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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. 
 

 Με την ολοκλήρωση της παρούσης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής θα ήθελα να 

ευχαριστήσω όλους τους φίλους, συνεργάτες και δασκάλους µου για την αµέριστη 

και πολύτιµη βοήθεια τους.   

 Πρωτίστως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή Φαρµακολογίας 

Αχιλλέα Γραβάνη για την συνεχή ηθική, πνευµατική κι οικονοµική βοήθειά του όλα 

τα χρόνια παραµονής µου στο εργαστήριο, κι ιδιαίτερα γιατί µε δίδαξε τον 

επιστηµονικό λόγο µε ζήλο, συνέπεια κι εγκάρδια διάθεση. 

 Επίσης είµαι ευγνώµων στα µέλη της 7µελούς επιτροπής µου, Καθηγητές 

Ανδρέα Μαργιωρή, Ηλία Καστανά, Χρήστο Στουρνάρα για τις συµβουλές τους και 

τον πάντα γόνιµο διάλογό µας, την Kαθηγήτρια Φωτεινή Στυλιανοπούλου που ως 

µέλος της 3µελούς επιτροπής µου µε βοήθησε στην ολοκλήρωση της διατριβής και 

τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ευστάθιο Παπαβασιλείου. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω 

θερµά, τους δασκάλους µου στην καθηµερινή εργαστηριακή πράξη και φίλους, 

Κατερίνα Χατζάκη, Χρήστο Τσατσάνη, Γιώργο Λιαπάκη, Αντώνη Μακρυγιαννάκη, 

Μαρία Βενυχάκη, Άννα Χατζόγλου και όλους τους φίλους και συνεργάτες, Βασίλη 

Μηνά, Ισµήνη Αλεξάκη, Ρένα ∆ερµιτζάκη, Έλενα Κουϊµτζόγλου, Μαριλένα Καµπά, 

Αριάδνη Ανδρουλιδάκη, Ιάκωβο Λαζαρίδη, Λίνα Βαρδούλη, Λίτσα Παπακωνσταντή, 

Φοίβη Νιφλή, Χαρούλα Κοντάκη, Όλγα Ρασούλη, Παναγιώτα ∆ηµητροπούλου, 

Βαγγελιώ Κουγιουµουτζή. Επίσης τους συνεργάτες Νίκο Αυλωνίτη και την 

Ερευνήτρια Θεοδώρα Καλογεροπούλου από το Ινστιτούτο Οργανικής και 

Φαρµακευτικής Χηµείας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. 

 Στην πραγµατοποίηση της ∆ιατριβής συνέβαλε καθοριστικά η 

χρηµατοδότησή της από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας (Πρόγραµµα ΠΕΝΕ∆ 2001, Σεπτέµβριος 2002 – Αύγουστος 2005, µε 

τίτλο έργου: «∆ιερεύνηση των µηχανισµών της δράσης των Νευροστεροειδών ως 

νευροπροστατευτικών παραγόντων: σύνθεση νέων Νευροστεροειδών µε υψηλή 

νευροπροστατευτική και περιορισµένη ενδοκρινική δραστηριότητα.»-Κοινοτικό 

Πλαίσο Στήριξης 2000-2006 – Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας, 

Άξονας 8,  Μέτρο 8.3). 

 Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου, τους γονείς µου Νίκο 

και Παναγιώτα, τον αδερφό µου Γιώργο, τον Λευτέρη και την Χριστίνα, το Θωµά και 

την ∆έσποινα. Η παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή δεν θα µπορούσε να 
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πραγµατοποιηθεί χωρίς την συµπαράσταση και συνεχή στήριξη της συζύγου µου 

∆ήµητρας Βάσσου, που βίωσε από κοινού όλες τις δυσκολίες –αλλά και τις χαρές 

ελπίζω- αυτής της πορείας.  
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1.5. Τα Νευροστεροειδή επάγουν την φωσφορυλίωση-ενεργοποίηση των 
προ-επιβιωτικών µεταγραφικών παραγόντων NF-κΒ και CREB 202

1.5.1. Τα Νευροστεροειδή DHEA, DHEAS και  Allo επάγουν την 
ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ 203

1.5.2. Τα Νευροστεροειδή DHEA, DHEAS και  Allo επάγουν την 
ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα CREB 205

2. ΤA ΝΕΥΡΟΣΤΕΡΟΕΙ∆Η ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑ 
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ΠΡΟ-ΕΠΙΒΙΩΤΙΚΈΣ ΚΙΝΑΣΕΣ 

206
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209
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επιβιωτικών κινασών. 213

I. H φωσφορυλίωση της κινάσης Src 213

II. H φωσφορυλίωση των κινασών PI3K και Akt 216

III. H φωσφορυλίωση των κινασών MEK1/2 και ERK1/2 222

IV. Η φωσφορυλίωση της κινάσης p38MAPK 228

3. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΣΤΕΡΟΕΙ∆ΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΩΝ. 231
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3.1. Οι DHEA, DHEAS και Allo διεγείρουν την έκλυση Νορεπινεφρίνης και 
Ντοπαµίνης από τα κύτταρα PC12 231

3.2. Τα στεροειδή DHEAS και Allo διεγείρουν την de novo βιοσύνθεση των 
Κατεχολαµινών 234
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238
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τους κλασικούς ενδοκυττάριους υποδοχείς Οιστρογόνων 247
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του ανταγωνιστή οιστρογονικών υποδοχέων ICI 182,780 247
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4.3. Η DHEA συνδέεται σε ειδικές µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης 251

4.3.1. H DHEA συζευγµένη µε Αλβουµίνη Ορού Βοός (BSA), (DHEA-BSA) 
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απόπτωσης 

253
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255
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µεµβράνες κυττάρων PC12, ανθρώπινων χρωµιόφιλων κυττάρων και 
κυττάρων ιπποκάµπου επίµυος 

257
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(Dexamethasone, DEX) εκτοπίζουν την ραδιοσηµασµένη [3H]DHEA από την 
µεµβράνη των κυττάρων PC12 

264
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 - 12 -



∆ιϋδροτεστοστερόνη και την ∆εξαµεθαζόνη 

5.  Φαρµακολογική µελέτη δοµής–λειτουργίας της αντι-αποπτωτικής δράσης 
συνθετικών αναλόγων των Νευροστεροειδών. 275

5.1. Μελέτες δοµής-λειτουργίας ανδρογονικών στεροειδών 275

5.2. Μελέτες δοµής-λειτουργίας αναλόγων Πρεγνανίων 283

5.3. Μελέτες δοµής-λειτουργίας αναλόγων Πρεγνενίων 285

5.4. Μελέτη δοµής-λειτουργίας διαφόρων στεροειδών 286
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  288
6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 321
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 13 -



 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

• Επώνυµο                         :          ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
• Όνοµα                             :          ΙΩΑΝΝΗΣ 
• Πατρώνυµο                     :          ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
• Αριθ. Τηλεφώνου Οικίας:         2810 253420 / 6945535611 
• ∆ιεύθυνση Εργασίας  :              Εργαστήριο Φαρµακολογίας 
                                                        Τοµέας Βασικών Επιστηµών 
                                                        Ιατρική Σχολή 
                                                        Πανεπιστήµιο Κρήτης 
                                                        Ηράκλειο Κρήτη 
                                                        Τ.Κ. 71110 
• Τηλέφωνο Εργασίας       :         2810/ 394531-394524 
• Ηλεκτρονική διεύθυνση :         gharalab@med.uoc.gr  
• Ηµεροµηνία γεννήσεως  :         28-11-1971 
• Τόπος κατοικίας             :         Ηράκλειο Κρήτης 
       Οδός : K.Παπαδοπούλου        Αριθ.: 9  Τ.Κ.: 71303 
• Οικογενειακή κατάσταση:        Έγγαµος (∆ήµητρα Βάσσου),                             
                         2 τέκνα 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

i. Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Πατρών 
Σχολή Θετικών Επιστηµών 
Τµήµα Βιολογίας 
Έτος αποφοίτησης:1996 

ii. Απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στις Νευροεπιστήµες από την 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε βαθµό «Άριστα» (1998-2000). 

iii. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
«Εγκέφαλος και Νους» (2001-2005), στο εργαστήριο Φαρµακολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης υπό την επίβλεψη του  Καθηγητή 
Φαρµακολογίας Γραβάνη Αχιλλέα, µε θέµα: «∆ιερεύνηση των µοριακών µηχανισµών 
της νευροπροστατευτικής δράσης των νευροστεροειδών: επίδραση στην έκφραση των 
αποπτωτικών παραγόντων.» 

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ MEDLINE 
 

1. Zoumakis E, Chatzaki E, Charalampopoulos I, Margioris AN, Angelakis E, 
Koumantakis E, Gravanis A. Cycle and age-related changes in corticotropin-releasing 
hormone levels in human endometrium and ovaries. Gynecol Endocrinol. 2001 
Apr;15(2):98-102. 

 - 14 -

mailto:gharalab@med.uoc.gr


2. Chatzaki E., Charalampopoulos I., Leontidis C., Mouzas I., Tzardi M., Tsatsanis 
C., Margioris A., Gravanis A.. Urocortin expression in gastric mucosa of patients with 
Helicobacter Pylori Gastritis: relation to inflammatory activity. J Clin Endocrinl 
Metab,  88 :478-483, 2003. 
3. Charalampopoulos I., Tsatsanis C., Dermitzaki E., Alexaki VI., Castanas E., 
Margioris A.N., Gravanis A. Dehydroepiandrosterone and allopregnanolone protect 
sympathoadrenal medulla cells against apoptosis, via anti-apoptotic Bcl-2 proteins. 
Proc. Natl Acad Sci USA, 101:8209-8214, 2004. 
4. Alexaki VI, Charalampopoulos I, Kampa M,, Vassalou H, Theodoropoulos P, 
Stathopoulos EN., Hatzoglou A, Gravanis A, Castanas E. Estrogen exerts 
neuroprotective effects via membrane estrogen receptors and rapid Akt/NOS 
activation. FASEB J., 18:1594-1606, 2004. 

5. Hatzoglou A., Kampa M., Kogia C., Charalampopoulos I., Theodoropoulos 
P.A., Anezinis P., Dambaki C., Papakonstanti E.A.., Stathopoulos E.N., Stournaras 
C., Gravanis A., Castanas E. Membrane androgen receptor activation induces 
apoptotic regression of human prostate cancer cells in vitro and in vivo. J Clin 
Endocrinol Metab., 90:893-903, 2005 
6. Dermitzaki E., Tsatsanis C., Charalampopoulos I., Androulidaki A., Alexaki 
V.I., Castanas E., Gravanis A., Margioris A.N. Corticotropin-releasing hormone 
activates protein kinase C in an isoenzyme-specific manner. Biochem Biophys Res 
Commun. 327:828-36, 2005.  
7. Charalampopoulos I., Dermitzaki E., Vardouli L., Tsatsanis C., Stournaras C., 
Margioris A.N., Gravanis A. Dehydroepiandrosterone sulfate and Allopregnanolone 
directly stimulate Catecholamine production via induction of Tyrosine Hydroxylase 
and secretion by affecting Actin polymerization. Endocrinology, 146:3309-3318, 
2005. 
8. Kampa M., Nifli A.P.#, Charalampopoulos I.#, Alexaki V.I.#, Theodoropoulos 
P.A., Stathopoulos E.N., Gravanis A., Castanas E. Opposing effects of estradiol- and 
testosterone-membrane binding sites on T47D breast cancer cell apoptosis. #equal 
contributors. Exp Cell Res., 307:41– 51, 2005. 

9. Tsatsanis C., Androulidaki A., Dermitzaki E., Charalampopoulos I., Spiess J., 
Gravanis A., Margioris A. N. Urocortin I and Urocortin II induce macrophage 
apoptosis via CRFR2. FEBS Letts, 579) 4259–4264, 2005. 

10.  Tsatsanis C., Zacharioudaki V., Androulidaki A., Dermitzaki E.,  
Charalampopoulos I., Minas V., Gravanis A., Margioris A.N. Adiponectin induces 
TNF-α and IL-6 in macrophages and promotes tolerance to itself. Biochem Biophys 
Res Commun., 335, 1254–1263, 2005. 
11.  Charalampopoulos I*, Alexaki IV*, Lazaridis I., Dermitzaki E, Avlonitis N, 
Calogeropoulou T, Margioris A, Castanas E, Gravanis A. The neuroprotective effect 
of Dehydroepiandrosterone is mediated via specific G-protein-coupled membrane 
binding sites. *equal contributors. The FASEB Journal, in press. 

12. Bamberger AM, Minas V., Kalantaridou S., Radde J., Sadeghian H., Löning T., 
Charalampopoulos I., Brümmer J., Wagener C., Bamberger CM, Schulte HM, 
Chrousos GP, Makrigiannakis A. Corticotropin-Releasing Hormone modulates human 
trophoblast invasion through CEACAM-1 regulation. American Journal of 
Pathology. In press, 2005. 

 - 15 -



13. Alexaki V.I.#, Charalampopoulos I.#, Kampa M., Nifli A.P., Hatzoglou A., 
Gravanis A., Castanas E. Estrogen act as neuroprotectants mobilizing multiple 
prosurvival kinase pathways. #equal contributors. J Ster Biochem Mol Biol, In press, 
2005.  
14. Tsatsanis C, Androulidaki A, Charalampopoulos I, Gravanis A, Margioris A.N. 
Corticotropin-Releasing Factor (CRF) and the Urocortins Induce the Expression of 
Toll Like Receptor-4 (TLR4) in Macrophages via Activation of the Transcription 
Factor PU.1. J Immunol in press. 

15. Tsatsanis C., Zacharioudaki V., Androulidaki A., Dermitzaki E., 
Charalampopoulos I., Minas V., Gravanis A., Margioris A.N. Peripheral factors in 
the Metabolic Syndrome. The pivotal role of adiponectin. Ann NY Acad Sci, In press. 

16. Charalampopoulos I.#, Bakogeorgou E.#, Alexaki V.I.#, Hatzoglou C., Gravanis 
A., Castanas E., Hatzoglou A. Opioids trigger p38 MAPK-dependent apoptosis of 
human urinary bladder carcinoma cells, involving both, extrinsic (death receptor) and 
intrinsic (mitochondrial) pathways. #equal contributors. Submitted 

17. Alexaki V.I, Kampa M., Charalampopoulos I., Gravanis A., Castanas E. 
Opposing effects of intracellular and membrane steroid receptor activation on the 
proliferation and apoptosis of HaCaT human keratinocytes. J Invest Derm, 2005 
(under revision).  
18.  Alexaki VI, Dermitzaki E, Charalampopoulos I., Kampa M., Nifli A.P.,  
Gravanis A., Margioris AN, Castanas E. Neuronal differentiation of PC12 cells 
abolishes the expression of membrane androgen receptors. Submitted. 

19.  Kampa M., Kogia C., Theodoropoulos P.A., Anezinis P., Charalampopoulos I., 
Papakonstanti E.A., Stathopoulos E.N., Hatzoglou A., Stournaras C., Gravanis A., 
Castanas E. Activation of membrane androgen receptors potentiates the 
antiproliferative effects of Taxol® on human prostate cancer cells. Submitted. 

20.  Bamberger CM*, Minas V*, Bamberger A.M., Charalampopoulos I., Fragouli 
Y., Schulte H.H., Makrigiannakis A. Specific expression of urocortin in the 
extravillous human trophoblast at the implantation site. *equal contributors. 
Submitted. 
 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 

 1o βραβείο καλύτερης αναρτηµένης ανακοίνωσης. 56ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας (∆ηµοτική 
Πινακοθήκη Λάρισας, 25-27 Νοεµβρίου 2004). 

 1o βραβείο καλύτερης αναρτηµένης ανακοίνωσης. 55η Συνεδρία της Ελληνικής 
Εταιρείας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας (Ίδρυµα Ιατρο-Βιολογικών Ερευνών 
Ακαδηµίας Αθηνών, Αθήνα 13-15 Νοεµβρίου 2003). 

 Υπότροφος ως νέος ερευνητής στο ΠΕΝΕ∆ 2001 (2002-2005). 

 Υποτροφία από το Κληροδότηµα Μανασάκη (2000-2001 και 2001-2002). 

 Υποτροφία από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), (2002). 

 Υποτροφία από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Νευροεπιστηµών (1998-2000).   

 - 16 -



 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

o Federation of European Biochemistry Societies (FEBS).. 

o European Cell Death Organization (ECDO) 

o International Brain Research Organization (IBRO). 

o Endocrine Society 

o Federation of European Neuroscience Societies (FENS). 

o Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ). 

o Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήµες (ΕΕΝ) 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ MEDLINE 
 

1) Charalampopoulos I., Dermitzaki E., Vardouli L., Tsatsanis C., Stournaras C., 
Margioris AN., Gravanis A. 1. Neurosteroids directly affect catecholamine synthesis 
and secretion. and Charalampopoulos I., Tsatsanis C., Dermitzaki E., Alexaki V.I., 
Castanas E.,. Margioris A.N, Gravanis A. DHEA actions on adrenal medulla and 
aging. European Journal of Clinical Investigation, Vol 35, Suppl 2, 2005. 

2) Xidakis C, Notas G, Charalampopoulos I, Androulidaki A, Chatzaki E, Minas V, 
Tsatsanis C, Kolios G, Margioris AN, Gravanis A, Kouroumalis E. Rat Kupffer cells 
express neuropeptide urocortin and its receptors: Autocrine effects on inflammatory 
cytokines. Journal of Hepatology 42: 638 Suppl. 2 Apr 2005. 

3) Charalampopoulos I., Alexaki VI, Minas V,  Dermitzaki E., Tsatsanis C., 
Margioris A.N., Castanas E., Gravanis A. Neurosteroids in neuroprotection. Hellenic 
Μedical and Pharmaceutical Review, Vol 2(1), pp 50-55, 2005. 
4) Gravanis A., Tsatsanis C., Makrigiannakis A., Chatzaki E., Charalampopoulos 
I.,  Dermitzaki E., Margioris A.N. CRH Peptides in Inflammation. Journal of Peptide 
Science, Vol 10, 2004 
5) Charalampopoulos I., Tsatsanis C., Alexaki I., Avlonitis N., Lionakis E., 
Calogeropoulou T., Castanas E., Margioris A.N., Gravanis A.. Neurosteroids and their 
synthetic analogs protect sympathoadrenal cells against apoptosis, regulating multiple 
prosurvival factors. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, Vol 
18, 2004. 
6) Charalampopoulos I., Gravanis A. The Pharmacology of Corticotropin 
Releasing Factor (CRF): therapeutic applications. Hellenic Μedical and 
Pharmaceutical Review, Vol 1(2), 22-32, 2003. 
 

 

 

 

 - 17 -



ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ. 
 

AACD  l-Aromatic amino acid decarboxylase 

ACTH Adrenocorticotropin Hormone (Αδρενοκορτικοτρόπος ορµόνη)  

Allo Allopregnanolone (Αλλοπρεγνανολόνη) 

AMPT L-2-methyl-3-(-4hydroxyphenyl)alanine 

ANOVA Analysis of variance (Ανάλυση διασποράς)  

APS Ammonium peroxodisulfate (Υπερθειϊκό αµµώνιο)  

AR Androgen Receptor (Υποδοχέας Ανδρογόνων) 

ARE Androgen-Response Elements (Ανδρογονοανταποκρινόµενα στοιχεία)  

ATCC American Type Culture Collection (Αµερικάνικη τράπεζα κυτταρικών 
σειρών)  

ATF-2 Activated Transcription Factor-2 (Ενεργοποιηµένος µεταγραφικός 
παράγοντας 2)  

ATP Adenosine Triphosphate (Τριφωσφορική αδενοσίνη)  

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

BSA Bovine serum albumin Fraction V (Αλβουµίνη ορού βοός)  

cAMP Cyclic adenosine monophosphate (Κυκλική µονοφωσφορική 
αδενοσίνη)  

CD Constant Domain (Σταθερό τµήµα)  

cDNA copy DNA (Αντίγραφο DNA)  

CLSM Confocal Laser Scaning Microscope  

CRH/CRF Corticotropin Releasing Hormone/Corticotropin Releasing Factor 
(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)  
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cpm Counts per minute (Κρούσεις ανά λεπτό) 

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)  

DHEA Dihydroepiandrosterone (∆ιυδροεπιανδροστερόνη)  

DHEAS Dihydroepiandrosterone Sulphate (Θειΐκη ∆ιυδροεπιανδροστερόνη)  

DHT Dihydrotestosterone (∆ιυδροτεστοστερόνη)  

DMEM Dulbecco's Modified Eagle Medium (Θρεπτικό Υλικό)  

DMSO Deimethyl sulfoxide (∆ιµεθυλσουλφοξύδιο)  

DNA Desoribonucleic acid (∆εσοξυριβονουκλεϊκο οξύ)  

dNTP Deoxyribonucleoside triphosphate  

DTT Dithiothreitol (∆ιθειοθρεϊτόλη)  

EC50 Efficiency Concentration (Συγκέντρωση δραστικότητας του 50%) 

ECL Enhanced Chemmiluninescence (Ενισχυµένη χηµειοφωταύγεια)  

EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid (Αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ)  

EGF Epidermal Growth Factor (Επιδερµικός αυξητικός παράγοντας)  

EGTA Ethylene glycol-bis(beta-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid 
(Αιθυλενο γλυκολ- δις (β αµινοαιθυλαιθέρας)-Ν,Ν, N',N' τετραοξικό 
οξύ)  

EKC Ethylketokyclazocine (Αιθυλκετοκυκλαζοσίνη)  

ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay (Ενζυµοσύνδετη 
ανοσοπροσροφητική µέτρηση)  

ERK Extracellular signal regulated kinase (Πρωτεϊνική κινάση που ελέγχεται 
από εξωκυττάριο σήµα)  

FAD Flabin Adenine Dinucleotide (Φλαβινο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο)  
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FADD serine-phosphorylated adapter Fas-associated DD FasL: Fas ligand 
(Προσδέτης του υποδοχέα Fas)  

FBS Fetal bovine serum (Ορός εµβρύου βοός)  

FCS Fetal Calf Serum (Ορός εµβρύου βοός)  

FGF Fibroblast Growth Factor (Ινοβλαστικός αυξητικός παράγοντας)  

FITC Fluorescein isothyocyanate (Ισοθειοκυανιούχος φλουοροσκεΐνη)  

FMN Flabin Mononucleotide (Φλαβινοµονονουκλεοτίδιο)  

GABA Gamma-amino-bοutyric-acid, γ-αµινοβουτυρικό οξύ 

GAPDH glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (3-φωσφορική-
δεϋδρογονάση της γλυκεραλδεϋδης)  

GDP Guanosine diphosphate (∆ιφωσφορική γουανοσίνη)  

GF/B Glass fibre filters (Φίλτρα ινών υάλου)  

GΤP Guanosine triphosphate (Τριφωσφορική γουανοσίνη)  

HEPES 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid (N-2-
υδροξυεθυλπιπεραζίνη Ν-2 αιθανοσουλφονικό οξύ)  

HRP Horseradish Peroxidase (Υπεροξειδάση του ραπανιού)  

HSP Heat Shock Protein (Πρωτεΐνη θερµικού σοκ)  

HST Hydroxysteroid sulfotransferase (Υδροξυ-στεροειδο-
σουλφοτρανσφεράση). 

IC50 Inhibitory Concentration (Μέση κατασταλτική συγκέντρωση)  

IGF Insulin like growth factor (Αυξητικός Παράγοντας Ινσουλίνης)  

IgG Immunoglobulin G (Ανοσοσφαιρίνη G)  

IL-1 Interleukin 1 (Ιντερλευκίνη 1)  

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

JNK c-Jun N-terminal kinase (Πρωτεϊνική κινάση που συνδέεται στο 
αµινοτελικό άκρο του c-Jun)  

kb kilobases  
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KD Dissociation constant (Σταθερά διάστασης)  

Kd Kilodalton  

KΝΣ Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα  

LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Αύξηση 
φωτός από ενεργοποιηµένη εκποµπή ακτινοβολίας)  

LHRH Luteinizing Hormone –Releasing Hormone (Εκλυτική Ορµόνη της 
Ωχρινοποιητικής Ορµόνης)  

M Molar (Μοριακότητα)  

MAP Mitogen Activated Protein (Πρωτεϊνη που ενεργοποιείται από 
µιτογόνους παράγοντες)  

MAPK Mitogen-activated protein kinase (Πρωτεϊνική κινάση που 
ενεργοποιείται από µιτογόνα σήµατα)  

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

MKK MAP κινάση κινάση (Πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιεί την MAPK)  

MKKK MAP κινάση κινάση κινάση (Πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιεί την 
MKK)  

mRNA messenger RNA (Αγγελιοφόρο RNA)  

MSH Melanin Stimulating Hormone (Μελανοτροπίνη) 

MΤΤ  (3-(4,5-dimethylthiazol-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (Βρωµιούχο 
(3-(4,5-διµεθυλ θιαζολ-2-yl)-2,5-διφαινυλ τετραζόλιο)  

NGF Nerve Growth Factor (Νευρικός αυξητικός παράγοντας)  

NMDA N-methyl-D-aspartate, Ν-µεθυλο-D-ασπαρτικό 

NO Nitric Oxide (Ελεύθερη ρίζας του µονοξειδίου του αζώτου)  

NOS Nitric Oxide Synthase (Συνθετάση της ελεύθερης ρίζας του µονοξειδίου 
του αζώτου)  

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

NSD-1015 3-(hydrazinomethyl)phenol hydrochloride 

O.D. Optical Density (Οπτική πυκνότητα)  
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PBS Phosphate Buffer Saline (Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών)  

PCA Polymerase Chain Acid (Υπερχλωρικό οξύ)  

PCR Polymerase Chain Reaction (Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης)  

PDGF Platelet Derived Growth Factor 

PEI Polyethylenimine (Πολυαιθυλενιµίνη)  

PFA Paraformaldehyde (Παραφορµαλδεΰδη)  

PI3Kinase Phospho inositol 3 kinase (Κινάση της φωσφοϊνοσιτόλης 3)  

PKA Protein kinase A (Πρωτεϊνική κινάση Α)  

PKB 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)  

PMSF Phenylmethylsulfonyl fluoride (Φαινυλο µεθυλ σουλφονυλο φθορίδιο) 

POMC Propiomelanocortin (προ-οπιο-µελανοκορτίνη)  

PSA Prostate Specific Antigen (Ειδικό προστατικό Αντιγόνο)  

RANK Receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand  

Real-time 
PCR 

Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης Πραγµατικού Χρόνου 

RIA RadioImmunoAssay, Ραδιοανοσολογική µέθοδος 

RIP Receptor interacting protein RNA: Ribonucleic acid (Ριβονουκλεϊκό 
οξύ)  

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)  
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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)  

SHBG Steroid Hormone Binding Globulin (Σφαιρίνη που συνδέεται µε τις 
στεροειδείς ορµόνες)  

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

TEMED N,N,N',N'-Tetramethyl-ethylenediamine (N,N,N',N'-Τετρα-µεθυλενο 
αιθυλοδιαµίνη)  

TGF Transforming Growth Factor (Εξαλλακτικός αυξητικός παράγοντας)  

TNF Tumor Necrosis Factor (Ογκονεκρωτικός παράγοντας)  

TNFa Tumor Necrosis Factor α (Ογκονεκρωτικός παράγοντας α) 

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

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

U Units (Μονάδες)  

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

UV Ultraviolet (Yπεριώδης)  

β-LPH β-Lipotropin Hormone (Λιποτρόπος ορµόνη) 

β-NADPH β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate (Αναγµένη µορφή του 
φωσφορικού νικοταµιδο-αδενινο-δινουκλεοτιδίου)  

ΕR Estrogen Receptor (Υποδοχέας Οιστρογόνων) 

σ-R Sigma Receptor (Σίγµα –σ- υποδοχέας) 

ΤΗ Tyrosine Hydroxylase (Υδροξυλάση της Τυροσίνης) 

ANΣ Αυτόνοµο Νευρικό Σύστηµα 

ΚΝΣ Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα 
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ΣΝΣ Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα 

ΥΥΕ Υποθαλαµο-υποφυσο-επινεφριδιακός άξονας 
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SUMMARY
 

 The neuroactive steroids dehydroepiandrosterone (DHEA), its sulfate ester DHEA 
sulfate (DHEAS), and allopregnanolone (Allo) are produced by the CNS and the adrenals 
and their levels decrease gradually with advancing age. The decline of their levels was 
associated to neuronal dysfunction and degeneration, most probably because these 
steroids protect neurons against noxious agents. Indeed, experimental evidence suggest 
that they protect hippocampal and cortical neurons against ischemia- and excitotoxicity- 
induced injury. We have studied their protective role on the adrenal medulla, an 
important part of the sympathetic nervous system, and the tissue adjacent to their primary 
peripheral site of production. DHEA, DHEAS, and Allo protect rat neural-crest-derived 
chromaffin cells and the rat pheochromocytoma PC12 cell line, an established model for 
the study of adrenomedullary cell apoptosis and survival, against serum deprivation-
induced apoptosis. Their effects are time- and dose-dependent, with EC50 1.8, 1.1, and 1.5 
nM, respectively. The pro-survival effect of DHEA(S) and Allo appears to be NMDA-, 
GABAA-, sigma1-, or estrogen receptor- independent. It involves the antiapoptotic Bcl-2 
proteins, their role being sine qua non for their action because Bcl-2 antisense 
oligonucleotides reverses their effects. DHEA(S) and Allo activate pro-survival 
transcription factors CREB and NF-κB, upstream effectors of anti-apoptotic Bcl-2 
protein expression. They also activate the anti-apoptotic kinase PKCα/β, a post-
translational activator of Bcl-2 protein and induce the phosphorylation-activation of two 
major pro-survival kinase pathways, PI3K-Akt and Src-ERK-MEK.  
 Since zona reticularis and adrenal medulla are closely proximal with anatomically 
interwoven borders, we have also examined the possible paracrine effects of 
neurosteroids on catecholamine production from sympathoadrenal cells, using the PC12 
cell model. DHEA, DHEAS, and Allo increase acutely (peak effect between 10–30 min) 
and dose-dependently (EC50 in the nM range) catecholamine levels (norepinephrine and 
dopamine). It appears that the acute effect of these steroids involve actin 
depolymerization/actin filament disassembly, a fast-response cellular system regulating 
trafficking of catecholamine vesicles. Specifically, 10-6 M phallacidin, an actin filament 
stabilizer, completely prevents steroid-induced catecholamine secretion. DHEAS and 
Allo, but not DHEA, also affect catecholamine synthesis. Indeed, DHEAS and Allo 
increase catecholamine levels at 24 h, an effect blocked by AMPT and NSD1015, 
inhibitors of tyrosine hydroxylase and L-aromatic amino acid decarboxylase, 
respectively, suggesting that this effect involved catecholamine synthesis. The latter 
hypothesis is supported by finding that DHEAS and Allo increase both the mRNA and 
protein levels of tyrosine hydroxylase. 
 The exact nature of the receptor systems mediating these rapid actions of 
DHEA(S) on PC12 cells is unknown. These effects appear to be independent of NMDA 
or GABAA receptors since PC12 cells express negligible levels of non functional NMDA 
or GABAA receptors, and do not respond to their agonists. The rapid onset of DHEA and 
DHEAS actions on PC12 cells supports the hypothesis that these neuroactive steroids 
may utilize specific membrane receptors. Our findings show that non permeable DHEA-
BSA maintains its ability to protect PC12 cells against apoptosis and suggest the presence 
of DHEA specific membrane binding sites (Kd in the nM range) on membranes isolated 
from PC12, human chromaffin and rat hippocampal cells. The putative membrane 
DHEA binding sites are functionally coupled to G-proteins, because Pertussis toxin 
totally blocks the anti-apoptotic effects of DHEA-BSA. In contrast to Estradiol and 
Progesterone, Testosterone and Corticosterone displace DHEA membrane binding, 
acting as antagonists by blocking the anti-apoptotic effect of DHEA-BSA, as well as its 
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stimulatory effect on prosurvival Bcl-2/Bcl-xL proteins and Src kinase. These findings 
suggest that DHEA may exert neuroprotective effects via specific membrane binding 
sites, independent of NMDA or GABAA receptors.  
 To investigate the structure-activity relationships of dehydroepiandrosterone 
(DHEA) and allopregnanolone (ALLO) as pro-survival factors, their anti-apoptotic 
effect was compared to that of a long list of structurally related compounds. Their 
pro-survival actions were found to be structure-specific, confined mainly to 
conformation 3β-OH-∆5 for androstenes and 3α-OH for pregnanes. Indeed, 3-keto, ∆4, 
or C7 hydroxylated androstenes and 3β pregnanes were ineffective. Additionally, one 
of the synthetic analogs tested (TC50) was highly effective in protecting 
sympathoadrenal cells against apoptosis with an EC50: 0,087 nM, compared to DHEA 
(1 nM). TC50 binds with high affinity to recently described membrane DHEA 
binding sites (KD at picomolar concentration), and mimics DHEA in inducing pro-
survival anti-apoptotic Bcl-2 proteins.  
 In conclusion, our findings suggest that neurosteroids such as DHEA may act 
as anti-apoptotic, neuroprotective factors via membrane specific binding sites, 
downstream activating major pro-survival kinases (Src, MEK/ERK, PI3K/Akt) and 
production of anti-apoptotic Bcl-2 proteins. Finally, our findings with synthetic 
analogs suggest that TC50 might prove a lead molecule for the synthesis of novel 
neuroprotective compounds. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Τα Νευροστεροειδή ∆ιϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA), Θειϊκή 
∆ιϋδροεπιανδροστερόνη (DHEAS) και Αλλοπρεγνανολόνη (Allopregnanolone, Allo) 
παράγονται από το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα (ΚΝΣ) και τον φλοιό των 
Επινεφριδίων, και τα επίπεδά τους µειώνονται σταδιακά πρωϊούσης της ηλικίας. Η 
µείωση αυτή έχει συσχετισθεί µε δυσλειτουργία και εκφύλιση του Νευρικού Ιστού, 
πιθανόν διότι αυτά τα στεροειδή δρουν προστατευτικά στα νευρικά κύτταρα έναντι 
πολλών τοξικών παραγόντων. Πράγµατι, πειραµατικά δεδοµένα αναφέρουν πως τα 
στεροειδή αυτά προστατεύουν νευρώνες του ιπποκάµπου και του φλοιού από βλάβες 
λόγω ισχαιµικών επισοδίων ή υπερδιεγερσιµότητας. Στην παρούσα διδακτορική 
διατριβή µελετήσαµε την προστατευτική δράση των τριών αυτών στεροειδών στον 
µυελό των επινεφριδίων, ένα σηµαντικό τµήµα του Συµπαθητικού Νευρικού 
Συστήµατος, και παρακείµενο ιστό της κύριας θέσης παραγωγής αυτών των 
στεροειδών στην περιφέρεια, τον φλοιό των επινεφριδίων. Τα αποτελέσµατά µας 
δείχνουν πως τα Νευροστεροειδή DHEA, DHEAS και Allo ασκούν αντι-αποπτωτική 
δράση στην επαγώµενη από στέρηση ορού/αυξητικών παραγόντων απόπτωση στα 
νευρογενούς προέλευσης χρωµιόφιλα κύτταρα επίµυος, αλλά και στην κυτταρική 
σειρά PC12, ένα καταξιωµένο µοντέλο µελέτης της κυτταρικής απόπτωσης κι 
επιβίωσης των νευρικών κυττάρων. Οι δράσεις των Νευροστεροειδών είναι χρόνο-
και δόσο-εξαρτώµενες, µε EC50 της τάξης του 1.8, 1.1 και 1.5 nM για τις DHEA, 
DHEAS και Allo αντίστοιχα. Η προ-επιβιωτική δράση τους φαίνεται ότι είναι 
ανεξάρτητη των NMDA, GABAA, Σίγµα-1 κι οιστρογονικών υποδοχέων κι εξαρτάται 
από τις αντι-αποπτωτικές πρωτεϊνες Bcl-2 διότι antisense ολιγονουκλεοτίδια κατά 
των πρωτεϊνών αυτών, ανέστειλλαν πλήρως τις αντι-αποπτωτικές δράσεις τους. Τα 
Νευροστεροειδή αυτά επίσης ενεργοποιούν τους προ-επιβιωτικούς µεταγραφικούς 
παράγοντες CREB και NF-κΒ, οι οποίοι αποτελούν ρυθµιστές της έκφρασης των 
γονιδίων Bcl-2. Επιπλέον, ενεργοποιούν την αντι-αποπτωτική κινάση PKCα/β, ένα 
µετα-µεταφραστικό ενεργοποιητή των πρωτεϊνών Bcl-2 και τέλος, επάγουν την 
φωσφορυλίωση-ενεργοποίηση δύο κύριων προ-επιβιωτικών µονοπατιών κινασών, τα 
PI3Κ-Akt και Src-MEK-ERK µονοπάτια. 
 ∆εδοµένης της ανατοµικής εγγύτητας της δικτυωτής ζώνης του φλοιού και 
του µυελού των επινεφριδίων, ελέγχθηκε επίσης η πιθανή παρακρινική δράση των 
Νευροστεροειδών στην παραγωγή και έκλυση των Κατεχολαµινών από τα 
συµπαθητικοαδρενεργικά κύτταρα χρησιµοποιώντας το µοντέλο των κυττάρων PC12. 
Οι DHEA, DHEAS και Allo αύξησαν ταχέως (σε 10 εως 30 λεπτά) και δοσο-
εξαρτώµενα (EC50 στην τάξη των nM) τα επίπεδα των Κατεχολαµινών 
(Νορεπινεφρίνης και Ντοπαµίνης). Η τάχιστη δράση των στεροειδών στην έκλυση 
των Κατεχολαµινών επιτυγχάνεται µέσω του αποπολυµερισµού του υποµεµβρανικού 
δικτύου ακτίνης, ένα κυτταρικό σύστηµα γρήγορης απόκρισης στην εξωκύττωση των 
εκκριτικών κοκκίων των Κατεχολαµινών. Η παρουσία ενός σταθεροποιητή του 
δικτύου ακτίνης, της Φαλασιδίνης, ανέστειλλε πλήρως την επαγώµενη από τα 
στεροειδή έκλυση των Κατεχολαµινών.Οι DHEAS και Αllo, κι όχι η DHEA, επίσης 
διέγειραν την σύνθεση των Κατεχολαµινών, αυξάνοντας τα επίπεδα των τελευταίων 
σε 24 ώρες, µια δράση που αναστέλλεται πλήρως παρουσία των αναστολέων της 
Υδροξυλάσης της Τυροσίνης, AMPT και ∆εκαρβοξυλάσης των L-αρωµατικών 
αµινοξέων, NSD1015. Οι DHEAS και Αllo επίσης αύξησαν τα επίπεδα mRNA και 
πρωτεϊνης της Υδροξυλάσης της Τυροσίνης, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ρύθµισης 
εκ των στεροειδών αυτών της σύνθεσης των Κατεχολαµινών.  
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 Η ακριβής φύση του υποδοχέα που διαµεσολαβεί τις ταχείες δράσεις των 
DHEA και DHEAS στα κύτταρα PC12 δεν έχει αποσαφηνιστεί. Οι αντι-αποπτωτικές 
δράσεις φαίνεται να είναι ανεξάρτητες των NMDA και GABA υποδοχέων, αφού τα 
κύτταρα PC12 δεν εκφράζουν λειτουργικές µορφές των υποδοχέων αυτών και δεν 
αποκρίνονται στους αγωνιστές τους. Η ταχεία κινητοποίηση των αντι-αποπτωτικών 
µηχανισµών της DHEA στα κύτταρα PC12 υποστηρίζει την υπόθεση πως το 
νευροστεροειδές αυτό ίσως χρησιµοποιεί ειδικές µεµβρανικές θέσεις. Τα 
αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι η µη διαπερατή από την κυτταρική µεµβράνη DHEA-
BSA διατηρεί την αντι-αποπτωτική δράση της ελεύθερης DHEA. Επιπλέον, 
πειράµατα συνδέσης κορεσµού της [3Η]DHEA σε αποµονωθείσες µεµβράνες 
κυττάρων PC12 αλλά και κυττάρων ιπποκάµπου επίµυος ή χρωµιόφιλων κυττάρων 
ανθρώπου έδειξαν την παρουσία ειδικών µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης της DHEA 
(KD της τάξης των nM). Οι µεµβρανικές αυτές θέσεις πρόσδεσης της DHEA είναι 
λειτουργικώς συζευγµένες µε G-πρωτεϊνες, αφού η παρουσία της τοξίνης ΡΤΧ 
ανέστειλλε πλήρως την αντι-αποπτωτική δράση της DHEA-BSA. Σε αντίθεση µε την 
µη πρόσδεση των Οιστρογόνων και της Προγεστερόνης, η Τεστοστερόνη και η 
Κορτικοστερόνη εκτόπισαν την προσδεδεµένη DHEA, δρώντας ως ανταγωνιστές 
αφού ανέστειλλαν την αντι-αποπτωτική δράση της DHEA, καθώς και την διεγερτική 
δράση της στην έκφραση των προ-επιβιωτικών πρωτεϊνών Βcl-2/Bcl-xL και της 
κινάσης Src. Tα αποτελέσµατα αυτά προτείνουν ότι η DHEA πιθανόν ασκεί την 
νευροπροστατευτική της δράση µέσω ειδικών µεµβρανικών θέσεων, διαφορετικών 
των υποδοχέων NMDA, GABAΑ και Σίγµα-1.  
 Προς διερεύνηση των σχέσεων δοµής-αντιαποπτωτικής δράσης της DHEA 
και της Allo, ελέγχθηκε η αντι-αποπτωτική τους δράση σε σύγκριση µε µια σειρά 
δοµικά συγγενών αναλόγων τους. Οι προ-επιβιωτικές δράσεις τους φαίνεται ότι 
απαιτούν συγκεκριµένες δοµές, µε την διαµόρφωση 3β-ΟΗ για τα ανδροστένια και 
την διαµόρφωση 3α-ΟΗ για τα πρεγνάνια να είναι δραστικές. Πράγµατι, τα 3-κέτο, 
∆4, ή C7-υδροξυλιωµένα ανάλογα ανδροστενίων και τα 3β παράγωγα πρεγνανίων δεν 
είχαν αντι-αποπτωτική δράση. Επιπροσθέτως, ένα συνθετικό ανάλογο (ΤC50) που 
ελέγχθηκε έδειξε ισχυρή αντι-αποπτωτική δράση στα συµπαθητικοαδρενεργικά 
κύτταρα µε EC50 ίση µε 0,087nM. Το µόριο TC50 προσδένεται µε υψηλή χηµική 
συγγένεια στην µεµβρανική θέση πρόσδεσης της DHEA (µε KD της τάξης του pM), 
ενώ µιµείται και την επαγωγική δράση της DHEA στην έκφραση των αντι-
αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2. 
 Εν κατακλείδι, τα αποτελέσµατά µας προτείνουν πως τα Νευροστεροειδή 
όπως η DHEA, πιθανόν δρουν ως αντι-αποπτωτικοί, νευροπροστατευτικοί 
παράγοντες µέσω ειδικών µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης, και ρυθµίζοντας εν 
συνεχεία κύριες προ-επιβιωτικές κινάσες, καθώς και την έκφραση των αντι-
αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2. Τέλος, τα ευρήµατά µας µε το συνθετικό ανάλογο της 
DHEA, ΤC50, δείχνουν πως το στεροειδές αυτό ενδεχοµένως να αποτελέσει ένα 
µόριο-οδηγό για την σύνθεση πρωτότυπων νευροπροστατευτικών χηµικών ενώσεων, 
στερούµενων άλλων ενδοκρινών δράσεων. 
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1.1. ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ) ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΝΣ) 

 

 Το νευρικό σύστηµα αποτελεί ένα πολύπλοκο δίκτυο αντίληψης, 

αλληλεπίδρασης κι επικοινωνίας ενός οργανισµού µε το περιβάλλον του. Το σύστηµα 

αυτό περιλαµβάνει αισθητικά µέρη που ανιχνεύουν δρώµενα στο περιβάλλον, µέρη 

απαρτίωσης που επεξεργάζονται τα αισθητικά δεδοµένα, πληροφορίες 

αποθηκευµένες στη µνήµη και τέλος, κινητικά µέρη που παράγουν κινήσεις και άλλες 

δραστηριότητες ως απάντηση στα ερεθίσµατα.. Η επεξεργασία πληροφοριών σε 

νευρικά κυκλώµατα στηρίζεται στη διακυτταρική επικοινωνία, που επιτελείται από τα 

νευρικά κύτταρα καθώς αυτά αποκρίνονται σε χηµικά σήµατα και δηµιουργούν νέα. 

Υπάρχουν δυο διαφορετικές κατηγορίες κυττάρων στον νευρικό ιστό: τα νευρικά 

κύτταρα (ή νευρώνες) και τα νευρογλοιακά κύτταρα (ή νευρογλοία). 

 Οι λειτουργίες του νευρικού συστήµατος εποµένως περιλαµβάνουν αισθητική 

ανίχνευση, επεξεργασία πληροφοριών και συµπεριφορά. Η µάθηση και  µνήµη 

επιτρέπουν στη συµπεριφορά να µεταβάλλεται κατάλληλα σε απόκριση προς τις 

προκλήσεις του περιβάλλοντος µε βάση προηγούµενη εµπειρία. Πρόσφατα έχει 

δειχθεί πως και άλλα συστήµατα, όπως το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό, 

παρουσιάζουν ανάλογες λειτουργίες, αλλά το νευρικό σύστηµα είναι πλήρως 

εξειδικευµένο σε αυτές. Tα συστήµατα αυτά είναι γνωστό ότι εµφανίζουν 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους, οι οποίες αποτελούν έντονο πεδίο έρευνας τα 

τελευταία χρόνια.  

 Το νευρικό σύστηµα περιλαµβάνει το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα (ΚΝΣ) και 

το περιφερικό Νευρικό Σύστηµα (ΠΝΣ). Το κεντρικό νευρικό σύστηµα (ΚΝΣ) 

αποτελείται από δύο κύρια µέρη: α) το νωτιαίο µυελό και β) τον εγκέφαλο. 

 Το περιφερικό νευρικό σύστηµα αποτελεί το σηµείο επαφής ανάµεσα στο 

κεντρικό νευρικό σύστηµα και στο περιβάλλον, που περιλαµβάνει τόσο τον 

εξωτερικό κόσµο όσο και το υπόλοιπο σώµα. Το περιφερικό νευρικό σύστηµα 

περιλαµβάνει: 

α) ένα αισθητικό µέρος, που αποτελείται από αισθητικά υποδεκτικά όργανα και 

πρωτοταγείς προσαγωγούς νευρώνες, και  

β) κινητικά µέρη για να εντέλλεται στα εκτελεστικά όργανα να προβούν σε µυϊκή ή 

αδενική δραστηριότητα. Στα κινητικά µέρη περιλαµβάνονται σωµατικές κινητικές 

ίνες και αυτόνοµες κινητικές ίνες. Οι αυτόνοµοι νευρώνες µπορούν  να 
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υποδιαιρεθούν περαιτέρω σε συµπαθητικούς, παρασυµπαθητικούς και εντερικούς 

νευρώνες. Οι σωµατικές κινητικές ίνες προκαλούν συστολή των σκελετικών µυϊκών 

ινών. Οι αυτόνοµες κινητικές ίνες διεγείρουν ή αναστέλλουν τον καρδιακό ή τους 

λείους µυς και τους αδένες. Στις δράσεις του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος 

περιλαµβάνεται η προετοιµασία του οργανισµού για δράση έκτακτης ανάγκης, ενώ το 

παρασυµπαθητικό και εντερικό νευρικό σύστηµα συµµετέχουν σε πιο συνήθεις 

δραστηριότητες, όπως είναι η ενεργειακή ρύθµιση, ο καρδιακός παλµός και η πέψη. 

Κατά κανόνα, το συµπαθητικό και το παρασυµπαθητικό νευρικό σύστηµα 

συνεργάζονται συχνά στη ρύθµιση της λειτουργίας των σπλάχνων (Berne and Levy, 

2003) 

.  

1.2. ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

 Πολλά διαφορετικά είδη µορίων µεταφέρουν πληροφορίες µεταξύ των 

κυττάρων στους πολυκύτταρους οργανισµούς. Αν και αυτά τα µόρια δρουν ως ειδικοί 

προσδέτες σε υποδοχείς που εκφράζουν τα κύτταρα-στόχοι, ωστόσο υπάρχει µεγάλη 

ποικιλία στην δοµή και στην λειτουργία των διαφόρων τύπων µορίων που 

εξυπηρετούν την σηµατοδότηση. ∆οµικά τα σηµατοδοτικά µόρια που 

χρησιµοποιούνται από τους οργανισµούς κυµαίνονται σε πολυπλοκότητα από αέρια 

(π.χ. ΝΟ) εως σύνθετες πρωτεϊνες (GH, ACTH). Μερικά µεταφέρουν την 

πληροφορία σε µακρυνές αποστάσεις (ενδοκρινής δράση) ενώ άλλα διαµεσολαβούν 

πληροφορίες ανάµεσα σε γειτονικά κύτταρα (παρακρινής δράση). Επιπροσθέτως, τα 

µόρια του ενδοκρινικού συστήµατος διαφέρουν στην ποιότητα και στο είδος της 

δράσης που έχουν στα κύτταρα στόχους. Έτσι, άλλα διαχέονται µέσω της µεµβράνης 

και προσδένονται σε ενδοκυττάριους υποδοχείς ενώ άλλα προσκολλώνται σε 

υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας.  

Το ενδοκρινικό σύστηµα παίζει κεντρικό ρόλο στην προσαρµογή του 

ανθρώπινου οργανισµού στις µεταβολές του εσωτερικού και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Το σύστηµα αυτό δρα προκειµένου να διατηρείται σταθερό το 

εσωτερικό περιβάλλον έναντι των αλλαγών στην είσοδο και έξοδο ουσιών, 

ανόργανων αλάτων, ύδατος, µορίων του περιβάλλοντος, θερµότητας κ.λπ. Εκτός από 

το θεµελιώδη αυτό ρόλο της διατήρησης της οµοιόστασης, το ενδοκρινικό σύστηµα 

συντελεί, σε µεγάλο βαθµό, στην έναρξη, στη διεκπεραίωση και στη ρύθµιση των 
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διεργασιών της αύξησης, ανάπτυξης, ωρίµανσης, αναπαραγωγής και γήρανσης του 

οργανισµού.   

Ειδικά ενδοκρινή κύτταρα συνήθως οµαδοποιηµένα σε αδένες, 

αντιλαµβάνονται τις διαταραχές και αποκρίνονται µε έκκριση χηµικών ουσιών, οι 

οποίες καλούνται ορµόνες. Τα ειδικά αυτά µόρια µεταφέρονται στους διάφορους 

ιστούς όπου προσάγουν µηνύµατα και δρουν µε 4 διαφορετικούς τρόπους:  

α) Κατά την ενδοκρινική λειτουργία (Eικόνα 1Α), τα σηµατοδοτικά µόρια 

(ορµόνες) δρουν σε αποµακρυσµένα, σε σχέση µε το σηµείο σύνθεσής τους, κύτταρα 

στόχους. Στους ζωικούς οργανισµούς, οι ορµόνες αυτές µεταφέρονται συνήθως από 

το σηµείο σύνθεσής τους έως το σηµείο δράσης τους µέσω της κυκλοφορίας του 

αίµατος.  

β) Κατά την παρακρινική λειτουργία (Eικόνα 1Β), τα σηµατοδοτικά µόρια 

που απελευθερώνονται από ένα κύτταρο επηρεάζουν µόνο παρακείµενα, σε µικρή 

απόσταση, κύτταρα στόχους µέσω του διάµεσου υγρού. Η µεταγωγή ενός ηλεκτρικού 

σήµατος από ένα νευρικό κύτταρο σε ένα άλλο, ή από ένα νευρικό κύτταρο σε ένα 

µυϊκό (επαγωγή ή αναστολή της µυϊκής σύσπασης) αποτελεί ένα παράδειγµα 

παρακρινικής λειτουργίας.  

γ) Κατά την αυτοκρινική λειτουργία (Εικόνα 1Γ) , τα κύτταρα αποκρίνονται 

σε µόρια που τα ίδια εκκρίνουν (κύτταρο προέλευσής ή παρακείµενα όµοια κύτταρα), 

τροποποιώντας την έκκρισή τους ή άλλες ενδοκυττάριες διεργασίες. Πολλοί 

αυξητικοί παράγοντες δρουν κατ’ αυτό τον τρόπο.  

δ) κατά την διακυτταρική σηµατοδότηση (Εικόνα 1∆) το ένα κύτταρο 

(αλληλ)επιδρά µε το γειτονικό του, καταλήγοντας σε άµεση σηµατοδότηση. 

 Οι ορµόνες µπορεί να είναι πρωτείνες, πεπτίδια, κατεχολαµίνες, στεροειδή ή 

παράγωγα ιωδιωµένης τυροσίνης. Οι πρωτεϊνικές, οι πεπτιδικές και 

κατεχολαµινεργικές ορµόνες δρουν στα κύτταρα στόχους µέσω ειδικών πρωτεϊνικών 

υποδοχέων που απαντούν στην κυτταρική µεµβράνη. ∆εύτεροι αγγελιοφόροι (cAMP, 

Ca++, διακυλογλυκερόλες κ.λπ.) δρουν στη συνέχεια ενδοκυτταρίως και τροποποιούν 

τη δραστικότητα των ενζύµων. Η αναγνώριση και η διαµεσολάβηση της δράσης των 

ορµονών γίνεται µε δέσµευση της ορµόνης σε ειδικούς υποδοχείς, οι οποίοι 

εντοπίζονται στην κυτταρική µεµβράνη, στο κυτταρόπλασµα, στον πυρήνα ή, 

πιθανώς, και σε άλλα οργανίδια των κυττάρων στόχων.  

Το ενδοκρινικό σύστηµα µπορεί να δρα ανεξάρτητα ή και σε συνεργασία µε 

το νευρικό σύστηµα, το οποίο είναι η άλλη κύρια συνιστώσα της 
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προσαρµοστικότητας του οργανισµού έναντι των αλλαγών. Έχει καθιερωθεί 

εποµένως τα τελευταία χρόνια να µελετώνται εκτενώς οι σχέσεις και οι 

αλληλεπιδράσεις των δύο συστηµάτων, γνωστές ως νευροενδοκρινείς σχέσεις κι 

αντίστοιχα έχουν µελετηθεί όργανα και κυτταρικοί τύποι µε χαρακτηριστικά και 

λειτουργίες νευροενδοκρινικού τύπου (Berne and Levy, 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. Ενδοκρινής
σηµατοδότηση

Β. Παρακρινής
σηµατοδότηση

Γ. Αυτοκρινής
σηµατοδότηση

∆. ∆ιακυτταρική
σηµατοδότηση

ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟ ΣΗΜΑ

ΥΠΟ∆ΟΧΕΑΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟ ΣΗΜΑ

ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΣΤΟΧΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

ΕΚΚΡΙΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΚΚΡΙΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ ΑΠΟ Α∆ΕΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ

ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΙΜΑΤΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ
A. Ενδοκρινής
σηµατοδότηση

Β. Παρακρινής
σηµατοδότηση

Γ. Αυτοκρινής
σηµατοδότηση

∆. ∆ιακυτταρική
σηµατοδότηση

ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟ ΣΗΜΑ

ΥΠΟ∆ΟΧΕΑΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟ ΣΗΜΑ

ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟ ΣΗΜΑ

ΥΠΟ∆ΟΧΕΑΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟ ΣΗΜΑ

ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΣΤΟΧΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

ΕΚΚΡΙΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΚΚΡΙΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ ΑΠΟ Α∆ΕΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ

ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΙΜΑΤΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΑΙΜΟΦΟΡΟ ΑΓΓΕΙΟ 

 
Εικόνα 1. Η ενδοκρινής (A), παρακρινής (B), αυτοκρινής 
(Γ) και µέσω µεµβρανικών πρωτεϊνών (∆) σηµατοδότηση.   

 
 

1.3. Ο ΥΠΟΘΑΛΑΜΟ-ΥΠΟΦΥΣΟ-ΕΠΙΝΕΦΡΙ∆ΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ 

(ΥΥΕ), (Hypothalamic–Pituary–Adrenal Axis ή HPA Axis) 

 

Οι έµβιοι οργανισµοί στην διάρκεια της ζωής τους βρίσκονται σε συνεχή 

αλληλεπίδραση µε το εξωτερικό περιβάλλον αλλά και µε τις απαιτήσεις του 

οργανισµού τους για κάλυψη των αναγκών τους. Κάθε διαταραχή πέραν του 

φυσιολογικού συνιστά µια µορφή στρες και απαιτείται δράση για την επανάκτηση της 

οµοιόστασης και της επιβίωσης. 

 Προεξέχουσας σηµασίας στα θηλαστικά υπό συνθήκες στρες είναι η 

κινητοποίηση µιας σειράς οργάνων κι αποκρίσεων, γνωστό  ως άξονας Υποθάλαµος–

Υπόφυση–Επινεφρίδια (ΥΥΕ) (Hypothalamic–Pituary–Adrenal Axis ή HPA Axis) 

 - 33 -



                                                                                                                                                 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

(Εικόνα 2). Η αλληλουχία των δράσεων του ΥΥΕ ξεκινά από συγκεκριµένα 

εγκεφαλικά κέντρα, όπως ο εγκεφαλικός φλοιός, που αντιλαµβάνονται τυχόν 

οµοιοστατικές διαταραχές του οργανισµού και δρουν επάγοντας την έναρξη 

µηχανισµών απόκρισης µέσω νευρικών σηµάτων, ενεργοποιώντας νευρώνες του 

υποθαλάµου κι εκκρίνοντας αρχικά την Εκλυτική Ορµόνη της Κορτικοτροπίνης 

 Α

(Corticotropin Releasing Hormone, CRH).  

πό τον υποθάλαµο, η CRH 

ε

πο

διαδραµατίζουν επιπρόσθετο ρόλο το α

εισέρχεται στην πυλαία κυκλοφορία 

της υπόφυσης και µεταφέρεται στα 

κύτταρα της πρόσθιας υπόφυσης. 

Ρυθµίζει τον άξονα υποθάλαµος-

υπόφυση- πινεφρίδια (HPA axis) 

µέσω επαγωγής του γονιδίου της 

προπιοµελανοκορτίνης (POMC) και 

την έκκριση της κορτικοτροπίνης 

(ACTH) από την υπόφυση. H ACTH 

(φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορµόνη) 

είναι ένα πεπτίδιο που α τελείται 

από 39 αµινοξέα. Αφού συνδεθεί µε  

το µεµβρανικό  της  υποδοχέα, 

διεγείρει την παραγωγή κυκλικού 

ΑΜΡ, το οποίο είναι ο κύριος 

δεύτερος αγγελιοφόρος της. Στις 

δράσεις της ACTH ενδέχεται να 

σβέστιο και τα προϊόντα της 

φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης. Η τελική δράση της διαµεσολαβείται από πρωτεϊνικά 

παράγωγα που προέρχονται από ένα «καταρράκτη» φωσφορυλιώσεων οι οποίες 

καταλύονται από τις πρωτεϊνικές κινάσες Α και C. Στα παράγωγα αυτά 

περιλαµβάνονται ενεργοποιητές ενζύµων, παράγοντες µεταγραφής και αυξητικοί 

παράγοντες. Η ACTH διεγείρει ταχέως την πρόσληψη χοληστερόλης από τα κύτταρα, 

την υδρόλυση εστέρων της χοληστερόλης, τη µεταφορά χοληστερόλης στα 

µιτοχόνδρια, τη ρυθµοκαθοριστική αντίδραση της δεσµολάσης Ρ450scc και το 

κρίσιµο στάδιο της 11-υδροξυλίωσης για τη σύνθεση του γλυκοκορτικοειδούς 

 

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ 
ΕΚΛΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤ
ΗΣ ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΙΝΗ

CRF 

ΑΣ 
Τ Σ, 

ΥΠΟΦΥΣΗ 
ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΌΝΗ, 

ACTH 

ΦΛΟΙΟΣ 
ΕΠΙΝΕΦΡΙ∆ΙΩΝ 

ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙ∆Η 

ΕΚΛΥΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ ΤΗΣ 
ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΙΝΗΣ (CRH) 

 
Εικόνα 2: ΗΡΑ άξονας του στρες  
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κορτιζόλη/κορτικοστερόνη, η οποία είναι απαραίτητη για την επιβίωση του 

οργανισµού έναντι του στρες.   

 Η παραγώµενη από τον φλοιό κορτιζόλη στα θηλαστικά ή κορτικοστερόνη 

στα τρωκτικά δρά παλίνδροµα στο επίπεδο του υποθαλάµου, µειώνοντας την 

παραγωγή CRH κι εποµένως και την ενεργότητα όλου του άξονα. Η έκκριση των 

ορµονών στον ΥΥΕ άξονα εποµένως, κι η συνεπαγόµενη διατήρηση της οµοιόστασης 

έχει ως κυρίαρχο µηχανισµό την αρνητική ανάδραση. Στην πραγµατικότητα, οι 

φυσιολογικές συνθήκες που απαιτούν τη δράση µίας ορµόνης διεγείρουν την έκλυσή 

της. Οι συνθήκες ή τα τελικά προϊόντα που απορρέουν από προηγούµενη δράση της 

ορµόνης καταστέλλουν την περαιτέρω έκλυσή της. Έτσι, τα παράγωγα στεροειδή των 

επινεφριδίων ασκούν αρνητική ανάδραση τόσο στον υποθάλαµο όσο και στην 

υπόφυση. Αρνητική ανάδραση ασκεί και η ACTH στον υποθάλαµο (Nussey and 

Whitehead, 2001). 

 

1.3.1. ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΕΠΙΝΕΦΡΙ∆ΙΑ. 

 
 Όπως αναφέρθηκε το Αυτόνοµο Νευρικό Σύστηµα (ΑΝΣ) αποτελεί µέρος του 

Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος (ΠΝΣ) κι είναι κυρίως ένα κινητικό σύστηµα 

απαγωγών ινών που µεταφέρει παλµούς από το ΚΝΣ προς τα περιφερικά όργανα 

στόχους. Περιλαµβάνει όλες τις απαγωγούς ίνες από το ΚΝΣ προς την περιφέρεια 

εκτός εκείνων που νευρώνουν τους σκελετικούς µύες. Βασική λειτουργία του είναι η 

διατήρηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισµού στη βέλτιστη κατάσταση 

(οµοιόσταση) καθώς και η δηµιουργία των κατάλληλων προσαρµογών στον τόνο του 

λείου µυός, στη δραστηριότητα του καρδιακού µυός και στην έκκριση των αδένων 

για κάθε διαφορετική συµπεριφορά.                                           

Το συµπαθητικό νευρικό σύστηµα, είναι ένα ευρέως κατανεµηµένο κινητικό 

σύστηµα, τµήµα του ΑΝΣ όπως προαναφέρθηκε. Φθάνει όχι µόνο στα σπλάχνα που 

βρίσκονται στις κοιλότητες του σώµατος, αλλά επίσης στο δέρµα και στους µυς του 

σωµατικού τοιχώµατος.   

 Οι συµπαθητικοί µεταγαγγλιακοί νευρώνες χρησιµοποιούν γενικά τη 

νορεπινεφρίνη ως νευροδιαβιβαστή. Στους υποδοχείς για νορεπινεφρίνη 

περιλαµβάνονται αδρενεργικοί υποδοχείς α και β. Οι υποδοχείς α ενεργοποιούνται 

πιο έντονα µε νορεπινεφρίνη, από ότι µε ισοπροτερενόλη. Το αντίστροφο ισχύει για 

του υποδοχείς β. Ουσίες, όπως είναι η φενοξυβενζαµίνη, αναστέλλουν του υποδοχείς 
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α, ενω φάρµακα, όπως είναι η προπανολόλη, αναστέλλουν τους υποδοχείς β. οι 

υποδοχείς α µπορούν να διαιρεθούν περαιτέρω σε α1 και α2 υποτύπους, και οι 

υποδοχείς β σε β1 και β2. οι συµπαθητικοί νευρώνες απελευθερώνουν επίσης 

νευροπεπτίδια, όπως είναι το νευροπεπτίδιο Υ (ΝΡΥ) (Berne and Levy, 2003). 

 Η µυελώδης µοίρα των επινεφριδίων νευρώνεται από συµπαθητικούς 

προγαγγλιακούς νευράξονες, που απελευθερώνουν ακετυλοχολίνη ως 

νευροδιαβιβαστή. Τα χρωµιόφιλα κύτταρα (chromaffin cells) της µυελώδους ουσίας 

των επινεφριδίων είναι εξελικτικώς παρόµοια µε τους συµπαθητικούς 

µεταγαγγλιακούς νευρώνες και εκκρίνουν επινεφρίνη και νορεπινεφρίνη στην 

κυκλοφορία, όπου οι ουσίες αυτές δρουν ως ορµόνες. Στον άνθρωπο η σχέση της 

επινεφρίνης προς τη νορεπινεφρίνη είναι 4:1. 

 Ο επινεφριδιακός αδένας αποτελεί κύριο ιστό του ΣΝΣ. Η κλινική σηµασία 

των επινεφριδιακών αδένων εκτιµήθηκε αρχικά από τον Addison, ο οποίος 

περιέγραψε πρώτος τα παθογόνα συµπτώµατα ασθενών µε καταστροφή των αδένων 

αυτών σε µια παρουσίασή του στην Ιατική Εταιρεία του Λονδίνου το 1849. Αυτές οι 

µελέτες που δηµοσιεύθηκαν το 1855, επεκτάθηκαν αργότερα από τον Brown-Sequard 

που έδειξε πως η αµφίπλευρη επινεφριδιεκτοµή ήταν θανατηφόρα για τα 

πειραµατόζωα. Αργότερα κατέστη σαφές, πως ο φλοιός των επινεφρίδιων κυρίως κι 

όχι ο µυελός ήταν η βασική παράµετρος για αυτά τα αποτελέσµατα. Επίσης αργότερα 

δείχθηκε πως ο φλοιός των επινεφριδίων ρυθµίζει τόσο τον µεταβολισµό των 

υδατανθράκων όσο και την ισορροπία των ηλεκτρολυτών. Μελέτες πολλών 

επιστηµόνων τελικά κατέληξαν στην αποµόνωση και στο χαρακτηρισµό διαφόρων 

επινεφριδιακών κορτικοστεροειδών. Μελέτες των παραγόντων που ρυθµίζουν τον 

µεταβολισµό των υδατανθράκων (αποκαλούµενοι γλυκοκορτικοειδή) κατέληξαν στην 

σύνθεση της κορτιζόνης, το πρώτο φαρµακολογικά ενεργό γλυκοκορτικοειδές που 

ήταν διαθέσιµο σε µεγάλες ποσότητες. Ακολούθως, ο Tate κι οι συνεργάτες του 

αποµόνωσαν και χαρακτήρισαν ένα διαφορετικό κορτικοστεροειδές, την 

αλδοστερόνη, η οποία είχε δυναµικα αποτελέσµατα στην ισορροπία υγρών κι 

ηλεκτρολυτών (εξού και η ονοµασία αλατοκορτικοειδή).   

 Σήµερα γνωρίζουµε πλέον πως τα επινεφρίδια αποτελούν πολυλειτουργικούς 

αδένες που εκκρίνουν ποικίλες ορµόνες (Εικόνα 3). Πάρα πολλές πειραµατικές και 

κλινικές µελέτες έχουν αποδείξει ότι τα επινεφρίδια έχουν ουσιώδη σηµασία για τη 

ζωή. Οι εκκρινόµενες από αυτά ορµόνες ελέγχουν µία µεγάλη ποικιλία φυσιολογικών 

λειτουργιών, όπως είναι η ρύθµιση της γλυκόζης του αίµατος, ο ρυθµός 

 - 36 -



                                                                                                                                                 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ανακύκλωσης των πρωτεϊνών, ο µεταβολισµός των λιπών, το ισοζύγιο του νατρίου, 

του καλίου και του ασβεστίου, η διαµόρφωση της απόκρισης των ιστών σε ένα 

τραυµατισµό ή σε µία φλεγµονή και, το σηµαντικότερο από όλα, η επιβίωση έναντι 

του στρες. 

 Κάθε επινεφρίδιο είναι τοποθετηµένο ακριβώς πάνω από  το σύστοιχο νεφρό 

και το συνολικό βάρος και των δύο µαζί ανέρχεται στα 6 έως 10 g. Καθένας από τους 

δύο αδένες είναι συνδυασµός  δύο διαφορετικών οντοτήτων. Συγκεκριµένα, η 

εξωτερική ζώνη, ο φλοιός (cortex), αποτελεί το 80% έως 90% του συνολικού βάρους. 

Προέρχεται από το µεσόδερµα και είναι η πηγή ανδρογονικών, αλατοκορτικοειδών 

και κορτικοστεροειδών ορµονών.  

Η εσωτερική ζώνη, ο µυελός 

(medulla), αποτελεί το υπόλοιπο 10% έως 

20%. Προέρχεται από τα νευροεξωδερµατικά 

κύτταρα των συµπαθητικών γαγγλίων και 

παράγει κατεχολαµίνες. Ο µυελός των 

επινεφριδίων ενός ενηλίκου έχει βάρος 1g και 

σχηµατίζεται από χρωµιόφιλα κύτταρα. Τα 

κύτταρα αυτά είναι οργανωµένα σε χορδές και 

βρίσκονται σε στενή σχέση µε τα φλεβίδια 

που αποχετεύουν το αίµα από το φλοιό. 

Μικρές οµάδες κυττάρων του φλοιού 

απαντούν και στο µυελό, όπως και κύτταρα 

του µυελού που εκκρίνουν κατεχολαµίνες 

ανευρίσκονται µεταξύ των κυττάρων του 

φλοιού. Η δοµή αυτή συνηγορεί σε 

παρακρινικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

δύο συνιστωσών των επινεφριδίων.  

ΦΛΟΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ

ΕΠΙΝΕΦΡΙ∆ΙΑΚΟΣ
Α∆ΕΝΑΣ

ΕΠΙΝΕΦΡΙ∆ΙΑΚΟΣ
Α∆ΕΝΑΣ

ΝΕΦΡΟΣ ΝΕΦΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑ
ΑΡΤΗΡΙΑ-ΦΛΕΒΑ

ΦΛΟΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ

ΕΠΙΝΕΦΡΙ∆ΙΑΚΟΣ
Α∆ΕΝΑΣ

ΕΠΙΝΕΦΡΙ∆ΙΑΚΟΣ
Α∆ΕΝΑΣ

ΝΕΦΡΟΣ ΝΕΦΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑ
ΑΡΤΗΡΙΑ-ΦΛΕΒΑ

Β. 

Α. 
Εικόνα 3: Στην εικόνα φαίνεται Α. 
η θέση των επινεφριδίων (adrenal 
gland) καθώς και Β. οι επιµέρους 
περιοχές του αδένα [φλοιός (cortex) 
και µυελός (medulla)], καθώς και η 
αιµατική τους ροή. 
Ο ιστός των επινεφριδίων εµφανίζει ένα από τους υψηλότερους ρυθµούς 

αιµατικής ροής ανά γραµµάριο ιστού (Εικόνα 3). Το αρτηριακό αίµα εισέρχεται στην 

έξω επιφάνεια του φλοιού και διοχετεύεται στα τριχοειδή αγγεία. Η φλεβική 

παροχέτευση γίνεται στο µυελό. Με αυτό τον τρόπο τα κύτταρα στις εσωτερικές 

περιοχές του φλοιού και τα κύτταρα του µυελού υφίστανται τις επιδράσεις µεγάλων 

συγκεντρώσεων στεροειδών ορµονών που προέρχονται από τις εξωτερικές περιοχές 

του φλοιού. 
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Ιδιαίτερης προσοχής χρίζει η µελέτη της εµβρυολογίας του αδένα των 

επινεφριδίων. Ο εµβρυϊκός υπερνεφρικός φλοιός προέρχεται από τα µεσοδερµικά 

κύτταρα. Ο µυελός σχηµατίζεται από ένα προσκείµενο συµπαθητικό γάγγλιο που 

προέρχεται από τα κύτταρα της νευρικής ακρολοφίας. Αφού τα κύτταρα της νευρικής 

ακρολοφίας µεταναστεύσουν, εγκολπώνονται από τον εµβρυϊκό φλοιό και 

διαφοροποιούνται στα εκκριτικά κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων.  

Περισσότερα µεσοδερµικά κύτταρα περιβάλλουν τον εµβρυϊκό φλοιό κι αυτά εντέλει 

θα σχηµατίσουν τον τελικό και µόνιµο ενήλικο φλοιό. Κατά την γέννηση ο αδένας 

των επινεφριδίων είναι σχετικά πολύ µεγαλύτερος από τον αδένα του ενηλίκου 

εξαιτίας του µεγάλου µεγέθους του εµβρυϊκού φλοιού. Η σπειροειδής (zona 

glomerulosa) και η στηλιδωτή (zona fasiculata) ζώνη είναι ήδη διαφοροποιηµένες. 

Μετά από 1 χρόνο ο εµβρυϊκός φλοιός αποκτά το κανονικό του µέγεθος αλλά η 

δικτυωτή ζώνη (zona reticularis) δεν είναι αναγνωρίσιµη µέχρι και το τρίτο έτος µετά 

την γέννηση (Hornsby, Nussey and Whitehead, 2001).   

 

1.3.1.1. ΦΛΟΙΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙ∆ΙΩΝ 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο φλοιός των επινεφριδίων είναι η πηγή 

αρκετών στεροειδών ορµονών, και συγκεκριµένα των γλυκοκορτικοειδών, των 

αλατοκορτικοειδών και ορισµένων ανδρογονικών ορµονών. Στον άνθρωπο, όπως και 

στα υπόλοιπα θηλαστικά, αποτελείται από τρείς µορφολογικά διαφοροποιηµένες 

ζώνες (Εικόνα 4):  

α) η εξωτερική, η σπειροειδής ζώνη (zona glomerulosa-ΖG), αποτελείται από 

µικρό αριθµό κυτταρικών στοιβάδων. Εδώ πραγµατοποιείται αποκλειστικά η 

σύνθεση της αλδοστερόνης, του κύριου αλατοκορτικοειδούς, το οποίο αποτελεί τον 

βασικό ρυθµιστή του ισοζυγίου του νατρίου, του καλίου και των υγρών του σώµατος. 

β) η µέση, η στηλιδωτή (ή δεσµιδωτή) ζώνη (zona fasciculata-ZF), είναι η 

παχύτερη και αποτελείται από στηλιδωτά κύτταρα που µοιάζουν µε χορδές. Στη ζώνη 

αυτή συντελείται η σύνθεση της κορτιζόλης (κορτικοστερόνη στα τρωκτικά), του 

κύριου γλυκοκορτικοειδούς του ανθρώπου η οποία παίζει κρίσιµο ρόλο στο 

µεταβολισµό της γλυκόζης, των πρωτεϊνών και των λιπών, καθώς και στην 

προσαρµογή στο στρες. Αποτελεί αντιφλεγµονώδη και ανοσοκατασταλτικό 

παράγοντα, καθώς ασκεί ισχυρή αναστολή στο σύνολο των διεργασιών φλεγµονής. 

Ούτε το τελικό προϊόν, η κορτιζόλη, ούτε οι πρόδροµες ουσίες εναποθηκεύονται στα 
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φλοιοεπινεφριδιακά κύτταρα. Έτσι, σε περιπτώσεις οξείας ανάγκης αυξηµένων 

ποσοτήτων κορτιζόλης, απαιτείται ταχεία ενεργοποίηση του αρχικού ρυθµιστικού 

σταδίου: η διάσπαση της πλάγιας αλυσίδας της χοληστερόλης. 

 γ) η εσωτερική, η δικτυωτή ζώνη (zona reticularis-ZR), σχηµατίζεται 

από δίκτυα αλληλοσυνδεόµενων κυττάρων. Τα τυπικά κύτταρα που εκκρίνουν 

στεροειδή βρίσκονται κυρίως σε αυτή τη ζώνη, είναι πλούσια σε λιποσταγονίδια και 

περιέχουν µεγάλο αριθµό µιτοχονδρίων µε κυστίδια στις µεµβράνες τους. Στη 

δικτυωτή ζώνη γίνεται κυρίως η σύνθεση των πρόδροµων φυλετικών στεροειδών, τα 

οποία συµµετέχουν στη διατήρηση των δευτερευόντων φυλετικών χαρακτηριστικών, 

χαρακτηριζόµενα από ασθενή ανδρογόνο δράση, και µετατρεπόµενα σε 

τεστοστερόνη και οιστραδιόλη στους περιφερικούς ιστούς. Αυτές οι πρόδροµες 

ουσίες, η ανδροστενεδιόνη, η διυδροεπιανδροστερόνη (DHEA) και το θειικό 

παράγωγό της (DHEAS), παρέχουν στις γυναίκες το 50% των απαιτούµενων 

ανδρογόνων ορµονών, ενώ µετά την εµµηνόπαυση, τα οιστρογόνα που άµεσα ή 

έµµεσα προέρχονται από τον φλοιό των επινεφριδίων, είναι η µόνη πηγή για αυτή τη 

βιολογική δραστηριότητα των γυναικών. Κι αυτές οι στεροειδείς ορµόνες 

(ανδρογόνα, οιστρογόνα, προγεστoγόνα, βιταµίνη D) συντίθενται από χοληστερόλη 

µε µία σειρά ενζυµικών αντιδράσεων. Ωστόσο, ούτε αυτές αποθηκεύονται σε 

σηµαντική ποσότητα µέσα στον αδένα προέλευσης. Έτσι, για να αυξηθεί η έκκριση 

των στεροειδών ορµονών, πρέπει να ενεργοποιηθεί ολόκληρη η βιοσυνθετική 

διεργασία εξαρχής από τη χοληστερόλη. ∆ηλαδή στην πραγµατικότητα, 

αποθηκευτική µορφή όλων των στεροειδών ορµονών είναι η ενδοκυττάρια αποθήκη 

χοληστερόλης  (Mignon  et al, 1957, Orentreich et al, 1984, Be’lenger et al, 1994).   

Ο φλοιός των επινεφριδίων έχει τρείς λειτουργικές ζώνες µόνο κατά την 

ενήλικη ζωή, ξεκινώντας από την προεφηβική ηλικία. Η δικτυωτή ζώνη δεν 

δηµιουργείται πριν την ηλικία των τριών χρόνων, κι αρχίζει να παράγει αυξηµένες 

ποσότητες DHEA µετά την ηλικία των 6-7 ετών. Κατά τη γήρανση του οργανισµού η 

ζώνη αυτή συρρικνώνεται και τα επίπεδα των DHEA και DHEA-S φθίνουν (Hornsby, 

2002).  
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Β Α 

Εικόνα 4. Α. Εγκάρσια διατοµή ενός  ανθρώπινου επινεφριδιακού αδένα, 
όπου απεικονίζονται οι στοιβάδες της κάθε µοίρας καθώς και τα  
εκκρινόµενα στεροειδή. Β. Ιστοχηµική χρώση των ζωνών των 
επινεφριδίων. Cortex: φλοιός, Medulla: Μυελός 

 

 

 

 
 

i. Στεροειδείς ορµόνες. 

 
Πρόδροµος όλων των ορµονών είναι η χοληστερόλη, η οποία 

προσλαµβάνεται από το πλάσµα µε τη βοήθεια ενός ειδικού, για τις λιποπρωτεΐνες 

χαµηλής πυκνότητας, µεµβρανικού υποδοχέα. Μετά τη µεταφορά µέσα στο κύτταρο, 

η χοληστερόλη εστεροποιείται κατά µεγάλο µέρος και εναποτίθεται σε κυστίδια µέσα 

στο κυτταρόπλασµα. Υπό βασικές συνθήκες, η xοληστερόλη που προσλαµβάνεται 

από το πλάσµα χρησιµοποιείται αµέσως για τη σύνθεση ορµονών. Ωστόσο, όταν 

διεγερθεί η παραγωγή ορµόνης, η εναποθηκευµένη χοληστερόλη κινητοποιείται 

αµέσως και µεταφέρεται στα µιτοχόνδρια για το πρώτο στάδιο της σύνθεσης των 

στεροειδών ορµονών. Κύρια πηγή στεροειδών ορµονών στο σώµα είναι οι 

περιφερικοί ενδοκρινείς αδένες. Αυτές οι ορµόνες συνθέτονται κυρίων στα 

επινεφρίδια (γλυκο- και αλατο-κορτικοστεροειδή), στις γονάδες και τον πλακούντα 

(οιστρογόνα, προγεστίνες και ανδρογόνα) (Lieberman et al, 1981). Τα στεροειδή είναι 
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αρκετά λιπόφιλα και έτσι περνούν πολύ εύκολα τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό και 

αλληλεπιδρούν µε τον νευρικό ιστό, κάνοντας έτσι δύσκολη τη διάκριση µεταξύ των 

περιφερικών στεροειδών από τα νευροστεροειδή (που έχουν συντεθεί στο νευρικό 

σύστηµα).  

 

Κορτιζόλη Οιστραδιόλη Τεστοστερόνη Βιταµίνη D13Κορτιζόλη Οιστραδιόλη Τεστοστερόνη Βιταµίνη D13Βιταµίνη D3 

Θυροξίνη

Ρετινοϊκό Οξύ

Θυροξίνη

Ρετινοϊκό Οξύ

 

Εικόνα 5. Οι κύριοι εκπρόσωποι των κατηγοριών των ορµονών. 

 

Με εξαίρεση το ρετινοϊκό οξύ (retinoic acid), όλες οι στεροειδείς ορµόνες 

προέρχονται από την χοληστερόλη (Εικόνα 5). Επιπλέον µε εξαίρεση την Βιταµίνη D, 

όλες περιέχουν τον ίδιο δακτύλιο κυκλοπεντανοφεναθρενίου κι αριθµούνται σε 

ατοµικό επίπεδο όπως και η χοληστερόλη. Η µετατροπή της C27 χοληστερόλης σε   

18-, 19- και 21-καρβονικά στεροειδή (επιλέχθηκε η ονοµατολογία C µε ένα αριθµό 

που δείχνει τον αριθµό των ανθράκων, πχ C19 για τα ανδροστάνια) περιλαµβάνει το 

καθοριστικό, µη αντιστρεπτό βήµα της διάσπασης ενός 6-υπολλείµατος άνθρακα από 

την χοληστερόλη, παράγοντας την Πρεγνενολόνη (C21). Tα στεροειδή µε 21 άτοµα 

άνθρακα είναι γνωστά ως Πρεγνάνια, ενώ αυτά που έχουν 19 και 18 άτοµα άνθρακα 

είναι γνωστά ως Ανδροστάνια κι Οιστράνια αντίστοιχα. Το ρετινοϊκό οξύ και η 
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βιταµίνη D δεν προέρχονται από την Πρεγνενολόνη αλλά από την βιταµίνη Α και την 

χοληστερόλη αντίστοιχα. Παρακάτω παρατίθενται οι δοµές των κυριότερων 

στεροειδών.   

 

Πρεγνενολόνη (Pregnenolone): 
παράγεται άµεσα από την 
χοληστερόλη, το πρόδροµο µόριο για 
όλα τα  C18, C19 και C21 στεροειδή. 

 

Προγεστερόνη (Progesterone): µια 
προγεστίνη, που παράγεται άµεσα από 
την πρεγνενολόνη κι εκλύεται από το 
ωχρό σωµάτιο, υπεύθυνο για αλλαγές 
της  ωχρινοτρόπου φάσης του έµµηνου 
κύκλου, και οαράγοντας 
διαφοροποίησης των αδένων στα 
θηλαστικά 

 

Αλδοστερόνη (Aldosterone): το κύριο 
αλατοκορτικοειδές που παράγεται από 
την προγεστερόνη στην σπειροειδή 
ζώνη του φλοιού των επινεφριδίων, 
αυξάνει την αρτηριακή πίεση και τον 
όγκο των υγρών του σώµατος, καθώς 
και την απορρόφηση Na+  

 

Τεστοστερόνη (Testosterone): 
ανδρογόνο, η κύρια ορµόνη του 
άρρενος που συντίθεται στους όρχεις 
από την προγεστερόνη, υπέυθυνη για 
τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του 
φύλου 
  

 

Οιστραδιόλη (Estradiol): οιστρογόνο, 
η κύρια ορ όν  του θήλεως που µ η
παράγετα  από την ωοθήκη υπεύθυνη ι  , 
για τα δευτερογενή χαρακτηριστικά 
του γυναικείου φύλου 
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Κορτιζόλη (Cortisol): το κύριο 
γλυκοκορτικοειδές στον άνθρωπο 
(Κορτικοστερόνη στα τρωκτικά), 
συντίθεται από την προγεστερόνη στην 
δικτυωτή ζώνη του φλοιού των 
επινεφριδίων, ρυθµίζει την απόκριση 
στο στρες, αυξάνει την αρτηριακή 
πίεση και την απορρόφηση του Na+, κι 
έχει πολλαπλές δράσεις στο 
ανοσοποιητικό σύστηµα 

 

∆ιϋδροεπιανδροστερόνη: το κύριο 
ανδρογόνο που παράγεται στην 
δικτυωτή ζώνη του φλοιού των 
επινεφριδίων, και του οποίου η 
βιοσυνθετική οδός έχει πλέον 
περιγραφεί και σε δοµές του ΚΝΣ.  

 
Όλες οι στεροειδείς ορµόνες ασκούν τις δράσεις τους κυρίως µε πρόσδεση σε 

ενδοκυττάριους υποδοχείς.Το σύµπλοκο υποδοχέα-ορµόνης κατόπιν προσδένεται σε 

συγκεκριµένες νουκλεοτιδικές αλληλουχίες του DNA ρυθµίζοντας την µεταγραφή κι 

εποµένως και την πρωτεϊνική έκφραση αντίστοιχων γονιδίων. Οι αλληλουχίες αυτές 

είναι γνωστές ως Ορµονοεξαρτώµενα στοιχεία (Hormone ResponseElements, HREs) 

(Berg, Tymoczko and Stryer, 2002) 

 

ii. Βιοσύνθεση Στεροειδών Ορµονών. 

 

 Κάθε κατηγορία στεροειδών ορµονών που συντίθεται σε ένα κυτταρικό τύπο 

εξαρτάται από την έκφραση υποδοχέων έναντι κάποιας πεπτιδικής ορµόνης, την 

διέγερση από αυτή την ορµόνη και την ύπαρξη γονιδιακά όλων των απαραίτητων 

βιοσυνθετικών ενζύµων. Έτσι η Ωχρινοτρόπος ορµόνη [πεπτιδική ορµόνη, 

Luteinizing Hormone (LH)] διεγείρει την σύνθεση στις γονάδες της προγεστερόνης 

και της τεστοστερόνης, η φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορµόνη [Adrenocorticotropic 

hormone (ACTH)] της κορτιζόλης, η ωοθηλακιοτρόπος [Follicle Stimulating 
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Hormone (FSH)] της οιστραδιόλης  και η αγγειοτενσίνη [Angiotensin II/III] της 

αλδοστερόνης. 

 Η πρώτη αντίδραση είναι η µετατροπή της χοληστερόλης σε C18, C19 και C21 

στεροειδή µε την διάσπαση µιας οµάδας 6 ατόµων άνθρακα από την χοληστερόλη, 

που αποτελεί και το κοµβικό σηµείο στην βιοσύνθεση των στεροειδών. Το ένζυµο 

αυτής της αντίδρασης είναι γνωστό ως P450-linked side chain cleaving enzyme 

(P450ssc) ή δεσµολάση και βρίσκεται στα µιτοχόνδρια κυττάρων που παράγουν 

στεροειδή. Η µιτοχονδριακή δεσµολάση είναι ένα σύνθετο ένζυµο που αποτελείται 

από κυτόχρωµα Ρ450 και την αδρενατοξίνη (adrenadoxin, µία αναγωγάση του Ρ450). 

Η ενεργότητα καθενός από αυτά τα µόρια αυξάνεται από το cAMP και την διέγερση 

της PKA, οδηγώντας στην φωσφορυλίωση µια χοληστερυλ-εστερικής εστεράσης κι 

αυξάνοντας τα επίπεδα της χοληστερόλης, που αποτελεί υπόστρωµα της δεσµολάσης. 

Επίσης, η µακροχρόνια ρύθµιση γίνεται στο επίπεδο του γονιδίου της δεσµολάσης, το 

οποίο περιέχει ένα ρυθµιστικό στοιχείο εξαρτώµενο από cAMP. Tελικά, η 

χοληστερόλη αποτελεί παλίνδροµο αρνητικό ρυθµιστή της αναγωγάσης του HMG 

CoA. Μετά την δράση της δεσµολάσης, η πρεγνενολόνη µετακινείται στο 

κυτταρόπλασµα όπου συνεχίζεται η βιοσύνθεση. Οι διάφορες υδροξυλάσες που 

εµπλέκονται στην σύνθεση των στεροειδών ονοµάζονται ανάλογα µε την θέση της 

υδροξυλιωσής τους (πχ η 17α-υδροξυλάση εισάγει ένα υδροξύλιο στον άνθρακα 17). 

Είναι µέλη του Κυτοχρώµατος Ρ450 κι έτσι προστίθεται στο ονοµά τους κι η ένδειξη 

πως ανήκουν σε αυτή την οµάδα ενζύµων (πχ Ρ450c17) (Lieberman et al, 1981, Berg, 

Tymoczko and Stryer, 2002, Berne and Levy, 2003) 

 
iii. Στεροειδή του Φλοιού των Επινεφριδίων. 

 

 Ο φλοιός των επινεφριδίων όπως έχει αναφερθεί είναι υπεύθυνος για την 

παραγωγή 3 κύριων κατηγοριών στεροειδών ορµονών: α) των γλυκοκορτικοειδών 

που ελέγχουν τον µεταβολισµό των υδατανθράκων β) των αλατοκορτικοειδών που 

ρυθµίζουν τα επίπεδα αλάτων νατρίου και καλίου στα υγρά του σώµατος και γ) των 

ανδρογόνων που η δράση τους είναι ανάλογη των γοναδικών ανδρογόνων. Η 

επινεφριδιακή ανεπάρκεια είναι γνωστή ως νόσος του Addison, απαιτεί την 

υποκατάσταση µε στεροειδή, αλλιώς οδηγεί στον θάνατο σε 1-2 βδοµάδες. Ο φλοιός 

των επινεφριδίων αποτελείται από τρεις περιοχές: την σπειροειδή ζώνη (zona 

glomerulosa) , την στηλιδωτή (ή δεσµιδωτή) ζώνη (zona fasciculata) και την 
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δικτυωτή ζώνη (zona reticularis). Αν και τα στάδια εως την σύνθεση της 

πρεγνενολόνης είναι όµοια σε όλες τι στοιβάδες, ωστόσο κάθε ζώνη είναι ιστολογικά 

κι ενζυµατικά διαφορετική, µε το ποιό ακριβώς στεροειδές συντίθενται σε κάθε ζώνη 

να εξαρτάται από την ύπαρξη των κατάλληλων ενζύµων. Στην Εικόνα 6 

παρουσιάζεται συνοπτικά η βιοσυνθετική οδός των στεροειδών του φλοιού των 

επινεφριδίων µε τα ένζυµα που συµµετέχουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αυτής.  

 

Εικόνα 6. Η σύνθεση των στεροειδών ορµονών από την χοληστερόλη. ¨ 
3β-DH¨: 3β-dehydrogenase (3β-δεϋδρογενάση) 
P450c11 :11c-hydroxylase¨(11β-υδροξυλάση) 
P450c17 : 17c-hydroxylase¨(17c-υδροξυλάση) 
P450c21: 21c-hydroxylase (21c-υδροξυλάση) 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

ΣΠΕΙΡΟΕΙ∆ΗΣ ΖΩΝΗ ∆ΕΣΜΙ∆ΩΤΗ ΖΩΝΗ ∆ΙΚΤΥΩΤΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ

17-ΟΗ-ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

∆4,5-ΙΣΟΜΕΡΆΣΗ

∆4,5-ΙΣΟΜΕΡΆΣΗ

∆4,5-ΙΣΟΜΕΡΆΣΗ

∆4,5-ΙΣΟΜΕΡΆΣΗ

17, 20-ΛΥΆΣΗ

17-ΟΗ-ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

11-∆ΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ
11-∆ΕΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ

ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ
∆ΙΥ∆ΡΟΕΠΙΑΝ∆ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHEA)

ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ ΑΛ∆ΟΣΤΕΡΟΝΗ ΑΝ∆ΟΣΤΕΝΕ∆ΙΟΝΗ

ΘΕΙΪΚΗ
∆ΙΥ∆ΡΟΕΠΙΑΝ∆ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ

(DHEAS)

ΣΟΥΛΦΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

ΣΠΕΙΡΟΕΙ∆ΗΣ ΖΩΝΗ ∆ΕΣΜΙ∆ΩΤΗ ΖΩΝΗ ∆ΙΚΤΥΩΤΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ

17-ΟΗ-ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

∆4,5-ΙΣΟΜΕΡΆΣΗ

∆4,5-ΙΣΟΜΕΡΆΣΗ

∆4,5-ΙΣΟΜΕΡΆΣΗ

∆4,5-ΙΣΟΜΕΡΆΣΗ

17, 20-ΛΥΆΣΗ

17-ΟΗ-ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

11-∆ΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ
11-∆ΕΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ

ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ
∆ΙΥ∆ΡΟΕΠΙΑΝ∆ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHEA)

ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ ΑΛ∆ΟΣΤΕΡΟΝΗ ΑΝ∆ΟΣΤΕΝΕ∆ΙΟΝΗ

ΘΕΙΪΚΗ
∆ΙΥ∆ΡΟΕΠΙΑΝ∆ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ

(DHEAS)

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

ΣΠΕΙΡΟΕΙ∆ΗΣ ΖΩΝΗ ∆ΕΣΜΙ∆ΩΤΗ ΖΩΝΗ ∆ΙΚΤΥΩΤΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ

17-ΟΗ-ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

∆4,5-ΙΣΟΜΕΡΆΣΗ

∆4,5-ΙΣΟΜΕΡΆΣΗ

∆4,5-ΙΣΟΜΕΡΆΣΗ

∆4,5-ΙΣΟΜΕΡΆΣΗ

17, 20-ΛΥΆΣΗ

17-ΟΗ-ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

11-∆ΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ
11-∆ΕΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ

ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ
∆ΙΥ∆ΡΟΕΠΙΑΝ∆ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHEA)

ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ ΑΛ∆ΟΣΤΕΡΟΝΗ ΑΝ∆ΟΣΤΕΝΕ∆ΙΟΝΗ

ΘΕΙΪΚΗ
∆ΙΥ∆ΡΟΕΠΙΑΝ∆ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ

(DHEAS)

ΣΟΥΛΦΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ

 

Στην σπειροειδή ζώνη λείπει το ένζυµο P450c17 που µετατρέπει την πρεγνενολόνη 

και την προγεστερόνη σε C17 υδροξυλιωµένα ανάλογα. Έτσι στο µονοπάτι αυτό δεν 

µπορούν να σχηµατιστούν τα γλυκοκορτικοειδή (δεοξυκορτιζόλη και κορτιζόλη) και 

τα ανδρογόνα (DHEA και ανδροστενεδιόνη). Μόνο στην σπειροειδή ζώνη 

εκφράζεται το ένζυµο που µετατρέπει την κορτικοστερόνη σε αλδοστερόνη, το 
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P450c18 ή 18α- υδροξυλάση ή συνθάση της αλδοστερόνης. Οι άλλες δύο ζώνες όµως 

περιέχουν το ένζυµο P450c17 που δεν υπάρχει στην σπειροειδή ζώνη και παράγουν 

την κορτιζόλη. Η δικτυωτή ζώνη τέλος εκφράζει το ένζυµο C17, 20 λυάση που 

ευθύνεται για την παραγωγή των ανδρογόνων ∆ιϋδροεπιανδροστερόνη 

[dehydroepiandosterone (DHEA)] και ανδροστενεδιόνη (androstenedione). Το 

P450ssc ένζυµο όπως είπαµε νωρίτερα βρίσκεται στα µιτοχόνδρια. Το παράγωγο της 

δράσης του, η πρεγνενολόνη,  µετακινείται στο κυτταρόπλασµα όπου µετατρέπεται 

σε ανδρογόνα ή 11-δεοξυκορτιζόλη και 11-δεοξυκορτικοστερόνη από ένζυµα του 

ενδοπλασµατικού δικτύου, κι έπειτα τα δύο τελευταία στεροειδή επανέρχονται στο 

µιτοχόνδριο, όπου βρίσκονται τα ιστο-ειδικά ένζυµα για την µετατροπή σε 

γλυκοκορτικοειδή ή αλατοκορτικοειδή αντίστοιχα  (Nussey. and Whitehead, 2001).  

 

iv. Η ρύθµιση της σύνθεσης των στεροειδών των επινεφριδίων. 

  

 Η φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορµόνη (ACTH) του υποθαλάµου ρυθµίζει την 

παραγωγή των στεροειδών στην δεσµιδωτή και στην δικτυωτή ζώνη του φλοιού των 

επινεφριδίων. Υποδοχείς της ACTH στην πλασµατική µεµβράνη ενεργοποιούν την 

αδενυλική κυκλάση και παράγεται ο δεύτερος αγγελιοφόρος cAMP. Ο µηχανισµός 

αυτός ακολουθεί αρνητική παλίνδροµη ρύθµιση (το τελικό προϊόν, τα στεροειδή 

ασκούν αρνητική ρύθµιση στην έκλυση ACTH και CRH). Aν και οι δύα αυτές ζώνες 

διαθέτουν την ικανότητα σύνθεσης και ανδρογόνων και γλυκοκορτικοειδών, το κύριο 

µονοπάτι που ακολουθείται συχνότερα είναι προς παραγωγή γλυκοκορτικοειδών. 

Ωστόσο, όταν κάποια γενετική βλάβη επηρεάσει το σύµπλοκο των τριών ενζύµων  

που οδηγούν στη σύνθεση γλυκοκορτικοειδών, τότε παράγονται µεγάλες ποσότητες 

του ανδρογόνου DHEA. Αυτή η περίπτωση οδηγεί σε  υπερτρίχωση, µυϊκές αλλαγές 

και σε µη φυσιολογική ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου.  

 

v. Υποδοχείς στεροειδών ορµονών.  

 

 Οι υποδοχείς στους οποίους προσδένονται τα στεροειδή µόρια είναι πρωτεϊνες 

που ενεργοποιούνται µε την πρόσδεση του προσδέµατος (ligand-activated proteins) 

και προκαλούν την µεταγραφική ρύθµιση επιλεγµένων γονιδίων. Αντίθετα µε τους 

υποδοχείς των πεπτιδικών ορµονών που βρίσκονται στην κυτταρική επιφάνεια και 

προσδένονται εκεί µε την ορµόνη, οι υποδοχείς των στεροειδών ορµονών είναι 
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πρωτεϊνες που εντοπίζονται στο κυτταρόπλασµα ή στον πυρήνα. Ανήκουν στην 

υπεροικογένεια των υποδοχέων στεροειδών και θυρεοειδικών ορµονών, που 

περιλαµβάνει τους υποδοχείς για τις στεροειδείς ορµόνες, τις θυροειδικές ορµόνες, 

την Βιταµίνη D και την Βιταµίνη Α  ή Ρετινοϊκό οξύ (Retinoic Acid). 

 

ΥΠΟ∆ΟΧΕΙΣ ΣΤΕΡΟΕΙ∆ΩΝ

ΑΜΙΝΟΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ

DNA

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ
ΟΡΜΟΝΗΣ

ΟΡΜΟΝΗ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ
ΣΟΚ, ΑΝΟΣΟΦΙΛΛΙΝΕΣ

ΥΠΟ∆ΟΧΕΙΣ ΣΤΕΡΟΕΙ∆ΩΝ

ΑΜΙΝΟΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ

DNA

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ
ΟΡΜΟΝΗΣ

ΟΡΜΟΝΗ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ
ΣΟΚ, ΑΝΟΣΟΦΙΛΛΙΝΕΣ

Α. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙ∆ΩΝ

ΟΙΣΤΡΑ∆ΙΟΛΗ

∆ΙΑΧΥΣΗ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΥΤΤΑΡΟΥ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

∆ΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣ∆ΕΣΗ ΣΤΟ DNA

ΥΠΟ∆ΟΧΕΑΣ
ΣΤΕΡΟΕΙ∆ΩΝ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙ∆ΩΝ

ΟΙΣΤΡΑ∆ΙΟΛΗ

∆ΙΑΧΥΣΗ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΥΤΤΑΡΟΥ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

∆ΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣ∆ΕΣΗ ΣΤΟ DNA

ΥΠΟ∆ΟΧΕΑΣ
ΣΤΕΡΟΕΙ∆ΩΝ

Β. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 7. Α. Ο υποδοχέας των στεροειδών ορµονών. Αποτελείται από 3 
κύριες περιοχές: το αµινο-τελικό άκρο (N-Terminal Domain, NTD), την 
περιοχή πρόσδεσης στο DNA (DNA Binding Domain, DBD) και την 
περιοχή πρόσδεσης της ορµόνης (Hormone Binding Domain, HBD). 
Στον υποδοχέα µπορούν να προσδεθούν µεταγραφικοί συνενεργοποιητές 
(Transcription Coactivators) που εκτοπίζουν τις ήδη προσδεδεµένες 
Πρωτεϊνες Θερµικού Σοκ (Heat Shock Proteins) ή τις Ανοσοφιλίνες 
(Immunophillins). B. Η ενεργοποίηση των κυτταροπλασµατικών 
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υποδοχέων των στεροειδών ορµονών ξεκινά µε την διάχυση του 
λιπόφιλου στεροειδούς εντός του κυττάρου, την προσδεσή του στην HBD, 
την αποµάκρυνση του συµπλόκου των Πρωτεϊνών Θερµικού Σοκ (Heat 
Shock Proteins, HSP90 Complex) που µετασχηµατίζει/ενεργοποιεί το 
σύµπλοκο υποδοχέα-ορµόνης, και τελικά τον διµερισµό του και την 
προσδεσή του µε την DBD στην κατάλληλη νουκλεοτιδική αλληλουχία, 
το Ορµονικά Αποκρινόµενο Στοιχείο (Hormone, Response Element, 
ΗRE στο DNA). 

 

 Η πρόσδεση της ορµόνης µαζί µε µεταγραφικούς συνεργοποιητές 

(Transcription Coactivators) και άλλες πρωτεϊνες όπως Πρωτεϊνες Θερµικού σοκ 

(Heat Shock Proteins) και Ανοσοφιλίνες (Immunophillins), µετατρέπει τον υποδοχέα 

σε µεταγραφικό παράγοντα ικανό να προσδεθεί σε συγκεκριµένες νουκλεοτιδικές 

αλληλουχίες του DNA του πυρήνα, γνωστές ως Ορµονο-Επαγώµενα Στοιχεία 

(Hormone-Response Elements, HREs). Το σύµπλοκο υποδοχέα-ορµόνης σχηµατίζει 

οµοδιµερή τα οποία αλληλεπιδρούν µε το DNA και τροποποιούν τα µεταγραφικά 

επίπεδα (οι δράσεις µπορεί να είναι ενεργοποιητικές ή κατασταλτικές στην 

µεταγραφή) συγκεκριµένων γονιδίων-στόχων.  

 Ειδικότερα,  τα διµερή του υποδοχέα-ορµόνης αφού έχουν προσδεθεί στο 

HRE του DNA ενεργοποιούν το µεταγραφικό σύµπλοκο της RNA Πολυµεράσης 

(RNA Pol II) µέσω αλληλεπιδράσεων τόσο µεταξύ των διαφόρων περιοχών του 

υποδοχέα  στο διµερές σύµπλοκο, όσο και µεταξύ των διµερών από τα σύµπλοκα 

υποδοχέα-ορµόνης και του µεταγραφικού συµπλόκου της Πολυµεράσης µε την 

βοήθεια και την παρουσία πρωτεϊνικών συνενεργοποιητών ή συνκατασταλτών 

(ανάλογα αν το συγκεκριµένο στεροειδές προκαλεί ενεργοποίηση ή καταστολή στον 

συγκεκριµένο κυτταρικό τύπο την δεδοµένη χρονική στιγµή).     

 Η δράση ενός στεροειδούς µορίου καταλήγει στην µεταγραφική ρύθµιση και 

κατ’επέκταση στην παραγωγή πρωτεϊνών. Αυτή η δράση αποτελεί την πρωτογενή 

αντίδραση στη στεροειδή ορµόνη. Ενδέχεται όµως, οι πρωτεϊνες-προϊόντα της 

πρωτογενούς απόκρισης στην στεροειδή ορµόνη να αποτελούν επίσης µεταγραφικούς 

παράγοντες ή άλλα µόρια που ελέγχουν και επάγουν την µεταγραφική ρύθµιση, 

οδηγώντας έτσι σε µια δευτερογενή απόκριση στο στεροειδές (Agranoff et al, 1999, 

Berg, Tymoczko and Stryer, 2002). 
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1.3.1.2. ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙ∆ΙΩΝ: Οργάνωση του συµπαθητικού-

επινεφριδιακού συστήµατος 

 

 Το συµπαθητικό νευρικό σύστηµα και ο µυελός των επινεφριδίων αποτελούν 

µια ανατοµική και φυσιολογική µονάδα η οποία συχνά αναφέρεται ως συµπαθητικο-

επινεφριδιακό σύστηµα. Οι κεντρικές νευρικές συνδέσεις που λαµβάνουν µέρος στη 

ρύθµιση του συµπαθητικο-επινεφριδιακού συστήµατος είναι µερικώς µόνο 

χαρακτηρισµένες. Έτσι, το ΚΝΣ συνδέεται µε το µυελό των επινεφριδίων είτε άµεσα 

(α) µε προγαγγλιακούς νευρώνες που καταλήγουν στο µυελό των επινεφριδίων, ή (β) 

συνάπτονται στα παρασπονδυλικά γάγγλια, µε µεταγαγγλιακούς συµπαθητικούς 

νευρώνες σχηµατίζοντας το σπλαχνικό νεύρο, το οποίο νευρώνει το µυελό των 

επινεφριδίων. Οι προγαγγλιακοί συµπαθητικοί νευρώνες είναι χολινεργικοί και οι 

συναπτικοί υποδοχείς τους στα χρωµιόφιλα κύτταρα είναι νικοτινικοί. 

Ο µυελός των επινεφριδίων αποτελεί την κεντρική µοίρα του 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 των επινεφριδίων είναι η πηγή της 

κυκλοφορούσας κατεχολαµινικής ορµόνης επινεφρίνης ή αδρεναλίνης. Ο µυελός 

εκκρίνει επίσης τη νορεπινεφρίνη ή νοραδρεναλίνη, η οποία είναι, κυρίως, 

νευροδιαβιβαστής µε ενδοκρινική δράση. Οι κατεχολαµινικές ορµόνες είναι 

σηµαντικοί διαµεσολαβητές της ταχείας κινητοποίησης των ενεργειακών αποθηκών 

του οργανισµού που έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της γλυκόζης και των 

ελεύθερων λιπαρών οξέων του πλάσµατος, ιδίως κατά το στρες. ∆ιεγείρουν επίσης το 

καρδιαγγειακό σύστηµα και προκαλούν συστολή ή χάλαση των λείων µυών του 

αναπνευστικού, του γαστρεντερικού και του ουρογεννητικού σωλήνα.  

