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Οι στεροειδείς ορµόνες έχουν αποτελέσει αντικείµενο πολλών ερευνών λόγω της 

ευεργετικής τους επίδρασης στο νευρικό σύστηµα, καθώς και σε πλήθος άλλων ιστών 

και συστηµάτων. Η µελέτη της δράσης των στεροειδών στους διάφορους κυτταρικούς 

τύπους προϋποθέτει την κατανόηση του µηχανισµού δράσης τους εντός του κυττάρου. 

H παρούσα έρευνα στοχεύει να προσφέρει γνώση σχετικά µε τους µηχανισµούς δράσης 

της οιστραδιόλης και της τεστοστερόνης σε νευρικά κύτταρα. Σκοπό δεν αποτελεί 

όµως µόνον η διαλεύκανση κάποιων βασικών µηχανισµών δράσης αυτών των 

ορµονών, αλλά και η συγκριτική µελέτη της επίδρασής τους στην κυτταρική επιβίωση 

και απόπτωση.   

Αρχικά µελετήθηκε ο µηχανισµός δράσης της οιστραδιόλης στα κύτταρα 

φαιοχρωµοκυττώµατος του µυελού των των επινεφριδίων της σειράς PC12, τα οποία 

προέρχονται από τη νευρική ακρολοφία. Τα κύτταρα αυτά βρέθηκε ότι εκφράζουν 

µικρές ποσότητες ενδοκυττάριου υποδοχέα οιστρογόνων, ενώ δεν εκφράζουν 

ενδοκυττάριους υποδοχείς ανδρογόνων και προγεστερόνης. Η οιστραδιόλη 

προστατεύει τα κύτταρα PC12 από την προκαλούµενη από έλλειψη ορρού απόπτωση, 

δράση, η οποία διεξάγεται µέσω της ενεργοποίησης ενός ή περισσοτέρων ειδικών γι’ 

αυτήν µεµβρανικών υποδοχέων, οι οποίοι µάλιστα είναι διαφορετικοί από τον 

αντίστοιχο ενδοκυττάριο υποδοχέα της οιστραδιόλης.   

Tην ενεργοποίηση αυτών των µεµβρανικών υποδοχέων, ακολουθεί η ενεργοποίηση 

ενός καταρράκτη µετάδοσης δευτέρων µηνυµάτων, όπως η αύξηση της ενδοκυττάριας 

συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου και του κυκλικού ΑΜΡ. Η οιστραδιόλη επάγει την 

ενεργοποίηση της συνθάσης του νιτρικού οξειδίου µέσω των πρωτεϊνών ΡΙ3Κ και Akt, 

την ενεργοποίηση της πρωτεΐνης Src και των ΜΑΡ κινασών κι ενεργοποιεί τελικά τους 

µεταγραφικούς παράγοντες CREB και NFκΒ, οι οποίοι αυξάνοντας τα επίπεδα των 

αντιαποπτωτικών πρωτεϊνών (π.χ. Bcl-2) και ελαττώνοντας τις προ-αποπτωτικές 

πρωτεΐνες (π.χ. Bax) τελικά επάγουν την αναστολή της απόπτωσης.  

Αντιθέτως, η τεστοστερόνη επιδρά αρνητικά στην επιβίωση των κυττάρων PC12, 

επάγοντας την απόπτωση. Η τεστοστερόνη επίσης προσδένεται σε ειδικές µεµβρανικές 

θέσεις δέσµευσης, η λειτουργικότητα των οποίων καταδεικνύεται από την επαγωγή της 

αύξησης των ενδοκυττάριων επιπέδων ιόντων ασβεστίου. Ως εκ τούτου, η αναλογία 

µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης οιστραδιόλης και τεστοστερόνης στα κύτταρα 

φαιοχρωµοκυττώµατος πιθανότατα να παίζει σηµαντικό ρυθµιστικό ρόλο στην 

επιβίωση και τον κυτταρικό θάνατο των κυττάρων του µυελού των επινεφριδίων. 
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Μάλιστα η έκφραση των  µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης τεστοστερόνης δείχνει να 

εξαρτάται από τη νευρική διαφοροποίηση των κυττάρων PC12, εφόσον στα νευρικού 

τύπου κύτταρα PC12 ελαχιστοποιείται η παρουσία  τους. 

Το φαινόµενο της αντίθετης δράσης στεροειδών ορµονών διαπιστώθηκε και σε 

έναν επιπλέον κυτταρικό τύπο, στα επιθηλιακά καρκινικά κύτταρα µαστού της σειράς 

Τ47D. Σε αυτά τα κύτταρα, τα οποία επίσης βρέθηκε να εκφράζουν µεµβρανικούς 

υποδοχείς οιστρογόνων και ανδρογόνων, η οιστραδιόλη επάγει µέσω των µεµβρανικών 

υποδοχέων την προστασία των κυττάρων κατά της επαγόµενης από έλλειψη ορρού 

απόπτωσης, ενώ η τεστοστερόνη οδηγεί τα κύτταρα σε απόπτωση. Εποµένως, η 

αναλογία του αριθµού οιστρογονικών ή ανδρογονικών µεµβρανικών υποδοχέων 

πιθανότατα να ελέγχει την επιβίωση των καρκινικών κυττάρων κι ως εκ τούτου την 

επιθετικότητα του όγκου. Πράγµατι, βρέθηκε ότι η παρουσία µεµβρανικών 

οιστρογονικών υποδοχέων είναι µεγαλύτερη σε επιθετικούς όγκους του µαστού. 

Επιπρόσθετα, εξετάσθηκε η ύπαρξη µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης στα κύτταρα 

της σειράς PC12 µίας επιπλέον στεροειδούς ορµόνης, της δεϋδροεπιανδροστερόνης 

(DHEA), η οποία είναι γνωστή για την ευεργετική της δράση στη λειτουργία του 

νευρικού συστήµατος. Η λειτουργικότητα των εν λόγω µεµβρανικών θέσεων 

δέσµευσης αποδείχθηκε µε την ακόλουθη γρήγορη αύξηση των επιπέδων κυκλικού 

cAMP, την ενεργοποίηση της πρωτεΐνης Src και άλλων σηµατοδοτικών µηχανισµών 

που καταλήγουν στην αναστολή της προκαλούµενης από έλλειψη ορρού κυτταρικής 

απόπτωσης. Η DHEA συµπερασµατικά εµφανίζει ανάλογη δράση µε την οιστραδιόλη 

και αντίθετη δράση από την τεστοστερόνη, η οποία βρέθηκε ότι ανταγωνίζεται τις 

δράσεις της, συνδεόµενη στον ίδιο µεµβρανικό υποδοχέα.  

Εν κατακλείδι, η δράση των στεροειδών µέσω µεµβρανικών υποδοχέων αφορά 

πολύπλοκους µηχανισµούς, που οδηγούν σε επαγωγή ή ελάττωση της κυτταρικής 

επιβίωσης, ανάλογα µε τη στεροειδή ορµόνη και τον υπό εξέταση κυτταρικό τύπο. Ως 

εκ τούτου, η αύξηση και η επιβίωση των κυττάρων ρυθµίζεται από την αναλογία των 

στεροειδών ορµονών στο µικροπεριβάλλον των κυττάρων, καθώς και του αριθµού 

τόσο των κλασικών ενδοκυττάριων όσο και των µεµβρανικών υποδοχέων των 

στεροειδών ορµονών. Εποµένως, η διαλεύκανση του µηχανισµού δράσης των 

στεροειδών ορµονών µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την κατανόηση του ρόλου των 

σε εκφυλιστικές ασθένειες διαφόρων ιστών και συστηµάτων, καθώς και στον καρκίνο.  

 

 

 16



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18



Ι. Περίληψη         13 
  
ΙΙ. Περιεχόµενα         17 
 
ΙΙΙ. Συντοµογραφίες        23 
 
ΙV. Εισαγωγή         29 
1.  Στεροειδείς ορµόνες        31 

1.1.Γενικά         31 
1.2.Γεννητικές ορµόνες       33 

i.  Ανδρογόνα        33 
ii. Οιστρογόνα        35 
iii. Γεσταγόνα        36 

1.3.Βιοσύνθεση των στεροειδών ορµονών     36  
2. Νευροστεροειδή        41 

2.1.Γενικά         41 
2.2.Ρύθµιση της βιοσύνθεσης των νευροστεροειδών    44 
2.3.Μεταφορά των νευροστεροειδών στον εγκέφαλο   46 
2.4.Μηχανισµοί δράσης των νευροστεροειδών    46 
2.5.Φυσιολογικές δράσεις των νευροστεροειδών    51 
i. Αναπτυξιακός ρόλος κατά την οργανογένεση    51 
ii. Νευροπροστασία        52  
iii. Αντικαρκινογόνος δράση των νευροστεροειδών    53 
2.6.Θεραπείες υποκατάστασης µε νευροστεροειδή    54 

3. ∆ράσεις στεροειδών ορµονών µέσω µεµβρανικών υποδοχέων  57 
3.1.Εισαγωγή         57 
3.2.Μη γενωµικός µηχανισµός δράσης στεροειδών ορµονών µέσω  
ενδοκυττάριων υποδοχέων                             59 
i. Εντοπισµός ενδοκυττάριων υποδοχέων στεροειδών στην εγγύτητα  
της πλασµατικής µεµβράνης       59  
ii. Επίδραση στην πρωτεΐνη Src      60 
iii. Επίδραση στην πρωτεΐνη Shc      61 
iv. Επίδραση στις ΜΑΡ κινάσες      61 
v. Επίδραση στην πρωτεΐνη JNK  63 
vi. Επίδραση στις πρωτεΐνες PI3K/Akt  63 
vii. Επίδραση στην πρωτεΐνη NOS  64  
viii. Επίδραση σε µεταγραφικούς παράγοντες  65 
3.3.Μη γενωµικός µηχανισµός δράσης στεροειδών ορµονών µέσω  
µεµβρανικών υποδοχέων       67 
i. Επίδραση σε πρωτεΐνες G       69 
ii. Επίδραση στην παραγωγή των κυκλικών νουκλεοτιδίων cAMP  
και cGMP 
iii. Επίδραση στην ενδοκυττάρια συγκέντρωση ιόντων Ca2+   70 
iv. Eπίδραση στον κυτταροσκελετό      73 
 

V. Σκοπός της διατριβής       75 
 
VI. Υλικά και µέθοδοι       81 
 

1. Καλλιέργεια κυτταρικών σειρών      83 

 19



1.1.Κυτταρική σειρά PC12       84 
1.2.Κυτταρική σειρά T47D       86 
1.3.Πρωτογενής καλλιέργεια χρωµιόφιλων κυττάρων επινεφριδίων  86 
 

2.    Μέθοδος προσδιορισµού συγκέντρωσης πρωτεϊνών κατά Bradford  87 
3. Μέτρηση κυτταρικού πολλαπλασιασµού     88 

3.1. Μέθοδος ΜΤΤ        88 
3.2.Μέθοδος Sulphorhodamine B (SRB)     89 
 

4. Μέτρηση της απόπτωσης       90 
4.1. ApoPercentage Apoptosis Assay      90 
4.2. Χρώση µε Annexin V και ιωδιούχο προπίδιο     91 

5. Ποσοτικός προσδιορισµός της νέκρωσης µε Cell Death Assay  92 
6. Ανίχνευση και χαρακτηρισµός υποδοχέων στεροειδών    93 

6.1. Μελέτες δέσµευσης        93 
6.1.1. Θεωρητικό µέρος       93 
6.1.1.1. Γενικά        93 
6.1.1.2. Μελέτες δέσµευσης κορεσµού     95 
6.1.1.3. Μελέτες δέσµευσης χηµικής κινητικής    99 
6.1.1.4. Μελέτες δέσµευσης ανταγωνισµού     100 
6.1.2. Πειραµατική ανίχνευση και µελέτη ιδιοτήτων ενδοκυττάριων  
υποδοχέων (σε ολόκληρα κύτταρα)       102 
6.1.3. Πειραµατική ανίχνευση και µελέτη ιδιοτήτων µεµβρανικών  
υποδοχέων (σε αποµονωµένες µεµβράνες)     105 
6.2. Ανίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων στεροειδών µε κυτταροµετρία  
ροής          108 
6.3.  Ανίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων στεροειδών µε Συνεστιακή 
Μικροσκοπία Σάρωσης Laser       110 

7. Aνοσοϊστοχηµεία για την ανίχνευση µεµβρανικών οιστρογονικών  
υποδοχέων σε τοµές εγκεφάλου αρουραίου     112 
8. Μελέτες δέσµευσης στον υποδοχέα AhR     113 
9. Μέτρηση της δραστικότητας των ενζύµων της σειράς του  
κυτοχρώµατος Ρ450        114 
10. Μέτρηση ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Ca2+    117 

10.1. Xρώση µε Fura2/AM       117 
10.2. Χρώση µε Oregon Green BAPTA2/AM    120  

11. Ποσοτικός προσδιορισµός πρωτεϊνών µε τη µέθοδο ανοσοαποτύπωσης 
 (Western blot) -Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαµίδης  
σε συνθήκες SDS-αποδιάταξης       122 
12. Ποσοτική µέτρηση της φωσφορυλίωσης κινασών µε Ανοσοενζυµικά 
Assays          125 
13. Mέτρηση ενδοκυττάριας συγκέντρωσης cAMP    126 
14. Mέτρηση ενδοκυττάριας συγκέντρωσης cGMP    127 
15. Μέτρηση ενεργότητας της συνθάσης του νιτρικού οξειδίου (Nitric oxide  
synthase, NOS)         128 
16. Mέτρηση ελευθέρων ριζών (Reactive oxygen species, ROS)  131 
17. Mέτρηση δυναµικού της µιτοχονδριακής µεµβράνης   132 
18. Μέτρηση της συγκέντρωσης εκκρινόµενων κατεχολαµινών 
 (νορεπινεφρίνης και ντοπαµίνης)      133 
 
 

 20



 
 
 
VΙI. Αποτελέσµατα        135 
 
1. Aνίχνευση µεµβρανικών υπδοχέων οιστραδιόλης  
α) Αντιαποπτωτική δράση β) ∆ιαβίβαση σήµατος    137 

1.1. Η αντιαποπτωτική δράση της οιστραδιόλης στα κύτταρα PC12  
σε συνθήκες έλλειψης ορρού       139 
1.2. Ο µηχανισµός δράσης της οιστραδιόλης στα κύτταρα PC12  143 

            1.2.1. Ύπαρξη ενδοκυττάριων υποδοχέων οιστραδιόλης  
στα κύτταρα PC12        143 
1.2.2. Aλληλεπίδραση της οιστραδιόλης µε το σύστηµα  
του υποδοχέα AhR        144 
1.2.3. Ανίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων οιστραδιόλης   146 
1.2.3.1. Μελέτες δέσµευσης       146 
1.2.3.2. Κυτταροµετρία ροής       147 
1.2.3.3. Συνεστιακή Μικροσκοπία Σάρωσης Laser    148 
1.2.4. Ο µεµβρανικός υποδοχέας οιστρογόνων στα κύτταρα PC12  
αλληλεπιδρά µε G-πρωτεΐνες       148 
1.2.5. Έλεγχος της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Ca2+   149 
1.2.6. Έλεγχος των επιπέδων cAMP και cGMP    151 
1.2.7. Ενεργοποίηση της συνθάσης του νιτρικού οξειδίου (NOS)  
µέσω των πρωτεϊνών PI3K/Akt      152 
1.2.8. Ενεργοποίηση των µονοπατιών των ΜΑΡ κινασών   156 
1.2.9. Έλεγχος της ενεργότητας των πρωτεϊνών της οµάδας της  
πρωτεΐνης Bcl-2         162 
1.2.10. Ενεργοποίηση των µεταγραφικών παραγόντων ΝFκB και CREB 164 
1.2.11. Η αντιοξειδωτική δράση της οιστραδιόλης και προστασία της      
µιτοχονδριακής µεµβράνης       167 
1.3. Συζήτηση         168 

 
2. Ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης τεστοστερόνης  
 α)Προ-αποπτωτική δράση  β) Η νευρική διαφοροποίηση των κυττάρων  
PC12 µε NGF στην έκφραση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης 
 τεστοστερόνης         177 

2.1. Ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης ανδρογόνων  
στα επιθηλιακού τύπου κύτταρα PC12      179  
2.1.1.Μελέτες δέσµευσης       179 
2.1.2.Κυτταροµετρία ροής       181 
2.1.3.Συνεστιακή Μικροσκοπία Σάρωσης Laser    182 
2.2. Ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης ανδρογόνων  
σε ανθρώπινα χρωµιόφιλα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων  183 
2.3. Η νευρική διαφοροποίηση των κυττάρων PC12  
επάγει την ελάττωση των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης ανδρογόνων  185 
2.4. Η ενεργοποίηση των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης ανδρογόνων 
επάγει την αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Ca2+    187 
2.5. Oι µεµβρανικές θέσεις πρόσδεσης τεστοστερόνης επάγουν  
την απόπτωση         188 
2.6.Η ενεργοποίηση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης τεστοστερόνης  
επηρεάζει την έκκριση κατεχολαµινών     191 

 21



2.7. Συζήτηση         193 
 
3.   Αντίθετη δράση της οιστραδιόλη και της τεστοστερόνης στον έλεγχο  
του πολλαπλασιασµού κυττάρων µαστού     197 

3.1.Aνίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων οιστραδιόλης και τεστοστερονης  
στα καρκινικά κύτταρα µαστού T47D     200 
3.1.1. Μελέτες δέσµευσης       200 
3.1.2.Κυτταροµετρία ροής       201 
3.1.3.Συνεστιακή Μικροσκοπία Σάρωσης Laser    202 
3.2. Ανοσολογικές οµοιότητες των µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης  
οιστρογόνων και ανδρογόνων µε τους ενδοκυττάριους υποδοχείς ER 
και AR          203 
3.3.Επίδραση των µεµβρανικών θέσεων σύνδεσης οιστραδιόλης και  
τεστοστερόνης στην απόπτωση       204 
3.4. Παρουσία µεµβρανικών οιστρογονικών και ανδρογονικών θέσεων  
δέσµευσης σε βιοψίες πορογενών διηθητικών καρκινωµάτων του µαστού 210 
3.5. Συζήτηση         211 

 
4. Ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της DHEA    215 

4.1. Ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της DHEA  216 
4.1.1. Μελέτες δέσµευσης       216 
4.1.2.Κυτταροµετρία ροής       218 
4.1.3.Συνεστιακή Μικροσκοπία Σάρωσης Laser    219 
4.2. H ειδικότητα των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της DHEA  221 
4.3. Έλεγχος της λειτουργικότητας των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης  
της DHEA         222 
4.3.1. Η µεσολάβηση του µεµβρανικού υποδοχέα στην αντιαποπτωτική  
δράση της DHEA        222  
4.3.2. Eνεργοποιούµενοι από το µεµβρανικό υποδοχέα σηµατοδοτικοί  
µηχανισµοί         224 
4.4. Ο ανταγωνισµός της τεστοστερόνης µε την DHEA    226 
4.5.Συζήτηση         230 

 
 
VIII. Γενική συζήτηση – Προοπτικές     235 
 
ΙΧ. Βιβλιογραφία        251 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΙΙ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24



21-H : 21 hydroxylase, 21-υδροξυλάση 
Ab : Antibody, αντίσωµα 
ACTH : adrenocorticotrophin, αδρενοκορτικοτροπίνη 
ADR: adrenodoxin reductase, αναγωγάση της αδρενοδοξίνης 
ADΧ : adrenodoxin, αδρενοδοξίνη 
Allo : allopregnenolone, αλλοπρεγνενολόνη 
AR : (intracellular) Androgen Receptor, (ενδοκυττάριος) υποδοχέας ανδρογόνων 
ARA70 : συµπαράγοντας του υποδοχέα AR 
ΑΤP : triphosphate adenosine, τριφωσφορική αδενοσίνη 
Β: Bound ligand 
BAPTA: 1,2-bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N’N’-tetraacetic acid 
ΒΗ4 : 6-tetrahydro-biopterine, 6-τετραϋδρο-βιοπτερίνη  
Bis-ακρυλαµίδιο : N,N’-µεθυλεν-δις-ακρυλαµίδιο 
Bmax: maximal number of binding sites, µέγιστος αριθµός θέσεων δέσµευσης  
BSA : Bovine Serum Albumin, αλβουµίνη ορρού βοός 
CaM kinase II : Ca2+/calmodulin dependent kinase II, κινάση ΙΙ εξαρτώµενη από το 

σύµπλοκο Ca2+/καλµοντουλίνη 
cADP : cyclic adenosine diphosphate, κυκλική διφωσφορική αδενοσίνη 
cAMP : cyclic adenosine monophosphate, κυκλική µονοφωσφορική αδενοσίνη 
CARE : Ca2+ responsive elements, ρυθµιστικά στοιχεία ευαίσθητα στα ιόντα ασβεστίου 
cGMP : cyclic guanosine monophosphate, κυκλική µονοφωσφορική γουανοσίνη 
CHO : Chinese Hamster Ovary 
Ci : Currie 
CLSM : Confocal Laser Scanning Microscopy, Συνεστιακή Μικροσκοπία Σάρωσης   Laser 
CORT : corticosterone, κορτικοστερόνη 
cpm : counts per minute, κρούσεις ανά λεπτό  
CREB : cyclic AMP response element binding factor 
CRH : corticotrophin release hormone, εκλυτικός παράγοντας της κορτικοτροπίνης 
DAG : diacylglycerol, διακυλογλυκερόλη 
DEX: dexamethazone, δεξαµεθαζόνη 
DHEA: dehydroepinadrosterone, δεϋδροεπιανδροστερόνη 
DHEA-BSA : DHEA- 3-(O-carboxymethyl)oxime-BSA 
DHEA-BSA-FITC : DHEA- 3-(O-carboxymethyl)oxime-BSA-FITC 
DHEAS : dehydroepiandrosterone sulfate, θειική δεϋδροεπιανδροστερόνη 
DHR123 : dihydrorhodamine 123, διυδροροδαµίνη 123  
DHT : dihydrotestosterone, διυδροτεστοστερόνη 
DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle Medium 
DMSO : Dimethylsulfoxide, διµεθυλσουλφοξείδιο  
DNase : deoxyribonuclease, δεσοξυριβονουκλεάση 
DOC: deoxycorticosterone, δεοξυκορτικοστερόνη 
DTT : dithiothreitol, διθειοθρεϊτόλη 
∆Ψm : ηλεκτρικό δυναµικό της µιτοχονδριακής µεµβράνης  
E : Effector unit, λειτουργική µονάδα  
e : απόδοση του µετρητή β-ακτινοβολίας 
Ε2: 17β-estradiol, 17β-οιστραδιόλη 
Ε2-BSA, Εs-BSA : Estradiol 3-(O-carboxymethyl)oxime-BSA 
EDTA : ethylenediaminetetraacetic acid, αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ 
EGF: Epidermal Growth Factor, επιδερµικός αυξητικός παράγοντας 
EGTA : ethylenglycol-bis(2-aminoethyl)N,N,N’N’-tetraacetic acid, αιθυλενογλυκολη-

δις(2αµινοαιθυλο)Ν,Ν,Ν’Ν’-τετραοξικό οξύ 
eNOS : endothelial Nitric Oxide Synthase, ενδοθηλιακή συνθάση του νιτρικού οξειδίου 
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ER : (intracellular) Estrogen Receptor, (ενδοκυττάριος) υποδοχέας οιστρογόνων 
ERK : Εxtracellularly Regulated Kinase 
EROD : ethoxyresorufin O-dealkylase, αιθοξυρεζορουφίνη O-αποαλκυλίωσης 
E∆ : ενδοπλασµατικό δίκτυο 
F : Free ligand 
FAD : flavin adenine dinucleotide, φλαβινο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο 
FAK : Focal Αdhesion Κinase 
FBS : Fetal Bovine Serum, ορρός εµβρύου βοός   
FITC : fluorescence isothiocyanate, ισοθειοκυανιούχος φλουοροσκεΐνη 
FKHR : Forkhead in rhabdomyosarcoma  
Flut: flutamide, φλουταµίδη 
FMN : flavin adenine nucleotide, φλαβινο-αδενινο-νουκλεοτίδιο 
GABA: γ-amino-boutyric acid, γ-αµινο-βουτυρικό οξύ 
GDP : guanosine diphosphate, διφωσφορική γουανοσίνη 
Gi : inhibitory G proteins, ανασταλτικές πρωτεΐνες G 
GM-CSF : Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor  
Go : other G proteins 
GPCR : G protein Coupled Receptor 
Gs : stimulatory G proteins  
GTP : guanosine triphosphate, τριφωσφορική γουανοσίνη 
HEPES : 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazine-ethane-sulphonic acid, 4-(2-υδροξυαιθυλο)-1-

πιπεραζινο-αιθανο-σουλφονικό οξύ 
ΗΡΑ : Ηypothalamus-Pituitary-Adrenals, άξονας υποθαλάµου-υπόφυσης-επινεφριδίων  
HPLC : Ηigh Pressure Liquid Chromatography, υγρή χρωµοατογραφία υψηλής πίεσης 
ΗSD : hydroxyl-steroid-dehydrogenase, υδροξυ-στεροειδο-δεϋδρογενάση 
I :  µια ελεύθερη µη ραδιοσηµασµένη ουσία 
IBMX : isobutylmethylxanthine, ισοβουτυλο-µεθυλο-ξανθίνη 
IC50: Inhibitory Concentration to 50%, συγκέντρωση που προκαλεί κατά 50% αναστολή 
IGF : Insulin-like Growth Factor, ινσουλινοειδής αυξητικός παράγοντας 
IgG : Immunoglobulin G, ανοσοσφαιρίνη G 
IL-6 : Interleucine 6, ιντερλευκίνη-6 
iNOS : independent Nitric Oxide Synthase, ανεξάρτητη συνθάση του νιτρικού οξειδίου 
ΙP3 : 1,4,5 triphosphate inositol, 1,4,5, τριφωσφορική ινοσιτόλη 
ΙΡ3R : υποδοχείς της ΙP3
JNK : c-Jun N-terminal kinase 
k : ταχύτητα αντίδρασης 
ΚD : dissociation constant, σταθερά διάστασης 
kDa : kDalton 
ΚΝΣ : Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα 
L : το ελεύθερο ραδιοσηµασµένο συνδετικό µόριο 
LGCCs : Ligand Gated Calcium Channels 
LH: Luteinizing hormone, ωχρινοτρόπος ορµόνη 
LT : ολική ποσότητα προστιθέµενης ραδιενεργούς ουσίας   
Μ : Molarity, µοριακότητα 
ΜΑΡΚ : mitogen-activated protein kinase 
ΜΒ : Μοριακό Βάρος 
ΜΕΚ : MAP kinase kinase 
ΜΜΡ : metalloproteinases, µεταλλοπρωτεϊνάσες 
mRNA : messenger RNA, αγγελιοφόρο RNA 
MTT : thiazol blue [3-(4,5 dimethylthiazol-2yl)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide] 
MROD : methoxyresorufin O-dealkylase, µεθοξυρεζορουφίνη O-αποαλκυλίωσης  
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NADPH: Nicotine-adenine-dinucleotide phosphate, φωσφορικό νικοτιναµιδο-αδενινο-
δινουκλεοτίδιο 

NFκΒ : Nuclear Factor kappa B 
NGF: Nerve Growth Factor, Νευρικός Αυξητικός Παράγοντας 
ΝΜDA : N-methyl-D-aspartic acid, N-µεθυλο-D-ασπαρτικό οξυ 
nNOS : neuronal Nitric Oxide Synthase,  νευρωνική συνθάση του νιτρικού οξειδίου 
ΝΟ : Nitric Oxide, νιτρικό οξείδιο 
ΝΟS : Nitric Oxide Synthase, συνθάση του νιτρικού οξειδίου 
ΝΡ40 : Nonidet P-40  
O.D. : Optical Density, οπτική πυκνότητα 
ODN : octadecaneuropeptide, οκταδεκανευροπεπτίδιο 
Οιστραδιόλη BSA: Estradiol 3-(O-carboxymethyl)oxime-BSA  
Οιστραδιόλη -BSA-FITC : Estradiol 3-(O-carboxymethyl)oxime-BSA-FITC 
Ρ450arom: Ρ450 aromatase, αρωµατάση της οµάδας του κυτοχρώµατος Ρ450 (CYP19) 
Ρ450c11AS : aldosterone synthase, συνθάση της αλδοστερόνης 
P450c11b : 11β hydroxylase, 11β υδροξυλάση (CYP11B1) 
Ρ450scc : mitochondrial enzyme cholesterol side chain cleavage (CYP11A1) 
Ρ450c17: Ρ450 17α  hydroxylase/17,20 lyase, Ρ450 17α-υδροξυλάση/17,20 λυάση (CYP17) 
Ρ450c21: 21-hydroxylase, 21- υδροξυλάση (CYP21A2) 
PBS : Phosphate Buffer Saline, Φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα  
PEI : Polyethylenimine, πολυαιθυλενιµίνη  
PI : Propidium Iodide, ιωδιούχο προπίδιο 
PI3K : phosphatidyl inositol-3-kinase, κινάση της τριφωσφορικής ινοσιτόλης 
ΡΙΡ2 : 4,5 διφωσφορική φωσφατίδυλο ινοσιτόλη  
ΡΚΑ : protein kinase A, πρωτεϊνική κινάση A 
PKB: protein kinase B, πρωτεϊνική κινάση Β (Αkt) 
PKC : Protein Kinase C, πρωτεϊνική κινάση C 
PLC : phopholipase C, φωσφολιπάση C 
PMA : Phorbol 12-myristate 13-acetate 
PMSF : phenylmethylsulphonyl fluoride, φαινυλο-µεθυλο-σουλφονυλο-φθορίδιο 
POD : Peroxidase, υπεροξειδάση  
PTX : pertussis toxin, τοξίνη του κοκκύτη 
ΠΝΣ : Περιφερικό Νευρικό Σύστηµα 
R : Regulatory unit, µονάδα ελέγχου, ελεύθερες (µη κατειληµµένες) θέσεις δέσµευσης 
R123 : Rhodamine 123, Ροδαµίνη 123  
RI :  το σύµπλοκο υποδοχέα – µη ραδιοσηµασµένης ουσίας 
RIA : RadioimmunoAssay, ραδιοανοσολογική µέθοδος 
RL : το σύµπλοκο υποδοχέα-ραδιοσηµασµένου συνδετικού µορίου 
ROS : Reactive Oxygen Species, ελεύθερες ρίζες οξυγόνου  
rpm : rounds per minute, στροφές ανά λεπτό  
S.A : Specific activity, ειδική ενεργότητα της ραδιενεργούς ουσίας 
SDS : sodium dodecyl sulphate, sodium lauryl sulphate, δωδεκυλοθειικό νάτριο, 

λαυρυλοθειικό νάτριο 
SH2 και SH3 : Src Homology domains 
Shc : Src homology and collagen homology 
SOCCs : Store-Operated Calcium Channels 
SRB : Sulphorhodamine B  
Src : Steroid Receptor coactivator 
StAR : hydroxysteroid sulfotransferase, υδροξυστεροειδική σουλφοτρανσφεράση 
STH : Sulfohydrolase, Σουλφοϋδρολάση 
STS: Sulfotransferases, Σουλφοτρανσφεράσες 
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σ1 : σίγµα 1 
TCA :Tetrachloroacetic acid, τετραχλωρο-οξικό οξύ  
TCDD : tetrachlorodibenzo-p-dioxin, 2,3,7,8-τετραχλωροδιβενζο-p-διοξίνη 
TEMED : N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine 
Tes-BSA : Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime-BSA 
Τεστοστερόνη-BSA : Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime-BSA 
Τεστοστερόνη -BSA-FITC : Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime-BSA-FITC 
Tris : Tris(hydroxymethyl)aminomethane 
U : units, µονάδες 
UV : Ultraviolet, υπεριώδης ακτινοβολία 
VGCCs : Voltage Gated Calcium Channels 
VSMC : Vascular smooth muscle cell, ανθρώπινων λείων µυικών κυττάρων   
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1. Στεροειδείς ορµόνες 
 
 
1.1. Γενικά 
 

H κατηγορία των στεροειδών ορµονών περιλαµβάνει πολλά µέλη. Οι στεροειδείς 

ορµόνες εκκρίνονται κυρίως από το φλοιό των επινεφριδίων, τις γονάδες και τον 

πλακούντα. Οι γονάδες (ωοθήκες και όρχεις) και ο πλακούντας παράγουν τις 

γεννητικές ορµόνες, ενώ ο φλοιός των επινεφριδίων παράγει τρεις τύπους στεροειδών 

ορµονών: 

1. τα γλυκοκορτικοκειδή, τα οποία δρουν κυρίως στο µεταβολισµό της γλυκόζης και 

των πρωτεϊνών. Συγκεκριµένα διεγείρουν τη γλυκονεογένεση από αµινοξέα, ενώ 

επάγουν τον καταβολισµό των πρωτεϊνών. Ο σηµαντικότερος εκπρόσωπός τους είναι η 

κορτιζόλη και η κορτικοστερόνη. 

2. τα αλατοκορτικοειδή, µε σηµαντικότερο εκπρόσωπο την αλδοστερόνη, που ρυθµίζει 

το ισοζύγιο των ιόντων νατρίου-καλίου στο αίµα, ρυθµίζοντας τον εξωκυτταρικό του 

όγκο και την πίεση του αίµατος, και  

3. τα ανδρογόνα, οιστρογόνα και γεσταγόνα, τα οποία επιδεικνύουν πλήθος 

λειτουργιών, όµως κατά κύριο λόγο ελέγχουν την ανάπτυξη του γεννητικού 

συστήµατος, αλλά και των δευτερευόντων χαρακτήρων του φύλου. Επιπλέον, ιδιαίτερα 

σηµαντικός είναι ο ρόλος τους στη ρύθµιση λειτουργιών του νευρικού συστήµατος και 

στον έλεγχο της συµπεριφοράς και των συναισθηµάτων.  

Ο φλοιός των επινεφριδίων είναι ένα απαραίτητο για τη ζωή όργανο, αποτελούµενο 

από δύο διαφορετικούς ιστούς, το φλοιό (cortex)  και το µυελό (medulla). Τα κύτταρα 

του µυελού των επινεφριδίων είναι µετατραπέντα νευρικά κύτταρα και βρίσκονται υπό 

τον έλεγχο του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος. Παράγουν κατεχολαµίνες, µε 

κυριότερους εκπροσώπους την αδρεναλίνη, τη νοραδρεναλίνη και τη ντοπαµίνη. Ο 

φλοιός των επινεφριδίων σχηµατίζει τρεις τύπους στεροειδών ορµονών: τα 

γλυκοκορτικοειδή, τα αλατοκορτικοειδή και στεροειδή ανάλογα των γεννητικών 

ορµονών. Από ιστολογικής απόψεως, ο φλοιός των επινεφριδίων διαιρείται σε τρεις 

στοιβάδες, την εξωτερική σπειροειδή ζώνη (zona glomerulosa), την ενδιάµεση 

στηλιδωτή ζώνη (zona fasciculate) και την εσωτερική δικτυωτή ζώνη (zona reticularis). 

Η σπειροειδής ζώνη σχηµατίζει την αλδοστερόνη, ενώ οι δύο άλλες τα 

γλυκοκορτικοειδή και τα στεροειδικά ανάλογα των γεννητικών ορµονών. Το 

περιεχόµενο σε ορµόνες του φλοιού είναι µικρό, όµως ο ρυθµός συνθέσεώς τους είναι 

σηµαντικός (Σχήµα 1). 
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 Σχήµα 1 
Σχήµα 1.Α. Ανατοµία του επινεφριδίου επιφανειακή (αριστερά) και εγκάρσιας τοµής (δεξιά) Β. 
Επικοινωνία των αγγείων του φλοιού και του µυελού. C. Ιστολογική εξέταση του φλοιού (όπου 
διακρίνονται οι τις τρεις ζώνες) και του µυελού επινεφριδίου κουνελιού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α. Β.

C. 
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1.2. Γεννητικές ορµόνες 

 

Οι γεννητικές ορµόνες διαχωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες : τα ανδρογόνα, 

τα οιστρογόνα και τα γεσταγόνα.  

 

i. Ανδρογόνα  

Τα ανδρογόνα χαρακτηρίζονται χηµικώς από την ύπαρξη του στεροειδούς 

σκελετού µε 19 άτοµα άνθρακα (C-19). Φέρουν και στα δύο άκρα του µορίου άτοµα 

οξυγόνου, µια οξοοµάδα στη θέση C-3 και µια υδροξυλοµάδα στο C-17 (Σχήµα 2). Ως 

κυριότερο ανδρογόνο των αρσενικών σπονδυλωτών θεωρείται η τεστοστερόνη, η 

οποία παράγεται από τα ενδιάµεσα κύτταρα (κύτταρα Leydig) του όρχεως από 

χοληστερόλη (βλ. Κεφ. 1.3. Βιοσύνθεση στεροειδών ορµονών). Στους όρχεις 

παράγεται επίσης ένα ανάλογο της τεστοστερόνης, η 17β-υδροξυ-5α-ανδροσταν-3-όνη 

ή 5α-διυδροτεστοστερόνη (5α-DHT). Η βιοσύνθεση των ανδρογόνων στους όρχεις 

ελέγχεται από την ωχρινοτρόπο ορµόνη (Luteinizing Hormone, LH) της υποφύσεως.  

Μία επιπλέον σηµαντική πηγή προέλευσης ανδρογόνων είναι ο φλοιός των 

επινεφριδίων. Τα ανδρογόνα των επινεφριδίων αποτελούν στα αρσενικά άτοµα το 5%, 

ενώ στα θηλυκά άτοµα το 50% του συνόλου των παραγόµενων ανδρογόνων.  

Στα αρσενικά άτοµα στους ιστούς-στόχους των στεροειδών ορµονών, υπάρχουν κυρίως 

τρία στεροειδή: η τεστοστερόνη, η 5α-διυδροτεστοστερονη και η οιστραδιόλη. Οι τρεις 

αυτές στεροειδείς ορµόνες παράγονται εν µέρει στους όρχεις κι εν µέρει στον τόπο 

δράσεώς τους από τα κυκλοφορούντα στο αίµα ανδρογόνα. Οι κυριότεροι ιστοί στόχοι 

της τεστοστερόνης είναι οι µυς, τα σπερµατογόνια, τα οστά, ο λιπώδης ιστός,  οι 

νεφροί, ο εγκέφαλος, το  ανοσοποιητικό σύστηµα και οι σιελογόνοι αδένες. 

Αντίστοιχα, η 5α-διυδροτεστοστερονη εµφανίζει κυριότερη δράση στον προστάτη, τη  

σπερµατοδόχο  κύστη,  τα   εξωτερικά   γεννητικά  όργανα, το  δέρµα  και  τις  ρίζες 

των  τριχών,  ενώ η οιστραδιόλη στην υπόφυση, στον υποθάλαµο και γενικά στο 

Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα (ΚΝΣ).  

Τα ανδρογόνα είναι απαραίτητα για το σχηµατισµό και τη λειτουργία των 

γεννητικών οργάνων και την εµφάνιση των δευτερευόντων χαρακτήρων του φύλου στα 

αρσενικά άτοµα. Η συνεχής παραγωγή των ανδρογόνων είναι απαραίτητη για την 

ωρίµανση των σπερµατοζωαρίων, για τη διατήρηση του ανδρικού φαινότυπου καθώς 

και για τη λειτουργία των βοηθητικών  αδένων του  γεννητικού  συστήµατος. Η  libido, 
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      Σχήµα 2 
Σχήµα 2.Οι στερεοδοµές των σηµαντικότερων στεροειδών ορµονών 
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πολλά ψυχικά χαρακτηριστικά, καθώς και η ικανότητα µνήµης επηρεάζονται από τα 

ανδρογόνα. Εκτός όµως από δράση στο γεννητικό σύστηµα έχουν επίσης αναβολική 

δράση στους µυς και στα οστά, ενώ επιπλέον ενισχύουν την ερυθροποίηση.  

Τα ανδρογόνα εµφανίζουν τόσο ενδοκρινική  όσο και παρακρινική δράση. Επί 

παραδείγµατι, η τεστοστερόνη που παράγεται στα κύτταρα του  Leydig διαχέεται απ’ 

ευθείας στα σπερµατοφόρα σωληνάρια, επιδρώντας σε αυτά σε υψηλές συγκεντρώσεις. 

Αντιθέτως, οι εξωγεννητικές δράσεις των ανδρογόνων είναι ενδοκρινικής φύσεως και 

επιτυγχάνονται µε πολύ µικρότερες συγκεντρώσεις.  

 

Αντιανδρογόνα  

Τα αντιανδρογόνα είναι συνθετικά στεροειδή, τα οποία αναστέλλουν τη δράση των 

ανδρογόνων. Ιδιαίτερη δραστικότητα έχουν τα ανάλογα της τεστοστερόνης µε 1α:2α-

µεθυλενική οµάδα (δακτύλιο κυκλοπροπανίου) όπως είναι η οξική κυπροτερόνη. Η 

ανασταλτική τους δράση βασίζεται στον ανταγωνισµό τους µε τα ανδρογόνα για τις 

ίδιες θέσεις δέσµευσης.  

 

ii. Οιστρογόνα 

Αυτή η οµάδα των στεροειδών ορµονών χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός 

αρωµατικού δακτυλίου και ενός φαινολικού υδροξυλίου στον άνθρακα C-3, ενώ έχουν 

συνολικά 18 άτοµα άνθρακα (C-18) (βλ. Σχήµα 2). Τα οιστρογόνα παράγονται κυρίως 

από την ωοθήκη, στα κύτταρα της θήκης και στα κοκκιώδη κύτταρα, ενώ η βιοσύνθεσή 

τους ελέγχεται από την ωχρινοτρόπο ορµόνη (LH). Το πιο σηµαντικό οιστρογόνο είναι 

η 17β-οιστραδιόλη, ενώ άλλα οιστρογόνα είναι η οιστρόνη, η 2-υδροξυοιστρόνη και η 

3,16α-17β-οιστριόλη. Η οιστραδιόλη παράγεται σε αυξηµένες ποσότητες κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης και απενεργοποιείται στο ήπαρ, όπου συζεύγνυται µε 

γλυκουρονικό και θειικό οξύ, κι έτσι αποβάλλεται στα ούρα.  

Τα οιστρογόνα είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του κόλπου, της 

µήτρας και των δευτερογενών χαρακτήρων του φύλου στα θηλυκά άτοµα. Η 

οιστραδιόλη µαζί µε την προγεστερόνη ρυθµίζουν τη λειτουργία του γενετήσιου 

κύκλου (οίστρου ή έµµηνου κύκλου), ενώ µαζί µε την προγεστερόνη ελέγχει το 

ενδοµήτριο. Η οιστραδιόλη ελέγχει µε αρνητική ανάδραση την έκκριση των 

γοναδοτροπινών της υποφύσεως. Στο γενικό µεταβολισµό προκαλεί ελάττωση των 

λιπιδίων του αίµατος, ενίσχυση της ενσωµατώσεως του  ασβεστίου στα οστά και 

αύξηση των λιπαποθηκών στον υποδόριο ιστό.  
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Αντιοιστρογόνα 

 Πρόκειται για συνθετικά στεροειδή, που αναστέλλουν τη δράση των οιστρογόνων, 

λόγω του ανταγωνισµού τους για την πρόσδεσή τους στους υποδοχείς οιστρογόνων. Το 

σηµαντικότερο αντιοιστρογόνο είναι η ταµοξιφένη. Να σηµειωθεί όµως, ότι η 

ταµοξιφένη µπορεί σε ορισµένους ιστούς, όπως στη µήτρα, να έχει οιστρογονική 

δράση. 

 

iii. Γεσταγόνα 

Τα γεσταγόνα είναι στεροειδή µε 21 άτοµα άνθρακα (C-21), µε σηµαντικότερο 

εκπρόσωπο την προγεστερόνη (βλ. Σχήµα 2). Η προγεστερόνη παράγεται στο ωχρό 

σωµάτιο και τον πλακούντα και η βιοσύνθεσή της ελέγχεται από την ωχρινοτρόπο 

ορµόνη της υποφύσεως. Η προγεστερόνη συντίθεται µόνο στη δεύτερη φάση του 

έµµηνου κύκλου (από τις γονάδες), καθώς και κατά την εγκυµοσύνη (από τον 

πλακούντα). Απενεργοποιείται στο ήπαρ και αποβάλλεται στα ούρα ως γλυκουρονίδιο 

της πρεγναδιόλης.  

Η βιολογική δράση της προγεστερόνης συνίσταται στη ρύθµιση της λειτουργίας 

του ενδοµητρίου και του τόνου του µυοµητρίου. Παράγεται µετά τη ρήξη του 

ωοθυλακίου και προκαλεί την προετοιµασία του ενδοµητρίου, για να δεχθεί το 

γονιµοποιηµένο ωάριο. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των µαζικών 

αδένων και την αύξηση της βασικής θερµοκρασίας του σώµατος. 

 

 

1.3.Βιοσύνθεση των στεροειδών ορµονών 

 

Τα ένζυµα της στεροειδογένεσης διακρίνονται σε δύο οµάδες:  

α. τα κυτοχρωµικά ένζυµα  Ρ450scc (mitochondrial enzyme cholesterol side chain 

cleavage), P450c17 (P450 17α-hydroxylase), P450c11b, P450c11AS (aldosterone 

synthase), P450arom (aromatase) και   

β. τα µη κυτοχρωµικά ένζυµα 5α-αναγωγάση, 3α-υδροξυστεροειδο-δεϋδρογενάση (3α-

HSD), 11β-υδροξυστεροειδο-δεϋδρογενάση (11β-HSD), 3β-υδροξυστεροειδο-

δεϋδρογενάση (3β-HSD) και 17β-υδροξυστεροειδο-δεϋδρογενάση (17β-HSD). Τα 

ανωτέρω ένζυµα βρίσκονται στους περιφερειακούς στεροειδογενείς αδένες και στον 
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εγκέφαλο, στον οποίο υπάρχουν επιπλέον  στεροειδικές  σουλφοτρανσφεράσες (STS) 

και σουλφοϋδρολάσες  (SΗS) {Compagnone and Mellon.,  2000}. 

Τα στεροειδογενή ένζυµα, κυτοχρωµικά και µη, εντοπίζονται στα µιτοχόνδρια ή 

στα µικροσώµατα. Τα ένζυµα της σειράς του κυτοχρώµατος Ρ450 είναι γενικές 

µονοοξυγενάσες, που καταλύουν την οξείδωση διαφόρων στεροειδών, λιπιδίων και 

µιας ποικιλίας ξενοβιοτικών και περιβαλλοντικών τοξινών {Miller, 1988; Juchau, 

1990; Strobel et al., 1997}. Tα στεροειδογενή κυτοχρωµικά ένζυµα (Ρ450s) 

ειδικεύονται στο µεταβολισµό των στεροειδών ορµονών.    

 

 

 

                 Συνήθης ονοµασία                           Παλαιά ονοµασία      Νέα ονοµασία 

Side-chain cleavage enzyme; desmolase P450SCC CYP11A1 

3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase 3 beta-HSD 3 beta-HSD 

17 alpha-hydroxylase/17,20 lyase P450C17 CYP17 

21-hydroxylase P450C21 CYP21A2 

11 beta-hydroxylase P450C11 CYP11B1 

Aldosterone synthase P450C11AS CYP11B2 

Aromatase P450aro CYP19 

     

                                                         Πίνακας 1. 
Πίνακας 1. Κάποια βασικά στεροειδογενή ένζυµα µε τη συνήθη, την «παλαιά» και τη νέα 

ονοµατολογία τους.  

 

 

Ανάγουν το ατµοσφαιρικό οξυγόνο µε ηλεκτρόνια προερχόµενα από το NADPH µε 

τη δράση ειδικών συµπαραγόντων, της αναγωγάσης της αδρενοδοξίνης και της 

αδρενοδοξίνης  για τα µιτοχονδριακά Ρ450s, και της Ρ450-αναγωγάσης και  του 

κυτοχρώµατος b5 για τα µικροσωµατικά Ρ450s {Miller, 1988}. Στον παραπάνω πίνακα  

(Πίνακας 1) παρουσιάζονται οι διαφορετικές ονοµασίες κάποιων σηµαντικών 

στεροειδογενών ενζύµων. 

Όλα τα σωµατικά κύτταρα έχουν τη δυνατότητα σύνθεσης χοληστερόλης από 

ακετοξικό οξύ µέσω της µεβαλονακτόνης. Το πρόδροµο µόριο βιοσύνθεσης των 

στεροειδών ορµονών, η χοληστερόλη, µεταφέρεται διαπερνώντας την εξωτερική 
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µεµβράνη του µιτοχονδρίου στην εσωτερική του µεµβράνη µε τη δράση της πρωτεΐνης 

StAR (steroidogenic acute regulatory protein) {Compagnone and Mellon, 2000; 

Papadopoulos et al., 1997}. Στην εσωτερική µιτοχονδριακή µεµβράνη εντοπίζεται το 

ένζυµο P450scc (cholesterol side chain cleavage enzyme ή CYP11A1), το οποίο 

µετατρέπει τη χοληστερόλη σε πρεγνενολόνη, ένα 3β-υδροξυ-∆5-στεροειδές. H 

αντίδραση αυτή απαιτεί τη συµµετοχή των συµπαραγόντων αναγωγάση της 

αδρενοδοξίνης (ADR, adrenodoxin reductase) και αδρενοδοξίνη (ADX, adrenodoxin) 

{Kimoto et al., 2001}. Ενώ όλα τα κύτταρα συνθέτουν χοληστερόλη, αυτό που 

καθορίζει έναν κυτταρικό τύπο ως στεροειδογενή είναι η δυνατότητα µετατροπής της 

χοληστερόλης σε πρεγνενολόνη.  Ακολούθως, µεταφέρεται η πρεγνενολόνη από τα 

µιτοχόνδρια στα µικροσώµατα, όπου µεταβολίζεται παραπέρα. Καθώς φαίνεται στο 

Σχήµα 3, µε τη δράση της 3β-HSD η πρεγνενολόνη µετατρέπεται σε προγεστερόνη και 

µεταβολίτες της τελευταίας είναι η 5α-υδροξυ-προγεστερόνη και η 3α-5α-

τετραϋδροξυ-προγεστερόνη (αλλοπρεγνενολόνη). Η προγεστερόνη µε υδροξυλίωση 

µετατρέπεται σε 17α-υδροξυπρογεστερόνη, η οποία µεταβολίζεται άµεσα σε 

ανδρογόνα, παράγοντας 4-ανδροστενεδιόνη. Η 4-ανδροστενδιόνη µέσω της δράσης της 

17κετορεδουκτάσης παράγει την τεστοστερόνη, η οποία µε αναγωγή του διπλού 

δεσµού της µετατρέπεται σε 5α-διυδροτεστοστερόνη.  

Η πρεγνενολόνη εξάλλου µεταβολίζεται µε τη δράση του P450c17 σε 

δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA) {Brown et al., 2000; Labrie et al., 2001}. H DHEA 

µεταβολίζεται από τα κυτοχρωµικα ένζυµα σε διάφορα προϊόντα, στα οποία ίσως 

οφείλονται οι πολλές διαφορετικές βιολογικές της δράσεις. Με εστεροποίηση 

παράγεται ο θειικός της εστέρας, η θειική  δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEAS). Mε την 

καταλυτική δράση των ενζύµων 3β-υδροξυστεροειδική δεϋδρογενάση (3β-HSD) και 

της 17β-HSD, µετατρέπεται σε 4-ανδροστενεδιόνη και 5-ανδροστενεδιόλη, αντίστοιχα. 

Στον άνθρωπο µεταβολίζεται κυρίως από τα κυτοχρώµατα των οµάδων CYP1A και 

3Α, και λιγότερο από τα CYP2D6 και 2Ε1. Προϊόντα είναι η 16-α-υδροξυ-DHEA, η 7-

α-υδροξυ-DHEA και η 7-οξο-DHEA. {Fitzpatrick et al., 2001}.  

Η 4-ανδροστενεδιόνη µε δράση του ενζύµου P450arom δίδει την οιστρόνη, ενώ η 

5-ανδροστενεδιόλη µεταβολίζεται σε τεστοστερόνη µε τη δράση της 3β-HSD και στη 

συνέχεια σε 17-β οιστραδιόλη µέσω του ενζύµου P450arom {Tsutsui et al., 2000; 

Compagnone and Mellon, 2000}. Η 17β-οιστραδιόλη µετασχηµατίζεται σε οιστρόνη µε 

δράση του ενζύµου 17-κετορεδουκτάση, ενώ η οιστρόνη δύναται επιπλέον να 

προκύψει µε αρωµατοποίηση από την 4-ανδροστενεδιόνη.  
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              Σχήµα 3 
                                       Σχήµα 3. Βιοσύνθεση στεροειδών ορµονών. 

 

Τέλος, η προγεστερόνη αποτελεί πρόδροµο µόριο των γλυκοκορτικοειδών. 

Συγκεκριµένα, από την υδροξυλίωσή της παράγεται η 17α-υδροξυπρογεστερόνη, και 

ακολούθως η 11-δεσοξυκορτιζόλη, η οποία µεταβολίζεται σε κορτιζόλη. Επιπλέον, από 

την προγεστερόνη βιοσυντίθενται και αλατοκορτικοστεροειδή, όπως η αλδοστερόνη, 

µε ενδιάµεση ένωση τη δεσοξυκορτικοστερόνη. 

Η έκφραση των στεροειδογενών ενζύµων είναι τοπο-ειδική και εξαρτάται από τον 

κυτταρικό τύπο και το αναπτυξιακό στάδιο. Ως παράδειγµα αναφέρεται το γονίδιο του 

Ρ450c17 που εκφράζεται στις αρσενικές γονάδες µε επακόλουθη παραγωγή 

ανδρογόνων, ενώ το γονίδιο της αρωµατάσης Ρ450arom, που καταλύει τη µετατροπή 

ανδρογόνων σε οιστρογόνα,  εκφράζεται στις θηλυκές γονάδες {Compagnone and 

Mellon, 2000}.  
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2. Νευροστεροειδή 
 
 
2.1.Γενικά 

 

Οι στεροειδείς ορµόνες που παράγονται στους περιφερειακούς αδένες, δηλαδή τις 

γονάδες και τα επινεφρίδια, εισέρχονται στον εγκέφαλο και επιδρούν στα νευρικά 

κύτταρα ελέγχοντας τη µεταγραφή συγκεκριµένων γονιδίων. ∆ύο µεγάλες οµάδες 

περιφερειακά παραγόµενων στεροειδών ορµονών µε δράσεις στον εγκέφαλο είναι τα 

οιστρογόνα και τα ανδρογόνα, µε χαρακτηριστικότερους αντιπροσώπους την 

οιστραδιόλη και την τεστοστερόνη. Όµως αποδείχθηκε ότι οι αδένες της περιφέρειας 

δεν είναι η µοναδική πηγή στεροειδών ορµονών, γιατί de novo βιοσύνθεση στεροειδών 

παρατηρείται και στο ΚΝΣ. Τα στεροειδή που βιοσυντίθενται στο νευρικό σύστηµα 

ονοµάσθηκαν νευροστεροειδή.  Ορισµένα από τα βασικότερα νευροστεροειδή, που 

ανιχνεύονται στον εγκέφαλο είναι η πρεγνενολόνη, η δεϋδροεπιανδροστερόνη 

(DΗΕΑ), η προγεστερόνη και τα θειικά τους παράγωγα.  {McEwen, 1992; 

Compagnone and Mellon, 2000; Corpechot et al., 1981; Robel et al., 1985; Jo et al., 

1989; Mathur et al., 1993}.  

Οι περιφερειακά παραγόµενες στεροειδείς ορµόνες ρυθµίζουν σηµαντικές νευρικές 

λειτουργίες του εγκεφάλου τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και σε ώριµα άτοµα. Όντας 

υδρόφοβες διαπερνούν τον αιµατο-εγκεφαλικό φραγµό  και δρουν στα νευρικά 

κύτταρα, πολλών εγκεφαλικών περιοχών.  Τα γοναδικά ανδρογόνα, επί παραδείγµατι, 

δρουν σε συγκεκριµένα κέντρα του εγκεφάλου των σπονδυλωτών, επηρεάζοντας την 

αναπαραγωγική συµπεριφορά {Tsutsui et al., 2000}, ενώ τα οιστρογόνα έχουν επίσης 

βρεθεί ότι εµφανίζουν σηµαντική νευροπροστατευτική δράση σε ένα µεγάλο αριθµό 

περιοχών του ΚΝΣ {Garcia-Segura et al., 2001}. Επιπροσθέτως, ο µεταβολισµός των 

περιφερειακών ορµονών σε εγκεφαλικούς ιστούς καταλήγει σε σύνθεση βιολογικά 

ενεργών µεταβολιτών. Επί παραδείγµατι, ο µεταβολισµός των ανδρογόνων µέσω της 

αρωµατάσης Ρ450arom οδηγεί στη σύνθεση οιστρογόνων στον υποθάλαµο {Tsutsui et 

al., 2000}. 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα νευροστεροειδή είναι στεροειδείς ενώσεις που 

διακρίνονται σε δύο οµάδες: 

 α.τα νευροδραστικά στεροειδή που βιοσυντίθενται σε περιφερειακούς στεροειδογενείς 

αδένες, δηλαδή στα επινεφρίδια και τις γονάδες, τα οποία όντας λιπόφιλες ενώσεις 

διαπερνούν το αιµατο-εγκεφαλικό φραγµό και δρουν επί των νευρικών κυττάρων του 
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εγκεφάλου ελέγχοντας τη µεταγραφή συγκεκριµένων γονιδίων, µε χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα την οιστραδιόλη, την τεστοστερόνη, την προγεστερόνη και τις DHEA(S) 

{McEwen, 1992} και  

 β. τα νευροστεροειδή που βιοσυντίθενται de novo ή µε τροποποίηση των 

περιφερειακών στεροειδών ορµονών στο ΚΝΣ, το οποίο εκφράζει ένα σηµαντικό 

αριθµό βιοσυνθετικών ενζύµων των στεροειδών ορµονών, µε χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα την οιστραδιόλη, τις DHEA(S) και την αλλοπρεγνενολόνη 

{Compagnone and Mellon, 2000}. 

Η βιοσύνθεση των νευροστεροειδών ορµονών συµβαίνει µε τις αντιδράσεις 

µεταβολισµού των στεροειδών ορµονών, όπως αυτές αναλύθηκαν σε προηγούµενο 

κεφάλαιο (Κεφ. 1.3).  

Για την κατανόηση του φυσιολογικού ρόλου των νευροστεροειδών στο ΚΝΣ, 

απαιτείται να αναγνωρισθούν τα κύτταρα που εµπλέκονται στη νευροστεροειδογένεση. 

Ενεργότητα των σηµαντικότερων ενζύµων βιοσύνθεσης στεροειδών, των P450scc και 

3β-HSD, έχει βρεθεί σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου {Compagnone et al., 1995; 

Guennoun et al., 1995}. Σύµφωνα µε µια παλαιότερη άποψη τα κύτταρα γλοίας 

κατέχουν στο νευρικό σύστηµα των θηλαστικών τη βασική θέση στη σύνθεση και το 

µεταβολισµό των νευροστεροειδών. Στα περισσότερα θηλαστικά τα 

ολιγοδενδροκύτταρα και τα αστροκύτταρα συνθέτουν το µεγαλύτερο όγκο 

πρεγνενολόνης.  Στον ανθρώπινο εγκέφαλο τα ολιγοδενδροκύτταρα είναι η πηγή της 

πρεγνενολόνης, ενώ τα αστροκύτταρα και οι νευρώνες στον άνθρωπο δε συνθέτουν 

πρεγνενολόνη. Και οι τρεις κυτταρικοί τύποι (ολιγοδενδροκύτταρα, αστροκύτταρα, 

νευρώνες) όµως έχουν τη δυνατότητα µεταβολισµού της πρεγνενολόνης σε άλλα 

νευροστεροειδή, συµπεριλαµβανοµένης και της DHEA. Eπιπλέον, σύνθεση 

προγεστερόνης έχει αναφερθεί στον επίµυ σε κύτταρα γλοίας του ΚΝΣ (αστροκύτταρα 

και ολιγοδενδροκύτταρα) και στο Περιφερικό Νευρικό Σύστηµα (ΠΝΣ) στα κύτταρα 

Schwann {Jung-Testas et al., 1999}. Όµως, σύµφωνα µε πρόσφατα δεδοµένα σύνθεση 

νευροστεροειδών συµβαίνει και σε νευρώνες, γεγονός που αποδείχθηκε αρχικά στα 

νευρικά κύτταρα Purkinje της παρεγκεφαλίδας {Tsutsui and Ukena, 1999; Tsutsui et 

al., 1999} και αργότερα σε πυραµιδικούς  
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Σχήµα 4  

Σχήµα 4. Ανοσοϊστοχηµική χρώση στον ιππόκαµπο αρουραίου γα ανίχνευση στεροειδογενών 
ενζύµων (A) P45017α (B) P450arom (C) σουλφοτρανσφεράση (D) πρωτεΐνη StAR (E) ενεργότητα της 
3β-HSD στην περιοχή CA1. Παρατηρείται η παρουσία των ενζύµων P45017α, P450arom, 
σουλφοτρανσφεράση, StAR και 3β-HSD στους πυραµιδικούς νευρώνες των περιοχών CA1–CA3 και 
στα κοκκιώδη κύτταρα της οδοντωτής έλικας  (DG). so, stratum oriens; pcl, pyramidal cell layer; sr, 
stratum radiatum. Dt, dentate gyrus {Hojo et al., 2004}. 

 
 
νευρώνες ιπποκάµπου {Kimoto et al., 2001}. Στον επίµυ έχει αναφερθεί παρουσία και 

ενεργότητα της πρωτεΐνης Ρ450scc και επακόλουθη σύνθεση της πρεγνενολόνης σε 

διάφορες άλλες περιοχές του νευρικού συστήµατος, όπως στα γαγγλιακά νεύρα του 

αµφιβληστροειδούς χιτώνα {Guarneri et al., 1994; Koenig et al., 1995}. 

 Σύµφωνα µε πρόσφατα πειραµατικά δεδοµένα στους νευρώνες του ιπποκάµπου 

υπάρχει ένα πλήρες νευροστεροειδογενές ενζυµικό σύστηµα, αποτελούµενο από τα 

ένζυµα Ρ450scc, StAR, την υδροξυστεροειδική σουλφοτρανσφεράση και τους 
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συµπαράγοντες αναγωγάση της αδρενοδοξίνης και την αδρενοδοξίνη {Kimoto et al., 

2001; Furukawa et al., 1998}(Σχήµα 4). Σε αντίθεση µε την καθιερωµένη άποψη ότι η 

νευροστεροειδογένεση συµβαίνει κυρίως στα κύτταρα γλοίας, στον ιππόκαµπο 

φαίνεται πως τα κυριότερα νευροστεροειδογενή κύτταρα είναι τα νευρικά και όχι τα 

γλοιικά. Οι κύριες περιοχές νευροστεροειδογένεσης του ιπποκάµπου είναι το στρώµα 

πυραµιδικών κυττάρων των περιοχών CA1-CA3 και της κοκκιώδους στοιβάδας της 

οδοντωτής έλικας {Kimoto et al., 2001; Hojo et al., 2004}(Σχήµα 4).  

Συµπερασµατικά, σύνθεση νευροστεροειδών  συµβαίνει στο νευρικό σύστηµα 

σύµφωνα µε τα έως τώρα δεδοµένα σε κύτταρα γλοίας, συγκεκριµένα 

ολιγοδενδροκύτταρα και αστροκύτταρα, και σε νευρικά κύτταρα, όπως σε κύτταρα 

Purkinje της παρεγκεφαλίδας, σε πυραµιδικούς νευρώνες του ιπποκάµπου, στα 

κύτταρα της κοκκιώδους στοιβάδας του σχηµατισµού της οδοντωτής έλικας, σε 

νευρώνες του αµφιβληστροειδούς χιτώνα αλλά και σε άλλες δοµές του νευρικού 

συστήµατος.  

 

 

2.2. Ρύθµιση της βιοσύνθεσης των νευροστεροειδών 

 

H έκφραση των γονιδίων των στεροειδογενών ενζύµων και η επακόλουθη 

στεροειδογένεση είναι χρόνο-, τοπο- και κυτταροειδκή. Ως παράδειγµα χρονοειδικής 

σύνθεσης στεροειδών ορµονών αναφέρεται ότι έως την εφηβεία τα επίπεδα της  

DHEAS, του θειικού παράγωγου της  DHEA, είναι πολύ χαµηλά και κατά την εφηβεία 

αυξάνουν απότοµα, µε ακόλουθη σταδιακή µείωσή τους προϊούσης της ηλικίας 

{Baulieu et al., 2000}.  Επίσης, το γεγονός ότι η ποσότητα του mRNA των πρωτεϊνών  

StAR και HSD που ανιχνεύεται στο στρώµα πυραµιδικών κυττάρων των περιοχών 

CA1-CA3 του ιπποκάµπου και στην κοκκιώδη στοιβάδα της οδοντωτής έλικας είναι  

πολύ µεγαλύτερη από ότι σε άλλες εγκεφαλικές περιοχές, αλλά 100-1000 φορές 

µικρότερη εν συγκρίσει µε την ποσότητα αυτού του mRNA στα επινεφρίδια 

{Guennoun et al., 1995; Furukawa et al., 1998}, αποτελεί  παράδειγµα της τοποειδικής 

έκφρασης των νευροστεροειδογενών ενζύµων. 

Για τη  µελέτη της βιοσυνθετικής ρύθµισης των νευροστεροειδών εύλογα 

αναζητούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργότητα των ενζύµων 

στεροειδογένεσης. Σύµφωνα µε πρόσφατα δεδοµένα,  στον ιππόκαµπο επάγεται το 

πρώτο στάδιο της νευροστεροειδογένεσης, η σύνθεση πρεγνενολόνης, από την 
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ενεργοποίηση του  υποδοχέα NMDA.  Την ενεργοποίηση αυτή ακολουθεί η εισροή 

δισθενών ιόντων Ca2+ στο κύτταρο. ∆ιατυπώνεται η υπόθεση, ότι το Ca2+ συνδεόµενο 

µε την καλµοδουλίνη, ενεργοποιεί ως δεύτερο µήνυµα διάφορες ενδοκυττάριες 

πρωτεΐνες, µεταξύ άλλων και την πρωτεάση που µετατρέπει  την πρωτεΐνη StAR 

(37kDa) στην ενεργό της µορφή (30kDa). H ενεργός StAR µεταφέρει περισσότερη 

χοληστερόλη στα µιτοχόνδρια, όπου η τελευταία µετατρέπεται σε πρεγνενολόνη 

{Kimoto et al., 2001}. Mε αυτόν τον τρόπο αυξάνεται τοπικά η συγκέντρωση της 

πρεγνενολόνης και της θειικής πρεγνενολόνης στον ιππόκαµπο. Έχει προταθεί, ότι η 

πρεγνενολόνη έχει στις περιοχές  υψηλής  συγκέντρωσής της παρακρινή δράση, 

επιδρώντας στους υποδοχείς NMDA των γειτονικών κυττάρων µε επακόλουθη  εισροή 

ιόντων Ca2+ στα κύτταρα. Σύµφωνα µε αυτήν την υπόθεση η πρεγνενολόνη και η 

πρωτεΐνη StAR συνδέονται µε έναν µηχανισµό ανάδροµης επαγωγής (positive 

feedback) {Bowlby, 1993; Kimoto et al., 2001}. 

Πρόσφατα δεδοµένα υποδηλώνουν µία ρύθµιση της παραγωγής των 

νευροστεροειδών από τον εκλυτικό παράγοντα του υποθαλάµου CRH και την ορµόνη 

ACTH. Η ενεργοποίηση του άξονα υποθαλάµου-υπόφυσης-επινεφριδίων 

(Ηypothalamus-Pituitary-Adrenals, ΗΡΑ) προκαλεί αυξηµένες συγκεντρώσεις 

αλλοπρεγνενολόνης στο πλάσµα και τον εγκέφαλο σε επίπεδα τέτοια, ώστε να 

ελέγχουν τη λειτουργία των    υποδοχέων του γ-αµινοβουτυρικού οξέος (υποδοχέων 

GABAΑ).  Η ενεργοποίηση του  υποδοχέα GABAΑ αποτελεί έναν σηµαντικό 

αγχολυτικό µηχανισµό του νευρικού συστήµατος. Συµπερασµατικά, το στρες ελέγχει 

µέσω των ορµονών ACTH και CRH τελικά τη βιοσύνθεση νευροστεροειδών {Torres et 

al., 2001}, τα οποία  ακολούθως συµµετέχουν σε µηχανισµούς προστασίας κατά του 

στρες µέσω της ενεργοποίησης του υποδοχέα GABAΑ{Tsutsui et al., 2000}.        

