθανόν 

να εξαρτώνται από το είδος του ιστού που αποµονώθηκαν (Evans et al., 1992; Kieffer 

et al., 1992). Ανεξάρτητα, όµως, από τον αριθµό των cDNA από τα οποία παράγεται ο 

υποδοχέας δ, το RNA κωδικοποιεί µία πρωτεΐνη που περιέχει την πρωτοταγή 

αλληλουχία του υποδοχέα (Reisine and Bell, 1993). 

Ο υποδοχέας δ των οπιοειδών πεπτιδίων εκφράζεται στο Κ.Ν.Σ. (Knapp et al., 

1995), σε πολλούς περιφερικούς ιστούς (πνεύµονες, επινεφρίδια, νεφρούς, σπλήνα, 

γονάδες, γαστρεντερικό σωλήνα) και κυρίως στην καρδιά (Wittert et al., 1996; Zhu et 

al., 1998). 
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O υποδοχέας δ1 των οπιοειδών σχετίζεται µε την νωτιαία αναλγησία ενώ ο 

υποδοχέας δ2 των οπιοειδών σχετίζεται µε την υπερνωτιαία αναλγησία (Pasternak, 

1993). 

Ο υποδοχέας κ των οπιοειδών πεπτιδίων: 

Οι υποδοχείς κ συνδέονται κυρίως µε τα ενδογενή κάπα οπιοειδή πεπτίδια 

(δυνορφίνες και ενδορφίνες) (Chavkin et al., 1982; Corbett et al., 1982). Έχουν βρεθεί 3 

υπότυποι του υποδοχέα κ των οπιοειδών (κ1, κ2 και κ3) (Castanas et al., 1984a; Clark et 

al., 1989). Επίσης, έχει 61% οµολογία στο επίπεδο των αµινοξέων µε τον υποδοχέα δ 

(Meng et al., 1993; Yamada et al., 1990).  

Ο υποδοχέας κ εκφράζεται κυρίως στο Κ.Ν.Σ. και στην καρδιά, στα εµβρυϊκά 

κύτταρα νεφρού, στον ανθρώπινο πλακούντα (Lai et al., 1995; Minami et al., 1993; 

Nishi et al., 1993; Xia et al., 1994; Xue et al., 1994; Yasuda et al., 1993) και σε 

νεοπλαστικούς ιστούς όπως φαιοχρωµοκυττώµατα (Castanas et al., 1983; Castanas et 

al., 1984b). 

Ανίχνευση των οπιοειδών πεπτιδίων και των υποδοχέων τους στο µυελό των 

επινεφριδίων 

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80, έχει βρεθεί ότι τα χρωµιόφιλα 

κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων εκκρίνουν µεγάλες ποσότητες της [Met]- και 

[Leu]- εγκεφαλίνης (Bloch et al., 1986; Dumont et al., 1983; Farin et al., 1990; Lemaire 

et al., 1984). Τα κύτταρα εντοπίζονται σε στοιβάδα στην περιφέρεια του µυελού. Τα 

οπιοειδή πεπτίδια που παράγονται συναποθηκεύονται σε εκκριτικά κοκκία µαζί µε τις 

κατεχολαµίνες. Τα κύτταρα της περιφέρειας δεν εκφράζουν το γονίδιο του PNMT και 

εκκρίνουν νορεπινεφρίνη. Αντίθετα, επινεφρίνη και µικρές ποσότητες από δυνορφίνες 

παράγονται από χρωµιόφιλα κύτταρα που εντοπίζονται κεντρικά στον µυελό των 

επινεφριδίων. Επιπλέον, στα χρωµιόφιλα κύτταρα εκφράζονται το γονίδιο του POMC 

και τα αντίστοιχα παράγωγα πεπτίδια (β-ενδορφίνη, ACTH) (Boarder and McArdle, 

1985; Evans et al., 1983; Thorne et al., 1991). Οπιοειδή πεπτίδια ανιχνεύονται επίσης 

σε εµβρυικό µυελό επινεφριδίων (McMillen et al., 1988; Wilburn et al., 1986). 

Τα φαιοχρωµοκυττώµατα διατηρούν την ιδιότητα των φυσιολογικών 

χρωµιόφιλων κυττάρων να παράγουν οπιοειδή πεπτίδια. Συγκεκριµένα, στα 

φαιοχρωµοκυττώµατα η παραγωγή των πεπτιδίων της οικογένειας της προ-εγκεφαλίνης 

(εγκεφαλίνη, [Met]-εγκεφαλίνη, [Leu]-εγκεφαλίνη) είναι στα επίπεδα που 
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ανιχνεύθηκαν και στο φυσιολογικό ιστό (Giraud et al., 1982; Lundberg et al., 1979; 

Yoshimasa et al., 1982). Σε αντίθεση όµως µε τα φυσιολογικά χρωµιόφιλα κύτταρα, τα 

φαιοχρωµοκυττώµατα παράγουν µεγαλύτερες ποσότητες των πεπτιδίων που 

προέρχονται από τη POMC. Χαρακτηριστικό είναι, ότι η παραγωγή της ACTH µπορεί 

να αυξηθεί κατά πολύ σε ορισµένα φαιοχρωµοκυττώµατα, και να προκαλέσει 

σύνδροµο Cushing από έκτοπη παραγωγή της ACTH (de Keyzer et al., 1989; DeBold et 

al., 1988; Spark et al., 1979). Επίσης, στα φαιοχρωµοκυττώµατα παράγονται µεγάλες 

ποσότητες από δυνορφίνες (δυνορφίνη1-17, δυνορφίνη1-13) (Howlett et al., 1988; Suda 

et al., 1983; Yanase et al., 1987; Yoshimasa et al., 1982). Η αύξηση της έκφρασης του 

γονιδίου της προ-δυνορφίνης στα µεταλλαγµένα κύτταρα, δείχνει ότι τα οπιοειδή που 

συνδέονται µε τους υποδοχείς κάπα των οπιοειδών κατέχουν ρυθµιστικό ρόλο στην 

παθοφυσιολογία αυτού του όγκου. Το γονίδιο της προ-δυνορφίνης και η δυνορφίνη 

ανιχνεύονται και στην κυτταρική σειρά φαιοχρωµοκυττώµατος επίµυος PC12 

(Margioris et al., 1992). 

Οι υποδοχείς των οπιοειδών πεπτιδίων µ, δ, και κ εκφράζονται στα φυσιολογικά 

χρωµιόφιλα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων. Τα φυσιολογικά χρωµιόφιλα 

κύτταρα αρουραίου περιέχουν κυρίως τους οπιοειδείς υποδοχείς κάπα. Είναι ένα 

χαρακτηριστικό που διατηρείται και στους όγκους τους τα φαιοχρωµοκυττώµατα. 

Γενικές δράσεις των οπιοειδών πεπτιδίων 

Πολλές µελέτες υποστηρίζουν την σπουδαιότητα του συστήµατος των 

ενδογενών πεπτιδίων, στην απόκριση του οργανισµού στο stress. Σε γενικές γραµµές, 

φαίνεται ότι τα οπιοειδή αφενός µειώνουν τις αποκρίσεις του νευροενδοκρινικού και 

αυτόνοµου συστήµατος σε καταστάσεις stress και αφετέρου εντείνουν τις αποκρίσεις 

των συστηµάτων σε µία κατάσταση έλλειψης stress (Drolet et al., 2001). 

∆ράσεις των οπιοειδών πεπτιδίων στο Κ.Ν.Σ. 

Γενικά, τα ενδογενή οπιοειδή δρουν ανασταλτικά σε πολλές λειτουργίες του 

οργανισµού. Έτσι, στο Κ.Ν.Σ. τα ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια µειώνουν τις αποκρίσεις 

του νευροενδοκρινικού και αυτόνοµου νευρικού συστήµατος σε καταστάσεις stress. Τα 

ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια και οι υποδοχείς τους εκφράζονται στο κεντρικό, 

περιφερικό και αυτόνοµο νευρικό σύστηµα, όπως και σε αρκετούς ενδοκρινείς ιστούς 

και όργανα –στόχους. Η εκτενής κατανοµή των οπιοειδών στον οργανισµό, 

συνεπάγεται και τη δράση τους σε µια σειρά από λειτουργίες, όπως τη ρύθµιση του 
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πόνου και την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών (Akil et al., 1984; Holaday, 1983; 

Olson et al., 1996). Για παράδειγµα, στην πλειονότητα των πυρήνων που έχουν σχέση 

µε τη µετάδοση των µηνυµάτων stress, είτε εκφράζεται το πεπτίδιο της εγκεφαλίνης 

είτε επηρεάζονται από νευρώνες που περιέχουν εγκεφαλίνη. Οι εγκεφαλίνες και οι 

υποδοχείς τους δρουν στον ΥΥΕ άξονα (Katoh et al., 1990; Katoh et al., 1992). Οι 

εγκεφαλίνες όπως και άλλα οπιοειδή πεπτίδια µπορούν να µεταβάλλουν τη σύνθεση και 

την απελευθέρωση των υποθαλαµικών προϊόντων όπως το CRH (Borsook and Hyman, 

1995). Επιπλέον, νευροανατοµικά και φαρµακολογικά δεδοµένα υποδεικνύουν ότι οι 

εγκεφαλίνες εµπλέκονται στη ρύθµιση του συµπαθητικού συστήµατος µε δράσεις στο 

καρδιαγγειακό και στο αναπνευστικό σύστηµα (McCubbin, 1993).  

Τα οπιοειδή επηρεάζουν τον πολλαπλασιασµό, τη διαφοροποίηση και το θάνατο 

νευρώνων. Οι δράσεις των διαφόρων οπιοειδών στην ανάπτυξη των νευρώνων 

εµφανίζουν µεγάλη επιλεκτικότητα. Η ενεργοποίηση του υποδοχέα δ2 αλλά όχι του 

υποδοχέα δ1 αναστέλλει τη διαφοροποίηση σε εµβρυϊκούς παρεγκεφαλικούς νευρώνες. 

Τα δεδοµένα υποδηλώνουν, ότι η έκθεση σε οπιοειδή πριν τη γέννηση παρεµβαίνει 

στην φυσιολογική ωρίµανση των νευρώνων, µεταβάλλοντας την φυσιολογική δράση 

των ενδογενών οπιοειδών (Hauser et al., 2000). Επίσης, η έκθεση στην µορφίνη 

επισπεύδει την άνοια που προκαλείται από τον ιό HIV (Gurwell et al., 2001) 

επιταχύνοντας την νευροεκφύλιση. ∆ιάφορες άλλες δράσεις της µορφίνης είναι η 

αύξηση των επιπέδων κορτικοστερόνης (Kim et al., 1999) και του ρυθµού 

πολλαπλασιασµού σε ινοβλάστες νεφρού (Singhal et al., 1998a). Επίσης, διάφορες 

εντερικές δυσλειτουργίες µπορούν να θεραπευτούν µε την επίδραση ναλοξόνης και 

ασβεστίου (Sciorsci et al., 2000). 

Πολλές ανωµαλίες που σχετίζονται µε τα επίπεδα του ασβεστίου καθώς και 

άλλες νευρικές αλλοιώσεις, είναι πιθανό να οφείλονται στην ύπαρξη υψηλών επιπέδων 

ενδογενών οπιοειδών πεπτιδίων (Sciorsci et al., 2000). Η β-ενδορφίνη αυξάνει την 

έκφραση του γονιδίου του υποδοχέα µ και την ενδοκυττάρια συγκέντρωση του 

ασβεστίου στα κοκκιώδη (granulosa) κύτταρα της ωοθήκης και επηρεάζει την 

ωρίµανση του ωοθυλακίου (Sciorsci et al., 2000). 

∆ράσεις των οπιοειδών πεπτιδίων στο ανοσοποιητικό σύστηµα 

Τα οπιοειδή και οι υποδοχείς τους εκφράζονται σε κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήµατος (Carr et al., 1989; Stefano et al., 1996). Έτσι, η παρουσία των πρόδροµων 

µορίων των οπιοειδών όπως και των υποδοχέων τους στους διάφορους τύπους των 
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ανοσοκυττάρων υποδηλώνει ότι τα οπιοειδή έχουν αυτο ή/και παρακρινικό ρόλο στη 

ρύθµιση της ανοσοαπόκρισης. Τα οπιοειδή πεπτίδια ελευθερώνονται από κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήµατος στις φλεγµονώδεις περιοχές (Azuma et al., 2002). 

Η επίδραση των οπιοειδών στην ανοσολογική απόκριση µπορεί να γίνει σε 

διαφορετικά στάδια. Για παράδειγµα, η µορφίνη µειώνει την αποτελεσµατικότητα του 

ανοσοποιητικού συστήµατος σε βακτηριακές µολύνσεις, καταστρέφοντας τα 

µονοκύτταρα και τα µακροφάγα (Bhaskaran et al., 2001) και προκαλώντας ατροφία στο 

θύµο αδένα και στη σπλήνα (Kim et al., 1999), ενώ οι Met-enkephalin και Leu-

enkephalin ενεργοποιούν τον πολλαπλασιασµό στα Β και Τ κύτταρα (Kowalski, 1998; 

Sizemore et al., 1991). 

Ο µοριακός µηχανισµός που ενεργοποιείται από τα οπιοειδή κατά την επίδραση 

τους στην ανοσοποιητική απόκριση, περιλαµβάνει τουλάχιστον κατά ένα µέρος την 

µεταβολή της έκφρασης κυτοκινών και των υποδοχέων τους (McCarthy et al., 2001). 

Στα σπονδυλωτά, η Met-enkephalin και τα ανάλογά της µεταβάλλουν τις δράσεις των 

κυττάρων του ανοσοποιητικού (µακροφάγα, Τ και Β κύτταρα) ενεργοποιώντας την 

έκκριση προ-φλεγονοδών κυτοκινών όπως η IL-6 (Goumon et al., 1998). 

∆ράσεις των οπιοειδών πεπτιδίων στο καρδιαγγειακό σύστηµα 

Αυξηµένα επίπεδα οπιοειδών υπάρχουν σε ηλικιωµένους και σε ασθενείς που 

πάσχουν από ιδιοπαθή υπέρταση (Caffrey et al., 1994; Dumont and Lemaire, 1988; 

Ouellette and Brakier-Gingras, 1988; Paradis et al., 1992). Η ενεργοποίηση των 

οπιοειδών υποδοχέων στην καρδιά έχει διάφορες επιδράσεις. Έτσι, η ενεργοποίηση των 

υποδοχέων δ προκαλεί µυοκαρδιακή ισχαιµία σε αρουραίους (Barron, 1999) ενώ 

ενεργοποίηση των υποδοχέων µ καταστέλλει τη συσταλτότητα του µυοκαρδίου 

(Mantelli et al., 1990). Οι υποδοχείς δ και κ δεν έχουν δράση. Επίσης, οι υποδοχείς 

κάπα µειώνουν τα επίπεδα της νορεπινεφρίνης µε αποτέλεσµα την µείωση του 

καρδιακού ρυθµού (Gu et al., 1992; Gu et al., 1990; Xia et al., 1994). 

∆ράσεις των οπιοειδών πεπτιδίων στα νεοπλαστικά κύτταρα 

Η µορφίνη και τα συνθετικά της ανάλογα (ΚΤ-90 και ΚΤ-87) εµφανίζουν 

αναλγητικές και αντινεοπλαστικές ιδιότητες. Ο µηχανισµός δράσης τους περιλαµβάνει 

τη µείωση της έκφρασης του γονιδίου του TNF-α και του NF-kB (Sueoka et al., 1998). 

Τα οπιοειδή (µορφίνη, µεθαδόνη) αυξάνουν οξέως (2 ώρες) την απόπτωση σε 

ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα από πνεύµονα (Maneckjee and Minna, 1994). 
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Οπιοειδή και απόπτωση 

Ένας από τους τρόπους µε τους οποίους τα οπιοειδή επηρεάζουν την ανάπτυξη 

και λειτουργία διαφόρων ιστών είναι η δράση τους στον προγραµµατισµένο κυτταρικό 

θάνατο. Είναι γνωστό ότι η χρήση κοκαΐνης από έγκυες γυναίκες, διαταράσσει την 

ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος του εµβρύου, αυξάνοντας την απόπτωση των 

εµβρυϊκών νευρώνων (Nassogne et al., 1997). 

Τα οπιοειδή πεπτίδια επιδρούν και στην ανάπτυξη του θύµου αδένα. Ο θύµος 

αδένας περιέχει νευροενδοκρινικά κύτταρα που εκφράζουν το γονίδιο της POMC και 

τα πεπτίδια που παράγονται από αυτό (ACTH, β-ενδορφίνη, α-MSH). Πολλά από τα 

λεµφοκύτταρα που παράγονται στον αδένα πριν φτάσουν στα τελικά στάδια 

ωρίµανσης, πεθαίνουν µε τη διαδικασία της απόπτωσης. Τα λεµφοκύτταρα που 

εµφανίζουν αποπτωτική µορφολογία, εξέφραζαν το γονίδιο του POMC και τα 

αντίστοιχα παραγόµενα πεπτίδια. Είναι πιθανό, η ύπαρξη των ενδογενών πεπτιδίων να 

σχετίζεται µε τον αποπτωτικό µηχανισµό των λεµφοκυττάρων. Επίσης, η χορήγηση της 

µορφίνης συνεισφέρει στην ενεργοποίηση της αποπτωτικής διαδικασίας στο θύµο 

αδένα (Freier and Fuchs, 1993; Fuchs and Pruett, 1993). 

Σε συνδυασµό µε την επίδραση των ενδογενών και εξωγενών οπιοειδών 

πεπτιδίων στο θύµο αδένα, έχει προταθεί ότι η χορήγηση µορφίνης σε ασθενείς που 

έχουν εθιστεί στα ναρκωτικά, µειώνει την αποτελεσµατικότητα του ανοσοποιητικού 

τους συστήµατος. Η µορφίνη δρα στο ανοσοποιητικό σύστηµα, αυξάνοντας την 

απόπτωση σε σπληνοκύτταρα (Singhal et al., 1997) και σε περιτοναϊκά µακροφάγα και 

ανθρώπινα µονοκύτταρα. Φαίνεται ότι στα αρχικά στάδια της απόπτωσης που 

ενεργοποιούνται από τη µορφίνη, αυξάνεται η σύνθεση της προ-αποπτωτικής 

πρωτεΐνης Βax, ενώ στα τελικά στάδια της απόπτωσης ενεργοποιείται η σύνθεση της 

πρωτεΐνης p53 (Singhal et al., 1998b). Επίσης, τα οπιοειδή πεπτίδια µορφίνη και 

DAGO ενεργοποιούν τη διαδικασία της απόπτωσης σε Τ-λεµφοκύτταρα. Ο µηχανισµός 

δράσης των οπιοειδών περιλαµβάνει τη µείωση της πρωτεΐνης Bcl-2 και την αύξηση 

της πρωτεΐνης Bax. Η αλλαγή στην αναλογία των πρωτεϊνών Bax και Bcl-2 φαίνεται να 

µεταφέρει την ισορροπία του συστήµατος προς την πλευρά της απόπτωσης, µε την 

ακόλουθη ενεργοποίηση της κασπάσης 3 (Singhal et al., 1999). 

Συµπερασµατικά, ο εθισµός στις ναρκωτικές ουσίες µειώνει τη δραστικότητα 

του ανοσοποιητικού συστήµατος και βοηθάει στην επιβίωση των κυττάρων που έχουν 

µολυνθεί από ιούς όπως τον ιό HIV (Chuang et al., 1993).  
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα οπιοειδή πεπτίδια έχουν πρωτεύοντα ρόλο 

στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού και του Κ.Ν.Σ.. Όµως, η επίδραση των οπιοειδών 

στην αποπτωτική διαδικασία σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις του 

νευρικού και του περιφερικού συστήµατος δεν είναι τεκµηριωµένη. Ενώ, τα κάπα 

οπιοειδή δεν επιδρούν ευθέως στην απόπτωση νευρώνων µπορούν να δηµιουργήσουν 

το κατάλληλο περιβάλλον, για να δράσουν ουσίες οι οποίες αυξάνουν την απόπτωση 

(Dawson et al., 1997). Χρόνια χορήγηση κάπα οπιοειδών κάνει τους νευρώνες τρωτούς 

σε προ-αποπτωτικούς παράγοντες. 

Αντίθετα, έχει προταθεί ότι ενώσεις που έχουν χαρακτηριστικά οπιοειδών 

πεπτιδίων έχουν προστατευτική δράση σε κύτταρα του νωτιαίου µυελού. 

Συγκεκριµένα, η µελατονίνη διασώζει τα πρόδροµα µόρια του νωτιαίου µυελού από 

απόπτωση. Η δράση της µελατονίνης φαίνεται να µεσολαβείται κυρίως από µόρια, τα 

οποία παράγονται από τα Τ κύτταρα. Τα µόρια αυτά έχουν χαρακτηριστικά κυτοκινών 

και οπιοειδών γιατί αναγνωρίζονται από δύο διαφορετικά αντισώµατα: από αντίσωµα 

που αναγνωρίζει την κυτοκίνη IL-4 και από αντίσωµα που αναγνωρίζει το οπιοειδές 

πεπτίδιο δυνορφίνη Β. Η δράση της µελατονίνης αναστέλλεται από τη ναλτρεξόνη, το 

οποίο υποδηλώνει ότι ο µηχανισµός δράσης της µελατονίνης χρησιµοποιεί τον 

υποδοχέα κ των οπιοειδών (Maestroni, 1998). 

Τα οπιοειδή προκαλούν δοσοεξαρτώµενες δράσεις που πιθανά είναι αντίθετες. 

Για παράδειγµα, η χορήγηση µορφίνης (που είναι ενεργός µεταβολίτης της ηρωίνης) σε 

µικρές συγκεντρώσεις, αυξάνει τον ρυθµό πολλαπλασιασµού σε ινοβλάστες νεφρού µε 

την ενεργοποίηση των early growth genes (c-fos, c-Jun, c-myc). Αντίθετα, η χορήγηση 

της µορφίνης σε µεγάλες συγκεντρώσεις φαίνεται να αυξάνει την απόπτωση σε 

ινοβλάστες νεφρού ενεργοποιώντας τη σύνδεση της πρωτεΐνης p53 (Singhal et al., 

1998c). 

Οι δράσεις των οπιοειδών πεπτιδίων στην απόπτωση δεν συνοδεύονται 

απαραίτητα από ενεργοποίηση των κλασσικών οπιοειδών υποδοχέων. Για παράδειγµα, 

η επίδραση ειδικών αγωνιστών των οπιοειδών υποδοχέων (µορφίνη, [D-Ala2,N-Me-

Phe4,Gly5-ol]-enkephalin (DAGO), [D-Pen2,D-Pen5]-enkephalin (DPDPE), δυνορφίνη 

Α και nociceptin/orphanin FQ) δεν µεταβάλλει το ρυθµό πολλαπλασιασµού ή το ρυθµό 

απόπτωσης νευρώνων και διαφοροποιηµένων κυττάρων PC12. Το µόνο οπιοειδές που 

αναστέλλει το ρυθµό πολλαπλασιασµού και αυξάνει την απόπτωση στους νευρώνες και 

στα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12, είναι η ετορφίνη. Όµως, η δράση αυτή της 
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ετορφίνης δεν φαίνεται να µεσολαβείται από τους κλασσικούς υποδοχείς των οπιοειδών 

πεπτιδίων (Yin et al., 1997). Επιπλέον, το οπιοειδές πεπτίδιο buprenorphine χωρίς να 

δρα στους οπιοειδείς υποδοχείς, αυξάνει την απόπτωση σε NG108-15 κύτταρα 

(Kugawa et al., 1998). Τέλος, η µεθαδόνη που δίνεται σε ασθενείς µε καρκίνο ή κατά 

τη διαδικασία της απεξάρτησης φαίνεται να αυξάνει την απόπτωση των νεοπλαστικών 

κυττάρων από πνεύµονα ανθρώπου. Αντίθετα, όµως µε τις δράσεις της στο Κ.Ν.Σ., η 

µεθαδόνη δρα στον καρκίνο του πνεύµονα µε έναν µηχανισµό στον οποίο δεν 

συµµετέχουν οι οπιοειδείς υποδοχείς (Heusch and Maneckjee, 1999). Έτσι, φαίνεται ότι 

οι οπιοειδείς υποδοχείς δεν µεσολαβούν στις τοξικές δράσεις των οπιοειδών που έχουν 

περιγραφεί σε νευρώνες και καρκινικά κύτταρα (διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12, 

καρκίνο του πνεύµονα). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται εµφανές ότι νευροπεπτίδια 

που παράγονται στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, συνεισφέρουν στη ρύθµιση της 

απόπτωσης των κυττάρων του. Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η µελέτη δύο 

διαφορετικών οµάδων νευροπεπτιδίων, των ενδογενών οπιοειδών και της οικογένειας 

του CRH, στη ρύθµιση της απόπτωσης των χρωµιόφιλων κυττάρων του µυελού των 

επινεφριδίων. Ως µοντέλο επιλέχθηκαν τα PC12 (κύτταρα φαιοχρωµοκυττώµατος 

µυελού επινεφριδίων επιµύων) τα οποία αποτελούν ένα εδραιωµένο µοντέλο για τη 

µελέτη της δράσης των νευροπεπτιδίων τόσο σε φυσιολογικά όσο και σε 

νεοπλασµατικά χρωµιόφιλα κύτταρα. Η χρήση της συγκεκριµένης κυτταρικής σειράς 

παρέχει τη δυνατότητα της ανάλυσης των µοριακών µηχανισµών που ενεργοποιούνται 

από τα υπό µελέτη νευροπεπτίδια. 

 

  



 Υλικά και Μέθοδοι 46 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
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1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Κυτταρική σειρά φαιοχρωµοκυττώµατος επίµυος (PC12) 

Η κυτταρική σειρά PC12 προέρχεται από καλά διαφοροποιηµένο 

φαιοχρωµοκύττωµα επίµυων το οποίο αναπτύχθηκε σε ακτινοβοληµένους New Eng-

land Deaconess Hospital  επίµυες (Warren and Chute, 1972) και καλλιεργήθηκε αρχικά 

in vivo και έπειτα in vitro µέχρι την αποµόνωση ενός κλώνου των κυττάρων που 

ονοµάστηκε PC12 (Greene and Tischler, 1976). 

Τα κύτταρα PC12 όταν καλλιεργούνται χωρίς την παρουσία του NGF 

οµοιάζουν µε τα χρωµιόφιλα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων. ∆εν έχουν 

νευρικές απολήξεις ενώ περιέχουν µεγάλη ποσότητα εκκριτικών κοκκίων. Τα κύτταρα 

PC12 διατηρούν τα περισσότερα χαρακτηριστικά των φυσιολογικών χρωµιόφιλων 

κυττάρων. Παράγουν νευροπεπτίδια, όπως οπιοειδή της οικογένειας της προ-

δυνορφίνης (Margioris et al., 1992) και περιέχουν χολινεργικούς και κάπα οπιοειδείς 

υποδοχείς. Επιπλέον, συνθέτουν και εκκρίνουν µια σειρά από νευροπεπτίδια που 

εκκρίνονται και από τα ανθρώπινα φαιοχρωµοκυττώµατα. Παράγουν µεγάλες 

ποσότητες κατεχολαµινών, κυρίως νορεπινεφρίνη και ντοπαµίνη. Επίσης, τα κύτταρα 

PC12, όπως και τα ανθρώπινα φαιοχρωµοκυττώµατα, παρουσία του NGF 

διαφοροποιούνται σε νευρικά κύτταρα . 

  



 Υλικά και Μέθοδοι 48 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

2.1 Καλλιέργεια κυτταρικής σειράς PC12 

Υλικά   
RPMI (GIBCO-BRL Co, ΗΠΑ) 

Ορός εµβρύου βοός: FCS (GIBCO, ΗΠΑ) 

Ορός αλόγου: Horse Serum (GIBCO, ΗΠΑ) 

Πενικιλλίνη/Στρεπτοµυκίνη: Penicilline/Streptomycin (GIBCO, ΗΠΑ) 

L-γλουταµίνη: L-Glutamine (GIBCO, ΗΠΑ) 

N-2-υδροξυαιθυλπιπεραζίνη Ν-2 αιθανοσουλφονικό οξύ: HEPES (GIBCO, ΗΠΑ) 

Αλβουµίνη ορού βοός: BSA (Sigma, USA) 

Πλάκα αιµατοκυτταροµετρητή: Πλάκα Neubauer 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός (Olympus, Ιαπωνία) 

Μεθόδος   

Η καλλιέργεια των κυττάρων γίνεται σε επωαστικό κλίβανο ρυθµισµένο σε 

θερµοκρασία 37 οC, ατµόσφαιρα 5% CO2/ 95% αέρα και υγρασία 100%. Το θρεπτικό 

υλικό που χρησιµοποιείται περιέχει RPMI, 10% ορό αλόγου, 5% ορό εµβρύου βοός 

(FCS), 2 mM L-γλουταµίνη, 15 mM N-2-υδροξυαιθυλπιπεραζίνη Ν-2 

αιθανοσουλφονικό οξύ (HEPES) και 1% αντιβιοτικό διάλυµα (100 IU/ml πενικιλλίνη 

και 100 µg/ml στρεπτοµυκίνη). Το θρεπτικό υλικό καλλιέργειας ανανεώνεται κάθε 2-3 

µέρες και τα κύτταρα ανακαλλιεργούνται κάθε βδοµάδα. Η ανακαλλιέργεια γίνεται ως 

εξής: Τα κύτταρα ανακινούνται ελαφρά στην φλάσκα καλλιέργειας (τα κύτταρα PC12 

δεν σχηµατίζουν ισχυρούς δεσµούς µε το πλαστικό και ξεκολλάνε εύκολα µε απλή 

ανακίνηση). Το εναιώρηµα που προκύπτει περνά από φυγοκέντρηση για 10 λεπτά σε 

800 στροφές ανά λεπτό. Μετά την απόχυση του υπερκειµένου διαλύµατος τα κύτταρα 

επαναδιαλύονται σε νέο θρεπτικό υλικό και αναδεύονται καλά. Για τον προσδιορισµό 

του αριθµού των κυττάρων χρησιµοποιείται η µέθοδος της αιµατοκυτταροµετρίας 

(περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.3). Κατόπιν τα κύτταρα καλλιεργούνται σε 

κατάλληλη συγκέντρωση, σε πλαστικά καλλιεργειών µε θρεπτικό υλικό που περιέχει 

ορό για 2-3 µέρες. Στη συνέχεια, το αρχικό υλικό αντικαθίσταται µε θρεπτικό υλικό 

πειραµάτων απουσία ορών, εµπλουτισµένο µε αλβουµίνη ορού βοός (BSA) σε τελική 

συγκέντρωση 0,1% κ.β. 
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2.2 Μέθοδος µέτρησης του ρυθµού πολλαπλασιασµού των κυττάρων (ΜΤΤ) 

Υλικά και συσκευές     
Βρωµιούχο (3-(4,5-διµεθυλ θιαζολ-2-yl)-2,5-διφαινυλ τετραζόλιο): ΜΤΤ (Sigma, 

ΗΠΑ) Ισοπροπανόλη, KH2PO4, Na2HPO4, KCl (Merck, Γερµανία) 

NaCl, HCL, BSA (Sigma, ΗΠΑ) 

Φωτόµετρο ELISA (Anthos Reader 2001) 

∆ιαλύµατα    

Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών (PBS): 

Για την παρασκευή του διαλύµατος, 1,8 mM KH2PO4, 8 mM Na2HPO4, 137 

mM NaCl και  2,7 mM KCl διαλύονται σε Η20. Ρυθµίζεται το pH διαλύµατος στο 7,4.  

Το διάλυµα φιλτράρεται και φυλάσσεται στους 25 oC.  

∆ιάλυµα ΜΤΤ: 

Το ΜΤΤ διαλύεται σε PBS σε συγκέντρωση 5 mg/ml και στη συνέχεια διηθείται 

πριν τη χρήση, για να αποστειρωθεί και να διαλυθούν τυχόν αδιάλυτα σωµατίδια. Είναι 

φωτοευαίσθητο, γι’αυτό φυλάσσεται σε σκοτεινή φιάλη στους 4 οC. 

∆ιάλυµα HCl/ισοπροπανόλης: 

Προστίθεται περίπου 1 ml HCl σε 250 ml ισοπροπανόλη. ∆εν χρειάζεται 

αποστείρωση. Φυλάσσεται σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Μέθοδος    

H µέθοδος έχει ευρέως χρησιµοποιηθεί στον προσδιορισµό του ρυθµού 

πολλαπλασιασµού πολλών κυτταρικών τύπων (Mosmann, 1983). Στηρίζεται στην 

ικανότητα των ζωντανών κυττάρων να µεταβολίζουν το άλας του τετραζολίου (ΜΤΤ) 

σε κρυσταλλική ένωση. Ο µεταβολισµός γίνεται στα µιτοχόνδρια των κυττάρων µε 

χρήση του ενζύµου σουκινική δεϋδρογενάση (succinate-dehydrogenase). Οι 

κρύσταλλοι που παράγονται, µετά την ενζυµατική δραστηριότητα, µπορούν να 

διαλυθούν µε ισοπροπανόλη δίνοντας διάλυµα κόκκινου χρώµατος, η ένταση του 

οποίου µετράται µε φωτόµετρο ELISA. Η συγκέντρωση των κρυστάλλων είναι ευθέως 

ανάλογη του αριθµού των ζωντανών κυττάρων. Η µέθοδος είναι απλή, γρήγορη και µε 

καλή επαναληψιµότητα, δεδοµένου ότι η τυπική απόκλιση (SD) της απορρόφησης 

κυµαίνεται στο +5%. Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε µικροκυψελίδες επίπεδου 

πυθµένα, σε συγκέντρωση 30.000 κύτταρα ανά κυψελίδα. Στο τέλος του πειράµατος 

αποµακρύνεται το υλικό καλλιέργειας και προστίθεται νέο, που δεν περιέχει ορό παρά 
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BSA σε τελική συγκέντρωση 1 %.  Τα κύτταρα αφήνονται για µία ώρα στους 37 οC και 

κατόπιν προστίθεται σε κάθε µικροκυψελίδα ΜΤΤ σε τελική συγκέντρωση 0,5 mg/ml. 

Τα κύτταρα επωάζονται για 3 ώρες στους 37 oC. Μετά το τέλος της επώασης 

προστίθεται σε κάθε µικροκυψελίδα διάλυµα HCl/ισοπροπανόλης και αναδεύεται καλά 

για να διαλυθούν οι κόκκινοι κρύσταλλοι. Το χρώµα µετράται σε φωτόµετρο ELISA σε 

µήκος κύµατος 570 nm και µήκος κύµατος αναφοράς 630 nm.  

2.3 Μέθοδος µέτρησης θνησιµότητας των κυττάρων 

Υλικά και συσκευές     
Trypan blue, BSA, NaCl (Sigma, ΗΠΑ) 

ΚH2PO4 (Merck, Γερµανία) 

Πλάκα αιµατοκυτταροµετρητή: Πλάκα Neubauer 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός ανάστροφης φάσης (Olympus, Ιαπωνία) 

 

∆ιαλύµατα    

∆ιάλυµα trypan blue: 

Για την παρασκευή του διαλύµατος 0,4 g trypan blue διαλύονται σε Η2Ο. 

Έπειτα προστίθενται 0,81 g NaCl και 0,06 g ΚH2PO4. Ο τελικός όγκος ρυθµίζεται στα 

100 ml. Φυλάσσεται στους 4 οC. 

Μέθοδος    

Η µέθοδος αυτή αποτελεί µια από τις συχνότερα χρησιµοποιούµενες µεθόδους 

προσδιορισµού κυτταροτοξικότητας ουσιών. Βασίζεται στην αρχή ότι τα ζωντανά 

κύτταρα διαθέτουν ακέραιη κυτταρική µεµβράνη, η οποία εµποδίζει την είσοδο  

χρωστικών ουσιών π.χ trypan blue. Η διαδικασία έχει ως εξής: Τα κύτταρα 

καλλιεργούνται σε πηγάδια επίπεδου πυθµένα σε συγκέντρωση 150.000 κύτταρα/ cm2 

µε θρεπτικό υλικό που περιέχει ορό για 2 µέρες. Στη συνέχεια, το αρχικό υλικό 

αντικαθίσταται µε θρεπτικό υλικό πειραµάτων εµπλουτισµένο µε BSA που περιέχει τις 

προς µελέτη ουσίες. Στο τέλος των πειραµάτων τα κύτταρα αναδεύονται, ώστε να 

δηµιουργηθεί οµοιογενές διάλυµα. Μικρή ποσότητα του παραπάνω διαλύµατος 

λαµβάνεται και αναµιγνύεται µε διάλυµα trypan blue σε αραίωση 1:10. Το προκύπτον 

διάλυµα µεταφέρεται σε αιµατοκυτταροµετρητή (πλάκα Neubauer) και οι µετρήσεις 

των ζωντανών /νεκρών κυττάρων γίνονται µε τη βοήθεια µικροσκοπίου ορατού φωτός, 
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σε µεγέθυνση 40x. Η τελική µέτρηση των κυττάρων είναι ο µέσος όρος τριών 

µετρήσεων.  