Ο φλοιός, όπως περιγράφηκε παραπάνω, ενεργοποιείται από την ACTH και 

εκκρίνει κορτικοστεροειδή. Ο µυελός είναι το µόνο νευροενδοκρινές όργανο που 

ενεργοποιείται  χολινεργικά από το σπλαχνικό νεύρο και εκκρίνει κατεχολαµίνες. 

Συγκεκριµένα, η έκκριση ακετυλοχολίνης διεγείρει σχεδόν άµεσα το µυελό των 

επινεφριδίων. Ακολουθεί έκκριση κατεχολαµινών, οι οποίες κατανέµουν τα 

αποθέµατα ενέργειας (γλυκόζη και λιπαρά οξέα) µε τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο 

και ρυθµίζουν την καρδιοαγγειακή λειτουργία. Παράλληλα, προκαλούν 
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αγγειοσυστολή, χαλάρωση των σκελετικών µυών, χαλάρωση του καρδιακού µυός, 

καθώς επίσης άφθονη παροχή γλυκόζης στον εγκέφαλο. 

Γνωρίζουµε πως ο φλοιός των επινεφριδίων δρα λίγο αργότερα συγκριτικά µε 

την αντίδραση του µυελού, εκκρίνοντας µεγάλες ποσότητες κορτιζόλης. Η απόκριση 

αυτή είναι εξίσου σηµαντική για την αντιµετώπιση του στρεσογόνου παράγοντα, 

καθώς παράγονται πρωτεΐνες οξείας φάσης, επιταχύνεται ο σχηµατισµός λευκών 

αιµοσφαιρίων και προάγεται η ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήµατος. Όλες 

αυτές οι αποκρίσεις λαµβάνουν χώρα σε δευτερόλεπτα ή λεπτά µετά από ένα οξύ 

επεισόδιο στρες. Όταν το στρες είναι χρόνιο, η κατάσταση είναι πολύ πιο πολύπλοκη. 

Η παρατεταµένη έκθεση του οργανισµού σε στρεσογόνους παράγοντες µπορεί να 

οδηγήσει σε µη αναστρέψιµες επιδράσεις στη φυσιολογική ακολουθία γεγονότων που 

συνεπάγονται του στρες και µειωµένη ή παραλλαγµένη ενεργοποίηση υποδοχέων 

(ΜcEwen, 2000, McEwen et al, 1995). 

 Ο µυελός των επινεφριδίων είναι στην ουσία ένα συµπαθητικό γάγγλιο. 

Ωστόσο, τα νευρικά κύτταρά του δεν έχουν νευράξονες και εκβάλουν τα προϊόντα 

τους απευθείας στην κυκλοφορία του αίµατος. Με τον τρόπο αυτό λειτουργούν ως 

πραγµατικά ενδοκρινή κύτταρα. Ο µυελός διεγείρεται συνήθως σε συνδυασµό µε το 

συµπαθητικό σύστηµα και δρα µαζί µε αυτό κατά την αντίδραση «µάχη ή φυγή». 

Έτσι, η αντίληψη ακόµα και η υποψία κινδύνου, ο φόβος, η αγωνία, ο τραυµατισµός 

ή ο πόνος, η µείωση του όγκου του αίµατος, η υπόταση, η ανοξία, η υποθερµία, η 

υπογλυκαιµία και η έντονη άσκηση προκαλούν ταχεία έκκριση επινεφρίνης και 

νορεπινεφρίνης. Τα ερεθίσµατα αυτά γίνονται αισθητά σε διάφορα επίπεδα του 

συµπαθητικού νευρικού συστήµατος και οι αποκρίσεις εκκινούν από τον υποθάλαµο 

και από το εγκεφαλικό στέλεχος. Η έκκριση επινεφρίνης µπορεί να είναι επακόλουθο 

της ενεργοποίησης του συµπαθητικού συστήµατος από πιο έντονα ερεθίσµατα. 

Ωστόσο, η έκκριση επινεφρίνης αυξάνεται ειδικά ως απόκριση στην ήπια 

υπογλυκαιµία, στη µέτρια υποξία και στην ασιτία, ακόµα και όταν η δραστηριότητα 

του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος παραµένει σταθερή ή είναι µειωµένη.  

 Ο µυελός των επινεφριδίων σχηµατίζεται παράλληλα µε το συµπαθητικό 

σύστηµα. Κατά την έβδοµη περίπου εβδοµάδα της κύησης, τα νευροεξωδερµατικά 

κύτταρα εισβάλλουν στον επινεφριδιακό φλοιό και σχηµατίζουν το µυελό. Η 

ανάπτυξη του ιστού αυτού και η επαγωγή της σύνθεσης των ορµονών διεγείρονται 

από το νευρικό αυξητικό παράγοντα (Nerve Growth Factor, NGF). Από τους 

συµπαθητικούς νευρώνες που διακλαδίζονται µέσα στον µυελό απελευθερώνονται 
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ακετυλοχολίνη και διάφορα νευροπεπτίδια περιλαµβανοµένων των οπιοειδών και της 

Εκλυτικής Ορµόνης της Κορτικοτροπίνης (Corticotropin Releasing Hormone, CRH) 

που χρησιµοποιούνται ως νευροδιαβιβαστές στις συνάψεις (Chatzaki et al, 2002, 

Dermitzaki et al, 2001, Vehihaki et al, 1998). 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: α. Οι ώριµοι συµπαθητικοί 

νευρώνες αναπτύσσουν µικροσωληνίσκους, 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 . 

 Η µυελώδης µοίρα των επινεφριδίων, αποτελεί νησίδα κυττάρων του 

συµπαθητικού συστήµατος, το αλλιώς καλούµενο “επινεφριδιακό παραγάγγλιο”. Η 

νεύρωση και το είδος των ορµονών που παράγει δείχνουν σαφώς την ενδιάµεση θέση 

που κατέχει µεταξύ ενδοκρινούς αδένα και αυτόνοµου (συµπαθητικού) νευρικού 

συστήµατος. Πράγµατι, τα µητρικά κύτταρα του συµπαθητικού συστήµατος, τα οποία 

µετά τη δηµιουργία τους στο κεντρικό νευρικό σύστηµα µεταναστεύουν σε διάφορες 

περιοχές, αναπτύσσονται τις πιο πολλές φορές σε νευρικά κύτταρα. Μερικά όµως από 

αυτά αναπτύσσονται σε οµάδες ενδοκρινικών κυττάρων, τα καλούµενα παραγάγγλια 

του συµπαθητικού στελέχους (Kahle et al. 1984). Ο µυελός των επινεφριδίων των 

θηλαστικών διαθέτει έναν ετερογενή πληθυσµό κυττάρων. Στους ενήλικες, τα 

περισσότερα είναι επιθηλιακά κύτταρα (ενδοκρινικά), τα οποία περιέχουν έναν 

συγκεκριµένο τύπο κυτταροπλασµικών κοκκίων. Άλλοι τύποι κυττάρων που είναι 

παρόντες στον µυελό των επινεφριδίων περιλαµβάνουν νευρικά στοιχεία, τα οποία 

είναι, είτε κυτταρικά σώµατα, ή νευρικές ίνες οι οποίες εισβάλλουν από έξω προς τον 

αδένα (Verhofstad et al. 1993). 
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1) Χρωµιόφιλα κύτταρα 
 
 Ο µυελός των επινεφριδίων ενός ενηλίκου έχει βάρος 1g και σχηµατίζεται από 
χρωµιόφιλα κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά είναι διατεταγµένα κατά συστάδες ή 
οργανωµένα σε χορδές και βρίσκονται σε στενή σχέση µε τα φλεβίδια που 
αποχετεύουν τo αίµα από το φλοιό.γύρω από τα αγγεία. Τα χρωµιόφιλα κύτταρα 
πήραν την ονοµασία τους από το φαιό χρώµα των εκκριτικών τους κοκκίων µετά την 
επίδραση χρωµικού οξέος. Η ονοµασία προέρχεται από την ιστοπαθολογία και 
υπογραµµίζει τη συγγένεια του τύπου αυτού των κυττάρων για τα άλατα του 
χρωµίου, τα οποία οξειδώνοντας τις κατεχολαµίνες, προκαλούν τη δηµιουργία 
εγχρώµων προϊόντων. Συγκεκριµένα, το χρωµικό οξύ οξειδώνει τις κατεχολαµίνες 
(επινεφρίνη, νορεπινεφρίνη) οι οποίες βρίσκονται αποθηκευµένες στα εκκριτικά 
κοκκία, µε αποτέλεσµα να βάφονται τα κοκκία φαιά (καστανά). Τα χρωµιόφιλα 
κύτταρα νευρώνονται από χολινεργικές προγαγγλιακές ίνες του συµπαθητικού 
συστήµατος. Τα κύτταρα περιέχουν ένα µεγάλο αριθµό κοκκίων, τα οποία µοιάζουν 
µε τα κοκκία που βρίσκονται στις απολήξεις των µεταγαγγλιακών συµπαθητικών 
νεύρων. Χαρακτηριστικό των χρωµιόφιλων κυττάρων είναι η παραγωγή 
κατεχολαµινών που αποθηκεύονται σε εκκριτικά κοκκία. Τα κοκκία εκτός από 
κατεχολαµίνες, περιέχουν τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP), παράγωγα της 
προοπιοµελανοκορτίνης και άλλα νευροπεπτίδια όπως CRH (Chatzaki et al, 2002), 
Ουροκορτίνες (Urocortins) κι οπιοειδή πεπτίδια (Dermitzaki et al, 2001, 2000, 
Venihaki et al, 1998, 1997, 1996, Margioris et al, 1995). Το 85% περίπου των 
χρωµιόφιλων κοκκίων περιέχουν επινεφρίνη και το 15% νορεπινεφρίνη. Το 
ενδοκρινικό κύτταρο του µυελού των επινεφριδίων συχνά αναφέρεται και ως 
χρωµαφινικό ή κύτταρο χρωµαφίνης. Στους ενήλικες, τα περισσότερα χρωµαφινικά 
κύτταρα βρίσκονται στον µυελό των επινεφριδίων, ενώ µικρός αριθµός αυτών 

τικά γάγγλια. εντοπίζεται γύρω και µέσα στα συµπαθη

 

ΓΑΓΓΛΙΑΚΑ
ΚΥΤΤΑΡΑ
ΓΑΓΓΛΙΑΚΑ
ΚΥΤΤΑΡΑ

Εικόνα 8. Ιστοχηµική χρώση του µυελού των ανθρώπινων επινεφριδίων. 
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2) 

Οι ορµόνες συντίθενται, αποθηκεύονται και εκκρίνονται µε διαφορετικούς 

ς 

ε ι µ

 (c

Κατεχολαµίνες 
 
 
τρόπους. Οι κατεχολαµινικές ορµόνες (επινεφρίνη, νοερεπινεφρίνη, ντοπαµίνη) 
συντίθενται από το αµινοξύ τυροσίνη µέσω µίας σειράς ενζυµικών αντιδράσεων. 
Οι ορµόνες αυτές αποθηκεύονται σε εκκριτικά κοκκία και εκκρίνονται µε τρόπο 
παρόµοιο µε εκείνο των πεπτιδικών ορµονών. Στη συσκευή Golgi η ορµόνη και 
τα πεπτιδικά συµπαράγωγά τους συσκευάζονται µαζί µέσα σε ένα εκκριτικό 
κοκκίο. Ως κατεχόλες αναφέρονται ενώσεις που περιέχουν ένα αρωµατικό 
βενζολικό δακτύλιο µε δύο υδροξυλικές οµάδες. Στην οµάδα αυτή των ενώσεων 
ανήκουν: η διϋδροξυφαινυλαλανίνη (DOPA), η ντοπαµίνη (DA), η νορεπινεφρίνη 
(NE), και η επινεφρίνη (Ε), οι οποίες ανάλογα µε τον τόπο παραγωγής τους, 
δρουν άλλοτε ως νευροδιαβιβαστές, και άλλοτε ως ορµόνες, και δύο µεταβολικά 
προϊόντα το διϋδροξυφαινυλοξεικό οξύ (DOPAC) και η 3, 4 
διϋδροξυφαινυλγλυκοαλδεϋδη (DHPG) (Kagedal et al. 1988). Η επινεφρίνη (Ε) 
παράγεται κυρίως στο µυελό των επινεφριδίων και απελευθερώνεται στην 
κυκλοφορία, όπου δρα ως ορµόνη σε διάφορα όργανα-στόχους. Σε αντίθεση, η 
νορεπινεφρίνη (ΝΕ) βρίσκεται κυρίως στις συµπαθητικές νευρικές απολήξεις του 
περιφερικού και του κεντρικού νευρικού συστήµατος και δρα τοπικά ως 
νευροδιαβιβαστής. Οι κατεχολαµίινες αποθηκεύονται  σε εκκριτικά κοκκία στις 
νευρικές απολήξεις και στο µυελό των επινεφριδίων.  Οι κατεχολαµίνες που 
απελευθερώνονται από το µυελό των επινεφριδίων αδρανοποιούνται κυρίω στο 
ήπαρ και οι µεταβολίτες τους εκκρίνονται στα ούρα. Κατά τη διέγερση των 
ενδοκρινών κυττάρων, το περιεχόµενο των κοκκίων απελευθερώνεται µε τη 
διεργασία της εξωκυττάρωσης στο εξωκυττάριο υγρό και κατόπιν στα 
παρακείµενα τριχοειδή αγγεία. Μ  τη συστολή των µ κρονη ατίων και υπό την 
καθοδήγηση των µικροσωληνίσκων, τα εκκριτικά κοκκία κινούνται προς την 
κυτταρική µεµβράνη των κυττάρων και συντήκονται µε αυτήν. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την απελευθέρωση του περιεχοµένου των κοκκίων είναι η 
αύξηση της συγκέντρωσης του ενδοκυτταροπλασµατικού ασβεστίου (Ca++). Τα 
Ca++ προέρχονται από το εξωκυττάριο υγρό και από ενδοκυττάριες αποθήκες που 
βρίσκονται στο ενδοπλασµατικό δίκτυο και σε άλλα οργανίδια. Συχνά, της 
εξωκυττάρωσης προηγείται αύξηση της συγκέντρωσης της κυκλικής 
µονοφωσφορικής αδενοσίνης ΑΜΡ) (Lelkes et al, 1986, Roth and Burgoyne, 
1995). 
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3) Σύνθεση των  κατεχολαµινών 

 

 Οι κατεχολαµίνες συντίθενται µε µία συγκεκριµένη σειρά αντιδράσεων. Οι 

ενδιάµεσες ενώσεις µετακινούνται µεταξύ του κυτταροπλάσµατος και των 

αποθηκευτικών κοκκίων.   

 Το πρώτο καθοριστικό στάδιο πραγµατοποιείται στο κυτταρόπλασµα. Στο 

αρχικό βήµα, στη µετατροπή της τυροσίνης σε διυδροξυφαινυλαλανίνη (DOPA) 

σηµαντικό και καταλυτικό ρόλο παίζει το ένζυµο υδροξυλάση της τυροσίνης, το 

οποίο είναι και το καθοριστικό ένζυµο στη βιοσύνθεση των κατεχολαµινών. Κατά το 

στάδιο αυτό, η µετατροπή της τυροσίνης σε DOPA απαιτεί µοριακό οξυγόνο, µία 

τετραϋδροπτερίνη και NADPH. 

 Στη συνέχεια µε την παρουσία του µη ειδικού ενζύµου αρωµατική L-άµινο 

αποκαρβοξυλάση η DOPA µετατρέπεται σε ντοπαµίνη, αντίδραση που γίνεται επίσης 

στο κυτταρόπλασµα και στην οποία χρησιµοποιείται ως συνένζυµο η φωσφορική 

πυριδοξάλη. Η ντοπαµίνη πρέπει στη συνέχεια να εισέλθει στα χρωµιόφιλα κοκκία, 

όπου βρίσκεται το επόµενο στη σειρά ένζυµο, η β-υδροξυλάση της ντοπαµίνης. Το 

ένζυµο αυτό καταλύει το σχηµατισµό νορεπινεφρίνης από ντοπαµίνη, από µοριακό 

οξυγόνο και από δότη υδρογόνου. 

Σε ορισµένα κοκκία, η σειρά των 

αντιδράσεων τελειώνει εδώ και η 

νορεπινεφρίνη παραµένει 

αποθηκευµένη µέσα σε αυτά. Από 

τα περισσότερα κοκκία, η 

νορεπινεφρίνη διαχέεται πίσω στο 

κυτταρόπλασµα, όπου Ν-

µεθυλιώνεται σε επινεφρίνη, µε την 

βοήθεια του ενζύµου  

φαινυλαιθανολαµίνη Ν-µεθυλ-

τρανσφεράση (PNMT) και την 

θειο-αδενοσυλοµεθειονίνη ως δότη 

µεθυλίου, και τελικά παράγεται η 

επινεφρίνη (Landsberg et al. 1995) 

(Εικόνα 9). Ορισµένα συστήµατα 
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Εικόνα 9. Η βιοσυνθετική οδός των Κεταχολαµινών. 
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όπως ο µυελός των επινεφριδίων περιέχουν  όλα τα απαραίτητα βιοσυνθετικά ένζυµα 

και παράγουν επινεφρίνη ως το κύριο προϊόν. Άλλα, όπως οι συµπαθητικοί 

µεταγαγγλιακοί νευρώνες δε διαθέτουν το τελευταίο ένζυµο, δηλαδή την PNMT και 

για αυτό το λόγο παράγουν κυρίως ΝΕ. Η επινεφρίνη προσλαµβάνεται κατόπιν από 

τα χρωµιόφιλα κοκκία, όπου και αποθηκεύεται. Η πρόσληψη των κατεχολαµινών από 

τα κοκκία και η αποθήκευσή τους σε υψηλές συγκεντρώσεις απαιτούν ATP. Μέσα 

στο κοκκίο περιέχονται 4 γραµµοµόρια κατεχολαµίνης και µία πρωτεΐνη που 

ονοµάζεται χρωµογρανίνη. Η αποδόµηση των κατεχολαµινών γίνεται µε δύο κυρίως 

ενζυµικά συστήµατα: το σύστηµα της κατεχολ-Ο-µεθυλτρανσφεράσης (COMT) και 

το σύστηµα της µονοάµινο οξειδάσης (ΜΑΟ). 

 Η σύνθεση της επινεφρίνης και της νορεπινεφρίνης ρυθµίζεται από 

διάφορους παράγοντες. Η οξεία διέγερση του µυελού από το συµπαθητικό σύστηµα 

ενεργοποιεί το αρχικό ρυθµοκαθοριστικό στάδιο. Η χρόνια διέγερση επάγει το ένζυµο 

τυροσινο-υδροξυλάση και, µε τον τρόπο αυτό, διατηρείται αυξηµένη η έκκριση 

κατεχολαµινών, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Το κυκλικό AMP µεσολαβεί και για τις 

δύο αυτές αντιδράσεις. Η κορτιζόλη, επάγοντας επιλεκτικά το τελευταίο ένζυµο της 

ακολουθίας, την Ν-µεθυλοτρανσφεράση, διεγείρει ειδικά τη σύνθεση της 

επινεφρίνης. Η διαπότιση του µυελού των επινεφριδίων µε πλούσιο σε κορτιζόλη 

αίµα που προέρχεται από το φλοιό διευκολύνει την επαγωγή αυτή.  

 ∆ραστική οδός για την έκκριση ορµονών του µυελού είναι οι χολινεργικές 

προγαγγλιακές ίνες των σπλαχνικών νεύρων (Εικόνα 10). Με τη διέγερση του 

νεύρου, η απελευθερούµενη από τις νευρικές απολήξεις ακετυλοχολίνη εκπολώνει 

την κυτταρική µεµβράνη των χρωµιόφιλων κυττάρων, αυξάνοντας τη διαπερατότητά 

τους από νάτριο. Αυτό, µε τη σειρά του, επάγει την εισροή ασβεστίου, το οποίο 

προκαλεί συσσώρευση των χρωµιόφιλων κοκκίων. Ακολουθεί εξωκυττάρωση, µε την 

έκκριση επινεφρίνης, νορεπινεφρίνης, ATP, β-υδροξυλάσης της ντοπαµίνης, 

νευροπεπτιδίων και χρωµογρανίνης. 
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Εικόνα 10. Η Βιοσύνθεση κι ο έλεγχος της 
έκλυσης των Κατεχολαµινών από τον Μυελό 
των Επινεφριδίων. Συντοµεύσεις: TH, 
tyrosine hydroxylase; AAD, amino acid 
decarboxylase; DβH, dopamine β-
hydroxylase; PNMT, phenylethanolamine-N-
methyltransferase.

Το ερέθισµα από τον Υποθάλαµο, την γέφυρα και τον προµήκη µυελό ενεργοποιούν 

τα προγαγγλιονικά χολινεργικά νεύρα που διεγείρουν την απελευθέρωση της 

επινεφρίνης και µικρότερων ποσών νορεπινεφρίνης από τα χρωµιόφιλα κύτταρα του 

µυελού των επινεφριδίων. Όλα τα στάδια σύνθεσης λαµβάνουν χώρα στο 

κυτταρόπλασµα εκτός από την µετατροπή της ντοπαµίνης σε νορεπινεφρίνη που 

συµβαίνει στα εκκριτικά κοκκία (Εικόνα 10). 

3. ∆ράσεις των Κατεχολαµινών. 

 Η επινεφρίνη και η νορεπινεφρίνη ασκούν τις ποικίλες δράσεις τους µε τη 

µεσολάβηση υποδοχέων της κυτταρικής µεµβράνης, οι οποίοι ονοµάζονται α1  και α2 

και β1, β2, β3 Οι υποδοχείς β1, β2 και α2 είναι δοµικά παρόµοιες γλυκοπρωτεϊνες. 1, β2, β3 Οι υποδοχείς β1, β2 και α2 είναι δοµικά παρόµοιες γλυκοπρωτεϊνες. 
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Καθεµία από αυτές ελίσσεται µέσα και έξω από την κυτταρική µεµβράνη, έτσι ώστε 

περισσότερες από µία επιφάνεια να εκτίθενται στην εξωκυττάρια πλευρά για τη 

σύνδεση µε την ορµόνη και στην ενδοκυττάρια πλευρά για τη δηµιουργία του 

σήµατος. Οι υποδοχείς β1 και β2 είναι συζευγµένοι µε τη διεγερτική της αδενυλικής 

κυκλάσης G-πρωτεΐνης, και η σύνδεση της ορµόνης µε τον υποδοχέα ανυψώνει τα 

επίπεδα του κυκλικού AMP. Αντιθέτως, ο υποδοχέας α2 είναι συζευγµένος µε την 

ανασταλτική υποµονάδα της αδενυλικής κυκλάσης, και η σύνδεση της ορµόνης µε 

τον υποδοχέα χαµηλώνει τα επίπεδα του κυκλικού AMP. Έτσι, οι κατεχολαµίνες είτε 

πυροδοτούν (β1 ή β2) είτε καταστέλλουν (α2) ένα «καταρράκτη» φωσφορυλιώσεων 

πρωτεϊνών που καταλύεται από την πρωτεϊνική κινάση Α. Ο υποδοχέας α1 έχει 

διαφορετική δοµή και χρησιµοποιεί ως δεύτερους αγγελιοφόρους το ασβέστιο και τα 

προϊόντα της φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης. 

 Η συνεχής έκθεση στην επίδραση των κατεχολαµινών προκαλεί, τελικώς, 

µείωση στη ρύθµιση του αριθµού των υποδοχέων και µερική καταστολή της 

ορµονικής δράσης. Ένα σαφώς διαφορετικό φαινόµενο – οξεία απευαισθητοποίηση 

προς τις αλλεπάλληλες δόσεις κατεχολαµινών – οφείλεται στη φωσφορυλίωση των 

ίδιων των µορίων των υποδοχέων, η οποία διαµεσολαβείται από την πρωτεϊνική 

κινάση Α ή C. Αυτή η διεργασία απευαισθητοποίησης αποτελεί µορφή ταχείας 

ενδοκυττάριας αρνητικής ανάδρασης, η οποία περιορίζει, σχεδόν αµέσως, τη δράση 

της ορµόνης .  

 Μείζων µεταβολική επίδραση των κατεχολαµινών είναι η κινητοποίηση των 

βιολογικών καυσίµων. Η γλυκογονόλυση στο ήπαρ διεγείρεται από την µέσω του 

cΑΜΡ διαµεσολαβούµενη ενεργοποίηση της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου, µε 

αποτέλεσµα την αύξηση της παροχής γλυκόζης. Η γλυκογονόλυση στους µυς 

διεγείρεται µε τον ίδιο τρόπο. Αυτό αυξάνει την παροχή γλυκόζης στους µυς και τη 

γλυκόλυση. Απελευθερώνεται γαλακτικό οξύ, το οποίο χρησιµοποιείται ως 

υπόστρωµα για την ηπατική γλυκονεογένεση. Επίσης, η ηπατική γλυκονεογένεση 

διεγείρεται άµεσα από τις κατεχολαµίνες δια µέσου των υποδοχέων α1. Τα επίπεδα 

της γλυκόζης του πλάσµατος ανέρχονται επίσης, διότι οι κατεχολαµίνες αναστέλλουν 

την έκκριση ινσουλίνης καθώς και τη διεγειρόµενη από την ινσουλίνη πρόσληψη 

γλυκόζης από τον µυϊκό ιστό. Τα διαθέσιµα ελεύθερα λιπαρά οξέα αυξάνονται, λόγω 

ενεργοποίησης του ενζύµου λιπάση του λιπώδους ιστού. Η αυξηµένη λιπόλυση 

οδηγεί σε αύξηση της οξείδωσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων στο ήπαρ και σε 

κετογένεση. Με τον τρόπο αυτό οι κατεχολαµίνες είναι διαβητογόνες. Συµβάλλουν 
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πολύ στην ανάπτυξη της υπεργλυκαιµίας και της κετοναιµίας κατά τη διαβητική 

κετοξέωση, ιδίως όταν το ενυπάρχον στρες έχει προκαλέσει τη µεταβολική αυτή 

κατάσταση συναγερµού (Madden, 2003).  

 Οι κατεχολαµίνες αυξάνουν το ρυθµό του βασικού µεταβολισµού 

διεγείροντας τη µη οφειλόµενη σε  ρίγος θερµογένεση. Πρόκειται για ένα σηµαντικό 

µέρος της απόκρισης του οργανισµού στην έκθεση στο ψύχος. Στα νεογνά πολλών 

ειδών, ο φαιός λιπώδης ιστός είναι ένας σηµαντικός χώρος στον οποίο οι 

κατεχολαµίνες αυξάνουν την παραγωγή θερµότητας. Εδώ οι κατεχολαµίνες 

αποσυνδέουν τη σύνθεση ΑΤΡ από τη χρησιµοποίηση οξυγόνου. Αυτό κάνουν 

επάγοντας τη µεταγραφή του γονιδίου µιας αποσυνδετικής πρωτεΐνης, της 

θερµογενίνης. Οι κατεχολαµίνες αυξάνουν επίσης την επαγόµενη από την πρόσληψη 

τροφής θερµογένεση και µε τον τρόπο αυτό υποβοηθούν τη συνολική ρύθµιση του 

ισοζυγίου και των αποθεµάτων ενέργειας. Η δραστηριότητα του συµπαθητικού 

νευρικού συστήµατος µειώνεται κατά τη νηστεία και αυξάνεται µετά τη λήψη 

τροφής. Με τον τρόπο αυτό η νορεπινεφρίνη προσαρµόζει την ολική χρησιµοποίηση 

ενέργειας ανάλογα µε τη διαθέσιµη ενέργεια και υποβοηθά τη διατήρηση του 

ισοζυγίου µεταξύ τους. Αντιθέτως, η έκκριση επινεφρίνης αυξάνεται ελαφρά κατά τη 

διάρκεια παρατεταµένης νηστείας, καθώς και 4 έως 5 ώρες µετά τη λήψη γεύµατος, 

οπότε τα επίπεδα γλυκόζης του αίµατος κατέρχονται. Η απόκριση αυτή εξυπηρετεί το 

σκοπό της διατήρησης της παραγωγής γλυκόζης, προκειµένου η τελευταία να 

χρησιµοποιηθεί από το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Η δραστηριότητα του 

συµπαθητικού νευρικού συστήµατος µπορεί να είναι µειωµένη σε παχύσαρκα άτοµα. 

Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό υποβοηθά την αποθήκευση ενέργειας υπό τη µορφή του 

λίπους, όταν οι θερµίδες που προέρχονται από την τροφή αφθονούν.  

 Οι καρδιακές και σπλαχνικές επιδράσεις της επινεφρίνης είναι σύµφωνες µε 

τις µεταβολικές δράσεις της. Για παράδειγµα, κατά την άσκηση, η επινεφρίνη αυξάνει 

την καρδιακή παροχή, αυξάνοντας τη καρδιακή συσταλτική δύναµη και τον καρδιακό 

ρυθµό. Παράλληλα, τα µυικά αρτηρίδια υφίστανται χάλαση, ενώ τα νεφρικά, 

σπλαχνικά και δερµατικά αρτηρίδια συστέλλονται. Έτσι, τελικό αποτέλεσµα είναι η 

διοχέτευση αίµατος στους ασκούµενους µυς εις βάρος της αιµάτωσης άλλων ιστών, 

ενώ διατηρείται η απαραίτητη ροή αίµατος στα στεφανιαία αγγεία και στον 

εγκέφαλο. Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την παροχή οξυγόνου και µεταβολικών 

υποστρωµάτων για την παραγωγή ενέργειας σε βασικούς για τη ζωή ιστούς στις 

καταστάσεις κινδύνου ή κατά τη διάρκεια της άσκησης του συνόλου του σώµατος. 
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Ωστόσο, σε βαριές και µακροχρόνιες καταστάσεις σοκ, η αντισταθµιστική 

υπερέκκριση κατεχολαµινών µπορεί, τελικά, να συντελέσει σε θανάσιµη ισχαιµική 

ανεπάρκεια των νεφρών και του ήπατος και σε γαλακτική οξέωση. Η απόκριση των 

κατεχολαµινών στη µυϊκή άσκηση µπορεί να έχει δυσάρεστα αποτελέσµατα σε 

ασθενείς που πάσχουν από στεφανιαία νόσο και δεν είναι σε θέση να αυξήσουν τη 

µυοκαρδιακή αιµατική ροή σε ικανοποιητικό µέγεθος. Στην κατάσταση αυτή, οι 

ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων έχουν καλά θεραπευτικά 

αποτελέσµατα. Τα φάρµακα αυτά µειώνουν τον καρδιακό ρυθµό, τη συσταλτικότητα 

του µυοκαρδίου, καθώς και τη συστολική αρτηριακή πίεση, και βελτιώνουν τη σχέση 

µεταξύ µυοκαρδιακού έργου και παρεχόµενου οξυγόνου. Κατ’ αυτό τον τρόπο 

αποφεύγεται η στηθάγχη (Oeltmann et al, 2004).  

 Κατά την έκθεση στο ψύχος, η συστολή των αγγείων του δέρµατος µειώνει 

την απώλεια θερµότητας και ενισχύει τη θερµογόνο δράση της επινεφρίνης. Άλλες 

δράσεις της επινεφρίνης, χρήσιµες σε ένα άτοµο που βρίσκεται σε κίνδυνο είναι οι 

εξής: η χάλαση των βρογχιολίων, η οποία βελτιώνει την ανταλλαγή του κυψελιδικού 

αέρα, η διαστολή της κόρης των οφθαλµών, η οποία διευκολύνει την όραση σε 

µεγάλες αποστάσεις και η παροδική αναστολή της άχρηστης κινητικότητας του 

γαστρεντερικού και του ουρογεννητικού σωλήνα. Κατά τις προσβολές οξέως 

άσθµατος, η συστολή των βρογχίων αυξάνει την αντίσταση των αεραγωγών και 

προκαλεί συριγµούς στην αναπνοή και υποξία. Η µε εισπνοές χορήγηση συνθετικών 

αγωνιστών των β-αδρενεργικών υποδοχέων της επινεφρίνης προκαλεί χάλαση των 

βρογχιολίων και ουσιαστική ανακούφιση των ασθενών από την αναπνευστική 

καταπόνηση.   

 Οι κατεχολαµίνες ασκούν επίσης σηµαντικές δράσεις στο µεταβολισµό των 

αλάτων. Αυξάνουν την επαναρρόφηση του νατρίου από τους νεφρούς διεγείροντας τη 

µεταφορά του νατρίου στα νεφρικά σωληνάρια και την έκκριση ρενίνης, µε 

επακόλουθο την έκκριση αλδοστερόνης. ∆ιεγείρουν επίσης την είσοδο καλίου στα 

µυϊκά κύτταρα δια µέσου των β2-υποδοχέων και µε τον τρόπο αυτό υποβοηθούν την 

ανατροπή της υπερκαλιαιµίας. Μικρές ποσότητες ελέυθερης νορεπινεφρίνης (~0.5%) 

ή δεσµευµένης µε θείο (~2%) εκκρίνονται µέσω των ούρων. Το ένζυµο Catechol O-

methyl transferase (COMT) µετατρέπει τις Κατεχολαµίνες σε µετανεφρίνη και 

νορµετανεφρίνη και µέσω αυτής της µετατροπής εκκρίνεται άλλο ένα 3% της 

συνολικής έκκρισης. Η οξειδάση της Μονοαµίνης [Monoamine oxidase (MAO)] 

παράγει αλδεϋδες που µεταβολίζονται άµεσα στα αντίστοιχα καρβοξυλικά οξέα ή σε 
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αλκοόλη από αλδεϋδη. Η ΜΑΟ επίσης καταλύει τον µεταβολισµό της µετανεφρίνης 

και της νορµετανεφρίνης σε vanilyl mandelic acid (VMA, ~65% της συνολικής 

έκκρισης) και έπειτα στην αντίστοιχη αλκοόλη (MOPG, ~35% της συνολικής 

έκκρισης) (Nussey and Whitehead, 2001, Berg, Tymoczko and Stryer, 2002). 

 

4. Ο µυελός των επινεφριδίων στην απόκριση στο Στρες. 

 

 Ο µυελός και ο φλοιός των επινεφριδίων είναι και οι δύο κύριες συνιστώσες 

στους µηχανισµούς προσαρµογής στο στρες. Η στενή ανατοµική τους σχέση 

αντικατοπτρίζει τη βασική λειτουργική σχέση µεταξύ του συµπαθητικού νευρικού 

συστήµατος και του άξονα εκλυτικής ορµόνης της φλοιοτρόπου ορµόνης (CRH) – 

φλοιοτρόπου ορµόνης  (ACTH ) – κορτιζόλης. 

 Το στρες γίνεται αντιληπτό από πολλές περιοχές του εγκεφάλου, από το 

φλοιό έως κάτω, στο στέλεχος. Οι µείζονες καταστάσεις στρες διεγείρουν στον 

υποθάλαµο, σχεδόν συγχρόνως, τόσο τους αδρενεργικούς νευρώνες όσο και τους 

νευρώνες που εκκρίνουν CRH. Η ενεργοποίηση αυτή ενισχύεται αµφίδροµα, διότι η 

νορεπινεφρίνη αυξάνει την έκκριση CRH, ενώ η CRH αυξάνει την αδρενεργική 

εκφόρτιση. Η έκκριση CRH αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης του πλάσµατος. Η 

αδρενεργική διέγερση αυξάνει τα επίπεδα των κατεχολαµινών του πλάσµατος. Οι 

ορµόνες αυτές αντίστοιχα, αυξάνουν την παραγωγή γλυκόζης. Η επινεφρίνη εκτελεί 

τη λειτουργία αυτή ταχύτατα, ενεργοποιώντας τη γλυκογονόλυση, ενώ η κορτιζόλη 

βραδύτερα παρέχοντας υποστρώµατα αµινοξέων για γλυκονεογένεση. Και οι δύο 

στρέφουν τη χρησιµοποίηση της γλυκόζης προς το κεντρικό νευρικό σύστηµα και την 

αποµακρύνουν από τους περιφερικούς ιστούς. Η επινεφρίνη αυξάνει επίσης ταχέως 

την παροχή ελεύθερων λιπαρών οξέων στην καρδιά και στους µυς, ενώ η κορτιζόλη 

διευκολύνει τη λιπόλυση. Και οι δύο ορµόνες αυξάνουν την πίεση του αίµατος και 

την καρδιακή παροχή και, έτσι, βελτιώνουν την παροχή στους ιστούς υποστρωµάτων 

που είναι απαραίτητα για την άµυνά τους. Εάν το στρες οφείλεται σε τραύµα ή σε 

εισβολή µικροοργανισµών, τότε τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης περιορίζουν τις 

αρχικές φλεγµονώδεις και ανοσολογικές αποκρίσεις, γεγονός που παρεµποδίζει την 

έλευση ανεπανόρθωτης βλάβης. 

 Τα ίδια σηµατοδοτικά µόρια, ο νευροδιαβιβαστής νορεπινεφρίνη και το 

νευροπεπτίδιο CRH, µπορούν να προκαλέσουν και άλλες προσαρµοστικές αποκρίσεις 

στο στρες. Η γενική κατάσταση εγρήγορσης και επαγρύπνησης, η ενεργοποίηση µίας 
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χρήσιµης αµυντικής συµπεριφοράς και η ανάλογη επιθετικότητα οφείλονται στη 

διέγερση από τη νορεπινεφρίνη των συναφών εγκεφαλικών κέντρων. Την ίδια στιγµή, 

η επίδραση της CRH σε άλλους υποθαλαµικούς νευρώνες αναστέλλει την έκλυση της 

αυξητικής ορµόνης και των γοναδοτροπινών, προφανώς διότι η αύξηση και η 

αναπαραγωγή δεν είναι χρήσιµες λειτουργίες κατά τη διάρκεια του στρες. Κάτι τέτοιο 

ενισχύεται από την περίσσεια κορτιζόλης, η οποία καταστέλλει την ανάπτυξη και την 

ωρίµανση των ωαρίων. Επίσης, η CRH καταστέλλει τη γενετήσια δραστηριότητα και 

τη δραστηριότητα αναζήτησης τροφής, οι οποίες επίσης είναι ακατάλληλες όταν ο 

οργανισµός αντιλαµβάνεται ότι βρίσκεται σε άµεσο σοβαρό κίνδυνο. Έτσι, η 

προσαρµογή στο στρες αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγµα ολοκλήρωσης µεταξύ 

του νευρικού και του ενδοκρινικού συστήµατος (Charmandari et al, 2005, Habib et al, 

2004). 

 

5. Επινεφριδιακοί όγκοι. 

 
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 και γαγγλιονευροβλαστώµατα, 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). H κυτταρική σειρά 

PC12 διατηρεί τα περισσότερα χαρακτηριστικά των φυσιολογικών χρωµιόφιλων 

φαιοχρωµοκυτωµατικών κυττάρων, όπως συνθέτουν, αποθηκεύουν, κι εκκρίνουν 

κατεχολαµίνες, διαθέτουν νικοτινικούς υποδοχείς και εκκρίνουν διάφορα 

νευροπεπτίδια καθώς και οπιοειδή πεπτίδια. Σε καλλιέργεια απαντώνται είτε ως 

πλήρως ανεξάρτητα το ένα του άλλου, είτε ως συνδεδεµένα σχηµατίζοντας 

συσσωµατώµατα, είτε τέλος, µε την προσθήκη στο θρεπτικό υλικό του Νευρικού 

Αυξητικού Παράγοντα (NGF), σε αργά πολλαπλασιαζόµενη διαφοροποιηµένη 

µορφή, όπου σχηµατίζουν νευρικές αποφυάδες παρόµοιες µε νευρίτες και δενδρίτες 

και δηµιουργούν ψευδοσυνάψεις. Η κυτταρική σειρά PC12 αποτελεί ένα καλά 

χαρακτηρισµένο κι ευρέως χρησιµοποιούµενο πλέον µοντέλο για την µελέτη αφενός 

της έκλυσης των Κατεχολαµινών (Greene and Tischler, 1976, Venihaki et al, 1994, 

Dermitzaki et al, 2001, Chatzaki et al, 2002, Margioris et al, 1992) αφετέρου της 
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κυτταρικής απόπτωσης καθώς σε συνθήκες στέρησης ορού έχει περιγραφεί ο 

µηχανισµός επαγωγής της κυτταρικής απόπτωσης που λαµβάνει χώρα (Warren and 

Chute, 1972). 

 

ΝΕΥΡΟΣΤΕΡΟΕΙ∆Η 
 . 

 Ο όρος νευροστεροειδή (ή νευροενεργά στεροειδή ανάλογα µε την θέση 

παραγωγής και τους ειδικούς υποδοχείς) αναφέρεται σε εκείνα τα στεροειδή, τα 

οποία συντίθενται στο νευρικό σύστηµα τόσο από τους νευρώνες όσο και από τα 

γλοιακά κύτταρα είτε de novo από χοληστερόλη είτε από µεταβολισµό πρόδροµων 

µορίων που φτάνουν στον εγκέφαλο µε την κυκλοφορία του αίµατος. Τα στεροειδή 

αυτά συσσωρεύονται στο νευρικό σύστηµα σε συγκεντρώσεις οι οποίες είναι 

τουλάχιστον εν µέρει ανεξάρτητες από το ρυθµό έκκρισης στεροειδών από αδένες 

κατεξοχήν υπεύθυνους για στεροειδογένεση (Plassart-Schiess and Baulieu, 2001). Τα 

νευροστεροειδή παραµένουν στο νευρικό σύστηµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

µετά από επινεφριδιοτοµή ή γοναδεκτοµή. Βιβλιογραφικά ο όρος νευροστεροειδές 

αναφέρεται σε µεταβολίτες στεροειδών που σχηµατίζονται από ορµόνες που 

κυκλοφορούν στον εγκέφαλο, όπως η οιστραδιόλη. Ωστόσο, αυτοί οι µεταβολίτες 

εξαφανίζονται από τους νευρικούς ιστούς µετά από χειρουργική αφαίρεση των 

επινεφριδίων και των γονάδων (Corpéchot, et al 1981, Baulieu and Robel, 1990, 

Baulieu,1991). 

 Ένας άλλος όρος που χρησιµοποιείται είναι το νευροενεργό στεροειδές. Ο όρος 

αυτός αναφέρεται σε όλα τα φυσικά ή συνθετικά στεροειδή που µπορούν να 

µεταβάλλουν την διεγερσιµότητα των νευρώνων  µε το να προσδένονται σε 

µεµβρανικούς υποδοχείς. Αυτός ο όρος χρησιµοποιείται για να υποδείξει κυρίως 

στεροειδή µε βιολογική δραστικότητα στο νευρικό σύστηµα (Paul and Purdy, 1992). 

 Τα νευροστεροειδή παράγονται από την χοληστερόλη στο κεντρικό και το 

περιφερικό νευρικό σύστηµα σε συγκεκριµένους τύπους κυττάρων όπως τα 

ολιγοδενδροκύτταρα, τα κύτταρα Schwann, τα αστροκύτταρα τύπου Ι και τους 

νευρώνες (Quennoun et al, 1997, Morfin et al, 1992, Zwain, et al, 1999, Mellon and 

Vaudry, 2001, Mellon and Deschepper, 1993 ). 

 Τα νευροστεροειδή αποτελούνται από το σύστηµα των δακτυλίων που 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Σηµαντικές θέσεις αλληλεπίδρασης για τη δράση 
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και την ενεργότητα των στεροειδών είναι οι θέσεις 3β, 7α και 11β που σηµειώνονται 

στην Εικόνα 11. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Εικόνα 11. Ο δακτύλιος των µορίων των Νευροστεροειδών όπου 
υποδεικνύονται οι σηµαντικότερες θέσεις ανθράκων (3β, 11β, 7α). 

  

 

Μερικά από τα πλέον γνωστά και καλώς 

χαρακτηρισµένα νευροστεροειδή είναι η 

Πρεγνανολόνη (Ρregnanolone, PREG), η 

∆ιϋδροεπιανδροστερόνη  

(Dehydroepiandrosterone, DHEA) και οι 

θειικοί τους εστέρες (Plassart-Schiess and 

Baulieu, 2001, Mensah-Nyagan et al, 

1999) (Εικόνα 12). Προκειµένου να 

διευκρινιστεί εάν τα νευροστεροειδή 

παράγονται στον εγκέφαλο ή εάν 

συσσωρεύονται ειδικά σε νευρικό ιστό, 

αναζητήθηκε η τυχόν ύπαρξη, στο 

νευρικό σύστηµα, ενζύµων 

εµπλεκόµενων σε κλασσικά µονοπάτια 

ΘΕΙΪΚΗ ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ

ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ

ΘΕΙΪΚΗ
∆ΙΥ∆ΡΟΕΠΙΑΝ∆ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ

17α-ΟΗ-ΑΛΛΟΠΡΕΓΝΑΝΟΛΟΝΗ

ΑΛΛΟΠΡΕΓΝΑΝΟΛΟΝΗ

ΘΕΙΪΚΗ ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ

ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ

ΘΕΙΪΚΗ
∆ΙΥ∆ΡΟΕΠΙΑΝ∆ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ

17α-ΟΗ-ΑΛΛΟΠΡΕΓΝΑΝΟΛΟΝΗ

ΑΛΛΟΠΡΕΓΝΑΝΟΛΟΝΗ

Εικόνα 12. Τα κύρια Νευροστεροειδή. 
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στεροειδογένεσης. Όντως, ύστερα από ερευνητική δουλειά αρκετών εργαστηρίων 

(ανάλυση σε επίπεδο mRNA και πρωτεϊνών), επιβεβαιώθηκε την περασµένη δεκαετία 

η παρουσία αυτών των ενζύµων στο νευρικό σύστηµα (Mellon et al, 2001, Mellon & 

Griffin, 2002). 

 

1) Ένζυµα νευροστεροειδογένεσης 

 

 Τα ένζυµα που συµµετέχουν στη σύνθεση των νευροστεροειδών 

κατηγοριοποιούνται ως α) ένζυµα  του κυτοχρώµατος P450 και β) µη-P450 ένζυµα.  

 Στην κατηγορία των  ενζύµων του κυτοχρώµατος P450 κατατάσσεται ένας 

µεγάλος αριθµός οξειδωτικών ενζύµων, µεγέθους 500 περίπου αµινοξέων, στα οποία 

υπάρχει µία οµάδα αίµης. Όλα τα ένζυµα αυτής της κατηγορίας εµφανίζουν µία 

χαρακτηριστική µετατόπιση της κορυφής της απορρόφησής τους από τα 420nm στα 

450nm, όταν ανάγονται µε µονοξείδιο του άνθρακα. Η παρουσία των συγκεκριµένων 

ενζύµων διαπιστώνεται σε ποικίλα ενδοκυττάρια διαµερίσµατα. Κυρίως, όµως, 

χαρακτηρίζονται ως µιτοχονδριακά  ή µικροσωµικά ένζυµα. Τα ένζυµα του 

κυτοχρώµατος P450 είναι οξειδάσες που εµφανίζουν όλα ένα συγκεκριµένο, όµοιο 

τρόπο δράσης. Είναι µονοοξυγενάσες ηµι-δέσµευσης, οι οποίες ανάγουν το 

ατµοσφαιρικό οξυγόνο µε ηλεκτρόνια από το NADPH. Για τη δράση τους είναι 

απαραίτητη η συµµετοχή οργανιδιο-ειδικών ενδιαµέσων µεταφοράς ηλεκτρονίων, ένα 

από τα οποία είναι πάντα µία φλαβοπρωτεϊνη (Compagnone et al, 1995a, 

Compagnone & Mellon, 2000).   

 Τα Ρ450 ένζυµα προέρχονται από µοναδιαία γονίδια  σε διάφορα είδη, 

ωστόσο µπορούν να συµµετέχουν σε περισσότερα από ένα βήµατα ενζυµικών 

αντιδράσεων. Για παράδειγµα, το ένζυµο Ρ450scc µεσολαβεί τη διεκπεραίωση τριών 

χηµικών αντιδράσεων: την α-υδροξυλίωση, την 22-υδροξυλίωση και τη διάσπαση του 

δεσµού c20,22 της χοληστερόλης κατά τη διαδικασία σύνθεσης των 

νευροστεροειδών. Οµοίως, το ένζυµο Ρ450c17 µεσολαβεί τη 17α-υδροξυλίωση της 

πρεγνανολόνης ή της προγεστερόνης προς σχηµατισµό 17αΟΗ πρεγνανολόνης ή 

17αΟΗ προγεστερόνης αντίστοιχα, καθώς επίσης και τη διάσπαση του δεσµού c17,20 

των συγκεκριµένων µορίων προς σχηµατισµό DHEA ή ανδροστενεδιόνης 

(androstenedione).  Στα επινεφρίδια, η έκφραση του ενζύµου Ρ45011β στην 

σπειροειδή και την στηλιδωτή ζώνη επιτρέπει τη σύνθεση των γλυκοκορτικοειδών, 

ενώ η έκφραση του ενζύµου Ρ45011ΑS µόνο στη σπειροειδή ζώνη επιτρέπει τη 

 - 64 -



                                                                                                                                                 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

σύνθεση των αλατοκορτικοειδών. Ωστόσο στα ανθρώπινα επινεφρίδια, το σηµείο 

«κλειδί» στην στεροειδογένεση είναι η έκφραση και η ενζυµική δραστικότητα του 

ενζύµου Ρ450c17 το οποίο υποδεικνύει ποιο στεροειδές θα συντεθεί: Μη έκφραση 

του ενζύµου Ρ450c17 στη σπειροειδή ζώνη επιτρέπει τη µετατροπή της 

προγεστερόνης στην 11-δεοξυκορτικοστερόνη, και µαζί µε την έκφραση του ενζύµου 

Ρ450c11AS έχοµε τελικά τη σύνθεση των αλατοκορτικοειδών. Αντίθετα, όταν 

εκφραστεί το ένζυµο Ρ450c17 µε ενεργότητα της 17α υδροξυλάσης, τότε γίνεται η 

17α υδροξυλίωση της πρεγνενολόνης και µε τα ένζυµα Ρ450c21 και Ρ450c11β τελικά 

καταλήγουµε στη σύνθεση των γλυκοκορτικοειδών στη στηλιδωτή ζώνη των 

επινεφριδίων. Έκφραση του ενζύµου  Ρ450c17 και µε τις δύο ενεργότητές του (17α 

υδροξυλάση και 17, 20 λυάση) στη δικτυωτή ζώνη έχεις ως αποτέλεσµα το σπάσιµο 

του δεσµού c17,20 µετατρέποντας έτσι τα c21 στεροειδή σε c19 και τελικά έχοµε τη 

σύνθεση των ανδρογόνων. 

 Σε αντιδιαστολή µε τα Ρ450 ένζυµα, τα µη-P450 προέρχονται από πολλαπλά 

γονίδια, τα οποία κωδικοποιούν τη σύνθεση διαφορετικών πρωτεϊνών ως τελικών 

προϊόντων. Κάθε µία από τις πρωτεϊνες που προκύπτουν µεσολαβεί την 

πραγµατοποίηση εντελώς συγκεκριµένων αντιιδράσεων. Παραδείιγµατα τέτοιων 

ενζύµων είναι οι δεϋδρογενάσες (η 3β hydroxysteroid dehydrogenase (3βHSD), η 17β 

hydroxysteroid dehydrogenase3β (17βHSD) και η 3α hydroxysteroid dehydrogenase 

(3αHSD)) (Πίνακας 1) (Akwa et al, 1991, Baulieu EE and Robel P, 1998, Baulieu et 

al, 2001,  Beaujean et al, 1999, Corpechot et al, 1993).  

 Η σύνθεση των νευροστεροειδών σε συγκεκριµένους ιστούς και κύτταρα 

εξαρτάται από το αν πραγµατοποιείται ή όχι σύνθεση µιας οµάδας ενζύµων που 

συµµετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, η σύνθεση των γλυκοκορτικοειδών στη 

στηλιδωτή ζώνη των επινεφριδίων, διασφαλίζεται µε την παραγωγή στη 

συγκεκριµένη περιοχή του ενζύµου Ρ450c11β, ενώ ο σχηµατισµός των 

αλατοκορτικοειδών στη σπειροειδή ζώνη του φλοιού των επινεφριδίων απαιτεί τη 

σύνθεση του ενζύµου Ρ450c11AS. Οµοίως, η παραγωγή των οιστρογόνων στην 

ωοθήκη απαιτεί την παρουσία τόσο του ενζύµου Ρ450c17 όσο και του Ρ450aro. Το 

πρώτο παράγεται από τα κύτταρα θήκης (theca cells) όχι όµως από τα κοκκιώδη 

(granulose) κύτταρα. Αντίστοιχα το δεύτερο παράγεται από τα κοκκιώδη όχι όµως 

από τα θήκης. Έτσι για την σύνθεση των οιστρογόνων πραγµατοποιείται 

αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο αυτών τύπων κυττάρων (Mellon et al, 2001, 2002). 
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 Μία παρόµοια, ωστόσο περισσότερο πολύπλοκη κατάσταση επικρατεί στο 

νευρικό σύστηµα όπου τα ένζυµα που συµµετέχουν στη σύνθεση των 

νευροστεροειδών παράγονται τόσο στην γλοία όσο και στους νευρώνες. 

Επιπρόσθετα, διάφοροι τύποι γλοιακών κυττάρων, όπως τα αστροκύτταρα και τα 

ολιγοδενδροκύτταρα, εκφράζουν ορισµένα από αυτά τα ένζυµα. Για παράδειγµα, το 

ένζυµο Ρ450scc εκφράζεται κυρίως στη  γλοία από αστροκύτταρα τύπου I (Mellon 

and Deschepper, 1993), εν τούτοις διαπιστώνεται η ύπαρξή του και σε 

ολιγοδενδροκύτταρα  (Jung-Testas et al, 1989, 1991, 1996).  

 Εκτός του ότι ορισµένα ένζυµα παράγονται σε συγκεκριµένους τύπους 

κυττάρων (π.χ. νευρώνες), είναι δυνατός ο εντοπισµός τους σε πολλαπλές θέσεις 

µέσα στο κύτταρο. Για παράδειγµα, το ένζυµο Ρ450c17 βρίσκεται τόσο στα 

κυτταρικά σώµατα όσο και στους νευράξονες και τους δενδρίτες. Μάλιστα, επειδή οι 

αποφυάδες των νευρώνων συνδέονται µε άλλους νευρώνες µακριά από το κυτταρικό 

σώµα του νευρώνα που ανήκουν, υπάρχει πιθανότητα τα νευροστεροειδή να 

συντίθενται και να απελευθερώνονται σε διάφορες µακρινές περιοχές του νευρικού 

συστήµατος (Cascio et al, 1998, Compagnone et al, 1997, Compagnone & Mellon, 

2000). 

ΕΝΖΥΜΑ 

ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ Ρ450 
ΣΥΜΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΖΥΜΑ ΕΚΤΟΣ Ρ450 

ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΑΚΑ   

Ρ450scc 
Αδρενοτοξίνη 

 
3β-HSD 

P450-11β 
Αναγωγάση της 

Αδρενοτοξίνης 
11β-HSD 

Ρ450c11ΑS  17β-HSD 

   

ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΚΑ   

Ρ450c17 b5 5α-αναγωγάση 

P450c21 Αναγωγάση του P450 3α- HSD 

P450aro  Σουλφοτρανσφεράση 

P4507α-Υδροξυλάση  
Υδροξυ-στεροειδο 

τρανσφεράση 

20α-Υδροξυλάση   

HSD: Υδροξυ-στεροειδο-δεϋδρογονάση                                   Ρ450scc: ∆εσµολάση 

Aro: αρωµατάση 

Πίνακας 1. Κατάταξη των Στεροειδογενών ενζύµων. 

 - 66 -



                                                                                                                                                 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έκφραση των νευροστερεοειδογενικών ενζύµων που απαντώνται στον ενήλικο 

εγκέφαλο και τον εµβρυϊκό εγκέφαλο φαίνονται στα παρακάτω σχήµατα . Τα 

δεδοµένα περιλαµβάνουν στοιχεία από εγκεφάλους τρωκτικών και αµφιβίων.  

 
 
Εικόνα 13. Ενήλικος εγκέφαλος. P450: ένζυµα του 
κυτοχρώµατος Ρ450 και HSD: hydroxysteroid 
dehydrogenases, STS: sulphotransferase, reductase: 
αναγωγάση 

 
Εικόνα 14. Εµβρυϊκός εγκέφαλος ( Compagnone & Mellon, 2000) 

 

2) Η βιοσύνθεση των νευροστεροειδών 

 

 Το πρώτο, ορµονικά ρυθµιζόµενο και ρυθµοκαθοριστικό βήµα στη σύνθεση 

όλων των στεροειδών ορµονών είναι η µετατροπή της χοληστερόλης σε 
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πρεγνενολόνη.  Η αντίδραση αυτή καταλύεται από το ένζυµο που διασπά την πλάγια 

άλυσο της χοληστερόλης (cholesterol side chain cleavage), P450scc, σε τρία διακριτά 

στάδια: 20α-υδροξυλίωση, 22-υδροξυλίωση και διάσπαση του δεσµού c20-c22 της 

χοληστερόλης. Τα προϊόντα αυτής της αντίδρασης είναι η πρεγνενολόνη και το 

ισακαπροϊκό οξύ. Ένα µοναδικό είδος του ενζύµου υπάρχει σε όλους τους ιστούς, 

συµπεριλαµβανοµένου και του εγκεφάλου (Le Goascogne et al, 1987, Mellon SH, 

1994, Compagnone et al, 1997).  

 Από τη στιγµή που θα συντεθεί η πρεγνενολόνη, µπορεί µε τη βοήθεια 

κατάλληλων στερεοειδογενών ενζύµων να µετατραπεί σε όλους τους τύπους 

στεροειδών ορµονών. Αρχικά η πρεγνενολόνη µπορεί να µετατραπεί σε 

προγεστερόνη µέσω του ενζύµου 3β-υδροξυστεροειδής δεϋδρογενάση (3β-HSD) ή να 

υποστεί 17 υδροξυλίωση από το ένζυµο Ρ450c17. Το Ρ450c17 είναι ένα µικροσωµικό 

Ρ450 ένζυµο. Το ένζυµο  3β-HSD είναι στην πραγµατικότητα µια ∆5-∆4 ισοµεράση. 

Το ένζυµο αυτό (3β-HSD) µετατρέπει επίσης την DHEA σε ανδροστεναδιόνη και 

παρουσιάζει χαµηλή δραστικότητα στα γλοιακά κύτταρα και στους νευρώνες 

(Guennoun et al, 1997). Η 3β-HSD έχει δύο δραστικότητες (αφυδρογόνωση των 3β-

υδροξυστεροειδών και ισοµερίωση των ∆5-3-κετο-στεροειδών (διπλός δεσµός µεταξύ 

των ατόµων C5 και C6)  προς ∆4-3-κετο-στεροειδή  (διπλός δεσµός µεταξύ των 

ατόµων C4 και C5)) σε µία πολυπεπτιδική αλυσίδα. Έχουν αποµονωθεί τα cDNA δύο 

ισοµορφών στον άνθρωπο (τύπος Ι και ΙΙ) (Lachance εt al, 1991).  

 Υπάρχει ειδικότητα υποστρώµατος για την αντίδραση της 17 υδροξυλίωσης: 

Ορισµένα είδη προτιµούν ∆-5 στεροειδή (π.χ. πρεγνενολόνη) και κάποια άλλα 

προτιµούν ∆-4 στεροειδή (προγεστερόνη). Η 17-ύδροξυ-πρεγνενολόνη που 

παράχθηκε µπορεί να µετατραπεί σε διϋδροεπιανδροστερόνη µέσω του Ρ450c17. Ο 

µεταβολισµός της πρεγνενολόνης και της DHEA από την αστρογλοία (πιθανά και 

στους νευρώνες) ρυθµίζεται µε βάση την πυκνότητα των κυττάρων: Η ενεργότητα 

του ενζύµου της 3β-HSD αναστέλλεται ισχυρά σε µεγάλη πυκνότητα κυττάρων στις 

καλλιέργειες (Akwa et al, 1993). 

Στη συνέχεια η DHEA µετατρέπεται σε ανδρογόνα µέσω ιστοειδικών 

17βHSD ενζύµων. Έτσι τελικό προϊόν έχοµε την τεστοστερόνη, η οποία συντίθεται 

από την ανδροστενιόλη µέσω του ενζύµου 3βHSD. Το ένζυµο Ρ450aro, αρωµατάση, 

µετατρέπει την τεστοστερόνη σε οιστραδιόλη, ενώ µέσω του ενζύµου 5α-αναγωγάση, 

προκύπτει διϋδροτεστοστερόνη από την τεστοστερόνη (Mellon & Deschepper, 1993). 
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 Η προγεστερόνη από την άλλη, µεταβολίζεται προς γλυκοκορτικοειδή, 

αλατοκορτικοειδή ή προς νευροενεργά στεροειδή από µια ποικιλία ενζύµων. Για τη 

σύνθεση των γλυκοκορτικοειδών (κορτικοστερόνη στα τρωκτικά και κορτιζόλη στον 

άνθρωπο) και των αλατοκορτικοειδών (αλδοστερόνη) απαιτείται υδροξυλίωση στη 

θέση 21, που µεσολαβείται από το µικροσωµικό ένζυµο Ρ450c21 και ακολούθως 

δράση του ενζύµου Ρ450c11. Συγκεκριµένα, το ένζυµο Ρ450c11β στη στηλιδωτή 

ζώνη/ δικτυωτή ζώνη µεσολαβεί την παραγωγή κορτικοστερόνης, ενώ το Ρ450c11AS 

την παραγωγή αλδοστερόνης. Στον άνθρωπο, η ρύθµιση της δράσης 17-υδροξυλάσης 

έναντι της 17, 20-λυάσης του ενζύµου Ρ450c17, το οποίο εµφανίζει διττό ρόλο, 

καθορίζει εάν στα ανθρώπινα επινεφρίδια πραγµατοποιείται σύνθεση 

γλυκοκορτικοειδών (µόνο δράση 17-υδροξυλάσης) ή DHEA (δράση 17-υδροξυλάσης 

και c17.20 λυάσης). Έτσι, για τη σύνθεση γλυκοκορτικοειδών απαιτείται 

υδροξυλίωση της πρεγνενολόνης στη θέση 17, όχι όµως δραστικότητα 17, 20 λυάσης, 

κάτι που θα οδηγούσε τελικά σε σύνθεση DHEA.  

 Για τη σύνθεση άλλων νευροενεργών στεροειδών χρειάζονται δύο ένζυµα: η 

5α-αναγωγάση και 3α-υδροξυστεροειδής δεϋδρογενάση (3αHSD). Η προγεστερόνη, 

η δεοξυκορτικοστερόνη ή τεστοστερόνη είναι υποστρώµατα για την 5α-αναγωγάση 

και συνεπώς µπορούν να µετατραπούν στα 5α ανηγµένα παράγωγά τους, 5α-

διϋδροπρογεστερόνη (DHP), 5α διϋδροδεοξυκορτικοστερόνη (DH-DOC) ή 

διϋδροτεστοστερόνη αντίστοιχα. Με τη σειρά τους αυτά τα στεροειδή µπορούν να 

µετατραπούν σε νευροενεργά στεροειδή αφού πρώτα µετατραπούν στα 3α ανηγµένα 

παράγωγά τους, µέσω του ενζύµου 3αHSD (Corpechot et al, 1993). Όλες οι 

παραπάνω αντιδράσεις φαίνονται στην Εικόνα 15.  Τα τρωκτικά εκφράζουν ένα µόνο 

ένζυµο 3αHSD που καταλύει όλες αυτές τις αντιδράσεις, ενώ αντίθετα στον άνθρωπο 

υπάρχουν διάφορα 3αHSD γονίδια, τα προϊόντα των οποίων εµφανίζουν ειδικότητα 

υποστρώµατος.  Έτσι, η ειδικότητα στην έκφραση όλων των παραπάνω ενζύµων που 

συµµετέχουν στη σύνθεση των στεροειδών τόσο σε επίπεδο κυττάρων όσο και σε 

αναπτυξιακό στάδιο, καθορίζουν αυτοµάτως ποια στεροειδή και νευροστεροειδή 

συντίθενται σε ένα ιστό κατά ένα συγκεκριµένο αναπτυξιακό στάδιο (Tsutsui et al, 

2001, Mellon SH et al., 2001).   
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ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ

ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

17-ΟΗ-ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ

3β-Υ∆ΡΟΞΥΣΤΕΡΟΕΙ∆Ο-
∆ΕΫ∆ΡΟΓΕΝΑΣΗ

∆ΙΫ∆ΡΟΕΠΙΑΝ∆ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHEA)

ΣΟΥΛΦΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣΟΥΛΦΑΤΑΣΗ

ΘΕΙΪΚΗ ∆ΙΫ∆ΡΟΕΠΙΑΝ∆ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ
(DHEAS)

5α-ΑΝΑΓΩΓΑΣΗ

11-∆ΕΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ

5α-ΑΝΑΓΩΓΑΣΗ 5α-∆ΙΫ∆ΡΟΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

3α-Υ∆ΡΟΞΥΣΤΕΡΟΕΙ∆Ο-
∆ΕΫ∆ΡΟΓΕΝΑΣΗ3α-Υ∆ΡΟΞΥΣΤΕΡΟΕΙ∆Ο-

∆ΕΫ∆ΡΟΓΕΝΑΣΗ

3α, 5α-ΤΕΤΡΑΫ∆ΡΟ-ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
(ΑΛΛΟΠΡΕΓΝΑΝΟΛΟΝΗ)

5α-∆ΙΫ∆ΡΟ-∆ΕΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ

3α, 5α-ΤΕΤΡΑΫ∆ΡΟ-
∆ΕΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ

ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

17-ΟΗ-ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ

3β-Υ∆ΡΟΞΥΣΤΕΡΟΕΙ∆Ο-
∆ΕΫ∆ΡΟΓΕΝΑΣΗ

∆ΙΫ∆ΡΟΕΠΙΑΝ∆ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHEA)

ΣΟΥΛΦΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣΟΥΛΦΑΤΑΣΗ

ΘΕΙΪΚΗ ∆ΙΫ∆ΡΟΕΠΙΑΝ∆ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ
(DHEAS)

5α-ΑΝΑΓΩΓΑΣΗ

11-∆ΕΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ

5α-ΑΝΑΓΩΓΑΣΗ 5α-∆ΙΫ∆ΡΟΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

3α-Υ∆ΡΟΞΥΣΤΕΡΟΕΙ∆Ο-
∆ΕΫ∆ΡΟΓΕΝΑΣΗ3α-Υ∆ΡΟΞΥΣΤΕΡΟΕΙ∆Ο-

∆ΕΫ∆ΡΟΓΕΝΑΣΗ

3α, 5α-ΤΕΤΡΑΫ∆ΡΟ-ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
(ΑΛΛΟΠΡΕΓΝΑΝΟΛΟΝΗ)

5α-∆ΙΫ∆ΡΟ-∆ΕΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ

3α, 5α-ΤΕΤΡΑΫ∆ΡΟ-
∆ΕΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ

 
 
 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΕΥΡΟΣΤΕΡΟΙ∆Η

ΑΛΦΑΞΑΛΟΝΗ (ALPHAXALONE)

ΓΚΑΝΑΞΟΛOΝΗ (GANAXOLONE)

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΕΥΡΟΣΤΕΡΟΙ∆Η

ΑΛΦΑΞΑΛΟΝΗ (ALPHAXALONE)

ΓΚΑΝΑΞΟΛOΝΗ (GANAXOLONE)

Εικόνα 15: Μονοπάτια σύνθεσης των 
νευροστεροειδών (Pisu & Serra, 2004), και δύο 
γνωστά συνθετικά Νευροστεροειδή (Μellon and 
Griffin, 2002). 
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3) Μεταγραφική ρύθµιση των στεροειδογενών ενζύµων στο κεντρικό νευρικό 
σύστηµα.  

  

 Το 5΄άκρο του γονιδίου Ρ450c17 που έχει αποµονωθεί από τα επινεφρίδια, τα 

κύτταρα Leydig και από τους νευρώνες στον αρουραίο έχει ορισµένες µεταγραφικά 

ενεργές περιοχές (Εικόνα 16). Στα επινεφρίδια και τα κύτταρα Leydig ο 

µεταγραφικός παράγοντας SF-1 διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην έκφραση 

του γονιδίου Ρ450c17. (Givens et al 1994, Zhang et al, 1996). Ωστόσο ο παράγοντας 

αυτός δεν ανιχνεύεται στις περιοχές εκείνες του εγκεφάλου στις οποίες εκφράζεται το 

γονίδιο Ρ450c17 (Ikeda et al, 1995). Πρόσφατα αναγνωρίστηκε ένας δεύτερος 

µεταγραφικός παράγοντας, που ονοµάστηκε SET, ο οποίος εκφράζεται στις περιοχές 

εκείνες του νευρικού συστήµατος που εκφράζουν το γονίδιο Ρ450c17 (Compagnone 

et al, 2000, 1995). Ο παράγοντας SET είναι πολύ σηµαντικός κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης. 

 Έχουν περιγραφεί και άλλοι µεταγραφικοί παράγοντες που ελέγχουν την 

έκφραση του γονιδίου P450c17 κατά την ανάπτυξη στο νευρικό σύστηµα (Hammer et 

al, 1999 και Zhang et al, 1995). Ένας τέτοιος µεταγραφικά ενεργός παράγοντας έχει 

αναγνωριστεί στα γλοιακά κύτταρα, δεσµεύεται στην περιοχή -130/-94 του γονιδίου 

P450scc και αποτελείται από τις 70 και 80KDa πρωτεΐνες που συγκροτούν τις DNA-

δεσµευόµενες πρωτεΐνες οι οποίες αποτελούν τµήµα της πρωτεϊνικής κινάσης Ku. 

Επίσης έχουν περιγραφεί και µέλη των µεταγραφικών παραγόντων Sp να 

συµµετέχουν στη ρύθµιση του γονιδίου P450scc. 

 Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται το 5΄άκρο των γονιδίων  P450scc και 

P450c17 του αρουραίου καθώς επίσης και οι µεταγραφικοί παράγοντες που 

συνδέονται στα γονίδια αυτά. Οι µεταγραφικά ενεργές περιοχές καθορίστηκαν µε 

παροδική διαµόλυνση σε κύτταρα γονάδων, επινεφριδίων και νευρικού ιστού σε 

καλλιέργεια, χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες περιοχές των 5΄ πλευρικών περιοχών 

αυτών των γονιδίων, που είχαν συζευχθεί µε  ένα γονίδιο µάρτυρα (Zhang et al, 

1997). 
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.  

Εικόνα 16. Τα γονίδια Ρ450scc και Ρ450c17 και οι κύριοι 
µεταγραφικοί παράγοντες που εµπλέκονται στην ρύθµισή τους.  

 

4) Κύτταρα του εγκεφάλου στα οποία γίνεται σύνθεση των νευροστεροειδών 

 

• Γλοιακά κύτταρα: Βιοχηµικές µελέτες έχουν δείξει ότι τα µιτοχόνδρια των 

ολιγοδενδροκυττάρων µετατρέπουν την χοληστερόλη σε πρεγνενολόνη (Hu, Z.Y.et 

al,  1987). Τα ολιγοδενδροκύτταρα είναι ιδιαίτερη κατηγορία γλοιακών κυττάρων και 

συνθέτουν τη µυελίνη της λευκής ουσίας του εγκεφάλου. Στα θηλαστικά, τα γλοιακά 

κύτταρα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη σύνθεση και το µεταβολισµό των 

στεροειδών στον εγκέφαλο. Τα ολιγοδενδροκύτταρα µαζί µε τα αστροκύτταρα 

θεωρούνται ότι είναι οι πρωταρχικές θέσεις σύνθεσης της πρεγνενολόνης (Jung-

Testas et al, 1989, Baulieu, E.E., Robel, P. 1990, Akwa, Y. Et al, 1991, Baulieu, E.E., 

1991 και Papadopoulos, V. et al, 1992) 

• Νευρώνες Purkinje:  Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι νευρώνες 

παρεγκεφαλίδας εκφράζουν τα ένζυµα Ρ450scc και 3β-HSD, ενώ παράγουν 

πρεγνενολόνη, θειική πρεγνενολόνη και προγεστερόνη σε ορισµένα σπονδυλωτά είδη 

(Tsutsui et al, 1997a και 1997b, Takase et al, 1999,  Ukena et al, 1998  και Usui et al, 

1995). Η έκφραση του ενζύµου Ρ450scc ενεργοποιείται στους νευρώνες Purkinje 

αµέσως µετά τη διαφοροποίησή τους και το γονίδιο παραµένει ενεργό από την 

νεογνική ανάπτυξη εως την ενηλικίωση (Ukena et al, 1998). Οι νευρώνες Purkinje 

κατά την νεογνική ζωή τους δεν παράγουν µόνο προγεστερόνη αλλά και τους 

µεταβολίτες της (Tsutsui et al, 1997a, 1997b, Ukena et al, 2000). 
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• Ένζυµα που µετέχουν στη στεροειδογένεση έχουν εντοπιστεί και σε 

πυραµιδικούς νευρώνες και στα κοκκώδη κύτταρα της οδοντωτής έλικας του 

ιπποκάµπου (Kawato, 2000) 

• Επιπλέον έκφραση του γονιδίου P450scc έχει ανιχνευτεί σε νευρώνες του 

αµφιβληστροειδικού γαγγλίου, σε αισθητικούς νευρώνες της πρόσθιας ρίζας των 

γαγγλίων και σε κινητικούς νευρώνες στον νωτιαίο µυελό του αρουραίου  (Guarneri, 

P et al, 1994 και Compagnone, N.A. 1995.). 

 

 
 

Εικόνα 17. Η σύνθεση των Νευροστεροειδών στους τρεις τύπους 
νευρικών κυττάρων (Ολιγοδενδροκύτταρα, Αστροκύτταρα και 
Νευρώνες) (Zwain & Yen, 1999). 

 
 
 
 
 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ

ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

ΟΛΙΓΟ∆ΕΝ∆ΡΟΚΥΤΤΑΡΑ

ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΑ

ΝΕΥΡΩΝΕΣ

ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ

ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

∆ΙΫ∆ΡΟΕΠΙΑΝ∆ΡΟΣΤΕΡΟΝΗ

ΑΝ∆ΡΟΣΤΕΝΕ∆ΙΟΝΗ ΟΙΣΤΡΟΝΗ
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∆ΕΥΤΕΡΕΥΩΝΜΟΝΟΠΑΤΙ
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5) Κυτταρικοί υποδοχείς, ευαίσθητοι στα Νευροστεροειδή. 

 

 Τα  στεροειδή και τα νευροστεροειδή εκδηλώνουν ποικίλες και σπουδαίες 

βιολογικές δράσεις τόσο κατά τη διάρκεια της εµβρυογένεσης όσο και στα ενήλικα 

άτοµα. Ο µηχανισµός µε τον οποίο δρουν τα στεροειδή διακρίνεται σε: 

α) γενωµικό (genomic) 

β) µη γενωµικό (non-genomic)    

 Στην πρώτη περίπτωση της γενωµικής δράσης, οι στεροειδείς ορµόνες 

ρυθµίζουν τη γονιδιακή µεταγραφή των κυττάρων στόχων µετά από πρόσδεση σε 

πυρηνικούς υποδοχείς (Plassart-Schiess & Baulieu, 2001). Το πρώτο στάδιο στο 

µηχανισµό αυτό είναι η εισαγωγή του στεροειδούς µέσα στο κύτταρο και η πρόσδεσή 

του µε ένα συγκεκριµένο κυτταροπλασµατικό υποδοχέα. Το σύµπλοκο που 

δηµιουργείται ύστερα από την πρόσδεση αυτή, µεταφέρεται στον πυρήνα. Στη 

συνέχεια ενεργοποιούνται µεταγραφικοί µηχανισµοί και τελικά συντίθενται 

συγκεκριµένες πρωτεΐνες που µεταφέρονται στο σηµείο δράσης τους, το οποίο µπορεί 

να είναι είτε µέσα στο κύτταρο είτε έξω από αυτό. Η σειρά των γεγονότων που µόλις 

περιγράφηκαν έχει µελετηθεί εκτενώς. Τα cDNAs που κωδικοποιούν τους υποδοχείς 

των στεροειδών έχουν χαρακτηριστεί και κλωνοποιηθεί και οι επιδράσεις 

αναστολέων της πρωτεϊνοσύνθεσης αποδεικνύουν την ορθότητα του παραπάνω 

µηχανισµού. Ανεξάρτητα από την τοποθεσία σύνθεσής τους, τα γλυκοκορτικοειδή, τα 

αλατοκορτικοειδή, οι προγεστίνες, τα ανδρογόνα και τα οιστρογόνα µπορούν να 

ασκούν την επίδρασή τους στον εγκέφαλο µεσω πρόσδεσης στους πυρηνικούς 

υποδοχείς των νευρικών κυττάρων.   

 Όσον αφορά στη µη γενωµική δράση των νευροστεροειδών, από τις µελέτες 

που έχουν πραγµατοποιηθεί έως τώρα, φαίνεται να διαµεσολαβείται µέσω των 

γνωστών υποδοχέων νευροδιαβιβαστών, όπως ο GABA, o NMDA και οι σ-υποδοχείς 

(Mellon & Griffin, 2002). Οι περισσότεροι ερευνητές σήµερα συµφωνούν ότι η κύρια  

δράση των νευροστεροειδών στον Νευρικό Ιστό σηµειώνεται µέσω της ρύθµισης 

υποδοχέων που ανήκουν στην υπεροικογένεια των µεµβρανικών ιοντικών καναλιών, 

και η δράση αυτή πραγµατοποιείται µέσα σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα.   

 Η διεξαγωγή µελετών που αφορούν στους µεµβρανικούς υποδοχείς των 

στεροειδών δεν είναι εύκολη. Οι δυσκολίες έγκεινται στο γεγονός ότι η συγκέντρωση 

και/ή ο αριθµός των µεµβρανικών υποδοχέων των στεροειδών βρίσκονται σε χαµηλά 

επίπεδα. Επιπρόσθετα, επειδή τα στεροειδή είναι λιπόφιλα µόρια, διαπερνούν µε 
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µεγάλη ευκολία και ταχύτητα την κυτταρική µεµβράνη, πράγµα που κάνει δύσκολη 

τη χρήση σηµασµένων αγωνιστών. Για την πραγµατοποίηση τέτοιων µελετών, τα 

στεροειδή συνδέονται µε µεγαλύτερα πρωτεϊνικά µόρια (πχ Αλβουµίνη Ορού Βοός, 

Bovine Serum Albumin, BSA). Έτσι εµποδίζεται η άµεση  µετακίνησή τους µέσω της 

κυτταροπλασµατικής µεµβράνης (Zinder & Dar, 1999). 

 Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται κάποια νευροστεροειδή, οι υποδοχείς - 

στόχοι τους και ο τρόπος µε τον οποίο ρυθµίζουν τη δράση των υποδοχέων τους. Εδώ 

θα πρέπει να τονιστεί πως οι εως σήµερα περιγραφείσες δράσεις των 

Νευροστεροειδών στους κλασσικούς υποδοχείς του Νευρικού Συστήµατος είναι 

τροποποιητικής φύσεως, δρώντας σε συγκεντρώσεις της τάξεως των µM και 

ρυθµίζοντας µε αλλοστερικό συνήθως τρόπο την διαµόρφωση των υποδοχέων. 
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ΥΠΟ∆ΟΧΕΙΣ ΣΤΕΡΟΕΙ∆Η 
ΤΥΠΟΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

3α5α παράγωγα της 

Προγεστερόνης, 11-

∆εοξυκορτικοστερόνη και 

Τεστοστερόνη 

ΘΕΤΙΚΗ 

GABAA

Θειϊκή Πρεγνενολόνη και Θειϊκή 

∆ιϋδροεπιανδροστερόνη 
ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

∆ιϋδροεπιανδροστερόνη και 

Θειϊκή Πρεγνενολόνη 
ΘΕΤΙΚΗ 

NMDA 

17β-Οιστραδιόλη ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

AMPA Θειϊκή Πρεγνενολόνη ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

17β-Οιστραδιόλη και 

Προγεστερόνη 
ΘΕΤΙΚΗ 

Καϊνικό (Kinate) 

Θειϊκή Πρεγνενολόνη ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

Γλυκίνη (Glycine) 
Προγεστερόνη και Θειϊκή 

Πρεγνενολόνη 
ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

(17α- και 17β-) Οιστραδιόλη, 

Προγεστερόνη, Τεστοστερόνη και 

3α5α Τετραϋδροπρογεστερόνη 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
Σεροτονίνη (5-ΗΤ3) 

Θειϊκή Πρεγνενολόνη ΚΑΜΙΑ ∆ΡΑΣΗ 

Θειϊκή ∆ιϋδροεπιανδροστερόνη ΘΕΤΙΚΗ Σίγµα Τύπου Ι 

(Sigma Type I) Θειϊκή Πρεγνενολόνη ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

Νικοτινικός 

Ακετυλοχολίνης 

Προγεστερόνη 
ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

Οξυτοκίνη Προγεστερόνη ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

Συντοµεύσεις: GABAA: γ-αµινοβουτυρικό οξύ, ΝΜDA: Ν-µέθυλ-D-ασπαρτικό, 

ΑΜΡΑ: α-άµινο-3-υδρόξυ-5-µέθυλ-4-ισοξαζολεπροπιονικό οξύ 

 

Πίνακας 2. Οι γνωστοί µεµβρανικοί υποδοχείς των Νευροστεροειδών 
στο Νευρικό Σύστηµα.  
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I. Ρύθµιση των GABA υποδοχέων. 

 

 Το GABA (γ-αµινοβουτυρικό οξύ) αποτελεί προϊόν της αποκαρβοξυλίωσης 

του γλουταµινικού και η σύνθεσή του είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα µίας 

συνηθισµένης διαδικασίας, κατά την οποία πραγµατοποιείται σχηµατισµός 

µηνυµατοφόρων µορίων σε ένα µόνο βήµα από ένα κύριο µεταβολικό ενδιάµεσο 

(Compagnone and. Mellon, 2000). 

 Το GABA, όταν προσδένεται στους υποδοχείς του (GABA Receptors), 

λειτουργεί σαν ρυθµιστής της νευρωνικής ενεργότητας προκαλώντας υπερπόλωση 

της κυτταρικής µεµβράνης και αναστολή της νευρικής ώσης και µετάδοσης. Το 

αποτέλεσµα αυτό επιτυγχάνεται µε το άνοιγµα ενός συγκεκριµένου καναλιού ιόντων 

χλωρίου, που σχετίζεται µε την πρόσδεση του GABA στον GABAA υποδοχέα, και 

την επακόλουθη είσοδο ιόντων χλωρίου µέσα στο κύτταρο (Macdonald και Olsen  

1994). 

 Ο υποδοχέας GABAA ανήκει στην υπεροικογένεια των ιοντικών καναλιών, 

αποτελείται από διάφορες υποµονάδες µε διαµεµβρανική παρουσία και διαθέτει 

αρκετές λειτουργικές περιοχές (Olsen και Tobin, 1990). Συγκεκριµένα, πρόκειται για 

τις ακόλουθες περιοχές: 

- κανάλι ιόντων χλωρίου σχηµατιζόµενο από διαµεµβρανικές υποµονάδες  

- θέση πρόσδεσης του GABA     

- θέση πρόσδεσης βενζοδιαζεπινών 

- θέση πρόσδεσης βαρβιτουρικών   

Εκτός των παραπάνω θέσεων πρόσδεσης στον υποδοχέα GABAA, έχει 

περιγραφεί ακόµη µία ξεχωριστή θέση πρόσδεσης στεροειδών. Ο τρόπος ρύθµισης 

του υποδοχέα GABAA από βαρβιτουρικά, βενζοδιαζεπίνες και στεροειδή φαίνεται να 

είναι παρόµοιος, ωστόσο τα στεροειδή αποδεικνύεται ότι προσδένονται σε ειδική 

θέση του υποδοχέα, διαφορετική από εκείνη των υπολοίπων µορίων σύνδεσης 

(Lambert et al, 1987, Turner et al, 1989, Morrow et al, 1990, Majewska 1992 και 

Wehling,. 1997).  

 Στεροειδή όπως η αλλοπρεγνανολόνη και η πρεγνανολόνη, αλληλεπιδρούν 

µε τον τύπου Α υποδοχέα του γ-αµινοβουτυρικού οξέος, τον υποδοχέα GABAA.. Τα 

νευροστεροειδή δρουν κυρίως ως αλλοστερικοί αγωνιστές του υποδοχέα, αυξάνοντας 

τη συχνότητα και τη διάρκεια των ανοιγµάτων του καναλιού χλωρίου, µε αποτέλεσµα 

να αυξάνουν τις GABA-εργικές επιδράσεις (Mellon, 1994). Προκαλούν έτσι 
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υπνωτικές, αγχολυτικές και αναισθητικές δράσεις  Άλλα νευροστεροειδή όπως τα 

θειικά παράγωγα της πρεγνανολόνης και της DHEA, δρουν ως µη-ανταγωνιστικά 

µόρια των GABAA υποδοχέων, αναστέλλοντας τη δράση τους αφού µειώνουν τη 

συχνότητα ανοίγµατος του καναλιού. Θεωρούνται έτσι ενισχυτές του ΚΝΣ 

(Demirgoren et al., 1991). Η δράση, λοιπόν, των µορίων που δρουν στο GABAA 

υποδοχέα µπορεί να είναι είτε ανασταλτική είτε επαγωγική (Twyman and Macdonald, 

1992, Olsen and Sapp, 1995, Peters et al, 1988).  

ΥΠΟ∆ΟΧΕΑΣ GABAA: ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΕΤΕΣ ΠΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ.

Αγωνιστές
Βενζοδιαζεπινών

Ανταγωνιστές
Ανάστροφοι αγωνιστές

Στεροειδή: Θειϊκή
Πρεγνενολόνη και Θειϊκή
∆ιϋδροεπιανδροστερόνη

Άλλοι µη-συναγωνιστικοί
Αναστολείς:
Χλωροπροµαζίνη, 
Φαιναζοκίνη, Κουϊνακρίνη

Στεροειδή: 3α5α-
Τετραϋδροπρογεστερόνη

και το θειϊκό της ανάλογο.

Πικροτοξίνη

Αλκοόλη

Βαρβιτουρικά

Ανταγωνιστές GABA

Μπικιουκιουλίνη
(Bicuculine)

Αγωνιστές GABA

Μουσκιµόλη
(Muscimol)

ΥΠΟ∆ΟΧΕΑΣ GABAA: ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΕΤΕΣ ΠΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ.

Αγωνιστές
Βενζοδιαζεπινών

Ανταγωνιστές
Ανάστροφοι αγωνιστές

Στεροειδή: Θειϊκή
Πρεγνενολόνη και Θειϊκή
∆ιϋδροεπιανδροστερόνη

Άλλοι µη-συναγωνιστικοί
Αναστολείς:
Χλωροπροµαζίνη, 
Φαιναζοκίνη, Κουϊνακρίνη

Στεροειδή: 3α5α-
Τετραϋδροπρογεστερόνη

και το θειϊκό της ανάλογο.

Πικροτοξίνη

Αλκοόλη

Βαρβιτουρικά

Ανταγωνιστές GABA

Μπικιουκιουλίνη
(Bicuculine)

Αγωνιστές GABA

Μουσκιµόλη
(Muscimol)

Εικόνα 18: Ο υποδοχέας GABAA και οι 
θέσεις πρόσδεσης των κυριότερων 
µορίων που τροποποιούν την δράση του 
(Compagnone & Mellon, 2000).  
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  Στην σύνδεση των νευροστεροειδών µε τον υποδοχέα GABA παρατηρείται 

στεροειδικότητα στην αποτελεσµατικότητα των στεροειδών. Συγκεκριµένα µόνο τα 

3-a-υδρόξυ, πρεγνάνια µε ανηγµένο Α-δακτύλιο είναι δραστικά, ενώ τα 3- β-υδρόξυ 

έχουν ελάχιστη έως µηδαµινή επίδραση. Επίσης, τα νευροενεργά στεροειδή δεν 

αντιδρούν µε την ίδια συγγένεια ή µε το ίδιο φυσιολογικό αποτέλεσµα  µε τους 

ποικίλους υποπληθυσµούς των GABAA υποδοχέων (Cottrel et al, 1987, Majewska et 

al, 1992) 

 Μελέτες που πραγµατοποιήθηκαν µε χρήση ανασυνδυασµένων υποδοχέων, 

δείχνουν ότι ο GABAA ενδεχοµένως εµπεριέχει δύο διαφορετικές θέσεις πρόσδεσης 

στεροειδών, κάτι που µπορεί να εξηγήσει τη διπλή δράση ορισµένων από αυτά, µέσω 

των συγκεκριµένων υποδοχέων (Gee & Lan, 1991). Επίσης, µελέτες που 

πραγµατοποιούνται τα τελευταία έτη, δείχνουν ότι συνήθως όλοι οι µεταβολίτες των 

πρεγνανίων και ανδροστανίων ενισχύουν τη δράση των GABAA υποδοχέων, µε 

αποτέλεσµα τη σηµαντική καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Έτσι, 

δικαιολογούνται οι  αγχολυτικές και υπνωτικές ιδιότητές τους (Hayser et al, 1995, 

Demirgoren et al, 1991). 

  

II. Ρύθµιση των NMDA υποδοχέων 

 

 Έχει δειχθεί ότι ορισµένα νευροστεροειδή δρουν ενισχύοντας τα 

αποτελέσµατα αµινοξικών νευροδιαβιβαστών, όπως γλουταµικού και γλυκίνης. Τα 

νευροενεργά στεροειδή όπως ο θειικός εστέρας της πρεγνενολόνης, DHEA και ο 

θειικός εστέρας της DHEA (DHEAS) φαίνεται να τροποποιούν τη δράση του NMDA 

υποδοχέα (Bowlby  1993, Compagnone and Mellon , 1998, Fahey et al, 1995, Park-

Chung et al, 1994, Wu  et al, 1991.). Ο θειικός εστέρας της αλλοπρεγνενολόνης, αλλά 

όχι η αλλοπρεγνενολόνη, δρα ως αρνητικός αλλοστερικός τροποποιητής των NMDA 

υποδοχέων (Park-Chung et al, 1994), ενώ η DHEA, η πρεγνενολόνη και οι θειικοί 

τους εστέρες θεωρούνται θετικοί αλλοστερικοί τροποποιητές των NMDA υποδοχέων. 

Σε αντίθεση µε τους GABAA υποδοχείς, οι αλληλεπιδράσεις των νευροστεροειδών µε 

τους NMDA υποδοχείς δεν έχουν καλά περιγραφεί ακόµα και επίσης δεν έχουν 

περιγραφεί συγκεκριµένες θέσεις αλληλεπίδρασης. Με µοριακή κλωνοποίηση έχει 

βρεθεί ότι υπάρχουν πέντε υποµονάδες στους NMDA υποδοχείς. Οι υποµονάδες 

αυτές είναι η ζ1 στον µυ (NR1στον επίµυ) και τέσσερεις ε υποµονάδες (ε1-ε4) στον 
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µυ (NR2A-NR2D στον επίµυ) (Ikeda et al, 1992,  Kutsuwada et al, 1992, Meguro et 

al, 1992, Monyer et al 1992, Moriyoshi et al, 1991, Yamazaki et al, 1992) 

Η παρουσία της ζ1 υποµονάδας είναι υποχρεωτική για τη λειτουργία του 

καναλιού (Moriyoshi et al, 1991). Οι ε υποµονάδες ποικίλουν ανάλογα µε την 

περιοχή έκφρασης και το αναπτυξιακό στάδιο του οργανισµού. 

Έχει βρεθεί ότι σε πρωτογενή καλλιέργεια εµβρυϊκών νεοφλοιϊκών νευρώνων 

µυός, η DHEA όχι όµως η DHEAS προκαλούν αύξηση στο ελεύθερο ενδοκυττάριο 

ασβέστιο απουσία KCl ή NMDA (Compagnone και Mellon, 1998). Η DHEAS 

ενισχύει την αύξηση της συγκέντρωσης του ενδοκυττάριου ασβεστίου που 

µεσολαβείται από Γλουταµινικό και NMDA (Fahey et al 1995). Επιδράσεις των 

νευροστεροειδών στη συµπεριφορά, όπως η δράση της Θειϊκής Πρεγνανολόνης και 

της DHEA στη ενίσχυση της µνήµης σε επίµυς, ενδεχοµένως προκύπτει ως 

αποτέλεσµα ρύθµισης των NMDA υποδοχέων (Mathis et al, 1996). 

  

III. Ρύθµιση των σ υποδοχέων 

 

Οι σ υποδοχείς είναι πρωτείνες σχετιζόµενες µε την κυτταρική µεµβράνη. Η 

φυσιολογική τους λειτουργία δεν είναι γνωστή. Μετά από µελέτες δέσµευσης µε 

ραδιενεργό προσδέτη προκύπτει ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία είδη σ υποδοχέων 

(σ1, σ2 και σ3) ( Booth et al, 1993, Hellewell et al, 1990, Quirion et al 1992). 

 Ένα παράδειγµα µικρής ειδικότητας για το συγκεκριµένο τύπο υποδοχέων 

είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ των σ1 και σ2 προσδετών µε τους NMDA υποδοχείς 

(Couture et al, 1998, Tam et al, 1984). Νευροστεροειδή όπως η DHEA και η DHEAS 

επάγουν την έκκριση της νορεπινεφρίνης µέσω NMDA µε ενεργοποίηση των σ1 

υποδοχέων σε δείγµατα από ιππόκαµπο (Monnet et al, 1995). Γεγονός που 

υποδηλώνει ότι ίσως τα νευροστεροειιδή, τα οποία δρουν ως  ενισχυτές των NMDA 

υποδοχέων, είναι ενδογενείς προσδέτες των σ υποδοχέων. Αρκετές µελέτες 

αναφέρουν πως οι δράσεις της DHEA στην βελτίωση της µνήµης σχετίζονται µε τις 

δράσεις της στους σ υποδοχείς. (Bergeron et al, 1996,  Maurice et al, 1997). Έχοντας 

εποµένως αναφερθεί είτε σαν θετικοί αλλοστερικοί τροποποιητές είτε σαν µη ειδικοί 

ανταγωνιστές των σ υποδοχέων, τα νευροστεροειδή όπως η DHEA και η θειϊκή 

πρεγνενολόνη ίσως εντέλει ρυθµίζουν την δραστηριότητα των NMDA υποδοχέων.  
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6) Οι δράσεις των Νευροστεροειδών 

 

i. Νευροτροφικές και νευροπροστατευτικές δράσεις των νευροστεροειδών 

έναντι της απόπτωσης των νευρικών κυττάρων. 

 

Η διαταραχή του αποπτωτικού ισοζυγίου είναι µια από τις κύριες αιτίες για 

την ανάπτυξη ορισµένων εκφυλιστικών νόσων στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα, όπως 

η νόσος Alzheimer, κινητικές διαταραχές (Parkinson, Huntington, ALS) και τα 

εγκεφαλικά επεισόδια. 

Ένας από τους βασικότερους µηχανισµόυς που ρυθµίζουν την ανάπτυξη αλλά 

και την κατά την γήρανση ή µετά από τραυµατισµό (υποξία, ισχαιµία, νευροτοξικές 

ουσίες) εκφύλιση του νευρικού ιστού είναι η κυτταρική απόπτωση, η οποία ελέγχεται 

από διάφορους παράγοντες µε κυριότερες τις νευροτροφίνες, τις αντι- και προ-

αποπτωτικές Bcl-2 πρωτεΐνες, το σύστηµα Fas/FasL και τις κασπάσες (Caspases). 

Το πρωτο-ογκογονίδιο Bcl-2 διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση 

της αποπτωτικής διαδικασίας στο ΚΝΣ (Abbracchio et al, 1999).  Πράγµατι, 

υπερέκφραση της Bcl-2 πρωτεΐνης και διµερισµός της προστατεύει το κύτταρο από 

παράγοντες που θα το οδηγούσαν σε απόπτωση. Αντίθετα η προ-αποπτωτική 

πρωτεΐνη Bax ετεροδιµερίζεται µε τη Bcl-2, αναστέλλοντας την αντι-αποπτωτική 

δράση της τελευταίας. Αυξηµένη έκφραση του γονιδίου Bcl-2 αντιστρέφει την 

εκφυλισµό των νευρώνων του Ιππόκαµπου µετά από τραυµατισµό του ιστού από 

υποξία, ισχαιµία. Νευροπροστατευτικοί παράγοντες, όπως ο TNF, επάγουν την 

έκφραση των αντι-αποπτωτικών παραγόντων (Tamatani et al, 1999, Wang et al, 

1999).  

Επιπλέον, η έκφραση των αντι-αποπτωτικών Bcl πρωτεϊνών ελαττώνεται κατά 

την διαδικασία της γήρανσης, καθιστώντας τα κύτταρα του Ιππόκαµπου περισσότερο 

ευαίσθητα σε νευροτoξικούς παράγοντες (Savory et al, 1999). Οι αποπτωτικοί 

παράγοντες Fas/FasL εκφράζονται στον Ιππόκαµπο τόσο του ανθρώπου όσο και του 

επίµυος (Bechman et al, 2000, Beer et al, 2000). 

 Συνθήκες εκφύλισης των νευρώνων του Ιππόκαµπου στον επίµυ, όπως η 

υποξία και ισχαιµία, επάγουν την έκφραση του συστήµατος Fas/FasL οδηγώντας 

τους νευρώνες σε απόπτωση (Felderhoff et al, 2000).  

Στον ανθρώπινο οργανισµό, η δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA) και το θειϊκό 

της παράγωγο DHEAS, αποτελούν τα πλέον άφθονα νευροστεροειδή κατά τη 
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διάρκεια της ανάπτυξης, ενώ τα επίπεδά τους φθίνουν µε τη γήρανση του οργανισµού 

(Orentreich et al., 1992). Έχει προταθεί ότι τα µειωµένα επίπεδα της DHEA που 

παρατηρούνται κατά την ανθρώπινη γήρανση ίσως συνεπικουρούν στην αυξηµένη 

ευαισθησία των νευρικών κυττάρων. Μερικοί τύποι ασθενειών καθώς και το stress, 

αποτελούν επιπλέον παράγοντες που µειώνουν τα επίπεδα των παραπάνω δύο 

νευροστεροειδών. Πρόσφατες επιδηµιολογικές µελέτες έχουν συνδέσει την ελάττωση 

ορισµένων ενδογενών ουσιών όπως τα Νευροστεροειδή, µε τις διαδικασίες γήρανσης 

του ΚΝΣ και την συνεπαγόµενη έκπτωση της µνήµης και διανοητικής λειτουργίας 

(Schumacher et al, 1997, McEwen, 1999). Η γνώση αυτή έχει οδηγήσει στην λήψη 

Νευροστεροειδών όπως η ∆ευδροεπιανδροστερόνη (DHEA) ως θεραπεία 

υποκατάστασης ή ως διαιτητικό συµπλήρωµα (Baulieu EE et al, 2000). Η OTC 

χρήση της DHEA είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδοµένη τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε 

πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Εν τούτοις, η χρόνια χορήγηση του ανωτέρω  στεροειδούς 

ενέχει σηµαντικούς κινδύνους. Πράγµατι η DHEA αποτελεί πρόδροµο µόριο 

βιοσύνθεσης των οιστρογόνων και ανδρογόνων ορµονών οι οποίες ως γνωστόν 

αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισης ορµονο-εξαρτώµενων νεοπλασµάτων όπως αυτών 

του µαστού, της µήτρας ή του προστάτη αντίστοιχα. 

Πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα υποδηλώνουν ότι τα νευροστεροειδή 

προστατεύουν το νευρικό ιστό από την εκφύλιση (Baulieu et al., 2000). Πειραµατικές 

µελέτες στον επίµυ έχουν δείξει ότι η πρεγνενολόνη και η DHEA ασκούν τροφική 

δράση στους νευρώνες του ιππόκαµπου, αναστέλλουν τον θάνατο των νευρικών 

κυττάρων και βελτιώνουν την µνήµη (Schumacher et al, 1997, Darnaudery et al, 

1999, Cascio et al, 2000). Ειδικά η DHEA και το θειικό της παράγωγο DHEAS 

προστατεύουν τους νευρώνες του ιππόκαµπου από την γνωστή τοξική δράση των 

αµινοξέων διέγερσης, όπως το γλουταµινικό οξύ (Kimonides et al, 1998). Επίσης 

πιθανολογείται ότι αποτελούν υπόστρωµα δράσης νευροτοξικών παραγόντων οι 

οποίοι δρουν ελαττώνοντας την βιοσύνθεση τους και κατά συνέπεια την 

προστατευτική τους δράση (Schumacher et al 1997).  

Οι νευροτροφικές και νευροπροστατευτικές δράσεις των νευροστεροειδών 

έχουν δειχθεί τόσο σε κυτταρικές καλλιέργειες όσο και in vivo.  Έτσι, η επιβίωση και 

η διαφοροποίηση των νευρώνων που προέρχονται από εγκέφαλο εµβρύου µυός, 

ενισχύθηκε µε την προσθήκη µικρής ποσότητας (επίπεδα nanomolar) DHEA ή 

DHEAS στο θρεπτικό υλικό (Bologa et al., 1987). Αυτά τα δύο νευροστεροειδή 

επίσης προστατεύουν νευρώνες ιπποκάµπου από τα τοξικά αποτελέσµατα της β-
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αµυλοειδούς πρωτεϊνης, κι έχει προταθεί ότι τα µειωµένα επίπεδα της DHEA που 

παρατηρούνται κατά την ανθρώπινη γήρανση ίσως συνεπικουρούν στην αυξηµένη 

ευαισθησία των νευρικών κυττάρων στον νευροτοξικό αυτό παράγοντα (Cardounel et 

al., 1999). Τόσο η DHEA όσο και η DHEAS έχουν τροφικές δράσεις σε φλοιϊκούς 

νευρώνες αποµονωµένους από εµβρυϊκούς εγκεφάλους επίµυων και προάγουν την 

αύξηση των νευριτών τους (Compagnone NA and Mellon SH. 1998). Tα στεροειδή 

προστατεύουν νευρώνες νωτιαίου µυελού σε καλλιέργεια από την τοξικότητα του 

γλουταµινικού  (Ogata et al., 1993), και η δράση αυτή ίσως διαµεσολαβείται µε την 

ρύθµιση ανασταλτικών και διεγερτικών υποδοχέων νευροδιαβιβαστών : ενίσχυση του 

ρεύµατος χλωρίου µέσω καναλιών GABA (Paul and Purdy, 1992) και µείωση των 

νευρικών αποκρίσεων σε διεγερτικά αµινοξέα (Smith, 1991).  

Ωστόσο θα πρέπει να διαφανεί ο διττός ρόλος των νευροστεροειδών. 

Συγκεκριµένα, σύγχρονες µελέτες έχουν δείξει ότι ορισµένα νευροενεργά στεροειδή 

–όπως η πρεγνανολόνη- ενεργοποιούν την σύνθεση του ενζύµου ΝΟS (Nitric Oxide 

Synthetase) κι εποµένως συµβάλλουν στη ρύθµιση της συγκέντρωσης του ΝΟ, το 

οποίο άλλοτε δρα τοξικά και ενέχεται σε διάφορες νευροπαθολογικές νόσους (Choi, 

1993, Chao et al, 1998), άλλες φορές όµως ίσως προστατεύει τα νευρικά κύτταρα 

κατόπιν τραυµατισµού ή από την τοξικότητα διεγερτών και προωθεί την αξονική 

διακλάδωση (Wu 1993, Stojkovic et al, 1998). Επίσης πρόσφατα αναφέρθηκε πως η 

θειϊκή προγνενολόνη αυξάνει τον θάνατο νευρώνων ιππόκαµπου µέσω διέγερσης του 

υποδοχέα NMDA, του οποίου το νευροστεροειδές αυτό αποτελεί θετικό τροποποιητή 

(Weaver et al, 1998).  

Επιπλέον έχει βρεθεί ότι συγκεκριµένα στεροειδή µπορούν να ρυθµίσουν την 

έκφραση γονιδίων που εµπλέκονται στην απόπτωση, ή γονιδίων που κωδικοποιούν 

αυξητικούς παράγοντες και τους αντίστοιχους υποδοχείς, δράση παρόµοια µε αυτή 

των οιστρογόνων (Garcia-Segura et al., 1998). Η αντι-άποπτωτική ικανότητα των 

παραπάνω νευροστεροειδών έχει αποδειχθεί πως σχετίζεται άµεσα µε τη δοµή του 

µορίου τους.  

Παρόλα αυτά ο ακριβής µηχανισµός της νευροπροστατευτικής τους δράσης 

παραµένει άγνωστος, γεγονός που ίσως οφείλεται στην πολυπλοκότητα του ΚΝΣ per 

se. Η αναστολή της απόπτωσης συµπεριλαµβάνει την ρύθµιση της οµοιόστασης του 

ασβεστίου (Maggi, 2000), τη µείωση της δηµιουργίας ROS (Nathan and Chaudhuri, 

1998), τη ρύθµιση της ενεργότητας των κασπασών (Sawada et al., 2000), και τη 

διατήρηση της ακεραιότητας της µιτοχονδριακής µεµβράνης (Mattson et al., 1997). 
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Παρατηρείται επίσης η διέγερση αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών, όπως οι Bcl-2 (Roof 

and Hall, 2000). Και εδώ η δράση των οιστρογόνων δεν διαµεσολαβείται µέσω των 

γνωστών NMDA, GABA, οιστρογονικών και σ-υποδοχέων.  

    

ii. Νευροστεροειδή και Μυελίνωση. 

 

Η µυελίνη είναι µία σπειροειδής δοµή που επικαλύπτει πολλούς νευράξονες και 

αποτελείται από τις λιποπρωτεϊνικές κυτταρικές µεµβράνες των κυττάρων Schwann 

και της ολιγοδενδρογλοίας. Επιτρέπει την ταχεία αγωγή των νευρικών ώσεων. Τα 

δορυφόρα κύτταρα σχηµατίζουν κάψες όπου ενθυλακώνονται τα κύτταρα των 

εγκεφαλικών και των νωτιαίων γαγγλίων και ρυθµίζουν το µικροπεριβάλλον τους. Τα 

αστροκύτταρα διαδραµατίζουν ανάλογο ρόλο στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα, αν και 

έχουν επαφή µε τµήµα µόνο της επιφάνειας των κεντρικών νευρώνων. Ωστόσο, οι 

αποφυάδες τους περιβάλλουν οµάδες συναπτικών απολήξεων και τις αποµονώνουν 

από γειτονικές συνάψεις.  