Πρόσφατα δεδοµένα υποδηλώνουν τη ρύθµιση της παραγωγής νευροστεροειδών 

µέσω ενεργοποίησης της θέσης δέσµευσης των καταπραϋντικών φαρµάκων 

βενζοδιαζεπινών, η οποία βρίσκεται στο εξωκυττάριο τµήµα του υποδοχέα  GABA. 

Επίδραση µε  γ-αµινοβουτυρικό  οξύ (GABA) σε νευρώνες υποθαλάµου προκαλεί την 

παραγωγή νευροστεροειδών. Επιπλέον, ένα νευροπεπτίδιο, το οκταδεκανευροπεπτίδιο 

(ODN), που παράγεται από τα κύτταρα γλοίας, έχει τη δυνατότητα πρόσδεσης στη 

θέση δέσµευσης των βενζοδιαζεπινών. Το παραγόµενο από γλοιικά κύτταρα ODN 

επιδρά στους γειτονικούς νευρώνες µε επακόλουθη παραγωγή διαφόρων στεροειδών, 

όπως 17-υδροξυπρεγνενολόνης, 17-υδροξυπρογεστερόνης, προγεστερόνης,  

δεϋδροεπιανδρο-στερόνης και διυδροτεστοστερόνης {Do-Rego et al., 2001}.  
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Πρόσφατα πειραµατικά δεδοµένα υποδεικνύουν την ενεργοποίηση της σύνθεσης 

νευροστεροειδών στον εγκέφαλο σε καταστάσεις οξειδωτικού στρες, οι οποίες 

οφείλονται σε αυξηµένη συγκέντρωση ελεύθερων ριζών οξυγόνου {Maayan et al., 

2005}.  Επιπρόσθετα, σε διάφορες δοµές του εγκεφάλου του ανθρώπου (στον 

υποθάλαµο, τον ιππόκαµπο, το µετωπιαίο λοβό του φλοιού) η επίδραση του β-

αµυλοειδικού πεπτιδίου, το οποίο εµπλέκεται στην παθοφυσιολογία της νόσου 

Alzheimer,  προκαλεί αύξηση των ενδοκυττάριων επιπέδων ελευθέρων ριζών και 

ακολούθως αυξηµένη σύνθεση DHEA {Brown et al., 2003; Brown et al., 2000}. Αυτές 

οι επιδράσεις του β-αµυλοειδικού πεπτιδίου αναστέλλονται µε τη δράση της βιταµίνης 

Ε, η οποία λειτουργεί ως αντιοξειδωτικός παράγοντας {Brown et al., 2000}. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα ίδια  τα νευροστεροειδή εµφανίζουν 

αντιοξειδωτική δράση {Tamagno et al., 1998; Pelissier et al., 2004},  εποµένως η 

επαγωγή της αυξηµένης παραγωγής τους σε καταστάσεις οξειδωτικού στρες ίσως 

αποτελεί έναν µηχανισµό άµυνας του κυττάρου έναντι στο στρες.  

 

 

2.3.Μεταφορά των νευροστεροειδών στον εγκέφαλο 

 

Οι περιφερειακά συντιθέµενες στεροειδείς ορµόνες λόγω της υδρόφοβης φύσης 

τους µεταφέρονται στην κυκλοφορία του αίµατος δεσµευµένες σε ειδικές για τα 

στεροειδή σφαιρίνες. Όταν φθάσουν στον εγκέφαλο, όντας λιπόφιλες, διαπερνούν τον 

αιµατο-εγκεφαλικό φραγµό και επιδρούν στα νευρικά κύτταρα συγκεκριµένων 

εγκεφαλικών περιοχών {Pardridge and Mietus, 1979; Pardridge and Mietus, 1980}.  

 

 

2.4.Μηχανισµοί δράσης των νευροστεροειδών 

 

Τα νευροστεροειδή σε αντίθεση µε τις κλασικές ορµόνες δεν εµφανίζουν µόνο 

ενδοκρινή δράση, αλλά περισσότερο παρα- και αυτοκρινή δράση {Labrie et al., 2001}. 

Έχουν τη δυνατότητα δράσης τόσο µέσω της αλληλεπίδρασης µε ιοντικά κανάλια της 

πλασµατικής µεµβράνης {Peng et al., 1999} και µέσω της πρόσδεσής τους σε 

µεµβρανικούς υποδοχείς {Tsutsui et al., 2000; Compagnone and Mellon, 2000; 

Bowlby, 1993; Liu and Dillon, 2004}, όσο και µέσω της δέσµευσής τους µε 

ενδοκυττάριους υποδοχείς στεροειδών {Meikle et al., 1992}. Επιπλέον, δεδοµένα 
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αναφέρουν ότι τα νευροστεροειδή προκαλούν βιοφυσικές µεταβολές στη δοµή της 

πλασµατικής µεµβράνης {Morissette et al., 1999}.  

Απόδειξη για τη σύνδεση των νευροστεροειδών σε κλασικούς ενδοκυττάριους 

υποδοχείς στεροειδών υπάρχει σύµφωνα µε  τα έως τώρα δεδοµένα µόνο για την 

προγεστερόνη, η οποία εκτός από νευροστεροειδής ορµόνη είναι κυρίως  µία κλασική 

γοναδικής προέλευσης στεροειδής ορµόνη, η οποία όπως στην περιφέρεια, έτσι και στο 

νευρικό  ιστό ακολουθεί τον κλασικό γενωµικό µηχανισµό δράσης {McEwen, 1980}. 

Επάγει τη µυελίνωση σε  νευρικά κύτταρα µέσω της πρόσδεσής της στον ενδοκυττάριο 

υποδοχέα προγεστερόνης µε επακόλουθη την ενεργοποίηση της µεταγραφής 

συγκεκριµένων γονιδίων {Schumacher et al., 2001}. Σηµαντικές µορφολoγικές 

αλλαγές στην παρεγκεφαλίδα έχει προταθεί, ότι ελέγχονται µέσω της µεταγραφικής 

ρύθµισης από την προγεστερόνη {Tsutsui and Ukena, 1999; Tsutsui et al., 1999}. Για 

τα άλλα νευροστεροειδή όµως δεν έχει αποδειχθεί σαφώς η ύπαρξη ειδικών 

λειτουργικών ενδοκυττάριων υποδοχέων.  

Έχουν γίνει πολλές αναφορές για την έκφραση ενός ειδικού για την DHEA 

ενδοκυττάριου υποδοχέα, σε λεµφοειδή κύτταρα ανθρώπου και µυός {Okabe et al., 

1995; Meikle et al., 1992}, λεία µυικά κύτταρα αγγείων {Williams et al., 2002}, 

µελανοκύτταρα µυός {Kawai et al., 1995} και ηπατοκύτταρα επίµυος {Kalimi and 

Regelson, 1988}. Όµως, ένας τέτοιος υποδοχέας δεν έχει αποµονωθεί ακόµη, καθώς 

επίσης δεν είναι γνωστός ο εντοπισµός του µέσα στο κυτταρόπλασµα. Αναφορές 

υπάρχουν επίσης και για την έκφραση ενός υποδοχέα για την DHEAS σε ηπατικά 

κύτταρα µυός {Sugiyama et al., 1997}, σε γραµµωτά µυικά κύτταρα ανθρώπου {Tsuji 

et al., 1999}, στον ανθρώπινο πλακούντα {Sakyo et al., 1986} και αλλού. Ας σηµειωθεί 

ότι έρευνες σε διάφορα κυτταρικά συστήµατα καταδεικνύουν ότι είναι ιδιαίτερα 

απίθανο η DHEA να διεξάγει τη δράση της µέσω ενδοκυττάριων υποδοχέων 

οιστρογόνων (Estrogen Receptors, ERs) και ανδρογόνων (Androgen Receptors, ARs), 

εφόσον η συγγένεια των υποδοχέων αυτών είναι πολύ µικρή για την DHEA {Widstrom 

and Dillon, 2004}.   

Επιπλέον, πειραµατικά δεδοµένα υποδηλώνουν µία παρακρινή δράση των 

νευροστεροειδών ορµονών, ανάλογη αυτής των νευροδιαβιβαστών.  Τα 

νευροστεροειδή είναι αλλοστερικοί ενεργοποιητές των υποδοχέων GABAA, NMDA 

(Ν-µεθυλ-D-ασπαρτικού οξέος)  και σίγµα 1 (σ1).  Από τα µέσα της δεκαετίας του 

1980 µελέτες υποδεικνύουν ότι η πρεγνενολόνη και το θειικό της παράγωγο, καθώς και  

παράγωγα της προγεστερόνης, όπως η αλλοπρεγνενολόνη και η διυδροπρογεστερόνη, 
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προσδένονται στον υποδοχέα  GABAA. Σύµφωνα µε πρόσφατα δεδοµένα η θειική 

πρεγνενολόνη δρα στα κύτταρα Purkinje παρακρινώς µέσω του  υποδοχέα GABAA  

{Tsutsui et al., 2000}, ενώ επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι η DHEAS δρα ως 

αλλοστερικός αναστολέας του υποδοχέα GABAA {Majewska et al., 1990}. 

Τα νευροστεροειδή, όπως η θειική πρεγενολόνη, η DHEA και η DHEA-S  ελέγχουν 

την ενεργότητα του υποδοχέα NMDA {Bowlby, 1993; Compagnone and Mellon, 

2000}. Η θειική πρεγνενολόνη δρώντας ως µέσο διακυτταρικής επικοινωνίας προκαλεί 

µέσω της ενεργοποίησης του υποδοχέα ΝΜDA γρήγορη αύξηση των ενδοκυττάριων 

επιπέδων των ιόντων ασβεστίου. Τα ιόντα ασβεστίου λειτουργούν ως δεύτερο µήνυµα 

κι ενεργοποιώντας διάφορους σηµατοδοτικούς µηχανισµούς καταλήγουν στη ρύθµιση 

της µεταγραφής. Ως  γνωστόν, τα ιόντα Ca2+, όπως έχουν δείξει έρευνες σε 

αστροκύτταρα και νευρώνες, ελέγχουν τη µεταγραφή µέσω της ενεργοποίησης ενός 

αριθµού πρωτεϊνών από την CaM kinaseII (Ca2+/καλµοδουλίνη εξαρτώµενη κινάση ΙΙ), 

καθώς και µέσω επαγωγικών και ανασταλτικών στοιχείων CARE (positive and 

negative Ca2+ responsive elements) στις δοµές γονιδίων {Takeuchi et al., 2000}. 

Αντιθέτως, άλλα θειικά παράγωγα νευροστεροειδών ορµονών, όπως η DHEAS και η 

θειική 17β-οιστραδιόλη δρουν ως αναστολείς του υποδοχέα ΝΜDA {Mukai et al., 

2000}. Mε τον ανωτέρω τρόπο τα νευροστεροειδή ρυθµίζουν  έµµεσα µε την 

αλληλεπίδρασή τους µε µεµβρανικούς υποδοχείς νευροδιαβιβαστών  τη µεταγραφή, κι 

ως εκ τούτου την αύξηση, τη µορφογένεση  και τη διαφοροποίηση των νευρικών 

κυττάρων {Matsumoto, 1997; Compagnone and Mellon, 2000}.   

 Όταν όµως η συγκέντρωση της επιδρούσας στα κύτταρα πρεγνενολόνης είναι 

ιδιαίτερα υψηλή, προκαλεί τον κυτταρικό θάνατο, ακριβώς όπως συµβαίνει και µε το 

γλουταµικό οξύ {Kimonides et al., 1998}. Ο κυτταρικός θάνατος πιθανόν να οφείλεται 

στην υπερδιέγερση του υποδοχέα ΝΜDA και στην επακόλουθη υπερβολική αύξηση 

των ενδοκυττάριων επιπέδων των ιόντων ασβεστίου, η οποία ως γνωστό  οδηγεί το 

κύτταρο στο θάνατο {Allen et al., 2001}.  

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι τα νευροστεροειδή προσδένονται στο εγκέφαλο στον 

υποδοχέα σίγµα1 (σ1), δρώντας ως αγωνιστές, όπως επί παραδείγµατι η DHEAS, ή 

ανταγωνιστές, όπως η προγεστερόνη {Baulieu, 1998; Ueda et al., 2001; Bergeron et al., 

1996}.  
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υποδοχέας 

ΙC50 της δέσµευσης της DHEA και της 
DHEAS 

 
Βιβλιογραφικές αναφορές

GABAA  DHEA : 10-100µΜ   
 
DHEAS : 100-500 µΜ (στον εγκεφαλικό 
φλοιό και την παρεγκεφαλίδα) 
 
DHEAS : 13 +/- 3 µΜ 

{Mehta and Ticku, 2001; Sousa and 
Ticku, 1997} 
 
{Mehta and Ticku, 2001; Sousa and 
Ticku, 1997} 
 
{Demirgoren et al., 1991} 

NMDA ∆εν έχει προσδιορισθεί η τιµή ΙC50 της 
δέσµευσης της DHEA στον υποδοχέα 
NMDA. 
H DHEA προκαλεί αύξηση της 
ενδοκυττάριας [Ca2+] µέσω των υποδοχέων 
NMDA σε συγκ/σεις 10−12–10−9 M 
ή σε συγκ/σεις >10-8Μ  
αναλόγως τον κυτταρικό τύπο 

 
 
 
 
 
{Compagnone and Mellon, 1998}  
{Compagnone and Mellon, 2000}  

σίγµα 1 DΗΕΑ : 5,2 +/- 1,4 µΜ  {Hong et al., 2004} 

     Πίνακας 2 
                        Πίνακας 2. Η δέσµευση της DHEA σε διάφορους υποδοχείς 

 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η συγγένεια των υποδοχέων GABA, ΝΜDA και 

σίγµα 1 για την DHEA. Οι µελέτες δέσµευσης της DHEA σε αυτούς τους υποδοχείς 

καταδεικνύουν ότι η συγγένεια των υποδοχέων αυτών,  τουλάχιστον των υποδοχέων 

GABA και σίγµα 1, είναι χαµηλή και απαιτεί υψηλές συγκεντρώσεις της DHEA της 

τάξης των µΜ.   

Τα περισσότερα στεροειδή, τα οποία έχουν δράση µέσω κλασικών ενδοκυττάριων 

υποδοχέων, έχουν αναφερθεί ότι δρουν και µέσω της ενεργοποίησης µεµβρανικών 

υποδοχέων {Norman et al., 2004; Losel et al., 2003}(βλ. Κεφ. 3). Βάσει αυτού, έχουν 

διεξαχθεί µελέτες για την ανίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων ειδικών για τις 

νευροστεροειδείς ορµόνες. Πρόσφατα δεδοµένα υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός 

µεµβρανικού υποδοχέα ειδικού για την DHEA σε ενδοθηλιακά κύτταρα,  {Liu and 

Dillon, 2004}, ο οποίος ενεργοποιεί σηµατοδοτικούς µηχανισµούς και βρίσκεται εν 

συνδέσει µε πρωτεΐνες G. Αυτοί οι µεµβρανικοί υποδοχείς εµφανίζουν υψηλή 

συγγένεια για την DHEA, έχοντας τιµές IC50 της τάξης των nM. Η δράση δηλαδή της  
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DHEA  µέσω αυτών των µεµβρανικών υποδοχέων απαιτεί συγκεντρώσεις στην τάξη 

των nM, εν αντιθέσει µε τη δράση της διαµέσου των επίσης µεµβρανικών υποδοχέων 

GABA, ΝΜDA και σίγµα 1, η οποία προϋποθέτει πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις. 

Μάλιστα αυτές οι µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης είναι ειδικές µόνον για την DHEA, 

χωρίς να εµφανίζουν συγγένεια για τη DHEAS,  την ανδροστενεδιόνη, τη 17-α-

υδροξυπρεγνενολόνη, την τεστοστερόνη ή τη 17β-οιστραδιόλη {Liu and Dillon, 2002}.  

Η δράση των νευροστεροειδών ορµονών µέσω  µηχανισµών ενεργοποίησης 

υποδοχέων δεν αποκλείει την πιθανότητα δράσης τους και µέσω άλλων µηχανισµών. 

Πέρα από τη δράση των νευροστεροειδών  µέσω της αλληλεπίδρασής  τους µε 

µεµβρανικούς ή και ενδοκυττάριους υποδοχείς, έχει διαπιστωθεί επιπλέον και η άµεση 

ευεργετική επίδραση τους στα κύτταρα ως αντιοξειδωτικές ουσίες {Pelissier et al., 

2004; Aragno et al., 2000; Tamagno et al., 1998}. Ως παράδειγµα αναφέρεται ο ρόλος 

της DHEA  κατά του οξειδωτικού στρες στα κύτταρα του ιπποκάµπου {Bastianetto et 

al., 1999}. Πρόσφατα δεδοµένα υποδεικνύουν έναν επιπλέον ρόλο των 

νευροστεροειδών ορµονών στην  προστασία του κυττάρου που έχει υποβληθεί σε 

ανοξικές συνθήκες, µέσω της άµεσης επίδρασής τους επί των µιτοχονδρίων. Η 

καταστροφή των µιτοχονδριακών µεµβρανών σε συνθήκες ανοξίας αναστέλλεται µε 

την επίδραση της DHEA ή της 17-α-οιστραδιόλης στη µιτοχονδριακή µεµβράνη, µία 

δράση η οποία δεν επάγεται µέσω του κλασικού γενωµικού µηχανισµού ούτε οφείλεται 

στη δέσµευση ελεύθερων ριζών οξυγόνου {Morin et al., 2002}.  

Για την ενεργοποίηση σηµατοδοτικών µηχανισµών από την DHEA  υπάρχουν λίγα 

βιβλιογραφικά δεδοµένα. Η DHEA και άλλα νευροστεροειδή ρυθµίζουν τα επίπεδα της 

ενδοκυττάριας συγκέντρωσης ιόντων Ca2+, προστατεύοντας το κύτταρο από το θάνατο 

{Kaasik et al., 2003}. Πρόσφατα δεδοµένα αναφέρουν ότι η DHEA ενεργοποιεί τη 

συνθάση του νιτρικού οξειδίου (Nitric Oxide Synthase, NOS) µέσω της αύξησης των 

επιπέδων cGMP και της ακόλουθης ενεργοποίησης της κινάσης ΜΕΚ (mitogen-

activated protein (MAP) kinase kinase, MEK) {Liu and Dillon, 2004}. Ωστόσο έχει 

αναφερθεί και η αντίθετη, δηλαδή ανασταλτική, δράση της DHEA στο µηχανισµό των 

ΜΑΡ κινασών {Ashida et al., 2005}.  

Επιπλέον, δεδοµένα ερευνών υποδεικνύουν ότι η DHEA, ελέγχει την ενεργότητα 

µεταγραφικών παραγόντων, όπως του παράγοντα NFκB (Nuclear Factor kappa B, 

NFκB) {Aragno et al., 2002; Iwasaki et al., 2004; Charalampopoulos et al., 2004}, 

καθώς και του παράγοντα CREB (cAMP Responsive Element Binding  Protein, CREB) 

{Charalampopoulos et al., 2004}.  
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Τέλος, έχει αναφερθεί ότι η DHEA είναι δυνατό να επιδρά άµεσα στην ενζυµική 

ενεργότητα ενδοκυττάριων πρωτεϊνών, όπως της αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής 

γλυκόζης {Gordon et al., 1995}.  

Εν κατακλείδι, είναι πιθανό ο µηχανισµός δράσης που ενεργοποιείται κάθε φορά 

από τα νευροστεροειδή να είναι συνισταµένη διαφόρων παραγόντων, όπως του 

κυτταρικού τύπου, του ιστού, του αναπτυξιακού σταδίου, της συγκέντρωσης των 

στεροειδών ή της έκφρασης υποδοχέων. Το τελικό αποτέλεσµα της δράσης των 

νευροστεροειδών το πιθανότερο είναι ότι προκύπτει τελικά από το συνδυασµό 

διαφορετικών µηχανισµών δράσης.  

 

 

2.5. Φυσιολογικές δράσεις των νευροστεροειδών 

 

i. Αναπτυξιακός ρόλος κατά την οργανογένεση 

Είναι ευρέως αποδεκτή η επίδραση των γοναδικών ορµονών σε συγκεκριµένες 

περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες κυρίως έχουν ρόλο στη ρύθµιση της 

αναπαραγωγικής συµπεριφοράς. Τα ανδρογόνα προκαλούν σε αυτές τις περιοχές 

αύξηση των νευρωνικών σωµάτων και των δενδριτών των κινητικών νευρώνων, καθώς 

αυξάνουν επίσης τον αριθµό και το µέγεθος των χηµικών και ηλεκτρικών συνάψεων 

αυτών των νευρώνων {Matsumoto, 1997}. 

∆εν αποτελεί εποµένως έκπληξη το γεγονός ότι τα παραγόµενα στον εγκέφαλο 

στεροειδή έχουν ρόλο στον έλεγχο της ανάπτυξης των νευρώνων. Στο φλοιό του 

εγκεφάλου, η DHEA επάγει την αύξηση των αξόνων και το σχηµατισµό συνάψεων, 

ενώ το θειικό της παράγωγο (DHEAS) επάγει την αύξηση των δενδριτών. Εποµένως, ο 

λόγος DHEA/DHEAS πιθανόν να ρυθµίζει την ειδική αύξηση των νευρώνων του 

φλοιού του εγκεφάλου και τα ένζυµα σουλφοϋδρολάση (HST) και  

σουλφοτρανσφεράση (STS)  πιθανόν να κατέχουν θέση κλειδί ως ρυθµιστές των 

επιδράσεων του DHEAS στον αναπτυσσόµενο εγκέφαλο {Compagnone and Mellon, 

2000}. Μελέτες επίσης αναφέρουν ότι η προγεστερόνη επάγει τη µυελίνωση των 

νεύρων {Koenig et al., 1995; Jung-Testas et al., 1999}. Επιπλέον, η προγεστερόνη και 

οι µεταβολίτες της που παράγονται στα κύτταρα Purkinje, συµβάλλουν σηµαντικά 

στην ανάπτυξη της παρεγκεφαλίδας, µέσω της επαγωγής της αύξησης των νευρώνων 

και των κυττάρων γλοίας και της δηµιουργίας συνάψεων {Tsutsui et al., 2000}. 

 

 50



ii. Νευροπροστασία 

Η αύξηση της ηλικίας συνοδεύεται από ελάττωση των επιπέδων των 

νευροστεροειδών στο αίµα και το ΚΝΣ {Baulieu et al., 2000}. Συγκεκριµένες 

ασθένειες, όπως η ρευµατοειδής αρθρίτιδα {Hedman et al., 1992; Spratt et al., 1993} 

και το στρες {Torres et al., 2001} επηρεάζουν επίσης τα επίπεδα της DHEA και της 

DHEAS στην κυκλοφορία. ∆εδοµένου ότι η αύξηση της ηλικίας και το στρες 

συνδέονται µε την εκφύλιση των νευρικών κυττάρων, τίθεται το ερώτηµα αν οι 

στεροειδείς αυτές ουσίες ασκούν νευροπροστατευτική δράση στον εγκέφαλο {Baulieu 

et al., 2000}. Ο ιππόκαµπος, µία εκ των βασικών δοµών του εγκεφάλου  που είναι 

υπεύθυνη για τις διαδικασίες µάθησης και µνήµης, θεωρείται στόχος της 

νευροτροποποιητικής δράσης των στεροειδών ορµονών, που παράγονται στους 

περιφερειακούς αδένες (επινεφρίδια, γονάδες) αλλά και των νευροστεροειδών, 

συµπεριλαµβανοµένων της πρεγνενολόνης, της δεϋδροεπιανδροστερόνης και των 

θειικών τους παραγώγων, που συντίθενται στο  ΚΝΣ {Schumacher et al., 1997}.  

Πειραµατικές µελέτες έχουν δείξει ότι  η πρεγνενολόνη και η DHEA αναστέλλουν  

την απόπτωση των νευρικών κυττάρων του ιπποκάµπου, µε επακόλουθο να  

βελτιώνουν τη µνήµη {Schumacher et al., 1997; Darnaudery et al., 2000; 

Charalampopoulos et al., 2004}. Νευροπροστατευτική δράση ασκούν η DHEA και το 

θειικό της παράγωγο σε πυραµιδικούς νευρώνες και σε κύτταρα γλοίας σε δοµές του 

ιπποκάµπου {Kimonides et al., 1998} και στον αµφιβληστροειδή χιτώνα {Guarneri et 

al., 1994}. Επιπλέον, µέσω της πρόσδεσής τους στον υποδχέα GABAA και την 

ακόλουθη ενεργοποίησή του, τα νευροστεροειδή δρουν ως αγχολυτικά.  Τα 

νευροστεροειδή ίσως αποτελούν µια νέα θεραπευτική µέθοδο για την πρόληψη και την 

αντιµετώπιση νοητικών διαταραχών, όπως της κατάθλιψης {Belelli and Lambert, 

2005} ή της επιληψίας {Reddy, 2004}.  

Σηµαντικές µελέτες αρχίζουν να συνδέουν τη βιοσύνθεση των νευροστεροειδών 

και τη ρύθµιση των ενζύµων που εµπλέκονται σε  αυτήν µε νευροπαθολογικές 

καταστάσεις. Θεµελιώδους σηµασίας για τη βασική έρευνα είναι η κατανόηση των 

κυτταρικών και µοριακών µηχανισµών, µέσω των οποίων  τα νευροστεροειδή ασκούν 

τη νευροπροστατευτική τους δράση.  

 

iii. Αντινεοπλασµατική δράση των νευροστεροειδών 

Στον άνθρωπο η DHEA, η οποία παράγεται κυρίως στα επινεφρίδια, αποτελεί σε 

διάφορους ιστούς πρόδροµο µόριο της βιοσύνθεσης των οιστρογόνων, των αδρογόνων 
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και των γεσταγόνων. Η θεραπεία υποκαταστάσεως της DHEA σε γηράσκοντα άτοµα, 

επιτυγχάνει  την πρόληψη της ογκογένεσης σε έναν αριθµό διαφορετικών ιστών, όπως 

στο µαστό {Inano et al., 1995}, το κόλον {Nyce et al., 1984}, τους πνεύµονες  

{Schwartz and Tannen, 1981} και το δέρµα {Pashko et al., 1984}.  

H πρόληψη της καρκινογένεσης στο µαστό από την DHEA αποδίδεται στην κύρια 

µετατροπή της σε ανδρογόνα, µε επακόλουθο να αναστέλλεται η µιτογόνος δράση των 

οιστρογόνων στον ιστό αυτό.  Ο µεταβολισµός της DHEA  σε ανδρογόνα 

(ανδροστενεδιόλη, ανδροστενεδιόνη, τεστοστερόνη, διυδροτεστοστερόνη και 

ανδροστε-νεδιόλη) επιτυγχάνεται µε την ενζυµική ενεργότητα των ενζύµων 17βHSD, 

3βHSD, της 5α-αναγωγάσης και της 3α-HSD. Mε την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω 

ένζυµα είναι παρόντα και ενεργά στα κύτταρα µαστού, τα νευροστεροειδή µπορούν να 

δράσουν ογκοκασταλτικά στο µαζικό αδένα {Labrie et al., 2001}.  

Σύµφωνα µε πρόσφατα δεδοµένα, η δράση των ανδρογόνων στα κύτταρα του 

προστάτη δε διεξάγεται µόνον µέσω της σύνδεσής τους στον κλασικό υποδοχέα 

ανδρογόνων (ΑR), η  οποία καταλήγει σε αύξηση του πολλαπλασιασµού των 

κυττάρων, αλλά και µέσω ενός άλλου µηχανισµού, του µεταβολισµού των σε 5α-

διυδροτεστοστερόνη. Συγκεκριµένα, η τεστοστερόνη µετατρέπεται µε τη δράση της 5-

α-αναγωγάσης σε διυδροτεστοστερόνη (DHT), η οποία µπορεί να δράσει µέσω δύο 

εναλλακτικών οδών: είτε µέσω άµεσης πρόσδεσής της στον κλασικό ενδοκυττάριο 

υποδοχέα ΑR και να επάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό ή µε τη δράση της 3β-

HSD να µετατραπεί σε 5α-ανδροσταν-3β,17βδιόλη, η οποία προσδένεται στους 

ενδοκυττάριους υποδοχείς οιστρογόνων ERβ,  αναστέλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

την έκφραση του mRNA του AR, µε ακόλουθη καταστολή του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού.  Νευροστεροειδή, όπως η DHEA, µεταβολίζονται επίσης σε 5α-

ανδροσταν-3β,17βδιόλη, η οποία έχει ογκοκατασταλτικές ιδιότητες µέσω της 

πρόσδεσής της στον υποδοχέα  ΕRβ {Weihua et al., 2002}. H DHEA έχει δοκιµασθεί 

για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη αλλά µε αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα 

µέχρι σήµερα {Jones et al., 1997}.  

Τα νευροστεροειδή εποµένως στο µοντέλο του  καρκίνου του µαστού και του 

προστάτη που προαναφέρθηκαν έχουν διπλή και αντίθετη δράση. Ο µεταβολισµός της 

DHEA σε οιστρογόνα και ανδρογόνα από τις υδροξυστεροειδοδεϋδρογενάσες 3β-HSD 

και 17β-HSD µπορεί να δράσει ογκοκατασταλτικά ή αντίθετα να έχει µιτογόνο 

αποτέλεσµα. Το αποτέλεσµα της δράσης των νευροστεροειδών ορµονών στον καρκίνο 

του µαστού και του προστάτη εξαρτάται τελικά µάλλον από µια σειρά παραγόντων: 
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τον κυτταρικό τύπο και τον ιστό, το αναπτυξιακό στάδιο, τη δυνατότητα έκφρασης των 

µεταβολίζοντων τα νευροστεροειδή ενζύµων, την ενεργότητα αυτών των ενζύµων 

στους διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους και στα διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια, 

την παρουσία των κατάλληλων υποδοχέων κ.λ.π. 

Επιπλέον, η DHEA πιθανόν να ελαττώνει τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου, λόγω 

της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήµατος, την οποία προκαλεί {Williams, 2000}, 

ενώ στην αντικαρκινική της δράση πιθανότατα να συµβάλλουν και οι αντιοξειδωτικές 

της ιδιότητες {Singh and Lippman, 1998; Pelissier et al., 2004; Tamagno et al., 1998} 

Τέλος όµως,  υψηλές δόσεις DHEA µπορούν να έχουν παθολογικές δράσεις εξαιτίας 

της ιδιότητας της ορµόνης να προκαλεί αύξηση στον αριθµό και το µέγεθος των 

υπεροξεισωµάτων και τελικά ηπατοµεγαλία και ανάπτυξη ηπατοκαρκινωµάτων 

{Compagnone and Mellon, 2000}.  

 

 

2.6. Θεραπείες υποκατάστασης µε νευροστεροειδή 

 

H διαρκής αύξηση του µέσου χρόνου επιβίωσης έχει οδηγήσει σε σηµαντικότατη 

αύξηση του αριθµού των πασχόντων από εκφυλιστικά νοσήµατα του ΚΝΣ που 

συνοδεύουν συχνά το γήρας. Οι κοινωνικές και ηθικές συνέπειες των νόσων 

υποβάθµισης της διανοητικής λειτουργίας, όπως οι νόσοι Alzheimer και Huntington, 

επιβάλλουν τη σύνθεση νέων ουσιών, αποτελεσµατικών και ασφαλών τόσο στην 

πρόληψη όσο και στην αντιµετώπιση των εκφυλιστικών νόσων του Κεντρικού 

Νευρικού Συστήµατος.  

Tα νευροστεροειδή, και δη η DHEA, έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον της 

επιστηµονικής κοινότητας αλλά κι ενός ευρύτερου κοινού χάρει στις πολλαπλές 

ευεργετικές τους δράσεις κυρίως στην πρόληψη αλλά και τη θεραπεία διαφόρων 

ασθενειών. Η DHEA έχει χαρακτηρισθεί  ως το «ελιξήριο νεότητας», όχι αδίκως αν 

αναλογισθεί κανείς τη δράση της κατά της αρτηριοσκλήρωσης, της οστεοπόρωσης, του 

διαβήτη και της παχυσαρκίας {Labrie et al., 2001}. Συγκεκριµένες ασθένειες, όπως η 

ρευµατοειδής αρθρίτιδα, ασθένειες που συνοδεύουν το γήρας {Hedman et al., 1992; 

Spratt et al., 1993} και το στρες {Torres et al., 2001}  ελαττώνουν τα επίπεδα της 

DHEA και της DHEA-S στην κυκλοφορία. Επιπλέον η DHEA ενισχύει το 

ανοσοποιητικο σύστηµα {Bradlow et al., 1999; Williams, 2000; Sacco et al., 2002; Arlt 

and Hewison, 2004}, ενώ ιδιαίτερα προεξέχων είναι ο ρόλος και του θειικού της 
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αναλόγου (DHEAS) κατά της απώλειας µνήµης και της έκπτωσης των διανοητικών 

λειτουργιών {Baulieu, 1998; Labrie et al., 2001; Nawata et al., 2002}.  

Η χορήγηση στεροειδών ορµονών για την αποφυγή της εκφύλισης του νευρικού 

ιστού αποτελεί ενεργό πεδίο µελέτης τα τελευταία χρόνια. Η χορήγηση οιστρογόνων  

και ανδρογόνων αποφεύγεται λόγω της έντονα µιτογόνου δράσης τους, µε αποτέλεσµα 

το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη χορήγηση νευροστεροειδών, όπως της DHEA, 

ως θεραπεία υποκατάστασης ή ως διαιτητικού συµπληρώµατος {Baulieu, 2001; 

Baulieu et al., 2000}. Εν τούτοις, η χρόνια χορήγηση του ανωτέρου στεροειδούς ενέχει 

και αυτή σηµαντικούς κινδύνους, εξαιτίας της βιοµετατροπής της DHEA και των 

αναλόγων προς αυτήν νευροστεροειδών σε οιστρογόνα και ανδρογόνα {Schmitt et al., 

2001; Labrie et al., 2001}. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει η ανάγκη ελέγχου άλλων 

συνθετικών στεροειδών µε εντοπισµένη δράση στο ΚΝΣ. 

Σύµφωνα µε επιδηµιολογικές µελέτες η συστηµατική χορήγηση της DHEA σε 

γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση αυξάνει το βαθµό οστεοποίησης, δηλαδή τα επίπεδα 

οστεοκαλσίνης {Labrie et al., 2001}. Επιπλέον, λόγω της κύριας µετατροπής της σε 

ανδρογόνα, η DHEA παρουσιάζει αντικαρκινογόνο δράση στο µαστό. Ο συνδυασµός 

µάλιστα χορήγησης DHEA και µιας αντιοιστρογόνου ουσίας (όπως της  ΕΜ-652) θα 

µπορούσε να αποτελέσει µέθοδο πρόληψης της οστεοπόρωσης και του καρκίνου του 

µαστού, διατηρώντας συγχρόνως χαµηλά τα επίπεδα της χοληστερόλης της γλυκόζης 

και της ινσουλίνης {Labrie et al., 2001}. Η  χορήγηση DHEA ενδείκνυται ως θεραπεία 

κατά του διαβήτη {Coleman et al., 1984}, ενώ ενδυναµώνει το ανοσοποιητικό σύστηµα 

{Williams, 2000}. Επιπλέον, χορήγηση της DHEA συµβάλλει σηµαντικά στην αύξηση 

της µυικής δύναµης και στην ελάττωση του λιπώδους ιστού {Labrie et al., 2001}. Ας 

σηµειωθεί τέλος ότι κατά τη χορήγηση DHEA-S δεν παρατηρήθηκε επικίνδυνη 

συσσώρευσή της ιδίας ή άλλων δραστικών στεροειδών στους διάφορους ιστούς 

στόχους {Labrie et al., 2001}.  

Απαιτείται όµως σαφέστερη γνώση γύρω από τους κυτταρικούς µηχανισµούς 

δράσης των Νευροστεροειδών, η οποία θα αποτελέσει  τη θεωρητική βάση για τη 

σύνθεση και χρήση των ουσιών στην πρόληψη και τη θεραπεία ασθενών. Ωστόσο η 

χρήση των νευροστεροειδών ορµονών αποτελεί ένα πολλά υποσχόµενο µέσο στη 

θεραπεία παθολογικών καταστάσεων που συνοδεύουν το γήρας, στην πρόληψη και 

θεραπεία του καρκίνου, καθώς και της κυτταρικής απόπτωσης κι εκφύλισης  του 

νευρικού ιστού του εγκεφάλου.  
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3. ∆ράσεις στεροειδών ορµονών µέσω µεµβρανικών υποδοχέων 
 
 
 
3.1.Εισαγωγή 

 

Οι στεροειδείς ορµόνες, βάσει της κλασικής θεωρίας του γενωµικού µηχανισµού 

δράσης τους, εισέρχονται, λόγω της λιπόφιλης φύσης τους, στο εσωτερικό του 

κυττάρου, όπου προσδένονται σε ειδικούς γι’ αυτές ενδοκυττάριους υποδοχείς. Οι 

υποδοχείς αυτοί δρουν ακολούθως ως µεταγραφικοί παράγοντες, ρυθµίζοντας τη 

µεταγραφή συγκεκριµένων γονιδίων, των λεγόµενων ευαίσθητων σε στεροειδείς 

ορµόνες γονιδίων (steroid hormone responsive genes). Ο µηχανισµός αυτός 

χαρακτηρίζεται από χρόνο υστέρησης της τάξης των ωρών, ενώ αναστέλλεται φυσικά 

από ανταγωνιστές των ενδοκυττάριων υποδοχέων στεροειδών, καθώς και από 

αναστολείς της µεταγραφής και πρωτεϊνοσύνθεσης, όπως το κυκλοεξαµίδιο και η 

µιτοµυκίνη.  Ήδη όµως από τα µέσα της δεκαετίας του ‘50 ανευρέθηκαν  κάποιες 

δράσης στεροειδών ορµονών, οι οποίες παρατηρούνται σε πολύ συντοµότερα χρονικά 

διαστήµατα, ώστε να µην µπορούν να αποδοθούν στον κλασικό µηχανισµό δράσης. 

Κατά τη δεκαετία του ’70 και ’80 ακολούθησε σειρά αναφορών, οι οποίες υποδείκνυαν 

τη δράση στεροειδών ορµονών µε πολύ µικρότερο χρόνο υστέρησης, µέσω της 

ενεργοποίησης κάποιου µεµβρανικού  παράγοντα {Baulieu, 1978; Diez et al., 1984; 

Pietras and Szego, 1977; Suyemitsu and Terayama, 1975}, οι οποίες ονοµάσθηκαν µη 

γενωµικές δράσεις των στεροειδών. Τελικά, κατά τη δεκαετία του ’90 πλήθος ερευνών 

σε διάφορους ιστούς εδραιώνουν τη θεωρία για το µη γενωµικό µηχανισµό δράσης των 

στεροειδών ορµονών. Μη γενωµικές δράσεις έχουν αναφερθεί για όλες τις κατηγορίες 

στεροειδών {Heinlein and Chang, 2002; Losel and Wehling, 2003}. Καθώς αυξανόταν 

ο αριθµός των δεδοµένων, κατέστη σαφές, ότι η δράση των στεροειδών ορµονών 

διεξάγεται µέσω πολλαπλών µηχανισµών, ανάλογα µε τη στεροειδή ορµόνη και τη 

συγκέντρωσή της, τον κυτταρικό τύπο και τον ιστό, το αναπτυξιακό στάδιο, το 

µικροπεριβάλλον των κυττάρων, την αλληλεπίδραση (αγωνιστική ή ανταγωνιστική) µε  

άλλες ορµόνες και πλήθος άλλων παραγόντων.  

Έχουν διατυπωθεί δύο θεωρίες για το µη γενωµικό µηχανισµό δράσης των 

στεροειδών ορµονών: η πρώτη αφορά τη δράση των στεροειδών µέσω ενός κλασικού 

υποδοχέα στεροειδών, ο οποίος βρίσκεται σε σύνδεση ή στην εγγύτητα της 

πλασµατικής µεµβράνης {Simoncini and Genazzani, 2003} και η δεύτερη αφορά τη 
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δράση των στεροειδών ορµονών µέσω µεµβρανικών υποδοχέων ειδικών για την κάθε 

ορµόνη. Σύµφωνα µε τη δεύτερη θεωρία, οι µεµβρανικοί υποδοχείς των στεροειδών 

ορµονών είναι διαφορετικοί από τους ενδοκυττάριους και βάσει πολλών αναφορών 

βρίσκονται σε σύνδεση µε πρωτεΐνες G. Τέτοιοι λειτουργικοί υποδοχείς έχουν 

ανιχνευθεί σε διάφορους ιστούς όπως στον προστάτη, το ήπαρ και το µαστό {Fortunati 

et al., 1999; Fortunati, 1999}. Επιπλέον, οι στεροειδείς ορµόνες, καθώς αναλύθηκε και 

σε προηγούµενο κεφάλαιο είναι δυνατό να δρουν µέσω υποδοχέων νευροδιαβιβαστών, 

όπως του υποδοχέα του γ-αµινοβουτυρικού οξέος (GABA receptor) ή του N-µεθυλο-

D-ασπαρτικού οξέος (NMDA receptor) ή επιπλέον µέσω υποδοχέων σίγµα1 (σ1) 

{Compagnone and  Mellon, 2000; Brann et al., 1995}. Επιπροσθέτως, έχει αναφερθεί 

ότι τα στεροειδή πιθανώς να εισέρχονται στον πυρήνα του κυττάρου χωρίς να έχει 

προηγηθεί η δέσµευσή τους σε υποδοχείς, και παρεµβαλλόµενα στη δοµή του DNA να 

επηρεάζουν τη µεταγραφή γονιδίων {Brann et al., 1995}. Τέλος, σύµφωνα µε µία άλλη 

θεωρία, η δράση των στεροειδών ορµονών µε σύντοµο χρόνο υστέρησης πολλές φορές 

αποδίδεται στις µεταβολές που προκαλουν στις βιοφυσικές ιδιότητες της µεµβράνης, 

όπως επί παραδείγµατι στη ρευστότητά της {Brann et al., 1995; Cyr et al., 2000}. 

Μία κατευθυντήρια γραµµή στη µελέτη της µη γενωµικής δράσης των στεροειδών 

ορµονών έχει δοθεί στο Πρώτο Παγκόσµιο Συνέδριο Σύντοµων ∆ράσεων των 

Στεροειδών Ορµονών (“First International Meeting on Rapid Response to Steroid 

Hormones”), το οποίο έλαβε χώρα στο Mannheim της Γερµανίας το 1988, γνωστό και 

ως τα κριτήρια του Mannheim (Mannheim Classification ή the Mannheim Criteria) 

{Falkenstein et al., 2000}. Σύµφωνα µε αυτά τα κριτήρια για να χαρακτηρισθεί ως µη 

γενωµική η δράση των στεροειδών ορµονών πρέπει:  

1. να έχει σύντοµο χρόνο υστέρησης, της τάξης των λίγων λεπτών,  

 2. να διεξάγεται σε χαµηλες συγκεντρώσεις, εφόσον συγκεντρώσεις των στεροειδών 

υψηλότερες από της τάξης των µΜ είναι δυνατό να έχουν µη ειδικές επιδράσεις, 

επηρεάζοντας τη βιοφυσική κατάσταση της µεµβράνης.  

3.Ο µη γενωµικός µηχανισµός δράσης επιπλέον δεν επηρεάζεται από τους αναστολείς 

της µεταγραφής ή της µετάφρασης.  

4. Για να διαλευκανθεί εάν ο ενδοκυττάριος υποδοχέας της στεροειδούς ορµόνης 

µεσολαβεί στο µη γενωµικό µηχανισµό δράσης της, θα πρέπει να διεξαχθούν οι 

µελέτες της δέσµευσης του στεροειδούς στον υποδοχέα, καθώς και της επίδρασης του 

στεροειδούς σε κυτταρικούς µηχανισµούς διαβίβασης του σήµατος (όπως στην 

ενεργοποίηση πρωτεϊνών, την επαγωγή του κυτταρικού θανάτου, της απόπτωσης ή της 
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επιβίωσης, κλπ) παρουσία των ανταγωνιστών των κλασικών ενδοκυττάριων υποδοχέων 

ή εναλλακτικά να διεξαχθούν οι ανωτέρω µελέτες σε κύτταρα, τα οποία δεν εκφράζουν 

τους ενδοκυττάριους υποδοχείς.  

5. Για να αποδειχθεί η γρήγορη δράση των στεροειδών ορµονών µέσω ενός 

µεµβρανικού υποδοχέα θα πρέπει τέτοια δράση να έχουν και ανάλογα των στεροειδών, 

τα οποία δε δύνανται να διαπεράσουν την κυτταρική µεµβράνη, επί παραδείγµατι 

σύµπλοκά τους µε µόρια µεγάλου µοριακού βάρους (ΜΒ).  

6. Τέλος, θα πρέπει να αποδειχθεί η δέσµευση της στεροειδούς ορµόνης στην 

κυτταρική επιφάνεια, καθώς και σε αποµονωµένες µεµβράνες {Falkenstein et al., 

2000}. 

 

 

3.2. Μη γενωµικός µηχανισµός δράσης στεροειδών ορµονών µέσω 

ενδοκυττάριων υποδοχέων  

 

i. Εντοπισµός ενδοκυττάριων υποδοχέων στεροειδών στην εγγύτητα της πλασµατικής 

µεµβράνης 

Πρόσφατες έρευνες µαρτυρούν ότι οι κλασικοί υποδοχείς στεροειδών δεν επάγουν 

µόνο τη γενωµική δράση των στεροειδών ορµονών, αλλά εµπλέκονται και στο µη 

γενωµικό τρόπο δράσης τους. Οι ενδοκυττάριοι υποδοχείς, που επάγουν τις µη 

γενωµικές δράσεις των στεροειδών ορµονών βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά στην 

εγγύτητα της κυτταρικής µεµβράνης, ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορη αναµετάδοση του 

σήµατος των στεροειδών {Wyckoff et al., 2001; Levin, 2001; Losel and Wehling, 

2003; Kelly and Levin, 2001}. Σύµφωνα µε πειραµατικά δεδοµένα, κατά την επίδραση 

οιστραδιόλης σε καρκινικά κύτταρα µαστού της σειράς MCF7 συµβαίνει µετατόπιση 

του υποδοχέα ERα στην εγγύτητα της µεµβράνης {Song et al., 2002}. Μία ισχυρή 

ένδειξη που υποστηρίζει τον εντοπισµό των ενδοκυττάριων υποδοχέων στην εσωτερική 

πλευρά της κυτταρικής µεµβράνης είναι το γεγονός ότι δεν έχουν ανιχνευθεί  υποδοχείς 

οιστρογόνων στην κυτταρική µεµβράνη σε πειραµατόζωα, τα οποία δεν εκφράζουν 

(double knockout) τον ενδοκυττάριο υποδοχέα ER  {Filardo et al., 2000; Razandi et al., 

1999; Wyckoff et al., 2001}. Επιπλέον, πρόσφατες έρευνες σε ενδοθηλιακά κύτταρα 

και σε καρκινικά κύτταρα µαστού µαρτυρούν ότι οι ενδοκυττάριοι υποδοχείς 

οιστρογόνων που εντοπίζονται στη µεµβράνη των κυττάρων είναι κατά κύριο λόγο 

οµοδιµερή, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τους κλασικούς ενδοκυττάριους υποδοχείς, 
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οι οποίοι σχηµατίζουν οµοδιµερή παρουσία οιστραδιόλης. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις 

ότι οι υποδοχείς στεροειδών στην πλασµατική µεµβράνη και οι κλασικοί ενδοκυττάριοι 

υποδοχείς προέρχονται από το ίδιο γονίδιο µετά από εναλλακτικό µάτισµα (alternative 

splicing) {Razandi et al., 1999; Razandi et al., 2004}.  

Οι ενδοκυττάριοι υποδοχείς που µεσολαβούν στη µη γενωµική δράση των 

στεροειδών, σε πολλές περιπτώσεις εντοπίζονται εντός σχηµατισµών της µεµβράνης, 

γνωστών ως caveοlae. Πρόκειται για σχηµατισµούς,  των οποίων η κύρια δοµικη 

πρωτεΐνη είναι η caveolin-1 κι εµπεριέχουν διάφορους παράγοντες, όπως υποδοχείς 

κινασης της τυροσίνης διαφόρων αυξητικών παραγόντων, επί παραδείγµατι τον 

υποδοχέα  του επιδερµικού αυξητικού παράγοντα (epidermal growth factor, EGF) 

{Couet et al., 1997}, υποδοχείς νευροτροφινών, πρωτεΐνες G ή άλλους παράγοντες 

µετάδοσης δευτέρων µηνυµάτων, οι οποίοι εξυπηρετούν τη γρήγορη µετάδοση 

δευτέρων µηνυµάτων, όπως την πρωτεΐνη Ras, την πρωτεΐνη Src, την ERK 

(Εxtracellular Signal Regulated Kinase) και την  πρωτεϊνική κινάση C (Protein Kinase 

C, PKC) {Toran-Allerand et al., 1999; Li et al., 1996}. Η συνεντόπιση πολλών εκ των 

παραγόντων ενός σηµατοδοτικού µηχανισµού εξασφαλίζει την άµεση και γρήγορη 

ενεργοποίησή τους και τη γρήγορη µετάδοση του µηνύµατος του στεροειδούς. 

Επιπλέον, η ενδοθηλιακή ισοµορφή της πρωτεΐνης NOS (eNOS ), η οποία 

ενεργοποιείται σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα από την  οιστραδιόλη (όπως θα 

αναλυθεί εκτενέστερα  παρακάτω), εντοπίζεται σε σχηµατισµούς caveοlae {Garcia-

Cardena et al., 1996}, ενώ πολλά από τα µέλη της οµάδας των ΜΑΡ κινασών 

εµπεριέχονται και αυτά στους σχηµατισµούς caveolae {Li et al., 1996}, 

εξασφαλίζοντας την ενεργοποίηση των σηµατοδοτικών πρωτεϊνών µε µικρό χρόνο 

υστέρησης {Toran-Allerand et al., 1999}. 

 

ii. Επίδραση στην πρωτεΐνη Src 

Ανωτέρω κατέστη εµφανής η ενεργοποίηση ενός πλήθους παραγόντων και 

πρωτεΐνών από τις στεροειδείς ορµόνες κατά το µη γενωµικό µηχανισµό δράσης τους 

µέσω ενδοκυττάριων υποδοχέων. Μία εκ των πρώτων πρωτεϊνών που ενεργοποιούνται 

κατά τη µη γενωµική δράση των ενδοκυττάριων υποδοχέων στεροειδών είναι η κινάση 

της τυροσίνης Src (Steroid Receptor Coactivator). Η πρωτεΐνη Src εντοπίζεται στην 

εσωτερική πλευρά της πλασµατικής µεµβράνης και καθώς αναφέρθηκε ανωτέρω, έχει 

αποδειχθεί ο εντοπισµός της στους σχηµατισµούς caveolae. Όταν αλληλεπιδρά µε τον 

ενδοκυττάριο υποδοχέα στεροειδών µέσω των περιοχών της SH2 και SH3 (Src 
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Homology domains), επάγεται η ενεργοποίησή της µε σύντοµο χρόνο υστέρησης. 

Υπάρχουν αναφορές για την αλληλεπίδραση των δύο ισοµορφών του ενδοκυττάριου 

υποδοχέα οιστρογόνων (ERα και ERβ) {Migliaccio et al., 1996; Migliaccio, 2000}, του 

υποδοχέα ανδρογόνων {Migliaccio, 2000} και της προγεστερόνης {Migliaccio et al., 

1998; Boonyaratanakornkit et al., 2001} µε την πρωτεΐνη Src. Αποτελέσµατα ερευνών 

αναφέρουν επίσης την ενεργοποίηση της Src σε οστεοβλάστες, οστεοκύτταρα, 

εµβρυικούς ινοβλάστες και κύτταρα HeLa {Kousteni et al., 2001}. Επιπλέον, σε 

κύτταρα φαιοχρωµοκυττώµατος αρουραίου της σειράς PC12, τα οποία εκφράζουν 

µεµβρανικούς υποδοχείς οιστρογόνων (βλ. Αποτελέσµατα-Κεφ. 2.3.) {Alexaki et al., 

2004}, η οστραδιόλη επάγει την ενεργοποίηση της πρωτεΐνης Src µε ανάλογο χρόνο 

υστέρησης. Μάλιστα, ανάλογα της οιστραδιόλης, µη δυνάµενα να διαπεράσουν την 

κυτταρική µεµβράνη (όπως το σύµπλοκό της µε αλβουµίνη ορρού βοός, BSA) 

ενεργοποιούν επίσης την πρωτεΐνη Src, καταδεικνύοντας τη διαµεσολάβηση κάποιου 

µεµβρανικού παράγοντα. Σε κύτταρα PC12 ενεργοποίηση της πρωτεΐνης Src εντός 2-3 

λεπτών προκαλούν επίσης οι νευροστεροειδείς ορµόνες DHEA και DHEAS, καθώς και 

τα σύµπλοκά τους µε BSA, καταδεικνύοντας µία δράση µέσω ενός µεµβρανικού 

παράγοντα, η φύση του οποίου όµως παραµένει άγνωστη. 

 

iii. Επίδραση στην πρωτεΐνη Shc 

Η πρωτεΐνη Src σε συνδυασµό µε τον υποδοχέα στεροειδών ενεργοποιεί 

ακολούθως την πρωτεΐνη Shc (Src homology and collagen homology). Βιβλιογραφικές 

αναφορές υποδεικνύουν την άµεση αλληλεπίδραση του ERα µε την περιοχή SH2 της 

πρωτεΐνης Shc, έπειτα από επίδραση µε οιστραδιόλη. Η ενεργοποιηµένη  πρωτεΐνη Shc 

ακολούθως επάγει τη δραστικότητα των ΜΑΡ κινασών {Song et al., 2002}. 

 

iv. Επίδραση στις ΜΑΡ κινάσες 

Οι πρωτεΐνες της οµάδας των ΜΑΡ κινασών (Mitogen Activated Protein Kinases, 

MAP kinases) κατέχουν βασικό ρόλο στη µετάδοση του µηνύµατος των στεροειδών 

ορµονών. Ορισµένες από τις σηµαντικότερες ΜΑΡ κινάσες είναι οι πρωτεΐνες Ras, 

Raf, MEK και ERΚ {Toran-Allerand et al., 2000; Castoria et al., 1999}. H 

ενεργοποίηση του σηµατοδοτικού µηχανισµού των ΜΑΡ κινασών από τις στεροειδείς 

ορµόνες καταλήγει στον έλεγχο κυτταρικών διαδικασιών, όπως είναι η απόπτωση και η 

νέκρωση, η επιβίωση, ο πολλαπλασιασµός, η αύξηση, η διαφοροποίηση ή η 

µεταναστευτικότητα {Veit et al., 2004; Crowe, 2004; Ehrenreiter et al., 2005; Castoria 
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et al., 1999}. Επί παραδείγµατι, η ενεργοποίηση των πρωτεϊνών Raf και ERK έχει 

αναφερθεί ότι επάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό  ανθρώπινων κερατινοκυττάρων 

{Takahashi et al., 2004}. Επιπλέον, οι πρωτεΐνες Ras και Raf, φωσφορυλιώνουν τις 

πρωτεΐνες ΜΕΚ κι ERK, οδηγώντας τελικά σε επιδερµική υπερπλασία κι ελαττωµένη 

διαφοροποίηση {Scholl et al., 2004}. Σε κύτταρα όγκων του µαστού έχουν 

παρατηρηθεί αυξηµένα επίπεδα των πρωτεϊνών ΜΕΚ κι ERK, καταδεικνύοντας το 

ρόλο τους στον πολλαπλασιασµό των καρκινικών κυττάρων {Salh et al., 1999}. Στα 

κύτταρα της σειράς LNCaΡ τα ανδρογόνα αυξάνουν το ρυθµό πολλαπλασιασµού µέσω 

της πρωτεΐνης Src και των ΜΑΡ κινασών {Migliaccio, 2000}.  

Ενεργοποίηση του σηµατοδοτικού µηχανισµού των ΜΑΡ κινασών δύναται να 

συµβαίνει και µέσω της αλληλεπίδρασης ενδοκυττάριων υποδοχέων διαφορετικών 

στεροειδών ορµονών. Ως παράδειγµα αναφέρεται η αλληλεπίδραση (cross-talk) του 

υποδοχέα προγεστερόνης και οιστραδιόλης σε καρκινικά κύτταρα µαστού, η οποία 

επάγει την ενεργοποίηση των ΜΑΡ κινασών {Migliaccio et al., 1998}. Σε άλλα 

κυτταρικά συστήµατα, όπως σε καρκινικά κύτταρα προστάτη, έχει αναφερθεί ότι ο AR, 

o ER και η πρωτεΐνη Src σχηµατίζουν ένα τριµερές σύµπλοκο, και οι δύο υποδοχείς 

επάγουν συνεργατικά την ενεργοποίηση την κινάσης Src {Migliaccio, 2000; Kousteni 

et al., 2001}.  

Αλληλεπιδράσεις έχουν αναφερθεί όχι µόνον µεταξύ υποδοχέων διαφορετικών 

στεροειδών ορµονών, αλλά και µεταξύ ενός στεροειδικού υποδοχέα και του υποδοχέα 

κάποιου αυξητικού παράγοντα, µε ακόλουθη ενεργοποίηση πρωτεϊνών της οµάδας της 

ΜΑΡ κινάσης. Επί παραδείγµατι τα οιστρογόνα επάγουν την ενεργοποίηση των 

πρωτεϊνών  ERK1 και ERK2 (Εxtracellularly Regulated Kinases 1 and 2) µέσω µιας 

µεµβρανικής θέσης δέσµευσης και της παράλληλης ενεργοποίησης του υποδοχέα του 

επιδερµικού αυξητικού παράγοντα, EGF {Filardo et al., 2000}.  

Eπιπροσθέτως, έχει παρατηρηθεί ότι οι ΜΑΡ κινάσες είναι δυνατόν να επάγουν την 

ενεργοποίηση των στεροειδικών υποδοχέων, απουσία της οµόλογής τους στεροειδούς 

ορµόνης. Επί παραδείγµατι, η ενεργοποίηση των ΜΑΡ κινασών από τον EGF και τον 

ινσουλινοειδή αυξητικό παράγοντα (Insulin-like Growth Factor, IGF) µέσω των 

αντίστοιχων υποδοχέων τους, προκαλεί τη φωσφορυλίωση του υποδοχέα οιστρογόνων 

(ER), ανεξαρτήτως της παρουσίας οιστρογόνων {Kato et al., 1995}. Επιπλέον, η 

κινάση ERK2 ενεργοποιεί άµεσα µέσω φωσφορυλίωσης τον υποδοχέα ανδρογόνων 

(AR) και τους συµπαράγοντές του. Συγκεκριµένα αυξάνει τη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης του υποδοχέα AR µε τον συµπαράγοντά του ARA70, αυξάνοντας 
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κατ’ αυτόν  τον τρόπο τη µεταγραφική του ενεργότητα {Yeh et al., 1999}. Ως εκ 

τούτου συµβαίνει ένα είδος ανάδροµης επαγωγής (positive feedback), εφόσον η 

ενεργοποίηση των υποδοχέων µε αυτόν τον τρόπο αυξάνει επιπρόσθετα τη 

δραστικότητα των ΜΑΡ κινασών.  

 

v. Επίδραση στην πρωτεΐνη JNK 

Μία επιπλέον ΜΑΡ κινάση που ενεργοποιείται από τα οιστρογόνα είναι η c-Jun N-

terminal kinase (JNK). Έρευνες µαρτυρούν ότι η οιστραδιόλη εµφανίζει διαφορική 

επίδραση σε αυτήν την πρωτεΐνη ανάλογα µε την ισοµορφή του οιστρογονικού 

υποδοχέα (ERα ή ERβ) που ενεργοποιείται. Επί παραδείγµατι, σε καρκινικά κύτταρα 

µαστού της σειράς MCF7, τα οποία εκφράζουν σχεδόν αποκλειστικά υποδοχείς ERα 

και κύτταρα CHO (Chinese Hamster Ovary), τα οποία έχουν µετασχηµατισθεί ώστε να 

εκφράζουν τον υποδοχέα ERα, η πρωτεΐνη JNK αναστέλλεται από την οιστραδιόλη, 

ενώ σε κύτταρα CHO, τα οποία εκφράζουν την ισοµορφή ERβ, η οιστραδιόλη επάγει 

την ενεργότητα της πρωτεΐνης JNK {Razandi et al., 1999; Razandi et al., 2000}. Η JNK 

είναι µία κινάση µε ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού, της αύξησης και της µετανάστευσης των κυττάρων {Huang et al., 

2003}. 

 

vi. Επίδραση στις πρωτεΐνες PI3K/Akt 

Εκτός από την ενεργοποίηση του σηµατοδοτικού µηχανισµού της πρωτεΐνης Src 

και των ΜΑΡ κινασών, τα στεροειδή δύναται να ενεργοποιήσουν και λιπιδικές κινάσες, 

όπως την ΡΙ3 κινάση (κιναση της τριφωσφορικής ινοσιτόλης). Η ενεργοποίηση της ΡΙ3 

κινάσης  επιτυγχάνεται µέσω της αλληλεπίδρασης της υποµονάδας p85 της ΡΙ3 

κινάσης µε την περιοχή SH3 της πρωτεΐνης Src {Pleiman et al., 1994; Stein and 

Waterfield, 2000}. Την ενεργοποίηση της ΡΙ3 κινάσης ακολουθεί σε πολλές 

περιπτώσεις η ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης Β, η αλλιώς καλούµενη 

πρωτεΐνη Akt.  Επί παραδείγµατι, σε καρκινικά κύτταρα µαστού της σειράς MCF7 η 

οιστραδιόλη επάγει την είσοδο του κυττάρου στη φάση S του κυτταρικού κύκλου µέσω 

της ενεργοποίησης του καταρράκτη αντιδράσεων των πρωτεϊνών Src/PI3Κ/Akt. 

Συγκεκριµένα, ο υποδοχέας ERα αλληλεπιδρά άµεσα µε την πρωτεΐνη Src και την 

υποµονάδα p85 της ΡΙ3 κινάσης, αυξάνοντας τελικά την έκφραση της κυκλίνης D1 

{Castoria et al., 2001}. Oι πρωτεΐνες PI3K/Akt ακολούθως προκαλούν επαγωγή της 
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δραστικότητας της Συνθάσης του Νιτρικού Οξειδίου (Nitric Oxide Synthase, NOS) 

{Alexaki et al., 2004; Isenovic et al., 2002}. 

 

vii. Επίδραση στην πρωτεΐνη  NOS 

Η πρωτεΐνη NOS έχει τρεις ισοµορφές: την ενδοθηλιακή eNOS (που απαντάται ως 

επί το πλείστον σε κύτταρα ενδοθηλιακής προελέυσεως), τη νευρική nNOS 

(απαντώµενη σε νευρικά κύτταρα) και την iNOS (inducible NOS). Η δραστικότητα 

των δύο πρώτων ισοµορφών εξαρτάται από την παρουσία ιόντων Ca2+, ενώ η 

δραστικότητα της τελευταίας είναι ανεξάρτητη ιόντων Ca2+ {Andrew and Mayer, 

1999}, ενώ επάγεται από διάφορα ερεθίσµατα, µεταξύ των οποίων και από τις άλλες 

δύο ισοµορφές. Οι ισοµορφές eNOS και nNOS έχουν ανιχνευθεί εντός σχηµατισµών 

caveolae, όπου όταν βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µε την πρωτεΐνη caveolin-1 

διατηρούνται ανενεργές {Garcia-Cardena et al., 1997}. Τα στεροειδή πιθανώς να 

διακόπτουν αυτήν την αλληλεπίδραση, µεταβάλλοντας τη στερεοδοµή των 

σχηµατισµών caveolae, ενεργοποιώντας ως εκ τούτου την πρωτεΐνη NOS. Επί 

παραδείγµατι, η οιστραδιόλη επάγει την ενεργοποίηση της ισοµορφής eNOS µέσω των 

πρωτεϊνών PI3Κ/Akt {Simoncini et al., 2000}. Αυτή η δράση της οιστραδιόλης έχει 

αποδειχθεί σε πλήθος κυτταρικών συστηµάτων, όπως σε οστεοβλάστες {Wong et al., 

1999}, σε νευρώνες {Honda et al., 2000} και σε ενδοθηλιακά κύτταρα {Chen and Qiu, 

1999}. Μάλιστα, µελέτες σε ενδοθηλιακά κύτταρα αναφέρουν, ότι η οιστραδιόλη 

προκαλεί την ενεργοποίηση της ενδοθηλιακής µορφής της NOS, µέσω της 

αλληλεπίδρασης µε τον υποδοχέα ERα και της ακόλουθης ενεργοποίησης των ΜΑΡ 

κινασών {Chen and Qiu, 1999}. Αντιθέτως, η επίδραση των ανδρογόνων στη 

δραστικότητα της πρωτεΐνης NOS δεν έχει διαλευκανθεί ακόµη. Επί παραδείγµατι, 

κάποιες έρευνες αναφέρουν την επαγωγή της NOS από την τεστοστερόνη στους 

υποθαλαµικούς νευρώνες επίµυων {Reynoso and Qiu, 2002}, ενώ αποτελέσµατα 

άλλων ερευνών επίσης στον υποθάλαµο επίµυων  καταδεικνύουν ανασταλτική 

επίδραση της τεστοστερόνης στην πρωτεΐνη nNOS {Du and Hull, 1999}. 

Επιπροσθέτως, σε ενδοθηλιακά κύτταρα, η DHEA επάγει την ενεργοποίηση της eNOS 

µέσω ενός ειδικού γι’ αυτήν µεµβρανικού υποδοχέα {Liu and Dillon, 2002}. Ας 

σηµειωθεί επιπλέον ότι σύµφωνα µε πρόσφατα δεδοµένα της παρούσας έρευνας σε 

κύτταρα φαιοχρωµοκυττώµατος επίµυος της σειράς PC12, η οιστραδιόλη επάγει την 

ενεργοποίηση της πρωτεΐνης NOS µε διφασικό τρόπο εντός χρονικού διαστήµατος 30 

λεπτών. Η ενεργοποίηση αυτή διεξάγεται µέσω της αύξησης της συγκέντρωσης Ca2+ 
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και της ακόλουθης ενεργοποίησης των PI3K/Akt/NOS. Η δράση όµως αυτή δεν 

καταστέλλεται παρουσία ανταγωνιστών του υποδοχέα ER, υποδεικνύοντας τη 

µεσολάβηση κάποιου µεµβρανικού υποδοχέα διαφορετικού από τον ενδοκυττάριο ER 

{Alexaki et al., 2004}(βλ. Κεφ. Αποτελέσµατα 2.5.).  

Τελικά το παραγόµενο νιτρικό οξείδιο (nitric oxide, NO) επάγει την απόπτωση ή 

την επιβίωση των κυττάρων, ανάλογα µε τη συγκέντρωσή του. Σε φυσιολογικές 

συγκεντρώσεις εµφανίζει αντιαποπτωτική δράση, καθώς έχει αποδειχθεί σε κύτταρα 

PC12, σε κινητικούς και συµπαθητικούς νευρώνες, σε νευρώνες του ιπποκάµπου και 

αλλού, ενώ αντίθετα, σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλεί απόπτωση {Fiscus, 2002}.  

  

viii. Επίδραση σε µεταγραφικούς παράγοντες 

Τα στεροειδή αλληλεπιδρώντας µε τους ενδοκυττάριους ή τους µεµβρανικούς 

υποδοχείς τους δύναται να ελέγχουν την ενεργότητα µεταγραφικών παραγόντων, 

ρυθµίζοντας τελικά τη µεταγραφή κι εντεύθεν διαδικασίες, όπως τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό και την απόπτωση.  