Οι µετρήσεις ανάγονται στο συνολικό ποσό των κυττάρων που περιέχονταν στο 

αρχικό διάλυµα µε την εξής διαδικασία: Κάθε επιφάνεια µέτρησης του 

αιµατοκυτταροµετρητή αντιπροσωπεύει συνολικό όγκο 10-4 cm3. Αφού 1 cm3 είναι ίσο 

περίπου µε 1 ml, η συγκέντρωση των κυττάρων ανά ml (δηλαδή και ο συνολικός 

αριθµός των κυττάρων) προσδιορίζεται µε βάση τους ακόλουθους υπολογισµούς: 

Κύτταρα/ml = Μέσος όρος µετρήσεων x συντελεστής αραίωσης  x 104. 

Συνολικός αριθµός κυττάρων = (Κύτταρα/ml) x όγκο αρχικού διαλύµατος 

2.4 Μέλετη της απόπτωσης των κυττάρων µε τη µέτρηση των θραυσµάτων DNA.  

Υλικά και συσκευές     
Τρυβλία επιστρωµµένα µε στρεπταβιντίνη (streptavidin). (Roche, Γερµανία) 

Πρώτο αντίσωµα: Αναπτυγµένο σε ποντίκι µονοκλωνικό αντίσωµα ενάντια στις 

ιστόνες των νουκλεοσωµάτων  συνδεδεµένο µε βιοτίνη. (Roche, Γερµανία)  

∆εύτερο αντίσωµα: Αναπτυγµένο σε ποντίκι µονοκλωνικό αντίσωµα ενάντια στο DNA 

των νουκλεοσωµάτων  συνδεδεµένο µε υπεροξειδάση. (Roche, Γερµανία)  

∆ισκία ΑΒΤS: Υπόστρωµα του ενζύµου υπεροξειδάση. (Roche, Γερµανία) 

∆ιάλυµα λύσης, διαλύτης υποστρώµατος (Roche, Γερµανία) 

Φωτόµετρο ELISA (Anthos Reader 2001) 

∆ιαλύµατα    

Χρωµογόνο διάλυµα: 

Κάθε δισκίο ABTS διαλύεται σε 5 ml διαλύτη υποστρώµατος.  
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Μέθοδος  

Η µέθοδος στηρίζεται στην ενεργοποίηση ενδογενών ενδονουκλεασών στα 

κύτταρα κατά τη διαδικασία της απόπτωσης. Οι ενδονουκλεάσες κόβουν το κυτταρικό 

γονιδίωµα σε θραύσµατα DNA που έχουν µέγεθος πολλαπλάσιο των 180 kb. Η 

περιοδική κατανοµή του DNA σε πολλαπλάσια των 180 kb αποτελεί ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά των κυττάρων που βρίσκονται στην διαδικασία της απόπτωσης. Η 

διαδικασία έχει ως εξής: Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε µικροκυψελίδες επίπεδου 

πυθµένα σε συγκέντρωση 30.000 κύτταρα ανά κυψελίδα. Στο τέλος του πειράµατος 

αποµακρύνεται το υλικό καλλιέργειας και προστίθεται νέο που δεν περιέχει ορό παρά 

BSA σε τελική συγκέντρωση 1%.  Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται σε χαµηλές στροφές, 

προστίθεται 200 µl διαλύµατος λύσης σε κάθε µικροκυψελίδα και αφήνεται σε συνεχή 

ανάδευση για 30 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. Για την αποµάκρυνση των στερεών 

υπολλειµάτων, τα δείγµατα φυγοκεντρούνται σε χαµηλές στροφές για 10 λεπτά. Έπειτα 

το υπερκείµενο, που περιέχει τα θραύσµατα του DNA, επωάζεται στα τρυβλία που 

είναι επιστρωµµένα µε στρεπταβιδίνη µαζί µε το πρώτο και το δεύτερο αντίσωµα, για 2 

ώρες µε συνεχή ανάδευση σε θερµοκρασία δωµατίου.  Μετά το τέλος της επώασης, 

προστίθεται σε κάθε µικροκυψελίδα χρωµογόνο διάλυµα. Το χρώµα µετράται σε 

φωτόµετρο ELISA σε µήκος κύµατος 405 nm και µήκος κύµατος αναφοράς 490 nm. 

Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε φωτοµετρικές µονάδες όπου κάθε µονάδα 

αντιστοιχεί περίπου σε 12.000 αποπτωτικά κύτταρα. 

2.5 Μέθοδος µέτρησης της απόπτωσης µε χρώση του DNA 

Υλικά και συσκευές 

∆ιχλωριούχο 4΄, 6-διαµιδινο-2-φαινυλινδόλη: DAPI (Sigma, ΗΠΑ)  

Φορµαλδεΰδη (Merck, Γερµανία)  

Γλυκερόλη: Glycerol  (Mallinckrodt, ΗΠΑ) 

Triton X-100, BSA (Sigma, ΗΠΑ) 

Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών (PBS) 

Μικροσκόπιο Zeiss Axioskop (Zeiss, Γερµανία) 

∆ιαλύµατα    

∆ιάλυµα φορµαλδεΰδης: 

Η φορµαλδεϋδη διαλύεται σε ποσοστό 2 % κ.ο. σε PBS. ∆ιατηρείται στους 4 oC. 

∆ιάλυµα triton: 
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Το triton διαλύεται σε ποσοστό 0,4 % κ.ο. σε PBS. ∆ιατηρείται στους 4 oC. 

∆ιάλυµα  DAPI: 

Το DAPI διαλύεται σε συγκέντρωση 1 µg/ml σε PBS. ∆ιατηρείται στους -20 oC. 

∆ιάλυµα  γλυκερόλης: 

∆ιαλύονται 5 ml γλυκερόλης σε 5 ml PBS. ∆ιατηρείται στους 25 oC. 

Μέθοδος 

Η µέθοδος βασίζεται στην ιδιότητα των αρωµατικών διαµιδινο ενώσεων να 

συνδέονται µε το DNA. Το διχλωριούχο 4΄, 6-διαµιδινο-2-φαινυλινδόλη (DAPI) 

[Schweizer, 1976 #516] είναι ένα συνθετικό παράγωγο, που συνδέεται µε κοµµάτια του 

DNA-πλούσια σε δεσµούς αδενίνης-θυµίνης, τα οποία βρίσκονται στη µικρή αύλακα 

του DNA. Το DAPI έχει ευρέως χρησιµοποιηθεί, κυρίως για την µεγάλη ευαισθησία 

του σε σχέση µε άλλα συνθετικά παράγωγα και τον έντονο φθορισµό του κατά τη 

σύνδεσή του µε το DNA. Επίσης χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των πυρηνικών 

αλλαγών που υφίστανται κατά τη διαδικασία της απόπτωσης. Για το σκοπό αυτό, η 

διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πηγάδια 6-

οπών πάνω σε καλυπτρίδες 22x22 mm  για 2 µέρες. Στη συνέχεια, το αρχικό υλικό 

αντικαθίσταται µε θρεπτικό υλικό πειραµάτων εµπλουτισµένο µε BSA, που περιέχει τις 

προς µελέτη ουσίες. Στο τέλος των πειραµάτων, τα κύτταρα ξεπλένονται µε PBS και 

µονιµοποιούνται µε 2 % φορµαλεΰδης για 10 λεπτά. Έπειτα επωάζονται µε Triton 0,2 

% για 10 λεπτά, για να αυξηθεί η διαπερατότητα της κυτταρικής µεµβράνης. Για τη 

χρώση του πυρήνα, τα κύτταρα επωάζονται µε 1 µg/ml DAPI για 3 λεπτά. Το DAPI 

εισχωρεί στα κύτταρα πολύ γρήγορα και δεσµεύεται από το DNA του πυρήνα 

εκπέµποντας φθορισµό. Στη συνέχεια προστίθεται διάλυµα γλυκερόλης και οι 

καλυπτρίδες τοποθετούνται πάνω σε αντικειµενοφόρες πλάκες. Τα κύτταρα αναλύονται 

σε µικροσκόπιο φθορισµού, όπου µετράται το ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων.  

2.6 Συλλογή δείγµατος και παρασκευή κυτταρικού εκχυλίσµατος για µέτρηση των 

πρωτεϊνών µε ανοσολογικό προοσδιορισµό 

Υλικά και συσκευές     
Μετά νατρίου άλας του θειικού δωδεκυλίου: SDS (Serva, Γερµανία) 

Tris (Bio-Rad Labs, ΗΠΑ) 

NaCl, HCl, Bacitracin, Leupeptin (Sigma, ΗΠΑ) 

∆εοξυχολικό οξύ: Sodium Deoxycholate (Fluka Biochemica, Ελβετία) 
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Αζίδιο του νατρίου: Sodium Azide (Merck, Γερµανία)  

Μη ιονικό απορρυπαντικό P-40: NP40 (Sigma, ΗΠΑ) 

Φαινυλο-µεθυλ-σουλφονυλο φθορίδιο: PMSF (Sigma, ΗΠΑ) 

Φυσιολογικός ορός: NaCl 0,9% 

∆ιαλύµατα    

∆ιάλυµα 10% SDS : 

10 gr του µετα νατρίου άλας του θειικού δωδεκυλίου (SDS) διαλύεται σε 100 

ml Η20. ∆ιατηρείται στους 25 oC. 

∆ιάλυµα λύσης: 

Για την παρασκευή του διαλύµατος λύσης, 50 mM Tris και 150 mM NaCl 

διαλύονται σε Η20. Ρυθµίζεται το pH διαλύµατος στο 8 και προστίθενται 0,1 % SDS, 

0,5 % δεοξυχολικό οξύ, 1 % µη ιονικό απορρυπαντικό P-40 (NP40) και 0,02 % αζίδιο 

του νατρίου. Το διάλυµα φιλτράρεται και φυλάσσεται στους 4 oC. Πριν τη χρήση 

προστίθενται 0,1 µg/100 ml φαινυλο-µεθυλ-σουλφονυλο φθορίδιο (PMSF), 200 µg/ml 

Bacitracin, 10 µg/ml Leupeptin.  

Μέθοδος  

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε φλάσκες 25 cm2 σε συγκέντρωση 150.000 

κύτταρα ανά cm2 µε θρεπτικό υλικό που περιέχει ορό για 2 µέρες. Στη συνέχεια, το 

αρχικό υλικό αντικαθίσταται µε θρεπτικό υλικό πειραµάτων εµπλουτισµένο µε BSA 

που περιέχει τις προς µελέτη ουσίες. Στο τέλος των πειραµάτων τα κύτταρα µαζεύονται 

από τις φλάσκες και φυγοκεντρούνται σε 1.500 στροφές ανά λεπτό για 10 λεπτά. Τα 

κύτταρα ξεπλένονται µία φορά µε φυσιολογικό ορό, προστίθενται 100 µl διαλύµατος 

λύσης και αφήνονται σε συνεχή ανάδευση για 30 λεπτά στον πάγο. Για την 

αποµάκρυνση των στερεών υπολλειµάτων, τα δείγµατα φυγοκεντρούνται στις 12.000 

στροφές ανά λεπτό για 15 λεπτά. Τα υπερκείµενα (που περιέχουν τις προς µελέτη 

πρωτεΐνες) συλλέγονται και φυλάσσονται στους –80 οC. Η συγκέντρωση των ολικών 

πρωτεϊνών στα δείγµατα µετράται µε τη µέθοδο Bradford (περιγράφεται αναλυτικά 

στην παράγραφο 2.8). 

2.7 Συλλογή δείγµατος και παρασκευή κυτταρικού εκχυλίσµατος για µέτρηση των 

πρωτεϊνών (κινάσες) µε ανοσολογικό προσδιορισµό 

Υλικά και συσκευές 
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SDS (Serva, Γερµανία) 

Tris (Bio-Rad Labs., ΗΠΑ) 

Γλυκερόλη, HCl, Na2F, PMSF (Sigma, ΗΠΑ) 

∆ιθειοθρεϊτόλη: DTT (Sigma, ΗΠΑ) 

∆ιαλύµατα    

∆ιάλυµα λύσης: 

Για την παρασκευή του διαλύµατος λύσης, 62,5 mM Tris διαλύονται σε Η20. 

Ρυθµίζεται το pH διαλύµατος στο 6,8 και προστίθενται 2 % SDS και 10 % γλυκερόλης. 

Το διάλυµα φυλάσσεται στους -20 oC. Πριν τη χρήση προστίθενται 10 µg/ml PMSF, 

0,5 mM διθειοθρεϊτόλη (DTT) και 50 mM Na2F.  

Μέθοδος  

Ακολουθείται η εξής διαδικασία: Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε φλάσκες 25 

cm2 σε συγκέντρωση 150.000 κύτταρα/ cm2 µε θρεπτικό υλικό που περιέχει ορό για 2 

µέρες. Στη συνέχεια, το αρχικό υλικό αντικαθίσταται µε θρεπτικό υλικό πειραµάτων 

εµπλουτισµένο µε BSA που περιέχει τις προς µελέτη ουσίες. Στο τέλος των πειραµάτων 

τα κύτταρα µαζεύονται από τις φλάσκες και φυγοκεντρίζονται σε 1.500 στροφές ανά 

λεπτό για 10 λεπτά. Τα κύτταρα διαλύονται σε 100 µl διαλύµατος λύσης και η λύση 

ολοκληρώνεται µετά από κατεργασία µε υπερήχους για 5 δευτερόλεπτα σε πάγο. Για 

την αποµάκρυνση των στερεών υπολλειµάτων, τα δείγµατα φυγοκεντρίζονται στις 

12.000 στροφές ανά λεπτό για 15 λεπτά. Τα υπερκείµενα (που περιέχουν τις προς 

µελέτη πρωτεΐνες) συλλέγονται και φυλάσσονται στους –80 οC.  

2.8 Μέθοδος µέτρησης ολικών πρωτεϊνών από κυτταρικά εκχυλίσµατα (Bradford) 

Υλικά και συσκευές     
Mικροπλάκες 96-οπών (Costar, ΗΠΑ) 

BSA (Sigma, ΗΠΑ) 

Coomassie Briliand Blue (Merck, Γερµανία)  

Φωτόµετρο Elisa (Anthos Reader 2001)  

∆ιαλύµατα    

Πρότυπο διάλυµα αλβουµίνης ορού βοός: 

Η αλβουµίνη διαλύεται σε Η20 σε συγκέντρωση 0,1 mg/ml. ∆ιατηρείται στους -20 oC. 
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Μέθοδος 

Η µέθοδος βασίζεται στην ικανότητα των πρωτεϊνών να συνδέονται µε 

χρωστικές, όπως η Coomassie Briliand Blue (Bradford, 1976). H Coomassie Briliand 

Blue συνδέεται µε τις πρωτονιωµένες αµινοµάδες των υπολειµµάτων των αµινοξέων 

της πολυπεπτιδικής αλύσου. Η ελεύθερη µορφή της χρωστικής έχει κόκκινο χρώµα, 

που, µε τη σύνδεσή της µε την πρωτεΐνη, µετατρέπεται σε µπλε. Η ένταση του 

χρώµατος µετριέται φωτοµετρικά στα 595 nm. Η διαδικασία έχει ως εξής: 

Τα δείγµατα προετοιµάζονται όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.6. Από το 

πρότυπο διάλυµα αλβουµίνης προετοιµάζονται 5 διαφορετικά διαλύµατα 

συγκεντρώσεων  0, 3.125, 6.25, 12.5, 31.25 µg/ml όγκου 160 µl. Προστίθενται οι 

ποσότητες των διαλυµάτων της αλβουµίνης και των άγνωστων δειγµάτων στην πλάκα 

Elisa. Έπειτα προστίθενται 40 µl διαλύµατος χρωστικής σε κάθε πηγάδι, όπου 

αναδεύονται και κατόπιν µετριούνται στο φωτόµετρο. Η σύνδεση της χρωστικής µε την 

πρωτεΐνη γίνεται γρήγορα (2 λεπτά) και µπορεί να µετρηθεί σε χρονικό διάστηµα 1 

ώρας. Από τις απορροφήσεις των γνωστών διαλυµάτων της αλβουµίνης 

κατασκευάζεται πρότυπη καµπύλη, απ’ όπου υπολογίζεται η συγκέντρωση των 

αγνώστων δειγµάτων. Η ευαισθησία της µεθόδου είναι 5 µg/ml. Ο συντελεστής 

διακύµανσης intra-assay coefficient of variation είναι 1-2 % και ο συντελεστής 

διακύµανσης inter-assay coefficient of variation είναι 4-5 %.  

2.9 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου σε συνθήκες 

αποδιάταξης 

Υλικά και συσκευές 

Ακρυλαµίδιο: acrylamide (Serva, Γερµανία) 

∆ις-ακρυλαµίδιο: Bis-acrylamide (Promega, ΗΠΑ)  

SDS (Serva, Γερµανία) 

Γλυκερόλη, Βουτανόλη (Mallinckrodt, ΗΠΑ)  

Tris (Bio-Rad Labs, ΗΠΑ) 

β-µερκαπτοαιθανόλη: β-mercaptoethanol (Sigma, ΗΠΑ)   

Μπλε της βρωµοφαινόλης: bromophenol blue (Sigma, ΗΠΑ)  

Υπερθειϊκό αµµώνιο: APS (Sigma, ΗΠΑ)  

Ν,Ν,Ν,Ν τετρα-µεθυλενο αιθυλoδιαµίνη: TEMED (Serva, Γερµανία) 

Γλυκίνη: Glycine (GIBCO, ΗΠΑ) 
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Πρωτεινικοί δείκτες γνωστού µοριακού βάρους: Molecular weight Markers (Biorad, 

ΗΠΑ) 

Συσκευή ηλεκτροφόρησης (Hoefer, ΗΠΑ) 

Τροφοδοτικό (Hoefer, ΗΠΑ) 

∆ιαλύµατα    

∆ιάλυµα συγκεντρωµένου ακρυλαµιδίου 30%: 

Για την παρασκευή του διαλύµατος, 30 gr ακρυλαµιδίου και 0,825 gr δις-

ακρυλαµιδίου διαλύονται σε 100 ml Η20. Το διάλυµα φιλτράρεται και φυλάσσεται 

στους 4 oC σε σκοτεινόχρωµη φιάλη.  

Ρυθµιστικό διάλυµα διαχωρισµού: 

Για την παρασκευή του διαλύµατος, 18,16 gr Tris διαλύονται σε 100 ml Η20. 

Ρυθµίζεται το pH διαλύµατος στο 8,8. Το διάλυµα φιλτράρεται και φυλάσσεται στους 

4oC.  

Ρυθµιστικό διάλυµα επιστοίβαξης: 

Για την παρασκευή του διαλύµατος, 12,11 gr Tris διαλύονται σε 100 ml Η20. 

Ρυθµίζεται το pH διαλύµατος στο 6,8. Το διάλυµα φιλτράρεται και φυλάσσεται στους 

4oC.  

Ρυθµιστικό διάλυµα µετουσίωσης (2x): 

Παρασκευάζεται διάλυµα 0,125 Μ Tris σε Η20 και ρυθµίζεται το pH 

διαλύµατος στο 6.8. Έπειτα προστίθενται 4 ml SDS (10%), 0,4 ml β-

µερκαπτοαιθανόλη,  1 ml γλυκερόλης και 0,2 mg µπλε της βρωµοφαινόλης. Ο τελικός 

όγκος του διαλύµατος ρυθµίζεται στα 10 ml. Το διάλυµα φιλτράρεται και φυλάσσεται 

στους 4 oC.  

Πήκτωµα διαχωρισµού 12%: 

Για την παρασκευή του διαλύµατος, 12 ml συγκεντρωµένου διαλύµατος 

ακρυλαµίδης αναµιγνύονται µε 7,5 ml ρυθµιστικό διάλυµα διαχωρισµού, 300 µl 

υπερθειϊκό αµµώνιο (APS) (10%), 12 µl Ν,Ν,Ν,Ν τετρα-µεθυλενο αιθυλoδιαµίνη 

(TEMED) και 300 µl SDS (10%). Ο τελικός όγκος του διαλύµατος ρυθµίζεται στα 30 

ml. 

Πήκτωµα επιστοίβαξης: 

Για την παρασκευή του διαλύµατος, 1,7 ml συγκεντρωµένου διαλύµατος 

ακρυλαµίδης αναµιγνύονται µε 1,25 ml ρυθµιστικό διάλυµα επιστοίβαξης, 100 µl APS 
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(10%), 10 µl TEMED και 100 µl SDS (10%). Ο τελικός όγκος του διαλύµατος 

ρυθµίζεται στα 10 ml. 

Συγκεντρωµένο διάλυµα υπερθειϊκού αµµωνίου (APS) (10%): 

0,1 gr υπερθειϊκού αµµωνίου διαλύονται σε 1 ml H2O. Το διάλυµα 

παρασκευάζεται λίγο πριν τη χρήση ή φυλάσσεται στους 4 oC για µία εβδοµάδα. 

∆ιάλυµα ηλεκροφόρησης (10 x): 

Για την παρασκευή του διαλύµατος, 30,3 gr Tris διαλύονται σε Η20 και 

ρυθµίζεται το pH του διαλύµατος στο 6,8. Έπειτα προστίθενται 144,2 gr γλυκίνης και 

100 ml SDS (10%). Ο τελικός όγκος του διαλύµατος ρυθµίζεται στο 1 lt. 

Μέθοδος  

Η µέθοδος βασίζεται στην αρχή ότι οποιοδήποτε φορτισµένο ιόν τοποθετηθεί σε 

ηλεκτρικό πεδίο, µεταναστεύει προς τον ένα από τους δύο πόλους. Οι πρωτεΐνες είναι 

φορτισµένες αρνητικά ή θετικά εξαιτίας των αµινοξέων που περιέχουν. Εποµένως η 

εφαρµογή ηλεκτρικού ρεύµατος σε ένα διάλυµα που περιέχει µίγµα πρωτεϊνών, έχει 

σαν αποτέλεσµα τη µετανάστευσή τους µε διαφορετικό ρυθµό προς τον ένα από τους 

δύο πόλους. Ο διαχωρισµός των πρωτεϊνών πραγµατοποιείται σε πηκτές 

πολυακρυλαµίδης. Οι πηκτές φέρουν πόρους, οι οποίοι επιτρέπουν την µετακίνηση 

πρωτεϊνών ανάλογα µε το µοριακό τους βάρος. Η διαδικασία έχει ως εξής: 

Προετοιµασία πηκτής πολυακρυλαµιδίου 

Παρασκευάζεται το πήκτωµα διαχωρισµού, τοποθετείται στη συσκευή και 

αφήνεται να πήξει. Έπειτα παρασκευάζεται το πήκτωµα επιστοίβαξης και τοποθετείται 

πάνω από το πήκτωµα διαχωρισµού. Αφήνεται να πήξει και στη συνέχεια 

προετοιµάζονται τα δείγµατα.  

Προετοιµασία δειγµάτων 

Τα δείγµατα παρασκευάζονται όπως περιγράφηκε στις παραγράφους 2.6 και 

2.7. Ποσότητα δείγµατος που αντιστοιχεί περίπου σε 10 µg πρωτεΐνης αναµιγνύεται µε 

ίση ποσότητα ρυθµιστικού διαλύµατος µετουσίωσης και θερµαίνεται στους 100 οC για 

2 λεπτά. Η παρουσία του ανιονικού απορρυπαντικού SDS στο ρυθµιστικό διάλυµα 

µετουσίωσης, σε συνδυασµό µε τη θέρµανση, βοηθάει στην αποδιάταξη των 

πρωτεϊνών. Τα µετουσιωµένα πολυπεπτίδια δεσµεύουν SDS και φορτίζονται αρνητικά 

έτσι ώστε, µε την εφαρµογή ηλεκτρικού ρεύµατος, οι πρωτεΐνες να κινηθούν όλες προς 

τον θετικό πόλο.  Έπειτα από τη θέρµανση, τα δείγµατα τοποθετούνται στον πάγο για 3 

λεπτά και κατόπιν φυγοκεντρούνται για 1 λεπτό στις 12.000 στροφές. Ταυτόχρονα µε 
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τα δείγµατα, ετοιµάζεται µε την ίδια διαδικασία δείγµα στο οποίο περιέχονται 

πρωτεΐνικοί δείκτες, καθορισµένου µοριακού βάρους. 

Ηλεκτροφόρηση 

Τοποθετείται η πηκτή στη συσκευή ηλεκτροφόρησης και φορτώνονται τα 

δείγµατα. Η συσκευή συνδέεται µε τροφοδοτικό, εφαρµόζεται σταθερή τάση και 

αφήνεται να διαχωριστούν οι πρωτεΐνες. Η πηκτή επιστοίβαξης βοηθάει στο 

πακετάρισµα των πρωτεϊνών πριν περάσουν στην πηκτή διαχωρισµού, οπότε και 

πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός τους ανάλογα µε το µοριακό βάρος. Ο υπολογισµός 

του µοριακού βάρους των πρωτεϊνών είναι εφικτός µε τη χρήση των δεικτών γνωστού 

µοριακού βάρους, που ηλεκτροφορούνται παράλληλα µε τα άγνωστα δείγµατα. 

2.10 Ανοσοαποτύπωση (Western Blotting) 

Υλικά και συσκευές     
Μεθανόλη, Τween-20 (Merk, Γερµανία) 

NaCl (Sigma, ΗΠΑ) 

Tris (Bio-Rad Labs, ΗΠΑ) 

Χαρτί Whatmann 3ΜΜ (Amersham, Arlington Heights, IL, ΗΠΑ) 

Νιτροκυτταρίνη: Nitrocellulose membrane (Pall, ΗΠΑ) 

Συσκευή µεταφοράς πρωτεϊνών (LKB, Bromma, Σουηδία) 

Πρώτα αντισώµατα: Αναπτυγµένα σε ποντίκι µονοκλωνικά αντισώµατα ενάντια στις 

πρωτεΐνες Fas ligand, Fas (Signal Transduction, ΗΠΑ), actin (Chemicon, ΗΠΑ), phos-

pho SAP/JNK και phospho p42/p44 (Cell Signalling, ΗΠΑ) αρουραίου.  

Πρώτα αντισώµατα: Αναπτυγµένα σε κουνέλι πολυκλωνικά αντισώµατα ενάντια στις 

p38, phospho p38, p42/p44 και SAP/JNK (Cell Signalling, ΗΠΑ) αρουραίου. 

∆εύτερa αντισώµατα: Πολυκλωνικά αντισώµατα αίγας κατά των IgG ανοσοσφαιρινών 

ποντικιού ή κουνελιού (Immunotech, Γαλλία) συνδεδεµένα µε υπεροξειδάση του 

ραπανιού (ΗRP).  

Σύστηµα ανάπτυξης χηµειοφωταύγειας για ανοσοαποτύπωση: Western blot 

Chemiluminescence reagent plus (NEN, ΗΠΑ) 

Φιλµ εµφάνισης: Hyperfilm-ECL (Amersham, Arlington Heights, IL, ΗΠΑ)  

Συσκευή εµφάνισης film (Agfa) 

∆ιαλύµατα    

∆ιάλυµα µεταφοράς πρωτεϊνών: 
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Για την παρασκευή του διαλύµατος, 0,5 lt διάλυµα ηλεκτροφόρησης 

αναµιγνύεται µε 1 lt µεθανόλης. Ο τελικός όγκος του διαλύµατος ρυθµίζεται στα 5 lt. 

Το διάλυµα φυλάσσεται στους 4 οC. 

TBS-T (10x): 

Για την παρασκευή του διαλύµατος, 80 gr ΝaCl και 24,2 gr Tris διαλύονται σε 

νερό. Ρυθµίζεται το pH διαλύµατος στο 7,6 και κατόπιν προστίθονται 10 ml Tween-20. 

Ο τελικός όγκος ρυθµίζεται στο 1 lt. Το διάλυµα φυλάσσεται στους 4 οC. 

∆ιάλυµα γάλακτος: 

1 g γάλακτος διαλύεται σε 20 ml TBS-Τ (1x). Το διάλυµα παρασκευάζεται λίγο 

πριν τη χρήση. 

∆ιαλύµατα 1ων και 2ων αντισωµάτων: 

Τα αντισώµατα διαλύονται σε ΤΒS-T (1x) σύµφωνα µε τις αραιώσεις που 

προτείνει ο κατασκευαστής.  

 

∆ιάλυµα χηµειοφωταύγειας: 

Το διάλυµα περιέχει λουµινόλη και Η2Ο2 σε νερό και χρησιµοποιείται σύµφωνα 

µε τις αραιώσεις που προτείνει ο κατασκευαστής.  

Μέθοδος  

∆ιαδικασία µεταφοράς    

Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης, οι πρωτεΐνες µεταφέρονται από τις πηκτές 
πολυακρυλαµίδης σε µεµβράνες νιτροκυτταρίνης. Οι πηκτές πολυακρυλαµίδης 
χρησιµοποιούνται για το διαχωρισµό των πρωτεϊνών, ενώ οι µεµβράνες 
νιτροκυτταρίνης, λόγω της µεγάλης αντοχής τους, χρησιµοποιούνται στην διαδικασία 
της ανοσοαποτύπωσης.  

Η διαδικασία της µεταφοράς των πρωτεϊνών έχει ως εξής: Η νιτροκυτταρίνη και 

2 χαρτιά Whatmann κόβονται στο µέγεθος της πηκτής. Σχηµατίζεται sandwich µε τα 

χαρτιά Whatmann στις άκρες και µε την πηκτή να εφάπτεται µε την νιτροκυτταρίνη στη 

µέση. Τοποθετούµε το sandwich στη συσκευή και εφαρµόζουµε ηλεκτρικό ρεύµα 

έντασης 0,8 Α για 1,5 ώρα. Οι µεµβράνες νιτροκυτταρίνης, µετά το πέρας της 

µεταφοράς των πρωτεϊνών, φυλάσσονται στους 4 οC. 

Ανοσοαποτύπωση    

Για την ανοσοαποτύπωση χρησιµοποιείται ένα µη-ραδιενεργό σύστηµα 

εκποµπής φωτός, που µπορεί να αντιχνεύσει πρωτεΐνες ακινητοποιηµένες σε 

µεµβράνες. Η µέθοδος έχει ευαισθησία 1-10 pg πρωτεΐνης και τα αποτελέσµατα 
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αποτυπώνονται σε ακτινογραφικό φιλµ. Οι µεµβράνες επωάζονται µε αντίσωµα κατά 

της πρωτεΐνης που αναζητάµε (1ο αντίσωµα) και δηµιουργείται σταθερό σύµπλοκο 

πρωτεΐνης-1ου αντισώµατος πάνω στη µεµβράνη. Έπειτα, το σύµπλοκο συνδέεται µε 

ένα 2ο αντίσωµα, που είναι επιπλέον συνδεδεµένο µε το ένζυµο της υπεροξειδάσης του 

ραπανιού (ΗRP). Το ένζυµο καταλύει την αντίδραση οξείδωσης της λουµινόλης µε 

αποτέλεσµα την εκποµπή φωτός. Η εκµποµπή φωτός αποτυπώνεται σε ακτινογραφικό 

φιλµ. Με τη βοήθεια του υπολογιστικού προγράµµατος «Image Analysis»  η ένταση 

του αποτυπώµατος στο φιλµ ανάγεται στην ποσότητα πρωτεΐνης που υπάρχει πάνω 

στην µεµβράνη. 

Η διαδικασία έχει ως εξής: Η µεµβράνη επωάζεται για 1 ώρα σε διάλυµα 

γάλακτος µε συνεχόµενη ανάδευση, για την κάλυψη των µη ειδικών θέσεων δέσµευσης 

των αντισωµάτων πάνω στην νιτροκυτταρίνη. Έπειτα, επωάζεται µε το 1ο αντίσωµα για  

ένα βράδυ µε συνεχόµενη ανάδευση στους 4 οC. Την επόµενη µέρα, οι µεµβράνες 

ξεπλένονται 3 φορές µε TBS-T (1x) για 10 λεπτά και επωάζονται µε το 2ο αντίσωµα. H 

επώαση γίνεται στους 25 οC για 1 ώρα, µε συνεχόµενη ανάδευση.  Στο τέλος της 

επώασης, η µεµβράνη ξεπλένεται 3 φορές µε TBS-T (1x) για 10 λεπτά. Για την τελική 

αντίδραση, η µεµβράνη επωάζεται µε το διάλυµα της χηµειοφωταύγειας για 1 λεπτό. Η 

µεµβράνη εκτίθεται σε ακτινογραφικό φιλµ για λίγα λεπτά, το οποίο εµφανίζεται 

αµέσως σε συσκευή εµφάνισης. 

2.11 Έµµεσος ανοσοφθορισµός για χρώση ογκοπρωτεϊνών 

Υλικά και συσκευές     
Πολυλυσίνη, Triton X-100, DAPI (Sigma, HΠΑ) 

Φορµαλδεΰδη (Merck, Germany)  

FCS (GIBCO, ΗΠΑ) 

Πρώτα αντισώµατα: Αναπτυγµένα σε κουνέλι πολυκλωνικά αντισώµατα ενάντια στις 

Bcl-2, Bax, Bak, Bad, Bcl-x αρουραίου. (Santa Cruz, ΗΠΑ)  

∆εύτερο αντίσωµα: Πολυκλωνικό αντίσωµα αίγας κατά των IgG ανοσοσφαιρινών 

κουνελιού συνδεδεµένο µε φλουορεσκεΐνη. (Sigma, HΠΑ)  

Φθορίζων µικροσκόπιο Zeiss Axioskop (Zeiss, Γερµανία)  

Μέθοδος  

Η µέθοδος βασίζεται στην δυνατότητα ιχνηθέτησης µιας ένωσης, π.χ. πρωτεΐνης, µε 
φθορίζουσα ουσία, οπότε και καθίσταται δυνατός ο εντοπισµός της πρωτεΐνης µέσα σε 
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ένα κύτταρο. Τα αποτελέσµατα είναι ορατά µε φθορίζων µικροσκόπιο, που µετράει την 
φθορίζουσα ακτινοβολία και την µετατρέπει σε ορατή. 

Ακολουθείται η εξής µέθοδος: Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε καλυπτρίδες 

διαστάσεων 22x22 mm που προηγουµένως έχουν επιστρωθεί µε διάλυµα πολυλυσίνης, 

για να αυξηθούν οι δεσµοί σύνδεσης των κυττάρων µε το πλαστικό καλλιεργειών. Τα 

κύτταρα µένουν σε καλλιέργεια για 2 µέρες, προτού το αρχικό υλικό αντικατασταθεί µε 

θρεπτικό υλικό πειραµάτων εµπλουτισµένο µε BSA, που περιέχει τις προς µελέτη 

ουσίες. Στο τέλος των πειραµάτων τα κύτταρα ξεπλένονται δύο φορές µε PBS από το 

υλικό καλλιέργειας και µονιµοποιούνται µε επώαση, µε διάλυµα 3,7 % φορµαλδεΰδης 

σε PBS για 10 λεπτά. Ακολουθεί έκπλυση των κυττάρων µε PBS και κατόπιν διάνοιξη 

των κυτταρικών µεµβρανών µε χρήση διαλύµατος 0,1 % Triton σε PBS για 10 λεπτά. 

Μετά από δύο εκπλύσεις των κυττάρων µε PBS, τα κύτταρα επωάζονται µε το πρώτο 

αντίσωµα σε αραίωση 1:50 για ένα βράδυ στους 4 οC. Παράλληλα, χρησιµοποιούνται 

κύτταρα ως κύτταρα αναφοράς (αρνητικά control) που επωάζονται µε ορό (1% FCS σε 

PBS) αντί αντισώµατος. Την εποµένη µέρα, τα κύτταρα ξεπλένονται µε PBS από τα 

υπολείµµατα του πρώτου αντισώµατος και επωάζονται µε το δεύτερο αντίσωµα. Ως 

δεύτερο αντίσωµα χρησιµοποιείται πολυκλωνικό αντίσωµα αίγας κατά των IgG 

ανοσοσφαιρινών κουνελιού συνδεδεµένο µε φλουορεσκεΐνη, σε αραίωση 1:150, για µία 

ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου και σε υγρό και σκοτεινό περιβάλλον. Τα κύτταρα που 

χρησιµοποιούνται ως κύτταρα αναφοράς επωάζονται επίσης µε το δεύτερο αντίσωµα. 

Στη συνέχεια, τα κύτταρα ξεπλένονται δύο φορές µε PBS. Τελικά επωάζονται µε DAPI 

για τη χρώση των πυρήνων. Τα παρασκευάσµατα παρατηρούνται σε φθορίζων 

µικροσκόπιο Zeiss Axioskop, µε φακό Plan-Neofluar x40/ 0.75 και ελαιοκαταδυτικό 

φακό Plan-Neofluar x100/1.3 και φωτογραφίζονται µε φωτογραφική µηχανή 35 mm 

Olympus (C-35AD-4) σε έγχρωµο φιλµ Kodak. 