Η µυελίνη περιβάλλει όλους τους νευρώνες στο κεντρικό νευρικό σύστηµα των 

θηλαστικών εκτός από εκείνους που έχουν τη µικρότερη διάµετρο. Στο κεντρικό 

νευρικό σύστηµα η µυελίνη παράγεται και διατηρείται από τα ολιγοδενδροκύτταρα, 

τα οποία είναι πολύ εξειδικευµένα κύτταρα που µπορούν να διατηρούν από 1 έως 40 

ξεχωριστές θήκες µυελίνης, πράγµα που εξαρτάται από το µέγεθος του άξονα µε τον 

οποίο σχετίζονται. Η µυελίνη υπόκειται σε εκφυλισµό λόγω γήρανσης. Ο εκφυλισµός 

της µυελίνης δεν έχει πλήρως µελετηθεί. Ωστόσο, µορφολογικές αναλύσεις λευκής 

ουσίας από εγκέφαλους ηλικιωµένων πιθήκων έχουν δείξει ότι οι αλλαγές που 

συµβαίνουν στη µυελίνη του κεντρικού νευρικού συστήµατος είναι παρόµοιες µε τις 

αλλαγές που συµβαίνουν στη µυελίνη του περιφερικού νευρικού συστήµατος. 

Τα νευροστεροειδή δεν επηρεάζουν µόνο την επιβίωση και τη διαφοροποίηση 

των νευρώνων, αλλά και το σχηµατισµό των θηκών µυελίνης. Αυτό παρατηρήθηκε σε 

ισχιακό νεύρο τρωκτικών υπό αναγέννηση κατόπιν τραυµατισµού. Τα περιφερικά 

νεύρα είναι κατάλληλα για τη µελέτη των τροφικών λειτουργιών των στεροειδών 

λόγω της απλής κατασκευής τους, της πλαστικότητάς τους και λόγω της 

αναγεννητικής τους ικανότητας (Fawcett and Keynes, 1990). Η µεταβολή στην 

ακεραιότητα των θηκών της µυελίνης και η απώλεια της µυελίνης αυτής καθεαυτής 

αποτελούν πολύ καλό µάρτυρα της γήρανσης του νευρικού συστήµατος . 
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H προγεστερόνη που παράγεται in situ στο νευρικό σύστηµα, εκτός του ότι 

αποτελεί πρόδροµο µόριο της Αλλοπρεγνανολόνης, εµπλέκεται στη διαδικασία της 

µυελίνωσης. Συγκεκριµένα, αυξάνει το ρυθµό σύνθεσης µυελίνης σε καλλιέργεια 

κυττάρων Schwann in vitro και βελτιώνει τη µυελίνωση σε τραυµατισµένες νευρικές 

ίνες in vivo (Mellon & Griffin, 2002). H προγεστερόνη και πιθανότατα και παράγωγά 

της, ρυθµίζει την έκφραση πολλών πρωτεϊνών που εµπλέκονται στη µυελίνωση όπως 

για παράδειγµα η πρωτεϊνη P0 και η περιφερική myelin protein 22 (Désarnaud et al., 

1998).  Τα κύτταρα Schwann µετατρέπουν την πρεγνενολόνη σε προγεστερόνη και 

εκφράζουν το ένζυµο 3β-υδροξυστεροειδή δευδρογενάση (3β-HSD), η οποία 

κατάλύει την παραπάνω αντίδραση. Η έκφραση του ενζύµου αυτού γίνεται µετά από 

νευρικό ερέθισµα (Robert et al, 2001). Η σύνθεση της προγεστερόνης από τα κύτταρα 

Schwann προωθεί το σχηµατισµό µυελίνης στα περιφερικά νεύρα. Το πάχος των 

θηκών µυελίνης και εγκάρσιες τοµές του ισχιακού νεύρου από αρσενικό επίµυ 

ηλικίας 15 ηµερών µετά από κρυοτοµές φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:  
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 Μετά από κρυοτοµές του ισχιακού νεύρου επίµυος, η καταστολή της τοπικής 

σύνθεσης της ή τοπική απενεργοποίηση της προγεστερόνης κατά της διάρκεια της 

ανάρρωσης έχει ως αποτέλεσµα την  ανάστολή της σύνθεσης νέων θηκών µυελίνης. 

Σε οργανοτυπικές καλλιέργειες γαγγλίου πρόσθιας ρίζας, τα επίπεδα του mRNA των 

ενζύµων Ρ450scc (µετατρέπει την χοληστερόλη σε πρεγνενολόνη) και  3β-HSD είναι 

ιδιαίτερα αυξηµένα κατά τη σύνθεση νέας µυελίνης (Chan et al, 1998) 

Παροχή για ένα µήνα προγεστινών σε ηλικιωµένους επίµυες ανέστρεψε την 

µειωµένη λόγω ηλικίας έκφραση της πρωτείνης Ρ0 της µυελίνης  (Melcangi et al, 

1998a και Melcangi et al, 1998b). H παρατεταµένη χορήγηση προγεστινών συνέβαλε 

στη βελτίωση των δοµικών αλλοιώσεων που σχετίζονται µε την ηλικία των 

περιφερικών θηκών µυελίνης. Tα ανδρογόνα αντίθετα δεν βοήθησαν προς την 

παραπάνω κατεύθυνση (Azcoitia et al, 2003). Στο κεντρικό νευρικό σύστηµα 

ηλικιωµένων αρσενικών επίµυων η χορήγηση των προγεστινών για πέντε εβδοµάδες 

είχε ως αποτέλεσµα την αργή επαναµυελίνωση των αξόνων ολιγοδενδροκυττάρων 

µετα από τοξική αποµυελίνωση (Ibanez et al, 2004) 

 

iii. ∆ρασεις των νευροστεροειδών στην νευρωνική λειτουργία και την 

συµπεριφορά. 

 

 Η DHEA και ο θειικός εστέρας της (DHEAS) παρουσιάζουν πολλές φορές 

επιδράσεις στα νευρικά κύτταρα που διαφέρουν κατά πολύ µεταξύ τους : Η DHEA 

προκαλεί αύξηση των αξόνων, ενώ αντίθετα η DHEAS προκάλεσε δενδριτική 

αύξηση. Οι επιδράσεις αυτές παρατηρήθηκαν και σε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις 

των ουσιών (έως 10-12Μ), ήταν δε δοσοεξαρτώµενες.  

Η DHEA ενδυναµώνει τη δράση του NMDA όσον αφορά την αύξηση του 

ενδοκυτταρικού ασβεστίου µε ένα συνεργιστικό τρόπο, πράγµα που φανερώνει πως η 

DHEA και το NMDA δρούν σε διαφορετικές περιοχές του NMDA υποδοχέα. 

Αντίθετα, η DHEAS δεν έδρασε µε τον ίδιο τρόπο, αδυνατώντας να αυξήσει τη 

ενδοκυττάρια συγκέντρωση του ασβεστίου. Ο µηχανισµός µε τον οποίο η DHEAS 

διεγείρει τη δενδριτική αύξηση, δράση που δεν διαµεσολαβείται από τους NMDA 

υποδοχείς, προς το παρόν παραµένει άγνωστος (Compagnone et al, 1998). 

Τα νευροενεργά στεροειδή επηρεάζουν την αύξηση, την ωρίµανση και τη 

λειτουργία των γλοιακών κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Για 

παράδειγµα η οιστραδιόλη ενισχύει τoν πολλαπλασιασµό τους, η προγεστερόνη και 
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τα γλυκοκορτικοστεροειδή διεγείρουν τη διαφοροποίησή τους (Jung-Testas et al,  

1993, Kumar et al, 1989, O’callaghan et al, 1989). Τα οιστρογόνα και 

γλυκοκορτικοστεροειδή συµβάλλουν στην οµοιόσταση των εγκεφαλικών γλοιακών 

κυττάρων µε το να µετέχουν στη ρύθµιση ορισµένων µεταβολικών µονοπατιών (Patel 

and Hunt, 1985, Warringa et al, 1987). Τα γλοιακά κύτταρα έχουν ειδικούς 

ενδοκυτταρικούς υποδοχείς για τα οιστρογόνα, ανδρογόνα, γλυκοκορτικοστεροειδή 

και οιστρογονο-εξαρτώµενους υποδοχείς για την προγεστερόνη (Jung-Testas et al, 

1991). Ωστόσο δεν είναι γνωστό αν τα κύτταρα Schwann, που είναι γλοιακά κύτταρα 

του περιφερικού νευρικού συστήµατος, είναι ευαίσθητα στη δράση των στεροειδών. 

Υπάρχουν ενδείξεις από όγκους κυττάρων Schwann, ότι τα κύτταρα αυτά είναι 

ευαίσθητα στα οιστρογόνα. Νευροϊνώµατα που περιέχουν θέσεις δέσµευσης της 

οιστραδιόλης συνήθως αναπτύσσονται κατά την εφηβεία και διογκώνονται κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης (Martuza et al, 1981, Swapp and Main, 1973). Επιπλέον, η 

ταµοξιφένη, φάρµακο µε αντιοιστρογονικές ιδιότητες, µειώνει την πιθανότητα 

εµφάνισης περιφερικού νευρικού όγκου (Martuza et al, 1981). 

Τα νευροενεργά στεροειδή, ιδιαίτερα τα 5α-ανηγµένα παράγωγα της 

προγεστερόνης και της 11-δεοξυκορτικοστερόνης (DOC), όπως π.χ. τα 3α–υδροξυ-

5α–πρεγνάν-20-ονη (3a,5a THP) και η 3α–21-διύδροξυ-5α-πρεγνάν-20-ονη (3a,5a 

THDOC) έχουν αγχολυτικές ιδιότητες σε ορισµένα συµπεριφορικά µοντέλα (αλλαγή 

φωτός-σκότους, elevated plus maze) (Bitran et al, 1993 & 1991, Wieland et al,  1991, 

Crawley et al, 1986). Επιπλέον τα παραπάνω στεροειδή έχει αναφερθεί ότι έχουν 

αναλγητικές (Kavaliers et al, 1987, Winfree et al, 1992), υπνωτικές (Mendelson et al,  

1987) και σπασµολυτικές ιδιότητες (Finn et al, 1994, Kokate et al,  1994, Belelli et al, 

1989).  Επιπρόσθετα η 3α,5α THP παρουσιάζει αναισθητική δράση (Mok et al, 1991) 

και προκαλεί κενά µνήµης (Flood et al, 1992), ενώ η 3a,5a THDOC ενίσχυσε τη 

σεξουαλική δεκτικότητα στα χάµστερ (Frye et al, 1993). Μειωµένη επιθετικότητα 

παρατηρήθηκε σε ευνουχισµένο αρσενικό επιµυ µετά από χορήγηση DHEA, ο οποίος 

γινόταν επιθετικός παρουσία θηλυκών που θήλαζαν. Αυτή η επιθετικότητα δεν 

παρατηρείται σε µη ευνουχισµένους επίµυες και καταστέλλεται σε ευνουχισµένα µε 

παροχή τεστοστερόνης ή οιστραδιόλης (Haug et al, 1979). Η DHEA µπορούσε σε 

µικρές δόσεις να εξαφανίσει την επιθετικότητα των ευνουχισµένων επίµυων (Haug et 

al, 1988).  

Συγκριτικά µε τα επίπεδα της πρεγνενολόνης που βρέθηκαν σε αρσενικούς 

αρουραίους που εκτέθηκαν στη µυρωδιά άλλων αρσενικών αρουραίων, τα επίπεδα 
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της πρεγνενολόνης είχαν επιλεκτικά µειωθεί στο οσφρητικό βολβό ζώων που είχαν 

εκτεθεί στη µυρωδιά θηλυκών αρουραίων σε φάση οίστρου. Η παρουσία της 

πρεγνενολόνης στον οσφρητικό βολβό αρσενικών αρουραίων υποδηλώνει ανάµειξη 

της πρεγνενολόνης στην ετεροσεξουαλική έλξη στα ζώα. Επιπλέον µε τα παραπάνω, 

η πρεγνενολόνη, η DHEA και οι θειϊκοί τους εστέρες  βελτίωναν τη µνήµη στα 

ποντίκια, µετά από ενδοφλοιακή χορήγηση (Flood et al, 1992).  

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα 3α–υδροξυ-4α-αλλυλικά νευροστεροειδή, όπως το 

3α-υδροξυ-4-πρεγνέν-20-ονη (3αΗΡ), έχουν επίσης επίδραση στη συµπεριφορά. Στα 

ποντίκια η 3αΗΡ έχει αναλγητική δράση παρόµοια της αλλοπρεγνενολόνης (αλλά πιο 

παρατεταµένη) δρώντας επίσης στους GABAA υποδοχείς ((Wiebe et al, 1993 και 

1988) . Η 3αΗΡ παρουσιάζει και κάποια αγχολυτική δράση (Kavaliers et al, 1994).  

Οι ενδογενείς συγκεντρώσεις των νευροστεροειδών στον εγκέφαλο καθώς και 

των ενζύµων που συµµετέχουν στη σύνθεση των στεροειδών µπορούν να ρυθµιστούν 

από το στρες και τις ορµονικές αλλαγές (Mellon et al, 1994). Μία από τις πρώτες 

ενδείξεις ότι τα επίπεδα των στεροειδών στον εγκέφαλο επηρεάζονται από το στρες 

και µάλιστα µε ταχύτερο ρυθµό συγκριτικά µε εκείνον που παρατηρείται στο πλάσµα, 

προέκυψε από µία ερευνητική εργασία του 1991 (Purdy et al, 1991). Πρόσφατα, η 

έρευνα επικεντρώνεται στην Αλλοπρεγνανολόνη καθώς οι αγχολυτικές δράσεις της 

προγεστερόνης προέρχονται κυρίως από τη µετατροπή της στο συγκεκριµένο 

νευροστεροειδές (Britan et al, 1993). Το στρες αυξάνει τη συγκέντρωση της 

αλλοπρεγνανολόνης και της αλλοτετραϋδροπρεγνανολόνης στον εγκέφαλο σε 

επίπεδα που µπορούν να ενεργοποιήσουν τους GABAA υποδοχείς. (Morrow et al, 

1987, Purdy et al, 1991). Οι συγκεντρώσεις των δύο νευροστεροειδών είναι σχεδόν 

µη ανιχνεύσιµες στο πλάσµα είτε πριν είτε µετά από το στρες. Αυξηµένα επίπεδα  

αλλοπρεγνανολόνης σχετίζονται µε µειωµένα επίπεδα ντοπαµίνης και νορεπινεφρίνης 

στον προµετωπιαίο φλοιο, υποδηλώνοντας ότι η  αλλοπρεγνανολόνη µπορεί να 

επηρεάσει την ντοπαµινεργική οδό του Μεταιχµιακού συστήµατος, ένα σύστηµα 

ιδιαίτερα σηµαντικό στην νευροχηµική απόκριση στο στρες (Zimmerberg and Brown, 

1998). H αυξοµείωση των συγκεντρώσεων των νευροστεροειδών στον εγκέφαλο, 

µπορεί να οδηγήσει σε δραµατικές αλλαγές στη συµπεριφορά, και σε 

ορµονοεξαρτώµενα συµπτώµατα όπως αυτά του προεµµηνοροϊκού συνδρόµου και 

της κατάθλιψης (Swabb et al, 2005, 1994).   
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iv. Η δράση των Νευροστεροειδών στην οργανογένεση 

 

Η DHEA και η DHEAS, εκτός της δράσης τους σε ποικίλους 

νευροδιαβιβαστικούς υποδοχείς, είναι και ισχυροί ρυθµιστές της νευρικής αύξησης 

ιδιαίτερα σε περιοχές που συντίθεται το ένζυµο P450c17 (Bologa et  al, 1987, 

Compagnone and Mellon, 1998).  Ειδικότερα, η DHEA προάγει την αύξηση των 

νευραξόνων και τους µορφολογικούς δείκτες των συναπτικών επαφών, ενώ η 

DHEAS προάγει την αύξηση των δενδριτών. Επιπρόσθετα, έχει δειχθεί ότι η 

αλλοπρεγνανολόνη επάγει την αξονική αύξηση στον αναπτυσσόµενο ιππόκαµπο, κάτι 

που υποδηλώνει ότι τα νευροστεροειδή που παράγονται de novo στο νευρικό 

σύστηµα προάγουν , καθοδηγούν και τελειοποιούν την ανάπτυξη των νευραξόνων και 

τις συνάψεις στον αναπτυσσόµενο εγκέφαλο (Bologa et al, 1987). 

  

v. Η προγεστερόνη πιθανόν συµµετέχει στη διαφοροποίηση των 

ολιγοδενδροκυττάρων. 

 

Η προγεστερόνη εκτός από τη δυνατότητα ρύθµισης της σύνθεσης της 

µυελίνης, βελτιώνει τη µυελίνωση  τραυµατισµένων νεύρων in vivo (Robel et al, 

1995) και προωθεί τη µυελίνωση in vitro (Chan et al,  1998). Πρόσφατα δεδοµένα 

δείχνουν πως η προγεστερόνη, η οιστραδιόλη και η ινσουλίνη καθώς και ο 

συνδυασµός προγεστερόνης και ινσουλίνης αυξάνουν την έκφραση της βασικής 

πρωτεΐνης της µυελίνης (Jung-Testas et al, 1996), γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτοί 

οι παράγοντες ωθούν τα ολιγοδενδροκύτταρα σε ωρίµανση.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 89 -



                                                                                                                                                 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΝΕΥΡΟΣΤΕΡΟΕΙ∆ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 

3α-υδρόξυ-5α-πρεγναν-20-όνη 

Αλλοπρεγνενολόνη 

3α,5α Τετραϋδροπρογεστερόνη 

Αγχολυτική δράση 

Υπνωτική δράση 

Αναλγητική δράση 

Αναισθητική δράση 

Έλλειµα µνήµης 

3α-21-διϋδροξυ-5α-πρεγναν-20-όνη 

5α-πρεγναν-3α-21-ντιολ-20-όνη 

3α, 5α ∆εοξυκορτικοστερόνη 

Αγχολυτική δράση 

Υπνωτική δράση 

Αναλγητική δράση 

Αναισθητική δράση 

Έλλειµα µνήµης 

Ενδυνάµωση της σεξουαλικής 

δεκτικότητας 

3α-υδρόξυ-4-πρεγνεν-20-όνη (3α ΗΡ) 
Αγχολυτική δράση 

Αναλγητική δράση 

∆ιϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA) 

Κατασταλτική δράση 

(µείωση της επιθετικότητας) 

Νοοτρόπος δράση 

Πρεγνενολόνη (PREG) Νοοτρόπος δράση 

Οιστρογόνα 
Κατασταλτική δράση 

Καρκινογενής δράση 

Νευροστεροειδή κορτικοστεροειδούς 

δοµής 

Ρύθµιση της όρεξης 

Ρύθµιση του ΥΥΕ άξονα 

 
Πίνακας 3. Φαρµακολογικές δράσεις διάφορων 
νευροενεργών στεροειδών και νευροστεροειδών στο 
ΚΝΣ. 
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1.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (ΑΠΟΠΤΩΣΗ) 

 
Ο κυτταρικός θάνατος αποτελεί µια ακριβή, σύνθετη και καλά οργανωµένη 

κυτταρική λειτουργία που έχει φυσιολογικό ρόλο τόσο κατά την ανάπτυξη ενός 

οργανισµού, όσο και κατά την διάρκεια της ενήλικης ζωής του, και δεν είναι ένα 

τυχαίο συµβάν που διακόπτει τη ζωή του κυττάρου. Υπάρχουν δύο είδη κυτταρικού 

θανάτου: η νέκρωση και η απόπτωση. Έχει δειχθεί ότι τα περισσότερα κύτταρα αν όχι 

όλα, διαθέτουν ένα εσωτερικό πρόγραµµα «αυτοκτονίας» που υπό κανονικές 

συνθήκες βρίσκεται σε καταστολή. Εξωτερική ή εσωτερική ενεργοποίηση των 

µηχανισµών προγραµµατισµένου θανάτου που διαθέτει οδηγεί το κύτταρο σε 

θάνατο. Η διαδικασία αυτή καλείται απόπτωση ή προγραµµατισµένος κυτταρικός 

θάνατος. Τέτοια αποπτωτικά µονοπάτια έχουν χαρακτηριστεί ως ενδογενή και 

εξωγενή, µιτοχονδριακά και µέσω ειδικών υποδοχέων θανάτου (Death Receptors, 

DR), p53 (ογκοκατασταλτικό γονίδιο)-εξαρτώµενα και ανεξάρτητα καθώς και 

εξαρτώµενα από κασπάσες ή µη, µε βάση τις φάσεις έναρξης, καθορισµού και 

εκτέλεσης της διαδικασίας της απόπτωσης. Η απόπτωση έτσι δεν αποτελεί µια 

διαδικασία ξεχωριστών και καθορισµένων γεγονότων, αλλά έναν συνδυασµό 

πολλαπλών πιθανών µονοπατιών που υπόκεινται σε ρύθµιση και αλληλοσυνδέονται. 

 

 1.4.1 Νεκρωτικός θάνατος-Νέκρωση. 

 
Ως νέκρωση αναφέρεται ο τρόπος θανάτου των κυττάρων µετά από αιφνίδια 

και δριµεία προσβολή από ένα ερέθισµα π.χ. υπεριώδης ακτινοβολία, τοξικές ουσίες. 

Κατά τη νέκρωση, παρουσιάζονται γρήγορες αλλαγές στο µέγεθος και τη 

λειτουργικότητα των µιτοχονδρίων, το κύτταρο δεν µπορεί να διατηρήσει την δοµική 

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 εκλύονται στον ενδιάµεσο εξωκυττάριο χώρο, µε αποτέλεσµα την 

πρόκληση φλεγµονής. Επίσης, η νέκρωση προκαλεί την ενεργοποίηση τοπικής 

φλεγµονώδους αντίδρασης, που περιλαµβάνει διήθηση φαγοκυττάρων στην πληγείσα 

περιοχή. Η λύση του κυττάρου προκαλεί βλάβες και στα γειτονικά κύτταρα µε 

αποτέλεσµα ένας πληθυσµός γειτονικών κυττάρων να νεκρώνεται.  
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1.4.2. Απόπτωτικός θάνατος-Απόπτωση. 

 

 Ο αριθµός των κυττάρων ενός οργανισµού, που σχετίζεται µε το µέγεθός 

του, ρυθµίζεται από µηνύµατα που δέχεται από το περιβάλλον του και τα οποία 

ελέγχουν τον πολλαπλασιασµό, την επιβίωση και τον κυτταρικό θάνατο, καθώς και 

από ενδογενή προγράµµατα. Πολλά φυσιολογικά κύτταρα πεθαίνουν κατά τη 

διάρκεια της ζωής ενός οργανισµού, από την ενεργοποίηση ενός ενδογενούς 

προγράµµατος. Η διεργασία αυτή λέγεται προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος 

(ΠΚΘ) ή απόπτωση και παρατηρήθηκε αρχικά στις αρχές του 20ου αιώνα (Collin 

1906).   

 Σε αντίθεση µε τη νέκρωση, τα αποπτωτικά κύτταρα χάνουν την επαφή τους 

µε τα γειτονικά και φαίνεται να συρρικνώνονται σε σχέση µε τα υπόλοιπα κύτταρα 

του ιστού. Το DNA τεµαχίζεται από ειδικές ενδονουκλεάσες ενώ ο κυτταροσκελετός 

και η πυρηνική µεµβράνη αποδιοργανώνονται. Το κύτταρο διασπάται σε τεµάχια που 

περιβάλλονται από µεµβράνη, και τα οποία προσλαµβάνονται µε κυτταροφαγία από 

τα γειτονικά κύτταρα και τα µακροφάγα, και καταλήγουν στα λυοσώµατά τους. Έτσι 

δεν απελευθερώνουν το περιεχόµενό τους ώστε να προκαλέσουν τοπικά απόκριση 

φλεγµονής, όπως τα νεκρωτικά κύτταρα, και δεν βλάπτουν τα παρακείµενα κύτταρα 

(Kerr et al, 1972). 

 Η απόπτωση είναι µια θεµελιώδης διαδικασία τόσο για την ανάπτυξη όσο 

και για τη διατήρηση της δοµής και της οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισµών. 

Συµβαίνει κατά την εµβρυϊκή ανάπτυξη αλλά και κατά την υπόλοιπη ζωή του ώριµου 

οργανισµού. Με τη διαδικασία αυτή αποµακρύνονται κύτταρα, δοµές ή τµήµατα 

ιστών, που δεν είναι απαραίτητα πλέον ή που δηµιουργούν ακόµη και προβλήµατα. 

∆ιατηρείται έτσι σταθερός ο αριθµός των κυττάρων στους ιστούς που τα κύτταρά 

τους αντικαθίστανται γρήγορα, όπως στην περίπτωση των κυττάρων του αίµατος, και 

αποµακρύνονται κύτταρα που έχουν επιτελέσει το ρόλο τους κατά την ανάπτυξη, 

όπως οι µη σωστά προσδεδεµένοι νευρώνες κατά την ανάπτυξη του νευρικού 

συστήµατος. Περίπου οι µισοί από το σύνολο των νευρώνων στους νευράξονες και 

περισσότερα από το 99,9% των κυττάρων που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της 

ζωής ενός ατόµου οδηγούνται στο θάνατο µέσω της διαδικασίας της απόπτωσης 

(Vaux et al,1999)  

 Η διαδικασία της απόπτωσης λειτουργεί επίσης ως αµυντικός µηχανισµός στα 

κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβη στο γενετικό τους υλικό ή έχουν µολυνθεί µε ιούς. 
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Παρεµποδίζει τέλος την εξάπλωση βλαβερών µεταλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων 

και εκείνων που οδηγούν σε καρκινογένεση, αποµακρύνοντας τα συγκεκριµένα 

κύτταρα. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά την έναρξη της διαδικασίας της απόπτωσης 

γίνονται µεγάλες αλλαγές στον πυρήνα του κυττάρου (Εικόνα 21). 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 

Εικόνα 20. Οι διαφορές στην µορφολογ

τρόπο ποσοτικοποίησής τους (DNA ladder)  

ία µεταξύ του αποπτωτικού και του 

νεκρωτικού κυτταρικού θανάτου. Τα κύτταρα που πεθαίνουν ώς απόκριση σε οξύ 

τραυµατισµό και καταστροφή ιστού, υπόκεινται σε νέκρωση και παρουσιάζουν 

ποικίλες µορφολογικές διαφοροποιήσεις. Τυπικά το κύτταρο αυξάνει σε όγκο, 

διαρρηγνύεται η κυτταρική µεµβράνη του και το κυτταρικό περιεχόµενο 

ΝΕΚΡΩΣΗ

ΑΠΟΠΤΩΣΗ

Κανονική µορφή Αντιστρεπτή διόγκωση Μη αντιστρεπτή διόγκωση Κυτταρική ∆ιάρρηξη

Κανονική µορφή Κυτταρική συπκύκνωη Θραυσµατοποίηση ∆ευτερογενής νέκρωση

Μιτοχονδριακές αλλαγές

∆ιατήρηση δοµής χρωµατίνης

Μεµβρανική αλλοίωση

∆ιατήρηση µιτοχονδριακής δοµής

Πυρηνικές αλλαγές

Ακεραιότητα µεµβρανών

Αποπτωτικά σωµάτια

ΝΕΚΡΩΣΗ

ΑΠΟΠΤΩΣΗ

Κανονική µορφή Αντιστρεπτή διόγκωση Μη αντιστρεπτή διόγκωση Κυτταρική ∆ιάρρηξη

Κανονική µορφή Κυτταρική συπκύκνωη Θραυσµατοποίηση ∆ευτερογενής νέκρωση

Μιτοχονδριακές αλλαγές

∆ιατήρηση δοµής χρωµατίνης

Μεµβρανική αλλοίωση

∆ιατήρηση µιτοχονδριακής δοµής

Πυρηνικές αλλαγές

Ακεραιότητα µεµβρανών

Αποπτωτικά σωµάτια
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απελευθερώνεται στον µεσοκυττάριο χώρο προκαλώντας φλεγµονώδ  αντίδραση. 

Παράλληλα, η απελευθέρωση τοξικών παραγόντων από το νεκρωµένο κύτταρο, 

µπορεί να προκαλέσει νέκρωση σε γειτονικά κύτταρα.  

 

η

  
 

ικόνα 21. Οι µορφολογικές αλλαγές στον κυτταρικό πυρήνα σε 

 

Η αποπτωτική διαδικασία κατέχει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

οργανισ

a

 διατήρηση της οµοιόστασης των 

αναπτυ

1985).  

 
Ε
ένα αποπτωτικό κύτταρα (συµπύκνωση της χρωµατίνης, διάσπαση 
του πυρήνα). 

 

µού. 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 (Willi ms and Bell, 

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

Ο κυτταρικός θάνατος χρησιµεύει στη

σσόµενων 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). Στο αναπαραγωγικό σύστηµα, ο κύκλος 

του ενδοµητρίου αντανακλά την γέννηση και τον θάνατο των κυττάρων του 

ενδοµητρίου κατά την εκκριτική, προ έµµηνο και έµµηνο ρύση (Cornillie et al., 
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Επιπλέον, τα ζώα έχουν αναπτύξει µηχανισµούς για να προστατεύονται από 

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

µολυσµ

κι εποµένως είναι 

π ν

οπάτι κυτταρικού θανάτου 

ο

ένα κύτταρα αρχίζουν να παράγουν προϊόντα του ιού, αναγνωρίζονται από τα 

Τ κύτταρα ως ξένα σώµατα και θανατώνονται (Ameisen, 2002). .  

 Η σηµαντικότητα του προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου έγκειται στην 

ποικιλλία των συστηµάτων και των ιστών όπου εµπλέκεται, 

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 

Alzheimer και η νόσος του Parkinson έχουν συνδεθεί µε τον πρόωρο θάνατο των 

αντίστοιχων νευρώνων (Jenner, 1989). Ο θάνατος των Τ κυττάρων σε ασθενείς µε 

σύνδροµο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS) µοιάζει µε τον φυσιολογικό 

κυτταρικό θάνατο. Επιπλέον, η απορύθµιση του προγραµµατισµένου κυτταρικού 

θανάτου µ ορεί να συµµετέχει στη δηµιουργία νοσηµάτω  του ανοσοποιητικού 

συστήµατος. Για παράδειγµα, η επιβίωση Τ και Β κυττάρων που δρουν αυτόνοµα 

δηµιουργεί αυτοάνοσα νοσήµατα (Ameisen et al, 2003). 

 Τα κυριότερα αποπτωτικά µονοπάτια µπορούν να ενταχθούν σε δύο κύριες 

κατηγορίες: α) Το ενδογενές (ή µιτοχονδριακό) µον

χαρακτηρίζεται από την έναρξη της απόπτωσης ως αποτέλεσµα διαταραχής της 

ενδοκυτταρικής οµοιόστασης. Στο µονοπάτι αυτό τα µιτοχόνδρια έχουν κρίσιµο ρόλο 

στην εκτέλεση του κυτταρικού θανάτου. Μια σειρά από αποπτωτικές πρωτεϊνες, που 

βρίσκονται στο εσωτερικό των µιτοχονδρίων, απελευθερώνονται από αυτά, όταν ένα 

αποπτωτικό σήµα δώσει το ερέθισµα (Ashe & Berry, 2003). Τέτοιες πρωτεϊνες είναι 

το κυτόχρωµα c και η Smac/DIABLO (Du et al., 2000; Verhagen et al., 2000), οι 

οποίες ενεργοποιούν στη συνέχεια συγκεκριµένες κασπάσες, καθώς και τον 

Παράγοντα Επαγωγής της Απόπτωσης  (AIF, apoptosis inducing factor), ο οποίος 

µεταναστεύει στον πυρήνα και προκαλεί την θραύση τ υ DNA  (Susin et al., 1999; 

Lorenzo et al., 1999)  β) Το εξωγενές µονοπάτι αντιλαµβάνεται την έναρξη της 

απόπτωσης µέσω σύνδεσης µορίων-σηµάτων σε µεµβρανικούς υποδοχείς ΄΄θανάτου΄΄ 

(death receptors-DR). Τα δυο καλύτερα µελετηµένα µοντέλα είναι 1) του υποδοχέα 

Fas µε τον προσδέτη FasL (Fas Ligand) και 2) του υποδοχέα TNFR µε τον αντίστοιχο 

προσδέτη TNF (Tumor Necrosis Factor). Η σύνδεση του εκάστοτε προσδέτη 

προκαλεί, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, την ενεργοποίηση µορίων στο εσωτερικό 

του κυττάρου (προκασπάσες, IKK-inhibitor of κΒ kinase complex) και την έναρξη 
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αποπτωτικών σηµατοδοτικών µονοπατιών (Kaufmann.and Hengartner, 2001, 

Hengartner 2000) (Εικόνα 22).  

 Τέλος, ο ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53, φαίνεται να συµµετέχει και αυτό 

στα µονοπάτια της απόπτωσης αφού

τ

 η ενεργοποίησή του µετά από καταστροφή του 

NA πD ροκαλεί την περαιτέρω ενεργοποίηση της προ-αποπτωτικής πρωτεϊνης Bax 

και κατά συνέπεια τον κυτταρικό θάνατο (Wood & Youle, 1995).. Μια σειρά 

γονιδίων που συµµετέχουν στην απόπτωση βρίσκονται υπό τη ρύθµιση του p53 

(Polyak et al., 1997). 

 

 
Εικόνα 22. Τα κύρια αποπτωτικά µονοπάτια. 

 
1.4.3. Η Απόπτωση σ λισης. 
 

Εξ’ορισµού, οι άµεσες αλλά και χρόνιες βλάβες του Νευρικού Ιστού ως 

ειών που 

τον Νευρικό Ιστό – Μηχανισµοί Νευροεκφύ

 

απόκριση σε ένα τοξικό παράγοντα επιφέρουν µια σειρά κυτταρικών ενεργ

καταλήγει στον άµεσο ή τον καθυστερηµένο θάνατο των νευρώνων, τον αποπτωτικό 

κυτταρικό θάνατο, και εντέλει την νευροεκφύλιση µιας δοµής του Νευρικού 

Συστήµατος. Οι νευροεκφυλιστικές νόσοι εποµένως, χαρακτηρίζονται µορφολογικά 

από την προοδευτική απώλεια κυττάρων σε συγκεκριµένους ευπαθείς νευρικούς 

πληθυσµούς του ΚΝΣ, συχνά συνοδευόµενων µε συσσώρευση πρωτεϊνών του 

κυτταροσκελετού κι ανάπτυξη γλοίωσης. Στους αιτιολογικούς παράγοντες των 
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νευροεκφυλιστικών νόσων οι περιβαλλοντικοί παράγοντες περιλαµβάνουν φυσικούς 

(µε προεξάχουσα αιτία την φυσιολογική γήρανση), τοξικούς και µικροβιακούς 

παράγοντες, όπως και τραύµατα. Σαν κύριοι ενδογενείς παράγοντες νευροεκφύλισης 

αναφέρονται η υπερδιεγερσιµότητα από το γλουταµινικό οξύ, η εγκεφαλική ισχαιµία, 

η στέρηση αυξητικών παραγόντων από τον ιστό-στόχο, αλλά και το οξειδωτικό στρες 

ή η ελλειπής παραγωγή ενέργειας (Vajda, 2002). Φυσικά, το χρόνιο ή το άµεσο στρες 

είναι σηµαστικός παράγοντας επαγωγής διαδικασιών νευροεκφύλισης. Οι παράγοντες 

αυτοί δρούν συνεργατικά συνήθως, καταλήγοντας στην εκδήλωση  

νευροεκφυλιστικών νόσων. Οι κύριες διαδικασίες που επάγουν την νευροεκφύλιση 

εκκινο  από τις άτωθι αιτίες: 

 Μη φυσιολογική δυναµική πρωτεϊνών µε ελαττωµατική συσσώρευση ή 

αποικοδόµηση πρωτεϊνώ

ύν  κ

ν. 

 γίες και ενεργειακή ανισορροπία. 

καταλήγει σε άνοιγµα 

κι έναρξη ενός 

 

 

 ι η νευρωνική 

από γία για την ανάπτυξη 

η υ ύ

πτωτικά πρωτεϊνικά µόρια. Ωστόσο, στην νευρωνική απόπτωση εµπλέκονται 

κυρίως δύο µέλη της οικογένειας, οι αντι-αποπτωτικές πρωτεϊνες Bcl-2 και Bcl-xL. Η 

 Οδειξωτικό στρες και σχηµατισµός ελευθέρων ριζών. 

Μιτοχονδριακές δυσλειτουρ

 ∆ιεγερσιµοτοξικότητα από διεγερτικά αµινοξέα που 

καναλιών νατρίου κι ασβεστίου, εκπόλωση της µεµβράνης 

καταρράκτη κυτταρικών λειτουργιών που καταλήγει στο κυτταρικό θάνατο. 

Νευροανοσολογικές διαταραχές όπως τοξικότητα κυτοκινών   

Στέρηση αυξητικών παραγόντων (Jellinger, 2003)  

Πως όµως ξεκινά και µε ποιούς µηχανισµούς διαµεσολαβείτα

πτωση που αποτελεί την καθοριστική λειτουρ

νευροεκφύλισης; Η πρώτη ένδειξη ενός τρόπου επαγωγής αυτής της διαδικασίας 

αποτέλεσε  εύρεση του Νε ρικο  Αυξητικού Παράγοντα (Nerve Growth Factor, 

NGF) (Levi-Montalcini and Hamburger, 1949) και η υπόθεση των νευροτροφινών.  

Έκτοτε, και µετά την αποκάλυψη των µονοπατιών Προγραµµατισµένου Κυτταρικού 

Θανάτου στο C. Elegans από τον R. Horvitz, άρχισαν να διαφαίνονται και τα 

µονοπάτια που κατέχουν σηµαντικό ρόλο και στην απόπτωση στο νευρικό σύστηµα 

των θηλαστικών. Σήµερα γνωρίζουµε πλέον πως τα µόρια-κλειδιά της νευρωνικής 

απόπτωσης είναι οι πρωτεϊνες της οικογένειας Bcl-2, µια κατηγορία πρωτεασών 

γνωστές ως Κασπάσες και η πρωτεϊνη Apaf 1 (Αpoptotic protease-activating factor 

1). 

 Στην οικογένεια των πρωτεϊνών Bcl-2 εκφράζονται τόσο προ- όσο κι αντι-

απο
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B ρωτεϊνη εκφράζεται κυρίως κατά την ανάπτυξη κι έπειτα η έκφρασή της 

µειώνεται, αλλά παραµένει υψηλή στο Περιφερικό Νευρικό Σύστηµα. Αντίθετα η 

έκφραση της Bcl-x

cl-2 π

ικασίας, τις Κασπάσες. Αποτελεί σύµπλοκο µε το κυτόχρωµα c και 

οστρωµάτων από µια οµάδα πρωτεασών 

ου ονο

εκδήλωση παθολογικών καταστάσεων, νόσων του Νευρικού συστήµατος, όπως η 

L αυξάνεται κατά την ενήλικη ζωη στο Νευρικό Σύστηµα. Μελέτες 

σε πειραµατόζωα µε έλλειψη των γονιδίων των δύο αυτών πρωτεϊνών (Veis et al, 

1993), αν κι έχουν ανεπτυγµένο νευρικό σύστηµα ωστόσο παρουσιάζουν εκτενείς 

βλάβες σε συµπαθητικούς, κινητικούς κι αισθητικούς νευρώνες, υποδηλώνοντας την 

αναγκαιότητα των πρωτεϊνών αυτών στην κανονική ανάπτυξη του ιστού τόσο κατά 

την εµβρυϊκή ζωή όσο και στον ενήλικα (Michaelidis et al, 1996, Martinou et al, 

1994). Η δράση των δύο αυτών πρωτεϊνών επιτελείται µέσω της αναστολής των προ-

αποπτωτικών πρωτεϊνών της οικογένειας (κι ειδικότερα των προ-αποπτωτικών 

πρωτεϊνών Bax και Bad που εκφράζονται στο νευρικό ιστό εκτεταµένα) (Yuan and 

Yankner, 2000). 

 O παράγοντας Apaf αποτελέι τον συνδετικό κρίκο µεταξύ του µιτοχονδρίου 

και των εκεί ενεργοποιηµένων πρωτεϊνών Bcl-2, µε τα µόρια-εκτελεστές της 

αποπτωτικής διαδ

την Κασπάση 9, ώστε να ενεργοποιήσουν την προ-κασπάση 9 κι αυτή µε την σειρά 

της την κασπάση 3 (Zou et al, 1997). Πειραµατόζωα µε έλλειψη του γονιδίου του 

Apaf (Cecconi et al, 1998) εκδήλωσαν µειωµένη απόπτωση κατά την εµβρυϊκή 

περίοδο µε εκτενή την περικοιλιακή ζώνη. 

 Κατά τη διαδικασία της τυπικής απόπτωσης, όπως αυτή περιγράφηκε 

αρχικά στις αρχές της δεκαετίας του ’70 (Kerr et al, 1972), παρατηρείται πρωτεόλυση 

ενός µεγάλου αριθµού ενδοκυτταρικών υπ

π µάζονται κασπάσες (Martin & Green, 1995). Οι κασπάσες είναι µια 

οικογένεια κυτταροπλασµατικών πρωτεϊνών µε εξειδικευµένη δράση, αφού απαιτούν 

για πρωτεόλυση ορισµένα κατάλοιπα ασπαραγίνης (Αsp) ( Stennicke & Salvesen, 

1998), και µπορούν να αυτοενεργοποιούνται ή να ενεργοποιούνται από άλλες 

κασπάσες στα πλαίσια ενός καταρράκτη αλληλεπιδράσεων.  Μέσω της διαδικασίας 

της πρωτεόλυσης, οι κασπάσες ενεργοποιούν ή αναστέλλουν πρωτεϊνες-στόχους 

υπεύθυνες α) για τις µορφολογικές αλλαγές του κυττάρου (Kothakota et al, 1997), β) 

για τον κυτταρικό θάνατο (Clem et al., 1998), γ) για τον µεταβολισµό του DNA 

(Enari et al., 1998), δ) για τη ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου (Zhou et al., 1998) ή ε) 

για την µετάδοση σηµάτων (Widmann et al., 1998).  

 Οι συνέπειες των ανωτέρω περιγραφέντων κυτταρικών γεγονότων είναι η 
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Νόσος Αλζχάϊµερ (Alzheimer Disease, AD), η Αµυοτροφική Πλάγια Σκλήρυνση 

(Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS), η Νόσος του Xάντιγκτον (Huntington Disease, 

D), ηH  Σκλήρυνση κατά πλάκας (Multiple Sclerosis, MS) και η Νόσος του 

Πάρκινσον (Parkinson Disease, PD). Σε κάθε περίπτωση η αιτιολογία και παθολογία 

είναι απόρροια πολλαπλών παραγόντων από τους προαναφερθέντες.  

 
 
 

Εικόνα 23. Οι κύριες κυτταρικές διεργασίες που ελέγχουν την 
νευρωνική επιβίωση κι απόπτωση.  

 
 

.4.4. Η Απόπτωση στα Επινεφρίδια 

  

Η προσαρµογή του επινεφριδιακού αδένα στις απαιτήσεις του οργανισµού, 

υθµίζεται και από την απόπτωση. Ο επινεφριδιακός αδένας είναι ένα όργανο που 

υφίσταται δυναµικές δοµικές αλλαγές σε φυσιολογικές και παθολογικές συνθήκες 

(Belloni et al., 1978), που συνοδεύονται από ενεργοποίηση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού και του κυτταρικού θανάτου από παρακρινικά ή ενδοκυττάρια 

 
1

ρ
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σήµατα. Είναι φανερό ότι η ρύθµιση της ισορροπίας ανάµεσα στον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό και τον κυτταρικό θάνατο, είναι απαραίτητη για την σωστή 

λειτουρ

ύνδεση µε το µυελό. 

Πράγµ ν

υ φλοιού µε το µυελό, βοηθάει στη ρύθµιση της αποπτωτικής 

διαδικα

ι κ

Α

τάσσονται σε δύο 

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

λο που τα 

ιάφορα µέλη της οικογένειας των πρωτεϊνών της Bcl-2 έχουν πολύ µικρή οµολογία 

στο ατα τα Bcl-2 homology 

H) domains 1-4 (BH1, BH2, BH3, BH4) (Εικόνα 24). Τα τµήµατα BH1, BH2 και 

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

γία και τη διατήρηση της ακεραιότητας του οργάνου.  

Η εξωτερική ζώνη του φλοιού χαρακτηρίζεται από αυξηµένο ρυθµό 

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

παράγονται στην εξωτερική στοιβάδα µεταναστεύουν βαθµιαία προς την εσωτερική 

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

(Kerr, 1972). Οι εξωτερικές ζώνες του φλοιού εµφανίζουν µικρότερο ρυθµό 

απόπτωσης.  

Ο φλοιός των επινεφριδίων βρίσκεται σε στενή σ

ατι, χρωµιόφιλα κύτταρα εντοπίζο ται διάσπαρτα στον φλοιό, όπως και 

κύτταρα του φλοιού είναι διάσπαρτα στο µυελό. Τα κύτταρα του µυελού των 

επινεφριδίων παράγουν πληθώρα νευροπεπτιδίων. Τα νευροπεπτίδια έχουν 

σηµαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση της αποπτωτικής διαδικασίας (Dermitzaki et al, 

2001, 2000, Venihaki et al, 1998). Έχει προταθεί ότι η στενή σύνδεση της εσωτερικής 

στοιβάδας το

σίας στο φλοιό των επινεφριδίων. 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 αυτοκριν κά συστήµατα αι τα 

ρυθµιστικά συστήµατα του οργανισµού (Bornstein et al., 1994).  

 

1.4.5. Μοριακοί µηχανισµοί της πόπτωσης  - Μόρια διαµεσολαβητές 

 

I. Η οικογένεια των αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2  

 

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

σηµαντικό ρόλο στον µηχανισµό της απόπτωσης και κατα

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

δ

 επίπεδο των αµινοξέων, περιέχουν τέσσερα κοινά τµήµ

(B
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πρωτεϊνών, ενώ το BH3 έχει προ-αποπτωτική δράση. Επίσης, περιέχουν ένα 

υδρόφοβο C-τελικό τµή α που έχει προταθεί ότι είναι απαραίτητο για τη σύνδεσή 

τους µε τις ενδοκυττάριες µεµβράνες (Hengartner, 2000) .  

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

Mcl-1, BOO/DIVA, A1/Bfl-1 και NR-13 (Εικόνα 24). 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). 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

µ

 ιππόκαµπο εµβρύων. 

ετά Μ 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, ιδιαίτερα τους συµπαθητικούς νευρώνες 

(Allsopp et al., 1993) καθώς και διαφοροποιηµένα σε νευρώνες κύτταρα PC12 

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

απόπτωσης.  

 

Εικόνα 24. Η οµολογία µεταξύ των πρωτεϊνών που αν
οικογένεια της Bcl-2 και ο ρόλος τους στην αποπτωτική 
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Τα προ-αποπτωτικά µέλη χωρίζονται σε 2 οµάδες: (α) τις πολυτµηµατικές 

πρωτεΐνες (multidomain proteins) στις οποίες περιλαµβάνοντα  και 

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

Nix, BNip3, Noxa και PUMA.  

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

επίσης το υδρόφοβο C- τελικό τµήµα. Μια εξαίρεση είναι η πρω  δεν 

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

αρκετές ισοµορφές του Bax (Zhou et al., 1998).  

 Η οµάδα των «ΒΗ3 domain only» πρωτεΐνών περιλαµ  πρωτεΐνες µε 

µεγάλη ήµα. Το 

τµήµα κή δράση 

των πρωτεϊνών

 Hrk, Nix, BNip3), 

άζεται Bcl-rambo, που περιέχει και τα τέσσερα BH 

τµήµατα

 

πρωτεΐνης

 

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

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

οι αυξάνουν στο 

έγιστο βαθµό. Οι αντι-αποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2 και Bcl-x  φαίνεται ότι 

ι οι: Bax, Bak,

, Bik, Bad, Blk, 

τεΐνη Bcl-xs που

βάνει

 ετερογένεια. Το κύριο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι το BH3 τµ

BH3 φαίνεται να είναι το τµήµα που σχετίζεται µε την προ-αποπτωτι

 αυτών (Chittenden et al., 1995; Hunter and Parslow, 1996). Κάποια 

µέλη περιέχουν και το υδρόφοβο C-τελικό τµήµα (Bik, Blk, Bim

σε αντίθεση µε τις Bid και Bad. Πρόσφατα, ανακαλύφθηκε ένα νέο µέλος της προ-

αποπτωτικής οµάδας που ονοµ

 κι επιπλέον τµήµα µε 250 αµινοξέα, πριν από το υδρόφοβο C- τελικό άκρο 

(Kataoka et al., 2001).  

II. Οι µηχανισµοί δράσης των αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2  

 

 Από την ανακάλυψη στο C. Elegans των πρώτων αντι-αποπτωτικών γονιδίων 

(ced) εως την ταυτοποίηση της  Bcl-2 και των οµολόγων της µέχρι σήµερα, 

πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για την κατανόηση των µηχανισµών δράσης τους. 

Φαίνεται τελικά ότι το 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

την

δράσεις των πρωτεϊνών στην απόπτωση ελαχιστοποιούνται ή 

µ L

συνδέονται και µε άλλες πρωτεΐνες εκτός από τα προ-αποπτωτικά µέλη της 



                                                                                                                                                 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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 πρωτ ΐνη της p53, τη  prion 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 ερεθίσµατα. Πράγµατι, οι πρωτεΐνες Bcl-2 και Bcl-xL δρουν ως  

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-x

ε ν

g

σ όπως ή µ

L (Muchmore et al., 1996) έχει µεγάλη 

οµοιότητα µε τις περιοχές διάνοιξης πόρων (pore-formin  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 τις οποίες εντοπίζονται,  η εξωτερικ  µιτοχονδριακή µε βράνη, το 

ενδοπλασµατικό δίκτυο και ο πυρηνικός φάκελος. 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. 

Έχει προταθεί ότι η υπερέκφραση της πρωτεΐνης Bcl-2 αναχαιτίζει τη διάνοιξη οπών 
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στην µιτοχονδριακή µεµβράνη, ενώ αντίθετα η υπερέκφραση της Bax την αυξάνει 

(Susin et al., 1996). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η υπερέκφραση της Bcl-2 ή της Bcl-xL 

αναστέλλει την προ-αποπτωτική δράση του Bax. Πάντως, η µεγάλη ποσότητα της 

πρωτεΐνης Bcl-2, παραδόξως, αναφέρεται να επάγει τον κυτταρικό θάνατο σε 

ορισµένες περιπτώσεις, ενώ αυξηµένες συγκεντρώσεις των πρωτεϊνών Bax και Bak 

έχουν και κυτταροπροστατευτική δράση (Yuan and Yankner, 2000). Μερικές 

δράσεις, αλληλεπιδράσεις και αποπτωτικά µονοπάτια που εµπλέκονται οι πρωτεϊνες 

Bcl, καθώς και η ρύθµιση της δράσης της, αναπαρίστανται στις Εικόνες 25 και 26.  

 

Εικόνα 25. Οι κυτταρικές δράσεις και τα µονοπάτια στα οπόια 
εµπλέκονται οι πρωτεϊνες της οικογένειας Bcl. 
 

III. Η έκφραση της οικογένειας των πρωτεϊνών Bcl-2 στα 

συµπαθοαδρενεργικά κύτταρα  

 

 Είναι πλέον αποδεκτό ότι η απορύθµιση του προγραµµατισµένου κυτταρικού 

θανάτου είναι ένα κρίσιµο στάδιο στην ογκογένεση-νεοπλασία. Πολλές µελέτες, 

έχουν δείξει ότι υπάρχει µεγάλη συχνότητα στην έκφραση της πρωτεΐνης Bcl-2 σε 

AΠΟΠΤΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΚΑΣΠΑΣΩΝ
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καρκίνους που προέρχονται από το νευρικό ιστό. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα 

περισσότερα φαιοχρωµοκυττώµατα εκφράζουν το γονίδιο και την πρωτεΐνη Bcl-2. 

Έτσι, φαίνεται ότι η γενετική ρύθµιση της απόπτωσης είναι κρίσιµη κατά την 

καρκινογένεση. Εκτός των φαιοχρωµοκυττωµάτων και άλλοι νευρογενείς όγκοι 

εκφράζουν τις πρωτεΐνες Bcl-2 όπως τα νευροβλαστώµατα (Reed et al., 1991), οι 

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

σε διάφορες νεοπλασίες (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 στη νεοπλασία 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 στην επιβίωση των νεοπλασµατικών κυττάρων, 

όπως συµβαίνει σε διάφορα λεµφώµατα (Vaux et al., 1988). Η έκφραση του Bcl-2 

έχει χαρακτηριστικά µιας πρωτογενούς χρωµοσωµικής ανωµαλίας (Korsmeyer, 

1992b). Παρόλο που η έκφραση του Bcl-2 δεν είναι ικανή να προκαλέσει µετάλλαξη 

από µόνη της, τα κύτταρα που επιζούν αποτελούν υπόστρωµα για περαιτέρω 

γενετικές µεταλλάξεις. Η απορύθµιση του προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου 

φαίνετα  

και η φαιοχρωµοκυττώµατα πιθανά 

συνεισφέρει στην παθογένεια του όγκου (Wang et al., 1997a).  

 µ τη ς Bc

κυτταρ ένα κύτταρα PC12 εκφράζουν τις πρωτεΐνες 

cl-xs, Bax και Bcl-xL . Η πρωτεΐνη Bax εντοπίζεται κυρίως στο κυτταρόπλασµα και 

τα µε

ι πως είναι ένα κρίσιµο στάδιο στη δηµιουργία των φαιοχρωµοκυττωµάτων

συχνή έκφραση της πρωτεΐνης Bcl-2 στα 

Πολλά από τα έλη ς οικογένεια της l-2 εκφράζονται και στην 

ική σειρά PC12. Τα διαφοροποιηµ

B

σ µβρανικά κλάσµατα. Η πρωτεΐνη Bcl-xs βρίσκεται µόνο στο κυτταρόπλασµα 

και η πρωτεΐνη Bcl-xL στις µεµβράνες υψηλού µοριακού βάρους.  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 κυτταρική διαφοροποίηση των PC12 κυττάρων σε 

συµπαθητικούς νευρώνες συνήθως συνοδεύεται και από αύξηση στην πρωτεΐνη Bcl-

2. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πρωτεΐνη Bcl-2 αναστέλλει τον κυτταρικό 

θάνατο. Η παρουσία των πρωτεϊνών της οικογένειας της Bcl-2 δεν ενέχεται πάντοτε 
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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. 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). 

Παρόλα αυτά, ο βαθµός αναστολής της απόπτωσης από την πρωτεΐνη Bcl-xL είναι 

διαφορετικός ανάλογα µε το ερέθισµα. (Lindenboim et al., 1998). 

 

 
Εικόνα 26. Η ρύθµιση της απόπτωσης από τις πρωτεϊνες Bcl-2. Σ’ ένα ζων 
κύτταρο, οι προ-αποπτωτικές πρωτεϊνες Bax, Bak, και BH3-only 
ανταγωνίζονται µε αντι-αποπτωτικές όπως η Bcl-2. Σε απόκριση σε 
αποπτωτικό ερέθισµα, τα µέλη των πρωτεϊνών BH3-only ενεργοποιούνται 
µε µεταγραφική ρύθµιση (Bax, Noxa, Puma), αλλαγή κυτταρικής εντόπισης 
(Bim, Bmf), αποφωσφορυλίωση (Bad), ή πρωτεόλυση (Bid). Οι 
ενεργοποιηµένες πρωτεϊνες BH3-only εµποδίζουν τα αντι-αποπτωτικά µέλη 
της οικογένειας Bcl-2 στην αναστολή των προ-αποπτωτικών µελών. 
Επιπροσθέτως, ίσως επάγουν άµεσα µια αλλαγή διαµόρφωσης των Bax και 
Bak, που ακολούθως ολιγοµερίζονται κι εισέρχονται στο µιτιχόνδριο 
σχηµατίζοντας πόρους, είτε µόνοι τους είτε σε συνεργασία µε το σύµπλοκο 
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PSP (permeability transition pore complex). Συνέπεια των ανωτέρω 
γεγονότων είναι η απελευθέρωση προ-αποπτωτικών παραγόντων από το 
εσωτερικό του µιτοχονδρίου στο κυτταρόπλασµα, όπως το κυτόχρωµα c 
που συµβάλλει στο σχηµατισµό του αποπτοσώµατος και την επακόλουθη 
ενεργοποίηση του καταρράκτη κασπασών. 
 

1.5. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΚΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ  

 

 Με τον όρο κυτταρική σηµατοδότηση στο κυτταρικό επίπεδο εννοούµε την 

µεταφορά του  σήµατος από το εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό του κυττάρου. 

Ένας απλός τρόπος σηµατοδότησης είναι η ύπαρξη ενός καναλιού που επιτρέπει την 

είσοδο ή την έξοδο ιόντων. Τα ιόντα αυτά αλλάζουν το ηλεκτρικό δυναµικό των 

κυττάρων που εν συνεχεία µεταβιβάζουν το σήµα κατά µήκος του κυττάρου. Πιο 

πολύπλοκη είναι η κατάσταση στην περίπτωση της αλληλεπίδρασης υποδοχέα µε 

προσδέτη και την έναρξη πολλαπλών ενδοκυττάριων γεγονότων, όπως οι 

φωσφορυλιώσεις από κινάσες της τυροσίνης και/ή κινάσες σερίνης θρεονίνης. Οι 

διαδοχικές αυτές φωσφορυλιώσεις αλλάζουν την δραστικότητα ενζύµων και την 

διαµόρφωση άλλων πρωτεϊνών, µε αποτέλεσµα την αλλαγή της κυτταρικής 

δραστηριότητας και της γονιδιακής έκφρασης. 

 

κατηγο

  

ς  

, 

r 

ι 

 

 

  κυττάρου σε GΤΡ-δεσµευόµενες 

χαρακτηρίζεται από 7 διαµεµβρανικές 

περιοχές και καλούνται και οφιοειδείς υποδοχείς. Παραδείγµατα αποτελούν οι 

Οι υποδοχείς που δύναται να σηµατοδοτούν κατατάσσονται στις εξής  

ρίες: 

Υποδοχείς που διαπερνούν την κυτταρική µεµβράνη κι έχουν ενδοκυττάρια

ενζυµική δραστικότητα. Περιλαµβάνουν  τους υποδοχείς Κινάσης τη

Τυροσίνης (tyrosine kinases, πχ  υποδοχείς των PDGF, EGF FGF)

φωσφατάση της τυροσίνης (tyrosine phospatase, πχ CD-45 [cluste

determinant-45]), γουανυλικής κινάσης και κινάσες σερίνης/θρενίνης (πχ ο

υποδοχείς TGF-β και ακτιβίνης). Οι υποδοχείς µε ενδογενή δραστικότητα

κινάσης της τυροσίνης µπορούν να αυτοφωσφορυλιώνονται αλλά και να

φωσφορυλιώνουν άλλα υποστρώµατα  

ποδοχείς που συνδέονται εσωτερικά τουΥ

και υδρολυτικές πρωτεϊνες (γνωστές ως G-πρωτεϊνες). Όλοι οι υποδοχείς 

αυτής της κατηγορίας έχουν δοµή που 
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αδρενεργικοί υποδοχείς αλλά κι αρκετοί υποδοχείς ορµονών (του γλυκαγόνου, 

της αγγειοτενσίνης, της αγγειοπρεσσίνης και της βραδυκινίνης, του CRH) . 

 Υποδοχείς ενδοκυττάριοι που µετά την είσοδο του µορίου-προσδέτη 

µετατοπίζονται στον πυρήνα και δρούν ως µεταγραφικοί παράγοντες (οι 

κλασικοί υποδοχείς των στεροειδών ορµονών). 

 

Oι κατηγορίες των υποδοχέων αυτών και τα σηµατοδοτικά µ νοπάτια που εκκινούν 

από αυτούς, περιγράφονται σχηµατικά και συνοπτικά στην Εικόνα 27. 

 

 ο

Εικόνα 27. Οι 4 κατηγορίες των µεµβρανικών υποδοχέων που 

A. G , ν YΠΟ∆ΟΧΕΙΣ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΜΕ -ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (Επινεφρίνης Γλουκαγόνου Σεροτονί ης) 
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ενεργοποιούνται µε πρόσδεση κατάλληλου προσδέτη (ligand).  
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1.5.1. Υποδοχείς Κινάσης της Τυροσίνης (Receptor Tyrosine Kinases , RTKs) 
  
 Οι πρωτεϊνες που κωδικοποιούν RTKs περιέχουν 4 κύριες περιοχές: 

 Mια εξωκυττάρια περιοχή πρόσδεσης του προσδέτη. 
 Μια ενδοκυττάρια περιοχή µε ιδιότητες κινάσης της τυροσίνης 
 Μια ενδοκυττάρια ρυθµιστική περιοχή 
 Μια διαµεµβρανική περιοχή 

 
Η αµινοξική αλληλουχία των περιοχών κινάσης της τυροσίνης των RTKs είναι υψηλά 

διατηρηµένες µε κείνες των cAMP-εξαρτώµενων πρωτεϊνικών κινασών Α (PKA). 

Μερικές RTKs έχουν µια ένθεση στην περιοχή της κινάσης που καλείται ένθετο 

κινάσης (kinase insert). ∆ιακρίνονται σε 14 υποκατηγορίες ανάλογα των δοµικών 

τους χαρακτηριστικών στην εξωκυττάρια περιοχή που περιέχει περιοχές πλούσιες σε 

κυστεϊνη, λευκίνη,  ανάλογων ανοσοσφαιρινών, καντχερίνης ή επαναλήψεις 

φιµπρονεκτίνης ΙΙΙ. Πολλοί υποδοχείς RTKs ή άλλες κινάσες τυροσίνης που µπορούν 

να συνδεθούν µε µεµβρανικούς υποδοχείς, διαθέτουν ενδοκυττάρια δραστικότητα 

κινάσης της τυροσίνης ώστε να αλληλεπιδρούν κατόπιν φωσφορυλίωσης  µε άλλες 

πρωτεϊνες. Οι άλλες αυτές πρωτεϊνες-υποστρώµατα περιέχουν µια περιοχή 

αµινοξικής αλληλουχίας οµόλογη µιας περιοχής που αναγνωρίστηκε πρώτα στο 

πρωτο-ογκογονίδιο c-Src ενός µετασχηµατίζοντος ρετροϊού. Αυτές οι περιοχές 

καλούνται SH2 (Src homology domain 2). Aκόµα µια περιοχή της c-Src πρωτεϊνης 

παρουσιάζει οµολογία µε µια αλληλουχία που υπάρχει σε πρωτεϊνες µεταγωγής 

σήµατος, η περιοχή SH3. H αλληλεπίδραση της SH2 περιοχής πρωτεϊνών που την 

εκφράζουν µε τους RTKs ή µε υποδοχείς που έχουν ιδιότητες κινάσης της τυροσίνης, 

οδηγεί στ ότητάς τους 

Εικόνα ολιπάση C-γ 

γ), η πρωτεϊνη c-Ras associated GTPase activating protein 

(rasGAP), 

ς και µέλη των Src πρωτεϊνών (Sunderland GM, 2000).  

ην φωσφορυλιωσή τους και στην αλλαγή της ενζυµικής δραστικ

29), καθώς τέτοιες SH2-εκφράζουσες πρωτεϊνες είναι η φωσφ(

(phospholipase C-

η ΡΙ3Κ (phosphatidylinositol-3-kinase), η protein phosphatase-1C 

(PTP1C), καθώ
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Εικόνα 28. Η ρύθµιση της ενεργότητας της κινάσης Src. 

 

1.5.2. Υποδοχείς κινάσης σερίνης/θρεονίνης (Receptor Serine/Threonine Kinases) 

 

 Υπάρχουν αρκετοί υποδοχείς σερίνης/θρεονίνης που δρουν σε µονοπάτια 

µεταγωγής σήµατος. Οι κλασικότεροι είναι οι υποδοχείς Πρωτεϊνικής κινάσης Α 

(Protein Kinase A, PKA) και της Πρωτεϊνικής Κινάσης C (PKC), αλλά και µια ακόµα 

γνωστή κατηγορία είναι οι Mitogen Activated Protein Kinases (MAPKs).  

 Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε πως η δραστικότητα των κινασών 

ρυθµίζεται από µόρια όπως το κυκλικό AMP, το κυκλικό GMP, το Ca++, η 

τριφωσφορική ινοσιτόλη (IP3) και τα διγλυκερίδια.  Την ενεργοποίηση της πρώτης 

πρωτεϊνικής κινάσης συνήθως ακολουθεί ένας καταρρακτης φωσφορυλιώσεων (από 

κινάσες) και αποφωσφορυλιώσεων (από φωσφατάσες) σε διάφορα υποστρώµατα 

(ένζυµα, κανάλια ιόντων, µικροσωληνίσκους, ιστόνες, µεταγραφικούς παράγοντες), 

και τελικός στόχος του µπορεί να είναι η µεταβολή της διαπερατότητας της 

κυτταρικής µεµβράνης, η δραστηριοποίηση ενζύµων, η µεταγραφή γονιδίων και 

σύνθεση πρωτεϊνών, η έκκριση ουσιών από το κύτταρο κ.λπ. 
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 Τα αµινοξέα που φωσφορυλιώνονται είναι η σερίνη, η θρεονίνη και η 

τυροσίνη. Έτσι στα ζωικά κύτταρα υπάρχουν δυο τύποι πρωτεϊνικών κινασών: αυτές 

που στοχεύουν σε κατάλοιπα τυροσίνης (κινάσες τυροσίνης) και αυτές που 

στοχεύουν κατάλοιπα σερίνης και, λιγότερο συχνά, θρεονίνης (κινάσες 

I.

 

ς

χ υ

ς, αυξητικούς παράγοντες και 

ς γ

II. Οι κινάσες ΜΑΡΚ.  
 

οποιήθηκαν λόγω της ενεργοποιησής τους σε 

απόκριση προς κάποιο αυξητικό παράγοντα που διεγείρει τα κύτταρα στην 

σερίνης/θρεονίνης). Η αλληλούχιση του γονιδιώµατος αποκάλυψε ότι περίπου 2% 

των γονιδίων µας κωδικοποιούν πρωτεϊνικές κινάσες.  

 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 (Sunderland GM, 

2000) 

 

 H πρωτεϊνική κινάση C, PKC 

 H PKC αρχικά χαρακτηρίστηκε σαν µια κινάση σερίνης/θρεονίνης που 

ενεργοποιείται στο µέγιστο από την παρουσία της διακυλεγλυκερόλη  (DAG) και των 

ιόντων ασβεστίου. Περιλαµβάνει τουλά ιστον 10 µέλη πο  το καθένα δείχνει 

ιστοειδικότητα κι ενεργοποίηση από λιπίδια και ασβέστιο. Η PKC εµπλέκεται σε 

µονοπάτια µεταγωγής σήµατος από ορισµένες ορµόνε

νευροδιαβιβαστές. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η φωσφορυλίωση του υποδοχέα EGF 

(Epidermal Growth Factor) από την PKC, η οποία µειώνει την ενεργότητα κινάσης 

της τυροσίνη  του υποδοχέα, κι εποµένως και το εύρος των κυτταρικών λειτουρ ιών 

που διαµεσολαβεί ο υποδοχέας αυτός.   

 
 

 Οι κινάσες ΜΑΡΚ ταυτ

καλλιέργεια, εξού και το όνοµα Μιτογόνο-επαγώµενες πρωτεϊνικές Κινάσες 

(Mitogen-activated Protein Kinases, MAPK). Ονοµάζονται και ERK (extracellular-

signal regulated kinases), όπως και microtubule associated protein-2 kinase (MAP-2 

kinase), myelin basic protein kinase (MBP kinase), ribosomal S6 protein kinase 

(RSK-kinase) και EGF receptor threonine kinase (ERT kinase). Όλες αυτές οι 

πρωτεϊνες έχουν κοινές βιοχηµικές ιδιότητες, αλληλοαντιδρούν ανοσολογικά, έχουν 

παρόµοιες αµινοξικές αλληλουχίες και in vitro φωσφορυλιώνουν όµοια 
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υποστρώµατα. Η µέγιστη δραστικότητα των ΜΑΡΚ απαιτεί την φωσφορυλίωση και 

των υπολειµάτων τυροσίνης και των υπολειµάτων θρεονίνης, δείχνοντας µε αυτό τον 

όπο πως δρούν µετά από αυξηµένη ενδοκυττάρια φωσφορυλίωση τυροσίνης αλλά 

Παράγοντες που ενεργοποιούν τις ΜΑΡΚ είναι οι EGF, 

η ς ι

III. sitol-3-Kinase (PI-

K) 

ιτόλες 

την θέση 3 του δακτυλίου της ινοσιτόλης. Η δράση αυτή δηµιουργεί επιπλέον 

υποστρώµατα για την PLC-γ, δηµιουργώντας ένα καταρράκτη νέων µορίων DAG και 

IP3 από την δράση ενός και µόνο ενεργοποιηµένου υποδοχέα RTK.  

τρ

και σερίνης/θρεονίνης. 

PDGF, NGF, υποδοχείς ινσουλίνης, φορβολικοί εστέρες (phorbol esters) µέσω 

ενεργοποίησης της PKC,  thrombin, bombesin και bradykinin (µέσω G-πρωτεϊνών), 

αλλά και οι υποδοχείς NMDA. (N-methyl-D-aspartate, NMDA).  

 Οι MAPK (Mitogen activated protein kinases) κινάσες, αποτελούν εξελικτικά 

συντηρηµένα ένζυµα που συνδέουν υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας µε 

κρίσιµους ρυθµιστικούς στόχους µέσα στο κύτταρο. Οι MAPK ελέγχουν την 

κυτταρική επιβίωση και προσαρµογή σε συνθήκες stress, όπως η ακτινοβολία UV, το 

θερµικό σοκ, το οσµοτικό stress και το ερέθισµα από φλεγµονώδεις κυτοκίνες (Chang 

& Karin, 2001). Με βάσ  συγκεκριµένε  δοµ κές διαφορές οι MAPK χωρίζονται σε 

τρείς υποοικογένειες: α) τις κινάσες που ρυθµίζονται από εξωκυτταρικά σήµατα – 

ΕRKs, β) τις c-Jun N-τελικές κινάσες – JNK και γ) τις p38 κινάσες. Οι JNK και p38 

συχνά οµαδοποιούνται µαζί και χαρακτηρίζονται ως κινάσες που ενεργοποιούνται ως 

απόκριση στο stress (stress-activated protein kinases-SAPK). Κάθε MAPK κινάση in 

vivo έχει ειδικά υποστρώµατα, τους δικούς της ενεργοποιητές και αναστολείς. 

 

 H κινάση της φωσφατιδυλο-3-ινοσιτόλης (Phosphatidylino

3

 

 Η PI3K φωσφορυλιώνεται σε τυροσίνη, κι ακολούθως φωσφορυλιώνει 

διάφορες RTKs. Είναι ετεροδιµερής πρωτεϊνη κι αποτελείται από 2 υποµονάδες, την  

85 kDa υποµονάδα και την 110 kDa υποµονάδα. Η p85 υποµονάδα περιέχει την SH2 

περιοχή που αντιδρά µε τον ενεργοποιηµένο υποδοχέα RTKs ή άλλους υποδοχείς 

συνδεόµενους µε RTKs. H υποµονάδα p85 KDa είναι µη καταλυτική υπµονάδα, 

ωστόσο περιέχει µια περιοχή ανάλογη των πρωτεϊνών µε δράση GTPάσης (GAP 

proteins). Η υποµονάδα 110 kDa φιλοξενεί την ενζυµική δραστικότητα. Η PI-3K, 

συνδέεται και ενεργοποιείται από υποδοχείς των PDGF,  EGF,  ινσουλίνης,  IGF-1, 

και NGF. Η PI-3K µε την σειρά της φωσφορυλιώνει διάφορες φωσφατιδυλινοσ

σ

 - 112 -



                                                                                                                                                 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Πρόσφατα δεδοµένα εµπλέκουν τις κινάσες PI3 (phosphatidylinositide 3’-

OH kinase) και τα φωσφορικά τους παράγωγα στην έναρξη σηµατοδοτικών 

µονοπατιών επιβίωσης στους νευρώνες, ώς απόκριση σε  εξωκυτταρικά ερεθισµάτα 

γ  ς

) και 

ατ’επέ

(Datta et al., 1999). Τα ερεθίσµατα αυτά είναι κυτοκίνες, ινσουλίνη ή τροφικοί 

παράγοντες (π.χ. νευρικός αυξητικός παράγοντας NGF) οι οποίοι προσδένονται σε 

αντίστοιχους υποδοχείς και πυροδοτούν µια σειρά γεγονότων: α) ενεργοποίηση των 

υποδοχέων οδηγεί στη συγκέντρωση PI3Κ ισοµορφών στην εσωτερική επιφάνεια του 

κυττάρου, β) οι ισοµορφές αυτές καταλύουν την δηµιουργία φωσφορικών 

παραγώγων PI3 (PI3,4P; PI3,4,5P), µε τη βοήθεια µορίων ATP, γ) τα φωσφολιπίδια 

που δηµιουργούνται έχουν την ικανότητα να ενεργοποιούν µια σειρά από κυτταρικά 

ενδιάµεσα µόρια, όπως κινάσες τυροσίνης, και µια ποικιλία απο πρωτεϊνικές κινάσες 

σερίνης/θρεονίνης µεταξύ των οποίων και την c-Akt (Rameh & Cantley 1999). 

 Η κινάση Akt (ή PKB) κατέχει ένα ρόλο κλειδί στην κυτταρική επιβίωση. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι αναστέλλει την απόπτωση που προκαλλείται από 

παρά οντες όπω  συνθήκες έλλειψης τροφικών παραγόντων, ακτινοβολία UV, 

καταστροφή του γενετικού υλικού, αποκόλληση από το περιβάλλοντα χώρο, 

διαταραχές του κυτταρικού κύκλου (Datta et al., 1999). Τα θηλαστικά έχουν τρείς 

οµόλογες ισοµορφές (Akt ή Akt1, Akt2, Akt 3), οι οποίες κωδικοποιούνται από 

διαφορετικούς γενετικούς τόπους και έχουν λειτουργική επικάλυψη. Μεταξύ των 

στόχων της Akt είναι πρωτεϊνες που συµµετέχουν σε αποπτωτικά µονοπάτια και η 

φωσφορυλίωση των οποίων διαµορφώνει τη δράση τους, όπως: α) οι προ-

αποπτωτικές πρωτεϊνες, Bad, Βid, Bax (Kennedy et al., 1999). Η φωσφορυλίωση 

αυτών των πρωτεϊνών τις καθιστά ανίκανες να ετεροδιµεριστούν µε τις αντι-

αποπτωτικές Bcl-2, Bcl-xL, αφήνοντας τις δεύτερες ελεύθερες να αναστείλλουν την 

απόπτωση. β) Η Akt φωσφορυλιώνει επίσης µεταγραφικούς παράγοντες όπως τον 

παράγοντα CREB και γ) το σύµπλοκο των ΙΚΚ κινασών (ΙΚΚα, ΙΚΚβ), το οποίο 

είναι υπεύθυνο για την απελευθέρωση του πυρηνικού παράγοντα κΒ (NF-κΒ

κ κταση την µεταγραφή συγκεκριµένων γονιδίων επιβίωσης στον πυρήνα (Datta 

et al., 1999) (Εικόνα 29).   
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ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ 

Εικόνα 29. Το προ-επιβιωτικό µονοπάτι της PI 3-Κινάσης. Επιβιωτικοί 
παράγοντες όπως ο NGF ενεργοποιούν υποδοχείς τυροσίνης-κινάσης, 
ενεργοποιούν την PI3Κ και τελικώς σχηµατίζεται η τριφωσφορική 
ινοσιτόλη. PIP3. Η PIP3 στρατολογεί την κινάση Akt στην πλασµατική 
µεµβράνη όπου κι ενεργοποιείται σαν κατάληξη της φωσφορυλιωσής 
της από την ΡDK. Η Akt στην συνέχεια φωσφορυλιώνει µια σειρά 
πρωτεϊνών µε σηµαντικό ρόλο στην κυτταρική επιβίωση. Οι στόχοι της 
Akt που σχετίζονται µε καταστολή της απόπτωσης περιλαµβάνουν την 
πρωτεϊνη Bad, την caspase-9, αρκετούς µεταγραφικούς παράγοντες, και 
την κινάση GSK-3, η οποία επηρεάζει τον κυτταρικό µεταβολισµό και 
την πρωτεϊνική σύνθεση. 

 
IV. Οι κινάσες ERK1/2 

 

Οι πρωτεϊνικές κινάσες που ελέγχονται από ατα 

(extracellular signal regulated kinase, ERK) είναι µια υποοικογένεια των MAP 

κινασ  -kDa) 

και p

ικτικά 

κατώ καθώς 

και σ

ρά µε 

το αν οτελεί 

κοινό ν αρχή πολλών σηµατοδοτικών µονοπατιών. Η Ras 

ώ η οικογένεια των MEK κινασών είναι οι πρωταρχικοί 

στόχοι ων Raf. Είναι κινάσες µε διπλή ειδικότητα, σερίνης/θρεονίνης και τυροσίνης, 

εξωκυττάρια σήµ

ών. Στην οικογένεια αυτή περιλαµβάνονται οι κινάσες: p44 ή ERK1 (44

42 ή ERK2 (42 -kDa).  

Οι ERK κινάσες είναι πρωτεΐνες που εκφράζονται σε διάφορους εξελ

τερους οργανισµούς (Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster) 

ε κύτταρα θηλαστικών (Nishida and Gotoh, 1993).  

Το µονοπάτι αυτό σηµατοδοτεί την κυτταρική επιβίωση και αλληλεπιδ

τίστοιχο του PI3K/Akt. Η Ras είναι µια πρωτεϊνη πρόσδεσης GTP και απ

 µόριο  βρίσκεται στηπου

ενεργοποιεί την Raf, εν

τ
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και στο σ Ρ

ση στον πυρήνα.  Υποστρώµατα-στόχοι µπορεί να είναι: 

ενεργοπ

F), υποδοχείς οιστρογόνων 

καθώς 

η αντίδραση φωσφορυλίωσης των ERK κινασών κατευθύνεται από 

την προ

 µόριό τους διαθέτουν περιοχή δέ µευσης ΜΑ  κινασών, απαραίτητη για τη 

δέσµευση και ενεργοποίηση των ERKs. H φωσφορυλίωση των ERK1/2 κινασών 

επάγει τον διµερισµό τους, διαδικασία που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της 

ενεργότητας και τη µετατόπι

οιητές της µεταγραφής (p90 RSK, MAPKAP-K1, phosholipase A2), 

µεταγραφικοί παράγοντες (Elk-1, m-myc, Ets-1), πρωτεΐνες STAT (STAT 3), 

πρωτεΐνες προσαρµογείς (Sos), αυξητικοί παράγοντες (EG

και ο παράγοντας CREB και οι κινάσες ΙΚΚ (Downward, 1998; Schaeffer and 

Weber, 1999).  

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  

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 (Blumer and Johnson, 1994, 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 

λίνη (Cano and Mahadevan, 1995).  

 Οι ενεργοποιηµένες ERK1 και ERK2 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 (Cano and Mahadevan, 1995). 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 .  
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Εικόνα 30. Η ενεργοποίηση των κινασών ERK. Η διέγερση των 
υποδοχέων αυξητικών παραγόντων οδηγεί στην ενεργοποίηση των 
µικρών  GTP-προσδενόντων πρωτεϊνών Ras, που εν συνεχεία 
αλληλεπιδρούν µε την κινάση Raf. Η Raf φωσφορυλιώνει κι 
ενεργοποιεί την MEK, µια κινάση διπλής ειδικότητας που 
ενεργοποιεί την ERK µε φωσφορυλίωση στα κατάλοιπα θρεονίνης 
και τυροσίνης (Thr-183 και Tyr-185). Η ERK κατόπιν 
φωσφορυλιώνει µια σειρά πυρηνικών και κυταροπλασµατικών 
πρωτεϊνών. 

 
 
 

V. Η κινάση p38MAPΚ 

 
στάσεις 

stress κ θανάτου 

(Harpe s ε   (Han et 

al., 199 ng et al., 

1997).  ν όµοια 

µε την 8β. Οι ισοµορφές έχουν περίπου 60-74% οµολογία µεταξύ τους, 

στο επίπεδ των αµινοξέων.   

 p38 έχουν διαφορετική κατανοµή στους ιστούς: Οι p38α 

αι 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 

 

Η p38MAP κινάση είναι πρωτεϊνική κινάση που σχετίζεται µε κατα

αι φαίνεται να έχει σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση του κυτταρικού 

r and LoGras o, 2001). Έχουν αποµονωθ ί 4 ισοµορφές της: η p38α

4), η p38β (Jiang et al., 1996), η p38γ (Li et al., 1996) και η p38δ (Jia

Επίσης, έχει αναφερθεί και η ισοµορφή η p38-2, η οποία είναι σχεδό

ισοµορφή p3

ο 

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

Οι ισοµορφές της

κ
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πνεύµο

ς να υποδηλώνει και τις διαφορετικές δράσεις των 

ισοµορ

µ ε ο

ΜΑΡΚ.  

κη για να 

επιτρέψ

νες και στους νεφρούς (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 αυτή 

λαµβάνει µέρος στη ρύθµιση του µεταβολισµού και της λειτουργίας του 

συγκεκριµένου ιστού (Li et al., 1996). Πάντως, η διαφορετική κατανοµή των 

ισοµορφών στους ιστούς, ίσω

φών (Jiang et al., 1996; Jiang et al., 1997; Li et al., 1996).  

Οι ισοµορφές της p38 φωσφορυλιώνονται από τις MAPΚ κινάσες (ΜΚΚs). 

Αυτές οι κινάσες φαίνεται να έχουν διπλή ιδιότητα, διότι φωσφορυλιώσουν τις 

ισοµορφές της p38 στην θρεονίνη και στην τυροσίνη (Han et al., 1996). Η 

ενεργοποίηση των ΜΚΚs ρυθµίζεται από διαφορετικά εξωκυττάρια σήµατα και είναι 

πιθανόν να εξαρτάται από τον κυτταρικό τύπο. Οι MKKs που λαµβάνουν µέρος στη 

φωσφορυλίωση της p38, είναι η MKK6, MKK4, MKK3 και MKK3-β. Η MKK3 

φαίνεται να είναι ο δυνα ικότερος νεργ ποιητής της p38 (Enslen et al., 2000; Enslen 

et al., 1998). 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), 

αντίθετα µε την MKK4 η οποία ενεργοποιεί αποκλειστικά την p38

Πολλοί εξωγενείς παράγοντες ενεργοποιούν το µονοπάτι της p38 σε νευρικά 

και µη νευρικά κύτταρα. Πρόσφατα δεδοµένα για το ρόλο της p38 στο κυτταρικό 

θάνατο των νευρώνων, έχουν εξαχθεί από πειράµατα σε διαφοροποιηµένα κύτταρα 

PC12. Η έλλειψη του νευρικού αυξητικού παράγοντα (NGF) στα διαφοροποιηµένα 

PC12 κύτταρα, φαίνεται να ενεργοποιεί την p38 MAP κινάση (Heidenreich and 

Kummer, 1996, 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). Παρ΄ολ΄αυτά η αναστολή του 

µονοπατιού της MAPK, φαίνεται να είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθή

ει 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 αντίστοιχες µελέτες στα µη διαφοροποιηµένα κύτταρα 

PC12 τα οποία οµοιάζουν περισσότερο προς τα φυσιολογικά χρωµιόφιλα κύτταρα 

του µυελού των επινεφριδίων. 
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Συνοψίζοντας τις δράσεις των κινασών, συµπεραίνουµε πως οι πρωτεϊνικές 

κινάσες εµπλέκονται σε όλα τα στάδια τ ς 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) 

η

 

οι πρωτεϊνικές κινάσες C (protein kinase C, PKC).  

ες 

θέσεις ου DNA και ρυθµίζει την µεταγραφή. Ο NF-κB διατηρείται σε ανενεργή 

 πρόσδεσης σε ένα αναστολέα, τον I-

B. Έν

κ ύ  

 

1.5.3. Ο µεταγραφικός παράγοντας NF-κΒ. 

 Ο NF-κB ανακαλύφθηκε µε βιοχηµικά πειράµατα σε Β κύτταρα, και 

συγκεκριµένα στη µελέτη τηε µεταγραφής της κ ελαφριάς αλυσίδας των 

ανοσοσφαιρινών (Νuclear Factor κ chain transcription in B cells). Ο NF-κB είναι 

ετεροδιµερές δύο συγγενών πρωτεϊνών, της p65 (65 kD) και της p50 (50 kD). Οι 

πρωτεϊνες αυτές µοιράζονται µια περιοχή οµολογίας στο αµινο-τελικό τους άκρο που 

απαιτείται για την πρόσδεση στο DNA και τον ετεροδιµερισµό τους. Σε κύτταρα εν 

ηρεµία ο NF-κB βρίσκεται στο κυτταρόπλασµα. Σε απόκριση προς ένα εξωκυττάριο 

σήµα ο NF-κB µετατοπίζεται στον πυρήνα, όπου προσδένεται σε συγκεκριµέν

τ

κατάσταση στο κυτταρόπλασµα λόγω άµεσης

κ α µόριο I-κB προσδένεται στην αµινο-τελική περιοχή της κάθε υποµονάδας 

του ετεροδιµερούς p50/p65, αι µε αυτό τον τρόπο καλ πτεται η αλληλουχία που 

κατευθύνει τον ΝF-κΒ στον πυρήνα. Σε απόκριση σε σήµα, ο I-κB φωσφορυλιώνεται 

σε δύο κατάλοιπα σερίνης στο αµινο-τελικό άκρο από ένα σύµπλοκο κινάσης του Ι-

κΒ (Meffert and Baltimore, 2005, Mattson et al, 2001). Ο φωσφορυλιωµένος I-κB 

αποτελεί πλέον στόχο για αποδόµηση (ubiquitination) στο πρωτεόσωµα (Εικόνα 31 

και Εικόνα 32).  Με αρνητική παλίνδροµο ρύθµιση ελέγχεται η ενεργότητα του NF-

κB, αφού έχει ως πρωτεύον µεταγραφικό στόχο το γονίδιο I-κB.  
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ΣΤΡΕΣ, ΙΣΧΑΙΜΙΑ, 
ΥΠΕΡΙΩΣΗΣ 
 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

ΠΡΩΤΕΟΣΩΜΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Φλεγµονή, Ρύθµιση ανοσοποιητικού, Επιβίωση, 
Πολλαπλασιασµός 

Πρωτεοσωµική  
αποικοδόµηση 

Μετακίνηση µεταξύ πυρήνα-
κυτταροπλάσµατος µη 

φωσφορυλιωµένης µορφής 

Λυµφογένεηση, Ωρίµανση Β κυττάρων 

 

Εικόνα 31. Τα σηµατοδοτικά µονοπάτια του NF-κΒ. 
Κινάση Φωσφατάση Μεταγραφικός Παράγοντας 

- 119 -



                                                                                                                                                 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 το µονοπάτι της 
ινοσιτόλης µε συνεπακόλουθο την ενεργοποίηση της  Πρωτεϊνικής 

µεταγραφικού παράγοντα  NF-κB από την ανασταλτική υποµονάδα. 
Ο NF-κ λλους 
µ αγραφή 

ν σδεση τω ν 
γλυκοκορτικοειδών στον υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών (GR) 
επάγει την απελευθέρωση των θερµοεπαγώµενων πρωτεϊνών (heat 
shock proteins, HSP) και το σύµπλοκο ορµόνης-υποδοχέα 
µετακινείται στον πυρήνα. Εκεί προσδένεται µε τον ΝF-κB 
εµποδίζοντας την µεταγραφική του δραστικότητα στην επαγωγή 
προ-φλεγµονωδών πρωτεϊνών όπως η Ιντερλευκίνη-6 (interleukin-6, 
IL-6). Η δράση αυτή αποτελεί µέρος της αντι-φλεγµονώδους δράσης 
των γλυκοκορτικοειδών. 

 
 

 
Εικόνα 32. Μια πεπτιδική ορµόνη ενεργοποιεί

Κινάσης C (PKC) και την απελέυθερωση µέσω φωσφορυλίωσης του 

B µετακινείται στον πυρήνα, όπου µαζί µε ά
εταγραφικούς παράγοντες (TF), επάγει την µετ
συγκεκριµένων γονιδίω . Η πρό ν αντι-φλεγµονωδώ
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1.5.4. Ο µεταγραφικός παράγοντας CREB. 
 
   

cAMP  cAMP-

αποκρινώ  ν 

φωσφορυλιωµένη µορφή ενός µεταγραφικού παράγοντα που καλείται CRE-

προσδενόµενη πρωτεϊνη ή CREB (CRE-binding protein). Είναι γνωστό ότ η 

πρόσδεση των νευροδιαβιβαστών και των ορµονών σε υποδοχείς συνδεόµενου ε 

Gs πρωτεϊνες ενεργοποιεί το ένζυµο αδενυλικη κυκλάση (adenylyl cyclase), η οποία 

αυξάνει το ενδοκυττάριο cAMP κι ακόλουθη ενεργοποίηση της καταλυτικής 

υποµονάδας της cAMP-εξαρτώµενης κινάσης. Η καταλυτική υποµονάδα εν συνε ία 

µετατοπίζεται στον πυρήνα και φωσφορυλιώνει την Σερίνη-133 της πρωτεϊνης 

CREB. Η φωσφορυλιωµένη πλέον πρωτεϊνη CREB προσδένεται στα γονίδια στόχους 

που φέρουν το ρυθµιστικό στοιχείο CRE κι επίσης αλληλεπιδρά µε  

συνεργοποιητή που καλείται CBP/300,  κι ο οποίος συνδέει τον CREB µε την βασική 

µεταγραφική µηχανή, επιτρέποντας έτσι στον CREB να ρυθµίσει την µεταγραφή 

(Εικόνα 33). Προηγούµενες µελέτες έδειξαν πως η φωσφορυλίωση επάγει µια δο  

αλλαγή στην πρωτεϊνη CREB, αλλά πιο πρόσφατες µελέτες έδειξαν πως ο CBP/P300 

προσδένεται ειδικά στην φωσσφοσερίνη 133 στον ενεργοποιηµένο  CREB. Είναι 

ενδιαφέρον ότι ο ενδοκυττάριος υποδοχέας των στεροειδών ορµονών, δρα αν 

µεταγραφικός παράγοντας χρησιµοποιώντας επίσης τον συνεργοποιητή CBP/P300. 

Tα ευρήµατα αυτά προτείνουν ένα σηµαντικό ρόλο για τον CBP/P300 στην 

απαρτίωση σηµάτων από πολλαπλά σηµατοδοτικά µονοπάτια.  

 
Εικόνα 33. Η ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα CREB. 

Όλα τα γονίδια που η έκφρασή τους ελέγχεται από τον δεύτερο αγγελιοφόρο

περιέχουν µια cis-δρώσα αλληλουχία DNA που καλείται

µενο στοιχείο (cAMP-response element, CRE), το οποίο προσδένει τη

ι 

ς µ

χε

ένα

µική

σ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΥΡΗΝΑΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ 

Α∆ΕΝΥΛΙΚΗ 
ΚΥΚΛΑΣΗ 

ΥΠΟ∆ΟΧΕΑΣ 
ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΣ 

ΜΕ Gs-
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
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Ει
σ
κόνα 34. ∆ιαγραµατική απεικόνιση των κυριότερων νευρικών 
ηµατοδοτικών µονοπατιών που ρυθµ ονται από τις ΜΑΡΚ κι εκκινούν 
από την πρόσδεση του  NGF στον υποδοχέα του TrkA. Ο NGF επάγει την 
αυτοφωσφορυλίωση του υποδοχέα TrkA, ο οποίος παρέχει θέσεις 
πρόσδεσης για µόρια µεταγωγή σήµατος όπως κινάση της 

 [phosphoinositide 3-kinase (PI(3)K] και η πρωτεϊνη Shc. 
ενεργοποιηµένη PI(3)K επάγει τη ενεργοποίηση της Akt µέσω της 

µένης φωσφατιδυλινοσιτόλης καθώς και της φωσφοινοσιτιδο-
µενης κινάσης  (PDK), που µ  την σειρά τ

ενεργοποιεί την Akt. Η φωσφορυλίωση του CREB και του IKK διεγείρει 
την µεταγραφή προ-επιβιωτικών παρ ν, ενώ η φωσφορυλίωση της 
Bad, της Forkhead και της caspase-9 αναστέλλει το προ-αποπτωτικό 
µονοπάτι και 

ίζ

ς 
φωσφοινοσιτόλης
Η 
φωσφορυλιω
εξαρτώ

ν 

ε ης φωσφορυλιώνει κι 

αγόντω

. Σε ένα παράλληλο µονοπάτι,η αλληλεπίδραση Shc–Grb2 
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SOS ενεργοποιεί το µονοπάτι  Ras–Raf–MEK–ERK, καταλήγονταςστην 
ενεργοποίηση της Rsk. Η Bad και ο CREB είναι στόχοι της Rsk, που 
πιθανόν δρώντας συνεργατικά µε την Akt , ενεργοποιεί το µονοπάτι 
επιβίωσης. 
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 Μια σειρά πειραµατικών δεδοµένων, τόσο σε in vitro κυτταρικά συστήµατα, 

όσο και in vivo σε πειραµατόζωα, υποστηρίζουν ότι τα Νευροστεροειδή, µε 

προεξάρχοντα τα  ∆ιϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA), Θειϊκή ∆ιϋδροεπιανδροστερόνη 

(DHEAS) κι Αλλοπρεγνανολόνη (Allo), έχουν νευροπροστατευτικές ιδιότητες 

αναστέλλοντας την κυτταροτοξική δράση διαφόρων νευροτοξικών παραγόντων, όπως 

οι NMDA αγωνιστές (διεγερσιτοξικότητα), τα β-αµυλοειδή πεπτίδια, τα 

γλυκοκορτικοειδή, η στέρηση αυξητικών παραγόντων των νευρώνων και το 

οξειδωτικό στρες/ισχαιµία. Επίσης, κλινικά κι επιδηµιολογικά δεδοµένα 

υποστηρίζουν ότι η ελάττωση των Νευροστεροειδών στον εγκέφαλο αλλά και στο 

Περιφερικό Συµπαθητικό Σύστηµα κατά την  γήρανση, καθώς και κατά το χρόνιο 

στρες ή τις εκφυλιστικές διαδικασίες, σχετίζονται άµεσα µε την νευροεκφύλιση και 

την έκπτωση των νοητικών λειτουργιών που παρατηρούνται στις ανωτέρω συνθήκες.  

 Εν τούτοις, οι µοριακοί µηχανισµοί µε τους οποίους τα ανωτέρω 

Νευροστεροειδή αναπτύσσουν τις κυτταροπροστατευτικές τους δράσεις δεν είναι 

γνωστοί. Η σαφής γνώση των κυτταρικών και µοριακών µηχανισµών δράσης των 

Νευροστεροειδών στην ρύθµιση των διαδικασιών απόπτωσης των νευρικών 

κυττάρων θα παράσχει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την σε επιστηµονική 

βάση χρήση των ουσιών αυτών τόσο στην πρόληψη όσο και στην θεραπευτική 

αντιµετώπιση των εκφυλιστικών φαινοµένων του ΚΝΣ που οφείλονται είτε στην 

γήρανση, είτε στον τραυµατισµό από υποξεία ή ισχαιµία, αλλά και σε εκφυλιστικά 

νοσήµατα, όπως η νόσος του Alzheimer.  

 Η παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή είχε ως στόχο την µελέτη των µοριακών 

µηχανισµών και των σηµατοδοτικών µονοπατιών µε τους οποίους τα Νευροστεροειδή 

εκφράζουν τις κυτταροπροστατευτικές τους δράσεις. Η µελέτη εστίασε στην 

διερεύνηση της δράσης των Νευροστεροειδών DHEA, DHEAS και Allo καθώς κι 

ορισµένων συνθετικών αναλόγων τους στους αποπτωτικούς µηχανισµούς που 

ενεργοποιούνται κατά την κυτταρική επιβίωση-απόπτωση σε συνθήκες στέρησης 

αυξητικών παραγόντων-ορού. Το κύριο κυτταρικό µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε 

είναι η κυτταρική σειρά συµπαθοαδρενεργικών κυττάρων επίµυος, τα κύτταρα PC12. 

Η ανωτέρω κυτταρική σειρά που οµοιάζει µε τα φυσιολογικά χρωµιόφιλα κύτταρα 

του µυελού των επινεφριδίων αλλά χαρακτηρίζεται κι από πολλές κοινές ιδιότητες µε 

τους συµπαθητικούς νευρώνες, προέρχεται από την νευρωνική ακρολοφία (neural 

crest-derived chromaffin-like cells) κι έχει πολλαπλώς χρησιµοποιηθεί και καταξιωθεί 

ως in vitro βιολογικό σύστηµα µελέτης της απόπτωσης και της φυσιολογίας του 
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νευρικού κυττάρου καθώς και της βιοσύνθεσης των Κατεχολαµινών (Greene and 

Rein, 1977, Green and Tischler, 1976, Dermitzaki et al, 2000, 2001). Επίσης 

χρησιµοποιήθηκαν πρωτογενείς καλλιέργειες φυσιολογικών χρωµιόφιλων κυττάρου 

επίµυος αλλά κι ανθρώπου, όπως και νευρικών κυττάρων ιππόκαµπου. Τα 

αναφερθέντα κύτταρα εκτέθηκαν σε συνθήκες απουσίας ορού στα προς µελέτη 

Νευροστεροειδή και τους συνδυασµούς τους. Στο τέλος της επώασης 

προσδιορίστηκαν οι εξής αποπτωτικοί παράµετροι: 

i. O αριθµός των αποπτωτικών και των ζώντων κυττάρων 

ii. Τα επίπεδα του mRNA αλλά και της πρωτεϊνης των αντι-αποπτωτικών 

παραγόντων Bcl-2 και Bcl-xL. 

iii. Το επίπεδο ενεργοποίησης –φωσφορυλίωσης-πυρηνικής µετακίνησης των 

αντι-αποπτωτικών µεταγραφικών παραγόντων NF-κΒ και CREB. 

iv. Το επίπεδο φωσφορυλίωσης των προ-επιβιωτικών κινασών Src, MEK/ERK, 

PI3K/Akt και p38MAPK. 

v. Τα επίπεδα των εκλυόµενων και νεοσυντιθέµενων κατεχολαµινών. 

 Επιπλέον µε πειράµατα πρόσδεσης ραδιοσηµασµένης [3Η]DHEA σε 

αποµονωθείσες κυτταρικές µεµβράνες νευρικών και συµπαθοαδρενεργικών 

κυττάρων, µελετήθηκε η ύπαρξη εξειδικευµένων µεµβρανικών θέσεων σύνδεσης της 

DHEA καθώς και η συµµετοχή τους στις αντι-αποπτωτικές δράσεις της µε την 

χρησιµοποίηση του συµπλόκου DHEA-BSA, ενός µεγαλοµορίου που δεν διέρχεται 

την κυτταρική µεµβράνη. 

 Τέλος, µελετήθηκε η σχέση δοµής-αντιαποπτωτικής δράσης των 

Νευροστεροειδών µε την διερεύνηση της κυτταροπροστατευτικής δράσης µιας σειράς 

συνθετικών αναλόγων των Νευροστεροειδών. 
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                                                                                                          Υλικά και Μέθοδοι. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 

 

 Για την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής χρσησιµοποιήθηκαν 

οι κυτταρικές σειρές PC12, HT22 και Ν2Α, όπως επίσης και ιστοί ιπποκάµπου από 

εγκέφαλο επίµυος και µυός.  

 

1. Κυτταρική σειρά φαιοχρωµοκυτώµατος επίµυος PC12. 

 

Η κυτταρική σειρά PC12 προέρχεται από φαιοχρωµοκύτωµα επίµυος το οποίο 

αναπτύχθηκε σε ακτινοβοληµένους επίµυες είδους New England Deaconess Hospital 

(Warren and Chute 1972). Το φαιοχρωµοκύτωµα είναι καρκινικός όγκος που 

προέρχεται από επινεφριδιακά χρωµιόφιλα κύτταρα. Τα επινεφρίδια είναι µικρά 

όργανα ακριβώς πάνω από τους άνω πόλους των νεφρών. Η νευροεξωδερµικής 

προέλευσης µυελώδης µοίρα ή µυελός των επινεφριδίων, κατέχει ενδιάµεση θέση 

µεταξύ ενδοκρινούς αδένα και αυτόνοµου (συµπαθητικού) νευρικού συστήµατος. 

Εποµένως, τα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων ή χρωµιόφιλα κύτταρα 

κατέχουν διττό ρόλο, ως ενδοκρινικά (περιέχουν κι εκκρίνουν κοκκία 

κατεχολαµινών) αλλά εν µέρει κι ως νευρικά, αφού εκκρίνουν κοκκία κατόπιν 

διεγέρσεώς τους είτε από προγγαγλιακούς χολινεργικούς νευρώνες ή από τους 

µεταγαγγλιακούς συµπαθητικούς νευρώνες του σπλαχνικού νεύρου.  

Τα κύτταρα PC12 καθιερώθηκαν ως µόνιµη κυτταρική σειρά το 1976 από τους 

Greene και Tischler (Green et al., 1976). Τα κύτταρα διαθέτουν µορφολογικά 

χαρακτηριστικά τα οποία προσοµοιάζουν µε αυτά των φυσιολογικών σε διάφορες 

καταστάσεις ανάπτυξης. Τα κύτταρα PC12 όπως κι άλλα φαιοχρωµοκυτώµατα 

συνθέτουν, αποθηκεύουν κι εκκρίνουν κατεχολαµίνες, κυρίως Ντοπαµίνη (DA) και 

Νορεπινεφρίνη (NE) (Greene et al., 1982). Επίσης διαθέτουν χολινεργικούς 

υποδοχείς, στην πλειοψηφία τους νικοτινικοί, ενώ δεν εκφράζουν  λειτουργικούς 

διεγερτικούς υποδοχείς γλουταµινικού (NMDA-Receptors)) αλλά ούτε και 

ανασταλτικούς υποδοχείς γ-αµινοβουτυρικού οξέος (GABAA-Receptors) (Saito et al., 

2003, Hales and Tyndale, 1994). 

 Τα κύτταρα PC12 σε καλλιέργεια απαντώνται είτε ως πλήρως ανεξάρτητα το 

ένα του άλλου, είτε ως συνδεδεµένα σχηµατίζοντας συσσωµατώµατα. . Ένα από τα 

σηµαντικότερα χαρακτηριστικά τους είναι η ικανότητά τους να αποκρίνονται στον 

Νευρικό Αυξητικό Παράγοντα (NGF). H προσθήκη NGF στο θρεπτικό υλικό των 
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PC12 οδηγεί τα κύτταρα που έχουν φαινότυπο φσυιολογικών χρωµιόφιλων 

κυττάρων, σε πληθυσµό µη πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων µε φαινότυπο νευρικών 

συµπαθητικών κυττάρων µε δηµιουργία νευραξόνων και δενδριτικών προσεκβολών 

και ψευδοσυνάψεων. Οι κλώνοι που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από τρεις πηγές 

: από τον Dr. M. Greenberg (Children’s Hospital, Boston, MA), από τον Dr. G. 

Guroff (Section of Growth Factors, NICHD, NIH), και από την American Type 

Culture Collection. Τα χαρακτηριστικά και των τριών κλώνων ήταν πανοµοιότυπα. 

  

 

Εικόνα 1: H κυτταρική σειρά 
PC12 σε καλλιέργεια. a) 
κύτταρα προσκολληµένα 
µεταξύ τους, b) κύτταρα 
ανεξάρτητα ή σχηµατίζοντα 
µικροσυσσωµατώµατα και c) 
κύτταρα που αρχίζουν να 
διαφοροποιούνται προς 
νευρικό φαινότυπο κατόπιν 
επιδράσεως µε NGF 
(500ng/ml θρεπτικού υλικού). 

 

 

 

 

 

 

Καλλιέργεια κυτταρικής σειράς PC12. 

 

Υλικά-Συσκευές. 

 

Θρεπτικό υλικό RPMI1640 (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK). 

Ορός Εµβρύου Βοός, Fetal Bovine Serum (FBS) (GIBCO-BRL, Life Technologies, 

UK). 

Ορός Αλόγου, Horse Serum (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK). 

Πενικιλλίνη-Στρεπτοµυκίνη, Penicillin-Streptomycin (GIBCO-BRL, Life 

Technologies, UK). 

L-γλουταµίνη, L-Glutamine (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK). 
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Ηepes, Ν-2-υδροξυεθυλπιπεραζίνη Ν-2 αιθανοσουλφονικό οξύ (GIBCO-BRL, Life 

Technologies, UK). 

Αλβουµίνη ορού βοός, Bovine Serum Albumin (BSA), (Sigma-Aldritch, USA) 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός Olympus, Japan µε ψηφιακή κάµερα φωτογράφησης 

Nikon. 

Πλάκες αιµατοκυτταροµετρητή Neubauer και Malassez. 

Επωαστικός κλίβανος Forma (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK). 

Φλάσκες καλλιεργειών (Corning & Costar, USA) 

DMSO (Sigma, USA) 

Χρωστική Trypan Blue (Seromed Biochrom, Germany). 

 

Μέθοδος. 

 

Τα κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν σε επωαστικό κλίβανo ρυθµισµένο σε 

θερµοκρασία 37οC, ατµόσφαιρα 5% CO2 / 95% αέρα και υγρασία 100%. Το θρεπτικό 

υγρό καλλιέργειας RPMI 1640 περιείχε 2mM L-γλουταµίνη, 15mM HEPES, 10% 

ορό αλόγου, 5% ορό εµβρύου βοός και 1% αντιβιοτικό διάλυµα 

πενικιλλίνης/στρεπτοµυκίνης σε τελική συγκέντρωση 100 IU/ml πενικιλλίνη και 100 

µg/ml στρεπτοµυκίνη, και pH ρυθµισµένο στο7,4. Τα πειράµατα σε κάθε περίπτωση 

γίνονται σε παρόµοια στάδια ανάπτυξης των κυττάρων. Το υλικό των καλλιεργειών 

ανανεωνόταν κάθε 48 ώρες και την πέµπτη ή έκτη µέρα οι καλλιέργειες των 

κυττάρων PC12 ανακινούνταν έτσι ώστε τα κύτταρα τα οποία δεν αναπτύσσουν 

ισχυρούς δεσµούς µε την επιφάνεια της φλάσκας να ανασηκώνονται κι εποµένως να 

συλλέγονται. Ακολουθεί προσδιορισµός του αριθµού των κυττάρων µε λήψη 10µl 

απο τα ανασηκωµένα κύτταρα σε 90µl Trypan Blue. Ο προσδιορισµός του αριθµού 

των κυττάρων για επίστρωση σε κάθε πείραµα πραγµατοποιόταν µε αριθµησή τους 

σε πλάκα Neubauer ή Mallassez) και την βοήθεια µικροσκοπίου ορατού φωτός, σε 

µεγέθυνση 40x. Όλα ή µέρος των κυττάρων στην κατάλληλη συγκέντρωση 

τοποθετούνταν σε νέες φλάσκες για ανακαλλιέργεια ή στα κατάλληλα υποστρώµατα 

για την εκτέλεση συγκεκριµένων πειραµάτων.  