Επί παραδείγµατι, η οιστραδιόλη σε ενδοθηλιακά κύτταρα επάγει την 

ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα NFκΒ εντός 10 λεπτών, φαινόµενο το 

οποίο καταστέλλεται παρουσία ανταγωνιστών του ενδοκυττάριου υποδοχέα ER 

{Hamilton et al., 2004}. Επιπλέον, ο παράγοντας NFκΒ κάτω από τον έλεγχο των 

ανδρογόνων, διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την κακοήθεια όγκων 

του προστάτη, ρυθµίζοντας την έκφραση γονιδίων που εµπλέκονται στην κυτταρική 

αύξηση, τον πολλαπλασιασµό, την αγγειογένεση και τη µετάσταση, όπως των γονιδίων 

c-myc, της κυκλίνης D1 και της ιντερλευκίνης IL-6, των πρωτεϊνών της οµάδας της 

Bcl-2 και των γονιδίων µεταλλοπρωτεασών (π.χ. της ΜΜΡ9). Πρέπει να σηµειωθεί ότι 

ο ρόλος του NF-κB δύναται να είναι προ- ή αντιαποπτωτικός ανάλογα µε τον 

κυτταρικό τύπο και τις συνθήκες του µικροπεριβάλλοντος των κυττάρων. 

Παραδείγµατος χάριν, στα κύτταρα PC12, η DHEA επάγει την κυτταρική επιβίωση 

µέσω της ενεργοποίησης του NF-κB (βλ. Kεφ. 3.2.5). Aντίθετα, σε νευρώνες 

ιπποκάµπου αρουραίων µε διαβήτη η DHEA ενισχύει την επιβίωση µέσω της 

αναστολής του NF-κB {Aragno et al., 2002}. H DHEAS επίσης προστατεύει τα 

νευρικά κύτταρα ενάντια στην προκαλούµενη από το γλουταµικό οξύ απόπτωση µέσω 

της ενεργοποίησης του παράγοντα NF-κB {Mao and Barger, 1998}.  Ένας σηµαντικός 

αριθµός πειραµατικών δεδοµένων  στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα 

υποδεικνύει τη νευροπροστατευτική δράση των παραγόντων NF-κB και CREB µέσω 
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της ρύθµισης της µεταγραφής των γονιδίων των πρωτεϊνών της οικογένειας Bcl-2 

{Gollapudi and Oblinger, 1999a,b; Rong et al., 1999}. Σύµφωνα όµως µε άλλα 

δεδοµένα  ο NF-κB επάγει πέρα από την έκφραση αντιαποπτωτικών πρωτεΐνών και την 

έκφραση και της προ-αποπτωτικής πρωτεΐνης Bax µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο {Lin and 

Karin, 2003}, έτσι ώστε ο ρόλος του µεταγραφικού αυτού παράγοντα να περιπλέκεται.  

Ένας επιπλέον µεταγραφικός παράγοντας ιδιαίτερης σηµασίας για τη ρύθµιση της 

κυτταρικής αύξησης και του πολλαπλασιασµού είναι ο παράγοντας CREB (cAMP 

Responsive Element Binding Element). Τα οιστρογόνα επάγουν µέσω της δέσµευσής 

τους στον ενδοκυτττάριο υποδοχέα ER  την αύξηση της δραστικότητας των ΜΑΡ 

κινασών και ακολούθως την ενεργοποίηση  του παράγοντα CREB, καθώς 

διαπιστώθηκε  σε κύτταρα λιπωδους ιστού τρωκτικών {Dos Santos et al., 2002}. 

Επίσης, σε κύτταρα Sertoli ανιχνεύθηκε ανάλογη µη γενωµική δράση των ανδρογόνων, 

τα οποία δεσµευόµενα στον ενδοκυττάριο υποδοχέα ανδρογόνων (Androgen Receptor, 

AR), επάγουν µέσω των ΜΑΡ κινασών την ενεργοποίηση του CREB {Walker, 2003}. 

Πρόσφατα δεδοµένα αναφέρουν ότι τα ανδρογόνα επάγουν την κυτταρική 

επιβίωση σε κύτταρα προστάτη ευαίσθητα σε ανδρογόνα, µέσω της ενεργοποίησης της 

ΡΙ3 κινάσης και της φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης Akt, οι οποίες προκαλούν τη 

φωσφορυλίωση ενός άλλου µεταγραφικού παράγοντα, του FKHR (Forkhead in 

rhabdomyosarcoma)-L1 και της προ-αποπτωτικής πρωτεΐνης Bad. Αυτή η δράση των 

ανδρογόνων απαιτεί την παρουσία ανδρογονικών υποδοχέων, εφόσον αναστέλλεται 

πλήρως από αντι-ανδρογόνα {Baron et al., 2004}.  

 

Όλες οι ανωτέρω περιγραφόµενες µη γενωµικές δράσεις επάγονται µέσω της 

αλληλεπίδρασης των στεροειδών ορµονών µε τον ενδοκυττάριο υποδοχέα τους, ο 

οποίος δύναται να εντοπίζεται πλησίον της πλασµατικής µεµβράνης. Όπως όµως 

αναφέρθηκε, έχει διατυπωθεί και µια εναλλακτική θεωρία, που υποστηρίζει την ύπαρξη 

µεµβρανικών υποδοχέων στεροειδών, διαφορετικών από τους ενδοκυττάριους. Η 

θεωρία αυτή υποστηρίζεται από µελέτες που αφορούν την αποµόνωση και το 

χαρακτηρισµό του µεµβρανικού υποδοχέα προγεστερόνης θηλαστικών, του µοναδικού 

µεµβρανικού υποδοχέα στεροειδών που έχει αποµονωθεί. Αυτός κωδικοποιείται από 

διαφορετικό γονίδιο καιυ εµφανίζει διαφορετική δοµή από τον αντίστοιχο 

ενδοκυττάριο υποδοχέα προγεστερόνης {Zhu et al., 2003a,b}.  
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3.3.Μη γενωµικός µηχανισµός δράσης στεροειδών ορµονών µέσω µεµβρανικών 

υποδοχέων 

 

Ανωτέρω περιγράφηκαν µη γενωµικές δράσεις στεροειδών ορµονών που επάγονται 

µέσω ενδοκυττάριων υποδοχέων, οι οποίοι εντοπίζονται στην πλασµατική µεµβράνη. 

Όµως, το γεγονός ότι ανάλογη µη γενωµική δράση εµφανίζουν στεροειδείς ορµόνες σε 

κύτταρα, στα οποίοα δεν εκφράζονται ενδοκυττάριοι υποδοχείς, καθώς και το ότι η 

δράση των στεροειδών ορµονών συχνά δεν αναστέλλεται από ειδικούς  ανταγωνιστές 

των ενδοκυττάριων υποδοχέων, µαρτυρούν την ύπαρξη και άλλων πρωτεϊνών στην 

κυτταρική µεµβράνη µε δράση και δοµή διαφορετική από τους κλασικούς 

ενδοκυττάριους υποδοχείς (µεµβρανικοί υποδοχείς στεροειδών). Τέτοιοι µεµβρανικοί 

υποδοχείς έχουν ανιχνευθεί σε ένα σηµαντικό αριθµό κυτταρικών τύπων, µέσω 

µελετών δέσµευσης σε αποµονωµένες µεµβράνες µε τη χρήση ραδιενεργών 

στεροειδών, ή µε Συνεστιακή Μικροσκοπία Σάρωσης Laser και Κυτταροµετρία Ροής, 

τεχνικές οι οποίες βασίζονται στη χρήση συµπλόκων των στεροειδών ορµονών µε 

µόρια µεγάλου µοριακού βάρους (όπως είναι η BSA) και φθορίζοντα µόρια (όπως το 

µόριο φλουορεσκίνης, FITC), ώστε τα στεροειδή να δύναται να ανιχνευθούν στην 

επιφάνεια της κυτταρικής µεµβράνης.  

Με τη χρήση τέτοιων φθορίζοντων συµπλόκων επί παραδείγµατι της 

τεστοστερόνης (τεστοστερόνη-BSA-FITC) έχουν ανιχνευθεί µεµβρανικές θέσεις 

δέσµευσής της σε διαφορετικές κυτταρικές σειρές, οι οποίες εκφράζουν ή όχι τους 

οµόλογους ενδοκυττάριους υποδοχείς. Τέτοιοι κυτταρικοί τύποι είναι οστεοβλάστες 

αρουραίου {Armen and Gay, 2000}, κύτταρα προστάτη και επιδιδυµίδας τρωκτικών 

{Felden et al., 1992}, Τ λεµφοκύτταρα, µακροφάγα {Benten et al., 1997; Benten et al., 

1999a,b}, κύτταρα Sertolli {Lieberherr and Grosse, 1994}, ενδοθηλιακά κύτταρα 

αρτηρίων {Jones et al., 2004} και άλλα. 

Πρόσφατα ανιχνεύθηκαν µεµβρανικοί υποδοχείς ανδρογόνων σε κυτταρικές σειρές 

προστάτη {Kampa et al., 2002; Hatzoglou et al., 2004}, ενώ παρατηρήθηκε ότι τέτοιοι 

µεµβρανικοί υποδοχείς εκφράζονται εντονότερα σε καρκινικά κύτταρα προστάτη εν 

συγκρίσει µε µη καρκινικά ή υπερπλαστικά κύτταρα {Stathopoulos et al., 2003}. 

Επιπλέον, µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης ανδρογόνων και οιστρογόνων ανιχνεύθηκαν 

και σε  καρκινικά κύτταρα µαστού, τόσο σε κυτταρικές σειρές, όσο και σε βιοψίες 

όγκων µαστού {Kampa et al., 2005}. Καθώς αναφέρθηκε και ανωτέρω, µεµβρανικές 

θέσεις οιστρογόνων, οι οποίες διαφέρουν στερεοδοµικά από τον ενδοκυττάριο 
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υποδοχέα οιστργόνων, ανιχνεύθηκαν στα πλαίσια της παρούσας µελέτης σε κύτταρα 

φαιοχρωµοκυττώµατος PC12 {Alexaki et al., 2004}(βλ. Κεφ.Αποτελέσµατα 1.3). 

Μεµβρανικές θέσεις δέσµευσης οιστρογόνων, διαφορετικές από τους ενδοκυττάριους 

υποδοχείς, έχουν αναφερθεί επίσης σε κυτταρικές σειρές καρκίνου του µαστού 

{Berthois et al., 1986}, σε νευρικά κύτταρα εγκεφάλου {Beyer et al., 2003; Kelly and 

Levin, 2001}, σε κερατινοκύτταρα {Kanda and Watanabe, 2004} και σε πλήθος άλλων 

κυτταρικών συστηµάτων. Επί παραδείγµατι, η έκφραση µεµβρανικών υποδοχέων 

οιστρογόνων σε καρκινικά κύτταρα µαστού της σειράς MDA, τα οποία στερούνται 

ενδοκυττάριων υποδοχέων ER, υποδηλώνει την ύπαρξη ειδικών µεµβρανικών 

υποδοχέων στεροειδών ορµονών, διαφορετικών από τους ενδοκυττάριους υποδοχείς 

{Berthois et al., 1986}. Μεµβρανικοί υποδοχείς ειδικοί για την ορµόνη DHEA έχουν 

ανιχνευθεί σε ενδοθηλιακά κύτταρα {Liu and Dillon, 2002}, καθώς και σε κύτταρα 

PC12 (βλ. Αποτελέσµατα, Κεφ. 2). Επιπλέον, µεµβρανικοί υποδοχείς προγεστερόνης 

έχουν αναφερθεί σε σπερµατικά κύτταρα {Tesarik et al., 1993}, σε οστεοβλάστες 

{Grosse et al., 2000}, κοκκιώδη κύτταρα {Machelon et al., 1996}, ωοκύτταρα 

{Bagowski et al., 2001} και αλλού. Ο µεµβρανικός υποδοχέας προγεστερόνης είναι ο 

µοναδικός µεµβρανικός υποδοχέας στεροειδών ορµονών, ο οποίος έχει αποµονωθεί και 

κλωνοποιηθεί. Πρόκειται για µια πρωτεΐνη µε 7 διαµεµβρανικά τµήµατα, η οποία 

αλληλεπιδρά µε πρωτεΐνες G. Αποµονώθηκε από ωοκύτταρα ιχθύος, αλλά οµόλογα 

γονίδιά του έχουν ανιχνευθεί στον άνθρωπο και άλλα σπονδυλόζωα {Zhu et al., 

2003a,b}. Επιπλέον έχει αποµονωθεί και ο µεµβρανικός υποδοχέας γλυκοκορτικοειδών 

στον εγκέφαλο αµφιβίων {Evans et al., 2000}. 

Οι µεµβρανικοί υποδοχείς στεροειδών δύναται να αλληλεπιδρούν µε άλλους 

µεµβρανικούς υποδοχείς συνδεδεµένους µε πρωτεΐνες G (G Protein Coupled Receptors, 

GPCRs) {Kelly et al., 2002; Kelly and Wagner, 1999} ή µε υποδοχείς κινάσης της 

τυροσίνης, όπως είναι οι υποδοχείς αυξητικών παραγόντων (π.χ. του επιδερµικού 

αυξητικού παράγοντα, Epidermal Growth Factor, EGF) {Levin, 2003; Bonaccorsi et 

al., 2004}. Μεµβρανικές θέσεις δέσµευσης ανδρογόνων ανιχνεύθηκαν πρόσφατα στην 

καρκινική σειρά προστάτη DU-145, η οποία στερείται ενδοκυττάριων υποδοχέων AR 

{Hatzoglou et al., 2004}.  

Εφόσον η αύξηση των καρκινικών κυττάρων εξαρτάται από την παρουσία 

στεροειδών ορµονών, έχει ενδιαφέρον να µελετηθεί η επίδραση των στεροειδών 

ορµονών στην επιβίωση και την απόπτωση καρκινικών κυττάρων µέσω της 

µεµβρανικής τους δράσης. Τόσο in vitro στις κυτταρικές σειρές LNCaP και DU-145, 
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όσο και in vivo σε όγκους πειραµατοζώων, το σύµπλοκο τεστοστερόνη-BSA επάγει την 

απόπτωση των κυττάρων κι ελαττώνει τη µετανάστευση και την προσκόλληση των 

κυττάρων στο υπόστρωµα {Hatzoglou et al., 2005}. Η ίδια αποπτωτική δράση της 

τεστοστερόνης µέσω της ενεργοποίησης µεµβρανικών υποδοχέων παρατηρήθηκε και 

σε καρκινικά κύτταρα µαστού {Kampa et al., 2005}. Αντιθέτως, η ενεργοποίηση 

µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης οιστρογόνων από το σύµπλοκο οιστραδιόλη-BSA σε 

κύτταρα T47D προστατεύει τα κύτταρα κατά της απόπτωσης, που προκαλείται τόσο 

από την έλλειψη ορρού όσο και από την παρουσία τεστοστερόνης-BSA. Ως εκ τούτου 

οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ οιστρογόνων και ανδρογόνων φαίνεται να έχουν 

ρυθµιστικό ρόλο στην αύξηση και επιβίωση των καρκινικών κυττάρων του µαστού 

{Kampa et al., 2005}(βλ. Κεφ. Αποτελέσµατα.5.1.).  

 

i. Επίδραση σε πρωτεΐνες G 

Oι πρωτεΐνες G είναι τριµερείς µε υποµονάδες τις Gα, Gβ και Gγ.  Βρίσκονται 

δεσµευµένες σε µεµβρανικούς υποδοχείς  µε επταελικοειδές µοτίβο. Όταν ο υποδοχέας 

ενεργοποιηθεί από την ορµόνη, η υποµονάδα Gα αντικαθιστά το δεσµευµένο σε αυτήν 

GDP (διφωσφορική γουανοσίνη) µε GTP (τριφωσφορική γουανοσίνη), αποδεσµεύεται 

από τις Gβ και Gγ και ενεργοποιεί την αδενυλυλική κυκλάση, υδρολύοντας παράλληλα 

το  GTP σε GDP.  Με δεσµευµένο το GDP επανασυνδέεται στις Gβ και Gγ. Υπάρχουν 

διάφορα είδη πρωτεϊνών G, όπως η Gs (stimulatory), η ανασταλτική Gi (inhibitory) ή η 

µη χαρακτηρισµένη Gο (other). Oι Gs και Gi ελέγχουν τη δραστικότητα της αδενυλικής 

κυκλάσης: η α υποµονάδα της Gs επάγει την ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης, 

ενώ η α υποµονάδα της Gi καταστέλλει τη δραστηριότητα αυτή της Gs. Ο κυριότερος 

αναστολέας των πρωτεϊνών G, η τοξίνη του κοκκύτη (Pertussis toxin, PTX), 

αναστέλλει την ικανότητα της Gs να υδρολύει το GTP σε GDP {Spiegel, 1987; Sunyer 

et al., 1989}.  

Υπάρχουν πολλές αναφορές ότι ο µεµβρανικός υποδοχέας στεροειδών ορµονών 

βρίσκεται σε αλληλεπίδραση µε πρωτεΐνες G. Παραδείγµατος χάριν, η οιστραδιόλη σε 

κύτταρα φαιοχρωµοκυττώµατος επάγει την ενεργοποίηση µιας σειράς πρωτεϊνών (Src, 

MEK, ERK, p38 MAP κινάση), δράση η οποία αναστρέφεται παρουσία της τοξίνης 

του κοκκύτη, καταδεικνύοντας τη µεσολάβηση των πρωτεϊνών G σε αυτή τη δράση της 

οιστραδιόλης {Alexaki et al., 2004}. Επιπλέον, στα ίδια κύτταρα η DHEA προκαλεί 

αναστολή της επαγόµενης από έλλειψη ορρού απόπτωσης µέσω της ενεργοποίησης 

πρωτεϊνών G (βλ. Αποτελέσµατα Κεφ.2). Επίσης, τα οιστρογόνα δρουν στο ΚΝΣ µέσω 
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της ενεργοποίησης µεµβρανικών υποδοχέων, οι οποίοι αλληλεπιδρούν µε  πρωτεΐνες G 

{Kelly et al., 2002}. Γλυκοκορτικοειδή σε νευρικά κύτταρα επίσης δρουν σε 

µεµβρανικούς υποδοχείς δεσµευµένους µε πρωτεΐνες G {Chen and Qiu, 1999}  

 

ii. Επίδραση στην παραγωγή των κυκλικών νουκλεοτιδίων cAMP και cGMP 

Οι πρωτεΐνες G ενεργοποιούν την αδενυλική κυκλάση, ρόλος της οποίας είναι η 

παραγωγή του κυκλικού νουκλεοτιδίου της µονοφωσφορικής αδενοσίνης (cAMP) από 

τριφωσφορική αδενοσίνη (ΑΤΡ) παρουσία ιόντων Mg2+. Σε καρκινικά κύτταρα µαστού 

και προστάτη τα οιστρογόνα και τα ανδρογόνα επάγουν την αύξηση της ενδοκυττάριας 

συγκέντρωσης cAMP εντός ολίγων λεπτών {Rosner, 1990; Porto et al., 1995; 

Fortunati, 1999}.  

Eκτός όµως από την παραγωγή του cAMP οι στεροειδείς ορµόνες επηρεάζουν και 

την παραγωγή του κυκλικού νουκλεοτιδίου της µονοφωσφορικής γουανοσίνης 

(cGMP), το οποίο µάλιστα συνδέεται µε την ενεργοποίηση της πρωτεΐνης NOS. Επί 

παραδείγµατι, σε ενδοθηλιακά κύτταρα η τεστοστερόνη προκαλεί παραγωγή cGMP και 

νιτρικού οξειδίου (ΝΟ) {Wynne and Khalil, 2003}, ενώ σε κοκκιώδη κύτταρα χοίρου η 

οιστραδιόλη, η προγεστερόνη και η τεστοστερόνη επάγουν την αύξηση των επιπέδων 

cAMP και cGMP {Sirotkin and Nitray, 1993}. Επίσης η DHEA επάγει σε ενδοθηλιακά 

κύτταρα  την ενεργοποίηση της γουανυλικής κυκλάσης και την ακόλουθη παραγωγή 

cGMP, η οποία σηµατοδοτεί την ενεργοποίηση ΜΑΡ κινασών και της eNOS {Liu and 

Dillon, 2004; Liu and Dillon, 2002}. Τέλος, η παραγωγή cGMP είναι δυνατό να 

επάγεται από τις στεροειδείς ορµόνες και µέσω της ενεργοποίησης της πρωτεΐνης NOS. 

Επαγόµενη αύξηση των επιπέδων cGMP από το ΝΟ έχει αναφερθεί επιπλέον σε 

ενδοθηλιακά κύτταρα, καθώς και σε κινητικούς νευρώνες και συµπαθητικούς νευρώνες 

{Fiscus, 2002}.  

 

iii. Επίδραση στην ενδοκυττάρια συγκέντρωση ιόντων Ca2+

Μία εκ των βασικότερων άµεσων δράσεων των µεµβρανικών υποδοχέων 

στεροειδών είναι η αύξηση των ενδοκυττάριων επιπέδων ιόντων Ca2+ εντός ολίγων 

δευτερολέπτων. Η ταχύτητα αυτής της επίδρασης, καθώς και το γεγονός ότι δεν 

αναστέλλεται παρουσία ειδικών αναστολέων των υποδοχέων AR, καταδεικνύουν ότι 

οφείλεται στη δράση µέσω ενός µεµβρανικού υποδοχέα {Berridge et al., 1998; Kampa 

et al., 2005}. Ο ρόλος της οµοιόστασης των ιόντων Ca2+ είναι ιδιαίτερα σηµαντικός 

στη µετάδοση µηνυµάτων κι ενεργοποιώντας καταρράκτες αντιδράσεων καταλήγει 
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στον έλεγχο της µεταγραφής, του κυτταρικού πολλαπλασιασµού και της απόπτωσης. H 

ενδοκυττάρια συγκέντρωση ασβεστίου είναι εξαιρετικά χαµηλή (της τάξης των 10-8Μ), 

γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στα κύτταρα, µε πολύ µικρές τοπικές, χωρικές και 

χρονικές, αλλαγές στη συγκέντρωση των ενδοκυττάρια ελεύθερων ιόντων Ca2+, να 

επιτυγχάνουν σηµαντικές πολύπλοκες δράσεις. Η µετάδοση των εξωκυτταρικών 

µηνυµάτων συµβαίνει µε την αύξηση της κυτταροπλασµατικής συγκέντρωσης 

ασβεστίου, η οποία επιτυγχάνεται είτε µε είσοδο των ιόντων Ca2+ από το εξωκυτταρικό 

περιβάλλον είτε από την απελευθέρωσή τους από ενδοκυττάριες περιοχές αποθήκευσής 

του. Η αύξηση της συγκέντρωσης Ca2+ περιορίζεται σε συγκεκριµένα τµήµατα του 

κυττάρου και έχει µικρή διάρκεια, λόγω της γρήγορης διάχυσης των ιόντων στο 

κυτταρόπλασµα, της εισόδου τους στις ενδοκυττάριες αποθήκες και της εξόδου τους 

διαµέσου της πλασµατικής µεµβράνης στον εξωκυτταρικό χώρο {Lechleiter et al., 

1991; Thomas et al., 1991}. Στις περισσότερες περιπτώσεις το Ca2+  ασκεί τη δράση 

του, αφού ενωθεί αλλοστερικά µε την πρωτεΐνη καλµοδουλίνη και παραχθεί το ενεργό 

σύµπλοκο Ca2+/καλµοδουλίνη, το οποίο ενεργοποιεί ακολούθως πλήθος πρωτεϊνών. 

Μια πρωτεΐνη ενεργοποιούµενη από τα αυξηµένα επίπεδα Ca2+ είναι επί παραδείγµατι 

η πρωτεΐνη Ras του µηχανισµού των ΜΑΡ κινασών {Rosen et al., 1994}.  

Τα ιόντα Ca2+ εισέρχονται από τον εξωκυτταρικό χώρο στο κύτταρο µέσω 

καναλιών ασβεστίου, ενώ εξέρχονται από το κύτταρο µέσα από τις αντλίες ασβεστίου 

και τις αντλίες ανταλλαγής Νa+/Ca2+. Τα  κανάλια Ca2+ είναι τριών τύπων: α. τα 

κανάλια που απαιτούν εκπόλωση της µεµβράνης (Voltage gated Calcium Channels, 

VGCCs), β. τα κανάλια ασβεστίου, τα οποία ενεργοποιούνται από πρόσδεση κάποιας 

ουσίας (ορµόνης, νευροδιαβιαστή) σε κάποιον αντίστοιχο υποδοχέα (Ligand gated 

Calcium Channels, LGCCs), όπως τους υποδοχείς GABA και ΝΜDA, υποδοχείς µε 

ενεργότητα κινάσης της τυροσίνης, ή  υποδοχείς που συνδέονται µε πρωτεΐνες G και γ. 

τα κανάλια των οποίων η διαπερατότητα επάγεται από τη χαµηλά επίπεδα ασβεστίου 

στις ενδοκυττάριες αποθήκες του (Store-operated Calcium Channels, SOCs) {Barritt, 

1999}.  

Ενδοκυττάριοι χώροι αποθήκευσης ιόντων Ca2+ είναι τα µιτοχόνδρια, το 

ενδοπλασµατικό δίκτυο (Ε∆) και το σύστηµα Golgi {Barritt, 1999; Clapham, 1995}. 

Τα ιόντα Ca2+ εισέρχονται στο Ε∆ µέσω αντλίων ασβεστίου ενώ εξέρχονται µετά από 

την πρόσδεση της ΙΡ3 (1,4,5 τριφωσφορική ινοσιτόλη) στους αντίστοιχους υποδοχείς 

στη µεµβράνη του Ε∆ είτε εναλλακτικά µε την πρόσδεση cADP (cyclic adenosine 

diphosphate ribose) σε υποδοχείς ρυανοδινης (ryanodine receptors). {Clapham, 1995}. 
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Η απελευθέρωση Ca2+ από το Ε∆ επάγεται από την επίδραση ορµονών σε υποδοχείς 

της µεµβράνης, οι οποίοι µέσω πρωτεϊνών G επάγουν την ενεργοποίηση της 

φωσφολιπάσης C (PLC). Η τελευταία υδρολύει την 4,5 διφωσφορική φωσφατίδυλο 

ινοσιτόλη (ΡΙΡ2) σε τριφωσφορική ινοσιτόλη (ΙΡ3) και διακυλογλυκερόλη (DAG)  H 

IP3 διαχέεται στο κυτταρόπλασµα, και ακολούθως αλληλεπιδρά µε υποδοχείς (ΙΡ3R) 

στη µεµβράνη του ενδοπλασµατικού δικτύου επάγοντας την έξοδο Ca2+ από αυτό 

{Clapham, 1995}. Παραδείγµατος χάριν, η 17β-οιστραδιόλη επάγει την αύξηση των 

ενδοκυττάριων επιπέδων Ca2+ σε ωοκύτταρα {Tesarik et al., 1995}, σε νευρώνες 

ιπποκάµπου {Kurata et al., 2001}, σε επιθηλιοειδή κύτταρα PC12 {Alexaki et al., 

2004} και σε ένα πλήθος άλλων κυτταρικών τύπων. Επιπλέον η προγεστερόνη έχει 

βρεθεί ότι αυξάνει άµεσα την ενδοκυττάρια συγκέντρωση Ca2+ στο σπέρµα 

{Blackmore et al., 1991}.  

Όµως, οι στεροειδείς ορµόνες έχουν αναφερθεί επίσης ότι αναστέλλουν την αύξηση 

της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Ca2+. Έρευνες σε κύτταρα ιπποκάµπου δείχνουν ότι 

η 17β-οιστραδιόλη και λιγότερο οι νευροστεροειδείς ορµόνες DHEA και DHEA-S, 

αναστέλλουν την ενδοκυττάρια αύξηση της συγκέντρωσης Ca2+  που προκαλείται από 

το GABA και το NMDA, αναστέλλοντας τη δράση των Votlage Gated Calcium 

Channels {Kurata et al., 2001}. Αντιθέτως, η 17α-οιστραδιόλη, η κορτικοστερόνη και 

η ανδροστενεδιόνη δεν εµφανίζουν ανάλογη δράση {Kurata et al., 2001}. Η θειική 

πρεγνενολόνη αντιθέτως αποδείχθηκε ότι αυξάνει την επαγόµενη από το ΝΜDA 

εισροή ιόντων Ca2+ {Irwin et al., 1992} 

Η διατήρηση χαµηλών επιπέδων κυτταροπλασµατικού Ca2+ είναι βασική για την 

σωστή λειτουργία των κυττάρων. Κυρίαρχος είναι ο ρυθµιστικός ρόλος των 

µιτοχονδρίων, τα οποία µπορούν γρήγορα να συσσωρεύσουν ιόντα ασβεστίου, όταν η 

κυτταροπλασµατική τους συγκέντρωση ξεπεράσει συγκεκριµένα όρια, ενώ 

λειτουργούν και ως αποθήκες Ca2+, που µπορούν να παρέχουν ασβέστιο στο 

κυτταρόπλασµα. Τέλος, ρυθµίζουν και τα επίπεδα ασβεστίου στο στρώµα του 

µιτοχονδρίου, ώστε να ελέγχεται η λειτουργία των Ca2+-εξαρτώµενων µεταβoλικών 

ενζύµων που εντοπίζονται εκεί {Clapham , 1995}.  Η αντιαποπτωτική πρωτεΐνη Bcl-2 

εµπλέκεται στη ρύθµιση της οµοιόστασης των ιόντων  Ca2+, αυξάνοντας την πρόσληψή 

τους από τα µιτοχόνδρια {Zhu et al., 1999}. H 17β-οιστραδιόλη αυξάνει την έκφραση 

της πρωτεΐνης Bcl-2 στα νευρικά κύτταρα, καταλήγοντας εµµέσως σε αυξηµένη 

πρόσληψη Ca2+ από τα µιτοχόνδρια {Nilsen and Brinton, 2003}.   
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Τα ιόντα Cα2+ ως δεύτερο µήνυµα ελέγχουν πολλές κυτταρικές λειτουργίες. 

Μεταξύ άλλων, εµπλέκονται και στη ρύθµιση της σύνθεσης των στεροειδών ορµονών. 

Συγκεκριµένα, η εισροή ιόντων Cα2+ επάγει την ενεργοποίηση της πρωτεΐνης StAR, 

ώστε να ξεκινήσει η βιοσύνθεση των στεροειδών ορµονών (βλ Κεφ. Νευροστεροειδή). 

Εποµένως, η θειική πρεγνενολόνη, αυξάνοντας τα ενδοκυττάρια επίπεδα Cα2+ µέσω 

ενεργοποίησης του υποδοχέα του NMDA, αυξάνει εµµέσως την ίδια την παραγωγή της 

(positive feedback) {Shibuya et al., 2003}.  

Τα ιόντα Ca2+ εµπλέκονται στον έλεγχο της κυτταρικής αύξησης, της 

διαφοροποίησης και του κυτταρικού θανάτου. Ο κρίσιµος ρόλος του Ca2+ απαιτεί τον 

αυστηρό έλεγχο των ενδοκυττάριων επιπέδων του. Αυξηµένα επίπεδά του για 

παρατεταµένα διαστήµατα οδηγούν σε ένα καταρράκτη ενεργοποίησης 

φωσφολιπασών, ενδονουκλεασών και Ca2+-πρωτεασών, που απειλούν την κυτταρική 

επιβίωση {Clapham, 1995}. Παράγοντες που προκαλούν οξειδωτικό στρες στα 

κύτταρα, όπως το β-αµυλοειδές πεπτίδιο, το οποίο εµπλέκεται στην παθοφυσιολογία 

της νόσου Alzheimer, αυξάνουν την ενδοκυττάρια συγκέντρωση Ca2+, λόγω της 

εξόδου του από τα µιτοχόνδρια {Barger et al., 1993}. Τα οιστρογόνα, δρώντας ως 

αντιοξειδωτικά,  είναι δυνατό να αναστείλουν αυτό το φαινόµενο, προστατεύοντας τα 

κύτταρα κατά της απόπτωσης {Simpkins et al., 2005}.  

 

iv. Eπίδραση στον κυτταροσκελετό 

Οι στεροειδείς ορµόνες δύναται να επάγουν µεταβολές στον κυτταροσκελετό µέσω 

της επίδρασης σε µεµβρανικούς υποδοχείς. Η µεµβρανική δέσµευση της 

τεστοστερόνης σε κύτταρα προστάτη LNCaP προκαλεί αναδιοργάνωση του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης κι επάγει την έκκριση {Kampa et al., 2002}. Η 

αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού προκαλεί µεταβολές στο µηχανισµό 

προσκόλλησης του κυττάρου στο υπόστρωµά του, και αποτελεί µηχανισµό ρύθµισης 

πολλών κυτταρικών λειτουργιών, όπως είναι η µετανάστευση, ο σχηµατισµός 

µεµβρανικών προεκτάσεων (ψευδοποδίων, λαµελλιποδίων κλπ), η έκκριση και η 

κυτταρική διαίρεση {Carpenter, 2000; Aspenstrom, 1999; Stournaras et al., 1996}. Η 

επίδραση της τεστοστερόνης στον κυτταροσκελετό ακτίνης διεξάγεται µέσω της 

ενεργοποίησης της κινάσης FAK (Focal Αdhesion Κinase, FAK) {Papakonstanti et al., 

2003}, µία κινάση της τυροσίνης, η οποία ενεργοποιείται από µία σειρά παραγόντων, 

όπως από ιντεγκρίνες, αυξητικούς παράγοντες, στεροειδείς ορµόνες, κυτοκίνες και 

νευροπεπτίδια. Η πρωτεΐνη FAK υπερκεφράζεται σε καρκινικά κύτταρα επάγοντας τη 
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µεταστατικότητα του καρκίνου {Tremblay et al., 1996; Withers et al., 1996; Jones et 

al., 2000}.  Η φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης FAK στα κύτταρα LNCaP ακολουθείται 

από την ενεργοποίηση της πρωτεΐνης ΡΙ3Κ και ακολούθως των πρωτεϊνών Cdc42 και 

Rac1, οι οποίες είναι  φωσφατάσες της τριφωσφορικής γουανοσίνης (guanosine 

triphosphatases, GTPases) {Papakonstanti et al., 2003} και παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στο σχηµατισµό συµπλόκων προσκόλλησης (focal adhesion complexes), τα οποία είναι 

σηµαντικά για την κυτταρική επιβίωση {Xu et al., 1996; Xu et al., 1998; Zhang et al., 

1995; van de Water et al., 1999}. Το γεγονός δε ότι η επίδραση της τεστοστερόνης 

στον κυτταροσκελετό δεν ανατρέπεται από ανταγωνιστές του υποδοχέα AR, 

υποδηλώνει τη µεσολάβηση ενός µεµβρανικού υποδοχέα τεστοστερόνης 

{Papakonstanti et al., 2003}. Πρόσφατα αναφέρθηκε στα κύτταρα µαστού της σειράς 

Τ47D, ότι η πρωτεΐνη ΡΙ3Κ παίζει σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο της αναδιοργάνωσης 

του κυτταροσκελετού της ακτίνης, εφόσον κατόπιν της αναστολής της εξαφανίζονται 

τα φιλοπόδια και λαµελλιπόδια των κυττάρων {Nifli et al.,2005}.  

Εκ των ανωτέρω καθίσταται εµφανής η πολλαπλότητα των δράσεων των 

στεροειδών ορµονών µέσω της ενεργοποίησης µεµβρανικών υποδοχέων. Οι 

µεµβρανικοί υποδοχείς που µεταδίδουν το µήνυµα των στεροειδών ορµονών δύναται 

να είναι ίδιοι ή διαφορετικοί από τους οµόλογους ενδοκυττάριους υποδοχείς και ειδικοί 

ή όχι για τις στεροειδείς ορµόνες. Σε κάθε περίπτωση όµως προκαλούν την 

ενεργοποίηση ενός καταρράκτη σηµατοδοτικών µηχανισµών, οι οποίοι τελικά 

καταλήγουν στον έλεγχο της επιβίωσης των κυττάρων. Η εις βάθος κατανόηση των 

µηχανισµών αυτών θα προσφέρει σηµαντικά στη διαλεύκανση της φυσιολογίας 

εκφυλιστικών ασθενειών (π.χ. του νευρικού συστήµατος), αλλά και του καρκίνου 

ιστών που αποτελούν ή όχι κλασικούς στόχους στεροειδών ορµονών.  
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V. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Οι στεροειδείς ορµόνες (και κυρίως η οιστραδιόλη και η DHEA), έχουν 

προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας, χάρει στην ιδιότητά τους να 

προστατεύουν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες, αλλά και από διάφορες ασθένειες που 

συνοδεύουν το γήρας, όπως την αρτηριοσκλήρωση, καρδιοαγγειακά νοσήµατα ή την 

οστεοπόρωση. Ήδη διενεργούνται οι πρώτες κλινικές µελέτες χορήγησης των ορµονών 

αυτών σε ασθενείς. Όµως, για την ασφαλή χορήγηση των στεροειδών ορµονών, 

απαιτείται η εις βάθος γνώση του µηχανισµού δράσης τους, σε όλο το φάσµα 

κυτταρικών τύπων, οι οποίοι πιθανόν να επηρεάζονται κατά τη χορήγηση στεροειδών 

σε ασθενείς. Επί παραδείγµατι, είναι σηµαντικό να κατανοηθούν οι επιδράσεις των 

στεροειδών ορµονών σε διάφορους τύπους νευρικών κυττάρων, προερχόµενους από 

διαφορετικά τµήµατα του νευρικού συστήµατος, καθώς και οι πιθανές επιδράσεις τους 

σε άλλα κύτταρα εκτός του νευρικού συστήµατος. Επιπλέον είναι εξίσου σηµαντική η 

κατανόηση της συνεργατικής, αγωνιστικής ή ανταγωνιστικής δράσης διαφορετικών 

ορµονών στις φυσιολογικές λειτουργίες των διαφόρων κυτταρικών τύπων. 

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διασαφήνιση του µηχανισµού δράσης των 

στεροειδών ορµονών µέσω µεµβρανικών υποδοχέων σε νευρικά κύτταρα. Οι 

στεροειδείς ορµόνες που διερευνήθηκαν ήταν η οιστραδιόλη, η DHEA και η 

τεστοστερόνη. Ως µοντέλο νευρικών κυττάρων χρησιµοποιήθηκαν τα κύτταρα 

φαιοχρωµοκυττώµατος της σειράς PC12, τα οποία προέρχονται από τη νευρική 

ακρολοφία του µυελού των επινεφριδίων, κεντρικών οργάνων του περιφερικού 

συµπαθητικού νευρικού συστήµατος.  

Συγκεκριµένα, οι στόχοι της παρούσας έρευνας επιγραµµατικά είναι  

1. η κατανόηση της επίδρασης της οιστραδιόλης στην επιβίωση και την απόπτωση των 

κυττάρων PC12 και η µελέτη του υποκειµένου µηχανισµού. Συγκεκριµένα µελετήθηκε 

 i. η ύπαρξη  µεµβρανικών υποδοχέων οιστραδιόλης 

ii. οι µηχανισµοί µετάδοσης του σήµατος, που ενεργοποιούνται από τους µεµβρανικούς 

υποδοχείς οιστραδιόλης (ενεργοποίηση δευτέρων µηνυµάτων (π.χ. ιόντα Ca2+, κυκλικά 

νουκλεοτίδια), ενεργοποίηση µιας σειράς πρωτεϊνών, όπως διαφόρων κινασών, προ- 

και αντιαποπτωτικών πρωτεϊνών, µεταγραφικών παραγόντων) 

2. i. Η µελέτη της επίδρασης της τεστοστερόνης στην επιβίωση και την απόπτωση των 

κυττάρων PC12 

ii. η πιθανή µεσολάβηση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης τεστοστερόνης 
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iii. Επιπλέον εξετάσθηκε η έκφραση των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης 

τεστοστερόνης κατά τη νευρική διαφοροποίηση των κυττάρων PC12 µε νευρικό 

αυξητικό παράγοντα (NGF). 

3. Μελετήθηκαν οι δράσεις της οιστραδιόλης και της τεστοστερόνης στην απόπτωση 

ενός επιπλέον κυτταρικού τύπου, επιθηλιακών καρκινικών κυττάρων µαστού της 

σειράς T47D 

4. Τέλος, εξετάσθηκε η παρουσία µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης DHEA στα κύτταρα 

PC12 και η λειτουργικότητά τους 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει να προσφέρει γνώση σχετικά µε τους µηχανισµούς 

δράσης των στεροειδών ορµονών σε κύτταρα νευρικού τύπου µέσω της ενεργοποίησης 

µεµβρανικών υποδοχέων. Επιλέχθηκε να µελετηθεί η δράση των αντιπροσώπων των 

δύο µεγάλων οµάδων στεροειδών ορµονών του φύλου, των οιστρογόνων και των 

ανδρογόνων, της οιστραδιόλης και της τεστοστερόνης αντιστοίχως.  Οι δύο αυτές 

στεροειδείς ορµόνες εµφανίζουν συχνά αντίθετες δράσεις, κυρίως σε ιστούς, η 

ανάπτυξη και η λειτουργία των οποίων ελέγχεται άµεσα από στεροειδείς ορµόνες.  

Επίσης είναι ήδη γνωστή από πλήθος εργασιών η ευεργετική επίδραση της 

οιστραδιόλης στην επιβίωση των νευρικών κυττάρων και τη λειτουργία του νευρικού 

συστήµατος. Υπάρχουν πολλές αναφορές για την προστατευτική δράση της 

οιστραδιόλης κατά του κυτταρικού θανάτου και της απόπτωσης αµιγώς νευρικών 

κυττάρων, προερχόµενων από διάφορα τµήµατα του νευρικού συστήµατος {Green  et 

al., 1997; Garcia-Segura et al., 2001 }.   

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε να διεξαχθούν οι µελέτες σε κύτταρα, τα οποία 

είναι µεν νευρικής προελεύσεως, αλλά έχουν αποκτήσει το φαινότυπο 

νευροπεπιθηλιακών κυττάρων του µυελού των επινεφριδίων, τα κύτταρα PC12. Αυτά 

τα κύτταρα, λόγω της νευρικής του προέλευσης, αλλά και της διττής τους φύσεως 

αποτελούν ένα πολύτιµο µοντέλο. Στα κύτταρα αυτά, ο σκοπός µας ήταν να µελετηθεί 

η επίδραση της οιστραδιόλης, και να αντιπαρατεθεί αυτή µε τη δράση της 

τεστοστερόνης. Η παράλληλη εξέταση των δράσεων των δύο αυτών ορµονών του 

φύλου στο ίδιο κυτταρικό σύστηµα, το οποίο µάλιστα δεν προέρχεται ή ανήκει σε ιστό 

που κλασικά ελέγχεται από στεροειδείς ορµόνες, αναφέρεται στην παρούσα έρευνα για 

πρώτη φορά. Επίσης, αυτή η εν παραλλήλω µελέτη της δράσης της οιστραδιόλης και 

της τεστοστερόνης στο ίδιο κυτταρικό µοντέλο, δίδει τη δυνατότητα της ποιοτικής και 

ποσοτικής συγκρίσεως των δύο δράσεων.  
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Η κυτταρική λειτουργία που εξετάσθηκε είναι η απόπτωση, κυρίως λόγω της 

ιδιαίτερης σηµασίας της για την τύχη των κυττάρων,  προς το θάνατο ή την επιβίωση. 

Ως εκ τούτου η απόπτωση διαδραµατίζει ιδιαίτερο ρόλο και στη φυσιολογική ανάπτυξη 

και λειτουργία του νευρικού συστήµατος, ενώ η απορύθµισή της οδηγεί σε 

παθολογικές καταστάσεις. Τέλος, τα κύτταρα PC12 έχουν κριθεί ως ένα κατάλληλο 

µοντέλο ελέγχου της απόπτωσης, εφόσον εύκολα (πειραµατικά) επάγεται έντονα η 

απόπτωση των κυττάρων αυτών µε καλλιέργειά τους σε συνθήκες έλλειψης ορρού. 

Η δράση των δύο ορµονών στα κύτταρα PC12 κρίθηκε σκόπιµο να συγκριθεί 

έπειτα µε τη δράση τους σε κύτταρα, προερχόµενα από ιστό που σχετίζεται άµεσα µε 

χαρακτηριστικά του φύλου κι ως εκ τούτου ελέγχεται έντονα από τις αντίστοιχες 

στεροειδείς ορµόνες. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν τα ανθρώπινα ορµονο-

εξαρτώµενα επιθηλιακά κύτταρα µαστού της σειράς T47D. Σε αυτό το δεύτερο 

κυτταρικό τύπο εξετάσθηκε πάλι παράλληλα η δράση της οιστραδιόλης και της 

τεστοστερόνης στην κυτταρική απόπτωση.  

Στις δύο αυτές κυτταρικές σειρές, µελετήθηκε αν η δράση των στεροειδών 

διαµεσολαβείται µέσω της ενεργοποιήσεως ειδικών µεµβρανικών θέσεων συνδέσεώς 

τους. Για το σκοπό εξετάσθηκε η έκφραση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης 

οιστραδιόλης και τεστοστερόνηςD µε µία σειρά µεθόδων, ενώ επιπλέον µελετήθηκε ο 

ρόλος αυτών των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης στον έλεγχο της απόπτωσης. 

Μάλιστα στα κύτταρα PC12 και για την περίπτωση της οιστραδιόλης έγινε αναλυτική 

µελέτη των σηµατοδοτικών µηχανισµών που ενεργοποιούνται από το µεµβρανικό 

υποδοχέα και οι οποίοι τελικά οδηγούν στον έλεγχο της αποπτώσεως.  

Πέρα από τη δράση της οιστραδιόλης και της τεστοστερόνης, σηµαντικός είναι ο 

ρόλος και µίας άλλης στεροειδούς ορµόνης στην απόπτωση των κυττάρων PC12, της 

DΗΕΑ}. Βάσει αυτής της γνώσης κρίθηκε ενδιαφέρον να εξετασθεί αν και αυτή η 

δράση διεξάγεται µέσω µεµβρανικών υποδοχέων. Για το λόγο αυτό, µελετήθηκε η 

παρουσία µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης DΗΕΑ στα κύτταρα PC12 µε σειρά 

τεχνικών κι ελέγχθηκε η λειτουργικότητα του υποδοχέα µε την εξέταση συγκεκριµένων 

σηµατοδοτικών µηχανισµών, οι οποίοι ενεργοποιούνται άµεσα από το µεµβρανικό 

υποδοχέα, καθώς και η συνεργατική ή αντιθετική δράση των υπολοίπως στεροειδών 

που εξετάσαµε σ’ αυτήν.  

Εν κατακλείδι, η µελέτη αυτή έχει σκοπό να διερευνήσει τη δράση οιστρογόνων 

και ανδρογόνων στην επιβίωση και απόπτωση των κυττάρων PC12 µέσω της 

ενεργοποιήσεως των αντιστοίχων µεµβρανικών υποδοχέων και να διαλευκάνει κατά 
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πόσον οι δράσεις αυτές συσχετίζονται, επηρεάζονται ή ανταγωνίζονται. Ας σηµειωθεί 

εξ άλλου ότι η µελέτη των µεµβρανικών υποδοχέων των στεροειδών ορµονών αποτελεί 

ένα νέο ερευνητικό πεδίο µε ιδιαίτερη σηµασία για την περαιτέρω κατανόηση του 

τρόπου δράσης των.  
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1. Καλλιέργεια κυτταρικών σειρών  
 
Υλικά-Συσκευές 
Κυτταρική σειρά PC12 : American Type Culture Collection (12301 Parklawn Drive, 
Rockvilee, Maryland 20852) 
Κυτταρική σειρά ΗΤ22 : American Type Culture Collection (12301 Parklawn Drive, 
Rockvilee, Maryland 20852) 
Κυτταρική σειρά Τ47D : European Collection of Cell Cultures (Salisbury, UK) 
Κυτταρική σειρά HaCaT : µία ευγενική προσφορά από τον ∆ρ. ∆. Καρδάση (Ιατρική 
Σχολή, Πανεπιστηµίου Κρήτης) 
Κυτταρική σειρά JR8 : µία ευγενική προσφορά από τον ∆ρ. Ο. Ζόρα (Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστηµίου Κρήτης) 
RPMI 1640 Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 
Dulbecco’s Modified Eagle Medium, DMEM (GIBCO BRL Life Technologies, 
Paisley,UK) 
Dulbecco’s Modified Eagle Medium, DMEM: F12 (1:1) (GIBCO BRL Life 
Technologies, Paisley,UK) 
Ορρός εµβρύου βοός : Fetal Bovine Serum, FBS (GIBCO BRL Life Technologies, 
Paisley,UK) 
Ορρός αλόγου : Horse serum (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 
∆ιάλυµα πενικιλίνης/ στρεπτοµυκίνης : Penicilline G (100U/ml)/Streptomycin 
(0,1mg/ml), (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 
∆ιάλυµα θρυψίνης/EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid, αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό 
οξύ) (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 
Φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα : Phosphate Buffer Saline, PBS (BRL Life 
Technologies, Paisley,UK) 
Θερµολυσίνη (Sigma, USA) 
Υδροκορτιζόνη (Sigma, USA) 
Τοξίνη της χολέρας (Sigma, USA) 
Ινσουλίνη, κρυσταλλική (Sigma, USA) 
Γενετικά ανασυνδυασµένος ανθρώπινος επιδερµικός αυξητικός παράγοντας: human 
recombinant Epidermal Growth Factor, EGF (Sigma, USA) 
Αδενίνη (Sigma, USA) 
Μιτοµυκίνη C (Sigma, USA) 
Χρωστική Trypan Blue (BRL Life Technologies, Paisley,UK) 
∆οχεία καλλιεργειών, λοιπά αναλώσιµα (Corning & Costar, USA) 
Dimethylsulfoxide, DMSO (Sigma, USA) 
NaOH (Merck, Germany) 
NaHCO3 (Merck, Germany) 
HEPES (Merck, Germany) 
NaCl (Merck, Germany) 
KCl (Merck, Germany)                                
CaCl2 (Merck, Germany)                               
Νευρικός Αυξητικός Παράγοντας : Nerve Growth Factor, NGF (Sigma, USA) 
Πλάκα αιµατοκυτταροµετρίας Malassez 
Φωτονικό µικροσκόπιο (Olympus, Japan) 
Φωτονικό µικροσκόπιο Labovert Ernst Leitz Wetzlar GMBH Germany 
Φυγόκεντρος (Jouan CR422, France) 
Aπαγωγός νηµατικής ροής (Faracet S.A.R.L. 94230 CACHAN, France) 
Επωαστήρας κυτταροκαλλιέργειας (NAPCO 5300, Controlled Invironment) 
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Υπερκαταψύκτης  (Bio-Freezer 8517, Forma Scientific, Inc USA) 

 

 

1.1 Κυτταρική σειρά PC12 

 

Η κυτταρική σειρά φαιοχρωµοκυττώµατος (καρκίνου του µυελού των 

επινεφριδίων) PC12 αποµονώθηκε αρχικά από νεοπλασία του µυελού των 

επινεφριδίων αρουραίου από τους  Greene και Tischler (1976), ενώ διατηρεί στοιχεία 

του φυσιολογικού φαινοτύπου των µη νεοπλαστικών κυττάρων. O µυελός των 

επινεφριδίων αποτελεί τµήµα του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος και δέχεται 

πολλές επιδράσεις από νευρορυθµιστικούς παράγοντες. Τα κύτταρα 

φαιοχρωµοκυττώµατος ελέγχονται και αποτελούν τµήµα του συµπαθητικού νευρικού 

συστήµατος, αλλά σε αντίθεση µε τα νευρικά κύτταρα,  αυτά συνεχίζουν να 

διαιρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής απαιτώντας όµως την παρουσία αυξητικών 

παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων του NGF (Νerve Growth Factor), του FGF 

(Fibroblast Growth Factor), του EGF (Εpidermal Growth Factor) και των παραγόντων 

IGFs (Insulin Growth Factors)  {Greene, 1978; Unsicker, 1993; Ho and Raw, 1992; 

Isono et al., 1994}. Ως εκ τούτου τα κύτταρα της σειράς PC12 εµφανίζουν τη 

δυνατότητα διαφοροποίησης σε νευρικά κύτταρα µετά από επίδραση µε νευρικό 

αυξητικό παράγοντα (Nerve Growth Factor, NGF) ή σε επιθηλιοειδή παρουσία των 

άλλων προαναφερθέντων αυξητικών παραγόντων {Dahmer and Perlman, 1988}. Ο 

χρόνος διπλασιασµού των κυττάρων PC12 είναι 92 ώρες {Greene and Tischler, 1976}. 

Καρυοτυπική τους ανάλυση παρουσιάζει 40 χρωµοσώµατα, συγκεκριµένα 38 

αυτοσώµατα, από τα οποία δύο είναι µεγάλα ακροκεντρικά και χρησιµοποιούνται ως 

µάρτυρες, και ένα ζεύγος χρωµοσωµάτων XY.  Λόγω της επινεφριδιακής τους 

προελεύσεως, εκφράζουν ενδοκυττάριους υποδοχείς κορτικοστεροειδών {Bethea, 

1987; Tischler and Greene, 1983}, ενώ εκφράζουν και λειτουργικούς µεµβρανικούς 

υποδοχείς σίγµα (sigma, σ) {Takebayashi et al., 2004}. 

Τα κύτταρα PC12 καλλιεργούνται σε θρεπτικό RPMI 1640, παρουσία ορρού 

εµβρύου βοός σε συγκέντρωση 10% (FBS) και 5% ορρού αλόγου (Horse Serum), 

αλλαγή του οποίου γίνεται κάθε δεύτερη µέρα. H καλλιέργεια γίνεται σε 37°C µε 5% 

διοξείδιο του άνθρακα CO2 και παρουσία συνθηκών υγρασίας. 

 Τα κύτταρα επιστρώνονται σε δοχεία καλλιέργειας σε µια αρχική συγκέντρωση 

300000 κύτταρα/ml ή 60000 κύτταρα/cm2. Αποκόλληση των κυττάρων γίνεται µε 
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έντονη ανακίνηση και συλλογή τους µε φυγοκέντρηση σε 1500 στροφές ανά λεπτό 

(rounds per minute, rpm). Aνακαλλιέργεια γίνεται εβδοµαδιαίως µε λόγο αραίωσης της 

καλλιέργειας 1/5. Mέτρηση των κυττάρων γίνεται σε αιµοκυτταρική πλάκα τύπου 

Neubauer µε τη χρήση απλού φωτονικού µικροσκοπίου. Κατά την καλλιέργεια 

οποιασδήποτε κυτταρικής σειράς ή άλλου κυτταρικού τύπου τηρούνται αυστηρά 

στείρες συνθήκες. Όλοι οι χειρισµοί γίνονται εντός απαγωγού νηµατικής ροής, ο 

οποίος αποστειρώνεται ηµερησίως µε υπεριώδη ακτινοβολία. Όλα τα αναλώσιµα και 

υλικά είναι αποστειρωµένα, φυλάσσονται σε ασηπτικές συνθήκες κι υπόκεινται σε 

τακτικό έλεγχο για βακτηριακές ή µυκητιακές µολύνσεις ή για µόλυνση από 

Mycoplasma.  

Τα κύτταρα κάθε κυτταρικής σειράς προσφέρουν τη δυνατότητα διατήρησης για 

µεγάλα διαστήµατα (έως 3-5 έτη) σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες (-80°C). Για τη 

διαδικασία παγώµατος χρησιµοποιείται υλικό παγώµατος µε σύσταση 70% θρεπτικό, 

20% FBS και 10% DMSO. Το διάλυµα αυτό (10 όγκοι) προστίθεται αργά στα κύτταρα, 

τα οποία βρίσκονται διαλυµένα σε φυσιολογικό θρεπτικό µέσο σε µεγάλη 

συγκέντρωση (50 x 106 κύτταρα/ml). Ακολουθεί ακαριαία µεταφορά σε πολύ χαµηλή 

θερµοκρασία (-196°C, θερµοκρασία υγρού αζώτου) κι έπειτα φύλαξη στους -80°C. Η 

επαναφορά των κυττάρων σε συνθήκες καλλιέργειας γίνεται µε µια γρήγορη 

διαδικασία ξεπαγώµατος σε υδατόλουτρο 37°C και την ακόλουθη άµεση προσθήκη 

θρεπτικού υλικού. Αφού ξεπλυθούν τα κύτταρα 2-3 φορές µε θρεπτικό υλικό 

επιστρώνονται σε µεγάλη αρχική συγκέντρωση (106 κύτταρα/ml).  

Τα κύτταρα της σειρά PC12 προσφέρουν τη δυνατότητα διαφοροποίησής τους σε 

κύτταρα νευρικού τύπου µετά από καλλιέργειά τους παρουσία του παράγοντα NGF. Σε 

αυτές τις συνθήκες τα κύτταρα αποκτούν νευρικό φαινότυπο, εκτείνουν νευρίτες 

αυξάνεται η ικανότητα προσκόλλησής τους στο υπόβαθρο και αυξάνεται ο χρόνος 

ζωής τους. Για να επιτευχθεί η διαφοροποίηση των κυττάρων PC12 καλλιεργούνται 

παρουσία 50 ng/ml 2.5S-NGF για  5-7 ηµέρες και γίνεται αλλαγή του θρεπτικού κάθε 

δύο µέρες. Η αποκόλληση των διαφοροποιηµένων κυττάρων γίνεται µε απόξεση από 

τα δοχεία καλλιέργειας.  

 

1.2 Κυτταρική σειρά T47D 

 

Τα καρκινικά κύτταρα επιθηλιακού τύπου Τ47D αποµονώθηκαν αρχικά από 

καρκίνο του µαστού {Keydar et al., 1979}. Ο χρόνος διπλασιασµού τους σε 
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καλλιέργεια είναι 32 ώρες.   Πρόκειται για µια υποτριπλοειδική κυτταρική σειρά. Ο 

συνηθισµένος αριθµός χρωµοσωµάτων είναι 65 σε 50% των κυττάρων, ενώ 

πολυπλοειδία εµφανίζεται σε 0,8% του πληθυσµού. 18 χρωµοσώµατα θεωρούνται 

µάρτυρες και είναι κοινά στη µεγάλη πλειοψηφία των κυττάρων, από τα οποία 7 είναι 

σε ζεύγη και 11 βρίσκονται σε ένα αντίγραφο.   Τα κύτταρα Τ47D εκφράζουν 

υποδοχείς για τη 17β-οιστραδιόλη και άλλα στεροειδή. Τα κύτταρα αυτά 

καλλιεργούνται σε θρεπτικό υλικό RPMI 1640, παρουσία FBS σε συγκέντρωση 10% 

σε 37°C µε 5% διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σε κορεσµένη σε υγρασία ατµόσφαιρα. 

Γίνεται αλλαγή του θρεπτικού κάθε 2 µέρες και ανακαλλιέργεια ανά 7 µέρες µε λόγο 

αραίωσης της καλλιέργειας 1/5 έως 1/7 και µετά από συλλογή των κυττάρων µε 

φυγοκέντρηση στις 1200 rpm. Για την αποκόλληση των κυττάρων από τα δοχεία 

καλλιέργειας γίνεται επώαση 3-5 λεπτά µε 0,2% θρυψίνη/EDTA, απουσία  Mg2+ και 

Ca2+, στους 37°C και αναστολή της ενζυµικής αντίδρασης επιτυγχάνεται µε την 

προσθήκη ορρού, διαλυµένου σε θρεπτικό µέσο. Επίστρωση των κυττάρων γίνεται σε 

αρχική συγκέντρωση 40000 κύτταρα/cm2.    

 

 

1.3 Πρωτογενής καλλιέργεια 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). 
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2. 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 στη µορφή της µπλε 

χρώµατος. 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 χρονικό διάστηµα µίας ώρας. 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 96 οπών τύπου ELISA  φέρονται 160µl ανά κυψελίδα 

από κάθε γνωστό και άγνωστο δείγµα εις τριπλούν και προστίθενται 40µl ανά 

κυψελίδα του διαλύµατος χρωστικής. Ακολουθεί ανάδευση του µείγµατος και µέτρηση 

της οπτικής πυκνότητας (Optical Density, O.D.) σε µήκος κύµατος 595nm σε 

φωτόµετρο πλακών τύπου ELISA. Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης των άγνωστων 

δειγµάτων υπολογίζεται βάσει της πρότυπης καµπύλης και εκφράζεται σε µονάδες 

µg/ml.  
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3. Μέτρηση κυτταρικού πολλαπλασιασµού 
 
3.1. Μέθοδος ΜΤΤ 
 
Υλικά- Συσκευές 
Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 οπών, πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 οπών (Corning 
& Costar, USA) 
MTT thiazol blue [3-(4,5 dimethylthiazol-2yl)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide] 
(Sigma, USA) 
Προπανόλη-1 (Lab Scan Analytical Sciences, Ireland) 
RPMI 1640 Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 
Dulbecco’s Modified Eagle Medium, DMEM (GIBCO BRL Life Technologies, 
Paisley,UK) 
Φωτόµετρο πλακών ELISA (Dynatech MicroElisa reader Chantilly, VA) 
Συσκευή ανακίνησης Shaker (Rotatest Shaker R100, Luckham LTD, England) 
 
Μέθοδος 

Ο προσδιορισµός του κυτταρικού πολλαπλασιασµού µε τη µέθοδο ΜΤΤ βασίζεται 

στην ικανότητα των αφυδρογονασών των µιτοχονδρίων ζωντανών κυττάρων να 

µεταβολίζουν το άλας του τετραζολίου. Οι παραγόµενοι από την αντίδραση µπλε 

κρύσταλλοι είναι  υδροφοβικής φύσεως και διαλύονται σε οργανικό διαλύτη 

(προπανόλη-1). Η συγκέντρωση των κρυστάλλων κι ως εκ τούτου η ένταση του µπλε 

χρώµατος είναι ευθέως ανάλογη µε τη µεταβολική δραστηριότητα και συνεπώς τον 

αριθµό των ζωντανών κυττάρων. Με αυτή τη µέθοδο δύναται εποµένως ο 

προσδιορισµός του ρυθµού πολλαπλασιασµού των κυττάρων καθώς και της 

κυτταροτοξικότητας διαφόρων ουσιών.   

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες καλλιέργειας 24 οπών µε αρχική 

συγκέντρωση  60000-100000 κύτταρα/θέση. Η αρχική συγκέντρωση κυττάρων που 

πρέπει να χρησιµοποιηθεί διαφέρει µεταξύ των κυτταρικών σειρών και εξαρτάται από 

τον κυτταρικό τύπο, δηλαδή το µέγεθος των κυττάρων, το ρυθµό ανάπτυξής τους, τη 

διάρκεια του κυτταρικού τους κύκλου και την επίδραση των διακυτταρικών σχέσεων 

στο ρυθµό πολλαπλασιασµού τους. Πρέπει επίσης κατά τον υπολογισµό της αρχικής 

συγκέντρωσης των κυττάρων να ληφθεί υπ’ όψιν η επίδραση των ουσιών που θα 

εξετασθούν στον πολλαπλασιασµό και την επιβίωση των κυττάρων (εάν π.χ. οι ουσίες 

είναι τοξικές ή αντιθέτως ευνοούν την αύξηση και επιβίωση), καθώς και των συνθηκών 

καλλιέργειας υπό τις οποίες θα γίνουν οι επιδράσεις (παρουσία ή απουσία ορρού, 

παρουσία υποξίας κ.λ.π.). Τα κύτταρα καλλιεργούνται στις πλάκες για 24 ώρες κι 

έπειτα γίνεται αντικατάσταση του θρεπτικού µε  νέο, το οποίο περιέχει τους υπό 

εξέταση παράγοντες. Παρουσία των παραγόντων συνεχίζεται η καλλιέργεια για 24-72 
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ώρες, ανάλογα µε το ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων και την επίδραση των 

ουσιών. Την ηµέρα του πειράµατος, φέρουµε 0,5ml ΜΤΤ (0,5 mg/ml, διαλυµένο σε 

RPMI 1640 ή DMEM, αποστειρωµένο δια διηθήσεως) στις οπές της πλάκας 

κυτταροκαλλιέργειας και τα κύτταρα επωάζονται για 3 ώρες σε 37ºC και  5% CO2. 

Σχηµατίζονται µπλε κρύσταλλοι εντός των ζωντανών κυττάρων, των οποίων τα 

µιτοχόνδρια είναι ενεργά. Οι µπλε κρύσταλλοι διαλύονται µε την προσθήκη 0,5ml 

προπανόλης-1 σε κάθε θέση και  ανάδευση, η οποία ακολουθείται από 10λεπτη 

ανακίνηση σε θερµοκρασία δωµατίου. Τελικά, προσδιορίζεται η οπτική πυκνότητα σε 

φωτόµετρο πλακών µε χρήση φίλτρου µήκους κύµατος 595nm. Το χρώµα διατηρείται 

σταθερό σε θερµοκρασία δωµατίου για 1 ώρα. Κάθε δείγµα σε κάθε πείραµα 

εξετάζεται εις τριπλούν {Mosmann, 1973; Denizot and Lang, 1986}.  

 

 
3.2. Μέθοδος Sulphorhodamine B (SRB) 
 
Υλικά- Συσκευές 
Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 οπών, πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 οπών (Corning 
& Costar, USA) 
Φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα : Phosphate Buffer Saline (GIBCO BRL Life 
Technologies, Paisley,UK) 
Sulforhodamine B (Molecular Probes Eugene, USA) 
Τετραχλωρο-οξικό οξύ : Tetrachloroacetic acid, TCA (MERCK Germany) 
Οξικό οξύ : Acetic acid  (MERCK Germany) 
Ρυθµιστικό διάλυµα : Τris base (Research Organics, INC Cleveland, USA)  
Φωτόµετρο πλακών ELISA (Dynatech MicroElisa reader Chantilly, VA) 
Συσκευή ανακίνησης Shaker (Rotatest Shaker R100, Luckham LTD, England) 
 
Μέθοδος 

H µέθοδος Sulphorhodamine B (SRB), η οποία βασίζεται στη χρώση µεµβρανικών 

πρωτεϊνών, παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα εν συγκρίσει µε τη µέθοδο ΜΤΤ.  Στη 

µέθοδο SRB εµφανίζεται γραµµική σχέση µεταξύ της µετρούµενης οπτικής 

πυκνότητας (O.D.) και της συγκέντρωσης των κυττάρων, ακόµη και αν ο αριθµός των 

κυττάρων φθάνει σε υψηλές τιµές, σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα της µεθόδου ΜΤΤ, 

τα οποία δεν είναι γραµµικά ανάλογα µε τον αριθµό των κυττάρων σε υψηλές 

συγκεντρώσεις κυττάρων. Επίσης η χρώση µε SRB δεν εξαρτάται από τη 

µιτοχονδριακή ενεργότητα, ώστε να µην εµφανίζει διαφοροποιήσεις µεταξύ των 

διαφορετικών κυτταρικών σειρών, που πιθανόν να διαφέρουν στον αριθµό 

µιτοχονδρίων ανά κύτταρο. Επίσης, τα αποτελέσµατα της µεθόδου SRB, η οποία είναι 

ανεξάρτητη της µιτοχονδριακής δραστηριότητας, είναι πιο αξιόπιστα από αυτά της 
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µεθόδου ΜΤΤ, όταν έχει γίνει επίδραση στα κύτταρα µε παράγοντες που πιθανόν να 

επηρεάζουν τη µιτοχονδριακή ενεργότητα.  Τέλος η µέθοδος SRB παρουσιάζει 

µεγαλύτερη ευαισθησία και η χρώση είναι σταθερή για µεγαλύτερα διαστήµατα 

{Pauwels et al., 2003}. Εν όψει των παραπάνω, θεωρήσαµε σκόπιµο εκτός από τη 

µέθοδο ΜΤΤ να διεξάγουµε τουλάχιστον µία φορά για κάθε πείραµα χρώση µε SRB, 

ώστε να γίνεται σύγκριση των αποτελεσµάτων των δύο µεθόδων. Πρέπει να αναφερθεί, 

ότι σε καµία κυτταρική σειρά δεν παρουσιάσθηκε διαφορά στη µέτρηση του 

κυτταρικού πολλαπλασιασµού µε τις δύο αυτές µεθόδους, γεγονός που πιθανότατα να 

οφείλεται στο ότι οι συγκεντρώσεις κυττάρων  δεν ήταν σε πολύ υψηλά, ακραία 

επίπεδα.  