2.12 Ανοσοφθορισµός µε µικροσκοπία συνεστίασης (Confocal Laser Scanning Mi-

croscopy) 

Υλικά και συσκευές     
Πολυλυσίνη, Triton X-100 (Sigma, HΠΑ) 

Φορµαλδεΰδη (Merck, Germany)  

FCS (GIBCO, ΗΠΑ) 

Πρώτo αντίσωµα: Μονοκλωνικό αντίσωµα ενάντια στην πρωτεΐνη Fas ligand 

αρουραίου, αναπτυγµένο σε ποντίκι. (Signal Transduction, ΗΠΑ) 
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∆εύτερο αντίσωµα: Πολυκλωνικό αντίσωµα αίγας κατά των IgG ανοσοσφαιρινών 

ποντικιού συνδεδεµένο µε ΗRP. 

Confocal laser scanning module (Leica Lasertechnik, Heidelberg, Γερµανία) 

Ανάστροφο µικροσκόπιο εξοπλισµένο µε laser ιόντων αργού-κρυπτού: inverted micro-

scope equipped with an argon-krypton ion laser (Zeiss IM35, Zeiss, Oberkochen, 

Γερµανία) 

Μέθοδος  

Η µέθοδος βασίζεται στην ίδια αρχή που αναφέρθηκε στον έµµεσο 

ανοσοφθορισµό (παράγραφο 2.11), µε τη διαφορά ότι τα κύτταρα παρατηρούνται µε 

µικροσκόπιο συνεστίασης (Confocal) αντί για απλό µικροσκόπιο φθορισµού. Το 

µικροσκόπιο συνεστίασης είναι ένα µικροσκόπιο φθορισµού που χρησιµοποιεί ακτίνες 

laser για την εστίαση. Με τις ακτίνες laser είναι δυνατή η εστίαση σε ένα σηµείο του 

κυττάρου. Έτσι, µε διαδοχικές εστιάσεις σε διάφορα επίπεδα του κυττάρου 

συγκροτείται η τρισδιάστατη δοµή του.  

Η διαδικασία για την παρασκευή των δειγµάτων περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο 2.11. Στα κύτταρα γίνεται χρώση της πρωτεΐνης Fas ligand και η 

παρατήρηση των κυτταρικών τοµών γίνεται µε µικροσκόπιο συνεστίασης 

χρησιµοποιώντας ελαιοκαταδυτικό φακό 63/1.25. 

2.13 Μέθοδος κυτταροµετρικής ανάλυσης ροής (FACS) 

Υλικά και συσκευές     

Triton X-100 (Sigma, HΠΑ) 

Φορµαλδεΰδη (Merck, Germany)  

FCS (GIBCO, ΗΠΑ) 

Πρώτo αντίσωµα: Μονοκλωνικό αντίσωµα ενάντια στην πρωτεΐνη Fas ligand 

αρουραίου, αναπτυγµένο σε ποντίκι . (Signal Transduction, ΗΠΑ) 

∆εύτερο αντίσωµα: Πολυκλωνικό αντίσωµα αίγας κατά των IgG ανοσοσφαιρινών 

ποντικιού συνδεδεµένο µε ισοθειοκυανιούχα φλουοροσκεϊνη (FITC). 

Κυτταροµετρητής ροής: Flow cytometer (Epics Elite Coulter, Αγγλία) 

Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών (PBS) 

∆ιαλύµατα    

∆ιάλυµα φορµαλδεΰδης: 
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Η φορµαλδεΰδη διαλύεται σε ποσοστό 2 % κ.ο. σε PBS. ∆ιατηρείται στους 4 oC. 

∆ιάλυµα triton: 

Το triton διαλύεται σε ποσοστό 0,4 % κ.ο. σε PBS. ∆ιατηρείται στους 4 oC. 

Μέθοδος  

Η µέθοδος χρησιµοποιείται στον διαχωρισµό κυττάρων σε οµάδες µε κοινά 

χαρακτηριστικά, όπως το µέγεθος, ο όγκος και το δυναµικό ή το pH των κυττάρων 

(φυσικοχηµικές ιδιότητες). Επίσης, χρησιµοποιείται για την κατάταξη των κυττάρων σε 

πρωτεΐνες, ένζυµα ή νουκλεϊκά οξέα, ανάλογα µε το κυτταρικό περιεχόµενο. Ο 

κυτταροµετρητής ροής λειτουργεί ως εξής: Τα κύτταρα περνάνε ένα-ένα µπροστά από 

µια δέσµη φωτός, συνήθως από ένα laser, και κατατάσσονται ανάλογα µε δύο 

παραµέτρους: α. Τα µορφολογικά, κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 

των κυττάρων που προκαλούν διασκόρπιση της δέσµης φωτός και β. Την εκποµπή 

φθορισµού από χηµικές ενώσεις που υπάρχουν µέσα στα κύτταρα. Με την ανάπτυξη 

αντισωµάτων συνδεδεµένων µε φθορίζουσες ενώσεις είναι δυνατή η µέτρηση 

πρωτεϊνών που βρίσκονται µέσα στα κύτταρα. Η διαδικασία έχει ως εξής:  

Τα κύτταρα καλλιεργούνται για 2 µέρες, πριν το αρχικό υλικό αντικατασταθεί 

από θρεπτικό υλικό πειραµάτων εµπλουτισµένο µε BSA που περιέχει τις προς µελέτη 

ουσίες. Στο τέλος των πειραµάτων τα κύτταρα µονιµοποιούνται µε επώαση µε διάλυµα 

3,7 % φορµαλδεϋδης για 10 λεπτά και κατόπιν γίνεται διάνοιξη των κυτταρικών 

µεµβρανών µε 0,1 % Triton για 10 λεπτά. Τα κύτταρα επωάζονται µε το πρώτο 

αντίσωµα σε αραίωση 1:100 για ένα βράδυ στους 4 οC. Παράλληλα, χρησιµοποιούνται 

κύτταρα αναφοράς που επωάζονται µε ορό (1% FCS σε PBS) αντί αντισώµατος. Την 

επόµενη µέρα, τα κύτταρα επωάζονται µε το δεύτερο αντίσωµα, για µία ώρα σε 

θερµοκρασία δωµατίου, σε υγρό και σκοτεινό περιβάλλον. Τα κύτταρα που 

χρησιµοποιούνται ως κύτταρα αναφοράς επωάζονται επίσης µε το δεύτερο αντίσωµα. 

Στη συνέχεια, τα κύτταρα µετρούνται σε κυτταροµετρητή ροής όπου αναλύονται 

σύµφωνα µε το µέγεθος τους και την ένταση του φθορισµού. 

2.14 Μέτρηση ενεργότητας κινασών 

Υλικά και συσκευές     

Tris (Bio-Rad Labs, ΗΠΑ) 

β-Glycerolphosphate, Na3VO4, DTT, Leupeptin, NaCl,  MgCl2, Triton, BSA (Sigma, 

ΗΠΑ)  
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Πυροφωσφορικό νάτριο: sodium pyrophosphate (Sigma, ΗΠΑ)  

Αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ: EDTA (Sigma, ΗΠΑ)  

Αιθυλενο γλυκολ- δις (β αµινοαιθυλαιθέρας)-Ν,Ν, N',N' τετραοξικό οξύ: EGTA 

(Sigma, ΗΠΑ) 

Τριφωσφορική αδενοσίνη: ΑΤP (Cell Signaling, ΗΠΑ)  

GST-ATF-2 πρωτεΐνη: Τo αµινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης ATF-2 είναι συνδεδεµένο 

µε γλουταθιόνη –S- τρανσφεράση. (Cell Signaling, ΗΠΑ)  

Αντίσωµα κατά της φωσφορυλιωµένης µορφής της p38 MAP κινάσης συνδεδεµένο µε 

σφαιρίδια αγαρόζης: µονοκλωνικό αντίσωµα ενάντια στις φωσφορυλιωµένες µορφές 

της θρεονίνης και τυροσίνης που βρίσκονται στην περιοχή Thr180/Tyr182 της p38 

MAP κινάσης ανθρώπου, αναπτυγµένο σε ποντίκι . (Cell Signaling, ΗΠΑ)  

Πρωτεΐνη c-Jun συνδεδεµένη µε σφαιρίδια γλουταθειόνης σεφαρόζης: Η πρωτεΐνη c-Jun 

είναι συνδεδεµένη µε σφαιρίδια γλουταθειόνης σεφαρόζης. Επιπλέον, τo αµινοτελικό 

άκρο της πρωτεΐνης c-Jun είναι συνδεδεµένο µε γλουταθειόνη –S- τρανσφεράση.  (Cell 

Signaling, ΗΠΑ)  

Πρώτο αντίσωµα για την p38 MAP κινάση: πολυκλωνικό αντίσωµα ενάντια στη 

φωσφορυλιωµένη µορφή της θρεονίνης που βρίσκεται στην περιοχή Thr71 της 

ανθρώπινης πρωτεΐνης ATF-2, αναπτυγµένο σε κουνέλι. (Cell Signaling, ΗΠΑ) 

Πρώτο αντίσωµα για την SAP/JNK κινάση: πολυκλωνικό αντίσωµα ενάντια στη 

φωσφορυλιωµένη µορφή της σερίνης που βρίσκεται στην περιοχή Ser63 της 

ανθρώπινης πρωτεΐνης c-Jun, αναπτυγµένο σε κουνέλι. (Cell Signaling, ΗΠΑ) 

∆εύτερο αντίσωµα: Πολυκλωνικό αντίσωµα αίγας κατά των IgG ανοσοσφαιρινών 

κουνελιού συνδεδεµένα µε ΗRP. (Cell Signaling, ΗΠΑ)  

Σύστηµα ανάπτυξης χηµειοφωταύγειας για ανοσοαποτύπωση: Western blot Chemilu-

minescence reagent (Cell Signaling, ΗΠΑ)  

Kodak X-Omat Blue Autoradiography Films 

Συσκευή εµφάνισης film (Agfa) 

Μικροσκόπιο Zeiss Axioskop (Zeiss, Γερµανία)  
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∆ιαλύµατα    
∆ιάλυµα κινάσης: 

Το διάλυµα περιέχει 25 mΜ Tris (pH 7,5), 5 mM β-Glycerolphosphate, 2 mM 

DTT, 0,1 mM Na3VO4  και 10 mM MgCl2.  

∆ιάλυµα λύσης κυττάρων: 

Το διάλυµα περιέχει 20 mΜ Tris (pH 7,5), 150 mM NaCl, 1 mM 

αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ (EDTA), 1 mM αιθυλενο γλυκολ- δις (β 

αµινοαιθυλαιθέρας)-Ν,Ν, N',N' τετραοξικό οξύ (EGTA), 1% Triton, 2,5 mM 

πυροφωσφορικό νάτριο, 1 mM β-Glycerolphosphate, 1 mM Na3VO4  και 1 µg/ml Leu-

peptin. Πριν τη χρήση προστίθενται 1 mM PMSF. 

∆ιάλυµα τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤP): 

Το διάλυµα περιέχει 10 mΜ ATP. 

Μέθοδος  

Η µέθοδος µέτρησης της ενεργότητας των p38 MAP και SAP/JNK κινασών 

ακολουθεί την αρχή της µεθόδου της ανοσοαποτύπωσης µε τη διαφορά ότι πριν την 

ανοσοαποτύπωση αποµονώνουµε τη ζητούµενη πρωτεΐνη, χρησιµοποιώντας 

αντισώµατα συνδεδεµένα µε σφαιρίδια αγαρόζης ή σεφαρόζης αντίστοιχα. Τα 

σφαιρίδια βοηθούν στην ανοσοκατακρύµνιση του συµπλόκου πρωτεΐνη-αντίσωµα, 

ώστε να αποµονωθεί η ζητούµενη πρωτεΐνη από της υπόλοιπες. Έπειτα, η πρωτεΐνη 

αφήνεται  να δράσει ως κινάση, καταλύοντας την αντίδραση φωσφορυλίωσης ενός 

υποστρώµατος. Τέλος, η φωσφορυλιωµένη πρωτεΐνη που προκύπτει από την 

αντίδραση, ανιχνεύεται µε την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης. Τα αποτελέσµατα είναι 

ευθέως ανάλογα µε το ποσό της φωσφορυλιωµένης p38 MAP ή SAP/JNK κινάσης που 

υπήρχε αρχικά στα κύτταρα.  

Η διαδικασία έχει ως εξής: Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε φλάσκες 25 cm2, σε 

συγκέντρωση 150.000 κύτταρα/ cm2 µε θρεπτικό υλικό που περιέχει ορό για 2 µέρες. 

Στη συνέχεια, το αρχικό υλικό αντικαθίσταται µε θρεπτικό υλικό πειραµάτων 

εµπλουτισµένο µε BSA γαι 12 ώρες. Έπειτα, τα κύτταρα επωάζονται σε θρεπτικό υλικό 

που περιέχει τις προς µελέτη ουσίες. Στο τέλος των πειραµάτων, τα κύτταρα 

µαζεύονται από τις φλάσκες και φυγοκεντρούνται σε 1.500 στροφές ανά λεπτό για 10 

λεπτά. Τα κύτταρα διαλύονται σε 100 µl διαλύµατος λύσης και η λύση ολοκληρώνεται 

µετά από κατεργασία µε υπερήχους για 5 δευτερόλεπτα σε πάγο. Για την αποµάκρυνση 

των στερεών υπολλειµάτων, τα δείγµατα φυγοκεντρούνται στις 12.000 στροφές ανά 
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λεπτό για 15 λεπτά. Τα υπερκείµενα (που περιέχουν τις προς µελέτη πρωτεΐνες) 

συλλέγονται και ένα µέρος τους φυλάσσεται στους –80 οC για µέτρηση της ολικής p38 

MAP ή της ολικής SAP/JNK κινάσης µε ανοσοαποτύπωση. Το υπόλοιπο µέρος 

επωάζεται µε τα αντίστοιχα αντισώµατα συνδεδεµένα στα σφαιρίδια για την 

ανοσοκατακρύµνιση των ζητούµενων πρωτεϊνών. Για την µέτρηση της ενεργότητας της 

p38, µετά το πέρας της ανοσοκατακρύµνισης, τα σφαιρίδια αποχωρίζονται από το 

σύµπλοκο µε θέρµανση. Κατόπιν, η φωσφορυλιωµένη p38 πρωτεΐνη αφήνεται να 

ενεργήσει ως κινάση, καταλύοντας την αντίδραση φωσφορυλίωσης της ATF-2 

πρωτεΐνης παρουσία ATP. Η φωσφορυλιωµένη ATF-2 µετράται µε την τεχνική της 

ανοσοαποτύπωσης όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 2.10. Για την µέτρηση της 

ενεργότητας της SAP/JNK, η πρωτεΐνη c-Jun που προκύπτει αφήνεται να 

αυτοφωσφορυλιωθεί σε διάλυµα που περιέχει ATP. Η φωσφορυλιωµένη c-Jun 

µετράται µε την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης, όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 

2.10. 

2.15 Αποµόνωση RNA από κυτταρικά εκχυλίσµατα 

Υλικά και συσκευές     
Trizol (GIBCO, ΗΠΑ) 

Χλωροφόρµιο (Mallinckrodt, ΗΠΑ) 

Ισοπροπανόλη, Αιθανόλη (Merck, Γερµανία) 

∆ιαλύµατα    

∆ιάλυµα 75% αιθανόλης: 

Το διάλυµα περιέχει 75 ml αιθανόλης και 25 ml νερό.  

Μέθοδος  

Για την αποµόνωση του  RNA χρησιµοποιείται η µέθοδος που αναπτύχθηκε από 

τους Chomczynski και  Sacchi (Chomczynski and Sacchi, 1987). Με τη µέθοδο αυτή 

µπορεί να αποµονωθεί το ολικό RNA από 0,1 έως 15 kb σε µήκος. Για την αποµόνωση 

χρησιµοποιείται µίγµα θειοκυανιούχας γουανιδίνης και φαινόλης όπου τελικά το RNA, 

DNA και οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται σε ισάριθµες στοιβάδες διαφορετικού χρώµατος. 

Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής:  

 Τα κύτταρα καλλιεργούνται για 2 µέρες µε θρεπτικό υλικό που περιέχει ορό, σε 

φλάσκες 25 cm2 και σε συγκέντρωση 150.000 κύτταρα/ cm2 . Έπειτα, επωάζονται σε 
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θρεπτικό υλικό που περιέχει τις προς µελέτη ουσίες. Στο τέλος των πειραµάτων τα 

κύτταρα µαζεύονται από τις φλάσκες και φυγοκεντρίζονται σε 1.500 στροφές ανά 

λεπτό, για 10 λεπτά. Έπειτα διαλύονται σε 1 ml trizol που περιέχει µίγµα 

θειοκυανιούχου γουανιδίνης και φαινόλης. Για την εκχύλιση, τα δείγµατα επωάζονται 

µε 200 µl χλωροφόρµιο. Μετά από ισχυρή ανάδευση, το διάλυµα αφήνεται σε ηρεµία 

για 15 λεπτά. Ο διαχωρισµός των φάσεων ολοκληρώνεται µε φυγοκέντρηση στις 

12.000 στροφές ανά λεπτό για 15 λεπτά. H φυγοκέντρηση διαχωρίζει το µίγµα σε 3 

φάσεις: Στην οργανική φάση (κόκκινου χρώµατος) που περιέχει τις πρωτεΐνες, στην 

µεσόφαση που περιέχει το DNA και στην υδατική φάση (άχρωµη) που περιέχει το 

RNA. Για την κατακρύµνιση του RNA, η υδατική φάση επωάζεται µε ισοπροπανόλη 

και κατόπιν φυγοκεντρείται στις 12.000 στροφές ανά λεπτό για 10 λεπτά. Έπειτα το 

RNA ξεπλύνεται µε 75 % αιθανόλης και επαναδιαλυµατοποιείται σε Η2Ο. Για την 

µέτηση της ποσότητας και της καθαρότητας του RNA µετρούνται οι απορροφήσεις στα 

260 nm και στα 280 nm. Τα δείγµατα του RNA φυλάσσονται στους –80 oC µέχρι να 

χρησιµοποιηθούν στο PCR. 

2.16 Μέθοδος εκλεκτικής επέκτασης του RNA µε χρήση ειδικής πολυµεράσης 

(RT-PCR) 

Υλικά και συσκευές     
Ένζυµο αντίστροφης µεταγραφάσης: Thermoscript RT (Life Technologies, HΠΑ) 

Ένζυµο πολυµεράσης: Platinum Taq DNA polymerase (Life Technologies, HΠΑ) 

∆ιθειοθρεϊτόλη (Sigma, ΗΠΑ) 

Μίγµα ολιγονουκλεοτιδίων: dNTPs (Life Technologies, HΠΑ) 

Τυχαία εξαµερή: random hexamers (Life Technologies, HΠΑ) 

Tris acetate, οξικό κάλιο, οξικό µαγνήσιο, MgCl2 (Life Technologies, HΠΑ) 

Primers για Fas ligand: Sense 5’-CAG CCC CTG AAT TAC CCA TGT C-3’ 

   Antisense 5’-CAC TCC AGA GAT CAA AGC AGT CC-3’  

Primers για ακτίνη:  5’-CAΤ CCΤ GTC GGC AAT GCC AGG-3’ 

   5’-CTT CCT GGG CAT GGA GTC CTG-3’  

∆είκτες γνωστού µοριακού βάρους (Life Technologies, HΠΑ) 

Συσκευή PCR, Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης 

∆ιαλύµατα    

∆ιάλυµα διθειοθρεϊτόλης: 
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Το διάλυµα περιέχει 0,1 M διθειοθρεϊτόλης. 

∆ιάλυµα ολιγονουκλεοτιδίων (dNTPs): 

Το διάλυµα περιέχει 10 mM µίγµατος ολιγονουκλεοτιδίων. 

∆ιάλυµα τυχαίων εξαµερών (random hexamers): 

Το διάλυµα περιέχει 50 ng/µl µίγµατος τυχαίων εξαµερών, που είναι 

πρωταρχικά τµήµατα συµπληρωµατικά της 5’ – 3’ poly- (A) περιοχής του mRNA. 

∆ιάλυµα σύνθεσης cDNA: 

Το διάλυµα περιέχει 250 mM Tris acetate (pH 8,4), 375 mM οξικό κάλιο, 40 

mM οξικό µαγνήσιο. 

∆ιάλυµα MgCl2: 

Το διάλυµα περιέχει 50 mΜ MgCl2. 

Μέθοδος  

Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης ανάστροφης µεταγραφής (RT-PCR) 

είναι µία in vitro µέθοδος για τoν προσδιορισµό του mRNA στα κυτταρικά 

εκχυλίσµατα. Η µέθοδος χωρίζεται σε δύο µέρη: Στην µετατροπή του mRNA σε 

συµπληρωµατικό DNΑ (cDNA) και στην σύνθεση µεγάλης ποσότητας του γονιδίου 

που µας ενδιαφέρει από το cDNA. Η µετατροπή του RNA σε cDNA  γίνεται µε τη 

βοήθεια του ενζύµου αντίστροφη µεταγραφάση. Το ένζυµο για να ξεκινήσει τη 

σύνθεση του cDNA χρειάζεται ένα πρωταρχικό τµήµα συµπληρωµατικό της 5’ – 3’ 

poly- (A) περιοχής του mRNA. Η σύνθεση γίνεται µε την προσθήκη 

ολιγονουκλεοτιδίων (dNTPs). Το cDNA που προκύπτει χρησιµοποιείται για την 

αντιγραφή συγκεκριµµένης αλληλουχίας DNA που καθορίζεται από πρωταρχικά 

τµήµατα (primers) ειδικά για το γονίδιο που θέλουµε να αντιγραφεί. Η διαδικασία 

γίνεται παρουσία ειδικής θερµοάντοχης πολυµεράσης. Η διαδικασία περιλαµβάνει 

διαδοχικά: α. Αποδιάταξη του cDNA στους 95 oC, β. Ψύξη του DNA στους 25 oC για 

την επικόλληση των primers στα συµπληρωµατικά κοµµάτια του DNA και γ. 

Αντιγραφή  συγκεκριµένης αλληλουχίας DNA που καθορίζεται από τα primers 

παρουσία ολιγονουκλεοτιδίων (dNTPs) και της πολυµεράσης. Η παραπάνω διαδικασία 

επαναλαµβάνεται αρκετές φορές, έτσι ώστε να  δηµιουργηθούν πολλά αντίγραφα του 

γονιδίου. Το προϊόν διαχωρίζεται και ταυτοποιείται µετά από ηλεκτροφόρηση σε 

πήκτωµα αγαρόζης. Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής:  

Αντίστροφη µεταγραφή (RT): 
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Το RNA που αποµονώνεται όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 2.15, 

επωάζεται παρουσία του ενζύµου Thermoscript RT µε µίγµα dNTPs σε διάλυµα 

σύνθεσης cDNA, 0,1 Μ διθειοθρεϊτόλη, και διάλυµα τυχαίων εξαµερών. Το µίγµα 

επωάζεται σε συσκευή PCR στους 65 oC για 5 λεπτά.  

Aλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR): 

Το cDNA επωάζεται παρουσία των primers για το Fas ligand (ή των primers για 

την ακτίνη), µίγµατος dNTPs, διαλύµατος MgCl2, διαλύµατος PCR και Platinum Taq 

DNA πολυµεράσης. Το µίγµα επωάζεται σε συσκευή PCR στις συνθήκες που 

περιγράφηκαν παραπάνω για 35 κύκλους. Η αντιγραφή για το γονίδιο του Fas ligand  

γίνεται στους 60 oC, ενώ για το γονίδιο της ακτίνης, στους 55 oC. 

Ηλεκτροφόρηση 

Για την ανίχνευση των γονιδίων, τα δείγµατα τοποθετούνται σε συσκευή 

οριζόντιας ηλεκτροφόρησης σε πηκτή αγαρόζης που περιέχει βρωµιούχο αιθίδιο. Η 

συσκευή συνδέεται µε τροφοδοτικό, εφαρµόζεται σταθερή τάση και αφήνεται να 

διαχωριστεί το DNA. Πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός ανάλογα µε το µοριακό βάρος. 

Ο υπολογισµός του µοριακού βάρους των γονιδίων είναι εφικτός µε τη χρήση των 

δεικτών γνωστού µοριακού βάρους που τρέχουν παράλληλα µε τα άγνωστα δείγµατα. 

Το βρωµιούχο αιθίδιο δεσµεύεται από το DNA, το οποίο ανιχνεύεται µε συσκευή 

υπεριώδους φωτός. 
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2.17 Προετοιµασία δειγµάτων για µέτρηση πρωτεΐνης Bcl-2 

Υλικά και συσκευές     
Φυσιολογικός ορός: ∆ιάλυµα ΝaCl 0.9% 

Tris, EDTA, PMSF, Pepstatin, Leupeptin  (Sigma, ΗΠΑ) 

∆ιαλύµατα    

∆ιάλυµα λύσης: 

Το διάλυµα περιέχει 50 mΜ Tris και 5 mM EDTA. 1 µg/ml Leupeptin. Πριν τη 

χρήση προστίθενται 0,2 mM PMSF, 1 µg/ml Pepstatin και 0,5 µg/ml Leupeptin. 

 Μέθοδος 

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε 25 cm2 φλάσκες καλλιεργειών, σε συγκέντρωση 

106 κύτταρα / φλάσκα. Στο τέλος των πειραµάτων, τα κύτταρα φυγοκεντρούνται σε 800 

στροφές ανά λεπτό και επαναδιαλυµατοποιούνται σε 2 ml διαλύµατος ΝaCl 0,9%.  

Έπειτα τα δείγµατα χωρίζονται σε δύο ίσα µέρη και το ένα χρησιµοποιείται για την 

µέτρηση της πρωτεΐνης Bcl-2 και το άλλο για τη µέτρηση των ολικών πρωτεϊνών.  

Προετοιµασία δειγµάτων για µέτρηση πρωτεΐνης Bcl-2  

Τα κύτταρα ξεπλύνονται µία φορά µε φυσιολογικό ορό, φυγοκεντρούνται σε 

800 στροφές ανά λεπτό για 10 λεπτά και αποµακρύνεται το υπερκείµενο διάλυµα. Επα-

ναδιαλυµατοποιούνται σε διάλυµα λύσης, που περιέχει απορρυπαντικό και επωάζονται 

για 30 λεπτά στον πάγο µε συνεχή ανάδευση. Τελικά φυγοκεντρούνται σε 3.000 

στροφές ανά λεπτό για 5 λεπτά και τα υπερκείµενα συλλέγονται σε σωληνάρια στους –

80 οC µέχρι να αναλυθούν για την πρωτεΐνη Bcl-2.  

2.18 Ανοσοενζυµατική µέθοδος µέτρησης Bcl-2 (ELISA) 

Υλικά και συσκευές     
Mικροπλάκες 96-οπών επικαλυµµένες µε µονοκλωνικό αντίσωµα ανεπτυγµένο σε 

ποντίκι κατά της πρωτεΐνης Bcl-2 (Oncogene, Cambridge, MA) 

Μονοκλωνικό αντίσωµα ανεπτυγµένο σε ποντίκι κατά της πρωτεΐνης Bcl-2 σηµασµένο 

µε φλουορεϊσκίνη (Oncogene, Cambridge, MA) 

Πολυκλωνικό αντίσωµα ανεπτυγµένο σε κουνέλι κατά της φλουορεϊσκίνης σηµασµένο 

µε το ένζυµο ΗRP (Oncogene, Cambridge, MA) 

Λυοφιλοποιηµένη πρωτεΐνη Bcl-2 (Oncogene, Cambridge, MA) 
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∆ιάλυµα χρωµογόνου (τετραµεθυλβενζιδίνης) (Oncogene, Cambridge, MA) 

∆ιάλυµα τερµατισµού: 2,5 Ν θειικό οξύ 

∆ιάλυµα έκπλυσης: ∆ιάλυµα 2 % χλωροακεταµίδιου 

Φωτόµετρο ELISA (Anthos Reader 2001)  

Μέθοδος  

Ο προσδιορισµός της πρωτεΐνης Bcl-2 γίνεται µε ανοσοενζυµατική µέθοδο Elisa 

τύπου «sandwich». Η µέθοδος χρησιµοποιεί δύο αντισώµατα που συνδέονται µε την 

πρωτεΐνη Bcl-2 δηµιουργώντας ένα σύµπλοκο. Το ένα αντίσωµα είναι συνδεδεµένο σε 

σταθερή επιφάνεια και το άλλο είναι συνδεδεµένο µε φλουορεϊσκίνη. Το σύµπλοκο 

ανιχνεύεται µετά από τη σύζευξή του µε αντίσωµα κατά της φλουορεϊσκίνης, 

συνδεδεµένο µε το ένζυµο HRP, το οποίο καταλύει την αντίδραση της τετρα-

µεθυλβενζιδίνης από άχρωµο σε µπλε διάλυµα. Η ένταση του χρώµατος µετράται σε 

φωτόµετρο και είναι ευθέως ανάλογη της ποσότητας της Bcl-2. Η µέθοδος έχει την ίδια 

ευαισθησία στην ανίχνευση ανάµεσα στα µονοµερή, οµοδιµερή και ετεροµερή της Bcl-

2. Αναλυτικά η διαδικασία είναι η εξής: Τα δείγµατα που αναλύονται προετοιµάζονται 

µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2.17. Σε πηγάδια επίπεδου 

πυθµένα, που είναι επιστρωµένα µε µονοκλωνικό αντίσωµα κατά της πρωτεΐνης Bcl-2, 

προστίθεται µικρή ποσότητα δείγµατος, µαζί µε ένα δεύτερο µονοκλωνικό αντίσωµα 

κατά της Bcl-2, σηµασµένο µε φλουορεϊσκίνη και επωάζονται για 2 ώρες σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Στο τέλος της επώασης, τα πηγάδια ξεπλένονται 3 φορές µε 

διάλυµα έκπλυσης που περιέχει 2% χλωροακεταµίδιο. Προστίθεται πολυκλωνικό 

αντίσωµα κατά της φλουορεϊσκίνης, ανεπτυγµένο σε κουνέλι,  σηµασµένο µε το ένζυµο 

HRP και το σύστηµα αφήνεται να αντιδράσει για 30 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Τα πηγάδια ξεπλένονται ξανά 3 φορές, µε διάλυµα έκπλυσης, για να αποµακρυνθεί η 

περίσσεια του αντισώµατος που δεν αντέδρασε. Επειτα προστίθεται το χρωµογόνο 

διάλυµα που περιέχει τετραµεθυλβενζιδίνη και αφήνονται να αντιδράσουν στο σκοτάδι. 

Μετά από 30 λεπτά η αντίδραση τερµατίζεται µε την προσθήκη διαλύµατος θειικού 

οξέος 2,5 Ν. Η ένταση του χρώµατος µετράται στα 450 nm µε µήκος κύµατος 

αναφοράς τα 595 nm. Παράλληλα µε τη µέτρηση των αγνώστων δειγµάτων, µετρούνται 

γνωστές συγκεντρώσεις Bcl-2, από τις οποίες και σχεδιάζεται καµπύλη αναφοράς. Οι 

συγκεντρώσεις των αγνώστων δειγµάτων υπολογίζονται µε βάση την καµπύλη 

αναφοράς του εκάστοτε πειράµατος. Η ευαισθησία της µεθόδου είναι 0,435 µονάδες 

  



 Υλικά και Μέθοδοι 73 

Bcl-2/ml, όπου 1 µονάδα Bcl-2 ισοδυναµεί µε την ποσότητα Bcl-2 που περιέχουν 5,6 x 

104 κύτταρα (HL60).  

Στατιστική ανάλυση αποτελεσµάτων 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε αριθµούς κυττάρων (µέθοδοι µέτρησης 

θνησιµότητας ή απόπτωσης µε χρώση του DNA), φωτοµετρικές µονάδες 

(αποτελέσµατα από φωτόµετρο) και σε οπτική πυκνότητα (αποτελέσµατα από τις 

µεθόδους ανοσοαποτύπωσης ή RT-PCR). Όπου είναι εφικτό, τα αποτελέσµατα 

κανονικοποιούνται ως προς ολική πρωτεΐνη  ή ως προς το επί τοις εκατό (%) σε σχέση 

µε τις µετρήσεις αναφοράς.  

Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιούνται οι 

δοκιµασίες απλής (one-way) και παραγοντικής (factorial) ανάλυσης της 

µεταβλητότητας (ANOVA). Για τη συγκριτική µελέτη απόλυτων τιµών 

χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι Student’s test (t-test), post hoc, Fisher’s least significance 

difference και Newman-Keuls. Τέλος, για την ανάλυση των αποτελεσµάτων που είναι 

εκφρασµένα ως προς το επί τοις εκατό σε σχέση µε τις µετρήσεις αναφοράς 

χρησιµοποιείται η µη παραµετρική µέθοδος Kruskal-Wallis για τον έλεγχο της 

οµοιογένειας των δειγµάτων. Κάθε πείραµα γίνεται τουλάχιστον τέσσερεις φορές  µε 

σκοπό τον περιορισµό του τυπικού σφάλµατος. Για να εξασφαλιστεί η ορθότητα των 

στατιστικών αναλύσεων χρησιµοποιούνται τα προγράµµατα NCSS και Statistica. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Ι. ΒΑΣΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ PC12 

Α. Επίδραση του ορού στο ρυθµό πολλαπλασιασµού των PC12 κυττάρων  

Τροφικοί παράγοντες ρυθµίζουν το ρυθµό του κυτταρικού πολλαπλασιασµού. 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης της κυτταρικής σειράς PC12 στο εργαστήριο µας 

µελετήσαµε την επίδραση των τροφικών παραγόντων στο ρυθµό πολλαπλασιασµού 

των κυττάρων. Τα κύτταρα επωάστηκαν σε συνθήκες απουσίας ή παρουσίας ορού από 

λίγες ώρες έως και µερικές ηµέρες. Η µέτρηση των ζωντανών κυττάρων έγινε µε τη 

µέθοδο του ΜΤΤ στην οποία ο αριθµός των ζωντανών κυττάρων ανάγεται σε µονάδες 

µέτρησης οπτικής πυκνότητας (optical density). Τη χρονική στιγµή 0 η οπτική 

πυκνότητα ήταν 0,571 + 0,032 µονάδες (µέσος όρος + τυπικό σφάλµα) που 

αντιστοιχούσε σε 60.000 κύτταρα. 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 1 (µαύρη γραµµή) ο ορός προκάλεσε σταδιακή 

αύξηση του αριθµού των κυττάρων.  Συγκεκριµένα, µετά από 12 ώρες έκθεσης των 

κυττάρων στον ορό, η οπτική πυκνότητα αυξήθηκε σε 0,875 + 0,041 µονάδες σε σχέση 

µε τη χρονική στιγµή 0. Μετά από 2 ηµέρες έκθεσης στον ορό, ο αριθµός των 

κυττάρων διπλασιάστηκε. Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε προηγούµενες µελέτες, 

όπου αναφέρεται ότι τα µη διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 χρειάζονται 2-3 µέρες για 

να διπλασιαστούν σε κανονικές συνθήκες καλλιέργειας.  

Αντίθετα, η έλλειψη ορού από το υλικό καλλιέργειας µείωσε τον 

πολλαπλασιασµό των κυττάρων. Στο σχήµα 1 (διακεκοµµένη γραµµή) φαίνεται ότι η 

επίδραση του ορού στα PC12 κύτταρα εξαρτάται από το χρόνο. Μετά από 6 ώρες 

έκθεσης των κυττάρων σε συνθήκες χωρίς ορό, η οπτική πυκνότητα ήταν 0,616 + 0,027 

µονάδες. Ήταν µειωµένη στατιστικώς σηµαντικά µε πιθανότητα p< 0,05 σε σχέση µε 

τα κύτταρα αναφοράς (κύτταρα που επωάστηκαν το ίδιο χρονικό διάστηµα σε 

συνθήκες µε ορό). Μετά από 12 ώρες τα κύτταρα άρχισαν να πεθαίνουν και η οπτική 

πυκνότητα µειώθηκε σε 0,512 + 0,008 µονάδες σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς. Οι 

τιµές στο πείραµα είναι ο µέσος όρος + τυπικό σφάλµα πέντε τουλάχιστον πειραµάτων. 
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Σχήµα 1:  Επίδραση του ορού στον ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων PC12. Ο ορός αύξησε 

τον ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων PC12 (µαύρη γραµµή) στατιστικώς σηµαντικά σε σχέση µε 

τα κύτταρα που επωάστηκαν το ίδιο χρονικό διάστηµα σε συνθήκες χωρίς ορό (διακεκοµµένη γραµµή). 

Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,05 και ο διπλός 

αστερίσκος (**) στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,01 σε σχέση µε τα κύτταρα 

αναφοράς. 

 

Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν µε αντίστοιχες µετρήσεις, µε τη µέθοδο try-

pan blue. Τα κύτταρα επωάστηκαν σε συνθήκες απουσίας και παρουσίας ορού από 1 

έως 5 ηµέρες (Πίνακας Ι). Μετά από 4 µέρες έκθεσης των κυττάρων PC12 σε συνθήκες 

χωρίς ορό, περίπου 70,0 + 9,2% του πληθυσµού των κυττάρων είχαν πεθάνει. Η 

µέτρηση της θνησιµότητας µε τη µέθοδο trypan blue χρησιµοποιήθηκε στις µετρήσεις 

όπου τα κύτταρα είχαν επωαστεί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα (ηµέρες) σε συνθήκες 

χωρίς ορό. Η µέθοδος αυτή µπορεί να διαχωρίσει τα νεκρά από τα ζωντανά κύτταρα 

ενώ δεν µπορεί να διαχωρίσει τα κύτταρα που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της 

απόπτωσης.  