Τα κύτταρα καταψύχονταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα στους -80οC (κι 

έπειτα από λίγες µέρες σε υγρό άζωτο), έτσι ώστε να διατηρούνται σε χαµηλό αριθµό 

γενεεών και τα πειράµατα να πραγµατοποιούνται στην ιδια φάση της λογαριθµικής 

αύξησης των κυττάρων και περίπου στον ίδιο αριθµό γενιάς. Συγκεκριµένα, 
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κυτταρικό εναιώρηµα συγκεντρώσεως 5x106 κυττάρων τοποθετούνταν σε σωληνάρια 

βαθιάς κατάψυξης, και τους προστίθεται στάγδην υπό συνεχή ανάδευση 1 ml 

κατάλληλου για κατάψυξη θρεπτικού υλικού, το οποιο περιέχει RPMI 1640, ορό 

εµβρύου βοός και DMSO σε αναλογία 7:2:1. Ενώ η κατάψυξη των κυττάρων 

πραγµατοποιείται σταδιακά ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητά τους, η απόψυξη 

τους οφείλει  να είναι γρήγορη κι άµεση. Τα κατεψυγµένα σωληνάρια µε τα κύτταρα 

θερµαίνονταν στους 37οC κι άµεσα διαλύονταν σε θρεπτικό υλικό καλλιέργειας ιδίας 

θερµοκρασίας. Ακολουθούσε φυγοκέντρηση σε 1500 στροφές ανά λεπτό για 10 

λεπτά και επανακαλλιέργεια όπως παραπάνω. 

 Το θρεπτικό υλικό απουσία ορού δεν περιείχε κανένα από τα δύο είδη ορού, 

αλλά ήταν εµπλουτισµένο µε αλβουµίνη ορού βοός (BSA) σε τελική συγκέντρωση 

0,1% κ.β.  

 

2. Κυτταρική σειρά γλοιώµατος εγκεφάλου επίµυος Ν2Α. 

 

 Τα κύτταρα Ν2Α είναι κυτταρική σειρά που προέρχεται από νευροβλάστωµα 

µυός και τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί εκτενώς στη µελέτη της ανάπτυξης και 

διαφοροποίησης του νευρικού ιστού. Τα κύτταρα που χρησιµοποιήσαµε ήταν  

ευγενική προσφορά της ∆ρ. Ρεβέκας Μάτσα, εργαστήριο Βιοχηµείας, του 

Ινστιτούτου Παστέρ Αθηνών, κι εκτός από τα Ν2Α κύτταρα, µας διετέθησαν και 

Ν2Α κύτταρα διαµολυσµένα µε την πρωτεϊνη ΒΜ88. Η πρωτεϊνη ΒΜ88 είναι µια 

χαρακτηριστική, ειδική, πρωτεϊνη των νευρικών κυττάρων που απαντάται τόσο κατά 

την ανάπτυξη όσο και στην ενήλικη µορφή των νευρώνων. Στην κυτταρική σειρά 

Ν2Α έχει δειχθεί ότι η διαµόλυνση µε το cDNA της ΒΜ88 οδηγεί τα κύτταρα σε 

µορφολογική αλλά και βιοχηµική διαφοροποίηση (αποκτούν κυτταροπλασµατικές 

προεκβολές που µοιάζουν µε νευρίτες και δενδρίτες, πιο νευρικό φαινότυπο 

εποµένως, όπως επίσης παρατείνεται ο χρόνος µεταξύ των κυτταρικών διαιρέσεων) 

(Mamalaki A. Et al, 1995). Τα Ν2Α-ΒΜ88 κύτταρα έχει δειχθεί ότι είναι 

ανθεκτικότερα σε παράγοντες που προκαλούν απόπτωση όπως το κεραµίδιο 

(ceramide), πιθανότατα λόγω της αύξησης του χρόνου παραµονής των κυττάρων 

στην G1 φάση του κυτταρικού κύκλου. 
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3. Κυτταρική σειρά αθανατοποιηµένων νευρώνων ιπποκάµπου HT22. 

 

 Η κυτταρική σειρά HT22, η οποία είναι µια ευγενική προσφορά του Dr. David 

Schubert (Molecular Neurobiology Lab, The Salk Institute), προέρχεται από 

αθανατοποιηµένους νευρώνες Ιπποκάµπου. Η κυτταρική σειρά ΗΤ22 είναι γνωστό 

πως δεν εκφράζει ενεργούς ιονοτροπικούς υποδοχείς και δεν δείχνει ευαισθησία στην 

τοξικότητα έναντι διεγερτικών αµινοξέων (Davis and Maher 1994, Schubert et 

al.,2002). O κλώνος ΗΤ22 αποτελεί υποκλώνο του ΗΤ4 (Morimoto and Koshland 

1990).  

 

Καλλιέργεια κυτταρικών σειρών νευρικών κυττάρων (Ν2Α και ΗΤ22). 

 

Υλικά-Συσκευές. 

 

Θρεπτικό υλικό Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) (GIBCO-BRL, Life 

Technologies, UK). 

Ορός Εµβρύου Βοός, Fetal Bovine Serum (FBS) (GIBCO-BRL, Life Technologies, 

UK). 

Πενικιλλίνη-Στρεπτοµυκίνη, Penicillin-Streptomycin (GIBCO-BRL, Life 

Technologies, UK). 

L-γλουταµίνη, L-Glutamine (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK). 

Ηepes, Ν-2-υδροξυεθυλπιπεραζίνη Ν-2 αιθανοσουλφονικό οξύ (GIBCO-BRL, Life 

Technologies, UK). 

Αλβουµίνη ορού βοός, Bovine Serum Albumin (BSA), (Sigma-Aldritch, USA) 

Τρυψίνη, Trypsin (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK). 

Φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα PBS (Sigma-Aldrich, USA). 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός Olympus, Japan µε ψηφιακή κάµερα φωτογράφησης 

Nikon. 

Πλάκες αιµατοκυτταροµετρητή Neubauer και Malassez. 

Επωαστικός κλίβανος Forma (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK). 

Φλάσκες καλλιεργειών (Corning & Costar, USA) 

DMSO (Sigma, USA) 

Χρωστική Trypan Blue (Seromed Biochrom, Germany). 
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Μέθοδος. 

 

 Τα νευρικής φύσεως κύτταρα Ν2Α και ΗΤ22 καλλιεργήθηκαν  σε επωαστικό 

κλίβανo ρυθµισµένο σε θερµοκρασία 37οC, ατµόσφαιρα 5% CO2 / 95% αέρα και 

υγρασία 100%. Το θρεπτικό υγρό καλλιέργειας DMEM περιείχε 2mM L-γλουταµίνη, 

15mM HEPES, 5% ορό εµβρύου βοός και 1% αντιβιοτικό διάλυµα 

πενικιλλίνης/στρεπτοµυκίνης σε τελική συγκέντρωση 100 IU/ml πενικιλλίνη και 100 

µg/ml στρεπτοµυκίνη, και pH ρυθµισµένο στο7,4. Το υλικό των καλλιεργειών 

ανανεωνόταν κάθε 48 ώρες και την πέµπτη ή έκτη µέρα στις καλλιέργειες των 

κυττάρων προστίθενταν 3ml διάλυµα PBS (αφού είχε αποµακρυνθεί το υπάρχον 

θρεπτικό), κι ακολούθως έκπλυση και συλλογή των κυττάρων που ανασηκώνονται µε 

5ml Τρυψίνης κι άµεσα αραιώνονται σε 10ml θρεπτικού υλικού εµπλουτισµένου µε 

ορό εµβρύου βοός (ώστε να ανασταλεί η δράση της τρυψίνης). Ακολουθεί 

προσδιορισµός του αριθµού των κυττάρων µε λήψη 10µl απο τα ανασηκωµένα 

κύτταρα σε 90µl Trypan Blue. Ο προσδιορισµός του αριθµού των κυττάρων για 

επίστρωση σε κάθε πείραµα πραγµατοποιόταν µε την µέθοδο κυτταροµετρίας (µε 

πλάκα Neubauer ή Mallassez) και την βοήθεια µικροσκοπίου ορατού φωτός, σε 

µεγέθυνση 40x.  

 Το θρεπτικό υλικό απουσία ορού δεν περιείχε κανένα από τα δύο είδη ορού, 

αλλά ήταν εµπλουτισµένο µε αλβουµίνη ορού βοός (BSA) σε τελική συγκέντρωση 

0,1% κ.β.  

 

Πρωτογενείς καλλιέργειες. 

 

1. Πρωτογενής καλλιέργεια φυσιολογικών χρωµιόφιλων κυττάρων µυελού 

επινεφριδίων επίµυος 

 

Υλικά. 

 

Θρεπτικό υλικό Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) (GIBCO-BRL, Life 

Technologies, UK). 

Ορός Εµβρύου Βοός, Fetal Bovine Serum (FBS) (GIBCO-BRL, Life Technologies, 

UK). 
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Πενικιλλίνη-Στρεπτοµυκίνη, Penicillin-Streptomycin (GIBCO-BRL, Life 

Technologies, UK). 

L-γλουταµίνη, L-Glutamine (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK). 

Ηepes, Ν-2-υδροξυεθυλπιπεραζίνη Ν-2 αιθανοσουλφονικό οξύ (GIBCO-BRL, Life 

Technologies, UK). 

HBSS: Hanks Balanced Salt Solution (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK) 

Κολλαγενάση τύπου ΙΙ: Collagenase type II (Sigma, USA) 

Τρυψίνη: Trypsin (Sigma, USA) 

∆εοξυριβονουκλεάση τύπου Ι: DNAse type I (Sigma, USA) 

 

Μέθοδος 

 

α) Χειρουργική επέµβαση πειραµατοζώων 

 

 Τα πειραµατόζωα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη θανατώθηκαν 

µε τοποθέτησή τους για τρία λεπτά  περίπου σε αεροστεγή κλωβό που περιείχε ξηρό 

πάγο. Στην περίπτωση των ανθρωπίνων υποκειµένων τα επινεφρίδια προέρχονταν 

από προσφάτως (εντός λίγων ωρών)  αποθανόντων και άµεση αφαιρεσή τους από την 

Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. 

 Αµέσως µετά αφαιρούνταν αµφότερα τα επινεφρίδια τα οποία τοποθετούνταν 

είτε σε διάλυµα HBSS (Hanks Balanced Salt Solution) σε τελική συγκέντρωση 1x, 

περιέχον 50 IU/ml πενικιλλίνη και 50 µg/ml στρεπτοµυκίνη το οποίο είχε 

τοποθετηθεί σε πάγο, ή σε στείρους σωλήνες οι οποίοι εµβαπτίζονται αµέσως σε υγρό 

άζωτο και στη συνέχεια ψύχονταν στους -80οC. 

 

β) Αποµόνωση φυσιολογικών χρωµιόφιλων κυττάρων µυελού επινεφριδίων 

 

 Η διαδικασία που ακολουθεί αποτελεί µια τροποποίηση της µεθόδου των 

Barker et al (1993)  και Tischler et al (1993). Μετά την συλλογή περίπου είκοσι 

επινεφριδίων, κάθε επινεφρίδιο καθαριζόταν από την περιβάλλουσα κάψα και λίπος, 

διχοτοµούνταν ο φλοιός και µε απλή πίεση αποµονώθηκε ο µυελός ο οποίος  

τεµαχιζόταν σε µικρότερα µέρη. Όλοι οι τεµαχισµένοι µυελοί τοποθετήθηκαν σε 

στείρο σωλήνα Corning των 50 ml  που περιείχε υλικό αποµόνωσης των κυττάρων 

αποτελούµενο από HBSS 1x, 0.15% κολλαγενάση, 0,125% τρυψίνη και 2U/ml 
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δεοξυριβονουκλεάση. Στη συνέχεια ο σωλήνας τοποθετήθηκε σε ανακινούµενο 

υδατόλουτρο το οποίο είχε ρυθµιστεί σε θερµοκρασία 37οC και ταχύτητα 75 στροφών 

ανά λεπτό όπου και παρέµεινε για 1,5 ώρα περίπου. Τα υπάρχοντα συσσωµατώµατα 

κυττάρων διαχωρίστηκαν µε πέρασµα από σύριγγα µε βελόνη διαµέτρου 23g. Στο 

µείγµα προστέθηκε ποσότητα ορού εµβρύου βοός σε τελική συγκέντρωση 20% και 

φυγοκεντρήθηκε σε ταχύτητα 500xg για 5 λεπτά. Μετά το τέλος της φυγοκέντρησης 

αφαιρέθηκε το υπερκείµενο υγρό ενώ το ίζηµα των κυττάρων 

επαναδιαλυµατοποιήθηκε σε θρεπτικό υλικό που περιείχε DMEM/HAM F-12 11,75 

g/lit, 10% ορό εµβρύου βοός (FBS), 50 ΙU/ml πενικιλλίνη και 50µg/ml 

στρεπτοµυκίνη, 10 mM L-γλουταµίνη και 15mM Hepes και µετρήθηκε ο αριθµός των 

κυττάρων ανά ml θρεπτικού υλικού. Ποσότητα θρεπτικού υλικού περιέχουσα περίπου 

500.000 κύτταρα ανά οπή τοποθετήθηκε σε τρυβλία 6 οπών τα οποία περιείχαν 

µεταφερόµενο εσωτερικό καλάθι µε ηµιπερατή µεµβράνη από νιτροκυτταρίνη. 

    

2. Πρωτογενής καλλιέργεια ανθρώπινων χρωµιόφιλων κυττάρων επινεφριδίων. 

 

 Ανθρώπινα κύτταρα µυελού επινεφριδίων λαµβάνονται από βιοψία υπό 

ασηπτικές συνθήκες, αποµακρύνονται τα υπολείµµατα επινεφριδιακού φλοιού και ο 

µυελός τεµαχίζεται. Ακολουθεί ενζυµατική λύση του ιστού µε επώαση για 30 λεπτά 

υπό ανακίνηση σε υδατόλουτρο σε θερµοκρασία  37°C µε κολλαγενάση τύπου Ι (1 

mg/ml) και DNase 1 τύπου III (0.1 mg/ml), τα οποία βρίσκονται  διαλυµένα σε 

θρεπτικό  DMEM-F12 (σε αναλογία 3:1). Σε περίπτωση που υπάρχουν µη λυµένα 

τµήµατα του ιστού, επιτελείται και δεύτερη επώαση στις προαναφερθέντες συνθήκες. 

Το κυτταρικό εναιώρηµα φυγοκεντρείται και τα κύτταρα επωάζονται µε λυτικό 

ρυθµιστικό διάλυµα ερυθροκυττάρων (0.145 M NH4Cl) για 1-2 λεπτά στους 4°C. Τα 

κύτταρα φυγοκεντρούνται και τοποθετούνται σε καλλιέργεια σε θρεπτικό DMEM-

F12, παρουσία 10% ορρού αλόγου, 2.5% FBS, 2mM L-Γλουταµίνης, 15mM Hepes 

πενικιλλίνης G (100U/ml) και στρεπτοµυκίνης (0.1mg/ml). 

 

3. Πρωτογενής καλλιέργεια νευρικών κυττάρων Ιπποκάµπου. 

 

 Η πρωτογενής καλλιέργεια κυττάρων ιππόκαµπου από ενήλικο επίµυ, και 

µάλιστα αποκλειστικά  νευρώνων (πυραµιδικών και κοκκωδών νευρικών κυττάρων), 

απαιτεί ιδιαίτερους χειρισµούς και ειδική µεθοδολογία  σε σχέση µε τις πρωτογενείς 
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καλλιέργειες κυττάρων από εµβρυϊκό εγκέφαλο επίµυ. Η ιδιαιτερότητα αυτή έγκειται 

στην πλήρη διαφοροποίηση και αδυναµία αναγέννησης ή πολλαπλασιασµού των 

νευρικών κυττάρων στον ενήλικο εγκέφαλο. Η δυσκολία ανάπτυξης πρωτογενών 

καλλιεργειών από ενήλικο εγκέφαλο συνοπτικά µπορούµε να πούµε ότι οφείλεται 

στην δυσκολία αποµόνωσης ακέραιων νευρώνων, καθαρού διαχωρισµού τους από τα 

λοιπά είδη κυττάρων (κυρίως γλοιακά κύτταρα) και διαχωρισµού από ανασταλτικούς 

για την επιβίωση και ανάπτυξη παράγοντες που υπάρχουν στο ενήλικο ζώο για 

διατήρηση της οµοιόστασης. Επίσης απαραίτητη κρίνεται η αποφυγή οξειδωτικών 

παραγόντων, η χορήγηση των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων και η σωστή 

συγκέντρωση γλουταµινικού οξέος αφού ο ενήλικος ιστός διαφέρει από τον εµβρυϊκό 

στην συγκέντρωση υποδοχέων γλουταµινικού. Η µεθοδολογία εποµένως που  

ακολουθείται για την αποµόνωση και καλλιέργεια νευρώνων ιππόκαµπου από 

ενήλικους επίµυες, έχει ως εξής (όλες οι παρακάτω διαδικασίες γίνονται υπό 

συνθήκες πλήρους ασηψίας προς αποφυγή µολύνσεων των καλλιεργειών): 

 

1. Αποµόνωση Ιπποκάµπου από τον εγκέφαλο επίµυος. 

 

 Ο αποµονωθείς εγκέφαλος αρσενικών ενήλικων επίµυων (3-4 µηνών και 

βάρους 200-300gr) Spraque-Dawley τοποθετείται σε τρυβλίο διαµέτρου 35mm που 

περιέχει παγωµένο τεχνητού εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΤΕΝΥ) ή το κατάλληλο 

θρεπτικό υλικό (HibernateA/B27, Life Technologies, Gibco BRL), και στηρίζοντας 

τον ιστό σε φελιζόλ µε πάγο ώστε να διατηρείται µερικώς σε συµπαγή κατάσταση, 

αποµακρύνεται η παρεγκεφαλίδα και ο µετωπιαίος λοβός και διαχωρίζονται τα δύο 

ηµισφαίρια κατά µήκος του µεσολοβίου.  ∆ιακρίνεται µια άσπρη περιοχή (θάλαµος), 

η οποία αφαιρείται. Στον υπολειπόµενο ιστό διακρίνεται ο Ιππόκαµπος να 

περιβάλλεται από φλοιό, όπου και διαχωρίζεται προσεκτικά. Για όλες τις παραπάνω 

εργασίες χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα χειρουργικά εργαλεία (Fine Science 

Tools). 

 

2. Αποµόνωση κυττάρων Ιππόκαµπου. 

 

 Οι δύο ιππόκαµποι τοποθετούνται σε θρεπτικό υλικό HibernateA/B27. Το 

HibernateA είναι µια µορφή Neurobasal µε άλατα, γλυκόζη, πυρουβικό, 17 αµινοξέα, 

9 βιταµίνες και επιπλέον προστίθεται 0.5 mM γλουταµίνη από κατεψυγµένο stock, 
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ενώ το Β27 είναι ένα θρεπτικό υλικό χωρίς ορό που περιέχει 20 συστατικά, από την 

Life Technologies, Gibco BRL. Ο αποµονωµένος ιππόκαµπος µεταφέρεται σε 

αποστειρωµένο χαρτί και κόβεται σε φέτες πάχους 0.5mm, κάθετα στον επιµήκη 

άξονα. Ακολούθως µεταφέρεται σε  δοχείο που περιέχει 5ml HibernateA/Β27 στους 

4οC. Έπειτα επωάζεται µε ταυτόχρονη ανάδευση για 8min στους 30ο C, και οι τοµές 

µεταφέρονται µε µια πιπέτα σε άλλο δοχείο που περιέχει παπαϊνη (Worthington 3119, 

15-23 U/mg protein, από εταιρεία Bioanalytika ή Sigma) στους 30οC. Η παπαϊνη δεν 

ενεργοποιείται µε κυστεϊνη, που βρέθηκε να εµφανίζει κυτταροτοξική δράση, αλλά 

ετοιµάστηκε µε διάλυση 12mg σε 6ml HibernateA, θέρµανση για 5min στους 37ο C, 

στείρο φιλτράρισµα κι αποθηκεύεται στους 4ο C σε σωληνάρια φυγοκέντρου των 

50ml εως και 3 h. Οι τοµές του ιππόκαµπου επωάζονται για 30 min σε υδατόλουτρο 

θερµοκρασίας 30οC, σε περιστρεφόµενη πλατφόρµα στις 170 rpm ώστε να 

διατηρούνται οι τοµές αιωρούµενες. Οι τοµές µεταφέρονται κατόπιν σε σωληνάριο 

των 15ml που περιέχει 2ml HibernateA/B27 στους 30οC. Mετά από 5 min σε 

θερµοκρασία δωµατίου, οι τοµές του ιππόκαµπου περνούν περίπου 10 φορές σε 30s 

από πιπέτα pasteur µε το άνοιγµά της να έχει περάσει από φλόγα ώστε να είναι 0.7-

0.9 mm. Μετά από 2 min που χρειάζονται για την κατακρήµνιση των µεγάλων 

τεµαχίων, το υπερκείµενο µεταφέρεται σε άλλο σωληνάριο. Στο ίζηµα που µένει 

επαναλαµβάνεται άλλες 2 φορές, η κατεργασία επαναδιάλυσης σε 2ml, ανάδευσης µε 

πιπέτα pasteur κι αφού περάσουν 2 min τα δύο υπερκείµενα αναµιγνύονται σε 6ml 

HibernateA/B27 (Brewer et al, 1997). 

 

 

Ποσοτική εκτίµηση της απόπτωσης . 

 

1. Μέθοδος ApoPercentage   

 

Η µέτρηση της κυτταρικής απόπτωσης γίνεται µε την βοήθεια της µεθόδου 

Apopercentage, του οίκου Biocolor, UK. H µέθοδος αυτή αποτελεί ένα σύστηµα 

ανίχνευσης και µέτρησης της απόπτωσης σε προσδεµένα στο υπόστρωµα αλλά και σε 

εναιώρηµα κυττάρων θηλαστικών. Η µέθοδος χρησιµοποιεί µια ειδικά σχεδιασµένη 

χρωστική που εισέρχεται εκλεκτικά στα κύτταρα που οδεύουν προς απόπτωση. 

Συγκεκριµένα, η χρωστική εισέρχεται στα κύτταρα στο σηµείο της απόπτωσης, όπου 
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η φωσφοτιδυλοσερίνη εξέρχεται στην κυτταρική µεµβράνη, και «παγιδεύεται» εντός 

των κυττάρων εως την πλήρη λύση τους. 

Το πειραµατικό µέρος της µεθόδου επιτελείται σε πλάκες 96 οπών µε επίπεδη 

βάση (96-well plates, flat bottom well type), τα οποία επικαλύπτονται µε ζελατίνη 

ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσδεση των κυττάρων. Η χρωστική που χρησιµοποιείται 

έχει ένα ισχυρό κόκκινο χρώµα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρατήρηση των 

κυττάρων και η φωτογράφησή τους ακόµα και µε ένα κοινό µικροσκόπιο ανάστροφης 

φάσης. Ο προτεινόµενος χρόνος παραµονής της χρωστικής στα µε τα κύτταρα είναι 

µισή εως µία ώρα. Ο χρόνος αυτός σε συνδυασµό µε την χρήση των 96-well plates 

µπορεί να δώσει γρήγορα αποτελέσµατα µε ταυτόχρονο έλεγχο πολλών δειγµάτων 

ανά διαφορετικά χρονικά διαστήµατα και µε εύρος συγκεντρώσεων των υπό εξέταση 

ουσιών. Έτσι αποτρέπονται οι διαφορές που παρατηρούνται όταν τα κύτταρα µένουν 

για πολλές µέρες υπό καλλιέργεια. 

Στα πειράµατα που έγιναν, µελετήθηκε η χρόνο-εξαρτώµενη και δόσο-

εξαρτώµενη επίδραση των συνθετικών αναλόγων των νευροστεροειδών στο 

φαινόµενο της απόπτωσης. 

Στα πειράµατα αυτά τα συνθετικά στεροειδή, καθώς και οι 

διϋδροεπιανδροστερόνη, διϋδροεπιανδροστερόνης και αλλοπρεγνανολόνη, 

διαλύονται σε θρεπτικό υλικό απουσία ορού σε τελική συγκέντρωση 10
-7
Μ, όσον 

αφορά τα πειράµατα που ελέγχεται η χρονική διάρκεια επίδρασης των 

νευροστεροειδών µας, ενώ σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας θετικός µάρτυρας 

(θρεπτικό υλικό παρουσία ορού) κι ένας αρνητικός µάρτυρας (θρεπτικό υλικό 

απουσία ορού χωρίς κάποιο νευροστεροειδές). Στα πειράµατα όπου ελέγχθηκε η 

απόκριση των κυττάρων σε βαθµίδωση συγκεντρώσεων νευροστεροειδών, και πάλι 

τα νευροστεροειδή διαλύονται σε θρεπτικό υλικό απουσία ορού σε συγκεντρώσεις 

από 10
-4
Μ εως 10

-11
Μ. Σε κάθε περίπτωση επιστρώθηκαν 50.000 κύτταρα ανά well. 

Τα αποπτωτικά κύτταρα χρώζονται κόκκινα ενώ τα ζώντα κύτταρα παραµένουν 

λευκά. Τελικώς, τα κύτταρα εκπλένονται µε Dye Release Reagent (παρέχεται από το 

kit), το οποίο εκλύει την χρωστική από τα κύτταρα από 10 λεπτά ανάδευσης  

µετράται σε Elisa Reader, σε µήκος κύµατος 550nm (µε µήκος κύµατος αναφοράς τα 

620nm).  
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Η µέθοδος ApoPercentage συνοπτικά. 

 

. Κυτταροµετρία Ροής (FACS Ανάλυση).

Εξωτερική πλευρά κυτταρικής
µεµβράνης

Εσωτερική πλευρά κυτταρικής
µεµβράνης

ΖΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟ: ΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗΣ

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

ΤΥΧΑΙΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Φωσφατιδυλχολίνη
και Σφιγγοµυελίνη

Φωσφατιδυλ -
αιθανολαµίνη

Φωσφατιδυλσερίνη Χρωστική
ApoPercentage

Εξωτερική πλευρά κυτταρικής
µεµβράνης

Εσωτερική πλευρά κυτταρικής
µεµβράνης

ΖΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟ: ΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗΣ

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

ΤΥΧΑΙΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Φωσφατιδυλχολίνη
και Σφιγγοµυελίνη

Φωσφατιδυλ -
αιθανολαµίνη

Φωσφατιδυλσερίνη Χρωστική
ApoPercentage

 

2  

Η µέθοδος χρησιµοποιείται στον διαχωρισµό κυττάρων σε οµάδες µε κοινά 

 επιτρέπει την 

 

 

χαρακτηριστικά, όπως το µέγεθος, ο όγκος και το δυναµικό ή το pH των κυττάρων 

(φυσικοχηµικές ιδιότητες). 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, δοµικά 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 κυτταροµετρία ροής (Flow Cytometry) είναι η τεχνολογία που

ταυτόχρονη µέτρηση πολλαπλών φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών ενός κυττάρου ή 

αλλου µορίου (π.χ. κυτταρικών οργανιδίων, διαλυτής πρωτεϊνης, βακτηριδίου κλπ). 

τικών ενός κυττάρου ή 

αλλου µορίου (π.χ. κυτταρικών οργανιδίων, διαλυτής πρωτεϊνης, βακτηριδίου κλπ). 
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Οι µετρήσεις αυτές γίνονται σε κάθε κύτταρο ή µόριο που βρίσκεται σε ροή και 

περιβάλλεται από ένα σύστηµα περιρροής. 

  

Χρώση µε Ανεξίνη V (Annexin V) και Iωδιούχο Προπίδιο (Propidium Iodide)  

 

 Η αρχή της µεθόδου στηρίζεται στην ειδική χρώση των αποπτωτικών 

κυττάρων µε την χρωστική Annexin V και ταυτόχρονα µε την χρώση των 

νεκρωτικών κυττάρων µε Ιωδιούχο Προπίδιο. Έτσι εκτιµάται το ποσοστό 

αποπτωτικών (πρώϊµης και όψιµης απόπτωσης) και νεκρωτικών κυττάρων ως προς τα 

ζώντα φυσιολογικά κύτταρα. Η χρωστική είναι συζευγµένη µε ειδικό φθορίζον 

αντίσωµα (FITC) για την ακριβή ποσοτικοποίηση των δειγµάτων. 

 Κατά την εκτέλεση του πειράµατος, µετά από 24 ώρες επώασης µε τα υπό 

µελέτη Νευροστεροειδή (σε θρεπτικό υλικό απουσία ορού και τους αντίστοιxoυς 

µάρτυρες), τα κύτταρα συλλέγονται, φυγοκεντρούνται και επαναδιαλύονται σε ειδικό 

ρυθµιστικό διάλυµα όπου και προστίθεται η Aνεξίνη και το Iωδιούχο Προπίδιο. 

Ακολουθεί επώαση 15 λεπτών, έκπλυση της χρωστικής και µέτρηση σε 

κυτταροµετρητή ροής. 

 

Υλικά- Συσκευές 

 

Αnnexin V και ιωδιούχο προπίδιο (Propidium Iodide, PI) kit (BD Biosciences 

Pharmingen, San Diego, CA 92121, USA) µε το ANNEXIN V-PΙ KIT ανίχνευσης 

απόπτωσης I (Aριθµός προϊόντος: 559763) που περιέχει: 

Annexin V-PΙ σε ρυθµιστικό διάλυµα 50 mM Tris (pH 8.0) µε 80 mM NaCl, 0.2% 

BSA, 1 mM EDTA, 0.09% (w/v) sodium azide. 

Ρυθµιστικό διάλυµα πρόσδεσης Annexin V , 10X  (50 ml)  

Φυγόκεντρος (Jouan CR422, France) 

Κυτταροµετρητής Beckton-Dickinson FACSArray (Beckton-Dickinson, Franklin 

Lakes, NJ) 

Software προγράµµατα CELLQuest (Beckton-Dickinson) και ModFit LT (Verify 

Software, Topsham, MN) 
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Μέθοδος 

 

 Η µέθοδος βασίζεται στην ιδιότητα της Annexin V να δεσµεύεται στα 

φωσφολιπίδια φωσφατιδυλοσερίνης, τα οποία κατά την κυτταρική απόπτωση 

µεταφέρονται από το εσωτερικό στρώµα λιπιδίων της µεµβράνης στο εξωτερικό 

εξωτερικό.  Η έκθεση των µορίων φωσφατιδυλοσερίνης στην επιφάνεια των 

κυττάρων συµβαίνει κατά τα αρχικά στάδια της απόπτωσης, εποµένως η Annexin V-

FITC σηµαίνει τα  πρώιµα αποπτωτικά κύτταρα. Τα κύτταρα που βρίσκονται στα 

τελικά στάδια της απόπτωσης ή τα οποία είναι νεκρά,  είναι θετικά σε ιωδιούχο 

προπίδιο, επειδή, όντας διαπερατή η µεµβράνη τους, επιτρέπει στο ιωδιούχο προπίδιο 

να εισέρχεται στον πυρήνα, όπου προσδένεται και χρώνει το γενετικό υλικό (Vermes 

et al., 1995).  

 Για την εκτέλεση της µεθόδου τα κύτταρα συλλέγονται από τα δοχεία 

καλλιέργειας µη ενζυµατικά (χωρίς τη χρήση θρυψίνης), αλλά µε απόξεση ή 

ανακίνηση. Σε σύντοµο διάστηµα γίνεται έκπλυση µία φορά µε  PBS, το οποίο 

περιέχει 1%  αλβουµίνη ορρού βοός (Bovine Serum Albumin, BSA), ενώ 

διατηρούνται συνεχώς στους 4°C. Τα κύτταρα συλλέγονται µε φυγοκέντρηση σε 

1200-1500 rpm και αναδιαλύονται σε ρυθµιστικό διάλυµα µε σύσταση 10 mM 

HEPES, 140 mM NaCl, 5 mM KCl, 1 mM MgCl2, 2,5 mM CaCl2, pH 7,4. Τα 

κύτταρα επωάζονται µε 2 µg/ml Annexin V-FITC ή/και 0,1 µg/ml ιωδιούχο προπίδιο 

για 10 λεπτά στο σκοτάδι σε όγκο 100µl. Ακολούθως προστίθενται 400 µl εκ του 

παραπάνω ρυθµιστικού διαλύµατος και τα δείγµατα εξετάζονται εντός 20 λεπτών µε 

κυτταροµετρία ροής, µε τη χρήση κυτταροµετρητή τύπου Beckton-Dickinson 

FACSArray και αναλύονται µε το πρόγραµµα CELLQuest και ModFit LT. 

 

 

3. Ποσοτικός προσδιορισµός της απόπτωσης των κυττάρων µε τη µέτρηση των 

θραυσµάτων DNA (Cell Death kit) 

 

Υλικά- Συσκευές 

 

Cell death detection ELISA kit (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) που 

περιέχει: 

Τρυβλία επιστρωµµένα µε στρεπταβιντίνη (streptavidin). (Roche, Γερµανία)  
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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) 

 

Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 οπών (Corning & Costar, USA) 

Φωτόµετρο πλακών  ELISA (Dynatech MicroElisa reader Chantilly, VA) 

 

∆ιαλύµατα  

Χρωµογόνο διάλυµα: Κάθε δισκίο ABTS διαλύεται σε 5 ml διαλύτη υποστρώµατος. 

 

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 1000rpm, 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 1000rpm 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 
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εκφράζονται σε φωτοµετρικές µονάδες όπου κάθε µονάδα αντιστοιχεί περίπου σε 

12.000 αποπτωτικά κύτταρα.  

 Η συγκεκριµένη µέθοδος αποτέλεσε τον µάρτυρα ελέγχου της κυρίως 

χρησιµοποιούµενης τεχνικής µέτρησης της απόπτωσης στην παρούσα διατριβή, την 

µέθοδο ApoPercentage. Πολλαπλές επαναλήψεις των µετρήσεων της απόπτωσης και 

µε τις δύο µεθόδους έδειξαν αντίστοιχες τιµές απόπτωσης, χωρίς στατιστικώς 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις 

 

Μέθοδος προσδιορισµού συγκέντρωσης πρωτεϊνών κατά Bradford  

 

Υλικά- Συσκευές 

 

Αλβουµίνη ορρού βοός (Bovine Serum Albumin, BSA) (Sigma USA) 

∆ιάλυµα χρωστικής Coomassie Brilliant blue G-250 : Bio-Rad Protein Assay Reagent 

(Bio-Rad Life Technologies) 

Πλάκες 96 οπών, τύπου ELISA, επίπεδου πυθµένα (Corning & Costar, USA) 

Φωτόµετρο πλακών ELISA (Dynatech MicroElisa reader Chantilly, VA) 

 

Μέθοδος 

 

 Με τη µέθοδο κατά Bradford (Bradford 1976) δύναται ο προσδιορισµός 

κυτταρικών πρωτεϊνών (ολικών, µεµβρανικών ή κυτταροπλασµατικών). Βασίζεται 

στην αντίδραση της χρωστικής Coomassie Brilliant blue G-250 µε τις πρωτονιωµένες 

αµινοµάδες των αµινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, που έχει σαν αποτέλεσµα 

τη µετατροπή της µορφής της χρωστικής µε κόκκινο χρώµα ση µορφή της µε µπλε 

χρώµα. Η µετατόπιση του µέγιστου απορροφήσεως της χρωστικής από τα 465nm σε 

υψηλότερο µήκος κύµατος, 595nm, µπορεί να προσδιορισθεί µε φωτοµετρία. Το 

σύµπλοκο της χρωστικής µε την πρωτεΐνη έχει υψηλό συντελεστή απορροφήσεως, 

παρέχοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο µεγάλη ευαισθησία στη µέθοδο. Η σταθερότητα 

του χρώµατος διατηρείται για µία ώρα. Η ποσοτική εκτίµηση των πρωτεϊνών κάθε 

δείγµατος γίνεται µε τη χρήση πρότυπης καµπύλης, η οποία κατασκευάζεται από την 

ταυτόχρονη µέτρηση δειγµάτων γνωστών συγκεντρώσεων BSA (5-100 µg/ml). Το 

διάλυµα που χρησιµοποιείται για την παρασκευή των διαλυµάτων BSA είναι το ίδιο 

µε το διάλυµα, στο οποίο βρίσκονται διαλυµένα τα υπό εξέταση δείγµατα.  Σε πλάκα 
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96 οπών τύπου ELISA  φέρονται 160µl ανά οπή από κάθε γνωστό και άγνωστο 

δείγµα εις τριπλούν και προστίθενται 40µl του διαλύµατος χρωστικής. Ακολουθεί 

ανάδευση του µείγµατος και µέτρηση της οπτικής πυκνότητας (O.D.) σε µήκος 

κύµατος 595nm σε φωτόµετρο πλακών τύπου ELISA. Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης 

των άγνωστων δειγµάτων υπολογίζεται βάσει της πρότυπης καµπύλης και 

εκφράζονται σε µονάδες µg/ml.  

 

Ποσοτικός προσδιορισµός κυτταρικού πολλαπλασιασµού. 

 

Μέθοδος WST. 

 

Η γενική αρχή στην οποία βασίζεται η µέτρηση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού µε το Cell Proliferation Reagent WST-1 του οίκου  Roche, το 

οποίο χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα µελέτης δράσης των Νευροστεροειδών, 

στηρίζεται στη διάσπαση των αλάτων του τετραζολίου που προστίθεται στο θρεπτικό 

υλικό. Τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιµοποιηθεί τα άλατα του τετραζολίου σε 

τεχνικές µέτρησης του κυτταρικού πολλαπλασιασµού όπως οι τεχνικές ΜΤΤ, ΧΤΤ 

και ΜΤS, στις οποίες κοινή αρχή είναι η διάσπαση του τετραζολίου σε φορµαζάν 

(Formazan) από κυτταρικά ένζυµα. Η αύξηση των ζωντανών κυττάρων συνεπάγεται 

αύξηση της δράσης  των µιτοχονδριακών δεϋδρογονασών κι εποµένως σε µεγαλύτερη 

ποσότητα φορµαζάνης, το έντονο κόκκινο χρώµα της οποίας µετράται µε 

σπεκτροφωτόµετρο πολλαπλής σάρωσης σε µήκος κύµατος από 420-480nm. 

 

Μέθοδος.  

 

Η διαδικασία µέτρησης του κυτταρικού πολλαπλασιασµού µε το WST-1 

Reagent είναι ιδιαιτέρως πρακτική και εύκολη. ∆εν χρησιµοποιούνται ραδιενεργά 

ισότοπα, έχει την ίδια ευαισθησία µε τις µεθόδους ΜΤΤ και ΧΤΤ και δεν απαιτούνται 

βήµατα πλυσιµάτων ή επαναδιαλυτοποίσης, έτσι ώστε να αποφεύγεται η αποκόλληση 

των κυττάρων. Η διαδικασία µέτρησης του κυτταρικού πολλαπλασιασµού αναλυτικά 

έχει ως εξής: 

 Επιστρώνουµε τα κύτταρα (στα δικά µας πειράµατα στρώνουµε 15.000 κύτταρα 

/ well) σε πλάκες 96 οπών. 
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 48 ώρες µετά την επίστρωση των κυττάρων, και αφού έχουν προσδεθεί στη 

βάση, προσθέτουµε τα υπό µελέτη Νευροστεροειδή (ίδιες συνθήκες ανά τριπλέτα 

wells) σε συγκέντρωση 10-7Μ, διαλυµένα σε θρεπτικό υλικό παρουσία ορού. 

 Μετά τον χρόνο δράσης των Νευροστεροειδών, προσθέτουµε 10µl /100µl 

θρεπτικού υλικού από το Cell Proliferation Reagent WST-1, και συνεχίζουµε την 

επώαση των κυττάρων στον επωαστήρα µε θερµοκρασία 37οC. 

 Έπειτα από χρόνο 0,5 εώς 4 ωρών, µετράµε την απορρόφηση σε µήκος κύµατος 

420-480nm, µε µήκος αναφοράς τα 620nm. H οπτική πυκνότητα του κάθε well 

αντιστοιχεί στο ποσοστό του κυτταρικού πολλαπλασιασµού. 

 

Ραδιοανοσολογικός προσδιορισµός (RIA) Κατεχολαµινών. 

 
Υλικά. 
 
Kit µέτρησης Κατεχολαµινών: TriCatTM RIA (RE29395, IBL Immuno Biological 

Lab., Hamburg, Germany) που περιέχει: 

 Λυοφιλοποιηµένη 125Ι-Νοραδρεναλίνη 

 Λυοφιλοποιηµένη 125Ι-Αδρεναλίνη 

 Λυοφιλοποιηµένη 125Ι-Ντοπαµίνη 

 Αντι-ορός Αδρεναλίνης, Νοραδρεναλίνης και Ντοπαµίνης 

 Αντι-ορός καθίζησης 

 Μάρτυρες ελέγχου διαβαθµισµένης συγκέντρωσης για κάθε κατεχολαµίνη . 

Συγκεκριµένα παρέχονται οι συγκεντρώσεις (σε ng/ml): 

 
 

 Σωληνάρια ακετυλίωσης των τριών κατεχολαµινών 

 Πιάτο αποµόνωσης των κατεχολαµινών 

 0.05M HCl 

 Λυοφιλοποιηµένο ένζυµο COMT (Catechol-O-methyltransferase από ήπαρ 

χοίρου) 

 ∆ιάλυµα συνενζύµου S-adenosyl-L-methionine 
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 Ρυθµιστικό διάλυµα Tris-HCL 

 Ρυθµιστικό διάλυµα 1.0Μ NaOH 

 

Υδατόλουτρο 

Φυγόκεντρος (Jouan CR422, France) 

γ-µετρητής ακτινοβολίας (1275 Minigamma, LKB Wallac) 

 

Μέθοδος 

 

 Η µέθοδος που ακολουθείται για τη µέτρηση της ποσότητας των 

κατεχολαµινών βασίζεται στο ραδιοανοσολογικό προσδιορισµό σηµασµένου 

αντιγόνου. Τα µόρια των κατεχολαµινών που υπάρχουν στο δείγµα προσδένονται σε 

ειδικούς, επιστρωµένους µε κατάλληλα αντισώµατα δοκιµαστικούς σωλήνες. 

Ακολούθως προστίθεται συγκεκριµένη ποσότητα ραδιενεργού αντιγόνου µε 125I 

καθώς και αντι-ορός. Τα ραδιενεργά µόρια προσδένονται σε εκείνα τα αντισώµατα 

που έχουν µείνει αδέσµευτα. Στη συνέχεια  κατακρηµνίζονται τα σύµπλοκα αντιγόνο-

αντίσωµα και ραδιενεργό αντιγόνο-αντίσωµα. Αποµακρύνονται τα µη συνδεδεµένα 

ραδιενεργά αντιγόνα και τελικά µετριέται σε µετρητή γ-ακτινοβολίας η ποσότητα της 

ραδιενέργειας. 

 Ειδικότερα, τα κύτταρα καλλιεργούνται σε στείρες πλάκες καλλιέργειας 6 

οπών, καλυπτόµενες µε πολυ-L-λυσίνη σε συγκέντρωση 106 κύτταρα ανά οπή. Τα 

κύτταρα επωάζονται µε τα νευροστεροειδή για διάφορες βραχείες (5-30 λεπτά) και 

µεγαλύτερες (2-48 ώρες) χρονικές περιόδους. 1 mL από το υπερκείµενο θρεπτικό 

υλικό µεταφέρεται σε σωληνάρια που περιέχουν 200µl 0.1 M HCI για την µέτρηση 

και των δύο κατεχολαµινών (το Kit παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης µέτρησης 

και των τριών κατεχολαµινών, ντοπαµίνης, επινεφρίνης και νορεπινεφρίνης). Το 

όξινο περιβάλλον σταθεροποιεί τις κατεχολαµίνες για την φυλαξή τους στους -80οC 

για µακρό χρονικό διάστηµα. 

 Κατά την µέτρηση των Κατεχολαµινών, αρχικά προστίθενται 500µl 

ρυθµιστικού διαλύµατος ΝαΟΗ κι ακολουθεί επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου για 

30 λεπτά µε ταυτόχρονη ανακίνηση. Ακολουθεί προσθήκη 2 ml απιονισµένου νερού 

και 300µl διαλύµατος 0,05HCl, επώαση για 15 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου κι 

έπειτα προστίθονται 25µl φρέσκου διαλύµατος του ενζύµου COMT σε κάθε ένα από 

τα ειδικά, ξεχωριστά για κάθε κατεχολαµίνη, σωληνάρια ακετυλίωσης, στα οποία 
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υπέρχουν σηµασµένα σωληνάρια ολικής ενεργότητας της σηµασµένης κατεχολαµίνης 

(Τ, total activity), µη ειδικής δέσµευσης (NSB, non-specific binding), Bo (µάρτυρας 

Α, χωρίς κατεχολαµίνη) και τα αντίστοιχα µε τους µάρτυρες B-F για την σχεδίαση 

της πρότυπης καµπύλης. Ακολουθεί η πρσθήκη 25µl δείγµατος, ή µάρτυρα ελέγχου ή 

µόνο 0.05M HCl στο σωληνάριο NSB, επώαση στους 37οC για 60 λεπτά, προσθήκη 

50µl της ραδιενεργού κατεχολαµίνης κατά περίπτωση κι ολονύκτια επώαση στους 2-

8οC. Με αυτή την διαδικασία,  οι κατεχολαµίνες µετατρέπονται σε 3-

µεθοξυλτυραµίνη µε την χρήση του αντιδραστηρίου-ενζύµου COMT (που 

παρασκευάζεται φρέσκο κάθε φορά) και µε το συνένζυµο S-αδενοσυλ-L-µεθειονίνη, 

και ταυτόχρονα ακετυλιώνονται προς N-ακυλ-3- µεθοξυλτυραµίνη. Την επόµενη 

µέρα, µε κατακρήµνιση του 125Ιωδιοµένου αντιγόνου µε ένα δεύτερο αντιγόνο και 

φυγοκέντρηση, διαχωρίζεται το δεσµευµένο από το ελεύθερο αντιγόνο. Το ποσό της 

δεσµευµένης ραδιενέργειας των ιζηµάτων µετράται σε µετρητή γ-ακτινοβολίας (1275 

Minigamma, LKB Wallac). Η αναλυτική ευαισθησία της µεθόδου είναι 30 pg/mL για 

την Ντοπαµίνη, και 22 pg/ml για την Νορεπινεφρίνη, ενώ η διακύµανση του 

σφάλµατος εντός της µεθόδου είναι 9,5% για την Ντοπαµίνη, και 7,8% για την 

Νορεπινεφρίνη. Η µεταξύ των δύο κατεχολαµινών διασταυρούµενη ενεργότητα ήταν 

<0,013%. Η µέτρηση των κατεχολαµινών µε αυτή την µέθοδο δεν παρουσιάζει 

στατιστικές διαφορές µε ανάλυση τους µε υγρή χρωµατογραφία υψηλής πίεσης 

(HPLC) (Wassell et al, 1999, Miller et al, 2000, Wassell et al, 1999).  

 

Υπολογισµός αποτελεσµάτων. 

 

 Υπολογίζουµε τον λόγο B/Bo για κάθε µία συνθήκη (δείγµα ή µάρτυρα 

πρότυπης καµπύλης) µε τον τύπο : 

 

%B/Bo=[Aριθµός κρούσεων δείγµατος (cpm)- Αριθµός κρούσεων µη ειδικής 

δέσµευσης (cpm of NSB)]x100 / [Aριθµός κρούσεων Βο - Aριθµός κρούσεων µη 

ειδικής δέσµευσης] 

Υπολογίζουµε επίσης το Βο/Τ και το NSB/T:  

Bo/T%=[Aριθµός κρούσεων Βο- Αριθµός κρούσεων µη ειδικής δέσµευσης (cpm of 

NSB)]x100 / Αριθµός κρούσεων Τ 
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ΝSB/T=[ Αριθµός κρούσεων µη ειδικής δέσµευσης (cpm of NSB)]x100 / Αριθµός 

κρούσεων Τ 

 

 O λόγος %Β/Βο των γνωστών συγκεντρώσεων µαρτύρων και οι γνωστές 

συκεντρώσεις αποτελούν τους άξονες για το γράφηµα της πρότυπης καµπύλης, από 

το οποίο υπολογίζονται και οι συγκεντρώσεις (µg/L) των άγνωστων δειγµάτων. Οι 

συγκεντρώσεις αυτές µπορούν να µετατραπούν σε nmol/L πολλαπλασιάζοντας µε 

5.458 για την αδρεναλίνη, 5.911 για την νοραδρεναλίνη και 6.493 για την ντοπαµίνη. 

Η µέθοδος είναι αξιόπιστη εαν πληρούνται τα κριτήρια : Βmax/T>20% και  

NSB/T<5%. 

 

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 αποµονώνεται ολικό RNA µήκους 0,1 έως 15 kb. 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 cm
2 
και σε συγκέντρωση 150.000 κύτταρα/ cm

2 
. Έπειτα, επωάζονται σε 

θρεπτικό υλικό που περιέχει τις προς µελέτη ουσίες. Στο τέλος των πειραµάτων τα 

κύτταρα συλλέγονται και φυγοκεντρούνται σε 1.500 στροφές ανά λεπτό, για 10 
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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 εκπλένεται µε 75 % αιθανόλης και επαναδιαλυµατοποιείται σε Η2Ο. Για την 

εκτίµηση της ποσότητας και της καθαρότητας του RNA µετρούνται οι απορροφήσεις 

στα 260 nm και στα 280 nm. Τα δείγµατα του RNA φυλάσσονται στους –80oC µέχρι 

να χρησιµοποιηθούν..  

 

Μέθοδος εκλεκτικής ενίσχυσης του RNA µε χρήση ειδικής πολυµεράσης (Reverse 

Transcription-Polymerase Chain Reaction, 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) 

  

Εκκινητές (primers) για: 

Βcl-2  

Sense 5'-CTCGTCGCTACCGTCGTGACTTCG-3' 

Antisense 5'-CAGATGCCGGTTCAGGTACTCAGTC-3'  

Bcl-2 antisense oligonucleotide 

5’-CAGCGTGCGCCATCCTTCCC-3’(antisense) 

5’-GGGAAGGATGGCGCACGCTG-3’(sense) 

 5’-TCGCCACTCGATCCTGCCCG-3’ (nonsense). 

 - 149 -



                                                                                                          Υλικά και Μέθοδοι. 

Bcl-xL  

Sense 5'-AGGCTGGCGATGAGTTTGAACTGCG-3' 

Antisense  5'-GGCTCTAGGTGGTCATTCAGGTAGG-3' 

Aκτίνη 

Sense 5’-CAΤ CCΤ GTC GGC AAT GCC AGG-3’  

Antisense 5’-CTT CCT GGG CAT GGA GTC CTG-3’  

Υδοξυλάση της Τυροσίνης (TH) (για PCR και Real-time PCR). 

 Sense 5'- TCGCCACAGCCCAAGGGCTTCAGAA -3' 

Antisense 5 -CCTCGAAGCGCACAAAATAC-3 

GAPDH 

Sense5'-TGAAGGTCGGAGTCAACGGATTTGGT-3' 

Antisense 5'-CATGTGGGCCATGAGGTCCACCAC-3' 

 

∆είκτες γνωστού µοριακού βάρους (Life Technologies, HΠΑ)  

Συσκευή PCR,  

Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης  

∆ιαλύµατα ∆ιάλυµα διθειοθρεϊτόλης: 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 ενίσχυση-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 
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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 95oC, β. Ψύξη του DNA στους 25oC 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, ούτως 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. 

 

Η αποµόνωση του RNA από τα PC12 κύτταρα πραγµατοποιήθηκε µε τη 

µέθοδο του Trizol (Invitrogen). ‘Ενα µικρογραµµάριο από το συνολικό RNA που 

προκύπτει σε κάθε δείγµα υπόκειται στη διαδικασία της αντίστροφης µεταγραφής µε 

τη βοήθεια του ενζύµου αντίστροφη µεταγραφάση στις συνθήκες του προγράµµατος 

Thermo-Script PCR (Invitrogen). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται τυχαία 

εξαµερή σε τελικό όγκο 20µl. Από το προϊόν (cDNA)  χρησιµοποιείται ποσότητα  ίση 

µε δύο µικρόλιτρα ως υπόστρωµα για την Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης 

(PCR). Για την αντίδραση PCR απαιτούνται  2 mM MgCl2, one strength PCR buffer, 

0.2 mM  sense και antisense primers, 0.2 mM dNTPs και 2.5 U AmpliTaq Gold DNA 

polymerase (Perkin Elmer ABD, Foster City, CA, USA). Ο όγκος της τελικής 

αντίδρασης είναι 50 µl. Η αντίδραση πραγµατοποιείται σε  Perkin Elmer DNA 

Thermal Cycler. 

 

Αλυσιδωτή αντίδραση Πολυµεράσης (PCR)  

 

Oι εκκινητές (primers) για κάθε γονίδιο που ελέγχθηκε αναφέρονται στα Υλικά. Η 

σύνθεση των ολογονουκλεοτιδίων πραγµατοποιήθηκε από την MWG-Biotech AG 
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(Munchen, Germany). Οι συνθήκες του PCR (denaturation-annealing-extension) για 

κάθε γονίδιο είναι οι κατωτέρω: 

 

Βcl-2 (242 bp) 30 s σε 94 °C, 30 s σε 60 °C, και 60 s σε 72 °C για 35 κύκλους 

Bcl-xL (264 bp) 30 s σε 94 °C, 30 s σε 60 °C, και 60 s σε 72 °C για 35 κύκλους 

Aκτίνη (174 bp) 30 s σε 94 °C, 30 s σε 55 °C  και 60 s σε 72 °C για 35 κύκλους 

Υδροξυλάση της Τυροσίνης (TH) (για PCR και Real-time PCR) (368bp), 60 s σε 

92 °C , 120 s σε 53 °C,  και 180s σε 72 °C για 33 κύκλους 

GAPDH (για PCR και Real-time PCR) (983bp) 60s σε 98oC, 90s σε 55 °C, και 

150s σε 72oC για 33 κύκλους.   

Στη συνέχεια 10µl από το προϊόν της PCR αντίδρασης διαχωρίζεται σε 1% 

πηκτή αγαρόζης και βάφεται µε Βρωµιούχο αιθίδιο. 

 

Aλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης Πραγµατικού χρόνου (Real time PCR) 

 

 Η ακριβέστερη ποσοτικοποίηση του mRNA ενός γονιδίου, επιτυγχάνεται µε 

την µέθοδο της  Aλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυµεράσης Πραγµατικού χρόνου. 1µl 

από το cDNA χρησιµοποιείται µαζί µε τους εκκινητές σε µια αντίδραση τελικού 

όγκου 20µl, χρησιµοποιώντας την φθορίζουσα χρωστική SYBR green σαν δείκτη του 

ποσού DNA  (η SYBRgreen παρέχεται µε το  SYBRgreen master Mix, Applied 

Biosystems, USA). Ο πολλαπλασιασµός των µορίων DNA πραγµατοποιήθηκε σε 

ABI-Prizm7000 Real-Time PCR. Οι συνθήκες για την αντίδραση για την Τyrosine 

Hydroxylase και την GAPDH ήταν ίδιες µε του απλού PCR (60s σε 92oC, 120s σε 

53οC, 180s σε 72oC για 33 κύκλους). Από τις καµπύλες των αποτελεσµάτων 

υπολογίζουµε τον αριθµό επαναλήψεων του µορίου µε τον τύπο : fold increase=2-

(∆CtA-∆CtB). 

 

Ηλεκτροφόρηση  

 

 Για την ανίχνευση του DNA, 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 
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των δεικτών γνωστού µοριακού βάρους που τρέχουν παράλληλα µε τα άγνωστα 

δείγµατα. Το βρωµιούχο αιθίδιο δεσµεύεται και χρώνει το DNA, το οποίο 

ανιχνεύεται σε συσκευή υπεριώδους φωτός. 

 

Ανοσοστύπωση (Western Blot Analysis) πρωτεϊνών. 

 

 Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει αρχικά προετοιµασία των δειγµάτων και 

ηλεκτροφόρηση τους σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου σε συνθήκες αποδιάταξης µε 

χρήση SDS. Σε δεύτερο στάδιο λαµβάνει χώρα µεταφορά των πρωτεϊνών από την 

πηκτή πολυακρυλαµιδίου σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης και ακολουθεί υβριδοποίηση 

της µε το αντίστοιχα κάθε φορά αντισώµατα και ανίχνευση της εκάστοτε πρωτεΐνης 

µε σύστηµα χηµειοφωταύγειας ECL.  

 

Συλλογή δείγµατος και παρασκευή κυτταρικού εκχυλίσµατος για µέτρηση των 

πρωτεϊνών µε ανοσοστύπωση. 

 

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) 

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%  

 

Aντισώµατα.  

 

Bcl-2 (C-2, sc-7382, Santa Cruz Biotechnology Inc., CA, dilution 1:100)  

Bcl-xL (AMT #2762, Cell Signalling Technology Inc., Beverly, MA αραίωση 1:100).  

phospho-CREB, phospho-PKCα/β (Cell Signalling Technologies, αραίωση 1:100). 

Actin, Chemicon (αραίωση 1:100, Temecula, CA) 

Tyrosine hydroxylase (MAB318, Chemicon Int., Inc, αραίωση 1:1000) 
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GAPDH (sc-20357, V-18, Santa Cruz Biotechnology Inc., αραίωση 1:200). 

 

∆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 4oC. Πριν τη 

χρήση προστίθενται οι ειδικοί αναστολείς πρωτεασών 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 –µη περιέχον ορό-  

εµπλουτισµένο µε 0,1% BSA, περιέχον 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 εκπλένονται 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 –80οC. Η 

συγκέντρωση των ολικών πρωτεϊνών στα δείγµατα µετράται µε τη µέθοδο Bradford.  

 

Συλλογή δείγµατος και παρασκευή κυτταρικού εκχυλίσµατος για µέτρηση των 

πρωτεϊνών (κινάσες) µε ανοσολογικό προσδιορισµό  

 

Υλικά και συσκευές 

SDS (Serva, Γερµανία)  

Tris (Bio-Rad Labs., ΗΠΑ)  

Γλυκερόλη, HCl, Na2F, PMSF (Sigma, ΗΠΑ)  
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∆ιθειοθρεϊτόλη: DTT (Sigma, ΗΠΑ)  

 

Αντισώµατα. 

Src, ERK1/2, MEK1/2, p38MAPK, PI3K και Akt (από την Cell Signalling 

Technologies, Beverly, MA) για τις φωσφορυλιωµένες και τις ολικές πρωτεϊνες σε 

αραιώσεις 1:100 εως 1:500. 

 

∆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 -20oC. 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 απουσία 

ορού πειραµάτων εµπλουτισµένο µε 0,01% BSA, περιέχον 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 φυγοκεντρώνται στις 12.000 στροφές ανά λεπτό για 15 

λεπτά. Τα υπερκείµενα (που περιέχουν τις προς µελέτη πρωτεΐνες) συλλέγονται και 

φυλάσσονται στους –80οC.  

 

Μέτρηση ολικών πρωτεϊνών µετά την λύση των κυττάρων (Μέθοδος Lowry) 

 

Υλικά-Συσκευές  

 

Αντιδραστήρια µέτρησης πρωτεϊνών :  

Bio-Rad DC (detergent-Compatible) Protein Assay Reagent (Bio-Rad Labs, USA) 

Αλβουµίνη ορού βοός : (BSA) (SIGMA, USA)  
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Φωτόµετρο (Perkin-Elmer Lamda 15)  

 

Μέθοδος  

 

 Η µέθοδος βασίζεται στην τεχνική Lowry (Lowry et al 1951). Αρχικά 

κατασκευάζεται πρότυπη καµπύλη µε την χρήση γνωστών ποσοτήτων BSA (5, 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 και 90µg). Για το προσδιορισµό των ολικών πρωτεϊνών στα 

κυτταρικά εκχυλίσµατα ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα. 10µl από κάθε δείγµα 

τοποθετούνται σε σωληνάρια eppendorf όπου προστίθενται 190ml νερό. Τα δείγµατα 

φτιάχνονται εις διπλούν προκειµένου να γίνει ακριβέστερος υπολογισµός των ολικών 

πρωτεϊνών. Το τυφλό δείγµα περιλαµβάνει αντί της ποσότητα του κυτταρικού 

εκχυλίσµατος 10µl διαλύµατος λύσης. Προστίθεται ακολούθως 100ml από διάλυµα 

που περιλαµβάνει: 1ml Bio-Rad A+20µl Bio-Rad S Ακολούθως προστίθεται 800ml 

διάλυµα Bio-Rad C. Τα δείγµατα επωάζονται για 15 λεπτά. Γίνεται µέτρηση της 

οπτικής πυκνότητας στο φωτόµετρο σε µήκος κύµατος 750nm. Οι τιµές της οπτικής 

πυκνότητας ανάγονται από την πρότυπη καµπύλη σε µικρογραµµάρια ολικής 

πρωτεΐνης.  

 

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαµίδης σε συνθήκες SDS-

αποδιάταξης. 

 

Υλικά και συσκευές. 

 

Υπερθειϊκό αµµώνιο (Ammonium PerSulfate): (NH4)S2O8 ((InVitrogen, MD, USA) 

Hepes (SIGMA, USA)  

Χλωριούχο Nάτριο NaCl (Merk, Germany)  

Χλωριούχο µαγνήσιο MgCl2 (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

EGTA (SIGMA, USA) 

PMSF (SERVA, Germany) 

Απροτινίνη (SIGMA, USA) 

Λευπεπτίνη (Leupeptin) (SIGMA, USA) 

Ορθοβαναδικό Νάτριο (SIGMA, USA)  

TritonX-100 (SIGMA, USA)  

Ακρυλαµίδιο (Gibco-BRL Co, MD, USA)  
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Bis-ακρυλαµίδιο : N,N’-µεθυλεν-δις-ακρυλαµίδιο (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

Tris/HCl (Bio-Rad Labs, USA)  

SDS (Bio-Rad Labs, USA)  

TEMED (SIGMA, USA)  

DTT (SIGMA, USA)  

Μερκαπτοαιθανόλη (SIGMA, USA)  

Γλυκερόλη (Merk, Germany)  

Κυανούν της βρωµοφαινόλης (SIGMA, USA)  

Γλυκίνη (Bio-Rad Labs, USA)  

Συσκευή ηλεκτροφόρησης (Bio-Rad Labs, USA)  

Υδατόλουτρο  

 

∆ιαλύµατα  

∆ιάλυµα λύσης των κυττάρων  

Hepes 50mM  

NaCl 10mM  

Triton 1% 

 Γλυκερόλη 10% 

 

∆ιάλυµα ηλεκτροφόρησης 10Χ (1λίτρο)  

Τris/HCl 30.3g  

Γλυκίνη 144.2g  

SDS 10g  

Ρυθµίζεται ρο pΗ του διαλύµατος σε 8.3 και φυλάσσεται σε θερµοκρασία δωµατιού  

 

 

 

Συγκεντρωµένο διάλυµα ακρυλαµίδης 30%. 

Ακρυλαµίδιο                    29,2% (w/v) 

Bis-ακρυλαµίδιο                0,8% (w/v) 

Το διάλυµα φιλτράρεται σε φίλτρο µε διάµετρο πόρων 0,45 ή 0,20 µm και 

φυλάσσεται στους 4οC. 

 

Ρυθµιστικό διάλυµα διαχωρισµού. 
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Tris.HCl                  1,5Μ 

SDS                         0.4 (w/v) 

Το pH ρυθµίζεται σε 8,8 και το διάλυµα αφήνεται να αναδευτεί για 1 ώρα επιπλέον. 

Επαναλαµβάνεται η µέτρηση του pH κι αν είναι διαφορετική διορθώνεται µε διάλυµα 

HCl (ποτέ µε NaOH). Το διάλυµα στη συνέχεια φιλτράρεται σε φίλτρο µε διάµετρο 

πόρων 0,2 µm και φυλάσσεται στους 4οC. 

 

Ρυθµιστικό διάλυµα επιστοίβαξης. 

Tris.HCl                  0,5Μ 

SDS                         0.4% (w/v) 

Το pH ρυθµίζεται σε 6,8 και το διάλυµα αφήνεται να αναδευτεί για 1 ώρα επιπλέον. 

Επαναλαµβάνεται η µέτρηση του pH κι αν είναι διαφορετική διορθώνεται µε διάλυµα 

HCl (ποτέ µε NaOH). Το διάλυµα στη συνέχεια φιλτράρεται σε φίλτρο µε διάµετρο 

πόρων 0,2 µm και φυλάσσεται στους 4οC. 

 

Συγκεντρωµένο διάλυµα υπερθειϊκού αµµωνίου (APS). 

(NH4)S2O8                  10% 

Παρασκευάζονται 10ml διαλύµατος το οποίο διατηρείται στους 4οC για µια 

εβδοµάδα. 

 

Ρυθµιστικό διάλυµα µετουσίωσης 2x (Sample buffer 2x) 

Tris.HCl                                                  0,125Μ 

SDS                                                         4% (w/v) 

β-µερκαπτοαιθανόλη                              4% (w/v) 

Γλυκερόλη                                             10%(w/v) 

Κυανούν της βρωµοφανόλης                 0,02% (w/v) 

Εναλλακτικά, η β-µερκαπτοαιθανόλη είναι δυνατόν να αντικατασταθεί µε 

διθειοθρεϊτόλη DTT τελικής συγκέντρωσης 100 mM, το οποίο όµως προστίθεται λίγο 

πριν την χρήση του διαλύµατος. Για την παρασκευή διαλύµατος 1x ή 4x, αναλόγα µε 

τις ανάγκες του πειράµατος, οι ποσότητες των συστατικών του διαφοροποιούνται 

ανάλογα. Το pH ρυθµίζεται σε 6,8 πριν από την προσθήκη του κυανού της 

βρωµοφαινόλης και το διάλυµα φυλλάσεται στους 4οC. 
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Πήκτωµα επιστοίβαξης 10ml  

∆ιάλυµα ακρυλαµίδης 30% 2.5 ml  

∆ιάλυµα επιστοίβαξης 1.5 ml  

∆ισαπεσταγµένο νερό 6ml  

APS 10% 100µl  

TEMED 10µl  

 

∆ιάλυµα διαχωρισµού 30ml (10%)  

∆ιάλυµα ακρυλαµίδης 30% 10ml  

∆ιάλυµα διαχωρισµού 7.5ml  

∆ισαπιονισµένο νερό 12.5ml  

APS 10% 300µl  

TEMED 15µl  

 

Μέθοδος  

 

 Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαµβάνει τα στάδια παρασκευής της 

πηκτής πολυακρυλαµιδίου, την προετοιµασία και την ηλεκτροφόρηση των 

δειγµάτων, και την µεταφορά των πρωτεϊνών στην νιτροκυτταρίνη από την πηκτή 

πολυακρυλαµιδίου. Στην συνέχεια η νιτροκυτταρίνη επωάζεται µε το αντίστοιχο 

πρώτο και δεύτερο αντίσωµα και τέλος ακολουθεί εµφάνιση σε φίλµ υψηλής 

ευαισθησίας.  

 

Παρασκευή πηκτής πολυακρυλαµιδίου 

 

  Η συσκευή ηλεκτροφόρησης που χρησιµοποιείται στηρίζεται στην µέθοδο 

του Laemmli (1970). Η πηκτή πολιακρυλαµιδίου που κατασκευάζεται έχει διαστάσεις 

16cmX18cmX1.5mm. Αρχικά παρασκευάζεται το διάλυµα διαχωρισµού το οποίο 

έχει ύψος 10ml και αφήνεται να πήξει. Προστίθεται στην συνέχεια το διάλυµα 

επιστοίβαξης και τοποθετείται το κατάλληλο «χτένι» µε τον αντίστοιχο αριθµό 

εσοχών «πηγαδιών» όπου φορτώνονται τα δείγµατα των πρωτεϊνών, όταν έχει 

ολοκληρωθεί ο πολυµερισµός της πολυακρυλαµίδης.  
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Προετοιµασία των δειγµάτων  

 

 Τα κύτταρα επωάζονται µε τους αντίστοιχους για κάθε πείραµα παράγοντες 

και λαµβάνονται τα κυτταρικά εκχυλίσµατα. Ακολουθεί µέτρηση ολικών πρωτεϊνών 

µε την µέθοδο Lowry που προαναφέρθηκε. Προστίθεται στα δείγµατα ίσου όγκου 

διάλυµα µετουσίωσης 2x ή ¼ του όγκου διάλυµα µετουσίωσης 4Χ. Ακολουθεί 

βρασµός για 5 λεπτά σε 95οC. Με την διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται αποδιάταξη της 

τριτοταγούς και δευτεροταγούς δοµής της πρωτεΐνης, ενώ διατηρείται µόνο η 

πρωτοταγής της δοµή κι επικαλύπτονται µε SDS αποκτώντας ίδια φορτία. Τα 

δείγµατα κινούνται µε βάση το µοριακό τους βάρος σε ηλεκτρικό πεδίο που 

εφαρµόζεται αρχικά 150V και µετά την διέλευση τους από το διάλυµα επιστοίβαξης 

στα 280V. Ως αποδιατακτικός παράγοντας χρησιµοποιείται το SDS το οποίο 

δεσµεύεται στην πρωτεΐνη και της προσδίδει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο 

σχηµατίζοντας σύµπλοκα µαζί της σε καθορισµένη κατά βάρος αναλογία 14g SDS/g 

πρωτεΐνης. Η ηλεκτροφορητική κινητικότητα εξαρτάται από το µοριακό βάρος της 

πρωτεΐνης διότι το φορτίο/µονάδα µάζας είναι σταθερό. Η ηλεκτροφόρηση των 

δειγµάτων διαρκεί περίπου τρεις ώρες. 

 

Μεταφορά των πρωτεϊνών σε νιτροκυτταρίνη.  

 

Υλικά – Συσκευές 

 

 Συσκευή µεταφοράς πρωτεϊνών (Amersham USA)  

Μεµβράνη νιτροκυτταρίνης (Amersham USA)  

Χαρτί Wattman 3MM (Amersham USA)  

Μεθανόλη (Riedel de Haen Germany)  

 

∆ιαλύµατα  

∆ιάλυµα µεταφοράς πρωτεϊνών σε νιτροκυτταρίνη  

∆ιάλυµα ηλεκτροφόρησης 10Χ 500ml  

Μεθανόλη 1000ml  

H2O 3500ml  
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Μέθοδος  

 

 Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτροφορητική διαδικασία η πηκτή 

πολυακρυλαµιδίου αποµακρύνεται από την συσκευή. ∆ιαχωρίζεται η πηκτή 

επιστοίβαξης και λαµβάνεται µόνο η πηκτή διαχωρισµού που εµπεριέχει τις 

πρωτεΐνες που θα µελετηθούν. Τοποθετείται στο διχτυωτό πλέγµα αφού µουσκευτεί 

το σφουγγάρι της συσκευής, προστίθεται χαρτί wattman, η πηκτή πολυακρυλαµιδίου, 

η νιτροκυτταρίνη η οποία εφάπτεται µε την πηκτή, ένα ακόµη χαρτί wattman και το 

εξωτερικό σφουγγάρι του δικτυωτού πλέγµατος. Αφού σχηµατιστεί το «σάντουιτς» 

το πλέγµα τοποθετείται στην συσκευή µεταφοράς πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες στην 

πηκτή πολυακρυλαµυδίου όπως αναφέρθηκε είναι αρνητικά φορτισµένες. 

Εφαρµόζεται ηλεκτρικό πεδίο 1Α για 1,5 ώρα στους 40C. Προς τον θετικό πόλο 

τοποθετείται η νιτροκυτταρίνη. Οι πρωτεΐνες λόγω του αρνητικού τους φορτίου 

µεταφέρονται από την πηκτή πολυακρυλαµιδίου στην νιτροκυτταρίνη.  

 

Ανοσοπροσδιορισµός πρωτεϊνών µε υβριδοποίηση σε νιτροκυτταρίνη  

 

Υλικά Συσκευές  

 

Tris/HCl (Bio-Rad Labs, USA)  

NaCl (Merk Germany)  

Tween-20 (Merk Germany)  

Ξηρό γάλα (Regilait) µε χαµηλή περιεκτικότητα λιπαρών (low fat) 

Πρώτο αντίσωµα για την πρωτεΐνη που θέλουµε να µελετήσουµε κάθε φορά  

∆εύτερο αντίσωµα επίµυ ή κουνελιού κατά του πρώτου αντισώµατος (IgG).  

Συστηµα χηµειοφωταύγιας ECL (Amersham USA)  

Φίλµ εµφάνισης υψηλής ευαισθησίας (Amersham USA)  

Κασέτα εµφάνισης φιλµ (Amersham USA)  

Υδατόλουτρο  

Ανάλυση εικόνας (Image analysis Inc. Canada)  

∆ιαλύµατα  

ΤΒS-T (ρυθµιστικό διάλυµα Τris/HCl µε Τween-20)  

Tris/HCl 20mM  

NaCl 137mM  
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Tween-20 0.1%  

Το ΡΗ ρυθµίζεται στους 7.6 και φυλάσσεται σε θερµοκρασία δωµατίου.  

 

Μέθοδος  

 

Τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα εξής :  

• Η νιτροκυτταρίνη επωάζεται µε ξηρό γάλα 5% για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου 

ή για 24 ώρες στους 4
0
C. Με τον τρόπο αυτό δεσµεύονται οι µη ειδικές θέσεις 

δέσµευσης της νιτροκυτταρίνης.  

• Ακολουθεί έκπλυση της µεµβράνης µε TBS-T µία φορά για 15 λεπτά και δύο φορές 

για 5 λεπτά Η νιτροκυτταρίνη επωάζεται µε µονοκλωνικό αντίσωµα ειδικό για κάθε 

πρωτεΐνη συνήθως για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου (οι συνθήκες 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αντίσωµα που χρησιµοποιείται). 

 •  Έκπλυση µία φορά µε ΤΒS-Τ για 15 λεπτά και από δύο φορές για 5 λεπτά. 

 • Ακολουθεί επώαση µε το δεύτερο αντίσωµα για µία ώρα σε θερµοκρασία 

δωµατίου. 

 • Έκπλυση µε TBS-T για 15 λεπτά µία φορά και για 5 λεπτά δύο φορές.  

•  Επώαση µε το σύστηµα χηµειοφωταύγιας ECL για 1 λεπτό.  

•  Ακολουθεί έκθεση στo φίλµ. Το χρονικό διάστηµα της έκθεσης ποικίλει ανάλογα 

µε την πρωτεΐνη. 

• Μέτρηση της έντασης της κάθε µπάντας µε την χρήση του λογισµικού Image 

Analysis, Inc., Ontario, Canada 

 

Αφαίρεση αντισωµάτων από την νιτροκυτταρίνη  

 

Υλικά, συσκευές  

Tris/HCl (Bio-Rad Labs, USA)  

Mερκαπτοαιθανόλη (SIGMA, USA)  

SDS (Bio-Rad Labs, USA)  

Επωαστήρας  

 

∆ιαλύµατα  

Stripping (διάλυµα αφαίρεσης πρωτεϊνών)  
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Tris/HCl 62.5mM  

Β-µερκαπτοαιθανόλη 100mM  

SDS 2%  

Το pΗ ρυθµίζεται στους 6,7 και φυλάσσεται στους 40C ΤΒS-T (ρυθµιστικό διάλυµα 

Τris/HCl µε Τween-20) Tris/HCl 20mM NaCl 137mM Tween-20 0.1%. Το pΗ 

ρυθµίζεται στους 7.6 και φυλάσσεται σε θερµοκρασία δωµατίου.  

 

Μέθοδος  

Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο να γίνει ανίχνευση περισσότερων από µία 

πρωτεϊνών στην ίδια νιτροκυτταρίνη. Αυτό γίνεται µε επώαση της µεµβράνης για 30 

λεπτά στους 500C µε το διάλυµα αφαίρεσης (stripping). Ακολουθεί έκπλυση µε ΤΒS-

Τ για 15 λεπτά µία φορά και για 5 λεπτά δύο φορές. Αφού λοιπόν αφαιρεθούν τα 

προηγούµενα αντισώµατα, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω 

στον ανοσοπροσδιορισµό πρωτεϊνών µε υβριδισµό.  

 

Προσδιορισµός της µονοµερούς (G) και της πολυµερούς (F) ακτίνης στα κύτταρα 

PC12 

 
Για τον προσδιορισµό της µονοµερούς (διαλυτή στο Triton ) και πολυµερούς 

(µη διαλυτή στο Triton) ακτίνης χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της ανοσοαποτύπωσης 

(Western blotting)  

 

 Προετοιµασία κυτταρικών εκχυλισµάτων  

 
Υλικά -Συσκευές  

 
Κυτταρική σειρά PC12  

Πλάκες καλλιέργειας 6 οπών (Corning & Costar, USA)  

Triton Χ-100 (Merck, Germany)  

Tris –HCl (Bio-Rad laboratories CA, USA)  

Σακχαρόζη (Sigma, USA)  

Ροδαµίνη-Φαλλοϊδίνη (Molecular Probes, USA)  

PMSF (Sigma, USA)  

Λευπεπτίνη (Sigma, USA)  

Απροτινίνη (Sigma, USA)  
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Ορθοβαναδικό νατριο (Na3VO4 ) (Sigma, USA)  

EGTA (Sigma, USA)  

Φθοριούχο νάτριο (NaF) (Sigma, USA)  

Υπερχλωρικό οξύ (PCA)  

 

∆ιαλύµατα  

Φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα PBS  

∆ιάλυµα λύσης µε Triton :  

0,3% Triton X-100  

5mM Tris pH 7,4  

2mM EGTA  

300mM sucrose  

2µM φαλλοϊδίνη  

1mΜ PMSF  

10µg/ml λευπεπτίνη  

20µg/ml απροτινίνη  

1mM ορθοβαναδικό νάτριο  

50mM φθοριούχο νάτριο  

 

Μέθοδος  

 

 Τα κύτταρα εκπλύθηκαν 2 φορές µε κρύο PBS και επωάστηκαν µε 500µl/οπή 

διάλυµα λύσης για 5 λεπτά στον πάγο. Στη συνέχεια συλλέχθηκε το διάλυµα λύσης 

µε τις διαλυτές στο Triton πρωτεΐνες οι οποίες και κατακρηµνίστηκαν µε ίσο όγκο 

6% PCA. Η µη διαλυτές στο Triton πρωτεΐνες οι οποίες και παρέµειναν στην πλάκα 

καλλιέργειας κατακρηµνίστηκαν µε 1ml 3% PCA. Ποσοτικός προσδιορισµός των 

ολικών κυτταρικών πρωτεϊνών έγινε σύµφωνα µε τη µέθοδο Bradford  
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Ποσοτική µέτρηση της φωσφορυλίωσης κινασών µε Ανοσοενζυµική µέθοδο 

ELISA 

 

Υλικά 

 

Κάθε kit µέτρησης κινασών περιέχει: 

Πλάκες 96-οπών επιστρωµένες µε αντίσωµα έναντι της κάθε κινάσης 

Ρυθµιστικό διάλυµα διάλυσης του αντισώµατος 

Αντίσωµα κονίκλου έναντι της καθέ κινάσης 

Υπεροξειδάση  (IgG-Horseradish Peroxidase, HRP) 

Ρυθµιστικό διάλυµα διάλυσης της Υπεροξειδάσης 

Ρυθµιστικό διάλυµα έκπλυσης 

Χρωµογόνο 

∆ιάλυµα λήξης της αντίδρασης 

Μετρητής ELISA (µέτρηση 450nm) 

 

∆ιάλυµα αποµόνωσης των πρωτεϊνικών κινασών. 

10mM Tris, pH 7.4 

100mM NaCl 

1mM EDTA 

1mM EGTA 

1mM NaF 

20 mM Na3VO4

1% Triton X-100 

10% Γλυκερόλη 

0,1% SDS 

0.5% ∆εοξυχολικό 

1mM PMSF 

 

Mέθοδος  

 

 Τα kits κινασών (BioSource International, Inc.) αποτελούν ανοσοενζυµικά 

συστήµατα ELISA (Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay). Ένα µονοκλωνικό 

αντίσωµα, ειδικό για κάθε κινάση (ανεξάρτητα από την κατάσταση φωσφορυλίωσης) 
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έχει επιστρωθεί σε φρεάτια 96 οπών. Τα άγνωστα δείγµατα, µαζί µε ένα µάρτυρα που 

περιέχει φωσφορυλιωµένη κινάση και αντιπροσωπευτικά δείγµατα (controls) 

γνωστών συγκεντρώσεων κινάσης, και µε τα οποία κατασκευάζεται η πρότυπος 

καµπύλη, τοποθετούνται µέσα στα φρεάτια. Κατά την πρώτη επώαση, τα αντιγόνα 

κινασών προσδένονται στο ακινητοποιηµένο-επιστρωµένο αντίσωµα. Ακολουθεί 

έκπλυση και προστίθεται ένα αντίσωµα ειδικό για κάθε φωσφορυλιωµένη κινάση σε 

ένα κατάλοιπο θρεονίνης ή/και τυροσίνης. Κατά τη δεύτερη επώαση, το τελευταίο 

αντίσωµα χρησιµεύει ως ανιχνευτής, µέσω της πρόσδεσής του στις ακινητοποιηµένες 

πρωτεϊνικές κινάσες που έχουν ήδη δεσµευτεί κατά την πρώτη επώαση. Μετά την 

αφαίρεση του πλεονάζοντος αντισώµατος ¨ανιχνευτή¨, προστίθεται αντίσωµα 

horseradish peroxidase-labeled anti-rabbit IgG (anti-rabbit IgG-HRP), το οποίο 

προσδένεται στο αντίσωµα ¨ανιχνευτή¨ για τον σχηµατισµό τελικά του τετραµερούς 

sandwich. Τελος προστίθεται ένα διάλυµα χρωµογόνου που παράγει µπλε χρώµα στα 

πηγαδάκια εκείνα µε ποσότητα φωσφορυλιωµένων κινασών. Η ένταση του χρώµατος 

σε κάθε φρεάτιο είναι ευθέως ανάλογη µε την συγκέντρωση της φωσφορυλιωµένης 

κινάσης. Μετά από 30 λεπτά ανάδευσης το κάθε φρεάτιο µετράται σε Elisa Reader, 

σε µήκος κύµατος 450nm και η τιµή αυτή αποτελεί µέτρο της εκάστοτε 

συγκέντρωσης.. 

 Με την παραπάνω µέθοδο ελέγχθηκε ποσοτικά η φωσφορυλίωση των ERK1/2 

(phospho-ERK1/2, pTpY185/187, KHO0091), MEK1/2 (phospho-MEK1/2 

[pSpS218/222] KHO0321), Akt (Akt [pS473], KHO0111), p38MAPK (phospho-

p38MAPK [pTpY180/182] KHO0071)  and Src (phospho-Src [pY418]   KHO0171)( 

Biosource International 542 Flynn Road, Camarillo California USA 93012)  και PI3K 

(FACE PI3 Kinase p85, 48175, Active Motif, 104 Avenue Franklin Roosevelt - Box 

25, B-1330 Rixensart, Belgium) 

 

Ηλεκτροφορητική κινητικότητα συµπλόκου σε πηκτή πολυακρυλαµίδης 

(Electrophoretic Mobility shift Assay, EMSA). 

 

Σύνθεση διαλυµάτων. 

Buffer A. 

10mM HEPES pH 7.9 

10mM KCl 

0.1mM EDTA 
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0.1mMEGTA 

0.5mM DTT 

C-buffer  

20mM Hepes pH 7,9 

0.4M NaCl 

25% glycerol  

1mM EDTA 

1mM EGTA 

0,5mM DTT 

Gel 6% Aκρυλαµίδης 

30ml H2O 

7.25 ml 40% Αcrylamide 

5 ml 2% Bisacrylamide 

2.5 ml 5x TBE 

5 ml 50% Glycerol 

375µl APS 

17.5 ml TEMED 

 10x Binding Buffer  

100mM Hepes pH 7,9  

0,5 M KCl  

20mM MgCl2  

40mM spermidine  

1mg/ml BSA  

0,2mM Zinc acetate  

0,5% NP4O  

dH2O 

 Οι αντιδράσεις αυτές έγιναν µε πυρηνικό εκχύλισµα από κύτταρα PC12 Η 

αλληλουχία για την πρόσδεση του NF-κB είναι 5’-

ACAAGGGACTTTCCGCTGGGGACTTTCCAGGG-3’.  

Αρχικά, τα κύτταρα που έχουν καλλιεργηθεί για 1 ώρα σε συνθήκες απουσίας 

ορού και µε την επίδραση των τριών Νευροστεροειδών DHEA, DHEAS και  Allo, 

συλλέγονται, εκπλένονται δύο φορές µε κρύο ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών 

(PBS), και φυγοκεντρούνται στις 3000 στροφές ανά λεπτό για 3 λεπτά στους 4οC. Το 

ίζηµα επαναδιαλύεται σε 400µl από το ρυθµιστικό διάλυµα Α. Αφήνουµε στον πάγο 
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για 15 λεπτά, προστίθεται 25µl 10% ΝΡ40 κι ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 4000 

στροφές ανά λεπτό για 1 λεπτό στους 4οC. Στο υπερκείµενο βρίσκεται το 

κυτταροπλασµατικό εκχύλισµα (µπορεί να καταψυχθεί στους -80 οC). Στο ίζηµα –

πυρήνες κυττάρων- προστίθεται 50µl από το ρυθµιστικό διάλυµα C (χωρίς ανάδευση 

µε πιπέτες ώστε να µην αναταράξουµε την χρωµατίνη. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 

14000 στροφές ανά λεπτό για 15 λεπτά στους 4οC. 

  Κατόπιν, στο πυρηνικό εκχύλισµα των κυττάρων PC12 που έχουν επωαστεί 

µε τα τρία νευροστεροειδή ή µε PMA σε συγκέντρωση 10-7 M για 1 ώρα, µετράται η 

συνολική πρωτεϊνη µε την µέθοδο Bradford (BioRad). 1µg πυρηνικού εκχυλίσµατος 

επωάζεται µε 5 x 105 cpm από 32P-σηµασµένο ανιχνευτή (probe, διπλής έλικας DNA 

που έχει διέλθει στήλης G-60 Sephadex), το οποίο έχει την αλληλουχία της θέσης 

πρόσδεσης του υποκινητή του NF-κΒ (5’-

ACAAGGGACTTTCCGCTGGGGACTTTCCAGGG-3’). Η επώαση διαρκεί 30 

λεπτά στον πάγο σε ρυθµιστικό διάλυµα µε 20mM HEPES (pH 7,5), 0,5 mM EDTA, 

5mM MgCl2, 50µg/ml bovine serum albumin, 0,005% NP-40, 60 mM KCl, 10mM 

DTT, 10% glycerol, και 1,5 µg  poly(dI/dC). H δεσµευµένη αλληλουχία (probe) 

διαχωρίζεται από το ελεύθερο µε 6% µη-αποδιατακτικό gel πολυακρυλαµιδίου. Για 

να καθορίσουµε την ειδικότητα του συµπλόκου, έγιναν πειράµατα ανταγωνισµού 

επωάζοντας το εκχύλισµα µε τη σηµασµένη αλληλουχία µε παρουσία 100-φορών 

περισσότερων µη σηµασµένων ολιγονουκλεοτιδίων του NF-κB. 

Συνοπτικά τα στάδια της µεθόδου: 

• Προσθήκη 2,5µl Η2O στο πυρηνικό εκχύλισµα. 

 • Προσθήκη 2µl 10x binding buffer 

 • Προσθήκη 0,5µl dI/dC 3µg/µl 

 • Προσθήκη εκχυλίσµατος  

• Συµπλήρωση µέχρι τα 13µl µε C-buffer 

 • 15 λεπτά στον πάγο  

• Προσθήκη ανταγωνιστών ή αντισωµάτων  

• 15 λεπτά στον πάγο  

• Προσθήκη ραδιοσηµασµένου ανιχνευτή  

• 30 λεπτά στον πάγο  

• Mεταφορά του προϊόντος της αντίδρασης σε µη αποδιατακτική πηκτή 6% 

πολυακρυλαµίδης  
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• 3-4 ώρες στα 150V  

• Στέγνωµα της πηκτής  

• Έκθεση σε φιλµ στους –80oC  

 

Kυτταροµετρία ροής για την ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων σύνδεσης της DHEA 

στα κύτταρα PC12. 

  

Υλικά -Συσκευές  

 

Κυτταρική σειρά PC12 

DHEA- 3-(Ο-καρβοξυλµεθυλ) oxime-BSA- FITC (Sigma, USA και Ινστιτούτο 

Οργανικής και Φαρµακευτικής Χηµείας, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών)  

BSA-FITC (Sigma, USA)  

Κυτταροµετρητής ροής (Coulter Epics XL-MCL Beckman-Coulter, USA)  

DHEA-BSA (Sigma, USA)  

Κυτταρικοί «ξύστες» cell scrapers (Corning & Costar)  

∆ιαλύµατα  

Φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα PBS pH 7.4 

 

Μέθοδος  

 

 Με τη µέθοδο της κυτταροµετρίας ροής επιτυγχάνεται η µέτρηση αλλά 

κυρίως ο διαχωρισµός και η οµαδοποίηση των κυττάρων ανάλογα µε το µέγεθος, τον 

το όγκο, το δυναµικό και το pH. Παράλληλα είναι εφικτό µε τη χρήση διαφόρων 

ουσιών που φθορίζουν η κατάταξη των κυττάρων ανάλογα µε το είδος των 

πρωτεϊνών και των ενζύµων που φέρουν στο εσωτερικό τους ή στην επιφάνεια τους, 

ή διαφορές στο DNA. Ο βασικός τρόπος λειτουργίας του κυτταροµετρητή ροής 

περιλαµβάνει τα εξής: Τα κύτταρα περνάνε ένα-ένα µπροστά από µία δέσµη φωτός 

συνήθως από ένα Laser και χωρίζονται σε κατηγορίες µε βάση δύο παραµέτρους α) 

τα µορφολογικά, κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των κυττάρων 

που προκαλούν σκέδαση της δέσµης φωτός και β) την εκποµπή φθορισµού από 

χηµικές ενώσεις που υπάρχουν µέσα στα κύτταρα ή τις φθορίζουσες ουσίες που 

πλέον χρησιµοποιούνται συνδεδεµένες είτε µε αντισώµατα είτε µε άλλου είδους 

πρωτεΐνες, επιτρέποντας µε αυτό τον τρόπο την ανίχνευση διαφόρων συστατικών των 

 - 169 -



                                                                                                          Υλικά και Μέθοδοι. 

κυττάρων. Η ανίχνευση θέσεων σύνδεσης για την DHEA στην επιφάνεια των 

κυττάρων PC12 έγινε εφικτή µε τη χρήση DHEA συνδεδεµένης µε αλβουµίνη ορού 

βοός (BSA) η οποία και την καθιστά ανίκανη να διαπερνά την κυτταρική µεµβράνη 

και µε ισοθειοκυανιούχο φλουοροσκεΐνη (fluorescence isothiocyanate, FITC), η 

οποία επιτρέπει το διαχωρισµό και τη µέτρηση εκείνων των κυττάρων που φθορίζουν 

δηλαδή εκείνων στα οποία έχει δεσµευτεί η DΗΕΑ-BSA–FITC. Κύτταρα PC12 τα 

οποία καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό παρουσία ορού αποξέστηκαν από τις φλάσκες 

καλλιεργειών και τοποθετήθηκαν σε σωληνάρια πολυστυρενίου σε συγκέντρωση 106 

κύτταρα /ml σε PBS. H χρήση ενζύµων απεφεύχθη ώστε να µην τροποποιηθούν οι 

µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης Ο κυτταρικός πληθυσµός της µελέτης 

προσδιορίσθηκε σε δείγµα κυττάρων µε βάση την προς τα εµπρός και προς τα πλάγια 

σκέδαση της οδηγού δέσµης laser (forward and side scatter). Η DHEA-BSA-FITC ( 4 

µόρια DHEA ανά µόριο BSA,  4 µόρια FITC ανά µόριο BSA)   χρησιµοποιείται σε 

συγκέντρωση 10-7 M, ενώ η  BSA-FITC (12 µόρια FITC ανά µόριο BSA) σε 

συγκέντρωση 3 x 10-8 M ώστε να έχουν οµοιόµορφο πληθυσµό. Πριν από κάθε 

πείραµα, η DHEA-BSA-FITC επωάζεται για 30 λεπτά στους 4°C µε ένα µίγµα 

ενεργού άνθρακα (συστάσεως  3% άνθρακα, 0,3% δεξτράνης), το οποίο έχει µόλις 

παρασκευασθεί µετά από ολονύχτια επώαση στους 4°C υπό ανάδευση ώστε να 

δεσµευθούν τα ελεύθερα στεροειδή. Η επίδραση µε ενεργό άνθρακα εξασφαλίζει την 

αποµάκρυνση ελεύθερων µορίων στεροειδούς ή FITC, χάρη στην ιδιότητα του 

άνθρακα να δεσµεύει µόρια µοριακού βάρους µικρότερου από 3000kDa. Ακολουθεί 

φυγοκέντρηση στα 3000g για 5 λεπτά στους 4°C και το προκύπτον υπερκείµενο 

χρησιµοποιείται άµεσα για τη χρώση των κυττάρων. Τα κύτταρα επωάζονται για 

διαδοχικά χρονικά διαστήµατα (0-60 λεπτά) στο σκοτάδι για τον προσδιορισµό της 

ολική και µη ειδικής δέσµευσης.Στη συνέχεια  τα κύτταρα αναλύθηκαν στον 

κυτταροµετρητή ροής σε ένα δείγµα 10,000 κυττάρων µε τη χρήση δέσµης argon –

ion laser στα 488 nM για τη διέγερση της χρωστικής FITC (µε µέγιστο µήκος 

κύµατος διέγερσης τα 495 nM και εκποµπής τα 520 nM)  

 

Ανάλυση αποτελεσµάτων 

 

 Τα αποτελέσµατα προκύπτουν µε τη µορφή ιστογραµµάτων, στα οποία ο 

άξονας των y αντιστοιχεί στον αριθµό των εξεταζόµενων κυττάρων και ο άξονας των 

x εκφράζει την ένταση του φθορισµού σε λογαριθµική κλίµακα. Η BSA-FITC 
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χρησιµοποιείται ως  ο αρνητικός µάρτυρας, εφόσον η δέσµευση της  BSA-FITC 

οφείλεται σε φυσικοχηµικές αλληλεπιδράσεις του µορίου της BSA κυρίως µε τα 

λιπίδια της πλασµατικής µεµβράνης, και όχι στην ειδική αλληλεπίδραση µε θέσεις 

δέσµευσης ή υποδοχείς. Εκ της αφαιρέσεως της µη ειδικής δέσµευσης από την ολική 

προκύπτει η ειδική δέσµευση. Εποµένως συγκρίνονται τα ιστογράµµατα της BSA-

FITC και του στεροειδούς- BSA-FITC κι εφόσον υπάρχει θετική µετατόπιση της 

έντασης φθορισµού θεωρείται ότι υπάρχει ειδική δέσµευση. Για την εξέταση της 

χρονο-εξαρτώµενης δέσµευσης προσδιορίζεται για κάθε χρονική στιγµή η ειδική 

δέσµευση, λαµβάνοντας υπ’ όψιν µόνο τις  µέσες τιµές µέγιστης έντασης (κορυφή) 

κάθε ιστογράµµατος, και τα αποτελέσµατα ειδικής δέσµευσης εκφράζονται 

συναρτήσει του χρόνου.  

 

Μικροσκοπία συνεστίασης για την ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων σύνδεσης της 

DHEA στα κύτταρα PC12 

  

Υλικά –Συσκευές  

 

Κυτταρική σειρά PC12 

Πολυ-L - λυσίνη (Poly-L-lysine) (Sigma, USA)  

Καλυπτρίδες 22 x22 mm (SUPERIOR, Germany)  

Αντικειµενοφόρες πλάκες 76x26mm (GLASSEX, Germany)  

Παραφορµαλδεύδη PFA (Merck, Germany)  

Ζελατίνη από δέρµα ιχθύος: gelatine from cold water fish skin (Sigma, USA) 

Μέσο προστασίας φθορισµού : antifade fluid (Flukafrom BioChemica) 

Vectashield (Vector Laboratories, USA)  

Γλυκερόλη (Sigma, USA)  

DHEA- 3-(Ο-καρβοξυλµεθυλ) oxime-BSA- FITC (Steraloids, USA και Ινστιτούτο 

Οργανικής και Φαρµακευτικής Χηµείας Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών)  

BSA-FITC (Sigma, USA)  

Phosphate Buffer Saline, PBS (Corning & Costar)  

χρωστική µεµβρανών : DiD Vybrant (Molecular Probes Leiden, The Netherlands)  

Μικροσκόπιο συνεστίασης Confocal laser scanning module (Leica Lasertechnik, 

Heidelberg, Germany)  
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∆ιαλύµατα  

∆ιάλυµα πολυ-L-λυσίνης σε PBS 1mg/ml 

 

Μέθοδος 

 

 Για την ανίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων στεροειδών γίνεται χρήση των 

συµπλόκων των στεροειδών, συνδεδεµένων µε BSA-FITC, ώστε να καθίσταται 

αδύνατη η είσοδός τους στο κύτταρα, λόγω BSA, και επιπλέον να καθίσταται δυνατή 

η ανίχνευσή τους, λόγω εκποµπής φθορισµού του µορίου FITC. Η χρήση του 

µικροσκοπίου σαρωτικής συνεστίασης επιτρέπει τη λήψη οπτικών τοµών των 

κυττάρων βήµατος ~ 4µm.  

 Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε καλυπτρίδες, οι οποίες έχουν πρωτύτερα 

επιστρωθεί µε πολύ-L-λυσίνη (µε επώαση 5 λεπτών µε 0,1mg/ml διαλύµατος πολύ-L-

λυσίνης κι έκπλυση δύο φορές µε PBS) για 24 ώρες σε συγκέντρωση 250.000 – 

300.000 κύτταρα/καλυπτρίδα.  

 Την ηµέρα του πειράµατος γίνεται έκπλυση των κυττάρων µε PBS. 

Προκειµένου να ανασταλεί η µη ειδική αλληλεπίδραση της BSA µε στοιχεία της 

κυτταρικής µεµβράνης, κατόπιν επώαση για 15 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου µε 

1% ζελατίνη (fish gelatine, σε PBS), η οποία ακολουθείται από δύο εκπλύσεις µε 

PBS. Ακολούθως γίνονται οι επωάσεις µε την DHEA-BSA-FITC σε τελική 

συγκέντρωση 10-6M (σε PBS) ή BSA-FITC σε συγκέντρωση 3 x 10-7 M, για 30 λεπτά 

στους 37°C στο σκοτάδι. Η αναλογία των συγκεντρώσεων BSA-FITC  και DHEA-

BSA-FITC πρέπει να είναι 1:3, εφόσον στο σύµπολοκο BSA-FITC η αναλογία 

µορίων FITC προς µόριο BSA είναι τριπλάσια συγκρινόµενα µε την αντίστοιχη 

αναλογία στα σύµπλοκα DHEA -BSA-FITC. 

 Να σηµειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα χρώσης της κυτταρικής µεµβράνης 

µε τη λιπόφιλη χρωστική  DiD Vybrant, η οποία καθιστά δυνατή την επιβεβαίωση ότι 

η χρώση µε FITC εντοπίζεται πράγµατι στη µεµβράνη των κυττάρων. Εποµένως, πριν 

την επώαση µε την DHEA -BSA-FITC ή την BSA-FITC γίνεται επώαση µε 20µM 

DiD Vybrant (διαλυµένη σε µέσο RPMI) για 30 λεπτά στο σκοτάδι.  

 Μετά τη χρώση των κυττάρων, ακολουθεί έκπλυση µε PBS, και τα κύτταρα 

µονιµοποιούνται για 15 λεπτά µε διάλυµα 4% φορµαλδεΰδης (σε PBS) σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Προστίθεται διάλυµα προστασίας φθορισµού και τα 

δείγµατα φυλάσσονται στους -20°C µέχρι την παρατήρησή τους στο µικροσκόπιο 
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συνεστίασης. Λαµβάνονται σειριακές ή µη φωτογραφίες µε χρήση των φακών 

µεγεθύνσεως 40x ή 100 x και το software του λογισµικού του CLSM.  

 Βελτιστοποίηση της φωτεινότητας και  της αντίθεσης των εικόνων γίνεται µε 

τη χρήση του προγράµµατος software (Adobe Photoshop 7.0).  Για την ανάλυση των 

εικόνων χρησιµοποιείται το πρόγραµµα Image J, που επιτρέπει την ποσοτικοποίηση 

της έντασης των χρωµάτων. Ως εκ τούτου µπορεί να βρεθεί ο λόγος πράσινης χρώσης 

(FITC)/ κόκκινης χρώσης (DiD), που εκφράζει την ποσότητα µεµβρανικών θέσεων 

δέσµευσης/ επιφάνεια µεµβράνης.  

 

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 rel65 του ΝF-κΒ 

αρουραίου (Signal Transduction, ΗΠΑ)  

∆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 διαδικασία έχει ως εξής: Τα κύτταρα καλλιεργούνται για 2 µέρες, πριν το 

αρχικό υλικό αντικατασταθεί από θρεπτικό υλικό πειραµάτων εµπλουτισµένο µε 

0,1% 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
ο
C. Παράλληλα, χρησιµοποιούνται κύτταρα αναφοράς που επωάζονται 
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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. Στα κύτταρα γίνεται χρώση της 

πρωτεΐνης rel65 του µεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ και η παρατήρηση των 

κυτταρικών τοµών γίνεται µε µικροσκόπιο συνεστίασης χρησιµοποιώντας 

ελαιοκαταδυτικό φακό 63/1.25. 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.  

 

Ανίχνευση και χαρακτηρισµός των µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης- Θεωρητικό 

µέρος 

 

Μελέτες δέσµευσης  

 

 Κάθε υποδοχέας αποτελείται από τουλάχιστον δύο βασικά δοµικά στοιχεία: 

1. µία µονάδα ελέγχου (Regulatory unit, R), η οποία είναι µία θέση δέσµευσης, που 

αναγνωρίζει και προσδένει µε αντιστρεπτό τρόπο ένα συγκεκριµένο µόριο προσδέτη 

και 2. µία λειτουργική µονάδα (Effector unit, E), η οποία διαβιβάζει το σήµα του 

µορίου προσδέτη και µπορεί να είναι ένα ένζυµο, ένας µεταφορέας, ένα ιοντικό 

κανάλι ή να έχει άλλες λειτουργίες.  

 Για την ανίχνευση θέσεων πρόσδεσης ή υποδοχέων, καθώς και για τη 

µέτρηση και το χαρακτηρισµό της αλληλεπίδρασης µιας ή περισσότερων ουσιών µε 

κάποια θέση δέσµευσης ή κάποιο υποδοχέα, διεξάγονται µελέτες δέσµευσης. Οι 

µελέτες δέσµευσης κάνουν  χρήση µιας ραδιοσηµασµένης ουσίας, η οποία είναι ο 

ειδικός προσδέτης του υποδοχέα. 

Η δέσµευση οποιουδήποτε υποδοχέα µε ένα συνδετικό µόριο περιγράφεται από το 

νόµο δράσης µαζών και τη χηµική εξίσωση  

    k1

R + L + I ⇄ RL + RI (1) 

     k2    

όπου  
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R : οι ελεύθερες (µη κατειληµµένες) θέσεις δέσµευσης 

L : το ελεύθερο ραδιοσηµασµένο συνδετικό µόριο 

I :  µια ελεύθερη µη ραδιοσηµασµένη ουσία 

RL : το σύµπλοκο υποδοχέα-ραδιοσηµασµένου συνδετικού µορίου 

RI :  το σύµπλοκο υποδοχέα – µη ραδιοσηµασµένης ουσίας 

k1 : η ταχύτητα σύνθεσης των συµπλόκων RL + RI 

k2 : η ταχύτητα διάσπασης των συµπλόκων RL + RI στα αντίστοιχα ελεύθερα 

µόρια R + L + I 

 

 Σύµφωνα µε τις αρχές του νόµου δράσεως µαζών ισχύουν τα ακόλουθα : α. 

∆έσµευση συµβαίνει όταν η ουσία και ο υποδοχέας έρχονται σε επαφή µέσω 

διάχυσης και οι ουσίες έχουν κατάλληλο προσανατολισµό και επαρκή ποσότητα β. 

Εφόσον πραγµατοποιηθεί η δέσµευση, η ουσία και ο υποδοχέας παραµένουν 

δεσµευµένοι για χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τη συγγένεια του υποδοχέα για 

την ουσία και αντίστροφα. Κατά τη δέσµευση ο υποδοχέας και η ουσία δεν αντιδρούν 

µεταξύ τους, ώστε µετά την αποδέσµευσή τους να µην εµφανίζουν χηµικές 

αλλοιώσεις/τροποποιήσεις. γ. Ισορροπία επιτυγχάνεται όταν ο ρυθµός σύνθεσης νέων 

συµπλόκων (RL + RI) ισούται µε το ρυθµό διάσπασης των συµπλόκων σε ελεύθερα 

µόρια (R + L + I). Σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση (1) στην περίπτωση της χηµικής 

ισορροπίας οι ταχύτητες k1 και k2  είναι ίσες (k1 = k2).  