Για τη διεξαγωγή της µεθόδου SRB, καλλιεργούνται κύτταρα σε πλάκες 24 οπών, 

όπου γίνεται και η επίδραση µε τις υπό εξέταση ουσίες για διαστήµατα 24-72 ωρών. 

Την ηµέρα του πειράµατος γίνεται αφαίρεση του θρεπτικού υλικού και έκπλυση µία 

φορά µε ρυθµιστικό διάλυµα PBS (2ml/θέση). Ακολούθως γίνεται µονιµοποίηση των 

κυττάρων δια επώασης µε 50% τετραχλωρο-οξικού οξέος  (0,25ml/θέση) για 15 λεπτά 

σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθεί φυγοκέντρηση των πλακών για 10 λεπτά σε 

2000rpm σε θερµοκρασία δωµατίου, αφαίρεση του διαλύµατος τετραχλωρο-οξικού 

οξέος κι έκπλυση δύο φορές µε απεσταγµένο νερό. Οι πλάκες στεγνώνουν σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Στα κύτταρα προστίθεται έπειτα 0,4% χρωστική SRB, 

διαλυµένη σε 1% οξικό οξύ (0,5ml/θέση), και γίνεται επώαση 30 λεπτά σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθούν 4 εκπλύσεις µε 1% οξικό οξύ (1ml/θέση) για την 

αποµάκρυνση της µη δεσµευµένης από τα κύτταρα χρωστικής, και οι πλάκες 

αφήνονται να στεγνώσουν σε θερµοκρασία δωµατίου. Η δεσµευµένη από τα κύτταρα 

χρωστική διαλύεται µε την προσθήκη 10mM Tris base pH 10,5 (0,5ml/θέση) και 

ανακίνηση 10 λεπτών. Η οπτική πυκνότητα (O.D.) µετράται σε µήκος κύµατος 570nm 

σε φωτόµετρο πλακών {Skehan et al., 1990}. 

 
 
4. Μέτρηση της απόπτωσης 
 
4.1. ApoPercentage Assay  
 
Υλικά- Συσκευές 
Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 οπών (Corning & Costar, USA) 
APOPercentage Apoptosis Assay (Biocolor Ltd., Belfast, N. Ireland) 
Μικροσκόπιο ανάστροφης φάσης (Leica DM IRBE, Visitron Systems, GMBH, SPOT 
Diagnostic Instruments, Inc, Germany) 
Φωτόµετρο πλακών  ELISA (Dynatech MicroElisa reader Chantilly, VA) 
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Μέθοδος 

Η µέθοδος του APOPercentage Apoptosis Assay χρησιµοποιήθηκε βάσει των 

οδηγιών του κατασκευαστή για να γίνει µέτρηση της απόπτωσης. Η µέθοδος κάνει 

χρήση µιας χρωστικής που βάφει µε κόκκινο χρώµα τα αποπτωτικά κύτταρα, στα οποία 

συµβαίνει αναστροφή και µετακίνηση των µορίων φωσφατιδυλοσερίνης στο εξωτερικό 

στρώµα λιπιδίων. Τα κύτταρα µπορούν να γίνουν ορατά και να φωτογραφηθούν σε 

µικροσκόπιο ανάστροφης φάσης. Για την ποσοτικοποίηση της απόπτωσης γίνεται 

µέτρηση της οπτικής πυκνότητας σε µήκος κύµατος 550 nm, µε τη χρήση ενός 

φωτόµετρου πλακών ELISA. 

 
 
4.2. Χρώση µε Annexin V και ιωδιούχο προπίδιο  
 
Υλικά- Συσκευές 
Αnnexin V και ιωδιούχο προπίδιο (Propidium Iodide, PI) Assay (BD Biosciences 
Pharmingen, San Diego, CA 92121, USA)  
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) 
 
Μέθοδος 

Ποσοτικοποίηση της απόπτωσης και της νέκρωσης των κυττάρων 

πραγµατοποιείται και µε µια επιπλέον µέθοδο, που κάνει χρήση της χρωστικής 

Αnnexin V και ιωδιούχου προπιδίου και ακόλουθη ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής. 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.  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 βάφει το γενετικό υλικό.  

Για την εκτέλεση της µεθόδου αποµακρύνονται τα κύτταρα 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 
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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. Γίνεται επώαση των κυττάρων 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  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. 

 

 

5. Ποσοτικός προσδιορισµός της νέκρωσης  

 
Υλικά- Συσκευές 
Cell death detection ELISA Assay (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) 
Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 οπών (Corning & Costar, USA) 
Φωτόµετρο πλακών  ELISA (Dynatech MicroElisa reader Chantilly, VA) 
 
 
Μέθοδος 

Για την ποσοτικοποίηση της νέκρωσης χρησιµοποιήθηκε µια επιπλέον µέθοδος, η 

οποία κάνει χρήση του Cell death detection ELISA Assay, και η οποία βασίζεται στην 

ποσοτική µέτρηση του DNA και των ιστονών. Η απόπτωση χαρακτηρίζεται από την 

ενεργοποίηση ενδογενών ενδονουκλεασών, οι οποίες κόβουν το  διπλό DNA στις 

περιοχές µεταξύ των νουκλεοσωµάτων, παράγοντας µονο- και ολιγονουκλεοτίδια, τα 

οποία είναι δυνατό να ανιχνευθούν στο κυτταροπλασµατικό κλάσµα κυτταρικού 

λύµατος. Το κυτταροπλασµατικό κλάσµα φέρεται σε πλάκα 96 θέσεων επιστρωµένη µε 

στρεπταβιδίνη. Ακολούθως προστίθενται αντισώµατα κατά των ιστονών και κατά του 

DNA (αντι-ιστόνη-βιοτίνη και αντι-DNA-υπεροξειδάση) και τα δείγµατα επωάζονται 

για 2 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου. To πρώτο προσδένει τις ιστόνες των 

νουκλεοσωµάτων και δεσµεύει το ανοσοσύµπλοκο στη στρεπταβιδίνη µε 

βιοτινυλίωση. Το δεύτερο αντίσωµα αντιδρά µε το DNA των νουκλεοσωµάτων και 

ακολουθεί προσθήκη, ABTS, του υποστρώµατος της υπεροξειδάσης (Peroxidase, 

POD).  Τελικά, η ποσοτικοποίηση των νουκλεοσωµάτων γίνεται µε φωτοµέτρηση σε 

µήκος κύµατος  405nm (µε µήκος κύµατος αναφοράς 490 nm) µε τη χρήση 

φωτόµετρου πλακών τύπου ELISA. 
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6. Ανίχνευση και χαρακτηρισµός υποδοχέων στεροειδών  
 
6.1. Μελέτες δέσµευσης  
 
6.1.1. Θεωρητικό µέρος 
 
6.1.1.1. Γενικά 
 

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  
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 ενέργειας. 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 
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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) 

2.1. Μελέτες κορεσµού, στις οποίες αυξάνεται η συγκέντρωση του LT ([LT]) και 

προσδιορίζεται η συγκέντρωση του παράγοντα RL ([RL]) σε κατάσταση ισορροπίας. 

Στα πειράµατα κορεσµού δεν προστίθεται άλλη ουσία Ι ([Ι] = 0) 

2.2. Μελέτες χηµικής κινητικής, στις οποίες η συγκέντρωση προστιθέµενης 

ραδιενεργούς ουσίας ([LT]) διατηρείται σταθερή και προσδιορίζεται ο παράγοντας 

[RL] συναρτήσει του χρόνου. 

2.3. 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 

 

6.1.1.2.  Μελέτες 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
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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] 
 
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 
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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]).  
 
 
 
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 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 
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εύκολο να υπολογισθούν οι παράγοντες ΚD και [Bmax] είτε γραφικά ή από 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
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  (
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.  
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           Σχήµα 3 
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Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες 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, στην 

οποία η υπερβολή αναλύεται σε δύο ευθείες. Κάθε σηµείο της υπερβολής προκύπτει 

από το άθροισµα των δύο ευθείων τηµάτων.  

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.  

{Weiland and Molinoff, 1981; Molinoff et al., 1981; Boeynaems and  Dumont, 1975} 

 

6.1.1.3.  Μελέτες χηµικής κινητικής 

 

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 
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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 κατάσταση 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 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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6.1.1.4.  Μελέτες ανταγωνισµού 

 

Στα πειράµατα µελετών 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]. 
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H χρησιµότητα των µελετών δόσης-απόκρισης έγκειται στο ότι µε τη χρήση τους 

µπορεί να εξετασθεί η συγγένεια ενός υποδοχέα για µία ουσία. Η 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).   

Η σχέση µεταξύ των παραγόντων KI και IC50 µπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση (11) 

: 

      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.               

    
 
 
6.1.2. Πειραµατική ανίχνευση και µελέτη ιδιοτήτων ενδοκυττάριων υποδοχέων 
(σε ολόκληρα κύτταρα)  
 
Υλικά-Συσκευές 
 
Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 οπών (Corning & Costar, USA) 
Φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα : Phosphate Buffer Saline (BRL Life Technologies, 
Paisley,UK) 
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[3H]Οιστραδιόλη Amersham-Pharmacia, Buckinghabshire, UK, Specific Activity 103 
Ci/mmol 
[3H]Τεστοστερόνη Amersham-Pharmacia, Buckinghabshire, UK Specific Activity 95 
Ci/mmol 
 [3H]DHEA Specific Activity 50Ci/mmol 
διαιθυλσιλβεστρόλη : diethylsilbestrol, DES  (Sigma, USA) 
διυδροτεστοστερόνη : dihydrotestosterone, DHT (Sigma, USA) 
ORG2058 (Steraloids, Newport RI, U.S.A) 
∆εϋδροεπιανδροστερόνη :  dehydroepiandrosterone DHEA (Steraloids, Newport RI, 
U.S.A) 
Θειική δεϋδροεπιανδροστερόνη : dehydroepiandrosterone sulfate DHEAS (Steraloids, 
Newport RI, U.S.A) 
Αιθανόλη (Fluka BioChemica, Switzerland) 
Σωληνάρια πλαστικά, υγρού σπινθηρισµού  (Sarstedt)   
Υγρό σπινθηρισµού : Scintillation fluid (SigmaFluor, Sigma) 
Μετρητής β–ακτινοβολίας (Perkin Elmer, Foster City, CA) µε απόδοση 60% στο 3H.  
 
 
Μέθοδος 
 
α. Μελέτες κορεσµού 
 

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 οπών έως 80-90% 

πληρότητα κάλυψης. Την ηµέρα του πειράµατος αφαιρείται το θρεπτικό και γίνεται µία 

έκπλυση µε  PBS. Η αντίδραση δέσµευσης κορεσµού γίνεται σε θρεπτικό χωρίς ορρό 

παρουσία διαφόρων τριτιωµένων στεροειδών ([3H]οιστραδιόλη, [3H]τεστοστερόνη ή 

[3H]DHEA) σε συγκεντρώσεις που κυµαίνονται από 1 έως 100nM, µε τελικό όγκο 

αντίδρασης 0,4 ml. Για να προσδιορισθεί η ποσότητα της µη ειδικής δέσµευσης 

πραγµατοποιείται συγχρόνως επώαση κυττάρων µε τα αντίστοιχα ραδιενεργά ανάλογα 

σε 500πλάσια συγκέντρωση από αυτή της ραδιενεργούς ουσίας. Συγκεκριµένα 

χρησιµοποιούνται τα ανάλογα διαιθυλσιλβεστρόλη (diethylsilvestrol, DES, ως ανάλογο 

της οιστραδιόλης), διυδροτεστοστερόνη (dihydrotestosterone, DHT, ως ανάλογο της 

τεστοστερόνης), ORG2058 (ανάλογο της προγεστερόνης) και DHEA. Τα κύτταρα 

επωάζονται παρουσία των στεροειδών για 1 ώρα στους 37°C. Ακολούθως αφαιρείται 

το υπερκείµενο και τα κύτταρα εκπλένονται 3 φορές µε PBS σε θερµοκρασία 0-4°C, 

ώστε να αποµακρυνθούν τα µη δεσµευµένα στεροειδή. Ακολουθεί επώαση για 20 

λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου µε 100% αιθανόλη (250µl/οπή), στην οποία και  

συλλέγονται τα δεσµευµένα στους υποδοχείς στεροειδή. Εν συνεχεία προστίθενται 3ml 

υγρού σπινθηρισµού σε κάθε δείγµα και η ραδιενέργεια µετράται σε µετρητή β-

ακτινοβολίας  για 2 λεπτά. Όλα τα δείγµατα εξετάζονται εις τριπλούν {El khissiin and 

Leclercq, 1998; Alexaki et al., 2004}.  
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β. Ανταγωνιστική δέσµευση ή µελέτες ανταγωνισµού 

Για τη διεξαγωγή πειραµάτων ανταγωνισµού γίνεται καλλιέργεια των κυττάρων σε 

πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 οπών  έως ότου φθάσει η καλλιέργεια σε 80-90% 

πληρότητα κάλυψης. Τη χρονική αυτή στιγµή αφαιρείται το θρεπτικό και γίνεται µία 

φορά έκπλυση µε διάλυµα PBS. Έπειτα προστίθενται στα κύτταρα τα τριτιωµένα 

στεροειδή ([3H] οιστραδιόλη, [3H]τεστοστερόνη ή [3H]DHEA) σε τελική συγκέντρωση 

2nM (~40000 cpm) και µε τελικό όγκο αντίδρασης 0,4 ml, παρουσία ή απουσία 

ανάλογων στεροειδών ορµονών ή άλλων ουσιών σε συγκεντρώσεις από  10-12 έως 10-6 

M.  Ακολουθεί επώαση µία ώρα στους 37°C κι έπειτα γίνεται αφαίρεση του 

διαλύµατος αντίδρασης και έκπλυση 3 φορές µε PBS σε θερµοκρασία 0-4°C. Κατόπιν, 

γίνεται επώαση για 20 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου µε 100% αιθανόλη 

(250µl/οπή), στην οποία και  συλλέγονται τα δεσµευµένα στους υποδοχείς στεροειδή. 

Εν συνεχεία προστίθενται 3ml υγρού σπινθηρισµού σε κάθε δείγµα και η ραδιενέργεια 

µετράται σε µετρητή β-ακτινοβολίας  για 2 λεπτά. Όλα τα δείγµατα εξετάζονται εις 

τριπλούν {El khissiin and Leclercq, 1998; Alexaki et al., 2004}.  

 

Ανάλυση αποτελεσµάτων 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων γίνεται βάσει των σχέσεων που περιγράφονται στο 

θεωρητικό µέρος (παρ. 6.1.1). Στην περίπτωση των µελετών κορεσµού και των 

µελετών ανταγωνισµού υπολογίζεται η ειδική δέσµευση σε κάθε δείγµα, αφαιρώντας 

από την ολική δέσµευση (απουσία µη ραδιενεργού αναλόγου) τη µη ειδική δέσµευση 

(παρουσία µη ραδιενεργού αναλόγου). Στα πειράµατα κορεσµού κατασκευάζεται η 

καµπύλη κορεσµού (Σχήµα 1), από τη γραφική αναπαράσταση της ειδικής δέσµευσης 

συναρτήσει της συγκέντρωσης της ραδιενεργούς ουσίας. Εξ’ αυτής, καθώς 

περιγράφεται στην παρ. 6.1.1.2., γίνεται η ανάλυση κατά Rosenthal (ή αλλιώς κατά 

Scatchard), όπου αναπαρίσταται γραφικά ο λόγος ειδικής δέσµευσης/ συγκέντρωσης 

ραδιενεργούς ουσίας (Bound/Free, B/F) συναρτήσει της ειδικής δέσµευσης (Σχήµα 2). 

Από τη γραφική παράσταση που προκύπτει (Scatchard plot) υπολογίζονται τελικά οι 

παράγοντες Bmax και ΚD (βλέπε θεωρητικό µέρος, παρ. 6.1.1.2). Ο όρος Bmax 

εκφράζεται σε Molarity, M, συνηθέστερα δε στο εύρος των pM. Για να υπολογισθεί η 

συγκέντρωση (Molarity, Μ) από την ποσότητα ραδιενέργειας σε κρούσεις ανά λεπτό 

(counts per minute, cpm) γίνονται οι ακόλουθοι υπολογισµοί : 
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Ραδιενέργεια (cpm)             (σχέση 13) 
2,22 ·1012 cpm · e · S.A. · V       
    dpm                                               
όπου 
e : απόδοση του µετρητή β-ακτινοβολίας (0,6 dpm/Ci) 
S.A : Specific activity, ειδική ενεργότητα της ραδιενεργούς ουσίας  (σε Ci /mmol) 
V : όγκος της αντίδρασης (εκφρασµένος σε L) 
 
Για τη µετατροπή της συγκέντρωσης σε θέσεις/κύτταρο γίνονται οι ακόλουθοι 

υπολογισµοί : 

 
Συγκέντρωση (Μ) · V · Αρ. Avogadro (σχέση 14)  
Αρ. κυττάρων/οπή 
 
όπου 
Συγκέντρωση εκφρασµένη σε Molarity, M 
V : όγκος της αντίδρασης (εκφρασµένος σε L) 
Αρ. Avogadro : 6,023 · 1023θέσεις/ mol ή  6,023 · 1023sites/mol 
Αρ. κυττάρων/οπή : εξαρτάται από την κυτταρική σειρά και την πληρότητα κάλυψης, 
συνήθως 250.000-500.000 
 
 
 
6.1.3. Πειραµατική ανίχνευση και µελέτη ιδιοτήτων µεµβρανικών υποδοχέων 
σε αποµονωµένες µεµβράνες 
 
Υλικά-Συσκευές 
Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 225cm2 (Corning & Costar, USA) 
Κυτταρικοί «Ξύστες» Cell scrapers (Corning & Costar, USA) 
Φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα : Phosphate Buffer Saline, PBS (BRL Life 
Technologies, Paisley,UK) 
Τris base (Research Organics, INC Cleveland, USA)  
Aπροτινίνη : Aprotinin (Sigma, USA) 
PMSF (Sigma, USA) 
Γλυκίνη (Sigma, USA) 
 [3H]Οιστραδιόλη Amersham-Pharmacia, Buckinghabshire, UK, Specific Activity 103 
Ci/mmol 
[3H]Τεστοστερόνη Amersham-Pharmacia, Buckinghabshire, UK, Specific Activity 95 
Ci/mmol 
 [3H]DHEA Specific Activity 50Ci/mmol 
διαιθυλσιλβεστρόλη : diethylsilbestrol, DES  (Sigma, USA) 
διυδροτεστοστερόνη : dihydrotestosterone, DHT (Sigma, USA) 
ORG2058 (Steraloids, Newport RI, U.S.A) 
∆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) 
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Σωληνάρια πλαστικά, υγρού σπινθηρισµού (Sarstedt)   
Υγρό σπινθηρισµού : Scintillation fluid (SigmaFluor, Sigma) 
Ψυχόµενη φυγόκεντρος : ΧL-90 Ultracentrifuge, Beckman U.S.A. µε κεφαλή τύπου 
70Τi    
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, ώστε να προστατευθούν οι 

µεµβρανικές πρωτεΐνες. 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 {Hatzoglou et al., 1994}. H οξινοποίηση 

διακόπτεται µε αραίωση δια της προσθήκης 10 όγκων διαλύµατος Τris 50mM. 

Επαναλαµβάνεται η φυγοκέντρηση σε  100.000g για µία ώρα στους 4°C. Αφού 

οµογενοποιείται εκ νέου το ίζηµα, προσδιορίζεται η συγκέντρωση της πρωτεΐνης µε τη 

µέθοδο Bradford (παρ. 2). Το πείραµα δέσµευσης ακολουθεί χωρίς τη δυνατότητα 

φύλαξης του εκχυλίσµατος µεµβρανών.  

 
β.Μελέτες κορεσµού 
 

Για τις µελέτες δέσµευσης κορεσµού γίνεται επώαση των µεµβρανών (τελική 

συγκέντρωση 2mg/ml) µε διαφορετικές συγκεντρώσεις (εντός ενός εύρους 1-100nM) 

διαφορετικών ραδιοσηµασµένων στεροειδών αγωνιστών σε διάλυµα Τris 50mM pH 

7,4, απουσία ή παρουσία µη ραδιοσηµασµένων αναλόγων, µε σκοπό τον υπολογισµό 

της ολικής και της µη ειδικής δέσµευσης αντίστοιχα. Η συγκέντρωση των µη 

ραδιοσηµασµένων αναλόγων είναι 500 φορές υψηλότερη σε κάθε αντίδραση από τη 

συγκέντρωση του ραδιενεργού αγωνιστή. Ο τελικός όγκος της αντίδρασης είναι 0,1ml. 
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Κάθε δείγµα εξετάζεται εις τριπλούν. Η δέσµευση επιτυγχάνεται µε επώαση για 30 

λεπτά στους 37°C εντός υδατόλουτρου. Η αντίδραση τερµατίζεται µε το φιλτράρισµα 

των δειγµάτων µέσω φίλτρων ινών υάλου σε ειδική συσκευή δηµιουργίας αρνητικής 

πίεσης, λόγω της δηµιουργίας κενού. Τα φίλτρα έχουν υγρανθεί προηγουµένως σε 

διάλυµα 0,5% PEI. Αµέσως µετά το φιλτράρισµα, κάθε δείγµα εκπλένεται τρεις φορές 

µε παγωµένο ρυθµιστικό διάλυµα Τris 50mM pH 7,4. Κατά τη διήθηση οι δεσµευµένοι 

στους υποδοχείς στεροειδείς αγωνιστές, που κατακρατώνται στα φίλτρα ινών υάλου, 

διαχωρίζονται από τους ελεύθερους, οι οποίοι εκπλένονται. Σε κάθε φίλτρο τελικά 

προστίθενται 3ml υγρού σπινθηρισµού και µετράται η ραδιενέργεια σε µετρητή β-

ακτινοβολίας για 2 λεπτά {Castanas et al., 1985}.  

 

Ανάλυση αποτελεσµάτων 

Τα αποτελέσµατα των µελετών  κορεσµού επεξεργάζονται βάσει της θεωρίας που 

αναπτύχθηκε στην παράγραφο 6.1.1.2. Αρχικά υπολογίζεται η ειδική δέσµευση κάθε 

δείγµατος, από την ολική δέσµευση (απουσία µη ραδιενεργού αναλόγου) µείον τη µη 

ειδική δέσµευση (παρουσία µη ραδιενεργού αναλόγου). Κατασκευάζεται µία γραφική 

παράσταση της ειδικής δέσµευσης προς τη συγκέντρωση του προστιθέµενου 

ραδιενεργού αγωνιστή (saturation curve). Για τον υπολογισµό των Bmax και ΚD γίνεται 

ανάλυση κατά Scatchard και κατασκευάζεται 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 Molarity (M)/gr protein (συνήθως fmoles/mg 

protein).  Από τον αριθµό fmoles/mg protein µπορεί να υπολογισθεί ο αριθµός θέσεων 

ανά κύτταρο. 

 
 
γ. Μελέτες  ανταγωνισµού 
 

Για τις µελέτες ανταγωνισµού πραγµατοποιείται επώαση των µεµβρανών (τελική 

συγκέντρωση 2mg/ml) µε συγκεκριµένη συγκέντρωση ενός  ραδιοσηµασµένου 

στεροειδούς σε διάλυµα Τris 50mM pH 7,4, απουσία ή παρουσία µη ραδιοσηµασµένων 

αναλόγων, 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 
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σπινθηρισµού και µέτρηση της ραδιενέργεια σε µετρητή β-ακτινοβολίας για 2 λεπτά 

{Castanas et al., 1985}.  

 

Ανάλυση αποτελεσµάτων 

Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων των µελετών δέσµευσης γίνεται βάσει της 

θεωρίας που αναλύθηκε στην παράγραφο 6.1.1.4. Αρχικά γίνεται υπολογισµός της 

ειδικής δέσµευσης 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 to 50%).  

 
δ. Χρονοεξαρτώµενες µελέτες δέσµευσης 
 

Για τις µελέτες χηµικής κινητικής γίνεται επώαση των µεµβρανών (τελική 

συγκέντρωση 2mg/ml) µε συγκεκριµένη συγκέντρωση ενός  ραδιοσηµασµένου 

στεροειδούς σε διάλυµα Τris 50mM pH 7,4, απουσία ή παρουσία του αντίστοιχου µη 

ραδιοσηµασµένου αναλόγου, 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 

{Castanas et al., 1985}.  

 

Ανάλυση αποτελεσµάτων 

Τα αποτελέσµατα της χηµικής κινητικής επεξεργάζονται βάσει της θεωρίας που 

αναπτύχθηκε στην παράγραφο 6.1.1.3. κι εκφράζονται ως η ειδική δέσµευση 

συναρτήσει του χρόνου.  

 

 

6.2. Ανίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων στεροειδών µε κυτταροµετρία ροής 
 
Υλικά-Συσκευές 
Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime-BSA-FITC (Sigma, USA) 
Estradiol 3-(O-carboxymethyl)oxime-BSA-FITC (Sigma, USA) 
BSA-FITC (Sigma, USA) 
Phosphate Buffer Saline, PBS (Corning & Costar)  
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Κυτταρικοί «ξύστες» : cell scrapers (Corning & Costar) 
Κυτταροµετρητής Beckton-Dickinson FACSArray (Beckton-Dickinson, Franklin 
Lakes, NJ) 
Software προγράµµατα CELLQuest (Beckton-Dickinson) και ModFit LT (Verify 
Software, Topsham, MN) 
  
 
Μέθοδος 

Με τη µέθοδο της κυτταροµετρίας ροής επιτυγχάνεται η µέτρηση και οµαδοποίηση 

των κυττάρων ανάλογα µε το µέγεθος και την κοκκίωση. Επιπλέον, είναι δυνατή η 

σήµανση των κυττάρων µε φθορίζουσες ουσίες ή χρωστικές, οι οποίες δεσµεύονται 

ειδικά σε πρωτεΐνες του κυτταροπλάσµατος ή της κυτταρικής µεµβράνης ή στο DNA, 

κι έτσι είναι δυνατή η ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του φθορισµού µε κυτταροµετρία 

ροής. Τα κύτταρα, κατά τη διέλευσή τους µέσω µίας σχισµής διεγείρονται από µία 

δέσµη laser, µε αποτέλεσµα τα κύτταρα να προκαλούν σκέδαση του φωτός. Η 

εκπεµπόµενη ακτινοβολία από τα κύτταρα περνά µέσα από φίλτρα και η τελική 

ανάλυση του σήµατος γίνεται ηλεκτρονικά, δίνοντας πληροφορίες για µορφολογικά 

χαρακτηριστικά των κυττάρων (µέγεθος, κοκκίωση) και για τη χρώση τους µε τις 

εξεταζόµενες φθορίζουσες ουσίες.  

Για την ανίχνευση θέσεων σύνδεσης για τα ανδρογόνα, τα οιστρογόνα και την 

DHEA στην κυτταρική µεµβράνη χρησιµοποιήθηκαν τα στεροειδή αυτά συνδεδεµένα 

µε αλβουµίνη ορρού βοός (BSA), η οποία καθιστά τα στεροειδή ανίκανα να 

διαπεράσουν την κυτταρική µεµβράνη, και µε ισοθειοκυανιούχο φλουοροσκεΐνη 

(fluorescence isothiocyanate, FITC), η οποία επιτρέπει την ανίχνευση των σηµασµένων 

κυττάρων, λόγω εκποµπής φθορισµού. Για την εκτέλεση του πειράµατος, τα κύτταρα 

αποκολλώνται από τα δοχεία καλλιέργειας µε ανακίνηση ή απόξεση και µετά από µία 

έκπλυση µε PBS αναδιαλύονται στο PBS σε συγκέντρωση 106 κύτταρα/ml. 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). Οι άξονες x , y της γραφικής αναπαράστασης των forward και side scatter, από 

την οποία γίνεται η επιλογή του κυτταρικού πληθυσµού, είναι σε γραµµική κλίµακα 

(Σχήµα 6.1). 
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     Σχήµα 6.1   
Σχήµα 6.1.  Η γραφική αναπαράσταση των  forward και side scatter ενός κυτταρικού πληθυσµού.  

 

Ακολουθεί επώαση µε τα στεροειδή-BSA-FITC και BSA-FITC. Η τεστοστερόνη- 

BSA-FITC  (4 µόρια τεστοστερόνης ανά µόριο BSA, 4 µόρια 

FITC ανά µόριο BSA), η οιστραδιόλη-BSA-FITC (6,7 µόρια 

οιστραδιόλης ανά µόριο BSA, 4,2 µόρια FITC ανά µόριο 

BSA) και η DHEA-BSA-FITC (4 µόρια DHEA ανά µόριο 

BSA, 4 µόρια FITC ανά µόριο BSA)   χρησιµοποιούνται σε 

συγκέντρωση 10-7 M, ενώ η  BSA-FITC (12 µόρια FITC ανά 

µόριο BSA) σε συγκέντρωση 3 x 10-8 M. Πριν από κάθε 

πείραµα, τα στεροειδή-BSA-FITC επωάζονται για 30 λεπτά 

στους 4°C µε ένα µίγµα ενεργού άνθρακα (συστάσεως  3% 

 

Σχήµα 6.2. 
Σχήµα 6.2. Αποτελέσµατα 
κυτταροµετρίας ροής 
άνθρακα, 0,3% δεξτράνης), το οποίο έχει µόλις παρασκευασθεί 

µετά από ολονύχτια επώαση στους 4°C υπό ανάδευση. 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. Για κάθε δείγµα εξετάζονται 

10.000 κύτταρα µε τη χρήση δέσµης  argon-ion laser στα 488nm για τη διέγερση της 

χρωστικής FITC (µε µέγιστο µήκος κύµατος διέγερσης τα 495nm κι εκποµπής τα 520 

nm).  
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Ανάλυση αποτελεσµάτων 

Τα αποτελέσµατα προκύπτουν µε τη µορφή ιστογραµµάτων (Σχήµα 6.2), 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, συνήθως.  

Η BSA-FITC 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. Στο Σχήµα  6.2 η αριστερή 

καµπύλη είναι καµπύλη φθορισµού της BSA-FITC, ενώ η δεξιά είναι η καµπύλη 

φθορισµού του στεροειδούς-BSA-FITC. 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.  

 

 

6.3.   Ανίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων στεροειδών µε Συνεστιακή 
Μικροσκοπία Σάρωσης Laser 
 
Υλικά- Συσκευές 
Πολύ-L-λυσίνη (Poly-L-lysine) (Sigma, USA) 
Καλυπτρίδες 22 mm x 22mm (Superior, Germany) 
Αντικειµενοφόρες πλάκες 76 mm x 26mm (Glassex, Germany) 
Ζελατίνη από δέρµα ιχθύος: gelatine from cold water fish skin (Sigma, USA) 
Παραφορµαλδεϋδη (Merck, Germany) 
Μέσο προστασίας φθορισµού : antifade fluid (Flukafrom BioChemica) 
Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime-BSA-FITC (Sigma, USA) 
Estradiol 3-(O-carboxymethyl)oxime-BSA-FITC (Sigma, USA) 
BSA-FITC (Sigma, USA) 
Phosphate Buffer Saline, PBS (Corning & Costar)  
DiD Vybrant (Molecular Probes Leiden, The Netherlands) 
Συνεστιακό Μικροσκόπιο Σάρωσης Laser: Confocal Laser Scanning Microscope 
(CLSM; Leica TCS-NT) 
Ιmage J program (Version 1.6, based on ImageJ Release 1.28, National Institute of 
Mental Health, Bethesda, Maryland, USA) 
 
Μέθοδος 

Για την ανίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων στεροειδών γίνεται χρήση των 

συµπλόκων των στεροειδών, συνδεδεµένων µε BSA-FITC, ώστε να καθίσταται 
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αδύνατη η είσοδός τους στο κύτταρα, λόγω του µεγέθους το µορίου της 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 ~ 0,4µm.  

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. Να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση εξέτασης διαφοροποιηµένων 

PC12 κυττάρων, η διαφοροποίησή τους γίνεται µε NGF, για χρονικό διάστηµα 5-8 

ηµέρες κατά την καλλιέργειά τους πάνω στις καλυπτρίδες.  

Την ηµέρα του πειράµατος γίνεται έκπλυση των κυττάρων µε PBS. Προκειµένου 

να ανασταλεί η µη ειδική αλληλεπίδραση της BSA µε στοιχεία της κυτταρικής 

µεµβράνης, γίνεται 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 τα στεροειδή-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 στεροειδών-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 

στεροειδών-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 τα  στεροειδή-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 συνεστίασης. Λαµβάνονται 

σειριακές ή µη φωτογραφίες µε χρήση των φακών µεγεθύνσεως 40x ή 100x και του 

λογισµικού software του Συνεστιακού Μικροσκοπίου.  
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Ανάλυση αποτελεσµάτων 
 

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.  

 
7.Aνοσοϊστοχηµεία για την ανίχνευση µεµβρανικών οιστρογονικών υποδοχέων σε 
τοµές εγκεφάλου αρουραίου 
 
Υλικά-Συσκευές 
Αντικειµενοφόρες πλάκες (SuperFrost Plus slides) (Kindler O GmbH, Freiburg, 
Germany) 
Φορµαλίνη (Merck, Germany) 
Παραφίνη (Merck, Germany) 
Ξυλένιο (Sigma, USA) 
Κιτρικό οξύ (Merck, Germany) 
Tris (Research Organics, INC Cleveland, USA) 
NaCl (Merck, Germany) 
BSA (Sigma, USA) 
Οιστραδιόλη- BSA –FITC : Estradiol 3-(O-carboxymethyl)oxime-BSA-FITC (Sigma, 
USA) 
BSA-FITC (Sigma, USA) 
ICI 182,780 (Tocris) 
πολυβινυλική αλκοόλη (Sigma, USA) 
Μέσο προστασίας του φθορισµού Dabco, Antifading (Fluka Biochemika) 
Συνεστιακό Μικροσκόπιο Σάρωσης Laser (Leica TCS-NT) 
 
 
 
Μέθοδος 
 

Οι εγκέφαλοι αρουραίων µονιµοποιούνται σε υδατικό διάλυµα φορµόλης 10% (pH 

7,2) αµέσως µετά την αφαίρεσή τους. Κατόπιν εγκλείονται σε υλικό παραφίνης 

Paraplast και λαµβάνονται µικροσκοπικές τοµές, πάχους 3µm, που τοποθετούνται 

πάνω σε αρνητικά φορτισµένες αντικειµενοφόρες πλάκες τύπου Superfrost Plus. Οι 

τοµές θερµαίνονται στους 42,5°C για 20 ώρες, ώστε να επιτευχθεί ήπια ρευστοποίηση 

του υλικού έγκλεισης. Μετά την «αποπαραφίνωση» µε ξυλένιο και επανυδάτωση των 

ιστών σε µειούµενες συγκεντρώσεις αιθανόλης, οι τοµές εκπλένονται µε απεσταγµένο 

νερό για 20 λεπτά και επωάζονται σε ρυθµιστικό διάλυµα κιτρικού οξέος 0,01 M (pH 

6,2) για 2 ώρες. Ακολούθως, µεταφέρονται σε ρυθµιστικό διάλυµα TBS (Tris Buffer 
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Saline, συστάσεως 10 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,4) και επωάζονται µε 3% BSA 

για 40 λεπτά, ώστε να ανασταλεί η µη ειδική δέσµευση της BSA. Ακολουθεί έκπλυση 

µε διάλυµα ΤBS και τελικά τα δείγµατα επωάζονται µία ώρα µε οιστραδιόλη-BSA-

FITC (10−6
 M) ή BSA-FITC 3·10−7

 M (διαλυµένα σε ΡBS). H αναλογία της 

συγκέντρωσης οιστραδιόλης-BSA-FITC προς BSA-FITC είναι 1:3 (επειδή η αναλογία 

µορίων FITC/µόριο BSA είναι αντίστοιχα στα σύµπλοκα αυτά 3:1). Ο αναστολέας των 

ενδοκυττάριων υποδοχέων οιστρογόνων ICI 182,780 προστίθεται και στις δύο 

περιπτώσεις σε τελική συγκέντρωση 10−4
 M. Έπειτα, οι τοµές αφήνονται 10 λεπτά σε 

διάλυµα ΤBS κι εκπλένονται µία φορά µε ΤBS. Εν τέλει, οι τοµές καλύπτονται µε 

πολυβινυλ-αλκοόλη και µέσο προστασίας του φθορισµού, και αφού τοποθετηθεί µία 

καλυπτρίδα, είναι δυνατή η παρατήρησή τους στο Συνεστιακό Μικροσκόπιο Σάρωσης 

Laser.  

 

 
8.Μελέτες δέσµευσης στον υποδοχέα AhR 
 
Υλικά-Συσκευές 
[3H]TCDD (34.7 Ci/mmol, ChemSyn Laboratories) 
TCDD (Wellington Laboratories, Greyhound, UK) 
RPMI 1640 Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 
Ορρός εµβρύου βοός : Fetal Bovine Serum, FBS (GIBCO BRL Life Technologies, 
Paisley,UK) 
∆ιάλυµα θρυψίνης/EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid, αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό 
οξύ) (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 
Φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα : Phosphate Buffer Saline (BRL Life Technologies, 
Paisley,UK)  
Ακετόνη (Merck, Germany) 
Φίλτρα ινών υάλου : Whatman GF/B glass fiber filters 25mm (µε άνοιγµα πόρου 1.0 
µm) (Whatman, England)  
Συσκευή διήθησης (Millipore, USA) 
Σωληνάρια πλαστικά, υγρού σπινθηρισµού (Sarstedt)  
Υγρό σπινθηρισµού : Scintillation fluid (SigmaFluor, Sigma) 
Μετρητής β–ακτινοβολίας (Perkin Elmer, Foster City, CA) µε απόδοση 60% στο 3H.  
 
 
Μέθοδος 
 

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες 24 οπών έως ότου η καλλιέργεια φθάσει σε 

80-90% πληρότητα. Κατά τη µελέτη του υποδοχέα AhR, διεξήχθησαν µόνον 

πειράµατα ανταγωνιστικής δέσµευσης. Την ηµέρα του πειράµατος, αφού γίνει µία 

έκπλυση µε διάλυµα PBS, προστίθεται στα κύτταρα  [3H]TCDD σε τελική 

συγκέντρωση  5 nM. Γίνεται επώαση µε  [3H]TCDD παρουσία ή απουσία TCDD ή 
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άλλων στεροειδών σε τελικές συγκεντρώσεις από 10-6 Μ έως 10-12 Μ. Η επώαση 

γίνεται σε θρεπτικό χωρίς ορρό και σε τελικό όγκο αντίδρασης  0,4 ml και διαρκεί 2 

ώρες σε θερµοκρασία 37°C.  Εν συνεχεία, αφαιρείται το θρεπτικό και τα κύτταρα 

εκπλένονται µία φορά µε παγωµένο διάλυµα PBS, το οποίο περιέχει ορρό εµβρύου 

βοός σε συγκέντρωση 10%, και µία φορά µε παγωµένο PBS. Τα κύτταρα 

αποκολλώνται από τις πλάκες µε µία σύντοµη επώαση (3-5λεπτών) µε θρυψίνη/EDTA 

κι έπειτα διηθούνται µέσω φίλτρων ινών υάλου, τα οποία έχουν προηγουµένως 

υγρανθεί σε παγωµένο διάλυµα PBS. Τα φίλτρα εκπλένονται άµεσα τρεις φορές µε 

ακετόνη σε θερµοκρασία -80°C,  συλλέγονται και αφού στεγνώσουν προστίθενται σε 

αυτά 3 ml υγρού σπινθηρισµού. Τελικά µετράται η ραδιενέργεια σε µετρητή β-

ακτινοβολίας. Όλα τα δείγµατα εξετάζονται εις τριπλούν {Dold and Greenlee, 1990}. 

 
 
Ανάλυση αποτελεσµάτων  
 

Γίνεται ακριβώς όπως περιγράφηκε για τις µελέτες δέσµευσης ανταγωνισµού στους 

υποδοχείς στεροειδών (βλ. «θεωρητικό µέρος» παρ. 6.1.1.4 και «µελέτη ενδοκυττάριων 

υποδοχέων» παρ. 6.1.2.β) 

 

 

9.Μέτρηση της δραστικότητας των ενζύµων της σειράς του κυτοχρώµατος Ρ450 
 
Υλικά-Συσκευές 
Αιθοξυ- και µεθοξυρεζορουφίνη : ethoxy-, methoxyresorufin (EROD, MROD) και  
Ρεζορουφίνη :Resorufin,  
περιέχονται στο Resorufin Ether Sample Assay (Molecular Probes, Leiden, The 
Netherlands) 
Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 οπών µαύρου χρώµατος, µε επίπεδο πυθµένα 
(Corning & Costar, USA) 
ΤCDD (Wellington Laboratories-British Greyhound,Birkenhead England) 
Dimethylsulfoxide, DMSO (Sigma, USA) 
Ρυθµιστικό διάλυµα : Τris base (Research Organics, INC Cleveland, USA)  
Μεθανόλη (Lab Scan Analytical Sciences, Ireland) 
Φωσφορικό νικοτιναµιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο : Nicotinamide adenine dinucleotide 
phosphate, NADPH (Sigma, USA) 
Φθοριόµετρο πλακών τύπου ELISA : Microplate Fluorescence Reader FLX800 (BIO-
TEK INSTRUMENTS, INC.) 
Συσκευή ανακίνησης Shaker (Rotatest Shaker R100, Luckham LTD, England) 
Υπερκαταψύκτης  (Bio-Freezer 8517, Forma Scientific, Inc USA) 
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Μέθοδος 

Ο υποδοχέας AhR επάγει την έκφραση των γονιδίων διαφόρων ενζύµων της σειράς 

του κυτοχρώµατος Ρ450, µεταξύ των οποίων και τα ένζυµα CYP1A1 και CYP1A2, τα 

οποία εµπλέκονται άµεσα στο µεταβολισµό στεροειδών ορµονών. Συγκεκριµένα το 

ένζυµο CYP1A1 εµφανίζει ενεργότητα 2- και 4-υδροξυλάσης της 17β-οιστραδιόλης, 

ενώ η ισοµορφές  CYP1A2 και  CYP1Β1 λειτουργούν ως  2-, 4- και 16α- υδροξυλάσες 

στο µεταβολισµό της 17β-οιστραδιόλης  {Badawi et al., 2001}.  

Η παρούσα µέθοδος µέτρησης της ενεργότητας των ενζύµων CYP1A1 και CYP1A2 

βασίζεται στην αντίδραση O-αποαλκυλίωσης της αιθοξυ- και µεθοξυρεζορουφίνης 

(ethoxy-, methoxyresorufin O-dealkylase :EROD, MROD). Tα ένζυµα CYP1A1 και 

CYP1A2 καταλύουν το µεταβολισµό της αιθοξυ- και µεθοξυρεζορουφίνης σε 

ρεζορουφίνη, µια φθορίζουσα χρωστική µε µέγιστο φθορισµό σε µήκος κύµατος 

διέγερσης 571nm (excitation wave length) και µήκος κύµατος εκποµπής 585nm 

(emission wave length).  
     CYP1A1 

Ethoxyresorufin   →    Resorufin 
 
        CYP1A2 
Methoxyresorufin   →     Resorufin 
 

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 οπών µαύρου 

χρώµατος. Όταν φθάσουν σε 50-60% πληρότητας κάλυψης του πυθµένα, γίνεται 

αντικατάσταση του θρεπτικού υλικού µε νέο, το οποίο περιέχει τις υπό µελέτη ουσίες.  

Στα δείγµατα προστίθεται TCDD σε τελική συγκέντρωση 5nM (διαλυµένο σε DMSO) 

για την επαγωγή της έκφρασης των ενζύµων CYP1A1 και CYP1A2. Το αρνητικό 

δείγµα (blank), το δείγµα ελέγχου (control) και τα δείγµατα για την κατασκευή της 

πρότυπης καµπύλης ρεζορουφίνης (standarts)(βλ. παρακάτω) πρέπει να περιέχουν την 

ίδια ποσότητα DMSO. Η τελική συγκέντρωση DMSO δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

0,1%, ώστε να µην επηρεάζεται η βιωσιµότητα των κυττάρων. Τα κύτταρα επωάζονται 

για 24 ώρες σε φυσιολογικές συνθήκες καλλιέργειας (37°C σε ατµόσφαιρα 95% αέρα, 

5% CO2). Έπειτα το µέσο αφαιρείται και οι πλάκες τοποθετούνται στους -80°C, ώστε 

να επέλθει η λύση των κυττάρων. Στο στάδιο αυτό µπορούν τα κύτταρα να φυλαχτούν 

για διάστηµα έως και 2-3 βδοµάδων.  

Για την εκτέλεση της µεθόδου µέτρησης της EROD και ΜROD δραστικότητας των 

κυττάρων, φέρονται οι πλάκες σε θερµοκρασία δωµατίου για 10 λεπτά. 25µl 

διαλύµατος BSA 1,33µg/ml (διαλυµένη σε 50mM Tris pH 7,2) προστίθεται σε όλα τα 
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δείγµατα. 50µl αιθοξυρεζορουφίνη (ethoxyresorufin) ή µεθοξυρεζορουφίνη 

(methoxyresorufin), οι οποίες βρίσκονται διαλυµένες σε διάλυµα σύστασης 1,5% 

µεθανόλη και 98,5% 50mM Tris pH 7,2, προστίθενται σε τελική συγκέντρωση 5µΜ. 

Οι πλάκες ανακινούνται στους 37°C για 15 λεπτά. Η αντίδραση αποαλκυλίωσης ξεκινά 

µε την προσθήκη 25µl NADPH 6,7mM διαλυµένο σε 50mM Tris pH 7,2 (σε τελική 

συγκέντρωση 1,67mM). Στα αρνητικά δείγµατα (blanks) αντί για  NADPH 

προστίθενται 25µl διαλύµατος 50mM Tris pH 7,2. Η αντίδραση διεξάγεται σε 

θερµοκρασία δωµατίου για 7 λεπτά, χρόνος ο οποίος τηρείται αυστηρά για όλα τα 

δείγµατα, και τερµατίζεται µε την προσθήκη 150µl µεθανόλης θερµοκρασίας 0-4°C. Οι 

πλάκες αφήνονται σε θερµοκρασία δωµατίου για 20-30 λεπτά πριν µετρηθεί ο 

φθορισµός.  

Για να υπολογισθεί η συγκέντρωση της παραγόµενης ρεζορουφίνης στα δείγµατα, 

κατασκευάζεται µια πρότυπη καµπύλη ρεζορουφίνης. Προπαρασκευάζονται πρότυπα 

διαλύµατα ρεζορουφίνης σε 100% µεθανόλη µε συγκεντρώσεις από 0 έως 500nM. 

150µl από κάθε διάλυµα ρεζορουφίνης προστίθενται στα πρότυπα δείγµατα (standarts), 

και ακολουθεί προσθήκη BSA, ethoxyresorufin ή methoxyresorufin και NADPH, όπως 

περιγράφεται παραπάνω για τα υπόλοιπα δείγµατα. 

Ο φθορισµός µετράται σε µήκος κύµατος διέγερσης  530nm (excitation wave 

length) και µήκος κύµατος εκποµπής  590nm (emission wave length) µε φθοριόµετρο 

πλακών τύπου ELISΑ. Όλα τα δείγµατα (control, blank, standards, samples) 

εξετάζονται εις τριπλούν.  

 

 

Ανάλυση αποτελεσµάτων 

Εφόσον µετρηθεί ο φθορισµός χαράζεται µία πρότυπη καµπύλη, η οποία εκφράζει 

το µετρούµενο φθορισµό συναρτήσει της συγκέντρωσης ρεζορουφίνης. Βάσει αυτής 

της πρότυπης καµπύλης υπολογίζεται η συγκέντρωση ρεζορουφίνης των δειγµάτων 

{Kennedy et al., 1993}.  

 
 
10. Μέτρηση ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Ca2+ 
 
10.1. Xρώση µε Fura2/AM 
 
Υλικά- Συσκευές 
Χρωστική Fura 2/AM: Molecular Probes (Leiden, Netherlands) 
NaCl,  KCl,  MgCl2, CaCl2 (Merck, Germany) 
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Hepes (Fluka BioChemica, Switzerland) 
D-glucose (Sigma, USA) 
EGTA (Sigma, USA) 
Triton X-100 Sigma, USA) 
Κυτταρικοί «ξύστες» : cell scrapers (Corning & Costar) 
Φυγόκεντρος (Jouan CR422, France) 
Φθοριόµετρο Perkin Elmer LS-3B Fluorescence Spectrometer 
 
Μέθοδος 

Η ενδοκυττάρια συγκέντρωση ιόντων Ca2+ δύναται να µετρηθεί µε τη χρωστική 

Fura 2/AM. Η χρωστική βρίσκεται συνδεδεµένη µε ακετοξυ-µεθυλ-εστέρες, οι οποίοι, 

καθιστώντας τη χρωστική λιπόφιλη, της επιτρέπουν να διαπεράσει την πλασµατική 

µεµβράνη και να εισέλθει στο κύτταρο. Οι ενδογενείς µη ειδικές εστεράσες του 

κυττάρου αποµακρύνουν τα µόρια εστέρων από τη χρωστική, ώστε αυτή να 

εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του κυττάρου, όπου και δεσµεύει ιόντα Ca2+.  Η ιδιότητα 

της χρωστικής Fura 2 να δεσµεύει  Ca2+, οφείλεται στη σύνδεσή της µε το µόριο 1,2-

bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N’N’-tetraacetic acid (BAPTA). Πρόκειται για ένα 

χηλικό παράγοντα ανάλογο του EGTA, ο οποίος δεσµεύει Ca2+ µε στοιχειοµετρική 

αναλογία 1:1 και υψηλή επιλεκτικότητα έναντι των ιόντων Mg2+ (~100000 φορές 

µικρότερη συγγένεια), στοιχείο ιδιαίτερα σηµαντικό, εφόσον η συγκέντρωση του Mg2+ 

στο κυτταρόπλασµα είναι 1000 έως 10000 φορές υψηλότερη από αυτή του Ca2+. Η 

χρωστική προσδένει ιόντα Ca2+, βάσει του νόµου δράσεως µαζών:  
                k+1  

Ca + D     ⇄     CaD  (1)  
                    k-1                  
από την οποία υπολογίζεται η σταθερά διάστασης της αντίδρασης, ΚD = k-1/k+1, η 

οποία εξαρτάται από την ιοντική ισχύ και τη θερµοκρασία.  

 Η µέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι η ελεύθερη µορφή της χρωστικής Fura 2 

εµφανίζει µέγιστο φθορισµό σε µήκος κύµατος διέγερσης (excitation wave length) 

380nm, διαφορετικό από τη δεσµευµένη της µορφή, η οποία εµφανίζει µέγιστο σε  

µήκος κύµατος διέγερσης 340nm. Χρησιµοποιείται σταθερό µήκος κύµατος εκποµπής 

(emission wave length) στα 510nm. Εποµένως, ο λόγος του εκπεµπόµενου φθορισµού 

στα µήκη κύµατος διέγερσης 340 και 380nm (340/380) εκφράζει την αναλογία 

δεσµευµένης χρωστικής προς ελεύθερη χρωστική, εποµένως είναι ευθέως ανάλογος µε 

την ποσότητα Ca2+ που έχει δεσµευθεί από τη χρωστική Fura 2. Ο υπολογισµός του 

λόγου 340/380 πλεονεκτεί, επειδή κατ’ αυτόν τον τρόπο απαλείφονται λάθη στη 

µέτρηση φθορισµού που οφείλονται σε πιθανή ανοµοιογενή χρώση, διαρροή της 

χρωστικής ή υπερβολικό φθορισµό, εφόσον τα λάθη αυτά επηρεάζουν τις µετρήσεις 
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και στα δύο µήκη κύµατος διέγερσης στον ίδιο βαθµό και ως εκ τούτου κατά τον 

υπολογισµό του λόγου 340/380 απαλείφονται από τον αριθµητή και τον παρανοµαστή.   

Για την εκτέλεση του πειράµατος αποµακρύνονται τα κύτταρα από τα δοχεία 

καλλιέργειας είτε µε απόξεση ή µε ανακίνηση (χωρίς όµως να γίνεται επίδραση µε 

θρυψίνη, η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία των καναλιών Ca2+) και τα 

κύτταρα διαλύονται σε διάλυµα που περιέχει Ca2+ µε σύσταση 140mM NaCl, 5mM 

KCl, 1mM MgCl2, 2mM CaCl2, 10mM Hepes, 5mM D-glucose, σε συγκέντρωση 106 

κύτταρα/ml. Τα κύτταρα επωάζονται παρουσία 5µM Fura 2/AM σε θερµοκρασία 

δωµατίου για 30 λεπτά στο σκοτάδι.  Για την αποµάκρυνση της µη προσληφθείσας από 

τα κύτταρα χρωστικής, ακολουθεί φυγοκέντρηση των κυττάρων σε 1500rpm για 10 

λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου και επαναδιάλυση των κυττάρων σε διάλυµα µε Ca2+ 

ή διάλυµα χωρίς Ca2+ (στο οποίο επιπλέον έχει προστεθεί 1mM EGTA, ώστε η τελική 

συγκέντρωση Ca2+ να είναι µικρότερη από 0,1nM). Όγκος 300µl του δείγµατος (µε 

συγκέντρωση 106 κύτταρα/ml) µεταφέρονται σε κυψελίδα και σε αυτό το δείγµα 

ελέγχου λαµβάνονται µετρήσεις για 3 λεπτά στα δύο µήκη κύµατος διέγερσης (340 και 

380nm) ανά 10 δευτερόλεπτα, διατηρώντας σταθερό το µήκος κύµατος εκποµπής στα 

510nm.Η µέτρηση του δείγµατος ελέγχου πριν την προσθήκη της ουσίας είναι 

απαραίτητη ώστε να παρακολουθηθεί η πορεία του φθορισµού συναρτήσει του χρόνου. 

Έπειτα, χωρίς χρονική καθυστέρηση, 3 µl από την υπό εξέταση ουσία προστίθενται απ’ 

ευθείας στην κυψελίδα. Η αναλογία όγκου της προστιθέµενης ουσίας προς το συνολικό 

όγκο δείγµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει το λόγο 1/100, ώστε να ελαχιστοποιείται η 

µεταβολή του όγκου του δείγµατος και άρα της συγκέντρωσης των κυττάρων. Σε 

περίπτωση που οι ουσίες βρίσκονται διαλυµένες σε αιθανόλη, πρέπει να δοθεί 

προσοχή, η τελική συγκέντρωση αιθανόλης να µην είναι µεγαλύτερη από 0,1%, ώστε 

να µην επηρεάζεται η ενδοκυττάρια συγκέντρωση [Ca2+]. Λαµβάνονται µετρήσεις πάλι 

κάθε 10 δευτερόλεπτα στα δύο µήκη κύµατος διέγερσης  (340nm and 380nm). H 

µέγιστη τιµή του λόγου 340/380 λαµβάνεται µε την προσθήκη 0,1% Triton X-100, το 

οποίο διανοίγει πόρους στην κυτταρική µεµβράνη, ώστε να εισέρχονται ιόντα Ca2+ στο 

κύτταρο. Η ελάχιστη τιµή του επιτυγχάνεται µε την προσθήκη 20mM EGTA, το οποίο 

ως χηλικός παράγοντας δεσµεύει τα ιόντα Ca2+ {Chen and Jan, 2001; Baylor and 

Hollingworth, 2000}. 
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Ανάλυση αποτελεσµάτων 

Υπολογίζεται για κάθε χρονική στιγµή ο λόγος του φθορισµού στα δύο µήκη 

κύµατος διέγερσης 340/380 για το δείγµα ελέγχου (τα πρώτα τρία λεπτά) και µετά την 

προσθήκη της ουσίας.  

Τελικά, η συγκέντρωση των ιόντων Ca2+ µπορεί να υπολογισθεί από την ακόλουθη 

εξίσωση : 

[Ca2+] =  KD Q (R-Rmin)/(Rmax-R) (2) 

όπου  

R:   ο λόγος του φθορισµού µε µήκος κύµατος διέγερσης 340 προς 380nm 

(340/380) 

Rmin: ο ελάχιστος λόγος του φθορισµού µε µήκος κύµατος διέγερσης 340 προς 

380nm (340/380, R), που µετράται  µετά την προσθήκη 20mM EGTA 

Rmax: ο µέγιστος λόγος του φθορισµού µε µήκος κύµατος διέγερσης 340 προς 

380nm (340/380, R), που µετράται αντίστοιχα µετά την προσθήκη 0.1% Triton X-100.  

Q: ο λόγος Fmin προς Fmax  (Fmin/Fmax) στο µήκος κύµατος διέγερσης 380nm. 

 (Η τιµή του Fmin αντιστοιχεί στο φθορισµό παρουσία 20mM EGTA, ενώ η τιµή του 

Fmax στο φθορισµό που µετράται παρουσία 0.1% Triton X-100.)  

KD:  η σταθερά διάστασης της χρωστικής από το Ca2+. 

Υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες των πειραµάτων θεωρείται ότι η σταθερά KD έχει 

τιµή 155nM {Lattanzio and Bartschat, 1991}. 

Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως συγκέντρωση ασβεστίου ([Ca2+]) συναρτήσει 

του χρόνου. Για να αποφευχθεί η χρήση της σταθεράς KD, η οποία πιθανόν να µην 

ανταποκρίνεται στις ακριβείς συνθήκες του πειράµατος, υπάρχει η δυνατότητα τα 

αποτελέσµατα  να εκφρασθούν και ως η µεταβολή του λόγου του φθορισµού στα δύο 

µήκη κύµατος διέγερσης (340/380) ως προς το χρόνο.  

 
 
10.2. Χρώση µε Oregon Green BAPTA2/AM 
 
Υλικά- Συσκευές 
Oregon Green 488 BAPTA : Molecular Probes (Leiden, Netherlands) 
NaCl,  KCl,  MgCl2, CaCl2 (Merck, Germany) 
Hepes (Fluka BioChemica, Switzerland) 
D-glucose (Sigma, USA)  
Καλυπτρίδες 22 mm x 22mm (Superior, Germany) 
Αντικειµενοφόρες πλάκες 76 mm x 26mm (Glassex, Germany) 
Πολύ-L-λυσίνη (Poly-L-lysine) (Sigma, USA) 
Παραφορµαλδεΰδη (Merck, Germany)  
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Μέσο προστασίας φθορισµού : antifade fluid (Flukafrom BioChemica) 
Κυτταρικοί «ξύστες» : cell scrapers (Corning & Costar) 
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) 
Συνεστιακό Μικροσκόπιο Σάρωσης Laser : Confocal Laser Scanning Microscope 
(CLSM; Leica TCS-NT) 
Ιmage J program (Version 1.6, based on ImageJ Release 1.28, National Institute of 
Mental Health, Bethesda, Maryland, USA) 
 
 

Μέθοδος 

Η ενδοκυττάρια συγκέντρωση ιόντων Ca2+ είναι επίσης δυνατόν να µετρηθεί µε 

χρήση της χρωστικής Oregon Green 488 BAPTΑ. Η χρωστική βρίσκεται συνδεδεµένη 

µε ακετοξυ-µεθυλ-εστέρες, οι οποίοι προσδίδουν στη χρωστική λιπόφιλη φύση, 

επιτρέποντας την είσοδό της στο κύτταρο. Στο εσωτερικό των κυττάρων οι ενδογενείς 

εστεράσες του κυττάρου αποµακρύνουν τα µόρια εστέρων από τη χρωστική, ώστε 

αυτή να εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του κυττάρου, όπου και δεσµεύει ιόντα Ca2+, 

βάσει του νόµου δράσης µαζών (1).  Η ιδιότητα της χρωστικής Oregon Green 488 να 

δεσµεύει  Ca2+, οφείλεται στη σύνδεσή της µε το µόριο BAPTA. Η χρωστική στην 

οποία έχουν δεσµευθεί ιόντα Ca2+ φθορίζει σε µήκος κύµατος εκποµπής 530nm. Το 

µήκος κύµατος διέγερσης βρίσκεται στα 488nm, το οποίο είναι το µήκος κύµατος 

λέιζερ (laser) που χρησιµοποιείται στην κυτταροµετρία. Ως εκ τούτου, ο φθορισµός 

των δειγµάτων µπορεί να µετρηθεί και να αναλυθεί περαιτέρω µε κυτταροµετρία ροής. 

Για την εκτέλεση του πειράµατος αποµακρύνονται τα κύτταρα από τα δοχεία 

καλλιέργειας µε απόξεση ή ανακίνηση, αποφεύγεται όµως η ενζυµική επίδραση, η 

οποία θα µπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία των καναλιών Ca2+. Έπειτα διαλύονται 

τα κύτταρα σε ρυθµιστικό διάλυµα µε σύσταση 140 mM NaCl, 5 mM KCl, 1 mM 

MgCl2, 2 mM CaCl2, 10 mM HEPES, 5 mM D-glucose, pH 7.4, σε συγκέντρωση 106 

κύτταρα/ml. (Η D-glucose προστίθεται κάθε φορά λίγο πριν από την εκτέλεση του 

πειράµατος.) Ακολούθως τα κύτταρα επωάζονται παρουσία της χρωστικής Oregon 

Green 488 BAPTA σε τελική συγκέντρωση 5µM για 30 λεπτά στο σκοτάδι στους 4°C. 

Η χαµηλή θερµοκρασία ελαχιστοποιεί τον εγκλωβισµό της χρωστικής σε κυτταρικά 

οργανίδια και τη διαµερισµατοποίησή της. Η µη δεσµευµένη χρωστική αποµακρύνεται 

µε φυγοκέντρηση σε 1200rpm για 5 λεπτά στους 4°C κι ακόλουθη έκπλυση µε το 

ανωτέρω διάλυµα. Ο φθορισµός των δειγµάτων µετράται µε κυτταροµετρία ροής 
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λαµβάνοντας µετρήσεις ανά 20 δευτερόλεπτα. Αρχικά µετράται το δείγµα ελέγχου για 

3 λεπτά, ώστε να διαπιστωθεί ότι ο φθορισµός είναι σταθερός συναρτήσει του χρόνου 

και έπειτα προστίθεται µε την ελάχιστη δυνατή χρονική καθυστέρηση η υπό εξέταση 

ουσία απ’ ευθείας µε αναλογία αραίωσης τουλάχιστον 1/100. Σε περίπτωση που οι 

ουσίες βρίσκονται διαλυµένες σε αιθανόλη, πρέπει να δοθεί προσοχή η τελική 

συγκέντρωση αιθανόλης να µην είναι µεγαλύτερη από 0,1%, ώστε να µην επηρεάζεται 

η ενδοκυττάρια συγκέντρωση [Ca2+].  Ανάλυση των αποτελεσµάτων γίνεται µε το 

πρόγραµµα software CELLQuest και ModFit LT. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως η 

µεταβολή του φθορισµού συναρτήσει του χρόνου.  

 

Εκτός της κυτταροµετρίας ροής, υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης της επίδρασης 

ουσιών στην κυτταροπλασµατική συγκέντρωση [Ca2+] µε Συνεστιακή Μικροσκοπία 

Σάρωσης Laser µετά από χρώση των κυττάρων µε οποιαδήποτε χρωστική που δεσµεύει 

ιόντα Ca2+. Επί παραδείγµατι, η χρωστική Oregon Green 488 BAPTA όταν βρίσκεται 

δεσµευµένη µε ιόντα Ca2+, εκπέµπει µέγιστα σε µήκος κύµατος 530nm, µετά από 

διέγερση από την ακτινοβολία του laser (488nm), έτσι ώστε να µπορεί να ανιχνευθεί ο 

εκπεµπόµενος φθορισµός µε Συνεστιακή Μικροσκοπίαση. Τα κύτταρα καλλιεργούνται 

σε καλυπτρίδες επιστρωµένες µε πολυ-L-λυσίνη. Την ηµέρα του πειράµατος 

αφαιρείται το θρεπτικό και τα κύτταρα εκπλένονται µε το διάλυµα 140 mM NaCl, 5 

mM KCl, 1 mM MgCl2, 2 mM CaCl2, 10 mM HEPES, 5 mM D-glucose, pH 7,4. 

Ακολούθως τα κύτταρα επωάζονται µε τη χρωστική 2,5µM Oregon Green 488 BAPTA 

(100 µl ανά δείγµα, διαλυµένη στο παραπάνω διάλυµα) για 30 λεπτά σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Έπειτα, αφού εκπλυθούν τα κύτταρα µία φορά µε το ίδιο διάλυµα, 

προστίθενται σε αυτά 300µl από τις υπό εξέταση ουσίες (διαλυµένες στο ανωτέρω 

διάλυµα)  για διαφορετικά χρονικά διαστήµατα (συνήθως 0-180 sec). Στο τέλος κάθε 

χρονικού διαστήµατος, τα κύτταρα µονιµοποιούνται µε 4% παραφορµαλδεΰδη (1ml 

ανά καλυπτρίδα). Έπειτα, τα κύτταρα εκπλένονται, βάφονται προαιρετικά µε τη 

χρωστική DAPI, ώστε να είναι ορατοί οι πυρήνες των κυττάρων κι ως εκ τούτου να 

διευκολύνεται η µικροσκοπική τους παρατήρηση, και αφού τοποθετηθούν οι 

καλυπτρίδες σε αντικειµενοφόρες πλάκες, παρατηρούνται στο Συνεστιακό 

Μικροσκόπιο (CLSM; Leica TCS-NT). Φωτογραφίζονται τουλάχιστον 5-10 κύτταρα 

ανά δείγµα κάθε χρονικής στιγµής. (Συνήθως χρησιµοποιούνται δύο δείγµατα για κάθε 

χρονική στιγµή.) Τελικά, η ένταση του φθορισµού ποσοτικοποιείται µε το πρόγραµµα 

ανάλυσης φωτογραφιών Image J και τα αποτελέσµατα αναλύονται στατιστικώς.  
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11. Ποσοτικός προσδιορισµός πρωτεϊνών µε τη µέθοδο ανοσοαποτύπωσης 
(Western blot) -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)  
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)  
Β- 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 (5x) 
10%w/v SDS 
10mM dithiothreitol 
20%w/v glycerol 
0,2M Tris-HCl, pH 6,8 
0,05% w/v bromophenolblue 
 
 
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 
Tris.HCl                  1,5Μ 
SDS                         0.4 (w/v) 
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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 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. 

  

Μέθοδος 

Μετά την επίδραση των στεροειδών, τα κύτταρα συλλέγονται και λύονται µε τη 

βοήθεια διαλύµατος (sample buffer) σύστασης 50 mM Tris-HCl, pH 8, 150 mM NaCl, 

0.1% SDS, 1% ΝΡ 40. Λίγο πριν τη χρήση προστίθενται αναστολείς πρωτεασών, και 

συγκεκριµένα 1:100 PMSF [phenylmethylsulfonyl fluoride (10 µg/ml)] και 1 µg/ml 

aprotinin. Τα κύτταρα παραµένουν στον πάγο για 30 λεπτά ώστε να λυθούν. Ακολουθεί 
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φυγοκέντρηση στα 12000 × g για 15 λεπτά, κατά την οποία αποµονώνονται στο 

υπερκείµενο οι πρωτεΐνες. Το υπερκείµενο συλλέγεται και φυλάσσεται στους -80 °C.  

Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται ποσοτικός προσδιορισµός των πρωτεϊνών µε τη 

µέθοδο Bradford. Σε 10 µg πρωτεΐνης από το κάθε δείγµα, προστίθεται SDS-PAGE 

sample loading buffer.  Ακολουθεί ηλεκτροφόρηση για το διαχωρισµό των δειγµάτων 

σε 12% πηκτή SDS-πολυακρυλαµίδης. Οι πρωτεΐνες µεταφέρονται σε µεµβράνη 

νιτροκυτταρίνης χρησιµοποιώντας ένα LKB σύστηµα µεταφοράς [LKB electroblot 

transfer system (LKB, Bromma, Sweden)]. Για την ανίχνευση των επιπέδων της 

ζητούµενης πρωτεΐνης, οι µεµβράνες επωάζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας µε το 

κατάλληλο αντίσωµα σε αραίωση 1:1000 σε TBST. Ακολουθεί επώαση των 

µεµβρανών για 1 ώρα µε δεύτερο αντίσωµα. Οι µεµβράνες καλύπτονται µε ECL για 1 

λεπτό και ακολουθεί έκθεσή τους σε κατάλληλο φιλµ (Kodak X-Omat AR). Για την 

ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων ανάλογα µε την ένταση των ζωνών, 

χρησιµοποιείται το πρόγραµµα Bio-Rad imaging system.  