 

 
 

                                 1η ηµέρα               2η ηµέρα     4η ηµέρα      5η ηµέρα 

 

Απουσία ορού      53,85 + 4,44% 61,91 + 0,1%   70,0 + 9,2%   85,28 + 1,55% 
 

Πίνακας I: Επίδραση του ορού στη θνησιµότητα των κυττάρων PC12. 
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Β. Επίδραση του ορού στο ρυθµό απόπτωσης των κυττάρων PC12  

Η απουσία τροφικών παραγόντων είναι ένας από τους κύριους τρόπους για να 

προκαλέσουµε απόπτωση σε ένα κύτταρο. Για να αναλύσουµε την ευαισθησία και την 

επαναληπτικότητα της µεθόδου στο εργαστήριο µας, έγιναν τα παρακάτω πειράµατα. 

Επωάσαµε τα κύτταρα σε συνθήκες απουσίας ή παρουσίας ορού από λίγες ώρες έως 

και µερικές ηµέρες.  Η µέτρηση της απόπτωσης έγινε µε τη µέθοδο της µέτρησης των 

θραυσµάτων του DNA. Στο τελικό στάδιο της µεθόδου, το ποσό των θραυσµάτων του 

DNA αναγόταν σε φωτοµετρικές µονάδες. Αυτό το ποσό ήταν ευθέως ανάλογο µε το 

ποσό των κυττάρων που βρίσκονταν σε απόπτωση. Κάθε φωτοµετρική µονάδα 

αντιστοιχεί περίπου σε 12.500 αποπτωτικά κύτταρα. Όπως ήταν αναµενόµενο, η 

έλλειψη ορού από το θρεπτικό υλικό καλλιέργειας προκάλεσε σηµαντική αύξηση της 

απόπτωσης σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς (κύτταρα που είχαν επωαστεί το ίδιο 

χρονικό διάστηµα σε συνθήκες µε ορό). Συγκεκριµένα, µετά από 24 ώρες έκθεσης των 

κυττάρων σε συνθήκες χωρίς ορό, η οπτική πυκνότητα που µετρήθηκε ήταν 1,016 + 

0,019 µονάδες. ∆ηλαδή αυξηµένη στατιστικώς σηµαντικά (p<0,01), σε σχέση µε τα 

κύτταρα αναφοράς στα οποία η οπτική πυκνότητα ήταν 0,264 + 0,078 µονάδες (Σχήµα 

2). 

 

 
Σχήµα 2:  Επίδραση του ορού στην απόπτωση των κυττάρων PC12. Η έλλειψη τροφικών 

παραγόντων αύξησε την απόπτωση των κυττάρων PC12 (διακεκοµµένη γραµµή) στατιστικώς σηµαντικά 

σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς (µαύρη γραµµή). Ο διπλός αστερίσκος (**) υποδηλώνει στατιστικώς 

σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,01 σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς (κύτταρα που 

επωάστηκαν το ίδιο χρονικό διάστηµα σε συνθήκες µε ορό). 
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ΙΙ. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙ∆ΩΝ ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ  PC12  

Α. Τα δέλτα και κάπα οπιοειδή επιδρούν στην απόπτωση των κυττάρων PC12  

Τα χρωµιόφιλα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων και τα νεοπλαστικά 

κύτταρα όγκων του µυελού παράγουν οπιοειδή πεπτίδια (Bloch et al., 1986; Farin et al., 

1990; Giraud et al., 1982; Yoshimasa et al., 1982). Οπιοειδή πεπτίδια παράγονται και 

από την κυτταρική σειρά φαιοχρωµοκυττώµατος επίµυος PC12 (Margioris et al., 1992). 

Έχει επίσης βρεθεί ότι τα οπιοειδή πεπτίδια κ επηρεάζουν βασικές λειτουργίες των 

κυττάρων PC12 όπως για παράδειγµα, την έκκριση των κατεχολαµινών (Dermitzaki et 

al., 2001) και το ρυθµό πολλαπλασιασµού τους (Venihaki et al., 1996). Για να 

µελετήσουµε το µηχανισµό µε τον οποίο τα οπιοειδή ελαττώνουν το ρυθµό 

πολλαπλασιασµού, διερευνήσαµε την επίδραση των οπιοειδών στην απόπτωση των 

κυττάρων PC12.  

Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες χωρίς ορό σε συνδυασµό µε τα οπιοειδή 

πεπτίδια (DAGO, DSLET, U-69593 και DADLE) σε συγκέντρωση 10-6 Μ. Τα κύτταρα 

εκτέθηκαν επίσης σε συνθήκες χωρίς ορό τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ως κύτταρα 

αναφοράς. Οι επωάσεις έγιναν σε χρονικό διάστηµα από 2,5 ώρες έως και 5 ηµέρες. 

Στο τέλος των επωάσεων, παρασκευάστηκαν κυτταρικά εκχυλίσµατα που 

χρησιµοποιήθηκαν για τη µέτρηση της απόπτωσης µε τη µέθοδο της µέτρησης των 

θραυσµάτων του DNA. Στο σχήµα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τα οπιοειδή 

πεπτίδια DSLET (ειδικός αγωνιστής του υποδοχέα δέλτα-2 των οπιοειδών) και U-

69593 (ειδικός αγωνιστής του υποδοχέα κάπα των οπιοειδών). Ενώ η έλλειψη ορού 

αύξησε την απόπτωση των κυττάρων, και τα δύο οπιοειδή προκάλεσαν παροδική 

µείωση στην απόπτωση από την έλλειψη τροφικών παραγόντων. Η δράση των 

οπιοειδών στην απόπτωση είχε σταθερό χρόνο εµφάνισης (3 ώρες) ακόµα και σε 

πειράµατα που επαναλήφθηκαν µετά από 1 χρόνο.  

Στο σχήµα 4 φαίνεται ότι η επίδραση των δύο οπιοειδών στην απόπτωση των 

PC12 κυττάρων είναι χρονοεξαρτώµενη. Τα οπιοειδή προκάλεσαν µείωση στην 

απόπτωση των κυττάρων στις 3 ώρες και λιγότερο στις 2,5 ή στις 6 ώρες. Αυτό 

υποδεικνύει ότι η δράση των οπιοειδών ήταν παροδική. 

Τα οπιοειδή πεπτίδια DAGO (συνθετικός αγωνιστής του υποδοχέα µ των 

οπιοειδών) και DADLE (συνθετικός αγωνιστής των υποδοχέων δέλτα και µ των 
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οπιοειδών) δεν είχαν καµία επίδραση στην απόπτωση των PC12 κυττάρων (τα 

δεδοµένα παραλείπονται). 

Σχήµα 3:  Τα οπιοειδή αναστέλλουν παροδικά την απόπτωση των κυττάρων PC12. Τα κύτταρα 

εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων (control) + 10-6 M DSLET (DSLET) + 10-6 M 

U-69593 (U-69593) από 2,5 ώρες έως και 5 ηµέρες. Όπως αναµένεται η έλλειψη του ορού προκάλεσε 

χρονοεξαρτώµενη αύξηση στην απόπτωση των κυττάρων (control). Και τα δύο οπιοειδή µείωσαν την 

επαγώµενη απόπτωση λόγω έλλειψης τροφικών παραγόντων στις 3 ώρες. Ο διπλός αστερίσκος (**) 

υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,01 σε σχέση µε τα κύτταρα 

αναφοράς. 

 

 

 

 

Σχήµα 4:  Η δράση των οπιοειδών στην απόπτωση των κυττάρων PC12 είναι χρονοεξαρτώµενη. Τα 

κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων µε 10-6 M DSLET (DSLET) ή µε 10-6 

M U-69593 (U-69593) για 2,5, 3 και 6 ώρες. Η δράση των οπιοειδών στην απόπτωση είχε σταθερό χρόνο 

εµφάνισης (3 ώρες). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται ως ποσοστό (%) των κυττάρων αναφοράς + 

τυπικό σφάλµα. Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα 

p<0,05 και ο διπλός αστερίσκος (**) στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,01 σε 

σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς. 
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Β. Η επίδραση των οπιοειδών είναι ορατή µόνο υπό συνθήκες έλλειψης τροφικών 

παραγόντων  

Τα οπιοειδή αναστέλλουν παροδικά την επαγόµενη απόπτωση λόγω έλλειψης 

τροφικών παραγόντων στα κύτταρα PC12. Για να εξετάσουµε αν η δράση των 

οπιοειδών στην απόπτωση των κυττάρων PC12 εξαρτάται από την ύπαρξη τροφικών 

παραγόντων, έγιναν τα παρακάτω πειράµατα. Εκθέσαµε τα κύτταρα σε συνθήκες 

παρουσίας ή απουσίας ορού σε συνδυασµό µε 10–6 M DSLET ή U-69593 για 3 ώρες. 

Στο σχήµα 5 φαίνεται ότι τα οπιοειδή δεν ανέστειλαν την απόπτωση των κυττάρων 

όταν επωάστηκαν σε συνθήκες παρουσίας ορού. Αναλυτικά, η απόπτωση των 

κυττάρων που επωάστηκαν σε συνθήκες: (α) παρουσίας ορού για 3 ώρες ήταν 0,32 + 

0,02 φωτοµετρικές µονάδες, (β) σε 10–6 Μ DSLET παρουσία ορού ήταν 0,332 + 0,03 

φωτοµετρικές µονάδες και (γ) σε 10–6 Μ U-69593 παρουσία ορού ήταν 0,38 + 0,06 

φωτοµετρικές µονάδες. Επίσης, η απόπτωση των κυττάρων που επωάστηκαν σε 

συνθήκες απουσίας τροφικών παραγόντων για 3 ώρες ήταν 0,844 + 0,08 φωτοµετρικές 

µονάδες. Έτσι, φαίνεται ότι η παρουσία των οπιοειδών δεν µεταβάλλει το 

προστατευτικό αποτέλεσµα του ορού στην απόπτωση των κυττάρων PC12.  

 

       
Σχήµα 5: Τα οπιοειδή δεν επηρεάζουν την απόπτωση σε συνθήκες παρουσίας τροφικών 

παραγόντων. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες παρουσίας ή απουσίας τροφικών παραγόντων 

(control) σε συνδυασµό µε 10–6 M DSLET (DSLET) ή 10–6 M U-69593 (U-69593) για 3 ώρες. Τα 

οπιοειδή ανέστειλαν µόνο την απόπτωση των κυττάρων που βρίσκονταν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών 

παραγόντων. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται ως µέσοι όροι + τυπικό σφάλµα από 3 πειράµατα. Ο 

αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,05 και ο διπλός 

αστερίσκος (**) στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,01 ανάµεσα στα κύτταρα που 

επωάστηκαν: (α) µε ή χωρίς ορό (αριστερά), (β) µε ή χωρίς ορό σε συνδυασµό µε 10–6 M DSLET (µέση), 

(γ) µε ή χωρίς ορό σε συνδυασµό µε 10–6 M U-69593 (δεξιά). 
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Γ. Συγκριτική µελέτη της επίδρασης των οπιοειδών και του ορού στην απόπτωση 

και τον πολλαπλασιασµό των PC12 κυττάρων   

Όπως αναφέραµε τα οπιοειδή και ο ορός προστατεύουν τα κύτταρα PC12 από 

την απόπτωση που προκαλεί η έλλειψη τροφικών παραγόντων. Στο σχήµα 6 φαίνονται 

οι επιδράσεις των οπιοειδών και του ορού στην απόπτωση των κυττάρων. 3 ώρες 

επώασης των κυττάρων µε 10–6 M DSLET µείωσε την απόπτωση των κυττάρων PC12 

σε 62,4 + 4% δηλ. στατιστικώς σηµαντικά (p<0,01) σε σύγκριση µε τα κύτταρα 

αναφοράς (κύτταρα που επωάστηκαν σε συνθήκες χωρίς ορό για 3 ώρες). Η επώαση 

των κυττάρων µε 10–6 M U-69593 µείωσε την απόπτωση σε 67 + 9% (p<0,05) ενώ η 

επώαση των κυττάρων παρουσία ορού µείωσε την απόπτωση σε 45 + 5% (p<0,05) σε 

σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς. 

 

     
Σχήµα 6:  Τα οπιοειδή και ο ορός εµφανίζουν αντι-αποπτωτική δράση στα κύτταρα PC12. Τα 

κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων (control), σε 10–6 M U-69593 (U-

69593), σε 10–6 M DSLET (DSLET) και σε ορό (    ) για 3 ώρες. Τόσο τα οπιοειδή όσο και ο ορός 

ανέστειλαν την απόπτωση που προκαλεί η έλλειψη τροφικών παραγόντων στα κύτταρα PC12. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται ως ποσοστό (%) της απόπτωσης που εµφανίζουν τα κύτταρα αναφοράς + 

τυπικό σφάλµα. Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα 

p<0,05 και ο διπλός αστερίσκος (**) στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,01 σε 

σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς. 

 

 

Στη συνέχεια, επαναλήφθηκαν οι παραπάνω επιδράσεις στα κύτταρα και 

µετρήθηκε ο πολλαπλασιασµός τους µε τη µέθοδο του ΜΤΤ. Στο σχήµα 7 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του πολλαπλασιασµού. Η επίδραση των οπιοειδών ή 

του ορού για 3 ώρες δεν µετέβαλλε τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων. 
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Σχήµα 7:  Τα οπιοειδή και οι τροφικοί παράγοντες δεν επηρεάζουν τον πολλαπλασιασµό των 

κυττάρων PC12. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων (control), σε 10–6 

M U-69593 (U-69593), σε 10–6 M DSLET (DSLET) και σε ορό (    ) για 3 ώρες. Παρόλο που τόσο τα 

οπιοειδή όσο και ο ορός µείωσαν την απόπτωση των κυττάρων PC12 δεν µετέβαλλαν τον ρυθµό 

πολλαπλασιασµού τους. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε φωτοµετρικές µονάδες  +  τυπικό σφάλµα 

από 3 πειράµατα. 

∆. Η επίδραση των οπιοειδών στην απόπτωση έχει σταθερή  χρονική διάρκεια  

Όπως αναφέραµε, τα οπιοειδή είχαν αντι-αποπτωτική δράση στα κύτταρα PC12 

που βρίσκονταν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων. Για να διευκρινίσουµε 

αν η δράση των οπιοειδών εξαρτάται από το χρόνο που τα κύτταρα βρίσκονταν σε 

συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων, έγιναν τα παρακάτω πειράµατα.  

Εκθέσαµε κύτταρα στις εξής συνθήκες: χωρίς ορό σε συνδυασµό µε 10–6 M 

DSLET, χωρίς ορό σε συνδυασµό µε 10–6 M U-69593 και µε ορό για 3 ώρες. Επίσης, 

επωάσαµε κύτταρα σε συνθήκες χωρίς ορό για 3 ώρες (κύτταρα αναφοράς (Α)). Στη 

δεύτερη σειρά πειραµάτων, εκθέσαµε κύτταρα στις παρακάτω συνθήκες: απουσίας 

ορού για 3 ώρες και στη συνέχεια τα επωάσαµε στις εξής συνθήκες: χωρίς ορό σε 

συνδυασµό µε 10–6 M DSLET, χωρίς ορό σε συνδυασµό µε 10–6 M U-69593 και µε ορό 

για άλλες 3 ώρες. Επίσης, επωάσαµε κύτταρα σε συνθήκες χωρίς ορό για 6 ώρες 

(κύτταρα αναφοράς (Β)). Μετά το τέλος των επωάσεων µετρήσαµε την απόπτωση και 

τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο σχήµα 8. Φαίνεται ότι η αντι-αποπτωτική δράση 

των οπιοειδών διατηρείται ανεξάρτητα από το διάστηµα που τα κύτταρα βρίσκονταν σε 

συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων. Συγκεκριµένα, τα κύτταρα αναφοράς (Α) 

είχαν απόπτωση 0,6 + 0,07 φωτοµετρικές µονάδες ενώ τα κύτταρα που εκτέθηκαν για 3 

ώρες σε: (α) DSLET µείωσαν την απόπτωση σε 0,37 + 0,02 φωτοµετρικές µονάδες, (β) 
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U-69593 µείωσαν την απόπτωση σε 0,402 + 0,05 φωτοµετρικές µονάδες και (γ) ορό 

µείωσαν την απόπτωση σε 0,128 + 0,02 φωτοµετρικές µονάδες. Τα κύτταρα αναφοράς 

(Β) είχαν απόπτωση 0,844 + 0,08 φωτοµετρικές µονάδες ενώ τα κύτταρα που τις 3 

τελευταίες ώρες εκτέθηκαν σε: (α) DSLET µείωσαν την απόπτωση από 0,844 + 0,08 σε 

0,59 + 0,08 φωτοµετρικές µονάδες, (β) U-69593 µείωσαν την απόπτωση σε 0,64 + 0,06 

φωτοµετρικές µονάδες και (γ) ορό µείωσαν την απόπτωση σε 0,32 + 0,02 φωτοµετρικές 

µονάδες.  

Συµπερασµατικά, παρ΄ όλο που τα επίπεδα της απόπτωσης αυξήθηκαν στο 

δεύτερο µέρος του πειράµατος, τα οπιοειδή όπως και ο ορός εµφάνισαν την ίδια αντι-

αποπτωτική δράση στο ίδιο χρονικό διάστηµα (3 ώρες). Τα αποτελέσµατα αυτά 

πιθανόν να υποδηλώνουν ότι τα οπιοειδή ενεργοποιούν έναν αντιαποπτωτικό 

µηχανισµό στα κύτταρα PC12. 

 
 

Σχήµα 8:  Η αντι-αποπτωτική δράση των οπιοειδών έχει σταθερή χρονική διάρκεια.  Αριστερά: Τα 

κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων (control), µε 10–6 M U-69593 (U-

69593), µε 10–6 M DSLET (DSLET) και µε ορό (    ) για 3 ώρες. ∆εξιά: Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε 

συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων (control) για 6 ώρες όπου τις τελευταίες 3 ώρες εκτέθηκαν σε: 

10–6 M U-69593 (U-69593), 10–6 M DSLET (DSLET) και ορό (     ). Παρ΄ όλο που τα κύτταρα που 

επωάστηκαν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε συνθήκες χωρίς ορό (δεξιά) είχαν υψηλότερα ποσοστά 

απόπτωσης, τα οπιοειδή και ο ορός εµφάνισαν την ίδια αντι-αποπτωτική δράση. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται σε φωτοµετρικές µονάδες + τυπικό σφάλµα από 3 πειράµατα. Ο αστερίσκος (*) 

υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,05 και ο διπλός αστερίσκος (**) 

στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,01 σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς (Α) ή (Β). 
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Ε. Οι ανταγωνιστές των οπιοειδών υποδοχέων αναστέλλουν την δράση των 

οπιοειδών στην απόπτωση των κυττάρων PC12  

Τα οπιοειδή (DSLET, U-69593) που εµφάνισαν αντι-αποπτωτική δράση στα 

κύτταρα PC12 είναι αγωνιστές των οπιοειδών υποδοχέων δέλτα-2 και κάπα, 

αντίστοιχα. Για να διευκρινίσουµε αν τα οπιοειδή χρησιµοποιώντας τους κλασσικούς 

υποδοχείς τους αναστέλλουν την απόπτωση των κυττάρων PC12, έγιναν τα ακόλουθα 

πειράµατα. 

Τα κύτταρα εκτέθηκαν για 3 ώρες σε 10-6 Μ DSLET ή U-69593 ενώ οι 

ανταγωνιστές (ναλοξόνη και norbinalotorphimine (nor-BNI)) σε συγκέντρωση 10 

φορές µεγαλύτερη. Τα κύτταρα επωάστηκαν επίσης για 3 ώρες σε συνθήκες χωρίς ορό 

(κύτταρα αναφοράς). Μετά το τέλος των επωάσεων, µετρήθηκε η απόπτωση και τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο σχήµα 9. Ενώ το DSLET µείωσε την απόπτωση των 

κυττάρων σε 62,4 + 4% σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς, η ναλοξόνη (γενικός 

ανταγωνιστής των οπιοειδών υποδοχέων) ανέστειλε τη δράση του DSLET σε 97 + 3%. 

Οµοίως, το U-69593 µείωσε την απόπτωση των κυττάρων σε 67 + 9% σε σχέση µε τα 

κύτταρα αναφοράς, ενώ το nor-BNI (ανταγωνιστής των κάπα οπιοειδών υποδοχέων) 

ανέστειλε τη δράση του U-69593 σε 108 + 6,6%.  

 

              
 

Σχήµα 9: Η αντι-αποπτωτική δράση των οπιοειδών γίνεται µέσω οπιοειδών υποδοχέων.  Τα 

κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων µε 10–6 M DSLET, µε 10–6 M U-69593,  

10–6 M DSLET + 10–5 M ναλοξόνη, µε 10–6 M U-69593 + 10–5 M nor-BNI για 3 ώρες. Και στις δύο 

περιπτώσεις, οι ανταγωνιστές ανέστειλαν την αντι-αποπτωτική δράση των οπιοειδών. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται ως ποσοστό (%) απόπτωσης των κυττάρων αναφοράς + τυπικό σφάλµα. Ο αστερίσκος 

(*) υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,05 και ο διπλός αστερίσκος (**) 

στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,01 σε σχέση µε τα κύτταρα που επωάστηκαν 

στους αγωνιστές + ανταγωνιστές το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. 
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Στη συνέχεια, επαναλήφθηκαν οι παραπάνω επιδράσεις στα κύτταρα και 

µετρήθηκε η θνησιµότητα των κυττάρων µε τη µέθοδο της trypan blue. Στο σχήµα 10 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις του αριθµού των ζωντανών 

κυττάρων που υπήρχαν µετά από τις παραπάνω επιδράσεις. Η επίδραση των οπιοειδών 

ή ο συνδυασµός αγωνιστών και ανταγωνιστών για 3 ώρες δεν µετέβαλε τον αριθµό των 

ζωντανών κυττάρων. Τα δεδοµένα υποδεικνύουν ότι τα οπιοειδή πεπτίδια επιδρούν 

στην απόπτωση των κυττάρων PC12 µέσω των υποδοχέων των οπιοειδών πεπτιδίων. 

Επιπλέον, έκθεση των κυττάρων σε 10-6 Μ ναλοξόνη ή nor-BNI δεν είχε 

επίδραση στην απόπτωση των κυττάρων. ∆ηλαδή, είναι πιθανόν ότι τα ενδογενή 

οπιοειδή πεπτίδια δεν λαµβάνουν µέρος στην τοπική ρύθµιση της απόπτωσης στο 

µυελό των επινεφριδίων. 

 

            
Σχήµα 10: Η επίδραση των οπιοειδών αγωνιστών και ανταγωνιστών δεν άλλαξε τη θνησιµότητα 

των κυττάρων PC12. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων µε 10–6 M 

DSLEΤ, µε 10–6 M U-69593,  10–6 M DSLET + 10–5 M ναλοξόνη, µε 10–6 M U-69593 + 10–5 M nor-BNI 

για 3 ώρες. Ο αριθµός των ζωντανών κυττάρων παρέµεινε σταθερός σε όλες τις επιδράσεις. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται ως αριθµός ζωντανών κυττάρων + τυπικό σφάλµα από 2 πειράµατα.  
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ΙΙΙ. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ Bcl-2 ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ  

PC12 

Α. Μελέτη της βασικής έκφρασης των πρωτεϊνών Bcl-2 στα κύτταρα PC12  

Τα κύτταρα PC12 εκτέθηκαν σε κανονικές συνθήκες καλλιέργειας και 

µελετήθηκε η έκφραση της οικογένειας των πρωτεϊνών Bcl-2. Τα κύτταρα επωάστηκαν 

µε αντισώµατα κατά των Bcl-2, Bax, Bak, Bad, και Bcl-x και ελέγχθηκαν σε 

µικροσκόπιο φθορισµού για τον εντοπισµό των πρωτεϊνών. Η χρώση των πυρήνων 

έγινε µε DAPI. Στο σχήµα 11, εικόνες (A) και (Γ) φαίνονται κύτταρα µε χρώση για τις 

Bcl-2 και Bcl-x πρωτεΐνες ενώ σχήµα 11, εικόνες (Β) και (∆) φαίνονται οι πυρήνες των 

κυττάρων αντίστοιχα. Οµοίως στο σχήµα 12, εικόνες (A), (Γ), (Ε) και (Ζ) φαίνονται 

κύτταρα µε χρώση για τις Bax, Bad, Bak και Bcl-x πρωτεΐνες ενώ στο σχήµα 12, 

εικόνες (Β), (∆), (ΣΤ) και (Η) οι πυρήνες των κυττάρων αντίστοιχα. Συγκεντρωτικά, τα 

πειράµατα ανοσοφθορισµού έδειξαν ότι τα κύτταρα PC12 εκφράζουν τις Bcl-2, Bcl-x, 

Bax και Bak πρωτεΐνες ενώ δεν εκφράζουν την πρωτεΐνη Bad. 

Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν µε µετρήσεις ELISA και µε 

ανοσοαποτύπωση. Στο σχήµα 15 φαίνονται τα αποτελέσµατα από τη µέτρηση της 

πρωτεΐνης Bcl-2 µε τη µέθοδο ELISA. Η πρωτεΐνη Bcl-2 ανιχνεύθηκε σε µικρές 

ποσότητες σε κύτταρα που είχαν εκτεθεί σε βασικές συνθήκες καλλιέργειας.  

Για τα πειράµατα ανοσοαποτύπωσης, τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες 

παρουσίας ορού. Από τα δείγµατα που συλλέχθηκαν, παρασκευάστηκαν εκχυλίσµατα 

πρωτεϊνών, τα οποία αναλύθηκαν µε ηλεκτροφόρηση. Η έκφραση της οικογένειας των 

πρωτεϊνών Bcl-2 στα κύτταρα PC12 µελετήθηκε µε ανοσοαποτύπωση (Western blot-

ting). Στο σχήµα 13 φαίνεται ότι τα κύτταρα σε βασικές συνθήκες καλλιέργειας 

εκφράζουν τις πρωτεΐνες Bcl-2, Bcl-x, Bax και Bak.   
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Σχήµα 11: Τα κύτταρα PC12 εκφράζουν τις πρωτεΐνες Bcl-2 και Bcl-x. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε 

βασικές συνθήκες καλλιέργειας και η έκφραση των πρωτεϊνών ελέγχθηκε µε διπλό ανοσοφθορισµό. Τα 

κύτταρα επωάστηκαν µε αντισώµατα κατά της Bcl-2 (Α) και Bcl-x (Γ) ενώ ο εντοπισµός των πυρήνων 

έγινε µε DAPI (εικόνες (Β) και (∆) αντίστοιχα). Κύτταρα µάρτυρες: Τα κύτταρα επωάστηκαν µε 

αντίσωµα συνδεδεµένο µε FITC (Ε) και DAPI (ΣΤ).  
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Σχήµα 12:  Τα κύτταρα PC12 εκφράζουν τα περισσότερα µέλη της οικογένειας των πρωτεϊνών Bcl-

2. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες παρουσίας ορού και η έκφραση των πρωτεϊνών ελέγχθηκε µε 

διπλό ανοσοφθορισµό. Τα κύτταρα επωάστηκαν µε αντισώµατα κατά των Bax (Α), Bak  (Ε) και Bcl-x 

(Ζ) ενώ η εντόπιση των πυρήνων έγινε µε DAPI (εικόνες (Β), (ΣΤ) και (Η) αντίστοιχα). (Γ): Σε βασικές 

συνθήκες καλλιέργειας τα κύτταρα δεν εκφράζουν την πρωτεΐνη Bad. (∆): Οι πυρήνες των κυττάρων τα 

οποία επωάστηκαν µε αντίσωµα κατά της πρωτεΐνης Bad.     
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B. Μελέτη της έκφρασης των πρωτεϊνών Bcl-2 στα κύτταρα PC12 σε συνθήκες 

έλλειψης τροφικών παραγόντων. 

∆είξαµε ότι τα κύτταρα PC12 σε βασικές συνθήκες καλλιέργειας εκφράζουν τα 

περισσότερα µέλη της οικογένειας των πρωτεϊνών Bcl-2. ∆εδοµένου ότι οι πρωτεΐνες 

Bcl-2 δρουν κυρίως στον αποπτωτικό µηχανισµό σε διάφορους κυτταρικούς τύπους, 

µελετήσαµε την επίδραση που έχει η έλλειψη τροφικών παραγόντων στην έκφραση των 

πρωτεϊνών Bcl-2 στα κύτταρα PC12. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες παρουσίας 

και απουσίας ορού για χρονικό διάστηµα από 2,5 ώρες έως και 6 ηµέρες και οι 

πρωτεΐνες Bcl-2 µετρήθηκαν µε ανοσοαποτύπωση (σχήµα 13). Για την κανονικοποίηση 

των αποτελεσµάτων οι µεµβράνες επωάστηκαν µε αντίσωµα κατά της ακτίνης.  

 

        

 
Σχήµα 13:  Έκφραση της οικογένειας των πρωτεϊνών Bcl-2 στα κύτταρα PC12 σε συνθήκες 

έλλειψης τροφικών παραγόντων. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες παρουσίας και απουσίας ορού 

για 3 ώρες και µετρήθηκαν τα επίπεδα των πρωτεϊνών Bcl-2 µε ανοσοαποτύπωση.  

 

Στο σχήµα 14 φαίνονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα από τη µέτρηση των 

πρωτεϊνών Bcl-2 από τα πειράµατα της ανοσοαποτύπωσης. Γενικά, τα επίπεδα όλων 

των πρωτεϊνών Bcl-2 που µετρήθηκαν, αυξήθηκαν µε χρονοεξαρτώµενο τρόπο κατά τη 

διάρκεια των επωάσεων παρουσία ή απουσία ορού. Παρ΄ όλα αυτά, η έλλειψη 

τροφικών παραγόντων προκάλεσε διαφορετική επίδραση στις πρωτεΐνες Bcl-2 σε 

σχέση µε τα κύτταρα που επωάστηκαν σε συνθήκες µε ορό.  

Συγκεκριµένα, 3,5 ώρες επώασης των κυττάρων σε συνθήκες έλλειψης 

τροφικών παραγόντων αύξησε την προ-αποπτωτική πρωτεΐνη Bax (Σχήµα 14, 

διάγραµµα Α). Η Bax διατηρήθηκε σε αυξηµένα επίπεδα µέχρι και την 6η ηµέρα 

επώασης των κυττάρων σε συνθήκες απουσίας ορού, σε σύγκριση µε τα κύτταρα που 

επωάστηκαν σε συνθήκες µε ορό. 

Στο διάγραµµα Β φαίνεται η έκφραση της αντι-αποπτωτικής πρωτεΐνης Bcl-2. 3 

ώρες επώασης των κυττάρων σε συνθήκες χωρίς ορό αύξησε την Bcl-2 που 

διατηρήθηκε σε αυξηµένα επίπεδα έως και 3 ηµέρες µετά την έκθεση των κυττάρων σε 
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συνθήκες χωρίς ορό. Αντίθετα από την τέταρτη έως και έκτη ηµέρα µειώθηκε σε 

σύγκριση µε τα κύτταρα που επωάστηκαν σε συνθήκες µε ορό. Τα αποτελέσµατα 

επιβεβαιώθηκαν µε τη µέθοδο ELISA που ανιχνεύει ποσότητες πρωτεϊνών µε 

µεγαλύτερη ευαισθησία (Σχήµα 15). 3 ώρες επώαση των κυττάρων σε συνθήκες 

έλλειψης τροφικών παραγόντων αύξησε στατιστικώς σηµαντικά την ποσότητα της 

πρωτεΐνης Bcl-2 σε σχέση µε τα κύτταρα που επωάστηκαν σε συνθήκες παρουσίας 

ορού.  

Τα κύτταρα που επωάστηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων 

διατήρησαν σε χαµηλά επίπεδα την πρωτεΐνη Bcl-xL σε σχέση µε τα κύτταρα που 

επωάστηκαν σε συνθήκες παρουσίας ορού καθ΄ όλη τη διάρκεια των επωάσεων (Σχήµα 

14, διάγραµµα Γ). Αντίθετα, η  Bcl-xs ήταν αυξηµένη µέχρι και 4 ηµέρες µετά την 

επώαση σε συνθήκες απουσίας ορού σε σχέση µε τα κύτταρα που επωάστηκαν σε 

συνθήκες παρουσίας ορού.  

Συµπερασµατικά, η απουσία των τροφικών παραγόντων στα κύτταρα PC12 

φαίνεται να µεταβάλλει την στοιχειοµετρική αναλογία των πρωτεϊνών Bcl-2, µε τελικό 

αποτέλεσµα την ενεργοποίηση της αποπτωτικής διαδικασίας.  
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Σχήµα 14:  Έκφραση της οικογένειας των πρωτεϊνών Bcl-2 στα κύτταρα PC12 σε συνθήκες 

έλλειψης τροφικών παραγόντων. Τα διαγράµµατα δείχνουν τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα από τα 

πειράµατα ανοσοαποτύπωσης για τη µέτρηση των επιπέδων των πρωτεϊνών Bcl-2 στα κύτταρα PC12. Τα 

κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες παρουσίας και απουσίας ορού για 2,5 ώρες έως και 6 ηµέρες. Η 

απουσία τροφικών παραγόντων αύξησε τις πρωτεΐνες Bax (Α),  Bcl-2 (Β) και Bcl-xs (∆), ενώ τα επίπεδα 

πρωτεΐνης Bcl-xL (Γ) µειώθηκαν. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται ως οι λόγοι των πρωτεϊνών προς την 

ακτίνη και εκφράζουν τον µέσο όρο από 3 πειράµατα.  

 

              
Σχήµα 15:  Ο ορός µειώνει την αντι-αποπτωτική πρωτεΐνη Bcl-2 στα κύτταρα PC12.  Τα κύτταρα 

εκτέθηκαν σε συνθήκες παρουσίας και απουσίας ορού για 3 ώρες και µετρήθηκαν τα επίπεδα των 

πρωτεϊνών Bcl-2 µε ELISA. Η έλλειψη τροφικών παραγόντων αύξησε πολύ γρήγορα τα επίπεδα της 

πρωτεΐνης Bcl-2. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται ως ποσοστό (%) της πρωτεΐνης Bcl-2 των κυττάρων 

που επωάστηκαν σε συνθήκες χωρίς ορό για 3 ώρες. Ο διπλός αστερίσκος (**) υποδηλώνει στατιστικώς 
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σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,01 σε σχέση µε τα κύτταρα που επωάστηκαν για 3 ώρες σε 

συνθήκες χωρίς ορό. 

ΙV. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Bcl-

2 ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ PC12  

Α. Τα οπιοειδή µειώνουν την ενδοκυττάρια αύξηση των πρωτεϊνών Bcl-2 και Bak 

που οφείλεται στην έλλειψη τροφικών παραγόντων 

Για να διερευνήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο τα οπιοειδή µειώνουν την 

απόπτωση στα κύτταρα PC12, µελετήσαµε την επίδραση των οπιοειδών στην έκφραση 

των πρωτεϊνών Bcl-2. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών 

παραγόντων σε συνδυασµό µε τα οπιοειδή πεπτίδια (DSLET, U-69593) σε 

συγκέντρωση 10-6 Μ για χρονικό διάστηµα από 2,5 έως και 6 ώρες. Επίσης, τα κύτταρα 

εκτέθηκαν σε συνθήκες χωρίς ορό για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα (κύτταρα 

αναφοράς). Οι Bcl-2 πρωτεΐνες µετρήθηκαν µε ανοσοαποτύπωση (σχήµα 16). Τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσµατα από τα πειράµατα ανοσοαποτύπωσης παρουσιάζονται 

στο σχήµα 17. Φαίνεται ότι 3 ώρες επώαση µε 10-6 Μ DSLET ή µε ορό ελάττωσαν 

στατιστικώς σηµαντικά την αύξηση των πρωτεϊνών Bcl-2 και Bax λόγω της έλλειψης 

τροφικών παραγόντων. 