Στην πλειοψηφία των πειραµάτων δέσµευσης µετράται ο παράγοντας RL, ο οποίος 

αντιστοιχεί πειραµατικά στο ποσό της ειδικής δέσµευσης. Η ολική δέσµευση που 

προσδιορίζεται πειραµατικά ή αλλιώς η ολική ποσότητα προστιθέµενης ραδιενεργούς 

ουσίας  (LT) αντιστοιχεί στο άθροισµα L και RL, δηλαδή 

LT = L + RL  (2) 

  

  Τρεις βασικοί τύποι πειραµάτων δέσµευσης µπορούν να διεξαχθούν 

για τη µελέτη ενός συστήµατος που χαρακτηρίζεται από την εξίσωση (1) 

i. Μελέτες δέσµευσης κορεσµού, στις οποίες αυξάνεται η συγκέντρωση του το LT ([LT]) 

και προσδιορίζεται η συγκέντρωση του παράγοντα RL ([RL]) σε κατάσταση 

ισορροπίας. Στα πειράµατα κορεσµού δεν προστίθεται άλλη ουσία Ι ([Ι] = 0) 

ii. Μελέτες χηµικής κινητικής, στις οποίες η συγκέντρωση προστιθέµενης ραδιενεργούς 

ουσίας ([LT]) διατηρείται σταθερή και προσδιορίζεται ο παράγοντας [RL] συναρτήσει 

του χρόνου. 
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iii. Μελέτες ανταγωνιστικής δέσµευσης (ή µελέτες δόσης-απόκρισης), στις οποίες η 

συγκέντρωση προστιθέµενης ραδιενεργούς ουσίας ([LT]) διατηρείται σταθερή και 

αυξάνεται η συγκέντρωση της µη ραδιοσηµασµένης ουσίας ([Ι]). Προσδιορίζεται 

τελικά ο παράγοντας [RL] συναρτήσει της συγκέντρωσης της µη ραδιοσηµασµένης 

ουσίας 

 

Μελέτες δέσµευσης κορεσµού 

Βασικές σχέσεις 

 

 Στις µελέτες δέσµευσης κορεσµού προσδιορίζεται η συγκέντρωση του RL 

([RL]) συναρτήσει της συγκέντρωσης του LT ([LT]). Σε αυτήν την περίπτωση ([Ι] = 0) 

η εξίσωση (1) µετατρέπεται στην ακόλουθη 

     k1

R + L     ⇄  RL       (3) 

     k2

Η γραφική αναπαράσταση της µεταβολής της [RL] συναρτήσει της [LT] 

παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήµα.  

 

[R
L]

[L]

 
            Σχήµα 1  

Από τη χηµικη εξίσωση (3) προκύπτει η σταθερά διάστασης ΚD,   

 

ΚD = [R] · [L]       (4) 

          [RL] 

 

 ΚD 
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Eφόσον η συνολική συγκέντρωση του υποδοχέα [RT] είναι το άθροισµα των 

συγκεντρώσεων του ελεύθερου και του δεσµευµένου υποδοχέα, προκύπτει 

 

 [RT] = [R] + [RL]    (5) 

 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (4) και (5) προκύπτει 

 

     [RL] · ΚD =  [RT]· [L] – [RL] · [L] ⇒ 

 

     [RL] = [RT]· [L]         (6) 

                 ΚD + [L] 

 

Αυτή η εξίσωση περιγράφει µια υπερβολή και είναι µαθηµατικά ανάλογη µε τις 

εξισώσεις Michaelis-Menten για την περιγραφή της κινητικής ενζύµων, και µε την 

εξίσωση της ισοθερµικής απορρόφησης Langmuir.  

Όταν  στην εξίσωση (6)  [L] = ΚD , τότε η εξίσωση µετατρέπεται σε 

[RL] = [RT]· [L]    =  ½ [RT]       

            [L] + [L] 

 

Συµπερασµατικά, η σταθερά διάστασης ΚD είναι ίση µε τη συγκέντρωση [L], στην 

οποία το συνδετικό µόριο L καταλαµβάνει το µισό από το συνολικό αριθµό των 

υποδοχέων  ή θέσεων σύνδεσης.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο όρος [L] συµβολίζει τη συγκέντρωση της ελεύθερης 

ραδιενεργούς ουσίας, ενώ σε κάθε πείραµα δέσµευσης είναι γνωστή η συνολική 

συγκέντρωση της ραδιενεργούς ουσίας ([LT]). Ο όρος  [L]  υπολογίζεται από την 

εξίσωση (2) και είναι [L] = [LT] - [RL].  

Αν ο όρος [RL] είναι πολύ µικρός εν συγκρίσει µε τον όρο [LT]  ([RL] ≪ [LT] , π.χ. 

αν  [RL] < 0,1 [LT] ),  τότε µόνον µπορεί να θεωρηθεί κατά προσέγγιση το [L] ίσο µε 

[LT]  ([L] = [LT]).  
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Ανάλυση κατά Rosenthal (Scathcard) 

 

 Εφόσον η εξίσωση (6) (Σχήµα 1) εκφράζει µια µη γραµµική σχέση, οι 

όροι [RT] και ΚD δεν µπορούν να προσδιορισθούν µε ακρίβεια από τη γραφική 

ανάλυση. Η εξίσωση (6) µπορεί να µετασχηµατισθεί µε διαφορετικούς µαθηµατικούς 

τρόπους, ώστε να προκύψει µια γραµµική σχέση. Ο µετασχηµατισµός που 

χρησιµοποιείται συνηθέστερα σε µελέτες δέσµευσης είναι ανάλογος αυτού που 

αναπτύχθηκε από τους Eadie (1942) και Hofstee (1952) για την κινητική ενζύµων και 

από τον Scatchard (1949) για την αλληλεπίδραση πρωτεϊνών µε µικρά µόρια. Σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, στις οποίες είναι γνωστό το µοριακό βάρος και η 

συγκέντρωση των του υποδοχέα και των προσδενόµενων ουσιών, συνιστάται η χρήση 

της ανάλυσης κατά  Scatchard (Scatchard plot). Όταν τα στοιχεία αυτά δεν είναι 

γνωστά προτείνεται η ανάλυση κατά Rosenthal (1967). Η ανάλυση κατά Rosenthal 

είναι µαθηµατικά ισοδύναµη µε  την ανάλυση κατά Scatchard, και ως εκ τούτου 

καλείται συχνά και ανάλυση Scatchard plot.  

 Η ανάλυση κατά Rosenthal προκύπτει από τις σχέσεις (4) και (5) : 

 

[RL]  = [R]  =  [RL]  +   [RT]      

[L]        ΚD           ΚD               ΚD 

 

Οι παράµετροι σε αυτήν την εξίσωση συνήθως αναπαρίστανται µε διαφορετικά 

σύµβολα   [RL]  = [Β] (Bound) 

    [L]    =  [F]  (Free) 

  [RT]  =  [Bmax] (µέγιστος αριθµός θέσεων δέσµευσης, maximal number of binding 

sites) 

Με αντικατάσταση προκύπτει 

 

[Β]     =  1    [Β]   +   [Bmax]       (7)     

[F]          ΚD                         ΚD 

 

 Η σχέση (7) αναπαρίσταται γραφικά στο σχήµα 2. Η σταθερά ΚD είναι το 

αρνητικό του αντιστρόφως αναλόγου της κλίσης της ευθείας. Το σηµείο όπου τέµνει 

η ευθεία τον άξονα των x  (όταν B/F = 0), αντιστοιχεί στο [Bmax]. Κατ΄ αυτόν τον 

τρόπο είναι εύκολο να υπολογισθούν οι παράγοντες ΚD και [Bmax] είτε γραφικά ή από 
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την επίλυση της εξίσωσης (7). Η σταθερά ΚD εκφράζεται συνήθως σε Μ (και 

συνηθέστερα σε nm ή pM), ενώ το [Bmax] σε Μ (συνηθέστερα στο εύρος των nm ή 

pM), fmoles/ mg πρωτεΐνης ή σε αριθµό θέσεων / κύτταρο.  

 

 

 

Bmax

 slope =  -1 / KD

Bmax/ KD

B
ou

nd
/F

re
e 

  (
B

/F
)

Bound (B)

 
           Σχήµα 2 

 

 

Μη γραµµικές σχέσεις- Ανάλυση κατά Rosenthal ( Non-linear Rosenthal plots) 

 

          Οι σχέσεις που περιγράφηκαν παραπάνω (Σχέση (7), Σχήµα 2) ισχύουν στην 

περίπτωση που υπάρχει µία κατηγορία θέσεων δέσµευσης, οι οποίες δεν 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Όταν υπάρχουν δύο κατηγορίες θέσεων δέσµευσης, οι 

οποίες δεν αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, τότε η γραφική παράσταση που προκύπτει 

από την ανάλυση κατά Rosenthal, λαµβάνει τη µορφή που αναπαριστάται στο σχήµα 

3.                                                                                     
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Bound (B)

 
       Σχήµα 3 

 

Οι παράγοντες ΚD και [Bmax]  µπορούν να καθορισθούν είτε γραφικά από τη γραφική 

παράσταση (τύπου αυτής που φαίνεται στο σχήµα 3) ή µαθηµατικά από την επίλυση 

των εξισώσεων.  

 

Μη γραµµικές σχέσεις- Ανάλυση κατά Hill ( Hill plots) 

 

 Η ανάλυση κατά Hill χρησιµοποιείται για τη µελέτη ενός συστήµατος 

υποδοχέα – ουσίας, στην περίπτωση που εµφανίζεται θετική συνεργατικότητα, κατά 

την οποία η δέσµευση κάθε µορίου συνδέτη διευκολύνει την πρόσδεση του επόµενου 

µορίου. Η εξίσωση Hill εκφράζεται από τη λογαριθµική τροποποίηση της εξίσωσης 

(6).  

 

log       B         =    n logF  -  log KD     (8) 

       Bmax – B 

 

όπου n παριστάνει την κλίση της ευθείας (σταθερά Hill, Hill coefficient). Αν 

χαρακτηρίζεται το σύστηµα από υψηλή θετική συνεργατικότητα τότε ο όρος n 

ισούται µε τον αριθµό των θέσεων. Πάντοτε ισχύει n ≤ αριθµός θέσεων σύνδεσης.  

(Boeynaems and Dumont, 1975; Molinoff et al., 1981; Weiland and Molinoff, 1981) 

 

Μελέτες δέσµευσης χηµικής κινητικής 
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 Συχνά για τη µελέτη της πρόσδεσης µιας ουσίας µε µία θέση δέσµευσης ή 

έναν υποδοχέα διεξάγονται µελέτες χηµικής κινητικής, στις οποίες η δέσµευση 

εξετάζεται συναρτήσει του χρόνου (time, t).  

Από τη σχέση (1)     

 

          k1

R + L + I      ⇄      RL + RI     (1) 

     k2   

 

προκύπτει η σχέση  

 

d[RL]  = k1 · [R] · [L]  -  k2 · [RL]    (9) 

  dt 

 

σύµφωνα µε την οποία ο ρυθµός µε τον οποίο σχηµατίζεται σύµπλοκο RL 

καθορίζεται από τη διαφορά µεταξύ του αριθµού σύνθεσης του συµπλόκου από τα R 

και L (k1 · [R] · [L]) και το ρυθµό διάσπασης του συµπλόκου σε R και L (k2 · [RL]). 

Στην κατάσταση ισορροπίας, ο ρυθµός σχηµατισµού του συµπλόκου είναι ίσος µε 

µηδέν.  

d[RL]  =  0  =   k1 · [R] · [L]  -  k2 · [RL]    ⇒ 

  dt 

 

k2        =  [R] · [L]     (10) 

k1                   [RL] 

KD  =  k2 / k1 

 Η σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης σχηµατισµού του συµπλόκου k1, µπορεί 

να µετρηθεί αν µετράται το ποσό της δέσµευσης, δηλαδή ο παράγοντας [RL] ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα, αφού ξεκινήσει η αντίδραση. 

Εκτός από τον προσδιορισµό των k1 και k2, κι εξ’ αυτών της σταθεράς KD , οι µελέτες 

δέσµευσης χηµικής κινητικής εξυπηρετούν στον καθορισµό του χρόνου που 

απαιτείται ώστε το σύστηµα να φθάσει σε σηµείο χηµικής ισορροπίας. Η πληροφορία 

αυτή βοηθά στη σωστή διεξαγωγή πειραµάτων δέσµευσης και ανταγωνισµού. Πρέπει 

να σηµειωθεί ότι ο χρόνος στον οποίο θα έχει επιτευχθεί ισορροπία στο σύστηµα, δεν 
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εξαρτάται µόνο από τις σταθερές ταχύτητας k1 και k2, αλλά και από τις 

συγκεντρώσεις των R και L.  

Μια κλασική γραφική αναπαράσταση της χηµικής κινητικής ενός πειράµατος 

δέσµευσης φαίνεται στο σχήµα 4.  
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   Σχήµα 4 

 

 

Μελέτες δέσµευσης ανταγωνισµού 

 

 Στα πειράµατα δέσµευσης ανταγωνισµού (ή αλλιώς δόσης–απόκρισης), οι 

συγκεντρώσεις   [RT] και  [L] διατηρούνται σταθερές, και µεταβάλλεται η 

συγκέντρωση της µη ραδιοσηµασµένης ουσίας Ι ([Ι]). Αυξανοµένης της 

συγκέντρωσης [Ι], αυξάνεται και η συγκέντρωση [RI] κι εποµένως µειώνεται η 

συγκέντρωση [RL], αφού µειώνεται ο αριθµός διαθέσιµων υποδοχέων R.  

Από την σχέση (1) προκύπτει  

 

Β  =          Βmax· F               (11) 

         F + KD (1 + I/ KI)  

 

όπου ο όρος KI  συµβολίζει τη σταθερά ανταγωνισµού ή αναστολής (Inhibition 

constant). Ισχύει   KI  =  [R] · [I] / [RI]. 

 H χρησιµότητα των µελετών δέσµευση δόσης-απόκρισης έγκειται στο ότι 

µε τη χρήση τους µπορεί να εξετασθεί η συγγένεια ενός υποδοχέα για µία ουσία. Η 
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συγγένεια του υποδοχέα για µία ουσία περιγράφεται από τον παράγοντα IC50, ο 

οποίος ορίζεται ως η συγκέντρωση της ουσίας, στην οποία η ραδιενεργός ουσία έχει 

προσδεθεί στο µισό αριθµό των υποδοχέων.   

 Ο παράγοντας IC50 προσδιορίζεται για µία ουσία µε πειράµατα δόσης-

απόκρισης, από τα οποία µπορεί να κατασκευαστεί µία γραφική παράσταση, όπως 

αυτή που φαίνεται στο σχήµα 5. Η σιγµοειδής καµπύλη του σχήµατος 5α µπορεί να 

µετατραπεί σε γραµµική σχέση η οποία περιγράφεται από τη σχέση  

logit (P)  =  ln  P              (σχήµα 5β) ,  

     100- P 

όπου P συµβολίζει το ποσοστό % της ειδικά δεσµευµένης ουσίας (Βound, Β).   

όπου P συµβολίζει το ποσοστό % της ειδικά δεσµευµένης ουσίας (Βound, Β).   

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Σχήµα 5α, β 

 

Η σχέση µεταξύ των παραγόντων KI και IC50 µπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση 

(11) : 
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      Βmax· F                      =      ½  ·        Βmax· F       ⇒                 

 F + KD (1 + IC50 / KI)                       F + KD 

 

2F  +  2 KD  =  F  +   KD  (1 +  IC50 / KI)  ⇒ 

 

F  +   KD    =  KD ·  IC50 / KI    ⇒ 

 

KI  =  KD ·  IC50       ⇒ 

                F  +   KD 

 

KI  =       IC50               (12)       

               1 +  F/ KD 

 

Βάσει της σχέσης (12) µπορεί να υπολογισθεί η σταθερά KI, αφού έχει προσδιορισθεί 

πειραµατικά η τιµή του IC50.  

 

Ανίχνευση και µελέτη ιδιοτήτων µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης της DHEA. 

 

Υλικά-Συσκευές 

 

Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 225cm2 (Corning & Costar, USA) 

Κυτταρικοί «Ξύστες» Cell scrapers (Corning & Costar, USA) 

Φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα : Phosphate Buffer Saline, PBS, pH 7.4 (BRL Life 

Technologies, Paisley,UK) 

Τris base (Research Organics, INC Cleveland, USA)  

Aπροτινίνη : Aprotinin (Sigma, USA) 

PMSF (Sigma, USA) 

Γλυκίνη (Sigma, USA) 

 [3H]DHEA Specific Activity 50Ci/mmol (Amersham, UK) 

διαιθυλσιλβεστρόλη : diethylsilbestrol, DES  (Sigma, USA) 

διυδροτεστοστερόνη : dihydrotestosterone, DHT (Sigma, USA) 

ORG2058 (Steraloids, Newport RI, U.S.A) 
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∆εϋδροεπιανδροστερόνη :  dehydroepiandrosterone DHEA (Steraloids, Newport RI, 

U.S.A) 

Θειική δεϋδροεπιανδροστερόνη : dehydroepiandrosterone sulfate DHEAS(Steraloids, 

Newport RI, U.S.A) 

Πολυαιθυλενιµίνη: Polyethylenimine (PEI) 50% w/v aqueous solution (Sigma, USA) 

Φίλτρα ινών υάλου, GF/B 25mm (Whatman, England) 

Συσκευή διήθησης (Millipore, USA) 

Σωληνάρια πλαστικά, υγρού σπινθηρισµού (Sarstedt)   

Υγρό σπινθηρισµού : Scintillation fluid (SigmaFluor, Sigma) 

Ψυχόµενη φυγόκεντρος : ΧL-90 Ultracentrifuge, Beckman U.S.A.  

Μετρητής β–ακτινοβολίας (Perkin Elmer, Foster City, CA) µε απόδοση 60% στο 3H.  

 

Μέθοδος 

 

α.Αποµόνωση µεµβρανών 

 

 Τα κύτταρα αποκολλώνται από τις φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας µε απόξεση 

ή ανακίνηση, χωρίς την ενζυµική επίδραση θρυψίνης. Αφού προηγηθεί µία έκπλυση 

µε φωσφορικό διάλυµα PBS, τα κύτταρα συλλέγονται σε διάλυµα Τris 50mM (pH 7,4 

, 4°C), στο οποίο έχει προστεθεί 1 mM PMSF και 0,5µg/ml απροτινίνη. Τα κύτταρα 

λύονται µε σύντοµη έκθεση σε υπέρηχους και ακολούθως αποµακρύνονται τα µη 

σπασµένα κύτταρα µε φυγοκέντρηση στις 1200στροφές/λεπτό για 10 λεπτά και 4°C. 

Το κυτταρικό εκχύλισµα φυγοκεντρείται σε  100.000g (ή 27.000 στροφές/λεπτό) για 

µία ώρα στους 4°C, για την καθίζηση των µεµβρανών. Το ίζηµα αναδιαλύεται σε 

διάλυµα Τris 50mM και γίνεται οξινοποίηση µε ½ όγκο διαλύµατος 50mM γλυκίνης 

(pH 3) για 3 λεπτά στους 4°C, ώστε να αποκλεισθεί η τυχόν ενδογενής δέσµευση 

ουσιών στους υποδοχείς και τελικά να µετρηθεί ο ολικός αριθµός υποδοχέων 

(Ηatzoglou et al., 1994). H οξινοποίηση διακόπτεται µε αραίωση δια της προσθήκης 

10 όγκων διαλύµατος  Τris 50mM. Επαναλαµβάνεται η φυγοκέντρηση για 1 ώρα σε  

100.000g για µία ώρα στους 4°C. Αφού οµογενοποιήθηκε εκ νέου το ίζηµα, 

προσδιορίζεται η συγκέντρωση της πρωτεΐνης µε τη µέθοδο Bradford. Το πείραµα 

δέσµευσης ακολουθεί αµέσως µετά.  
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β.Μελέτες δέσµευσης κορεσµού 

 

 Για τις µελέτες δέσµευσης κορεσµού γίνεται επώαση των µεµβρανών 

(τελική συγκέντρωση 2mg/ml) µε διαφορετικές συγκεντρώσεις (εντός ενός εύρους 

0,5 – 50nM) ραδιοσηµασµένης [3Η]DHEA στεροειδών αγωνιστών σε διάλυµα Τris 

50mM pH 7,4, απουσία ή παρουσία µη ραδιοσηµασµένης [3Η]DHEA, µε σκοπό τον 

υπολογισµό της ολικής και της µη ειδικής δέσµευσης αντίστοιχα. Η συγκέντρωση της 

µη ραδιοσηµασµένης [3Η]DHEA είναι 500 φορές υψηλότερη από τη συγκέντρωση 

της ραδιενεργού DHEA. Ο τελικός όγκος της αντίδρασης είναι 0,1ml, κάθε δείγµα 

εξετάζεται δε εις τριπλούν. Η δέσµευση επιτυγχάνεται µε επώαση για 30 λεπτά στους 

37°C. Η αντίδραση τερµατίζεται µε την διήθηση µέσω φίλτρων ινών υάλου σε ειδική 

συσκευή δηµιουργίας αρνητικής πίεσης, λόγω της δηµιουργίας κενού. Τα φίλτρα 

έχουν υγρανθεί προηγουµένως σε διάλυµα 0,25% PEI. Αµέσως µετά την διήθηση, 

κάθε φίλτρο εκπλένεται τρεις φορές µε παγωµένο ρυθµιστικό διάλυµα Τris 50mM pH 

7,4. Κατά τη διήθηση η δεσµευµένη στους µεµβρανικούς υποδοχείς DHEA, που 

κατακρατείται στα φίλτρα ινών υάλου, διαχωρίζεται από την ελεύθερη, η οποία 

εκπλένεται. Σε κάθε φίλτρο το οποίο έχει ξηρανθεί τελικά προστίθενται 3ml υγρού 

σπινθηρισµού και µετράται η ραδιενέργεια σε µετρητή β-ακτινοβολίας για 2 λεπτά.  

 

Ανάλυση αποτελεσµάτων. 

 

 Τα αποτελέσµατα των µελετών δέσµευσης κορεσµού αναλύονται βάσει της 

θεωρίας που αναπτύχθηκε στην αντίστοιχη θεωρητική παράγραφο. Αρχικά 

υπολογίζεται η ειδική δέσµευση κάθε δείγµατος, από την ολική δέσµευση (απουσία 

µη ραδιενεργού DHEA) µείον τη µη ειδική δέσµευση (παρουσία µη ραδιενεργούς 

DHEA). Σχεδιάζεται η γραφική παράσταση της ειδικής δέσµευσης προς τη 

συγκέντρωση του προστιθέµενου ραδιενεργού αγωνιστή (saturation curve). Για τον 

υπολογισµό των Bmax και ΚD γίνεται ανάλυση κατά Rosenthal και σχεδιάζεται η 

αντίστοιχη γραφική παράσταση (Scatchard plot).  Για να µετατραπεί η ραδιενέργεια 

(µε µονάδες cpm) σε συγκέντρωση χρησιµοποιείται  η σχέση (13). Ο όρος Bmax 

κανονικοποιείται συνήθως ως προς την ποσότητα πρωτεΐνης κι εκφράζεται ως 
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Molarity (M)/ gr protein (συνήθως fmoles/mg protein).  Από τον αριθµό fmoles/mg 

protein µπορεί να υπολογισθεί ο αριθµός θέσεων ανά κύτταρο ως εξής 

x fmoles    =  x fmoles    · Αρ. Avogadro   =  x fmoles    ·  6,023  ·  1023 sites/mol  

mg protein        Aρ. Κυττάρων/ mg protein            ~ 25 · 106 κύτταρα 

 

Ο αριθµός κυττάρων που αντιστοιχεί σε 1 mg protein είναι ενδεικτικός κι εξαρτάται 

από την κυτταρική σειρά.            

 

γ. Μελέτες δέσµευσης ανταγωνισµού (ή εκτόπισης) 

 

 Για τις µελέτες δέσµευσης ανταγωνισµού πραγµατοποιείται επώαση των 

µεµβρανών (τελική συγκέντρωση 2mg/ml) µε συγκεκριµένη συγκέντρωση   

ραδιοσηµασµένης DHEA σε διάλυµα Τris 50mM pH 7,4, απουσία ή παρουσία µη 

ραδιοσηµασµένων στεροειδών, µε συγκεντρώσεις που κυµαίνονται από 10-12 έως 10-

6Μ. Η δέσµευση επιτυγχάνεται µε επώαση για 30 λεπτά στους 37°C εντός 

υδατόλουτρου. Ακολουθεί διήθηση µέσω φίλτρων ινών υάλου, έκπλυση τρεις φορές 

µε παγωµένο ρυθµιστικό διάλυµα Τris 50mM pH 7,4, συλλογή των φίλτρων, 

προσθήκη 3ml υγρού σπινθηρισµού και µέτρηση της ραδιενέργεια σε µετρητή β-

ακτινοβολίας για 2 λεπτά, όπως περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο.  

 

Ανάλυση αποτελεσµάτων 

 

 Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων των µελετών δέσµευσης 

πραγµατοποιείται βάσει της θεωρίας που αναλύθηκε στην αντίστοιχη θεωρητική 

παράγραφο. Αρχικά υπολογίζεται η ειδική δέσµευση µε αφαίρεση της µη ειδικής 

δέσµευσης από την ολική δέσµευση και τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως 

κανονικοποιηµένα % της ειδικής δέσµευσης συναρτήσει της συγκέντρωσης της µη 

ραδιοσηµασµένης ουσίας. Η συγκέντρωση που προκαλεί εκτόπιση του ραδιενεργού 

αγωνιστή κατά 50%, εκφράζει την τιµή IC50 (Inhibitory Concentration 50%).  
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δ. Χρονοεξαρτώµενες µελέτες δέσµευσης 

 

Για τις µελέτες δέσµευσης χηµικής κινητικής γίνεται επώαση των µεµβρανών (τελική 

συγκέντρωση 2mg/ml) µε συγκεκριµένη συγκέντρωση ραδιοσηµασµένης DHEA σε 

διάλυµα Τris 50mM pH 7,4, απουσία ή παρουσία µη ραδιοσηµασµένης DHEA, σε 

συγκέντρωση 10-7Μ. ∆ιεξάγονται επωάσεις στους 37°C εντός υδατόλουτρου για 

χρονικά διαστήµατα 2 έως 60 λεπτών. Ακολουθεί διήθηση µέσω φίλτρων ινών υάλου, 

έκπλυση τρεις φορές µε παγωµένο ρυθµιστικό διάλυµα Τris 50mM pH 7,4, συλλογή 

των φίλτρων, προσθήκη 3ml υγρού σπινθηρισµού και µέτρηση της ραδιενέργεια σε 

µετρητή β-ακτινοβολίας για 2 λεπτά.  

 

Ανάλυση αποτελεσµάτων 

 

 Τα αποτελέσµατα της χηµικής κινητικής αναλύεται βάσει της θεωρίας που 

αναπτύχθηκε στην αντίστοιχη θεωρητική παράγραφο. κι εκφράζονται ως η ειδική 

δέσµευση συναρτήσει του χρόνου.  

 

Στατιστική ανάλυση αποτελεσµάτων 

 
Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκαν 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 χρησιµοποιήθηκαν η µη παραµετρική µέθοδος Kruskal-Wallis 

για τον έλεγχο της οµοιογένειας των δειγµάτων. Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν µε 

τα προγράµµατα NCSS και Statistica. 
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1. ΤΑ ΝΕΥΡΟΣΤΕΡΟΕΙ∆Η DHEA, DHEAS ΚΑΙ ALLO ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ 

ΣΥΜΠΑΘΟΑ∆ΡΕΝΕΡΓΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΩΜΕΝΗ ΛΟΓΩ 

ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΟΡΟΥ ΑΠΟΠΤΩΣΗ.  

 

1.1  Η αντι-αποπτωτική δράση των Νευροστεροειδών σε Φυσιολογικά 

Χρωµιόφιλα κύτταρα επίµυος. 

 

 Αρχικά, ελέγχθηκε η δράση των τριών νευροστεροειδών (DHEA, DHEAS και  

Allo), σε πρωτογενείς καλλιέργειες κυττάρων µυελού των επινεφριδίων επίµυος. Η 

δράση των στεροειδών ελέγχθηκε τόσο σε κύτταρα υπό συνθήκες καλλιέργειας 

απουσία ορού, όσο και σε κύτταρα καλλιεργειθέντα παρουσία ορού. Τα 

αποµονωθέντα, κανονικώς διαιρούµενα χρωµιόφιλα κύτταρα διατηρούνται σε 

θρεπτικό υλικό που ο ορός έχει υποστεί κατεργασία µε ενεργό άνθρακα-δεξτράνη για 

την αποµάκρυνση των ενδογενών στεροειδών. Έπειτα από δύο µέρες το θρεπτικό 

υλικό αλλάχθηκε είτε µε νέο περιέχον ορό, είτε µε θρεπτικό υλικό απουσία ορού, 

καθώς και µε θρεπτικό που περιείχε κάθε ένα από τα τρία νευροστεροειδή σε τελική 

αραίωση 10-7Μ. Στις χρονικές στιγµές από 2 εως και 48 ώρες προσδιορίσθηκε 

ποσοτικώς µε την µέθοδο ApoPercentage η προκαλούµενη από την στέρηση ορού 

απόπτωση. Όπως διαπιστώνεται και στην Εικόνα 1 και τα τρία νευροστεροειδή που 

ελέγχθησαν παρουσίασαν έντονη κυτταροπροστατευτική δράση στα φυσιολογικά 

χρωµιόφιλα κύτταρα. Συγκεκριµένα, στα χρωµιόφιλα κύτταρα που καλλιεργήθηκαν 

επί 12 ώρες απουσία ορού µετρήθηκε απόπτωση 0,10±0,01 (µονάδες οπτικής 

πυκνότητας), ενώ όταν στο ίδιο θρεπτικό υλικό είχε προστεθεί ένα από τα τρία 

νευροστεροειδή η απόπτωση ήταν 0,077±0,02 στην περίπτωση της DHEA, 

0,075±0,01 για την DHEAS και 0,066±0,03 για την Allo (µέσος ± σταθερή απόκλιση, 

N=9, P<0.05). Συγκριτικά, κύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό παρουσία 

ορού για 12 ώρες, η απόπτωση ήταν  0,061±0,04. Η αντι-αποπτωτική δράση των 

νευροστεροειδών στα χρωµιόφιλα κύτταρα διατηρήθηκε µέχρι και τις 48 ώρες.  
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Εικόνα 1. Η προστατευτική δράση των 
Νευροστεροειδών σε φυσιολογικά χρωµιόφιλα 
κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων επίµυος. Η 
ποσοτική εκτίµηση της απόπτωσης έγινε µε την 
µέθοδο ApoPercentage, και οι τιµές προέρχονται από 
3 πειράµατα, µε κάθε συνθήκη εις τριπλούν 
(*p<0.05). Serum:θρεπτικό υλικό µε ορό, Serum 
Free: Θρεπτικό υλικό χωρίς ορό. 

 

1.2  Η αντι-αποπτωτική δράση των Νευροστεροειδών στα κύτταρα PC12. 

 

 Η προαναφερθείσα αντι-αποπτωτική δράση των νευροστεροειδών ελέγχθηκε 

περαιτέρω στην κυτταρική σειρά PC12, η οποία αποτελεί ένα καλώς τεκµηριωµένο 

και πολλαπλώς ελεγµένο in vitro σύστηµα για την µελέτη της απόπτωσης των 

νευρικών κυττάρων  (Greene et al, 1978). Όπως και στην περίπτωση των 

φυσιολογικών χρωµιόφιλων κυττάρων, τα κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν τόσο 

παρουσία όσο κι απουσία ορού, και σε συνθήκες απουσίας ορού µελετήθηκε και η 

δράση των νευροστεροειδών DHEA, DHEAS και Allo. Η απόπτωση προσδιορίσθηκε 

µε την µέθοδο  ApoPercentage αλλά και µε κυτταροµετρία ροής (FACS).  

 Αρχικώς τα κύτταρα PC12 εκτέθησαν για χρονικά διαστήµατα 2, 6, 12, 24 και 

48 ωρών παρουσία κι απουσία ορού, απουσία ή παρουσία των τριών στεροειδών σε 

τελική συγκέντρωση 10-7Μ. Η επαγώµενη λόγω στέρησης ορού απόπτωση και η 

αντίστοιχη προστατευτική δράση των στεροειδών µετρήθηκαν ποσοτικώς µε την 
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µέθοδο ApoPercentage (Εικόνα 2A) σε κύτταρα επιστρωµένα σε στείρες πλάκες 

καλλιεργειών των 96 οπών και σε αριθµό 50,000 κύτταρα ανά οπή. Πριν την 

µέτρηση, τα κύτταρα φωτογραφήθηκαν σε κάθε περίπτωση µε µικροσκόπιο 

ανάστροφης φάσης (Εικόνα 2B). ∆ιαπιστώθηκε ότι παρουσία ορού τα κύτταρα PC12 

παρουσιάζουν ελάχιστη απόπτωση  σε κάθε χρονική στιγµή από 2 εως και 48 ώρες, 

ενώ απουσία ορού η τιµή της απόπτωσης αυξήθηκε ήδη από τις 2 ώρες, 

επιβεβαιώνοντας προηγούµενες αντίστοιχες παρατηρήσεις. Η µέγιστη απόπτωση  

παρατηρήθηκε σε καλλιέργεια απουσία ορού για 24 ώρες, όπου σε συνθήκες 

παρουσίας ορού η απόπτωση έχει τιµή 0,047±0,008 (απόλυτες τιµές µέτρησης της 

απόπτωσης που αντιστοιχούν σε µονάδες οπτικής πυκνότητας), ενώ η απουσία ορού 

επάγει την απόπτωση στο 0,69±0,09. Στην χρονική αυτή στιγµή παρατηρήθηκε η 

πλέον έντονη προστατευτική δράση των τριών νευροστεροειδών  (αντίστοιχες τιµές 

0,35±0,07, 0,24±0,04 και 0,20±0,03 για την DHEA, DHEAS και Allo αντίστοιχα) 

(µέση τιµή±σταθερή απόκλιση, n=6, p<0.001). Εποµένως και τα τρία στεροειδή που 

ελέγχθησαν ανέστηλαν ισχυρά την επαγώµενη από στέρηση ορού απόπτωση, σε 

ποσοστό άνω του 50%. Το φαινόµενο αυτό διαπιστώνεται και µε οπτική παρατήρηση 

υπό µικροσκόπιο ανάστροφης φάσης, όπου τα αποπτωτικά σωµάτια είναι χρωσµένα 

µε κόκκινη χρωστική ενώ τα ζώντα κύτταρα διατηρούν το άσπρο χρώµα (Εικόνα 2Β). 

Επίσης ελέγχθηκε η σχέση δόσης κι αντι-αποπτωτικής δράσης. Συγκεκριµένα, σε 

συνθήκες απουσίας ορού το κάθε στεροειδές αραιώθηκε διαδοχικώς σε 

συγκεντρώσεις από 10-5Μ εως και 10-11Μ, κι επέδρασε για 24 ώρες σε κύτταρα PC12 

επιστρωµένα σε πλάκες καλλιέργειας των 96 οπών. Ακολούθως µετρήθηκε µε την 

µέθοδο ApoPercentage η απόπτωση και διαπιστώθηκε ότι η δράση και των τριών 

στεροειδών είναι δοσοεξαρτώµενη µε EC50 1.8, 1.0 και 1,5 nM για την DHEA, 

DHEAS και Allo αντίστοιχα (Εικόνα 2Γ). 
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Εικόνα 2. Τα κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν τόσο σε θρεπτικό µέσο 
παρουσία ορού, όσο και  απουσία ορού, απουσία και παρουσία ενός εκ 
των τριών στεροειδών σε τελική αραίωση 10-7Μ. Α. Χρονο-εξαρτώµενη 
δράση των στεροειδών: τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν για χρονικά 
διαστήµατα 2, 6, 12, 24 και 48 ωρών σε θρεπτικό υλικό απουσία ορού 
παρουσία DHEA, DHEAS ή  Allo. Η απόπτωση εκτιµήθηκε ποσοτικώς µε 
την µέθοδο  ApoPercentage, και οι µονάδες αντιπροσωπεύουν οπτική 
πυκνότητα (OD). Οι τιµές αναφέρονται στην µέση τιµή±σταθερή 
απόκλιση 6 πειραµάτων, κάθε ένα εις τριπλούν (*p<0.001). Β. 
Φωτογραφία από µικροσκόπιο ανάστροφης φάσης κυττάρων PC12  όπου 
τα αποπτωτικά κύτταρα είναι χρωσµένα µε τη κόκκινη χρωστική του  
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ApoPercentage, ενώ τα ζώντα κύτταρα διατηρούν την διάφανη όψη. Γ. 
∆οσο-εξαρτώµενη δράση των στεροειδών: τα κύτταρα PC12 
καλλιεργήθηκαν επί 24 ώρες σε συνθήκες απουσίας ορού παρουσία 
βαθµίδωσης συγκέντρωσης από 10-11Μ εως 10-5Μ. Η απόπτωση 
εκτιµήθηκε µε την µέθοδο ApoPercentage, κι εκφράζεται σαν % του 
µάρτυρα (θρεπτικό υλικό απουσία ορού και απουσία στεροειδούς). Οι 
τιµές αναφέρονται στην µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών  πειραµάτων, 
καθένα εις τριπλούν (*p<0.05). 

 

 Επιπροσθέτως κι επιβεβαιωτικά της µεθόδου ApoPercentage, έγινε εκτίµηση 

της κυτταρικής απόπτωσης αλλά και του αριθµού των ζώντων κυττάρων µε ανάλυση 

κυτταροµετρίας ροής (FACS). Συγκεκριµένα τα κύτταρα επωάζονται επί 24 ώρες 

(χρονική στιγµή όπου παρατηρήθηκε αρχικώς η µέγιστη δράση των τριών 

στεροειδών) σε συνθήκες παρουσίας ορού, απουσίας ορού κι απουσίας ορού αλλά µε 

την προσθήκη κάθε ενός από τα τρία στεροειδή  σε συγκέντρωση 10-7Μ, κατόπιν 

συλλέγονται και χρώνονται µε διπλή χρώση, Αννεξίνης (Annexin V) και Ιωδιούχου 

Προπιδίου (Propidium Iodide), ακολούθως µετρούνται µε κυτταροµετρία ροής. Στην 

µέθοδο της κυτταροµετρίας ροής η Αννεξίνη χρώνει ειδικά τα κύτταρα που 

βρίσκονται σε κατάσταση απόπτωσης, τόσο πρώϊµης όσο και όψιµης, ενώ το 

Ιωδιούχο Προπίδιο χρώνει ειδικά τα νεκρωτικά κύτταρα.  Η Εικόνα 3 δείχνει πως τα 

τρία στεροειδή ανέστειλλαν την απόπτωση λόγω έλλειψης ορού κατά 40%. Το 

ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων που καλλιεργήθηκαν µόνο σε απουσία ορού 

είναι της τάξης του 24,6%, ενώ η παρουσία DHEA, DHEAS ή  Allo µείωσαν το 

ποσοστό αυτό σε τιµές 15,1%, 16,9% και 10,8% αντίστοιχα. Το πρότυπο αυτό της 

ανάλυσης µε κυτταροµετρία ροής σε σχέση µε την αντι-αποπτωτική δράση των τριών 

νευροστεροειδών επαναλήφθηκε τουλάχιστον άλλες 3 φορές.  
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Β.  A. 
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Εικόνα 3.  Τα κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 
καλλιεργειών 6 οπών (106 κύτταρα ανά οπή) για 24 ώρες παρουσία 
κι απουσία ορού, και παρουσία ορού των τριών νευροστεροειδών  
σε συγκέντρωση   10-7Μ. Στον άξονα Χ αναπαρίσταται η ένταση 
της χρώσης µε Αννεξίνη και στον άξονα Υ µε Ιωδιούχο Προπίδιο 
(Σχήµα Α) ή Αννεξίνης στον άξονα Χ και ο αριθµός των 
κυττάρων στον άξονα Υ (Σχήµα Β). Στο Σχήµα Α απεικονίζονται 
εντός των κύκλων τα αποπτωτικά (πρώϊµης κι όψιµης απόπτωσης) 
κύτταρα και στο Σχήµα Β µόνο τα θετικά για Αννεξίνη κύτταρα. 
Στον Πίνακα Γ αναφέρονται τα ποσοστά των ζώντων, 
αποπτωτικών και νεκρωτικών κυττάρων σε κάθε συνθήκη. 

 

 

1.3  Η αντι-αποπτωτική δράση των Νευροστεροειδών εξαρτάται από την χηµική 

τους δοµή. 

 

 Για τον προσδιορισµό της ειδικότητας της κυτταροπροστατευτικής δράσης 

της DHEA, DHEAS και Allo, µια σειρά δοµικά συγγενών στεροειδών µορίων 

ελέγχθηκε ως προς την αντι-αποπτωτική τους ικανότητα στα κύτταρα PC12. 

Αναλύσεις δοµής-λειτουργίας έδωσαν τα κάτωθι συµπεράσµατα: (α) Για τα 

Ανδροστένια: 1) η διαµόρφωση 3α-ΟΗ, 3-κετο, ∆4 (διπλός δεσµός µεταξύ των 
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ανθράκων C3-C4) ήταν ανενεργός στην προστασία έναντι της απόπτωσης. Έτσι, 

στεροειδή µε διαµόρφωση του µορίου τους ∆4-3-Κετο όπως η Τεστοστερόνη, καθώς 

και η συζευγµένη µε Αλβουµίνη Ορού Βοός µορφή της, η Προγεστερόνη, η 

Κορτικοστερόνη (και το συνθετικό της ανάλογο ∆εξαµεθαζόνη) και τα 4-ανδροστεν-

3β-ολ-17-όνη, 5-ανδροστεν-3α-ολ-17-όνη και 5-ανδροστεν-3, 17-διόνη δεν 

παρουσίασαν σηµαντική αντι-αποπτωτική δράση σε κύτταρα που καλλιεργήθηκαν 

απουσία ορού (Εικόνες 4 και 5). 2) η υδροξυλίωση στον άνθρακα 7 (C7) (7α-υδρόξυ-

DHEA, 7β-υδρόξυ- DHEA) ή στον άνθρακα 17 (C17) (ερµαφροδιόλη) οδήγησε σε  

απώλεια της αντι-αποπτωτικής δράσης (Εικόνες 4 και 5) (β) Για τα Πρεγνάνια: η 

διαµόρφωση 3α-ΟΗ έχει κρίσιµο ρόλο αφού τα 3β-ΟΗ ανάλογα της Allo, όπως η 

Επιαλλοπρεγνανολόνη δεν είναι δραστικά (Εικόνες 4 και 5). Αντιθέτως, οι α ή β 

διαµορφώσεις του άνθρακα 5 (C5) δεν ήταν κρίσιµες για την αντι-αποπτωτική δράση 

των στεροειδών αφού η πρεγνανολόνη κι ο θειϊκός της εστέρας ήταν δραστικές 

(Εικόνες 4 και 5). Η Οιστραδιόλη, καθώς και η συζευγµένη µε Αλβουµίνη Ορού 

Βοός Οιστραδιόλη, ως επιπλέον θετικοί µάρτυρες (Gallapudi L., Oblinger M, 1999) 

έδρασαν προστατευτικά στα κύτταρα PC12 έναντι της απόπτωσης από στέρηση ορού. 
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Εικόνα 4: Συσχέτιση δοµής-αντι-αποπτωτικής δράσης µιας σειράς 
στεροειδών µορίων στα κύτταρα PC12. Τα κύτταρα καλλιεργούνται για 
24 ώρες απουσία ορού, παρουσία των διαφόρων στεροειδών σε 
συγκέντρωση 10-7Μ κι η απόπτωση εκτιµήθηκε µε την µέθοδο 
ApoPercentage. Οι τιµές αναφέρονται στην µέση τιµή±σταθερή 
απόκλιση από 6 πειράµατα το καθένα εις τριπλούν (*p<0.005). 
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Εικόνα 5:  Σχηµατική αναπαράσταση των δοµών ενεργών 
κι ανενεργών στεροειδών ως προς την αντι-αποπτωτική 
τους δράση. Με κόκκινο χρώµα είναι τα δραστικά 
στεροειδή ενώ µε µαύρο τα µη δραστικά. Τα βέλη 
υποδεικνύουν την καθοριστική για την ενεργότητα ή µη 
χηµική οµάδα. 
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1.4  Η αντι-αποπτωτική δράση των Νευροστεροειδών διαµεσολαβείται από τις 

αντι-αποπτωτικές πρωτεϊνες Bcl-2 . 

 

1.4.1 Τα στεροειδή  DHEA, DHEAS και   Allo αυξάνουν τα επίπεδα έκφρασης 

mRNA και πρωτεϊνης των Βcl-2 και Bcl-xL, υπό συνθήκες στέρησης ορού. 

 

 Ένας εκ των βασικών µηχανισµών προστασίας των συµπαθητικών νευρώνων 

(Riccio et al, 1999) αλλά και των κυττάρων PC12 (Dermitzaki et al, 2000) είναι 

εκείνος των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2, πρωτεϊνες µε καθοριστικό ρόλο στο 

φαινόµενο της απόπτωσης. Βασιζόµενοι στα δεδοµένα αυτά, ελέγξαµε την υπόθεση 

ότι η αντι-αποπτωτική δράση των υπό µελέτη Νευροστεροειδών πιθανά 

διαµεσολαβείται από το ανωτέρω σύστηµα ελέγχου της απόπτωσης και κυτταρικής 

επιβίωσης.  

 Τα κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν σε στείρες πλάκες καλλιεργειών των 6 

οπών (106 κύτταρα ανά οπή) για χρονικά διαστήµατα από 2 εως και 12 ώρες είτε σε 

πλήρες ορού θρεπτικό υλικό, είτε σε θρεπτικό υλικό απουσία ορού, παρουσία των 

Νευροστεροειδών (10-7Μ). Μετά από επίδραση για 2, 6 και 12 ώρες τα κύτταρα 

συλλέχθησαν και ακολούθησε ηµι-ποσοτικός προσδιορισµός µε Αντίδραση 

Ανάστροφης Μεταγραφής-Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης (RT-PCR) των 

mRNAs για τα γονίδια των πρωτεϊνών Bcl-2, Bcl-xL και ολικής Ακτίνης (της οποίας η 

έκφραση σε αυτά τα χρονικά διαστήµατα γνωρίζουµε από πειράµατα ελέγχου πως δεν 

επηρεάζεται από την επίδραση των στεροειδών τόσο σε επίπεδο µεταγραφήµατος όσο 

και σε επίπεδο πρωτεϊνης). Τα επίπεδα των mRNAs σε κάθε συνθήκη 

προσδιορίσθηκαν µε το λόγο Bcl-2/Ακτίνη και Bcl-xL/Ακτίνη. Όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 6Α τα τρία στεροειδή ανέστειλλαν ήδη από τις 2 ώρες εως και τις 12 ώρες την 

µείωση των επιπέδων mRNA της Bcl-2 που προκαλεί η στέρηση ορού (στις 12 ώρες 

οι τιµές του λόγου Bcl-2/Ακτίνη είναι 0,271±0,028 για την συνθήκη απουσία ορού 

ενώ παρουσία DHEA, DHEAS ή  Allo οι αντίστοιχες τιµές είναι σε 0,904±0,107, 

0,972±0,113 και 0,982±0,121, δηλαδή παραπλήσιες µε αυτές που παρατηρήθηκαν 

παρουσία ορού, 1,412±0,137). Αντίστοιχα, για τη Bcl-xL τα επίπεδα του mRNA 

επανέρχονται στις 12 ώρες στα επίπεδα που παρατηρούµε παρουσία ορού (απουσία 

ορού: 0.366±0.013, DHEA: 1.116±0.199, DHEAS: 1.251±0.218, Allo: 1.123±0.193 

και παρουσία ορού 1,265±0,219) (Εικόνα 6Α). 
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Εικόνα 6Α. Ηµι-ποσοτική µέτρηση των επιπέδων του mRNA 
των γονιδίων Bcl-2, Bcl-xL και ακτίνης. Τα κύτταρα PC12 
καλλιεργήθηκαν για 2, 6 και 12 ώρες παρουσία κι απουσία ορού 
καθώς και των νευροστεροειδών DHEA, DHEAS ή  Allo σε 
τελική συγκέντρωση 10-7Μ. Τα κυτταρικά εκχυλίσµατα που 
περιέχουν το συνολικό mRNA συλλέγονται και τα επίπεδα του 
mRNA εκτιµώνται µετά από Ανάστροφη Μεταγραφή κι 
Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης, κατόπιν κανονικοποίησης 
έναντι των επιπέδων mRNA της Ακτίνης. Οι τιµές αναπαριστούν 
την µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών πειραµάτων (*p<0.05) 
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 Επιπροσθέτως, έγινε αντίστοιχη ηµι-ποσοτική εκτίµηση της δράσης των τριών 

Νευροστεροειδών και σε πρωτεϊνικό επίπεδο των Bcl-2. Kύτταρα PC12 

επιστρώθηκαν σε στείρες πλάκες καλλιέργειας 6 οπών (106 κύτταρα ανά οπή) κι 

επωάστηκαν για χρονικά διαστήµατα 4 και 12 ωρών µε τις ίδιες συνθήκες που 

αναφέρθησαν και στην περίπτωση του ηµι-ποσοτικού υπολογισµού του mRNA. Το 

πλήρες κυτταρικό εκχύλισµα συλλέχθηκε κατόπιν ρήξης των κυττάρων κι 

ακολούθησε ανοσοστύπωση. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6Β, η στέρηση ορού 

(Serum Free) µείωσε δραµατικά ήδη µετά από 2 ώρες τα επίπεδα των πρωτεϊνών Bcl-

2 και Bcl-xL σε σχέση µε την συνθήκη παρουσίας ορού (Serum) (στις 12 ώρες οι 

τιµές είναι 0,368±0,043 και 1,187±0,0628 για την Bcl-2 και 0,379±0,0219 και 

1,244±0,0442 για την Bcl-xL αντιστοίχως) (Εικόνα 6Β). Στα ίδια χρονικά διαστήµατα 

των 4 και 12 ωρών, τα τρία Νευροστεροειδή αύξησαν τα επίπεδα των δύο αυτών 

πρωτεϊνών σε τιµές 0,806±0,019, 0,810±0,0213 και 1,156±0,0302 για την Bcl-2, και 

1,234±0,0518, 1,274±0,0482 και 1,567±0,0553 για την  Bcl-xL για την DHEA, 

DHEAS και  Allo αντίστοιχα. 
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Εικόνα 6Β. Ηµι-ποσοτικός προσδιορισµός των επιπέδων των 
πρωτεϊνών Βcl-2 και Bcl-xL στα κύτταρα PC12 µετά από 4 και 
12 ώρες επίδρασης των τριών Νευροστεροειδών (10-7Μ) 
απουσία ορού. Οι πρωτεϊνες διαχωρίστηκαν µε SDS-PAGE 
12%, κι έγιναν διαδοχικές επωάσεις µε τα αντίστοιχα 
αντισώµατα έναντι των τριών υπό µελέτη πρωτεϊνών. Η ένταση 
της κάθε ηλεκτροφορητικής µπάντας µετρήθηκε µε την χρήση 
του προγράµµατος Image Analysis, και υπολογίσθηκαν οι λόγοι 
σε κάθε συνθήκη ως προς την αντίστοιχη τιµή της Ακτίνης. Οι 
τιµές αναπαριστούν την µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών 
πειραµάτων (*p<0.05) 

 

1.4.2. Τα Antisense ολιγονουκλεοτίδια κατά της Bcl-2 αναστέλλουν την αντι-

αποπτωτική δράση των Νευροστεροειδών.  

 

 Προς επιβεβαίωση της υπόθεσής µας ότι η αντι-αποπτωτική δράση των 

Νευροστεροειδών διαµεσολαβείται από τις πρωτεϊνες Bcl-2, πραγµατοποιήθηκαν 

πειράµατα µε την χρήση κατάλληλα σχεδιασµένων antisense ολιγονουκλεοτιδίων 

έναντι της περιοχής έναρξης της µετάφρασης του Bcl-2 µορίου. Συγκεκριµένα, τα 

κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 24 ώρες σε θρεπτικό υλικό απουσία ορού που 

περιείχε 10-7Μ DHEA, DHEAS ή Allo και ταυτόχρονα παρουσία ή απουσία 

50µmol/lt antisense, sense και nonsense ολιγονουκλεοτίδιων κατά του mRNA της 

Bcl-2. Τα ολιγονουκλεοτίδια οδηγούν στην ειδική σίγαση γονιδίων αφού 

υβριδίζονται µε υδροφοβικούς δεσµούς –συνήθως δεσµούς βάσεων Watson-Crick- 

έναντι των συµπληρωµατικών περιοχών του κυτταροπλασµατικού mRNA, 

παρεµποδίζοντας την µετάφραση κι εποµένως την έκφραση συγκεκριµένων 

περιοχών. Η απόπτωση µετρήθηκε µε την µέθοδο ApoPercentage ώστε να 

επιβεβαιωθεί η δραστικότητα των antisense (Εικόνα 7Α) και παράλληλα έγινε 

έλεγχος µε ανοσοστύπωση της πρωτεϊνης Bcl-2 (Εικόνα 7Β). Η παρουσία των 

δραστικών ολιγονουκλεοτιδίων ανέστειλλε σχεδόν πλήρως την αντι-αποπτωτική, 

προστατευτική δράση των τριών Νευροστεροειδών. Το φαινόµενο αυτό παρουσιάζει 

ειδικότητα έναντι των συγκεκριµένων αλληλουχιών των υπό µελέτη ενεργών 

ολιγονουκλεοτιδίων, διότι άλλες µη ειδικές (nonsense) αλληλουχίες δεν επηρέασαν 

την αντι-αποπτωτική δράση της  DHEA, της DHEAS και της Allo (Εικόνα 7Α ). 

 Η αποτελεσµατικότητα των Bcl-2 antisense ολιγονουκλεοτιδίων να 

αναστείλλουν την παραγωγή της Bcl-2 πρωτεϊνης επιβεβαιώθηκε µε ηµι-ποσοτική 

ανοσοστυπική ανάλυση της έκφρασής της (Εικόνα 7Β)  
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Εικόνα 7. Α. Μέτρηση της κυτταρικής απόπτωσης µε την 
µέθοδο ApoPercentage σε κύτταρα PC12 που 
καλλιεργήθηκαν απουσία ορού µε DHEA, DHEAS ή  Allo 
και παράλληλα µε 50µmol/lt ολιγονουκλεοτίδιων ειδικών 
(antisense, AS) ή µη ειδικών (nonsense, NS) κατά της Bcl-2. 
Β. Ανοσοστύπωση της πρωτεϊνης Bcl-2. Κύτταρα PC12 
καλλιεργήθηκαν όπως και προηγούµενως και το πλήρες 
κυτταροπλασµατικό εκχύλισµα ηλεκτροφορήθηκε σε SDS-
PAGE και σηµάνθηκε µε ειδικά αντισώµατα κατά της Bcl-2 
πρωτεϊνης.. 

 

1.5. Τα Νευροστεροειδή επάγουν την φωσφορυλίωση-ενεργοποίηση των προ-

επιβιωτικών µεταγραφικών παραγόντων NF-κΒ και CREB.  

 

 Οι µεταγραφικοί παράγοντες NF-κΒ (Nuclear Factor-κΒ) και CREB (cAMP-

responsive element binding protein) ενεργοποιούνται σε συνθήκες πρόκλησης στρες,  

επάγοντας την έκφραση γονιδίων, τα οποία συµµετέχουν στην κυτταρική απόκριση 

της επιβίωσης (Walton et al, 1999, Yalcin et al, 2003, Mori et al, 2001, Mattson et al, 

2000, 2001). Είναι επίσης γνωστό πως ο υποκινητής του γονιδίου Bcl-2 περιέχει 

ρυθµιστικά στοιχεία των µεταγραφικών παραγόντων NF-κΒ και CREB, η δε έκφρασή 

του βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανωτέρω µεταγραφικών παραγόντων. Βασιζόµενοι 
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στα δεδοµένα αυτά, ελέγξαµε τις δράσεις των Νευροστεροειδών στην ενεργοποίηση 

των µεταγραφικών παραγόντων NF-κΒ και CREB σε συνθήκες στέρησης ορού. 

 

1.5.1. Τα Νευροστεροειδή DHEA, DHEAS και  Allo επάγουν την ενεργοποίηση 

του µεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ. 

 

 Τα κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό παρουσία ή απουσία 

ορού που περιείχε 10-7Μ εκ των τριών Νευροστεροειδών. Η επίδραση των 

στεροειδών διήρκησε 1 ώρα, κατόπιν ακολούθησε συλλογή των κυττάρων, λύση τους 

και αποµόνωση των πυρηνικών µόνο πρωτεϊνών (µετά από εκλεκτική αποµόνωση 

των πυρήνων των κυττάρων). 1µg πυρηνικού εκχυλίσµατος από κάθε συνθήκη 

συνδυάστηκε µε 5x105 cpm σηµασµένου µε 32-Ρ ανιχνευτή διπλής έλικας DNA όµοιο 

µε την αλληλουχία πρόσδεσης του NF-κΒ. Η πρόσδεση του σηµασµένου ανιχνευτή 

µε το πυρηνικά ευρισκόµενο ετεροδιµερές πρωτεϊνικό σύµπλοκο p50/p65 του NF-κΒ 

και η ακόλουθη ηλεκτροφόρηση κινητικότητας του συµπλόκου αυτού, απεικονίζεται 

στην Εικόνα 8Α. Καλλιέργεια κυττάρων PC12 παρουσία ορού εµφανίζει έντονο σήµα 

του συµπλόκου ανιχνευτή-πρωτεϊνών NF-κΒ, ενώ αντίθετα η απουσία ορού µειώνει 

δραστικά την ενεργοποίηση κι εποµένως την πρόσδεση των NF-κΒ πρωτεϊνών στην 

ραδιενεργό ειδική αλληλουχία τους. Η παρουσία των τριών Νευροστεροειδών σε 

θρεπτικό απουσία ορού είχε ως αποτέλεσµα την ενεργοποίηση του NF-κΒ, όπως 

διαπιστώνεται από την αύξηση της πρόσδεσης στο στύπωµα της ακρυλαµίδης, µε 

πλέον ενεργά τα στεροειδή DHEA και Allo. Περίσσεια µη σηµασµένων  

ολιγονουκλεοτιδίων (cold oligos) του NF-κΒ, ανέστειλλαν πλήρως την πρόσδεση 

υποδεικνύοντας την ειδική δέσµευση ανιχνευτή και πρωτεινών του NF-κΒ. Ανάλογα 

αποτελέσµατα ελήφθησαν τουλάχιστον σε άλλα δύο αντίστοιχα πειράµατα 

ηλεκτροφορητικής κινητικότητας συµπλόκου (Electrophoretic Mobility Shift Assay, 

EMSA).  

 Προς επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων της µεθόδου EMSA, ελέγχθηκε η 

µετακίνηση του πρωτεϊνικού συµπλόκου του NF-κΒ από το κυτταρόπλασµα  στον 

πυρήνα, όπου και προσδένεται σε συγκεκριµένες γενωµικές αλληλουχίες υποκινητών  

γονιδίων που βρίσκονται υπό τον ελεγχό του. Χρησιµοποιώντας συνεστιακή 

µικροσκοπία και παρουσία ορού η πρωτεϊνη p65 εντοπίζεται κυρίως εντός του 

πυρήνα των κυττάρων ενώ αντίθετα απουσία ορού παρατηρείται κυτταροπλασµατική 
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εντόπιση, η οποία αναστρέφεται σε πυρηνική παρουσία των νευροστεροειδών DHEA, 

DHEAS και  Allo (Εικόνα 8Β). 
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Εικόνα 8. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν παρουσία (Serum ) ή 
απουσία ορού (Serum Free), παρουσία 10-7Μ DHEA, DHEAS ή 
Allo για 1 ώρα. Α. ΕΜSA: 1µg πρωτεϊνών από πυρηνικό 
εκχύλισµα επωάσθηκε µε 5x105 cpm από σηµασµένο µε 32-Ρ-
ανιχνευτή διπλής έλικας DNA, όµοιο µε την αλληλουχία 
πρόσδεσης του NF-κΒ (ή µη σηµασµένο ανιχνευτή σε περίσσεια, 
στην περίπτωση των «κρύων» ολιγονουκλεοτιδίων, cold oligos) 
(n=3) B. Μικροσκοπία συνεστίασης. Κύτταρα PC12 
καλλιεργήθηκαν σε αντικειµενοφόρες πλάκες µε κοιλότητες και 
επωάστηκαν µε τα τρία στεροειδή για 1 ώρα, έπειτα 
µονιµοποιήθηκαν και ακολούθησε έµµεσος φθορισµός µε 
αντίσωµα κονίκλου έναντι της πρωτεϊνης p65 NF-κΒ,  κατόπιν µε 
δεύτερο πολυκλωνικό αντίσωµα συζευγµένο µε φθορίζων 
ισοθειακυανικό (FITC)  (µεγένθυνση 400x). 
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1.5.2. Τα Νευροστεροειδή DHEA, DHEAS και  Allo επάγουν την ενεργοποίηση 

του µεταγραφικού παράγοντα CREB. 

 

 Εκτός από την ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ, ελέγχθηκε 

η ικανότητα των τριών υπό µελέτη Νευροστεροειδών να ενεργοποιούν και έναν άλλο 

σηµαντικό για την κυτταρική επιβίωση µεταγραφικό παράγοντα, τον παράγοντα 

CREB. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν απουσία ορού και παρουσία 10-7Μ DHEA, 

DHEAS ή Allo για χρονικό διάστηµα 1 ώρας. Mε την µέθοδο της ηµι-ποσοτικής 

ανοσοστύπωσης, χρησιµοποιώντας ειδικά αντισώµατα έναντι της φωσφορυλιωµένης 

και της ολικής µορφής του CREB, υπολογίσθηκε  ο λόγος φωσφορυλιωµένου/ολικού 

CREB (Εικόνα 9). ∆ιαπιστώθηκε ότι παρουσία ορού (τιµή λόγου pCREB/tCREB: 

4,41±0,7) ή υπό την επίδραση των τριών Νευροστεροειδών (4,21±0,3, 2,87±0,3 και 

5,16±0,5 για τις DHEA, DHEAS και  Allo αντίστοιχα, n=3, *p<0.005) έχουµε έντονη 

φωσφορυλίωση που υποδηλώνει κι ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα. 

Αντίθετα η στέρηση ορού µείωσε σηµαντικά τα επίπεδα της φωσφορυλιωµένης 

µορφής του CREB (απουσία ορού, Serum Free: 1,05±0,3) (Εικόνα 9). 
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Εικόνα 9. Κύτταρα PC12 
καλλιεργήθηκαν παρουσία 
ορού (Serum) ή απουσία ορού 
(Serum Free) παρουσία των  
νευροστεροειδών (10-7Μ). Με 
ηµι-ποσοτική ανοσοστύπωση 
υπολογίσθηκε ο λόγος 
φωσφορυλιωµένου (pCREB) 
προς ολικού (tCREB) CREB. 
Οι τιµές αναπαριστούν την 
µέση τιµή±σταθερή απόκλιση 
τριών πειραµάτων (*p<0.005) 
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2. ΤA ΝΕΥΡΟΣΤΕΡΟΕΙ∆Η ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ 

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΡΟ-ΕΠΙΒΙΩΤΙΚΈΣ 

ΚΙΝΑΣΕΣ. 

  

 ∆ιερευνώντας περαιτέρω τους µοριακούς µηχανισµούς που εµπλέκονται στην 

αντι-αποπτωτική, κυτταροπροστατευτική δράση των υπό µελέτη Νευροστεροειδών, 

ελέγχθηκε η επίδραση των µορίων αυτών σε µια σειρά σηµατοδοτικών µονοπατιών 

που είναι γνωστό πως ευνοούν την κυτταρική επιβίωση έναντι κυτταροτοξικών 

ερεθισµάτων όπως το οξειδωτικό στρες, η υπερδιεγερσιµότητα, η στέρηση αυξητικών 

παραγόντων/ορού ή η ισχαιµία. Εν κατακλείδι, συσχετίσθηκε η αντι-αποπτωτική  

δράση των Νευροστεροειδών µε την ενεργοποίηση των πλέον σηµαντικών κινασών 

επιβίωσης. 

 

2.1. Τα Νευροστεροειδή ρυθµίζουν την φωσφορυλίωση των Πρωτεϊνικών 

Κινασών Cα/β (PKCα/β). 

 

 Πειραµατικά δεδοµένα των τελευταίων ετών έχουν καταδείξει πως  η 

φωσφορυλίωση στο κατάλοιπο σερίνης Ser70 του µορίου της πρωτεϊνης Bcl-2, έχει 

ως στόχο την ενεργοποίηση του µορίου προς αντι-αποπτωτική δράση (Ito et al, 1997, 

Ruvolo et al, 1998). ∆ιαµεσολαβητές αυτής της φωσφορυλίωσης φαίνεται ότι είναι 

δύο µέλη µιας οικογένειας ευρέως εκφραζόµενων κυτταρικών κινασών, οι κινάσες 

PKCα/β. Οι κινάσες αυτές ενεργοποιούν µηχανισµούς επιβίωσης του κυττάρου 

δρώντας αντιρροπιστικά σε συνθήκες επαγωγής της απόπτωσης. Βασιζόµενοι στα 

ανωτέρω δεδοµένα ελέγξαµε την επίδραση των Νευροστεροειδών DHEA, DHEAS κι 

Allo στην φωσφορυλίωση/ενεργοποίηση των PKCα/β κινασών. Κύτταρα PC12 

επωάσθηκαν µε θρεπτικό υλικό παρουσία ή απουσία ορού µε την προσθήκη των 

τριών στεροειδών DHEA, DHEAS κι Allo σε τελική συγκέντρωση 10-7Μ. Μετά από 

10, 20 και 30 λεπτά επώασης, τα κύτταρα PC12 συλλέχθηκαν και µετά από την λύση 

τους ηλεκτροφορήθηκαν και µεταφέρθηκαν σε µεµβράνες νιτροκυτταρίνης. Όπως 

παρατηρείται στην Εικόνα 10, απουσία ορού η PKCα/β αποφωσφορυλιώνεται (οι 

τιµές του λόγου pPKCα/β/tPKCα/β είναι 5,16±0,1 και 2,13±0,2 για την παρουσία και 

την απουσία ορού αντίστοιχα). Η παρουσία των στεροειδών DHEA, DHEAS κι Allo 

διέγειρε την φωσφορυλίωση της PKCα/β (3,69±0,2, 4,12±0,1 και 4,96±0,3 για 

DHEA, DHEAS κι Allo αντίστοιχα, n=3, p<0.05). Η ικανότητα των νευροστεροειδών 
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να επάγουν την φωσφορυλίωση των PKCα/β διατηρήθηκε για 20 λεπτά. Τα 

αποτελέσµατα αυτά υποδηλώνουν ότι τα Νευροστεροειδή ενεργοποιούν τις PKCα/β, 

οι οποίες καθοδικά ενεργοποιούν τις πρωτεϊνες Bcl-2 σε µετα-µεταφρασυικό επίπεδο, 

διευκολύνοντας τελικά την επιβίωση των κυττάρων. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serum Free

pPKC

tPKC

pPKC

pPKC

tPKC

tPKC

Serum

DHEA

DHEAS

A llo

10 min

20 min

30 min

Serum Serum 
Free

DHEA DHEAS Allo
0

1

2

3

4

5

6

**

*
*

*
**

**
*

10min
20min
30min

pP
K

C
/ t

PK
C

Serum Free

pPKC

tPKC

pPKC

pPKC

tPKC

tPKC

Serum

DHEA

DHEAS

A llo

10 min

20 min

30 min

Serum Free

pPKC

tPKC

pPKC

pPKC

tPKC

tPKC

Serum

DHEA

DHEAS

A llo

10 min

20 min

30 min

Serum Serum 
Free

DHEA DHEAS Allo
0

1

2

3

4

5

6

**

*
*

*
**

**
*

10min
20min
30min

pP
K

C
/ t

PK
C

Serum Serum 
Free

DHEA DHEAS Allo
0

1

2

3

4

5

6

**

*
*

*
**

**
*

10min
20min
30min

pP
K

C
/ t

PK
C

Εικόνα 10. Τα Νευροστεροειδή 
DHEA, DHEAS κι Allo επάγουν την 
φωσφορυλίωση των πρωτεϊνικών 
κινασών PKCα/β. Τα κύτταρα PC12 
καλλιεργήθηκαν για χρονικά 
διαστήµατα 10-30 λεπτά παρουσία 
(Serum) ή απουσία ορού (Serum 
Free), παρουσία 10-7Μ του 
αντίστοιχου στεροειδούς. Με 
ανοσοστύπωση, χρησιµοποιώντας 
ειδικά αντισώµατα έναντι της 
φωσφορυλιωµένης ισοµορφής 
(pPKC), και της ολικής πρωτεϊνης 
(tPKC) προσδιορίσθηκε η 
φωσφορυλίωση της ανωτέρω 
κινάσης. Οι τιµές αναπαριστούν την 
µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών 
πειραµάτων (*p<0.05 σε σχέση µε 
την συνθήκη έλλειψης ορού) 
 

2.2. Η αντι-αποπτωτική δράση των Νευροστεροειδών αναστέλλεται παρουσία  

αναστολέων των προ-επιβιωτικών κινασών.  

 

 Η επαγωγή της φωσφορυλίωσης κι ενεργοποίησης της προ-επιβιωτικής  

πρωτεϊνικής κινάσης PKC από τα Νευροστεροειδή, µας οδήγησε στην µελέτη της 

επίδρασης των Νευροστεροειδών στις σηµαντικότερες των αντι-αποπτωτικών  

πρωτεϊνικών κινασών. Αρχικά, µελετήθηκε κατά πόσο η αντι-αποπτωτική δράση των 

Νευροστεροειδών επηρεάζεται από την παρουσία ειδικών  αναστολέων των προ-

επιβιωτικών κινασών. Χρησιµοποιήσαµε τους εκλεκτικούς αναστολείς ΡΡ2 (ειδικός 

αναστολέας της κινάσης Src), PD98059 (εκλεκτικός αναστολέας της κινάσης 
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ΜΕΚ1/2), SD203580 (εκλεκτικός αναστολέας της κινάσης p38MAPK) και τέλος τον 

αναστολέα Wortmannin (ειδικό αναστολέα της κινάσης PI3K). Αρχικά ελέγχθηκε  η 

ικανότητα των αναστολέων αυτών να επηρεάζουν την αντι-αποπτωτική δράση των 

Νευροστεροειδών. Τα κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 24 ώρες (χρόνος που τα 

νευροστεροειδή εκδήλωσαν την µέγιστη αντι-αποπτωτική τους δράση) σε συνθήκες 

παρουσίας ή απουσίας ορού, παρουσία των υπό  µελέτη στεροειδών σε συγκέντρωση 

10-7Μ. Προηγουµένως, τα κύτταρα εξετέθησαν για 30 λεπτά  στους προαναφερθέντες 

αναστολείς σε συγκέντρωση 10-6Μ. Τα τρία στεροειδή –σε συµφωνία µε τις ήδη 

περιγραφείσες προστατευτικές τους δράσεις- µείωσαν την επαγόµενη από έλλειψη 

ορού απόπτωση στατιστικώς σηµαντικά (46,0±2,8%, 48,7±0,9% και 52,6±2,9% σε 

σχέση µε την απουσία ορού για την DHEA, DHEA-BSA και DHEAS αντίστοιχα, 

n=3 και p<0.001, Εικόνα 11). Η παρουσία των τεσσάρων αναστολέων των κινασών 

ανέστειλλε την αντι-αποπτωτική δράση των Νευροστεροειδών, υποδηλώνοντας την 

συµµετοχή των αντίστοιχων σηµατοδοτικών µονοπατιών στην αντι-αποπτωτική 

δράση τους. Η επίδραση του στεροειδούς Τεστοστερόνη µελετήθηκε ως αρνητικός 

µάρτυρας, αφού ελέγχθηκε ότι δεν είχε αντι-αποπτωτική δράση. Επίσης η παρουσία 

των αναστολέων µόνων στο θρεπτικό υλικό δεν επηρέασε στατιστικώς σηµαντικά την 

απόπτωση σε σχέση µε τον µάρτυρα (απουσία ορού).  

 Ένα δεύτερο συµπέρασµα που διαφαίνεται από τα πειράµατα παρουσία των 

αναστολέων των κινασών είναι ότι το µεγαλοµοριακό σύµπλοκο DHEA-BSA (το 

οποίο δεν διέρχεται την κυτταρική µεµβράνη) εµφανίζει την ίδια αντι-αποπτωτική 

δράση µε το µη συζευγµένο µόριο, την DHEA, και µάλιστα η δράση του 

αναστέλλεται επίσης από την παρουσία των αναστολέων των κινασών. Το 

αποτέλεσµα αυτό αποτελεί µια πρώτη ένδειξη ότι η αντι-αποπτωτική δράση των 

Νευροστεροειδών στα κύτταρα PC12 σε συνθήκες απουσίας ορού, πιθανόν να 

οφείλεται σε σηµατοδότηση από την κυτταρική µεµβράνη κι όχι µέσω της κλασικής 

για τα στεροειδή ενεργοποίησης των ενδοκυττάριων υποδοχέων τους.   
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Εικόνα 11. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 24 ώρες  
παρουσία (Serum) ή απουσία ορού (Serum Free). Τα κύτταρα 
εξετέθησαν για 30 λεπτά στους αναστολείς των κινασών (10-

6Μ), κατόπιν στα υπό µελέτη στεροειδή  DHEA, DHEA-BSA 
και DHEAS σε τελική συγκέντρωση 10-7Μ. Οι τιµές 
αναπαριστούν την µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών 
πειραµάτων (*p<0.001) 

 

 

2.3. Η επαγωγική δράση των Νευροστεροειδών στην έκφραση των αντι-

αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2 αναστέλλεται από τους αναστολείς των κινασών 

PI3K, Src,  MEK1/2 και p38MAPK.   

 

 Σε συνέχεια των προηγούµενων πειραµάτων της δράσης των αναστολέων των 

κινασών στην αντι-αποπτωτική δράση των Νευροστεροειδών, ελέγχθηκε η επίδρασή 

τους στην ικανότητα των τελευταίων να επάγουν τις αντι-αποπτωτικές πρωτεϊνες της 

οικογένειας των Bcl-2 (και συγκεκριµένα των Bcl-2 και Bcl-xL). Kύτταρα PC12 

καλλιεργήθηκαν απουσία ορού, επωάστηκαν για µισή ώρα µε τους αναστολείς PP2, 

PD98059, SB203580 και Wortmannin σε συγκέντρωση 10-6Μ, έπειτα προστέθηκαν 

τα υπό µελέτη νευροστεροειδή για χρονικό διάστηµα 4 και 12 ωρών σε τελική 

συγκέντρωση 10-7Μ. Τα κύτταρα συλλέχθησαν και µε ανοσοστύπωση µελετήθηκε η 
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έκφραση των πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-xL καθώς και της  Ακτίνης. Στις Εικόνες 12 

και 13 αναπαρίστανται οι αλλαγές των επιπέδων έκφρασης των δύο πρωτεϊνών κάτω 

από την επίδραση του συνδυασµού νευροστεροειδών και αναστολέων των κινασών. 

Η αύξηση των επιπέδων έκφρασης των πρωτεϊνών Bcl-2  και Bcl-xL που 

παρατηρείται παρουσία των νευροστεροειδών (χαρακτηριστικά ένα παράδειγµα 

αποτελεί η DHEA-BSA, όπου µετά από 12 ώρες επάγει τον λόγο Bcl-2/Ακτίνη από 

την τιµή 0,843±0,077 που είναι απουσία ορού, σε 4,547±0,244 και τον Bcl-xL/Ακτίνη 

από  1,523±0,152 σε 4,336±0,152), αναστέλλεται από τους αναστολείς PP2, 

PD98059, SB203580 και  Wortmannin, οι οποίοι όταν χορηγήθηκαν µόνοι τους δεν 

επηρέασαν στατιστικώς σηµαντικά την έκφραση των πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-xL. 

Συγκεκριµένα, για την DHEA-BSA στις 12 ώρες, οι αναστολείς κινασών PP2, 

PD98059, SB203580 και  Wortmannin  µείωσαν την έκφραση της Bcl-2 σε τιµές 

1,752±0,314, 2,744±0,115, 3,116±0,263 και 2,269±0,228 αντίστοιχα (Εικόνα 12) και 

την Bcl-xL σε τιµές 2,449±0,41, 3,008±0,362, 2,067±0,066 και 2,753±0,196 (Εικόνα 

13). Αντίστοιχα αποτελέσµατα έχουµε και στην περίπτωση των άλλων ελεγθέντων 

στεροειδών (DHEA και DHEAS). 

 Από τα ανωτέρω ευρήµατα διαφαίνεται ότι στην αντι-αποπτωτική δράση των 

νευροστεροειδών εµπλέκονται οι σηµαντικότερες των προ-επιβιωτικών κινασών, 

ρυθµίζοντας την έκφραση των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2. 
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Εικόνα 12. Επίδραση των αναστολέων των κινασών στην 
επαγωγική δράση των Νευροστεροειδών στην έκφραση 
της αντι-αποπτωτικής  Bcl-2. Kύτταρα PC12 επωάσθηκαν 
για 30 λεπτά παρουσία 10-6Μ των αναστολέων των κινασών 
(PP2, PD98059, SB203580 και Wortmannin) απουσία ορού. 
Κατόπιν, προστέθηκαν τα 3 Νευροστεροειδή (DHEA, 
DHEA-BSA και DHEAS) σε τελική συγκέντρωση 10-7Μ, 
και τα κύτταρα συλλέχθησαν σε χρονικά διαστήµατα 4 και 
12 ωρών. Οι τιµές αναπαριστούν την µέση τιµή±σταθερή 
απόκλιση τριών πειραµάτων (*p<0.005) 
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Εικόνα 13. Επίδραση των αναστολέων των κινασών στην 
επαγωγική δράση των Νευροστεροειδών στην έκφαρση 
της αντι-αποπτωτικής Bcl-xL. Kύτταρα PC12 επωάσθηκαν 
για 30 λεπτά παρουσία 10-6Μ των αναστολέων των κινασών 
(PP2, PD98059, SB203580 και Wortmannin) απουσία ορού. 
Κατόπιν, προστέθηκαν τα 3 Νευροστεροειδή (DHEA, 
DHEA-BSA και DHEAS) σε τελική συγκέντρωση 10-7Μ, 
και τα κύτταρα συλλέχθησαν σε χρονικά διαστήµατα 4 και 
12 ωρών. Οι τιµές αναπαριστούν την µέση τιµή±σταθερή 
απόκλιση τριών πειραµάτων (*p<0.005) 
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2.4. Επίδραση των Νευροστεροειδών στην φωσφορυλίωση των προ-επιβιωτικών 

κινασών. 

 

I. H φωσφορυλίωση της κινάσης Src. 

 

 Αρχικώς ελέγξαµε σε συνθήκες απουσίας ορού αν τα στεροειδή DHEA 

(DHEA), η συζευγµένη µε Αλβουµίνη Ορού Βοός (DHEA-BSA) µορφή της και η 

DHEAS (DHEAS) επάγουν την φωσφορυλίωση κι εποµένως την ενεργοποίηση της  

κινάσης Src. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν απουσία ορού παρουσία των 

προαναφερθέντων στεροειδών σε συγκέντρωση 10-7Μ. Στο αποµονωθέν συνολικό 

πρωτεϊνικό εκχύλισµα µετρήθηκε η ποσότητα της φωσφορυλιωµένης 

κυτταροπλασµατικής κινάσης Src µε δύο τρόπους: α) µε ανοσοστύπωση 

χρησιµοποιώντας ειδικά αντισώµατα έναντι της φωσφορυλιωµένης µορφής αλλά και 

της ολικής Src ώστε να γίνει ηµι-ποσοτικός καθορισµός της φωσφορυλιωµένης 

ποσότητας σε κάθε συνθήκη. Με την µέθοδο αυτή ελέγχθηκε το Νευροστεροειδές 

DHEA. β) µε Ενζυµοσύνδετη ανοσοπροσροφητική µέτρηση (ELISA) 

χρησιµοποιώντας kit µε δεσµευµένο αντίσωµα ειδικό για την φωσφορυλιωµένη 

µορφή της Src και κανονικοποιώντας την τιµή αυτή µε την συνολική πρωτεϊνη του 

κυτταρικού εκχυλίσµατος. Με την µέθοδο αυτή ελέγχθησαν τα στεροειδή DHEA, 

DHEA-BSA και  DHEAS. Τα αποτελέσµατα και των δύο µεθόδων µέτρησης της  

φωσφορυλίωσης της κινάσης Src, έδειξαν πως και τα τρία στεροειδή ενεργοποίησαν 

την φωσφορυλίωση της Src σε 2 εως και 5 λεπτά (Εικόνα 15).  

 Εκτός από την επαγωγή της φωσφορυλίωσης από τα υπό µελέτη 

Νευροστεροειδή, ελέχθηκε και η συµµετοχή τους στην διαδικασία ενεργοποίησης 

των σηµατοδοτικών µηχανισµών που εκκινούνται από G-πρωτεϊνες συνδεδεµένες µε 

µεµβρανικούς υποδοχείς. Τα πειράµατα αυτά σχεδιάσθησαν διότι η επαγωγή της 

φωσφορυλίωσης της κινάσης Src από τα Νευροστεροειδή επισυµβαίνει άµεσα –εντός 

2 λεπτών-, γεγονός που ενισχύει την άποψη για συµµετοχή µεµβρανικών θέσεων 

πρόσδεσης των ανωτέρω στεροειδών. Η ανίχνευση της ενεργοποίησης των G-

πρωτεϊνών συνδεόµενων µε µεµβρανικούς υποδοχείς ελέγχεται  µε την χρήση της 

ειδικής τοξίνης Pertussis Toxin (PTX), η οποία αναστέλλει το σηµατοδοτικό 

µονοπάτι αµέσως µετά την ενεργοποίηση του υποδοχέα (π.χ. το µόριο που παίζει 

ρόλο δεύτερου αγγελιοφόρου), κι εποµένως οδηγεί σε αναστολή του µονοπατιού 

(στην δική µας περίπτωση στην αναστολή της φωσφορυλίωσης της κινάσης από τα 
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στεροειδή). Ελέγξαµε κάθε συνθήκη παρουσία PTX σε τελική αραίωση 10-6Μ, 

προσθετοντάς την τοξίνη 10-20 λεπτά πριν την προσθήκη των Νευροστεροειδών. Η 

PTX ανέστειλλε πλήρως την επαγόµενη από τα Νευροστεροειδή φωσφορυλίωση της 

Src, ενώ χορηγούµενη µόνη της, ανέστειλλε  περαιτέρω την φωσφορυλίωση, ένδειξη 

που υποδηλώνει επιπλέον έλεγχο στα µονοπάτια σηµατοδότησης που είναι ενεργά για 

την φωσφορυλίωση της Src σε συνθήκες απουσίας ορού (Εικόνες 14 και 15). 
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 Στην Εικόνα 15 α
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επίδραση της ΡΤΧ (
*
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4.  Ανοσοστύπωση της κινάσης Src 
ιωµένη και ολική ισοµορφή) και ηµι-ποσοτικός 
µός της φωσφορυλιωσής της στα κύτταρα PC12. 
ναπαριστούν την µέση τιµή τριών πειραµάτων 

πεικονίζονται τα διαγράµµατα από την ELISA µέτρηση της 

ής της Src στην οποία έχει γίνει κανονικοποίηση µε την 

ης του κάθε δείγµατος. Σε κάθε συνθήκη έχει ελεγχθεί και η 

10-6Μ). Στον κάθετο άξονα αναπαρίσταται ο λόγος 
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φωσφορυλιωµένης πρωτεϊνης Src προς την ολική πρωτεϊνη των συλλεχθέντων 

κυττάρων κι έχει αναχθεί η τιµή αυτή επί τοις εκατό του µάρτυρα.  

 Και µε  αυτή την µέθοδο επιβεβαιώθηκε η ικανότητα των Νευροστεροειδών 

DHEA, DHEA-BSA και DHEAS να επάγουν στατιστικώς σηµαντικά (n=3, 

*p<0.001) την εντός 2 λεπτών φωσφορυλίωση της κινάσης Src, µε σταδιακή 

εξασθένηση του φαινοµένου εως τα 10 λεπτά. Το φαινόµενο ανεστάλλη πλήρως από 

την ΡΤΧ.  

2 5 10
0

50

100

150

200

250

 DHEA
 DHEA+PTX

pS
rc

/to
ta

l p
ro

te
in

 
(%

Co
nt

ro
l-S

er
um

 F
re

e)

Time (min)

 

 

 

2
0

50

100

150

200

250

300

350

400

 DHEA-BSA
 DHEA-BSA+PTX

pS
rc

/to
ta

l p
ro

te
in

(%
Co

nt
ro

l-S
er

um
 F

re
e)

Ti

 - 215 
*

*

*

*

5 10

me (min)

-



                                                                                                               ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

220
2 5 10
20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
 DHEAS
 DHEAS+PTX

pS
rc

/to
ta

l p
ro

te
in

 
(%

Co
nt

ro
l-S

er
um

 F
re

e)

Time (min)

*

Εικόνα 15. Mε την χρήση ειδικής ανοσοαντιδρώντος  
ενζυµοσύνδετης ανοσοπροσρόφησης  (ΕLISA) για την 
φωσφορυλιωµένη κινάση Src, προσδιορίσθηκαν τα επίπεδα 
της φωσφορυλίωσης της προς την ολική πρωτεϊνη 
κυττάρων PC12 κατόπιν επιδράσεων µε τα στεροειδή 
DHEA, DHEA-BSA και DHEAS, αλλά και παρουσία του 
αναστολέα της ενεργοποίησης των G-πρωτεϊνών, τοξίνης 
PTX. Τα αποτελέσµατα έχουν εκφραστεί ως εκατοστιαίο 
ποσοστό του µάρτυρα (Serum Free). Οι τιµές 
αναπαριστούν την µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών 
πειραµάτων, µε κάθε συνθήκη εις τριπλούν (*p<0.001). 

 

 

II. H φωσφορυλίωση των κινασών PI3K και Akt. 

 

 ∆ύο από τις σηµαντικότερες κινάσες που εµπλέκονται στα σηµατοδοτικά 

µονοπάτια της κυτταρικής επιβίωσης, είναι η Κινάση της φωσφοϊνοσιτόλης 3 

(Phosphatidyl-inositol-3-kinase, PI3K) και η Πρωτεϊνική Κινάση Β (Protein Kinase 

B, PKB) ή κινάση Αkt. Όπως έχει περιγραφεί και στην Εισαγωγή, οι δύο αυτές 

κινάσες σερίνης/θρεονίνης είναι άµεσα αλληλοσυνδεόµενες λειτουργικά αφού η PI3K 

αποτελεί τον ενεργοποιητή της ΡΚΒ µέσω ενός καταρράκτη διαδοχικών 

φωσφορυλιώσεων.  Επίσης είναι καλά τεκµηριωµένο πως η διαδοχή της 

φωσφορυλίωσης κι ενεργοποίησης των κινασών αυτών, είναι αποτέλεσµα της 
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ενεργοποίησης κυτταροπλασµατικών υποδοχέων που προσδένουν αυξητικούς 

παράγοντες, ευοδώνοντας την κυτταρική επιβίωση. 

 Στην παρούσα µελέτη ελέγξαµε την επίδράση των Νευροστεροειδών DHEA, 

DHEA-BSΑ και DHEAS στην φωσφορυλίωση των δύο αυτών κινασών, καθώς και 

την αναστολή της δράσης αυτής από την ΡΤΧ. Κύτταρα PC12 που καλλιεργήθηκαν 

σε στείρες πλάκες 6 οπών και σε πυκνότητα 106 κύτταρα ανά οπή, επωάσθηκαν µε 

10-6Μ ΡΤΧ για 10-20 λεπτά, κατόπιν προστέθηκε DHEA (για τα πειράµατα 

ανοσοστύπωσης) ή DHEA, DHEA-BSA και DHEAS (για τα πειράµατα µέτρησης µε 

ειδικά για τις υπό µελέτη κινάσες ELISA). Τα κύτταρα συλλέχθησαν, λύθηκαν και 

προσδιορίσθηκε η ολική πρωτεϊνη µε την µέθοδο Bradford. Κατόπιν, στην πρώτη 

περίπτωση ακολούθησε ηλεκτροφόρηση και ανίχνευση της φωσφορυλιωµένης 

κινάσης (pPI3K ή pAkt) και της ολικής ισοµορφής (tPI3K και tAkt) µε 

ανοσοστύπωση (Εικόνα 16Α και 17Α). Στην δεύτερη σειρά πειραµάτων το κυτταρικό 

εκχύλισµα χρησιµοποιήθηκε για την µέτρηση του επιπέδου της φωσφορυλίωσης των  

κινασών pPI3K ή pAkt µε την βοήθεια αντίστοιχου ELISA. Οι τιµές 

κανονικοποιήθηκαν προς την ολική πρωτεϊνη των κυττάρων σε κάθε συνθήκη κι 

ανάχθησαν σε εκατοστιαίο ποσοστό ως προς την συνθήκη-µάρτυρα (Εικόνα 16Β και 

17Β). 

 Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω αναφερθέντων πειραµάτων κατέδειξαν την 

επαγωγή της φωσφορυλιώσεως από τα τρία νευροστεροειδή. Συγκεκριµένα τόσο η 

DHEA και µε τις δύο µεθόδους εκτίµησης όσο και οι DHEA-BSA και DHEAS µε την 

ανοσοενζυµική µέθοδο, αύξησαν εντός 5 λεπτών την φωσφορυλίωση της PI3K 

(269%, 203,6% και 171,4% αντίστοιχα), κι εντος 10 λεπτών την φωσφορυλίωση της 

κινάσης Αkt (247,4%, 316,2% και 198,5% αντίστοιχα για τις DHEA, DHEA-BSA και 

DHEAS). Τα αποτελέσµατα αυτά συνηγορούν στην χρονική διαδοχή των 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των δύο  κινασών, όπως αυτή τεκµηριώνεται 

βιβλιογραφικά. Τα Νευροστεροειδή που µελετήθηκαν επάγουν την φωσφορυλίωση 

της κινάσης PI3K σε διάστηµα 5 λεπτών κι αυτή η φωσφορυλίωση στη συνέχεια 

µεταφέρεται στην κινάση Αkt που αποτελεί υπόστρωµα της ΡΙ3Κ. Η δράση αυτή των 

τριών στεροειδών αναστέλλεται πλήρως από την τοξίνη PTX, η οποία προφανώς 

επιδρά σε κάποιο στάδιο του σηµατοδοτικού µονοπατιού πριν την έναρξη των 

διαδοχικών φωσφορυλιώσεων των κινασών αφού αναστέλλει πλήρως την 

ενεργοποίηση και των δύο κινασών. Η ρύθµιση εποµένως της ενεργοποίησης του 

µονοπατιού PΙ3Κ/Akt έπεται της ενεργοποίησης G-πρωτεϊνών. Επίσης, ακολουθεί  
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χρονικά την ενεργοποίηση της κινάσης Src, γεγονός που υποδηλώνει πιθανό 

συσχετισµό των δύο µονοπατιών µε ενεργοποίηση της PI3K από την Src. Τα 

αποτελέσµατα αυτά παριστάνονται στην Εικόνα 16 για την κινάση PI3K και στην 

Εικόνα 17 για την κινάση Akt. 
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Εικόνα 16. Α. Ανοσοστύπωση της κινάσης ΡΙ3Κ 
(φωσφορυλιωµένη και ολική ισοµορφή) σε κύτταρα PC12. 
Οι τιµές αναπαριστούν την µέση τιµή τριών πειραµάτων 
(*p<0.01). Β. Mε την χρήση ειδικού ΕLISA kit για την 
φωσφορυλιωµένη κινάση ΡΙ3Κ, µετρήθηκε το επίπεδο της 
φωσφορυλιωµένης ΡΙ3Κ προς την ολική πρωτεϊνη σε 
κύτταρα PC12 κατόπιν επιδράσεων µε τα στεροειδή 
DHEA, DHEA-BSA και DHEAS, και παρουσία του 
αναστολέα της ενεργοποίησης των G-πρωτεϊνών, τοξίνης 
PTX. Τα αποτελέσµατα έχουν εκφραστεί ως εκατοστιαίο 
ποσοστό του µάρτυρα (Serum Free). Οι τιµές 
αναπαριστούν την µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών 
πειραµάτων, µε κάθε συνθήκη εις τριπλούν (*p<0.001). 
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Εικόνα 17. Α. Ανοσοστύπωση της κινάσης Αkt 
(φωσφορυλιωµένη και ολική ισοµορφή) σε κύτταρα 
PC12. Οι τιµές αναπαριστούν την µέση τιµή τριών 
πειραµάτων (*p<0.01). Β. Mε την χρήση ειδικού 
ΕLISA kit για την φωσφορυλιωµένη κινάση Akt, 
µετρήθηκε το επίπεδο της φωσφορυλιωµένης Akt 
προς την ολική πρωτεϊνη σε κύτταρα PC12 κατόπιν 
επιδράσεων µε τα στεροειδή DHEA, DHEA-BSA και 
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DHEAS, και παρουσίατου αναστολέα της 
ενεργοποίησης των G-πρωτεϊνών, τοξίνης PTX. Τα 
αποτελέσµατα έχουν εκφραστεί ως εκατοστιαίο 
ποσοστό του µάρτυρα (Serum Free). Οι τιµές 
αναπαριστούν την µέση τιµή±σταθερή απόκλιση 
τριών πειραµάτων, µε κάθε συνθήκη εις τριπλούν 
(*p<0.001). 

 

III. H φωσφορυλίωση των κινασών MEK1/2 και ERK1/2. 

 

 Μια άλλη κατηγορία εκ των βασικότερων κινασών που ρυθµίζουν βασικά 

κυτταρικά φαινόµενα όπως η επιβίωση, η διαφοροποίηση ή ο προγραµµατισµένος 

κυτταρικός θάνατος, είναι η κατηγορία των κινασών θρεονίνης/σερίνης µε καλύτερα 

χαρακτηρισµένα µόρια τις κινάσες ΕRK1/2 (Extracellular Regulated Kinases 1/2 ή 

p42/44,  κινάση που ρυθµίζεται από τον εξωκυττάριο χώρο) και ΜΕΚ1/2 (Mitogen-

activated protein Kinase Kinase, κινάση που ενεργοποιεί την µιτωτικά επαγώµενη 

κινάση), κι οι οποίες ανήκουν στην οικογένεια των MAPKs (Μitogen-Associated 

Protein Kinases, µιτωγονο-επαγώµενες πρωτεϊνικές κινάσες ). Όπως περιγράφηκε και 

στο εισαγωγικό µέρος του Κεφαλαίου η διαδοχική φωσφορυλίωση της MEK από 

προηγούµενες κινάσες (και κυριότερα από το µονοπάτι Src-Raf-1) κι ακολούθως της 

ERK από την ΜΕΚ, οδηγεί στην ενεργοποίηση των µορίων και τελικώς στην 

µεταγραφική ενεργοποίηση επιβιωτικών γονιδίων µέσω των κατάλληλων 

µεταγραφικών παραγόντων, υποστρωµάτων των ανωτέρω κινασών.  

 Μελετήσαµε την ικανότητα των Νευροστεροειδών DHEA, DHEA-BSA και 

DHEAS να ενεργοποιούν την φωσφορυλίωση των δύο κινασών ΜΕΚ1/2 και 

ERK1/2. Με χρονο-εξαρτώµενη επίδραση για 10 εως και 30 λεπτά τα στεροειδή αυτά 

διέγειραν την φωσφορυλίωση και των δύο κινασών, υποστηρίζοντας περαιτέρω την 

άµεση συµµετοχή του µονοπατιού αυτού στην αντι-αποπτωτική τους δράση. 

Συγκεκριµένα ελέγχθηκε µε ηµι-ποσοτική  ανοσοστύπωση η επίδραση της DHEA 

στην φωσφορυλίωση των ΜΕΚ1/2 (Εικόνα 18Α) κι επιβεβαιώθηκε µε την 

ανοσοενζυµική (ELISA) µέτρηση (Εικόνα 18Β). Με την τελευταία µέθοδο µετρήθηκε 

η επίδραση των άλλων δύο στεροειδών, της συζευγµένης µε αλβουµίνη ορού βοός 

διϋδροεπιανδοστερόνη (DHEA-BSA) και της θειϊκής  διϋδροεπιανδοστερόνης 

(DHEAS).  Όπως φαίνεται στην Εικόνα 18Β τα ανωτέρω στεροειδή αυξάνουν την 

φωσφορυλίωση των ΜΕΚ1/2 (η µέγιστη δράση τους παρατηρείται στα 20 λεπτά,  

330,4%, 299,7% και 197,5% για τις DHEA, DHEA-BSA και DHEAS αντίστοιχα). 
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Στα ίδια πειράµατα, η παρουσία της ΡΤΧ  (αναστολέα των Gi, Go και Gt-πρωτεϊνών), 

ανέστειλε πλήρως την επαγωγική δράση των Νευροστεροειδών στην φωσφορυλίωση 

των κινασών ΜΕΚ1/2 (114%, 105,1% και 66,4% για τις DHEA, DHEA-BSA και 

DHEAS αντίστοιχα σε σχέση µε την τιµή 100% για την συνθήκη µάρτυρα-ελέγχου). 
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Εικόνα 18. Α. Α. Ανοσοστύπωση της κινάσης ΜΕΚ1/2 
(φωσφορυλιωµένη και ολική ισοµορφή) σε κύτταρα PC12. Οι 
τιµές αναπαριστούν την µέση τιµή τριών πειραµάτων (*p<0.01). 
Β. Mε την χρήση ειδικού ΕLISA kit για την φωσφορυλιωµένη 
κινάση ΜΕΚ1/2, µετρήθηκε το επίπεδο της φωσφορυλιωµένης 
ΜΕΚ1/2 προς την ολική πρωτεϊνη σε κύτταρα PC12 κατόπιν 
επιδράσεων µε τα στεροειδή DHEA, DHEA-BSA και DHEAS, 
απουσία ή παρουσία του αναστολέα της ενεργοποίησης των G-
πρωτεϊνών, τοξίνης PTX. Τα αποτελέσµατα έχουν εκφραστεί ως 
εκατοστιαίο ποσοστό του µάρτυρα (Serum Free). Οι τιµές 
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αναπαριστούν την µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών 
πειραµάτων, µε κάθε συνθήκη εις τριπλούν (*p<0.001). 

 

 Στην Εικόνα 19 απεικονίζονται τα αποτελέσµατα των αντίστοιχων 

πειραµάτων για την κινάση ΕRK1/2. Συγκεκριµένα, µελετήθηκε η επίδραση των 

τριών νευροστεροειδών στην επαγωγή της φωσφορυλίωσης της κινάσης ERK1/2 σε 

κύτταρα PC12. Στην χρονική στιγµή των 30 λεπτών παρατηρήθηκε µια στατιστικώς 

σηµαντική αύξηση της φωσφορυλίωσης της κινάσης ERK1/2, από τα υπό µελέτη 

νευροστεροειδή. Η δράση αυτή παρατηρήθηκε τόσο µε την µέθοδο της ηµι-ποσοτικής 

ανοσοστύπωσης όσο και µε την µέτρηση της κινάσης µε το αντίστοιχο ELISA. Mε 

την δεύτερη µέθοδο µέτρησης του ποσοστού φωσφορυλίωσης οι τιµές του λόγου 

φωσφορυλιωµένη ERK1/2 προς ολική κυτταρική πρωτεϊνη (µετρηµένη µε την 

µέθοδο Bradford) είναι: 349%, 401.5% και 269,6% για τις DHEA, DHEA-BSA και 

DHEAS αντίστοιχα, εκφρασµένες ως επι τοις εκατό του αντίστοιχου λόγου στην 

συνθήκη-µάρτυρα.  

 Στις ίδιες συνθήκες πειράµατος αλλά παρουσία της τοξίνης ΡΤΧ 

παρατηρήσαµε πλήρη αναστολή της επαγώµενης από τα νευροστεροειδή 

φωσφορυλίωσης της κινάσης ERK1/2 (52.7%, 122.1% και 106,3% για τις DHEA, 

DHEA-BSA και DHEAS αντίστοιχα). 
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Εικόνα 19. Α. Α. Ανοσοστύπωση της κινάσης ΕRΚ1/2 
(φωσφορυλιωµένη και ολική ισοµορφή) σε κύτταρα PC12. Οι τιµές 
αναπαριστούν την µέση τιµή τριών πειραµάτων (*p<0.01). Β. Mε 
την χρήση ειδικού ΕLISA kit για την φωσφορυλιωµένη κινάση 
ΕRΚ1/2, µετρήθηκε το επίπεδο της φωσφορυλιωµένης ΕRΚ1/2 προς 
την ολική πρωτεϊνη σε κύτταρα PC12 κατόπιν επιδράσεων µε τα 
στεροειδή DHEA, DHEA-BSA και DHEAS, και παρουσία του 
αναστολέα της ενεργοποίησης των G-πρωτεϊνών, τοξίνης PTX. Τα 
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αποτελέσµατα έχουν εκφραστεί ως εκατοστιαίο ποσοστό του 
µάρτυρα (Serum Free). Οι τιµές αναπαριστούν την µέση 
τιµή±σταθερή απόκλιση τριών πειραµάτων, µε κάθε συνθήκη εις 
τριπλούν (*p<0.001). 

 

IV. Η φωσφορυλίωση της κινάσης p38MAPK. 

 

 Μια άλλη κατηγορία κινασών µε δοµικές διαφορές από την οικογένεια των 

ΜΕΚ/ERK κινασών, είναι η κινάση p38MAPK. Μαζί µε την κινάση JNK (c-Jun N-

terminal Kinase) αναφέρονται ως Κινάσες που ενεργοποιούνται από το Στρες (SAPK, 

Stress Activated Protein Kinases). Kαι η κινάση p38MAPK έχει δειχθεί να 

συµµετέχει σε πολλαπλά –ορισµένες φορές επικαλυπτόµενα µε εκείνα των κινασών 

PI3K/Akt και MEK/ERK - σηµατοδοτικά µονοπάτια επιβίωσης, κι ως εκ τούτου 

αποτέλεσε στόχο µελέτης της παρούσης εργασίας. 

 Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν παρουσία των τριών νευροστεροειδών σε 

συγκέντρωση 10-7Μ, παρουσία ή απουσία της PTX. Μετά από χρονικά διαστήµατα 

20, 30, 60 και 120 λεπτών συλλέχθηκαν τα κύτταρα, λύθηκαν κι προσδιορίσθηκε η 

ολική πρωτεϊνη µε την µέθοδο Bradford. Κατόπιν ακολουθήθηκαν δύο µέθοδοι 

εκτίµησης της κατάστασης φωσφορυλίωσης της κινάσης p38MAPK: α) µε την 

µέθοδο της ανοσοστύπωσης και µε την χρήση ειδικών αντισωµάτων για την 

φωσφορυλιωµένη και την ολική ισοµορφή κι ακολούθως ηµι-ποσοτική εκτίµηση των 

επιπέδων φωσφορυλίωσης (Εικόνα 20Α) β) κατά την δεύτερη µέθοδο, το κυτταρικό 

εκχύλισµα αναλύθηκε µε την χρήση ειδικού για την φωσφορυλιωµένη µορφή της 

πρωτεϊνης p38MAPK, ELISA, οι δε τιµές κανονικοποιήθηκαν προς την ολική 

πρωτεϊνη για κάθε συνθήκη, κατόπιν έγινε αναγωγή ως προς τον αντίστοιχο λόγο της 

συνθήκης µάρτυρα (η τελική τιµή εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό) (Εικόνα 

20Β). 

 Τα αποτελέσµατα και των δύο µεθόδων έδειξαν πως και τα τρία στεροειδή 

αύξησαν το ποσοστό φωσφορυλίωσης της κινάσης p38MAPK, µε στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά στα 30 λεπτά και στην 1 ώρα επώασης. Συγκεκριµένα, τόσο µε 

την µέθοδο ανοσοστύπωσης (Εικόνα 20Α), όσο και µε την δεύτερη µέθοδο δείχθηκε 

ότι η DHEA αύξησε το ποσοστό φωσφορυλίωσης µετά απί 1 ώρα επώασης (µέγιστη 

δράση), κατά 337,4% σε σχέση µε το µάρτυρα, η DHEA-BSA κατά 408,4% και η 

DHEAS κατά 304,5%. Η παρουσία της ΡΤΧ ανέστειλλε αυτή την φωσφορυλίωση της 

p38MAPK επαναφέροντας τις τιµές στο επίπεδο του µάρτυρα (100%) (συγκεκριµένα 
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99,2%,   123,3% και 121,8% για τις DHEA, DHEA-BSA και DHEAS αντίστοιχα) 

(Εικόνα 20Β). 

 A. 
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Εικόνα 20.Α. Ανοσοστύπωση της κινάσης p38MARK 
(φωσφορυλιωµένη και ολική ισοµορφή) σε κύτταρα PC12. Οι 
τιµές αναπαριστούν την µέση τιµή τριών πειραµάτων (*p<0.01). 
Β. Mε την χρήση ειδικού ΕLISA kit για την φωσφορυλιωµένη 
κινάση p38MARK, µετρήθηκε το επίπεδο της φωσφορυλιωµένης 
p38MARK προς την ολική πρωτεϊνη σε κύτταρα PC12 κατόπιν 
επιδράσεων µε τα στεροειδή DHEA, DHEA-BSA και DHEAS, 
απουσία και παρουσία του αναστολέα της ενεργοποίησης των G-
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πρωτεϊνών, τοξίνης PTX. Τα αποτελέσµατα έχουν εκφραστεί ως 
εκατοστιαίο ποσοστό του µάρτυρα (Serum Free). Οι τιµές 
αναπαριστούν την µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών 
πειραµάτων, µε κάθε συνθήκη εις τριπλούν (*p<0.001). 

 
 

. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΣΤΕΡΟΕΙ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ 

ΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΩΝ. 

Έχουµε ήδη αναφέρει πως τα Νευροστεροειδή DHEA, DHEAS και Allo 

αποτελού ς ς ιδίων. 

Τα επινεφ υελό, ο 

οποίος α ρµονών. 

Τα κύττ ε στενή 

ανατοµικ γγύτητα 

υπονοεί ο αυτό 

διερευνή  έκλυση 

ή/και την ο ύ. Στην  

µελέτη χρησιµοποιήθηκε το κυτταρικό ανάλογο των φυσιολογικών χρωµιόφιλων 

υττάτων, η κυτταρική σειρά PC12, η οποία αποτελεί καταξιωµένο µοντέλο µελέτης 

και παραγωγή των Κατεχολαµινών, 

ελετώντας τις αλλαγές στον κυτταροσκελετό της ακτίνης αλλά και τα επίπεδα 

ρ  ν κ

κατεχολαµινών από τα κύτταρα PC12, η Νικοτίνη. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 21 

 

3

Κ

 

 

ν τα κύρια παράγωγα της δικτυωτή  ζώνη  του φλοιού των επινεφρ

ριδία εκτός από τον φλοιό περιλαµβάνουν στο εσωτερικό τους τον µ

ποτελεί τον κεντρικό ιστό βιοσύνθεσης των κατεχολαµινεργικών ο

αρα των δύο αυτών περιοχών των επινεφριδίων βρίσκονται σ

ή συνάφεια καθώς εισέρχεται η µια περιοχή στην άλλη κι αυτή η ε

και λειτουργική παρακρινική αλληλεπίδραση. Για το λόγ

θηκε εαν τα παραγώµενα από τον φλοιό στεροειδή ρυθµίζουν την

 παραγωγή των κατεχολαµινών από τα γειτονικά κύτταρα τ υ µυελο

κ

της έκλυσης των Κατεχολαµινών. Επίσης ελέγχθηκε ο µηχανισµός µε τον οποίο 

ρυθµίζεται από τα Νευροστεροειδή η έκλυση 

µ

έκφρασης του mRNA και της πρωτεϊνης του κύριου ρυθµιστικού ενζύµου παραγωγής 

των κατεχολαµινών, της Υδροξυλάσης της Τυροσίνης (Tyrosine Hydroxylase, TH).  