Για την κανονικοποίηση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν µετά την 

ηλεκτροφόρηση της κάθε πρωτεΐνης, η µεµβράνη υπόκειται σε κατάλληλη επεξεργασία 

για την αποµάκρυνση των προσδεδεµένων σε αυτή αντισωµάτων. Η σύσταση του 

διαλύµατος (stripping buffer) είναι 62,5 mM Tris-HCl, pH 6,7, 2% SDS, 100 mM β-

µερκαπτοαιθανόλη. Ακολουθεί επώαση µε αντίσωµα ειδικό για µια πρωτεΐνη  µε 

σταθερή έκφραση (ακτίνη ή η ολική ισοµορφή της υπό µελέτης φωσφορυλιωµένης 

πρωτεΐνης). Για την ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων ανάλογα µε την ένταση των 

ζωνών, χρησιµοποιείται το πρόγραµµα Bio-Rad imaging system.  

 
 
 
12. Ποσοτική µέτρηση της φωσφορυλίωσης κινασών µε Ανοσοενζυµικά 
assays 
 

Τα Assays 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) 

έχει επιστρωθεί σε φρεάτια που προµηθεύονται σε σειρές. Τα άγνωστα δείγµατα, µαζί 

µε ένα µάρτυρα που περιέχει φωσφορυλιωµένη κινάση και αντιπροσωπευτικά δείγµατα 

(controls), πιπετάρονται µέσα στα φρεάτια. Κατά την πρώτη επώαση, τα αντιγόνα 

κινασών προσδένονται στο ακινητοποιηµένο-επιστρωµένο αντίσωµα. Ακολουθεί 

πλύσιµο και ένα αντίσωµα ειδικό για κάθε φωσφορυλιωµένη κινάση σε ένα κατάλοιπο 
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θρεονίνης ή/και τυροσίνης, προστίθεται στις οπές. 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 να σχηµατιστεί τελικά ένα 

τετραµελές sandwich. Τελος προστίθεται στις οπές ένα διάλυµα χρωµογόνου που 

παράγει µπλε χρώµα στα πηγαδάκια εκείνα µε ποσότητα φωσφορυλιωµένων κινασών. 

Η ένταση του χρώµατος σε κάθε οπή είναι ευθέως ανάλογη µε την συγκέντρωση της 

φωσφορυλιωµένης κινάσης. Μετά από 30 λεπτά ανάδευσης η κάθε οπή µετράται σε 

Elisa Reader, σε µήκος κύµατος 450nm και η τιµή αυτή αποτελεί µέτρο της εκάστοτε 

συγκέντρωσης.. 

Με την παραπάνω µέθοδο ελέγχθηκε η κατάσταση φωσφορυλίωσης 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). 

 

 

13.  Mέτρηση ενδοκυττάριας συγκέντρωσης cAMP  
 
Υλικά-Συσκευές 
[
3
H] cAMP Biotrak Assay, Amersham Biosciences (Buckinghamshire,UK) 

Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 6 οπών (Corning & Costar, USA) 
Φωσορικό διάλυµα : Phosphate Buffer Saline (GIBCO BRL Life Technologies, 
Paisley,UK) 
Fosrkolin (Sigma, USA)  
IBMX (Sigma, USA) 
Αιθαόλη (Fluka BioChemica, Switzerland) 
HCl (Merck, Germany) 
Συσκευή λυοφιλιοποίησης : Centrivap, LABCONCO 
Φυγόκεντρος (Jouan CR422, France) 
Φυγόκεντρος  (MIKRO 22R, Hettich Zentrifugen Tuttingen, Germany) 
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Μέθοδος 

Συλλογή του cAMP  

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες 6 οπών έως ότου φθάσουν στο 80-90% της 

κάλυψης του πυθµένα των οπών. Το θρεπτικό αφαιρείται και γίνεται µία φορά έκπλυση 

µε PBS (2ml/οπή). Γίνεται επώαση των δειγµάτων µε τις υπό εξέταση ουσίες, 

διαλυµένες σε θρεπτικό µέσο χωρίς ορρό, στις επιθυµητές συγκεντρώσεις και στους 

επιθυµητούς χρόνους. Χρησιµοποιείται η ουσία forskolin σε ένα εκ των δειγµάτων ως 

το θετικό δείγµα ελέγχου. Σε κάθε δείγµα προστίθεται IBMX σε τελική συγκέντρωση 

10-5M, το οποίο σταθεροποιεί το cAMP, αναστέλλοντας την αποικοδόµησή του. Τα 

κύτταρα συλλέγονται σε διάλυµα PBS (2ml ανά δείγµα) µε απόξεση ή ανάδευση και 

ακόλουθη φυγοκέντρηση σε 1300rpm για 10 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. Τα 

κύτταρα διαλύονται ακολούθως σε 0,1ml απεσταγµένο νερό (H2O) ανά δείγµα και 

προστίθεται διπλάσιος όγκος (0,2ml) διαλύµατος µε σύσταση αιθανόλη/1NHCl 

(100:1), µε σκοπό τη λύση των κυττάρων, και τα δείγµατα αφήνονται σε θερµοκρασία 

δωµατίου 30 λεπτά. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 12000g για 10 λεπτά στους 4°C. Το 

υπερκείµενο περιέχει το εν διαλύσει cAMP. Το ίζηµα εκπλένεται µε διάλυµα σύστασης 

αιθανόλη: H2O (2:1) και ακολουθεί φυγοκέντρηση σε 12000g για 10 λεπτά στους 4°C. 

Αφού συνδυασθούν τα προκύπτοντα από τις δύο φυγοκεντρήσεις υπερκείµενα, το 

µείγµα τους υφίσταται λυοφιλιοποίηση. Το ίζηµα που λαµβάνεται επαναδιαλύεται σε 

ρυθµιστικό διάλυµα σύστασης 4mM EDTA in 0,05M Tris, pH7,5 , και διατηρείται 

στους 4°C. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία του [
3
H] cAMP Biotrak Assay, 

όπως περιγράφεται από τον κατασκευαστή.   

 
Ποσοτικός προσδιορισµός του cAMP 
 

Η µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού του cAMP βασίζεται στην ανταγωνιστική 

δράση µεταξύ του µη σηµασµένου cAMP και συγκεκριµένης ποσότητας 

ραδιοσηµασµένου cAMP για την πρόσδεση σε µία πρωτεΐνη µε υψηλή ειδικότητα και 

συγγένεια για το κυκλικό ΑΜΡ, βάσει της ακόλουθης χηµικής εξίσωσης 

[3Η]cAMP  +  cAMP  + Binding Protein(BP)  ⇄ [3Η]cAMP-BP + cAMP-BP 

Η ποσότητα του σηµασµένου συµπλόκου πρωτεΐνης-cAMP που δηµιουργείται είναι 

αντιστρόφως ανάλογη προς την ποσότητα του µη σηµασµένου cAMP στα δείγµατα. Η 

µέτρηση της ραδιενέργειας που οφείλεται στην παρουσία του συµπλόκου πρωτεΐνης- 

cAMP καθιστά δυνατό τον υπολογισµό της συγκέντρωσης πρωτεΐνης- cAMP στα 

δείγµατα. Ο διαχωρισµό του συµπλόκου πρωτεΐνης-cAMP από το ελεύθερο cAMP 
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γίνεται µε την απορρόφηση του ελεύθερου νουκλεοτιδίου από ενεργό άνθρακα και 

ακόλουθη φυγοκέντρηση. Ένα τµήµα του υπερκείµενου λαµβάνεται έπειτα και 

µετράται η ποσότητα β-ακτινοβολίας. Η συγκέντρωση του µη ραδιοσηµασµένου 

cAMP προσδιορίζεται από µία πρότυπη καµπύλη.  

Η διαδικασία και η ανάλυση των αποτελεσµάτων γίνεται όπως περιγράφεται από 

τον κατασκευαστή.  

 
 
14. Mέτρηση ενδοκυττάριας συγκέντρωσης cGMP 
 
Υλικά-Συσκευές 
 [

3
H] cGMP Biotrak Assay, Amersham Biosciences (Buckinghamshire,UK) 

Τα υπόλοιπα υλικά και οι συσκευές είναι κοινά µε αυτά για τη µέτρηση της 
ενδοκυττάριας συγκέντρωσης cAMP (παρ.13) 
 

Συλλογή του cGMP  

Ακολουθείται η ίδια µέθοδος όπως για τη συλλογή του cAMP.  
 
 
Ποσοτικός προσδιορισµός του cGMP 
 

Για τη µέτρηση ενδοκυττάριας συγκέντρωσης cGMP χρησιµοποιήθηκε το cyclic 

GMP[3H]Assay System. Ακολουθούνται οι διαδικασίες που προτείνονται από τον 

κατασκευαστή. Η µέθοδος βασίζεται στην ανταγωνιστική δράση µεταξύ του µη 

ραδιοσηµασµένου cGMP και µιας γνωστής ποσότητας ραδιοσηµασµένου cGMP για 

την πρόσδεση σε ένα αντίσωµα µε µεγάλη ειδικότητα κι εκλεκτικότητα για το cGMP.  

[3Η]cGMP  +  cGMP  + Αντίσωµα (Ab)  ⇄ [3Η]cGMP-BP + cGMP-Ab 

Η ποσότητα του ραδιενεργού cGMP που είναι προσδεµένο στο αντίσωµα είναι 

αντιστρόφως ανάλογη µε την ποσότητα ενδογενούς cGMP. Ο διαχωρισµός του 

συµπλόκου του αντισώµατος µε το cGMP από το ελεύθερο νουκλεοτίδιο γίνεται µε 

καθίζηση µε θειικό αµµώνιο και ακόλουθη φυγοκέντρηση. Το ίζηµα διαλύεται σε νερό 

και τελικά µετράται η εκπεµπόµενη β-ακτινοβολία.  

 

 

15. Μέτρηση ενεργότητας της συνθάσης του νιτρικού οξειδίου (Nitric oxide 
synthase, NOS) 
 
Υλικά-Συσκευές 
β-ΝΑDPH (Sigma, USA) 
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FAD (Sigma, USA) 
FMN (Sigma, USA) 
6-Τετραϋδρο-βιοπτερίνη (ΒΗ4) (Sigma, USA) 
Tris-HCl (MERCK, Germany) 
EDTA (Sigma, USA) 
Hepes (Sigma, USA) 
CaCl2 (MERCK, Germany) 
[3H] L-Aργινίνη (58Ci/mmol, Amersham, UK) 
Κυτταρικοί «ξύστες» : cell scrapers (Corning & Costar) 
Φωσφορικό διάλυµα : Phosphate Buffer Saline (PBS) (GIBCO, BRL Life 
Technologies, Paisley,UK) 
Ιοντοανταλλακτική ρητίνη AG-50W (Bio-Rad Life Science Technologies, USA) 
Συσκευή µικροφυγοκέντρησης µε φίλτρο πόρων 0,45µm (Sigma, USA) 
Μικροφυγόκεντρος Mikro 22R (Hettich Germany) 
Μετρητής β- ακτινοβολίας TRI-CARB 4000Series απόδοσης 60% (Packard, USA) 
 
 
Μέθοδος 

H µέθοδος µέτρησης της δραστικότητας της συνθάσης της ελεύθερης ρίζας του 

µονοξειδίου του αζώτου (NOS) βασίζεται στην αντίδραση την οποία καταλύει η NOS, 

κατά την οποία η L-Αργινίνη παρουσία αναγόµενου ΝΑDPH και των συµπαραγόντων 

FAD, FMN και ΒΗ4, οξειδώνεται αρχικά σε L-Υδροξυαργινίνη και εν ακολουθία σε L-

Κιτρουλλίνη µε την ταυτόχρονη παραγωγή ΝΟ, σύµφωνα µε την ακόλουθη αντίδραση:  

L-Αργινίνη → L-Υδροξυαργινίνη → L-Κιτρουλλίνη + ΝΟ  

Συγκεκριµένα η NOS καταλύει την αντικατάσταση µιας αµινοµάδας της L-

Αργινίνης αρχικά µε µια υδροξυλοµάδα, µε αποτέλεσµα την παραγωγή του ενδιάµεσου 

προϊόντος (L-Υδροξυαργινίνης) και τελικά την περαιτέρω οξείδωση της 

υδροξυλοµάδας για την παραγωγή L-Κιτρουλλίνης. Η L-Υδροξυαργινίνη βρίσκεται 

στενά συνδεδεµένη µε το ένζυµο. Για τα ισοένζυµα της NOS, e NOS και nNOS, και τα 

δύο στάδια της αντίδρασης εξαρτώνται από την παρουσία ασβεστίου και 

καλµοντουλίνης. Αντίθετα το ισοένζυµο iNOS είναι ανεξάρτητο ασβεστίου και 

καλµοντουλίνης. Ιδανική ενεργότητα της NOS επιτυγχάνεται µε παρουσία 

συγκέντρωσης ασβεστίου 750µΜ {Knowles et al., 1989}. Στην περίπτωση που 

εξετάζεται η δραστικότητα της NOS  σε κυτταρικά εκχυλίσµατα, τα οποία περιέχουν 

ενδογενή καλµοντουλίνη, δεν απαιτείται η επιπλέον προσθήκη αυτού του ενζύµου.  

Για την ποσοτικοποίηση της δραστικότητας της NOS χρησιµοποιείται 

ραδιοσηµασµένη L-Αργινίνη, η οποία µεταβολίζεται από συγκεκριµένη ποσότητα 

πρωτεϊνικου διαλύµατος και σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, σε ραδιοσηµασµένη 

L-κιτρουλλίνη, η οποία µπορεί να µετρηθεί µε µέτρηση της β-ακτινοβολίας {Bredt and 

Snyder, 1990}.  
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Για τη µέτρηση της ενεργότητας της NOS, τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες 6 

οπών ή σε φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας επιφάνειας 25cm2, εντός των οποίων γίνονται 

οι επιδράσεις µε τις υπό εξέταση ουσίες κάτω από τις επιθυµητές συνθήκες. Την ηµέρα 

του πειράµατος τα κύτταρα εκπλένονται µία φορά µε  PBS και συλλέγονται σε διάλυµα 

συστάσεως PBS/1mM EDTA µε απόξεση ή µε ανακίνηση. Ακολούθως, τα κύτταρα 

οµογενοποιούνται σε διάλυµα 250 µl οµογενοποίησης (250 mM Tris-EDTA, 10 mM 

EDTA, 10 mM EGTA). Οι πυρήνες και τα αδιάσπαστα κύτταρα αποµακρύνονται µετά 

από φυγοκέντρηση σε 12000 στροφές/λεπτό για 10 λεπτά στους 4°C µε τη µορφή 

ιζήµατος και το περιέχον τις κυτταρικές πρωτεΐνες υπερκείµενο, χρησιµοποιείται 

περαιτέρω για τη µέτρηση της δραστικότητας της  NOS.  Εξ αυτού του πρωτεϊνικού 

διαλύµατος παρασκευάζεται διάλυµα, του οποίου η συγκέντρωση πρωτεϊνών είναι 10 

µg/ml. Προπαρασκευάζεται ένα διάλυµα αντίδρασης (2x) µε σύσταση 50 mM Tris -

HCl pH 7.4, 6 µM ΒΗ4, 2 µM FAD and 2 µM FMN. Παρασκευάζεται επίσης ένα 

µείγµα, επαρκές σε ποσότητα για την ανάλυση 10 δειγµάτων, το οποίο συνίσταται από  

250 µl διαλύµατος αντίδρασης, 50 µl 10mM NADPH, 10 µl [3H]Arginine , 50 µl of 6 

mM CaCl2 and 40 µl απεσταγµένο νερό (dH2O). 40µl αυτού του µείγµατος 

προστίθενται σε 10 µl πρωτεϊνικού εκχυλίσµατος και ακολουθεί επώαση για 1ώρα σε 

υδατόλουτρο 37oC. Η επώαση αυτή επιτρέπει την εκτέλεση της αντίδρασης 

µετατροπής της [3H]Αργινίνης από τη NOS σε [3H]Κιτρουλλίνη. Παράλληλα, 

πραγµατοποιείται επώαση πρωτεϊνικού διαλύµατος, το οποίο έχει προηγουµένως 

εκτεθεί σε βρασµό, ως αρνητικός µάρτυρας. Η αντίδραση τερµατίζεται µε την 

προσθήκη 400 µl διαλύµατος µε σύσταση 50mM HEPES (pH 5,5)/5mM EDTA και 

θερµοκρασίας 0-4oC. Το EDTA δεσµεύει το ασβέστιο, καθιστώντας ανενεργή τη NOS 

και τερµατίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αντίδραση. Η αποµάκρυνση της 

[3H]Αργινίνης, η οποία δεν έχει αντιδράσει,  επιτυγχάνεται µε διέλευση του δείγµατος 

µέσα από στήλη εξισορροπηµένης ιοντοανταλλακτικής ρητίνης. Συγκεκριµένα, 

προστίθενται 400µl εξισορροπηµένης ιοντοανταλλακτικής ρητίνης σε κάθε δείγµα και 

το προκύπτον µείγµα µεταφέρεται σε συσκευές µικροφυγοκέντρησης µε φίλτρο, το 

οποίο υπόκειται σε φυγοκέντρηση 12000 στροφών/λεπτό για 3 λεπτά. Με τη 

φυγοκέντρηση η ρητίνη διαθέτει την ιδιότητα σε pH5,5 να συγκρατεί τη θετικά 

φορτισµένη  [3H]Αργινίνη, η οποία έτσι διαχωρίζεται από την  [3H]Κιτρουλλίνη, που 

είναι ιονικά ουδέτερη και δεν κατακρατάται από τη ρητίνη. Η [3H]Κιτρουλλίνη 

αναµειγνύεται στη συνέχεια µε υγρό σπινθηρισµού και µετράται σε µετρητή β-

ακτινοβολίας για 2 λεπτά/δείγµα.  
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Ανάλυση αποτελεσµάτων 

Η ποσότητα της παραγόµενης [3H]Κιτρουλλίνης είναι ευθέως ανάλογη κι εκφράζει 

τη δραστικότητα της NOS. Aπό τη µετρούµενη ραδιενέργεια (κρούσεις ανά λεπτό, 

cpm) της [3H]Κιτρουλλίνης δύναται να υπολογισθεί η ταχύτητα της αντίδρασης, 

σύµφωνα µε την εξίσωση   

  V =   Radioactivity – Blank 
           e x  S.A. x T x [protein] 
όπου  
V:   Η ταχύτητα της αντίδρασης 
Radioactivity :  Η ποσότητα µετρούµενης [3H]Κιτρουλλίνης (cpm) 
Blank:   Η ποσότητα της ραδιενέργειας του τυφλού µάρτυρα (cpm) 
ε :   Ο συντελεστής απόδοσης του µετρητή ακτινοβολίας (60%) 
S.Α. :   Η ειδική δραστικότητα της [3H]Αργινίνης (fmoles/ml) 
T:    Ο χρόνος της αντίδρασης  (λεπτά) 
[protein]:  Η πρωτεϊνική συγκέντρωση του δείγµατος (mg/ml) 
 
 
 
 
16. Mέτρηση ελευθέρων ριζών (Reactive oxygen species, ROS) 
 
Υλικά-Συσκευές 
Dihydrorhodamine 123 (Molecular Probes Eugene, USA) 
Φωσφορικό διάλυµα : Phosphate Buffer Saline (PBS) (GIBCO, BRL Life 
Technologies, Paisley,UK)  
Κυτταρικοί «ξύστες» : cell scrapers (Corning & Costar) 
Κυτταροµετρητής Beckton-Dickinson FACSArray (Beckton-Dickinson, Franklin 
Lakes, NJ) 
Software προγράµµατα CELLQuest (Beckton-Dickinson) και ModFit LT (Verify 
Software, Topsham, MN) 
 
 

Μέθοδος 

H απόπτωση είναι άµεσα συνυφασµένη µε το οξειδωτικό στρες και τα αυξηµένα 

επίπεδα ελεύθερων ριζών οξυγόνου (Reactive Oxygen Species, ROS) {Limoli et al., 

1998}. Η ποσοτικοποίηση των ελεύθερων ριζών οξυγόνου επιτυγχάνεται µε τη χρήση 

της χρωστικής ∆ιυδροροδαµίνη 123 (Dihydrorhodamine 123, DHR123). Η χρωστική  

DHR123 δεσµεύει ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, µε αποτέλεσµα να οξειδώνεται σε 

ροδαµίνη123 (Rhodamine123, R123), η οποία εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του 

κυττάρου λόγω της υδρόφιλης φύσης της, κι όταν διεγείρεται εκπέµπει στο µέγιστο σε 

µήκος κύµατος 530nm. Ως εκ τούτου µπορεί να µετρηθεί µε κυτταροµετρία ροής 

{Rothe and Valet, 1994}.  
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Τα κύτταρα καλλιεργούνται παρουσία των επιθυµητών παραγόντων και συνθηκών 

έως την ηµέρα του πειράµατος, κατά την οποία αποκολλώνται από τα δοχεία 

καλλιέργειας είτε µε απόξεση ή ανακίνηση, χωρίς όµως να γίνει ενζυµική επίδραση µε 

τρυψίνη, η οποία θα µπορούσε να αλλοιώσει τη δοµή της κυτταρικής µεµβράνης. 

Συλλέγονται ακολούθως σε διάλυµα PBS σε τελική συγκέντρωση 106 κύτταρα/ml. Τα 

κύτταρα επωάζονται µε 1µM DHR123 για 5 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου στο 

σκοτάδι και εξετάζονται ακολούθως µε κυτταροµετρία ροής. Για κάθε δείγµα 

λαµβάνονται τιµές από 10000 κύτταρα και τελικά τα αποτελέσµατα αναλύονται µε τα 

προγράµµατα software CELLQuest και ModFit LT. 

Στα περισσότερα πειράµατα µέτρησης ελευθέρων ριζών είχε γίνει καλλιέργεια των 

κυττάρων απουσία ορρού, η οποία προκαλεί οξειδωτικό στρες στα κύτταρα και αυξάνει 

την παραγωγή ελευθέρων ριζών. Σκοπός ήταν να εξετασθεί η πιθανή ανασταλτική 

δράση διαφόρων ουσιών στο επαγόµενο από την έλλειψη ορρού οξειδωτικό στρες. Σε 

περίπτωση όµως που δεν υπάρχει κάποιος παράγοντας, ο οποίος να επάγει την αύξηση 

των επιπέδων των ελεύθερων ριζών, η παραγωγή ελεύθερων ριζών δύναται να αυξηθεί 

µε την προσθήκη PMA (Phorbol 12-myristate 13-acetate) σε τελική συγκέντρωση 

100nM. 

 
 
17. Mέτρηση δυναµικού της µιτοχονδριακής µεµβράνης 
 
Υλικά-Συσκευές 
Rhodamine 123 (Molecular Probes Eugene, USA) 
Φωσφορικό διάλυµα : Phosphate Buffer Saline (PBS) (GIBCO, BRL Life 
Technologies, Paisley,UK) 
Κυτταρικοί «ξύστες» : cell scrapers (Corning & Costar) 
Κυτταροµετρητής Beckton-Dickinson FACSArray (Beckton-Dickinson, Franklin 
Lakes, NJ) 
Software προγράµµατα CELLQuest (Beckton-Dickinson) και ModFit LT (Verify 
Software, Topsham, MN) 
 
 

Μέθοδος 

Kατά την απόπτωση αυξάνεται η ενδοκυττάρια συγκέντρωση ελεύθερων ριζών 

οξυγόνου (ROS), οι οποίες λόγω της µικρής ικανότητας διάχυσής τους, είναι απίθανο 

να προέρχονται από εξωκυττάριες πηγές {Ward  et al., 1985}. Η µιτοχονδριακή 

δυσλειτουργία είναι πιθανότατα η κυριότερη αιτία αυξηµένων επιπέδων ROS. 

Συγκεκριµένα, η µη φυσιολογική µεταφορά ηλεκτρονίων κατά µήκος της εσωτερικής 

µεµβράνης των µιτοχονδρίων, προκαλεί εσφαλµένη µεταφορά ηλεκτρονίων στο 

 129



οξυγόνο και κατ’ αυτόν τον τρόπο παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου {Ames et al., 

1993}. 

Για να διευκρινισθεί εάν τα αυξηµένα επίπεδα ROS σχετίζονται µε τη µιτοχονδριακή 

δυσλειτουργία, εξετάζεται η ακεραιότητα της µιτοχονδριακής µεµβράνης, η οποία 

εκφράζεται από τα επίπεδα του ηλεκτρικού δυναµικού της (∆Ψm). Συγκεκριµένα, τα 

λειτουργικά µιτοχόνδρια που διατηρούν την ακεραιότητα της µεµβράνης τους, 

εµφανίζουν υψηλό ∆Ψm. Το ∆Ψm µπορεί να ποσοτικοποιηθεί µε τη χρήση της 

φθορίζουσας χρωστικής Ροδαµίνη 123 (Rhodamine 123, R123) και ακόλουθη 

κυτταροµετρία ροής. Πρόκειται για µια κατιονική χρωστική, η οποία λόγω του θετικού 

της φορτίου συγκεντρώνεται στο εσωτερικό της µεµβράνης των µιτοχονδρίων των 

ζωντανών κυττάρων, όπου επικρατεί αρνητικά φορτισµένο περιβάλλον. Όσο δε 

υψηλότερο είναι το ∆Ψm των µιτοχονδρίων, τόσο µεγαλύτερη ποσότητα χρωστικής 

συγκεντρώνεται σε αυτά {Hail and Lotan, 2000}. Εποµένως, η χρώση µε R123 είναι 

ευθέως ανάλογη προς το ∆Ψm και εποµένως προς τη φυσιολογική λειτουργία των 

µιτοχονδρίων. Να σηµειωθεί ότι η R123 συγκεντρώνεται επιλεκτικά στα µιτοχόνδρια 

και όχι σε άλλα κυτταρικά οργανίδια, όπως στα λυσοσώµατα ή τα ενδοσώµατα 

{Bassoe et al., 2003}.  

 Για την εκτέλεση του πειράµατος µέτρησης ∆Ψm γίνεται επίδραση στα κύτταρα µε 

τις υπό µελέτη ουσίες  στις επιθυµητές συνθήκες. Την ηµέρα του πειράµατος γίνεται 

αποµάκρυνση των κυττάρων από τα δοχεία καλλιέργειας µε απόξεση ή ανακίνηση, 

αλλά χωρίς την ενζυµική επίδραση µε τρυψίνη. Ακολουθεί µία έκπλυση µε ρυθµιστικό 

διάλυµα   PBS   και  αναδιάλυση  των   κυττάρων  στο   ίδιο   διάλυµα  σε   

συγκέντρωση 

10
6
κύτταρα/ml. Για τη χρώση µε R123 γίνεται επώαση µε την εν λόγω χρωστική σε 

συγκέντρωση 1µM για 15 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου και ακολουθεί ποσοτική 

ανάλυση τις δεσµευµένης στα κύτταρα χρωστικής µε κυτταροµετρία ροής. Για κάθε 

δείγµα λαµβάνονται τιµές από 10000 κύτταρα. Ακολουθεί ανάλυση µε χρήση των 

προγραµµάτων software CELLQuest και ModFit LT.  

 
 
18. Μέτρηση της συγκέντρωσης εκκρινόµενων κατεχολαµινών 
(νορεπινεφρίνης και ντοπαµίνης) 
 
Υλικά-Συσκευές 
Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 12 οπών(Corning & Costar, USA) 
Πολυ- L-λυσίνη(Sigma, USA) 
RPMI 1640 Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

 130



Dulbecco’s Modified Eagle Medium, DMEM (GIBCO BRL Life Technologies, 
Paisley,UK) 
Αλβουµίνη ορρού βοός (BSA) (Sigma, USA) 
HCl (Merck, Germany)  
TriCatTMRIA (IBL Immuno Biological Lab., Hamburg, Germany) 
Μετρητής γ-ακτινοβολίας (1275 Minigamma, LKB Wallac, Inc., Turku, Finland) 
 
 
Μέθοδος 

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες 12 οπών, επιστρωµένες µε πολύ-L-λυσίνη. 

Των επιδράσεων µε τις υπό εξέταση ουσίες, προηγείται 24ωρη επώαση µε θρεπτικό 

µέσο χωρίς ορρό παρουσία 0,1% BSA. Ακολουθούν οι επιδράσεις µε τις ουσίες για 

διαστήµατα συνήθως από 5 έως 60 λεπτά. Συλλέγεται ακολούθως το υπερκείµενο των 

δειγµάτων (1ml) και προστίθεται σε αυτό 0,1 N HCl. Η ντοπαµίνη και η νορεπινεφρίνη 

µετρώνται µε τη ραδιοανοσολογική µέθοδο TriCatTMRIA (IBL Immuno Biological 

Lab., Hamburg, Germany), κατά την οποία οι κατεχολαµίνες µετατρέπονται µε τη 

δράση της κατεχολ-O-µεθυλτρανσφεράσης σε 3-µεθοξυτυραµίνη και S-αδενοσυλ-L-

µεθειονίνη, η οποία ακετυλιώνεται απ’ ευθείας σε N-ακυλ-3-µεθοξυτυραµίνη. Το 

δεσµευµένο αντιγόνο, το οποίο είναι σηµασµένο µε 125I κατακρηµνίζεται µε ένα 

δεύτερο αντίσωµα και η ραδιενέργεια µετράται σε µετρητή γ-ακτινοβολίας (1275 

Minigamma, LKB Wallac, Inc., Turku, Finland). Η ευαισθησία της µεθόδου είναι 30 

pg/mL για τη ντοπαµίνη και 14 pg/ml για τη νορ-επινεφρίνη. Η µη ειδικότητα (cross 

reactivity) µεταξύ  της ντοπαµίνης και της νορ-επινεφρίνης είναι <0,08%. Βάσει 

προηγούµενων µελετών {Wassell et al., 1999}, δεν έχουν βρεθεί σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των µετρούµενων συγκεντρώσεων κατεχολαµινών µε τη µέθοδο RIA και τη 

µέθοδο του HPLC. 
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VII.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Κεφάλαιο 1.  
 
 
Aνίχνευση και λειτουργία µεµβρανικών υποδοχέων οιστραδιόλης 
 
α) Αντιαποπτωτική δράση 
 
β) ∆ιαβίβαση σήµατος 
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1.1.Η αντιαποπτωτική δράση της οιστραδιόλης στα κύτταρα PC12 σε 
συνθήκες έλλειψης ορρού 
 
 

Πλήθος δεδοµένων καταδεικνύει ένα σηµαντικό ρόλο των οιστρογόνων στην 

προστασία των νευρικών κυττάρων κατά του κυτταρικού θανάτου και της απόπτωσης. 

Βάσει αυτού εξετάσθηκε η δράση της 17β-οιστραδιόλης (E2) σε ένα καλά µελετηµένο 

κυτταρικό σύστηµα, την κυτταρική σειρά αρουραίου PC12. Τα κύτταρα αυτά 

προέρχονται από όγκο του µυελού των επινεφριδίων (φαιοχρωµοκύττωµα). Σε αυτά τα 

οµοιάζοντα µε νευρικά κύτταρα επιλέχθηκε να µελετηθεί η προστατευτική δράση της 

E2 κατά της απόπτωσης.  

Επαγωγή της απόπτωσης έγινε µε καλλιέργεια των κυττάρων απουσία ορρού. Ο 

ορρός περιέχει πλήθος αυξητικών παραγόντων, ορµονών, πρωτεϊνών και 

ιχνοστοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση και ανάπτυξη των 

κυττάρων. Ως εκ τούτου, η στέρηση ορρού επάγει έντονα την απόπτωση των 

κυττάρων. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν υπό συνθήκες στέρησης ορρού  για 24 ώρες, 

παρουσία ή απουσία E2, κι έγινε µέτρηση της απόπτωσης µε χρήση της µεθόδου του 

ApoPercentage Apoptosis Assay. Η έλλειψη ορρού προκαλεί αύξηση της απόπτωσης 

κατά 250%, αλλά το φαινόµενο αυτό αναστέλλεται σχεδόν πλήρως παρουσία 

οιστραδιόλης σε συγκέντρωση 10-7Μ (Σχήµα 1.1.C, Σχήµα 1.1.D). H χρήση του 

ανάλογου της οιστραδιόλης, διαιθυλσιλβεστρόλη (DES) σε συγκεντρώσεις 10-12 - 10-

6Μ, φανερώνει, ότι το φαινόµενο αυτό είναι δοσο-εξαρτώµενο µε τιµή IC50  2,4 ± 0,5 

nM (Σχήµα 1.1.Α). Ο ειδικός αναστολέας του ενδοκυττάριου υποδοχέα οιστρογόνων 

ICI 182,780 (ο οποίος µόνος του  δεν είχε καµία δράση) αναστέλλει µερικά τη δράση 

των οιστρογόνων, τα οποία σε αυτήν την περίπτωση εµφανίζουν τιµή IC50 18,7 ± 3,8 

nM. Επιπλέον εξετάσθηκε η επίδραση του συµπλόκου της E2 µε BSA (E2-BSA), το 

οποίο δε διαπερνά την κυτταρική µεµβράνη κι ως εκ τούτου οποιαδήποτε δράση του 

δεν µπορεί παρά να αποδοθεί σε δράση µέσω µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης. Η E2-

BSA αναστέλλει την απόπτωση δοσο-εξαρτώµενα µε τιµή IC50 23,1±2,9 nM, ενώ η 

δράση αυτή δεν επηρεάζεται από την παρουσία του αναστολέα ICI 182,780 (IC50 

18,3±4,5 nM) (Σχήµα 1.1.B). Η αντιαποπτωτική δράση της E2-BSA, ανάλογη της 

δράσης αυτής της E2, υποδεικνύει ότι: α) οι µεµβρανικοί υποδοχείς  της E2 

συµµετέχουν ενεργά στην αντιαποπτωτική δράση των οιστρογόνων και β) ότι η δοµή 
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τους πρέπει να είναι διαφορετική αυτής των ενδοκυττάριων υποδοχέων, δεδοµένου ότι 

ο ειδικός αναστολέας των τελευταίων, ICI 182,780, δεν έχει καµία δράση. Ας 

σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι η BSA µόνη της σε ανάλογες συγκεντρώσεις δεν 

εµφανίζει καµία αντιαποπτωτική δράση.  

Στη συνέχεια των πειραµάτων µας χρησιµοποιήσαµε συγκεντρώσεις στεροειδών 5 

φορές υψηλότερες από τις τιµές IC50, που προέκυψαν από τις δοσο-εξαρτώµενες 

µελέτες, δηλαδή 10-7Μ. Η αντιαποπτωτική δράση των E2 και E2-BSA στην αναστολή 

της απόπτωσης παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.1.C και φθάνει σχεδόν την προστασία που 

παρέχει ο ορρός. Ο αναστολέας ICI 182,780, όπως αναλύθηκε και ανωτέρω, δεν 

αναστέλλει τη δράση της E2-BSA, ενώ ελαττώνει σε κάποιο βαθµό τη δράση της E2 

(Σχήµα 1.1.D), υποδηλώνοντας και τη συµµετοχή των ενδοκυττάριων υποδοχέων της 

E2 στο φαινόµενο.  Η ειδικότητα της αντιαποπτωτικής δράσης της οιστραδιόλης 

ελέγχθηκε µέσω της µέτρησης της απόπτωσης σε κύτταρα απουσία ορρού και 

παρουσία δύο άλλων βασικών στεροειδών οµρονών, της προγεστερόνης και της 

τεστοστερόνης, χρησιµοποιώντας τα ανάλογά τους ORG2058 και διυδροτεστοστερόνη 

(DHT), αντιστοίχως, σε συγκέντρωση 10-7Μ. Και τα δύο στεροειδή δεν παρουσιάζουν 

καµία αντιαποπτωτική δράση σε συνθήκες έλλειψης ορρού (Σχήµα 1.1.D).  

Η ειδικότητα κι ευαισθησία της µεθόδου µέτρησης της απόπτωσης µε τη χρώση του 

προσδιορισµού ApoPercentage ελέγχθηκε µε δύο άλλες µεθόδους, συγκεκριµένα τη 

µέτρηση του κυτταρικού θανάτου µέσω ανίχνευσης νουκλεοσωµάτων στο 

κυτταρόπλασµα, τα οποία προέρχονται από τον κατακερµατισµό του DNA (µε χρήση 

του Cell Death Nucleosome Detection Assay) (Σχήµα 1.1.E) και µε κυτταροµετρία 

ροής, χρησιµοποιώντας τη χρωστική Annexin V, για την ποσοτικοποίηση της 

τροποποιήσεως των κυτταρικών µεµβρανών, και ιωδιούχο προπίδιο για τη µέτρηση 

των νεκρών κυττάρων (Σχήµα 1.1.F). Τα αποτελέσµατα και των δύο µεθόδων 

συµφωνούν µε τα δεδοµένα που προέκυψαν µε τη µέθοδο του ApoPercentage Assay. 

 

H επίδραση της οιστραδιόλης δεν οφείλεται στην αντιοξειδωτική της ικανότητα 
 

Η οιστραδιόλη έχει σε υψηλές συγκεντρώσεις ενδογενείς αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 

Για να εξακριβωθεί αν η αντιαποπτωτική δράση της E2  οφείλεται στις αντιοξειδωτικές 

της ιδιότητες, διεξήχθησαν πειράµατα µέτρησης των ελεύθερων ριζών οξυγόνου 

(Reactive Oxygen Species, ROS) σε κύτταρα PC12, τα οποία είχαν καλλιεργηθεί υπό 

συνθήκες στέρησης ορρού. 

 138



 

Ser Ser free Es Es+ICI
Es-BSA

Es-BSA+ICI
0

20

40

60

80

100

**
*

*
%

 A
po

pt
os

is
/ S

er
um

 fr
ee

Ser Ser free Es Es-BSA Prog Testo
0

20

40

60

80

100

120

**

%
 A

po
pt

os
is

 / 
S

er
um

 fr
ee

Ser Ser free Es Es+ICI
Es-BSA

Es-BS
0

20

40

60

80

100

**
*

%
 C

yt
op

la
sm

ic
 n

uc
le

os
om

es
/S

er
 fr

ee

C D 

E 
  

 
 
 
Σχήµα 1.1. Μελέτη της επίδραση στεροεδών
απόπτωση στα κύτταρα PC12 
Τα κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν απουσία ορρο
ουσιών.Η απόπτωση µετρήθηκε µε το ΑΡOPerce
nucleosome detection Assay (E), και µε κυττα
προπιδίου (PI) (F). Τα παρουσιαζόµενα αποτελ
τουλάχιστον δύο πειραµάτων σε τριπλέτες. * Η
δείγµα έλλειψης ορρού (serum-free) (P<0.01). A
(A) και της E2-BSA (B) παρουσία και απουσία I
182,780 στις E2 και E2-BSA σε κύτταρα PC12 υ
BSA, τεστοστερόνη, προγεστερόνη) σε συγκέντρ
την προκαλούµενη από έλλειψη ορρού απόπτωση
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 ορµονών στην προκαλούµενη από έλλειψη ορρού 

ύ για 24 ώρες παρουσία και απουσία των υπό µελέτη 
ntage apoptosis Assay (A–D), µε το Roche cell death 
ροµετρία ροής µε χρήση Αnnexin V και ιωδιούχου 
έσµατα είναι ο µέσος όρος  ± τυπικό σφάλµα (SE) 
 στατιστική σηµαντικότητα µετά από σύγκριση µε το 
.,B. ∆οσο-εξαρτώµενη αντιαποπτωτική δράση της E2 
CI 182,780. C. Η επίδραση του αντι-οιστρογόνου ICI 
πό στέρηση ορρού. D. Επίδραση στεροειδών  (E2, E2-
ωση 10−7 M στην προστασία των κυττάρων PC12 από 
.  
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Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.2, η τεστοστερόνη και η προγεστερόνη σε 

συγκέντρωση 10-7Μ, οι οποίες δεν εµφανίζουν αντιαποπτωτική δράση, δρουν έντονα 

ως αντιοξειδωτικά. Συγκεκριµένα, ο πληθυσµός των κυττάρων που είναι θετικός στη 

χρωστική διυδροροδαµίνη, η οποία ανιχνεύει τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, παρουσία 

τεστοστερόνης και προγεστερόνης είναι 9 και 12% αντίστοιχα, ενώ σε συνθήκες 

έλλειψης ορρού το ποσοστό αυτό είναι 51% (P<0,001). Αντίθετα, παρουσία της E2, 

στην ίδια συγκέντρωση, το ποσοστό των θετικών προς διυδροροδαµίνη κυττάρων είναι 

30% (P<0,01). Συµπερασµατικά, η αντιοξειδωτική δράση της E2, τουλάχιστον σε 

αυτήν τη συγκέντρωση και υπό αυτές τις πειραµατικές συνθήκες, είναι ασθενέστερη 

αυτής της τεστοστερόνης και προγεστερόνης. Ως εκ τούτου, τα δεδοµένα υποδεικνύουν 

ότι η αντιαποπτωτική δράση της E2 δεν µπορεί να αποδοθεί στη δράση της ως 

αντιοξειδωτικός παράγοντας, δεδοµένης και της ελλείψεως αντιαποπτωτικής δράσεως 

της τεστοστερόνης και της προγεστερόνης  (βλ. Σχήµα 1.1.D).   

 

 
 
           Σχήµα 1.2 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 1.2. Αντιοξειδωτική δράση στεροειδών ορµονών στα κύτταρα PC12 
Τα κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 24 ώρες σε συνθήκες απουσίας ορρού παρουσία ή
απουσία των στεροειδών (10-7Μ). Τα επίπεδα των ελεύθερων ριζών οξυγόνου µετρήθηκαν µε
χρώση µε  διυδροροδαµίνη123, και ακόλουθη κυτταροµετρία ροής.  
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1.2. Ο µηχανισµός δράσης της οιστραδιόλης στα κύτταρα PC12 
 
1.2.1. Ύπαρξη ενδοκυττάριων υποδοχέων οιστραδιόλης στα κύτταρα PC12 
 

Καθώς αναφέρθηκε ανωτέρω, ο αναστολέας του ενδοκυττάριου υποδοχέα 

οιστρογόνων ICI 182,780 αναστέλλει την αντιαποπτωτική δράση της οιστραδιόλης σε 

µικρό αλλά στατιστικώς σηµαντικό βαθµό (Σχήµα 1.1.Α). Ως εκ τούτου εξετάσθηκε η 

πιθανή συµµετοχή των ενδοκυττάριων υπδοχέων οιστρογόνων (ER) στο φαινόµενο. 

Για το σκοπό αυτό διεξήχθησαν κλασικές µελέτες δέσµευσης σε ολόκληρα κύτταρα 

PC12, ώστε να εξακριβωθεί η παρουσία ER στα κύτταρα PC12. Πειράµατα δέσµευσης 

κορεσµού υποδεικνύουν την παρουσία χαµηλών συγκεντρώσεων ενδοκυττάριων 

οιστρογονικών υποδοχέων (52.500 θέσεις/κύτταρο, KD 4.7±0,9 nM; Σχήµα 1.3.Α). Οι 

υποδοχείς αυτοί είναι ειδικοί για την οιστραδιόλη, εφόσον η προγεστερόνη και η 

τεστοστερόνη (συγκεκριµένα τα ανάλογά τους ORG2058 και διυδροτεστοστερόνη) δεν 

εκτοπίζουν τη ραδιενεργό οιστραδιόλη ([3Η]-οιστραδιόλη).  

Α                                                                     Β  

              
     Σχήµα 1.3 
Σχήµα 1.3.  Ανίχνευση ενδοκυττάριων υποδοχέων οιστρογ
A. Μελέτες ανταγωνιστικής δέσµευσης µε ραδιενεργ
διαιθυλσιλβεστρόλης (DES), διυδροτεστοστερόνης (DH
ενδοκυττάρωιν υποδοχέων οιστρογόνων, ανδρογόνων και 
κύτταρα ΡC12. Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από το µέσο ό
σφάλµα).  B. Ανοσοκυτταροχηµεία µε χρήση αντισώµατος ε
ER και µε µέθοδο ανοσοανίχνευσης, βασισµένη στο A
υποδεικνύει την ειδική αλληλεπίδραση του αντισώµατος 
φωτογραφία από ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα.  
 
 
Αντιθέτως, δεν ανιχνεύθηκαν αντίστοιχοι ε

προγεστερόνη ή τα ανδρογονα (δεδοµένα χωρίς αν

 

όνων στα κύτταρα PC12  
ό οιστραδιόλη παρουσία και απουσία 
T), και ORG 2058 (αγωνιστών των 
προγεστερόνης, αντίστοιχα) σε ολόκληρα 
ρο 3 πειραµάτων σε τριπλέτες  (± το τυπικό 
ιδικού για το Ν-τελικό άκρο του υποδοχέα 
ssay Envision (DAKO). Η µωβ χρώση 
µε τον υποδοχέα ER. Παρουσιάζεται µια 

νδοκυττάριοι υποδοχείς για την 

τίστοιχο σχήµα).  
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Με τη χρήση ενός αντισώµατος ειδικό για το Ν-τελικό άκρο του υποδοχέα ER 

(Σχήµα 1.3.Β) εµφανίστηκε τόσο κυτταροπλασµατική όσο και πυρηνική χρώση, 

προσφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο µία επιπλέον απόδειξη της έκφρασης του 

υποδοχέα ER στα κύτταρα PC12. Τα αποτελέσµατα αυτά βρίσκονται σε συµφωνία µε 

προηγούµενες µελέτες {Lustig et al., 1994; Lustig et al., 1994}.  
 

1.2.2. Aλληλεπίδραση της οιστραδιόλης µε το σύστηµα του υποδοχέα AhR 
 

Μία εναλλακτική ερµηνεία των δεδοµένων που προκύπτουν από τις µελέτες 

δέσµευσης όσον αφορά τον υποδοχέα ER, σχετίζεται µε την πιθανή παρουσία του 

υποδοχέα αρωµατικών υδρογονανθράκων (Arylhydrocarbon receptor, AhR). Πρόκειται 

για έναν υποδοχέα περιβαλλοντικών πολυκυκλικών ουσιών και ιδιαίτερα διοξινών, µε 

κυριότερη την 2,3,7,8-τετραχλωροδιβενζο-p-διοξίνη (tetrachlorodibenzo-p-dioxin, 

TCDD). Ο υποδοχέας  AhR θεωρείται από τους σηµαντικότερους µεταγραφικούς 

παράγοντες που ελέγχουν τη µεταγραφή των γονιδίων των ενζύµων της σειράς τους 

κυτοχρώµατος Ρ450, ενώ επιπλέον έχει αναφερθεί ότι αλληλεπιδρά µε τον 

ενδοκυττάριο υποδοχέα οιστρογόνων {Ohtake et al., 2003}.  

Η αλληλεπίδραση του υποδοχέα AhR µε τον ER, συµβαίνει κατά κύριο λόγο κατά 

τη διαδικασία της ρύθµισης της µεταγραφής {Safe, 2001}. Εδώ εξετάσθηκε η πιθανή 

αλληλεπίδραση της διοξίνης TCDD µε τον υποδοχέα ER (Σχήµα 1.4.Α). Η ουσία 

TCDD εκτοπίζει πλήρως τη ραδιενεργό E2, υποδεικνύοντας ότι το TCDD εµφανίζει 

ικανότητα δέσµευσης στον ενδοκυττάριο υποδοχέα ER. Πρωτύτερα είχε διαπιστωθεί η 

απουσία του AhR στα κύτταρα PC12 µε µελέτες µέτρησης της ενεργότητας των 

κυτοχρωµάτων τύπου CYP1A1 και CYP1A2, τα οποία είναι τα κύρια ένζυµα, των 

οποίων αυξάνεται η µεταγραφή από τον υποδοχέα AhR. Η µέτρηση της ενεργοτητας 

των κυτοχρωµάτων CYP1A1 και CYP1A2, που έγινε µε τη µέθοδο µέτρησης της 

αποαιθυλίωσης της αιθοξυ- και µεθοξυρεζορουφίνης, αντιστοίχως για τα δύο 

κυτοχρώµατα, απέδειξε την απουσία της ενεργότητας των κυτοχρωµάτων  CYP1A1 

και CYP1A2, τόσο σε κύτταρα καλλιεργούµενα σε βασικές συνθήκες όσο και σε 

κύτταρα µετά από επίδραση µε TCDD (Σχήµα 1.4.Β). Η έλλειψη κυτοχρωµικής 

ενεργότητας καταδεικνύει, το πιθανότερο,  την απουσία του υποδοχέα  AhR στα 

κύτταρα PC12. 
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                             Σχήµα 1.4 

Σχήµα 1.4. Ανίχνευση του υποδοχέα AhR στα κύτταρα PC12 
Α. Μελέτες δέσµευσης σε ολόκληρα κύτταρα µε ραδιενεργό Ε2 (2nM) παρουσία και απουσία TCDD, 
DES και του συνδυασµού τους σε συγκέντρωση 10-7Μ.  Β. Μέτρηση της ενεργότητας του 
κυτοχρώµατος CYP1A1 (µε τη µέθοδο µέτρησης της ενεργότητας EROD) και των κυτοχρωµάτων 
CYP1A1 και 1A2 (µε τη µέθοδο µέτρησης της ενεργότητας ΜROD) στα κύτταρα PC12 σε βασικές 
συνθήκες και σε συνθήκες ενεργοποίησης, κάτω από την 24ωρη επίδραση µε TCDD (10-7Μ).  
 
 

Εποµένως η εκτόπιση της ραδιενεργούς E2 από το TCDD, αποδίδεται στην 

πρόσδεση του TCDD στον ενδοκυττάριο υποδοχέα ER στα κυτταρα PC12.  
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        Σχήµα 1.5 

 
 
 
 

 

Σχήµα 1.5. Η επίδραση του TCDD στην επαγόµενη από έλλειψη ορρού απόπτωση 
H ουσία TCDD (5nM, διαλυµένη σε DMSO) επάγει εντονότατα την απόπτωση.  Η αντιαποπτωτική
δράση της ελεύθερης Ε2 και της Ε2-ΒSA (10-7Μ), αντιστρέφεται µερικώς παρουσία TCDD. Το DMSO
αφ’ εαυτού δεν επηρεάζει τα επίπεδα απόπτωσης. Τα δεδοµένα προέκυψαν από τον υπολογισµό του
µέσου όρου των αποτελεσµάτων 3 πειραµάτων σε τριπλέτες ± το τυπικό σφάλµα. Ο αστερίσκος (*)
σηµαίνει στατιστικώς σηµαντική διαφορά, εν συγκρίσει µε το δείγµα µάρτυρα (κύτταρα υπό έλλειψη
ορρού) (P<0,01). 
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Επιπλέον, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.5 η διοξίνη TCDD από µόνη της δεν 

εµφανίζει καµία προστατευτική δράση κατά της προκαλούµενης από έλλειψη ορρού 

απόπτωσης. Αντιθέτως, µειώνει σηµαντικά την κυτταροπροστατευτική δράση των E2 

και E2-BSA, υποδεικνύοντας ότι δρα ως ανταγωνιστής είτε απ’ ευθείας επί του 

υποδοχέα οιστρογόνων ER ή σε άλλο σηµείο του µηχανισµού δράσης της 

οιστραδιόλης.  

 
 
 
1.2.3. Ανίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων οιστραδιόλης 
 

1.2.3.1. Μελέτες δέσµευσης 

Στο Σχήµα 1.6.Α παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των πειραµάτων δέσµευσης σε 

αποµονωµένες µεµβράνες κυττάρων PC12, τα οποία υποδηλώνουν την παρουσία 

µεµβρανικών υποδοχέων οιστραδιόλης. Πριν  τη διεξαγωγή των πειραµάτων 

δέσµευσης γίνεται σύντοµη οξινοποίηση των µεµβρανών, ώστε να αποµακρυνθούν από 

τον υποδοχέα µη ειδικά δεσµευµένα µόρια και να αποφευχθούν τυχόν αλληλεπιδράσεις 

των µεµβρανών µε τους ενδοκυττάριους υποδοχείς ER {Hatzoglou et al., 1994}. 

Πειράµατα δέσµευσης κορεσµού αποδεικνύουν την παρουσία µεµβρανικών υποδοχέων 

οιστραδιόλης µε συγκέντρωση 279,4 fmoles/mg µεµβρανικής πρωτεΐνης ή 9899 

θέσεις/κύτταρο (αν υποτεθεί ότι αποµονώνεται 1mg µεµβρανικής πρωτεΐνης από 

περίπου 17·106 κύτταρα PC12) και µε σταθερά διάστασης της οιστραδιόλης από τον 

υποδοχέα (KD) 10,55 nM. Η χαµηλή τιµή σταθεράς διαστάσεως υποδηλώνει την υψηλή 

συγγένεια του υποδοχέα για την οιστραδιόλη. Από πειράµατα δέσµευσης 

ανταγωνισµού προέκυψε ότι  η προγεστερόνη και η τεστοστερόνη δεν προκαλούν 

εκτόπιση της ραδιενεργού οιστραδιόλης από το µεµβρανικό υποδοχέα, 

καταδεικνύοντας την εκλεκτικότητα του υποδοχέα για την οιστραδιόλη. Συγκεκριµένα, 

ο εν λόγω υποδοχέας εµφανίζει τουλάχιστον 100 φορές µικρότερη συγγένεια για την 

προγεστερόνη και την τεστοστερονη σε σχέση µε την οιστραδιόλη, εφόσον οι 

αντίστοιχες τιµές IC50 για την οιστραδιόλη είναι 10,55nM, ενώ για την προγεστερόνη 

και την τεστοστερόνη είναι >10−6M (Σχήµα 1.6.Α).  

 

1.2.3.2. Κυτταροµετρία ροής  

Η παρουσία µεµβρανικών υποδοχέων οιστραδιόλης επιβεβαιώθηκε επιπροσθέτως 

και µε τη χρήση του συµπλόκου της οιστραδιόλης µε BSA και το φθορίζον µόριο FITC 
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(Ε2-BSA-FITC), του οποίου η ανίχνευση είναι δυνατή µε κυτταροµετρία ροής. Ως 

αρνητικός µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε το σύµπλοκο BSA-FITC. Στο σχήµα 1.6.Β 

διαφαίνεται η δέσµευση της Ε2-BSA-FITC που ανιχνεύεται µε κυτταροµετρία ροής.. Η 

διαφορά µεταξύ του σήµατος της Ε2-BSA-FITC και της BSA-FITC καταδεικνύει την 

ύπαρξη ειδικής δέσµευσης κι εποµένως την παρουσία µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης 

οιστραδιόλης στα κύτταρα PC12.  

 

 
 

               Σχήµα 1.6 

 

 

 

 

 
Η συνεπώαση των κυττάρων µε Ε2-BSA-FITC και ελεύθερη οιστραδιόλη σε 100  

Σχήµα 1.6. Ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης οιστρογόνων στα κύτταρα PC12  
Α. Μελέτη δέσµευσης ανταγωνισµού [3Η]οιστραδιόλης παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων Ε2,
τεστοστερόνης και προγεστερόνης σε µεµβράνες κυττάρων PC12. Τα δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο όρο  (±
τυπικό σφάλµα) αποτελεσµάτων 3 πειραµάτων σε τριπλέτες. 
Β. Κυτταροµετρία ροής µετά από χρώση µε Ε2-BSA-FITC και BSA-FITC (αρνητικός µάρτυρας)  
C. Συνεστιακή Μικροσκοπία µε χρήση των συµπλόκων Ε2-BSA-FITC και BSA-FITC (αρνητικός µάρτυρας).
Παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα χρώσης κυττάρων.  
 

φορές µεγαλύτερη συγκέντρωση καταστέλλει πλήρως τον ειδικό φθορισµό. Επιπλέον, 

χρονοεξαρτώµενη µελέτη της διαδικασίας πρόσδεσης του συµπλόκου Ε2-BSA-FITC 

145



στους µεµβρανικούς υποδοχείς, καταδεικνύει ότι το φαινόµενο ολοκληρώνεται στα 10-

15 λεπτά.  

 
1.2.3.3. Συνεστιακή Μικροσκοπία Σάρωσης Laser  

Η παρουσία µεµβρανικών υποδοχέων οιστραδιόλης στα κύτταρα PC12 

διαπιστώθηκε και µε Συνεστιακή Μικροσκοπία, στην οποία γίνεται επίσης χρήση των 

συµπλόκων  Ε2- BSA-FITC και BSA-FITC. Στις φωτογραφίες τους σχήµατος 1.6.C 

είναι εµφανής ο µεµβρανικός εντοπισµός της χρώσης µε Ε2-BSA-FITC και BSA-FITC, 

ενώ ο αρνητικός µάρτυρας BSA-FITC, που χρησιµοποιήθηκε για την ανίχνευση µη 

ειδικής δέσµευσης, δεν εµφανίζει καµία χρώση.  

 
 
1.2.4. Ο µεµβρανικός υποδοχέας οιστρογόνων στα κύτταρα PC12 αλληλεπιδρά µε 

G-πρωτεΐνες 
 

Καθώς αναλύθηκε ανωτέρω, οι E2 και E2-BSA σε συγκεντρώσεις 1-100 nM, 

ανάλογες των φυσιολογικών συγκεντρώσεων της ορµόνης προστατεύουν από την 

απόπτωση, η οποία εµφανίζεται σε συνθήκες καλλιέργειας κυττάρων απουσίας ορρού 

µε δοσο- και χρονο-εξαρτώµενο τρόπο. Η δράση αυτή διεξάγεται µέσω της 

ενεργοποίησης µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης ειδικών για τα οιστρογόνα. Πλήθος 

βιβλιογραφικών δεδοµένων αναφέρουν τη σύνδεση µεµβρανικών υποδοχέων 

στεροειδών µε πρωτεΐνες G {Kelly et al., 2002; Simoncini and Genazzani, 2003}. 

Αυτές είναι τριµερείς πρωτεΐνες, οι οποίες βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µε 

µεµβρανικούς υποδοχείς και ενεργοποιούν άµεσα την αδενυλική κυκλάση.   

Προκειµένου να διαλευκανθεί εάν οι µεµβρανικοί υποδοχείς οιστρογόνων που 

ανιχνεύθηκαν στα κύτταρα PC12  είναι συνδεδεµένοι µε πρωτεΐνες G (G protein 

coupled receptor) και να κατανοηθεί ο ρόλος µιας τέτοιας πιθανής αλληλεπίδρασης 

στην αντιαποπτωτική δράση της οιστραδιόλης, έγινε µελέτη της απόπτωσης µετά από 

επίδραση µε οιστραδιόλη υπό την παρουσία τοξίνης του κοκκύτη (pertussis toxin, 

PTX), ενός ειδικού αναστολέα των πρωτεϊνών Gi/o.  
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     Σχήµα 1.7 
 
Σχήµα 1.7. Η επίδραση της αναστολής των G πρωτεϊνών στην αντιαποπτωτική δράση της Ε2 
Μετρήθηκε η προκαλούµενη από έλλειψη ορρού απόπτωση µε τη µέθοδο του ApoPercentage Assay υπό 
την επίδραση Ε2 και Ε2-BSA (10-7M) µε και χωρίς προεπώαση µίας ώρας µε PTX (100ng/ml).  
 
 

Συγκεκριµένα, σε κύτταρα PC12, στα οποία είχε γίνει επαγωγή της απόπτωσης µε 

καλλιέργεια απουσία ορρού, έγινε επίδραση µε E2 και E2-BSA (10-7Μ) παρουσία και 

απουσία 100 ng/ml PTX (Σχήµα 1.7). Η αναστολή των Gi/o πρωτεϊνών µε PTX, 

προκαλούσε αναστροφή της προστατευτικής δράσης των E2 και E2-BSA. Ας σηµειωθεί 

ότι η PTX µόνη της (per se) δε µεταβάλλει τα επίπεδα απόπτωσης.  

 

 

1.2.5. Έλεγχος της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Ca2+ 

 

Την πρόσδεση της οιστραδιόλης στο µεµβρανικό υποδοχέα ακολουθεί η άµεση 

ενεργοποίηση της µετάδοσης δευτέρων µηνυµάτων σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα, 

µεταξύ των οποίων ιδιαίτερα σηµαντική είναι η τροποποίηση των ενδοκυττάριων 

επιπέδων ιόντων ασβεστίου (Ca2+) {Aronica et al., 1994; Kelly and Levin, 2001; Kelly 

et al., 2002; Guo et al., 2002; Guo et al., 2002}. Η επίδραση της Ε2 στα επίπεδα της 

ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Ca2+ µετρήθηκε µε τη χρήση της χρωστικής Fura-2/AM 

και ακόλουθη φθοριοµετρία. Όπως διαφαίνεται στο σχήµα 1.8.Α, η Ε2 επάγει µία 

γρήγορη αύξηση στα επίπεδα ενδοκυττάριου Ca2+ εντός 100-120 sec.  

Η δράση αυτή δεν καταστέλλεται από τον ανταγωνιστή του ενδοκυττάριου 

υποδοχέα οιστρογόνων, ICI 182,780, γεγονός που καταδεικνύει τη µεµβρανική φύση 

του φαινοµένου.  Επιπλέον, ο αναστολέας ICI 182,780  αφ’ εαυτού δε διαφοροποιεί τα 

επίπεδα του ενδοκυττάριου ασβεστίου (Σχήµα 1.8.Β).  
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Επιπλέον, εξετάσθηκε εάν η επαγόµενη από την Ε2 αύξηση της ενδοκυττάριας 

συγκέντρωσης ασβεστίου οφείλεται στην είσοδο ιόντων Ca2+ από τον εξωκυττάριο 

χώρο διαµέσου καναλιών ασβεστίου ή εάν προέρχεται από την έξοδο ιόντων Ca2+ από 

τις ενδοκυττάριες αποθήκες ασβεστίου, δηλαδή τα µιτοχόνδρια και το ενδοπλασµατικό 

δίκτυο. Για το σκοπό αυτό έγινε επίδραση µε Ε2 σε κύτταρα, τα οπoία βρίσκονταν σε 

διάλυµα παρουσία ασβεστίου και σε διάλυµα απουσία ασβεστίου. Όπως καθίσταται 

εµφανές στο Σχήµα 2.6.C,  η αύξηση της συγκέντρωσης Ca2+ σε διάλυµα που στερείται 

ασβεστίου είναι ανάλογη αυτής που εµφανίζεται όταν στον εξωκυττάριο χώρο υπάρχει 

ασβέστιο. 

 A 

  

    

B C 

Σχήµα 1.8 
 
Σχήµα 1.8.  Επίδραση της Ε2 (βέλος) στα κύτταρα PC12.  
Ο λόγος 340/380 εκφράζει την ποσότητα δεσµευµένης µε  Ca2+ / ελεύθερης χρωστικής Fura 2.  
Α. H επίδραση της Ε2 (10-7Μ) σε κύτταρα PC12 σε διάλυµα µε ασβέστιο.  
Β. H επίδραση της Ε2 (10-7Μ) σε διάλυµα µε ασβέστιο, απουσία του αναστολέα ICI182,780 (πάνω 
καµπύλη)  και µετά από προεπώαση µε ICI182,780 (10-6M) (κάτω καµπύλη). 
C.  H επίδραση της Ε2 (10-7Μ) σε κύτταρα PC12 σε διάλυµα χωρίς εξωκυττάριο Ca2+. 
 

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει, ότι στην επαγόµενη από την Ε2 αύξηση της 

ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Ca2+ συµβάλλουν τόσο η είσοδος ιόντων Ca2+ από τον 

εξωκυττάριο χώρο µέσω καναλιών ασβεστίου όσο και η απελευθέρωση Ca2+ από τις 

ενδοκυττάριες πηγές.  
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1.2.6. Έλεγχος των επιπέδων cAMP  
 

Καθώς αναφέρθηκε ανωτέρω, ο µεµβρανικός υποδοχέας οιστρογόνων στα κύτταρα 

PC12 βρίσκεται σε αλληλεπίδραση µε πρωτεΐνες G. Οι πρωτεΐνες G ενεργοποιούν την 

αδενυλική κυκλάση, η οποία µετατρέπει το ΑΤΡ παρουσία ιόντων Mg2+ σε cAMP. 

Πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών αποδεικνύουν την αύξηση της ενδοκυττάριας 

συγκέντρωσης cAMP από στεροειδείς ορµόνες, και κυρίως οιστρογόνα, µέσω της 

σύνδεσής τους σε µεµβρανικούς υποδοχείς {Aronica et al., 1994; Kelly and Levin, 

2001; Zhou et al., 1996}.   

Βάσει των ανωτέρω δεδοµένων εξετάσθηκε η µεταβολή της συγκέντρωσης του 

cAMP µετά από επίδραση µε το σύµπλοκο Ε2 -BSA. ∆ιαπιστώθηκε ότι η οιστραδιόλη 

προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης cAMP εντός 5 λεπτών. Η αύξηση αυτή 

αποδόθηκε στη µεσολάβηση του µεµβρανικού υποδοχέα (Σχήµα 1.9).  
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    Σχήµα 1.9 

Σχήµα 1.9.  Επίδραση της Ε2 στη συγκέντρωση cAMP 

Έγινε επίδραση σε κυτταρα µε Ε2-BSA (10-7Μ) σε θρεπτικό χωρίς ορρό για χρονικά διαστήµατα (0-30 
min). Έγινε συλλογή του κυτταροπλασµατικού κλάσµατος και µέτρηση του cAMP µε τη µέθοδο 
[3Η]cAMP Biotrak  Assay .   Τα δεδοµένα  προέκυψαν από το  µέσο όρο  3 πειραµάτων  σε τριπλέτες. O 
αστερίσκος (*) παριστάνει στατιστικώς σηµαντική διαφορά (P<0,05). 
 
 
 
 
1.2.7. Ενεργοποίηση της συνθάσης του νιτρικού οξειδίου (NOS) µέσω των 
πρωτεϊνών PI3K/Akt 
 

Η δράση της E2 στα επίπεδα του Ca2+ και του cAMP αποτελεί την έναρξη της 

ενεργοποίησης µιας σειράς σηµατοδοτικών µονοπατιών, στα οποία εµπλέκεται πλήθος 

πρωτεϊνών. Σε πολλά κυτταρικά συστήµατα έχει αναφερθεί η ενεργοποίηση των 
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πρωτεϊνών PI3K (κινάση της φωσφατίδυλοϊνοσιτόλης 3) και Akt από την E2, οι οποίες 

ακολούθως ενεργοποιούν τη συνθάση του νιτρικού οξειδίου (Nitric Oxide Synthase, 

NOS) {Simoncini et al., 2000; Chambliss and Shaul, 2002}. Στην παρούσα µελέτη 

εξετάσθηκε στα κύτταρα PC12 η επίδραση της  E2 στην ενεργοποίηση των πρωτεϊνών 

PI3K  και Akt, και της NOS.  Τα αποτελέσµατα κλασικών πειραµάτων 

ανοσοαποτύπωσης (Western blot analysis) παρουσιάζονται στο Σχήµα 1.10. 

 

 

. 