 

         
Σχήµα 16: Επίδραση των οπιοειδών στην έκφραση των πρωτεϊνών Bcl-2 στα κύτταρα PC12. Τα 

κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων, σε 10-6 M DSLET και σε συνθήκες µε 

ορό για 3 ώρες. Τα επίπεδα των Bcl-2 πρωτεϊνών µετρήθηκαν µε ανοσοαποτύπωση. Για την 

κανονικοποίηση των αποτελεσµάτων οι µεµβράνες επωάστηκαν µε αντίσωµα κατά της ακτίνης.  
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Σχήµα 17:  Τα οπιοειδή ελαττώνουν τις πρωτεΐνες Bcl-2 και Bak. Αποτελέσµατα ανοσοαποτύπωσης 

(Western blotting). Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων, σε 10-6 M 

DSLET και σε συνθήκες µε ορό για 3 ώρες. Τα επίπεδα των Bcl-2 πρωτεϊνών µετρήθηκαν µε 

ανοσοαποτύπωση. Τα διαγράµµατα παρουσιάζουν τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα από τα πειράµατα 

ανοσοαποτύπωσης. Η παρουσία του ορού και του DSLET ελάττωσε τις πρωτεΐνες Bak (A) και Bcl-2 (Β) 

σε σύγκριση µε τα κύτταρα αναφοράς. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως επί τοις εκατό (%) των 

κυττάρων αναφοράς + τυπικό σφάλµα. Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντικό 

αποτέλεσµα µε πιθανότητα ρ<0,05 και ο διπλός αστερίσκος (**) στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε 

πιθανότητα ρ<0,01 σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς. 

 

Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν µε τη µέτρηση της πρωτεΐνης Bcl-2 µε 

ELISA και µε διπλό ανοσοφθορισµό. Στο σχήµα 18 φαίνονται τα αποτελέσµατα από τη 

µέτρηση της πρωτεΐνης Bcl-2 µε τη µέθοδο ELISA. Επώαση των κυττάρων µε 10-6 Μ 

DSLET ή µε ορό για 3 ώρες, µείωσαν στατιστικώς σηµαντικά την αύξηση της 

πρωτεΐνης Bcl-2 λόγω της έλλειψης τροφικών παραγόντων. Στο σχήµα 19 φαίνονται 

κύτταρα που εκτέθηκαν σε διάφορες συνθήκες, στα οποία έγινε χρώση µε αντίσωµα 

κατά της πρωτεΐνης Bak και χρώση του πυρήνα. Τα κύτταρα που εκτέθηκαν σε 

συνθήκες χωρίς ορό (Α) παρουσίασαν αυξηµένη χρώση για την πρωτεΐνη Bak σε σχέση 

µε τα κύτταρα που εκτέθηκαν σε συνθήκες χωρίς ορό µε 10-6 Μ  U-69593 (Γ) ή µε 10-6 
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Μ  DSLET (Ε). Οι εικόνες (Β), (∆) και (ΣΤ) δείχνουν τους πυρήνες των κυττάρων που 

παρουσιάζονται στις εικόνες (Α), (Γ) και (Ε) αντίστοιχα. 

 

     
 

Σχήµα 18: Τα οπιοειδή ελαττώνουν την πρωτεΐνη Bcl-2 στα κύτταρα PC12. Αποτελέσµατα ELISA. 

Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων, σε 10-6 M DSLET,  σε 10-6 M 

DSLET + 10-5 M ναλοξόνη και σε συνθήκες µε ορό για 3 ώρες. Τα επίπεδα της πρωτεΐνης Bcl-2 

µετρήθηκαν µε ELISA. Η παρουσία του ορού και του DSLET ελάττωσε την πρωτεΐνη Bcl-2 σε σύγκριση 

µε τα κύτταρα αναφοράς. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως επί τοις εκατό (%) της ποσότητας Bcl-2 που 

µετρήθηκε στα κύτταρα αναφοράς. Ο διπλός αστερίσκος (**) υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντικό 

αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,01 σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς. 
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Σχήµα 19:  Τα οπιοειδή ελαττώνουν την πρωτεΐνη Bak. Αποτελέσµατα διπλού ανοσοφθορισµού.   

Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων (Α), σε 10-6 M U-69593 (Γ) και σε 

10-6 M DSLET (Ε) για 3 ώρες και η έκφραση της πρωτεΐνης ελέγχθηκε µε διπλό ανοσοφθορισµό. Τα 

κύτταρα επωάστηκαν µε αντίσωµα κατά της Bak (εικόνες (Α), (Γ) και (Ε)) ενώ ο εντοπισµός των 

πυρήνων έγινε µε DAPI (εικόνες (Β), (∆) και (ΣΤ) αντίστοιχα). Η παρουσία των οπιοειδών ελάττωσε την 

πρωτεΐνη Bak σε σύγκριση µε τα κύτταρα αναφοράς (Α).  
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B. Οι ανταγωνιστές των οπιοειδών υποδοχέων αντιστρέφουν τη δράση των 

οπιοειδών στην παραγωγή της πρωτεΐνης Bcl-2  

Για να µελετήσουµε το µηχανισµό µε τον οποίο τα οπιοειδή δρουν στην αύξηση 

της πρωτεΐνης Bcl-2 λόγω της έλλειψης τροφικών παραγόντων, εκθέσαµε τα κύτταρα 

στις παρακάτω συνθήκες. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών 

παραγόντων και σε DSLET ή σε DSLET και στον γενικό ανταγωνιστή των υποδοχέων 

των οπιοειδών (ναλοξόνη). Τα κύτταρα εκτέθηκαν για 3 ώρες σε 10-6 Μ DSLET σε 

συνδυασµό µε 10-5 Μ ναλοξόνης. Ως κύτταρα αναφοράς, χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα 

που επωάστηκαν σε συνθήκες χωρίς ορό. Μετά το τέλος των επωάσεων, µετρήθηκε η 

πρωτεΐνη Bcl-2 µε ELISA. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο σχήµα 18. Το 

DSLET µείωσε την ποσότητα της πρωτεΐνης σε 25,5 + 13,8% σε σχέση µε τα κύτταρα 

αναφοράς, ενώ η ναλοξόνη ανέστειλε τη δράση του DSLET σε 148,8 + 57%. Η 

ανασταλτική δράση της ναλοξόνης υποδηλώνει ότι το DSLET χρησιµοποιεί τους 

υποδοχείς των οπιοειδών για να δράσει στην πρωτεΐνη Bcl-2.  

 

 

Συνοπτικά τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι: 

Η έλλειψη τροφικών παραγόντων οδηγεί σε µείωση του ρυθµού 

πολλαπλασιασµού και ταυτόχρονη αύξηση της απόπτωσης στα κύτταρα PC12. Η 

έλλειψη τροφικών παραγόντων µεταβάλλει την στοιχειοµετρία των πρωτεϊνών Bcl-2 

που εκφράζονται στα κύτταρα PC12. 

Τα οπιοειδή ελαττώνουν το ρυθµό αύξησης της απόπτωσης λόγω της έλλειψης 

τροφικών παραγόντων στα κύτταρα PC12, αλλάζοντας τη στοιχειοµετρική αναλογία 

των Bcl-2 πρωτεϊνών όπως και οι τροφικοί παράγοντες. 
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V. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ CRH ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ PC12  

Α. Επίδραση της εκλυτικής ορµόνης της κορτικοτροπίνης (CRH) στο ρυθµό 

πολλαπλασιασµού των κυττάρων PC12  

Τα κύτταρα PC12 που χρησιµοποιήσαµε στις µελέτες µας προέρχονται από 3 

πηγές: (α) Την ATCC (Αµερικάνικη τράπεζα κυτταρικών σειρών), (β) τον Dr. M. 

Greenberg (Children’s Hospital, Boston, MA, U.S.A) και (γ) τον Dr. G. Guroff (Section 

on Growth Factors, NICHD, NIH, Bethesda). 

Από προηγούµενες µελέτες του εργαστηρίου µας, έχει δειχθεί ότι το CRH 

ελαττώνει το ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων PC12 που βρίσκονται σε 

συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων. Για να ελέγξουµε αν το CRH έχει την ίδια 

επίδραση στο ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων PC12 που χρησιµοποιήσαµε στις 

µελέτες µας, έγιναν τα ακόλουθα πειράµατα: Τα κύτταρα επωάστηκαν σε συνθήκες 

απουσίας ορού σε συνδυασµό µε CRH σε συγκέντρωση 10-6 M για χρονικό διάστηµα 

από 1 έως και 5 ηµέρες. Επίσης τα κύτταρα επωάστηκαν σε συνθήκες χωρίς ορό για τα 

αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα (κύτταρα αναφοράς). Ο ρυθµός πολλαπλασιασµού 

µετρήθηκε µε τη µέθοδο του ΜΤΤ, όπου ο αριθµός των ζωντανών κυττάρων αναγόταν 

σε µονάδες µέτρησης οπτικής πυκνότητας. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο 

σχήµα 20. Το CRH (διακεκοµµένη γραµµή) µείωσε στατιστικώς σηµαντικά το ρυθµό 

πολλαπλασιασµού των κυττάρων σε σύγκριση µε τα κύτταρα αναφοράς (µαύρη 

γραµµή). Όλοι οι κλώνοι των κυττάρων PC12 που χρησιµοποιήθηκαν αντέδρασαν µε 

τον ίδιο τρόπο. 

Η επίδραση του CRH στο ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων PC12 ήταν 

εξαρτώµενη από τη δοσολογία. Επώαση των κυττάρων PC12 µε CRH σε συγκέντρωση 

10-9 Μ έως 10-6 Μ µείωσε το ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων. Το µεγαλύτερο 

αποτέλεσµα στη µείωση του πολλαπλασιασµού εµφανίστηκε όταν τα κύτταρα 

επωάστηκαν µε CRH σε συγκέντρωση 10-6 Μ. Η δόση 10-10 Μ δεν είχε καµµία 

επίδραση. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο σχήµα 21. Επιπλέον, επώαση των κυττάρων 

µε CRH σε συνθήκες παρουσίας ορού έδειξε ασθενή µείωση του πολλαπλασιασµού 

στα PC12 κύτταρα (Τα αποτελέσµατα παραλείπονται). 
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Σχήµα 20:  Το CRH µειώνει το ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων PC12. Τα κύτταρα 

εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων (µαύρη γραµµή) και σε 10-6 M CRH 

(διακεκοµµένη γραµµή) από 1 έως και 5 ηµέρες και ο ρυθµός πολλαπλασιασµού µετρήθηκε µε ΜΤΤ. Το 

CRH µείωσε τον αριθµό των ζωντανών κυττάρων µε χρονοεξαρτώµενο τρόπο. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται ως µέσοι όροι + SE από 5 πειράµατα. Ο διπλός αστερίσκος (**) υποδηλώνει 

στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,01 και ο τριπλός αστερίσκος (***) στατιστικώς 

σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,001 σε σύγκριση µε τα κύτταρα αναφοράς.  
 

 
Σχήµα 21:  Η επίδραση του CRH στο ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων PC12 εξαρτάται από 

τη δοσολογία. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων σε συνδυασµό µε 

CRH (10-10 - 10-6 Μ) για 4 ηµέρες και µετρήθηκε ο ρυθµός πολλαπλασιασµού τους. Επώαση των 

κυττάρων µε CRH σε συγκέντρωση 10-9 Μ έως και 10-6 Μ µείωσε στατιστικώς σηµαντικά το ρυθµό 

πολλαπλασιασµού των κυττάρων. Στο διάγραµµα φαίνονται τα συνολικά αποτελέσµατα για την 

δοσοεξαρτώµενη επίδραση του CRH στο ρυθµό πολλαπλασιασµό των κυττάρων τα οποία 

παρουσιάζονται ως επί τοις εκατό (%) των κυττάρων αναφοράς + τυπικό σφάλµα από συνολικά τρία 

πειράµατα. Ο τριπλός αστερίσκος (***) υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα 

p<0,001 σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς (Κύτταρα που επωάστηκαν για 4 ηµέρες σε συνθήκες 

έλλειψης τροφικών παραγόντων).   
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VI. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ CRH ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ PC12  

Α. Επίδραση του CRH στην επαγόµενη απόπτωση των κυττάρων PC12 λόγω 

έλλειψης τροφικών παραγόντων 

∆είξαµε ότι το CRH µειώνει το ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων PC12. 

Προκειµένου να µελετήσουµε το µηχανισµό µε τον οποίο το CRH επιδρά στη µείωση 

του πολλαπλασιασµού, διερευνήσαµε την επίδραση του CRH στην απόπτωση των 

κυττάρων PC12. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων 

(κύτταρα αναφοράς) ή σε CRH για χρονικό διάστηµα από 9 ώρες έως και 5 ηµέρες. 

Μετά το τέλος των επωάσεων η απόπτωση µετρήθηκε µε δύο µεθόδους: (α) Με 

µέτρηση του αριθµού των κυττάρων που βρίσκονταν σε απόπτωση µετά από χρώση του 

πυρήνα των κυττάρων µε DAPI και (β) µε τη µέτρηση των θραυσµάτων του DNA.  

Όπως φαίνεται στο σχήµα 22 (µαύρη γραµµή) η απουσία του ορού από το θρεπτικό 

υλικό αύξησε µε χρονοεξαρτώµενο τρόπο την απόπτωση των κυττάρων. Παρ΄ όλα αυτά 

το CRH (διακεκοµµένη γραµµή) προκάλεσε επιπλέον αύξηση στην απόπτωση των 

κυττάρων. Συγκεκριµένα, έκθεση 60.000 κυττάρων στο CRH για 24 ώρες αύξησε τον 

αριθµό των αποπτωτικών κυττάρων σε 7.621 + 223 (Μ.Ο. + SE, n=15) σε σύγκριση µε 

τα 4.932 + 411 αποπτωτικά κύτταρα που υπήρχαν στα κύτταρα αναφοράς. Στις 72 ώρες 

έκθεσης των κυττάρων στο CRH ο αριθµός των αποπτωτικών κυττάρων ήταν 22.215 + 

888 (που ισοδυναµεί µε το 51,27 + 1,7% του κυτταρικού πληθυσµού) σε σχέση µε τα 

14.273 + 1.170 αποπτωτικά κύτταρα (που ισοδυναµεί µε το 30,74 + 2,12% του 

κυτταρικού πληθυσµού) των κυττάρων αναφοράς. Τα αποτελέσµατα από τη µέτρηση 

των θραυσµάτων του DNA φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα II και συµφωνούν µε τις 

µετρήσεις µε τη µέθοδο του DAPI. Στο σχήµα 23 απεικονίζονται αποπτωτικά σώµατα 

σε κύτταρα PC12 που εκτέθηκαν σε CRH. Η δράση του CRH στην απόπτωση των 

κυττάρων PC12 ήταν εµφανής µόνο σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων (τα 

δεδοµένα παραλείπονται).  
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Σχήµα 22:  Το CRH αυξάνει την απόπτωση των κυττάρων PC12. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε 

συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων (control) ή σε 10-9 M CRH (CRH) από 9 ώρες έως και 5 

ηµέρες. Το CRH αύξησε την απόπτωση των κυττάρων µετά από 24 ώρες έκθεσης στον παράγοντα.  Παρ’ 

όλο που η έλλειψη του ορού προκάλεσε χρονοεξαρτώµενη αύξηση της απόπτωσης στα κύτταρα, το CRH 

προκάλεσε ακόµα µεγαλύτερη αύξηση στην απόπτωση. Ο τριπλός αστερίσκος (***) υποδηλώνει 

στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,001 σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς. 

 

 

 
 

Πίνακας ΙΙ:  Ποσοτικοποίηση της απόπτωσης στα κύτταρα PC12. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε 

συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων και CRH για 1, 3 και 5 ηµέρες ή σε συνθήκες έλλειψης 

τροφικών παραγόντων και το διαλύτη του CRH. Ο αριθµός των αποπτωτικών κυττάρων υπολογίστηκε 

(α) µε τη µέτρηση των θραυσµάτων του DNA στα κυτταρικά εκχυλίσµατα και (β) µε τη µέτρηση των 

αποπτωτικών σωµάτων µετά από χρώση των πυρήνων των κυττάρων µε DAPI. Στον πίνακα φαίνονται τα 

συνολικά αποτελέσµατα της µέτρησης της απόπτωσης των κυττάρων PC12 τα οποία παρουσιάζονται ως 

αριθµοί κυττάρων + τυπικό σφάλµα  επτά πειραµάτων.  
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Σχήµα 23:  Μορφολογία αποπτωτικών σωµάτων στα κύτταρα PC12. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε 

συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων και CRH για 24 ώρες. Η µη ειδική χρώση των πυρήνων έγινε 

µε DAPI και ο εντοπισµός τους µε τη βοήθεια ελαιοκαταδυτικού φακού (100x) προσαρτηµένο σε 

φθορίζον µικροσκόπιο. Τα βέλη δείχνουν τα αποπτωτικά σώµατα.  

 

Η µεγαλύτερη αύξηση στην απόπτωση παρατηρήθηκε στις 3 ηµέρες έκθεσης 

των κυττάρων στο CRH. Για να ερευνήσουµε αν η επίδραση του CRH στην απόπτωση 

των κυττάρων PC12 ήταν δοσοεξαρτώµενη, τα κύτταρα εκτέθηκαν σε διάφορες 

συγκεντρώσεις CRH. Τα αποτελέσµατα περιγράφονται στο σχήµα 24. Η επίδραση του 

CRH ήταν δοσοεξαρτώµενη και η µεγαλύτερη αύξηση στην απόπτωση των κυττάρων 

εµφανίστηκε όταν τα κύτταρα επωάστηκαν µε 10–9 και 10-8 Μ CRH. Επώαση των 

κυττάρων µε 10–9 Μ CRH αύξησε την απόπτωση σε 1,9 + 0,13 φωτοµετρικές µονάδες 

σε σύγκριση µε 1,14 + 0,09 φωτοµετρικές µονάδες των κυττάρων αναφοράς. Οµοίως, 

επώαση των κυττάρων µε 10–8 Μ CRH αύξησε την απόπτωση σε 1,79 + 0,23 

φωτοµετρικές µονάδες σε σύγκριση µε τα κύτταρα αναφοράς. 
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Σχήµα 24:  Η επίδραση του CRH στην απόπτωση των κυττάρων PC12 είναι δοσοεξαρτώµενη. Τα 

κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων και διάφορες συγκεντρώσεις του CRH 

για 3 ηµέρες και µετρήθηκε η απόπτωση. Το CRH αύξησε την απόπτωση των κυττάρων µε 

δοσοεξαρτώµενο τρόπο. Η µεγαλύτερη αύξηση στην απόπτωση των κυττάρων εµφανίστηκε όταν τα 

κύτταρα επωάστηκαν µε 10–9 και 10-8 Μ CRH. Στο διάγραµµα φαίνονται τα συνολικά αποτελέσµατα για 

την επίδραση του CRH στην απόπτωση τα οποία παρουσιάζονται ως επί τοις εκατό (%) των κυττάρων 

αναφοράς + τυπικό σφάλµα από συνολικά τρία πειράµατα. Ο µονός αστερίσκος (*) υποδηλώνει 

στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,05, ο διπλός αστερίσκος (**)  µε πιθανότητα 

p<0,01 ενώ ο τριπλός αστερίσκος (***) µε πιθανότητα p<0,001 σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς .  
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Β. Οι ανταγωνιστές των υποδοχέων του CRH αναστέλλουν την προαποπτωτική 

δράση του CRH στα κύτταρα PC12  

Το CRH έχει βρεθεί ότι χρησιµοποιεί τους διαµεµβρανικούς υποδοχείς CRH-R1 

και CRH-R2 για να ενεργοποιήσει ενδοκυττάριους µηχανισµούς (Chang et al., 1993; 

Chen et al., 1993a). Προκειµένου να µελετήσουµε το µηχανισµό µε τον οποίο το CRH 

δρα στην απόπτωση των κυττάρων PC12, έγιναν τα ακόλουθα πειράµατα. Τα κύτταρα 

εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων και CRH ή CRH µαζί µε τους 

ανταγωνιστές των υποδοχέων του CRH (ahCRH, antalarmin). Το ahCRH είναι 

πεπτιδικός ανταγωνιστής των υποδοχέων του CRH που δρα στους CRH-R1 και CRH-

R2 υποδοχείς (Kishimoto et al., 2000; Rossant et al., 1999) ενώ η antalarmin είναι 

συνθετικός µη πεπτιδικός ανταγωνιστής του υποδοχέα CRH-R1 (Webster et al., 1996).  

Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε 10-9 Μ CRH ενώ οι ανταγωνιστές σε συγκέντρωση 

10 έως 1.000 φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε τη συγκέντρωση του CRH. Τα 

αποτελέσµατα συνοψίζονται στο σχήµα 25. Επώαση των κυττάρων µε 10–8 Μ anta-

larmin µείωσε την επαγόµενη απόπτωση από το CRH σε 76 + 17% στατιστικώς 

σηµαντικά (p<0,05) σε σύγκριση µε τα κύτταρα που είχαν εκτεθεί µόνο στο CRH (167 

+ 11%). Η ανασταλτική δράση της antalarmin στην επαγόµενη απόπτωση των 

κυττάρων που είχαν εκτεθεί στο CRH υποδηλώνει ότι το CRH χρησιµοποιεί τον 

υποδοχέα CRH-R1 για την προαποπτωτική του δράση στα κύτταρα PC12. Επιπλέον, 

επώαση των κυττάρων µε 10-9 Μ CRH και 10-6 Μ antalarmin µείωσε ακόµα 

περισσότερο την απόπτωση των κυττάρων σε 53 + 7% στατιστικώς σηµαντικά (p<0,01) 

σε σύγκριση µε την απόπτωση των κυττάρων που είχαν εκτεθεί µόνο στο CRH (167 + 

11%). Κατά την επώαση των κυττάρων µε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις CRH, 

χρειάστηκαν µεγαλύτερες συγκεντρώσεις antalarmin για να αναστείλουν τη δράση του 

CRH, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει στοιχειοµετρική αναλογία ανάµεσα στα δύο µόρια 

(Τα δεδοµένα παραλείπονται). 
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Σχήµα 25:  Η προαποπτωτική δράση του CRH µέσω του υποδοχέα CRH-R1. Τα κύτταρα εκτέθηκαν 

σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων και CRH ή CRH και ahCRH/ antalarmin σε διάφορες 

συγκεντρώσεις για 3 ηµέρες. Η προαποπτωτική δράση του CRH αναστέλλεται πλήρως µε την antalarmin 

και εν µέρει µε το ahCRH. Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε 

πιθανότητα p<0,05 και ο διπλός αστερίσκος (**)  µε πιθανότητα p<0,01 σε σχέση µε τα κύτταρα που 

επωάστηκαν για 3 ηµέρες µε CRH. 

 

Η antalarmin φάνηκε να είναι ειδικότερος ανταγωνιστής της δράσης του CRH 

στην απόπτωση των PC12 κυττάρων σε σχέση µε το ahCRH. Το ahCRH σε 

συγκέντρωση 10 φορές µεγαλύτερη από τη συγκέντρωση του CRH δεν επηρέασε την 

επαγόµενη απόπτωση λόγω του CRH, ενώ επώαση µε 1.000 φορές µεγαλύτερη 

συγκέντρωση από το CRH ανέστειλε σε 83 + 20% την απόπτωση των κυττάρων λόγω 

του CRH (Σχήµα 25). 

Η antalarmin ανέστειλε µερικώς την απόπτωση λόγω έλλειψης τροφικών 

παραγόντων στα κύτταρα PC12 (σχήµα 25). Συγκεκριµένα, επώαση των κυττάρων µε 

10–6 Μ antalarmin µείωσε την απόπτωση σε 83 + 3% στατιστικώς σηµαντικά (p<0,05) 

σε σύγκριση µε την απόπτωση που εµφάνισαν τα κύτταρα αναφοράς (κύτταρα που 

είχαν εκτεθεί το ίδιο χρονικό διάστηµα σε συνθήκες χωρίς ορό). Έχει βρεθεί ότι τα 

κύτταρα PC12 παράγουν CRH (Venihaki et al., 1997). Πιθανόν η antalarmin να 

αναστέλλει την απόπτωση λόγω των ενδογενών αγωνιστών των υποδοχέων του CRH 

που παράγονται από τα κύτταρα PC12. 

Συµπερασµατικά, η antalarmin ένας ειδικός ανταγωνιστής του υποδοχέα CRH-

R1, ανέστειλε πλήρως τη δράση του CRH, υποδεικνύοντας ότι το CRH δρα προ-

αποπτωτικά στα κύτταρα PC12 µέσω του υποδοχέα CRH-R1. 
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VII. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FAS/FAS LIGAND ΣΤΑ 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ PC12  

A. Μελέτη της έκφρασης του συστήµατος Fas/Fas ligand στα κύτταρα PC12 σε 

συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων.  

Τα κύτταρα PC12 µετά από επίδραση του NGF διαφοροποιούνται σε νευρικά 

κύτταρα. Έχει βρεθεί ότι τα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 εκφράζουν τον υποδοχέα 

Fas και τον προσδέτη του Fas ligand σε συνθήκες έλλειψης του νευρικού αυξητικού 

παράγοντα (Le-Niculescu et al., 1999).  

Προκειµένου να µελετήσουµε την έκφραση του συστήµατος Fas/Fas ligand στα 

µη διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12, τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν µε θρεπτικό υλικό 

καλλιέργειας και κατόπιν εκτέθηκαν σε συνθήκες απουσίας ορού από 2,5 έως 24 ώρες. 

Από τα δείγµατα που συλλέχθηκαν, παρασκευάστηκαν εκχυλίσµατα πρωτεϊνών τα 

οποία αναλύθηκαν µε ηλεκτροφόρηση.  Η έκφραση του υποδοχέα Fas στα κύτταρα 

PC12 µελετήθηκε µε ανοσοαποτύπωση (Western blotting). Για την κανονικοποίηση 

των αποτελεσµάτων οι µεµβράνες επωάστηκαν  µε αντίσωµα κατά της ακτίνης. Το 

σχήµα 26 δείχνει ότι τα κύτταρα PC12 εκφράζουν τον υποδοχέα Fas όταν εκτεθούν σε 

συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων. Η έκφραση του υποδοχέα δεν ήταν 

χρονοεξαρτώµενη αλλά παρέµεινε σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια των επιδράσεων. 

Για την µέτρηση της έκφρασης της πρωτεΐνης Fas ligand, τα κύτταρα PC12 

εκτέθηκαν για διάφορα χρονικά διαστήµατα σε συνθήκες παρουσίας και απουσίας 

ορού. Η έκφραση της πρωτεΐνης µετρήθηκε µε ανοσοαποτύπωση και κυτταροµετρία 

ροής, ενώ ο εντοπισµός της πρωτεΐνης στα κύτταρα ελέγχθηκε µε µικροσκόπιο 

συνεστίασης. Στο σχήµα 27, εικόνα Α φαίνονται κύτταρα PC12 που επωάστηκαν σε 

συνθήκες µε ορό. Τα κύτταρα παρουσίασαν ασθενή έκφραση της πρωτεΐνης Fas ligand 

δείχνοντας ότι τα κύτταρα PC12 εκφράζουν την πρωτεΐνη Fas ligand στις βασικές 

συνθήκες καλλιέργειας.  

Κατόπιν, τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων 

για διάφορα χρονικά διαστήµατα και µετρήθηκε η έκφραση της πρωτεΐνης Fas ligand. 

H έκφραση της πρωτεΐνης αυξήθηκε µετά από 2,5 ώρες έκθεσης των κυττάρων σε 

συνθήκες χωρίς ορό όπως φάνηκε µε τα πειράµατα κυτταροµετρίας ροής (σχήµα 28) 

και µε τη βοήθεια του µικροσκοπίου συνεστίασης (σχήµα 27, εικόνα Β). Μεγαλύτερα 
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διαστήµατα έκθεσης των κυττάρων σε συνθήκες χωρίς ορό αύξησε περισσότερο την 

ποσότητα της πρωτεΐνης (σχήµα 27, εικόνα ∆). Η χρονοεξαρτώµενη επίδραση της 

έλλειψης ορού στην έκφραση της πρωτεΐνης Fas ligand στα κύτταρα PC12 φαίνεται και 

στα πειράµατα ανοσοαποτύπωσης που παρουσιάζονται στο σχήµα 26, Β. 

Συγκεκριµένα. µετά από 6 ώρες έκθεσης των κυττάρων σε συνθήκες χωρίς ορό η 

πρωτεΐνη Fas ligand αυξήθηκε σε σχέση µε τις 2,5 ώρες, ενώ παρέµεινε σε αυξηµένα 

επίπεδα µέχρι και 24 ώρες µετά την έκθεση των κυττάρων σε συνθήκες χωρίς ορό. Στο 

διάγραµµα του σχήµατος 26 παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσµατα από τα 

πειράµατα ανοσοαποτύπωσης για την έκφραση του Fas ligand στα κύτταρα PC12. 

  

            
 

Σχήµα 26:  Τα κύτταρα PC12 εκφράζουν τις πρωτεΐνες Fas και Fas ligand. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε 

συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων για 2,5, 6 και 24 ώρες και η έκφραση του Fas εξετάσθηκε µε 

ανοσοαποτύπωση. Παρ’ όλο που η έλλειψη του ορού προκάλεσε την έκφραση του υποδοχέα Fas (Α), τα 

επίπεδα της πρωτεΐνης παρέµειναν αµετάβλητα καθ’ όλη τη διάρκεια των επωάσεων. Αντίθετα, η 

απουσία του ορού από το θρεπτικό καλλιέργειας αύξησε µε χρονοεξαρτώµενο τρόπο την έκφραση της 

πρωτεΐνης Fas ligand στα κύτταρα PC12 (Β). Στο διάγραµµα φαίνονται τα συνολικά αποτελέσµατα για 

την έκφραση του Fas ligand /ακτίνη τα οποία παρουσιάζονται ως µέσοι όροι + τυπικό σφάλµα  τριών 

πειραµάτων.  

 

 

 

Α Γ 
Β∆
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Σχήµα 27:  Έκφραση της πρωτεΐνης Fas ligand στα κύτταρα PC12. Η έλλειψη τροφικών 

παραγόντων προκάλεσε σταδιακή αύξηση στην έκφραση της πρωτεΐνης Fas ligand στα κύτταρα PC12. 

Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες: (Α) µε ορό, (Β) χωρίς ορό για 12 ώρες και έπειτα σε συνθήκες 

µε ορό για 2,5 ώρες, (Γ) και (∆) χωρίς ορό για 14,5 ώρες. Τα κύτταρα επωάστηκαν µε αντίσωµα κατά της 

πρωτεΐνης Fas ligand και ελέγχθηκαν µε µικροσκόπιο συνεστίασης. (Γ) Κύτταρα µάρτυρες: Κύτταρα που 

καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες χωρίς ορό και επωάστηκαν µόνο µε το δεύτερο αντίσωµα-συνδεδεµένο µε 

FITC. 

 

Σχήµα 28:  Έκφραση της πρωτεΐνης Fas ligand στα κύτταρα PC12. Αποτελέσµατα κυτταροµετρίας 

ροής (FACS). Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες παρουσίας ή απουσίας ορού για 2,5 ώρες και η 

έκφραση του Fas ligand εξετάσθηκε µε κυτταροµετρία ροής. Η έλλειψη τροφικών παραγόντων 

προκάλεσε γρήγορα αύξηση στην έκφραση της πρωτεΐνης Fas ligand στα κύτταρα PC12. neg: Κύτταρα 

που καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες χωρίς ορό και επωάστηκαν µόνο µε το δεύτερο αντίσωµα-

συνδεδεµένο µε FITC. 
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Β. Μελέτη της έκφρασης του συστήµατος Fas/Fas ligand στα κύτταρα PC12 µε 

την επίδραση του PMA. 

Προκειµένου να εξετάσουµε αν το phorbol 12-myristate 10 –acetate (PMA) που 

ενεργοποιεί την πρωτεϊνική κινάση C (PKC) επιδρά στην έκφραση του συστήµατος 

Fas/Fas ligand όπως έχει αναφερθεί σε άλλα συστήµατα (Chou et al., 2000), έγιναν τα 

ακόλουθα πειράµατα. Τα κύτταρα επωάστηκαν σε συνθήκες χωρίς ορό για διάφορα 

χρονικά διαστήµατα (κύτταρα αναφοράς). Επίσης, τα κύτταρα επωάστηκαν σε 

συνθήκες χωρίς ορό παρουσία 200 nM PMA για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα. 

Με τη µέθοδο της ανοσοαποτύπωσης, χρησιµοποιώντας αντίσωµα κατά της πρωτεΐνης 

Fas ligand φάνηκε (σχήµα 29) ότι επώαση µε PMA σε συγκέντρωση 200 nΜ για 2,5 

ώρες προκάλεσε αύξηση της πρωτεΐνης Fas ligand η οποία παρέµεινε αυξηµένη για 24 

ώρες έκθεσης στον παράγοντα. Αντίθετα, επώαση των κυττάρων µε PMA στα ίδια 

χρονικά διαστήµατα δεν µετέβαλλε την έκφραση της πρωτεΐνης Fas (Τα δεδοµένα 

παραλείπονται). 

 
Σχήµα 29:  Το PMA ενεργοποιεί την έκφραση του Fas ligand στα κύτταρα PC12. Τα κύτταρα 

εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων παρουσία PMA και η έκφραση του Fas ligand 

εξετάσθηκε µε ανοσοαποτύπωση µετά από 2,5 και 24 ώρες. Το PMA σε συγκέντρωση 200 nΜ 

ενεργοποίησε την έκφραση του Fas ligand σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς (control: κύτταρα που 

εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα).  
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VIII. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ CRH ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FAS/FAS 

LIGAND ΣΤΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ PC12  

Α. Το CRH αυξάνει την παραγωγή του Fas ligand στα κύτταρα PC12.    

Για να διερευνήσουµε το µηχανισµό δράσης του CRH στην απόπτωση των 

κυττάρων PC12, µελετήσαµε τη δράση του CRH στο σύστηµα Fas/Fas ligand. Τα 

κύτταρα εκτέθηκαν σε θρεπτικό υλικό απουσίας τροφικών παραγόντων εµπλουτισµένο 

µε CRH σε συγκέντρωση 10-9 Μ για χρονικό διάστηµα από 2,5 ώρες έως και 3 ηµέρες. 

Ως κύτταρα αναφοράς χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα που επωάστηκαν το αντίστοιχο 

χρονικό διάστηµα σε συνθήκες χωρίς ορό. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η επίδραση 

του CRH προκάλεσε στατιστικώς σηµαντική αύξηση της πρωτεΐνης Fas ligand. Με 

ανοσοαποτύπωση (Σχήµα 30), φάνηκε ότι η αύξηση στην πρωτεΐνη ήταν ορατή µετά 

από 2,5 ώρες έκθεσης των κυττάρων στο CRH και αντιστοιχούσε σε αύξηση 164% + 

12% (Μ.Ο. + SE, p<0,001) σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς. Επίσης, µε τη βοήθεια 

µικροσκοπίου συνεστίασης εντοπίσαµε την πρωτεΐνη Fas ligand στο κυτταρόπλασµα. 

Κύτταρα που επωάστηκαν µε CRH σε συνθήκες µε ορό εµφάνισαν κυτταροπλασµατική 

χρώση σε σχέση µε τα κύτταρα που επωάστηκαν σε συνθήκες µε ορό (Τα δεδοµένα 

παραλείπονται). Η αύξηση στην πρωτεΐνη ήταν στατιστικώς σηµαντική µέχρι και την 

τρίτη ηµέρα έκθεσης των κυττάρων στο CRH. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν µε 

κυτταροµετρία ροής. Στο σχήµα 31 φαίνεται η χρονοεξαρτώµενη επίδραση του CRH 

στην έκφραση της πρωτεΐνης Fas ligand. Επίσης, στο σχήµα 32 φαίνονται κύτταρα που 

εκτέθηκαν σε CRH 10-9 Μ για 2,5 ώρες τα οποία εµφανίζουν έντονη 

κυτταροπλασµατική χρώση σε σχέση µε τα κύτταρα που είχαν εκτεθεί το ίδιο χρονικό 

διάστηµα σε συνθήκες χωρίς ορό (Α). 

Για να διερευνήσουµε αν το CRH δρα σε µεταγραφικό επίπεδο στα κύτταρα 

PC12 αυξάνοντας την έκφραση της πρωτεΐνης Fas ligand, µετρήσαµε τα επίπεδα του 

mRNA του Fas ligand µε RT-PCR. Τα κύτταρα επωάστηκαν σε συνθήκες χωρίς ορό µε 

CRH 10-9 Μ για 6 έως 24 ώρες. Επίσης, επωάστηκαν κύτταρα σε συνθήκες χωρίς ορό 

(κύτταρα αναφοράς). Μετά το τέλος των επωάσεων, αποµονώθηκε το ολικό RNA το 

οποίο και χρησιµοποιήθηκε για την ανίχνευση των επιπέδων του mRNA του Fas ligand. 

Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο σχήµα 33. Επώαση των κυττάρων µε CRH 10-9 M για 

6 ώρες αύξησε το mRNA του Fas ligand σε σχέση µε το mRNA της πρωτεΐνης που 
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αποµονώθηκε από τα κύτταρα αναφοράς. Το mRNA της πρωτεΐνης παρέµεινε σε 

αυξηµένα επίπεδα και στα κύτταρα που είχαν επωαστεί για 24 ώρες στο CRH.  

Αντίθετα, το CRH δεν άλλαξε τα επίπεδα έκφρασης του υποδοχέα Fas στα 

κύτταρα PC12 (Τα δεδοµένα παραλείπονται). 