 

3.1. Οι DHEA, DHEAS και Allo διεγείρουν την έκλυση Νορεπινεφρίνης και 

Ντοπαµίνης από τα κύτταρα PC12. 

 

 Α χικά ελέγχθηκε εα  τα στεροειδή DHEA, DHEAS αι Allo έχουν κάποια 

επίδραση στην άµεση έκλυση των κατεχολαµινών, ντοπαµίνη και νορεπινεφρίνη (η 

τρίτη κατεχολαµίνη αδρεναλίνη, ανιχνεύεται σε αµελητέες ποσότητες στα κύτταρα 

PC12). Για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας του συστηµατός µας 

χρησιµοποιήθηκε ως θετικός µάρτυρας ένας γνωστός επαγωγέας της έκλυσης των 
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και στην Εικόνα 22, η Νικοτίνη σε συγκέντρωση 10-6Μ αύξησε άµεσα (σε 10 λεπτά) 

τα επίπεδα στο θρεπτικό υλικό τόσο της ντοπαµίνης όσο και της νορεπινεφρίνης. Τα 

κύτταρα PC12 εκτέθηκαν στα στεροειδή DHEA, DHEAS και Allo σε συγκέντρωση 

10-7Μ για µικρά χρονικά διαστήµατα (από 5 εως και 30 λεπτά) και η συγκέντρωση 

της ντοπαµίνης και της νορεπινεφρίνης στο θρεπτικό υλικό προσδιορίσθηκε µε   

αδιοανοσολογική µέθοδο. Και τα τρία στεροειδή αύξησαν άµεσα την έκλυση των 

 ντοπαµίνη και στην Εικόνα 22 για την 

ορεπινεφρίνη. Η δράση της DHEA ήταν ταχύτερη των άλλων δύο στεροειδών µε 

έγιστη

ις , 

ρ

δύο κατεχολαµινών, διπλασιάζοντας τα επίπεδά τους στο θρεπτικό υλικό όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 21 για την

ν

µ  δράση στα 10 λεπτά, ενώ των DHEAS και Allo η µέγiστη δράση 

παρατηρήθηκε στα 30 λεπτά. Οι δράσεις και των τριών στεροειδών είναι δοσο-

εξαρτώµενες, µε EC50 στην περίπτωση της ντοπαµίνης ίσες µε 17±1,9, 32±3 και 

15±1,5 nM αντίστοιχα για τ   DHEA, DHEAS και Allo και 26±2,3, 72±2,9 και 

6±1,2 nM στην περίπτωση της νορεπινεφρίνης. Αντίθετα, η τεστοστερόνη και η 

προγεστερόνη σε συγκέντρωση 10-7Μ δεν επηρέασαν σηµαντικά την έκλυση των 

κατεχολαµινών στα κύτταρα PC12, ένα σύστηµα που δεν εκφράζει λειτουργικούς 

υποδοχείς  ανδρογόνων ή προγεστερόνης. 
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Εικόνα 21.  Τα Νευροστεροειδή επάγουν άµεσα την έκλυση της 
Ντοπαµίνης.  Η Νικοτίνη σε συγκέντρωση 10-6Μ και τα τρία 
στεροειδή σε συγκεντρώσεις 10-7Μ αύξησαν την έκλυση της 
ντοπαµίνης στο θρεπτικό υλικό κυττάρων PC12. Τα επίπεδα της 
ντοπαµίνης µετρήθηκαν µε ραδιοανοσολογική µέθοδο. Τα δεδοµένα 
εκφράζονται ως µg ντοπαµίνης ανά  mg συνολικής κυτταρικής 
πρωτεϊνης. Οι τιµές αναπαριστούν την µέση τιµή ± σταθερή 
απόκλιση τεσσάρων πειραµάτων.  Η  *p<0.01 δηλώνει στατιστικώς 
σηµαντική διαφορά σε σύγκριση µε την παράλληλη συνθήκη 
µάρτυρα (κύτταρα που καλλιεργούνται απουσία στεροειδών). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 22.  Τα στεροειδή επάγουν άµεσα την έκλυση της 
Νορεπινεφρίνης.  Η Νικοτίνη σε συγκέντρωση 10-6Μ και τα τρία 
στεροειδή σε συγκεντρώσεις 10-7Μ αύξησαν την έκλυση της 
νορεπινεφρίνης στο θρεπτικό υλικό κυττάρων PC12. Τα επίπεδα της 
Νορεπινεφρίνης µετρήθηκαν µε ραδιοανοσολογική µέθοδο. Τα δεδοµένα 
εκφράζονται ως µg νορεπινεφρίνης ανά  mg συνολικής κυτταρικής 
πρωτεϊνης. Οι τιµές αναπαριστούν την µέση τιµή ± σταθερή απόκλιση 
τεσσάρων πειραµάτων.  Η  *p<0.01 δηλώνει στατιστικώς σηµαντική 
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διαφορά σε σύγκριση µε την παράλληλη συνθήκη µάρτυρα (κύτταρα που 
καλλιεργούνται απουσία στεροειδών).  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23. ∆οσο- εξαρτώµενη καµπύλη δράσης των 
νευροστεροειδών στην  έκλυση των Κατεχολαµινών. Τα κύτταρα 
PC12  σε βαθµίδωση συγκέντρωσης (10-11Μ εως 10-5Μ) των 
Νευροστεροειδών και οι συγκεντρώσεις της ντοπαµίνης και 

.2. Τα στεροειδή DHEAS και Allo διεγείρουν την de novo βιοσύνθεση των 

ατεχολαµινών. 

 

Εκτός από την οξεία επίδραση των Νευροστεροειδών στην έκλυση των 

ατεχολαµινών, ελέγχθηκε και η δράση τους για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. 

ύτταρα PC12 επωάστηκαν µε 10-7M DHEA, DHEAS και Allo για χρονικό 

ιάστηµα 3 εως 48 ωρών, κατόπιν µετρήθηκε η συγκέντρωση της ντοπαµίνης και 

ορεπινεφρίνης στο θρεπτικό υλικό. Αντίθετα µε την βραχυχρόνια δράση της, η  

HEA δεν επηρέασε σηµαντικά τα επίπεδα των κατεχολαµινών σε µεγαλύτερους 

χρόνο ροειδή 

 

 

 

 

 

 εκτέθησαν

νορεπινεφρίνης στο θρεπτικό υλικό µετρήθηκαν µε ραδιοανοσολογική 
µέθοδο. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται επι τοις εκατό του παράλληλα 
µετρηθέντος µάρτυρα (κύτταρα απουσία στεροειδών). Οι τιµές 
αναπαριστούν την µέση τιµή ± σταθερή απόκλιση τριών  πειραµάτων. 
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είχε ε την 

µέγισ ες για 

την ν ώνουν 

ότι επ και τη 

e novo παραγωγή των κατεχολαµινών. Για να ελέγξουµε περαιτέρω την υπόθεση 

νοπατιού βιοσύνθεσης των κατεχολαµινών Υδροξυλάση της 

ν ΑΜΡΤ (L-2-methyl-3-(-4hydroxyphenyl)alanine) και β) τον 

 3 6 12 18 24 36 48

ως αποτέλεσµα σηµαντική αύξηση των επιπέδων των κατεχολαµινών, µ

τη δράση να παρατηρείται στις 36 ώρες για την ντοπαµίνη και στις 24 ώρ

ορεπινεφρίνη. Οι µακροχρόνιες δράσεις της DHEAS και της Allo υποδηλ

ιπροσθέτως των άµεσων δράσεων τους στην έκλυση πιθανά επηρεάζουν 

d

αυτή χρησιµοποιήσαµε δύο αναστολείς: α) έναν αναστολέα του κύριου ρυθµιστικού 

ενζύµου του µο

Τυροσίνης, το

αναστολέα NSD-1015 (3-(hydrazinomethyl)phenol hydrochloride) που αναστέλλει 

εκλεκτικά το ένζυµο βιοσύνθεσης των  κατεχολαµινών AACD (L-aromatic amino 

acid decarboxylase). Τα κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν παρουσία κι απουσία των 

δύο αυτών αναστολέων και µετρήθηκε η συγκέντρωση της ντοπαµίνης και 

νορεπινεφρίνης στο θρεπτικό υλικό. Η παρουσία και των δύο αναστολέων ανέστειλλε 

πλήρως την στεροειδο-επαγώµενη αύξηση των επιπέδων και των δύο κατεχολαµινών 

στο θρεπτικό υλικό των κυττάρων (Εικόνες 25 για την ντοπαµίνη και 27 για την 

νορεπινεφρίνη, Α για τον αναστολέα NSD-1015 και Β για τον ΑΜΡΤ). Τα ευρήµατα 

αυτών των πειραµάτων υποδηλώνουν πως οι κύριες µακροχρόνιες δράσεις των 

DHEAS και Allo στην αύξηση των κατεχολαµινών προέρχονται κυρίως από την 

ρύθµιση που ασκούν τα συγκεκριµένα στεροειδή στην έκφραση του ενζύµου 

Υδροξυλάση της Τυροσίνης, στην de novo δηλαδή βιοσύνθεση των κατεχολαµινών. 
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Εικόνα 24. Τα Νευροστεροειδή επάγουν την παραγωγή 
της Ντοπαµίνης. Κύτταρα PC12 εκτέθηκαν στα στεροειδή 
DHEA, DHEAS και Allo (10-7Μ) για χρονικές περιόδους 3, 
6, 12, 18, 24, 36 και 48 ωρών και στο συλλεχθέν θρεπτικό 
υλικό µετρήθηκε µε RIA η συγκέντρωση της ντοπαµίνης. Τα 
αποτελέσµατα εκφράζονται ως ng ντοπαµίνης ανά mg ολικής 
κυτταρικής πρωτεϊνης. Οι τιµές αναπαριστούν την µέση τιµή 
± σταθερή απόκλιση τεσσάρων πειραµάτων.  Η *p<0.01 
δηλώνει στατιστικώς σηµαντική διαφορά σε σύγκριση µε την 
παράλληλη συνθήκη µάρτυρα (κύτταρα που καλλιεργούνται 
απουσία των στεροειδών).  

 

 

 

 

 

) και ΑΜΡΤ (Β). Κύτταρα 
PC12 εκτέθηκαν στα στεροειδή DHEA, DHEAS και Allo 
(10-7Μ) για χρονικές περιόδους εως 48 ωρών, παρουσία κι 
απουσία των αναστολέων της
(hydrazinomethyl)phenol hydrochloride), 
ΑΜΡΤ (Β) (L-2-m
αποτελέσµατα εκφράζονται 
ολικής κυτταρικής πρωτεϊνης
µέση τιµή ± σταθερή απόκλιση
p<0.01 δηλώνει στατιστικώς
σύγκριση µε την παράλληλη
που καλλιεργούνται απουσία
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Εικόνα 25. H δράση των Νευροστεροειδών στην 
παραγωγή ντοπαµίνης αναστέλλεται παρουσία των 
αναστολέων ΝSD-1015 (Α

6 12 18 24 36 48

*

**

*

*

*
*

 AACD, NSD-1015 (Α) (3-
και thw TH, 

ethyl-3-(-4hydroxyphenyl)alanine). Τα 
ως ng ντοπαµίνης ανά mg 
. Οι τιµές αναπαριστούν την 
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Εικόνα 26. Τα Νευροστεροειδή επάγουν την παραγωγή της 
Νορεπινεφρίνης. Κύτταρα PC12 εκτέθηκαν στα στεροειδή 
DHEA, DHEAS και Allo (10-7Μ) για χρονικές περιόδους 3, 6, 
12, 18, 24, 36 και 48 ωρών και στο συλλεχθέν θρεπτικό υλικό 
µετρήθηκε µε RIA η συγκέντρωση της νορεπινεφρίνης. Τα 
αποτελέσµατα εκφράζονται ως ng νορεπινεφρίνης ανά mg 
ολικής κυτταρικής πρωτεϊνης. Οι τιµές αναπαριστούν την µέση 
τιµή ± σταθερή απόκλιση τεσσάρων πειραµάτων.  Η  *p<0.01 
δηλώνει στατιστικώς σηµαντική διαφορά σε σύγκριση µε την 
παράλληλη συνθήκη µάρτυρα (κύτταρα που καλλιεργούνται 
απουσία των στεροειδών).  
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Εικόνα 27. H δράση των Νευροστεροειδών στην παραγωγή 
νορεπινεφρίνης αναστέλλεται παρουσία των αναστολέων ΝSD-
1015 (Α) και ΑΜΡΤ (Β). Κύτταρα PC12 εκτέθηκαν στα στεροειδή 
DHEA, DHEAS και Allo (10-7Μ) για χρονικές περιόδους εως 48 
ωρών, απουσία ή παρουσία αναστολέων της AACD, NSD-1015 (Α) 
(3-(hydrazinomethyl)phenol hydrochloride), και της TH, ΑΜΡΤ (Β) 

εκφράζονται ως ng νορεπινεφρίνης
πρωτεϊνης. Οι τιµές αναπαριστούν την
τεσσάρων πειραµάτων.  Η  *p<0.01 
διαφορά σε σύγκριση µε την παράλληλη
που καλλιεργούνται απουσία του 

.3. Τα Νευροστεροειδή αυξάνουν την έκλυση των κατεχολαµινών ρυθµίζοντας 

αχέως τον αποπολυµερισµό της ακτίνης και την αποδιάταξη των ινιδίων της. 

Ο αποπολυµερισµός της υποµεµβρανικής ακτίνης και η αποδιάταξη των 

ιδίων της αποτελούν αναγκαία κυτταρικά γεγονότα για την έκλυση των εκκριτικών 

οκκίων, αφού το υποµεµβρανικό δίκτυο του κυτταροσκελετού της ακτίνης εµποδίζει 

ν προσέγγισή τους στις θέσεις εξωκύττωσης (Dermitzaki et al, 2001, Miyamoto S, 

1995, D γξαµε 

αν η τ η των 

κατεχο  

των DH ος την 

ολική κ ως ιµο δο για 
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(L-2-methyl-3-(-4hydroxyphenyl)alanine). Τα αποτελέσµατα 
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 µέση τιµή ± σταθερή απόκλιση 
δηλώνει στατιστικώς σηµαντική 
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αναστολέα). 
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αχεία δράση των στεροειδών DHEA, DHEAS και Allo στην έκλυσ

λαµινών χρησιµοποιεί τους ίδιους µηχανισµούς. Έτσι, µελετήθηκε η δράση

EA, DHEAS και Allo στην αναλογία της G-µονοµερούς ακτίνης πρ

υτταρική ακτίνη, µια καταξιωµένη κι ευρέ χρησ ποιούµενη µέθο
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την εκ 1999, 

Papako ν για 

σύντοµ επτικό 

ου περ , και κατόπιν προσδιορίσθηκε  

 αναλογία G-µονοµερούς ακτίνης προς ολική ακτίνη όπως περιγράφεται αναλυτικά 

ας 

ν επαγωγή του αποπολυµερισµού της ακτίνης (Εικόνα 28Α). Οι DHEA και 

 

τίµηση της δυναµικής του κυτταροσκελετού (Koukouritaki S, 

nstanti et al, 2002, 2003, 2004). Τα κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκα

α χρονικά διαστήµατα από 5 εως 60 λεπτά σε θρεπτικό ελέγχου ή σε θρ

ιέχει τα τρία στεροειδή σε συγκέντρωση 10-7Μπ

η

στο Κεφάλαιο Υλικά και Μέθοδοι. Τα στεροειδή DHEA, DHEAS και Allο οδήγησαν 

σε γρήγορη άυξηση του λόγου G-µονοµερή προς Ολική πρωτεϊνη, υποδηλώνοντ

τη

DHEAS είναι περισσότερο δραστικές αυξάνοντας την αναλογία µονοµερούς προς 

ολική ακτίνη εντός 5 λεπτών (0,63±0,01 σε σύγκριση µε 0,46±0,05 του µάρτυρα [n:4, 

p<0.001] για την DHEA, και 0,68±0,03 µε το µάρτυρα 0,59±0,02 [n:4, p<0.05] για 

την DHEAS). Η αύξηση του λόγου µονοµερής προς ολική ακτίνη από τα δύο 

τελευταία στεροειδή διατηρήθηκε για 60 λεπτά τουλάχιστον. Η Allo αύξησε επίσης 

την αναλογία µονοµερούς προς ολική ακτίνη σε 5 λεπτά (0,63±0,02,  µάρτυρας: 

0,56±0,03, n:4, p<0.05), αλλά η δράση της φαίνεται να είναι παροδική αφού οι τιµές 

του λόγου επανέρχονται στα βασικά επίπεδα εντός 15 λεπτών (Εικόνα 28Α). 

 Στην Εικόνα 28Β διακρίνουµε και µε κυτταροµορφολογικά κριτήρια τις 

αλλαγές του κυτταροσκελετού της ακτίνης στα κύτταρα PC12 µετά την επίδραση των 

στεροειδών  DHEA, DHEAS και Allo. Σε µικροσκοπία συνεστίασης (Laser Confocal 

Microscopy) διακρίνονται τα σηµασµένα µε φθορίζουσα ροδαµίνη ινίδια ακτίνης. 

Επώαση για 10 λεπτά µε τα τρία στεροειδή οδηγούν σε µείωση της χρωσµένης 

ακτίνης και µάλιστα στην υποµεµβρανική περιοχή, ακριβώς κάτω από την κυτταρική 

επιφάνεια. Σε κύτταρα-µάρτυρες που δεν εκτέθησαν στα προς µελέτη στεροειδή τα 

ινίδια της ακτίνης ήταν πυκνότερα και κάλυπταν ευρύτερη περιοχή, όπως 

διαπιστώνεται και στην Εικόνα 28Β (Control). 
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Εικόνα 28. Οι δράσεις των Νευροστεροειδών στον 
αποπολυµερισµό της Ακτίνης (Α) και στην αποδιάταξη των 
ινιδίων της (Β). (Α). Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για σύντοµες 
χρονικές περιόδους από 5 εως και 60 λεπτά, απουσία (συνθήκη 

Η συµµετοχή του κυτταροσκελετού της ακτίνης στην δράση των στεροειδών 

HEA, DHEAS και Allo στη έκλυση των κατεχολαµινών στην κυτταρική σειρά 

C12 υποστηρίχθηκε επιπρόσθετα από τα αποτελέσµατα πειραµάτων µε έναν ειδικό 

ταθεροποιητή των ινιδίων της ακτίνης, την Φαλασιδίνη (Phallacidin). Τα κύτταρα 

C12 προ-επωάστηκαν για 30 λεπτά µε 10-6Μ Φαλασιδίνης, κατόπιν εκτέθηκαν στα 

τεροειδή σε τελική συγκέντρωση 10-7Μ, κι η επώαση συνεχίστηκε για άλλα 10 

µάρτυρας) ή παρουσία των στεροειδών DHEA, DHEAS και Allo σε 
συγκέντρωση 10-7Μ, κατόπιν µετρήθηκε ο λόγος µονοµερούς (G) 
ακτίνης προς ολική ακτίνη του κυττάρου, όπως περιγράφεται στο 
Κεφάλαιο Υλικά και Μέθοδοι. Οι τιµές αναπαριστούν την µέση τιµή ± 
σταθερή απόκλιση τεσσάρων πειραµάτων.  Η  *p<0.05 δηλώνει 
στατιστικώς σηµαντική διαφορά σε σύγκριση µε την παράλληλη 
συνθήκη µάρτυρα. (Β). Φωτογραφίες από µικροσκόπιο συνεστίασης 
κυττάρων PC12 χρωσµένων µε ροδαµίνη. Τα κύτταρα καλλιεργούνται 
απουσία  (συνθήκη µάρτυρας) ή παρουσία των στεροειδών DHEA, 
DHEAS και Allo σε συγκέντρωση 10-7Μ  για 10 λεπτά, ακολουθεί 
ειδική χρώση µε ροδαµίνη και παρατήρηση σε µικροσκόπιο 
συνεστίασης. Το πάχος των τοµών έχει καθοριστεί στα 0,5µm και 
παρουσιάζεται µια µέση τιµή των κυττάρων. 
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λεπτά ια  όπως 

δείχθηκ  στην 

έκλυση α της 

Φαλασ EAS 

και All

 κτίνης 

στις δ µινών 

υποστη ύσεως 

αναδιά ιστικό 

µηχανισ κκίων  

των κα  τα 

υροσ  πρόσφατες µελέτες αναφέρουν 

ην ά

-6

 επώαση 
α 10 λεπτά 

α

σ ι

µάρτυρα. 

 για την DHEA και 30 λεπτά γ  τις DHEAS και Allo (χρόνος που

ε προηγουµένως απαιτείται για την ταχεία δράση των στεροειδών

 των κατεχολαµινών). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 29, η παρουσί

ιδίνης ανέστειλλε σχεδόν πλήρως την διεγερτική δράση των DHEA, DH

o στην έκλυση τόσο της ντοπαµίνης όσο και της νορεπινεφρίνης.  

Τα ανωτέρω ευρήµατα περί της εµπλοκής του κυτταροσκελετού της α

ράσεις των νευροστεροειδών επί της έκλυσης των κατεχολα

ρίζουν περαιτέρω την άποψη πως η συνεχής και δυναµικής φ

ταξη των µικροϊνιδίων της ακτίνης αποτελεί ένα σηµαντικό ρυθµ

µό ελέγχου της ταχύτατης απελευθέρωσης των νευροεκκριτικών κο

τεχολαµινών. Ο ακριβής µοριακός µηχανισµός ελέγχου της ακτίνης από

τεροειδή δεν έχει αποσαφηνιστεί, εν τούτοιςνε

τ µεση σύνδεση νευροστεροειδών όπως η Πρεγνενολόνη µε τις ΜΑΡ2 

κυτταροσκελετικές πρωτεϊνες. Είναι λοιπόν πιθανόν τα νευροστεροειδή DHEA(S) και 

Allo να αναπτύσουν ανάλογες αλληλεπιδράσεις, ρυθµίζοντας την δυναµική του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης  (Murakami et al, 2000, Laurine et al, 2003). 

Εικόνα 29. Η Φαλασιδίνη 
(Phallacidin) αναστέλλει την 
διεγερτική δράση των 
νευροστεροειδών στην έκλυση 
των Κατεχολαµινών. Κύτταρα 
PC12 προ-επωάστηκαν για 30 
λεπτά µε 10 Μ Φαλασιδίνη. 
Ακολούθως, εκτέθηκαν σε 10-7Μ  
των στεροειδών DHEA, DHEAS 
και Allo κι η
συνεχίστηκε για άλλ
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λεπτά µε τις DHEAS, Allo. Τα 
ποτελέσµατα εκφράζονται σαν 
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απουσία στεροειδών και 
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Οι τιµές αναπαριστούν την µέση 
τιµή ± σταθερή απόκλιση 
τεσσάρων πειραµάτων.  Η  
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σηµαντική διαφορά σε σύγκριση 
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3.4. Οι DHEAS και Allo επάγουν την έκφραση του ενζύµου Υδροξυλάση της 

Τυροσίνης (Tyrosine Hydroxylase, TH). 

 

 Όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα πειράµ

εκτός από τις σύντοµες δράσεις τους, έδρασα

κατεχολαµινών και µακροπρόθεσµα (µετά από 24 κ

συµµετοχή τους στην de novo παραγωγή των κατεχ

υπόθεση µελετήσαµε τις δράσεις των νευροστερο

πρωτεϊνης της ΤΗ, η οποία αποτελεί τον βασικό

κατεχολαµινών.  

 Τα κύτταρα PC12 επωάστηκαν για 4 εως 1

στεροειδών DHEA, DHEAS και Allo σε τελική συ

της ΤΗ µετρήθηκαν στα συλλεχθέντα κυτταρικά ε αν

χρησιµοποιώντας ειδικό αντίσωµα για την ανίχν

πρωτεϊνης ΤΗ κανονικοποιήθηκαν  έναντι των επιπ

πρωτεϊνης GAPDH (glyceraldehyde-3-phosphate

δεϋδρογονάση της γλυκεραλδεϋδης). Τα αποτελέσµ  

30. Η DHEA δεν επηρέασε σηµαντικά τα επίπεδα

µάρτυρα (θρεπτικό υλικό απουσία στεροειδών) σ  χρονικές στιγµές που 

ελέγχθησαν. Αντίθετα οι DHEAS και Allo αύξησ  

εξαρτώµενο τρόπο, µε την δράση τους να ξε  ι

ατα τα στεροειδή DHEA και Allo 

ν διεγερτικά στην έκλυση των 

αι 36 ώρες), πιθανολογώντας την 

ολαµινών. Για να ελέγχθεί αυτή η 

ειδών στην έκφραση σε επίπεδο 

 ρυθµιστή της βιοσύνθεσης των 

2 ώρες απουσία ή παρουσία των 

γκέντρωση 10-7Μ και τα επίπεδα 

 εκχυλίσµατα µ οσοστύπωση 

ευση της ΤΗ. Τα επίπεδα της 

έδων της σταθερά εκφραζόµενης 

 dehydrogenase, 3-φωσφορική-

ατα αναπαριστώνται στην Εικόνα 

 της πρωτεϊνης σε σχέση µε τον 

ε όλες τις

αν τα επίπεδα της ΤΗ µε χρονο-

κινά από τις 2 ώρες κα  να 

µεγιστοποιείται µετά από επίδραση18 ωρών. 
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Εικόνα 30. Οι DHEAS και Allo αυξάνουν την συγκέντρωση 
της πρωτεϊνης Υδροξυλάση της Τυροσίνης σε εκχυλίσµατα 
κυττάρων  PC12. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 4, 8, 12, 
18 και 24 ώρες απουσία (µάρτυρας) ή παρουσία των στεροειδών 
DHEA, DHEAS και Allo σε συγκέντρωση 10-7Μ και τα επίπεδα 
της πρωτεϊνης µετρήθηκαν µε ηµι-ποσοτική ανοσοστύπωση. Τα 
επίπεδα της ΤΗ κανονικοποιούνται µε αναγωγή έναντι των 
επιπέδων της πρωτεϊνης GAPDΗ, κι απεικονίζεται ο λόγος 
ΤΗ/GAPDH. Οι τιµές αναπαριστούν την µέση τιµή ± σταθερή 
απόκλιση τριών πειραµάτων.  Η *p<0.01 δηλώνει στατιστικώς 
σηµαντική διαφορά σε σύγκριση µε την παράλληλα 
εκτελεσθείσα συνθήκη µάρτυρα. 

 

 Παρά Η σε 

πρωτεϊνικό ε ίπεδα 

έκφρασης το ν στη 

ΤΗ ασκείται  και 

παρουσία τω η του 

ολικού mRN  

(PCR) µε ειδ  α H. Τα 

λληλα µε την εκτίµηση της έκφρασης του ενζύµου της Τ

πίπεδο, µελετήσαµε και την δράση των στεροειδών αυτών στα επ

υ mRNA της ΤΗ µε RT-PCR, εαν δηλαδή η δράση των στεροειδώ

 και σε µεταγραφικό επίπεδο. Κύτταρα PC12 επωάσθηκαν απουσία

ν στεροειδών DHEA, DHEAS και Allo, κι ακολούθησε αποµόνωσ

A των κυττάρων. Ακολούθησε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης

ικούς εκκινητές (primers) για τα γονίδια της ΤΗ κ ι της GAPD

 - 243 -



                                                                                                               ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

αποτελέσµατα της ηµιποσοτικής αυτής RT-PCR του γονιδίου της ΤΗ 

κανονικοποιηµένο ως προς την έκφραση του γονιδίου της GAPDH, έδειξαν πως τα 

στεροειδή DHEAS και Allo αύξησαν τα επίπεδα έκφρασης του mRNA της ΤΗ κατά 

χρονο-εξαρτώµενο τρόπο, µε ήδη ανιχνεύσιµα αυξηµένα επίπεδα από τις 2 ώρες και 

µε µεγιστοποίηση της δράσης τους µετά από επώαση 6 ωρών. Πιο συγκεκριµένα, στις 

6 ώρες και η DHEAS  όπως και η Allo αύξησαν τον λόγο TH/GAPDH κατά 4-5 

φορές (Εικόνα 31).  

 
Εικόνα 31. Οι DHEAS και Allo αυξάνουν τα επίπεδα του 
mRNA της Υδροξυλάσης της Τυροσίνης (RT-PCR). 
Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν είτε απουσία (µάρτυρας) 
είτε παρουσία των στεροειδών DHEA, DHEAS και Allo σε 
συγκέντρωση 10-7Μ για 2, 6, 12 και 24 ώρες. Τα κύτταρα 
συλλέχθησαν, αποµονώθηκε το συνολικό mRNA κι 
εκτιµήθηκε η έκφραση του γονιδίου της ΤΗ και της GAPDH 
σε κάθε συνθήκη µε ηµι-ποσοτική RT-PCR ανάλυση. Τα 
αποτελέσµατα εκφράζονται ως ο λόγος των mRNA 
TH/GAPDH. Οι τιµές αναπαριστούν την µέση τιµή ± 
σταθερή απόκλιση τριών πειραµάτων.  Η  *p<0.05 δηλώνει 
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στατιστικώς σηµαντική διαφορά σε σύγκριση µε την 
παράλληλα εκτελεσθείσα συνθήκη µάρτυρα. 

τη δράση των δύο αυτών νευροστεροειδών στην επαγωγ

 γονιδίου της Τ  µετά από 6 ώρες πώασης επιβεβαιώθηκε 

Real-Time RT-PCR. Πράγµατι, µετά από 6 ώρες επώασης µε τα

τταρα συλλέχθησαν κι ακολουθήθηκε η ίδια επεξεργασία όπως

 της ηµιποσοτικής RT-PCR, µόνο που σε αυτή την περίπτωση 

 αντί για απλή PCR και για τα δύο γονίδια (ΤΗ και GAPDH

ικόνα 32) έδειξαν πως η DHEAS αύξησε κατ

 

 Η µέγισ ή της 

µεταγραφής του Η ε και µε 

την τεχνική της  δύο 

στεροειδή τα κύ  και 

στην περίπτωση έγινε 

Real-Time PCR  ). Τα 

ποτελέσµατα (Ε ά 4,84±0,5 φορές και η 

llo κα

πειραµάτων.  Η *p<0.05 δηλώνει στατιστικώς σηµαντική 
διαφορά σε σύγκριση µε την παράλληλα εκτελεσθείσα συνθήκη 
µάρτυρα. 

α

A τά 3,71±0,8 τα επίπεδα mRNA της ΤΗ (n:3, p<0.001), επαληθεύοντας έτσι τα 

συµπεράσµατα της ηµι-ποσοτικής RT-PCR.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 32. Οι DHEAS και Allo αυξάνουν τα επίπεδα mRNA 
της Υδροξυλάσης της Τυροσίνης (Real Time RT-PVR). 
Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν απουσία (µάρτυρας) ή παρουσία 
των στεροειδών DHEA, DHEAS και Allo σε συγκέντρωση 10-

7Μ για 6 ώρες. Τα κύτταρα συλλέχθησαν, αποµονώθηκε το 
συνολικό mRNA κι εκτιµήθηκε η έκφραση του γονιδίου της ΤΗ 
και της GAPDH σε κάθε συνθήκη µε Real-Time PCR. Τα 
αποτελέσµατα παρουσιάζονται σαν αύξηση επί του µάρτυρα Οι 
τιµές αναπαριστούν την µέση τιµή ± σταθερή απόκλιση τριών 
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4.  ΠΙΘΑΝ  ΑΝΤΙ-

ΑΠΟΠΤΩ

 

 Τα  δράση 

των Νευρο ησης τα 

οποία ενερ ς λίγων 

ωρών. Η π  ειδικού 

αναστολέα οδήγησε 

 των 

ευροστεροειδών στα κύτταρα PC12 απαιτεί συγκεκριµένη δοµική διάταξη καθώς 

ολλά 

ε A ν

α ι

ναφέρουν ότι πολλές από τις δράσεις των DHEA 

 δέσµευσης µε ραδιοσηµασµένα στεροειδή αποκάλυψαν πολύ µικρές 

Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠ∆ΟΧΕΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ

ΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΣΤΕΡΟΕΙ∆ΩΝ DHEA ΚΑΙ DHEAS. 

προαναφερθέντα αποτελέσµατα δείχνουν πως η αντι-αποπτωτική

στεροειδών διαµεσολαβείται από κυτταρικά µονοπάτια σηµατοδότ

γοποιούνται σε µικρά χρονικά διαστήµατα, της τάξης λεπτών εω

αρουσία, ταυτόχρονα µε τα νευροστεροειδή, της τοξίνης PTX,

 των µεµβρανικών υποδοχέων που συνδέονται µε Gi-πρωτεϊνες, 

σε πλήρη αναστολή τόσο της αντι-αποπτωτικής δράσης όσο και την αύξηση της 

φωσφορυλίωσης/ενεργοποιησης των κινασών. Η αντι-αποπτωτική δράση

Ν

π ανάλογα στεροειδή δεν είναι δραστικά στην µέιωση της επαγώµενης από 

στέρηση ορού απόπτωσης. Τέλος, και στην περίπτωση της δράσης των 

Νευροστεροειδών στην έκλυση των Κατεχολαµινών, τόσο η βραχυχρόνια έκλυση 

των κατεχολαµινών όσο και η πρόκληση αποπολυµερισµού στον κυτταροσκελετό της 

ακτίνης αποτελούν ταχείες δράσεις και συνηγορούν στην διαµεσολάβηση κάποιου ή 

κάποιων µεµβρανικών στοιχείων. 

  Έχει δειχθεί πως στον ν υρικό ιστό οι DHE , DHEAS και Allo δρού  µε 

αλλοστερικό τρόπο και σε συγκεντρώσεις της τάξης του micromole στους υποδοχείς 

GABAA,  NMDA και Sigma 1, τροποποιώντας τις δράσεις τους. Όπως αναφέρθηκε 

αρχικώς τ  κύτταρα PC12 δεν εκφράζουν τους υποδοχείς GABAA κα  NMDA (έχει 

αναφερθεί η ύπαρξη mRNA για κάποιες υποµονάδες του υποδοχέα NMDA που δεν 

συνιστούν όµως ενεργή µορφή, Saito Y, et al, 2003 και Hales T.G.& Tyndale R.F., 

1994). 

 Βιβλιογραφικά δεδοµένα α

και DHEAS εκφράζονται µε την µετατροπή τους σε οιστρογόνα ή ανδρογόνα και 

ακολούθως την διαµεσολάβηση των κλασικών µηχανισµών που ενεργοποιούν οι 

κυτταροπλασµατικοί υποδοχείς αυτών των στεροειδών. Στην δική µας µελέτη δεν 

διαφάνηκε µια τέτοια πιθανότητα καθώς ραδιοανοσολογικές µετρήσεις σε κύτταρα 

PC12 µετά από την έκθεση τους σε DHEA και DHEAS δεν ανιχνεύσαν επίπεδα 

οιστραδιόλης, οιστρόνης ή τεστοστερόνης στο θρεπτικό υλικό. Επιπροσθέτως, 

µελέτες

ποσότητες ενδοκυττάριων οιστρογονικών υποδοχέων, και την πλήρη απουσία  

προγεστερονικών ή ανδρογονικών υποδοχέων, επιβεβαιώνοντας προηγούµενες 
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µελέτες (Lustig R.H. et al, 1994). Τέλος, όπως δείχθηκε στις Εικόνες 4 και 5, 

ορισµένοι υδροξυλιωµένοι µεταβολίτες της DHEA στην θέση 7 (7α-hydroxy-DHEA, 

7β-hydroxy-DHEA) και στην θέση 17 (Hermaphrodiol), ή πρόδροµα µόρια (7-

hydroxy-cholesterol) που δύναται να αποτελούν στόχους ενδοκυττάριων υποδοχέων, 

δεν διαφάνηκε να έχουν κάποια αντι-αποπτωτική δράση. Εποµένως, η 

κυτταροπροστατευτική δράση των Νευροστεροειδών έναντι της στέρησης ορού δεν 

µπορεί να εξηγηθεί µε την µετατροπή τους σε οιστρογόνα, ανδρογόνα ή 7-

υδροξυλιωµένους µ ταβολίτες κι ακόλουθη ενεργοποίηση των κλασικών 

ενδοκυττάριων υποδοχέων των στεροειδών ορµονών. 

  

4.1 Η αντι-αποπτωτική δράση των Νευροστεροειδών δεν διαµεσολαβείται από 

τους κλασικούς ενδοκυττάριους υποδοχείς Οιστρογόνων. 

 

4.1.1. Ποσοτική εκτίµηση της αντι-αποπτωτικής δράσης στεροειδών παρουσία 

του ανταγωνιστή οιστρογονικών υποδοχέων ICI 182,780. 

  

 Η αντι-αποπτωτική δράση των νευροστεροειδ

ε

ών DHEA, DHEAS και Allo, 

ένων άλλων ενεργών (Οιστραδιόλη και η συζευγµένη µε Αλβουµίνη –

οχέων  ICI 182,780 (σε 

υγκέντρωση 100 φορές υψηλότερη -10-5Μ- από την συγκέντρωση των προς µελέτη 

(Pregnanolone Sulphate) 

πλέκει εν µέρει τουλάχιστον,  τους ενδοκυττάριους υποδοχείς των 

αλλά και ορισµ

BSA- µορφή της, Πρεγνανολόνη και Θειϊκός Εστέρας της) δεν επηρεάσθηκε από τον 

ειδικό ανταγωνιστή των ενδοκυττάριων οιστρογονικών υποδ

σ

νευροστεροειδών) (Εικόνα 33). Αντίθετα, η αντι-αποπτωτική δράση των στεροειδών 

Πρεγνανολόνη (Pregnanolone) και Θειϊκής Πρεγνανολόνης 

φαίνεται να εµ

οιστρογόνων (ER) καθώς η δράση τους αναστέλλεται µερικώς από την παρουσία του 

ICI 182,780 (Εικόνα 33). Επίσης, ελέγχθηκε ο δοσο-εξαρτώµενος χαρακτήρας των 

τριών στεροειδών παρουσία 10-5M του ανταγωνιστή ICI 182,780, κι οι τιµές EC50  

που προέκυψαν είναι 2,8nM, 1.4nM και 1.6nM για τις DHEA, DHEAS και Allo 

παρουσία ICI 182,780, αντίστοιχες δηλαδή µε τις τιµές απουσία του ανταγωνιστή. Τα 

πειράµατα αυτά υπονοούν ότι η αντι-αποπτωτική δράση των στεροειδών DHEA, 

DHEAS και  Allo, αλλά και της Οιστραδιόλης (Estradiol) δεν απαιτεί την σύνδεση κι 

ενεργοποίηση των κλασσικών ενδοκυττάριων υποδοχέων της Οιστραδιόλης. 
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ApoPercentage και οι τιµές (OD) αναπαριστούν την µέση 

 

.   

4.1.2. Πειράµ radiol) και 

των νευροστε

 

 Πρόσφ ικές, ταχείες 

ράσεις των οιστρογόνων µε µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης. Ελέγξαµε την 

ανό τα πρόσδεσης των νευροστεροειδών σε µεµβρανικές θέσεις πρόσδεσης 

adiol) έναντι 

Εικόνα 33. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 24 ώρες 
παρουσία του ανταγωνιστή των ενδοκυττάριων 
οιστρογονικών υποδοχέων ICI 182,780 (σε συγκέντρωση 
10-5Μ, µισή ώρα πρίν την προσθήκη των στεροειδών και 
παραµένοντας για τον υπόλοιπο χρόνο επώασης), των 
υπό µελέτη στεροειδών σε συγκέντρωση 10-7Μ,  καθώς 
και ενός ειδικού αγωνιστή των Σίγµα υποδοχέων, του 
SKF 10074. Η απόπτωση µετρήθηκε µε την µέθοδο 

τιµή±σταθερή απόκλιση τριών πειραµάτων (*p<0.005). 

ατα ανταγωνισµού τριτιωµένης Οιστραδιόλης ([3Η]Est

ροειδών σε αποµονωµένες µεµβράνες κυττάρων PC12. 

ατα ερευνητικά δεδοµένα έχουν συνδέσει πολλές µη γενωµ

δ

πιθ τη

οιστρογόνων σε αποµονωµένες µεµβράνες κυττάρων PC12. Σε µελέτες δέσµευσης-

ανταγωνισµού και χρησιµοποιώντας τριτιωµένη οιστραδιόλη ([3H]-Estr
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διαδοχικών συγκεντρώσεων από 10-12Μ εως και 10-7Μ των στεροειδών DHEA, 

των 

ποδοχέων Σίγµα-1 (Sigma-1 Receptors). 

 

 Μία ά ολαβεί 

την αντι-απο δοχείς 

ίγµα-1 (Sigma-1 Receptors). Είναι γνωστό πως τα κύτταρα PC12 εκφράζουν τον 

οποιεί αντι-αποπτωτικά σηµατοδοτικά 

DHEAS, Allo αλλά και των ανενεργών ως προς την αντι-αποπτωτική τους ικανότητα 

Τεστοστερόνης και Προγεστερόνης, διεφάνη ότι τα ανωτέρω στεροειδή δεν 

εκτοπίζουν την προσδεδεµένη [3H]-Estradiol από τις µεµβράνες υποδεικνύοντας ότι 

δεν προσδένονται στις µεµβρανικές θέσεις που έχουν ως κύριο προσδέτη την 

Οιστραδιόλη (στο ίδιο πείραµα η µη σηµασµένη Οιστραδιόλη προσδέθηκε ισχυρά –

ΙC50:10.5nM- εκτοπίζοντας το ραδιενεργό ανάλογό της).  

 

Εικόνα 34. Μελέτες δέσµευσης–ανταγωνισµού µε τριτιωµένη 
οιστραδιόλη (3H-Estradiol) έναντι διαδοχικών συγκεντρώσεων 
από 10-12Μ εως και 10-7Μ των στεροειδών DHEA, DHEAS, 
Allo αλλά και των Τεστοστερόνη και Προγεστερόνη. 

 

4.2. Η αντι-αποπτωτική δράση των Νευροστεροειδών είναι ανεξάρτητη 

υ

λλη κατηγορία µεµβρανικών υποδοχέων που ενδέχεται να διαµεσ

πτωτική δράση των Νευροστεροειδών είναι οι µεµβρανικοί υπο

Σ

υποδοχέα Σίγµα 1 (Sigma-1 receptor) (Takebayashi M et al, 2002) και µάλιστα ο 

υποδοχέας αυτός έχει δειχθεί να κινητ
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µονοπάτια (Nakazawa M et al, 1998, Gallapudi L et al, 1999). Επιπλέον, τα 

ν

 Σίγµα υποδοχέων. Για την µελέτη της διαµεσολάβησης της αντι-

την έλλειψη δράσης του αγωνιστή των Σίγµα-1 

νευροστεροειδή DHEA, DHEAS και Allo είναι γνωστό πως αλληλεπιδρούν µε τους 

υποδοχείς Σίγµα-1 σε συγκεντρώσεις της τάξης του µΜ (Maurice T et al, 2001, 

Monnet F.P. et al, 1995). Ελέγχθηκε εαν οι αντι-αποπτωτικές δράσεις των υπό µελέτη 

νευροστεροειδών διαµεσολαβούνται από τους ενεργούς υποδοχείς Σίγµα των 

κυττάρων PC12.  

 Αρχικά ελέγχθηκε µε την µέθοδο ApoPercentage, εαν τα υπό µελέτη 

στεροειδή αναστέλλουν την επαγώµενη από στέρηση ορού απόπτωση, παρουσία ή 

απουσία του ανταγωνιστή των υποδοχέων Σίγµα, Αλλοπεριδόλη (Haloperidol) 

(Eικόνα 35). Eπίσης, ως αρνητικός µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε η Σπιπερόνη 

(Spiperone), ουσία όµοιας χηµικής δοµής µε τη  Αλλοπεριδόλη που δεν δρα ως 

ανταγωνιστής των

αποπτωτικής δράσης από Σίγµα υποδοχείς έγινε επώαση των κυττάρων και µε τον 

ειδικό αγωνιστή τους SKF10074.  

 Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων αυτών υπονοούν ότι στο συγκεκριµένο 

µοντέλο απόπτωσης από τα νευροστεροειδή δεν εµπλέκονται οι υποδοχείς Σίγµα των 

κυττάρων PC12. Όπως διαπιστώνεται στην Εικόνα 35, η αντι-αποπτωτική δράση των 

στεροειδών δεν ανεστάλλει από την παρουσία  του ανταγωνιστή των Σίγµα 

υποδοχέων. Επίσης η µη συµµετοχή των Σίγµα υποδοχέων στην αντι-αποπτωτική 

διαδικασία υποστηρίζεται κι από 

υποδοχέων, SKF10074, δεν είχε αντι-αποπτωτική δράση. Τέλος, η Σπιπερόνη όπως 

αναµένετο δεν επηρέασε επίσης την αντι-αποπτωτική δράση των νευροστεροειδών. 
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SERUM

SERUM FREE

DHEA

DHEAS

ALLO

PREGNANOLONE SULPHATE

ESTRADIOL

SKF10074

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

*

*p<0,001

*
*

*
*
*

APOPTOSIS

 SPIPERONE
 HALOPERIDOL
 SERUM FREE

 
Εικόνα 35.  Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 24 ώρες 
παρουσία του ανταγωνιστή των Σίγµα υποδοχέων 
Αλλοπεριδόλης (Haloperidol) σε συγκέντρωση 10-5Μ, του 
αγωνιστή των υποδοχέων Σίγµα-1 υποδοχέων SKF10074 
(επίσης σε συγκέντρωση 10-5Μ), παρουσία των στεροειδών 
DHEA, DHEAS, Allo, Οιστραδιόλης (Estradiol), 
Πρεγνανολόνης (Pregnanolone) και Θειϊκής Πρεγνανολόνης 
(Pregnanolone Sulphate)]. Οι τιµές (OD) αναπαριστούν την 
µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών πειραµάτων (*p<0.001) 

 

 

4.3. Η DHEA συνδέεται σε ειδικές µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης. 

 

 Η ακριβής φύση και η λειτουργία εποµένως του υποδοχέα που διαµεσολαβεί 

τις σύντοµες και ισχυρές δράσεις των Νευροστεροειδών δεν έχει αποσαφηνιστεί. 

Συνοψίζοντας τα εως τώρα πειραµατικά µας δεδοµένα, συµπεραίνουµε πως η αντι-

αποπτωτική δράση των στεροειδών ανδροστενίων, της διϋδροεπιανδοστερόνης 

(DHEA), του θειϊκού αναλόγου της (DHEAS) αλλά και της συζευγµένης µε 

Αλβουµίνη µορφής της (DHEA-BSA), καθώς και  του πρεγνανίου Alloς (Allo), είναι 

ανεξάρτητη των υποδοχέων NMDA και GABAA αφού οι συγκεκριµένοι υποδοχείς 
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που αποτελούν στόχο των νευροστεροειδών στο ΚΝΣ, δεν εκφράζονται στην 

κυτταρική σειρά PC12. Οι υποδοχείς Σίγµα επίσης που προσδένουν τα 

νευροστεροειδή αυτά κι εκφράζονται στα κύτταρα PC12, δεν φαίνεται να είναι 

υπεύθυνοι για τις κυτταροπροστατευτικές δράσεις των νευροστεροειδών στα κύτταρα 

αυτά, καθώς ο ανταγωνιστής τους δεν ανέστειλλε την αντι-αποπτωτική τους δράση 

φαινόµενο. Τέλος, στα κύτταρα PC12 δεν ανιχνεύθηκαν ενδοκυττάριοι υποδοχείς 

τεστοστερόνης ή προγεστερόνης, παρά µόνο χαµηλά επίπεδα οιστρογονικών 

υποδοχέων, ο αποκλεισµός των οποίων δεν ανέστειλλε τις δράσεις των 

νευροστεροειδών.  

 Είναι ενδιαφέρον ότι τα στεροειδή που ελέγχθησαν παρουσίασαν ταχείες 

δράσεις ενεργοποιώντας εντός λεπτών πολλά σηµατοδοτικά µονοπάτια προ-

επιβιωτικών κινασών. Επίσης ανεδείχθησαν ικανά να κινητοποιούν εντός λίγων  

λεπτών το υποµεµβρανικό δίκτυο ακτίνης του κυτταροσκελετού, οδώνοντας την 

άµεση έκλυση των κατεχολαµινών Ντοπαµίνη και Νορεπινεφρίνη.  

 Πολύ πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα έχουν δείξει πως τα συγκεκριµένα 

νευροστεροειδή ίσως συνδέονται κι ενεργοποιούν ειδικές µεµβρανικές θέσεις 

δέσµευσης. Πράγµατι, η DHEA προσδένεται µε µεγάλη συγγένεια (KD: 0.049nM) σε 

µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης που συνδέονται µε Gi πρωτεϊνες σε ενδοθηλιακά 

κύτταρα ανθρώπου και βοός, ενεργοποιώντας έτσι την συνθάση του Νιτρικού Οξέος 

(Liu D. and Dillon J.S., 2002, Liu D. And Dillon J.S., 2004). Επιπλέον, µεµβρανικές 

θέσεις δέσµευσης της DHEA συνδεόµενες µε Gq/11 πρωτεϊνες έχουν ανιχνευθεί στην 

κυτταρική σειρά µακροφάγων επίµυος RBL-2H3 (Mizota K. et al, 2005). 

Μεµβρανικοί υποδοχείς έχουν αναφερθεί σχεδόν για όλα τα στεροειδή (Gametsu B. 

Et al, 1999, Levin E.R. 2002, Farach-Carson M.C., 2003, Wildstrom R., Dillon J.S., 

2004), αν και µόνο η δοµή του µεµβρανικού υποδοχέα της Προγεστερόνης έχει 

αποµονωθεί (πρόκειται για υποδοχέα συνδεδεµένο µε G-πρωτεϊνη, γενετικά 

διαφορετικό από τον κλασικό ενδοκυττάριο υποδοχέα της Προγεστερόνης 

(Falkenstein E. et al, 1996, Zhu Y. et al, 2003). Άλλοι λειτουργικοί µεµβρανικοί 

υποδοχείς στεροειδών που έχουν αναφερθεί είναι των οιστρογόνων (Alexaki V.I. et 

al, 2004, Pietras R., Szego C., 1977) αλλά και ανδρογόνων (Benten W.P. et al, 1999, 

Kampa M. et al, 2002, Hatzoglou A. et al, 2005, Papakonstanti and Stournaras, 2003). 
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4.3.1. H DHEA συζευγµένη µε Αλβουµίνη Ορού Βοός (BSA), (DHEA-BSA) 

προστατεύει τα κύτταρα PC12 έναντι της επαγώµενης από στέρηση ορού 

απόπτωσης. 

 

 Έχουµε ήδη αναφέρει πως το νευροστεροειδές DHEA κι η DHEAS 

προστατεύουν τα κύτταρα PC12 από την απόπτωση η οποία οφείλεται σε στέρηση 

των κυττάρων από τροφικούς παράγοντες. Η µέγιστη δράση των νευροστεροειδών 

αυτών παρουσιάζεται στις 24 ώρες µε IC50 της τάξης των nM. Για να ελέγξουµε την 

συµµετοχή των πιθανών µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της DHEA στα κύτταρα 

PC12 χρησιµοποιήσαµε ένα υβριδικό µόριο, αποτέλεσµα χηµικής σύζευξης ενός  

µορίου DHEA µε ένα µόριο Αλβουµίνης Ορού Βοός (Bovine Serum Albumin, BSA) 

µέσω ένος µορίου-συνδέτη (-Ο-carboxymethyl oxime, CMO) στον άνθρακα 7 του 

µορίου του στεροειδούς. Η χρήση αυτού του µορίου στα πειράµατά µας δίνει την 

δυνατότητα µελέτης της πιθανής συµµετοχής λειτουργικών µεβρανικών θέσεων 

δέσµευσης της DHEA, αφού η µεγαλοµοριακή πρωτείνη BSA απαγορεύει στο µόριο 

την είσοδό του εντός του κυττάρου κι εποµένως οι όποιες δράσεις αποδίδονται στην 

αλληλεπίδρασή του µε µεµβρανικά στοιχεία. 

 Τα αποτελέσµατα των προαναφερθέντων πειραµάτων παρουσιάζονται 

συνοπτικά στην Εικόνα 36. Ειδικότερα, το στεροειδές DHEA-BSA διατήρησε την 

κυτταροπροστατευτική δράση έναντι της απόπτωσης από στέρηση ορού µε 

αντίστοιχη των DHEA και DHEAS αποδοτικότητα (η DHEA-BSA µείωσε σε 

ποσοστό 48,7±1,0% του µάρτυρα την απόπτωση σε αντιστοιχία µε το 46,0±2,8%  της 

DHEA και 52,6±2,9% της DHEAS) (Εικόνα 36Α). Η αντι-αποπτωτική δράση της 

DHEA-BSA ήταν δοσο-εξαρτώµενη µε IC50:1,53±0,28 nM, αντίστοιχο µε αυτό της 

DHEA (Εικόνα 38Β). Ως µάρτυρας ελέγχθηκε επίσης το µόριο DHEA-CMO 

(απουσιάζει η ΒSA) που επίσης εµφάνισε αντίστοιχη µε την DHEA προστατευτική 

δράση, υποδηλώνοντας ότι το πρόσθετο στοιχείο CMO δεν αλλοιώνει την 

δραστικότητα της. Τα αναφερθέντα ευρήµατα υπονοούν πως η αντι-αποπτωτική 

δράση του νευροστεροειδούς DHEA διαµεσολαβείται, τουλάχιστον εν µέρει, από ένα 

(ή και περισσότερα) µεµβρανικά στοιχεία.  

 Επιπρόσθετα πειραµατικά δεδοµένα ενίσχυσαν την υπόθεση περί µεµβρανικής 

θέσεως δέσµευσης της DHEA, η οποία είναι η υπεύθυνη για τις δράσεις του 

στεροειδούς αυτού. Συγκεκριµένα, ελέγχθηκε η επίδραση του Gi αναστολέα Pertussis 

Toxin (PTX) στην αντι-αποπτωτική δράση των νευροστεροειδών DHEA, DHEAS και 
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DHEA-BSA. Πριν την προσθήκη των νευροστεροειδών αλλά και κατά την διάρκεια 

τως επώασης µε αυτά, τα κύτταρα PC12 επωάστηκαν και µε 10-6Μ ΡΤΧ και τα 

αποτελέσµατα φαίνονται στην Εικόνα 38Α. Η παρουσία της τοξίνης ανέστειλλε την 

αντι-αποπτωτική δράση και των τριών νευροστεροειδών, επαναφέροντας τα επίπεδα 

απόπτωσης πλησίον της συνθήκης απουσίας ορού (παρουσία ΡΤΧ οι τιµές της 

απόπτωσης ήταν 97,0±2,7% για την DHEA-BSA, 94.2±2.2 για την DHEA και 

90,4±2,7 για την  DHEAS έναντι των τιµών 48,7±1,0%,  46,0±2,8% και 52,6±2,9% 

για τα ίδια στεροειδή απουσία ΡΤΧ). Η ΡΤΧ µόνη της δεν έδειξε προστατευτική 

δράση σε συνθήκες απουσίας ορού. Η ειδική εποµένως αναστολή της προστατευτικής 

ικανότητας των νευροστεροειδών από την παρουσία της ΡΤΧ καταδεικνύει πως το 

φαινόµενο ελέγχεται από µεµβρανικές θέσεις πρόσδεσης των στεροειδών που 

ενεργοποιούν τα σηµατοδοτικά µονοπάτια των Gi-πρωτεϊνών.  
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Εικόνα 36. Α. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 24 
ώρες παρουσία κι απουσία ορού και παρουσία 10-7Μ των 
νευροστεροειδών DHEA, DHEA-BSA και DHEAS. Η 
απόπτωση µετρήθηκε µε την µέθοδο ApoPercentage κι 
εκφράσθηκε ως εκατοστιαίο ποσοστό του µάρτυρα 
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(συνθήκη απουσία ορού). Η ΡΤΧ (συγκέντρωσης 10-6Μ)  
προστέθηκε 15λεπτά πριν τα στεροειδή, παραµένοντας 
για τον υπόλοιπο χρόνο επώασης. Οι τιµές αναπαριστούν 
την µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών  πειραµάτων 
(n:3, *p<0.05). B. ∆οσο-εξαρτώµενη απόκριση των 
κυττάρων PC12 στην επίδραση βαθµίδωσης 
συγκέντρωσης των DHEA και DHEA-BSA. 

 

 

4.3.2. Η DHEA-BSA επάγει την έκφραση των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-

2 και Bcl-xL. 

 

 Τα νευροστεροειδή DHEA και DHEAS εκφράζουν την αντι-αποπτωτική τους 

δράση µέσω των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-xL. ∆εδοµένης της 

προαναφερθείσας αντι-αποπτωτικής δράσης της DHEA-BSA ελέγχθηκε επίσης η 

ικανότητά της να επάγει τις πρωτεϊνες Bcl-2 και Bcl-xL. Στην Εικόνα 37 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ηµι-ποσοτικής ανοσοστύπωσης των δύο 

κύριων αντι-αποπτωτικών µονοπατιών, Bcl-2 και Bcl-xL. Η DHEA-BSA αύξησε, 

εξίσου αποτελεσµατικά µε την ελεύθερη DHEA, τα επίπεδα έκφρασης των αντι-

αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-xL. Η αύξηση αυτή αναστέλλεται πλήρως από 

την ΡΤΧ, υποδηλώνοντας ότι διεκπεραιώνεται µέσω Gi-πρωτεϊνών, ευαίσθητων στην 

ΡΤΧ.    
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Εικόνα 37. Η DHEA-BSA επάγει την έκφραση των πρωτεϊνών 
Bcl-2 και Bcl-xL. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 12 ώρες 
παρουσία ή απουσία ορού, παρουσία 10-7Μ των τριών 
στεροειδών (DHEA, DHEA-BSA και DHEAS), και παρουσία 
ή απουσία της ΡΤΧ (10-6Μ) η οποία προστέθηκε 15 λεπτά 
νωρίτερα. Τα κύτταρα συλλέχθησαν, λύθηκαν και ακολούθησε 
ανοστύπωση µε ειδικά αντισώµατα έναντι των πρωτεϊνών Bcl-
2, Bcl-xL και Ακτίνης ως πρωτεϊνη αναφοράς. Οι τιµές 
αναπαριστούν τη µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών 
πειραµάτων (*p<0.05). 
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4.3.3. H DHEA προσδένεται µε υψηλή χηµική συγγένεια σε αποµονωµένες 

µεµβράνες κυττάρων PC12, ανθρώπινων χρωµιόφιλων κυττάρων και κυττάρων 

ιπποκάµπου επίµυος.  

 

 Τα ανωτέρω δεδοµένα που αφορούν την δράση της DHEA-BSA τόσο στο 

επίπεδο της απόπτωσης όσο και σε αυτό των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2 και  

Bcl-xL, συνηγορούν στην υπόθεση πως το νευροστεροειδές DHEA δρα αντι-

αποπτωτικά µέσω ειδικής πρόσδεσής του σε µία ή περισσότερες ειδικές µεµβρανικές 

θέσεις. Χρησιµοποιήθηκαν αποµονωµένες πλασµατικές µεµβράνες κυττάρων PC12, 

οι οποίες υπέστησαν οξινοποίηση ώστε να αποµακρυνθούν τα προσροφηµένα επί των 

µεµβρανών στεροειδή αλλά και τα κυτοσολικά υπολείµατα. Η αποµόνωση των 

µεµβρανών και οι πειραµατικές µέθοδοι για τον χαρακτηρισµό των θέσεως 

δέσµευσης έχουν περιγραφεί αναλυτικά στο Κεφάλαιο Υλικά και Μέθοδοι.  

   Ελέγχθηκε η πρόσδεση της ραδιοσηµασµένης µε τρίτιο DHEA ([3H]DHEA) 

και η εκτόπισής της από το µη σηµασµένο ανάλογό της µέχρι κορεσµού των θέσεων 

δέσµευσης στις αποµονωµένες µεµβράνες των κυττάρων PC12. Όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 38A η [3H]DHEA προσδέθηκε στις µεµβράνες εως κορεσµού, ενώ η ανάλυση 

Scatchard (ένθετο της Εικόνας 40A) δεικνύει πως η πρόσδεση αυτή είναι υψηλής 

χηµικής συγγένειας (KD=0.9nM) ενώ παρατηρούνται και λίγες θέσεις δέσµευσης ανά 

κύτταρο (21,1 fmoles/mg πρωτεϊνης). Η πρόσδεση ήταν άµεση στους 37οC και 

ολοκληρώθηκε σε 30 λεπτά,  (Εικόνα 38B). Τα αποτελέσµατα αυτά αναδεικνύουν µια 

τουλάχιστον ειδική θέση δέσµευσης της DHEA στην µεµβράνη των κυττάρων PC12, 

η οποία έχει χαρακτηριστικά µεµβρανικού υποδοχέα. 

 
A.  
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B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 38. A. Μελέτη δέσµευσης ραδιοσηµασµένης DHEA σε 
αποµονωµένες µεµβράνες κυττάρων PC12. Κυτταρικές 
µεµβράνες (σε τελική συγκέντρωση 2mg/ml) επωάζονται για 30 
λεπτά παρουσία ραδιοσηµασµένης [3H]DHEA, σε 
συγκεντρώσεις από 0,1nΜ εως και 20nΜ µε ταυτόχρονη 
παρουσία (για την µη ειδική) ή απουσία (για την ολική 
δέσµευση) µη σηµασµένης DHEA (σε συγκέντρωση περίσσειας 
500nΜ). Στη ένθετη εικόνα αναπαρίσταται η ανάλυση Scatchard 
και η σταθερά πρόσδεσης (KD) και ο αριθµός των θέσεων 
πρόσδεσης στην κυτταρική µεµβράνη των κυττάρων PC12. B. 
Για την µελέτη της χρονο-εξάρτησης της δέσµευσης, οι 
µεµβράνες επωάζονται για διαφορετικά χρονικά διαστήµατα που 
κυµαίνονται από 5 εως και 120 λεπτά µε 5nM [3H]DHEA, 
παρουσία ή απουσία 500nM DHEA για την µη ειδική ή την 
ολική δέσµευση αντίστοιχα. Τα δείγµατα σε όλα τα πειράµατα 
είναι εις τριπλούν. 

 

 Επίσης, ανάλογες µελέτες δέσµευσης µε την χρήση [3H]DHEA σε 

αποµονωµένες µεµβράνες, έγιναν και στο φυσιολογικό ανάλογο των PC12 κυττάρων 

στον άνθρωπο, τα συµπαθητικής προέλευσης, χρωµιόφιλα κύτταρα του ανθρώπινου 

µυελού των επινεφριδίων. Τα κύτταρα αυτά εκφράζουν τους υποδοχείς GABAA, 

NMDA και τους Σίγµα υποδοχείς, οι οποίοι προσδένουν την DHEA. Για το λόγο 

αυτό, οι µελέτες δέσµευσης στις αποµονωµένες µεµβράνες των χρωµιόφιλων 

κυττάρων διενεργήθηκαν υπό την παρουσία 10-5Μ των ανταγωνιστών των GABAA, 

NMDA και Σίγµα υποδοχέων, Βικουκουλίνης (bicuciulline), κεταµίνης (ketamine) 

και Αλλοπεριδόλης (haloperidol) αντιστοίχως. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 39, οι 
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µεµβράνες των χρωµιόφιλων κυττάρων ανθρωπίνου µυελού των επινεφριδίων 

προσδένουν ειδικά την ραδιοσηµασµένη DHEA µε χηµική συγγένεια της τάξης των 

0,1nM και µε θέσεις πρόσδεσης 35,3 fmoles/mg πρωτεϊνης.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 39. Μελέτη δέσµευσης ραδιοσηµασµένης µε τρίτιο 
DHEA σε µεµβράνες ανθρώπινων συµπαθοαδρενεργικών 
κυττάρων. Στη Ένθετη εικόνα αναπαρίσταται η ανάλυση 
Scatchard, η σταθερά πρόσδεσης (KD) και ο αριθµός των θέσεων 
πρόσδεσης (Βmax) στην κυτταρική µεµβράνη των χρωµιόφιλων 
κυττάρων του µυελού των επινεφριδίων ανθρώπου. 

 

 Μελέτες δέσµευσης έγιναν και σε µεµβράνες κυττάρων  Ιπποκάµπου επίµυος. 

Μετά την αφαίρεση του ιπποκάµπου από εγκέφαλο ενήλικου επίµυος, ο ιστός 

οµογενοποιήθηκε κι αποµονώθηκαν οι κυταρικές µεµβράνες όπως περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο Υλικά και Μέθοδοι. Η περιοχή του ιπποκάµπου περιέχει επίσης GABAA, 

NMDA και Σίγµα (σ) υποδοχείς. Εποµένως και σε αυτή την σειρά πειραµάτων 

χρησιµοποιήθηκαν οι ανταγωνιστές αυτών των υποδοχέων, βικουκουλίνη, κεταµίνη 

κι αλλοπεριδόλη. Παρά τον αποκλεισµό όµως αυτών των υποδοχέων που είναι 

γνωστό πως προσδένουν το νευροστεροειδές DHEA, η επώαση των αποµονωµένων 

µεµβρανών µε τριτιωµένη DHEA οδήγησε σε δοσοεξαρτώµενη πρόσδεση µε σχετική 
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χηµική συγγένεια της τάξης των 61,9nM και µε χωρητικότητα πρόσδεσης 93,6 

fmoles/mg πρωτεϊνης, όπως απεικονίζεται και στην Εικόνα 40. Το τελευταίο αυτό 

εύρηµα της παρουσίας ειδικών µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης της DHEA πέραν 

των γνωστών υποδοχέων GABAA, NMDA και Σίγµα σε αµιγώς νευρικά κύτταρα, 

ενισχύει την ύπαρξη των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης του στεροειδούς αυτού στο 

Νευρικό Ιστό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 40. Μελέτη δέσµευσης ραδιοσηµασµένης 
[3Η]DHEA σε µεµβράνες Ιπποκάµπου επίµυος.  Στη 
Ένθετη εικόνα αναπαρίσταται η ανάλυση Scatchard,  η 
σταθερά πρόσδεσης (KD) και ο αριθµός των θέσεων 
πρόσδεσης στην κυτταρική µεµβράνη των κυττάρων 
ιπποκάµπου επίµυος. 

 

 

 

 Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται οι σταθερές πρόσδεσης καθώς και ο αριθµός ανά 

κύτταρο για τις ανιχνευθείσες µεµβρανικές θέσεις πρόσδεσης της DHEA στους τρείς 

κυτταρικούς τύπους που µελετήθηκαν. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

 ΚD (nM) Bmax (sites/cells) 

Κύτταρα PC12 0,9 636,33 

Ανθρώπινα χρωµιόφιλα 

κύτταρα 
0,3 1062,46 

Κύτταρα Ιπποκάµπου 

επίµυος 
61,9 2819,07 

 

 

4.3.4. Φθορίζουσα εντόπιση των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης για την DHEA 

στα κύτταρα PC12. 

 

 Σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρµακευτικής Χηµείας του 

Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών παρασκευάστηκε ένα φθορίζον µόριο στεροειδούς 

DHEA. Συγκεκριµένα, στον άνθρακα 7 του µορίου της DHEA-BSA υπάρχει 

συνδεδεµένο ένα µόριο CMO (O-carboxylmethyl oxime, BSA:DHEA-7-CMO). Σε 

αυτό προσδένεται το φθορίζον ισοθειοκυανικό (fluorescein isothiocyanate)  

 Η επώαση των κυττάρων PC12 µε το φθορίζων ανάλογο της DHEA-BSA, την 

DHEA-BSA-FITC είχε ως αποτέλεσµα την στιγµατική χρώση των µεµβρανών των 

κυττάρων (Εικόνα 41Α). Η χρώση –που συνεπάγεται δέσµευση του µορίου της 

DHEA-BSA-FITC- ήταν ειδική, καθώς η BSA-FITC δεν έδειξε χρώση (Εικόνα 41Β), 

ενώ η προ-επώαση των κυττάρων για µισή ώρα µε 10-5Μ DHEA-BSA ανέστειλλε την 

σύνδεση της DHEA-BSA-FITC (Εικόνα 41Γ), καταδεικνύοντας την ειδικότητα της 

δέσµευσης του µορίου κι εποµένως της χρώσης. ∆εν παρατηρήθηκε ενδοκυττάρια 

χρώση µε την πράσινη DHEA-BSA-FITC. Η έλλειψη ενδοκυττάριου πράσινου 

σήµατος επιβεβαιώνει το γεγονός της µη εισόδου στο κύτταρο της συζευγµένης 

DHEA µε την µεγαλοµοριακή πρωτεϊνη BSA, (DHEA-BSA). Επίσης, η ποσοτική 

ανάλυση του σήµατος του φθορισµού µε το κατάλληλο λογισµικό (ImageJ) κατά 

µήκος µιας εγκάρσιας διατοµής του κυττάρου, δείχνει πως ο φθορισµός εστιάζεται σε 

µια λεπτή ζώνη που αντιστοιχεί στα όρια της κυτταρικής επιφάνειας (Εικόνα 41∆), 

ενώ δεν ανιχνεύεται σήµα στο εσωτερικό του κυττάρου.  
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Εικόνα 41. Φθορίζων εντοπισµός των µεµβρανικών 
θέσεων δέσµευσης της DHEA στα κύτταρα PC12. Τα 
κύτταρα επωάζονται µε 10-6Μ BSA-FITC (Β) µε DHEA-
BSA-FITC σε συγκέντρωση 10-7Μ, µε (Γ) και χωρίς (Α) 
την παρουσία µισή ώρα νωρίτερα 10-6Μ DHEA-BSA. H 
επώαση διαρκεί 30 λεπτά στους 37οC στο σκοτάδι και οι 
εικόνες έχουν αναλυθεί µε µικροσκοπία συνεστίασης. Η 
ποσοτική ανάλυση της έντασης και της θέσης του 
φθορισµού γίνεται µε το λογισµικό ImageJ (National 
Institutes of Health, NIH) (∆). Η µπλε χρώση αποτελεί 
ειδική χρώση του πυρήνα. 

 

 Η παρουσία των ειδικών θέσεων δέσµευσης της DHEA στα κύτταρα 

PC12 επιβεβαιώθηκε µε µία ακόµα µέθοδο που βασίστηκε στην φθορίζουσα σήµανση 

των θέσεων αυτών. Συγκεκριµένα, τα κύτταρα επωάστηκαν και πάλι µε το φθορίζον 

ειδικό στεροειδικό µόριο DHEA-BSA-FITC, και η κυτταρική µεµβρανική χρώση 

εκτιµήθηκε µε ανάλυση κυτταροµετρίας ροής (FACS). Το πλεονέκτηµα της µεθόδου 

αυτής έναντι της οπτικά µόνο παρατηρούµενης χρώσης είναι ο µεγάλος αριθµός 

κυττάρων που ελέγχει ταυτόχρονα, βάσει της ειδικής χρώσης αλλά και του µεγέθους 

τους (έτσι ώστε να µην συµπεριλαµβάνονται αποπτωτικά ή νεκρά κύτταρα ή και 

συσσωµατώµατα κυττάρων) κι εποµένως τα αποτελέσµατα είναι περισσότερο 

αξιόπιστα.  
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 Όπως φαίνεται στην Εικόνα 42 παρατηρήθηκε και πάλι ειδική χρώση µε 

το σηµασµένο µόριο της DHEA-BSA-FITC (B). To σήµα αυτό είναι ισχυρότερης 

έντασης (µετατοπισµένη καµπύλη προς τα δεξιά) από ότι µε την χρώση µε BSA-FITC 

(A), ενώ εαν τα κύτταρα προ-επωαστούν µε 10-7M DHEA-BSA για 30 λεπτά, η 

ένταση της χρώσης µε DHEA-BSA-FITC ελαττώνεται σηµαντικά (C). Σε κάθε 

περίπτωση έχουν µετρηθεί τουλάχιστον 5000 φυσιολογικά κύτταρα τα οποία έχουν 

επωαστεί µε τα στεροειδή για 30 λεπτά. 

Γ. 

 Γίνεται εποµένως φανερό και µε αυτή την µέθοδο εκτίµησης, και µάλιστα 

σε µεγάλο αριθµό κυττάρων πως υπάρχει ειδική δέσµευση του µορίου της DHEA 

(και της DHEA-BSA) στην µεµβράνη των κυττάρων PC12. Οι θέσεις αυτές µάλιστα 

είναι ειδικές για την DHEA καθώς δεν προσδένουν την BSA αλλά και αναστέλλονται 

πλήρως στην περίπτωση της προ-επώασης µε µη σηµασµένη µε FITC  DHEA. 
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Εικόνα 42. Κυτταροµετρία ροής σe κύτταρα PC12, 
σηµασµένα  µε DHEA-BSA-FITC. Τα κύτταρα 
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επωάζονται µε 10-7Μ DHEA-BSA-FITC σε 
θερµοκρασία δωµατίου και µε την BSA-FITC για τον 
προσδιορισµό της µη ειδικής δέσµευσης. Ο αριθµός 
των µορίων FITC ανά µόριο BSA έχει υπολογιστεί να 
είναι ίδιος µε εκείνον των µορίων FITC ανά µόριο 
στεροειδούς DHEA-BSA που χρησιµοποιείται στην 
επώαση των κυττάρων. Η χρώση των κυττάρων 
αναλύεται µε το λογισµικό CELLQuest του 
κυτταροµέτρου. Τα αποτελέσµατα απεικονίζονται µε 
δύο τρόπους: στην αριστερή στήλη για κάθε χρώση 
(BSA-FITC, DHEA-BSA-FITC και DHEA-BSA κι 
έπειτα  DHEA-BSA-FITC αντιστοίχως), ενώ στην 
δεύτερη στήλη απεικονίζονται στο ίδιο γιάγραµµα η 
BSA-FITC και η DHEA-BSA-FITC (πάνω εικόνα) 
καθώς και µε την προ-επώαση µε DHEA-BSA (κάτω 
εικόνα). 

 

4.3.5. Η ειδικότητα των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης  της DHEA: η 

∆ιυδροτεστοστερόνη (Dehydrotestorenone, DHT) και η δεξαµεθαζόνη 

(Dexamethasone, DEX) εκτοπίζουν την ραδιοσηµασµένη [3H]DHEA από την 

µεµβράνη των κυττάρων PC12.  

 

 Η ειδικότητα των περιγραφέντων µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της DHEA 

εξετάστηκε περαιτέρω µε πειράµατα ανταγωνισµού. Συγκεκριµένα, ελέγχθηκε η 

ικανότητα εκτόπισης της τριτιωµένης DHEA ([3H]DHEA) έναντι µιας σειράς άλλων 

στεροειδών (Εικόνα 43Α και 43Β). Αρχικά, τόσο η µη σηµασµένη  DHEA όσο και η 

DHEAS ανέστειλλαν την πρόσδεση της [3H]DHEA σε αποµονωµένες µεµβράνες 

κυττάρων PC12, µε πλήρη αναστολή στη συγκέντρωση του 1µΜ (Εικόνα 47Α). Το 

πρεγνάνιο Αλλοπρεγνανολόνη (ALLO), το συνθετικό οιστρογόνο 

διαιθυλστιλβεστρόλη (Diethylstilbestrol, DES) και το ανάλογο της προγεστερόνης, 

ORG2058 (ORG) δεν είναι ικανά να εκτοπίσουν την [3H]DHEA από τις µεµβρανικές 

της θέσεις δέσµευσης ακόµα και σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες του 1µΜ (Εικόνα 

43Α και 43Β). 

 Σε αντίθεση, σηµαντική εκτόπιση (της τάξης του 52% της ειδικής δέσµευσης 

σε συγκέντρωση 1µΜ) παρατηρήθηκε από την ενεργή µορφή του ανδρογόνου 

τεστοστερόνη, την διυδροτεστοστερόνη (Dehydrotestosterone, DHT) IC50:13,6nM. Η 

δράση αυτή του συγκεκριµένου ανδρογόνου υποδεικνύει µια αλληλεπίδραση της 

DHT µε τις µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης της DHEA, µε 15 φορές µικρότερη 

ωστόσο ικανότητα πρόσδεσης από αυτή της DHEA (Εικόνα 35Β). Παρόµοια, το 
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συνθετικό γλυκοκορτικοειδές ∆εξαµεθαζόνη (Dexamethasone, DEX) αποδείχτηκε 

επίσης ικανό να αναστείλλει σηµαντικά την πρόσδεση της  [3H]DHEA, σε ποσοστό 

70% της ειδικής δέσµευσης στην συγκέντρωση του 1µΜ, µε IC50: 9,3nM (Εικόνα 

43Β).  

  

 

Β. 

A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Εικόνα 43. Μελέτες ανταγωνισµού (εκτόπισης) της 
[3H]DHEA παρουσία βαθνµίδωσης συγκέντρωσης των 
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DHEA, DHEAS, του συνθετικού οιστρογόνου 
διαιθυλστιλβεστρόλη (Diethylstilbestrol, DES) και του 
αναλόγου της προγεστερόνης, ORG2058 (ORG) (Α), της 
Allo, της διυδροτεστοστερόνης (Dehydrotestosterone, 
DHT) και της ∆εξαµεθαζόνης (Dexamethasone, DEX) (Β), 
σε αποµονωµένες µεµβράνες κυττάρων PC12, έπειτα από 
30 λεπτά επώασης µε 5nM [3H]DHEA.  

 

 

 Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται οι IC50s που προέκυψαν από τα πειράµατα 

ανταγωνισµού αλλά και του ποσοστού εκτόπισης της [3H]DHEA σε συγκεντρώσεις 

1µΜ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

 

Steroid IC50 (nM) Inhibition at 1 µM (%) 

DHEA 1,5 100 

DHEAS 1,3 100 

DHEA-BSA 0,9 100 

Diethylstilbestrol >1000 0 

ORG >1000 20 

Allopregnanolone >1000 0 

Dehydrotestosterone 13,6 50 

Dexamethasone 9,3 70 

  

4.3.6. Η αντι-αποπτωτική δράση της DHEA  αναστέλλεται από την 

∆ιϋδροτεστοστερόνη και την ∆εξαµεθαζόνη. 

 

 Τα ανωτέρω ευρήµατά µας υποστηρίζουν την πρόσδεση των ανδρογόνων και 

γλυκοκορτικοειδών στις µεµβρανικές θέσεις ειδικές για την DHEA (όπως φαίνεται 

και στον Πίνακα 2), αν και µε µικρότερη χηµική συγγένεια από αυτή της DHEA. 

Ωστόσο στεροειδή που ανήκουν στις δύο αυτές κατηγορίες όπως η Τεστοστερόνη και 

η Κορτικοστερόνη (ή το αναλογό της ∆εξαµεθαζόνη), δεν επέδειξαν 

κυτταροπροστατευτική δράση στα κύτταρα  PC12 έναντι της επαγώµενης από 
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στέρηση ορού απόπτωσης. Στην Εικόνα 44 δείχνεται η χρονο-εξαρτώµενη δράση των 

στεροειδών που εµφανίζουν αντι-αποπτωτική δράση (* DHEA, DHEA-BSA, 

DHEAS, Allo και Οιστραδιόλη) αλλά κι εκείνων που είναι ανενεργά (** 

Τεστοστερόνη, Προγεστερόνη και ∆εξαµεθαζόνη) σε όλες τις χρονικές περιόδους 

επώασης που ελέγχθησαν.  
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Εικόνα 44. Μελέτη της χρονο-εξαρτώµενης αντι-
αποπτωτικής δράσης ενεργών (*) και µη (**) στεροειδών 
στα κύτταρα PC12. Η µέτρηση της απόπτωσης έχει γίνει 
µε την µέθοδο ApoPercentage και κάθε τιµή έχει 
εκφραστεί ως εκατοστιαίο ποσοστό του µάρτυρα (Serum 
Free, θρεπτικό υλικό απουσία ορού). Οι τιµές 
αναπαριστούν µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών 
πειραµάτων (*p<0.01, n:3). 

 

 Βασιζόµενοι στις παρατηρήσεις αυτές, υποθέσαµε πως τα ανενεργά στεροειδή 

που εµφανίζουν ικανότητα πρόσδεσης στις µεµβράνες των κυττάρων PC12, η 

Τεστοστερόνη (και ο µεταβολίτης της, ∆ιϋδροτεστοστερόνη, DHT) και η 

Κορτικοστερόνη (και το συνθετικό της ανάλογο, ∆εξαµεθαζόνη, DEX), πιθανά δρουν 

ως ανταγωνιστές της DHEA. Για να διερευνήσουµε την υπόθεση αυτή 
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πραγµατοποιήσαµε τα εξής πειράµατα: α) κύτταρα PC12 εκτέθηκαν στην DHEA (10-

7Μ) απουσία ή µε ταυτόχρονη συνεπώαση των στεροειδών ∆ιϋδροτεστοστερόνης 

(DHT) και ∆εξαµεθαζόνης (DEX) σε συγκέντρωση µιας τάξης µεγέθους µεγαλύτερη 

(10-6Μ) β) κύτταρα PC12, προ-επωάστηκαν για 30 λεπτά µε 10-6Μ DEX ή DHT, κι 

έπειτα η επώαση συνεχίστηκε µε ταυτόχρονη επώαση DHEA (10-7Μ) και DHT ή 

DEX σε συγκέντρωση 10-6Μ. Μετά το πέρας της επώασης, προσδιορίσθηκαν τρεις 

βιολογικές παράµετροι εκτίµησης της κυτταρικής επιβίωσης ή της απόπτωσης. 

Εκτιµήθηκαν: 1) το ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων (µε βιοχηµικό τρόπο 

µέτρησης και µε κυτταροµετρία ροής), 2) τα επίπεδα των αντι-αποπτωτικών 

πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-xL και 3) τα επίπεδα φωσφορυλίωσης της προ-επιβιωτικής 

κινάσης Src.  

 Αρχικά, µελετήθηκε η επίδραση της DHT και DEX στην απόπτωση των 

κυττάρων PC12 που προκαλείται από στέρηση ορού, και τα δυο στεροειδή δεν 

εµφάνισαν αντι-αποπτωτική δράση επιβεβαιώνοντας προηγούµενα αποτελέσµατα 

(Εικόνα 45). Όταν τα υπό στέρηση ορού κύτταρα εκτέθηκαν συνδυαστικά για 24 

ώρες σε 10-7Μ  DHEA και DHT ή DEX σε συγκέντρωση µιας τάξης µεγέθους 

µεγαλύτερη (10-6Μ), τότε τα δύο αυτά στεροειδή δεν άλλαξαν το αντι-αποπτωτικό 

προφίλ της DHEA. Αντίθετα,  προ-επώαση µε τα δύο στεροειδή DHT ή DEX για 30 

λεπτά κυτάρων PC12 απουσία ορού κι η µετέπειτα επίδραση µε DHEA  (10-7Μ), 

κατέληξε σε πλήρη αναστολή της αντι-αποπτωτικής δράσης της τελευταίας 

επαναφέροντας τις τιµές της απόπτωσης πλησίον εκείνων του µάρτυρα  (Εικόνα 45).  
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Εικόνα 45. Η αντι-αποπτωτική δράση της DHEA αναστέλλεται 
από τα στεροειδή ∆εξαµεθαζόνη (DEX) και ∆ιϋδροτεστοστερόνη 
(DHT). Κύτταρα  PC12 επωάζονται για 24 ώρες παρουσία ή 
απουσία ορού περιέχοντας διάφορα στεροειδή και τους 
συνδυασµούς τους. Η απόπτωση µετράται µε την µέθοδο 
ΑpoPercentage κι ανάγεται ποσοστιαία ως προς τον µάρτυρα 
(απουσία ορού και στεροειδούς). Οι τιµές αναπαριστούν τη µέση 
τιµή±σταθερή απόκλιση τριών πειραµάτων (*p<0.05, n:3). ∆ύο 
διαφορετικά πρωτόκολλα χρησιµοποιήθηκαν: α) κύτταρα PC12 
εκτέθηκαν στην DHEA (10-7Μ) απουσία ή µε ταυτόχρονη 
συνεπώαση των στεροειδών ∆ιϋδροτεστοστερόνης (DHT) και 
∆εξαµεθαζόνης (DEX) σε συγκέντρωση µιας τάξης µεγέθους 
µεγαλύτερη (10-6Μ) (περιπτώσεις DHEA+DEX, DHEA+DHT) β) 
κύτταρα PC12 προ-επωάστηκαν για 30 λεπτά µε 10 Μ DEX ή 
DHT, κι έπειτα η επώαση συνεχίσθηκε µε ταυτόχρονη επώαση 

-6

DHEA (10-7Μ) και DEX ή DHT (10 Μ)-6

 

 H δράση των DHT και DEX ως ανταγωνιστών της αντι-αποπτωτικής δράσης 

της DHEA, εκτιµήθηκε και µε µια δεύτερη µέθοδο ποσοτικής µέτρησης της 

απόπτωσης, την Κυτταροµετρία Ροής (FACS Analysis). Ειδικότερα, τα κύτταρα 

PC12 επωάσθηκαν µε κάθε ένα από τα στεροειδή DHEA, Tεστοστερόνη 

(Testosterone) και Κορτικοστερόνη (Corticosterone) σε συγκέντρωση 10-7Μ και για 

24 ώρες, και το συνδυασµό τους σύµφωνα µε τα δύο προηγούµενα πρωτόκολλα 

(Εικόνα 45). Πριν την ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής τα κύτταρα χρώνονται ειδικά 

µε Αννεξίνη (Annexin V, ειδική χρώση για αποπτωτικά κύτταρα) και/ή µε Ιωδιούχο 

Προπίδιο (Propidium Iodide, PI, ειδική χρώση για τα νεκρωτικά κύτταρα). Με αυτή 

την µέθοδο το ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων έπειτα από 24 ώρες καλλιέργειας 

σε θρεπτικό υλικό χωρίς ορό (µάρτυρας) βρέθηκε 31,8%, ενώ η παρουσία 10-7Μ 

DHEA για 24 ώρες επίσης, µείωσε τον αριθµό των αποπτωτικών κυττάρων στο 

19,8%. Η προ-επώαση των κυττάρων µε 10-6Μ τεστοστερόνης ή κορτικοστερόνης για 

30 λεπτά κι έπειτα η έκθεση στο συνδυασµό 10-7Μ DHEA µε τα δύο στεροειδή, 

κατέληξε σε ποσοστό αποπτωτικών κυττάρων 29,8% και 30,7% για τη Τεστοστερόνη 

ή Κορτικοστερόνη αντίστοιχα. Η τεστοστερόνη και η κορτικοστερόνη µόνες τους δεν 

επηρέασαν την απόπτωση, ενώ η ταυτόχρονη επώαση DHEA µε τα δύο στεροειδή 

δεν ανέστειλλε την αντι-αποπτωτική ικανότητα της DHEA (Εικόνα 46). Τα 

αποτελέσµατα της µέτρησης της απόπτωσης µε κυτταροµετρία ροής αναπαρίστανται 

γραφικά στην Εικόνα 46 και συνοψίζονται αριθµητικά στον Πίνακα 3. 
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Εικόνα 46. Κυτταροµετρία Ροής για την ποσοτική 
µέτρηση των ζώντων, πρώϊµων αποπτωτικών (ANNEXIN) 
και όψιµων αποπτωτικών (AN+PI) κυττάρων PC12 έπειτα 
από 24 ώρες επώασης µε το συνδυασµό της DHEA µε τις  
Τεστοστερόνη (Testosterone) ή Κορτικοστερόνη 
(Corticosterone). Τα ανωτέρω γραφήµατα εκφράζονται και 
αριθµητικά στον Πίνακα 2. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. 

 

24 ώρες 

 ΖΩΝΤΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ 

ΠΡΩΪΜΑ 

ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ 

ΟΨΙΜΑ 

ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΡΟΥ 86,87 9,76 3,78 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΡΟΥ 42,68 31,82 14,71 

DHEA 57,90 19,89 12,35 

ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ 47,06 33,73 14,81 

ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ 49,15 34,32 9,74 

DHEA+ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ 56,57 22,12 11,24 

DHEA+ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ 54,59 24,06 13,33 

ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ+DHEA 53,09 29,84 12,36 

KOΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟNH+DHEA 50,98 30,74 12,55 

 

 

 Oι DHT και DEΧ είχαν επίσης την ικανότητα να αναστείλλουν την δράση της 

DHEA επί της επαγωγής της έκφρασης των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2 και 

Bcl-xL. Ειδικότερα, η προ-επώαση των κυττάρων PC12  για 30 λεπτά µε 10-6Μ DHT 

ή DEX και η µετέπειτα έκθεση σε 10-7Μ DHEA σε συνδυασµό µε κάποιο από τα δύο 

άλλα στεροειδή, ανέστειλλε πλήρως την επαγώµενη από την DHEA έκφραση των 

πρωτεϊνών  Bcl-2 και Bcl-xL, σε επίπεδα αντίστοιχα µε αυτά της έλλειψης ορού 

(Εικόνα 47). Όταν κύτταρα PC12 σε συνθήκες στέρησης ορών καλλιεργήθηκαν 

παρουσία ταυτόχρονα 10-7Μ DHEA και DHT ή DEX σε συγκέντρωση 10-6Μ, και τα 

δύο αυτά στεροειδή δεν επηρέασαν την διεγερτική δράση της DHEA στην έκφραση 

των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-xL (Εικόνα 47).  
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Εικόνα 47.  H ∆εξαµεθαζόνη (DEX) και η 
∆ιϋδροτεστοστερόνη (DHT) αναστρέφουν την 
άυξηση στην έκφραση των αντι-αποπτωτικών 
πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-xL που προκαλεί η 
DHEA. Τα κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 12 
ώρες  παρουσία ή απουσία ορού, παρουσία των 
στεροειδών και των συνδυασµών τους. Οι τιµές 
αναπαριστούν την µέση τιµή±σταθερή απόκλιση 
τριών πειραµάτων (*p<0.05, n:3). ∆ύο διαφορετικά 
πρωτόκολλα χρησιµοποιήθηκαν: α) απουσία ορού, 
κύτταρα PC12 εκτέθηκαν στην DHEA συγκέντρωσης 
10-7Μ απουσία ή µε ταυτόχρονη συνεπώαση των 
στεροειδών ∆ιϋδροτεστοστερόνης (DHT) και 
∆εξαµεθαζόνης (DEX) σε συγκέντρωση µιας τάξης 
µεγέθους µεγαλύτερη (10-6Μ) (περιπτώσεις 
DHEA+DEX, DHEA+DHT) β) κύτταρα PC12 
καλλιεργήθηκαν απουσία ορού και προ-επωάστηκαν 
για 30 λεπτά µε 10-6Μ DEX ή DHT, έπειτα η επώαση 
συνεχίσθηκε µε ταυτόχρονη επώαση DHEA (10-7Μ) 
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και DHT ή  DEX σε συγκέντρωση 10-6Μ 
(περιπτώσεις DEX+DHEA, DHT+DHEA). 

 

 Τέλος, µελετήσαµε την δράση της DHEA σε συνδυασµό µε τα στεροειδή 

DHT και DEX στην φωσφορυλίωση της Src, µιας  γνωστής κινάσης που παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην ορµονική ρύθµιση του κυτταρικού πολλαπλασιασµού κι 

επιβίωσης µέσω ενεργοποίησης ειδικών Gi-πρωτεϊνών (Corre et al, 1999, Ma et al, 

2000). Η εκτίµηση της φωσφορυλιωµένης µορφής της Src προς την ολική έγινε µε 

ανοσοστύπωση και ειδικά αντισώµατα για την κάθε µορφή (Εικόνα 48). Η στέρηση 

του ορού από το θρεπτικό υλικό οδήγησε σε γρήγορη (σε 5 λεπτά) µείωση των 

επιπέδων της φωσφορυλιωµένης µορφής σε σύγκριση µε την παρουσία ορού 

(2,14±0,04 σε κύτταρα παρουσία ορού και 0,49±0,03 απουσία ορού, n:3, µέση 

τιµή±σταθερή απόκλιση, *p<0.001). Σε κύτταρα PC12 απουσία ορού αλλά παρουσία 

DHEA, DHEA-BSA και DHEAS τα επίπεδα της φωσφορυλιωµένης Src είναι 

παραπλήσια των επιπέδων παρουσία ορού, γεγονός που αναστρέφεται πλήρως αν τα 

κύτταρα προ-επωαστούν για 30 λεπτά µε 10-6Μ DHT ή DEX κι έπειτα εκτεθούν σε 

DHEA κι ένα από τα δύο στεροειδή για 5 λεπτά (Εικόνα 48Α). Όταν τα κύτταρα 

εκτέθηκαν σε 10-7Μ DHEA και ταυτόχρονα σε κάθε ένα από τα  στεροειδή DHT ή 

DEX (σε συγκέντρωση 10-6Μ), δεν παρατηρήθηκε αλλαγή στα επίπεδα 

φωσφορυλίωσης της Src σε σχέση µε την DHEA-επαγώµενη φωσφορυλίωση (Εικόνα 

48Α). Η διεγερτική δράση των DHEA και DHEA-BSA στην φωσφορυλίωση της Src 

αναστέλλεται πλήρως από την παρουσία 10-6Μ ΡΤΧ (όπως έχει δειχθεί και στην 

Παράγραφο 2.4. Ι), υποστηρίζοντας περαιτέρω την συµµετοχή G-συνδεόµενων 

πρωτεϊνών στην αντι-αποπτωτική δράση των Νευροστεροειδών (Εικόνα 48Β).   
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Εικόνα 48. Η δεξαµεθαζόνη (DEX) και η 
διϋδροτεστοστερόνη (DHT) αναστέλλουν την επαγώµενη 
από DHEA φωσφορυλίωσης της κινάσης Src σε κύτταρα 
PC12 σε συνθήκες στέρησης ορού. Τα κύτταρα 
καλλιεργούνται παρουσία και απουσία ορού, παρουσία 
διαφόρων στεροειδών και των συνδυασµών τους. Η εκτίµηση 
της φωσφορυλιωµένης µορφής της Src (pSrc) προς την ολική 
(tSrc) γίνεται µε ανοσοστυπωση και ειδικά αντισώµατα για την 
κάθε µορφή. Οι τιµές εκφράζονται σαν λόγος pSrc/tSrc κι 
αναπαριστούν την µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών 
πειραµάτων (*p<0.05). A. κύτταρα PC12 επωάζονται µε 10-7Μ 
DHEA σε συνθήκες απουσίας ορού και παρουσία ή απουσία 
µιας τάξης µεγέθους µεγαλύτερη συγκέντρωση (10-6Μ) των 
DHT ή DEX (DHEA+DEX, DHEA+DHT), ή κύτταρα προ-
επωάζονται για 30 λεπτά µε 10-6Μ  DHT ή DEX κι έπειτα η 
επώαση συνεχίζεται µε τον συνδυασµό 10-7Μ DHEA και 10-

6Μ  DHT ή DEX για 5 επιπλέον λεπτά (DEX+DHEA, 
DHT+DHEA). B. κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 5 λεπτά 
παρουσία ή απουσία ορού που περιείχε 10-7Μ DHEA, DHEAS 
ή DHEA-BSA, παρουσία ή απουσία 10-6Μ ΡΤΧ.  
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5.  Φαρµακολογική µελέτη δοµής–λειτουργίας της αντι-αποπτωτικής δράσης 

συνθετικών αναλόγων των Νευροστεροειδών. 

 

5.1. Μελέτες δοµής-λειτουργίας ανδρογονικών στεροειδών.  

 

 Χρησιµοποιώντας την κυτταρική σειρά PC12 και το µοντέλο της στέρησης 

ορού, διερευνήσαµε αρχικά την σχέση δοµής-αντιαποπτωτικής δράσης µιας σειράς 

δοµικά συγγενών µε την DHEA, στεροειδών. Oι στερεοχηµικοί τύποι των στεροειδών 

αυτών απεικονίζονται στην Εικόνα 49. Όπως διαπιστώνεται, πρόκειται για στεροειδή 

µόρια µε συγκεκριµένες υποκαταστάσεις στις θέσεις C3, C7 και C17. 

 

 
 DHEA DHEA-BSA DHEA (S) 

HERMAPHRODIOL

5-ANDROSTEN-
3α, 17β-DIOL

7α-OH DHEA
7β-OH DHEA5-ANDROSTEN-

3, 17-DIONE

5-ANDROSTEN-
3α-OL-17-ONE

5-ANDROSTEN-
3β, 17α-DIOL

TESTO TESTO-BSA
4-ANDROSTEN-
3β-OL-17-ONE

DHEA DHEA-BSA DHEA (S) 
HERMAPHRODIOL

5-ANDROSTEN-
3α, 17β-DIOL

7α-OH DHEA
7β-OH DHEA5-ANDROSTEN-

3, 17-DIONE

5-ANDROSTEN-
3α-OL-17-ONE

5-ANDROSTEN-
3β, 17α-DIOL

TESTO TESTO-BSA
4-ANDROSTEN-
3β-OL-17-ONE
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Εικόνα 49. Η στερεοχηµική διάταξη µιας σειράς 
ανδρογονικών στεροειδών. Με κόκκινο χρώµα 
επισηµαίνονται τα στεροειδή που εµφανίζουν αντι-
αποπτωτική δραστικότητα, ενώ το πλήρες όνοµα του κάθε 
στεροειδούς αναφέρεται αναλυτικά στο γράφηµα που 
ακολουθεί.  

 
 
 
 Οι αντι-αποπτωτικές τους δράσεις µελετήθηκαν µε την µέθοδο του 

ApoPercentage κι αναπαρίστανται στην Εικόνα 50. ∆ιαπιστώνουµε πως οι προ-

επιβιωτικές ιδιότητες των ανδρογονικών στεροειδών που ελέγχθηκαν συγκριτικά µε 

την DHEA έχουν συγκεκριµένες δοµικές απαιτήσεις που συνοψίζονται στα εξής: α) οι 

διαµορφώσεις 3α-OH, 3β-Cl, 3-κέτο, 11-κέτο, 16-κέτο, 16-Br, ∆4 (διπλός δεσµός 

µεταξύ των ανθράκων C4-C5) δεν έδρασαν αντι-αποπτωτικά στα κύττάρα PC12. Έτσι 
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τα στεροειδή  5-ανδροστεν-3α-ολ-17-όνη, 5-ανδροστεν-3β-χλωρο-17-ονη, 5-

ανδροστεν-3,17-διόνη, 5-ανδροστεν-3β-ολ-11,17-διόνη, 5-ανδροστεν-3β-oλ-16-όνη, 

5-ανδροστεν-16α-βρωµο-3β-ολ-17-όνη, Τεστοστερόνη, Τεστοστερόνη-BSA και 4-

ανδροστεν-3β-ολ-17-όνη δεν µείωσαν την επαγώµενη από στέρηση ορού απόπτωση 

στα κύτταρα PC12. β) η υδροξυλίωση στους άνθρακες  C7 (7α-υδρόξυ-DHEA, 7β-

υδρόξυ-DHEA), C11 (5-ανδροστεν-3β,11β-διολl-17-ονη), C16 (5-ανδροστεν-3β,16α-

διολ-17-ονη) or C17 (ερµαφροδιόλη [hermaphrodiol], 5-ανδροστεν-17α-µεθυλ-

3β,17β-διολη, 5-ανδροστεν-17α-αιθυνυλ-3β,17β-διόλη) είχε ως αποτέλεσµα την 

απώλεια της αντι-αποπτωτικής δράσης γ) οι διαµορφώσεις 17-CMO (5-ανδροστεν-3β-

ολ-17-όνη 17-O-CMO), 17-NH2 (5-ανδροστεν-17β-αµινο-3β-όλη) και 17-ονη 

αιθυλενεκετάλη (5-ανδροστεν-3β-ολ-17-όνη αιθυλενεκετάλη) δεν είχαν αντι-

αποπτωτική δράση,.και τέλος δ) οι διαµορφώσεις 17-καρβοξυλικό οξύ (5-ανδροστεν-

3β-ολ-17β-καρβοξυλικό οξύ) (Α6S) και ∆16 (διπλός δεσµός µεταξύ C16-C17) (5,16-

ανδροστεν-3β-όλη) (A10S) έδειξαν αντι-αποπτωτικές δράσεις, ανάλογες µε εκείνης 

της DHEA (Εικόνα 50). 

 Παράλληλα µε τα διαθέσιµα από το εµπόριο στεροειδή, ελέγξαµε κι έναν 

αριθµό νέων, συνθετικών αναλόγων (TCs), τα οποία συντέθησαν στο συνεργασία µε 

το Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρµακευτικής Χηµείας του Εθνικού Ιδρύµατος 

Ερευνών. Όπως διαπιστώνεται και στην Εικόνα 50, από τα στεροειδή αυτά το µόριο 

TC50 παρουσίασε ισχυρή αντι-αποπτωτική δράση. Το TC50 δεν αποτελεί υπόστρωµα 

για τα µεταβολικά ένζυµα των στεροειδικών ενζύµων κι εποµένως δεν µεταβολίζεται 

σε οιστρογόνα ή ανδρογόνα. 
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Εικόνα 50. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 12 ώρες 
απουσία ορού, παρουσία 10-7Μ µιας σειράς στεροειδών του 
εµπορίου αλλά και νεοσυντιθέµενων µορίων (TCs). Η 
απόπτωση µετρήθηκε µε την µέθοδο ApoPercentage. Εντός της 
παρένθεσης η ένδειξη παραπέµπει στην Εικόνα 49 και στον 
χηµικό τύπο του κάθε στεροεδούς. Οι τιµές αναπαριστούν 
µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών πειραµάτων (*p<0.05, 
n:3). 

 

 Το µόριο TC50 που παρουσιάζει ισχυρή αντι-αποπτωτική δράση, 

διερευνήθηκε περαιτέρω. Αρχικώς προσδιορίσθηκε η αντι-αποπτωτική του δράση 

συναρτήσει του χρόνου. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για χρονικό διάστηµα από 2 

εως και 48 ώρες απουσία ορού, παρουσία 10-7Μ των στεροειδών DHEA, DHEAS (ως 

θετικοί µάρτυρες της προστατευτικής δράσης) και TC50. Tα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 51. Η αντι-αποπτωτική δράση του TC50 εµφανίζει 

µέγιστη δράση στις 12 και 24 ώρες επώασης.  
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Εικόνα 51. Μελέτη της χρονο-εξαρτώµενης αντι-
αποπτωτικής δράσης του στεροειδούς TC50 σε κύτταρα 
PC12 µετά από επίδραση 10-7Μ DHEA, DHEAS και 
TC50. Οι τιµές αναπαριστούν µέση τιµή±σταθερή 
απόκλιση τριών πειραµάτων (*p<0.05, n:3). 

 

 

 Κατόπιν, µελετήσαµε εαν το στεροειδές TC50 ακολουθεί και τον δοσο-

εξαρτώµενο χαρακτήρα στην εκδήλωση της αντι-αποπτωτικής του δράσης 
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κατ’αντιστοιχία µε την DHEA. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν απουσία ορού και 

παρουσία των στεροειδών DHEA και TC50, σε συγκεντρώσεις από 10-11Μ εως και 

10-5Μ για 24 ώρες και η απόπτωση µετρήθηκε µε ApoPercentage kit. 
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Εικόνα 52. Μελέτη της δοσο-εξάρτησης της αντι-
αποπτωτικής δράσης του στεροειδούς TC50 σε κύτταρα 
PC12, απουσία ορού. Οι τιµές αναπαριστούν την µέση 
τιµή±σταθερή απόκλιση τριών πειραµάτων  

 
 

 Η αντι-αποπτωτική δράση του στεροειδούς TC50 αλλά και των στεροειδών 5-

ανδροστεν-3β-ολ-17β-καρβοξυλικό οξύ) (Α6S) και ∆16-(5,16-ανδροστεν-3β-όλη) 

(A10S) επιβεβαιώθηκε και µε την µέθοδο της κυτταροµετρίας ροής σε κύτταρα PC12  

Στην Εικόνα 53 παρουσιάζονται γραφικά αλλά και διαγραµµατικά τα αποτελέσµατα 

της προστατευτικής δράσης των στεροειδών αυτών (µε θετικό µάρτυρα την DHEA), 

επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσµατα της µεθόδου ApoPercentage. 
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Εικόνα 53. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν απουσία 
ορού και επωάστηκαν για 24 ώρες µε τα στεροειδή 
DHEA, TC50, A6S και A10S σε συγκέντρωση 10-7Μ. 
Eκτιµήθηκε ο αριθµός των αποπτωτικών κυττάρων (που 
αναπαρίσταται διαγραµµατικά στο κάτω µέρος της 
Εικόνας) µε Κυτταροµετρία Ροής.  

 

 Επίσης ελέγχθηκε και ο δοσο-εξαρτώµενος χαρακτήρας της αντι-αποπτωτικής 

δράσης των στεροειδών 5-ανδροστεν-3β-ολ-17β-καρβοξυλικό οξύ) (Α6S) και ∆16-

(5,16-ανδροστεν-3β-όλη) (A10S), όπως φαίνεται και στην Εικόνα 54. Τα δύο αυτά 

στεροειδή όπως διαπιστώθηκε και στην µέτρηση της αντι-αποπτωτικής τους 

ικανότητας µε τις µεθόδους ApoPercentage και κυτταροµετρίας ροής κι 

επιβεβαιώνεται µε τις τιµές EC50 των δοσο-εξαρτώµενων πειραµάτων της Εικόνας 54 

που κυµαίνονται στην τάξη των µΜ (0,172µΜ και 0,23µΜ αντίστοιχα για τα Α6S και 

Α10S), εµφανίζουν ασθενέστερη αντι-αποπτωτική δράση σε σύγκριση µε την DHEA 

ή µε τοTC50.  