                 Σχήµα 1.10 

 

Η πρωτεΐνη ΡΙ3Κ ενεργοποιείται εντός 5 λεπτών (

ακολουθείται χρονικά από τη φωσφορυλίωση της  A

οποίο εκτονώνεται µέσα σε 30 λεπτά (Σχήµα 1.1

επίδραση της E2-BSA στην ενεργότητα της NOS

ενεργοποιεί τη NOS, µε µέγιστη δράση στα 20 λεπ

παρουσιάζει εποµένως η χρονική ακολουθία της επ

 

 

Σχήµα 1.10.  Η επίδραση της Ε2 στη
συγκέντρωση Ca2+ και τη
δραστικότητα των πρωτεϊνών
ΡΙ3Κ/Akt και της NOS.  
A.Τα κύτταρα PC12 επωάσθηκαν σε
θρεπτικό µέσο χωρίς ορρό µε Ε2 (10-

7Μ) παρουσία και απουσία
ICI182,780 (10-6Μ). Τα
αποτελέσµατα για την ενεργοποίηση
της ΡΙ3Κ προέκυψαν από τον
υπολογισµό του λόγου
φωσφορυλιωµένη/µη φωσφορυλι-
ωµένη µορφή, µε κλασικές µεθόδους
ανοσοαποτύπωσης και την ακόλουθη
κανονικοποίηση προς το δείγµα
µάρτυρα (δείγµα σε θρεπτικό µέσο
χωρίς ορρό, χωρίς την επίδραση Ε2).
Η µέτρηση της συγκέντρωσης   Ca2+

έγινε µε χρήση της χρωστικής Fura-2. 
B. Τα κύτταρα PC12 επωάσθηκαν σε
θρεπτικό µέσο χωρίς ορρό µε E2 (10-

7Μ) παρουσία και απουσία
ICI182,780 (10-6Μ). H µέτρηση της
ενεργοποίησης της Akt έγινε µε
κλασικές µεθόδους ανοσοαποτύπωσης
Ο λόγος φωσφορυλιωµένης/µη
φωσφορυλιωµένης πρωτεΐνης
κανονικοποιείται προς το µάρτυρα
(δείγµα χωρίς επίδραση). Για τη
µελέτη της ενεργότητας της NOS
έγινε επίδραση µε Ε2-BSA (10-7Μ) και
τα αποτελέσµατα κανονικοποιήθηκαν
ως προς το δείγµα µάρτυρα. 
Σχήµα 1.10.Α) και η δράση αυτή 

kt στα 10 λεπτά, φαινόµενο το 

0.Β). Επιπλέον, εξετάσθηκε η 

. Η E2-BSA αποδείχθηκε ότι 

τά (Σχήµα 1.10.Β). Ενδιαφέρον 

ίδρασης της οιστραδιόλης στη 
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συγκέντρωση Ca2+ (1,5 – 2 λεπτά), την πρωτεΐνη  PI3K (5 λεπτά), την πρωτεΐνη Akt 

(10 λεπτά) και τελικά τη NOS (20 λεπτά) (Σχήµα 2.8.Α, Β). Η χρονική αυτή διαδοχή, 

πιθανότατα να εξηγείται από τη συµµετοχή αυτών των παραγόντων σε ένα κοινό 

µονοπάτι (Ca2+
 →PI3K →Akt →NOS). Ο αναστολέας του ενδοκυττάριου υποδοχέα 

οιστρογόνων ICI182,780 δεν επηρεάζει αυτή τη δράση της E2 (Σχήµα 1.10.Α,Β), 

υποδεικνύοντας για µία επιπλέον φορά ότι το φαινόµενο δε διεξάγεται µέσω των 

ενδοκυττάριων οιστρογονικών υποδοχέων, αλλά µέσω κάποιου µεµβρανικού υποδοχέα 

διαφορετικής µάλιστα στερεοδοµής.  

Λεπτοµερέστερη ανάλυση της επίδρασης της E2  στη δραστικότητα της NOS 

φανέρωσε ότι η δράση αυτή είναι διφασικής φύσεως. Συγκεκριµένα εµφανίζεται µία 

πρώτη κορυφή στην καµπύλη µεταβολής της ενεργότητας στα 2 λεπτά και µία δεύτερη 

κορυφή στα 20 λεπτά (Σχήµα 1.11.Β).  

Επόµενο στόχο αποτέλεσε να διαλευκανθεί ποιές συγκεκριµένες ισοµορφές της 

NOS ενεργοποιεί η Ε2. Η NOS έχει τρεις ισοµορφές : την ενδοθηλιακή (endothelial, 

eNOS) και τη νευρική (nNOS), η δράση των οποίων εξαρτάται από το Ca2+, και την 

ανεξάρτητη του  Ca2+ ισοµορφή (inducible, iNOS). Τα κύτταρα PC12 εκφράζουν και 

τις τρεις ισοµορφές της NOS {Jang and Surh, 2005; Sheehy et al., 1997}. Για το σκοπό 

αυτό έγινε µέτρηση της ενεργότητας της NOS µετά από επίδραση µε Ε2 για 20 λεπτά 

παρουσία και απουσία του ειδικού αναστολέα των ισοµορφών eNOS και nNOS, L-

NAME, και  παρουσία και απουσία του αναστολέα της ισοµορφής iNOS, ΑΜΤ. (Ας 

σηµειωθεί ότι ο αναστολέας ΑΜΤ καταστέλλει κυρίως την ισοµορφή iNOS, και σε 

πολύ µικρότερο βαθµό τις άλλες δύο ισοµρφές). Έτσι η επώαση των κυττάρων µε τον 

αναστολέα ΑΜΤ επιτρέπει την εξέταση της επίδρασης της οιστραδιόλης στις 

ισοµορφές e/nNOS, ενώ η επώαση µε τον αναστολέα L-NAME µας επιτρέπει να 

ελέγξουµε τη δράση της οιστραδιόλης στην ισοµορφή iNOS. Όπως διαφαίνεται στο 

Σχήµα 1.11.Α, τόσο ο αναστολέας L-NAME όσο και ο ΑΜΤ, καταστέλλουν εν µέρει 

την επίδραση της Ε2 στην ενεργότητα της NOS. Τα δεδοµένα αυτά καταδεικνύουν την 

ενεργοποίηση τόσο των ισοµορφών e/nNOS όσο και της iNOS από την οιστραδιόλη. 

Βάσει βιβλιογραφικών δεδοµένων, τη δράση της οιστραδιόλης µέσω µεµβρανικών 

υποδοχέων ακολουθεί η ενδοκύττωση του συµπλόκου υποδοχέα-στεροειδούς µε 

αποτέλεσµα τον εγκλεισµό του σε µεµβρανικούς σχηµατισµούς caveolae.  H ισοµορφή 

eNOS, η οποία βρίσκεται σε σύνδεση µε αυτούς τους µεµβρανικούς σχηµατισµούς, 

ενεργοποιείται άµεσα εντός πολύ σύντοµου χρονικού διαστήµατος (λίγων λεπτών), ενώ 

η ισοµορφή iNOS, η οποία δεν εντοπίζεται εντός σχηµατισµών caveolae, 
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ενεργοποιείται µε κάποια χρονική καθυστέρηση {Segars and Driggers, 2002}, και σε 

αρκετές περιπτώσεις επάγεται από τις ισοµορφές e/nNOS. Εποµένως, το διφασικό 

πρότυπο ενεργοποίησης της NOS από την Ε2, αποδίδεται πιθανότατα στην 

ενεργοποίηση αρχικά των ισοµορφών e/nNOS (στα 2 λεπτά) και ακολούθως της  iNOS 

(στα 20 λεπτά). Επιπλέον έγινε µελέτη της επίδρασης της E2  συναρτήσει του χρόνου 

(εντός διαστήµατος 2-30 λεπτών) παρουσία και απουσία του αναστολέα της ισοµορφής 

iNOS, AMT (0.1 mM) (Σχήµα 1.11.Β). Όταν γίνεται επώαση των κυττάρων µε τον 

αναστολέα ΑΜΤ, τότε καταστέλλεται µερικώς η επίδραση   της   οιστραδιόλης   στη  

NOS   και   προκύπτει  η   κατώτερη  καµπύλη  του Σχήµατος 1.11Β. Η κατώτερη κα- 
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    Σχήµα 1.11 
Σχήµα 1.11. Η επίδραση της Ε2 στις ισοµορφές της NOS 
Α. Έγινε προεπώαση των κυττάρων PC12 µε τον αναστολέα των ισοµορφών e/n NOS, L-NAME (1mM) 
και τον αναστολέα της ισοµορφής iNOS, AMT (0,1mM) και ακολούθησε επίδραση µε Ε2-BSA (10-7M) 
για 20 λεπτά. Ο αναστολέας ICI182,780 προστέθηκε 1 ώρα πριν την Ε2-BSA σε συγκέντρωση 10-6M. Tα 
αποτελέσµατα προέκυψαν από το µέσο όρο (± τυπικό σφάλµα) 2 πειραµάτων σε διπλέτες. O  αστερίσκος 
(*)   παριστάνει   στατιστικώς σηµαντική διαφορά (P<0,05). Β. Έγινε µέτρηση της ενεργότητας της NOS 
κάτω από επίδραση µε Ε2-BSA (10-7M) συναρτήσει του χρόνου (παριστάνεται µε ■). Η κατώτερη 
καµπύλη, που αντιπροσωπεύει την ενεργότητα των ισοµορφών e/nNOS (●),  προέκυψε µετά από 
αναστολή µε ΑΜΤ (0,1mM), τον αναστολέα της ισοµορφής iNOS. Τα δεδοµένα προέκυψαν από τον 
υπολογισµό του µέσου όρου (± τυπικό σφάλµα) από τα αποτελέσµατα 3 πειραµάτων σε τριπλέτες 
(Ρ<0,05).  
µπύλη παριστά δηλαδή την ενεργότητα των ισοµορφών e/nNOS, ενώ η ανώτερη 

καµπύλη τη συνολική ενεργότητα της NOS. Η διαφορά µεταξύ τους αντιστοιχεί στην 

ενεργότητα της ισοµορφής iNOS.  

Ο αναστολέας του ενδοκυττάριου υποδοχέα οιστρογόνων, ICI182,780, δεν 

αναστρέφει την επίδραση της Ε2 στην ενεργότητα της NOS, προσφέροντας άλλη µία 

απόδειξη ότι η δράση της Ε2 διεξάγεται µέσω ενός µεµβρανικού υποδοχέα, 

διαφορετικού από τον ενδοκυττάριο ER. 
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Σε επόµενο στάδιο, εξετάσθηκε ο ρόλος του συστήµατος PI3K →Akt →NOS στην 

αντιαποπτωτική δράση της οιστραδιόλης. Αρχικά µελετήθηκε ο ρόλος των πρωτεϊνών 

PI3K/Akt. Η προσθήκη του αναστολέα των πρωτεϊνών PI3K/Akt, wortmannin, 

αναστρέφει την ανασταλτική δράση των E2 και E2-BSA στην απόπτωση (Σχήµα 1.12), 

υποδεικνύοντας τη µεσολάβηση αυτού του µονοπατιού στην αντιαποπτωτική δράση 

της οιστραδιόλης στα κύτταρα PC12. 
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                       Σχήµα 1.12 
 
Σχήµα 1.12. Ο ρόλος των πρωτεϊνών ΡΙ3Κ/Akt στην αντιαποπτωτική δράση της Ε2. 
Η µελέτη της απόπτωσης έγινε µε τη µέθοδο του ApoPercentage Assay. Τα αποτελέσµατα προέκυψαν 
από το µέσο  όρο των  αποτελεσµάτων 3  πειραµάτων  σε  τριπλέτες. O  αστερίσκος (*)   παριστάνει   
στατιστικώς σηµαντική διαφορά (P<0,05). 
 
 
 

Τέλος, εξετάσθηκε ο ρόλος της πρωτεΐνης NOS στην αντιαποπτωτική δράση της 

οιστραδιόλης. Η αναστολή της δράσης των ισοµορφών eNOS και nNOS µε προσθήκη 

υψηλής συγκέντρωσης του αναστολέα L-NAME  (2mM), αναστρέφει πλήρως την 

αντιαποπτωτική δράση της οιστραδιόλης, καταδεικνύοντας τη σηµαντική θέση της 

ενεργοποίησης της NOS και την ακόλουθη παραγωγή νιτρικού οξειδίου (ΝΟ) στον 

αντιαποπτωτικό µηχανισµό δράσης της οιστραδιόλης (Σχήµα 1.13). 

 

 

1.2.8. Ενεργοποίηση των µονοπατιών των ΜΑΡ κινασών 
 

Τα οιστρογόνα διεξάγουν τη δράση τους σε µια πληθώρα κυτταρικών συστηµάτων 

µέσω της ενεργοποίησης κινασών. Ιδιαίτερα σηµαντικός στη δράση της οιστραδιόλης 
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στην κυτταρική επιβίωση και απόπτωση είναι ο ρόλος της ενεργοποίησης µέσω 

φωσφορυλίωσης µιας σειράς κινασών επιβίωσης, όπως της πρωτεΐνης  Src, της 

πρωτεϊνικής κινάσης C (Protein kinase C, PKC) και των ΜΑΡ κινασών (Μitogen 

Activated Protein Kinases, MAP kinases) {Driggers and Segars, 2002; Pedram et al., 

2002; Razandi et al., 2000}. Βάσει των ανωτέρω µελετήθηκε η επίδραση της Ε2 στις 

σηµαντικότερες κινάσες που εµπλέκονται στην απόπτωση και την κυτταρική επιβίωση 

στα κύτταρα PC12. Σε καλλιέργεια κυττάρων απουσία ορρού έγινε επίδραση µε Ε2 και 

Ε2-BSA (10-7Μ), ακόλουθη µέτρηση της φωσφορυλιωµένης µορφής των υπό µελέτη 

κινασών και κανονικοποίηση προς το ποσό της ολικής πρωτεΐνης. 
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       Σχήµα 1.13 
 
Σχήµα 1.13. Μεσολάβηση της NOS στην αντιαποπτωτική δράση της E2  
Έγινε µέτρηση της απόπτωσης µε τη µεθοδο του ApoPercentage Assay µετά από επίδραση µε Ε2 και  
Ε2–BSA (10-7M) παρουσία και απουσία του αναστολέα των ισοµορφών e,nNOS, L-NAME (2mM). Τα 
δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο όρο (± τυπικό σφάλµα) των αποτελεσµάτων 3 πειραµάτων σε 
τριπλέτες. O  αστερίσκος (*)   παριστάνει στατιστικώς σηµαντική διαφορά (P<0,05). 
 

 

 

Κινάσες Src-MEK-ERK: Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε Ε2 και Ε2-BSA για 

διαφορετικά χρονικά διαστήµατα (1 έως 60 λεπτά) και µετρήθηκε η φωσφορυλιωµένη 

µορφή της κινάσης Src. Όπως διαφαίνεται στα Σχήµατα 1.14.A και 1.15.Α, 

παρατηρήθηκε µία σηµαντική αύξηση της φωσφορυλίωσης 2 λεπτά µετά τη χορήγηση 

των Ε2 και Ε2-BSA αντιστοίχως, δράση, η οποία επανέρχεται στα επίπεδα του µάρτυρα 

εντός 5 λεπτών.  

Αυτή η γρήγορη (εντός ολίγων λεπτών) δράση  των Ε2 και Ε2-BSA αποτελεί ακόµη 

µία απόδειξη της δράσης της οιστραδιόλης µέσω ενός µεµβρανικού υποδοχέα. Η 
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δράση αυτή δεν καταστέλλεται από τον αναστολέα του ER, ICI 182,780 (Σχήµατα 

1.14.Β και 1.15.Β), αλλά αντιθέτως εξασθενεί παρουσία του αναστολέα των πρωτεϊνών 

G, την τοξίνη του κοκκύτη (PTX) (Σχήµατα 1.14.C και 1.15.C). Ας σηµειωθεί ότι οι 

αναστολείς ICI 182,780 και PTX αφ’ εαυτών δεν επιφέρουν καµία µεταβολή στα 

επίπεδα της φωσφορυλιωµένης Src.  

Η πρωτεΐνη Src βρίσκεται στο εναρκτήριο σηµείο των µονοπατιών των ΜΑΡ 

κινασών, οι οποίες εµπλέκονται σε σηµαντικό βαθµό στον έλεγχο της κυτταρικής 

επιβίωσης και απόπτωσης. Από τις ΜΑΡ κινάσες αρχικά  εξετάσθηκαν οι κινάσες 

MEK1/2 (ΜΑPK/ERK kinase ή MKK) και ERK1/2 (Extracellular signal-regulated 

protein kinases 1 and 2, ERK1,2). Είκοσι λεπτά µετά από τη χορήγηση Ε2 και Ε2-BSA, 

επήλθε µία έντονη (2,5 φορές) αύξηση της φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνών MEK1/2, 

όπως φαίνεται στα Σχήµατα 1.14.Α και 1.15.Α, αντίστοιχα, η οποία επανέρχεται στα 

βασικά επίπεδα µετά από 30 λεπτά.  

Για µία επιπλέον φορά, ο αναστολέας του ER ICI 182,780, δεν αναστέλλει τη 

δράση της οιστραδιόλης, εν αντιθέσει µε την τοξίνη του κοκκύτη, η οποία προκαλεί 

πλήρη αναστολή αυτής της δράσης (Σχήµατα 1.14.Β,C και 1.15.Β.,C,αντίστοιχα). 

Καθίσταται εποµένως σαφές, ότι η ενεργοποιήση της ΜΕΚ διεξάγεται µέσω της 

ενεργοποίησης ενός µεµβρανικού υποδοχέα, ο οποίος βρίσκεται σε σύνδεση µε 

πρωτεΐνες G.  

Με σκοπό να εξετασθεί ο ρόλος της πρωτεΐνης MEK στην αντιαποπτωτική δράση 

της οιστραδιόλης, έγινε µέτρηση της απόπτωσης µετά από επίδραση µε οιστραδιόλη 

παρουσία και απουσία του αναστολέα των πρωτεϊνών ΜΕΚ1/2, PD 98059 (10 µM). Ο 

αναστολέας  PD 98059 ελαττώνει την προκαλούµενη από τις Ε2 και Ε2-BSA αναστολή 

της απόπτωσης των κυττάρων PC12 (Σχήµατα 1.14.D και 1.15.D, αντίστοιχα), 

καταδεικνύοντας τη διαµεσολάβηση της πρωτεΐνης MEK στην αντιαποπτωτική δράση 

της οιστραδιόλης.  

Στη συνέχεια, µελετήθηκε η πιθανή επίδραση της Ε2 και της Ε2-BSA στην 

ενεργοποίηση της κινάσης ERK, η οποία ακολουθεί την πρωτεΐνη MEK στο 

σηµατοδοτικό µονοπάτι των ΜΑΡ κινασών. Όπως διαφαίνεται στα Σχήµατα 1.14.A και 

1.15.A, οι  Ε2 και Ε2-BSA επάγουν τη φωσφορυλίωση των ERK1/2 εντός 30 λεπτών 

(1,8 και 2,0 φορές, αντιστοίχως). 
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Σχήµα 1.14 

Σχήµα 1.14. Ενεργοποίηση των
πρωτεϊνών Src, MEK, ERK και
της p38 MAP κινάσης, από την
Ε2 και ο ρόλος τους στην αντι-
αποπτωτική δράση της Ε2 
 
Α.-C. Σε κύτταρα PC12 έγινε
επίδραση µε Ε2 (10-7Μ) και 10-6Μ
M ICI 182,780 (B), ή E2

 
και 100

ng/ml τοξίνης του κοκκύτη
(pertussis toxin, PTX) σε µέσο
χωρίς ορρό. C. Τα δεδοµένα
προέκυψαν από το µέσο όρο (±
τυπικό σφάλµα) αποτελεσµάτων
3 πειραµάτων κλασικής
ανοσοαποτύπωσης και
κανονικοποιήθηκαν ως προς το
µάρτυρα (δείγµα χωρίς την
επίδραση της E2 ). D. Μέτρηση
της απόπτωσης µε τη µέθοδο του
ApoPercentage Assay µετά από
24ωρη επίδραση µε 10-7Μ Ε2,
παρουσία ή απουσία  ICI 182,780
10-6Μ, PTX 100ng/ml, SB203580
10µM, PD98059 10µM. Τα
δεδοµένα προέκυψαν από 3
πειράµατα (τριπλέτες) κι
εκφράσθηκαν ως % ποσοστό του
δείγµατος µάρτυρα (δείγµα σε
µέσο χωρίς ορρό και χωρίς την
επίδραση της E2).  O  αστερίσκος
(*)   παριστάνει   στατιστικώς
σηµαντική διαφορά (P<0,05). 
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Σχήµα 1.15 

 
 

 

Σχήµα 1.15. Μελέτη της
ενεργοποίησης των πρωτεϊνών
Src, MEK, ERK, και της p38
MAP κινάσης, κάτω από την
επίδραση Ε2-BSA, και του
ρόλου τους στην αντι-
αποπτωτική δράση της Ε2-BSA
Α.-C. Σε κύτταρα PC12 έγινε
επίδραση µε Ε2-BSA (10-7Μ) και
10-6M ICI 182,780 (B), ή Ε2-BSA
και 100 ng/ml pertussis toxin
(PTX) σε µέσο χωρίς ορρό C. Τα
δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο
όρο (± τυπικό σφάλµα)
αποτελεσµάτων 3 διαφορετικών
πειραµάτων κλασικής ανοσο-
αποτύπωσης και κανονικοποιή-
θηκαν ως προς το µάρτυρα
(δείγµα χωρίς την επίδραση της
E2). D. Μέτρηση της απόπτωσης
µε τη µέθοδο του ApoPercentage
kit µετά από 24ωρη επίδραση µε
10-7Μ Ε2-BSA, παρουσία ή
απουσία  ICI 182,780 10-6Μ, PTX
100ng/ml; SB203580 10µM;
PD98059 10µM. Τα δεδοµένα
προέκυψαν από το µέσο όρο (±
τυπικό σφάλµα) αποτελεσµάτων
3 διαφορετικών πειραµάτων σε
τριπλέτες κι εκφράσθηκαν ως %
ποσοστό του δείγµατος µάρτυρα
(δείγµα σε µέσο χωρίς ορρό). O
αστερίσκος (*)   παριστάνει
στατιστικώς σηµαντική διαφορά
(P<0,05). 
Es-BSA+PD

*
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Όπως και στην περίπτωση των κινασών Src και MEK1/2, το αντι-οιστρογόνο ICI 

182,780 δεν αναστέλλει αυτό το φαινόµενο (Σχήµατα 1.14Β και 1.15Β, αντίστοιχα για 

τις Ε2 και Ε2-BSA), σε αντίθεση µε την τοξίνη του κοκκύτη, η οποία το καταστέλλει 

(Σχήµατα 1.14.C και 1.15.C).  Η χρονική ακολουθία της ενεργοποίησης των κινασών 

Src, MEK1/2 και ERK1/2 στα κύτταρα PC12, βρίσκεται σε συµφωνία µε το µονοπάτι 

Src→MEK1/2→ERK1/2, το οποίο συναντάται σε πλήθος κυτταρικών συστηµάτων.  

p38 MAP κινάση: Καθώς αναφέρθηκε ανωτέρω, η οιστραδιόλη επάγει την 

ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης µε ακόλουθη παραγωγή cAMP. Συνήθως η 

αύξηση των επιπέδων του cAMP σηµατοδοτεί την ενεργοποίηση των ΜΑΡ κινασών, 

µέσω της ενεργοποίησης της πρωτεϊνικής κινάσης Α (Protein kinase A, ΡΚΑ) {Cho et 

al., 2003; Klinger et al., 2002; Waltereit and Weller, 2003; Yamaguchi et al., 2003}. Ως 

εκ τούτου επόµενο στόχο αποτέλεσε να διαλευκανθεί εάν η οιστραδιόλη επάγει την 

ενεργοποίηση της p38 MAP κινάσης µέσω της ενεργοποίησης µεµβρανικών 

υποδοχέων στα κύτταρα PC12. Καθώς παρουσιάζεται στα Σχήµατα 1.14.Α και 1.15.Α, 

η Ε2 και η Ε2-BSA επάγουν τη φωσφορυλίωση της p38 MAP κινάσης µε µέγιστη 

δράση (2,2 και 2,1 φορές εν συγκρίσει µε το µάρτυρα, αντιστοίχως) στα 30 λεπτά. Η 

δράση αυτή εξαφανίζεται παρουσία του αναστολέα των πρωτεϊνών G, της τοξίνης του 

κοκκύτη (Σχήµατα 1.14.C και 1.15.C). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η δράση της Ε2-BSA 

στην ενεργοποίηση της  p38 MAP κινάσης φθάνει σε πλατώ στα 30 λεπτά, εν αντιθέσει 

µε τη δράση της Ε2, η οποία συνεχίζει µία ανοδική πορεία για 60 λεπτά µετά τη 

χορήγηση. Αυτό το πρότυπο δράσης της Ε2, ερµηνεύεται βάση της δράσης της Ε2 µέσω 

και του ενδοκυττάριου υποδοχέα οιστρογόνων, ο οποίος ενεργοποιείται µε κάποια 

χρονική καθυστέρηση µετά το µεµβρανικό υποδοχέα. Εφόσον δεσµευθεί η Ε2 στο 

µεµβρανικό υποδοχέα ενεργοποιούνται σηµατοδοτικά µονοπάτια, τα οποία καταλήγουν 

στον έλεγχο της ενεργότητας ΜΑΡ κινασών, και µεταξύ αυτών και της p38 MAP 

κινάσης {Migliaccio et al., 1996}. Προσθήκη του αναστολέα της p38 MAP κινάσης, 

SB 203580 (10 µM), αναστέλλει τη δράση των Ε2 και Ε2-BSA στην απόπτωση 

(Σχήµατα 1.14.Ε και 1.15.Ε).  

Επιπλέον, η ενεργοποίηση της p38 MAP κινάσης και των κινασών ΕRK1/2, 

συµβαίνει σχεδόν την ίδια χρονική στιγµή µετά τη χορήγηση των Ε2 και Ε2-BSA. Ως εκ 

τούτου, πιθανόν η ενεργοποίηση των ERK1/2 και p38 να γίνεται µέσω δύο 

διαφορετικών µονοπατιών, µε κοινό όµως σηµείο έναρξης το µεµβρανικό υποδοχέα, τα 

οποία πιθανόν να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Για να εξακριβωθεί µία πιθανή 

αλληλεπίδραση των δύο µονοπατιών, εξετάσθηκε η ενεργοποίηση των ERK1/2 από τις 
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Ε2 και Ε2-BSA παρουσία και απουσία του ειδικού αναστολέα της p38 ΜΑΡ κινάσης,   

SB 203580. 

        
               Σχήµα 1.16  
Σχήµα 1.16. Ενεργοποίηση των πρωτεϊνών ERK1/2 από την οιστραδιόλη  

Έγινε επώαση των κυττάρων PC12 µε Ε2 ή Ε2-BSA (10-7Μ) παρουσία ή απουσία  ICI 182,780 (10-6Μ), 
του αναστολέα της  ΜΑΡ κινάσης SB 203580 10µM και  του αναστολέα της πρωτεΐνης ΜΕΚ1/2 PD 
98,059 10µM για 30 λεπτά. Τα δεδοµένα µέτρησης της φωσφορυλιωµένης µορφής της πρωτεΐνης ERK 
προέκυψαν από πειράµατα κλασικής ανοσοαποτύπωσης. Ακολούθησε υπολογισµός του µέσου όρου (± 
τυπικό σφάλµα) των αποτελεσµάτων 3 πειραµάτων και κανονικοποίηση ως προς το µάρτυρα (δείγµα 
χωρίς ορρό). O αστερίσκος (*)   παριστάνει   στατιστικώς σηµαντική διαφορά (P<0,05). 
 

  
Παρουσία του αναστολέα, ελαττώνεται σηµαντικά η επίδραση της οιστραδιόλης στις 

ERK1/2, προτείνοντας την διαµεσολάβηση της p38 ΜΑΡ κινάσης στην ενεργοποίηση 

των πρωτεϊνών ERK1/2 από  την οιστραδιόλη (Σχήµα 1.16).    
 
 
1.2.9. Έλεγχος της ενεργότητας των µελών της οµάδας της πρωτεΐνης Bcl-2  
 

Καθοριστικό ρόλο στο µηχανισµό της απόπτωσης κατέχουν οι πρωτεΐνες της 

οµάδας πρωτεϊνών Bcl-2. Η οµάδα των πρωτεϊνών Bcl-2 διαδραµατίζει πολύ 

σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση του κυτταρικού θανάτου και της απόπτωσης. Τα µέλη της 

διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε την προ- ή αντιαποπτωτική τους δράση. 

Τα σπουδαιότερα αντιαποπτωτικά µέλη είναι οι πρωτεΐνες Bcl-2 και Bcl-xL, ενώ οι 

σηµαντικότεροι εκπρόσωποι της οµάδας µε προαποπτωτική δράση είναι οι πρωτεΐνες 

Bax, Bad και Bid. Οι προαποπτωτικές πρωτεΐνες εισέρχονται στα µιτοχόνδρια, όπου 
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εντοπίζονται στην εσωτερική πλευρά της εξωτερικής µεµβράνης, προκαλώντας την 

καταστροφή της µιτοχονδριακής µεµβράνης. Αυτό προκαλεί την έξοδο του 

κυτοχρώµατος c από τα µιτοχόνδρια και την ενεργοποίηση των κασπασών, οι οποίες 

οδηγούν το κύτταρο σε απόπτωση. Αντιθέτως, οι αντιαποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2 

αλληλεπιδρούν µε τις προαποπτωτικές πρωτεΐνες, αναστέλλοντας την είσοδο των 

τελευταίων στα µιτοχόνδρια, προστατεύοντας ως εκ τούτου τελικά τα κύτταρα από την 

απόπτωση {Tamuraa et al., 2004}.  

Πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών αποδεικνύουν την επίδραση της οιστραδιόλης 

στις  πρωτεΐνες της οµάδας της Bcl-2 {Kelly and Levin, 2001; Gollapudi and Oblinger, 

2001}. Στην παρούσα έρευνα εξετάσθηκε η δράση της οιστραδιόλης στην  

αντιαποπτωτική πρωτεΐνη Bcl-2 και την προαποπτωτική Bad µέσω της ενεργοποίησης 

µεµβρανικών υποδοχέων. Επίδραση µίας ώρας µε Ε2-BSA επιφέρει σηµαντική αύξηση 

στα επίπεδα της πρωτεΐνης Bcl-2, η οποία συνοδεύεται από µία παράλληλη µείωση στα 

επίπεδα της πρωτεΐνης Bad.  Η αναλογία των επιπέδων Bcl-2/Bad παρουσιάζεται στο 

Σχήµα 1.17, όπου φαίνεται µια αύξηση κατά 19,5 φορές σε σύγκριση µε το µάρτυρα 

(δείγµα χωρίς την επίδραση Ε2-BSA σε µέσο χωρίς ορρό).  
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            Σχήµα 1.17 
Σχήµα 1.17. Επίδραση της Ε2-BSA στα επίπεδα των πρωτεϊνών Bcl-2 και Bad.  
Τα κύτταρα PC12 επωάζονται σε µέσο χωρίς ορρό µε Ε2-BSA (10-7Μ) παρουσία και απουσία ICI 
182,780 (10-6Μ) και PTX (100 ng/ml). Στις 6 ώρες (µαύρες µπάρες) και στις 12 ώρες (γκρι µπάρες) 
συλλέγεται το κυτταρόπλασµα και µετρώνται τα επίπεδα των πρωτεϊνών Bcl-2 και Bad µε κλασική 
µέθοδο ανοσοαποτύπωσης (Western blot assay). Ο λόγος Bcl-2/Bad χρησιµεύει ως δείκτης της 
απόπτωσης. Τα δεδοµένα προέκυψαν από τον υπολογισµό του µέσου όρου (± τυπικό σφάλµα) των 
αποτελεσµάτων 3 πειραµάτων. O αστερίσκος (*)   παριστάνει   στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
(P<0,05). 
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Μετά από 12ωρη επίδραση µε Ε2-BSA  η αύξηση του λόγου Bcl-2/Bad  έχει 

µειωθεί (4,7 φορές µεγαλύτερος από αυτόν του µάρτυρα), αλλά παραµένει στατιστικώς 

σηµαντική. Καθώς φαίνεται στο Σχήµα 1.17, η συνεπίδραση µε Ε2-BSA και τον 

αναστολέα  ICI 182,780 (10-6Μ) δεν επηρεάζει το φαινόµενο, υποδεικνύοντας ένα 

µηχανισµό ελέγχου των πρωτεΐνών Bcl-2 και Bad  ανεξάρτητο του ενδοκυττάριου 

υποδοχέα ER. Αντιθέτως, ο αναστολέας των πρωτεϊνών G, PTX (100 ng/ml), 

καταστέλλει την επαγωγική δράση της Ε2-BSA  στο λόγο των πρωτεϊνών Bcl-2/Bad, 

γεγονός που αποτελεί µία επιπλέον ένδειξη της δράσης µέσω ενός µεµβρανικού 

υποδοχέα συνδεδεµένου µε πρωτεΐνες  G.  
 
 
 
 
1.2.10. Ενεργοποίηση των µεταγραφικών παραγόντων ΝFκB και CREB 
 

Η κυτταροπροστατευτική δράση της οιστραδιόλης στα κύτταρα PC12 µέσω του 

µεµβρανικού υποδοχέα διεξάγεται µέσω του  ελέγχου των επιπέδων των πρωτεϊνών της 

οικογένειας της πρωτεΐνης  Bcl-2. ∆ύο εκ των σηµαντικότερων παραγόντων 

µεταγραφής, οι οποίοι ελέγχουν τη µεταγραφή των γονιδίων των Bcl-2 πρωτεϊνών είναι 

ο CREB (cAMP Responsive Element Binding Protein) και ο  NFκΒ (Nuclear Factor 

kappa B) {Riccio et al., 1999; Tamatani et al., 1999}. Αµφότεροι κατέχουν ουσιαστικό 

ρόλο σε νευροπροστατευτικούς µηχανισµούς σε πολλούς κυτταρικούς τύπους, 

συµπεριλαµβανοµένων των κυττάρων PC12, ενεργοποιούνται δε από πολλές κινάσες 

επιβίωσης, επί παραδείγµατι από τις ΜΑΡ κινάσες MEK/ERK {Mattson, 2000; 

Mattson et al., 2000; Mori et al., 2001; Riccio et al., 1999; Tamatani et al., 1999}. Στην 

παρούσα µελέτη εξετάσθηκε η επίδραση της Ε2-BSA στη δραστικότητα αυτών των δύο 

µεταγραφικών παραγόντων. Όπως φαίνεται στα Σχήµατα 1.18 και 1.19 , και οι δύο 

αυτοί µεταγραφικοί παράγοντες ενεργοποιούνται από την Ε2-BSA.  

Η Ε2-BSA επάγει σηµαντικά τη φωσφορυλίωση του CREB, η οποία διπλασιάζεται 

εν συγκρίσει µε το δείγµα µάρτυρα (σε µέσο χωρίς ορρό) (Σχήµα 1.18). Αυτή η δράση 

της Ε2-BSA  δεν αναστρέφεται παρουσία του αντι-οιστρογόνου ICI 182,780, γεγονός 

που υποστηρίζει µια δράση ανεξάρτητη του ενδοκυττάριου υποδοχέα της 

οιστραδιόλης.  Επιπλέον, εξετάσθηκε η πιθανή µεσολάβηση του συστήµατος ΡΙ3Κ/Akt 

στην ενεργοποίηση του CREB από την Ε2-BSA. Για το σκοπό αυτό έγινε συνεπώαση 

της Ε2-BSA  µε τον αναστολέα των ΡΙ3Κ /Akt, wortmannin. Παρουσία wortmannin δεν 

καταστέλλεται η επαγωγική επίδραση της Ε2-BSA στον CREB, υποδεικνύοντας ότι οι 
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πρωτεΐνες PKB/Akt δεν εµπλέκονται στον έλεγχο του  CREB  από την Ε2-BSA. 

Αντιθέτως, οι αναστολείς της πρωτεΐνης ΜΕΚ1/2, PD 98059, και της p38 MAPΚ, SB 

203580, αναστρέφουν πλήρως την επαγόµενη από την Ε2-BSA φωσφορυλίωση του 

CREB, καταδεικνύοντας τη µεσολάβηση των δύο αυτών µονοπατιών των ΜΑΡ 

κινασών στην ενεργοποίηση του παράγοντα CREB από την οιστραδιόλη µέσω 

µεµβρανικού υποδοχέα.  
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                  Σχήµα 1.18 

Σχήµα 1.18. Επίδραση της Ε2-BSA στη φωσφορυλίωση του µεταγραφικού παράγοντα CREB   

Τα κύτταρα PC12 επωάζονται µε Ε2-BSA (0,1µM) σε θρεπτικό χωρίς ορρό για 3 ώρες παρουσία ή 
απουσία των αναστολέων wortmannin (1µΜ), SB 203,580 (10µM), PD 98,059 (10µM) ή L-NIO 0,1 
mM. Ακολουθεί αποµόνωση του κυτταροπλάσµατος και µετρώνται τα επίπεδα της φωσφορυλιωµένης 
πρωτεΐνης CREB µε κλασική µέθοδο ανοσοαποτύπωσης. Γίνεται κανονικοποίηση προς την ολική 
πρωτεΐνη CREB και υπολογίζεται ο λόγος προς το δείγµα µάρτυρα (δείγµα µε ορρό, χωρίς την επίδραση 
της Ε2-BSA). O αστερίσκος (*)   παριστάνει   στατιστικώς σηµαντική διαφορά (P<0,05). 

 

Τέλος, ο γενικός αναστολέας της συνθάσης του νιτρικού οξειδίου (NOS), ο 

αναστολέας L-NIO (0.1 mM), µηδενίζει την επίδραση της  Ε2-BSA στη 

φωσφορυλίωση του CREB (Σχήµα 1.18), καταδεικνύοντας τη µεσολάβηση της NOS 

στην ενεργοποίηση του παράγοντα CREB.  
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                 Σχήµα 1.19 

Σχήµα 1.19. Mετατόπιση της υποµονάδας p65 του NFκΒ στον πυρήνα 

Τα κύτταρα PC12 επωάζονται µε Ε2-BSA (0,1µM) σε θρεπτικό χωρίς ορρό για µία ώρα παρουσία ή 
απουσία των αναστολέων wortmannin (1µΜ), SB 203,580 (10µM), PD 98,059 (10µM). Κατόπιν, γίνεται 
συλλογή του κυτταροπλασµατικού και του πυρηνικού κλάσµατος και µέτρηση των επιπέδων της 
υποµονάδας p65 στα δύο κλάσµατα µε κλασική µέθοδο ανοσοαποτύπωσης. Τα αποτελέσµατα 
εκφράζονται ως ο λόγος της ποσότητας της πυρηνικής προς την κυτταροπλασµατική υποµονάδα p65 και 
προέκυψαν από το µέσο όρο (± τυπικό σφάλµα) δύο πειραµάτων σε διπλέτες. O αστερίσκος (*)   
παριστάνει   στατιστικώς σηµαντική διαφορά (P<0,05). 
 

Εκτός από τον παράγοντα CREB, ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην επιβίωση των 

κυττάρων PC12 διαδραµατίζει ο µεταγραφικός παράγοντας NFκB. Η Ε2-BSA επάγει 

την ενεργοποίηση του NFκΒ, η οποία τελείται δια της µετακίνησης της υποµονάδας 

p65 του NFκΒ από το κυτταρόπλασµα στον πυρήνα. Καθώς φαίνεται στο Σχήµα 1.19, 

η Ε2-BSA επάγει αυτήν τη µετακίνηση. Παρουσία ορρού, οι συγκεντρώσεις του 

παράγοντα NFκΒ στο κυτταρόπλασµα και τον πυρήνα κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα 

και ο λόγος τους είναι : πυρηνικός NFκΒ/κυτταροπλασµατικός NFκΒ :  1,2±0.05. 

Αντιθέτως, σε συνθήκες έλλειψης ορρού 4,5 φορές µεγαλύτερη ποσότητα NFκΒ 

εντοπίζεται στο κυτταρόπλασµα και ο λόγος πυρηνικού NFκΒ/κυτταροπλασµατικού 

NFκΒ µειώνεται έντονα (0,22 ±0.02). Επώαση των κυττάρων µε Ε2-BSA προκαλεί 

ιδιαίτερα έντονη αύξηση του λόγου πυρηνικού NFκΒ/κυτ/κού NFκΒ (18,1 φορές εν 

συγκρίσει µε τα δείγµατα χωρίς ορρό), ο οποίος ξεπερνά κατά 3,3 φορές τα επίπεδα 

των δειγµάτων υπό την παρουσία ορρού.  
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      Σχήµα 1.20 
Σχήµα 1.20. Ο ρόλος του παράγοντα NFκΒ στην αντιαποπτωτική δράση της Ε2-BSA 
Τα κύτταρα PC12 επωάζονται σε µέσο χωρίς ορρό µε Ε2-BSA (0,1µM) παρουσία και απουσία του 
αναστολέα του NFκΒ, SN50 (10-6M) για 24 και 48 ώρες (µαύρες και γκρι µπάρες, αντιστοίχως) και 
µετράται η απόπτωση µε τη µέθοδο του ApoPercentage Assay. O αστερίσκος (*)   παριστάνει   
στατιστικώς σηµαντική διαφορά (P<0,05). 
 

Με σκοπό να κατανοηθούν τα σηµατοδοτικά µονοπάτια, που οδηγούν στην 

ενεργοποίηση του NFκΒ, έγινε επίδραση µε Ε2-BSA παρουσία των αναστολέων των 

πρωτεϊνών Akt, p38 MAPK και ERK (Wortmannin, SB203580 και PD98059, 

αντίστοιχα). Οι αναστολείς και των τριών αυτών σηµατοδοτικών πρωτεϊνών επιφέρουν 

αναστολή της δράσης της Ε2-BSA στη µετατόπιση της υποµονάδας p65 προς τον 

πυρήνα (Σχήµα 1.19), υποδεικνόυντας ότι οι πρωτεΐνες Akt, p38 MAPK και ERK 

µεσολαβούν στην ενεργοποίηση του παράγοντα NFκΒ από την Ε2 µέσω µεµβρανικών 

υποδοχέων. 

Τέλος, ερευνήθηκε ο ρόλος του µεταγραφικού παράγοντα NFκΒ στην αναστολή 

της απόπτωσης από την οιστραδιόλη. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης της απόπτωσης 

µετά από επίδραση µε Ε2-BSA παρουσία του αναστολέα του παράγοντα NFκΒ, SN50 

(1 µM) (Σχήµα 1.20) (ο οποίος αναστέλλει τη µεταφορά της υποµονάδας p65 του 

ΝFκΒ στον πυρήνα), υποδεικνύουν την ουσιαστική διαµεσολάβηση του  NFκΒ στην 

αντιαποπτωτική δράση της οιστραδιόλης µέσω µεµβρανικών οιστρογονικών 

υποδοχέων, εφόσον ο αναστολέας  SN50 αναστρέφει πλήρως το φαινόµενο. 
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1.2.11. Η αντιοξειδωτική δράση της οιστραδιόλης και η προστασία της 
µιτοχονδριακής µεµβράνης 
 

Κατά τον ενδογενή µηχανισµό η απόπτωση (intrinsic or mitochondrial apoptosis) 

δε διεξάγεται µέσω της ενεργοποίησης υποδοχέων κυτταρικού θανάτου (death 

receptor-dependent pathway or extrinsic apoptosis), αλλά µέσω της καταστροφής της 

µεµβράνης των µιτοχονδρίων και της επακόλουθης αύξησης των επιπέδων ελευθέρων 

ριζών οξυγόνου, που οδηγούν σε οξειδωτικό στρες.  

 
                  Σχήµα 1.21  
 
Σχήµα 1.21. Η επίδραση της E2-BSA (10-7M) στο δυναµικό της µιτοχονδριακής µεµβράνης (∆Ψm) 
και στη συγκέντρωση ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ROS)  
Τα κύτταρα PC12 επωάστηκαν σε συνθήκες έλλειψης ορρού απουσία (●, ενιαία γραµµή) και παρουσία 
(■, διακεκοµµένη γραµµή) E2-BSA (10-7M) για διαφορετικά χρονικά διαστήµατα (0-24 ωρών). Τα 
κύτταρα βάφονται µε τη χρωστική ροδαµίνη 123 για τη µέτρηση του δυναµικού της µιτοχονδριακής 
µεµβράνης (∆Ψm) ή µε διυδροροδαµίνη, για τη µέτρηση των επιπέδων των  ROS, και ακολούθως 
γίνεται κυτταροµετρία ροής. Τα δεδοµένα είναι τα αποτελέσµατα ενός αντιπροσωπευτικού πειράµατος, 
το οποίο επαναλήφθηκε επιπλέον δύο φορές. Ο αστερίσκος (*) καταδεικνύει στατιστικώς σηµαντικές 
διαφορές (p<0,05).  
 

Σηµαντικό φαινόµενο στη διαδικασία της ενδογενούς απόπτωσης είναι η 

µετατόπιση της προαποπτωτικής πρωτεΐνης Bax στη µιτοχονδριακή µεµβράνη και η 

συνακόλουθη απελευθέρωση κυτοχρώµατος c από το εσωτερικό των µιτοχονδρίων, η 
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οποία συνοδεύεται από την καταστροφή της συνέχειας της µιτοχονδριακής µεµβράνης  

και την ελάττωση του φυσιολογικού δυναµικού της (∆Ψm).  

Στην παρούσα µελέτη εξετάσθηκε εάν η αντιαποπτωτική δράση της οιστραδιόλης 

µέσω µεµβρανικών υποδοχέων στα κύτταρα PC12, διεξάγεται µέσω της προστασίας 

της µιτοχονδριακής µεµβράνης και ως εκ τούτου της µιτοχονδριακής λειτουργίας. 

Πράγµατι, µέτρηση του δυναµικού της µιτοχονδριακής µεµβράνης καταδεικνύει ότι η 

E2-BSA (10-7Μ) µετά από τρίωρη επώαση αυξάνει τα επίπεδα του µιτοχονδριακού 

δυναµικού εν συγκρίσει µε το δείγµα σε µέσο χωρίς ορρό και απουσία E2-BSA (Σχήµα 

1.21.Α).  

Επιπλέον µετρήθηκε η συγκέντρωση των ελεύθερων ριζών οξυγόνου (Reactive 

Oxygen Species, ROS) στο κυτταρόπλασµα των κυττάρων PC12 µετά από την 

επίδραση µε E2-BSA (10-7Μ) σε καλλιέργεια σε µέσο χωρίς ορρό. Οι συνθήκες 

στέρησης ορρού προκαλούν σηµαντική αύξηση των επιπέδων των ελεύθερων ριζών 

οξυγόνου, ιδιαίτερα µετά από χρονικό διάστηµα 12 ωρών. Αυτή η αύξηση των ROS 

καταστέλλεται παρουσία E2-BSA (Σχήµα 1.21.Β). 
 
 
1.3.Συζήτηση 
 

Τα οιστρογόνα εµφανίζουν πλειοτροπικές δράσεις στη λειτουργία του νευρικού 

συστήµατος. Πέραν της ευρέως µελετηµένης ενδοκρινούς και νευροενδοκρινούς τους 

δράσης, δεδοµένα αναφέρουν την παρουσία των οιστρογόνων και των αντίστοιχων 

υποδοχέων τους (ER) σε µια σειρά διαφορετικών δοµών του ΚΝΣ {McEwen, 1992; 

McEwen, 2001}. Καθώς η πλειοψηφία των δράσεων της οιστραδιόλης στο ΚΝΣ επάγει 

την κυτταρική επιβίωση, τα οιστρογόνα έχουν προταθεί ότι δρουν ως 

νευροπροστατευτικοί παράγοντες {Garcia-Segura, 2001}. Οι µηχανισµοί  της 

νευροπροστατευτικής δράσης των οιστρογόνων δεν έχουν διαλευκανθεί πλήρως, 

κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας των δοµών και δράσεων του ΚΝΣ. Ως εκ τούτου, 

αναζητώνται απλούστερα κυτταρικά πειραµατικά συστήµατα, στα οποία να µπορεί να 

µελετηθεί και να χαρακτηρισθεί ο µηχανισµός διεξαγωγής της νευροπροστασίας από 

τα οιστρογόνα. Τα πειραµατικά αυτά µοντέλα περιλαµβάνουν κυτταρικές σειρές, 

αποµονωµένες από συγκεκριµένα τµήµατα του νευρικού συστήµατος διαφορετικών 

ειδών. Ένα τέτοιο κυτταρικό µοντέλο είναι τα κύτταρα της σειράς PC12,  προερχόµενα 

από το µυελό των επινεφριδίων, τα οποία είναι νευρικής προέλευσης και τµήµα του 

συµπαθητικού νευρικού συστήµατος. Εκφράζουν δε ένα νευροεπιθηλιακό φαινότυπο, 
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διατηρώντας τη δυνατότητα διαφοροποίησής τους σε νευρικά κύτταρα και 

χρησιµοποιούνται εποµένως ευρέως στη µελέτη της φυσιολογίας του συµπαθητικού 

νευρικού συστήµατος {Greene, 1978; Greene and Tischler, 1982; Venihaki et al., 

1997}.  Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε εποµένως αυτό το κυτταρικό µοντέλο 

για τη διαλεύκανση του νευροπροστατευτικού ρόλου της Ε2 στην απόπτωση, η οποία 

επάγεται µε καλλιέργεια των κυττάρων σε συνθήκες έλλειψης ορρού. Η Ε2 αναστέλλει 

την επαγόµενη από τη στέρηση ορρού απόπτωση, ενώ η τεστοστερόνη και η 

προγεστερόνη δεν εµφανίζουν ανάλογη νευροπροστατευτική δράση. Η 

κυτταροπροστατευτική δράση της Ε2 δεν καταστέλλεται από τον ανταγωνιστή του 

ενδοκυττάριου υποδοχέα οιστρογόνων, ICI 182,870, υποδηλώνοντας τη δράση της Ε2 

µέσω ενός µηχανισµού ανεξάρτητου από τον ενδοκυττάριο υποδοχέα οιστρογόνων. 

Επιπλέον, το σύµπλοκο της  Ε2 µε BSA, παρά την αδυναµία του να διαπεράσει 

κυτταρική µεµβράνη, εµφανίζει παρόµοια αντιαποπτωτική δράση, γεγονός το οποίο 

καταδεικνύει την πιθανή δράση της Ε2 µέσω ενεργοποίησης µιας µεµβρανικής δράσης. 

Πράγµατι, στα κύτταρα PC12 ανιχνεύθηκαν ειδικοί µεµβρανικοί υποδοχείς για την Ε2.  

 Ολοένα και αυξανόµενος αριθµός πειραµατικών δεδοµένων αναφέρει την ύπαρξη 

ενός επιπλέον µηχανισµού δράσης των στεροειδών ορµονών, διαφορετικού από τον 

κλασικό µηχανισµό δράσης µέσω ενδοκυττάριων υποδοχέων. Ο µηχανισµός αυτός 

αφορά δράσεις των στεροειδών µε µικρό χρόνο υστέρησης και αποδίδεται στην 

ενεργοποίηση υποδοχέων στεροειδών εντοπισµένων στην πλασµατική µεµβράνη, οι 

οποίοι είναι συχνά διαφορετικοί από τους κλασικούς ενδοκυττάριους υποδοχείς. 

Μεµβρανικοί υποδοχείς έχουν αναφερθεί σε κύτταρα που εκφράζουν ή όχι 

ενδοκυττάριους υποδοχείς στεροειδών {Brann et al., 1995; Wehling, 1997} και για 

όλες τις κατηγορίες στεροειδών ορµονών, συµπεριλαµβανοµένων της τεστοστερόνης, 

της οιστραδιόλης, της προγεστερόνης, της DHEA και των γλυκοκορτικοειδών {Benten 

et al., 1999b; Benten et al., 2004; Kampa et al., 2002; Kelly and Levin, 2001; 

Falkenstein et al., 1999; Berthois et al., 1986; Monje and Boland, 1999; Pietras and 

Szego, 1980; Schaeffer et al., 1980; Zheng and Ramirez, 1997}. Η δράση µέσω 

µεµβρανικών υποδοχέων ενεργοποιεί µία σειρά σηµατοδοτικών µονοπατιών, που 

καταλήγουν στον έλεγχο διαφόρων κυτταρικών λειτουργιών, όπως της 

αναδιοργάνωσης του κυτταροσκελετού, της έκκρισης, της µεταγραφής γονιδίων, της 

απόπτωσης και της κυτταρικής επιβίωσης {Kelly et al., 2002; Gollapudi and Oblinger, 

1999a,b; Papakonstanti et al., 2003; Kipp and Ramirez, 2003; Charalampopoulos et al., 

2005}.  
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 H παρούσα έρευνα εστιάσθηκε στην ανίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων 

οιστραδιόλης σε κύτταρα PC12 µέσω διαφορετικών εναλλακτικών µεθόδων και στην 

περαιτέρω µελέτη του µηχανισµού δράσης της Ε2 µέσω της ενεργοποίησης αυτών των 

υποδοχέων. Τα αποτελέσµατα µελετών δέσµευσης, κυτταροµετρίας ροής και 

συνεστιακής µικροσκοπίας σάρωσης laser υποδεικνύουν την ύπαρξη µεµβρανικών 

θέσεων δέσµευσης για την οιστραδιόλη στα κύτταρα PC12. Οι υποδοχείς αυτοί είναι 

ειδικοί για την Ε2, εφόσον η τεστοστερόνη και η προγεστερόνη δεν εµφανίζουν 

δυνατότητα εκτόπισης της ραδιοσηµασµένης Ε2. Αυτά τα δεδοµένα υποστηρίζονται 

από προηγούµενες αναφορές {Chen et al., 1998a; Kelly and Levin, 2001}, οι οποίες 

δηλώνουν µία δράση της Ε2, η οποία διεξάγεται µέσω µεµβρανικών υποδοχέων 

συνδεδεµένων µάλιστα µε πρωτεΐνες G. Παρά το πλήθος των αναφορών γύρω από την 

ύπαρξη µεµβρανικών υποδοχέων οιστρογόνων, η ακριβής τους φύση δεν έχει 

διαλευκανθεί ακόµη. Συγκεκριµένα, έχουν διατυπωθεί τρεις διαφορετικές υποθέσεις, 

που υποστηρίζουν ότι 1) η µεµβρανική θέση δέσµευσης της Ε2 είναι ένας διαφορετικός 

από τον ενδοκυττάριο υποδοχέας, 2) η µεµβρανική θέση δέσµευσης της Ε2 είναι 

ουσιαστικά ο ενδοκυττάριος υποδοχέας ER, ο οποίος κατόπιν µετα-µεταφραστικών 

τροποποιήσεων δεσµεύεται στη µεµβράνη {Beyer et al., 2003; Levin, 2003} ή ότι 3) το 

στεροειδές αλληλεπιδρά µε σηµατοδοτικά µόρια, τα οποία βρίσκονται στην εγγύτητα 

της πλασµατικής µεβράνης. Η δράση της Ε2 βάσει της πρώτης υπόθεσης συνοδεύεται 

από µετάδοση του σήµατος του στεροειδούς, η οποία δεν καταστέλλεται από τους 

ανταγωνιστές του  ER, ενώ αντίθετα βάσει των δύο άλλων υποθέσεων η δράση της Ε2 

καταστέλλεται από τα αντι-οιστρογόνα.  

Στην παρούσα έρευνα αποκλείσθηκε η περίπτωση δέσµευσης του ενδοκυττάριου 

υποδοχέα ER στη µεµβράνη λόγω της οξινοποίησης των αποµονωµένων µεµβρανών 

{Hatzoglou et al., 1994}, η οποία έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλει οιαδήποτε χαλαρή (µη 

οµοιοπολική) σύνδεση µορίων στην κυτταρική µεµβράνη. Επιπλέον, το αντι-

οιστρογόνο ICI182,780 δεν επέφερε ουδεµία τροποποίηση της δράσης της  Ε2  στην 

ενεργοποιήση σηµατοδοτικών µονοπατιών και στον έλεγχο της απόπτωσης, 

καταδεικνύοντας, βάσει των ανωτέρω υποθέσεων, την ύπαρξη ενός ειδικού 

µεµβρανικού υποδοχέα οιστραδιόλης, διαφορετικού από τον ενδοκυττάριο ER  {Losel 

and Wehling, 2003; Losel et al., 2003; Simoncini and Genazzani, 2003; Beyer et al., 

2003}. 

Σύµφωνα µε τα κριτήρια του Mannheim (βλέπε Κεφ. Εισαγωγή) η µη γενωµική 

δράση των στεροειδών ορµονών 1. χαρακτηρίζεται από µικρό χρόνο υστέρησης (της 
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τάξης των λεπτών), 2. συµβαίνει ακόµη και σε κύτταρα που δεν εκφράζουν 

ενδοκυττάριους υποδοχείς στεροειδών, και 3. δεν καταστέλλεται από αναστολείς της 

µεταγραφής και της µετάφρασης (π.χ. την ακτινοµυκίνη D ή το κυκλοεξαµίδιο). 

Επιπροσθέτως, αυτές οι µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης ενεργοποιούνται από 

στεροειδή, τα οποία είναι ανίκανα να διαπεράσουν την κυτταρική µεµβράνη (π.χ. 

συνδεδεµένα µε µεγαλοµόρια, όπως η BSA) και κατά πλειοψηφία η δράση τους δεν 

είναι ευαίσθητη σε στεροειδικούς ανταγωνιστές {Falkenstein et al., 2000}. Βάσει 

αυτών των χαρακτηριστικών οι µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης οιστρογόνων που 

ανιχνεύθηκαν στην παρούσα έρευνα στα κύτταρα PC12 πληρούν όλα τα κριτήρια ενός 

πραγµατικού υποδοχέα, ο οποίος µεσολαβεί στο µηχανισµό της 

κυτταροπροστατευτικής δράσης της Ε2.  

Για τη µελέτη των ενεργοποιούµενων από την Ε2 σηµατοδοτικών µονοπατιών µέσω 

του µεµβρανικού υποδοχέα, εξετάσθηκαν διαδικασίες µε ιδιαίτερη σηµασία στον 

έλεγχο της απόπτωσης και της κυτταρικής επιβίωσης, όπως η ρύθµιση της 

ενδοκυττάριας συγκέντρωσης ασβεστίου, η ρύθµιση των επιπέδων cAMP, η ρύθµιση 

της ενεργότητας της πρωτεΐνης Src, των πρωτεϊνών PI3K/Akt, της NOS, των ΜΑΡ 

κινασών ΜΕΚ1/2, ERK1/2 και της  p38 ΜΑΡ κινάσης. Eπιπλέον εξετάσθηκε η 

προκαλούµενη από την Ε2 µεταβολή της ενεργότητας των µεταγραφικών παραγόντων 

CREB και NFκΒ και ο έλεγχος των επιπέδων των πρωτεϊνών της οικογένειας Bcl-2. 

Τέλος ερευνήθηκε η αντιοξειδωτική δράση της Ε2 επί των µιτοχονδρίων.  

Αρχικά δείχθηκε ότι η  Ε2 επάγει την αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης 

Ca2+, δια της εισόδου ιόντων Ca2+ από τον εξωκυττάριο χώρο και δια της 

απελευθέρωσης Ca2+ από τις ενδοκυττάριες αποθήκες ασβεστίου. Πολλές στεροειδείς 

ορµόνες έχουν αναφερθεί ότι επάγουν την άµεση αύξηση των επιπέδων του 

ενδοκυττάριου Ca2+ (εντός ολίγων δευτερολέπτων)  δια της εισόδου ιόντων Ca2+ µέσω 

των αντίστοιχων καναλιών ή της εξόδου Ca2+ από τις ενδοκυττάριες αποθήκες Ca2+ 

{Lieberherr and Grosse, 1994; Losel and Wehling, 2003; Simoncini et al., 2000; 

Simoncini et al., 2002; Simoncini and Genazzani, 2003}. 

Η αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Ca2+ από την Ε2 σηµατοδοτεί την 

ενεργοποίηση των πρωτεϊνών PI3K και Αkt, και ακολουθως την ενεργοποίηση της  

πρωτεΐνης NOS. Παρόλο που η ενεργοποίηση της NOS έχει αναφερθεί ότι  

επηρεάζεται από τον ανταγωνιστή του ER, ICI182,780 {Kim et al., 1999}, στην 

παρούσα έρευνα, η δράση της Ε2 στο σύστηµα PI3K/Akt/NOS δεν καταστέλλεται 

παρουσία αντι-οιστρογόνων. Η NOS παρουσιάζει διφασική ενεργοποίηση από την Ε2: 
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εµφανίζει στην καµπύλη ενεργοποίησής της µία πρώτη κορυφή (στα 2-5 λεπτά), η 

οποία δεν επηρεάζεται από τον ειδικό αναστολέα της ισοµορφής iNOS, κι εποµένως 

αποδίδεται στην ενεργοποίηση της ισοµορφής e/nNOS, η οποία εντοπίζεται στην 

εγγύτητα της πλασµατικής µεµβράνης {Mermelstein et al., 1996; Stefano et al., 1999}, 

και σε µεταγενέστερο χρόνο (>20 min) εµφανίζεται µία δεύτερη κορυφή, η οποία 

µπορεί να αποδοθεί στην ενεργοποίηση και της ισοµορφής iNOS. Βιβλιογραφικά 

στοιχεία αναφέρουν την ενεργοποίηση της ισοµορφής eNOS από την Ε2 σε πολύ 

σύντοµο χρόνο {Chambliss and Shaul, 2002}, φαινόµενο το οποίο διατελείται εντός 

των µεµβρανικών σχηµατισµών  caveolae, που βρίσκονται σε άµεση επαφή µε την  

πλασµατική µεµβράνη {Chambliss, 2002; Simoncini, 2000}. Αυτή η αµεσότητα 

εξασφαλίζει την ταχύτητα ενεργοποίησης της eNOS. Η δεύτερη κορυφή είναι 

πιθανότατα αποτέλεσµα της ενεργοποίησης από το µονοπάτι PI3K/Akt/NOS και 

αποδίδεται στην ενεργοποίηση επιπλέον και της ισοµορφής iNOS.  

Επιπροσθέτως, η παρούσα  έρευνα υποδεικνύει ότι το µονοπάτι PI3K→ Αkt→  

NOS εµπλέκεται και προάγει τον αντιαποπτωτικό µηχανισµό της Ε2, καθώς ο 

αναστολέας των PI3K, Αkt, wortmannin, και οι αναστολείς της NOS, L-NAME και 

ΑΜΤ,  αναστρέφουν πλήρως την αντιαποπτωτική δράση τόσο της Ε2 όσο και της Ε2 -

BSA. Βιβλιογραφικά δεδοµένα αναφέρουν τη συµµετοχή του µονοπατιού Akt/NOS 

στη µη γενωµική δράση της Ε2 σε διάφορα συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένου και του 

ΚΝΣ {Cardona-Gomez et al., 2002; Johnston et al., 2003; Kurokawa and Arteaga, 

2003; Pugazhenthi et al., 2000; Simoncini et al., 2002; Simstein et al., 2003}. 

Μία επιπλεόν δράση της Ε2 που εξετάσθηκε ήταν η πιθανή ενεργοποίηση της   

αδενυλικής κυκλάσης µε επακόλουθη παραγωγή cAMP, η οποία είναι µία από τις πιο 

άµεσες δράσεις της Ε2 σε µεγάλο αριθµό κυτταρικών συστηµάτων {Driggers and 

Segars, 2002; Razandi et al., 2000; Segars and Driggers, 2002}. Πράγµατι, και στα 

κύτταρα PC12 παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων του cAMP, 2-5 λεπτά µετά τη 

χορήγηση Ε2–BSA. Η αύξηση της συγκέντρωσης του cAMP σηµατοδοτεί την 

ενεργοποίηση µονοπατιών ΜΑΡ κινασών, καθώς και του µεταγραφικού παράγοντα 

CREB (cAMP response element binding protein), σε συµφωνία µε προηγούµενα 

δεδοµένα {Grewal et al., 2000; Nishihara et al., 2004}.  

Επιπλέον δείχθηκε ότι η Ε2 προκαλεί τη φωσφορυλίωση του  CREB, και επιπλέον 

επάγει την ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα NF-κB (nuclear factor kappa 

B), η οποία γίνεται µέσω της µετατόπισης της υποµονάδας p65 του NFκΒ προς τον 

πυρήνα. Η αναστολή της ενεργοποίησης του NFκΒ επιφέρει τη διακοπή της αντι-

 170



αποπτωτικής δράσης της Ε2, γεγονός εύλογο εφόσον οι παράγοντες CREB και NFκΒ 

ελέγχουν τη µεταγραφή µιας σειράς γονιδίων, σχετιζόµενων τόσο µε την απόπτωση 

όσο και µε την κυτταρική επιβίωση. Επί παραδείγµατι στα κύτταρα PC12 η µεταγραφή 

των πρωτεϊνών Bcl-2 ελέγχεται κυρίως από τους µεταγραφικούς παράγοντες NF-κB  

και CREB  {Blagosklonny, 2003; Charalampopoulos et al., 2004}. Πράγµατι, ο 

υποκινητής (promoter) του γονιδίου των πρωτεϊνών Bcl-2 περιέχει µία περιοχή 

αναγνωριζόµενη από τον NF-κB και µία αλληλουχία ευαίσθητη στον CREB (cAMP-

response element, CRE) {Dermitzaki et al., 2002; Rong et al., 1999}.  

Η οικογένεια των πρωτεϊνών Bcl-2 κατέχει καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της 

απόπτωσης. Οι πρωτεΐνες Bcl-2 και Bcl-xL αναστέλλουν την απόπτωση µέσω της 

καταστολής της δράσης των κασπασών. Συγκεκριµένα οι Bcl-2 και Bcl-xL διατηρούν 

την ακεραιότητα και λειτουργικότητα της µιτοχονδριακής µεµβράνης, αποτρέποντας 

την απελευθέρωση από τα µιτοχόνδρια του κυτοχρώµατος c. Αντιθέτως, οι προ-

αποπτωτικές πρωτεΐνες Bad, Bax και Bak ευοδώνουν την απελευθέρωση 

κυτοχρώµατος c, µε αποτέλεσµα την ενεργοποίηση της κασπάσης 9 και των 

ακόλουθων (downstream) κασπασών, οδηγώντας τελικά το κύτταρο σε απόπτωση 

{Coultas and Strasser, 2003}.  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης υποδηλώνουν ότι η Ε2 επάγει αλλαγές στα 

επίπεδα αντι-/προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών της οµάδας Bcl-2, επιτυγχάνοντας τελικά 

µία «αντιαποπτωτική» πυρηνική αναλογία (Bcl-2/Bax>1). Τα οιστρογόνα έχουν ήδη 

αναφερθεί ότι αναστέλλουν την απόπτωση µέσω της ρύθµισης της έκφρασης των 

πρωτεϊνών Βcl-2 {Roof and Hall, 2000}. Όπως περιγράφηκε ανωτέρω, ο έλεγχος της 

µεταγραφής των πρωτεϊνών της οικογένειας Bcl-2 τελείται κυρίως από τους 

παράγοντες NF-κB και CREB, ενώ η αναστολή του NF-κB προκαλεί αυξηµένη 

απόπτωση, λόγω απορύθµισης του προκαλούµενου από την Ε2 θετικού πυρηνικού 

ισοζυγίου Bcl-2/Bax>1. Εξάλλου, οι αντιαποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2 προστατεύουν 

τα κύτταρα από την απόπτωση χάρη στην ιδιότητά τους να διατηρούν την ακεραιότητα 

και λειτουργικότητα της µιτοχονδριακής µεµβράνης, µε αποτέλεσµα να ελαττώνεται η 

απελευθέρωση ελεύθερων ριζών οξυγόνου από τα µιτοχόνδρια. Η αναστολή της 

συσσώρευσης ROS στο κυτταρόπλασµα, προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό 

στρες και τελικά από την απόπτωση. Αξίζει να διευκρινισθεί ότι η ελάττωση του 

οξειδωτικού στρες, στην περίπτωση της παρούσας µελέτης, δεν οφείλεται στην 

ελεύθερη Ε2 που πιθανώς να αποσπάται από το σύµπλοκο Ε2-BSA, εφόσον η 

αντιοξειδωτική ικανότητα της ελεύθερης Ε2 στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται 
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είναι ελάχιστη (βλέπε Κεφ. 1) {Alexaki et al., 2004}.  Παράλληλα, το θετικό ισοζύγιο 

αντι-/προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών που προκαλείται από την Ε2 αποτρέπει την 

απελευθέρωση του κυτοχρώµατος c από τα µιτοχόνδρια και την επακόλουθη προαγωγή 

της απόπτωσης µέσω της δράσης των κασπασών.  

Πλήθος βιβλιογραφικών δεδοµένων εξετάζουν τους σηµατοδοτικούς µηχανισµούς 

που ενεργοποιούνται από µεµβρανικούς οιστρογονικούς υποδοχείς σε διάφορα 

συστήµατα {Driggers and Segars, 2002; Razandi et al., 2000; Segars and Driggers, 

2002}. Αυτοί κυρίως αφορούν τρία βασικά σηµατοδοτικα µονοπάτια, το µονοπάτι των 

Src/MEK/ERK κινασών, τις MAP κινάσες και το µονοπάτι των PI3K/Akt κινασών. 