             
Σχήµα 30:  Το CRH ενεργοποιεί την έκφραση του Fas ligand στα κύτταρα PC12: Αποτελέσµατα 

ανοσοαποτύπωσης (Western blotting). Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών 

παραγόντων (control) ή σε συνθήκες που περιείχαν 10-9 Μ CRH (CRH) και η έκφραση του Fas ligand 

εξετάσθηκε µε ανοσοαποτύπωση µετά από 2,5, 24 και 72 ώρες. 2,5 ώρες έκθεσης των κυττάρων σε 10-9 

Μ CRH αύξησε την ποσότητα της πρωτεΐνης Fas ligand, που παρέµεινε σε αυξηµένα επίπεδα µέχρι και 

τις 3 ηµέρες έκθεσης των κυττάρων στον παράγοντα. Στο διάγραµµα φαίνονται τα συνολικά 

αποτελέσµατα ανοσοαποτύπωσης για την έκφραση του Fas ligand /ακτίνη τα οποία παρουσιάζονται ως 

επί τοις εκατό (%) των κυττάρων αναφοράς + τυπικό σφάλµα τεσσάρων πειραµάτων. Ο αστερίσκος (*) 

υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,05 και ο τριπλός αστερίσκος (***) 

στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,001 σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς. 
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χήµα 31:  Το CRH ενεργοποιεί την έκφραση του Fas ligand στα κύτταρα PC12: Αποτελέσµατα 

 

 
Σχήµα 3 :  Το CRH ενεργοποιεί την έκφραση του Fas ligand στα κύτταρα PC12: Αποτελέσµατα 

 

 

 

Σ

κυτταροµετρίας ροής (FACS). Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων 

(con) ή παρουσίας 10-9 Μ CRH (CRH) και η έκφραση του Fas ligand εξετάσθηκε µε κυτταροµετρία ροής 

µετά από 2,5, 24 και 72 ώρες (διαγράµµατα Α, Β και Γ αντίστοιχα). Επώαση των κυττάρων µε CRH σε 

συγκέντρωση 10-9 Μ αύξησε την ποσότητα της πρωτεΐνης Fas ligand, που παρέµεινε σε αυξηµένα 

επίπεδα µέχρι και τις 3 ηµέρες έκθεσης των κυττάρων στον παράγοντα. neg: Κύτταρα που 

καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες χωρίς ορό και επωάστηκαν µόνο µε το δεύτερο αντίσωµα-συνδεδεµένο µε 

FITC. 

2

ανοσοφθορισµού. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων παρουσίας (Β) ή 

απουσίας (Α) 10-9 Μ CRH για 2,5 ώρες. Η έκφραση του Fas ligand εξετάσθηκε µε ανοσοφθορισµό. 

Επώαση των κυττάρων µε CRH σε συγκέντρωση 10-9 Μ προκάλεσε ισχυρή κυτταροπλασµατική χρώση 

στα κύτταρα υποδηλώνοντας αύξηση της ποσότητας της πρωτεΐνης Fas ligand.  
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Σχήµα 33:  Το CRH ενεργοποιεί την έκφραση του Fas ligand στα PC12 κύτταρα: Αποτελέσµατα 

της µεθόδου RT-PCR. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων παρουσίας 

ή απουσίας 10-9 Μ CRH για 6 έως 24 ώρες και µετρήθηκε το mRNA του Fas ligand µε τη µέθοδο RT-

PCR. Επώαση των κυττάρων µε CRH σε συγκέντρωση 10-9 Μ αύξησε την ποσότητα του mRNA της 

πρωτεΐνης Fas ligand, που παρέµεινε σε αυξηµένα επίπεδα µέχρι και τις 24 ώρες έκθεσης των κυττάρων 

στον παράγοντα.  no RT: cDNA που επωάστηκε χωρίς το ένζυµο. 
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Β. Η δράση του CRH στην έκφραση της πρωτεΐνης Fas ligand στα κύτταρα PC12 

µεσολαβείται από τον υποδοχέα CRH-R1. 

Προκειµένου να διερευνήσουµε ποιος υποδοχέας του CRH µεσολαβεί στη 

µετάδοση του σήµατος από το CRH για την αύξηση της έκφρασης της πρωτεΐνης Fas 

ligand στα κύτταρα PC12, έγιναν τα ακόλουθα πειράµατα: Τα κύτταρα επωάστηκαν σε 

συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων µε CRH 10-9 Μ ή σε CRH 10-9 Μ και anta-

larmin 10-6 Μ. Τα κύτταρα που επωάστηκαν µε CRH και antalarmin έδειξαν ασθενή 

χρώση για την πρωτεΐνη Fas ligand (Σχήµα 34, εικόνα ∆) σε σχέση µε τα κύτταρα που 

επωάστηκαν µόνο µε τον αγωνιστή (Σχήµα 34, εικόνα Α).  

 

Σχήµα 34:  H antalarmin αναστέλλει τη δράση του CRH στην έκφραση του Fas ligand στα 

κύτταρα PC12: Αποτελέσµατα ανοσοφθορισµού. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης 

τροφικών παραγόντων (Α), µε CRH 10-9 Μ (Β) ή µε CRH 10-9 Μ και antalarmin 10-6 M (∆). Η έντονη 

κυτταροπλασµατική χρώση που εµφανίστηκε µετά από επώαση των κυττάρων µε CRH 10-9 M µειώθηκε 

µε την επίδραση του ανταγωνιστή. (Γ) Κύτταρα µάρτυρες: Κύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες 

χωρίς ορό και επωάστηκαν µόνο µε το δεύτερο αντίσωµα-συνδεδεµένο µε FITC.  

 

Το σχήµα 35 δείχνει τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα από τα πειράµατα της 

ανοσοαποτύπωσης. Συγκεκριµένα, 2,5 ώρες επώαση των κυττάρων µε CRH και anta-

larmin ανέστειλε την έκφραση της πρωτεΐνης Fas ligand στατιστικώς σηµαντικά (74 + 
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3%), σε σχέση µε τα κύτταρα που είχαν επωαστεί µόνο µε CRH (164 + 12%). Τα 

αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν επίσης µε κυτταροµετρία ροής (Σχήµα 36). 

Αντίθετα, επίδραση των κυττάρων µόνο µε τον ανταγωνιστή δεν µετέβαλλε την 

έκφραση της πρωτεΐνης (Σχήµα 35, δεξιά στήλη). 
 

                  
Σχήµα 35:  H antalarmin αναστέλλει τη δράση του CRH στην έκφραση του Fas ligand στα 

κύτταρα PC12: Αποτελέσµατα ανοσοαποτύπωσης (Western blotting). Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε 

CRH 10-9 Μ, σε antalarmin 10-6 Μ ή σε συνδυασµό τους. H έκφραση του Fas ligand εξετάσθηκε µε 

ανοσοαποτύπωση και έδειξε ότι η antalarmin αναστέλλει την αύξηση που προκαλεί το CRH στην 

έκφραση του Fas ligand. Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε 

πιθανότητα p<0,05 σε σχέση µε τα κύτταρα που επωάστηκαν το ίδιο χρονικό διάστηµα σε CRH 10-9 Μ. 

Σχήµα 36:  H antalarmin αναστέλλει τη δράση του CRH στην έκφραση του Fas ligand στα 

κύτταρα PC12: Αποτελέσµατα κυτταροµετρίας ροής (FACS). Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες 

έλλειψης τροφικών παραγόντων (con), εµπλουτισµένου µε CRH 10-9 Μ (CRH) ή µε CRH 10-9 Μ και 

antalarmin 10-6 M (CRH + antalarmin). H έκφραση του Fas ligand εξετάσθηκε µε κυτταροµετρία ροής 

και έδειξε ότι η antalarmin αναστέλλει την αύξηση που προκαλεί το CRH στην έκφραση του Fas ligand. 

neg: Κύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες χωρίς ορό και επωάστηκαν µόνο µε το δεύτερο 

αντίσωµα-συνδεδεµένο µε FITC. 
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IX. Η ΠΡΟΑΠΟΠΤΩΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ CRH ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ρ38 ΜΑΡ ΚΙΝΑΣΗΣ 

Α. Το SB203580 αναστέλλει την προαποπτωτική δράση του CRH 

Ένα από τα κύρια µονοπάτια µετάδοσης σήµατος σε καταστάσεις stress είναι το 

µονοπάτι της p38 MAP κινάσης. Προκειµένου να διερευνήσουµε το µηχανισµό δράσης 

του CRH στην απόπτωση των κυττάρων PC12 εκθέσαµε τα κύτταρα στο SB203580 

(αναστολέα του µονοπατιού της p38 MAP κινάσης). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 

SB203580 κατάφερε να αναστείλει τη δράση του CRH στην απόπτωση σε όλες τις 

δόσεις που χρησιµοποιήθηκε. Στο σχήµα 37 φαίνονται τα αποτελέσµατα της δράσης 

του SB203580 στην απόπτωση των κυττάρων PC12. Συγκεκριµένα, συνεπώαση των 

κυττάρων µε 10–9 Μ CRH και 5 µΜ SB203580 µείωσε την απόπτωση των κυττάρων 

στατιστικώς σηµαντικά σε 85 + 2% σε σχέση µε τα κύτταρα που είχαν επωαστεί µόνο 

µε CRH (167 + 11%). Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως ποσοστό (%) των κυττάρων 

αναφοράς + τυπικό σφάλµα 3 πειραµάτων. (Κύτταρα αναφοράς: Κύτταρα που 

επωάστηκαν για 3 ηµέρες σε συνθήκες χωρίς ορό). 

  
Σχήµα 37:  Το SB203580 αναστέλλει την προαποπτωτική δράση του CRH. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε 

συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων εµπλουτισµένου µε CRH 10-9 Μ (    ) ή σε συνδυασµό CRH 

και διαφόρων συγκεντρώσεων του SB203580 (    ). Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντικό 

αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,05 σε σχέση µε τα κύτταρα που επωάστηκαν το ίδιο χρονικό διάστηµα 

σε CRH. 
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Β. Η p38 MAP κινάση είναι απαραίτητη για την αύξηση της παραγωγής του Fas 

ligand από το CRH 

∆είξαµε ότι το µονοπάτι της p38 MAP κινάσης ενεργοποιείται κατά την 

επίδραση του CRH στην απόπτωση των κυττάρων PC12. Προκειµένου να 

διερευνήσουµε το µηχανισµό δράσης του CRH στην αύξηση της έκφρασης του Fas 

ligand, επωάσαµε τα κύτταρα σε περιβάλλον µε συνδυασµό του CRH και του 

αναστολέα του µονοπατιού της p38 MAP κινάσης, SB203580. Στο σχήµα 38 φαίνονται 

τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο της ανοσοαποτύπωσης. Επώαση των κυττάρων µε CRH 

σε συνδυασµό µε τον αναστολέα SB203580 για 2,5 ώρες µείωσε στατιστικώς 

σηµαντικά (p<0,01) την πρωτεΐνη Fas ligand (86 + 2%) σε σχέση µε τα κύτταρα που 

είχαν επωαστεί µόνο µε CRH (166 + 19%). Επώαση των κυττάρων µόνο µε τον 

αναστολέα δεν µετέβαλε την έκφραση του Fas ligand  σε σχέση µε τα κύτταρα που 

είχαν επωαστεί το ίδιο χρονικό διάστηµα σε συνθήκες χωρίς ορό (Κύτταρα αναφοράς). 

Στο διάγραµµα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ως ποσοστό (%) των κυττάρων 

αναφοράς + τυπικό σφάλµα από 5 πειράµατα. 

          
Σχήµα 38:  Το SB203580 αναστέλλει την προαποπτωτική δράση του CRH. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε 

συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων (control), µε CRH 10-9 Μ (CRH), µε 20 µΜ SB203580 

(SB203580) ή σε συνδυασµό 10-9 Μ CRH και 20 µΜ SB203580 (CRH + SB203580). H έκφραση του Fas 

ligand εξετάσθηκε µε ανοσοαποτύπωση και έδειξε ότι το SB203580 ανέστειλε την έκφραση του Fas 

ligand που αυξήθηκε µε την επίδραση του CRH. Ο διπλός αστερίσκος (**) υποδηλώνει στατιστικώς 

σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,01 σε σχέση µε τα κύτταρα που επωάστηκαν το ίδιο χρονικό 

διάστηµα σε CRH. 
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Γ. Το CRH ενεργοποιεί την p38 MAP κινάση 

Με τα αποτελέσµατα που περιγράφηκαν παραπάνω, φαίνεται ότι 

αναστέλλοντας το µονοπάτι της p38 ΜΑΡ κινάσης µε τον ειδικό αναστολέα SB203580, 

αναστέλλεται και η δράση του CRH στην απόπτωση και στην έκφραση της πρωτεΐνης 

Fas ligand στα PC12 κύτταρα. Για να διερευνήσουµε αν το CRH µπορεί να 

ενεργοποιήσει απ΄ ευθείας την p38 MAP κινάση, επωάσαµε τα κύτταρα µε CRH 10-9 Μ 

για  5 λεπτά έως και 24 ώρες. Κατόπιν, µετρήσαµε την επίδραση του CRH στην 

ενεργοποίηση της p38 ΜΑΡ κινάσης µε δύο µεθόδους. Με την πρώτη µέθοδο, 

µετρήσαµε την φωσφορυλιωµένη µορφή της p38 MAP κινάσης µε ανοσοαποτύπωση 

και µε τη δεύτερη µέθοδο µετρήσαµε τη φωσφορυλιωµένη µορφή της ATF-2. Η ATF-2 

είναι πρωτεΐνη που φωσφορυλιώνεται παρουσία της ενεργοποιηµένης 

(φωσφορυλιωµένης) p38 MAP κινάσης. Η ποσότητα της φωσφορυλιωµένης µορφής 

της ATF-2 είναι ευθέως ανάλογη µε την ποσότητα της φωσφορυλιωµένης µορφής της 

p38 MAP κινάσης. Η κανονικοποίηση των αποτελεσµάτων έγινε µε την µέτρηση της 

ολικής µορφής της p38 MAP κινάσης. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο σχήµα 39. Το 

CRH ενεργοποίησε τη φωσφορυλίωση της p38 ΜΑΡ κινάσης µέσα σε 10 λεπτά όπως 

φάνηκε από τη µέτρηση της φωσφορυλιωµένης µορφής της ATF-2. (σχήµα 39, Α). 

Επίσης, τα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν µε την απ΄ ευθείας µέτρηση της 

φωσφορυλιωµένης  µορφής της ρ38 ΜΑΡ κινάσης (σχήµα 39, Β). 

 
Σχήµα 39:  Το CRH ενεργοποιεί απ΄ ευθείας τη φωσφορυλίωση της ρ38 ΜΑΡ κινάσης. Τα κύτταρα 

εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων εµπλουτισµένου µε CRH 10-9 Μ για το χρονικό 

διάστηµα από 5 λεπτά έως και 24 ώρες. H έκφραση της φωσφορυλιωµένης µορφής της ATF-2 (Α) και 

της ρ38 ΜΑΡ κινάσης (Β) µετρήθηκε µε ανοσοαποτύπωση. Το CRH ενεργοποίησε την φωσφορυλίωση 

της ρ38 ΜΑΡ κινάσης µέσα σε 10 λεπτά. Η κανονικοποίηση των αποτελεσµάτων έγινε µε την ολική 

µορφή της p38 MAP κινάσης.  
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Στο διάγραµµα του σχήµατος 40 φαίνονται τα συνολικά αποτελέσµατα για την 

επίδραση του CRH στη φωσφορυλίωση της p38 ΜΑΡ κινάσης. Προκειµένου να 

διευκρινίσουµε αν η αύξηση που παρατηρήσαµε στην φωσφορυλίωση της p38 ΜΑΡ 

κινάσης µέσω του CRH αναστέλλεται µε τον αναστολέα SB203580, εκθέσαµε τα 

κύτταρα σε CRH ή σε συνδυασµό του CRH και του αναστολέα για χρονικό διάστηµα 

από 10 λεπτά έως και 2,5 ώρες και µετρήσαµε τη φωσφορυλίωση της p38 ΜΑΡ 

κινάσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο αναστολέας ανέστειλε πλήρως την 

φωσφορυλίωση της p38 ΜΑΡ κινάσης που ενεργοποιήθηκε από το CRH. Το 

διάγραµµα του σχήµατος 40 περιγράφει τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα από τα 

πειράµατα ανοσοαποτύπωσης.  

      
Σχήµα 40:  Το SB203580 αναστέλλει τη φωσφορυλίωση της p38 ΜΑΡ κινάσης που ενεργοποιείται 

από το CRH. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε CRH 10-9 Μ (CRH) ή σε συνδυασµό 10-9 Μ CRH και 20 µM 

SB203580 (CRH + SB203580) για το χρονικό διάστηµα από 10 λεπτά έως και 2,5 ώρες. H έκφραση της 

φωσφορυλιωµένης µορφής της p38 ΜΑΡ κινάσης µετρήθηκε µε ανοσοαποτύπωση. Το CRH 

ενεργοποίησε τη φωσφορυλίωση της p38 ΜΑΡ κινάσης ενώ το SB203580 ανέστειλε τη φωσφορυλίωση. 

Η κανονικοποίηση των αποτελεσµάτων έγινε µε την ολική µορφή της p38 MAP κινάσης.  
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X. Η ΠΡΟΑΠΟΠΤΩΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ CRH ∆ΕΝ ΣΥΝ∆ΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ERK1/ERK2 MAP ΚΙΝΑΣΩΝ 

Α. Το PD98059 δεν αναστέλλει την προαποπτωτική δράση του CRH ή της 

έλλειψης τροφικών παραγόντων 

Οι ERK1/ERK2 είναι κινάσες που όταν ενεργοποιούνται συνήθως εµπλέκονται 

σε µηχανισµούς διαφοροποίησης και πολλαπλασιασµού (Liebmann, 2001). 

Προκειµένου να µελετήσουµε το µηχανισµό δράσης του CRH στην απόπτωση των 

κυττάρων PC12, εκθέσαµε τα κύτταρα σε CRH απουσία ή παρουσία PD98059 

(αναστολέας της ΜΕΚΚ1 κινάσης). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο σχήµα 41. 

Συνεπώαση των κυττάρων µε CRH και PD98059 δεν άλλαξε την επίδραση του CRH 

στην απόπτωση των PC12 κυττάρων. Επίσης, επώαση των κυττάρων PC12 µε το 

PD98059 δεν µετέβαλλε την απόπτωση των κυττάρων σε σχέση µε τα κύτταρα που το 

ίδιο χρονικό διάστηµα είχαν επωαστεί σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων 

(σχήµα 41). 

              
Σχήµα 41:  Το PD98059 δεν επιδρά στην επαγόµενη απόπτωση από το CRH ή από την έλλειψη 

τροφικών παραγόντων. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε CRH 10-9 Μ (CRH) ή σε συνδυασµό µε τον 

αναστολέα PD98059 (CRH + PD98059) για 3 ηµέρες και κατόπιν µετρήθηκε η απόπτωση των 

κυττάρων. Το CRH ενεργοποίησε την απόπτωση των κυττάρων (πρώτη στήλη) αλλά ο αναστολέας 

PD98059 δε κατάφερε να αναστείλει την επαγόµενη απόπτωση από το CRH (δεύτερη στήλη). Επίσης, 

επώαση των κυττάρων µε τον αναστολέα (PD98059) δεν επέδρασε στην επαγόµενη απόπτωση από την 

έλλειψη τροφικών παραγόντων (τρίτη στήλη). 
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Β. Το PD98059 δεν αναστέλλει την αύξηση της παραγωγής του Fas ligand από το 

CRH 

Για τη διερεύνηση της επίδρασης των ERK1/ERK2 MAP κινασών στον 

µηχανισµό δράσης του CRH στην έκφραση του Fas ligand στα PC12 κύτταρα, τα 

κύτταρα επωάστηκαν µε το CRH και το PD98059 και κατόπιν µετρήθηκε η έκφραση 

της πρωτεΐνης Fas ligand  µε ανοσοαποτύπωση. Στο σχήµα 42 φαίνονται τα συνολικά 

αποτελέσµατα από τα πειράµατα της ανοσοαποτύπωσης. Ο αναστολέας της ΜΕΚΚ1 

δεν µετέβαλλε την επαγόµενη έκφραση του Fas ligand από το CRH ή από την έλλειψη 

τροφικών παραγόντων.  

       
 

Σχήµα 42:  Το PD98059 δεν επιδρά στην επαγόµενη έκφραση του Fas ligand  από το CRH ή από 

την έλλειψη τροφικών παραγόντων. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε CRH 10-9 Μ (CRH) ή σε συνδυασµό 

CRH µε τον αναστολέα PD98059 (CRH + PD98059) για 3 ηµέρες και κατόπιν µετρήθηκε η έκφραση της 

πρωτεΐνης Fas ligand. Το CRH ενεργοποίησε την έκφραση του Fas ligand (πρώτη στήλη) αλλά ο 

αναστολέας PD98059 δε κατάφερε να αναστείλει την επαγόµενη έκφραση από το CRH (δεύτερη στήλη). 

Επίσης, επώαση των κυττάρων µε PD98059 (PD98059) δεν ανέστειλε την επαγόµενη έκφραση του Fas 

ligand από την έλλειψη τροφικών παραγόντων (τρίτη στήλη). 

 

Γ. Το CRH ενεργοποιεί παροδικά τις ERK1/ERK2 MAP κινάσες 

Παρ΄ όλο που ο αναστολέας του µονοπατιού των ERK1/ERK2 MAP κινασών 

δε µετέβαλλε την επαγόµενη απόπτωση και έκφραση του Fas ligand από το CRH, 

προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε αν το CRH ενεργοποιεί τις ERK1/ERK2 MAP 

κινάσες. Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε CRH 10-9 Μ για χρονικό διάστηµα από 5 λεπτά έως 

και 24 ώρες και κατόπιν µετρήθηκε η φωσφορυλιωµένη µορφή των ERK1/ERK2 MAP 
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κινασών. Στο διάγραµµα του σχήµατος 43 φαίνονται τα συνολικά αποτελέσµατα από τα 

πειράµατα ανοσοαποτύπωσης. Το CRH αύξησε την φωσφορυλιωµένη µορφή των 

ERK1/ERK2 MAP κινασών µέσα σε 10 λεπτά. Η ενεργοποίηση ήταν παροδική αφού η 

επώαση των κυττάρων για χρονικό διάστηµα έως και 2,5 ώρες έδειξε ότι στα 20 λεπτά 

και µετά η ποσότητα των φωσφορυλιωµένων µορφών των ERK1/ERK2 MAP κινασών 

είχε ξαναγυρίσει στα επίπεδα των αντίστοιχων κυττάρων αναφοράς (Κύτταρα που 

είχαν επωαστεί για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα σε συνθήκες έλλειψης τροφικών 

παραγόντων). Η κανονικοποίηση των αποτελεσµάτων έγινε µε τη µέτρηση της ολικής 

µορφής των ERK1/ERK2 MAP κινασών. 

      
Σχήµα 43:  Το CRH αυξάνει την φωσφορυλίωση των ERK1/ERK2 MAP κινασών. Τα κύτταρα 

εκτέθηκαν σε CRH 10-9 Μ για χρονικό διάστηµα από 10 λεπτά έως και 2,5 ώρες. H έκφραση της 

φωσφορυλιωµένης µορφής των ERK1/ERK2 MAP κινασών µετρήθηκε µε ανοσοαποτύπωση. Το CRH 

ενεργοποίησε παροδικά τη φωσφορυλίωση των ERK1/ERK2 MAP κινασών. Ο διπλός αστερίσκος (**) 

υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα µε πιθανότητα p<0,01 σε σχέση µε τα κύτταρα 

αναφοράς. 
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Συνοπτικά τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι: 

Το CRH µειώνει τον ρυθµό πολλαπλασιασµού των PC12 κυττάρων µε 

ταυτόχρονη αύξηση της απόπτωσης. Το CRH αυξάνει την απόπτωση των κυττάρων 

PC12 µε ενεργοποίηση της p38 MAP κινάσης και του συστήµατος Fas/Fas ligand. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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Ο σκοπός της διατριβής αυτής ήταν η µελέτη του ρόλου των νευροπεπτιδίων 

του stress (οπιοειδή, CRH) στην απόπτωση (προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος). 

Ως µοντέλο επιλέχθηκε το φαιοχρωµοκύττωµα και χρησιµοποιήθηκαν τα κύτταρα 

PC12 δεδοµένου ότι παράγουν τα παραπάνω νευροπεπτίδια και εκφράζουν τους 

αντίστοιχους υποδοχείς. 

Επίδραση των τροφικών παραγόντων στο ρυθµό πολλαπλασιασµού και απόπτωσης 

των κυττάρων PC12 

Όπως αναµενόταν, τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι η προσθήκη των τροφικών 

παραγόντων αύξησε το ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων PC12. Τα πειράµατά 

µας έρχονται σε συµφωνία µε προηγούµενες δηµοσιεύσεις όπου αναφέρεται ότι τα µη 

διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 χρειάζονται 48 µε 72 ώρες για να διπλασιαστούν σε 

κανονικές συνθήκες καλλιέργειας µε τροφικούς παράγοντες (Greene and Tischler, 

1976). 

Στη µελέτη µας επιβεβαιώθηκε επίσης, ότι η έλλειψη τροφικών παραγόντων 

αυξάνει τον ρυθµό απόπτωσης των νεοπλασµατικών κυττάρων PC12. Πράγµατι, η 

έλλειψη τροφικών παραγόντων µειώνει τον πολλαπλασιασµό διαφόρων κυτταρικών 

τύπων και οδηγεί στην ενεργοποίηση της διαδικασίας της απόπτωσης (Klesse et al., 

1999). Στα πειράµατά µας, η έλλειψη των τροφικών παραγόντων για 6 ώρες ήταν 

αρκετή για να προκαλέσει µείωση του αριθµού των κυττάρων. Επίσης, η έλλειψη των 

τροφικών παραγόντων προκάλεσε πολύ γρήγορα (σε 3 ώρες) αύξηση της απόπτωσης 

των κυττάρων PC12. Έτσι, φαίνεται ότι σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων 

τα κύτταρα PC12 ενεργοποιούν το µηχανισµό της απόπτωσης.  
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Επίδραση των οπιοειδών στο ρυθµό απόπτωσης των κυττάρων PC12 

Τα φυσιολογικά χρωµιόφιλα κύτταρα εκφράζουν τα γονίδια των πρόδροµων 

οπιοειδών πεπτιδίων και παράγουν τα αντίστοιχα πεπτίδια (Bloch et al., 1986; Farin et 

al., 1990). Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα φυσιολογικά χρωµιόφιλα κύτταρα εκφράζουν 

κυρίως το γονίδιο της προ-εγκεφαλίνης ενώ τα φαιοχρωµοκυττώµατα διατηρούν µεν 

την ιδιότητα των φυσιολογικών χρωµιόφιλων κυττάρων να παράγουν οπιοειδή πεπτίδια 

αλλά η έµφαση αλλάζει προς άλλα οπιοειδή. Τα γονίδια των οπιοειδών πεπτιδίων 

ανιχνεύονται και στην κυτταρική σειρά φαιοχρωµοκυττώµατος επίµυος PC12. 

Συγκεκριµένα, τα κύτταρα PC12 παράγουν τα ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια που 

προέρχονται από την προ- εγκεφαλίνη και εκφράζουν τους υποδοχείς δ των οπιοειδών. 

Επίσης, παράγουν µεγάλες ποσότητες των οπιοειδών πεπτιδίων που προέρχονται από 

την προ- δυνορφίνη (Margioris et al., 1992). Επιπρόσθετα, τα κύτταρα PC12, όπως 

συµβαίνει και στα περισσότερα φαιοχρωµοκυττώµατα, εκφράζουν κυρίως τους 

υποδοχείς κ των οπιοειδών (Kampa et al., 1999). Έχει επίσης βρεθεί ότι τα οπιοειδή 

πεπτίδια κ επηρεάζουν βασικές λειτουργίες των κυττάρων PC12 όπως για παράδειγµα, 

την έκκριση των κατεχολαµινών (Dermitzaki et al., 2001) και το ρυθµό 

πολλαπλασιασµού τους (Venihaki et al., 1996). 

Η µελέτη της επίδρασης των συνθετικών οπιοειδών πεπτιδίων στην απόπτωση 

των κυττάρων PC12, έδειξε ότι τα οπιοειδή πεπτίδια DSLET (αγωνιστής του υποδοχέα 

δ2 των οπιοειδών) και U-69593 (αγωνιστής του υποδοχέα κ των οπιοειδών) 

αναστέλλουν την απόπτωση. Αντίθετα, τα οπιοειδή πεπτίδια DAGO (αγωνιστής του 

υποδοχέα µ των οπιοειδών) και DADLE (αγωνιστής των υποδοχέων δ και µ των 

οπιοειδών) δεν είχαν παρόµοιο αποτέλεσµα. Τα δεδοµένα υποδεικνύουν ότι ο 

υποδοχέας µ δεν έχει επίδραση στην απόπτωση των νεοπλασµατικών κυττάρων PC12. 

Τα αποτελέσµατά µας έρχονται σε συµφωνία µε το γεγονός ότι τα κύτταρα PC12 

εκφράζουν τους οπιοειδείς υποδοχείς δ και κ (Kampa et al., 1999). 

Τα οπιοειδή έχουν κυρίως προ- αποπτωτική δράση στο Κ.Ν.Σ. και στο 

ανοσοποιητικό σύστηµα. Για παράδειγµα, η χρήση κοκαΐνης από έγκυες γυναίκες, 

διαταράσσει την ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος του εµβρύου, αυξάνοντας την 

απόπτωση των εµβρυϊκών νευρώνων (Nassogne et al., 1997). Επίσης, τα οπιοειδή 

πεπτίδια µορφίνη και DAGO ενεργοποιούν τη διαδικασία της απόπτωσης σε Τ-

λεµφοκύτταρα (Singhal et al., 1999), σε σπληνοκύτταρα, σε περιτοναϊκά µακροφάγα 

και σε ανθρώπινα µονοκύτταρα (Singhal et al., 1997). Στις περισσότερες µελέτες 

  



 Συζήτηση 126 

φαίνεται ότι οι προ-αποπτωτικές δράσεις των οπιοειδών ενεργοποιούνται από τους 

αγωνιστές των υποδοχέων µ. Στη µελέτη µας, οι αγωνιστές των υποδοχέων µ δεν 

επέδρασαν στον αποπτωτικό µηχανισµό των κυττάρων PC12. Αντίθετα, οι αγωνιστές 

των υποδοχέων δ είχαν αντι-αποπτωτική δράση. Τα αποτελέσµατά µας επιβεβαιώθηκαν 

αργότερα µε µία µελέτη για την επίδραση του DADLE (αγωνιστή των υποδοχέων δ και 

µ των οπιοειδών) στην απόπτωση των κυττάρων PC12. Το DADLE µείωσε την 

απόπτωση των κυττάρων (Hayashi et al., 2002) ενεργοποιώντας τον υποδοχέα δ των 

οπιοειδών. 

Τα κάπα οπιοειδή δεν επιδρούν ευθέως στην απόπτωση νευρώνων αλλά 

µπορούν να δηµιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον, για να δράσουν ουσίες οι οποίες 

αυξάνουν την απόπτωση (Dawson et al., 1997). Έτσι, φαίνεται ότι η χρόνια χορήγηση 

κάπα οπιοειδών κάνει τους νευρώνες τρωτούς στην απόπτωση. Στη µελέτη µας, οι 

οπιοειδείς αγωνιστές των κ υποδοχέων έχουν ταχεία (σε 3 ώρες) αλλά παροδική αντι-

αποπτωτική δράση. Τα αποτελέσµατά µας επιβεβαιώνονται µε δηµοσιευµένη µελέτη 

που έγινε σε κύτταρα του νωτιαίου µυελού όπου φαίνεται ότι ανάλογα οπιοειδών 

πεπτιδίων έχουν προστατευτική δράση στα κύτταρα του νωτιαίου µυελού µέσω 

ενεργοποίησης του υποδοχέα κ (Maestroni, 1998).  

Όσον αφορά την παράµετρο χρόνο, τα δεδοµένα µας έδειξαν ότι η επίδραση 

των οπιοειδών πεπτιδίων στην απόπτωση των κυττάρων PC12 είναι χρονοεξαρτώµενη 

µε σταθερό χρόνο εµφάνισης τις 3 ώρες. Αντίστοιχες µελέτες που να δείχνουν την 

άµεση επίδραση των οπιοειδών στον αποπτωτικό µηχανισµό έχουν πρόσφατα 

δηµοσιευθεί. Για παράδειγµα, η µορφίνη αυξάνει την απόπτωση σε ανθρώπινα 

καρκινικά κύτταρα πνεύµονα µέσα σε 2 ώρες (Maneckjee and Minna, 1994). Επιπλέον, 

η έλλειψη του νευρικού αυξητικού παράγοντα αυξάνει την απόπτωση στα κύτταρα 

PC12 σε 8 ώρες (Kawamura et al., 1999). Έτσι, είναι πιθανό η γρήγορη εµφάνιση των 

αποπτωτικών αλλαγών (χαρακτηριστική κατάτµιση του DNA σε πολλαπλάσια των 180 

kb) να είναι αποτέλεσµα της άµεσης ενεργοποίησης ενδοκυττάριων πρωτεϊνών που 

εµπλέκονται στον αποπτωτικό µηχανισµό. Πρέπει να αναφερθεί ότι η άµεση επίδραση 

των οπιοειδών στην απόπτωση, δεν συνοδευόταν µε ταυτόχρονη επίδρασή τους στον 

πολλαπλασιασµό των κυττάρων. 

Έχει προταθεί ότι η εξωγενής χορήγηση οπιοειδών πεπτιδίων καθυστερεί τον 

πολλαπλασιασµό των κυττάρων PC12 (Venihaki et al., 1996). Για να µπορέσει να 

ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός της απόπτωσης είναι απαραίτητο τα κύτταρα να έχουν 
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κανονικό κυτταρικό κύκλο. Έτσι, είναι πιθανό ότι, τα οπιοειδή σταµατούν για ορισµένο 

διάστηµα τον κυτταρικό κύκλο. Τα οπιοειδή προκαλούν τη συσσώρευση των κυττάρων 

στην G1 φάση και προκαλούν αντι-αποπτωτική αντί για προ-αποπτωτική δράση. 

Φαίνεται λοιπόν, ότι τα οπιοειδή µειώνουν τον ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων, 

ενεργοποιώντας πρωτεΐνες, οι οποίες καθυστερούν την µετάβαση από την G1 στην S 

φάση του κυτταρικού κύκλου. Πιθανώς, τα κύτταρα δεν αποπίπτουν επειδή βρίσκονται 

συσσωρευµένα σε κάποια φάση του κυτταρικού κύκλου. Συνήθως, η αύξηση αυτών 

των πρωτεϊνών είναι ταχεία αλλά παροδική και αρχίζει αµέσως µετά τη δέσµευση του 

οπιοειδούς πεπτιδίου στον υποδοχέα. Έτσι, βλέπουµε το αποτέλεσµα της καθυστέρησης 

του κυτταρικού κύκλου σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή (3 ώρες). Το γεγονός αυτό 

ενισχύεται µε την παρατήρηση, ότι η επίδραση των οπιοειδών πεπτιδίων στην 

απόπτωση των κυττάρων PC12, δεν εξαρτιόταν από το χρονικό διάστηµα που τα 

κύτταρα βρίσκονταν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων. Επίσης, η δράση 

των οπιοειδών δεν εξαρτιόταν από το ποσοστό των κυττάρων που βρίσκονταν σε 

απόπτωση. Πράγµατι, η επίδραση των οπιοειδών σε κύτταρα τα οποία είχαν εκτεθεί για 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων, µείωσε 

την απόπτωση στο ίδιο χρονικό διάστηµα (3 ώρες). 