 - 280 -



                                                                                                               ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 0,1

 

 

 
0,1

 

 0,0

 

 0,0

 

 

10-12 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3

6

8

0

2

SERUM FREE

A6 (EC50 = 0,172µM)

AP
O

PT
O

SI
S 

(O
D

)

Concentration [M]

10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3

0,06

0,08

0,10

SERUM FREE

A10 (EC50 = 0,23ìM)

AP
O

PT
O

SI
S 

(O
D

)
Concentration [M]

 

 

Εικόνα 54. Ο δοσο-εξαρτώµενος χαρακτήρας της αντι-
αποπτωτικής δράσης των στεροειδών Α6S και Α10S σε κύτταρα 
PC12 υπό συνθήκες στέρησης ορού. Οι τιµές αναπαριστούν 
µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών πειραµάτων  

 

 Επιπλέον ελέγχθηκε εαν στην αντι-αποπτωτική δράση των TC50, Α6S και 

Α10S, εµπλέκονται οι αντι-αποπτωτικές πρωτεϊνες Bcl-2 και Bcl-xL, όπως και στην 

περίπτωση της DHEA. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 8 ώρες παρουσία ή 

απουσία ορού, κατόπιν επωάστηκαν µε τα υπό µελέτη στεροειδή σε συγκέντρωση 10-

7Μ. Τα επίπεδα των πρωτεϊνών Bcl-2 και  Bcl-xL εκτιµήθηκαν µε ηµι-ποσοτική 

ανοσοστύπωση έναντι της συνολικής ακτίνης. Πράγµατι, τα συνθετικά στεροειδή 

ανέστειλλαν την µείωση των επιπέδων των δύο αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών που 

προκαλεί η στέρηση ορού (Εικόνα 55).  
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Εικόνα 55. Κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 8 ώρες 
παρουσία ή απουσία ορού, παρουσία 10-7Μ εκ των 
τριών στεροειδών (Α10, Α6 και TC50). Τα κύτταρα 
συλλέχθησαν, λύθηκαν και ακολούθησε ανοστύπωση 
µε ειδικά αντισώµατα έναντι των πρωτεϊνών Bcl-2, 
Bcl-xL και Ακτίνης ως πρωτεϊνη αναφοράς. Οι τιµές 
αναπαριστούν την µέση τιµή±σταθερή απόκλιση 
τριών πειραµάτων (*p<0.05). 

 

 Τέλος, µελετήσαµε την ικανότητα των τριών αυτών στεροειδών να 

προσδένονται στις µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης της DHEA, οι οποίες φαίνεται να 

διαµεσολαβούν τις αντι-αποπτωτικές δράσεις της. Τα ανάλογα αυτά λοιπόν, που 

µιµούνται την προστατευτική ικανότητα της DHEA, δοκιµάστηκαν σε συγκεντρώσεις 

από 1pM εως 1µM για την ικανότητα πρόσδεσής τους σε αποµονωµένες µεµβράνες 

κυττάρων PC12 έναντι της τριτιωµένης [3H]DHEA. Όπως διαπιστώνετε και στην 

Εικόνα 64 και τα τρία αυτά στεροειδή διαθέτουν την ικανότητα εκτοπισµού της 

τριτιωµένης DHEA από την κυτταρική µεµβράνη, µε ΚD: 12.45 nM, 331.8 pM και 

16.4 pM για τα στεροειδή A6S, A10S και TC50 αντίστοιχα. 
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Εικόνα 56. Μελέτες ανταγωνισµού (εκτόπισης) της [3H]DHEA 
από βαθµίδωση συγκέντρωσης 10-12Μ εως 10-6Μ των 
στεροειδών Α6S, A10S, TC50 και DHEA (ως θετικό µάρτυρα) 
σε αποµονωµένες µεµβράνες κυττάρων PC12, έπειτα από 30 
λεπτά επώασης µε 5nM [3H]DHEA.  

 

5.2. Μελέτες δοµής-λειτουργίας αναλόγων Πρεγνανίων. 

 

 Η δεύτερη κατηγορία αναλόγων στεροειδών που ελέγξαµε ως προς την αντι-

αποπτωτική τους δράση είναι τα ανάλογα της  Αλλοπρεγνανολόνης στεροειδή, των 

οποίων οι χηµικοί τύποι αναπαρίστανται στην Εικόνα 57. Στην Εικόνα 57 

σηµειώνονται µε κόκκινο χρώµα όσα εκ των πρεγνανίων είχαν αντι-αποπτωτική 

δράση ανάλογη της Allo (Πρεγνανολόνη και το Θειϊκό της παράγωγο). Αντίθετα, η 

Επιαλλοπρεγνανολόνη ήταν ανενεργός, υπονοώντας ότι στα πρεγνάνια είναι 

δραστική η θέση 3α-ΟΗ κι όχι η 3β. 
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Εικόνα 57. Σχέση δοµής-λειτουργίας αναλόγων Πρεγνανίων. 

 

 Εκτός από τα ανωτέρω στεροειδή ελέγχθηκε και µια σειρά άλλων 

νεοσυντιθέµενων στεροειδών (από το Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρµακευτικής 

Χηµείας του ΕΙΕ) , τα οποία κι εµφάνισαν επίσης όλα κυτταροπροστατευτική δράση 

όπως φαίνεται και στην Εικόνα 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 58. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 12 ώρες 
απουσία ορού, παρουσία 10-7Μ µιας σειράς στεροειδών του 
εµπορίου αλλά και νεοσυντιθέµενων µορίων (TCCSs). Η 
απόπτωση µετρήθηκε µε την µέθοδο ApoPercentage. Οι 
τιµές αναπαριστούν την µέση τιµή±σταθερή απόκλιση τριών 
πειραµάτων (*p<0.05, n:3). 
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5.3. Μελέτες δοµής-λειτουργίας αναλόγων Πρεγνενίων. 

 

 Ανάλογος έλεγχος της αντι-αποπτωτικής δράσης πραγµατοποιήθηκε  και για 

τα ανάλογα των Πρεγνενίων που παρουσιάζονται στην Εικόνα 59.  Κύτταρα PC12 

καλλιεργήθηκαν για 12 ώρες απουσία ορού, παρουσία 10-7Μ µιας σειράς πρεγνενίων 

του εµπορίου κι η απόπτωση εκτιµήθηκε ποσοτικά µε την µέθοδο ApoPercentage 

(Εικόνα 60).  
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Εικόνα 59. Η χηµική δοµή των κυριότερων πρεγνενίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 60. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 12 ώρες 
απουσία ορού, παρουσία 10-7Μ µιας σειράς πρεγνενίων 
του εµπορίου, και η απόπτωση µετρήθηκε µε την µέθοδο 
ApoPercentage. Οι τιµές αναπαριστούν την µέση 
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τιµή±σταθερή απόκλιση τριών πειραµάτων (*p<0.05, 
n:3). 

 
 
5.4. Μελέτη δοµής-λειτουργίας διαφόρων στεροειδών. 
 

 Τέλος ελέγξαµε διάφορα άλλα στεροειδή (οιστραδιόλη και την συζευγµένη µε 

BSA µορφή της από τα οιστρογόνα, το συνθετικό µόριο δεξαµεθαζόνη ανάλογο των  

γλυκοκορτικοειδών, την Βιταµίνη D3 κι ένα ανάλογο του πρόδροµου µορίου όλων 

των στεροειδών, της χοληστερόλης) που δεν ανήκουν σε κάποια από τις 

προηγούµενες κατηγορίες και των οποίων οι χηµικοί τύποι παρουσιάζονται στην 

Εικόνα 61. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 61. Οι χηµικοί τύποι ορισµένων σηµαντικών στεροειδών µορίων. 
 
 
 Η απόπτωση εκτιµήθηκε µε την µέθοδο ApoPercentage κι όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 62, αντι-αποπτωτική δράση παρουσιάσαν η οιστραδιόλη και η 

συζευγµένη µε BSA µορφή της, ενώ όλα τα υπόλοιπα στεροειδή ήταν ανενεργά 
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Εικόνα 62. Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 12 ώρες 
απουσία ορού, παρουσία 10-7Μ µιας σειράς στεροειδών του 
εµπορίου, και η απόπτωση µετρήθηκε µε την µέθοδο 
ApoPercentage. Οι τιµές αναπαριστούν την µέση 
τιµή±σταθερή απόκλιση τριών  πειραµάτων (*p<0.05, n:3). 
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                                                                                                                                                ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Οι διαδικασίες που ελέγχουν τα φαινόµενα της ανάπτυξης και εκφύλισης του 

Νευρικού ιστού έχουν αποτελέσει τα τελευταία χρόνια πεδίο ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος της Βασικής Έρευνας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται εύκολα αν 

αναλογισθεί κανείς τις συνέπειες για την δηµόσια υγεία των εκφυλιστικών 

νοσηµάτων του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος (ΚΝΣ), µε προεξάρχουσα την νόσο 

του Alzheimer. Αναφέρεται ότι η επίπτωση της νόσου Alzheimer, στην οποία 

οφείλεται  το 50% της άνοιας, στον πληθυσµό άνω των 65 ετών, είναι 5 - 10%, ενώ 

άνω των 85 ετών είναι 20% παγκοσµίως. Ειδικότερα για την Ελλάδα, το 2000 

υπήρχαν περίπου 20.000 – 25.000 ασθενείς µε καταγεγγραµένη την νόσο Alzheimer. 

Η διαρκής αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης  έχει οδηγήσει σε σηµαντικότατη 

αύξηση των  πασχόντων από τα ανωτέρω νοσήµατα. Επιπλέον, ακόµη και η 

φυσιολογική διαδικασία της γήρανσης συνοδεύεται στις περισσότερες των 

περιπτώσεων µε απώλεια µνήµης και έκπτωση της διανοητικής λειτουργίας που 

οφείλονται σε φαινόµενα εκφύλισης του νευρικού ιστού.  

 Πρόσφατες επιδηµιολογικές µελέτες έχουν συνδέσει την ελάττωση ορισµένων 

ενδογενών ουσιών όπως τα Νευροστεροειδή, συµπεριλαµβανοµένων και των 

περιφερικών νευροενεργών στεροειδών, µε τις διαδικασίες γήρανσης του ΚΝΣ και 

την συνεπαγόµενη έκπτωση της µνήµης και διανοητικής λειτουργίας (Schumacher et 

al 1997, McEwen 1999). Η γνώση αυτή έχει οδηγήσει στην λήψη Νευροστεροειδών 

όπως η ∆ευδροεπιανδροστερόνη (DHEA) ως θεραπεία υποκατάστασης ή ως 

διαιτητικό συµπλήρωµα (Baulieu et al 2000). Η OTC χρήση της DHEA είναι πλέον 

ιδιαίτερα διαδεδοµένη τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Εν 

τούτοις, η χρόνια χορήγηση του ανωτέρω Στεροειδούς ενέχει σηµαντικούς κινδύνους. 

Πράγµατι  η DHEA αποτελεί πρόδροµο µόριο βιοσύνθεσης των οιστρογόνων και 

ανδρογόνων, ορµονών οι οποίες ως γνωστόν αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισης 

ορµονο-εξαρτώµενων νεοπλασµάτων όπως αυτών του µαστού, της µήτρας ή του 

προστάτη αντίστοιχα. Υπάρχει λοιπόν µεγάλη ανάγκη νέων βιοδραστικών ουσιών 

που να είναι αποτελεσµατικά και ασφαλή τόσο στην πρόληψη και προφύλαξη όσο 

στην αντιµετώπιση νευροεκφυλιστικών διαδικασιών που σχετίζονται µε την γήρανση.  

 Γενικότερα, οι δράσεις των επινεφριδιακών ορµονών στον Νευρικό Ιστό 

συνοπτικά περιλαµβάνουν :  

α) ρύθµιση της µακροχρόνιας συναπτικής ενδυνάµωσης (LTP) ή καταστολής (LTD) 

(Diamond D.M. et al, 1994, 1996) 
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 β) συµµετοχή στους µηχανισµούς πλαστικότητας µέσω   αναδιοργάνωσης νευρικών 

κυκλωµάτων στην CA3 περιοχή του ιπποκάµπου (McEwen B.S. et al, 1995) 

 γ) ενεργό ρόλο στις διαδικασίες γήρανσης –κατά συνέπεια και στην ανάπτυξη 

νευροεκφυλιστικών νόσων- µέσω αύξησης των L-τύπου διαύλων ασβεστίου και της 

προοδευτικής απώλειας στην ρύθµιση της αρνητικής επανατροφοδότησης (χάνεται η 

ικανότητα για down-regulation του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών) (Joels M., 

1997, Landfield P.W. et al, 1994). 

δ) ρύθµιση τόσο των νευροτροφινών στον ιππόκαµπο (Chao H.M et al, 1998) όσο και 

της  έκφρασης µορίων κυτταρικής συνάφειας (Rodriguez J.J. et al, 1998). 

 Οι ακριβείς µηχανισµοί δράσης των ανωτέρω λειτουργιών βρίσκονται στα 

αρχικά στάδια µελέτης. Η διαλεύκανση εξάλλου των συνεπειών του παροδικού αλλά 

και του χρόνιου άγχους έχει κλινική σηµασία για διαταραχές όπως η κατάθλιψη, η 

διαταραχή από µετατραυµατικό άγχος και για τις ατοµικές διαφορές κατά την 

γήρανση (McEwen, 2000). Από τα υπόλοιπα περιφερικά στεροειδή µε ενεργότητα 

στο ΚΝΣ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα οιστρογόνα όπως η 

οιστραδιόλη. Πρόσφατα ανιχνεύθηκαν υποδοχείς οιστρογόνων, τύπου α και β, στον 

ιππόκαµπο αρουραίου (Shughrue P.J. et al, 2000). Πειραµατικά και επιδηµιολογικά 

ευρήµατα έχουν αποδώσει νευροπροστατευτική δράση στα οιστρογόνα τόσο σε 

νευροεκφυλιστικές νόσους (Wise P.M. et al, 2001, Dubal D.B. et al, 2001) όσο και 

στην  γένεση επιληπτικών κρίσεων (Edwards H.E. et al, 2000). Η 

νευροπροστατευτική δράση της οιστραδιόλης διαµεσολαβείται µε την αύξηση της 

έκφρασης του νευροτροφικού παράγοντα BDNF, κυρίως στον ιππόκαµπο αλλά ίσως 

και χωρίς την διαµεσολάβηση των ενδοκυτταρικών υποδοχέων α και β όπως 

διαφάνηκε πρόσφατα (Green P.S. et al, 2001). Πρόσφατα ευρήµατα ενέχουν ειδικές 

µεµβρανικές θέσεις σύνδεσης της οιστραδιόλης ως διαµεσολαβητή της 

νευροπροστατευτικής της δράσης (Alexaki et al, 2004, 2005). Γνωρίζουµε ότι η 

αναπαραγωγική φάση επηρεάζει τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό και την κυτταρική 

επιβίωση στην οδοντωτή έλικα του ιπποκάµπου, η δε οιστραδιόλη  παίζει κύριο 

ρυθµιστικό ρόλο στα φαινόµενα αυτά (Ormerod B.K. et al, 2001). Έχει προταθεί ήδη 

η χορήγηση θηλυκών γοναδικών ορµονών σε µεταεµµηνοπαυσιακές γυναίκες µε 

διαταραχές αντίληψης (Hogervorst E. Et al, 2000), αν και οι ακριβείς µοριακοί 

µηχανισµοί δράσης των ορµονών αυτών στο ΚΝΣ  χρήζουν αναλυτικότερης µελέτης. 

 Η σαφής γνώση των παραγόντων και των κυτταρικών µηχανισµών ανάπτυξης, 

διαφοροποίησης κι θανάτου των δοµών και διαδικασιών που εµπλέκονται στις 
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νευροεκφυλιστικές διεργασίες θα παράσχει το απαραίτητο θεωρητικό υπόστρωµα για 

την πρόληψη και θεραπευτική αντιµετώπιση τους, αποτελεί δε πεδίο ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος της σύγχρονης Βιοϊατρικής Επιστήµης αλλά και της Φαρµακευτικής 

Βιοµηχανίας. 

 Στην παρούσα διδακτορική διατριβή µελετήθηκε µια κατηγορία στεροειδών 

ορµονών, γνωστά ως Νευροστεροειδή (ή νευροενεργά στεροειδή). Συγκεκριµένα, η 

µελέτη εστίασε στην δράση των νευροστεροειδών ∆ιϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA), 

Θειϊκή ∆ιϋδροεπιανδροστερόνη (DHEAS) κι Αλλοπρεγνανολόνη (Allopregnanolone, 

Allo). Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Ε.Ε. Baulieu και οι συνεργάτες του 

ανακάλυψαν ότι τα συγκεκριµένα στεροειδή, εκτός από τον βασικό ιστό παραγωγής 

τους, τον φλοιό των επινεφριδίων,  συντίθενται στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα  

(ΚΝΣ) καθώς και στο Περιφερικό Νευρικό Σύστηµα (ΠΝΣ) (για ανασκόπηση βλέπε 

Compagnone and Mellon, 2000, Baulieu and Robel, 1998). Τα στεροειδή αυτά, 

γνωστά έκτοτε ως Νευροστεροειδή, παράγονται τοπικά στα γλοιακά και στα νευρικά 

κύτταρα κι έχουν την δυνατότητα σηµαντικών ρυθµιστικών και τροποποιητικών 

δράσεων στο νευρικό σύστηµα. H ∆εϋδροεπιανδροστερόνη και ο θειϊκός εστέρας της, 

η Θειϊκή ∆εϋδροεπιανδροστερόνη (DHEAS) συντίθενται και εκκρίνονται από τον 

φλοιό των επινεφριδίων (κι ειδικότερα από την δικτυωτή ζώνη, zona reticularis), 

αλλά επίσης εκφράζονται στον εγκέφαλο, τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και στην 

ενήλικη ζωή. Τα επίπεδα των DHEA και η DHEAS  φθίνουν κατά την γήρανση 

(περίπου κατά 2% ανά έτος). (Mignon et al, 1957, Rainey et al, 2002, Orentreich et al, 

1984, Be’langer, et al 1994, Genazzani et al, 1998, Bernardi et al, 1998) όπως και σε 

συνθήκες χρόνιου στρες (κατάθλιψη, χρόνιο ψυχολογικό στρες) (Weill-Engerer et al, 

2002, Wolkowitz et al, 2001) ή ακόµα και σε χρόνιες φλεγµονώδεις ασθένειες (Straub 

et al, 2002). H λειτουργική σηµασία της εξαρτώµενης από την γήρανση και/ή το 

στρες µείωσης των επιπέδων των νευροστεροειδών αυτών δεν είναι πλήρως 

κατανοητή. Ωστόσο, τόσο η γήρανση  όσο και οι στρεσογόνες συνθήκες έχουν 

συνδεθεί µε την ευπάθεια του Κεντρικού και του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος 

στη νευροεκφύλιση και δυσλειτουργία (Sapolsky, 1992, Seals and Esler, 2002, Esler 

et al, 2002). 

 Ειδικότερα, τα Νευροστεροειδή βιοσυντίθενται στο Κεντρικό Νευρικό 

Σύστηµα (ΚΝΣ) το οποίο εκφράζει έναν σηµαντικό αριθµό βιοσυνθετικών ενζύµων 

των Στεροειδών ορµονών (Compagnone 2000). Σε πολλές περιοχές του ΚΝΣ αλλά 

και του ΠΝΣ, εκφράζονται τα περισσότερα των ενζύµων βιοσύνθεσης αλλά και 
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µεταβολισµού των Νευροστεροειδών και συγκεκριµένα τα: 5α-Αναγωγάση, 3α-

Υδροξυστεροειδο-δευδρογενάση (3α-HSD), 11β- Υδροξυστεροειδο-δευδρογενάση 

(11β-HSD), 3β-Υδροξυστεροειδο-δευδρογενάση (3β-HSD), 17β-Υδροξυστεροειδο-

δευδρογενάση (17β-HSD), καθώς και τα κυτοχρωµικά ένζυµα P450scc, P450c17, 

P450c11b, P450c11AS, P450aro και η Στεροειδική Σουλφατάση (STS) (Compagnone 

and Mellon 2000).  Αναφέρεται επίσης η ιn situ βιοσύνθεση σε δοµές όπως ο 

Ιππόκαµπος της ∆ευδροεπιανδροστερόνης (DHEA), της Θειϊκής 

∆ιϋδροεπιανδροστερόνης (DHEAS), της 3α,5α-Τετραυδροπρογεστερόνης, της 20α 

∆ιυδροπρογεστερόνης, της Αλλοπρεγνανολόνης (Bitran et al 2000) και της Θειικής 

Πρεγνενολόνης (Valle et al 1997). Εκτός από τον νευρικό ιστό, κι άλλοι ιστοί έχουν 

την ικανότητα να συνθέτουν και να εκκρίνουν τα στεροειδή που ονοµάσαµε 

νευροστεροειδή. Ο κύριος περιφερικός ιστός παραγωγής των υπό µελέτη στεροειδών 

(DHEA, DHEAS και  Allopregnanolone) είναι ο φλοιός του αδένα των επινεφριδίων.   

 Πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα υποδηλώνουν ότι τα Νευροστεροειδή δρουν 

ως ενδογενείς προστατευτικοί παράγοντες της εκφύλισης του νευρικού ιστού 

(Baulieu et al 2000) προστατεύοντας τον ιστό από ένα µεγάλο αριθµό τοξικών  

παραγόντων. Πειραµατικές µελέτες στον επίµυ έχουν δείξει ότι η Πρεγνενολόνη και 

η DHEA ασκούν τροφική δράση στους νευρώνες του Ιππόκαµπου, αναστέλλουν τον 

θάνατο των νευρικών κυττάρων και βελτιώνουν την µνήµη (Schumacher et al 1997, 

Darnaudery et al 2000, Cascio et al 2000). Ειδικά η DHEA και το θειικό της 

παράγωγο DHEAS προστατεύουν τους νευρώνες του Ιππόκαµπου από την γνωστή 

τοξική δράση των  αµινοξέων διέγερσης, όπως το γλουταµινικό οξύ τόσο in vitro όσο 

και in vivo (Kimonides et al 1998), αλλά και από µια σειρά άλλων επιβλαβών 

ερεθισµάτων όπως το οξειδωτικό στρες (Bastianetto et al, 1999), η συσσώρευση β-

αµυλοειδούς πεπτιδίου, η τοξικότητα υψηλής συγκέντρωσης γλυκοκορτικοειδών 

(Cardounel et al, 1999) ή τέλος η ισχαιµία (Lapchak et al, 1994). H 

αλλοπρεγνανολόνη επίσης µειώνει την νευροτοξικότητα που προκαλείται στον 

Ιππόκαµπο από τις υψηλές συγκεντρώσεις γλουταµινικού οξέος ή ιόντων ασβεστίου 

(Frank and Sagratella, 2000). Επίσης πιθανολογείται ότι αποτελούν υπόστρωµα 

δράσης νευροτοξικών παραγόντων οι οποίοι δρουν ελαττώνοντας την βιοσύνθεση 

τους και κατά συνέπεια την προστατευτική τους δράση (Schumacher et al 1997). Εν 

τούτοις παραµένουν άγνωστοι οι µοριακοί και κυτταρικοί µηχανισµοί δράσης των 

Νευροστεροειδών στις διαδικασίες που ελέγχουν την κυτταρική εκφύλιση και 
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απόπτωση στο Νευρικό Ιστό. Επιπλέον δεν είναι γνωστό ποιά είναι τα σηµατοδοτικά 

µονοπάτια που ενέχονται στις ανωτέρω διαδικασίες. 

 Σκοπός της παρούσης µελέτης υπήρξε ο έλεγχος αρχικώς του πιθανού 

προστατευτικού ρόλου των νευροστεροειδών διυδροεπιανδροστερόνη, θειϊκή 

διυδροεπιανδροστερόνη και αλλοπρεγνανολόνη στο κεντρικό ιστό του περιφερικού 

Συµπαθητικού Νευρικού Συστήµατος, τον Μυελό των Επινεφριδίων, ο οποίος 

βρίσκεται σε στενή ανατοµική και λειτουργική σχέση µε την πρωτογενή θέση 

παραγωγής των υπό µελέτη στεροειδών, τον φλοιό των επινεφριδίων. Στα ανθρώπινα 

επινεφρίδια, η παραγωγή των DHEA, DHEAS και Allo από τα φλοιώδη κύτταρα της 

δικτυωτής ζώνης του φλοιού και η ανατοµο-λειτουργική αλληλεπίδραση µυελού-

φλοιού τα κάνει άµεσα διαθέσιµα και προσιτά στα χρωµιόφιλα κύτταρα του µυελού.  

 Για την διερεύνηση της συµµετοχής και του ρόλου των Νευροστεροειδών 

DHEA, DHEAS και Allo στο φαινόµενο του αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου στα 

κύτταρα του συµπαθητικοεπινεφριδιακού συστήµατος, επιλέχθηκε ένα ευρέως 

χρησιµοποιούµενο και καλά τεκµηριωµένο in vitro πρότυπο επαγωγής της 

κυτταρικής απόπτωσης, η στέρηση ορού κι αυξητικών παραγόντων. Ειδικά σε 

κύτταρα του Περιφερικού Συµπαθητικού Συστήµατος, όπως τα χρωµιόφιλα κύττατα 

του µυελού των επινεφριδίων αλλά και στο κυριότερο in vitro πρότυπο µελέτης τους, 

την κυτταρική σειρά επίµυος PC12, έχει αποδειχθεί πως η στέρηση αυξητικών 

παραγόντων που παρέχονται µέσω του ορού οδηγεί εντός πολύ σύντοµου χρονικού 

διαστήµατος στην έναρξη των αποπτωτικών διαδικασιών (Greene 1978, Rong et al, 

1999, Verdu et al, 2000). Στο συγκεκριµένο in vitro πρότυπο µελέτης της απόπτωσης, 

την κυτταρική σειρά PC12, οι ακριβείς µηχανισµοί καθώς και ο ρόλος αρκετών 

νευροπεπτιδίων όπως τα οπιοειδή και η Εκλυτική Ορµόνη της Κορτικοτροπίνης 

(CRH) έχουν εκτεταµένα περιγραφεί (Dermitzaki et al, 2000), παρέχοντας έτσι την 

δυνατότητα για ακριβή ανάλυση και εκτίµηση της επίδρασης των Νευροστεροειδών 

στην επαγωγή ή την αναστολή της αποπτωτικής διαδικασίας. Οµοίως κι άλλοι 

αυξητικοί παράγοντες όπως ο Νευρικός Αυξητικός Παράγοντας (Nerve Growth 

Factor, NGF), o Ινσουλινο-επαγώµενος Αυξητικός Παράγοντας ΙΙ (Insoulin-induced 

Growth Factor I, IGF-I) και ο Ινοβλαστικός Αυξητικός  Παράγοντας-2 (Fibroblast 

Growth Factor-2) έχει δειχθεί πως είναι απαραίτητοι για την δία βίου διαίρεση και 

πολλαπλασιασµό των συµπαθητικο-επινεφριδιακών κυττάρων (Unsicker 1993), αλλά 

και την επιδιόρθωση ή την αναγέννηση νευρικών κυττάρων µετά από επίδραση 

τοξικών παραγόντων ή τραυµατισµού (Kazanis et al, 2004, 2003, Sofroniew et al, 
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2001). Στην συγκεκριµένη µελέτη διαπιστώσαµε αρχικά πως τα στεροειδή DHEA, 

DHEAS και Allo έδειξαν να αναστέλλουν την επαγώµενη από στέρηση 

ορού/αυξητικών παραγόντων απόπτωση τόσο σε πρωτογενείς καλλιέργειες 

χρωµιόφιλων κυττάρων µυελού των επινεφριδίων όσο και στα κύτταρα PC12, 

µιµούµενα έτσι τις δράσεις των αυξητικών παραγόντων. Η παρατηρούµενη 

κυτταροπροστατευτική και αντι-αποπτωτική δράση των Νευροστεροειδών στον 

συγκεκριµένο ιστό υποδηλώνει τον απαραίτητο ρόλο τους έναντι των διαταραχών 

των επιπέδων των αυξητικών παραγόντων, δρώντας παρακρινώς υποστηρικτικά στην 

επιβίωση των επινεφριδίων. Μια υπόθεση που ενισχύεται από την παρατήρηση πως η 

διαδοχική µείωση των επιπέδων σύνθεσης αυτών των στεροειδών  προϊούσης της 

ηλικίας ή κατά το χρόνο στρες, και η πλήρης έλλειψή τους κατά το βαθύ γήρας, ίσως 

αφήνουν τον ιστό απροστάτευτο απέναντι σε συνθήκες που επάγουν την καταστροφή 

του µέσω του προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου.  

 Τα συµπαθητικοεπινεφριδιακά κύτταρα είναι γαγγλιακού τύπου κύτταρα µε 

φαινότυπο που συνδυάζει χαρακτηριστικά νευρικού κι επιθηλιακού κυττάρου, 

προέρχονται δε από µεταναστευµένα κύτταρα της νευρικής ακρολοφίας και 

προσοµοιοάζουν των συµπαθητικών νευρώνων. Είναι γνωστό από τις εργασίες των 

Levi-Montalcini και Hamburger πως οι συµπαθητικοί νευρώνες εξαρτώνται 

αποκλειστικά για την επιβίωσή τους από την διαρκή παρουσία του Νευρικού 

Αυξητικού Παράγοντα (NGF) in vitro  και in vivo (Levi-Montalcini and Hamburger, 

1951) . Έχει περιγραφεί µάλιστα πως ο NGF επάγει την επιβίωση των συµπαθητικών 

νευρώνων µέσω της ενεργοποίησης του µεταγραφικού παράγοντα CREB αλλά και 

των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2 (Riccio et al, 1999). Οι προστατευτικές 

δράσεις εποµένως των νευροστεροειδών ίσως αποτελούν έναν επιπρόσθετο 

µηχανισµό στην προστασία των συµπαθητικών νευρώνων υπό συνθήκες έλλειψης 

αυξητικών παραγόντων ή στην περίπτωση όπου δεν έχουν πρόσβαση οι νευρώνες σε 

αυξητικούς παράγοντες λόγω τραυµατισµού. Στέρηση του NGF έχει παρατηρηθεί 

ακόµα κατά την διάρκεια της γήρανσης. Πράγµατι, συµπαθητικοί νευρώνες 

γηρασµένων ζώων είναι περισσότερο ευαίσθητοι στην στέρηση NGF  σε σύγκριση µε  

νεότερους (Cowen 1993, Esler et al, 2002, Verdu et al , 2002).  

 Επίσης, η αντι-αποπτωτική αυτή δράση των νευροστεροειδών που 

µελετήθηκαν φαίνεται να έχει σηµασία και στην φυσιολογία του ιστού των 

επινεφριδίων, αφού οι EC50s των DHEA, DHEAS και Allo είναι της τάξης των 1,8, 

1,0 και 1,5nM αντιστοίχως, τιµές σχεδόν παραπλήσιες των επιπέδων τους στον ορό 
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και στσ επινεφρίδια του επίµυος. Στην πραγµατικότητα, τα επινεφρίδια στους επίµυες 

παράγουν χαµηλά επίπεδα DHEA, DHEAS και Allo (η συγκέντρωσή τους είναι της 

τάξης του nM) συγκριτικά µε του ανθρώπου (Bonnet et al, 2003). 

 Ένας εκ των βασικότερων µηχανισµών που ρυθµίζουν την ανάπτυξη αλλά και 

την κατά την γήρανση ή µετά από τραυµατισµό (υποξία, ισχαιµία, νευροτοξικές 

ουσίες) εκφύλιση του Νευρικού Ιστού είναι η κυτταρική απόπτωση η οποία ελέγχεται 

από την ενορχηστρωµένη συνέργεια διαφόρων παραγόντων µε προεξάχουσες τις 

αντι- και προ-αποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2. Το πρωτο-ογκογονίδιο bcl-2 παίζει 

σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση των αποπτωτικών διαδικασίων στο ΚΝΣ (Abbracchio 

1999). Πράγµατι, υπερέκφραση της Βcl-2 πρωτεΐνης και διµερισµός της προστατεύει 

το κύτταρο από παράγοντες που θα το οδηγούσαν σε απόπτωση. Αντίθετα η προ-

αποπτωτική πρωτεΐνη Bax ετεροδιµερίζεται µε τη Bcl-2, αναστέλλοντας την αντι-

αποπτωτική δράση της τελευταίας. Αυξηµένη έκφραση του γονιδίου Bcl-2 

αντιστρέφει την εκφύλιση των νευρώνων του Ιππόκαµπου µετά από τραυµατισµό του 

ιστού από υποξία ή από ισχαιµία. Νευροπροστατευτικοί παράγοντες όπως ο TNF 

επάγουν την έκφραση των ανωτέρω αντι-αποπτωτικών παραγόντων (Tamatani et al 

1999, Wang et al 1999). Επιπλέον, η έκφραση των αντι-αποπτωτικών Bcl πρωτεϊνών 

ελαττώνεται κατά την διαδικασία της γήρανσης, καθιστώντας τα κύτταρα του 

Ιππόκαµπου περισσότερο ευαίσθητα σε νευροτoξικούς παράγοντες (Savory et al 

1999). Βασικό συστατικό του µονοπατιού δράσης των αυξητικών παραγόντων 

αποτελεί ο καθορισµός του ισοζυγίου των προ- κι αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών της 

οικογένειας Bcl, οι οποίες εν συνεχεία δρώντας στο µιτοχόνδριο ρυθµίζουν την 

ενεργοποίηση αποπτωτικών µορίων µε τελικό στόχο την ενεργοποίηση µιας οµάδας 

πρωτεολυτικών ενζύµων, τις Κασπάσες, που διεκπαιρεώνουν την αποπτωτική 

διαδικασία. 

 Αρχικώς στην µελέτη των µοριακών µηχανισµών που εµπλέκονται στην 

νευροπροστατευτική δράση των στεροειδών DHEA, DHEAS και  

Aλλοπρεγνανολόνης, ελέγξαµε την συµµετοχή δύο κύριων αντι-αποπτωτικών 

πρωτεϊνών της οικογένειας Bcl, τις Bcl-2 και Bcl-xL. Όπως αναλυτικά 

παρουσιάζονται στην παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, η απουσία ορού από το 

θρεπτικό υλικό καλλιέργειας των κυττάρων PC12, είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντική 

µείωση της έκφρασης των επιπέδων τόσο του mRNA όσο και της ίδιας της πρωτεϊνης 

των δύο αυτών αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών. Η προσθήκη των νευροστεροειδών 

DHEA, DHEAS και Allo σε συγκέντρωση 10-7Μ  (100 φορές περίπου µεγαλύτερη 
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από την KD στους υποδοχείς της) είχε ως αποτέλεσµα την πλήρη αναστροφή της 

µείωσης των επιπέδων Bcl-2 και Bcl-xL. Μάλιστα, η αύξηση που προκαλούν τα τρία 

αυτά νευροστεροειδή εντοπίζεται και στο µεταγραφικό επίπεδο µε την αύξηση των 

επιπέδων mRNA των δύο πρωτεϊνών, αλλά και σε µεταφραστικό επίπεδο µε την 

αύξηση των επιπέδων των πρωτεϊνικών µορίων των Bcl-2 και Bcl-xL. Η αύξηση και 

στα δύο αυτά επίπεδα προσεγγίζει εκείνη των επιπέδων που επιτυγχάνονται παρουσία 

ορού, ειδικά στην επαγωγή της έκφρασης της πρωτεϊνης Bcl-xL. Η σηµασία της 

αλλαγής στην έκφραση των επιπέδων των δύο αυτών πρωτεϊνών από τα 

νευροστεροειδή για την επίτευξη της προστατευτικής τους δράσης υποστηρίζεται 

επίσης από τα πειράµατα µε τα ειδικά antisense ολιγονουκλεοτίδια έναντι της 

µεταγραφικά ενεργού περιοχής της πρωτεϊνης Bcl-2. Η παρουσία των 

ολιγονουκλεοτιδίων αυτών είχε ως αποτέλεσµα την πλήρη αναστροφή των αντι-

αποπτωτικών ιδιοτήτων των στεροειδών DHEA, DHEAS και Aλλοπρεγνανολόνης. 

Είναι εποµένως φανερό πως η αντι-αποπτωτική, νευροπροστατευτική δράση των 

νευροστεροειδών διαµεσολαβείται κυρίως από τις αλλαγές των επιπέδων έκφρασης 

των κύριων αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών της οικογένειας Bcl-2 στα 

συµπαθητικοεπινεφριδιακά κύτταρα, σε επίπεδα µάλιστα ανάλογα εκείνα της 

παρουσίας αυξητικών παραγόντων, ενισχύοντας την άποψη πως τα νευροστεροειδή 

στον συγκεκριµένο ιστό πιθανά υποκαθιστούν ενδογενείς διαταραχές των  ενδογενών 

αυξητικών παραγόντων.  

 Επόµενος στόχος της παρούσης µελέτης κατέστη η αποσαφήνηση των 

µοριακών µηχανισµών που ελέγχουν τις παρατηρούµενες αλλαγές στα επίπεδα 

έκφρασης των πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-xL, τόσο σε µεταγραφικό όσο και σε µετα-

µεταφραστικό επίπεδο. Είναι γνωστό πως η περιοχή του υποκινητή των γονιδίων 

αυτών των δύο πρωτεϊνών περιέχει στοιχεία-ακολουθίες πρόσδεσης δύο εκ των 

σηµαντικότερων µεταγραφικών παραγόντων µε προ-επιβιωτική, προστατευτική  

δράση σε πολλούς κυτταρικούς τύπους, τον παράγοντα NF-κB (Nuclear Factor-

κάπαΒ) και τον CREB (cAMP-response element binding protein) (Riccio et al, 1999, 

Tamatani et al, 1999, Mori et al, 2001). Πράγµατι, οι δύο αυτοί µεταγραφικοί 

παράγοντες έχουν ταυτοποιηθεί ως θετικοί ρυθµιστές της γονιδιακής έκφρασης και 

των δύο αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών, Bcl-2 και Bcl-xL, κι έχουν µε αυτό τον τρόπο 

συσχετισθεί µε νευροπροστατευτικούς κι επιβιωτικούς µηχανισµούς στους νευρώνες 

του Κεντρικού αλλά και του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος, 

συµπεριλαµβανοµένων των κυττάρων PC12 (Mattson et al, 2000, Riccio et al, 1999). 
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Πρέπει να αναφερθεί επίσης πως σε επίµυς µε διαβήτη η DHEA εµφανίζει 

προστατευτική δράση σε νευρώνες ιπποκάµπου παρεµποδίζοντας την επαγώµενη από 

το Νιτρικό οξείδιο ενεργοποίηση του ΝF-κΒ (Aragno et al, 2002), ενώ σε µύες µε 

αλλεργική εγκεφαλίτιδα η DHEAS µειώνει το ποσοστό αποµυελίνωσης µέσω της 

µείωσης της ενεργοποίησης και της πυρηνικής µετατόπισης του NF-κΒ (Du et al, 

2001). Επίσης η DHEAS δείχνει προστατευτική δράση έναντι της επαγώµενης από 

γλουταµινικό οξύ νευροτοξικότητας, αυξάνοντας την ενεργότητα του µεταγραφικού 

παράγοντα NF-κΒ (Mao et al, 1998). Συνάγεται εποµένως το συµπέρασµα ότι η 

δράση του µεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ είναι ειδική κι ενδεχοµένως διαφορετική 

–άλλοτε προ- κι άλλοτε αντι-αποπτωτική-  ανάλογα µε τον ιστό δράσης και το 

ερέθισµα που οδηγεί στην ενεργοποιησή του. Ελέγχθηκε εποµένως κατά πόσο τα τρία 

υπό µελέτη νευροστεροειδή έχουν την ικανότητα να ενεργοποιούν τους δύο αυτούς 

µεταγραφικούς παράγοντες σε προ-αποπτωτικές συνθήκες λόγω στέρησης ορού.  

 Αρχικά µε πειράµατα ηλεκτροφορητικής κινητικότητας συµπλόκου (ΕΜSA) 

ελέγξαµε εαν η παρουσία στο θρεπτικό υλικό 10-7Μ καθενός από τα τρία 

νευροστεροειδή και µε χρόνο επώασης 1 ώρας, οδηγεί σε ενεργοποίηση του 

µεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ. Ο µεταγραφικός παράγοντας NF-κΒ σε ανενεργή 

κατάσταση (σύµπλοκο ΙΚΚ-α, που αποτελείται απο τις πρωτεϊνες p50, p65 και ΙκΒ) 

βρίσκεται στο κυτταρόπλασµα.  Η ενεργοποίηση του µεταγραφικού αυτού παράγοντα 

έχει ως συνέπεια την αποδέσµευση του ανασταλτικού µορίου ΙκΒ και την είσοδο των 

πρωτεϊνών p50 και p65 στον πυρήνα του κυττάρου, όπου και προσδένεται σε 

αλληλουχίες DNA που εντοπίζονται στον υποκινητή των ευαίσθητων γονιδίων, 

καταλήγοντας σε έναρξη της µεταγραφικής διαδικασίας και αύξηση των επιπέδων 

των αντίστοιχων mRNA. Τα ανωτέρω πειράµατα έδειξαν ότι και τα τρία 

Νευροστεροειδή επάγουν την ενεργοποίηση και µετατόπιση στον πυρήνα του 

µεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ. H δράση τους αυτή επιβεβαιώθηκε και µε 

πειράµατα µικροσκοπίας συνεστίασης, όπου κατεδείχθη η µετατόπιση του NF-κΒ 

(σήµανση µε αντίσωµα κατά της πρωτεϊνης p65 του συµπλόκου του NF-κΒ) από το 

κυτταρόπλασµα (συνθήκες απουσίας ορού κι εποµένως ανενεργή µορφή του NF-κΒ) 

στον πυρήνα (η µετατόπιση του παράγοντα ακολουθεί την ενεργοποίησή του).  

 Όσον αφορά τον δεύτερο µεταγραφικό παράγοντα CREB, η ενεργοποιησή του 

εξαρτάται από την φωσφορυλίωσή του. Η φωσφορυλιωµένη µορφή του παράγοντα 

συνεπάγεται και µετακινησή του εντός του πυρήνα, προσδεσή του στις ειδικές 

αλληλουχίες-υποκινητές και τροποποίηση της µεταγραφικής δραστηριότητας του 
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ευαίσθητου γονιδίου Bcl-2. Έχει ήδη δειχθεί πως αυξητικοί παράγοντες όπως ο NGF  

δρουν προστατευτικά ενεργοποιώντας τον µεταγραφικό παράγοντα CREB κι 

ακολούθως τις πρωτεϊνες Bcl στα φυσιολογικά ανάλογα των PC12 κύτταρα, τους 

συµπαθητικού νευρώνες. Ελέγξαµε εποµένως αν στην περίπτωση προστασίας των 

κυττάρων PC12 από τα νευροστεροειδή εµπλέκεται ο ίδιος µηχανισµός. Tα  

νευροστεροειδή DHEA, DHEAS και Allo σε συνθήκες απουσίας αυξητικών 

παραγόντων, οδήγησαν σε ταχεία (εντός 1 ώρας) επαγωγή της φωσφορυλίωσης του 

CREB. 

 Μια άλλη παράµετρος που παρεµβαίνει στην αντι-αποπτωτική δράση των 

πρωτεϊνών Bcl, είναι η ρύθµιση της ενεργότητας των πρωτεϊνών αυτών µετα-

µεταφραστικά, παράλληλα µε την ρυθµισή τους σε µεταγραφικό επίπεδο. Eίναι 

γνωστό πως οι πρωτεϊνες Bcl-2 φωσφορυλιώνονται στο αµινοξύ Σερίνη στη θέση 70 

από την Πρωτεϊνική Κινάση PKC, και συγκεκριµένα τις ισοµορφές α/β (Ruvolo et al, 

1998). Η φωσφορυλίωση τους οδηγεί σε ενεργοποίηση του πρωτεϊνικού µορίου της 

Bcl-2 (µετα-µεταφραστική τροποποίηση), συνθήκη αναγκαία για την εκδήλωση της 

αντι-αποπτωτικής της δράση (Ito et al, 1997). Τα τρία νευροστεροειδή αύξησαν τα 

επίπεδα φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνικών κινασών PKCα/β σε σχέση µε τις ολικές 

ισοµορφές σε συνθήκες απουσίας αυξητικών παραγόντων εντός 10 εως και 20 

λεπτών. 
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∆ιάγραµµα 1. Ο µοριακός µηχανισµός ενεργοποίησης 
των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl από τα 
Νευροστεροειδή DHEA, DHEAS και Allopregnanolone. 

 

 Βασιζόµενοι στα ανωτέρω προαναφερθέντα αποτελέσµατα, προτείνουµε την 

εξής ακολουθία κυτταρικών διεργασιών κατά την αντι-αποπτωτική δράση των 

νευροστεροειδών DHEA, DHEAS και  Allo στα συµπαθητικοεπινεφριδιακά κύτταρα 

(∆ιάγραµµα 1): τα τρία νευροστεροειδή µέσω ενός ή περισσοτέρων µεµβρανικών 

θέσεων δέσµευσης (υπόθεση που βασίζεται στην ταχεία ενεργοποίηση των 

µεταγραφικών παραγοντων CREB και NF-κΒ αλλά και της PKCα/β) ή µέσω των 

κλασσικών ενδοκυττάριων υποδοχέων ενεργοποιούν τους µεταγραφικούς παράγοντες 

CREB και NF-κΒ, οι οποίοι µετατοπίζονται στον πυρήνα του κυττάρου, 

προσδένονται στις ειδικές θέσεις του υποκινητή των γονιδίων Bcl-2 και Bcl-xL και 

αυξάνουν τα επίπεδα παραγωγής µεταγραφήµατος τους, κι ακολούθως τα επίπεδα 
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των πρωτεϊνών αυτών στο κύτταρο. Παράλληλα, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τα 

ανωτέρω Νευροστεροειδή επάγουν την φωσφορυλίωση κι ενεργοποίηση των 

PKCα/β, οι οποίες φωσφορυλιώσουν άµεσα την πρωτεϊνη Bcl-2 οδώνοντας την 

ενεργοποίηση της αντι-αποπτωτικής της δράσης σε µετα-µεταφραστικό επίπεδο. Η 

ακολουθία των κυτταρικών συµβάντων έχει ως τελικό αποτέλεσµα την παρεµπόδιση 

της αποπτωτικής διαδικασίας και την επιβίωση των συµπαθοαδρενεργικών κυττάρων. 

 Το ενδιαφέρον µας εστιάστηκε επίσης στην διερεύνηση των σηµατοδοτικών 

παραγόντων που µεσολαβούν την ενεργοποίηση των µεταγραφικών παραγόντων NF-

κΒ και CREB από τα Νευροστεροειδή. Μια κατηγορία σηµατοδοτικών µορίων στους 

περισσότερους κυτταρικούς τύπους αποτελεί η οικογένεια των MAPK κινασών 

(Mitogen-Activated Protein Kinases, MAPKs, Μιτογονο-επαγώµενες Πρωτεϊνικές 

Κινάσες). Οι ΜΑΡΚ κινάσες αποτελούνται από ένα µεγάλο αριθµό κινασών 

σερίνης/θρεονίνης κι εµπλέκονται δυναµικά σε σηµαντικές κυτταρικές διεργασίες 

όπως ο πολλαπλασιασµός, η κυτταρική διαφοροποίηση, η προσαρµογή στο στρες 

αλλά και η απόπτωση. Βάση της δοµικής τους ποικιλλότητας διακρίνονται σε τρείς 

πολυπληθείς υποκατηγορίες: α) στις κινάσες που ρυθµίζονται από εξωκυττάρια 

σήµατα (ERKs, Extracellular signal-Regulated Kinases) β) σε κινάσες αµινοτελικού 

άκρου όµοιας δοµής µε το πρωτο-ογκογονίδιο c-Jun (JNKs, c-Jun N-terminal 

Kinases) και γ) τις κινάσες p38 (p38MAPK).  

Κατόπιν αυτών, ελέγχθηκε κατά πόσο τα νευροστεροειδή DHEA και DHEAS 

επηρεάζουν τα σηµατοδοτικά µονοπάτια των ΜΑΡΚ κινασών. Eπιλέξαµε να 

µελετήσουµε τα σηµατοδοτικά µονοπάτια ΜΑΡΚ κινασών που ελέγχουν κυρίως την 

κυτταρική επιβίωση, δηλαδή τις κινάσες ΡΙ3Κ, Akt, Src, ERK1/2, MEK1/2. Τέλος, 

µελετήσαµε την επίδραση των δύο Νευροστεροειδών στην ενεργοποίηση της 

p38ΜΑΡΚ, η οποία κατέχει διττό ρόλο ως προς την ικανότητά της να επάγει ή να 

αναστρέφει την κυτταρική απόπτωση. 

Αρχικώς ελέγξαµε σε συνθήκες επαγωγής της απόπτωσης µετά από στέρηση 

ορού την δράση των Νευροστεροειδών DHEA και DHEAS, αλλά κι ενός υβριδικού 

µορίου που αποτελείται από το στεροειδικό µόριο της DHEA και µιας 

µεγαλοµοριακής πρωτεϊνης, της Αλβουµίνης από ορό βοός (Bovine Serum Albumin, 

BSA), DHEA-BSA. H δράση των στεροειδών αυτών ως προς την αντι-αποπτωτική 

τους ικανότητα ελέγχθηκε παρουσία ειδικών αναστολέων των κινασών, και 

συγκεκριµένα των ΡΡ2 (αναστολέας της κινάσης Src), PD98059 (αναστολέας της  

κινάσης ΜΕΚ1/2), SD203580 (αναστολέας της κινάσης p38MAPK) και Wortmannin 
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(αναστολέα της κινάσης PI3K). Η επίδραση των ανωτέρω αναστολέων στην δράση 

της DHEA ελέγχθηκε τόσο στο επίπεδο της απόπτωσης αλλά και στην επαγωγή των 

αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2. Η παρουσία τους ταυτόχρονα µε τα 

νευροστεροειδή DHEA, DHEAS και DHEA-BSA ανέστειλλε την προστατευτική 

δράση των τελευταίων, αυξάνοντας τα επίπεδα απόπτωσης αλλά και µειώνοντας την 

έκφραση των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-xL. Τα αποτελέσµατα αυτά 

υποδηλώνουν την συµµετοχή των κινασών Src, MEK1/2, p38MAPK και ΡΙ3Κ ως 

διαµεσολαβητών της αντι-αποπτωτικής δράσης των Νευροστεροειδών. Μετά την 

έµµεση αυτή παρατήρηση της συµµετοχής των προ-επιβιωτικών κινασών στην δράση 

των Νευροστεροειδών, ελέγχθηκε η άµεση δράση των στεροειδών DHEA, DHEAS 

και DHEA-BSA στην φωσφορυλίωση των ανωτέρω κινασών.  Τα αποτελέσµατα 

αυτών των πειραµάτων παρείχαν ενδείξεις ότι η αντι-αποπτωτική δράση των 

νευροστεροειδών συµπεριλαµβάνει την ενεργοποίηση τουλάχιστον τριών µονοπατιών 

µεταγωγής σήµατος µέσω φωσφορυλίωσης των κινασών: α) Παρουσία των DHEA 

και DHEAS ενεργοποιείται το PI3K/Akt µονοπάτι (η PI3 κινάση φωσφορυλιώνεται 

στα 5min, ενώ η Akt στα 10min), β) Το Src-MEK1/2-ERK1/2 µονοπάτι 

ενεργοποιείται µε την φωσφορυλίωση των κινασών αυτών εντός 2, 20, 30 λεπτών και 

τέλος γ) η κινάση p38MAPΚ παρουσιάζει µέγιστη φωσφορυλίωση/ενεργοποίηση 

στην 1 ώρα. Τα αποτελέσµατα αυτά προέκυψαν µε µετρήσεις των φωσφορυλιωµένων 

µορφών των κινασών είτε µε ανοσοστύπωση ειδικά για την φωσφορυλιωµένη 

ισοµορφή και την ολική, είτε µε ειδικές ανοσοενζυµικές µεθόδους όπου µετράται 

ειδικά και µε µεγαλύτερη ακρίβεια η φωσφορυλιωµένη κινάση (που εν συνεχεία 

κανονικοποιείται ως προς την συνολική κυτταρική πρωτεϊνη).  

Για πρώτη φορά σε αυτά τα πειράµατα δείχθηκε πως εκτός από την δράση 

των στεροειδών DHEA και DHEAS στην αναστροφή της αποπτωτικής διαδικασίας, 

όµοια δράση εµφανίζει κι ένα µεγαλοµοριακό κι εποµένως µη διαπερατό από την 

κυτταρική µεµβράνη, η DHEA-BSA. Μάλιστα η δράση του µορίου αυτού δεν 

προσοµοιάζει µόνο στην αντίστοιχη αντι-αποπτωτικής δράση της ελεύθερης DHEA 

αλλά δείχνει οµοιότητα και ως προς τον µηχανισµό δράσης, αφού φάνηκε να επιδρά 

ανάλογα στην ενεργοποίηση των κινασών. Τα ευρήµατα αυτά υποστηρίζουν την 

υπόθεση ότι η αντι-αποπτωτική δράση των Νευροστεροειδών στα 

συµπαθητικοεπινεφριδιακά κύτταρα ίσως ενέχει την συµµετοχή κάποιου ή κάποιων 

µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης των µορίων αυτών, υπόθεση που ενισχύεται 
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περαιτέρω από την ταχεία (εντός λίγων λεπτών) επίδραση των νευροστεροειδών στην 

φωσφορυλίωση των πρωτεϊνικών κινασών.    

 Είναι γνωστό ότι η ενεργοποίηση των mRNAs των PI3Κ και ERK από τα 

γοναδικά στεροειδή σε διάφορα κυτταρικά συστήµατα, οδηγεί στην φωσφορυλίωση 

και απενεργοποίηση των προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών της οικογένειας Bcl (Kousteni 

et al., 2002). Επίσης έχει περιγραφεί η άµεση επίδραση κινασών όπως η Akt στην 

ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ µε τελικό αποτέλεσµα την 

αναστολή της απόπτωσης ( Ozes ON et al, 1999, Romashkova JA, Makarov S.S., 

1999, Foehr ED et al, 2000, Madrid LV et al, 2000). ∆είξαµε ήδη πως ο µοριακός 

µηχανισµός της αντι-αποπτωτικής δράσης των νευροστεροειδών φαίνεται να  

επιτελείται κύρια µέσω των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-xL και της  

ενεργοποίησης δυο κύριων µεταγραφικών παραγόντων επιβίωσης, των NF-κB και 

CREB (Charalampopoulos et al., 2004). Βασιζόµενοι στα ανωτέρω ευρήµατα 

υποθέτουµε πως η ακολουθία των γεγονότων που λαµβάνουν χώρα στα κύτταρα 

PC12 κι οδηγεί σε αναστολή της αποπτωτικής διαδικασίας έχει ως εξής: τα 

Νευροστεροειδή DHEA, DHEAS και DHEA-BSA αρχικά µέσω µίας ή περισσοτέρων 

µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης ενεργοποιούν διαδοχικά πολλαπλά σηµατοδοτικά 

µονοπάτια κινασών (α)PI3K-Akt β)Src-MEK1/2-ERK1/2 γ)p38MAPK) που 

καταλήγουν στην  ενεργοποίηση των δύο µεταγραφικών παραγόντων NF-κΒ και 

CREB, αυτοί µε την σειρά τους ρυθµίζουν µεταγραφικά τα επίπεδα έκφρασης των 

πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-xL, µε τελικό αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της επαγώµενης 

από στέρηση ορού απόπτωσης (∆ιάγραµµα 2).   
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∆ιάγραµµα 2.  H δράση των Νευροστεροειδών στην 
ενεργοποίηση των ενδοκυττάριων σηµατοδοτικών 
µονοπατιών µέσω φωσφορυλίωσης των προ-επιβιωτικών 
κινασών που καταλήγουν στην µεταγραφική ρύθµιση των 
αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl κι ακολούθως στην 
αναστολή της απόπτωσης. 

 

 Φυσικά τα ανωτέρω ευρήµατα δεν αποκλείουν την πιθανότητα της άµεσης 

δράσης των κινασών στις αντι-αποπτωτικές πρωτεϊνες της οικογένειας Bcl (Βcl-2, 

Bcl-xL, Bad, Bax κλπ) µε αλληλεπιδράσεις σε επίπεδο πρωτεϊνης-πρωτεϊνης. 

Αντίστοιχης φύσεως δράσεις των κινασών αυτών έχουν περιγραφεί σε άλλα 

συστήµατα και µάλιστα η ενεργοποίηση των κινασών από µεµβρανικές θέσεις 

στεροειδών όπως τα οιστρογόνα και µερικά ανδρογόνα έχει αναφερθεί ως ο 

παράγοντας που διεγείρει την φωσφορυλίωση αυτών των κινασών και την άµεση 

ενεργοποίηση των αντι- ή προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών (Scheid MP, Duronio V, 

1998, Falkenstein E. et al, 2000, Simoncini T. et al, 2000, Kousteni S. et al, 2002, 

Leverrier Y. et al, 1999).  
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 Τα δεδοµένα που απορρέουν από τα παραπάνω πειράµατα αναδεικνύουν και 

µια άλλη σηµαντική ιδιότητα των Νευροστεροειδών και της προστατευτικής τους 

δράσης στα κύτταρα του συµπαθητικο-επινεφριδιακού ιστού: οι δράσεις των DHEA, 

DHEAS επιτελούνται εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος (και στην περίπτωση 

ενεργοποίησης των κινασών αλλά και των µεταγραφικών παραγόντων), το δε µη 

διαπερατό από την κυτταρική µεµβράνη µόριο DHEA-BSA εµφανίζει όµοιες 

ιδιότητες κι αντίστοιχη αντι-αποπτωτική ικανότητα µε τα άλλα δύο στεροειδή. 

Επιπλέον, στα πειράµατα µελέτης της ενεργοποίησης των κινασών από τα 

νευροστεροειδή ελέγξαµε την δράση της ειδικής τοξίνης ΡΤΧ (Pertussis Toxin). Είναι 

ενδιαφέρον ότι η ταυτόχρονη χορήγηση του αναστολέα των Gi-πρωτεϊνών, PTX, 

οδηγεί στην πλήρη αναστολή της ενεργοποίησης των προ-επιβιωτικών κινασών από 

την DHEA(S). Το γεγονός υποδηλώνει ότι οι σύντοµης χρονικής διάρκειας δράσεις 

των νευροενεργών στεροειδών, διαµεσολαβούνται µέσω µίας ή περισσοτέρων  

µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης συζευγµένου µε G πρωτεϊνες. Ειδικές µεµβρανικές 

θέσεις σύνδεσης έχουν περιγραφεί για όλες τις στεροειδείς ορµόνες σε µια πληθώρα 

κυτταρικών τύπων: στο ήπαρ, τη µήτρα, τον µαστό, την υπόφυση (Pietras et al., 1997; 

Pietras and Szego, 1980; Monje and Boland, 1999; Berthois et al., 1986; Schaeffer et 

al., 1980; Zheng and Ramirez, 1997).  

 Όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα, τα στεροειδή DHEA, DHEAS και 

Αλλοπρεγνανολόνη αποτελούν πρωτίστως τα κύρια παράγωγα της δικτυωτής ζώνης 

του φλοιού των επινεφριδίων στον άνθρωπο (Holzbauer et al, 1985, Genazzani et al, 

1998). Το εσωτερικό των επινεφριδίων συνιστά ο µυελός, όπου κυρίαρχη µορφή 

κυττάρων είναι τα χρωµιόφιλα κύτταρα που η κύρια λειτουργία τους είναι η σύνθεση 

κι έκλυση των Κατεχολαµινεργικών ορµονών, Νοραδρεναλίνη (ή Νορεπινεφρίνη),  

Αδρεναλίνη (ή Επινεφρίνη) και Ντοπαµίνη. Τα φλοιοεπινεφριδιακά κύτταρα της 

δικτυωτής ζώνης που παράγουν τα υπό µελέτη στεροειδή και τα 

συµπαθοεπινεφριδιακά κύτταρα που παράγουν Κατεχολαµίνες συνδέονται ανατοµικά 

µεταξύ τους, δηµιουργώντας έτσι ένα στενό δοµικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη 

παρακρινών αλληλεπιδράσεων. Η ανατοµική εγγύτητα των δύο αυτών πληθυσµών 

κυττάρων, φαίνεται και µε ειδική για κάθε πληθυσµό ανοσοϊστοχηµική χρώση στην 

παρακάτω εικόνα.  
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17a Hydroxylase

Chromogranin A

HUMAN ADRENALS
(Bornstein et al, JCEM 78:225, 1994)

 

17a Hydroxylase

Chromogranin A

HUMAN ADRENALS
(Bornstein et al, JCEM 78:225, 1994)

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙ∆ΙΑ 
 

17α Υδροξυλάση 
 

Χρωµογρανίνη Α 
 

Απεικόνιση της στενής ανατοµικής σχέσης των κυττάρων του 
φλοιού των επινεφριδίων που χρώζονται ειδικά για το ένζυµο 
17α-Υδοξυλάση (17a-Hydroxylase) και των χρωµιόφιλων 
κυττάρων του µυελού των επινεφριδίων που δείχνουν ειδική 
χρώση για την Χρωµογρανίνη Α (Chromogranin A) (Bornstein 
et al, 1994). 

 

 Βασιζόµενοι στα ανωτέρω βιβλιογραφικά δεδοµένα, µελετήσαµε την τυχόν 

άµεση παρακρινή δράση των νευροενεργών στεροειδών της δικτυωτής ζώνης του 

φλοιού στα εγγύς προσκείµενα χρωµιόφιλα κύτταρα του µυελού και στα κύρια 

προϊόντα τους, τις Κατεχολαµίνες, Νοραδρεναλίνη και Ντοπαµίνη. Για την µελέτη 

αυτή χρησιµοποιήθηκε η ευρέως γνωστή για µελέτες ρύθµισης, βιοσύνθεσης κι 

έκλυσης των κατεχολαµινών, κυτταρική σειρά PC12 (Greene and Rein 1977, 

Margioris et al, 1992, Dermitzaki et al, 2001, Charalampopoulos et al, 2005). 

Ειδικότερα ελέγξαµε τις βραχυχρόνιες αλλά και τις µακροχρόνιες δράσεις των τριών 

αυτών νευροστεροειδών στην έκλυση της Νοραδρεναλίνης και Ντοπαµίνης (τα 

επίπεδα της άλλης κατεχολαµίνης, Αδρεναλίνης ανιχνεύθησαν σε αµελητέα ποσότητα 

στα κύτταρα PC12, γεγονός που συµβαδίζει µε την παρατήρηση της επίσης πολύ 

µικρής έκλυσής τους από τα επινεφρίδια επίµυος). Κατόπιν, αναζητήσαµε τους 

µηχανισµούς µε τους οποίους τα ανωτέρω στεροειδή επηρεάζουν την έκλυση των 
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κατεχολαµινών ελέγχοντας την δράση τους στον πολυµερισµό της ακτίνης και της 

σταθερότητας των ινιδίων της. Το υποµεµβρανικό δίκτυο της ακτίνης αποτελεί το 

κύριο κυτταρικό σύστηµα άµεσης απόκρισης της κυκλοφορίας των εκκριτικών 

κυστιδίων που περιέχουν κατεχολαµίνες στα χρωµιόφιλα κύτταρα του µυελού των 

επινεφριδίων (Vitale et al, 1992, Roth and Burgoyne 1995), σύστηµα που διατηρείται 

και στην κυτταρική σειρά PC12 (Dermitzaki et al, 2001). Το δίκτυο αυτό απαντάται 

φυσιολογικά εντός του κυττάρου σε δύο µορφές που έχουν την δυνατότητα 

αλληλοµετατροπής ανάλογα µε τις ανάγκες και τις απαραίτητες λειτουργίες του 

κυττάρου: την πολυµερισµένη F- ακτίνη και την αποπολυµερισµένη G-ακτίνη.  Τα 

εκκριτικά κοκκία που περιέχουν τις κατεχολαµίνες (αλλά και νευροπεπτίδια όπως 

οπιοειδή και CRH) εντοπίζονται κυρίως εντός του υποµεµβρανικού δακτυλίου 

ακτίνης, το οποίο σε κατάσταση πολυµερισµού αποτελεί ένα στενό και µη διαπερατό 

δίχτυ, και µε αυτό τον τρόπο εµποδίζει τα κοκκία να προσεγγίσουν τις θέσεις 

εξωκύττωσης. Για να συµβεί αυτό απαιτείται η παροδική αποδιάταξη της ακτίνης µε 

τον αποπολυµερισµό των ινιδίων της (Miyamoto 1995, Doussau and Augustine 2000, 

Dermitzaki et al, 2001). Επιπροσθέτως, µελετήσαµε την δράση των νευροστεροειδών 

µακροπρόθεσµα στην παραγωγή των κατεχολαµινών στα κύτταρα PC12, µετρώντας 

την επίδραση τους στα επίπεδα του mRNA αλλά και της πρωτεϊνης της Υδροξυλάσης 

της Τυροσίνης, το οποίο αποτελεί το βασικό βιοσυνθετικό ένζυµο παραγωγής των 

κατεχολαµινών.  

 Τα ευρήµατα µας παρέχουν για πρώτη φορά ενδείξεις πως τα Νευροστεροειδή 

DHEA, DHEAS και Allo ρυθµίζουν την παραγωγή (σύνθεση κι έκλυση) των 

Κατεχολαµινών στα κύτταρα PC12, προτείνοντας ότι τα παραγώµενα από τον φλοιό 

των επινεφριδίων στεροειδή ασκούν µία συνεχή, άµεση και τονική επίδραση στην 

παραγωγή των κατεχολαµινών στα χρωµιόφιλα κύτταρα του µυελού των 

επινεφριδίων. Τα πειραµατικά µας δεδοµένα έδειξαν πως τα στεροειδή DHEA, 

DHEAS και Aλλοπρεγνανολόνη διέγειραν την έκλυση των κατεχολαµινών κι αυτή η 

δράση τους αναστέλλεται πλήρως από τον σταθεροποιητή του δικτύου ακτίνης, την 

Φαλασιδίνη (Phallacidin). H πλήρης αναστροφή της έκλυσης των κατεχολαµινών από 

τα νευροστεροειδή µε την χρησιµοποίηση της Φαλασιδίνης αποδεικνύει την 

συµµετοχή των ινιδίων της ακτίνης στο φαινόµενο. Πρέπει να τονιστεί επίσης πως ο 

γνωστός επαγωγέας της έκλυσης των κατεχολαµινών από τα χρωµιόφιλα κύτταρα, η 

Νικοτίνη χρησιµοποιεί τον ίδιο µηχανισµό δράσης, την αποδιάταξη του δικτύου της 

ακτίνης (Vitale et al, 1992, Roth and Burgoyne, 1995). Επιπλέον, η Κυτοχαλασίνη, 
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που αποδιαττάσει τον ιστό της ακτίνης, επάγει την βασική αλλά και µετά από 

ερέθισµα µε ιόντα ασβεστίου απελευθέρωση των κατεχολαµινών (Harish et al, 1984, 

Lelkes et al, 1986, Aunis and Bader, 1988). Η φαλασιδίνη αντίθετα, προσδένεται µε 

υψηλή χηµική συγγένεια  µε την πολυµερισµένη F-ακτίνη κι έτσι σταθεροποιεί τον 

κυτταροσκελετό της ακτίνης εµποδίζοντας τον αποπολυµερισµό του. Τα ευρήµατά 

µας αυτά αποτελούν την πρώτη αναφορά άµεσων δράσεων των νευροστεροειδών 

στην σταθερότητα και διάταξη του υποµεµβρανικού δικτύου ακτίνης. Ο ακριβής 

µοριακός µηχανισµός µε τον οποίο τα στεροειδή επιδρούν και τροποποιούν την 

σταθερότητα του κυτταροσκελετού της ακτίνης δεν είναι γνωστός. Ωστόσο, 

πρόσφατα έχει δειχθεί πως η DHEA και η Πρεγνενολόνη προσδένονται σε διάφορες 

πρωτεϊνες που συνδέονται µε µικροτουµπουλίνη (Microtubulin Associated Proteins, 

MAPs) (Murakami et al, 2000, Laurine et al, 2003). H παρατήρηση αυτή δείχνει µία 

άµεση αλληλεπίδραση µεταξύ στεροειδών και πρωτεϊνών του πλέγµατος της ακτίνης. 

Επιπλέον, ανθρώπινα κοκκώδη ωοθηλακιακά κύτταρα που εκτέθησαν στη DHEA 

περιείχαν λιγότερα κι ασταθέστερα µικροϊνίδια ακτίνης (Anderson et al, 1988). Στο 

δικό µας σύστηµα τα τρία νευροστεροειδή έδρασαν στην έκλυση των κατεχολαµινών 

µε EC50 της τάξης των nM, σε αντίθεση µε την ανασταλτική δράση της DHEAS στην 

έκλυση των κατεχολαµινών, όπως έχει αναφερθεί σε χρωµιόφιλα κύτταρα βοός, σε 

υπερ-φαρµακολογικές συγκεντρώσεις της τάξης του 0,1 εως 1mM (Liu et al, 1996).  

Σε αυτές τις συγκεντρώσεις όµως είναι δυνατές τροποποιήσεις στη λειτουργία 

κυτταρικών οργανιδίων µε µη ειδικό τρόπο όσο και στην σύσταση των λιπόφιλων 

κυτταρικών µεµβρανών (τα λιπόφιλα στεροειδή σε µεγάλες συγκεντρώσεις είναι 

δυνατό να ενσωµατώνονται µη ειδικά στη κυτταρική µεµβράνη αποδιαττάσοντας την 

δοµή της). 

 Επιπρόσθετα των βραχυχρόνιων δράσεων των στεροειδών DHEA, DHEAS 

και Αλλοπρεγνανολόνης στην έκλυση των κατεχολαµινών στα κύτταρα PC12, οι 

DHEAS και η Allo (αλλά όχι η DHEA) επηρέασαν επίσης την σύνθεση των 

κατεχολαµινών. Ειδικότερα, τα δύο αυτά στεροειδή αύξησαν τα επίπεδα έκφρασης 

του ενζύµου Υδροξυλάση της Τυροσίνης (Tyrosine Hydroxylase, TH). Τα στεροειδή 

DHEA και Allo έδρασαν επαγωγικά τόσο στο επίπεδο mRNA αλλά και πρωτεϊνης 

του ενζύµου TH. Συγκεκριµένα, µε πειράµατα RT-PCR, Real-Time PCR κι 

ανοσοστϋπωσης δείξαµε πως τα δύο αυτά στεροειδή αυξάνουν εως και 5 φορές τα 

επίπεδα mRNA αλλά και πρωτεϊνης εντός 6 και 8 ωρών αντίστοιχα. Σε συµφωνία µε 

την δράση των DHEAS και Allo στην έκφραση της ΤΗ, τα δύο αυτά στεροειδή 
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αύξησαν και την συγκέντρωση των εκλυόµενων κατεχολαµινών, νοραδρεναλίνης και 

ντοπαµίνης, στο µέσο καλλιέργειας σε σχέση µε την συνθήκη µάρτυρα. Η ειδικότητα 

της επιβραδυνόµενης αυτής δράσης των στεροειδών DHEAS και 

Aλλοπρεγνανολόνης υποστηρίζεται περαιτέρω από πειράµατα µε ειδικούς αναστολείς 

του ενζύµου TH αλλά και για ένα ακόµα βασικό ένζυµο του βιοσυνθετικού 

µονοπατιού των κατεχολαµινών, της ∆εκαρβοξυλάσης των L-αρωµατικών αµινοξέων 

(AACD, l-Aromatic amino acid decarboxylase). Πράγµατι, η επαγωγή της έκλυσης 

Νοραδρεναλίνης και Ντοπαµίνης από την DHEAS και Allo στις 24 ώρες, 

αναστέλλεται πλήρως από την παρουσία του αναστολέα της ΤΗ, AMPT (l-2-methyl-

3-(-4hydroxyphenyl)alanine) αλλά και του αναστολέα της ΑΑCD, NSD-1015 [3-

(hydrazinomethyl)phenol hydrochloride] (Charalampopoulos et al, 2005). Αντίθετα, η 

DHEA δεν είχε επίδραση στην έκφραση της ΤΗ, σε αντίθεση µε µια πρόσφατη 

µελέτη που έδειξε µε in situ υβριδοποίηση, πως το στεροειδές αυτό δρά ανασταλτικά 

στην έκφραση του mRNA της ΤΗ σε φυµατοχοανοειδείς νευρώνες επίµυος (Garcia 

de Yebenes et al, 1995). Ωστόσο σε νευρώνες της µέλαινας ουσίας η DHEA 

ανέστειλλε την µείωση του mRNΑ της Υδροξυλάσης της Τυροσίνης που προκαλείται 

απο ΜΡΤΡ (D’Astous et al, 2003). Τα  αντικρουόµενα αυτά ευρήµατα δείχνουν πως 

τα συγκεκριµένα νευροστεροειδή, όπως και στην περίπτωση της ταχείας δρασεώς 

τους στην έκλυση κατεχολαµινών, έχουν την ικανότητα να ρυθµίζουν την έκφραση 

των επιπέδων του µεταγραφήµατος και της πρωτεϊνης της ΤΗ επιδεικνύοντας 

εξειδίκευση ανάλογα µε τον κυτταρικό τύπο. Το γεγονός επίσης πως η DHEA δεν 

επηρεάζει την παραγωγή των κατεχολαµινών µακροχρόνια, πιθανά υπονοεί ότι η 

DHEAS είναι το ενεργό στεροειδές στην ρύθµιση της έκλυσης των κατεχολαµινών σε 

µεγαλύτερες χρονικές περιόδους οπότε απαιτείται η µετατροπή της DHEA στο θειϊκό 

της ανάλογο ώστε να δράσει. Η σύνθεση της θειϊκής DHEA (DHEAS) καταλύεται 

από το κυτταροπλασµατικό ένζυµο, υδροξυ-στεροειδο-σουλφοτρανσφεράση (HST, 

Hydroxysteroid Sulphotransferase), η οποία µεταφέρει την οµάδα του θειϊκού οξέος 

από το µόριο δότη, το 3΄- φωσφοαδενοσίνη 5΄- φωσφοθειϊκό, στην 3΄- υδρόξυ θέση 

υποδοχέα της DHEA. Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει την έκφραση του ενζύµου της 

HST στο νευρικό σύστηµα των πρωτευόντων αλλά και των τρωκτικών (Rajkowski et 

al, 1997, Mellon and Vaudry, 2001). Είναι εποµένως πιθανό και ο νευρογενούς 

προέλευσης µυελός των επινεφριδίων, ένας εκ των βασικότερων ιστών του 

Περιφερικού Συµπαθητικού Συστήµατος να εκφράσει ενεργά το συγκεκριµένο 
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ένζυµο, διαθέτοντας έτσι τον απαραίτητο µηχανισµό για την µετατροπή της 

ανενεργού ως προς την έκλυση κατεχολαµινών DHEA στην ενεργό DHEAS. 

 

AMPT 

Phallacidin 

24-36 hours 

10-30min 

ΦΑΛΑΣΙ∆ΙΝΗ 

Actin  
mentsfila  TH TH

ΙΝΙ∆ΙΑ ΤΗΣ 
ΑΚΤΙΝΗΣ 

ΝΕΥΡΟΣΤΕΡΟΕΙ∆Η 

 

∆ιάγραµµα 3. Μηχανισµός δράσης των στεροειδών 
DHEA, DHEAS και Allo στην έκλυση και σύνθεση των 
Κατεχολαµινών Ντοπαµίνη και Νοραδρεναλίνη. 

 

 Πρωϊούσης της ηλικίας, τα ενδο-επινεφριδιακά κι εγκεφαλικά επίπεδα των 

DHEA και DHEAS µειώνονται (Mignon et al, 1957, Orentreich et al, 1984, Be’langer 

et al, 1994). Πράγµατι, έχει υπολογιστεί πως στην ηλικία των 70 ετών τα επίπεδα της 

DHEAS στην γενική κυκλοφορία µειώνονται περίπου 20%. Είναι ενδιαφέρον ότι η 

απελευθέρωση της επινεφρίνης από τον µυελό των επινεφριδίων του ανθρώπου σε 

κατάσταση ηρεµίας βρέθηκε να είναι χαµηλότερη σε ηλικιωµένους, µε τιµή 112ng/ml 

σε σύγκριση µε την τιµή 248ng/ml που ανιχνεύεται σε νεώτερες ηλικίες (Esler et al, 

1995, 2002). Επιπλέον σε νέους ανθρώπους τα επίπεδα της εκλυόµενης επινεφρίνης 
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διπλασιάζονται ή ακόµα και τριπλασιάζονται σε συνθήκες πνευµατικού στρες και 

ισοµετρικής ή δυναµικής άσκησης σε σύγκριση µε τους ηλικιωµένους, που φτάνουν 

µόνο το 33% της αντίστοιχης απόκρισης των νεωτέρων (Εsler et al, 1995). H 

παρούσα εργασία προτείνει πως η µειωµένη παραγωγή των στεροειδών 

DHEA/DHEAS κι Αλλοπρεγνανολόνης από την δικτυωτή ζώνη του φλοιού των 

επινεφριδίων ίσως επηρεάζει τα επίπεδα κατεχολαµινών και την αποτελεσµατικότητα 

του µυελού των επινεφριδίων ως προς την απόκριση του σε ερεθίσµατα από την 

συµπαθητική µοίρα, ειδικά κατά την γήρανση. Τα αποτελέσµατά µας επίσης 

υποδηλώνουν ότι η ενδο-επινεφριδιακή παρακρινούς φύσης ρυθµιστική ανάδροµος 

επίδραση φλοιού-µυελού βασίζεται κυρίως στην αλληλεπίδραση των στεροειδών του 

φλοιού µε τις κατεχολαµίνες του µυελού, αλληλεπίδραση που πιθανά υπόκειται σε 

δραµατικές αλλοιώσεις κατά την γήρανση. Αυτή η υπόθεση υποστηρίζεται από 

πρόσφατα πειραµατικά δεδοµένα σε ανθρώπινα φλοιοεπινεφριδιακά κύτταρα 

(κυτταρική σειρά H295R) που δείχνουν πως η Ισοπροτερενόλη  αυξάνει µε  δοσο-

εξαρτώµενο τρόπο την έκλυση της DHEA (Kosti et al, 2002). Οµοίως, η 

ισοπροτερενόλη διεγείρει την παραγωγή DHEA σε πρωτογενείς καλλιέργειες 

ανθρωπίνων εµβρυϊκών φλοιοεπινεφριδιακών κυττάρων (Breault et al, 2000).  

 H µελέτη της δράσης των Νευροστεροειδών στην έκλυση των Κατεχολαµινών 

στο σύστηµα των συµπαθητικοεπινεφριδιακών κυττάρων έχει άµεση συσχέτιση µε 

την αντι-αποπτωτική, κυτταροπροστατευτική δράση των Νευροστεροειδών στην 

οποία ήδη αναφερθήκαµε, και πιθανά αποτελεί µια εναλλακτική –ενδεχοµένως και 

παράλληλη- προστατευτική διαδικασία. Πρόσφατα πειραµατικά δεδοµένα προτείνουν 

πως τα κεντρικά παραγώµενα νευροστεροειδή δρούν εµµέσως και τροποποιητικά 

στην έκλυση κατεχολαµινών στον εγκέφαλο. Για παράδειγµα, η DHEAS είναι 

γνωστό πως ενισχύει την NMDA-επαγώµενη έκλυση νορεπινεφρίνης σε κύτταρα 

ιπποκάµπου επίµυος (Monnet et al, 1995), η DHEA αναστέλλει την ΜΡΤΡ-

επαγώµενη εξάντληση της ντοπαµίνης σε νευρώνες του ραβδωτού µυός (D’Astous et 

al, 2003) και η Αλλοπρεγνανολόνη αυξάνει την ντοπαµινεργική απόκριση στην 

µορφίνη στον επικλινή πυρήνα επίµυος (Rouge-Pont et al, 2002) αλλά και η 

εξάντλησή της από τον φλοιό εγκεφάλου επίµυος ενισχύει την στρεσογονο-

επαγώµενη έκλυση της ντοπαµίνης (Dazzi et al, 2002). Τα αποτελέσµατα µας 

συνεπικουρούν τα τελευταία, διατυπώνοντας την υπόθεση πως τα υπό µελέτη 

στεροειδή ίσως ενισχύουν άµεσα τα επίπεδα ντοπαµίνης και νοραδρεναλίνης και στον 

εγκέφαλο, συµπληρωµατικά της έµµεσης τροποποιητικής δράσης τους που είναι ήδη 
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γνωστή, µέσω ενός άµεσου παρακρινούς τρόπου. Η επαγωγή της έκλυσης αλλά και 

της παραγωγής κατεχολαµινών από τα συγκεκριµένα νευροστεροειδή ίσως 

συνεισφέρει και στις κυτταροπροστατευτικές δράσεις τους, εµπλεκοντάς τα µε αυτόν 

τον τρόπο περαιτέρω στην παθοφυσιολογία νευροεκφυλιστικών νόσων όπως η 

ασθένεια Πάρκινσον  ή η νόσος Αλζχάϊµερ. Είναι γνωστό πως η ανεπάρκεια στο 

νοραδρεναργικό σύστηµα του εγκεφάλου, προερχόµενη κυρίως από κύτταρα του 

Υποµέλανος Τόπου, παίζει καθοριστικό ρόλο στην εγκαθίδρυση κι εξέλιξη µιας 

σειράς νευροεκφυλιστικών διαταραχών µε προεξέχουσες τις νόσους Πάρκινσον κι 

Αλζχάϊµερ. Η επισήµανση πως η επαρκής λειτουργία του Υποµέλανος Τόπου ίσως 

είναι σηµαντική για την διατήρηση της ενεργότητας των ντοπαµινεργικών οδών του 

µελανοραβδωτού και µεσοµεταιχµιακού συστήµατος υποστηρίζεται από ανατοµικές, 

ηλεκτροφυσιολογικές, νευροχηµικές και συµπεριφορικές µελέτες στα ζώα, όπου η 

διατάραξη του νοραδρενεργικού συστήµατος του Υποµέλανος Τόπου οδηγεί σε 

διαφοροποίηση πολλαπλούς δείκτες ντοπαµινεργικής νευροδιαβίβασης (Marien et al, 

2004).  Είναι ενδιαφέρον επίσης, ότι τα Νευροστεροειδή επιπροσθέτως των 

προαναφερθέντων προ-επιβιωτικών σηµατοδοτικών µονοπατιών κινασών, 

χρησιµοποιούν πιθανά και το υποµεµβρανικό δίκτυο ακτίνης για να προάγουν την 

κυτταρική επιβίωση. Έχει περιγραφεί σε άλλα κυτταρικά συστήµατα, η αντι-

αποπτωτική δράση παραγόντων όπως ο Νεκρωτικός Παράγοντας Όγκων (Tumor 

Necrosis Factor alpha, TNFα) µέσω ανακατανοµής του δικτύου της ακτίνης 

(Papakonstanti and Stournaras, 2004), αλλά και η ταχεία, µη-γενωµική κινητοποίηση 

του κυτταροσκελετού από µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης στεροειδών µορίων, όπως η 

Τεστοστερόνη (Papakonstanti et al, 2003, Kampa et al, 2002) ή η ∆εξαµεθαζόνη 

(Koukouritaki et al, 1999 ). Η περιγραφείσα σε αυτή την µελέτη αντι-αποπτωτική 

δράση των Nευροστεροειδών µέσω της επαγωγής της φωσφορυλίωσης προ-

επιβιωτικών κινασών συνεπικουρεί του αντίστοιχου µηχανισµού δράσης άλλων 

κυτταρικών συστηµάτων όπου έχει δειχθεί επαγωγή της φωσφορυλίωσης κινασών 

από στεροειδή µέσω µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης κι ακόλουθη ανακατανοµή του 

δικτύου ακτίνης (Papakonstanti and Stournaras, 2002). Αποτελεί πεδίο ιδιαίτερου 

επιστηµονικού ενδιαφέροντος η διελεύκανση των σηµατοδοτικών µηχανισµών αλλά 

και των ειδικών µορίων που διαµεσολαβούν την αντι-αποπτωτική δράση των 

στεροειδών µέσω κινητοποίησης του κυτταροσκελετού, είτε µέσω των κλασικών 

ενδοκυττάριων υποδοχέων είτε µέσω νέων µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης των 

στεροειδών.  
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 Η ταχεία δράση των Νευροστεροειδών DHEA, DHEAS και 

Aλλοπρεγνανολόνης στην έκλυση των Κατεχολαµινών στα κύτταρα PC12 συνηγορεί 

στην υπόθεση της ειδικής δέσµευσής τους σε µία ή περισσότερες µεµβρανικές θέσεις. 

Η υπόθεση της ύπαρξης µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης της DHEA ενισχύεται κι 

από τις ταχείες δράσεις των ιδίων Νευροστεροειδών στην φωσφορυλίωση των προ-

επιβιωτικών κινασών και µεταγραφικών παραγόντων. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουµένως, οι ανωτέρω δράσεις των DHEA/DHEAS δεν µπορούν να αποδοθούν 

στους NMDA, GABAA ή Σίγµα 1 υποδοχείς, διότι η κυτταρική σειρά PC12 δεν 

εκφράζει ενεργούς υποδοχείς NMDA και GABAA (Saito et al, 2003, Hales & 

Tyndale, 1994). Οι ταχείες δράσεις της DHEA στα κύτταρα PC12 , αλλά και η 

οµοιότητα των δράσεων του µη-διαπερατού για την κυτταρική µεµβράνη αναλόγου 

της, DHEA-BSA, µας οδήγησε στην υπόθεση για ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων 

µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης. Επιπλέον, ένα από τα σηµαντικά ευρήµατα που 

υποστηρίζουν την ύπαρξη ειδικών µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης της DHEA είναι 

η ικανότητα του µη-διαπερατού για την κυτταρική µεµβράνη µορίου DHEA-BSA να 

ασκεί προστατευτική, αντι-αποπτωτική δράση στα κύτταρα PC12 που υπόκεινται στη 

στέρηση ορού µε µια IC50 της τάξης του 1.5nM, όµοια δηλαδή µε εκείνη της DHEA 

(1,8nM). Η δράση της DHEA-BSA επεκτείνεται και στις αντι-αποπτωτικές πρωτεϊνες 

Bcl-2. Πράγµατι η DHEA-BSA επάγει όπως και η DHEA την έκφραση των αντι-

αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-xL, αναστρέφοντας την µείωση των επιπέδων 

τους που προκαλεί η στέρηση ορού. Πειράµατα δέσµευσης κορεσµού τριτιωµένης 

DHEA σε αποµονωµένες κυτταρικές µεµβράνες από PC12 κύτταρα, έδειξαν ειδική 

πρόσδεση της DHEA µε KD: 0,9nM, η οποία οδηγείται σε κορεσµό εντός 30 λεπτών. 

Πειράµατα δέσµευσης µε ραδιοσηµασµένη DHEA έδειξαν επίσης την παρουσία 

αντίστοιχων µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης της DHEA σε αποµονωθείσες 

µεµβράνες κυττάρων ιπποκάµπου επίµυος (µε KD: 61.9nM) και του φυσιολογικού 

ανθρώπινου αναλόγου των κυττάρων PC12, τα ανθρώπινα φυσιολογικά χρωµιόφιλα 

κύτταρα (µε KD: 0.1nM). Η παρουσία ειδικών µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της 

DHEA στην πλασµατική µεµβράνη των κυττάρων PC12 επιβεβαιώθηκε µε το 

φθορίζον µόριο της DHEA-BSA-FITC. Τα ευρήµατα αυτά δείχνουν για πρώτη φορά 

την ύπαρξη σε νευρικά κύτταρα ειδικών µεµβρανικών θέσεων που προσδένουν 

εκλεκτικά και µε υψηλή χηµική συγγένεια το στεροειδές DHEA, άµεσα σχετιζόµενων 

µε τις αντι-αποπτωτικές, κυτταροπροστατευτικές ιδιότητες του.  
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 Είναι ενδιαφέρον ότι η αντι-αποπτωτική δράση της DHEA και της DHEA-

BSA στα κύτταρα PC12, αναστέλλεται πλήρως από την ΡΤΧ. Τα ευρήµατα αυτά 

υποστηρίζουν ότι η DHEA δρα ως αντι-αποπτωτικός παράγων µέσω Gi-πρωτεϊνών. 

Επιπλέον η ικανότητα των νευροστεροειδών DHEA και DHEA-BSA να 

αναστρέφουν την µείωση που προκαλεί η στέρηση ορού στην έκφραση των αντι-

αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-xL, αναστέλλεται πλήρως από την ΡΤΧ. 

Φαίνεται λοιπόν ότι η ΡΤΧ αναστέλλει όλο το σηµατοδοτικό µονοπάτι και τον κύριο 

µηχανισµό που ενεργοποιείται κατά την κυτταροπροστατευτική δράση της DHEA. 

Επιπλέον, η DHEA αυξάνει την ειδική πρόσδεση του [35S]GTPγS σε κυτταρικές 

µεµβράνες των κυττάρων PC12 µε δοσο-εξαρτώµενο τρόπο. Τα αποτελέσµατα αυτά 

συµφωνούν µε προϋπάρχουσες µελέτες συσχέτισης µεταξύ της µεµβρανικής 

δέσµευσης της DHEA και των Gi πρωτεϊνών. Πράγµατι, οι Liu και  Dillon έχουν 

πρόσφατα αναφέρει ότι η µεµβρανική πρόσδεση της DHEA στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα αορτής βοός είναι λειτουργικά συζευγµένη µε Gi πρωτεϊνες, διότι προ-

επώαση των µεµβρανών µε αντισώµατα έναντι των Gαi2 και Gαi3 υποµονάδων 

ανέστειλλε την επαγώµενη από την DHEA ενεργοποίηση της Συνθάσης του 

Μονοξειδίου του Αζώτου (ΝΟS) (Liu and Dillon, 2002). Επίσης, µεµβρανικές θέσεις 

δέσµευσης για την DHEA που συνδέονται µε την Gq/11-πρωτεϊνη έχουν ανιχνευθεί 

σε ιστιαία κύτταρα επίµυος της σειράς RBL-2H3 (Mizota et al, 2005).   

Επιπροσθέτως, βάση πρόσφατων αποτελεσµάτων που συσχετίζουν την ενεργοποίηση 

µέσω φωσφορυλίωσης της πρωτεϊνικής κινάσης Src µε άµεση αλληλεπίδραση µε την 

Gαi πρωτεϊνη (Ma et al, 2000), προτάθηκε η υπόθεση ότι η DHEA πιθανόν 

ενεργοποιεί την κινάση Src µέσω της ενεργοποίησης ενός Gi-εξαρτώµενου 

µονοπατιού (Liu and Dillon, 2002). Τα αποτελέσµατα µας επιβεβαιώνουν αυτή την 

υπόθεση. Πραγµατικά, η DHEA αλλά και η DHEA-BSA αυξάνουν εντός 5 λεπτών 

την φωσφορυλίωση της κινάσης Src, ένα φαινόµενο που αναστέλλεται πλήρως από 

την ΡΤΧ. Είναι γνωστό πως η φωσφορυλίωση-ενεργοποίηση της κινάσης PKC επάγει 

την ενεργοποίηση µέσω φωσφορυλίωσης της κινάσης Src, καταλήγοντας στην 

ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ ρυθµίζοντας άµεσα την περιοχή 

ΙΚΚ του συµπλόκου του NF-κΒ, και την επιβίωση δια αυτής της οδού των κυττάρων 

PC12 σε περιβάλλον στέρησης ορού (Wooten et al, 2000). Είναι ενδιαφέρον ότι στα 

κύτταρα PC12 η DHEA ενεργοποιεί ταχύτατα την PKCα/β, καθώς και τον 

µεταγραφικό παράγοντα NF-κΒ, µε τελικό αποτέλεσµα την αύξηση της έκφρασης  

των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2/Bcl-xL (Charalampopoulos et al, 2004). 
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 Τα πειράµατα ανταγωνισµού έδειξαν πως η δέσµευση της DHEA στις 

αποµονωµένες µεµβράνες των κυττάρων PC12 ήταν ειδική κι υψηλής συγγένειας. 

Πράγµατι, δοµικώς συγγενή στεροειδή, όπως το συνθετικό ανάλογο της 

οιστραδιόλης, η διαιθυλστιλβεστρόλη, το προγεσταγόνο ORG2058 και το πρεγνάνιο 

Αλλοπρεγνανολόνη δεν εκτοπίζουν την [3Η]DHEA, στερούµενα ικανότητας 

πρόσδεσης στις συγκεκριµένες θέσεις δέσµευσης. Ο Θειϊκός εστέρας της DHEA, η 

DHEAS, αποδείχθηκε ικανός συναγωνιστής µε µια IC50: 1.3 nM, όµοια µε αυτή της 

DHEA (1.5nM). Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι το γεγονός πως το συνθετικό 

γλυκοκορτικοειδές (ανάλογο της Κορτικοστερόνης) ∆εξαµεθαζόνη (DEX) και ο 

ενεργός µεταβολίτης της Τεστοστερόνης, η ∆ιϋδροτεστοστερόνη (DHT), έδειξαν µια 

10 φορές χαµηλότερη συγγένεια για τις µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης της DHEA, 

εκτοπίζοντας κατά 70% και 50% αντιστοίχως την πρόσδεση της [3Η] DHEA σε 

συγκέντρωση του 1 µΜ. Εντούτοις, τα δύο αυτά στεροειδή σε οποιαδήποτε 

συγκέντρωση και χρονική στιγµή ήταν ανενεργά ως προς την αντι-αποπτωτική τους 

ικανότητα στα κύτταρα PC12. Τα δύο αυτά γεγονότα (η ικανότητα πρόσδεσής τους 

στις µεµβρανικές θέσεις σύνδεσης της DHEA αλλά κι η έλλειψη αντι-αποπτωτικής 

δραστικότητας) µας οδήγησε στην υπόθεση πως πιθανόν τα δύο αυτά στεροειδή 

δρούν ως ανταγωνιστές στις συγκεκριµένες µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης. Για να 

ελέγξουµε αυτή την υπόθεση, εκθέσαµε τα κύτταρα PC12 για 30 λεπτά σε 10-6Μ  στα 

δύο αυτά στεροειδή κι ακολούθως σε συνδυασµό DHEA ή DHEA-BSA (σε 

συγκέντρωση µιας τάξης µεγέθους µικρότερη) και DHT ή DEX. Aποτέλεσµα των 

πειραµάτων αυτών ήταν η πλήρης αναστροφή του κυτταροπροστατευτικού 

χαρακτήρα των DHEA και DHEA-BSA, τόσο στο επίπεδο της µετρούµενης µε 

βιοχηµικές µεθόδους απόπτωσης αλλά και στην διεγερτική δράση των δύο αυτών 

στεροειδών στην έκφραση των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-xL, καθώς 

και στην ενεργοποίηση της προ-επιβιωτικής κινάσης Src (Charalampopoulos et al, 

2005). Συµπεραίνουµε λοιπόν, πως τα δοµικώς παρεµφερή µόρια των 

γλυκοκορτικοειδών κι ανδρογόνων προσδένονται στις µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης 

της DHEA, δρώντας ως πλήρεις ανταγωνιστές. 
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∆ιάγραµµα 4.  H δράση των Νευροστεροειδών µέσω των ειδικών 
µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης της DHEA (αλλά και των 
γλυκοκορτικοειδών κι ανδρογόνων ως ανταγωνιστών), στην 
ενεργοποίηση των ενδοκυττάριων σηµατοδοτικών µονοπατιών που 
καταλήγουν στην µεταγραφική ρύθµιση των αντι-αποπτωτικών 
πρωτεϊνών Bcl κι ακολούθως στην αναστολή της απόπτωσης, 
δράση που αναστέλλεται από την παρουσία PTX. 

 

 Πειραµατικές κι επιδηµιολογικές µελέτες δείχνουν πως η Κορτιζόλη και η 

Τεστοστερόνη εµφανίζουν νευροτοξικές δράσεις (Swaab et al, 2005). Τα 

γλυκοκορτικοειδή δείχνουν διφασικά αποτελέσµατα σε πυραµιδικούς νευρώνες 

ιπποκάµπου επίµυος: η παροδική αύξησή τους βελτιώνει τις επιδόσεις τους σε τέστ 

παροδικής µνήµης κι ενδυναµώνει την συναπτική διέγερση, ενώ η µακροχρόνια 

αύξησή τους έχει συσχετιστεί µε µειωµένη αντιληπτική ικανότητα, ατροφία 

νευρώνων και συναπτική απορύθµιση. Η αύξηση των επιπέδων των 

γλυκοκορτικοειδών κατά την γήρανση επίσης συνδέεται µε ανάπτυξη ατροφίας στον 

ιππόκαµπο (McEwen and Sapolsky,1995). Οι υποθέσεις αυτές έχουν ελεγχθεί 

πολλαπλώς σε πειραµατόζωα, δείχνοντας πως η έκθεση στα γλυκοκορτικοειδή για 
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παρατεταµένες χρονικές περιόδους στρες ήταν βλαπτική για τον εγκέφαλο, ιδιαίτερα 

σε γηρασµένα ζώα, επηρεάζοντας κυρίως την περιοχή του ιπποκάµπου (McEwen, 

2005, 1999a, 1999b, Lupien et al, 1999). Οι νευρώνες του ιππόκαµπου 

ανταποκρίνονται ιδιαίτερα σε εµπειρίες άγχους (stress). Τα στεροειδή που 

παράγονται στα επινεφρίδια, µε προεξέχοντα τα γλυκοκορτικοειδή, συσχετίζονται 

αφενός µε το άγχος ως τελικά προϊόντα του άξονα Υποθάλαµος – Υπόφυση – 

Επινεφρίδια (ΥΥΕ) που κινητοποιείται κάτω από αγχογόνα ερεθίσµατα, αφετέρου µε 

την λειτουργία του ιππόκαµπου. Έχουν ανιχνευθεί διάφοροι υπότυποι υποδοχέων των 

στεροειδών στον ιστό αυτό (ΜcEwen, 2005, 1999), τα δε στεροειδή, διαµεσολαβούν 

µια ποικιλία δράσεων στην διεγερσιµότητα, νευροχηµεία και την δοµή του ιστού. Ο 

Landfield και αργότερα ο Sapolsky παρείχαν ενδείξεις για την συµµετοχή των 

ορµονών αυτών στην γήρανση του ιππόκαµπου, οδηγώντας στην διατύπωση της 

«υπόθεσης του καταρράκτη γλυκοκορτικοειδών» (Sapolsky R.M., 1986). Συνεχής 

έκθεση στα γλυκοκορτικοειδή ή σε στρεσογόνα ερεθίσµατα (που επίσης αυξάνουν τα 

επίπεδα των γλυκοκορτικοειδών) προκαλεί νευροεκφυλιστική απώλεια των 

πυραµιδικών νευρώνων, µείωση του όγκου του ιππόκαµπου και µειωµένο αριθµό 

κυττάρων στις περιοχές CA1 και CA3, ακολουθούµενη από απώλεια µνήµης 

(Sapolsky 1986, Sapolsky et al, 1986). Επίσης, το µεγαλύτερο ποσοστό της 

νευροτοξικότητας στην µελανοραβδωτή ντοπαµινεργική περιοχή και του 

νευροεκφυλισµού στην νόσο του Πάρκινσον που παρατηρείται στους άρρενες 

(Marder et al, 1996) οφείλεται στις νευροτοξικές ιδιότητες της τεστοστερόνης. Σε 

πρόσφατες µελέτες η τεστοστερόνη έχει δειχθεί πως διαδραµατίζει εξόχως βλαπτικό 

ρόλο σε ισχαιµικές βλάβες σε µοντέλα εστιακής ισχαιµίας, ενώ παράλληλα η 

αποµάκρυνση της τεστοστερόνης είχε ως αποτέλεσµα την ενεργοποίηση 

νευροπροστατευτικών διαδικασιών, που επίσης θα µπορούσαν να εξηγήσουν τις 

φυλετικές διαφορές τέτοιων βλαβών (Yang et al, 2002). Τα ευρήµατα µας προτείνουν 

πως ένα µέρος των νευροτοξικών δράσεων των γλυκοκορτικοειδών και της 

τεστοστερόνης ίσως οφείλεται στις ανταγωνιστικές τους ιδιότητες ως προς την 

ενδογενή νευροπροστατευτική ορµόνη DHEA. Η µείωση των επιπέδων της DHEA  

κατά την γήρανση, ίσως ενδυναµώνει αυτή την αρνητική ρύθµιση των 

γλυκοκορτικοειδών και της τεστοστερόνης, καθιστώντας τους γηρασµένους νευρώνες 

πιο ευπαθείς στην γλυκοκορτικοειδική κι ανδρογονική τοξικότητα. Επιπροσθέτως, η 

νευροτοξικότητα των γλυκοκορτικοειδών είναι πιθανά περισσότερο εµφανής σε 

ηλικιωµένους ή ασθενείς της νόσου Αλζχάϊµερ, αφού τα επίπεδα της κορτιζόλης στο 
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εγκεφαλονωτιαίο υγρό αυξάνονται τόσο κατά την φυσιολογική γήρανση όσο και στα 

σχετικά πρώϊµα στάδια της προαναφερθείσας νόσου (Swaad et al, 1994, Umegaki et 

al, 2000). 
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∆ιάγραµµα 5. Οι αναλογίες των επιπέδων Κορτιζόλης (CORT) 
και ∆ιϋδροεπιανδροστερόνης (DHEA) στην ενήλικη ζωή αλλά 
και κατά την γήρανση, καθώς και οι σχέσεις των επιπέδων τους 
µε την εµφάνιση κυτταροτοξικών ή κυτταροπροστατευτικών 
δράσεων αντιστοίχως. 

 

 Πρόσφατα έχουν αναφερθεί άµεσες, µη-γενωµικές δράσεις µιας πλειάδας 

άλλων στεροειδών ορµονών (Gametchu et al, 1999, Levin 2002, Farach-Carson et al, 

2003, Wildstrom & Dillon, 2004). Στις µέρες µας µόνο ο υποδοχέας της 

Προγεστερόνης έχει χαρακτηριστεί πλήρως και κλωνοποιηθεί (πρόκειται για ένα 

µεµβρανικό υποδοχέα που ανήκει στην κατηγορία των συνδεόµενων µε G-πρωτεϊνες 

υποδοχέων, γενετικά διάφορο µε τον κλασσικό ενδοκυττάριο υποδοχέα της 

Προγεστερόνης) (Falkenstein et al, 1996, Zhu et al, 2003a, b). Μια σειρά µελετών 

προτείνει πλέον την ύπαρξη µεµβρανικών θέσεων σύνδεσης για τα περισσότερα 

στεροειδή, που πιθανόν µάλιστα να ανήκουν στην κατηγορία των συνδεόµενων µε G-

πρωτεϊνες. Ειδικότερα, µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης έχουν αναφερθεί για τα 

οιστρογόνα (Pietras and szego, 1977, Alexaki et al, 2004), και για τα ανδρογόνα 
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(Benten et al, 1999, Kampa et al, 2002, 2005, Hatzoglou et al, 2005, Papakonstanti et 

al, 2003). Ωστόσο δεν έχει ακόµα χαρακτηριστεί η δοµή τους.  

 Η παρούσα ερευνητική εργασία έδειξε πως τα Νευροστεροειδή DHEA, 

DHEAS και Αλλοπρεγνανολόνη ασκούν αντι-αποπτωτικές δράσεις στα κύτταρα του 

συµπαθητικοεπινεφριδιακού συστήµατος όπως η κυτταρική σειρά PC12, και 

αποσαφήνισε αρκετούς από τους µοριακούς µηχανισµούς που διαµεσολαβούν αυτή 

την δράση.  

 Η παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή αποτέλεσε µέρος του Προγράµµατος 

ΠΕΝΕ∆ 2001 (Σεπτέµβριος 2002 – Αύγουστος 2005), µε τίτλο έργου: «∆ιερεύνηση 

των µηχανισµών της δράσης των Νευροστεροειδών ως νευροπροστατευτικών 

παραγόντων: σύνθεση νέων Νευροστεροειδών µε υψηλή νευροπροστατευτική και 

περιορισµένη ενδοκρινική δραστηριότητα.» (Κοινοτικό Πλαίσο Στήριξης 2000-2006 

– Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) Άξονας 8,  Μέτρο 8.3, 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας). Ένας εκ των 

στόχων του Προγράµµατος αποτέλεσε και η ανάπτυξη και φαρµακολογική ανάλυση 

νέων συνθετικών αλλά κι άλλων στεροειδών που αποτελούν ενδιάµεσους µεταβολίτες 

των βιοσυνθετικών µονοπατιών των ανωτέρω Νευροστεροειδών, ώστε να 

διερευνηθούν οι απαραίτητες δοµικές ιδιότητες που είναι υπεύθυνες για τις  

κυτταροπροστατευτικές δράσεις. Σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οργανικής και 

Φαρµακευτικής Χηµείας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και των ερευνητών Ν. 

Αυλωνίτη και ∆ρ. Θ. Καλογεροπούλου, συντέθησαν νέα στεροειδή µόρια µε 

συγκεκριµένες υποκαταστάσεις σε θέσεις σηµαντικές στο µόριο των στεροειδών, 

όπως οι άνθρακες στις θέσεις 3, 7 και 17 (C3, C7, C17) ή ο διπλός δεσµός µεταξύ του 

άνθρακα 4 και 5 (C4-C5). Τα νεοσυντιθέµενα αυτά στεροειδή αλλά και στεροειδή 

του εµπορίου ελέγχθησαν για την αντι-αποπτωτική τους ικανότητα στο καλά 

µελετηµένο ήδη σύστηµα των κυττάρων PC12 και στην απόπτωση που επάγεται από 

στέρηση ορού. 

 Τα αποτελέσµατα των µελετών αυτών έδειξαν ότι η αντι-αποπτωτική δράση 

των Νευροστεροειδών απαιτεί συγκεκριµένες δοµικές διαµορφώσεις:  3β-ΟΗ-∆5 για 

τα ανδροστένια και 3α-ΟΗ για τα Πρεγνάνια. Πράγµατι, τα 3-κετο-∆4 ή τα 

υδροξυλιωµένα στον C7 ανδροστένια και τα 3β πρεγνάνια δεν ήταν δραστικά. 