Πρόκειται για σηµατοδοτικά µονοπάτια που ξεκινούν στο επίπεδο της πλασµατικής 

µεµβράνης µέσω της ενεργoποίησης των πρωτεϊνών G, της ρύθµισης της οµοιόστασης 

του ασβεστίου ή µέσω της ενεργοποίησης της πρωτεΐνης Src {Bulayeva et al., 2004; 

Migliaccio et al., 1996; Russell et al., 2000; Watters et al., 1997}. Αυτά τα 

σηµατοδοτικά µόρια εντοπίζονται εντός συµπλόκων σε µεµβρανικούς σχηµατισµούς, 

στην εγγύτητα ης πλασµατικής µεµβράνης, τα καλούµενα caveolae {Bulayeva et al., 

2004}. Καθώς αναφέρθηκε ανωτέρω, η eNOS βρίσκεται εντός τέτοιων σχηµατισµών 

caveolae κι ως εκ τούτου δύναται να ενεργοποιηθεί άµεσα σε σύντοµα χρονικά 

διαστήµατα από την Ε2 
{Mermelstein et al., 1996; Stefano et al., 1999}. Τα 

πειραµατικά δεδοµένα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν ότι τα πιο γρήγορα 

ενεργοποιούµενα από την Ε2 
γεγονότα είναι η ενεργοποίηση των πρωτεϊνών G και η 

είσοδος Ca2+ (εντός 1-2 λεπτών), ακολουθούµενα από τη φωσφορυλίωση της Src. 

Μάλιστα, η φωσφορυλίωση της Src εξαρτάται από την ενεργοποίηση των πρωτεϊνών 

G, εφόσον προεπώαση των κυττάρων PC12 µε τοξίνη του κοκκύτη αναστρέφει την 

επίδραση της Ε2 στην πρωτεΐνη Src. 

Η φωσφορυλίωση της Src ενεργοποιεί ακολούθως το µονοπάτι 

MΕΚ→ERK→CREB ή NFκΒ, ενώ από την Ε2 ενεργοποιείται επίσης  ο µηχανισµός 

p38 MAPK→ ERK →CREB ή NFκΒ {Davis et al., 2000} (Σχήµα 1.22). 

Συµπερασµατικά, τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν αυτούς τους 

ακόλουθους τρεις ως τους βασικούς σηµατοδοτικούς µηχανισµούς της 

κυτταροπροστατευτικής δράσης της Ε2  στα κύτταρα PC12 : 1) Ca2+ → 

ΡΙ3Κ→Αkt→NOS 2) Src→MΕΚ→ERK→CREB ή NFκΒ 3) cAMP→p38 

MAPK→ERK→CREB ή NFκΒ. Η αναστολή ενός από τα εν λόγω σηµατοδοτικά 

µονοπάτια αναστέλλει µόνο µερικώς την αντιαποπτωτική δράση της Ε2, 

υποδηλώνοντας ότι η Ε2 ενεργοποιεί µέσω της δράσης της σε µεµβρανικούς υποδοχείς 
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παράλληλα πολλαπλούς κυρίως αντιαποπτωτικούς σηµατοδοτικούς µηχανισµούς, οι 

οποίοι, συνεργαζόµενοι ή µη µεταξύ τους, τελικά καταλήγουν στην αναστολή της 

απόπτωσης και την προώθηση της επιβίωσης.   

 
    Σχήµα 1.22. Ο αντιαποπτωτικός µηχανισµός δράσης της Ε2 

 

 

Η απόπτωση των νευρικών κυττάρων δύναται να προκαλέσει χρόνιες 

νευροεκφυλιστικές ασθένειες, συµπεριλαµβανοµένων των νόσων Parkinson και 

Alzheimer. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Ε2 έχει αποδειχθεί ότι εµφανίζει προστατευτικό 

ρόλο {Garcia-Segura et al., 2001}. Η ανίχνευση µεµβρανικών οιστρογονικών 

υποδοχέων σε εγκεφαλικές περιοχές που προσβάλλονται στην περίπτωση 

νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως ο ιππόκαµπος  {Alexaki et al., 2004}, και η 

διαλεύκανση του µηχανισµού της αντιαποπτωτικής δράσης των οιστρογόνων µέσω 

αυτών των µεµβρανικών υποδοχέων, ενισχύει το γνωστικό υπόβαθρο στο πεδίο της 

παθοφυσιολογίας του ΚΝΣ, προσφέροντας νέες προοπτικές στα πλαίσια της πρόληψης 

και αντιµετώπισης πολλών νευροεκφυλιστικών ασθενειών.  
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Κεφάλαιο 2. 
 
Aίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης τεστοστερόνης  
 
α) Προ-αποπτωτική δράση 
 
β) Η νευρική διαφοροποίηση των κυττάρων PC12 µε NGF  στην 
έκφραση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης τεστοστερόνης 
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Η λειτουργία των κυττάρων PC12  ελέγχεται από πολλές στεροειδείς ορµόνες 

(Κεφ. 1, 2) {Charalampopoulos et al., 2004; Alexaki et al., 2004; Chae et al., 2001}. Η 

φυσιολογική σηµασία του φαινοµένου αυτού, πιθανότατα έγκειται στις συνεχείς 

αλληλεπιδράσεις του φλοιού των επινεφριδίων, ο οποίος συνθέτει στεροειδείς ορµόνες, 

και του µυελού των επινεφριδίων, του ιστού προελεύσεως των κυττάρων PC12 

{Wurtman, 1966}. Επιπλέον, σειρά ερευνών αναφέρει στα κύτταρα αυτά την παρουσία 

υποδοχέων στεροειδών, καθώς εξετάζεται και στο προηγούµενο κεφάλαιο. Επί 

παραδείγµατι υπάρχουν αναφορές, για την έκφραση τόσο ενδοκυττάριων υποδοχέων 

οιστρογόνων (ERs) {Gelinas et al., 2004; Gollapudi and Oblinger, 2001; Serova, et al. 

2002}, όσο και µεµβρανικών υποδοχέων οιστρογόνων {Kelly and Levin, 2001; Chen et 

al., 2003; Alexaki et al., 2004} και γλυκοκορτικοειδών {Chen and Qiu, 1999}. 

Πρόσφατα αναφέρθηκε η παρουσία µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης ανδρογόνων σε 

άλλα κυτταρικά συστήµατα, όπως σε καρκινικά κύτταρα προστάτη in vitro και in vivo 

{Kampa et al., 2002; Hatzoglou et al., 2005}, σε καρκινικά κύτταρα µαστού {Kampa et 

al., 2005}, καθώς και σε έναν αριθµό άλλων όγκων, όπως του πνεύµονος ή του ΚΝΣ. 

Στα περισσότερα εξετασθέντα κυτταρικά συστήµατα η ενεργοποίηση των µεµβρανικών 

υποδοχέων ανδρογόνων επάγει δε την απόπτωση των κυττάρων.   

Μετά την εξέταση της επίδρασης της οιστραδιόλης στην απόπτωση των κυττάρων 

PC12 και τη διερεύνηση της συµµετοχής µεµβρανικών υποδοχέων οιστραδιόλης, 

ακολούθησε η µελέτη της δράσης της τεστοστερόνης στην απόπτωση αυτών των 

κυττάρων, καθώς και της πιθανής διαµεσολάβησης µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης 

ανδρογόνων. Επιπλέον εξετάσθηκε η λειτουργική σηµασία των µεµβρανικών θέσεων 

πρόσδεσης ανδρογόνων στην έκκριση κατεχολαµινών. Τέλος, µελετήθηκε η µεταβολή 

που προκαλεί η νευρική διαφοροποίηση των κυττάρων PC12 στην έκφραση των 

µεµβρανικών υποδοχέων ανδρογόνων.  

 
 
2.1.Ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης ανδρογόνων στα επιθηλιακού 
τύπου κύτταρα PC12 
 

2.1.1. Μελέτες δέσµευσης 

Κατ’ αρχήν εξετάσθηκε αν τα κύτταρα PC12 εκφράζουν ενδοκυττάριους υποδοχείς 

ανδρογόνων. Για το σκοπό αυτό διεξήχθησαν µελέτες δέσµευσης σε ολόκληρα 

κύτταρα κάνοντας χρήση ραδιενεργού τεστοστερόνης ([3H]τεστοστερόνης). Τοσο σε 

επιθηλιακού τύπου όσο και σε νευρικά διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 δεν 
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ανιχνεύθηκε δέσµευση της ραδιενεργού τεστοστερόνης, υποδεικνύοντας την απουσία 

ενδοκυττάριων υποδοχέων ανδρογόνων. 

Αντιθέτως, µελέτες δέσµευσης κορεσµού σε αποµονωµένες µεµβράνες επιθηλιοειδών 

κυττάρων PC12, οι οποίες είχαν υποστεί οξινοποίηση {Hatzoglou et al., 1994}, 

κατέδειξαν τη δέσµευση της [3H]τεστοστερόνης, η οποία έχει δοσο-εξαρτώµενο 

πρότυπο φθάνοντας σε κορεσµό. Παρά την απουσία ενδοκυττάριων θέσεων πρόσδεσης 

της τεστοστερόνης, προτιµήθηκε να γίνει σύντοµη οξινοποίηση των µεµβρανών πριν 

τις µελέτες δέσµευσης, ώστε να αποκλεισθεί κάθε πιθανή αλληλεπίδραση µε 

ενδοκυττάριους παράγοντες, πιθανώς προσκολληµένους στη µεµβράνη, οι οποίοι θα 

µπορούσαν πιθανώς να δεσµεύσουν ανδρογόνα {Hatzoglou et al., 1994; Alexaki et al., 

2004; Kampa et al., 2002}. Η δέσµευση της [3H]τεστοστερόνης στη µεµβράνη των 

επιθηλιοειδών κυττάρων PC12 υποδηλώνει την ύπαρξη µεµβρανικών  θέσεων  ειδικών  

για  την  τεστοστερόνη  (Σχήµα 2.1.Α). Η  

 
     Σχήµα 2.1 
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Σχήµα 2.1. Μελέτη µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης ανδρογόνων στα επιθηλιοειδή κύτταρα PC12 
µε πειράµατα δέσµευσης 
A. Μελέτες κορεσµού διεξήχθησαν σε µεµβράνες επιθηλιοειδών κυττάρων PC12 µε τη χρήση 
[3H]τεστοστερόνης σε τελικές συγκεντρώσεις 0-50nM υπό την απουσία (ολική δέσµευση) ή παρουσία 
DHT (ανάλογο τεστοστερόνης) σε περίσσεια (500 µεγαλύτερη συγκέντρωση). Ακολούθησε ανάλυση 
κατά Scatchard (ένθετη γραφική παράσταση). Β. Μελέτες ανταγωνισµού µε 2nM [3H] τεστοστερόνη 
παρουσία ή απουσία  DHT, DES (ανάλογο οιστραδιόλης) ή ORG2058 (ανάλογο προγεστερόνης) σε 
συγκεντρώσεις εύρους 10-12 - 10-6M. Τα δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο όρο 3 πειραµάτων σε 
τριπλέτες (± το τυπικό σφάλµα).  
 
 
 
ανάλυση κατά Scatchard (ένθετο Σχήµατος 2.1.Α) υποδεικνύει ότι η συγκέντρωση 

αυτών των µεµβρανικών υποδοχέων στα επιθηλιοειδή κύτταρα PC12 είναι 51,22 

fmoles/mg µεµβρανικής πρωτεΐνης ή 1815 θέσεις/κύτταρο (υποθέτοντας ότι 1 mg 
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µεµβρανικής πρωτεΐνης αποµονώνεται από περίπου 17⋅106 κύτταρα PC12) και η 

συγγένειά τους για την τεστοστερόνη χαρακτηρίζεται από σταθερά διάστασης (ΚD) 

7,63nM. Η συγγένεια της [3H]τεστοστερόνης για αυτές τις θέσεις δέσµευσης είναι 

ανάλογη των αντίστοιχων τιµών σε άλλα κυτταρικά συστήµατα, όπως σε καρκινικά 

κύτταρα µαστού (βλ. Κεφ. 3.1){Kampa et al., 2005} ή προστάτη {Kampa et al., 2002}. 

Οι µεµβρανικές θέσεις είναι ειδικές για τα ανδρογόνα, καθώς σύµφωνα µε µελέτες 

ανταγωνισµού (Σχήµα 2.1.Β) τόσο τα οιστρογόνα όσο και η προγεστερόνη  δεν 

εκτοπίζουν τη ραδιενεργή τεστοστερόνη.  

 

2.1.2. Κυτταροµετρία ροής 
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    Σχήµα 2
Σχήµα 2.2.  Ανίνχευση µεµβρανικώ
PC12 µε κυτταροµετρία ροής  
Α.106 κύτταρα/ml επωάζονται µε τ
χρησιµοποιείται ως αρνητικός µάρτ
Χρονοεξαρτώµενη µελέτη της δέσµ
κυτταροµετρία ροής, Τα δεδοµένα 
πειραµάτων.  
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµ

κύτταρα µε  τεστοστερόνη-BSA

της µη ειδικής δέσµευσης, δη

εντονότερος φθορισµός παρ

παρουσία ειδικών µεµβρανικ

επιθηλιοειδή κύτταρα PC12.  Χ

και τεστοστερόνης-BSA-FITC µ
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.2. 
ν θέσεων δέσµευσης ανδρογόνων σε επιθηλιοειδή κύτταρα 

εστοστερόνη-BSA-FITC (10-7M), ενώ η BSA-FITC (3⋅10-8M) 
υρας, και µετράται ο φθορισµός µε κυτταροµετρία ροής. Β. 
ευσης της τεστοστερόνης- BSA-FITC και της BSA-FITC µε 
είναι ο µέσος όρος ± τυπικό σφάλµα των αποτελεσµάτων 3 

ατα  της κυτταροµετρίας ροής, όταν επωάζονται τα 

-FITC αυξάνει ο φθορισµός σε σχέση µε το µάρτυρα 

λαδή τη χρώση µε BSA-FITC (Σχήµα 2.2.Α). Ο 

ουσία τεστοστερόνης-BSA-FITC υποδηλώνει την 

ών θέσεων δέσµευσης της τεστοστερόνης στα 

ρονο-εξαρτώµενη µελέτη της πρόσδεσης BSA-FITC 

ε κυτταροµετρία ροής υποδεικνύει ότι η δέσµευση της 
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τεστοστερόνης στις µεµβρανικές θέσεις αυξάνει µε το χρόνο, ολοκληρωµένη σε 10 

λεπτά, σε θερµοκρασία δωµατίου (Σχήµα 2.2.Β).  

 

2.1.3. Συνεστιακή Μικροσκοπία Σάρωσης Laser (CLSM) 

H χρήση του συµπλόκου τεστοστερόνη-BSA-FITC επιτρέπει επίσης την ανίχνευση 

µεµβρανικών θέσεων ανδρογόνων και µε Συνεστιακή Μικροσκοπία, χρησιµοποιώντας 

πάλι τη χρώση της BSA-FITC ως µάρτυρα της µη ειδικής δέσµευσης. Τα κύτταρα 

επωάζονται επίσης µε τη χρωστική DiD Vybrant, η οποία βάφει  ειδικά  τις  µεµβράνες 

των  κυττάρων.  Το  µόριο  FITC  εκπέµπει  µέγιστα σε 

Testo-BSA-FITC + DiD DiDTesto-BSA-FITC Α 

 

Β 

 
     Σχήµα 2.3 
Σχήµα 2.3. Ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης τεστοστερόνης σε επιθηλιοειδή κύτταρα  
PC12 µε Συνεστιακή Μικροσκοπία 
Κύτταρα PC12 µε επιθηλιοειδή (Α) ή νευρικό (Β) φαινότυπο καλλιεργούνται σε επιστρωµένες µε πολύ-
L-λυσίνη καλυπτρίδες και βάφονται µε  τεστοστερόνη-BSA-FITC (10-6M) και DiD Vybrant (20µM). 
Γίνεται λήψη φωτογραφιών µε CLSM τουλάχιστον 5-10 κυττάρων ανά δείγµα (έχοντας τουλάχιστον 2 
δείγµατα ανά συνθήκη). Οι φωτογραφίες του σχήµατος είναι αντιπροσωπευτικές ενός πειράµατος.  
 
µήκη κύµατος 530-540 nm, ενώ η χρωστική DiD στα 640-650 nm. Η ποσοτικοποίηση 

των δύο χρωµάτων έγινε µε χρήση του προγράµµατος Image J, και υπολογίσθηκε ο 

λόγος των χρώσεων  FITC/DiD (δηλαδή η αναλογία πράσινο προς κόκκινο χρώµα), η 

οποία αντιπροσωπεύει την ποσότητα της δέσµευσης της τεστοστερόνης προς την 

έκταση της κυτταρικής µεµβράνης. Ο λόγος αυτός για την τεστοστερόνη-BSA-

FITC/DiD  είναι 1,13 (Σχήµα 2.3.A), ενώ για την  BSA-FITC είναι 0,49 (δεδοµένα 

χωρίς αντίστοιχο σχήµα), καταδεικνύοντας την παρουσία ειδικών µεµβρανικών θέσεων 
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πρόσδεσης της  τεστοστερόνης, στις οποίες προσδένεται ειδικά η τεστοστερόνη-BSA-

FITC. Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται τα αποτελέσµατα ενός πειράµατος 

Συνεστιακής Μικροσκοπίας. Καθίσταται εµφανές ότι στα επιθηλιοειδή κύτταρα, ο 

λόγος τεστοστερόνη-BSA-FITC/DiD (1,13) είναι πολύ υψηλότερος από το λόγο BSA-

FITC/DiD (0,49), ενώ στα νευρικά κύτταρα οι δυό λόγοι είναι σχεδόν ίσοι (0,82 και 

0,89, αντίστοιχα).  

 

 
        Xρώση  Ποσοτικοποίηση 

πράσινου χρ/τος 

Ποσοτικοποίηση 

κόκκινου χρ/τος 

Πράσινο/Κόκκινο χρ. 

Τεστοστερόνη-BSA-FITC + DiD 92           81             1,13 Επιθηλιοειδή 

PC12 
BSA-FITC + DiD 65          131             0,49 
Τεστοστερόνη-BSA-FITC + DiD 44,7          54,5             0,82 Νευρικά 

διαφοροποιηµένα 

 PC12 
BSA-FITC + DiD 60,5           68             0,89 

 
Πίνακας 2.1.Ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων ενός πειράµατος της Συνεστιακής 
Μικροσκοπίας 
Τα αποτελέσµατα έχουν προκύψει από τη στατιστική επεξεργασία µέτρησης του φθορισµού σε 
τουλάχιστον 5-10 κύτταρα σε δύο δείγµατα ανά συνθήκη.  
 
 

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι τα επιθηλιοειδή κύτταρα PC12 

εκφράζουν µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης της τεστοστερόνης, την οποία δεσµεύουν 

ειδικά και βάσει χρονο- και δοσο-εξαρτώµενου προτύπου.  

 

2.2. Ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης ανδρογόνων σε ανθρώπινα 
χρωµιόφιλα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων  
 

Εφόσον ανιχνεύθηκαν µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης ανδρογόνων σε επιθηλιοειδή 

κύτταρα ΡC12 κρίθηκε σκόπιµο να εξετασθεί εάν εφκράζονται µεµβρανικές θέσεις 

δέσµευσης ανδρογόνων και στον ιστό προέλευσης των κυττάρων ΡC12, το µυελό των 

επινεφριδίων. Πράγµατι, µελέτες δέσµευσης κορεσµού σε µεµβράνες αποµονωµένες 

από πρωτογενή χρωµιόφιλα κύτταρα του µυελού επινεφριδίων ανθρώπου, κατέδειξαν 

την παρουσία τέτοιων µεµβρανικών θέσεων.  
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                   Σχήµα 2.4 
Σχήµα 2.4. Ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης τεστοστερονης σε ανθρώπινα πρωτογενή 
χρωµιόφιλα κύτταρα 
∆ιεξήχθησαν µελέτες δέσµευσης κορεσµού σε αποµονωµένες µεµβράνες από ανθρώπινα χρωµιόφιλα 
κύτταρα µυελού των επινεφριδίων πρωτογενούς καλλιέργειας µε χρήση [3H]τεστοστερόνης σε 
συγκεντρώσεις από 0 έως 50nM παρουσία ή απουσία περίσσειας (500 φορές µεγαλύτερης) 
συγκέντρωσης DHT. Ακολούθησε ανάλυση κατά Scatchard (ένθετη γραφική παράσταση). Τα δεδοµένα 
προέκυψαν από το µέσο όρο 3 πειραµάτων σε τριπλέτες (± το τυπικό σφάλµα).  
 

 

 

                  Βmax  KD

Επιθηλιοειδή PC12 51,22 fmoles/mg µεµ. πρωτεΐνης  

ή 1815 θέσεις/κύτταρο 

7,63nM 

Χρωµιόφιλα 36,61 fmoles/mg µεµ.πρωτεΐνης.  

ή 1815 θέσεις/κύτταρο 

6,8nM 

     

Πίνακας 2.2 

 

 

Καθώς φαίνεται στο Σχήµα 2.4 και από την ανάλυση κατά Scatchard, η συγγένεια 

των µεµβρανικών θέσεων για την τεστοστερόνη, χαρακτηρίζεται από τιµή  ΚD, η οποία 

είναι ανάλογη αυτής των επιθηλιοειδών κυττάρων ΡC12 (6,8 nM). Η συγκέντρωση των 

µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης είναι 36,61 fmoles/mg µεµβρανικής πρωτεΐνης ή 1297 

θέσεις/κύτταρο, αν υποτεθεί ότι αποµονώνεται 1 mg µεµβρανικής πρωτεΐνης από 

περίπου 17⋅106 κύτταρα. Η συγκέντρωση αυτή είναι ανάλογη της αντίστοιχης 
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συγκέντρωσης µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης ανδρογόνων στα επιθηλιοειδή κύτταρα 

ΡC12. Τα ανωτέρω αποτελέσµατα συνοψίζονται στον Πίνακα 2.2. 

 

 

 

2.3. Η νευρική διαφοροποίηση των κυττάρων PC12 επάγει την ελάττωση των 
µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης ανδρογόνων 
 

Επόµενο στόχο αποτέλεσε η µελέτη της επίδρασης της νευρικής διαφοροποίησης 

στην έκφραση των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της τεστοστερόνης. Για το σκοπό 

αυτό χορηγήθηκε στα κύτταρα ΡC12 NGF (50ng/ml) για 8-10 µέρες, έως ότου 

αποκτήσουν νευρικό φαινότυπο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ελαττωµένο ρυθµό 

πολλαπλασιασµού, δηµιουργία νευρικών αποφυάδων και ισχυρότερη προσκόλληση 

στο υπόστρωµα {Greene and Tischler, 1982}. Όπως και στα κύτταρα ΡC12 

επιθηλιακού τύπου, διεξήχθησαν µελέτες για την ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων 

δέσµευσης ανδρογόνων µε µελέτες δέσµευσης και CLSM. Κυτταροµετρία ροής δε 

χρησιµοποιήθηκε στην περίπτωση των νευρικά διαφοροποιηµένων κυττάρων, καθώς η 

µηχανική αποκόλληση των κυττάρων µε απόξεση από το υπόστρωµα καλλιέργειας θα 

προκαλούσε σηµαντικές αλλαγές στη µορφολογία τους. Οι νευρικές προεκτάσεις των 

κυττάρων θα καταστρέφονταν κατά την απόξεση, έτσι ώστε τα διαφοροποιηµένα 

κύτταρα, όταν θα εξετάζονταν µε κυτταροµετρία ροής, δε θα βρίσκονταν µορφολογικά 

στη φυσική τους κατάσταση.  Αντίθετα, στην περίπτωση της Συνεστιακής 

Μικροσκοπίας, τα κύτταρα καλλιεργούνται κι εξετάζονται σε καλυπτρίδες. Ως εκ 

τούτου εξετάζονται στη φυσιολογική τους κατάσταση, προσκολληµένα στο υπόστρωµα 

καλλιέργειας, χωρίς να έχουν υποστεί µορφολογικές παραµορφώσεις. 

Αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες ενός πειράµατος Συνεστιακής Μικροσκοπίας  

παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.3, στο οποίο, όπως και στην περίπτωση των 

επιθηλιοειδών κυττάρων, χρησιµοποιείται διπλή χρώση τεστοστερονης- BSA-FITC και 

DiD.  

Καθίσταται εµφανής ο χαµηλότερος φθορισµός FITC (πράσινο χρώµα) στα 

διαφοροποιηµένα (Σχήµα 2.3.B) σε σχέση µε τα επιθηλιοειδή κύτταρα PC12 (Σχήµα 

2.3.A). Ο λόγος τεστοστερόνη-BSA-FITC/DiD (πράσινο χρώµα/ κόκκινο χρώµα) στα 

διαφοροποιηµένα κύτταρα είναι 0,89. Από ανάλογα πειράµατα µε χρήση του 

αρνητικού µάρτυρα BSA-FITC υπολογίζεται ο αντίστοιχος λόγος  BSA-FITC/DiD 

(πράσινο χρώµα/ κόκκινο χρώµα) 0,82 (δεδοµένα χωρίς αντίστοιχο σχήµα), 
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υποδεικνύοντας ότι ο φθορισµός της  τεστοστερόνης-BSA-FITC στα νευρικά 

διαφοροποιηµένα κύτταρα είναι σχεδόν εξ’ολοκλήρου µη ειδικός.  
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Σχήµα 2.5 
Σχήµα 2.5. Μελέτες ανταγωνισµού για την ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της 
τεστοστερόνης σε επιθηλιοειδή και νευρικά κύτταρα PC12  
∆ιεξήχθησαν µελέτες  ανταγωνισµού σε επιθηλιοειδή και νευρικά κύτταρα PC12 µε χρήση 2nM 
[3H]τεστοστερόνης και DHT σε συγκεντρώσεις που κυµαίνονται από 10-12 έως 10-6M. Τα δεδοµένα 
προέκυψαν από το µέσο όρο 3 πειραµάτων σε τριπλέτες (± το τυπικό σφάλµα).  
 

 

 

Μελέτες δέσµευσης ανταγωνισµού σε αποµονωµένες µεµβράνες επιθηλιοειδών και 

νευρικά διαφοροποιηµένων κυττάρων PC12 (Σχήµα 2.5) καθιστούν εµφανές ότι στα 

επιθηλιοειδή κύτταρα η τεστοστερόνη εκτοπίζει την [3H]τεστοστερόνη σε 

συγκεντρώσεις από 10-12 έως 10-6M µε δοσο-εξαρτώµενο τρόπο  µε τιµή IC50  4,34 nM, 

η οποία είναι ανάλογη της τιµής KD που προκύπτει από τις µελέτες κορεσµού (Σχήµα 

2.1.Α). Αντιθέτως, στα νευρικά κύτταρα PC12 η τεστοστερόνη δεν εκτοπίζει την 

[3H]τεστοστερόνη, υποδηλώνοντας την απουσία µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης της 

τεστοστερόνης.  

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι η νευρική διαφοροποίηση των 

κυττάρων PC12 ελαχιστοποιεί την εµφάνιση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης 

ανδρογόνων.  
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2.4. Η ενεργοποίηση των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης ανδρογόνων επάγει την 
αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Ca2+  
 

Τα ανδρογόνα επάγουν εντός δευτερολέπτων την αύξηση των ενδοκυττάριων 

επιπέδων Ca2+, λόγω της απελευθέρωσης ιόντων Ca2+
 από ενδοκυττάριες πηγές Ca2+

 

(ενδοπλασµατικό δίκτυο, µιτοχόνδρια ή σύστηµα Golgi) ή λόγω της εισόδου ιόντων 

Ca2+ από τον εξωκυττάριο χώρο διαµέσου καναλιών Ca2+
 {Lieberherr and Grosse, 

1994; Losel and Wehling, 2003; Kampa et al., 2004; Benten et al., 1999b; Benten et al., 

2004}.  
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Σχήµα 2.6 

Σχήµα 2.6.  Επίδραση της τεστοστερόνης στα ενδοκυττάρια επίπεδα Ca2+ σε επιθηλιοειδή και 
νευρικά κύτταρα PC12  
Α. Επιθηλιοειδή (επάνω σειρά) και νευρικά (κάτω σειρά) κύτταρα PC12 καλλιεργούνται πάνω σε 
καλυπτρίδες, βάφονται µε χρωστική Oregon Green 488 BAPTA (2,5µM) και παρατηρούνται µε 
Συνεστιακή Μικροσκοπία. Οι φωτογραφίες είναι από ένα αντιπροσωπευτικό πείραµα. Β. Ο φθορισµός 
των φωτογραφιών ποσοτικοποιήθηκε µε το πρόγραµµα Image J και ακολούθησε στατιστική ανάλυση 
των αποτελεσµάτων. Τα δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο όρο 3 πειραµάτων σε τριπλέτες (± το τυπικό 
σφάλµα). 
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Με σκοπό να εξετασθεί εάν η τεστοστερόνη έχει µια ανάλογη δράση στα κύτταρα 

PC12, έγινε επίδραση µε τεστοστερόνη-BSA σε κύτταρα, τα οποία είχαν προεπωασθεί 

µε χρωστική Oregon Green, για 10-180 sec, και ο φθορισµός µετρήθηκε µε Συνεστιακή 

Μικροσκοπία. Τα αποτελέσµατα ενός αντιπροσωπευτικού πειράµατος σε επιθηλιοειδή 

και νευρικά κύτταρα PC12 παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.6.Α, ενώ η ποσοτικοποίηση 

των φωτογραφιών παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.6.Β. Τα επιθηλιοειδή κύτταρα PC12 

(επάνω σειρά) προκαλούν µια διφασική αύξηση του φθορισµού, µε µέγιστη δράση στα 

10 και 120 sec. Ας σηµειωθεί ότι διφασική µεταβολή των επιπέδων Ca2+ έχει αναφερθεί 

και σε άλλους τύπους νευρικών κυττάρων µετά από επίδραση διαφόρων παραγόντων 

{Sattayaprasert et al., 2005; Khoo et al., 2001}. Αντιθέτως, στα νευρικά 

διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 η τεστοστερόνη δεν προκαλεί σηµαντική αύξηση 

στην ενδοκυττάρια συγκέντρωση Ca2+, αποτέλεσµα επιβεβαιωτικό της απουσίας 

δράσεως στα κύτταρα αυτά. 

 

 

2.5. Oι µεµβρανικές θέσεις πρόσδεσης τεστοστερόνης επάγουν την απόπτωση 

 

Σε διάφορα κυτταρικά συστήµατα η ενεργοποιήση µεµβρανικών θέσεων 

δέσµευσης ανδρογόνων επάγουν την απόπτωση {Kampa et al., 2004; Kampa et al., 

2005}. Με στόχο να εξετασθεί εάν η δράση των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης 

ανδρογόνων είναι ανάλογη στα κύτταρα PC12, επωάσθηκαν κύτταρα επιθηλιακού 

τύπου (εφόσον µόνον αυτού του τύπου κύτταρα PC12 εκφράζουν µεµβρανικές θέσεις 

πρόσδεσης ανδρογόνων) σε θρεπτικό µέσο µε ορρό παρουσία 10-7M τεστοστερόνης-

BSA (10 φορές µεγαλύτερη  συγκέντρωση από τη χηµική συγγένεια του υποδοχέα για 

την τεστοστερόνη) για διαστήµατα  από  µία  έως  48  ώρες. Σε άλλη σειρά 

πειραµάτων, τα κύτταρα PC12 επωάσθηκαν επίσης µε ισοµοριακή συγκέντρωση 

οιστραδιόλης-BSA, η οποία αποτελεί αντιαποπτωτικό παράγοντα τόσο στα κύτταρα 

PC12 (Κεφ.1.1), όσο και σε πολλά άλλα κύτταρα νευρικής προελεύσεως {Chae et al., 

2001; Gelinas and Martinoli, 2002; Losel and Wehling, 2003; Mattson et al., 1997}.  

Τα αποτελέσµατα µέτρησης της απόπτωσης καταδεικνύουν ότι εν συγκρίσει µε τα 

δείγµατα µάρτυρες (κύτταρα, στα οποία δεν είχε γίνει καµία επίδραση µε στεροειδή), 

τα κύτταρα  PC12 οδηγούνται στην απόπτωση από την τεστοστερόνη-BSA. Η µέγιστη 

δράση παρατηρείται στις 24 ώρες (209% ± 2,2% σε σχέση µε το µάρτυρα) (Σχήµα 2.7). 
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Υπό τις ίδιες συνθήκες η οιστραδιόλη-BSA δεν επάγει καµία µεταβολή στα επίπεδα 

της απόπτωσης. 
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Σχήµα 2.7 
Σχήµα 2.7. Η επίδραση της τεστοστερόνης-BSA και οιστραδιόλης-BSA στην απόπτωση των 
κυττάρων PC12 επιθηλιακού τύπου 
Η απόπτωση µετρήθηκε µε τη µέθοδο του ApoPercentage Apoptosis σε επιθηλιοειδή κύτταρα PC12 
µετά από επίδραση µε τεστοστερόνη-BSA (10-7 M) και οιστραδιόλη-BSA (10-7 M), ξεχωριστά ή µαζί για 
χρονικά διαστήµατα από 0 έως 48 ώρες. Τα αποτελέσµατα κανονικοποιήθηκαν ως προς το µάρτυρα 
(δείγµα χωρίς την επίδραση στεροειδών). Τα δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο όρο 3 πειραµάτων σε 
τριπλέτες (± το τυπικό σφάλµα).  
 
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε άλλα κυτταρικά συστήµατα, οι 

µεµβρανικοί υποδοχείς οιστρογόνων και ανδρογόνων επάγουν αντίθετες δράσεις, ενώ 

η οιστραδιόλη-BSA µειώνει την προκαλούµενη από την τεστοστερόνη-BSA επαγωγή 

της απόπτωσης {Kampa et al., 2005}(βλ. Κεφ. 3.1). 

Γνωρίζοντας ότι τα κύτταρα  PC12 εκφράζουν µεµβρανικούς υποδοχείς 

οιστρογόνων (βλ. Κεφ. 1.3), οι οποίοι προστατεύουν τα κύτταρα από την επαγόµενη 

από έλλειψη ορρού απόπτωση {Alexaki et al., 2004}, εξετάσθηκε αν η δράση της 

οιστραδιόλης-BSA ανταγωνίζεται αυτήν τη δράση της τεστοστερόνης-BSA. Πράγµατι, 

συνεπώαση των κυττάρων µε τα δύο σύµπλοκα ελαττώνει την προκαλούµενη από την 

τεστοστερόνη-BSA απόπτωση κατά 20-50% σε σχέση µε το δείγµα του µάρτυρα 

(Σχήµα 2.7). Ως εκ τούτου, η επιβίωση των κυττάρων PC12 είναι (µερικώς 

τουλάχιστον) συνισταµένη των τοπικών συγκεντρώσεων οιστρογόνων και ανδρογόνων 

του µικροπεριβάλλοντός τους. 
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Σχήµα 2.8 
Σχήµα 2.8. Επίδραση της τεστοστερόνης-BSA σε κύτταρα PC12 επιθηλιακού και νευρικού τύπου 
Επιθηλιοειδή και νευρικά διαφοροποιηµένα κύτταρα PC12 επωάσθηκαν µε τεστοστερόνη-BSA (10-7M) 
για 2 ώρες σε µέσο µε ορρό και µετρήθηκε η απόπτωση µε τη µέθοδο του ApoPercentage Apoptosis. Τα 
αποτελέσµατα κανονικοποιήθηκαν ως προς το µάρτυρα (δείγµα χωρίς την επίδραση στεροειδών). Τα 
δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο όρο 3 πειραµάτων σε τριπλέτες (± το τυπικό σφάλµα).  
 

Στη συνέχεια εξετάσθηκε η επίδραση της τεστοστερόνης-BSA, και σε νευρικά 

κύτταρα PC12, τα οποία είχαν επωασθεί µε το στεροειδές σε συγκέντρωση  10-7M για 

2 ώρες, ένα χρονικό διάστηµα στο οποίο η απόπτωση διπλασιάζειται στα επιθηλιοειδή 

κύτταρα (βλ. Σχήµα 2.7). Καθώς φαίνεται στο Σχήµα 2.8, εν αντιθέσει µε τα 

επιθηλιοειδή κύτταρα, τα νευρικά διαφοροποιηµένα δεν παρουσιάζουν αυξηµένη 

απόπτωση υπό την παρουσία τεστοστερόνης-BSA, γεγονός που υποδηλώνει την 

ειδικότητα των µεµβρανικών υποδοχέων στην επαγωγή της απόπτωσης. Επιπλέον, το 

αποτέλεσµα αυτό αποτελεί µία επιπρόσθετη ένδειξη για την παρουσία των 

µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης ανδρογόνων µόνο στα επιθηλιοειδή κύτταρα PC12.  

Πρέπει να επισηµανθεί σε αυτό το σηµείο ότι τα ανωτέρω πειράµατα διεξήχθησαν 

επιπλέον και σε θρεπτικό µέσο, το οποίο είχε υποστεί κατεργασία µε ενεργό άνθρακα, 

ώστε να αφαιρεθούν τα ενδογενή στεροειδή και να ελεγχθεί εάν η παρουσία των 

ενδογενών στεροειδών επηρεάζει τη δράση των υπό εξέταση (τεστοστερόνης-BSA, 

οιστραδιόλης-BSA) στεροειδών.  Τα αποτελέσµατα σε µέσο µε κατεργασµένο µε 

άνθρακα ορρό και σε µέσο µε φυσιολογικό ορρό, ήταν ανάλογα.  

 
2.6. Η ενεργοποίηση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης τεστοστερόνης επηρεάζει 
την έκκριση κατεχολαµινών 
 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αποτελέσµατα µονον τα επιθηλιακού τύπου κύτταρα 

PC12 εκφράζουν µεµβρανικές θέσεις για τα ανδρογόνα. Σε άλλα συστήµατα, η 
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ενεργοποίηση µεµβρανικών ανδρογονικών υποδοχέων επάγει την αναδιοργάνωση του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης,  µε παράλληλο σχηµατισµό µεµβρανικών προεκτάσεων 

(φιλλοποδίων και λαµελλιποδίων) {Kampa et al., 2002; Nifli et al., 2005; 

Papakonstanti et al., 2003}. Αυτές οι µεταβολές στη δοµή του κυτταροκελετού της 

ακτίνης συνοδεύονται συχνά από αντίστοιχες µεταβολές στην έκκριση {Papakonstanti 

et al., 2003; Kampa et al., 2002}. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα επιθηλιοειδή κύτταρα 

ΡC12 συνθέτουν, αποθηκεύουν και εκκρίνουν κατεχολαµίνες,  εξετάσθηκε η επίδραση 

της ενεργοποίησης των µεµβρανικών θέσεων ανδρογόνων στην έκκριση 

κατεχολαµινών στα κύτταρα ΡC12  επιιθηλιακού τύπου.  Ας αναφερθεί σε αυτό το 

σηµείο ότι, ενώ τα φυσιολογικά κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων παράγουν 

κυρίως επινεφρίνη, καθώς και νορεπινεφρίνη, χαρακτηριστικό των κυττάρων 

φαιοχρωµοκυττώµατος και εποµένως των κυττάρων ΡC12 είναι ότι δεν παράγουν 

επινεφρίνη, αλλά εκκρίνουν κυρίως ντοπαµίνη και νορεπινεφρίνη. 
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    Σχήµα 2.9 
Σχήµα 2.9. Επίδραση της τεστοστερονης-BSA στα επιθηλιοειδή κύτταρα PC12 
Μέτρηση νορεπινεφρίνης και ντοπαµίνης µε τη ραδιοανοσολογική µέθοδο TriCatTMRIA µετά από 
επίδραση µε τεστοστερόνη-BSA (10-7 M) για χρονικά διαστήµατα 0 έως 60 λεπτών.  
 

Όταν τα κύτταρα ΡC12 επωάζονται µε τεστοστερόνη-BSA (10-7M), παρατηρείται 

ελάττωση στα επίπεδα έκκρισης της ντοπαµίνης και νορεπινεφρίνης. Η µεταβολή στην 

έκκριση της ντοπαµίνης ήταν λιγότερο έντονη στα αρχικά χρονικά διαστήµατα, αλλά η 

έκκριση νορεπινεφρίνης και ντοπαµίνης µετά από 60 λεπτά είναι 21 ± 5,6 %, και 13,4 

± 2,0 %, αντίστοιχα, εν σχέσει µε το µάρτυρα (κύτταρα στα οποία δεν είχε γίνει 

επίδραση µε τεστοστερόνη) (Σχήµα 2.9.).  

Με σκοπό να µελετηθεί ο ρόλος του κυτταροσκελετού στην επίδραση της 

τεστοστερόνης στην έκκριση, έγινε συνεπώαση των κυττάρων µε τεστοστερόνη-BSA 
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και φαλλασιδίνη, η οποία σταθεροποιεί τη δοµή του κυτταροσκελετού, αναστέλλοντας 

τον αποπολυµερισµό της ακτίνης.   Η φαλλασιδίνη, καθώς φαίνεται στα Σχήµατα 

2.10.Α και Β αντίστοιχα για τη νορεπινεφρίνη και τη ντοπαµίνη, ελαττώνει την 

έκκριση νορεπινεφρίνης και  ντοπαµίνης σε επίπεδα 16 ± 4,5 % και 24 ± 1,4% σε 

σχέση µε το µάρτυρα. Παράλληλη επώαση των κυττάρων PC12 µε τεστοστερονη-BSA 

και φαλλασιδίνη προκαλεί µερική αναστροφή της δράσης της φαλλασιδίνης και τα 

επίπεδα της εκκρινόµενης νορεπινεφρίνης και ντοπαµίνης αυξάνονται (49 ± 7,4 % και 

38 ± 10,4 % του µάρτυρα, αντίστοιχα) (Σχήµα 2.10.Α και Β, αντίστιοχα). Ως εκ 

τούτου, φαίνεται ότι στα επιθηλιοειδή κύτταρα PC12 η αναδιοργάνωση του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης δεν είναι ο µοναδικός µηχανισµός, που εµπλέκεται και 

ρυθµίζει την επίδραση της τεστοστερόνης- BSA στην έκκριση.  
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Σχήµα 2.10 
Σχήµα 2.10. Η επίδραση της αναδιοργάνωσης του κυτταροσκελετού ακτίνης στην επίδραση της 
τεστοστερόνης-BSA στην έκκριση κατεχολαµινών 
Έγινε µέτρηση νορεπινεφρίνης (Α) και ντοπαµίνης (Β) µετά από επίδραση σε κύτταρα PC12 
επιθηλιακού τύπου µε τεστοστερόνη-BSA (10-7 M) µε ή χωρίς προ-επώαση 30 λεπτών µε φαλλασιδίνη 
(10-6M).  
 

 

2.7. Συζήτηση 

 

Οι στεροειδείς ορµόνες είναι σηµαντικοί τροφικοί παράγοντες για τα νευρικά 

κύτταρα, καθώς και για τα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων {Alexaki et al., 2004; 

Gelinas and Martinoli, 2002; Gollapudi and Oblinger, 2001; Mattson et al., 1997; 

Charalampopoulos et al., 2004; Green et al., 1997; Nilsen and Brinton, 2002; Gonzalez 
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Deniselle, 2002}. Στεροειδείς ορµόνες παρέχονται στα κύτταρα του µυελού των 

επινεφριδίων όχι µόνον µέσω της κυκλοφορίας του αίµατος,  αλλά και από το φλοιό 

των επινεφριδίων, λόγω της στενής γειτνίασης του µυελού και του φλοιού {Bornstein 

et al., 1996; Ehrhart-Bornstein et al., 1995; Bornstein et al., 1990; Charalampopoulos et 

al., 2005}. Οι στεροειδείς ορµόνες έχουν αναφερθεί να επάγουν σε νευρικά κύτταρα 

διαφοροποίηση ή απόπτωση {Chae et al., 2001; Gonzalez Deniselle et al., 2002; Park et 

al., 1998}. Επί παραδείγµατι στα κύτταρα PC12, τα οποία εκφράζουν ενδοκυττάριους 

υποδοχείς οιστρογόνων και γλυκοκορτικοειδών, αυτές οι ορµόνες επάγουν την 

επιβίωση και τη διαφοροποίηση {Qiu et al., 2001; Lee et al., 2004; MacLusky et al., 

2003}. Επιπλέον, τα κύτταρα PC12 εκφράζουν µεµβρανικούς υποδοχείς οιστρογόνων 

(βλ. Κεφ. 1.2.3){Alexaki et al., 2004; Charalampopoulos et al., 2004}, οι οποίοι κατά 

την ενεργοποίησή τους επάγουν µηχανισµούς αναστολής της απόπτωσης. Ανάλογοι 

µηχανισµοί, που καταλήγουν επίσης σε αναστολή της απόπτωσης, έχουν αναφερθεί και 

κατά την επίδραση µε NGF, σε κύτταρα PC12, που καλλιεργούνται απουσία ορρού 

{Yao and Cooper, 1995; Vyas et al., 2004}. Αυτή η αναλογία της δράσης στεροειδών 

ορµονών µε τη δράση του παράγοντα NGF, καθώς και το γεγονός ότι οι στεροειδείς 

ορµόνες δρουν σε πολλές περιπτώσεις και µέσω µεµβρανικών υποδοχέων (πέρα από 

την κλασική δράση τους µέσω ενδοκυττάριων υποδοχέων), υποδεικνύουν ότι υπάρχει 

αναλογία στη δράση των στεροειδών ορµονών και των αυξητικών παραγόντων.  

Ολοένα και περισσότερες µελέτες αναφέρουν τη δράση των στεροειδών ορµονών 

µέσω µεµβρανικών υποδοχέων. Μεµβρανικοί υποδοχείς τεστοστερόνης 

αναγνωρίσθηκαν πρόσφατα σε διάφορα κύτταρα, όπως οστεοβλάστες {Lieberherr and 

Grosse, 1994}, κύτταρα Sertoli {Walker, 2003}, µακροφάγα {Benten et al., 2004a} και 

T λεµφοκύτταρα {Benten et al., 1999b}, καθώς και σε κυτταρικές σειρές καρκίνου του 

προστάτη (LNCaP, DU145) και σε όγκους καρκίνου του προστάτη και του µαστού 

{Kampa et al., 2005; Kampa et al., 2002; Stathopoulos et al., 2003}. Η ενεργοποίησή 

τους τόσο in vitro όσο και µετά από εµφύτευση των καρκινικών κυττάρων σε ποντίκια, 

οδηγεί τα κύτταρα σε απόπτωση {Hatzoglou et al., 2005}. Η έκφραση των 

µεµβρανικών υποδοχέων τεστοστερόνης σε όγκους προστάτη εξαρτάται από το βαθµό 

διαφοροποίησης του όγκου  {Stathopoulos et al., 2003}, µε εντονότερη εµφάνιση 

στους όγκους χαµηλής διαφοροποίησης (Dambaki et al, submitted). Στην παρούσα 

έρευνα ανιχνεύθηκαν µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης ανδρογόνων σε επιθηλιοειδή 

κύτταρα PC12 µε µια σειρά τεχνικών (µελέτες δέσµευσης σε αποµονωµένες 
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µεµβράνες, κυτταροµετρία ροής, Συνεστιακή Μικροσκοπία) µε υψηλή συγγένεια για 

την τεστοστερόνη.  

Η ενεργοποίηση των µεµβρανικών υποδοχέων ανδρογόνων έχει βρεθεί σε 

προηγούµενες έρευνες σε άλλους κυτταρικούς τύπους {Kampa et al., 2005; Hatzoglou 

et al., 2005} ότι επάγει την απόπτωση, φαινόµενο το οποίο παρατηρείται και στα 

κύτταρα PC12. Συγκεκριµένα, στα κύτταρα αυτά τα επίπεδα της απόπτωσης 

διπλασιάζονται 2 ώρες µετά τη χορήγηση τεστοστερόνης-BSA. Αντιθέτως, η 

οιστραδιόλη-BSA προστατεύει τα κύτταρα PC12 κατά της επαγόµενης από στέρηση 

ορρού ή από συνεπώαση µε τεστοστερόνη-BSA απόπτωσης (βλ. Κεφ. 1) {Alexaki et 

al., 2004}.  Επίσης, σε καρκινικά επιθηλιακά κύτταρα µαστού διαπιστώθηκε {Kampa 

et al., 2005}(βλ. Κεφ. 3.1.), ότι  οι µεµβρανικοί υποδοχείς οιστρογόνων και 

ανδρογόνων προκαλούν αντίθετες δράσεις στην απόπτωση: η τεστοστερόνη-BSA 

επάγει την απόπτωση, ενώ η οιστραδιόλη-BSA την αναστέλλει. Ως εκ τούτου, η 

επιβίωση των κυττάρων του µυελού των επινεφριδίων πιθανότατα να καθορίζεται από 

την αναλογία οιστρογόνων και ανδρογόνων στο µικροπεριβάλλον των κυττάρων, 

καθώς και από την αναλογία µεµβρανικών υποδοχέων οιστραδιόλης και 

τεστοστερόνης. Η οιστραδιόλη προάγει µέσω των µεµβρανικών της υποδοχέων την 

επιβίωση των κυττάρων, ενώ η τεστοστερόνη την απόπτωσή τους, ασκώντας τελικά 

ρυθµιστικό έλεγχο και διατηρώντας την αύξηση και τον αριθµό των κυττάρων του 

µυελού των επινεφριδίων στα φυσιολογικά επίπεδα.  

Εφόσον ενεργοποιηθούν οι µεµβρανικοί υποδοχείς τεστοστερόνης προκαλείται σε 

πολλές περιπτώσεις αύξηση των επιπέδων ενδοκυττάριου Ca2+ {Benten et al., 2004; 

Sierra-Ramirez et al., 2004; Guo et al., 2002b; Benten et al., 1997; Lieberherr and 

Grosse, 1994}, φαινόµενο το οποίο διαπιστώθηκε και στα κύτταρα PC12 µετά τη 

χορήγηση τεστοστερόνης-BSA. Η αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης ιόντων 

Ca2+ αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στην έκκριση κατεχολαµινών {Shafer and 

Atchison, 1991; Bright et al., 1996}. Τα κύτταρα PC12, λόγω της προέλευσής τους από 

το µυελό των επινεφριδίων, εκκρίνουν κατεχολαµίνες. Συγκεκριµένα, όντας κύτταρα 

φαιοχρωµοκυττώµατος εκκρίνουν ντοπαµίνη και νοραδρεναλίνη {Greene and Rein, 

1977a,b; Greene and Tischler, 1982}.  Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η τεστοστερόνη-

BSA ελαττώνει σηµαντικά την έκκριση και των δύο αυτών κατεχολαµινών. Εκ πρώτης 

όψεως, τα δύο αυτά φαινόµενα, η αύξηση των επιπέδων Ca2+ και η µείωση της 

έκκρισης κατεχολαµινών, δείχνουν να είναι ασύµβατα µεταξύ τους.  Μια πιθανή 

εξήγηση είναι το ότι δεν αρκεί µια αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Ca2+ για 
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την επαγωγή της έκκρισης κατεχολαµινών, αλλά απαιτείται συγκεκριµένη 

συγκέντρωση ιόντων Ca2+ σε συγκεκριµένο υποκυτταρικό χώρο και σε συγκεκριµένο 

χρόνο, ώστε να ενεργοποιηθούν οι µηχανισµοί εκκρίσεως. Ας σηµειωθεί ότι σε 

κύτταρα µυελού των επινεφριδών τα οπιοειδή επίσης αυξάνουν την ενδοκυττάρια 

συγκέντρωση Ca2+ {ανασκόπηση στο άρθρο Hatzoglou et al., 2005}, ενώ αναστέλλουν 

την έκκριση κατεχολαµινών {Giraud et al., 1982; Dermitzaki et al., 2001; Venihaki et 

al., 1996}. 

Η νευρική διαφοροποίηση των κυττάρων PC12, προκαλεί µεταβολές στην έκκριση 

κατεχολαµινών, φαινοτυπικές αλλαγές και αλλαγές στο ρυθµό πολλαπλασιασµού 

{Greene and Tischler, 1982; Banerjee et al., 1993; Gross et al., 2000}. Η παρούσα 

έρευνα υποδεικνύει µία επιπλέον τροποποίηση, στην οποία υπόκεινται τα 

διαφοροποιούµενα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων: την απώλεια των 

µεµβρανικών υποδοχέων ανδρογόνων. Ως εκ τούτου, η τεστοστερόνη-BSA αδυνατεί 

να επάγει την απόπτωση των νευρικά διαφοροποιηµένων κυττάρων PC12. Η 

φυσιολογική σηµασία αυτών των αλλαγών είναι προφανής και σχετίζεται µε το 

µεγαλύτερο χρόνο ζωής των νευρικών κυττάρων {Rudkin et al., 1989}, ο οποίος 

απαιτεί την ελαττωµένη παρουσία προ-αποπτωτικών µηχανισµών, όπως είναι αυτός 

των µεµβρανικών υποδοχέων ανδρογόνων. Η απώλεια, δηλαδή, των µεµβρανικών 

υποδοχέων ανδρογόνων προστατεύει τα διαφοροποιούµενα κύτταρα από την 

απόπτωση, ώστε να επιµηκύνεται η επιβίωσή τους. Η ελάττωση της έκφρασης των 

µεµβρανικών υποδοχέων ανδρογόνων κατά τη νευρική διαφοροποίηση πιθανόν όµως 

να έχει και µία επιπλέον φυσιολογική σηµασία. Καθώς απεδείχθη, οι µεµβρανικοί 

υποδοχείς ανδρογόνων προκαλούν µεταβολές στην έκκριση κατεχολαµινών. Για τα 

νευρικά κύτταρα όµως, είναι αναγκαία η ακριβής ρύθµιση της έκκρισης 

κατεχολαµινών, οι οποίες στην περίπτωσή τους δρουν ως νευροδιαβιβαστές. Έτσι, η 

ελάττωση της έκφρασης των µεµβρανικών υποδοχέων ανδρογόνων, πιθανόν  να 

προστατεύει τα κύτταρα από πιθανά λάθη που θα συνέβαιναν, παρουσία των 

υποδοχέων, στη ρύθµιση της έκκρισης κατεχολαµινών.  

 Συµπερασµατικά, ο µυελός των επινεφριδίων βρίσκεται σε ένα περιβάλλον 

συνεχούς παρουσίας µεταβαλόµενων συγκεντρώσεων στεροειδών ορµονών, λόγω της 

µεγάλης αιµατώσεώς τους σε συνδυασµό µε το ότι περιβάλλεται από το φλοιό των 

επινεφριδίων, ο οποίος συνθέτει µεγάλο αριθµό στεροειδών ορµονών, 

συµπεριλαµβανοµένων ανδρογόνων και οιστρογόνων. Τα αποτελέσµατα της παρούσας 

έρευνας καταδεικνύουν ότι τα παραγόµενα από το φλοιό στεροειδή πιθανόν να έχουν 
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µεταξύ των άλλων ρυθµιστικό ρόλο στην επιβίωση και απόπτωση των κυττάρων του 

µυελού των επινεφριδίων. Τα οιστρογόνα φαίνεται να προάγουν την επιβίωση, ενώ τα 

ανδρογόνα την απόπτωση, συµβάλλοντας στον έλεγχο της ανάπτυξης του µυελού των 

επινεφριδών στον οργανισµό. Επιπροσθέτως, τα οιστρογόνα και ανδρογόνα που 

εκκρίνονται από το φλοιό ρυθµίζουν την έκκριση κατεχολαµινών από το µυελό των 

επινεφριδίων. Γνωρίζοντας ότι οι στεροειδείς ορµόνες παράγονται εκτός από τους 

γεννητικούς αδένες και τα επινεφρίδια, και στο νευρικό σύστηµα {Compagnone and 

Mellon, 2000}, και ότι µεµβρανικοί υποδοχείς στεροειδών συναντώνται και σε νευρικά 

κύτταρα {Alexaki et al., 2004}, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας υποδηλώνουν 

την ύπαρξη ενός νέου µηχανισµού ελέγχου της αύξησης και διαφοροποίησης των 

νευρικών κυττάρων, προβάλλοντας νέα δεδοµένα για την παρακρινή αλληλεπίδραση 

διαφορετικών τύπων κυττάρων.  Εν κατακλείδι, αν διαπιστωθούν ανάλογα 

αποτελέσµατα και σε άλλους τύπους νευρικών κυττάρων, θα µπορούσαν να 

συµβάλλουν σηµαντικά στη βαθύτερη κατανόηση των µηχανισµών διαφοροποίησης 

και λειτουργίας του νευρικού συστήµατος.  
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Κεφάλαιο 3. 
 
Αντιθετική δράση της οιστραδιόλης και της τεστοστερόνης στον 
έλεγχο του πολλαπλασιασµού κυττάρων µαστού 
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Στα προηγούµενα κεφάλαια εξετάσθηκε συγκριτικά η δράση της οιστραδιόλης και 

της τεστοστερόνης στην επιβίωση των κυττάρων φαιοχρωµοκυττώµατος PC12. Η 

οιστραδιόλη βρέθηκε να προστατεύει τα κύτταρα αυτά κατά της αποπτώσεως, ενώ η 

τεστοστερόνη εµφάνιζε προαποπτωτική δράση, η οποία µάλιστα ανταγωνιζόταν τη 

δράση της οιστραδιόλης. Οι δράσεις αυτών των δύο στεροειδών ορµονών βρέθηκε ότι 

διεξάγονται µέσω της ενεργοποίησης µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης.  

Με βάση τα ανωτέρω, ελέγχθηκε εάν η δράση αυτή είναι χαρακτηριστική των 

κυττάρων ΡC12 (και εποµένως του νευρικού ιστού) ή αν αποτελεί έναν γενικότερο 

τρόπο δράσεως των στεροειδών και σε άλλους ιστούς-στόχους. Γι’ αυτό το σκοπό 

µελετήθηκε η πιθανή αντιθετική δράση των δύο αυτών ορµονών (οιστραδιόλη-

τεστοστερόνη) στα νεοπλασµατικά ανθρώπινα κύτταρα µαστού της σειράς Τ47D.  

Τα καρκινικά κύτταρα µαστού είναι γνωστό ότι εκφράζουν ενδοκυττάριους 

υποδοχείς οιστρογόνων (ERα και ERβ) {Greene et al., 1984; Tate et al., 1983; Vladusic 

et al., 2000; Poola et al., 2000}. Επιπλέον, πρόσφατες µελέτες αναφέρουν την 

ανίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων οιστρογόνων σε καρκινικά κύτταρα µαστού 

{Clarke et al., 2004; Seo and Leclercq, 2002}, η ενεργοποίηση µάλιστα των οποίων 

είναι δυνατό να καταλήγει στον έλεγχο της έκφρασης των ενδοκυττάριων υποδοχέων 

οιστρογόνων (ER) {Seo and Leclercq, 2002}. Αντίθετα, η παρουσία ανδρογονικών 

µεµβρανικών υποδοχέων σε καρκινικά κύτταρα µαστού δεν έχει αποδειχθεί έως τώρα. 

Όµως, η παρουσία µεµβρανικών ανδρογονικών υποδοχέων έχει διαπιστωθεί σε 

καρκινικά κύτταρα προστάτη {Kampa et al., 2002}, ενεργοποίηση των οποίων 

προκαλεί την είσοδο ιόντων Ca2+ {Kampa et al., 2004}, αναδιοργάνωση του 

κυτταροσκελετού ακτίνης {Papakonstanti et al., 2003} και τροποποίηση της έκκρισης 

PSA {Kampa et al., 2002}.  

Ως εκ τούτου, πρωταρχικός στόχος της παρούσας έρευνας τέθηκε κατ’ αρχήν η 

πιθανή ανίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων οιστραδιόλης και τεστοστερόνης στα 

καρκινικά κύτταρα µαστού της σειράς Τ47D. Σε επόµενο στάδιο µελετήσαµε το ρόλο 

των υποδοχέων αυτών στην απόπτωση των κυττάρων και µελετήσαµε την  πιθανή 

ανταγωνιστική ή συνεργατική αλληλεπίδρασή τους.    
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3.1.Aνίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων οιστραδιόλης και τεστοστερονης στα 
καρκινικά κύτταρα µαστού T47D 
 
 
3.1.1. Μελέτες δέσµευσης 

Στο Σχήµα 3.1. παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µελετών δέσµευσης µε 

ραδιοσηµασµένη οιστραδιόλη σε µεµβρανικό παρασκεύασµα κυττάρων T47D. Για την 

αποφυγή της πιθανής δέσµευσης ενδοκυττάριων υποδοχέων ER στη µεµβράνη, έγινε 

σύντοµη οξινοποίηση  των µεµβρανών µε τη µέθοδο κατά Hatzoglou, {Hatzoglou et 

al., 1994}, µε την οποία επιτυγχάνεται η  αποδέσµευση µορίων από µεµβράνες. Η 

δέσµευση της ραδιοσηµασµένης οιστραδιόλης σε µεµβρανικές θέσεις είναι δοσο-

εξαρτώµενη, φθάνει σε κορεσµό και είναι ειδική για την οιστραδιόλη µε σταθερά 

διάστασης KD 4,06 ± 3,31 nM (Σχήµα 3.1.Α). Παροµοίως, και η ραδιοσηµασµένη 

τεστοστερόνη εµφανίζει δοσο-εξαρτώµενη και ειδική δέσµευση στην πλασµατική 

µεµβράνη των κυττάρων T47D µε σταθερά διάστασης 7,64 ± 3,15 nM (Σχήµα 3.1.Β).  

 
 

    Σχήµα 3.1 
Σχήµα 3.1.  Μελέτες ανταγωνιστικής δέσµευσης οιστραδιόλης και τεστοστερόνης σε µεµβράνες 
κυττάρων T47D  
Α.  Μελέτη ανταγωνισµού µε ραδιοσηµασµένη οιστραδιόλη (5nM) παρουσία και απουσία διαφορετικών 
συγκεντρώσεων διαιθυλσιλβεστρόλης (DES).  
Β.  Μελέτη ανταγωνισµού µε ραδιοσηµασµένη τεστοστερόνη (5nM) παρουσία και απουσία 
διαφορετικών συγκεντρώσεων διυδροτεστοστερόνης (DHT). Τα δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο όρο 
3 πειραµάτων σε τριπλέτες (± το τυπικό σφάλµα).  
 

Η προσθήκη των αναστολέων των ενδοκυττάριων υποδοχέων οιστρογόνων (ER) ή 

ανδρογόνων (AR), ICI182,780 ή φλουταµίδη (10-6Μ), αντιστοίχως, σε πειράµατα 

ανταγωνισµού δεν αλλάζει το πρότυπο πρόσδεσης της ραδιενεργούς οιστραδιόλης ή 

τεστοστερόνης (δεδοµένα χωρίς αντίστοιχο σχήµα), καταδεικνύοντας ότι οι 
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µεµβρανικές θέσεις πρόσδεσης είναι διαφορετικές (βιοχηµικά τουλάχιστον) από τους 

ενδοκυττάριους υποδοχείς.  

 
3.1.2. Κυτταροµετρία ροής 

Η παρουσία µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης οιστραδιόλης και τεστοστερόνης σε 

κύτταρα T47D επιβεβαιώθηκε και µε µελέτες που κάνουν χρήση φθορίζοντων 

αναλόγων των ορµονών, τα οποία, όντας συνδεδεµένα µε ένα µόριο αλβουµίνης ορρού 

βοός (BSA), είναι ανίκανα να εισέλθουν στο κύτταρο κι ως εκ τούτου 

χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης ορµονών.  
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     Σχήµα 3.2 
Σχήµα 3.2. Κυτταροµετρία ροής µε χρήση E2-BSA-FITC, τεστοστερόνης- BSA-FITC και BSA-
FITC σε κύτταρα T47D. 
Α, C. Τα κύτταρα επωάστηκαν µε E2-BSA-FITC και τεστοστερόνη-BSA-FITC, αντίστοιχα, 
χρησιµοποιώντας ως αρνητικό µάρτυρα τη χρώση της BSA-FITC. Οι σκιασµένες καµπύλες παριστάνουν 
τον ανιχνεύσιµο φθορισµό παρουσία 10-5 M ICI 182,780 (Α) ή 10-5 M φλουταµίδης (C).  
B, D. Εκτόπιση της E2-BSA-FITC (10-7 M) από διαφορετικές συγκεντρώσεις E2-BSA και 
τεστοστερόνης-BSA (Β), και της τεστοστερόνης-BSA-FITC (10-7 M) από διαφορετικές συγκεντρώσεις 
τεστοστερόνης-BSA και E2-BSA (D). Η ανίχνευση της χρώσης έγινε µε κυτταροµετρία ροής µετά από 
επώαση των κυττάρων T47D για χρονικά διαστήµατα 15 και 30 λεπτών. 
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Στο Σχήµα 3.2 καταδεικνύεται η παρουσία ειδικής δέσµευσης οιστραδιόλης (Ε2) 

(Σχήµα 3.2.Α) και τεστοστερόνης (Σχήµα 3.2.C), χρησιµοποιώντας ως αρνητικό 

µάρτυρα τη δέσµευση της BSA-FITC. Η συνεπώαση των κυττάρων µε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις Ε2-BSA επιφέρει την εκτόπιση της Ε2-BSA-FITC κατά δοσο- και 

χρονο-εξαρτώµενο τρόπο (Σχήµα 3.2.Β). Η προσθήκη 100πλάσιας συγκέντρωσης Ε2 ή 

Ε2-BSA εκµηδενίζει τον ειδικό φθορισµό, ενώ η ίδια συγκέντρωση τεστοστερόνης-

BSA δεν εκτοπίζει την E2-BSA-FITC.  

Με τη χρήση τεστοστερόνης-BSA-FITC ανιχνεύθηκε επίσης ειδική δέσµευση 

ανδρογόνων στις µεµβράνες των κυττάρων T47D (Σχήµα 3.2.C). Παροµοίως, η 

συνεπώαση  των  κυττάρων  µε  διαφορετικές  συγκεντρώσεις  τεστοστερόνης-BSA 

επιφέρει την εκτόπιση της τεστοστερόνης-BSA-FITC κατά δοσο- και χρονο-

εξαρτώµενο τρόπο, ενώ η E2-BSA ήταν ανίκανη να εκτοπίσει την τεστοστερόνη 

(Σχήµα 3.2. D). Τέλος, και µε αυτήν τη µέθοδο αποδείχθηκε ότι η δέσµευση της E2-

BSA-FITC και της τεστοστερόνης-BSA-FITC στα κύτταρα T47D δεν ελαττώνονται 

παρουσία των ανταγωνιστών των ενδοκυττάριων ER και AR υποδοχέων, ICI182,780 

και φλουταµίδης (10-6Μ) αντίστοιχα (Σχήµατα 3.2.Α και 3.2.C, αντιστοίχως). 

 

 

3.1.3. Συνεστιακή Μικροσκοπία Σάρωσης Laser  

O µεµβρανικός εντοπισµός της χρώσης των κυττάρων T47D µε E2-BSA-FITC και 

τεστοστερόνη-BSA-FITC διαπιστώθηκε επιπλέον και µε Συνεστιακή Μικροσκοπία 

Σάρωσης Laser (Σχήµα 3.3).  Πράγµατι, ειδικός φθορισµός εντοπίζεται στην 

περιφέρεια των κυττάρων T47D τόσο µε τη χρήση E2-BSA-FITC όσο και 

τεστοστερόνης-BSA-FITC, ενώ στο εσωτερικό των κυττάρων δεν παρατηρείται 

φθορισµός. Η ένταση του φθορισµού αυξανόταν από 1 έως 30 λεπτά, ενώ δεν υπάρχει 

καµία ένδειξη για την ενδοκυττάρια µετατόπιση της E2-BSA-FITC ή της 

τεστοστερόνης-BSA-FITC. Ο εντοπισµένος στη µεµβράνη φθορισµός  δεν µειώνεται 

όταν τα κύτταρα επωάζονται παρουσία 100πλάσιας συγκέντρωσης ICI182,780 ή 

φλουταµίδης.  
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Σχήµα 3.3. Συνεστιακή Μικροσκοπία Σάρωσης 
Laser για την ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων 
πρόσδεσης οιστραδιόλης και τεστοστερόνης 
 
Με την επώαση κυττάρων T47D µε 10-6Μ E2-BSA-
FITC (Α) ή 10-6Μ τεστοστερόνη-BSA-FITC (Β)
παρατηρείται µεµβρανική χρώση. Ο µεµβρανικός
φθορισµός δεν απαλείφεται κατόπιν προεπώασης µε
τους αναστολείς ICI 182,780 (10-5 M) και φλουταµίδης
(10-5 M) (φωτογραφίες δεξιά).  