Η επίδραση των οπιοειδών αγωνιστών είναι µετρήσιµη µόνο υπό συνθήκες 

έλλειψης τροφικών παραγόντων. Όπως θα περίµενε κανείς, συγκρινόµενη µε την 

αναστολή της απόπτωσης από την παρουσία ορού, η ελάττωση της απόπτωσης από 

οπιοειδή είναι µικρότερη σε µέγεθος και παροδική. Έτσι, είναι πιθανό τα οπιοειδή να 

χρησιµοποιούν εν µέρει το µηχανισµό δράσης των τροφικών παραγόντων, κατά την 

επίδρασή τους στην απόπτωση των κυττάρων PC12. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

ευεργητική επίδραση των οπιοειδών ή του ορού στην απόπτωση, δεν συνοδευόταν µε 

αντίστοιχες επιδράσεις στον πολλαπλασιασµό των κυττάρων. Πιο ειδικά, ο αγωνιστής 

του υποδοχέα δ2 των οπιοειδών DSLET µείωσε την απόπτωση των κυττάρων PC12 

ενώ, ο αγωνιστής των υποδοχέων µ και δ των οπιοειδών, DADLE σε συγκέντρωση 10-6 

Μ δεν επέδρασε στην απόπτωση των κυττάρων. Το γεγονός ότι ο αγωνιστής DADLE 

δεν εµφάνισε αντι-αποπτωτικό αποτέλεσµα, πιθανόν να εξηγείται από το διφασικό 

ρόλο του πεπτιδίου. Πρόσφατη µελέτη σχετικά µε την επίδραση του DADLE στην 

απόπτωση των κυττάρων PC12 έχει ως εξής: Συγκεντρώσεις DADLE από 10-12 έως 10-

9 Μ µειώνουν την απόπτωση των κυττάρων, δράση που κατά πάσα πιθανότητα 

οφείλεται σε ενεργοποίηση του υποδοχέα δ των οπιοειδών, αποτελέσµατα κατ΄ ευθείαν 
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συγκρίσιµα µε τα δικά µας. Αντίθετα, η επίδραση µε µεγαλύτερη συγκέντρωση (10-6 

Μ) DADLE προκαλεί αύξηση της πρωτεΐνης Fas ligand και ακολούθως της 

απόπτωσης, πιθανότατα µέσω ενεργοποίησης του υποδοχέα µ των οπιοειδών πράγµα 

που εµείς δεν είδαµε πιθανότατα γιατί τα κύτταρά µας δεν εκφράζουν υποδοχείς µ. 

Έτσι προτείνεται ότι η κυτταροτοξική δράση του DADLE µεσολαβείται τουλάχιστον εν 

µέρει από τη σύνδεση του αγωνιστή µε τον υποδοχέα µ ενώ η προστατευτική µέσω του 

υποδοχέα δ (Hayashi et al., 2002). Είναι πιθανό, το προστατευτικό αποτέλεσµα του 

υποδοχέα δ των οπιοειδών να εξουδετερώνεται µετά την επώαση των κυττάρων µε 

υψηλότερες συγκεντρώσεις του αγωνιστή. 

Οι αγωνιστές των υποδοχέων δ2 και κ των οπιοειδών (DSLET και U-69593) 

µειώνουν την απόπτωση των κυττάρων PC12. Αντίθετα, ο αγωνιστής του υποδοχέα µ 

των οπιοειδών (DAGO) δεν επέδρασε στην απόπτωση των κυττάρων. Έτσι, φαίνεται 

ότι η αντι-αποπτωτική δράση των οπιοειδών µεσολαβείται από συγκεκριµένους 

υποδοχείς των οπιοειδών. Επιπλέον, οι ανταγωνιστές των οπιοειδών υποδοχέων 

ανέστειλαν τη δράση των οπιοειδών αγωνιστών στην απόπτωση των κυττάρων PC12. 

Η ναλοξόνη (γενικός ανταγωνιστής των οπιοειδών υποδοχέων) ανέστειλε πλήρως τη 

δράση του DSLET. Οµοίως, το nor-BNI (ανταγωνιστής των οπιοειδών υποδοχέων κ) 

ανέστειλε τη δράση του U-69593. Επιπρόσθετα, έχει προταθεί ότι οι δράσεις των 

οπιοειδών πεπτιδίων στην απόπτωση πιθανά να µη συνοδεύεται αποκλειστικά από 

ενεργοποίηση των κλασσικών οπιοειδών υποδοχέων. Για παράδειγµα, η επίδραση της 

ετορφίνης αναστέλλει το ρυθµό πολλαπλασιασµού και αυξάνει την απόπτωση σε 

νευρώνες και σε διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12. Η δράση αυτή της ετορφίνης δεν 

µεσολαβείται από τους κλασσικούς υποδοχείς των οπιοειδών πεπτιδίων (Yin et al., 

1997). Αντίθετα, τα οπιοειδή πεπτίδια morphiceptin και U-69593 αυξάνουν την 

απόπτωση που προκαλείται από την επίδραση σταυροσπορίνης σε νευρώνες, οι οποίοι 

εκφράζουν τον υποδοχέα κ των οπιοειδών. Οι ανταγωνιστές των οπιοειδών υποδοχέων 

αναστέλλουν την επίδραση των οπιοειδών πεπτιδίων στην απόπτωση (Goswami et al., 

1998). Είναι σηµαντικό ότι, στη µελέτη µας, η επίδραση των οπιοειδών αγωνιστών µε 

την ταυτόχρονη παρουσία ειδικών οπιοειδών ανταγωνιστών είχε σαν αποτέλεσµα την 

αναστολή της προ-αποπτωτικής δράσης των οπιοειδών πεπτιδίων. Αυτό σηµαίνει ότι η 

δράση των οπιοειδών στην απόπτωση των κυττάρων γίνεται µέσω των υποδοχέων δ και 

κ των οπιοειδών πεπτιδίων. Επιπλέον, έκθεση των κυττάρων στους ανταγωνιστές των 

οπιοειδών (ναλοξόνη ή nor-BNI) δεν είχε επίδραση στην απόπτωση των κυττάρων είτε 
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τα κύτταρα βρίσκονταν σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων είτε όχι. ∆ηλαδή, 

φαίνεται ότι τα ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια δεν λαµβάνουν µέρος στην τοπική ρύθµιση 

της απόπτωσης στο µυελό των επινεφριδίων. Τα δεδοµένα µας είναι σε συµφωνία µε 

µελέτες που δείχνουν ότι ενώ η επίδραση εξωγενών οπιοειδών επηρεάζει τον 

αποπτωτικό µηχανισµό σε διάφορους κυτταρικούς τύπους, τα ενδογενή οπιοειδή δεν 

έχουν επίδραση στον αποπτωτικό µηχανισµό (Kugawa et al., 1998). 

Επίδραση των οπιοειδών στην παραγωγή των πρωτεϊνών Bcl-2 στα κύτταρα PC12 

Η οικογένεια των πρωτεϊνών της Bcl-2 περιλαµβάνει µια σειρά από πρωτεΐνες 

οι οποίες έχουν σηµαντικό ρόλο στον µηχανισµό της απόπτωσης. Είναι πλέον αποδεκτό 

ότι η απορύθµιση του µηχανισµού προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου είναι ένα 

κρίσιµο στάδιο στην καρκινογένεση. Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει µεγάλη 

συχνότητα στην έκφραση της πρωτεΐνης Bcl-2 σε καρκίνους που προέρχονται από το 

νευρικό ιστό. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα περισσότερα φαιοχρωµοκυττώµατα εκφράζουν 

το γονίδιο και την πρωτεΐνη Bcl-2. Επίσης, η κυτταρική σειρά από φαιοχρωµοκύττωµα 

επίµυος PC12 εκφράζει πολλά από τα µέλη της οικογένειας της Bcl-2 (Porat and 

Simantov, 1999). 

Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι τα κύτταρα PC12 σε βασικές συνθήκες 

εκφράζουν τις πρωτεΐνες Bcl-2, Bcl-xs, Bcl-xL, Bax και Bak. Πρέπει να αναφερθεί ότι 

τα PC12 φαίνεται ότι δεν εκφράζουν την πρωτεΐνη Bad. Η ανίχνευση της έκφρασης των 

πρωτεϊνών της οικογένειας της Bcl-2 έγινε µε µορφολογικές και ποσοτικές µεθόδους. 

Τα αποτελέσµατά µας είναι σε αντιστοιχία µε τα δεδοµένα άλλων, που υποδεικνύουν 

ότι πολλά από τα µέλη της οικογένειας της Bcl-2 εκφράζονται στην κυτταρική σειρά 

PC12 (Lindenboim et al., 2000). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα πειράµατά µας, η πρωτεΐνη Bcl-2 ανιχνεύθηκε σε 

µικρές ποσότητες σε κύτταρα που είχαν εκτεθεί σε βασικές συνθήκες καλλιέργειας. Το 

γεγονός ότι η πρωτεΐνη αυτή ανιχνεύεται σε µικρές ποσότητες στα µη διαφοροποιηµένα 

κύτταρα PC12, υποδηλώνει το ρόλο του ογκογονιδίου στην παθοφυσιολογία του όγκου 

(Katoh et al., 1999). Έχει αναφερθεί ότι η έκφραση του Bcl-2 εξαρτάται από το βαθµό 

της διαφοροποίησης των κυττάρων PC12. Έτσι, η χαµηλή έκφραση της πρωτεΐνης 

πιθανόν να υποδηλώνει ότι τα κύτταρα βρίσκονται σε εκθετική φάση ανάπτυξης µια 

και όλα τα πειράµατα έγιναν µε κύτταρα που βρίσκονταν σε χαµηλά passages και ήταν 

λιγότερο διαφοροποιηµένα. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται και µε την παρατήρηση 

ότι η έκφραση της πρωτεΐνης Bcl-2 ήταν αυξηµένη σε διαφοροποιηµένα 
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νευροβλαστώµατα ενώ ήταν χαµηλή σε λιγότερο διαφοροποιηµένα νευροβλαστικά 

κύτταρα (Eves et al., 1996; Lasorella et al., 1995). Επίσης, η πρωτεΐνη Bcl-2 έχει 

δειχθεί ότι αυξάνει τις ERK1/ERK2 MAP κινάσες και έτσι ενεργοποιεί το µηχανισµό 

διαφοροποίησης των κυττάρων PC12 (Katoh et al., 1999). Έτσι, φαίνεται ότι η 

έκφραση της πρωτεΐνης Bcl-2 δεν συνεισφέρει µόνο στη ρύθµιση της απόπτωσης, αλλά 

και στη νευρική διαφοροποίηση. Όπως είναι προφανές, η Bcl-2 θα περίµενε κανείς να 

εκφράζεται σ’ όλα τα κύτταρα για να ρυθµίζει την επιβίωση (Wang et al., 1997a). 

Παραδόξως, η πρωτεΐνη αυτή φαίνεται να µην είναι απαραίτητη σε αρκετούς τύπους 

κυττάρων και ακόµη πιο ενδιαφέρον είναι ότι εκφράζεται σε χαµηλές συγκεντρώσεις σε 

κύτταρα που είναι πολύ ανθεκτικά στην απόπτωση (Blagosklonny, 2001). 

∆είξαµε ότι τα κύτταρα PC12 σε βασικές συνθήκες καλλιέργειας εκφράζουν τα 

περισσότερα µέλη της οικογένειας των πρωτεϊνών Bcl-2. Γενικά, τα επίπεδα όλων των 

πρωτεϊνών Bcl-2 που µετρήθηκαν, αυξήθηκαν µε χρονοεξαρτώµενο τρόπο κατά τη 

διάρκεια των επωάσεων παρουσία ή απουσία ορού. Παρ΄ όλα αυτά, η έλλειψη 

τροφικών παραγόντων προκάλεσε διαφορετική επίδραση στις πρωτεΐνες Bcl-2 σε 

σχέση µε τα κύτταρα που επωάστηκαν σε συνθήκες µε ορό. Συγκεκριµένα, 3,5 ώρες 

επώασης των κυττάρων σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων αύξησε την 

προαποπτωτική πρωτεΐνη Bax. Η Bax διατηρήθηκε σε αυξηµένα επίπεδα µέχρι και την 

6η ηµέρα επώασης των κυττάρων σε συνθήκες απουσίας ορού, σε σύγκριση µε τα 

κύτταρα που επωάστηκαν σε συνθήκες µε ορό. Επίσης, 3 ώρες επώασης των κυττάρων 

σε συνθήκες χωρίς ορό αύξησε την πρωτεΐνη Bcl-2 που διατηρήθηκε σε αυξηµένα 

επίπεδα έως και τρεις ηµέρες µετά την έκθεση των κυττάρων σε συνθήκες χωρίς ορό. 

Αντίθετα από την τέταρτη έως και έκτη ηµέρα µειώθηκε σε σύγκριση µε τα κύτταρα 

που επωάστηκαν σε συνθήκες µε ορό. 

Οι αντι- αποπτωτικές και οι προ- αποπτωτικές πρωτεΐνες οµοδιµερίζονται και 

ετεροδιµερίζονται µεταξύ τους και µε αυτόν τον τρόπο ρυθµίζεται η δράση τους στην 

απόπτωση. Οι προ-αποπτωτικές πρωτεΐνες Bax και Bad ετεροδιµερίζονται µε τις Bcl-2 

και Bcl-xL (Oltvai et al., 1993; Reed, 1997). Η αναλογία ανάµεσα στην Bcl-2 και στην 

Bax φαίνεται να είναι ένα κρίσιµο σηµείο για την αποπτωτική διαδικασία. Τα 

πειράµατά µας έδειξαν ότι τα κύτταρα PC12 που εκτέθηκαν σε συνθήκες έλλειψης 

τροφικών παραγόντων αύξησαν τις πρωτεΐνες Bax και Bcl-2 από τις 3 ώρες έως και τις 

τρεις µέρες. Την τέταρτη έως και έκτη ηµέρα, η ποσότητα της πρωτεΐνης Bcl-2 

µειώθηκε ενώ η πρωτεΐνη Bax παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό 
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υποδηλώνει ότι η αναλογία των δύο πρωτεϊνών αυξήθηκε προς την πλευρά της προ-

αποπτωτικής πρωτεΐνης, της πρωτεΐνης Bax, οπότε και τελικά ενεργοποιήθηκε η 

διαδικασία της απόπτωσης.  

Σε αναλογία µε τα παραπάνω, τα κύτταρα που επωάστηκαν σε συνθήκες 

έλλειψης τροφικών παραγόντων διατήρησαν σε χαµηλά επίπεδα την αντι-αποπτωτική 

πρωτεΐνη Bcl-xL και σε υψηλά επίπεδα την προ-αποπτωτική πρωτεΐνη Bcl-xs σε σχέση 

µε τα κύτταρα που επωάστηκαν σε συνθήκες παρουσίας ορού. Συµπερασµατικά, η 

απουσία των τροφικών παραγόντων στα κύτταρα PC12 φαίνεται να µεταβάλλει την 

στοιχειοµετρική αναλογία των πρωτεϊνών Bcl-2, µε τελικό αποτέλεσµα την 

ενεργοποίηση της αποπτωτικής διαδικασίας.  

Τα οπιοειδή µείωσαν άµεσα (σε 3 ώρες) την ενδοκυττάρια αύξηση των 

πρωτεϊνών Bcl-2 και Bak από την έλλειψη τροφικών παραγόντων. Όπως θα περίµενε 

κανείς τα ίδια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν και κατά την επίδραση του ορού στην 

απόπτωση των κυττάρων PC12. Συγκεκριµένα, ο ορός µείωσε (σε 3 ώρες) την 

ενδοκυττάρια αύξηση των πρωτεϊνών Bcl-2 και Bak από την έλλειψη τροφικών 

παραγόντων. Επίσης, ο ορός προκάλεσε στις 3 ώρες µείωση της απόπτωσης στα 

κύτταρα PC12. 

Το γεγονός ότι τα οπιοειδή ή ο ορός µειώνουν την ίδια χρονική στιγµή, την 

αντι-αποπτωτική πρωτεΐνη Bcl-2 και την προ-αποπτωτική πρωτεΐνη Bak, υποδηλώνει 

ότι ενεργοποιούν ταυτόχρονα δύο διαφορετικούς µηχανισµούς. Τα οπιοειδή ή ο ορός 

ενεργοποιούν τον αντι-αποπτωτικό µηχανισµό µειώνοντας την πρωτεΐνη Bak. 

Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται ο προ-αποπτωτικός µηχανισµός µε τον οποίο µειώνεται η 

πρωτεΐνη Bcl-2. Η ενεργοποίηση του προ-αποπτωτικού µηχανισµού γίνεται πιθανόν 

στην προσπάθεια του συστήµατος να επανέλθει σε κατάσταση ισορροπίας. Αυτό 

φαίνεται τρεις ώρες αργότερα όταν οι συγκεντρώσεις των αντι-αποπτωτικών και προ-

αποπτωτικών πρωτεϊνών επανέρχονται στα κανονικά επίπεδα. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τη µέτρηση της απόπτωσης των κυττάρων PC12. Ενώ, τα 

οπιοειδή προκαλούν παροδικά (σε 3 ώρες) αντι-αποπτωτική δράση στα κύτταρα, στις 

έξι ώρες ο ρυθµός απόπτωσης έχει επανέλθει σε κανονικά επίπεδα. Τα αποτελέσµατά 

µας επιβεβαιώθηκαν αργότερα µε µία µελέτη για την επίδραση του U-69593 στην 

απόπτωση των κυττάρων του ενδοµητρίου. Το οπιοειδές, U-69593, αύξησε το ρυθµό 

απόπτωσης των κυττάρων του ενδοµητρίου. Επιπλέον, το οπιοειδές προκάλεσε αύξηση 
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της προ-αποπτωτικής πρωτεΐνης Fas και των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2 και 

Bcl-xL (Chatzaki et al., 2001). 

Η παρατήρηση ότι τα οπιοειδή ενεργοποιούν έναν αντι-αποπτωτικό µηχανισµό 

στα κύτταρα PC12 και ταυτόχρονα µειώνουν την αντι-αποπτωτική πρωτεΐνη Bcl-2, 

µπορεί επίσης να εξηγηθεί µε την παρακάτω µελέτη που έγινε σε κύτταρα PC12. Στη 

µελέτη αυτή, η πρωτεΐνη Bcl-2 εµφάνισε προ-αποπτωτική δράση στα κύτταρα PC12. Η 

έκθεση των κυττάρων σε ένα τοξικό παράγοντα αύξησε την απόπτωσή τους πιθανότατα 

µέσω υδρόλυσης της πρωτεΐνης Bcl-2 και την παραγωγή µιας πρωτεΐνης 23 kDa, η 

οποία ακολούθως ενεργοποίησε την κασπάση 3 (Liang et al., 2002). Έτσι, είναι πιθανό 

η πρωτεΐνη Bcl-2, αντίθετα από ότι έχει αναφερθεί µέχρι τώρα, να έχει και προ-

αποπτωτικές ιδιότητες µέσω του παραγώγου της. 

Οι ανταγωνιστές των οπιοειδών υποδοχέων ανέστειλαν τη δράση των οπιοειδών 

αγωνιστών στην παραγωγή της πρωτεΐνης Bcl-2. Η ναλοξόνη ανέστειλε πλήρως τη 

δράση του DSLET. Συγκεκριµένα, το DSLET µείωσε την ποσότητα της πρωτεΐνης σε 

ποσοστό 25% σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς, ενώ η ναλοξόνη ανέστειλε τη δράση 

του DSLET σε ποσοστό 148% σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς. Η ανασταλτική 

δράση της ναλοξόνης υποδηλώνει ότι το DSLET χρησιµοποιεί τους υποδοχείς των 

οπιοειδών για να δράσει στην πρωτεΐνη Bcl-2. 

Συµπερασµατικά, τα δεδοµένα µας υποδεικνύουν ότι τα οπιοειδή µειώνουν 

παροδικά την ενεργοποίηση των αποπτωτικών µηχανισµών που οφείλεται στην έλλειψη 

τροφικών παραγόντων. Είναι πιθανό, η δράση των οπιοειδών να είναι µέρος ενός 

φυσιολογικού παρακρινικού µηχανισµού µε τον οποίο ο οργανισµός αναστέλλει την 

ενεργοποίηση των αποπτωτικών µηχανισµών σε περιόδους διακύµανσης της κανονικής 

εισροής των τροφικών παραγόντων. 

Επίδραση του CRH στο ρυθµό πολλαπλασιασµού και απόπτωσης των κυττάρων 

PC12 

Η εκλυτική ορµόνη της κορτικοτροπίνης (CRH) είναι ο κύριος ενεργοποιητής 

του άξονα υποθαλάµου- υπόφυσης- επινεφριδίων. Το CRH παράγεται κυρίως στο 

Κ.Ν.Σ. και σε περιφερικούς ιστούς (πλακούντας, ενδοµήτριο, δέρµα, επινεφρίδια) 

(Sasaki et al., 1988; Usui et al., 1988; Venihaki et al., 1997). Έχει επίσης ανιχνευθεί σε 

ανθρώπινους νεοπλαστικούς ιστούς όπως φαιοχρωµοκυττώµατα και καρκίνους του 

πνεύµονα (Suda et al., 1984; Usui et al., 1988; Venihaki et al., 1998). Πολλά 

φαιοχρωµοκυττώµατα παράγουν τεράστιες ποσότητες του πεπτιδίου (Nicholson et al., 
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1987; O'Brien et al., 1992). Το CRH παράγεται στην κυτταρική σειρά 

φαιοχρωµοκυττώµατος επίµυος PC12 (Venihaki et al., 1997) και στην κυτταρική σειρά 

KAT45 ανθρώπινου φαιοχρωµοκυττώµατος (Venihaki et al., 1998). Ειδικές θέσεις 

πρόσδεσης του CRH έχουν ανιχνευθεί στον φυσιολογικό µυελό των επινεφριδίων 

πιθήκου, βοδιού, ποντικού και αρουραίου (Dave et al., 1985; Udelsman et al., 1986). 

Η µελέτη της επίδρασης του CRH στο ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων 

PC12, έδειξε ότι το CRH καταστέλλει το ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων. Με 

την επίδραση του CRH, ο αριθµός των νεοπλασµατικών κυττάρων µειώνεται 

προοδευτικά. Η µεγαλύτερη µείωση του ρυθµού πολλαπλασιασµού των κυττάρων 

PC12, ανευρέθη την 4η ηµέρα έκθεσης τους στο CRH. Επίσης, η µείωση του 

πολλαπλασιασµού των κυττάρων ήταν δοσοεξαρτώµενη. Τα αποτελέσµατά µας 

έρχονται σε συµφωνία µε µελέτη, στην όποια το CRH καταστέλλει το ρυθµό 

πολλαπλασιασµού της κυτταρικής σειράς από φαιοχρωµοκύττωµα ανθρώπου KAT45 

(Venihaki et al., 1998). Στη µελέτη µας, το CRH µείωσε το ρυθµό πολλαπλασιασµού 

των κυττάρων είτε τα κύτταρα είχαν εκτεθεί σε συνθήκες παρουσίας είτε απουσίας 

τροφικών παραγόντων. Παρ΄ όλα αυτά η καταστολή του ρυθµού πολλαπλασιασµού των 

κυττάρων PC12 από το CRH, ήταν πιο εµφανής στα πειράµατα που έγιναν απουσία των 

τροφικών παραγόντων. 

Φαίνεται ότι η παρουσία του CRH στα επινεφρίδια έχει ιδιαίτερη σηµασία για 

την φυσιολογική λειτουργία του οργάνου. Το CRH που βρίσκεται στα επινεφρίδια 

προέρχεται από πολλές πηγές. Παράγεται τοπικά από κύτταρα χρωµαφίνης (Venihaki et 

al., 1997), προγαγγλιακές συµπαθητικές ίνες  που νευρώνουν τα επινεφρίδια από 

τοπικά µακροφάγα και άλλα ανοσοκύτταρα (Bagdy et al., 1990). 

Είναι πιθανό, η παρουσία του CRH στα επινεφρίδια να υποδηλώνει τη δράση 

του τοπικά στην ενεργοποίηση του συµπαθητικού συστήµατος σε καταστάσεις stress. 

Για παράδειγµα, πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι το CRH µπορεί να διεγείρει την 

έκκριση κατεχολαµινών και οπιοειδών από το µυελό των επινεφριδίων (Brown et al., 

1985; Engeland et al., 1987; Udelsman et al., 1986). Το επινεφριδιακό CRH επιδρά 

επίσης και στον φλοιό των επινεφριδίων ρυθµίζοντας τοπικά την παραγωγή 

επινεφριδιακών στεροειδών. 

Η σηµασία του CRH στο νεοπλασµατικό µυελό των επινεφριδίων 

(φαιοχρωµοκυττώµατα) δεν έχει µελετηθεί. Προηγούµενες µελέτες µας έδειξαν ότι το 

CRH αυξάνει την σύνθεση κατεχολαµινών από φυσιολογικά χρωµιόφιλλα και κύτταρα 
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PC12. Προκειµένου να µελετήσουµε το µηχανισµό µε τον οποίο το CRH µειώνει το 

ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων PC12, µετρήσαµε την επίδραση του CRH στην 

απόπτωση των κυττάρων. Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι το CRH αύξησε την 

απόπτωση των κυττάρων PC12. Η αύξηση στην απόπτωση µε την επίδραση του CRH 

ήταν εµφανής µετά από 24 ώρες έκθεσης στον παράγοντα, ενώ η µεγαλύτερη αύξηση 

παρατηρήθηκε στις 3 ηµέρες έκθεσης των κυττάρων στο CRH. Η δράση του CRH στην 

απόπτωση των κυττάρων PC12 ήταν εµφανής µόνο σε συνθήκες έλλειψης τροφικών 

παραγόντων. Τα δεδοµένα µας υποδεικνύουν ότι το CRH µειώνει τον πολλαπλασιασµό 

των κυττάρων PC12, ενεργοποιώντας τη διαδικασία της απόπτωσης.   

Υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά µε την νευροτοξικότητα του CRH. Είναι 

γνωστό, ότι το CRH λαµβάνει µέρος σε µηχανισµούς νευροεκφύλισης (Rossant et al., 

1999). Αντίθετα, το CRH έχει προστατευτική δράση σε νευρώνες που εκτέθηκαν σε 

ουσίες που σχετίζονται µε την παθογένεια της ασθένειας Alzheimer (β-αµυλώδες 

πεπτίδιο (amyloid beta-peptide), γλουταµικό οξύ (glutamate)) (Pedersen et al., 2001). 

Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι το CRH δεν προκαλεί τον κυτταρικό θάνατο ή δεν 

µεταβάλλει τη νευροτοξική δράση που προκαλείται από διεγερτικά αµινοξέα 

(Craighead et al., 2000). Έχει προταθεί ότι το CRH δεν είναι απ΄ευθείας νευροτοξικό 

και υποδεικνύουν ότι µπορεί να προκαλέσει έµµεσα καταστροφή των νευρώνων ή/και 

το CRH δεν είναι η ενδογενής ουσία που προσδένεται στους οµόλογους υποδοχείς για 

την ενεργοποίηση της νευροεκφύλισης. Η δράση εποµένως του CRH στον κυτταρικό 

θάνατο στο κεντρικό νευρικό σύστηµα φαίνεται να είναι αµφισβητήσιµη. 

Σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, δεν υπάρχουν 

επαρκή δεδοµένα που να υποδεικνύουν τη δράση του CRH στους περιφερικούς ιστούς. 

Πρόσφατα, αναφέρθηκε ότι το CRH επιδρά στον αποπτωτικό µηχανισµό κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήµατος και στον αµφιβληστροειδή (Makrigiannakis et al., 2001; 

Poulaki et al., 2001). Από όσο γνωρίζουµε, δεν υπάρχουν µελέτες που να αναφέρονται 

στη δράση του CRH στην αποπτωτική διαδικασία των επινεφριδίων. Τα αποτελέσµατά 

µας υποδεικνύουν για πρώτη φορά ότι το CRH ενεργοποιεί την αποπτωτική διαδικασία 

στα νεοπλασµατικά κύτταρα PC12. Είναι πιθανό ο µηχανισµός µε τον οποίο το CRH 

αναστέλλει το ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων PC12 να είναι η ενεργοποίηση 

της διαδικασίας της απόπτωσης. Πράγµατι, το CRH προκάλεσε δοσοεξαρτώµενη 

αύξηση στην απόπτωση των νεοπλασµατικών κυττάρων PC12. Μάλιστα, η µεγαλύτερη 

αύξηση στην απόπτωση των κυττάρων εµφανίστηκε όταν τα κύτταρα επωάστηκαν µε 
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CRH σε συγκέντρωση 10–9 έως 10-8 Μ. Πρέπει να αναφερθεί ότι υποδοχείς του CRH 

έχουν ανιχνευθεί στα χρωµιόφιλα κύτταρα και στα κύτταρα PC12 (Bruhn et al., 1987a; 

Aguilera et al., 1987; Udelsman et al., 1986). Οι συγκεντρώσεις που απαιτούνται για 

την κάλυψη των θέσεων όλων των γνωστών υποτύπων των υποδοχέων του CRH είναι 

οι συγκεντρώσεις 10–11 έως 10-7 M (Edwards and Jones, 1988; Hashimoto et al., 1984; 

Minamino et al., 1988; Tsuchihashi et al., 1992). Έτσι, φαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις 

του CRH οι οποίες είχαν τη µεγαλύτερη δράση στην απόπτωση των κυττάρων PC12, 

είναι οι απαιτούµενες για την ενεργοποίηση των υποδοχέων του CRH.  

Οι ανταγωνιστές CRH ανέστειλαν την δράση πεπτιδίου στην απόπτωση των 

κυττάρων PC12. Για τη µελέτη µας, χρησιµοποιήσαµε δύο ανταγωνιστές των 

υποδοχέων του CRH: την antalarmin (συνθετικός ανταγωνιστής του υποδοχέα CRH-

R1) και τον ahCRH (ανταγωνιστής των υποδοχέων CRH-R1 και CRH-R2) (Kishimoto 

et al., 2000; Rossant et al., 1999). Η antalarmin ανέστειλε πλήρως τη δράση του CRH 

στην απόπτωση των κυττάρων PC12. Μάλιστα, υπήρξε στοιχειοµετρική αναλογία 

ανάµεσα στα δύο µόρια, δεδοµένου ότι κατά την επώαση των κυττάρων µε 

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις CRH, χρειάστηκαν µεγαλύτερες συγκεντρώσεις antalarmin 

για να αναστείλουν τη δράση του CRH. Αντίθετα, ο ahCRH δεν φαίνεται να είναι 

δυναµικός ανταγωνιστής της δράσης του CRH στην απόπτωση των κυττάρων PC12. 

Χρειάστηκαν µεγάλες συγκεντρώσεις του ανταγωνιστή για να ανασταλεί η δράση της 

ορµόνης. Έτσι, φαίνεται ότι η antalarmin είναι ειδικότερος ανταγωνιστής της δράσης 

του CRH στην απόπτωση των κυττάρων PC12, σε σχέση µε το ahCRH. Τα δεδοµένα 

αυτά υποδεικνύουν ότι το CRH χρησιµοποιεί αποκλειστικά τον υποδοχέα CRH-R1 για 

να ενεργοποιήσει την απόπτωση στα κύτταρα PC12. Τα αποτελέσµατά µας συµφωνούν 

µε το γεγονός ότι το CRH έχει µεγάλη χηµική συγγένεια µε τον υποδοχέα CRH-R1 

(Reyes et al., 2001), ενώ άλλα πεπτίδια όπως η ουροκορτίνη για τον υποδοχέα CRH-

R2. Έχει αναφερθεί ότι η ουροκορτίνη παρουσιάζει 40 φορές µεγαλύτερη χηµική 

συγγένεια για τον CRH-R2 υποδοχέα σε σχέση µε το CRH. Επίσης, η ουροκορτίνη 

εντοπίζεται κυρίως σε ιστούς στους οποίους εκφράζεται ο υποδοχέα CRH-R2 (Itoi et 

al., 1994). Οι δύο υποδοχείς έχουν διαφορετική κατανοµή στους ιστούς (Chalmers et 

al., 1995), διαφορετικές φαρµακολογικές ιδιότητες (Chen et al., 1993a; Stenzel et al., 

1995) και λειτουργίες. Το CRH προσδένεται στον υποδοχέα CRH-R1 και ενεργοποιεί 

τον άξονα του stress. Αντίθετα, ο υποδοχέας CRH-R2 είναι απαραίτητος για την 

µείωση της όρεξης ή τη µείωση της πίεσης του αίµατος από την ουροκορτίνη (Coste et 
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al., 2000). Ενώ για το CRH υπάρχουν αντικρουόµενες θεωρίες για την νευροτοξικότητα 

του πεπτιδίου, η ουροκορτίνη φαίνεται να έχει µόνο προστατευτικές δράσεις είτε σε 

νευρώνες που έχουν εκτεθεί σε κυτταροτοξικούς παράγοντες (Pedersen et al., 2002) 

είτε σε κύτταρα του µυοκαρδίου που εκτέθηκαν σε ισχαιµία (Brar et al., 1999; 

Latchman, 2001). Μάλιστα, η ουροκορτίνη ήταν 10 φορές πιο αποτελεσµατική σε 

σύγκριση µε το CRH στην προστασία των κυττάρων (Brar et al., 1999). Μια που η 

ουροκορτίνη φαίνεται να είναι ο ενδογενής προσδέτης του υποδοχέα CRH-R2 είναι 

πιθανό η προστατευτική δράση του πεπτιδίου να µεσολαβείται από τον υποδοχέα CRH-

R2. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από το γεγονός, ότι ο υποδοχέας CRH-R2 µεσολαβεί 

στη µετάδοση αγχολυτικών σηµάτων ανεξάρτητα από τον άξονα του stress, σε 

αντίθεση µε τον υποδοχέα CRH-R1 που µεταδίδει σήµατα stress (Kishimoto et al., 

2000). 

Είναι σηµαντικό ότι, στη µελέτη µας, η επίδραση της antalarmin ανέστειλε 

µερικώς την απόπτωση από έλλειψη τροφικών παραγόντων στα κύτταρα PC12. Το 

γεγονός ότι τα κύτταρα PC12 παράγουν CRH, υποδηλώνει ότι η antalarmin αναστέλλει 

την απόπτωση που προκαλείται από το ενδογενές CRH. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι 

σε συµφωνία µε τις επιδράσεις των ανταγωνιστών των υποδοχέων του CRH στο 

Κ.Ν.Σ.. Η χορήγηση ανταγωνιστών των υποδοχέων του CRH στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα (ahCRH, D-phenyl CRH12-41) µειώνει σηµαντικά την καταστροφή νευρώνων 

που έχουν εκτεθεί σε διεγερτικές τοξίνες ή σε ισχαιµία (Lyons et al., 1991; Roe et al., 

1998; Strijbos et al., 1994).  

Επίδραση του CRH στην έκφραση του συστήµατος Fas/Fas ligand στα κύτταρα 

PC12 

Τα επινεφρίδια, σε φυσιολογικές συνθήκες, εκφράζουν τον υποδοχέα Fas και 

την πρωτεΐνη Fas ligand στις εσωτερικές στοιβάδες του φλοιού (Marx et al., 1998). Η 

έκφραση του Fas ligand αυξάνεται σε νεοπλασίες του φλοιού των επινεφριδίων, ενώ 

αντίστοιχα µειώνεται η έκφραση του υποδοχέα Fas. Αντίθετα, µε το φλοιό των 

επινεφριδίων δεν έχει περιγραφεί η έκφραση του συστήµατος Fas/Fas ligand σε 

φυσιολογικά χρωµιόφιλα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων. Έχει όµως αναφερθεί, 

ότι τα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 τα οποία προέρχονται από φαιοχρωµοκύττωµα 

επίµυος, εκφράζουν το σύστηµα Fas/Fas ligand. Τα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 σε 

συνθήκες έλλειψης του νευρικού αυξητικού παράγοντα αυξάνουν την πρωτεΐνη Fas 

ligand και ακολούθως την απόπτωση (Le-Niculescu et al., 1999). Η µελέτη µας έδειξε 
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ότι τα µη διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12, σε βασικές συνθήκες καλλιέργειας 

εκφράζουν την πρωτεΐνη Fas ligand σε αντιστοιχία µε την µελέτη στην οποία φαίνεται 

ότι και τα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 εκφράζουν την πρωτεΐνη Fas ligand (Le-

Niculescu et al., 1999) αλλά σε συνθήκες έλλειψης του NGF. 

Από τα αποτελέσµατά µας φαίνεται ότι ο µηχανισµός µε τον οποίο το σύστηµα 

Fas/Fas ligand ενεργοποιεί την απόπτωση, υπάρχει στα κύτταρα PC12. Είναι πιθανόν 

αυτός ο αποπτωτικός µηχανισµός να βρίσκεται στα κύτταρα σε ανενεργή µορφή, µια 

που στις βασικές συνθήκες καλλιέργειας τα κύτταρα εκφράζουν ασθενώς την πρωτεΐνη 

Fas ligand. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και µε µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν σε 

κύτταρα που τους είχε αφαιρεθεί ο πυρήνας. Τα κύτταρα χωρίς πυρήνα ενεργοποίησαν 

τη διαδικασία της απόπτωσης µέσω του συστήµατος Fas/Fas ligand (Nakajima et al., 

1995).  

Σε αντιστοιχία µε τις παραπάνω παρατηρήσεις, τα πειράµατά µας έδειξαν ότι  η 

έκθεση των κυττάρων PC12 σε συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων 

ενεργοποίησε η διαδικασία της απόπτωσης. Στις συνθήκες αυτές, τα κύτταρα 

εµφάνισαν διαφορετική έκφραση για το σύστηµα Fas/Fas ligand. Η απουσία του ορού 

από το θρεπτικό καλλιέργειας, αύξησε µε χρονοεξαρτώµενο τρόπο την έκφραση της 

πρωτεΐνης Fas ligand στα κύτταρα PC12. Αντίθετα, η έκφραση του υποδοχέα 

παρέµεινε σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια των επιδράσεων. 