Αναλυτικότερα, οι αντι-αποπτωτικές ιδιότητες των ανδρογονικών στεροειδών που 

ελέγχθηκαν συγκριτικά µε την DHEA έχουν συγκεκριµένες δοµικές απαιτήσεις που 

συνοψίζονται στα εξής: α) οι διαµορφώσεις 3α-OH, 3β-Cl, 3-keto, 11-keto, 16-keto, 
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16-Br, ∆4 (διπλός δεσµός µεταξύ των ανθράκων C4-C5) ήταν ανενεργές ως προς την 

προστασία των κυττάρων PC12. Έτσι τα στεροειδή  5-androsten-3α-ol-17-one, 5-

androsten-3β-chloro-17-one, 5-androsten-3,17-dione, 5-androsten-3β-ol-11,17-dione, 

5-androsten-3β-ol-16-one, 5-androsten-16α-bromo-3β-ol-17-one, Τεστοστερόνη, 

Τεστοστερόνη-BSA και 4-androsten-3β-ol-17-one δεν µείωσαν την επαγώµενη από 

τροφική στέρηση απόπτωση στα κύτταρα PC12. β)η υδροξυλίωση στους άνθρακες  

C7 (7α- hydroxy-DHEA, 7β-hydroxy-DHEA), C11 (5-androsten-3β,11β-diol-17-one), 

C16 (5-androsten-3β,16α-diol-17-one) ή C17 (hermaphrodiol, 5-androsten-17α-

methyl-3β,17β-diol, 5-androsten-17α-ethynyl-3β,17β-diol) είχε ως αποτέλεσµα την 

απώλεια της αντι-αποπτωτικής ικανότητας γ) οι διαµορφώσεις 17-CMO (5-androsten-

3β-ol-17-one 17-O-CMO), 17-NH2 (5-androsten-17β-amino-3β-ol) και 17-one 

ethyleneketal (5-androsten-3β-ol-17-one ethyleneketal) ήταν επίσης ανενεργές.και 

τέλος δ) οι διαµορφώσεις 17-carboxylic acid (5-androsten-3β-ol-17β-carboxylic acid) 

(Α6S) και ∆16 (διπλός δεσµός µεταξύ C16-C17) (5,16-androsten-3β-ol) (A10S) 

έδειξαν µερικώς αντι-αποπτωτικές δράσεις, ασθενέστερες εκείνης της DHEA Επίσης, 

µια σειρά συνθετικών πρεγνανίων (TCCSs) έδειξαν µερική ικανότητα προστασίας 

των κυττάρων από την απόπτωση. Είναι ενδιαφέρον ότι ένα συνθετικό 

νευροστεροειδές, το TC50, έχει ισχυρότερες αντι-αποπτωτικές δράσεις από την 

DHEA (IC50: 0.087nM σε σύγκριση µε την IC50 της DHEA: 1nM). Το ανωτέρω µόριο 

πρσδένεται στις µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης της DHEA (KD της τάξης του pM) 

και δρα µε τον ίδιο µηχανισµό της DHEA, επάγωντας τις αντι-αποπτωτικές πρωτεϊνες 

Bcl-2. Το συνθετικό αυτό µόριο πιθανώς στερείται των κλασσικών οιστρογονικών 

και ανδρογονικών αποτελεσµάτων, και δεν αποτελεί υπόστρωµα των ενζύµων 3β- και 

17β- υδροξυστεροειδο-δεϋδρογονασών (3β- and 17β-hydroxysteroid 

dehydrogenases). Τα αποτελέσµατα αυτά υποδηλώνουν ότι το νεοσυντιθέν ανάλογο, 

TC50, ίσως είναι ένα πρότυπο µόριο για την περαιτέρω  σύνθεση δραστικών 

Νευροστεροειδικών αναλόγων µε νευροπροστατευτικές ιδιότητες, απαλλαγµένων 

από τα ενδοκρινικά χαρακτηριστικά µετά την µετατροπή τους σε οιστρογόνα ή 

ανδρογόνα. 

 Η in vitro  αξιολόγηση και ανάδειξη των δραστικότερων Νευροστεροειδών 

επεκτείνεται τώρα και σε in vivo συνθήκες µε την χρήση πειραµατοζώων. Οι προς 

µελέτη ουσίες χορηγούνται ενδοπεριτοναικά άπαξ ηµερήσια (0.5-1 mg/Kg βάρους) 

για διάφορα χρονικά διαστήµατα σε µυες, στους οποίους θα έχει γίνει πειραµατικά 
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πρόκληση Εγκεφαλοµυελίτιδας (Experimental Allergic Encephalomyelitis, EAE) ή 

εστιακή στο ΚΝΣ Ισχαιµία (Focal Ischemia). 

 - 320 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Abbracchio M, Ongini E, Memo M. Disclosing apoptosis in the CNS. TIPS 

20:129-136, 1999 

2. Agranoff GJ, Albers BW, Wayne R. Uhler MD., Basic Neurochemistry, 

Molecular, Cellular, and Medical Aspects. 6th ed. Siegel. Philadelphia: Lippincott, 

Williams & Wilkins; c1999.  

3. Akwa Y., Sananes N, Gouezou M., Robel P., Baulieu E.E, Le Goascogne C., 

Astrocytes and neurosteroids: metabolism of pregnenolone and 

dehydroepiandrosterone regulation by cell density. J. Cell Biol. 121 (1993) 135–143. 

4.  Akwa, Y., Young, J., Kabbadj, K., Sancho, M.J., Zucman, D., Vourc’h, C., et 

al., 1991. Neurosteroids: biosynthesis, metabolism and function of pregnenolone and 

dehydroepiandrosterone in the brain. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 40, 71–81. 

5. Alberts, Bruce; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, 

Keith; Walter, Peter. Molecular Biology of the Cell. 4th ed.New York: Garland 

Publishing; 2002.  

6. Alexaki V.I, Charalampopoulos I, Kampa M, Vassalou E, Theodoropoulos P, 

N. Stathopoulos EN, Hatzoglou A, Gravanis A, Castanas E. (2005). Estrogen exert 

neuroprotective effects via membrane estrogen receptors and rapid Akt/NOS 

activation. FASEB J. 18:1594-1597 

7. Allsopp, T. E., Wyatt, S., Paterson, H. F., and Davies, A. M. (1993). The proto-

oncogene bcl-2 can selectively rescue neurotrophic factor-dependent neurons from 

apoptosiς. Cell 73, 295-307. 

8. Alnemri, E. S., Robertson, N. M., Fernandes, T. F., Croce, C. M., and Litwack, 

G. (1992). Overexpressed full-length human BCL2 extends the survival of 

baculovirus-infected Sf9 insect cells. Proc Natl Acad Sci U S A 89, 7295-9. 

9. Ameisen JC, Pleskoff O, LelievreD,  De Bels F. Subversion of cell survival and 

cell death: viruses as enemies, tools, teachers and allies. Cell Death and 

Differentiation (2003) 10, S3 - S6 

10. Ameisen JC. On the origin, evolution, and nature of programmed cell death: a 

timeline of four billion years. Cell Death and Differentiation, (2002) 9, 367-393 

11. Anderson E, Selig M, Lee GY, Little B 1988 An in vitro study of the effects of 

androgens on the cytoskeleton of ovarian granulosa cells with special reference to 

actin. Tissue Cell 20:855-874 

12. Antalikova, L., Kren, V., Kasparek, R., and Bila, V. (1989). Patterns of 

physiological cell death and mitoses in the apical ectodermal ridge in 

 - 322 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

normodactylous and polydactylous rat limb buds. A quantitative evaluation. Folia 

Biol (Praha) 35, 339-46. 

13. Aragno, M., Mastrocola, R., Brignardello, E., Catalano, M., Robino, G., Manti, 

R., Parola, M., Danni, O., & Boccuzzi, G. (2002). Dehydroepiandrosterone 

modulates nuclear factor-kappaB activation in hippocampus of diabetic rats. 

Endocrinology 143, 3250-3258.   

14. Ashe, P.C. and Berry, M.D. (2003). Apoptotic signaling cascades. Prog. 

NeuroPhychopharm.& Biol. Phych. 27:199-214. 

15. Asligul Yalcin, Elena Koulich, Salah Mohamed, Li Liu and Santosh R. 

D’Mello. Apoptosis in cerebellar granule neurons is associated with reduced 

interaction between CREB-binding protein and NF-kB. J Neurochem., 2003, 84, 

397–408 

16.   Aunis D, Bader MF 1988 The cytoskeleton as a barrier to exocytosis in 

secretory cells. J. Exp. Biol. 139:253-266. 

17. Azcoitia, I., Leonelli, E., Magnaghi, V., Veiga, S., Garcia-Segura, L.M., 

Melcangi, R.C., 2003. Progesterone and its derivatives dihydroprogesterone and 

tetrahydroprogesterone reduce myelin fiber morphological abnormalities and myelin 

fiber loss in the sciatic nerve of aged rats. Neurobiol. Aging 24, 853–860. 

18. Bastianetto, S., Ramassamy, C., Poirier, J., & Quirion, R. (1999) 

Dehydroepiandrosterone (DHEA) protects hippocampal cells from oxidative stress-

induced damage.Brain Res. Mol. Brain Res. 66, 35-41 

19. Batistatou, A., Merry, D. E., Korsmeyer, S. J., and Greene, L. A. (1993). Bcl-2 

affects survival but not neuronal differentiation of PC12 cells.J Neurosci 13, 4422-8. 

20. Baulieu E.E. Neurosteroids: of the nervous system, by the nervous system, for 

the nervous system. Recent Prog. Horm. Res. 52 (1997) 1 – 32. 

21. Baulieu EE,  Baulieu EE, Thomas G, Legrain S, Lahlou N, Roger M, Debuire 

B, Faucounau V, Girard L, Hervy MP, Latour F, Leaud MC, Mokrane A, Pitti-

Ferrandi H, Trivalle C, de Lacharriere O, Nouveau S, Rakoto-Arison B, Souberbielle 

JC, Raison J, Le Bouc Y, Raynaud A, Girerd X, Forette F. Dehydroepiandrosterone 

(DHEA), DHEA sulfate and aging: contribution of the DHEage study to a 

sociobiomedical issue. Proc Natl Acad Sci USA 97:4279-4284, 2000 

22. Baulieu EE, Robel P 1998 Dehydroepiandrosterone (DHEA) and 

dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS) as neuroactive neurosteroids. Proc Natl 

Acad Sci USA 95:4089–4091 

 - 323 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

23. Baulieu EE, Robel P, Schumacher M. Neurosteroids: beginning of the story. Int 

Rev Neurobiol 2001;46:1-32 

24.  Baulieu, E.E., 1991. Neurosteroids: a new function in the brain. Biol. Cell 71, 

3–10. 

25. Baulieu, E.E., Robel, P., 1990. Neurosteroids: a new brain function J. Steroid 

Biochem. Mol. Biol. 37, 395–403. 

26. Be´langer A, Candas B, Dupont A, Cusan L, Diamond P, Gomez JL, Labrie F 

1994. Changes in serum concentrations of conjugated and unconjugated steroids in 

40- to 80-year old men. J Clin Endocrinol Metab 79:1086–1090. 

27. Beaujean D, Do-Rego JL, Galas L, Mensah-Nyagan AG, Fredriksson R, 

Larhammar D, Fournier A, Luu-The V, Pelletier G Vaudry H 2002 Neuropeptide Y 

Inhibits the Biosynthesis of Sulfated Neurosteroids in the Hypothalamus through 

Activation of Y1 Receptors Endocrinology 143:1950-1963 

28. Beaujean D, Mensah-Nyagan AG, Do-Rego JL, Luu-The V, Pelletier G, 

Vaudry H 1999 Immunocytochemical Localization and Biological Activity of 

Hydroxysteroid Sulfotransferase in the Frog Brain J Neurochem 72: 1471-4159 

29. Bechman I, Mor G, Nilsen J, Eliza M, Nitech R, Naftolin F. Fas is expressed in 

the normal rat and human brain. Glia 27:62-74, 2000 

30. Beer B, Franz G, Schopf M, Reindl M, Zegler B, Poewe W, Kampfl A. 

Expression of Fas and FasL after experimental traumatic brain injury in the rat. J 

Cereb Blood Flow Metab 20:669-677, 2000 

31. Bélanger, A., Candas, B., Dupont, A., Cusan, L., Diamond, P., Gomez, J.L., & 

Labrie, F. (1994) J. Clin. Endocrinol. Metab. 79, 1086–1090. 

32. Belelli D, Bolger MB, Gee KW. Anticonvulsant profile of the progesterone 

metabolite 5u-pregnan-3u-ol-20-one. Eur J Pharmacol 1989; 166:325-9. 

33. Belloni, A. S., Mazzocchi, G., Meneghelli, V., and Nussdorfer, G. G. (1978). 

Cytogenesis in the rat adrenal cortex: evidence for an ACTH-induced centripetal cell 

migration from the zona glomerulosa, Arch Anat Histol Embryol 61, 195-205. 

34. Benten WP, Lieberherr M, Giese G, Wrehlke C, Stamm O, Sekeris CE, 

Mossmann H, Wunderlich F. Functional testosterone receptors in plasma membranes 

of T cells. FASEB J. 1999 13:123-33. 

35. Berg, Jeremy M.; Tymoczko, John L.; and Stryer, Lubert. Biochemistry. New 

York: W. H. Freeman and Co.; 2002. 

 - 324 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

36. Bergeron R, de Montigny C, Debonnel G. Potentiation of neuronal NMDA 

response induced by dehydroepiandrosterone and its suppression by progesterone: 

Effects mediated via sigma receptors. J Neurosci 1996; 16: 1193–1202. 

37. Bernardi, F., Salvestrone, C., Casarosa, E., Nappi, R.E., Lanxone, A., Luisi, S., 

Purdy, R.H., Petraglia, F., & Genazzani, A. (1998) Eur. J. Endocrinol. 138, 316-

321 

38. Berne R.M., Levy M.N.  Αρχές Φυσιολογίας, vol. II, 2003.  

39. Berne R.M., Levy M.N. Αρχές Φυσιολογίας, vol. I, 2003.  

40. Bitran D, Foley M, Audette D, Leslie N, Frye CA . Activation of peripheral 

mitochondrial benzodiazepine receptors in the hippocampus stimulates 

allopregnanolone synthesis and produces anxiolytic-like effects in the rat. 

Psychopharmacology 151:64-71, 2000   

41. Bitran D, Hilver RJ, Kellogg CK. Anxiolytic effects of 3(xhydroxy-5u(8)-

pregnan-20-one: endogenous metabolites of progesterone that are active at the 

GABAn receptor. Brain Res 1991;561 :157-61. 

42. Bitran D, Kellogg CK, Hilvers RJ. Treatment with an anabolic- androgenic 

steroid affects anxiety-related behaviour and alters the sensitivity of cortical GABAA 

receptors in the rat. Horm Behav 1993; 27:568-83. 

43. Blumer, K. J., and Johnson, G. L. (1994). Diversity in function and regulation 

of MAP kinase pathways. Trends Biochem Sci 19, 236-40. 

44. Bologa L, Sharma J, Roberts E. Dehydroepiandrosterone and its sulfated 

derivative reduce neuronal death and enhance astrocytic differentiation in brain cell 

cultures. J Neurosci Res 1987; 17: 225–234 

45. Bonni, A. et al. Cell survival promoted by the Ras-MAPK signaling pathway 

by transcription dependent and-independent mechanisms. Science 286, 1358–1362 

(1999). 

46. Booth RG, Wyrick SD, Baldessarini RJ, Kula NS, Myers AM, Mailman RB. 

New sigma-like receptor recognized by novel phenylaminotetralins: Ligand binding 

and functional studies. Mol Pharmacol 1993; 44: 1232–1239. 

47. Bornstein SR, Gonzalez-Hernandez JA, Ehrhart-Bornstein M, Adler G, 

Scherbaum WA 1994 Intimate contact of chromaffin and cortical cells within the 

human adrenal gland forms the cellular basis for important intraadrenal interactions. 

J Clin Endocrinol Metab. 78:225-232. 

 - 325 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

48. Bowlby MR. Pregnenolone sulfate potentiation of N-methyl-D-aspartate 

receptor channels in hippocampal neurons. Mol Pharmacol 1993; 43: 813–819. 

49. Breault L, Yon L, Montero M, Chouinard L, Contesse V, Delarue A, Lehoux 

JG, Vaudry H, Gallo-Payet N 2000 Occurrence and effect of PACAP in the human 

fetal adrenal gland. Ann NY Acad Sci  921:429-433 

50. Bredt DS. Endogenous nitric oxide synthesis: biological functions and 

pathophysiology. Free Radic Res 31:577-596, 1999 

51. Brewer G. J. Isolation and culture of adult rat hippocampal neurons. J 

Neuroscince Methods 71:143-155, 1997 

52. Britan, D., Purdy RH, Kellogg CK. (1993) Anxiolytic effect of progesterone is 

assosiated with increases in cortical allopregnanalone and GABAA  receptor function. 

Pharmacol. Biochem. Behav. 45, 423-428. 

53. Briton, R. D. (1994) The neurosteroid 3 α-hydroxy-5 α-pregnan-20-one induces 

cytoarchitectural regression in cultured fetal hippocampal neurons. J. Neurosci. 14, 

2763-2774. 
54. Cameron H.A., Gould E. The control of neuronal birth and survival. In : Shaw 

CA, Ed. Receptor Dynamics in Neural Development. New York: CRC Press, 1996: 

141-157 

55. Cano, E., and Mahadevan, L. C. (1995). Parallel signal processing among 

mammalian MAPKs.  Trends Biochem Sci 20, 117-22. 

56. Cardounel, A., Regelson, W., & Kalimi, M. (1999) Dehydroepiandrosterone 

protects hippocampal neurons against neurotoxin-induced cell death: mechanism of 

action. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 22, 145–149. 

57.  Cascio C, Guarneri R, Russo D, De Leo G, Guarneri M, Piccoli F, Guarneri P. 

Pregnenolone sulfate, a naturally occurring excitatoxin involved in delayed retinal 

cell death. J Neurochem 74:1280-2391, 2000 

58. Cascio C, Prasad VV, Lin YY, Lieberman S, Papadopoulos V. : Detection of 

P450c17-independent pathways for dehydroepiandrosterone (DHEA) biosynthesis in 

brain glial tumor cells. Proc Natl Acad Sci U S A 1998 Mar 17;95(6):2862-7 

59. Cecconi, F., Alvarez-Bolado, G., Meyer, B. I., Roth, K. A. & Gruss, P. Apaf1 

(CED-4 homolog) regulates programmed cell death in mammalian development. 

Cell 94, 727–737 (1998). 

 - 326 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

60. Chan, J.R., Phillips, L.J., Glaser, M., 1998. Glucocorticoids and progestins 

signal the initiation and enhance the rate of myelin formation. Proc. Natl. Acad. Sci. 

U.S.A. 95, 10459–10464. 

61. Chang L, Karin M 2001 Mammalian MAP kinase signalling cascades. Nature 

410:37-40 

62. Chao H.M., Randall R.S., Li Yun MA, McEwen B. Adrenal steroid regulation 

of Neurotrophic Factor Expression in the Rat Hippocampus. Endocrinology 159(7): 

3112-3118, 1998 

63. Charalampopoulos I, Alexaki IV, Lazaridis I., Dermitzaki E, Avlonitis N, 

Calogeropoulou T, Margioris A, Castanas E, Gravanis A. The neuroprotective effect 

of Dehydroepiandrosterone is mediated via specific G-protein-coupled membrane 

binding sites. The FASEB Journal, In press,  2005. 

64. Charalampopoulos I, Dermitzaki E, Vardouli L, Tsatsanis C, Stournaras C, 

Margioris A, Gravanis A. (2005) Dehydroepiandrosterone and allopregnanolone 

directly stimulate catecholamine production via induction of tyrosine hydroxylase 

and secretion by affecting actin polymerization. Endocrinology 146:3309-3318. 

65. Charalampopoulos I, Tsatsanis C,  Dermitzaki E, Alexaki I, Castanas E, 

Margioris AN, Gravanis A. (2004). Dehydroepiandrosterone and allopregnanolone 

protect sympathoadrenal cells against apoptosis, via Bcl-2 antiapoptotic proteins. 

Proc Natl Acad Sci USA, 101:8209-8214 

66. Charmandari E, Tsigos C, Chrousos G. Endocrinology of the stress response. 

Annu Rev Physiol. 2005;67:259-84. 

67.  Chatzaki E, Charalampopoulos I, Leontidis C, Mouzas IA, Tzardi M, Tsatsanis 

C, Margioris AN, Gravanis A. Urocortin in human gastric mucosa: relationship to 

inflammatory activity.” J Clin Endocrinol Metab 2003 Jan;88(1):478-83 

68. Chatzaki E, Margioris AN, Gravanis A. Expression and regulation of 

corticotropin-releasing hormone binding protein (CRH-BP) in rat adrenals. J 

Neurochem 2002 Jan;80(1):81-90 

69. Chittenden, T., Flemington, C., Houghton, A. B., Ebb, R. G., Gallo, G. J., 

Elangovan, B., Chinnadurai, G., and Lutz, R. J. (1995). A conserved domain in Bak, 

distinct from BH1 and BH2, mediates cell death and protein binding functions, 

EΜΒΟ J 14, 5589-96. 

70. Clem, R.J., Cheng, E.H., Karp, C.L., Kirseh, D.G., Ueno, K., Takahashi, A., 

Kastan, M.B., Griffin, D.E., Earnshaw, W.C., Veliuona, M.A., Hardwick, J.M., 

 - 327 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1998. Modulation of cell death by Bcl-xL through caspase interaction. Proc. Natl. 

Acad. Sci. U.S.A. 95, 554-559. 

71. Compagnone N.A, Bulfone A., Rubenstein J.L.R., Mellon S.H.. Steroidogenic 

enzyme P450c17 is expressed in the embryonic central nervous system. 

Endocrinology 136 (1995) 5212–5223. 

72.  Compagnone N.A., Zhang P., Vigne J.L, Mellon S.H. Novel role for the 

nuclear phosphoprotein SET in transcriptional activation of P450c17 and initiation 

of neurosteroidogenesis, Mol. Endocrinol. 14 (2000) 875–888. 

73. Compagnone NA, Mellon SH. Dehydroepiandrosterone: a potential signalling 

molecule for neocortical organization during development.Proc Natl Acad Sci U S A 

1998 Apr 14; 95(8):4678-83 

74. Compagnone NA, Salido E, Shapiro LJ, Mellon SH: Expression of steroid 

sulfatase during embryogenesis. Endocrinology 1997 Nov;138(11):4768-73 

75. Compagnone NA. and. Mellon SH, Neurosteroids: Biosynthesis and Function 

of These Novel Neuromodulators Frontiers in Neuroendocrinology 21, 1–56 (2000) 

76. Compagnone, N.A., Bulfone, A., Rubenstein, J.L.R., Mellon, S.H., 1995a. 

Expression of the steroidogenic enzyme P450scc in the central and peripheral 

nervous systems during rodent embryogenesis. Endocrinology 136, 2689–2696. 

77. Cooke PH, Poisner AM 1979 The role of cytoskeleton in adrenomedullary 

secretion. Methods Achiev Exp Pathol 9:137-146. 

78. Cornillie, F. J., Vasquez, G., and Brosens, I. (1985). The response of human 

endometriotic implants to the anti-progesterone steroid R 2323: a histologic and 

ultrastructural study Pathol Res Pract  180, 647-55. 

79. Corpechot C, Robel P, Axelson M, Sjovall J, Baulieu EE. Characterization and 

measurement of dehydroepiandrosterone sulfate in rat brain. Proc Natl Acad Sci U S 

A 1981 Aug;78(8):4704-7 

80. Corpechot C, Young J, Calvel M, Wehrey C, Veltz JN, Touyer G, Mouren M, 

Prasad VV, Banner C, Sjovall J, et al. Neurosteroids: 3 alpha-hydroxy-5 alpha-

pregnan-20-one and its precursors in the brain, plasma, and steroidogenic glands of 

male and female rats. Endocrinology 1993 Sep;133(3):1003-9 

81.  Corpéchot, C., Robel, P., Lachapelle, F., Baumann, N., Axelson, M.,Sjovall, J., 

Baulieu, E.E., 1981. Dehydroepiandrosterone libre et sulfo-conjugee dans le cerveau 

de souris dysmyeliniques. C. R. Acad. Sci. Paris 292, 231–234.  

 - 328 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

82. Corre I, Baumann N, Hermouet S. Regulation by Gi2 proteins of v-fos-induced 

proliferation and transformation via Src-kinase and STAT3. Oncogene 1999, 

18:6335-6342. 

83. Cottrel, G.A., Lambert, J. J.& Peters, J. A. 1987. Modulation of GABAA 

receptor activity by alfaxalone. Br J Pharmacol 90, 491-500.   

84. Couture S, Debonnel G. Modulation of the neuronal response to N-methyl-D-

aspartate by selective sigma-2 ligands. Synapse 1998; 29: 62–71. 

85.  Crawley JN, Glowa JR, Majewska MD, Paul SM. Anxiolytic activity of an 

endogenous adrenal steroid. Brain Res 1986; 398:382-5. 

86. Creedon, D. J., Johnson, E. M., and Lawrence, J. C. (1996). Mitogen-activated 

protein kinase-independent pathways mediate the effects of nerve growth factor and 

cAMP on neuronal survival. J Biol Chem 271, 20713-8. 

87. D’Astous M, Morissette M, Tanguay B, Callier S DiPaolo T 2003 

Dehydroepiandrosterone (DHEA) such as 17beta Estradiol prevents MPTP-induced 

dopamine depletion in mice. Synapse 47:10-14. 

88. Dar, D. E. & Zinder, O. 1998. Short-term effect of steroids on catecholamine 

secretion from bovine adrenal medulla chromaffin cells. Neuropharmacology 36, 

17783-1788. 
89. Darnaudery M, Koehl M, Piazza PV, Le Moal M, Mayo W. Pregnenolone 

sulfate increases hippocampal acetylcholine release and spatial memory. Brain Res 

852:173-182 

90. Datta, S. R., Brunet, A. & Greenberg, M. E. Cellular survival: a play in three 

Akts. Genes Dev. 13, 2905–2927 (1999). 

91.  Datta, S.R. and M.E. Greenberg. 1998. Molecular mechanisms of neuronal 

survival and apoptosis. In Hormones and signaling (Ed. B. O’Malley), pp. 257-305, 

Academic Press, San Diego, CA. 

92. Dazzi L, Serra M, Vacca G, Ladu S, Latrofa A, Trapani G Biggio G 2002 

Depletion of cortical Allopregnanolone potentiates stress-induced increase in cortical 

dopamine output. Brain Res 932:135-139 

 - 329 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

93. Demirgoren, S., Majewska, M.D., Spiva, C. E. & London, E. D. 1991.  

Receptor binding and electrophysiological effects of dehydroepiandrosterone- 

sulfate, an antagonist of the GABAA receptor. Neuroscience 45, 127-135. 
94. Dermitzaki E, Gravanis A, Venihaki M, Stournaras C, Margioris A 2001 

Opioids suppress basal and nicotine-induced catecholamine secretion via a 

stabilizing effect on actin filaments. Endocrinology 142:2022-2031 

95. Dermitzaki E, Tsatsanis C, Gravanis A, Margioris A. 2002 Corticotropin-

releasing Hormone Induces Fas Ligand Production and Apoptosis in PC12 Cells via 

Activation of p38 Mitogen-activated Protein Kinase. J. Biol. Chem., 277:12280-

12287 

96. Dermitzaki I, E. Chatzaki E, Gravanis A, Margioris A. Opioids transiently 

prevent activation of apoptotic mechanisms following short periods of serum 

deprivation. J Neurochem, 74:960-969   

97. Désarnaud, F., Do Thi AN, Brown AM, Lemke G, Suter U, Baulieu EE, 

Schumacher M. (1998) Progesterone stimulatesthe activity of the promoters of 

peripheral myelin protein-22 and protein zero genes in Schwann cells. J. 

Neurochem. 71, 1765-1768. 
98. Di Stefano PS, Friedman B, Radziejewski C, Alexander C, Boland P, Schick 

CM, Lindsay RM, Wiegand SJ. The neurotrophins BDNF, NT-3, and NGF display 

distinct patterns of retrograde axonal transport in peripheral and central neurons. 

Neuron. 8:983-993, 1992 

99. Diamond D.M., Flesher M., Ingersoll N., Rose G.M. Psychological stress 

impairs spatial working memory: Relevance to electrophysiological studies of 

hippocampal functions. Behav Neurosc 1996, 110: 661-672 

100. Diamond D.M., Flesher M., Rose G.M. Psychological stress repeatedly blocks 

hippocampal primed burst potentiation in behaving rats. Behav Brain Res 1994, 

62:1-9 

101. Doussau F, Augustine GJ 2000 The actin cytoskeleton and neurotransmitter 

release: An overview. Biochimie. 82:353-363. 

102. Downward, J. (1998). Ras signalling and apoptosis. Curr Opin Genet Dev 8, 

49-54. 

103. Du, C., Fang, M., Li, Y., Li, L., Wang, X., 2000. Smac, a mitochondrial protein 

that promotes cytochrome c-dependent caspase activation by eliminating IAP 

inhibition. Cell 102, 33– 42. 

 - 330 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

104. Du, C., Khalil, M., & Sriram, S. (2001). Administration of 

dehydroepiandrosterone suppresses experimental allergic encephalomyelitis in SJL/J 

mice. J. Immunol. 167, 7094-7101 

105. Dubal D.B., Wise P.M. Neuroprotective Effects of Estradiol in Middle-Aged 

Female Rats. Endocrinology 142: 43-48, 2001. 

106. Edwards H.E., Epps T., Carlen P.L., MacLusky N.J. Progestin receptors 

mediate progesterone suppression of epileptiform activity in tetanized hippocampal 

slices in vitro. Neuroscience 101(4):895-906, 2000 

107. Eilers, A., Whitfield, J., Babij, C., Rubin, L. L., and Ham, J. (1998). Role of the 

Jun kinase pathway in the regulation of c-Jun expression and apoptosis in 

sympathetic neurons.  J Neurosci 18, 1713-24. 

108. Enari, M., Sakahira, H., Yokoyama, H., Okawa, K., Iwamatsu, A., Nagata, S., 

1998. A caspase activated DNase that degrades DNA during apoptosis, and its 

inhibitor ICAD. Nature 391, 43-50. 

109. Enslen, H., Brancho, D. M., and Davis, R. J. (2000). Molecular determinants 

that mediate selective activation of p38 MAP kinase isoforms. EΜΒΟ J 19, 1301-

11.  

110. Enslen, H., Raingeaud, J., and Davis, R. J. (1998). Selective activation of p38 

mitogen-activated protein (MAP) kinase isoforms by the MAP kinase kinases 

MKK3 and MKK6. J Biol Chem 273, 1741-8. 

111. Esler M, Kaye D, Thompson J, Jennings G, Cox H, Turner A, Lambert G, Seals 

D 1995 Effects of ageing on epinephrine secretion and regional release of 

epinephrine from the human heart. J Clin Endocrinol Metab. 80, 435-442 

112. Esler M, Lambert G, Kaye D, Rumantir M, Hstings J, Seals D 2002 Influence 

of ageing on the sympathetic nervous system and adrenal medulla at rest and during 

stress. Biogerontology 3:45-49 

113. Eves EM, Boise LH, Thompson C, Wagner A, Hay N, Rosner MP. Apoptosis 

induced by differentiation or serum deprivation in an immortalized central nervous 

system neuronal cell line. J Neurochem, 67:1908-1920, 1996. 

114. Fahey JM, Lindquist DG, Pritchard GA, Miller LG. Pregnenolone sulfate 

potentiation of NMDA-mediated increases in intracellular calcium in cultured chick 

cortical neurons. Brain Res 1995; 669: 183–188 

 - 331 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

115. Falkenstein, E., Meyer C., Eisen C., Scriba P.C, and Wehling M. Full-length 

cDNA sequence of a progesterone membrane-binding protein from porcine vascular 

smooth muscle cells. Biochem. Biophys. Res. Commun., 1996. 229:86-89. 

116. Farach-Carson MC, Nemere I. Membrane receptors for vitamin D steroid 

hormones: potential new drug targets. Curr Drug Targets. 2003 Jan;4(1):67-76. 

117. Fawcett JW, Keynes RJ 1990. Peripheral nerve regeneration. Annual Review 

of Neurosciences 13, 43-60 

118. Felderhoff U, Taylor D, Greenwood E, Kozma M, Stibens D, Joachi UC, 

Edwards A, Mehmet H. Fas can function as a death receptor for neuronal cellsin 

vitro and in vivo and is up-regulated by ischemia and hypoxia to the rat brain. Brain 

Pathol 10:17-29, 2000 

119. Finn DA, Gee KW. The estrus cycle, sensitivity to convulsants and the 

anticonvulsant effect of a neuroactive steroid. J Pharmacol Exp Ther 

1994;271:164-70. 

120. Flood JF, Morley JE, Roberts E. Memory enhancing effects in male mice of 

pregenolone and steroids metabolically derived from it. Proc Natl Acad Sci, USA 

1992;89:1567-71 

121. Friedman V, Greene L. Neurotrophin signalling via Trks and p75. Exp Cell Res 

253:131-142, 1999 

122. Frye CA, De Bold JF. 3a-OH-DHP and 5a-THDOC implants to the VTA 

facilitate sexual receptivity in hamster. Brain Res 1993;612:130- 7. 

123. Gaetjens Eric, Pertschuk L.P. Synthesis of fluorescein labelled steroid 

hormone-albumin conjugates for the fluorescent histochemical detection of hormone 

receptors. J Steroid Biochem, 1980, 13:1001-1003.  

124. Gallapudi, L., & Oblinger, M. (1999). Stable transfection of PC12 cells with 

estrogen receptor (ERalpha): protective effects of estrogen on cell survival after 

serum deprivation. J. Neurosci. Res. 56, 99-108. 

125. Gametchu B, Chen F, Sackey F, Powell C, Watson CS. Plasma membrane-

resident glucocorticoid receptors in rodent lymphoma and human leukemia models. 

Steroids. 1999 Jan-Feb; 64(1-2):107-19. 

126. Garcia de Yebenes E, Hong M, Pelletier G 1995 Effects of 

dehydroepiandrosterone (DHEA) on pituitary prolactin and arcuate nucleus neuron 

tyrosine hydroxylase mRNA levels in the rat. J Neuroendocrinol 7:589-595. 

 - 332 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

127. Garcia-Segura LM, Cardona-Gomez P, Naftolin F, Chowen JA. Estradiol 

upregulates Bcl-2 expression in adult brain neurons. Neuroreport 1998 Mar 9; 

9(4):593-7. 

128. Garcia-Segura, L. M., Azcoitia, I., and DonCarlos, L. L. (2001) 

Neuroprotection by estradiol. Prog Neurobiol 63, 29-60 

129. Garrington, T. P., and Johnson, G. L. (1999). Organization and regulation of 

mitogen-activated protein kinase signaling pathways. Curr Opin Cell Biol 11, 211-8 

130. Gee, K. W. & Lan, N. C. 1991. GABAA receptor complexes in rat frontal 

cortex and spinal cord show differential responses to steroid modulation. Mol 

Pharmocol 40, 995-999. 

131. Genazzani AR, Petraglia F, Bernardi F, Casarosa E, Salvestroni C, Tonetti A, 

Nappi RE, Luisi S, Palumbo M, Purdy RH, Luisi M 1998 Circulating levels of 

allopregnanolone in humans: gender, age, and endocrine influences. J Clin 

Endocrinol Metab. 83:2099-2103. 

132. Gillardon F, Kiprianova I, Sandkuhler J, Hossmann KA, Spranger M. 

Inhibition of caspases prevents cell death of hippocampal CA1 neurons, but not 

impairment of hippocampal long-term potentiation following global ischemia. 

Neuroscience 93:1219-1222, 1999 

133. Givalois L., Arancibia S., Arancibia L.T. Concomitant changes in CRH mRNA 

levels in rat hippocampus and hypothalamus following immobilization stress. Mol 

Brain Res 75:166-171, 2000 

134.  Givens C., Zhang P., Bair S., Mellon S. Transcriptional regulation of rat 

cytochrome P450c17 expression in mouse Leydig MA-10 and adrenal Y-1 cells: 

identification of a single protein that mediates both basal and cAMP-induced 

activities, DNA Cell Biol. 13 (1994) 1087–1098 

135. Golstein, P., Ojcius, D. M., and Young, J. D. (1991). Cell death mechanisms 

and the immune system.  Immunol Rev 121, 29-65. 

136. Goodyer IM, Herbert J, Altham PM, Pearson J, Secher SM, Shiers HM. 

Adrenal secretion during major depression in 8-16 years olds I. Altered diurnal 

rhythms in salivary cortisol and DHEA at presentation. Phycol Med 1996; 26:245-

256 

137. Green P.S., Yang S.H., Nilsson K.R., Kumar A.S., Covey D.F., Simpkins J.W. 

The non-feminizing Enantiomer of 17β-Estradiol Exerts Protective Effects in 

 - 333 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Neuronal Cultures and a Rat Model of Cerebral Ischemia. Endocrinology142: 400-

406, 2001 

138. Greene LA, Rein G 1977 Release, storage and uptake of catecholamines by a 

clonal cell line of nerve growth factor (NGF) responsive pheochromocytoma cells. 

Brain Res. 129:247-263. 

139. Greene LA. Nerve growth factor prevents the death and stimulates the neuronal 

differentiation of clonal PC12 pheochromocytoma cells in serum-free medium. J 

Cell Biol. 1978, 78:747-755. 

140. Greene, L.A. and Tischler, A.S. (1976). Establishment of a noradrenergic 

clonal line of rat adrenal pheochromocytoma cells with respond to nerve growth 

factor, Proc Natl Acad Sci 7:2424-8 

141. Grillo, M. A. (1966). Electron microscopy of sympathetic tissues. Pharmacol 

Rev 18, 387-99. 

142. Guarneri, P., Guarneri, R., Cascio, C., Pavasant, P., Piccoli, F., Papadopoulos, 

V., 1994. Neurosteroidogenesis in rat retinas. J. Neurochem. 63, 86–96 

143. Guennoun R., Schumacher M., Robert F., Delespierre B., Gouezou M., 

Eychenne B, Akwa Y., Robel P., Baulieu E.E. Neurosteroids: expression of 

functional 3b-hydroxysteroid dehydrogenase by rat sensory neurons and Schwann 

cells. Eur. J. Neurosci. 9 (1997) 2236–2247. 

144. Guennoun RF., Desarnaud R., Do-Thi F., Benmessahel A., Baulieu Y., 

Schumacher M., Bauelieu E.E 2001. Synthesis of progesterone in Schwann cells: 

regulation by sensory neurons. Eur. J. Neurosci. 13,916–924 

145. Habib KE, Gold PW, Chrousos GP. Neuroendocrinology of stress. Endocrinol 

Metab Clin North Am. 2001 Sep;30(3):695-728; vii-viii. 

146. Hales TG, Tyndale RF 1994 Few cell lines with GABAA mRNAs have 

functional receptors. J Neurosci 14 :5429-5436.   

147. Hammer F., Compagnone N.A., Vigne J.L, Mellon S.H. Regulation of 

Neurosteroidogenesis: Identification of Glial Nuclear Factors Involved in the 

Transcriptional Regulation of P450scc. The Endocrine Society, San Diego, CA, 

1999. 

148. Han BH, Holtzman DM. BDNF protects the neonatal brain from hypoxic-

ischemic injury in vivo via the ERK pathway. J Neurosci 20:5775-5781, 2000 

 - 334 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

149. Han, J., Lee, J. D., Jiang, Y., Li, Z., Feng, L., and Ulevitch, R. J. (1996). 

Characterization of the structure and function of a novel MAP kinase kinase 

(MKK6). J Biol Chem 271, 2886-91. 

150. Harish OE, Levy R, Rosenheck K, Oplatka A 1984 Possible involvement of 

actin and myosin in Ca2+ transport through the plasma membrane of chromaffin 

cells. Biochem Biophys Res Commun  119:652-656. 

151. Harper, S. J., and LoGrasso, P. (2001). Signalling for survival and death in 

neurones: the role of stress-activated kinases, JNK and p38. Cell Signal 13, 299-310. 

152. Harrison, N.L. and Simmonds, M.A. (1984) Modulation of GABA receptor 

complex by a steroid anesthetic. Brain Res. 323, 284–293. 

153. Hatalski C.G., Brunson K.L., Tantayanubutr B., Chen Y., Baram T.Z. Neuronal 

activity and stress differentially regulate hippocampal and hypothalamic 

corticotrpin-releasing hormone expression in the immature rat. Neuroscience 101: 

571-580, 2000 

154. Hatzoglou A, Kampa M, Kogia C, Charalampopoulos I, Theodoropoulos PA, 

Anezinis P, Dambaki C, Papakonstanti EA, Stathopoulos EN, Stournaras C, 

Gravanis A, Castanas E.  Membrane androgen receptor activation induces apoptotic 

regression of human prostate cancer cells in vitro and in vivo. J Clin Endocrinol 

Metab. 2005 90:893-903. 

155. Hatzoglou A, Romain S, Dalapascha H, Castanas E. Acidification reveals a 

greater number of epidermal growth factor receptors in human placental and breast 

cancer membranes. Clin Chim Acta. 1994, 227:97-109.  

156. Haug M, Brain PF. Effects of treatments with testosterone and oestradiol on the 

attack directed by groups of gonadectomised male and female mice towards lactating 

intrudes. Physiol Behav 1979;23:397-400. 

157.  Haug M, Spetz JF, Ouss-Schlegel ML, Baulieu EE, Robel P. Role de la de-

hydroepialdosterone et de la pregnanolone dans expression du comportements d’ 

agression vis-a’-vis de femelles allaitantes chez la souris. Path Biol 1988; 36:995-

1001.

 

 
 

158.   Hayser, C., Chesnoy-Marchais, D., Robel, P. &Baulieu, E. E. 1995.  

Modulation of recombinant α-6 β-2 γ-2 GABAA receptors by neyroactive      

steroids. Eur J Pharmacol 289, 249-257. 

 - 335 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

159. Heidenreich, K. A., and Kummer, J. L. (1996). Inhibition of p38 mitogen-

activated protein kinase by insulin in cultured fetal neurons. J Biol Chem 271, 9891-

4. 

160. Hellewell SB, Bowen WD. A sigma-like binding site in rat pheochromocytoma 

(PC12) cells: Decreased affinity for (1)-benzomorphans and lower molecular weight 

suggest a different sigma receptor form from that of guinea pig brain. Brain Res 

1990; 527: 244–253. 

161.  Hengartner Μ.Ο.  The biochemistry of apoptosis. Nature, Vol 407, 12 October  

2000 

162. Hockenbery, D., Nunez, G., Milliman, C., Schreiber, R. D., and Korsmeyer, S. 

J. (1990). Bcl-2 is an inner mitochondrial membrane protein that blocks programmed 

cell death. Nature 348, 334-6. 

163. Hogervorst E., Williams J., Budge M., Riedel W., Jolles J. The nature of the 

effect of female gonadal hormone replacement therapy on cognitive function in post-

menopausal women: a meta-analysis. Neuroscience 101:485-512, 2000 

164. Holzbauer M, Birmingham MK, De Nicola AF, Oliver JT 1985 In vivo 

secretion of 3 -hydroxy-5 -pregnan-20-one, a potent anesthetic steroid by the 

adrenal gland of the rat. J Steroid Biochem. 22:97–102.  

165. Hornsby  PJ. Aging of the human adrenal cortex. Ageing Research Reviews,  1 

(2002) 229–242 

166. Hu, Z.Y., Bourreau, E., Jung-Testas, I., Robel, P., Baulieu, E.E., 1987. 

Neurosteroids: oligodendrocyte mitochondria convert cholesterol to pregnenolone. 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84, 8215–8219. 

167. Hunter, J. J., and Parslow, T. G. (1996). A peptide sequence from Bax that 

converts Bcl-2 into an activator of apoptosis. J Biol Chem 271, 8521-4. 

168. Ibanez, C., Shields, S.A., Liere, P., el-Etr, M., Baulieu, E.E., Schumacher, M., 

Franklin, R.J.M. Systemic progesterone administration results in a partial reversal of 

the age-associated decline in CNS remyelination following toxin-induced 

demyelination in male rats. Neuropathol. Appl. Neurobiol., 2004 Feb;30(1):80-9.  

169. Ikeda K, Nagasawa M, Mori H, Araki K, Sakimura K, Watanabe M, Inoue Y, 

Mishina M. Cloning and expression of the epsilon 4 subunit of the NMDA receptor 

channel. FEBS Lett 1992; 313: 34–38 

 - 336 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

170.  Ikeda Y., Luo X., Abbud R., Nilson J.H., Parker K.L. The nuclear receptor 

steroidogenic factor 1 is essential for the formation of the ventromedial 

hypothalamic nucleus. Mol. Endocrinol. 9 (1995) 478–486 

171. Ip NY, Li Y, Yancopoulos G, Lindsay RM. Cultured hippocampal neurons 

show responses to BDNF, NT-3, and NT-4, but not NGF. J Neurosci. 13:3394-405, 

1993 

172. Iredale P.A., Terwilliger R., Widnell K.L., Nestler E.J., Duman R.S. 

Differential Regulation of Corticotropin-Releasing Factor1 Receptor Expression by 

Stress and Agonist Treatment in Brain and Cultured Cells. Mol Pharmacology 50: 

1103-1110, 1996 

173. Ito, T., Deng, X, Carr, B., & May, W. (1997) Bcl-2 phosphorylation required 

for anti-apoptosis function. J. Biol. Chem. 272, 11671-11673 

174. Itoh N, Yonehara S et al. The polypeptide encoded by the cDNA of human cell 

surface antigen Fas can induce apoptosis. Cell 66:233-243, 1991 

175. Jellinger KA. General aspects of neurodegeneration. J Neural Transm (2003) 

[Suppl] 65: 101-144 

176. Jenner, P. (1989). Clues to the mechanism underlying dopamine cell death in 

Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry Suppl, 22-8. 

177. Jiang, Y., Chen, C., Li, Z., Guo, W., Gegner, J. A., Lin, S., and Han, J. (1996). 

Characteri-zation of the structure and function of a new mitogen-activated protein 

kinase (p38beta).  J Biol Chem 271, 17920-6.  

178. Jiang, Y., Gram, H., Zhao, M., New, L., Gu, J., Feng, L., Di Padova, F., 

Ulevitch, R. J., and Han, J. (1997). Characterization of the structure and function of 

the fourth member of p38 group mitogen-activated protein kinases, p38delta. J Biol 

Chem 272, 30122-8. 

179. Joels M. Steroid hormones and excitability in the mammalian brain. Front 

Neuroendocrinology 18: 2-48, 1997 

180. Johnson, J.D., Ahmed, N.T., Luciani, D.S., Han, Z., Tran, H., Fujita, J., Misler, 

S., Edlund, H,. & Polonsky, K.S. (2003). Increased islet apoptosis in Pdx1+/- mice. 

J. Clin. Invest 111, 1147-1160 

181. Jung-Testas I, Renoir JM, Baulieu EE. Estrogen-inducible progesterone 

receptor in primary cultures of rat glial cells. Exp Cell Res 1991;193:12-9. 

 - 337 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

182. Jung-Testas I, Schumacher M, Bugnard H, Baulieu EE. Stimulation of rat 

schwann cell proliferation by estradiol: synergism between the estrogen and cAMP. 

Dev Brain Res 1993;72:282-90. 

183. Jung-Testas I, Schumacher M, Robel P, Baulieu EE. The neurosteroid 

progesterone increases the expression of myelin proteins (MBP and CNPase) in rat 

oligodendrocytes in primary culture. Cell Mol Neurobiol 1996; 16: 439–443. 

184. Jung-Testas, I., Hu, Z.Y., Baulieu, E.E., Robel, P., 1989. Neurosteroids: 

biosynthesis of pregnenolone and progesterone in primary cultures of rat glial cells. 

Endocrinology 125, 2083–2091. 

185.  Kagedal B, Goldstein DS 1988 Catecholamines and their metabolites. J 

Chromatogr 429: 177-233 

186. Kampa M, Papakonstanti EA, Hatzoglou A, Stathopoulos EN, Stournaras C, 

Castanas E. The human prostate cancer cell line LNCaP bears functional membrane 

testosterone receptors that increase PSA secretion and modify actin cytoskeleton. 

FASEB J. 2002 Sep;16(11):1429-31 

187. Kataoka, T., Holler, N., Micheau, O., Martinon, F., Tinel, A., Hofmann, K., and 

Tschopp, J. (2001). Bcl-rambo, a novel Bcl-2 homologue that induces apoptosis via 

its unique C-terminal extension. J Biol Chem 276, 19548-54. 

188. Kaufmann SH.and Hengartner M.O. Programmed cell death: alive and well in 

the new millennium. TRENDS in Cell Biology Vol.11 No.12 December 2001 

189. Kavaliers M, Wiebe JP, Galea LAM. Reduction of predator odor- induced 

anxiety in mice by the neurosteroid 3uhydroxy-4-pregnen- 20-one (3uHP). Brain 

Res 1994;645: 325-9. 

190. Kavaliers M, Wiebe JP. Analgesic effects of the progesterone metabolite 3u-

hydroxy-5u-pregnan-20-one and possible modes of action in mice. Brain Res 1987; 

415:393-8. 

191. Kawato, S., 2000. Optical analysis of steroid signal transduction in brain and 

adrenal cortex. In: Advance in Biophysics. Academic Press, New York. 

192. Kazanis I, Bozas E, Philippidis H, Stylianopoulou F. Neuroprotective effects of 

insulin-like growth factor-I (IGF-I) following a penetrating brain injury in rats. 

Brain Res. 2003 Nov 21; 991(1-2):34-45.  

193. Kazanis I, Giannakopoulou M, Philippidis H, Stylianopoulou F. Alterations in 

IGF-I, BDNF and NT-3 levels following experimental brain trauma and the effect of 

IGF-I administration. Exp Neurol. 2004 Apr; 186(2):221-34.  

 - 338 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

194.  Kennedy, S.G., E.S. Kandel, T.K. Cross, and N. Hay. 1999. Akt/PKB inhibits 

cell death by preventing the release of cytochromec frommitochondria. Mol. Cell. 

Biol. 19: 5800–5810. 

195. Kerr, J. F. (1972). Shrinkage necrosis of adrenal cortical cells, J Pathol 107, 

217-9. 

196. Kimonides VG, Khatibi NH, Svendsen CN, Sofroniew MV, Herbert J. 

Dehydroepiandros-terone (DHEA) and DHEA-sulfate (DHEAS) protect 

hippocampal neurons against excitatory amino acid-induced neurotoxicity. Proc Natl 

Acad Sci USA 1998; 95: 1852–1857. 

197. Kimura, K. I., and Truman, J. W. (1990). Postmetamorphic cell death in the 

nervous and muscular systems of Drosophila melanogaster. J Neurosci 10, 403-1. 

198. Kiprianova I, Freiman TM, Desiderato S, Schwab S, Galmbacher R, Gillardon 

F,Spranger M. Brain-derived neurotrophic factor prevents neuronal death and glial 

activation after global ischemia in the rat. J Neurosci Res 56:21-27, 1999 

199. Kitaoka Y , Kumai T , Isenoumi K, Kitaoka Y, Motoki M, Kobayashi S, Ueno 

S. Neuroprotective effect of nitric oxide against NMDA-induced neurotoxicity in the 

rat retina is associated with tyrosine hydroxylase expression Brain Research 977 

(2003) 46–54  

200. Klesse, L. J., Meyers, K. A., Marshall, C. J., and Parada, L. F. (1999). Nerve 

growth factor induces survival and differentiation through two distinct signaling 

cascades in PC12 cell. Oncogene 18, 2055-68. 

201. Knusel B, Winslow JW, Rosenthal A, Burton LE, Seid DP, Nikolics K, Hefti F. 

Promotion of central cholinergic and dopaminergic neuron differentiation by brain-

derived neurotrophic factor but not neurotrophin 3. Proc Natl Acad Sci U S A. 

88:961-965,1991 

202. Kobayashi T, Ruan S, Clobi K, Kliche KO, Shiku H, Andreeff M, Zhang W. 

Overexpression of Bax gene sensitizes K562 cells to apoptosis induced by selective 

chemotherapeutic agents. Oncogene 16:1587-1591, 1998 

203. Koenig H., Shumacher M., Ferzaz B, Do Thi A.N, Ressouches A., Guennoun 

R., Jungtestas I., Robel P., Akwa Y. & Baulieu E.E. (1995) Progesterone synthesis 

and myelin formation by Schwann cells. Science 268, 1500.1503. 

204. Kohchi C, Ukena K, Tsutsui K. Age- and region-specific expressions of the 

messenger RNAs encoding for steroidogenic enzymes p450scc, P450c17 and 3beta-

HSD in the postnatal rat brain Brain Res 1998 Aug 10;801(1-2):233-8 

 - 339 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

205. Kokate TG, Svensson BE, Rogawski MA. Anticonvulsant activity of 

neurosteroids: correlation with y-aminobutyric acid evoked chloride current 

potentiation. J Pharmacol Exp Ther 1994; 270:1223-9 

206. Korsmeyer, S. J. (1992a). Bcl-2: an antidote to programmed cell death. Cancer 

Surv 15, 105-18.  

207. Korsmeyer, S. J. (1992b). Bcl-2 initiates a new category of oncogenes: 

regulators of cell death. Blood 80, 879-86. 

208. Kosti O, King PJ,   Hinson JP 2002 Tumor-derived human adrenocortical cells 

express beta adrenergic receptors: steroidogenic effects of beta-adrenergic input. 

Endrocr Res 28:363-367  

209. Kothakota, S., Azuma, T., Reinhard, C., Klippel, A., Tang, J., Chu, K., 

McGarry, T.J., Kirschner, M.W., Koths, K., Kwiatkowski, D.J., Williams, L.T., 

1997. Caspase 3-generated fragment of gelsolin: effector of morphological change in 

apoptosis. Science 278, 294-298. 

210. Koukouritaki S, Gravanis A, Stournaras C 1999 Tyrosine phosphorylation of 

focal adhesion kinase is involved in the rapid non-genomic action of dexamethasone 

on actin cytoskeleton Mol Medicine 5:731-742 

211. Kumar S, Cole R, Chiappelli F, de Vellis J. Differential regulation of  

oligodendrocytes markers by glucocorticoids: post transcriptional regulation of both 

proteolipid protein and myelin basic protein and transcriptional regulation of 

glycerol phosphate dehydrogenase. Proc Natl Acad Sci USA 1989;86:6807-11. 

212.  Kutsuwada T, Kashiwabuchi N, Mori H, Sakimura K, Kushiya E, Araki K, 

Meguro H, Masaki H, Kumanishi T, Arakawa M, et al. Molecular diversity of the 

NMDA receptor channel. Nature 1992; 358: 36–41 

213. Lachance, Y., Luu-The, V., Verreault, H., Dumont, M., Rheaume, E., LeBlanc, 

G., Labrie, F., 1991. Structure of the human type II 3beta-hydroxysteroid 

dehydrogenase/delta5–delta4 isomerase (3beta-HSD) gene: adrenal and gonadal 

specificity. DNA Cell Biol. 10, 701–711. 

214. Lambert, J. J., Peters, J. & Cottrell, G. A. 1987. Actions of synthetic and 

endogenus steroids on the GABAA receptor. Trends Pharmacol Sci 8, 224 – 227 

215. Lambert, J.J. et al. (1996) Neurosteroid modulation of native and recombinant 

GABAA receptors. Cell. Mol. Neurobiol. 16, 155–174  

216. Landfield P., Waymire J., Lynch G. Hippocampal aging and adrenacocrticoids: 

Quantitative correlation. Science 202:1098-1101, 1978 

 - 340 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

217. Landfield R.W., Eldridge J.W. Evolving aspects of the glucocorticoid 

hypothesis of brain aging: Hormonal modulation of neuronal calcium homeostasis. 

Neurobiol Aging 15:579-588, 1994 

218. Landsberg L, Young JB 1992 Catecholamines and the adrenal medulla. In 

Williams text book of endocrinology ed by Wilson J and Foster D. W.B. Saunders 

company 

219. Lapchak, P.A., Chapman, D.F., Nunez, S.Y., & Zivin, J.A. (2000) 

Dehydroepiandrosterone sulfate is neuroprotective in a reversible spinal cord 

ischemia model: possible involvement of GABA(A) receptors. Stroke 31, 1953–

1956. 

220. Lathe, R. (2002). Steroid and sterol 7-hydroxylation: ancient pathways. 

Steroids 67, 967-977 

221. Laurine E, Lafitte D, Gregoire C, Seree E, Loret E, Douillard S, Michel B, 

Briand C, Vernier JM 2003 Specific binding of dehydroepiandrosterone to the N 

terminus of the microtubule-associated protein MAP2. J Biol Chem 276:29979-

29986 

222. Le Goascogne C, Robel P, Gouezou M, Sananes N, Baulieu EE, Waterman M. 

Neurosteroids: cytochrome P-450scc in rat brain. Science. 1987 Sep 

4;237(4819):1212-5. 

223. Lee MY, Ju W, Cha J, Son B, Chun MH, Kang J, Park CK. Expression of 

VEGF mRNA following transient forebrain ischemia in rats. Neurosci lett 265:107-

110, 1999 

224. Lee SC, Zhao ML, Hirano A, Dickson DW Inducible nitric oxide synthase 

immunoreactivity in the Alzheimer disease hippocampus: association with Hirano 

bodies, neurofibrillary tangles, and senile plaques. J Neuropathol Exp Neurol 

58:1163-1139, 1999 

225. Lelkes PI, Friedman JE, Rosenheck K, Oplatka A 1986 Destabilization of actin 

filaments as a requirement for the secretion of catecholamines from permeabilized 

chromaffin cells. FEBS Lett. 208:357-363. 

226. Leverrier Y., Thomas J., Mathieu A. L., Low W., Blanquier B. and Marvel J. 

(1999) Role of PI3-kinase in Bcl-X induction and apoptosis inhibition mediated by 

IL-3 or IGF-1 in Baf-3 cells. Cell Death Differ. 6, 290-296. 

 - 341 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

227. Levi-Montalcini R, Hamburger V. Selective growth stimulating effects of 

mouse sarcoma on the sensory and sympathetic nervous system of the chick embryo. 

J Exp Zool. 1951 Mar; 116(2):321-61.  

228. Levin ER. Cellular functions of plasma membrane estrogen receptors. Steroids. 

2002 May; 67(6):471-5. 

229. Lezoualc F, Engert S, Berning B, Behl C. CRH-mediated neuroprotection 

against oxidative stress is associated with the increased release of non-

amyloidogenic amyloid b precursor protein and with the suppression of NF-kB. Mol 

Endocrinol 14:147-159, 2000. 

230. Li, Z., Jiang, Y., Ulevitch, R. J., and Han, J. (1996). The primary structure of 

p38 gamma: a new member of p38 group of MAP kinases. Biochem Biophys Res 

Commun 228, 334-40. 

231. Lieberman S. Greenfield MJ, Wolfson A. A heuristic proposal for 

understanding steroidogenic processes. Endocrine Rev 1981;5:128- 48 

232. Lindenboim, L., Haviv, R., and Stein, R. (1998). Bcl-xL inhibits different 

apoptotic pathways in rat PC12 cells. Neurosci Lett 253, 37-40.  

233. Lindenboim, L., Yuan, J., and Stein, R. (2000). Bcl-xS and Bax induce different 

apoptotic pathways in PC12 cells. Oncogene 19, 1783-93. 

234. Lindsay R, Wiegman S, Altar A, DiStefano P. Neurotrophic factors: from 

molecule to man. TINS 17:182190, 1994 

235. Liu D, Dillon JS. 2002 Dehydroepiandrosterone activates endothelial cell 

nitric-oxide synthase by a specific plasma membrane receptor coupled to 

Galpha(i2,3). J Biol Chem 277:21379-21388.  

236. Liu D, Dillon JS. 2004. Dehydroepiandrosterone stimulates nitric oxide release 

in vascular endothelial cells: evidence for a cell surface receptor. Steroids 68:279-

289 

237. Liu PS, Lin MK, Hsieh HL 1996 Dehydroepiandrosterone sulfate inhibition of 

catecholamine secretion from bovine adrenal chromaffin cells. Neurosci Lett 

204:181-184 

238. Lockhart, E., Warner, D., Pearlstein, R., Penning, D., Mehrabani, S., & 

Boustany, RM. (2002) Allopregnanolone attenuates N-methyl-D-aspartate-induced 

excitotoxicity and apoptosis in the human NT2 cell line in culture. Neurosci. Lett. 

238, 33-36 

 - 342 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

239. Lodge, D. & Anis, N. A. 1984. Effects of ketamine and three other anesthetics 

on spinal reflexes and inhibitions in the cat. Br J Anaesthesia 56, 1143-1151.

 

 
 

240. Lodish H; Berk A., Zipursky S.L, Matsudaira L, Abad F, Sancho, R. et al. 

1991. Membrane-mediated effects of the steroid 17-α- estradiol on adrenal 

chromaffin release. J Pharmacol Exp Ther 259, 279-285. 
241.  Lodish, Harvey; Berk, Arnold; Zipursky, S. Lawrence; Matsudaira, Paul; 

Baltimore, David; Darnell, James E. Molecular Cell Biology. 4th ed. New York: W. 

H. Freeman & Co.; c1999. 

242. Lorenzo, H.K., Susin, S.A., Penninger, J., Kroemer, G., 1999. Apoptosis 

inducing factor (AIF): a phylogenetically old, caspase-independent effector of cell 

death. Cell Death Differ. 6, 516– 524. 

243. Lustig RH, Hua P, Smith LS, Wang C, Chang C 1994 An in vitro model for the 

effects of androgen on neurons employing androgen receptor-transfected PC12 cells. 

Mol Cell Neurosci 5:587-596 

244. Lustig RH, Hua P, Yu W, Ahmad FJ, Baas PW. 1994 An in vitro model for the 

effects of estrogen on neurons employing estrogen receptor-transfected PC12 cells. J 

Neurosci 14: 3945-3957 

245. Ma YC, Huang J, Ali S, Lowry W, Huang XY. Src tyrosine kinase is a novel 

direct effector of G proteins. Cell 2000, 102:636-646 

246. Macdonald, R. & Olsen, R.W. 1994. GABAA receptor channels. Ann Rev 

Neurosci 17, 569-602. 

247.   Madden KS.  Catecholamines, sympathetic innervation, and immunity. Brain 

Behav Immun. 2003 Feb;17 Suppl 1:S5-10. Review 

248.   Maggi A.  Estrogens, apoptosis and cells of neural origin. J Neural Transm 

Suppl. 2000;59:115-23. Review.  

249. Majewska, M. D. 1992. Neurosteroids: Endogenous bimodal modulators of the 

GΑΒΑΑ Receptor. Mechanism of action and physiological significanca. Prog 

Neurobiol 38. 379 – 395 

250. Majewska, M.D. et al. (1986) Steroid hormone metabolites are barbiturate-like 

modulators of the GABA receptor. Science 232, 1004–1007 

251. Makrigiannakis, A., Zoumakis, E., Kalantaridou, S., Coutifaris, C., Margioris, 

A.N., Rice, C.K., Chrousos, G.P., & Gravanis, A.  (2001) Corticotropin-releasing 

hormone promotes blastocyst implantation and early maternal tolerance. Nat. 

Immunol. 2, 1018-1024 

 - 343 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

252. Mamalaki A, Boutou E, Hurel C, Patsavoudi E, Tzartos S, Matsas R. The 

BM88 antigen, a novel neuron-specific molecule, enhances the differentiation of 

mouse neuroblastoma cells. J Biol Chem 1995 Jun 9;270(23):14201-8 

253. Mao X, Barger SW. Neuroprotection by dehydroepiandrosterone-sulfate: Role 

of an NFkappaB-like factor. Neuroreport 1998; 9: 759–763. 

254. Marder, K., Tang, M.X., Mejia, H., Alfaro, B., Cote, L., Louis, E., Groves, J., 

Mayeux, R., 1996. Risk of Parkinson's disease among first-degree relatives: A 

community-based study. Neurology 47:155-160. 

255. Margioris A, Markogiannakis M, Makrigiannakis A, Gravanis A 1992 The 

PC12 rat pheochromocytoma cells synthesize dynorphin. Its secretion is modulated 

by nicotine and  nerve growth factor. Endocrinology 131:703-709 

256. Marin, R., Guerra, B., Morales, A., Diaz, M., & Alonso, R. (2003). An 

oestrogen membrane receptor participates in estradiol actions for the prevention of 

amyloid-beta peptide1-40-induced toxicity in septal-derived cholinergic SN56 cells. 

J. Neurochem, 85, 1180-1189. 

257. Marshall, C. J. (1994). MAP kinase kinase kinase, MAP kinase kinase and 

MAP kinase. Curr Opin Genet Dev 4, 82-9. 

258. Martin, S.J. and Green, D.R. (1995). Protease activation during apoptosis: 

death by a thousand cuts? Cell 82:349-352. 

259. Martinou, J. C. et al. Overexpression of BCL-2 in transgenic mice protects 

neurons from naturally occurring cell death and experimental ischemia. Neuron 13, 

1017–1030 (1994). 

260. Martuza RL, MacLaughlin DT, Ojemann RG. Specific estradiol binding in 

schwannomas, meningiomas, and neurofibromas. Neurosurgery 1981;9:665-71. 

261. Mathis C, Vogel E, Cagniard B, Criscuolo F, Ungerer A. The neurosteroid 

pregnenolone sulfate blocks deficits induced by a competitive NMDA antagonist in 

active avoidance and lever-press learning tasks in mice. Neuropharmacology 1996; 

35: 1057–1064 

262. Matsuzaki H, Tamatani M, Mitsuda N, Namikawa K, Kiyama H, Miyake S, 

Tohyama M. Activation of Akt kinase inhibits apoptosis and changes in Bcl-2 and 

Bax expression induced by nitric oxide in primary hippocampal neurons. J 

Neurochem 1999 73:2037-2046 

263. Mattson M.P., Culmesee C., Yu, Z., Camandola S. (2000). Roles of nuclear 

factor kappaB in neuronal survival and plasticity. J. Neurochem. 74, 443-456 

 - 344 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

264. Maurice T, Junien JL, Privat A. Dehydroepiandrosterone sulfate attenuates 

dizocilpineinduced learning impairment in mice via sigma 1-receptors. Behav Brain 

Res 1997; 83: 159–164. 

265. Maurice, T., Urani, A., Phan, V.L., & Romieu, P. (2001). The interaction 

between neuroactive steroids and the sigma-1 receptor function: behavioral 

consequences and therapeutic opportunities. Mol. Brain Res. 37, 116-132 

266. Mazzoni, I. E., Said, F. A., Aloyz, R., Miller, F. D., and Kaplan, D. (1999). Ras 

regulates sympathetic neuron survival by suppressing the p53-mediated cell death 

pathway.  J Neurosci 19, 9716-27 

267. McCann SM. The nitric oxide hypothesis of brain aging. Exp Gerontol 32:431-

440, 1997. 

268. McEwen B.S. Stress and the Aging Hippocampus. Frontiers in 

Neuroendocrinology 20, 49-70, 1999 

269. McEwen B.S. The neurobiology of stress: from serendipity to clinical 

relevance. Brain Res 886: 172-189, 2000   

270. McEwen B.S., Albeck D., Cameron H., Chao H.M., Gould E., Hastings N., et 

al. Stress and the brain: A paradoxical role for adrenal steroids. In Litwack G.D.Ed. 

Vitamins and Hormones. New York: Academic Press, 1995: 371-402 

271. McEwen B.S., Alves S.E., Bulloch K., Weiland N.G. Ovarian steroids and the 

brain: implications for cognition and aging. Neurology 48: S8-S15, 1997 

272. McEwen B.S., Weiss J., Schwartz L. Selective retention of corticosterone by 

limbic structures in rat brain. Nature 220: 911-912, 1968 

273. Meffert MK, Baltimore D. Physiological functions for brain NF-kappaB. 

Trends Neurosci. 2005 Jan;28(1):37-43. 

274. Meguro H, Mori H, Araki K, Kushiya E, Kutsuwada T, Yamazaki M, 

Kumanishi T, Arakawa M, Sakimura K, Mishina M. Functional characterization of a 

heteromeric NMDA receptor channel expressed from cloned cDNAs. Nature 1992; 

357: 70–74. 

275. Melcangi, R.C., Magnaghi, V., Cavarretta, I., Martini, L., Piva, F., 1998a. Age-

induced decrease of glycoprotein Po and myelin basic protein gene expression in the 

rat sciatic nerve. Repair by steroid derivatives. Neuroscience 85, 569–578.  

276. Melcangi, R.C., Magnaghi, V., Cavarretta, I., Riva, M.A., Piva, F., Martini, L., 

1998b. Effects of steroid hormones on gene expression of glial markers in the central 

 - 345 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

and peripheral nervous system: variations induced by aging. Exp. Gerontol. 33, 827–

836. 

277. Mellon S, Vaudry H 2001 Biosynthesis of neurosteroids and regulation of their 

synthesis. Int Rev Neurobiol 46:33–78 

278. Mellon S. H. Neurosteroids: biochemistry, modes of action, and clinical 

relevance, J. Clin. Endocrinol. Metab. 78 (1994) 1003 – 1008 

279. Mellon S. H., Deschepper C. F. Neurosteroid biosynthesiis : genes for adrenal 

steroidogenic enzymes are expressed in the brain, Brain Res. 629 (1993) 283 – 292 

280. Mellon SH.& Griffin LD. Neurosteroids: biochemistry and clinical 

significance, TRENDS in Endocrinology & Metabolism Vol.13, No 1,  2002. 

281. Mellon SH., Griffin LD., Compagnone NA. Biosynthesis and action of 

neurosteroids, Brain Research Reviews 37 (2001) 3 – 12.   

282. Mellon, S.H. and Deschepper, C.F. (1993) Neurosteroid biosynthesis: genes for 

adrenal steroidogenic enzymes are expressed in the brain. Brain Res. 629, 283 – 292 

283. Mendelson WB, Martin JW, Perlis M, Wagner R, Majewska MD, Paul SM. 

Sleep induction by an adrenal steroid in the rat. Psychopharmacol 1987:93:226-8 

284. Mensah-Nyagan, A.G., Do-Rego, J.L., Beaujean, D., Luu-The, V., Pelletier, G., 

& Vaudry, H. (1999). Neurosteroids: expression of steroidogenic enzymes and 

regulation of steroid biosynthesis in the central nervous system. Pharmacol. Rev. 51, 

63–81. 

285. Merry, D. E., Veis, D. J., Hickey, W. F., and Korsmeyer, S. J. (1994). bcl-2 

protein expres-sion is widespread in the developing nervous system and retained in 

the adult PNS. Development 120, 301-11. 

286. Michaelidis, T. M., Sendtner M, Cooper JD, Airaksinen MS, Holtmann B, 

Meyer M, Thoenen H. Inactivation of bcl-2 results in progressive degeneration of 

motoneurons, sympathetic and sensory neurons during early postnatal development. 

Neuron 17, 75–89 (1996). 

287. Mignon CJ, Keller AR, Lawrence B, Shepperd TH 1957 

Dehydroepiandrosterone and androsterone levels in plasma. Effect of age and sex, 

day-to-day and diurnal variations. J Clin Endocrinol Metab 17:1051-1062 

288. Miller LE, Justen HP, Scholmerich J, Straub R 2000 The loss of sympathetic 

nerve fibers in the synovial tissue of patients with rheumatoid arthritis is 

accompanied by increased norepinephrine release from synovial macrophages. 

FASEB, J 14:2997-2107 

 - 346 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

289. Miyamoto S 1995 Changes in mobility of synaptic vesicles with assembly and 

disassembly of actin network. Biochim. Biophys. Acta. 1244:85-91. 

290. Mizota K, Yoshida A, Uchida H, Fujita R, Ueda H. Novel type of G(q/11) 

protein-coupled neurosteroid receptor sensitive to endocrine disrupting chemicals in 

mast cell line (RBL-2H3). Br J Pharmacol. 2005 Apr 11; Epub  

291. Mok WM, Herschkowitz S, Krieger NR. In vivo studies identify 5u-pregnan-

3u-ol-20-one as an active anesthetic agent. J Neurochem 1991;57:1296-301. 

292. Monnet FP, Mahe V, Robel P, Baulieu EE. Neurosteroids, via sigma receptors, 

modulate the [3H]norepinephrine release evoked by N-methyl-D-aspartate in the rat 

hippocampus. Proc Natl Acad Sci USA 1995; 92: 3774–3778. 

293. Monyer H, Sprengel R, Schoepfer R, Herb A, Higuchi M, Lomeli H, 

Burnashev N, Sakmann B, Seeburg PH. Heteromeric NMDA receptors: Molecular 

and functional distinction of subtypes. Science 1992; 256: 1217–1221. 

294. Morfin R, Young J, Corpechot C, Egestad B, Sjovall J, Baulieu EE. : 

Neurosteroids: pregnenolone in human sciatic nerves. Proc Natl Acad Sci U S A 

1992 Aug 1;89(15):6790-3

 

 
 

295. Mori, N., Fujii, M., Cheng, G., Ikeda, S., Yamasaki, Y., Yamada, Y., 

Tomonaga, M., & Yamamoto, N. (2001). Human T-cell leukemia virus type I tax 

protein induces the expression of anti-apoptotic gene Bcl-xL in human T-cells 

through nuclear factor-kappaB and c-AMP responsive element binding protein 

pathways. Virus Genes  22, 279-287.   
296. Moriyoshi K, Masu M, Ishii T, Shigemoto R, Mizuno N, Nakanishi S. 

Molecular cloning and characterization of the rat NMDAreceptor. Nature 1991; 

354: 31–37. 

297. Morrow AL, Suzdak PD, Paul SM. (1987) Steroid hormone metabolites 

potentiate GABA receptor-mediated chloride ion flux with nanomolar potency. Eur. 

L. Pharmacol. 142, 483-485. 

298. Morrow, A. L., Pace, J. R., Purdy, R. H. & Paul, S. M. 1990. Characterization 

of steroid interactions with γ-amino-butyric acid receptor-gated chloride ion 

channels: evidence for multiple steroid recognition sites. Mol Pharmacol 37, 263 – 

270 

299. Murakami K, Fellous A, Baulieu EE, Robel P 2000 Pregnenolone binds to 

microtubule-associated protein 2 and stimulates microtubule assembly. Proc Natl 

Acad. Sci U.S.A 97:3579-3684 

 - 347 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

300. Nakazawa, M., Matsuto, K., & Mita, S. (1998). Activation of sigma1 receptor 

subtype leads to neuroprotection in the rat primary neuronal cultures. Neurochem. 

Int. 32, 337-343 

301.   Nathan L, Chaudhuri G. Antioxidant and prooxidant actions of estrogens: 

potential physiological and clinical implications. Semin Reprod Endocrinol. 

1998;16(4):309-14. Review 

302. Nicotera P. Caspase requirement for neuronal apoptosis and neurodegeneration. 

IUBMB Life 49:421-425, 2000 

303. Nishida, E., and Gotoh, Y. (1993). The MAP kinase cascade is essential for 

diverse signal transduction pathways. Trends Biochem Sci 18, 128-31. 

304. Nussey, S.S. and Whitehead, S.A. Endocrinology: An Integrated Approach. 

Oxford, UK: BIOS Scientific Publishers, Ltd; 2001 

305. O’callaghan JP, Brinton RE, McEwen BS. Glucocorticoids regulate the 

concentration of glial fibrillary acidic protein throughout the brain. Brain Res 1989; 

494:159-61. 

306. Obara Y, Labudda K, Dillon TJ, Store PJ.  PKA phosphorylation of Src 

mediates Rap1 activation in NGF and cAMP signaling in PC12 cells. J Cell Sci, 

2004, 117:6085-6094  

307.   Oeltmann T, Carson R, Shannon JR, Ketch T, Robertson D. Assessment of O-

methylated catecholamine levels in plasma and urine for diagnosis of autonomic 

disorders. Auton Neurosci. 2004 Nov 30;116(1-2):1-10. Review.  

308. Olsen, R. & Tobin, A. J. 1990. Molecular biology of GABAA receptors. 

FASEB J 4, 1469 – 1480 

309. Olsen, R. W. & Sapp, D. W. 1995. Neuroactive steroid modulation of GABAA 

receptors. In: G. Biggio, E. Sanna, & E. Costa (eds) GABAA Receptors and Anxiety: 

From Neurobiology to Treatment, pp. 57 – 74. Raven Press, NY 

310. Orentreich N, Brind JL, Rizer RL, Vogelman JH 1984 Age changes and sex 

differences in serum dehydroepiandrosterone sulfate concentrations throughout 

adulthood.  J Clin Endocrinol Metab 59:551–555 

311. Ormerod B.K., Galea L.A.M. Reproductive status influences cell proliferation 

and cell survival in the dentate gyrus of adult male meadow voles: a possible 

regulatory role for estradiol. Neuroscience 102(2): 369-379, 2001 

312. Papadopoulos, V., Guarneri, P., Krueger, K.E., Guidotti, A., Costa, E., 1992. 

Pregnenolone biosynthesis in C6-2B glioma cell mitochondria: Regulation by a 

 - 348 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

mitochondrial diazepam binding inhibitor receptor. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 

5113–5117. 

313. Papakonstanti EA, Emmanouel DS, Gravanis A, Stournaras C 1996 Na+/Pi co-

transport alters rapidly cytoskeletal protein polymerization dynamics in opossum 

kidney cells. Biochem J. 315:241-247. 

314. Papakonstanti EA, Kampa M, Castanas E, Stournaras C. A rapid, nongenomic, 

signaling pathway regulates the actin reorganization induced by activation of 

membrane testosterone receptors. Mol Endocrinol. 2003 May;17(5):870-81 

315. Papakonstanti EA, Stournaras C. Association of PI-3 kinase with PAK1 leads to 

actin phosphorylation and cytoskeletal reorganization. Mol Biol Cell. 2002 

Aug;13(8):2946-62.  

316. Papakonstanti EA, Stournaras C. Tumor necrosis factor-alpha promotes 

survival of opossum kidney cells via Cdc42-induced phospholipase C-gamma1 

activation and actin filament redistribution. Mol Biol Cell. 2004 Mar;15(3):1273-86 

317. Park-Chung M, Wu FS, Farb DH. 3 alpha-Hydroxy-5 beta-pregnan-20-one 

sulfate: A negative modulator of the NMDA-induced current in cultured neurons. 

Mol Pharmacol 1994; 46: 146–150 

318. Patel AJ, Hunt A. Observations on cell growth and regulation of glutamine 

synthetase by dexamethasone in primary cultures of forebrain and cerebellar 

astrocytes. Brain Res 1985;18:175-84. 

319. Patt S, Danner S, Janko A, Breier G< Hottenrott G, Plate K, Cervos-Navarro J. 

Upregulation of VEGF in severe chronic brain hypoxia of the rat. Neurosci Lett 

252:199-202, 1998 

320. Paul, S. M. & Purdy, R. H. 1992. Neuroactive Steroids. FASEB J 6, 2311-

2322.  

321. Peters, J. A., Kirkness, E., Callachan, H., Lambert, J.J. & Turner, A. J. 1988. 

Modulation of the GABAA receptor by depressant barbiturates and pregnane 

steroids. Br J Pharmacol 94, 1257 – 1269 

322. Philpott, K. L., McCarthy, M. J., Klippel, A. & Rubin, L. L. Activated 

phosphatidylinositol 3-kinase and Akt kinase promote survival of superior cervical 

neurons. J. Cell Biol. 139, 809–815 (1997). 

323. Pichiule P, Chavez JC, Xu K, LaManna J. VEGF upregulation in transient 

global ischemia by cardiac arrest and resuscitation in rat brain. Brain Res Mol Brain 

Res 10:83-90, 1999 

 - 349 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

324. Pietras R, Szego C. Specific binding sites for oestrogen at the outer surfaces of 

isolated endometrial cells. Nature 1977; 265:69–72. 

325.   Pisu MG, Serra M. Neurosteroids and neuroactive drugs in mental disorders. 

Life Sci. 2004 May 14;74(26):3181-97. Review. 

326. Plassart - Schiess E., Baulieu E.E., Neurosteroids: recent findings. Brain 

Research Reviews 37 (2001) 133 – 140.                                 

327. Plate K, Beck H, Danner S, Allegrini P, Wiessner C. Cell type specific 

upregulation of VEGF in an MCA-occlusion model of cerebral infarct. J 

Neuropathol Exp Neurol 58:654-666, 1999 

328. Polyak, K., Xia, Y., Zweier, J.L., Kinzler, K.W., Vogelstein, B., 1997. A model 

for p53-induced apoptosis. Nature 389, 300– 305. 

329. Purdy, R. H., Morrow, A. L., Moore, P. H. & Paul, S. M. 1991. Stress-induced 

elevations of gamma-amino-butyric-acid type A receptor-active steroids in the rat 

brain. Proc Nat Acad Sci 88, 4553-4557.     

330. Quirion R, Bowen WD, Itzhak Y, Junien JL, Musacchio JM, Rothman RB, Su 

TP, Tam SW, Taylor DP. A proposal for the classification of sigma binding sites. 

Trends Pharmacol Sci 1992; 13: 85–86. 

331. Rainey W., Bruce R. Carr, Hironobu Sasano, Takashi Suzuki and J. Ian Mason. 

Dissecting human adrenal androgen production. TRENDS in Endocrinology & 

Metabolism Vol.13, 2002 

332. Rajkowski KM, Robel P, Baulieu EE 1997 Hydroxysteroid sulfotransferase 

activity in the rat brain and liver as a function of age and sex. Steroids 62:427–436 

333. Rameh, L.E. and L.C. Cantley. 1999. The role of phosphoinositide-3-kinase 

lipid products in cell function. J. Biol. Chem.274: 8347–8350. 

334. Rami A, Agarwal R, Botez G, Winckler J. mu-Calpain activation, DNA 

fragmentation, and synergistic effects of caspase and calpain inhibitors in protecting 

hippocampal neurons from ischemic damage. Brain Res 866:299-312, 2000 

335. Reed, J. C. (1997). Double identity for proteins of the Bcl-2 family, Nature 

387, 773-6.  

336. Reed, J. C., Meister, L., Tanaka, S., Cuddy, M., Yum, S., Geyer, C., and 

Pleasure, D. (1991). Differential expression of bcl2 protooncogene in neuroblastoma 

and other human tumor cell lines of neural origin, Cancer Res 51, 6529-38. 

 - 350 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

337. Riccio A, Ahn S, Davenport CM, Blendy JA, Ginty DD. 1999. Mediation by a 

CREB family transcription factor of NGF-dependent survival of sympathetic 

neurons. Science 286:2358-2361 

338. Robel P, Akwa Y, Baulieu EE. Progesterone synthesis and myelin formation by 

Schwann cells. Science 1995; 268: 1500–1503. 

339. Rodriguez J.J., Montaron M.F., Petry K.G., Aurousseau C., Marinelli M., 

Premier S., Rougon G., Le Moal M., Abrous D.N. Complex regulation of the 

expression of the polysialylated form of the neuronal cell adhesion molecule by 

glucocorticoids in the rat hippocampus. European Journal of Neuroscience 

10:2994-3006,1998 

340. Rong, P., Bennie, A.M., Ruwan-Epa, W. & Barret, G.L. (1999). Nerve growth 

factor determines survival and death of PC12 cells by regulation of the bcl-x, bax, 

and caspase-3 genes. J. Neurochem. 72, 2294-2300 

341. Roof RL, Hall ED. Gender differences in acute CNS trauma and stroke: 

neuroprotective effects of estrogen and progesterone. J Neurotrauma. 2000 

May;17(5):367-88. Review.  

342. Roth D, Burgoyne RD 1995 Stimulation of catecholamine secretion from 

adrenal chromaffin cells by 14-3-3 proteins is due to reorganisation of the cortical 

actin network. FEBS Lett. 374:77-81. 

343. Rouge-Pont F, Mayo W, Gingras M, LeMoal M, Piazza PV 2002 The 

neurosteroid Allopregnanolone increases dopamine release and dopaminergic 

response to morphine in the rat nucleus accumbens. Eur J Neurosci 16:169-173 

344. Ruvolo P, Deng X, Carr B, May WS. 1998. A functional role for protein kinase 

Cα in Bcl2 phosphorylation and suppression of  apoptosis. J Biol Chem 273:25436-

25442 

345. Saito Y, Tsuzuki K, Yamada N, Okado H, Miwa A, Goto F, Ozawa S 2003 

Transfer of NMDAR2 cDNAs increases endogenous NMDAR1 protein and induces 

expression of functional NMDA receptors in PC12 cells. Brain Res Mol Brain Res 

110 :159-168.   

346. Sakaguchi M., Fujimori T., Satoh T., Satoh M., Takeuchi M., Matsummura E. 

Effects of opioids on neuronal survival in culture of embryonic chick dorsal root 

ganglion neurons. Neuroscience Letters 262: 17-20, 1999 

 - 351 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

347. Sapolsky R., Krey L., McEwen B.S. Glucocorticoid-sensitive hippocampal 

neurons are involved in terminating the adrenocortical stress response. Proc Natl 

Acad Sci USA 81:6174-6177, 1984 

348. Sapolsky R., Krey L., McEwen B.S. The neuroendocrinology of stress and 

aging: The glucocorticoid cascade hypothesis. Endocr Rev 7:284-301, 1986 

349. Sapolsky RM. 1986. Glucocorticoid toxicity in the hippocampus: reversal by 

supplementation with brain fuels. J. Neurosci. 6:2240–2244. 

350. Sapolsky, R.M. (1992) Stress, the aging brain and the mechanism of neuron 

death. MIT Press, Cambridge, MA 

351. Savory J, Rao JK, Huang Y, Letada PR, Herman MM. Age-related 

hippocampal changes in Bcl-2: Bax ratio, oxidative stress, redox-active iron and 

apoptosis associated with aluminum-induced neurodegeneration: increased 

susceptibility with aging. Neurotoxicology 1999 20:805-817 

352. Sawada, H., M. Ibi, T. Kihara, M. Urushitani, K. Honda, M. Nakanishi, A. 

Akaike, and S. Shimohama. 2000. Mechanisms of antiapoptotic effects of estrogens 

in nigral dopaminergic neurons. FASEB J. 14:1202-14. 

353. Schaeffer, H. J., and Weber, M. J. (1999). Mitogen-activated protein kinases: 

specific messages from ubiquitous messengers. Mol Cell Biol 19, 2435-44. 

354. Schumacher M, Guennoun R, Robel P, Baulieu EE. Neurosteroids in the 

Hippocampus: neuronal plasticity and memory. Stress 2:65-78, 1997 

355. Schumacher M., Robert F., Baulieu E.E. Neurosteroides: effets ` trophiques 

dans le systeme nerveux, J. Soc. Biol. 193 (1999) 285–292.  

356. Seals, D.R., & Esler, M. (2000). Human ageing and the sympathoadrenal 

system. J. Physiol. 528, 407-417 

357. Shibata S., Tominaga K., Watanabe S. κ-Opioid receptor agonist protects 

against ischemic reduction of 2-deoxyglucose uptake in morphine-tolerant rats. Eur 

J Pharmacology 279:197-202, 1995 

358. Shinoura N, Saito K, Yoshida Y, Hashimoto M, Asai A, Kirino T, Hamada H. 

Adenovirus-mediated transfer of bax with caspase-8 controlled by myelin basic 

protein promoter exerts an enhanced cytotoxic effect in gliomas. Cancer Gene Ther 

2000 7:739-748 

359. Shughrue P.J., Merchenthaler I. Evidence for novel estrogen binding sites in 

the rat hippocampus. Neuroscience 99(4): 605-612, 2000 

 - 352 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

360. Simmons M.L., Terman G.W., Gibbs S.M., Chavkin C. L-Type Calcium 

Channels Mediate Dynorphin Neuropeptide Release from Dendrites but Not Axons 

of Hippocampal Granule Cells. Neuron 14:1265-1272, 1995 

361. Stennicke, H.R. and Salvesen, G.S. (1998). Properties of the caspases, 

BiochimBiophys Acta 1389:17-31. 

362. Stojkovic T, Colin C, Le Saux F, Jacque C Specific pattern of nitric oxide 

synthase expression in glial cells after hippocampal injury. Glia 22:329-337, 1998 

363. Straub, P.H., Lehne, K., Herfart, H., Weber, M., Falk, W., Preuner, J., & 

Scholmerich J. (2002). Dehydroepiandrosterone in relation to other adrenal 

hormones during an acute inflammatory stressful disease state compared with 

chronic inflammatory disease: role of interleukin-6 and tumour necrosis factor. Eur. 

J. Endocrinol. 146, 365-374 

364. Stromstedt M, Waterman MR.: Messenger RNAs encoding steroidogenic 

enzymes are expressed in rodent brain. Brain Res Mol Brain Res 1995 Dec 

1;34(1):75-88 

365. Sunderland GM. The Cell - A Molecular Approach. 2nd ed. Cooper, (MA): 

Sinauer Associates, Inc.; c2000 

366. Susin, S.A., Lorenzo, H.K., Zamzami, N., Marzo, I., Snow, B.E., Brothers, 

G.M., Mangion, J., Jacotot, E., Costantini, P., Loeffler, M., Larochette, N., Goodlett, 

D.R., Aebersold, R., Siderovski, D.P., Penninger, J.M., Kroemer, G., 1999. 

Molecular characterization of mitochondrial apoptosis-inducing factor. Nature 397, 

441– 446. 

367. Swaab DF, Bao AM, Lucassen PJ. The stress system in the human brain in 

depression and neurodegeneration. Ageing Res Rev. 2005 2:141-194.  

368. Swaab DF, Raadsheer FC, Endert E, Hofman MA, Kamphorst W, Ravid R. 

1994. increased cortisol levels in aging and Alzheimer’s disease in postmortem 

cerebrospinal fluid. J. Neuroendocrinol. 6:681–687. 

369. Swapp GH, Main RA. Neurofibromatosis and pregnancy.  Br J Dermatol 

1973;80:431-5 

370. Takase, M., Ukena, K., Yamazaki, T., Kominami, S., Tsutsui, K., 1999. 

Pregnenolone, pregnenolone sulfate and cytochrome P450 side-chain cleavage 

enzyme in the amphibian brain and their seasonal changes. Endocrinology 140, 

1936–1944. 

 - 353 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

371. Takebayashi, M., Hayashi. T., & Su, T.P. (2002). Nerve growth factor-induced 

neurite sprouting in PC12 cells involves sigma-1 receptors: implications for 

antidepressants. J. Pharmacol. Exp. Ther. 303, 1227-1237.   

372. Tam SW, Cook L. Sigma opiates and certain antipsychotic drugs mutually 

inhibit [3H]SKF 10,047 and [3H]haloperidol binding in guinea pig brain membranes. 

Proc Natl Acad Sci USA 1984; 81: 5618–5621. 

373. Tamatani M, Che YO, Matsuzaki H, Ogawa S, Okado H, Miyake SH, Mizuno 

T, Tohyama M. 1999. Tumor Necrosis Factor Induces Bcl-2 and Bcl-x Expression 

through NFκB Activation in Primary Hippocampal Neurons. J Biol Chem 274: 

8531–8538 

374. Toker, A. and L.C. Cantley. 1997. Signalling through the lipidproducts of 

phosphoinositide-3-OH kinase. Nature 387:673–676. 

375. Tomas-Camardiel M, Sanchez-Hidalgo MC, Sanchez del Pino MJ, Navarro A, 

Machado A, Cano J 2002 Comparative study of the neuroprotective effect of 

dehydroepiandrosterone and 17beta-estradiol against 1-methyl-4-phenylpyridium 

toxicity on rat striatum. Neuroscience 109:569-584.  

376. Tsutsui, K., Ukena, K., 2000. Neuronal neurosteroidogenesis in the cerebellum. 

In: Okamoto, M. (Ed.), Proceedings of International Symposium on Molecular 

Steroidogenesis 

377.  Tsutsui, K., Usui, M., Yamazaki, T., Ukena, K., Kominami, S., 1997b. 

Neurosteroids in the avian brain. In: Maitra, S.K. (Ed.), Frontiers in Environmental 

and Metabolic Endocrinology. Burdwan Press, Burdwan, pp. 151–159. 

378. Tsutsui, K., Yamazaki, T., Usui, M., Furukawa, Y., Ukena, K., Kohchi, C., et 

al., 1997a. P450scc activity in the brain. In: Harvey, S., Etches, R.J. (Eds.), 

Perspectives in Avian Endocrinology. Journal of Endocrinology, Bristol, pp. 427–

436. 

379.  Turner, D. M., Ransom, R. W., Yang, J. S. & Olsen, R. W. 1989. Steroid 

anesthetics and naturally occuring analogs modulate the γ-amino-butyric acid 

receptor complex at a site distinct from barbiturates. J Pharmacol Exp Ther 248, 

960 – 966 

 - 354 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

380. Twyman, R. E. & MacDonald, R. L. 1992. Neurosteroid regulation of GABAA 

receptor single-channel kinetic properties of mouse spinal cord neurons in culture. J 

Physiol (Lond) 4566, 215 – 245 

381. Ukena, K., Usui, M., Kohchi, C., Tsutsui, K., 1998. Cytochrome P450 side-

chain cleavage enzyme in the cerebellar Purkinje neuron and its neonatal change in 

rats.  Endocrinology 139, 137–147. 

382. Umegaki H, Ikari H, Nakahata H, Endo H, Suzuki Y, Ogawa O, Nakamura A, 

Yamamoto T, Iguchi A. 2000. Plasma cortisol levels in elderly female subjects with 

Alzheimer’s disease: a cross-sectional and longitudinal study. Brain Res. 881:241–

243. 

383. Unsicker, K. (1993). The trophic cocktail made by adrenal chromaffin cells. 

Exp. Neurol. 123, 167-173 

384. Usui, M., Yamazaki, T., Kominami, S., Tsutsui, K., 1995. Avian neurosteroids. 

II. Localization of a cytochrome P450scc-like substance in the quail brain. Brain 

Res. 678, 10–20. 

385. Vadja FJE. Neuroprotection and neurodegenerative disease. J Clin Neurosci 

(2002), 9(1), 4-8 

386. Vallee M, Mayo W, Darnaudery M, Corpechot C, Young J, Koehl M, Le Moal 

M, Baulieu EE, Robel P, Simon H. Neurosteroids: deficient cognitive performance 

in aged rats depends on low pregnenolone sulfate levels in the hippocampus. Proc 

Natl Acad Sci U S A 94:14865-14870, 1997 

387. Vaux, D. L., Cory, S., and Adams, J. M. (1988). Bcl-2 gene promotes 

haemopoietic cell survival and cooperates with c-myc to immortalize pre-B cells, 

Nature 335, 440-2. 

388. Veis, D. J., Sorenson, C. M., Shutter, J. R. & Korsmeyer, S. J. Bcl-2-deficient 

mice demonstrate fulminant lymphoid apoptosis, polycystic kidneys, and 

hypopigmented hair. Cell 75, 229–240 (1993). 

389. Venihaki, M., Gravanis, A., & Margioris, A.N. (1997). Comparative study 

between normal rat chromaffin and PC12 rat pheochromocytoma cells: production 

and effects of corticotropin-releasing hormone. Endocrinology 138, 698-704 

390. Verhagen, A.M., Ekert, P.G., Pakusch, M., Silke, J., Connolly, L.M., Reid, 

G.E., Moritz, R.L., Simpson, R.J., Vaux, D.L., 2000. Identification of DIABLO, a 

mammalian protein that promotes apoptosis by binding to and antagonizing IAP 

proteins. Cell 102, 43– 53. 

 - 355 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

391. Verhofstad A A J 1993 Kinetics of adrenal medullary cells. J. Anat 183: 315-

326 

392. Virdee, K., and Tolkovsky, A. M. (1996). Inhibition of p42 and p44 mitogen-

activated protein kinase activity by PD98059 does not suppress nerve growth factor-

induced survival of sympathetic neurones.  J Neurochem 67, 1801-5. 

393. Virdee, K., Bannister, A. J., Hunt, S. P., and Tolkovsky, A. M. (1997). 

Comparison be-tween the timing of JNK activation, c-Jun phosphorylation, and 

onset of death commitment in sympathetic neurones. J Neurochem 69, 550-61.  

394. Vitale ML, Rodriguez Del Castillo A, Trifaro JM 1992 Protein kinase C 

activation by phorbol esters induces chromaffin cell cortical filamentous actin 

disassembly and increases the initial rate of exocytosis in response to nicotinic 

receptor stimulation. Neuroscience  51:463-474. 

395. Wagner J.J., Caudle R.M., Chavkin C. κ-Opioids Decrease Excitatory 

Transmission in the Dentate Gyrus of the Guinea Pig Hippocampus. J Neurosci 

12(1): 132-141, 1992 

396. Wagner J.J., Terman G.W., Chavkin C. Endogenous dynorphins inhibit 

excitatory neurotransmission and block LTP induction in the hippocampus. Nature 

363:451-454, 1993 

397. Walton M, Woodgate AM, Muravlev A, Xu R, During MJ., Dragunow M. 

CREB Phosphorylation Promotes Nerve Cell Survival. J Neurochem., 73, 1836–

1842 (1999). 

398. Wang H, Fukuda T, Suzuki T, Hashimoto K, Liou S, Momoi T, Kosada T, 

Yamamoto K, Nakanishi J. Differential effects of Bcl-2 overexpression on 

hippocampal CA1 neurons and dentate gyrus cells following hypoxic ischemia in 

adult rats. J Neurosci Res 57:1-12, 1999. 

399. Wang, D. G., Barros D'Sa, A. A., Johnston, C. F., and Buchanan, K. D. (1996). 

Oncogene expression in carotid body tumors. Cancer 77, 2581-7. 

400. Wang, D. G., Johnston, C. F., Marley, J. J., Phenix, K. V., Atkinson, A. B., 

Russell, C. F., and Buchanan, K. D. (1997a). Expression of the apoptosis-

suppressing gene BCL-2 in pheochromocytoma is associated with the expression of 

C-MYC. J Clin Endocri-nol Metab 82, 1949-52. 

401. Warren, S. and Chute, R.N. (1972). Pheochromocytoma, Cancer 29:327-31 

402. Warringa RAJ, Hoeben RC, Koper JW, Sykes JEC, van Golde LMG, Lopes-

Cardozo M. Hydrocortisone stimulates the development of oligodentrocytes in 

 - 356 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

primary glial cultures and affects glucose metabolism and lipid synthesis in these 

cultures. Dev Brain Res 1987:34:79-86. 

403. Wassell J, Reed P, Kane J, Weinkove C 1999 Freedom from drug interference 

in new immunoassays for catecholamines and metanephrines. Clin Chem 45:2216-

2223 

404. Weaver CD, Partridge JG, Yao TL, Moates JM, Magnuson MA, Verdoorn TA. 

Activation of glycine and glutamate receptors increases intracellular calcium in cells 

derived from the endocrine pancreas. Mol Pharmacol 1998 Oct;54(4):639-46 

405. Wehling, M. 1997. Specific, nongenomic actions of steroid hormones. Ann Rev 

Physiol 59, 365 – 39 

406. Weiland N.G., Orchinik M., Tanapat P. Chronic corticosterone treatment 

induces parallel changes in N-methyl-D-aspartate receptor subunit messenger RNA 

levels and antagonist binding sites in the hippocampus. Neuroscience 78:653-662, 

1997 

407. Weill-Engerer S, David JP, Sazdovitch V, Liere P, Eychenne B, Pianos A, 

Schumacher M, Delacourte A, Baulieu EE, Akwa Y 2002 Neurosteroid 

quantification in human brain regions: comparison between Alzheimer's and 

nondemented patients. J Clin Endocrinol Metab 87:5138-5143. 

408. White FA, Keller-Peck CR, Knudson CM, Korsmeyer SJ, Snider WD 

Widespread elimination of naturally occurring neuronal death in Bax-deficient mice. 

J Neurosci 1998 18:1428-1439 

409. Widmann, C., Gibson, S., Johnson, G.L., 1998. Caspase dependent cleavage of 

signaling proteins during apoptosis. A turn-off mechanism for anti-apoptotic signals. 

J. Biol. Chem. 273, 7141-7147. 

410. Widstrom, R. Dillon JS. 2004. Is There a Receptor for Dehydroepiandrosterone 

or Dehydroepiandrosterone Sulfate? Sem Reprod Med 22: 289-298 

411. Wiebe JP, Kavaliers M, Boushy D, Barr KJ, Galea LAM. Anxiolytic actions 

and hypothalamic synthesis of the neurosteroids 3u- hydroxy-4-pregnen-20-one 

(3txHP). Soc Neurosci Abstr 1993;19:168. 

412. Wiebe JP, Kavaliers M. Analgesic effects of the putative FSH- suppressing 

gonadal steroids. 3u-hydroxy-4-pregnen-20-one; possible modes of action. Brain 

Res 1988; 461:150-7. 

413.  Wieland S, Lan NC, Mirasedeghi S, Gee KW. Anxiolytic activity of the 

progesterone metabolite 5a-pregnan-3-ol-20-one. Brain Res 1991;565:263-8. 

 - 357 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

414. Williams, L., and Bell, L. (1991). Asynchronous development of the rat colon, 

Anat Embryol (Berl) 183, 573-8. 

415. Winfree CJ, Combs DW, Deleo JA, Colburn RW. Analgesic effects of 

intrathecally administered 3α-hydroxy-5β-pregnan-20-one in a rat mechanical 

visceral pain model. Life Sci 1992; 50:1007-12. 

416. Wise P.M., Dubal D.B., Wilson M.E., Rau S.W., Liu Y. Estrogens: Trophic 

and Protective Factors in the Adult Brain. Frontiers in Neuroendocrinology 22:33-

66, 2001 

417. Wood, K.A., Youle, R.J., 1995. The role of free radicals and p53 in neuron 

apoptosis in vivo. J. Neurosci. 15, 5851– 5857. 

418. Wooten M, Seibenhener ML, Neidich K, Vandenplas M. Mapping of atypical 

protein kinase C within the nerve growth factor signaling cascade: relationship to 

differentiation and survival of PC12 cells. Mol Cell Biol 2000, 20:4494-4504 

419.  Wu FS, Gibbs TT, Farb DH. Pregnenolone sulfate: A positive allosteric 

modulator at the N-methyl-D-aspartate receptor. Mol Pharmacol 1991; 40: 333–

336. 

420. Xia, Z., Dickens, M., Raingeaud, J., Davis, R. J., and Greenberg, M. E. (1995). 

Opposing effects of ERK and JNK-p38 MAP kinases on apoptosis. Science 270, 

1326-31. 

421. Xie C.W., Lewis D.V. Endogenous Opioids Regulate Long-Term Potentiation 

of Synaptic Inhibition in the Dentate Gyrus of Rat Hippocampus. J of Neurosci 

15(5): 3788-3795, 1995 

422. Yamazaki M, Mori H, Araki K, Mori KJ, MishinaM. Cloning, expression and 

modulation of a mouse NMDA receptor subunit. FEBS Lett 1992; 300: 39–45. 

423. Yang SH, Perez E, Cutright J, Liu R, He Z, Day AL, Simpkins JW. 

Testosterone increases neurotoxicity of glutamate in vitro and ischemia-reperfusion 

injury in an animal model. J Appl Physiol. 2002 1:195-201.  

424. Yang, E, Zha J, Jockel J, Boise LH, Thompson CB, Korsmeyer SJ. Bad, a 

heterodimeric partner for Bcl-XL and Bcl-2, displaces Bax and promotes cell death. 

Cell 80, 285–291 (1995). 

425. Yao, R. & Cooper, G. M. Regulation of the Ras signaling pathway by GTPase-

activating protein in PC12 cells. Oncogene 11, 1607–1614 (1995). 

426. Yuan J, Yankner B.A. Apoptosis in the nervous system. Nature, Vol 407, 12 

October 2000, 802-809 

 - 358 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

427.  Zhang P., Mellon S.H. Multiple orphan nuclear receptors converge to regulate 

rat P450c17 gene transcription: Novel mechanism for orphan nuclear receptor action, 

Mol. Endocrinol. 11 (1997) 891– 904.  

428.  Zhang P., Mellon S.H. The orphan nuclear receptor steroidogenic factor-1 

regulates the cAMP-mediated transcriptional activation of rat cytochrome P450c17, 

Mol. Endocrinol. 10 (1996) 147–158. 

429. Zhang P., Rodriguez H., Mellon S.H. Transcriptional regulation of P450scc 

gene expression in neural and in steroidogenic cells: implications for regulation of 

neurosteroidogenesis, Mol. Endocrinol. 9 (1995) 1571–1582. 

430. Zhao X, Newcomb JK, Pike BR, Wang KK, d'Avella D, Hayes RL Novel 

characteristics of glutamate-induced cell death in primary septohippocampal 

cultures: relationship to calpain and caspase-3 protease activation. J Cereb Blood 

Flow Metab 20:550-62, 2000 

431. Zhou, B.B., Li, H., Kirschner, M.W., 1998. Caspase-dependent activation of 

cyclin dependent kinases during Fas-indused apoptosis in Jurkat cells. Proc. Natl. 

Acad. Sci. U.S.A. 95: 6785-6790. 

432. Zhu Y, Bond J, Thomas P. Identification, classification, and partial 

characterization of genes in humans and other vertebrates homologous to a fish 

membrane progestin receptor. Proc Natl Acad Sci USA 2003;100:2237–2242 

433. Zhu Y, Rice C, Pang Y, Pace M, Thomas P. Cloning, expression, and 

characterization of a membrane progestin receptor and evidence it is an intermediary 

in meiotic maturation of fish oocytes. Proc Natl Acad Sci USA 2003;100:2231– 

2236 

434. Zimmerberg, B. and Brown, R. C. (1998) Prenatal experience and postnatal 

stress modulate the adult neurosteroid and catecholaminergic stress responses. Int. L. 

Dev. Neurosci. 16, 217-228. 

435. Zinder O. and Dar D.E. The biology of stress and its application to livestock 

housing and transportation assessment E. H. von Borell , 2001 J. Anim. Sci. 79, 

1999 (E. Suppl.:E260–E267) 

436. Zinder O., Dar D.E. Neuroactive steroids: their mechanism of action and their 

function in the stress response. Acta Physiol Scand 1999, 167, 181 – 188 

437. Zou, H., Henzel, W. J., Liu, X., Lutschg, A. & Wang, X. Apaf-1, a human 

protein homologous to C. elegans CED-4, participates in cytochrome c-dependent 

activation of caspase-3. Cell 90, 405–413 (1997). 

 - 359 -



                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

438. Zwain IH, Yen SS. Neurosteroidogenesis in astrocytes, oligodendrocytes, and 

neurons of cerebral cortex of rat brain.Endocrinology 1999 Aug;140(8):3843-52  

 - 360 -


	4. EISAGOGH.pdf
	1.3.1. ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ.
	Στεροειδείς ορμόνες.
	Τα ίδια σηματοδοτικά μόρια, ο νευροδιαβιβαστής νορεπινεφρίνη
	5. Επινεφριδιακοί όγκοι.

	1.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (ΑΠΟΠΤΩΣΗ)
	1.4.1 Νεκρωτικός θάνατος-Νέκρωση.
	1.4.2. Απόπτωτικός θάνατος-Απόπτωση.
	Εικόνα 22. Τα κύρια αποπτωτικά μονοπάτια.
	1.4.4. Η Απόπτωση στα Επινεφρίδια
	Η κινάση p38MAPΚ





	5. EREYNHTIKO EROTHMA.pdf
	2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

	6. YLIKA KAI METHODOI.pdf
	Ραδιοανοσολογικός προσδιορισμός (RIA) Κατεχολαμινών.
	Αποµόνωση RNA από κυτταρικά εκχυλίσµατα
	Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτροφορητική διαδικασία η πηκτή πολυακ
	Ανοσοπροσδιορισµός πρωτεϊνών µε υβριδοποίηση σε νιτροκυτταρί

	Προσδιορισµός της µονοµερούς (G) και της πολυµερούς (F) ακτί
	Προετοιµασία κυτταρικών εκχυλισµάτων
	Υλικά -Συσκευές
	Ανοσοφθορισµός µε µικροσκοπία συνεστίασης (Confocal Laser Sc



	Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