Επίσης, η επίδραση του PMA που ενεργοποιεί την πρωτεϊνική κινάση C επιδρά 

στην έκφραση του συστήµατος Fas/Fas ligand στα νεοπλασµατικά κύτταρα PC12, όπως 

έχει αναφερθεί σε άλλα συστήµατα (Chou et al., 2000). Η έκθεση των κυττάρων PC12 

σε PMA, αύξησε την ποσότητα της πρωτεΐνης Fas ligand πολύ γρήγορα (σε 2,5 ώρες) η 

οποία παρέµεινε αυξηµένη για 24 ώρες έκθεσης στον παράγοντα. Αντίθετα, επώαση 

των κυττάρων µε PMA στα ίδια χρονικά διαστήµατα δεν µετέβαλλε την έκφραση του 

υποδοχέα Fas. 

Η αναδιοργάνωση του συστήµατος Fas/Fas ligand ρυθµίζεται σε πολλούς 

κυτταρικούς τύπους. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αναδιοργάνωση βοηθάει στη 

ρύθµιση της αποπτωτικής διαδικασίας στα ίδια ή σε γειτονικά κύτταρα. 

Έχει προταθεί ότι η αναδιοργάνωση του συστήµατος Fas/Fas ligand βοηθάει τα 

καρκινικά κύτταρα να αποφύγουν την ανοσολογική επιτήρηση. Για παράδειγµα, έχει 

αναφερθεί ότι κατά τη µετάλλαξη των κυττάρων του φλοιού των επινεφριδίων σε 

νεοπλαστικά κύτταρα, µειώνεται η έκφραση του υποδοχέα Fas ή αυξάνεται η έκφραση 
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της πρωτεΐνης Fas ligand (Hahne et al., 1996; Strand and Galle, 1998; Wolkersdorfer et 

al., 1998). Ακολούθως, η πρωτεΐνη Fas ligand που παράγεται από τα καρκινικά 

κύτταρα, προσδένεται στον υποδοχέα Fas των λεµφοκυττάρων αυξάνοντας την 

απόπτωσή τους. Είναι δηλαδή πιθανόν, η έκφραση του συστήµατος Fas/Fas ligand στα 

καρκινικά κύτταρα να συνεισφέρει στην επιβίωση των καρκινικών κυττάρων 

ξεφεύγοντας από την ανοσολογική επιτήρηση. 

Έχει επίσης αναφερθεί, ότι η συγκέντρωση της διαλυτής µορφής του υποδοχέα 

Fas αυξάνει σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του φλοιού και του µυελού των 

επινεφριδίων. Μάλιστα, η µεγαλύτερη αύξηση της διαλυτής µορφής του Fas 

παρουσιάστηκε σε ασθενείς µε φαιοχρωµοκύττωµα (Kushlinskii et al., 2001). Στις 

περιπτώσεις αυτές, η αύξηση της διαλυτής µορφής του Fas µπορεί επίσης να 

χαρακτηρισθεί ως µηχανισµός άµυνας του όγκου στην προσπάθειά του να αποφύγει την 

ανοσολογική επιτήρηση. 

Προκειµένου να διευκρινίσουµε το µηχανισµό µε τον οποίο το CRH αυξάνει 

την απόπτωση των κυττάρων PC12, µελετήσαµε την επίδραση του CRH στην έκφραση 

του συστήµατος Fas/Fas ligand. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η επίδραση του CRH 

προκάλεσε πολύ γρήγορα (σε 2,5 ώρες) στατιστικώς σηµαντική αύξηση της πρωτεΐνης 

Fas ligand. Η αύξηση στην πρωτεΐνη ήταν ορατή µέχρι και την τρίτη ηµέρα έκθεσης 

των κυττάρων στο CRH. Η πρωτεΐνη Fas ligand εντοπίστηκε στο κυτταρόπλασµα. 

Επιπλέον, το CRH αύξησε το mRNA της πρωτεΐνης Fas ligand. Έτσι, φαίνεται ότι το 

CRH προκάλεσε την αύξηση της πρωτεΐνης σε µεταγραφικό επίπεδο. Αντίθετα, το 

CRH δεν άλλαξε τα επίπεδα έκφρασης του υποδοχέα Fas στα κύτταρα PC12. 

Σύµφωνα µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται η 

ύπαρξη του συστήµατος Fas/Fas ligand στα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων και 

η σχέση του µε το CRH. Επίσης, πρόσφατες µελέτες που έγιναν σε κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήµατος και στον αµφιβληστροειδή, επιβεβαίωσαν την σχέση του 

CRH στην ενεργοποίηση του αποπτωτικού µηχανισµού µέσω του συστήµατος Fas/Fas 

ligand (Makrigiannakis et al., 2001; Poulaki et al., 2001). 

Η ρύθµιση της απόπτωσης κατέχει σηµαντικό ρόλο στη φυσιολογική λειτουργία 

του επινεφριδιακού αδένα. Ο φλοιός των επινεφριδίων βρίσκεται σε συνεχή 

αναδιοργάνωση. Τα κύτταρα που παράγονται στην εξωτερική στοιβάδα του φλοιού 

µεταναστεύουν σιγά σιγά προς την εσωτερική ζώνη (Belloni et al., 1978). Εκεί, 

πεθαίνουν µε τη διαδικασία της απόπτωσης (Kerr, 1972; Wyllie et al., 1973). Η 
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εσωτερική ζώνη του φλοιού των επινεφριδίων βρίσκεται σε στενή σύνδεση µε το 

µυελό. Έχουν βρεθεί κύτταρα χρωµαφίνης διάσπαρτα στον φλοιό, όπως και κύτταρα 

φλοιού διάσπαρτα στο µυελό (Ehrhart-Bornstein et al., 1996). Η παραγωγή CRH από 

τον µυελό των επινεφριδίων είναι πιθανό να έχει σηµαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση 

της αποπτωτικής διαδικασίας στα επινεφρίδια. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό το CRH να 

αυξάνει την έκφραση της πρωτεΐνης Fas ligand στα κύτταρα χρωµαφίνης για να 

επηρεάσει την αναδιοργάνωση του φλοιού των επινεφριδίων, βοηθώντας στη ρύθµιση 

της αποπτωτικής διαδικασίας (Bornstein et al., 1990). 

Ο ανταγωνιστής του υποδοχέα CRH-R1 (antalarmin) ανέστειλε τη δράση του 

CRH στην αύξηση της πρωτεΐνης Fas ligand στα κύτταρα PC12. Τα δεδοµένα αυτά 

υποδεικνύουν ότι το CRH χρησιµοποιεί αποκλειστικά τον υποδοχέα CRH-R1 για να 

αυξήσει την πρωτεΐνη Fas ligand και ακολούθως να ενεργοποιήσει την απόπτωση στα 

κύτταρα PC12. 

 

Επίδραση του CRH στις πρωτεΐνες µεταφοράς σηµάτων στα κύτταρα PC12 

Οι πρωτεΐνες µεταφοράς σηµάτων βρίσκονται στην κυτταρική µεµβράνη, στο 

κυτταρόπλασµα ή στον πυρήνα και λαµβάνουν µέρος στη µετάδοση εξωκυττάριων 

µηνυµάτων. Σηµαντικό ρόλο στον µηχανισµό της απόπτωσης κατέχει η οικογένεια των 

πρωτεϊνικών κινασών σερίνης/θρεονίνης (p38 MAP κινάση, ERK1/ERK2 MAP 

κινάσες και SAP/JNK). 

Η p38 MAP κινάση και η JNK είναι πρωτεϊνικές κινάσες που ενεργοποιούνται 

σε καταστάσεις stress και συνεισφέρουν στη διαδικασία της απόπτωσης (Harper and 

LoGrasso, 2001). Αντίθετα, η ενεργοποίηση των ERK1/ERK2 MAP κινασών συνήθως 

οδηγεί σε αύξηση του πολλαπλασιασµού ή της διαφοροποίησης (Liebmann, 2001). Οι 

κινάσες p38 MAPΚ, ERK1/ERK2 MAPΚ και SAP/JNK εκφράζονται στα 

διαφοροποιηµένα κύτταρα φαιοχρωµοκυττώµατος επίµυος PC12. 

Οι υποδοχείς του CRH συνδέονται µε G- πρωτεΐνες (Perrin and Vale, 1999) και 

ενεργοποιούν ενδοκυττάρια σήµατα όπως το cAMP, την πρωτεϊνική κινάση C και τις 

MAP κινάσες (Brar et al., 2000; Grammatopoulos et al., 2000). Η ενεργοποίηση των 

ενδοκυττάριων µηνυµάτων οδηγεί στην φωσφορυλίωση σε µια σειρά από 

µεταγραφικούς παράγοντες όπως το cAMP response element binding protein (Rossant 

et al., 1999). Η παρουσία των υποτύπων των υποδοχέων του CRH σε διαφορετικούς 

κυτταρικούς τύπους µπορεί να σηµατοδοτήσει την ενεργοποίηση συγκεκριµένων 
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ενδοκυττάριων σηµάτων από το CRH. Για παράδειγµα, η ουροκορτίνη ενεργοποίησε τη 

φωσφορυλίωση των ERK1/ERK2 MAP κινασών χρησιµοποιώντας και τους δύο 

υποδοχείς του CRH σε κύτταρα CHO. Αντίθετα, το CRH δεν κατάφερε να 

ενεργοποιήσει τις ERK1/ERK2 MAP κινάσες στα ίδια κύτταρα (Grammatopoulos et 

al., 2000). Επίσης, σε µυοκύτταρα καρδιάς που δεν εκφράζουν τον υποδοχέα CRH-R1, 

η ουροκορτίνη ενεργοποίησε τη φωσφορυλίωση των ERK1/ERK2 MAP κινασών (Brar 

et al., 2000). Επιπλέον, σε ανθρώπινους συγκυτιοτροφοβλάστες, όπου το σύστηµα 

CRH και οι υποδοχείς του έχουν φυσιολογικό ρόλο, ο υποδοχέας CRH-R1 αυξάνει την 

παραγωγή της τριφωσφορικής ινοσιτόλης ενεργοποιώντας την πρωτεϊνική κινάση C. 

Αντίθετα, ο υποδοχέας CRH-R1 δεν ενεργοποίησε την παραγωγή του cAMP (Karteris 

et al., 2000). 

Το CRH, στη µελέτη µας, ενεργοποίησε το µονοπάτι της p38 MAP κινάσης µε 

επακόλουθη την επίδραση του στον αποπτωτικό µηχανισµό των µη διαφοροποιηµένων 

κυττάρων PC12. Συγκεκριµένα, το SB203580 (αναστολέας του µονοπατιού της p38 

MAP κινάσης) ανέστειλε τη δράση του CRH στην απόπτωση των κυττάρων. Η p38 

MAP κινάση είναι γνωστό ότι ενεργοποιείται σε καταστάσεις stress και ενεργοποιεί 

αντίστοιχα τη διαδικασία της απόπτωσης (Harper and LoGrasso, 2001). Μάλιστα, 

φαίνεται να έχει σηµαντικό ρόλο στην επιβίωση νευρώνων. Η αναστολή του 

µονοπατιού της p38 MAP κινάσης αυξάνει την επιβίωση νευρώνων και 

διαφοροποιηµένων κυττάρων PC12 που βρίσκονται σε συνθήκες έλλειψης νευρικού 

αυξητικού παράγοντα (Horstmann et al., 1998). 

Επίσης, ο αναστολέας του µονοπατιού της p38 MAP κινάσης ανέστειλε τη 

δράση του CRH στην αύξηση της πρωτεΐνης Fas ligand στα κύτταρα PC12. Πρέπει να 

αναφερθεί ότι η p38 MAP κινάση επηρεάζει την παραγωγή διαφόρων 

προφλεγµονωδών κυτοκινών, όπως ο TNF-a και η IL-1β σε ανθρώπινα µονοκύτταρα 

(Allen et al., 2000; Lee et al., 1994; Perregaux et al., 1995). Επίσης, η p38 MAP κινάση 

επηρεάζει την παραγωγή του Fas ligand σε διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 που 

βρίσκονται σε συνθήκες έλλειψης του νευρικού αυξητικού παράγοντα (Xia et al., 

1995). Στη µελέτη µας φαίνεται ότι η p38 MAP κινάση ενεργοποιεί την παραγωγή της 

πρωτεΐνης Fas ligand από το CRH στα µη διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12. 

Επιπλέον, η επώαση των κυττάρων µε τον αναστολέα του µονοπατιού της p38 

MAP κινάσης δεν µετέβαλε την επαγόµενη έκφραση της πρωτεΐνης Fas ligand που 

προκαλείται από την έλλειψη τροφικών παραγόντων. Τα δεδοµένα υποδηλώνουν ότι η 
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p38 MAP κινάση ενεργοποιεί την παραγωγή της πρωτεΐνης Fas ligand αποκλειστικά 

µετά την έκθεση των κυττάρων στο CRH. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι 

αναστέλλοντας το µονοπάτι της p38 ΜΑΡ κινάσης µε τον ειδικό αναστολέα SB203580, 

αναστέλλεται και η δράση του CRH στην απόπτωση και στην έκφραση της πρωτεΐνης 

Fas ligand στα κύτταρα PC12. Επίσης, η µελέτη µας έδειξε ότι το CRH ενεργοποιεί απ΄ 

ευθείας την p38 MAP κινάση. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν µε τη µέτρηση της 

φωσφορυλιωµένης µορφής της p38 MAP κινάσης και τη µέτρηση της ενεργότητας της 

κινάσης. Το CRH ενεργοποίησε την p38 MAP κινάση πολύ γρήγορα (10 λεπτά). 

Ακόµα, ο αναστολέας της p38 ΜΑΡ κινάσης ανέστειλε πλήρως την φωσφορυλίωση της 

p38 που προκαλείται από το CRH. Τα δεδοµένα υποδεικνύουν ότι το CRH µπορεί να 

ενεργοποιήσει απ΄ ευθείας την p38 MAP κινάση στα κύτταρα PC12. 

Πολλοί εξωγενείς παράγοντες ενεργοποιούν το µονοπάτι της p38 σε νευρικά και 

µη νευρικά κύτταρα (Ono and Han, 2000). Πρόσφατα δεδοµένα για το ρόλο της p38 

στο κυτταρικό θάνατο νευρώνων, έχουν δειχθεί από πειράµατα που έγιναν σε 

διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 (Xia et al., 1995). Η έλλειψη του νευρικού αυξητικού 

παράγοντα στα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12, φαίνεται να ενεργοποιεί την p38 

MAP κινάση (Heidenreich and Kummer, 1996; Horstmann et al., 1998; Xia et al., 1995) 

και την C-Jun N-terminal kinase ή stress-activated kinase (JNK/SAPK) (Creedon et al., 

1996; Klesse et al., 1999; Mazzoni et al., 1999; Virdee and Tolkovsky, 1996), ενώ δεν 

τις ενεργοποιεί αντίστοιχα στους συµπαθητικούς νευρώνες (Eilers et al., 1998) ή σε 

άλλους νευρώνες (Mielke et al., 1999). Παρ΄ όλα αυτά η αναχαίτιση του µονοπατιού 

των MAP κινασών, φαίνεται να είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για να 

προωθήσει την επιβίωση από τις νευροτροφίνες στα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 

(Harper and LoGrasso, 2001). Αντίθετα, τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι η αναστολή 

του µονοπατιού της p38 MAP κινάσης, φαίνεται να είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη 

για να προωθήσει την επιβίωση, µετά την έκθεση των µη διαφοροποιηµένων κυττάρων 

PC12 στο CRH. 

Στην παρούσα µελέτη, χρησιµοποιήσαµε το µοντέλο των µη διαφοροποιηµένων 

κυττάρων PC12 που µοιάζουν µε τα φυσιολογικά χρωµιόφιλα κύτταρα. Σ΄ αυτό το 

σύστηµα η ενεργοποίηση της p38 MAP κινάσης φαίνεται να είναι απαραίτητη για την 

αύξηση της πρωτεΐνης Fas ligand και ακολούθως της απόπτωσης µετά την έκθεση στο 

CRH. Παρόλο που η JNK έχει σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή της πρωτεΐνης Fas 

ligand στα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 δεν φαίνεται να συµµετέχει στον 
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µηχανισµό της απόπτωσης των κυττάρων PC12 που µοιάζουν µε τα χρωµιόφιλα 

κύτταρα. Έχει αναφερθεί ότι η έκθεση των µη διαφοροποιηµένων κυττάρων PC12 στον 

αναστολέα της JNK, CEP-1347, δεν τροποποιεί την απόπτωση που προκαλείται από 

την έλλειψη τροφικών παραγόντων (Maroney et al., 1999). Επίσης, στη µελέτη µας 

φάνηκε ότι η επίδραση του CRH δεν µεταβάλλει τη φωσφορυλίωση ή την ενεργότητα 

της SAP/JNK στα κύτταρα PC12. Τα δεδοµένα αυτά συµφωνούν µε τη µελέτη που 

έγινε σε κύτταρα CHO τα οποία εξέφραζαν τον υποδοχέα CRH-R1 και τα οποία δεν 

ενεργοποίησαν το JNK υποδεικνύοντας ότι η κινάση JNK δεν χρησιµοποιείται από τον 

υποδοχέα CRH-R1 για τη µετάδοση των εξωκυττάριων σηµάτων (Grammatopoulos et 

al., 2000). 

Οι υποδοχείς του CRH (CRH-R1 και CRH-R2) ενεργοποιούν τις ERK1/ERK2 

MAP κινάσες (Grammatopoulos et al., 2000) οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

προστασία των διαφοροποιηµένων κυττάρων PC12 από την ενεργοποίηση της 

απόπτωσης. Έτσι, φαίνεται ότι οι ERK1/ERK2 MAP κινάσες έχουν αντι-αποπτωτικό 

ρόλο στα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 σε αντίθεση µε την p38 MAP κινάση 

(Misasi et al., 2001; Xia et al., 1995). Χαρακτηριστικό είναι ότι η συνεχής 

ενεργοποίηση των ERK1/ERK2 MAP κινασών συνήθως εµπλέκεται µε την 

ενεργοποίηση µηχανισµών επιβίωσης και πολλαπλασιασµού σε αρκετούς κυτταρικούς 

τύπους. Αντίθετα,  η παροδική ενεργοποίηση έχει σχετισθεί µε την αύξηση της 

απόπτωσης. Στη µελέτη µας το CRH ενεργοποίησε παροδικά τις ERK1/ERK2 MAP 

κινάσες γεγονός το οποίο όµως δεν οδήγησε σε απόπτωση δεδοµένου ότι το PD98059 

(αναστολέας του µονοπατιού των ERK1/ERK2 MAP κινασών) δεν ανέστειλε την 

επαγόµενη απόπτωση είτε από το CRH είτε από την έλλειψη τροφικών παραγόντων 

στα κύτταρα PC12. Επίσης, το PD98059 δεν ανέστειλε την επαγόµενη αύξηση της 

πρωτεΐνης Fas ligand που προκαλείται από την έλλειψη τροφικών παραγόντων στα 

κύτταρα PC12. Είναι πιθανό η ενεργοποίηση των ERK1/ERK2 MAP κινασών από το 

CRH είτε να συµµετέχει στη ρύθµιση άλλων µονοπατιών στα χρωµιόφιλα κύτταρα, 

όπως τη ρύθµιση της παραγωγής ή της έκκρισης κατεχολαµινών είτε να λαµβάνει χώρα 

µε ενεργοποίηση του υποδοχέα CRH-R2. 

Το CRH στη µελέτη µας πιθανόν να ενεργοποιεί τις ERK1/ERK2 MAP κινάσες 

µέσω του συστήµατος Fas/Fas ligand. Ο µηχανισµός ενεργοποίησης του συστήµατος 

Fas/Fas ligand περιλαµβάνει την πρόσδεση του Fas ligand στον υποδοχέα Fas. Μετά 

την πρόσδεση του Fas ligand, το ενδοκυττάριο τµήµα του υποδοχέα Fas, προσδένεται 
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µε το FADD (serine-phosphorylated adapter Fas-associated DD). Το FADD λειτουργεί 

σαν γέφυρα ανάµεσα στο Fas και στις πρωτεΐνες µεταφοράς σηµάτων. Το FADD 

δεσµεύεται είτε µε την κασπάση 8 ενεργοποιώντας την απόπτωση, είτε µε το cFLIP 

(Tschopp et al., 1998; Wallach, 1997) ενεργοποιώντας τον πολλαπλασιασµό (Zhang et 

al., 1998a; Zornig et al., 1998). Έχει προταθεί ότι το cFLIP δεσµεύεται στον υποδοχέα 

Fas και αυξάνει το ρυθµό πολλαπλασιασµού ενεργοποιώντας τον NFkB και τις 

ERK1/ERK2 MAP κινάσες σε λεµφοκύτταρα (Kataoka et al., 2000). Όπως φαίνεται, το 

σήµα που θα ενεργοποιήσει ο υποδοχέας Fas εξαρτάται από την αναλογία της 

κασπάσης 8 και του cFLIP στα κύτταρα και την ανταγωνιστική δέσµευσή τους στο 

FADD. Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει ότι το CRH στη µελέτη µας πιθανόν 

ενεργοποιεί τις ERK1/ERK2 MAP κινάσες µέσω του υποδοχέα Fas. Φαίνεται ότι 

τελικά η αναλογία των µορίων (κασπάση 8 και cFLIP) τείνει προς την πλευρά της 

κασπάσης 8 και την ενεργοποίηση της απόπτωσης. 

Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι το CRH ενεργοποιεί τη διαδικασία της 

απόπτωσης στα κύτταρα PC12, ενεργοποιώντας την p38 MAP κινάση που µε τη σειρά 

της αυξάνει την παραγωγή της πρωτεΐνης Fas ligand η οποία ενεργοποιεί τον υποδοχέα 

Fas, την FADD και τελικά τον καταράκτη των κασπασών. 
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Γενικά συµπεράσµατα-Προοπτκές 

Απόπτωση είναι η διαδικασία ενεργοποίησης µηχανισµών προγραµµατισµένου 
κυτταρικού θανάτου η οποία προϋπάρχει κωδικοποιηµένη σε όλα τα κύτταρα. Όπως 
δείξαµε, τα νεοπλασµατικά χρωµιόφιλα κύτταρα εκφράζουν µια σειρά από αντι-
αποπτωτικές και προ-αποπτωτικές πρωτεΐνες. Έτσι, η ρύθµιση της απόπτωσης απο 
εξωγενείς ή ενδογενείς παράγοντες, µπορεί να αναχθεί στη ρύθµιση της ισορροπίας 
µεταξύτων αντι-αποπτωτικών και προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών οι οποίες υπάρχουν στα 
φυσιολογικά και νεοπλασµατικά κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων. 

Από τα αποτελέσµατά µας φαίνεται ότι τα νευροπεπτίδια επηρρεάζουν την 

απόπτωση των φαιοχρωµοκυττωµάτων ρυθµίζοντας την αναλογία των αντι-

αποπτωτικών και προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών και τη φωσφορυλίωση πρωτεϊνικών 

κινασών. Στο πρώτο µέρος της διατριβής µελετήθηκε η επίδραση των ενδογενών 

οπιοειδών πεπτιδίων στην απόπτωση. Συγκεκριµένα, τα οπιοειδή µεταβάλλουν την 

στοιχειοµετρική αναλογία των πρωτεϊνών Bcl-2, µε τελικό αποτέλεσµα την 

ενεργοποίηση του αντι-αποπτωτικού µηχανισµού στα νεοπλασµατικά κύτταρα του 

µυελού των επινεφριδίων. Πράγµατι, τα οπιοειδή ενεργοποιούν τον αντι-αποπτωτικό 

µηχανισµό µειώνοντας την πρωτεΐνη Bak. Είναι πιθανό, η δράση των οπιοειδών να 

είναι µέρος ενός φυσιολογικού παρακρινικού µηχανισµού µε τον οποίο ο οργανισµός 

αναστέλλει την ενεργοποίηση των αποπτωτικών µηχανισµών σε περιόδους 

διακύµανσης της κανονικής εισροής τροφικών παραγόντων. 

Στο δεύτερο µέρος της διατριβής µελετήθηκε η επίδραση των νευροπεπτιδίων 

της οικογένειας του CRH στον αποπτωτικό µηχανισµό του µυελού των επινεφριδίων. 

Φαίνεται ότι η παρουσία του CRH στα επινεφρίδια έχει ιδιαίτερη σηµασία στην 

ανάπτυξη και λειτουργία του αδένα. Η παραγωγή του CRH στα επινεφρίδια κυρίως από 

κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων αναπαράγει τοπικά τον υποθάλαµο-υπόφυσο-

επινεφριδιακό άξονα. Το CRH δρα στα επινεφρίδια ενεργοποιώντας και τοπικά το 

συµπαθητικό σύστηµα σε καταστάσεις stress, είτε διεγείροντας την έκκριση 

κατεχολαµινών και οπιοειδών από το µυελό των επινεφριδίων, είτε ρυθµίζοντας την 

παραγωγή επινεφριδιακών στεροειδών από τον φλοιό των επινεφριδίων. Πρέπει να 

αναφερθεί εδώ ότι το CRH ενεργοποιεί το συµπαθητικό σύστηµα και κεντρικά 

αυξάνοντας την παραγωγή νορεπινεφρίνης. Τα δεδοµένα µας υποδεικνύουν ότι το CRH 

έχει και άλλες δράσεις στα επινεφρίδια. Πράγµατι, το CRH καταστέλλει το ρυθµό 

πολλαπλασιασµού των νεοπλασµατικών κυττάρων του µυελού των επινεφριδίων 
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ενεργοποιώντας τη διαδικασία της απόπτωσης. Το CRH φαίνεται ότι ενεργοποιεί τους 

µηχανισµούς της απόπτωσης στο νεοπλασµατικό µυελό των επινεφριδίων 

(φαιοχρωµοκυττώµατα). Ο µηχανισµός δράσης του CRH στην ενεργοποίηση της 

απόπτωσης στα νεοπλασµατικά κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων περιλαµβάνει 

την πρόσδεσή του στον υποδοχέα CRH-R1 και τη φωσφορυλίωση των MAP κινασών. 

Το CRH ενεργοποιεί την p38 MAP κινάση και τις ERK1/ERK2 MAP κινάσες. Η 

ενεργοποίηση της p38 MAP κινάσης είναι απαραίτητη για την αύξηση της προ-

αποπτωτικής πρωτεΐνης Fas ligand και ακολούθως της απόπτωσης στα νεοπλασµατικά 

κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων. Αντίθετα, η ενεργοποίηση των ERK1/ERK2 

MAP κινασών από το CRH, είναι πιθανόν να συµµετέχει στη ρύθµιση άλλων 

µονοπατιών στα χρωµιόφιλα κύτταρα, όπως τη ρύθµιση της παραγωγής ή της έκκρισης 

(κατεχολαµίνες, οπιοειδή πεπτίδια) είτε να λαµβάνει χώρα µε ενεργοποίηση του 

υποδοχέα CRH-R2. Επίσης, είναι πιθανό ότι το CRH αυξάνει την έκφραση της 

πρωτεΐνης Fas ligand στα χρωµιόφιλα κύτταρα για να επηρεάσει την αναδιοργάνωση 

του φλοιού των επινεφριδίων, βοηθώντας έτσι στη ρύθµιση της αποπτωτικής 

διαδικασίας του αδένα. Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι το CRH ενεργοποιεί τη 

διαδικασία απόπτωσης στα φαιοχρωµοκυττώµατα, ενεργοποιώντας την p38 MAP 

κινάση που µε τη σειρά της αυξάνει την παραγωγή της πρωτεΐνης Fas ligand η οποία 

ενεργοποιεί τον υποδοχέα Fas, την FADD και τελικά τον καταράκτη των κασπασών. 

Μελλοντικά πειράµατα προγραµµατίζονται για να διερευνηθεί περαιτέρω ο 

µηχανισµός δράσεως των παραπάνω νευροπεπτιδίων στην απόπτωση των 

φυσιολογικών και νεοπλασµατικών κυττάρων του µυελού των επινεφριδίων. Επίσης, 

είναι ενδιαφέρον να µελετήσουµε αν τα οπιοειδή πεπτίδια και το CRH που παράγονται 

στα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων, επηρρεάζουν τον αποπτωτικό µηχανισµό 

του φλοιού των επινεφριδίων και ως εκ τούτου επεµβαίνουν στον φυσιολογικό 

µηχανισµό διατήρησης της αρχιτεκτονικής του αδένα. 
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Απόπτωση είναι η διαδικασία ενεργοποίησης µηχανισµών προγραµµατισµένου 

κυτταρικού θανάτου η οποία προϋπάρχει κωδικοποιηµένη σε όλα τα κύτταρα. Η 

απόπτωση κατέχει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της οµοιόστασης 

του οργανισµού. Αντίθετα, η απορρύθµιση της απόπτωσης συνεισφέρει στη δηµιουργία 

ασθενειών. Για παράδειγµα τα κύτταρα που δεν καταφέρνουν να ενεργοποιήσουν τη 

διαδικασία της απόπτωσης, υφίσταται µεταλλάξεις που οδηγούν σε προκαρκινικά 

στάδια. Έτσι φαίνεται ότι η σωστή ρύθµιση του προγραµµατισµένου κυτταρικού 

θανάτου είναι απαραίτητη για την οµαλή λειτουργία του οργανισµού. 

Η προσαρµογή του επινεφριδιακού αδένα στις απαιτήσεις του οργανισµού, 

ρυθµίζεται από την απόπτωση. Ο επινεφριδιακός αδένας είναι ένα όργανο που 

υφίσταται δυναµικές κατασκευαστικές αλλαγές σε φυσιολογικές και παθολογικές 

συνθήκες. Αυτές οι δυναµικές αλλαγές συνοδεύονται από ενεργοποίηση του 

κυτταρικού πολλαπλασιασµού και του κυτταρικού θανάτου από παρακρινικά ή 

ενδοκυττάρια σήµατα. Είναι φανερό ότι η ρύθµιση της ισορροπίας ανάµεσα στον 

κυτταρικό πολλαπλασιασµό και τον κυτταρικό θάνατο, είναι απαραίτητη για την σωστή 

λειτουργία και τη διατήρηση της ακεραιότητας του οργάνου. 

Τα επινεφρίδια είναι αδένας που κατέχει κεντρική θέση στον άξονα του stress.  

Έτσι, δέχεται την επίδραση νευροπεπτιδίων που παράγονται από το κεντρικό νευρικό 

σύστηµα. Ακόµα, ο µυελός των επινεφριδίων παράγει πολλά νευροπεπτίδια 

περιλαµβανοµένων των CRH και οπιοειδών που είναι πιθανόν να δρουν αυτοκρινικά ή 

παρακρινικά στον ίδιο αδένα ή σε άλλους ιστούς. Είναι ενδιαφέρον ότι οι όγκοι που 

προέρχονται από το µυελό των επινεφριδίων, τα φαιοχρωµοκυττώµατα, παράγουν 

νευροπεπτίδια και µάλιστα σε µεγαλύτερες ποσότητες από τον φυσιολογικό ιστό. Έχει 

δειχθεί ότι τα νευροπεπτίδια που παράγονται στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, 

ενεργοποιούν την απόπτωση σε νευρώνες σε καταστάσεις stress. Είναι πιθανό τα 

νευροπεπτίδια που παράγονται από τα επινεφρίδια σε φυσιολογικές ή παθολογικές 

καταστάσεις να ρυθµίζουν την απόπτωση στον αδένα. Πράγµατι, από τα αποτελέσµατά 

µας φαίνεται ότι τα νευροπεπτίδια επηρρεάζουν την απόπτωση των 

φαιοχρωµοκυττωµάτων. 

Στην παρούσα µελέτη δείξαµε επίσης, ότι τα νεοπλασµατικά χρωµιόφυλλα 

κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων εκφράζουν µια σειρά από αντι-αποπτωτικές και 

προ-αποπτωτικές πρωτεΐνες. Έτσι, η ρύθµιση της απόπτωσης απο εξωγενείς ή 
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ενδογενείς παράγοντες, µπορεί να αναχθεί στη ρύθµιση της ισορροπίας µεταξύ των 

αντι-αποπτωτικών και προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών οι οποίες υπάρχουν στα 

φυσιολογικά και νεοπλασµατικά κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων. 

Από τα αποτελέσµατά µας φαίνεται ότι τα νευροπεπτίδια επηρρεάζουν την 

απόπτωση των φαιοχρωµοκυττωµάτων ρυθµίζοντας την αναλογία των αντι-

αποπτωτικών και προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών και τη φωσφορυλίωση πρωτεϊνικών 

κινασών. Στο πρώτο µέρος της διατριβής µελετήθηκε η επίδραση των ενδογενών 

οπιοειδών πεπτιδίων στην απόπτωση. Συγκεκριµένα, τα οπιοειδή µεταβάλλουν την 

στοιχειοµετρική αναλογία των πρωτεϊνών Bcl-2, µε τελικό αποτέλεσµα την 

ενεργοποίηση του αντι-αποπτωτικού µηχανισµού στα νεοπλασµατικά κύτταρα του 

µυελού των επινεφριδίων. Πράγµατι, τα οπιοειδή ενεργοποιούν τον αντι-αποπτωτικό 

µηχανισµό µειώνοντας την πρωτεΐνη Bak. Είναι πιθανό, η δράση των οπιοειδών να 

είναι µέρος ενός φυσιολογικού παρακρινικού µηχανισµού µε τον οποίο ο οργανισµός 

αναστέλλει την ενεργοποίηση των αποπτωτικών µηχανισµών σε περιόδους 

διακύµανσης της κανονικής εισροής τροφικών παραγόντων. 

Στο δεύτερο µέρος της διατριβής µελετήθηκε η επίδραση των νευροπεπτιδίων 

της οικογένειας του CRH στον αποπτωτικό µηχανισµό του µυελού των επινεφριδίων. 

Φαίνεται ότι η παρουσία του CRH στα επινεφρίδια έχει ιδιαίτερη σηµασία στην 

ανάπτυξη και λειτουργία του αδένα. Η παραγωγή του CRH στα επινεφρίδια κυρίως από 

κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων αναπαράγει τοπικά τον υποθάλαµο-υπόφυσο-

επινεφριδιακό άξονα. Το CRH δρα στα επινεφρίδια ενεργοποιώντας και τοπικά το 

συµπαθητικό σύστηµα σε καταστάσεις stress, είτε διεγείροντας την έκκριση 

κατεχολαµινών και οπιοειδών από το µυελό των επινεφριδίων, είτε ρυθµίζοντας την 

παραγωγή επινεφριδιακών στεροειδών από τον φλοιό των επινεφριδίων. Πρέπει να 

αναφερθεί εδώ ότι το CRH ενεργοποιεί το συµπαθητικό σύστηµα και κεντρικά 

αυξάνοντας την παραγωγή νορεπινεφρίνης. Τα δεδοµένα µας υποδεικνύουν ότι το CRH 

έχει και άλλες δράσεις στα επινεφρίδια. Πράγµατι, το CRH καταστέλλει το ρυθµό 

πολλαπλασιασµού των νεοπλασµατικών κυττάρων του µυελού των επινεφριδίων 

ενεργοποιώντας τη διαδικασία της απόπτωσης. Το CRH φαίνεται ότι ενεργοποιεί τους 

µηχανισµούς της απόπτωσης στο νεοπλασµατικό µυελό των επινεφριδίων 

(φαιοχρωµοκυττώµατα). Ο µηχανισµός δράσης του CRH στην ενεργοποίηση της 

απόπτωσης στα νεοπλασµατικά κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων περιλαµβάνει 

την πρόσδεσή του στον υποδοχέα CRH-R1 και τη φωσφορυλίωση των MAP κινασών. 
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Το CRH ενεργοποιεί την p38 MAP κινάση και τις ERK1/ERK2 MAP κινάσες. Η 

ενεργοποίηση της p38 MAP κινάσης είναι απαραίτητη για την αύξηση της προ-

αποπτωτικής πρωτεΐνης Fas ligand και ακολούθως της απόπτωσης στα νεοπλασµατικά 

κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων. Αντίθετα, η ενεργοποίηση των ERK1/ERK2 

MAP κινασών από το CRH, είναι πιθανόν να συµµετέχει στη ρύθµιση άλλων 

µονοπατιών στα κύτταρα χρωµαφίνης, όπως τη ρύθµιση της παραγωγής ή της έκκρισης 

(κατεχολαµίνες, οπιοειδή πεπτίδια) είτε να λαµβάνει χώρα µε ενεργοποίηση του 

υποδοχέα CRH-R2. Επίσης, είναι πιθανό ότι το CRH αυξάνει την έκφραση της 

πρωτεΐνης Fas ligand στα κύτταρα χρωµαφίνης για να επηρεάσει την αναδιοργάνωση 

του φλοιού των επινεφριδίων, βοηθώντας έτσι στη ρύθµιση της αποπτωτικής 

διαδικασίας του αδένα. Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι το CRH ενεργοποιεί τη 

διαδικασία απόπτωσης στα φαιοχρωµοκυττώµατα, ενεργοποιώντας την p38 MAP 

κινάση που µε τη σειρά της αυξάνει την παραγωγή της πρωτεΐνης Fas ligand η οποία 

ενεργοποιεί τον υποδοχέα Fas, την FADD και τελικά τον καταράκτη των κασπασών. 
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