Β 

 
   Σχήµα 3.3  
 
 
3.2. Ανοσολογικές οµοιότητες των µεµβρανικών θέσεων πρόσδεσης οιστρογόνων 
και ανδρογόνων µε τους ενδοκυττάριους υποδοχείς ER και AR 
 

Ολόκληρα κύτταρα T47D και µεµβράνες κυττάρων T47D οµογενοποιήθηκαν σε 

ένα ρυθµιστικό διάλυµα που περιείχε απορρυπαντικό SDS και ηλεκτροφορήθηκαν σε 

ένα πήκτωµα 12% πολυακρυλαµίδης. Εκχύλισµα κυττάρων  LNCaP, µία κυτταρική 

σειρά η οποία είναι θετική σε υποδοχείς AR, χρησιµοποιήθηκε ως θετικός µάρτυρας. 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.4, το αντίσωµα Ν-20, το οποίο είναι ειδικό για το άµινο-

τελικό άκρο του υποδοχέα AR, ανιχνεύει την παρουσία µιας ανοσολογικά παρόµοιας 

πρωτεΐνης στην πλασµατική µεµβράνη των κυττάρων T47D (δεύτερη γραµµή), καθώς 

και σε ολόκηρα κύτταρα T47D (πρώτη γραµµή). Αντιθέτως, το αντίσωµα C-19, το 

οποίο αναγνωρίζει το καρβοξυ-τελικό άκρο, δεν αναγνωρίζει  υποδοχείς AR στις 

µεµβράνες των κυττάρων T47D. Το ίδιο ειδικό αντίσωµα για το καρβοξυ-τελικό άκρο 

ανιχνεύει την παρουσία ανδρογονικών υποδοχέων σε ολόκληρα κύτταρα T47D. Τα 

αντισώµατα κατά του αµινο- και καρβοξυ-τελικού άκρου των ενδοκυττάριων 

υποδοχέων ERα και ERβ, ανιχνεύουν αµφότερα τους υποδοχείς ERα και ERβ σε 

ολόκληρα κύτταρα T47D και στο µεµβρανικό τους παρασκεύασµα. (Ας σηµειωθεί ότι 
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το αντίσωµα για το Ν-τελικό άκρο του υποδοχέα ERβ εµφανίζει σήµα στα κύτταρα 

LNCaP, ενώ τα αντισώµατα του Ν-τελικού και C-τελικού άκρου του ERα, καθώς και 

το αντίσωµα για το C-τελικό άκρο του ERβ δεν εµφανίζουν ειδική σήµανση.) 

 
          Σχήµα 3.4  
Σχήµα 3.4. Ανίχνευση AR, ERα και ERβ µε κλασική µέθοδο ανοσοαποτύπωσης (Western blot) σε 
ολόκληρα κύτταρα (1), σε µεµβρανικό εκχύλισµα (2) και σε κύτταρα LNCaP (3).  
Τα κύτταρα είτε λύονται απ’ ευθείας ή συλλέγονται οι µεµβράνες τους σε ρυθµιστικό διάλυµα Tris–HCl, 
περιέχον αναστολείς πρωτεασών. Γίνεται οξινοποίηση, ώστε να αποµακρυνθούν οποιαδήποτε µόρια που 
βρίσκονται συνδεδεµένα µε τον υποδοχέα. Οι υποδοχείς ανδρογόνων (AR) ανιχνεύονται µε το ειδικό 
αντίσωµα για το Ν- τελικό άκρο (Ν-20) και το αντίσωµα για το C-τελικό άκρο (C-19). Οι υποδοχείς ERα 
και ERβ ανιχνεύονται µε τα αντισώµατα για το Ν-τελικό άκρο (H-184,  H-150) και το C-τελικό άκρο 
(HC-20, L-20). Τα βέλη καταδεικνύουν το µοριακό βάρος των υποδοχέων. Το εκχύλισµα των κυττάρων  
LNCaP (3) χρησιµοποιείται ως θετικός µάρτυρας της παρουσίας υποδοχέων AR.  
 
 
3.3.Επίδραση των µεµβρανικών θέσεων σύνδεσης οιστραδιόλης και 
τεστοστερόνης στην απόπτωση  
 

Για να διευκρινισθεί ο ρόλος των µεµβρανικών υποδοχέων οιστρογόνων και 

ανδρογόνων στην απόπτωση των κυττάρων Τ47D, αυτά επωάσθηκαν µε οιστραδιόλη ή 

τεστοστερόνη σε φυσιολογικές συνθήκες καλλιέργειας και σε συνθήκες στέρησης 

ορρού. Η στέρηση ορρού επιλέχθηκε ως παράγοντας επαγωγής της απόπτωσης, 

δεδοµένου ότι η αύξηση αυτής της κυτταρικής σειράς προϋποθέτει την παρουσία ενός 

αριθµού αυξητικών παραγόντων (EGF, IGFs, FGFs και PDGF), ορµονών, 

ιχνοστοιχείων και άλλων ουσιών, που περιέχονται στον ορρό ή που παράγονται από τα 

ίδια τα καρκινικά κύτταρα {Xie et al., 1999}. Ως εκ τούτου, όταν τα κύτταρα Τ47D 

καλλιεργούνται υπό συνθήκες στέρησης ορρού, αυξάνεται σηµαντικά η απόπτωσή 

τους. Τα επίπεδα της απόπτωσης στα κύτταρα που καλλιεργήθηκαν 24 ώρες απουσία 

ορρού αυξάνονται 6 φορές σε σχέση µε την απόπτωση των κυττάρων, τα οποία 

καλλιεργούνται παρουσία ορρού (Σχήµα 3.5.Α). Το σύµπλοκο της οιστραδιόλης µε 

BSA (E2-ΒSA), όπως διαφάνηκε σε δοσο-εξαρτώµενες µελέτες, δε µεταβάλλει  την  

απόπτωση   των   κυττάρων  που  καλλιεργούνται  παρουσία  ορρού,  
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Σχήµα 3.5 

 
Σχήµα 3.5. Μελέτη της απόπτωσης σε κύτταρα Τ47D   
Α. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό µε και χωρίς ορρό για διαστήµατα 0-48 ωρών και 
µετρήθηκε η απόπτωση µε τη µέθοδο του ApoPercentage Apoptosis Assay.  Β. Τα κύτταρα επωάσθηκαν 
µε διαφορετικές συγκεντρώσεις Ε2-BSA για 24 ώρες παρουσία και απουσία ορρού. Τα δεδοµένα 
προέκυψαν από το µέσο όρο 3 πειραµάτων σε τριπλέτες (± το τυπικό σφάλµα).  

 

αντιθέτως όµως αυξανοµένης της συγκέντρωσής του ελαττώνει σηµαντικά την 

προκαλούµενη από έλλειψη ορρού απόπτωση των κυττάρων, µια δράση µε IC50 0,1 ± 

0,08nΜ (Σχήµα 3.5.Β). Η ανασταλτική δραση της E2-ΒSA στην απόπτωση 

υποστηρίζεται επίσης από την αύξηση που προκαλεί στην αντιαποπτωτική πρωτεΐνη 

Bcl-2 και τη µείωση των επιπέδων της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης Bad (Σχήµα 

3.6.A,B).  

Αντιθέτως το σύµπλοκο τεστοστερόνη-BSA επάγει στα κύτταρα Τ47D σε 

συνθήκες παρουσία ορρού την απόπτωση µε δοσο-εξαρτώµενο τρόπο µε τιµή  IC50 0,2 

± 0,04nM (Σχήµα 3.7.A). Αυτή η αύξηση της απόπτωσης από την τεστοστερόνη-BSA 

συνοδεύεται από τη µείωση στα επίπεδα της πρωτεΐνης Bcl-2 και από αύξηση στα 

επίπεδα της πρωτεΐνης Bad (Σχήµα 3.6.Α), ελαττώνοντας τελικά το λόγο Bcl-2/Bad 

(Σχήµα 3.6.Β). Συνεπώαση κυττάρων Τ47D παρουσία ορρού για 6 ώρες µε 1µΜ 

τεστοστερονη-BSA (η συγκέντρωση στην οποία η τεστοστερονη-BSA επάγει στο 

µέγιστο την απόπτωση στα κύτταρα Τ47D, βλ. Σχήµα 3.7.Α) και διαφορετικές 

συγκεντρώσεις E2-ΒSA, αναστρέφει την αποπτωτική δράση της τεστοστερονης-BSA, 

µια δράση µε τιµή IC50 0,7 ± 0,04nM, η οποία βρίσκεται στο εύρος των τιµών της 

χηµικής συγγένειας της E2-ΒSA κατά την πρόσδεσή της σε µεµβρανικές θέσεις 

δέσµευσης (4,06 ± 3,31 nM) και την τιµή IC50 της αντιαποπτωτικής δράσης της E2-

ΒSA σε κύτταρα Τ47D καλλιεργούµενα απουσία ορρού  (0,1 ± 0,08nΜ). Αντιθέτως, 
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όταν κύτταρα Τ47D επωάζονται για 6 ώρες απουσία ορρού µε 1µΜ E2-ΒSA και 

διαφορετικές συγκεντρώσεις τεστοστερόνης-ΒSA, η τελευταία δεν αναστρέφει παρά 

σε πολύ µικρό βαθµό την αντιαποπτωτική δράση της  E2-ΒSA. Συµπερασµατικά, η 

αντιαποπτωτική δράση της E2-ΒSA υπερισχύει έναντι της δράσης της τεστοστερόνης-

ΒSA.  
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Σχήµα 3.6 
 

Σχήµα 3.6. Επίδραση της τεστοστερόνης-BSA στις πρωτεΐνες Bcl-2 and Bad.  
Α. Μελέτη ανοσοαποτύπωσης µετά από επίδραση µε E2-BSA (Ε2) ή τεστοστερόνη-BSA (ΤΕSTO-BSA) 
(10-7M) ή του συνδυασµού τους για 2 ή 6 ώρες στις πρωτεΐνες Bcl-2 and Bad. Παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα από ένα αντιπροσωπευτικό πείραµα. Β. Τα αποτελέσµατα της φωτογραφίας (Α) 
εκφρασµένα ως ο λόγος των πρωτεϊνών Bcl-2/Bad.  
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    Σχήµα 3.7  
 
Σχήµα 3.7. Επίδραση της τεστοστερόνης-BSA στην απόπτωση σε κύτταρα Τ47D καλλιεργούµενα 
παρουσία ορρού.  
Α. ∆οσο-εξαρτώµενη µελέτη της επίδρασης της τεστοστερόνης-BSA σε κύτταρα T47D σε συνθήκες 
παρουσία ορρού. Παρουσιάζεται συγκριτικά η επαγόµενη από έλλειψη ορρού απόπτωση (●). Β. Η Ε2-
BSA αναστρέφει το αποτέλεσµα της τεστοστερόνης-BSA (10-6M) σε συνθήκες καλλιέργειας παρουσία 
ορρού µε δοσο-εξαρτώµενο τρόπο. Αντιθέτως, η τεστοστερόνη-BSA αναστρέφει σε πολύ µικρότερο 
βαθµό την προστατευτική δράση της Ε2-BSA (10-6M) σε συνθήκες στέρησης ορρού. Παρουσιάζεται 
επίσης η απόπτωση σε κύτταρα καλλιεργούµενα παρουσία (▲) και απουσία (▼) ορρού, ώστε να είναι 
δυνατή η σύγκριση. Τα δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο όρο 3 πειραµάτων σε τριπλέτες (± το τυπικό 
σφάλµα).  
  

Ο ανταγωνιστής του ενδοκυττάριου υποδοχέα οιστρογόνων ICI 182,780 δε 

µεταβάλλει την προστατευτική δράση της E2-ΒSA ενάντια στην απόπτωση από 

έλλειψη ορρού (Σχήµα 3.8.Β). Επιπλέον, ούτε η αποπτωτική δράση της τεστοστερόνης-

ΒSA µετά από 24 ώρες επώαση παρουσία ορρού µεταβάλλεται από την παρουσία 

φλουταµίδης, του κατ’ εξοχήν ανταγωνιστή του ενδοκυττάριου υποδοχέα ανδρογόνων 

(Σχήµα 3.8.Α). Επιπλέον, ο παράγοντας ICI 182,780 δεν αναστέλλει την 

προστατευτική δράση της E2-ΒSA στην επαγόµενη από την τεστοστερόνη-ΒSA 

απόπτωση (Σχήµα 3.8.C). 

Eπώαση των κυττάρων Τ47D µε 100ng/ml του αναστολέα των πρωτεϊνών G, 

τοξίνη του κοκκύτη (pertussis toxin, PTX), αναστρέφει την προαποπτωτική δράση της 

τεστοστερόνης-BSA σε συνθήκες καλλιέργειας παρουσία ορρού, καθώς και την 

αντιαποπτωτική δράση της E2-ΒSA σε κύτταρα καλλιεργούµενα απουσία ορρού 

(Σχήµα 3.9.Α, Β). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη µεσολάβηση των πρωτεϊνών G στη 

δράση τόσο της τεστοστερόνης όσο και της οιστραδιόλης, πιθανότατα µέσω της 
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αλληλεπίδρασής τους µε τους αντίστοιχους ανδρογονικούς και οιστρογονικούς 

υποδοχείς. Οι  µεµβρανικοί  υποδοχείς  που  βρίσκονται  σε  αλληλεπίδραση  µε  

      Α                  Β                C  

 
    Σχήµα 3.8 
Σχήµα 3.8. Μελέτη της δράσης της Ε2-BSA και της τεστοστερόνης-BSA στην απόπτωση µετά από 
επίδραση µε ICI182,780 και φλουταµίδη.  
Α. Η αποπτωτική δράση της τεστοστερόνης-BSA (0,1µΜ) σε κύτταρα T47D δεν αναστέλλεται παρουσία 
του ανταγωνιστή του ανδρογονικού υποδοχέα φλουταµίδη (10µΜ). Β. Η αντιαποπτωτική δράση της Ε2-
BSA (0,1µΜ) σε κύτταρα T47D δεν αναστέλλεται παρουσία του ανταγωνιστή του οιστρογονικού 
υποδοχέα ICI182,780  (10µΜ). C. Η ικανότητα της Ε2-BSA να αναστρέφει την αποπτωτική δράση της 
τεστοστερόνης-BSA δεν αναστέλλεται από το ICI182,780 (10µΜ). Η απόπτωση µετρήθηκε µε τη 
µέθοδο του ApoPercentage Apoptosis Assay µετά από 24 ώρες επώαση. Τα δεδοµένα προέκυψαν από το 
µέσο όρο 3 πειραµάτων σε τριπλέτες (± το τυπικό σφάλµα).  
 
πρωτεΐνες  G συχνά ενεργοποιούν  σηµατοδοτικά  µονοπάτια   κινασών. Ως εκ τούτου 

µελετήθηκε η επίδραση της τεστοστερόνης-BSA και της E2-ΒSA παρουσία και 

απουσία ορρού αντιστοίχως, στην απόπτωση παρουσία ειδικών αναστολέων κινασών. 

Οι µελέτες αυτές καταδεικνύουν ότι η αντιαποπτωτική δράση της E2-ΒSA σε κύτταρα 

καλλιεργούµενα απουσία ορρού αναστέλλεται παρουσία του ειδικού αναστολέα της 

ΡΙ3 κινάσης, wortmannin, ενώ η wortmannin δεν εµφανίζει καµία δράση από µόνη της 

(Σχήµα 3.9.Α). Η προαποπτωτική δράση της τεστοστερόνης-BSA επίσης αναστέλλεται 

µερικώς από τη wortmannin (Σχήµα 3.9.Β), καταδεικνύοντας το µεσολαβητικό ρόλο 

της ΡΙ3 κινάσης τόσο στην αντιαποπτωτική δράση της E2-ΒSA όσο και στην 

προαποπτωτική δράση της τεστοστερόνης-ΒSA. Σηµαντικό ρόλο στην απόπτωση και 

την επιβίωση κατέχει η οµάδα των ΜΑΡ κινάσων, εκ των οποίων αντιπροσωπευτικά 

µέλη είναι οι κινασες ΜΕΚ και  p38.   

 206



 

 
 Α        Β  

 
    Σχήµα 3.9 
 
Σχήµα 3.9. Η επίδραση αναστολέων κινασών στη δράση της Ε2-BSA και της τεστοστερόνης-BSA 
στην απόπτωση 
Α. Η αντιαποπτωτική δράση της Ε2-BSA σε κύτταρα Τ47D απουσία ορρού, υπό την παρουσία των 
ακόλουθων αναστολέων : ICI 182,780 10-6M; pertussis toxin (PTX) 100 ng/ml; SB 203,580 10 -6M; PD 
98,059 10-6M και wortmannin 10-6M.  Η αποπτωτική δράση της τεστοστερόνης-BSA σε κύτταρα Τ47D 
παρουσία ορρού υπό την παρουσία ακόλουθων αναστολέων: ICI182,780 10 -6M; pertussis toxin (PTX) 
100 ng/ml; SB 203,580 10-6M; PD 98,059 10-6M; και wortmannin 10-6M. Η απόπτωση µετρήθηκε µε τη 
µέθοδο του ApoPercentage Apoptosis Assay µετά από 24 ώρες επώαση. Τα δεδοµένα προέκυψαν από το 
µέσο όρο 3 πειραµάτων σε τριπλέτες (± το τυπικό σφάλµα).  
 
 
 

Για να εξετασθεί ο ρόλος των δύο αυτών κινασών στην αντιαποπτωτική δράση της 

E2-ΒSA και στην προαποπτωτική δράση της τεστοστερόνης-ΒSA, επωάσθηκαν τα 

κύτταρα µε τους αντίστοιχους ειδικούς αναστολείς των δύο κινασών PD98,059 (10µΜ) 

και SB203,580 (10µΜ). Οι αναστολείς απεδείχθη ότι αναστρέφουν την 

αντιαποπτωτική δράση της E2-ΒSA σε κύτταρα Τ47D καλλιεργούµενα απουσία ορρού 

(Σχήµα 3.9.Α), όσο και την επαγόµενη από την τεστοστερόνη-ΒSA απόπτωση σε 

κύτταρα καλλιεργούµενα παρουσία ορρού (Σχήµα 3.9.Β). Η αναστολή τόσο της 

δράσης της E2-ΒSA όσο και της τεστοστερόνης-ΒSA στην απόπτωση από τους ίδιους 

αναστολείς (PTX, wortmannin, PD98,059, SB203,580) καταδεικνύει τη δράση των δύο 

στεροειδών µέσω κοινών ή ανάλογων σηµατοδοτικών µονοπατιών, τα οποία ξεκινούν 

από την ενεργοποίηση µεµβρανικών υποδοχέων, αλλά καταλήγουν σε αντίθετο 

αποτέλεσµα όσον αφορά την απόπτωση.  
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3.4. Παρουσία µεµβρανικών οιστρογονικών και ανδρογονικών θέσεων δέσµευσης 
σε βιοψίες πορογενών διηθητικών καρικινωµάτων του µαστού 
 

Η ανίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων ανδρογόνων και οιστρογόνων σε ανθρώπινες 

καρκινικές σειρές µαστού εγείρει το ερώτηµα για την ύπαρξη αντίστοιχων υποδοχέων 

και σε βιοψίες καρκίνου του µαστού. Ως εκ τούτου, διεξήχθη ιστοχηµική χρώση σε µια 

σειρά δειγµάτων καρκίνου του µαστού µε τη χρήση συµπλόκων της οιστραδιόλης και 

της τεστοστερόνης µε BSA-FITC (E2-BSA-FITC και τεστοστερόνη- BSA-FITC).  10-

5Μ ICI182,780 και 10-5Μ φλουταµίδης χρησιµοποιήθηκαν, ώστε να ανασταλεί κάθε 

πιθανή δέσµευση των συµπλόκων (E2-BSA-FITC και τεστοστερόνη-BSA-FITC) µε 

τους ενδοκυττάριους υποδοχείς οιστρογόνων και ανδρογόνων αντίστοιχα. Η 

ιστοχηµική χρώση κατέδειξε την παρουσία µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης 

οιστρογόνων και ανδρογόνων, καθώς φαίνεται και στη φωτογραφία του Σχήµατος 3.10, 

σε µονιµοποιηµένα µε φορµόλη και παραφίνη δείγµατα, ληφθέντα από ιστολογικά 

παρασκευάσµατα. Στην πλειοψηφία των δειγµάτων που εξετάσθηκαν ανιχνεύθηκαν 

µεµβρανικοί υποδοχείς για οιστρογόνα και ανδρογόνα.  

 
      

Σχήµα 3.10 
 
Σχήµα 3.10. Ανίχνευση µεµβρανικών υποδοχέων οιστρογόνων και ανδρογόνων σε ανθρώπινες 
βιοψίες καρκίνου του µαστού 
Ανιχνεύθηκαν µε ιστοχηµική µέθοδο κάνοντας χρώση µε E2-BSA-FITC (10-7Μ) και τεστοστερόνη- 
BSA-FITC (10-7Μ) µεµβρανικοί υποδοχείς οιστρογόνων (µεσαία στήλη) και ανδρογόνων (δεξιά στήλη) 
σε βιοψίες καρκίνου του µαστού µε ενδοκυττάριους υποδοχείς οιστρογόνων (επάνω σειρά) και χωρίς 
ενδοκυττάριους υποδοχείς οιστρογόνων (κάτω σειρά). Η χρώση µε BSA-FITC χρησιµοποιήθηκε ως 
αρνητικός µάρτυρας. Εξετάσθηκε µία σειρά από βιοψίες. Εδώ παρουσιάζονται φωτογραφίες από δύο 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα.  
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Στα θετικά για ενδοκυττάριους οιστρογονικούς υποδοχείς (ER) πορογενή διηθητικά 

καρκινώµατα του µαστού, η παρουσία µεµβρανικών υποδοχέων οιστρογόνων ήταν 

λιγότερο  έντονη. Αντιθέτως,  σε  νεοπλάσµατα  χωρίς  ενδοκυττάριους υποδοχείς ER, 

ήταν έντονη η χρώση για µεµβρανικούς υποδοχείς τόσο οιστρογόνων όσο και 

ανδρογόνων. Εκ των αποτελεσµάτων αυτών προκύπτει ότι πιθανώς οι µεµβρανικές 

θέσεις πρόσδεσης είναι χαρακτηριστικό των λιγότερο διαφοροποιηµένων, κι ως εκ 

τούτου, λιγότερο επιθετικών καρκινωµάτων του µαστού (Σχήµα 3.10). 
 
 
3.5. Συζήτηση 
 

Πλήθος ερευνών µαρτυρούν την παρουσία µεµβρανικών υποδοχέων στεροειδών 

ορµονών σε µια πλειάδα διαφορετικών κυτταρικών συστηµάτων, καθώς αναφέρεται 

εκτενώς στα προηγούµενα κεφάλαια (Εισαγωγή, Κεφ. 1.2.12, Κεφ.1.2.3, Κεφ. 2.1, Κεφ 

2.2). Η παρούσα έρευνα κατέδειξε την παρουσία µεµβρανικών υποδοχέων 

οιστραδιόλης και τεστοστερόνης στα καρκινικά κύτταρα µαστού της σειράς Τ47D. Τα 

κύτταρα αυτά είναι στόχος πολλών ορµονών. Ως εκ τούτου εύλογο είναι, κι έχει 

αποδειχθεί από πλήθος ερευνών, ότι εκφράζουν ενδοκυττάριους υποδοχείς τόσο για τα 

οιστρογόνα {Greene et al, 1984; Tate et al, 1983; Vladusic et al, 2000; Poola et al, 

2000} όσο και για τα ανδρογόνα {Tilley et al, 1990}. Οι υποδοχείς αυτοί εµφανίζουν 

ειδικότητα για την οιστραδιόλη και την τεστοστερόνη, αντίστοιχα, και οι σταθερές 

διάστασης (KD) των υποδοχέων για τα οµόλογά τους στεροειδή κυµαίνονται στα 

επίπεδα των φυσιολογικών συγκεντρώσεων των στεροειδών (στην τάξη των nM).  

Στην προσπάθεια να διαλευκανθεί η φύση των µεµβρανικών υποδοχέων 

οιστρογόνων και ανδρογόνων στα κύτταρα µαστού Τ47D στις µελέτες 

ανοσοαποτύπωσης χρησιµοποιήθηκαν αντισώµατα κατά του αµινο-(Ν-) και καρβοξυ-

(C-) τελικού άκρου των ενδοκυττάριων υποδοχέων AR, ΕRα και ΕRβ, ενώ παράλληλα 

µελετήθηκε η δέσµευση της οιστραδιόλης και της τεστοστερόνης στους µεµβρανικούς 

υποδοχείς παρουσία των αναστολέων των αντίστοιχων ενδοκυττάριων υποδοχέων 

(ICI182,780 και φλουταµίδη, αντίστοιχα). Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο 

µεµβρανικός υποδοχέας ανδρογόνων διαφέρει από τον ενδοκυττάριο στο καρβοξυ-

τελικό του άκρο, δεδοµένο που συµφωνεί µε την αδυναµία της φλουταµίδης να 

αναστείλει τη µεµβρανική δέσµευση της τεστοστερόνης. Ο µεµβρανικός υποδοχέας 

οιστρογόνων αναγνωρίζεται από τα αντισώµατα κατά του Ν- και C- τελικού άκρου των 

ΕRα και ΕRβ, αλλά πρέπει να διαφέρει στερεοδοµικά από αυτούς, γιατί ο ειδικός 

αναστολέας ICI182,780 αδυνατεί να προσδεθεί στο µεµβρανικό υποδοχέα οιστρογόνων 
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και να αναστείλει τη δράση του. Εν κατακλείδι, τα δεδοµένα µαρτυρούν κάποια 

οµολογία µεταξύ των µεµβρανικών και ενδοκυττάριων υποδοχέων, η οποία όµως 

φαίνεται να µην αφορά καθ’ ολοκληρίαν το µόριό τους, κάτι που  συµφωνεί µε τις 

πιθανές µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις του µορίου του υποδοχέα, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για το µεµβρανικό εντοπισµό του υποδοχέα {Beyer et al., 2003}. 

Σε πολλά κυτταρικά συστήµατα έχει εξετασθεί ο ρόλος των µεµβρανικών 

υποδοχέων οιστρογόνων και ανδρογόνων  στον έλεγχο της απόπτωσης και της 

κυτταρικής αύξησης. Επί παραδείγµατι, σε καρκινικά κύτταρα µαστού {Razandi et al, 

2000} και σε κύτταρα φαιοχρωµοκυττώµατος αρουραίου {Alexaki et al, 2004} η 

ενεργοποίηση µεµβρανικών υποδοχέων οιστρογόνων έχει αποδειχθεί ότι δρα 

προστατευτικά κατά της απόπτωσης, ενώ η ενεργοποίηση µεµβρανικών υποδοχέων 

ανδρογόνων σε καρκινικά κύτταρα προστάτη επάγει την απόπτωση και τον κυτταρικό 

θάνατο {Hatzoglou et al, 2005}. Στα προηγούµενα κεφάλαια της παρούσας έρευνας 

(Κεφ. 1, Κεφ. 2) µελετήθηκαν εκτενώς οι δράσεις της οιστραδιόλης και της 

τεστοστερόνης στην απόπτωση των κυττάρων φαιοχρωµοκυττώµατος της σειράς 

PC12, οι οποίες αποδείχθηκε ότι είναι αντίθετες, ανταγωνιζόµενες η µία την άλλη, κι 

επιπλέον διεξάγονται µέσω της ενεργοποίησης µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης. 

Με σκοπό να ελεγθεί αν κάτι ανάλογο συµβαίνει και σε έναν ιστό έντονα 

ελεγχόµενο από τις στεροειδείς ορµόνες, το µαστό, µελετήθηκαν οι αντίστοιχες 

δράσεις της  οιστραδιόλης και της τεστοστερόνης στα κύτταρα Τ47D. Πράγµατι, 

διαπιστώθηκε ότι η οιστραδιόλη επάγει µέσω µεµβρανικών υποδοχέων την προστασία 

των κυττάρων κατά της επαγόµενης από έλλειψη ορρού απόπτωσης, ενώ η 

τεστοστερόνη οδηγεί τα κύτταρα σε απόπτωση. Απεδείχθη ότι η αντιαποπτωτική 

δράση της οιστραδιόλης γίνεται µέσω του ελέγχου των επιπέδων των πρωτεϊνών Bcl-2 

και Bad, αυξάνοντας τον αντίστοιχο λόγο (Bcl-2/Bad), ενώ η τεστοστερόνη µειώνει 

αυτό το λόγο, επάγοντας την απόπτωση των κυττάρων. Η σηµατοδοτική δράση της 

οιστραδιόλης και της τεστοστερόνης διενεργείται µέσω της ενεργοποίησης των 

πρωτεϊνών G, της ΡΙ3 κινάσης και των ΜΑΡ κινασών ΜΕΚ και  p38.  

Εξάλλου, η έκφραση των υποδοχέων στεροειδών ορµονών εξαρτάται από την 

παρουσία και τη συγκέντρωση των στεροειδών ορµονών στο µικροπεριβάλλον των 

κυττάρων {Seo and Leclercq, 2002; Rodriguez-Cuenca et al, 2005; Vladusic et al, 

2000}. Ο συνεντοπισµός των οιστρογονικών και ανδρογονικών υποδοχέων στη 

µεµβράνη των κυττάρων Τ47D, έχοντας µάλιστα αντίθετη δράση στην απόπτωση και 

την κυτταρική επιβίωση, εύλογα θέτει ερωτήµατα για µία πιθανή αλληλεπίδραση 
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µεταξύ τους. Πράγµατι, η τεστοστερόνη-BSA φάνηκε να αναστρέφει σε µικρό βαθµό 

την αντιαποπτωτική δράση της οιστραδιόλης-BSA, και αντίστοιχα  η οιστραδιόλη-

BSA αναστέλλει έντονα την προαποπτωτική δράση της τεστοστερόνης-BSA. Η 

αλληλεπίδραση µεταξύ της οιστραδιόλης και της τεστοστερόνης στα καρκινικά 

κύτταρα µαστού φαίνεται να έχει φυσιολογική σηµασία, εφόσον ανιχνεύθηκαν 

µεµβρανικοί υποδοχείς οιστρογόνων και ανδρογόνων σε βιοψίες καρκίνου του µαστού. 

Οι µεµβρανικοί υποδοχείς είχαν εντονότερη εµφάνιση σε καρκινώµατα που δεν 

εκφράζουν ενδοκυττάριους υποδοχείς οιστρογόνων, ενώ οι µεµβρανικοί υποδοχείς 

ανδρογόνων υστερούσαν σε αριθµό εν σχέσει µε τους οιστρογονικούς µεµβρανικούς 

υποδοχείς. Εξ αυτού συνάγεται ότι η αύξηση και επιβίωση των καρκινικών κυττάρων 

µαστού πιθανόν να καθορίζεται εκτός από τους ενδοκυττάριους υποδοχείς στεροειδών 

και από την αλληλεπίδραση αυτών των δύο µεµβρανικών συστηµάτων ή των ειδικών 

για το καθένα σηµατοδοτικών µηχανισµών. Η αναλογία του αριθµού οιστρογονικών ή 

ανδρογονικών µεµβρανικών υποδοχέων πιθανότατα να ελέγχει την επιβίωση των 

καρκινικών κυττάρων και την επιθετικότητα και εξέλιξη του όγκου, µε τους 

οιστρογονικούς υποδοχείς να αυξάνουν την επιβίωση, ενώ τους ανδρογονικούς να 

επάγουν την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων. Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των 

προαποπτωτικών µεµβρανικών υποδοχέων ανδρογόνων, ιδιαίτερα σε καρκινώµατα, 

αρνητικά για τον ενδοκυττάριο υποδοχέα οιστρογόνων, θα µπορούσε να αποτελέσει 

νέο θεραπευτικό µέσο στο πεδίο του καρκίνου του µαστού. Επιπλέον, η χορήγηση 

αναστολέων της αρωµατάσης θα µπορούσε να αναστείλει το µεταβολισµό των 

στεροειδών σε οιστρογόνα και να αυξήσει την τοπική συγκέντρωση ανδρογόνων, 

οδηγώντας τα κύτταρα του όγκου σε απόπτωση {Sainsbury, 2004; Pasqualini, 2004}. 

Συµπερασµατικά, η διαλεύκανση των µηχανισµών δράσης των στεροειδών ορµονών σε 

διαφορετικά κυτταρικά συστήµατα θέτει νέες δυνατότητες στα πλαίσια της 

κατανόησης και της θεραπείας του καρκίνου.   
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Κεφάλαιο 4. 
 
Ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της DHEA 
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Στα προηγούµενα κεφάλαια (Κεφ. 1, Κεφ 2) µελετήθηκε η δράση της οιστραδιόλης 

και της τεστοστερόνης στην απόπτωση των κυττάρων φαιοχρωµοκυττώµατος PC12, η 

οποία αποδείχθηκε ότι διεξάγεται µέσω της ενεργοποίησης ειδικών µεµβρανικών 

θέσεων δέσµευσης. Μέσω αυτών των θέσεων, οι δύο ορµόνες ελέγχουν την επιβίωση 

και την απόπτωση των κυττάρων PC12, έχοντας αντίθετες δράσεις: η οιστραδιόλη 

προστατεύει τα κύτταρα κατά της αποπτώσεως, ενώ η τεστοστερόνη την επάγει.  

Επόµενο στόχο αποτέλεσε να εξετασθεί εάν και άλλες στεροειδείς ορµόνες, οι οποίες 

παράγονται από το επινεφρίδιο, και ανευρίσκονται στο µικροπεριβάλλον του µυελού, 

ασκούν ανάλογο ρυθµιστικό ρόλο στην απόπτωση. Για το σκοπό αυτό µελετήθηκε η 

δράση της DHEA στα κύτταρα PC12. Επιλέχθηκε η εξέταση της δράσεως αυτής της 

στεροειδούς ορµόνης µε βάση τη γνώση που υπάρχει για τη νευροπροστατευτική της 

δράση {Baulieu, 1998; Baulieu et al., 2000}, ενώ συγκεκριµένα για τα κύτταρα PC12 

είναι ήδη γνωστή η αντιαποπτωτική της δράση από προηγούµενες έρευνες 

{Charalampopoulos et al., 2004}. Ως εκ τούτου εξετάσθηκε η ύπαρξη µεµβρανικών 

θέσεων δέσµευσης της  DHEA στα κύτταρα της σειράς PC12, ενώ, σε δεύτερο στάδιο, 

ελέγχθηκε η λειτουργικότητά των ανιχνευθέντων µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης. Η 

µελέτη της λειτουργικότητάς τους έγινε µε δύο τρόπους: α. µε την εξέταση 

σηµατοδοτικών µηχανισµών, οι οποίοι ενεργοποιούνται άµεσα σε σύντοµα χρονικά 

διαστήµατα από το µεµβρανικό υποδοχέα (πρωτεΐνες G, κυκλικό ΑΜΡ, πρωτεΐνη Src) 

και β. µε τη σύγκριση της δράσης της ελεύθερης DHEA και της δεσµευµένης DHEA 

σε αλβουµίνη βοός (DHEA-BSA), η δράση της οποίας διεξάγεται µόνον µέσω 

µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης. 

 
 
4.1. Ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της DHEA 
 

4.1.1. Μελέτες δέσµευσης 

Έγιναν µελέτες δέσµευσης για την ανίχνευση υποδοχέων της DHEA σε 

αποµονωµένες µεµβράνες κυττάρων PC12, οι οποίες είχαν υποστεί οξινοποίηση, ώστε 

να αποκλεισθεί κάθε πιθανότητα αλληλεπίδρασης ενδοκυττάριων παραγόντων µε τους 

εν λόγω µεµβρανικούς υποδοχείς {Hatzoglou et al., 1994}. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 

4.1.Α., ανιχνεύθηκαν µε µελέτες κορεσµού   µεµβρανικές   θέσεις   δέσµευσης   της  

DHEA  µε  σταθερά διάστασης ΚD 0,9 nM και συγκέντρωση 21,13 fmoles/mg 

µεµβρανικής πρωτεΐνης ή 749 θέσεις/κύτταρο (αν θεωρηθεί ότι αποµονώνεται  1 mg  

µεµβρανικής  πρωτεΐνης  από περίπου  17·106κύτταρα  PC12).  
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Σχήµα 4.1. Ανίχνευσ
Α. Μελέτη δέσµευσ
κυττάρων PC12 µε 
(500 φορές µεγαλύτε
παράσταση). Β. Χρ
µεµβράνες κυττάρω
αποτελεσµάτων 3 πε
 
 
Επιπλέον, χρονο

καταδεικνύουν ό

κορεσµό στα 30-4

Σε δεύτερο σ

αφορά, πέραν τη

εγκεφάλου. Για 

επινεφριδίων αν

αποµονωµένους α

κορεσµού (Σχήµα

τα νευρικά κύτ

DHEA, µεγάλης 

0,1nM και 61,9 n

fmoles/mg µεµβ

ιπποκάµπου δε 

(εφόσον 1 mg µεµ

 

 

 
Σχήµα 4.1 

η µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της DHEA σε κύτταρα PC12 
ης κορεσµού των µεµβρανικών υποδοχέων DHEA σε αποµονωµένες µεµβράνες 
 τη χρήση [3H]DHEA σε συγκεντρώσεις 0-50nΜ παρουσία ή απουσία περίσσειας 
ρης) συγκέντρωσης DHEA. Ακολούθησε ανάλυση κατά Scatchard (ένθετη γραφική 
ονοεξαρτώµενη µελέτη δέσµευσης της [3H]DHEA (2nM)  σε αποµονωµένες 
ν PC12. Τα δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο όρο (± τυπικό σφάλµα) των 
ιραµάτων σε τριπλέτες (P<0,01). 

εξαρτώµενες µελέτες δέσµευσης σε µεµβράνες κυττάρων PC12 

τι η δέσµευση της [3H]DHEA στις αντίστοιχες θέσεις φθάνει σε 

0 λεπτά (Σχήµα 4.1.Β.) 

τάδιο εξετάσθηκε αν η έκφραση µεµβρανικών υποδοχέων DHEA 

ς κυτταρικής σειράς PC12, και φυσιολογικά κύτταρα επινεφριδίων κι 

 το σκοπό αυτό έγιναν µελέτες δέσµευσης σε χρωµιόφιλα κύτταρα 

θρώπου πρωτογενούς καλλιέργειας και σε νευρώνες ιπποκάµπου, 

πό τον εγκέφαλο αρσενικών αρουραίων. Όπως φαίνεται στις µελέτες 

τα 4.2.Α. και Β.), τόσο τα επινεφριδιακά κύτταρα ανθρώπου, όσο και 

ταρα εγκεφάλου αρουραίου, εκφράζουν µεµβρανικούς υποδοχείς  

συγγένειας για την ορµόνη, εφόσον οι αντίστοιχες τιµές ΚD είναι 

M, και η συγκέντρωσή τους είναι στα µεν χρωµιόφιλα κύτταρα 35,28 

ρανικής πρωτεΐνης (ή 1250 θέσεις/ κύτταρο) και στα κύτταρα 

93,61 fmoles/mg µεµβρανικής πρωτεΐνης (ή 3317 θέσεις/κύτταρο) 

βρανικής πρωτεΐνης αποµονώνεται από 15-20·106κύτταρα). 
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   Σχήµα 4.2 
Σχήµα 4.2. Ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της DHEA σε χρωµιόφιλα κύτταρα 
επινεφριδίων ανθρώπου και σε νευρικά κύτταρα ιπποκάµπου εγκέφαλου αρουραίου 
Μελέτες δέσµευσης κορεσµού των µεµβρανικών υποδοχέων DHEA σε αποµονωµένες µεµβράνες 
πρωτογενούς καλλιέργειας χρωµιόφιλων κυττάρων επινεφριδίων ανθρώπου (Α) και νευρικών κυττάρων 
ιπποκάµπου, αποµονωµένων από εγκέφαλο αρσενικού αρουραίου (Β). Για κάθε πείραµα 
χρησιµοποιήθηκαν τα χρωµιόφιλα κύτταρα των επινεφριδίων ενός ατόµου, καθώς και τα νευρικά 
κύτταρα του εγκεφάλου ενός πειραµατοζώου. Έγινε χρήση [3H]DHEA σε συγκεντρώσεις 0-50nΜ 
παρουσία ή απουσία περίσσειας (500 φορές µεγαλύτερης) συγκέντρωσης DHEA. Ακολούθησε ανάλυση 
κατά Scatchard (ένθετες γραφικές παραστάσεις). Τα δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο όρο (± τυπικό 
σφάλµα) των αποτελεσµάτων 2 πειραµάτων σε τριπλέτες (P<0,01). 
 
 
 
4.1.2. Κυτταροµετρία ροής 
 

 
 
   Σχήµα 4.3.  
Σχήµα 4.3. Ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της DHEA µε κυτταροµετρία ροής 
Τα κύτταρα PC12 επωάσθηκαν µε το σύµπλοκο DHEA-BSA-FITC κι ακολούθησε ανάλυση µε 
κυτταροµετρία ροής. Η χρώση µε BSA-FITC χρησιµοποιήθηκε ως αρνητικός µάρτυρας. Για κάθε δείγµα 
έγινε ανάλυση 10000 κυττάρων. H µπάρα συµβολίζει το θετικό σήµα φθορισµού. 
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Επιπλέον έγινε ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της DHEA µε 

κυτταροµετρία ροής µε τη χρήση του φθορίζοντος συµπλόκου DHEA-BSA-FITC, 

καθώς φαίνεται στο Σχήµα 4.3. Ως αρνητικός µάρτυρας (µάρτυρας της µη ειδικής 

δέσµευσης) χρησιµοποιήθηκε η χρώση µε BSA-FITC. Μετά από επώαση των 

κυττάρων µε DHEA-BSA-FITC παρατηρείται έντονη αύξηση του φθορισµού των 

κυττάρων εν σχέσει µε τον αρνητικό µάρτυρα, υποδηλώνοντας τη µεµβρανική 

δέσµευση της DHEA.  
 
4.1.3. Συνεστιακή  Μικροσκοπία Σάρωσης Laser 
 

Μεµβρανικές θέσεις δέσµευσης DHEA ανιχνεύθηκαν σε κύτταρα PC12 και µε 

Συνεστιακή  Μικροσκοπία Σάρωσης µε τη χρήση του φθορίζοντος συµπλόκου DHEA-

BSA-FITC, καθώς φαίνεται στο Σχήµα 4.4.  

  

BSA-FITC DHEA-BSA-FITC

  

              Σχήµα 4.4 
Σχήµα 4.4. Ανίχνευση µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της DHEA σε κύτταρα PC12 µε 
Συνεστιακή Μικροσκοπία 
Κύτταρα PC12  καλλιεργούµενα σε επιστρωµένες µε πολυ-L-λυσίνη καλυπτρίδες επωάζονται µε 10-6Μ 
DHEA-BSA-FITC, ενώ ως αρνητικός µάρτυρας χρησιµοποιείται η χρώση µε 3·10-6Μ BSA-FITC, κι 
ακολουθεί CLSM. Παρουσιάζονται φωτογραφίες ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος ενός πειράµατος. 
Το πείραµα επαναλήφθηκε τρεις φορές.  
 
 

Ως αρνητικός µάρτυρας (µάρτυρας της µη ειδικής δέσµευσης) χρησιµοποιήθηκε η 

χρώση µε BSA-FITC. Επιπλέον, η χρώση µε DHEA-BSA-FITC ελαχιστοποιείται όταν 

έχει προηγηθεί επώαση µε DHEA-BSA, υποδεικνύοντας ότι οι µεµβρανικές θέσεις 

δέσµευσης είναι ειδικές για την DHEA (Σχήµα 4.4). 

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι, καθώς αναφέρθηκε εκτενώς στο Κεφάλαιο 1, στα 

κύτταρα PC12 ανιχνεύθηκαν µεµβρανικοί υποδοχείς οιστραδιόλης. Για να εξετασθεί το 

ενδεχόµενο της πρόσδεσης της  DHEA σε αυτούς τους µεµβρανικούς υποδοχείς 

διεξήχθησαν µελέτες δέσµευσης ανταγωνισµού σε αποµονωµένες µεµβράνες κυττάρων 

PC12. Οι DHEA και DHEAS και η αλλοπρεγνενολόνη σε συγκεντρώσεις από 10-12 έως 
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10-7Μ δεν εκτοπίζουν τη ραδιοσηµασµένη οιστραδιόλη, καθώς παρουσιάζεται στο 

Σχήµα 4.5.  
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    Σχήµα 4.5 
Σχήµα 4.5.  Μελέτη δέσµευσης ανταγωνισµού µε [3H]οιστραδιόλη παρουσία ή απουσία DHEA.  
Μεµβράνες  από κύτταρα PC12 (2mg/ml) επωάσθηκαν µε 5nM 3H-οιστραδιόλη παρουσία ή απουσία 
διαφορετικών συγκεντρώσεων DHEA (1012- 10-6Μ). Τα δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο όρο (± 
τυπικό σφάλµα) των αποτελεσµάτων 3 πειραµάτων σε τριπλέτες (P<0,01).   
 
 
 
 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω (Κεφ. 1.2.3), αυτές οι µεµβρανικές θέσεις 

δέσµευσης είναι ειδικές για την οιστραδιόλη, καθώς δεν εµφανίζουν συγγένεια για την 

τεστοστερόνη και την προγεστερόνη (ένθετο γράφηµα Σχήµατος 4.5), όπως επίσης 

ούτε για τις DHEA και DHEAS και την αλλοπρεγνενολόνη (Σχήµα 4.5). 

Επιπλέον, µε προηγούµενες µελέτες έχει αποδειχθεί η αλληλεπίδραση των  DHEA 

και DHEAS µε τους υποδοχείς σίγµα 1 σε διάφορα κυτταρικά συστήµατα {Maurice et 

al., 1997; Monnet et al., 1995}, ενώ πολλά µόρια συνδέτες των σίγµα 1 υποδοχέων 

εµφανίζουν νευροπροστατευτικές δράσεις {Nakazawa et al., 1998}. Εφόσον τα 

κύτταρα PC12 εκφράζουν λειτουργικούς υποδοχείς σίγµα 1 {Takebayashi et al., 2004}, 

και για να αποκλεισθεί η δυνατότητα πρόσδεσης της DHEA στον υποδοχέα σίγµα 1, 

έγιναν όλα τα πειράµατα δέσµευσης παρουσία αλλοπεριδόλης (10-5M), ενός γνωστού 

ανταγωνιστή αυτού του υποδοχέα.   

Τέλος, είναι γνωστό ότι η DHEA αλληλεπιδρά µε τους υποδοχείς NMDA και 

GABAA {Mehta and Ticku, 2001; Compagnone and Mellon, 2000}, όµως τα κύτταρα 

PC12 δεν εκφράζουν τέτοιους λειτουργικούς υποδοχείς.  
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4.2. Η ειδικότητα των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της DHEA 
 

Ακολούθως εξετάσθηκε η ειδικότητα των µεµβρανικών υποδοχέων της DHEA για 

άλλα στεροειδή. Συγκεκριµένα εξετάσθηκε η συγγένεια του υποδοχέα για την DHEAS,  

την αλλοπρεγνενολόνη,  την  τεστοστερόνη (χρησιµοποιώντας  το  ανάλογό της 

διυδροτεστοστερόνη, DHT), την οιστραδιόλη (µε χρήση του ανάλογού της 

διαιθυλσιλβεστρόλη DES), την προγεστερόνη (εξετάζοντας το ανάλογό της ORG2058) 

και την κορτικοστερόνη (χρησιµοποιώντας το ανάλογό της δεξαµεθαζόνη).   

Α                                                                             Β 

  
   Σχήµα 4.6 
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Σχήµα 4.6. Ειδικότητα των µεµβρανικών υποδοχέ
Α., Β. Μελέτες δέσµευσης ανταγωνισµού σε αποµ
2nM [3H]DHEA παρουσία και απουσία κορτι
διυδροτεστοστερόνης (DHT), DHEAS, διαιθυλσιλ
συγκεντρώσεις 10-12 – 10-6 Μ. Τα δεδοµένα προ
αποτελεσµάτων 3 πειραµάτων σε τριπλέτες (P<0,01
 
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µελετών

και DHEAS ακολουθούν το ίδιο πρότυπο ε

οιστραδιόλη δε δεσµεύεται στις εν λό

προγεστερόνης (Σχήµα 4.5.Β) όσο και τη

µηδαµινές. Αντιθέτως, η κορτικοστερόνη 

εκτόπισης της [3Η]DHEA. Τα ανωτέρω απο

ανάλογη στερεοδοµή της DHEA, κατ’ αρχ

επιπλέον µε την τεστοστερόνη, λόγω της πρ
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ων DHEA για διάφορα στεροειδή 
ονωµένες µεµβράνες κυττάρων PC12 µε τη χρήση 
κοστερόνης (CORT), αλλοπρεγνενολόνης (Allo), 
βεστρόλης (DES) και προγεστερόνης (ORG) σε 
έκυψαν από το µέσο όρο (± τυπικό σφάλµα) των 
). 

 ανταγωνισµού (Σχήµα 4.5.Α, Β), οι DHEA 

κτόπισης της [3Η]DHEA (Σχήµα 4.5. Β).  Η 

γω θέσεις, ενώ τόσο η δέσµευση της 

ς αλλοπρεγνενολόνης (Σχήµα 4.5.Α) είναι 

και η τεστοστερόνη εµφανίζουν ικανότητα 

τελέσµατα βρίσκονται σε συµφωνία µε την 

ήν µε το θειικό παράγωγό της, DHEAS, κι 

ο-ανδρογονικής φύσης της.  
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4.3. Έλεγχος της λειτουργικότητας των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της 

DHEA 

 

Η δέσµευση όµως ενός µορίου συνδέτη µε κάποιον υποδοχέα, δε συνεπάγεται 

απαραιτήτως και την ενεργοποίησή του. Ανάλογα, και στην περίπτωση των υπό 

εξέταση στεροειδών ορµονών, πρέπει να διερευνηθεί εάν η πρόσδεσή τους στις 

ανιχνευθείσες µεµβρανικές θέσεις είναι λειτουργική, δηλαδή αν προκαλεί την 

ενεργοποίηση του υποδοχέα και ακόλουθων σηµατοδοτικών µηχανισµών. Ως εκ 

τούτου, για να απαντηθεί το ανωτέρω ερώτηµα,  εξετάσθηκε κατ’ αρχήν η δράση της 

DHEA στην απόπτωση µέσω αυτών των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης και επιπλέον 

µελετήθηκε η πιθανή ενεργοποίηση σηµατοδοτικών µηχανισµών µέσω αυτού του 

υποδοχέα.  

 
4.3.1. Η µεσολάβηση του µεµβρανικού υποδοχέα στην αντιαποπτωτική δράση της 
DHEA 
 

Η DHEA έχει ήδη αποδειχθεί από προηγούµενες µελέτες {Charalampopoulos et al., 

2004} ότι προστατεύει τα κύτταρα PC12 κατά της επαγόµενης από έλλειψη ορρού 

απόπτωσης. Κατ’ αναλογία µε την αντιαποπτωτική δράση της οιστραδιόλης στα 

κύτταρα PC12, η οποία διεξάγεται µέσω µεµβρανικών υποδοχέων, εξετάσθηκε και για 

την αντιαποπτωτική δρασή της DHEA η πιθανή µεσολάβηση των ανιχνευθέντων 

µεµβρανικών της θέσεων δέσµευσης.  

Για να διαπιστωθεί η πιθανή συµµετοχή των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της 

DHEA στη δράση της στην κυτταρική απόπτωση, συγκρίθηκαν παράλληλα η δράση 

της ελεύθερης DHEA, η οποία δύναται να εισέρχεται στο κύτταρο και του συµπλόκου 

της µε BSA (DHEA-BSA), το οποίο δρα µόνον µέσω δέσµευσής του σε µεµβρανικούς 

υποδοχείς.  

Καθώς επιδεικνύεται στο Σχήµα 4.7, τόσο η ελεύθερη όσο και η δεσµευµένη 

µορφή της DHEA αναστέλλουν την επαγόµενη από έλλειψη ορρού απόπτωση. Οι τιµές 

ΕC50 αυτών των δράσεων µάλιστα είναι ανάλογες και της τάξης των nM (1,87 ± 0,3 

nM και 1,53 ± 0,28 nM αντιστοίχως για τις DHEA και DHEA-BSA).  
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   Σχήµα 4.7 
Σχήµα 4.7. ∆οσο-εξαρτώµενη µελέτη της δράσης των DHEA και DHEA-BSA στην επαγόµενη από 
έλλειψη ορρού απόπτωση 
Κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν για 24 ώρες απουσία ορρού παρουσία DHEA και DHEA-BSA σε 
συγκεντρώσεις 10-11 έως 10-5Μ κι ακολούθησε µέτρηση της απόπτωσης µε τη µέθοδο του 
ApoPercentage Assay. Τα δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο όρο (± τυπικό σφάλµα) των 
αποτελεσµάτων 3 πειραµάτων. 
 
 

Τα δεδοµένα αυτά µαρτυρούν ότι η DHEA, προσδενόµενη στο µεµβρανικό 

υποδοχέα της, τελικά προκαλεί αναστολή της απόπτωσης. Μάλιστα, εφόσον οι τιµές 

ΕC50 των δράσεων της DHEA και της DHEA-BSA είναι ανάλογες πιθανότατα η 

ενεργοποίηση του µεµβρανικού υποδοχέα της DHEA να είναι και ο κύριος µηχανισµός 

της αντιαποπτωτικής δράσης της DHEA.  

Ως εκ τούτου συνάγεται ότι οι µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης της DHEA, που 

ανιχνεύθηκαν, αποτελούν ένα λειτουργικό υποδοχέα, µε ιδιαίτερα σηµαντική µάλιστα 

δράση στον έλεγχο της κυτταρικής απόπτωσης.  

 
 
4.3.2. Ενεργοποιούµενοι από το µεµβρανικό υποδοχέα DHEA σηµατοδοτικοί 
µηχανισµοί  
 

Για να ελεγχθεί περαιτέρω η λειτουργικότητα του µεµβρανικού υποδοχέα DHEA, 

εξετάσθηκε κατά πόσον η πρόσδεση της ορµόνης ενεργοποιεί συγκεκριµένους 

σηµατοδοτικούς µηχανισµούς. Επιλέχθηκε η µελέτη συγκεκριµένων σηµατοδοτικών 

µορίων, τα οποία ενεργοποιούνται άµεσα σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα από τους 

µεµβρανικούς υποδοχείς, όπως είναι οι πρωτεΐνες G, τα επίπεδα του κυκλικού cAMP 

και η πρωτεΐνη Src.  

Μέτρηση της απόπτωσης έδειξε ότι η αντιαποπτωτική δράση της DHEA 

αναστρέφεται παρουσία του αναστολέα των G-πρωτεϊνών, τοξίνη του κοκκύτη 
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(Pertussis toxin), γεγονός που υποδεικνύει τη συµµετοχή των πρωτεϊνών G στη δράση 

της DHEA επί της απόπτωσης (Σχήµα 4.8). Το γεγονός ότι ενεργοποιούνται οι 

πρωτεΐνες G από την DHEA-BSA, αποτελεί µία άκοµη ένδειξη της διαµεσολάβησης 

ενός ενεργού µεµβρανικού υποδοχέα.  
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   Σχήµα 4.8  
Σχήµα 4.8. Επίδραση της τοξίνης του κοκκύτη στην αντιαποπτωτική δράση της DHEA 
Έγινε επώαση των κυττάρων PC12 απουσία ορρού, παρουσία DHEΑ, DHEAS ή DHEA-BSA, παρουσία 
ή απουσία 100ng/ml τοξίνης του κοκκύτη (ΡΤΧ). Ακολούθως µετρήθηκε η απόπτωση και τα 
αποτελέσµατα κανονικοποιήθηκαν ως προς το µάρτυρα (µέσο χωρίς ορρό). Τα δεδοµένα προέκυψαν από 
το µέσο όρο (± τυπικό σφάλµα) των αποτελεσµάτων 3 πειραµάτων. Ο αστερίσκος (*) επισηµαίνει 
στατιστικώς σηµαντικη διαφορά  (P<0,01). 
 
 
 

Η κύρια πρωτεΐνη στόχος των πρωτεϊνών G είναι η αδενυλική κυκλάση, η οποία 

παράγει από ΑΤΡ cAMP, ένα βασικό δεύτερο µήνυµα. Η DHEA και η DHEA-BSA 

επάγουν αύξηση των επιπέδων cAMP εντός 5-10 λεπτών, φαινόµενο το οποίο φθάνει 

σε πλατώ στα 30 λεπτά (Σχήµα 4.9). Η γρήγορη αύξηση των επιπέδων cAMP τόσο από 

την DHEA όσο και από την DHEA-BSA αποτελεί άλλη µία επιπλέον ένδειξη της 

λειτουργικότητας του µεµβρανικού υποδοχέα της DHEA.  
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                       Σχήµα 4.9 
Σχήµα 4.9. Επίδραση των DHEA και DHEA-BSA στην παραγωγή κυκλικού ΑΜΡ 
Έγινε επίδραση σε κυτταρα µε DHEA ή DHEA-BSA (10-7Μ) σε θρεπτικό χωρίς ορρό για χρονικά 
διαστήµατα (0-30 min). Έγινε συλλογή του κυτταροπλασµατικού κλάσµατος και µέτρηση του cAMP µε 
τη µέθοδο [3Η]cAMP Biotrak  Assay.   Τα δεδοµένα  προέκυψαν από το  µέσο όρο  3 πειραµάτων  σε 
τριπλέτες. O αστερίσκος (*) παριστάνει στατιστικώς σηµαντική διαφορά (P<0,05). 

 

Τέλος, µελετήθηκε η επίδραση της DHEA στην πρωτεΐνη Src. Μελέτες 

ανοσοαποτύπωσης καταδεικνύουν ότι η DHEA και το σύµπλοκο DHEA-BSA, 

αυξάνουν τα επίπεδα της φωσφορυλιωµένης (ενεργοποιηµένης) Src κατά 4-5 φορές 

εντός 2 λεπτών.  
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   Σχήµα 4.10 
Σχήµα 4.10. Επίδραση της DHEA στην πρωτεΐνη Src 
Έγινε επίδραση στα κύτταρα PC12 µε DHEA και DHEA-BSA (10-7Μ). Τα δεδοµένα προέκυψαν από το 
µέσο όρο (± τυπικό σφάλµα) των αποτελεσµάτων 3 πειραµάτων. Ο αστερίσκος (*) επισηµαίνει 
στατιστικώς σηµαντικη διαφορά  (P<0,01). 
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Η γρήγορη ενεργοποίηση της πρωτεΐνης Src δια φωσφορυλιώσεως από την DHEA, 

καθώς και η ανάλογη δράση της DHEA-BSA καταδεικνύουν τη διαµεσολάβηση ενός 

ενεργού µεµβρανικού υποδοχέα.  

Εν κατακλείδι, η ενεργοποίηση αυτών των τριών σηµατοδοτικών µορίων 

(πρωτεΐνες G, cAMP, πρωτεΐνη Src) αποδεικνύουν ότι ο µεµβρανικός υποδοχέας της 

DHEA που ανιχνεύθηκε στα κύτταρα PC12 πρέπει να είναι λειτουργικός και να 

µεσολαβεί στην αντιαποπτωτική δράση της DHEA.  

 

 

4.4. Ο ανταγωνισµός της τεστοστερόνης µε την DHEA 

 
Εφόσον η τεστοστερόνη και η κορτικοστερόνη είναι τα µοναδικά από τα 

εξετασθέντα στεροειδή, τα οποία εκτοπίζουν τη ραδιενεργό DHEA, θεωρήθηκε 

σκόπιµο να διεξαχθούν αντίστοιχες µελέτες δέσµευσης µε τη χρήση τριτιωµένης 

τεστοστερόνης και  τριτιωµένης κορκτικοστερόνης, ώστε να διευκρινισθεί, κατ’ αρχήν 

εάν πράγµατι αυτά τα στεροειδή εµφανίζουν ικανότητα δέσµευσης στη µεµβράνη των 

κυττάρων PC12, καθώς και κατά πόσον, η [3Η]τεστοστερόνη και η 

[3Η]κορκτικοστερόνη µπορούν να εκτοπισθούν από την DHEA. Με αυτόν τον τρόπο 

είναι δυνατή η διασαφήνιση των αλληλεπιδράσεων αυτών των στεροειδών ορµονών 

κατά τη δέσµευσή τους σε µεµβρανικούς υποδοχείς.  

Μελέτες ανταγωνιστικής δέσµευσης φανερώνουν, ότι η DHT εκτοπίζει τη 

[3Η]τεστοστερόνη, καταδεικνύοντας τη δέσµευση της τεστοστερόνης στη µεµβράνη 

των  κυττάρων  PC12, κι ως εκ τούτου την ύπαρξη µεµβρανικών ανδρογονικών 

υποδοχέων  (Σχήµα 4.11). Η DHEA  και η κορτικοστερόνη  εκτοπίζουν   τη 

[3Η]τεστοστερόνη σε ανάλογο βαθµό, ακολουθώντας ανάλογο πρότυπο (Σχήµα 4.11). 

Όπως αναλύθηκε εκτενέστερα σε προηγούµενο κεφάλαιο (Κεφ. 2), τα κύτταρα PC12 

στον επιθηλιοειδή φαινότυπό τους εφκράζουν µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης 

τεστοστερόνης σε συγκέντρωση 52,11fmoles/mg µεµβρανικής πρωτεΐνης (ή 1816 

θέσεις/κύτταρο) και έχουν σταθερά διάστασης KD 7,63 nM.  

Επιπλέον, οι αντίστοιχες µελέτες ανταγωνισµού µε [3Η]κορτικοστερόνη, 

υποδεικνύουν  την ύπαρξη µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της κορτικοστερόνης στα 

κύτταρα PC12, ενώ η DHT και η DHΕΑ εµφανίζουν αντίστοιχη ικανότητα δέσµευσης 

στις εν λόγω θέσεις µε την κορτικοστερόνη, ακολουθώντας το ίδιο πρότυπο εκτόπισης 

της [3Η]κορτικοστερόνης µε την κορτικοστερόνη (Σχήµα 4.12).  
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   Σχήµα 4.11  
 
Σχήµα 4.11. Μελέτη των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης τεστοστερόνης σε κύτταρα PC12 
∆ιεξήχθησαν µελέτες δέσµευσης ανταγωνισµού µε χρήση 2nM [3H]τεστοστερόνης και  παρουσία ή 
απουσία DHT, DHEA και κορτικοστερόνης σε συγκεντρώσεις 10-12 – 10-6Μ σε αποµονωµένες 
µεµβράνες κυττάρων PC12. Τα δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο όρο (± τυπικό σφάλµα) των 
αποτελεσµάτων 3 πειραµάτων σε τριπλέτες (P<0,01). 
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  Σχήµα 4.12 
 
Σχήµα 4.12. Μελέτη των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης κορτικοστερόνης σε κύτταρα PC12 
∆ιεξήχθησαν µελέτες δέσµευσης ανταγωνισµού µε χρήση 2nM [3H]κορτικοστερόνης και  παρουσία ή 
απουσία κορτικοστερόνης, DHEA και DHT σε συγκεντρώσεις 10-12–10-6Μ σε αποµονωµένες µεµβράνες 
κυττάρων PC12. Τα δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο όρο (± τυπικό σφάλµα) των αποτελεσµάτων 3 
πειραµάτων σε τριπλέτες (P<0,01). 
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Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα των µελετών δέσµευσης καταδεικνύουν την 

πρόσδεση των τριών στεροειδών (DHΕΑ, τεστοστερόνη, κορτικοστερόνη) σε κοινές ή 

διαφορετικές θέσεις στη µεµβράνη των κυττάρων PC12. Οι θέσεις αυτές δύναται να 

είναι ενός τύπου, ο οποίος θα εµφανίζει συγγένεια και για τα τρία στεροειδή, ή 

περισσότερων τύπων, ειδικού για κάθε στεροειδή ορµόνη. 

Για να διαλευκανθεί εάν οι τρεις αυτές ορµόνες δρουν µέσω κοινών θέσεων 

δέσµευσης µελετήθηκε η επίδραση της τεστοστερόνης και της κορτικοστερόνης στην 

πιθανή τροποποίηση της δράσης της DHEA στα σηµατοδοτικά µονοπάτια που αυτή 

ενεργοποιεί σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα. Για το σκοπό αυτό εξετάσθηκε η 

ενεργοποίηση της πρωτεΐνης Src από την DHEA µε και χωρίς προεπώαση µε 

τεστοστερόνη και κορτικοστερόνη. Επιπλέον, εξετάσθηκε η επίδραση αυτών των  

στεροειδών ορµονών, στην αντιαποπτωτική δράση της DHEA, σε κύτταρα PC12 

καλλιεργούµενα υπό στέρηση ορρού.  
 
Επίδραση της τεστοστερόνης και της κορτικοστερόνης στην αντιαποπτωτική 
δράση της DHEA 
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    Σχήµα 4.13 

 

Σχήµα 4.13. Επίδραση της τεστοστερόνης και της κορτικοστερόνης στην αντιαποπτωτική δράση 
της DHEA. 
Έγινε επίδραση στα κύτταρα PC12 µε DHEA-BSA, τεστοστερόνη-BSA και δεξαµεθαζόνη (DEX) (10-

7Μ) µόνες τους ή σε συνδυασµό µεταξύ τους, όπως φαίνεται στο σχήµα, σε θρεπτικό µέσο χωρίς ορρό. 
Κατά τις συνεπωάσεις, προεπώαση έγινε µε το στεροειδές που αναγράφεται πρώτο, π.χ. στο δείγµα 
DHEA-BSA+Testo-BSA, έγινε προεπώαση µε DHEA-BSA κι ακολούθησε επώαση µε τεστοστερόνη-
BSA. Μετρήθηκε η απόπτωση µε τη µέθοδο του ApoPercetnage Apoptosis Assay. Τα δεδοµένα 
προέκυψαν από το µέσο όρο (± τυπικό σφάλµα) των αποτελεσµάτων 3 πειραµάτων και 
κανονικοποιήθηκαν ως προς το µάρτυρα (µέσο χωρίς ορρό). Ο αστερίσκος (*) παριστάνει στατιστικώς 
σηµαντικη διαφορά  (P<0,01). 
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Εξετάσθηκε η επίδραση της τεστοστερόνης και της κορτικοστερόνης στο τελικό 

αποτέλεσµα της DHEA στον έλεγχο της κυτταρικής απόπτωσης. Η αναστολή της 

απόπτωσης που προκαλεί η DHEA αναστρέφεται πλήρως, εάν έχει προηγηθεί επώαση 

των κυττάρων µε τεστοστερόνη ή κορτικοστερόνη. Αντίθετα, εάν γίνει αρχικά επώαση 

των κυττάρων µε DHEA κι ακολουθήσει επίδραση µε τεστοστερόνη ή 

κορτικοστερόνη, η αναστολή της αντιαποπτωτικής δράσης της DHEA είναι µικρότερη, 

αλλά στατιστικώς σηµαντική (Σχήµα 4.13). 
 
 
Επίδραση της τεστοστερόνης και της κορτικοστερόνης στην προκαλούµενη από 
την DHEA ενεργοποίηση της πρωτεΐνης Src  
 

Καθώς αναλύθηκε και ανωτέρω, η χορήγηση DHEA επιφέρει µία γρήγορη 

ενεργοποίηση της πρωτεΐνης Src (Κεφ. 4.3.2). Όταν όµως τα κύτταρα προεπωάζονται 

µε τεστοστερονη ή δεξαµεθαζόνη πριν τη χορήγηση DHEA, τα επίπεδα της 

φωσφορυλιωµένης Src ελαττώνονται δραµατικά. Αντιθέτως, όταν αυτά επωασθούν 

αρχικά µε DHEA κι ακολούθως µε τεστοστερονη ή δεξαµεθαζόνη, τα επίπεδα της 

ενεργοποιηµένης πρωτεΐνης Src ελαττώνονται ελάχιστα ή δεν ελαττώνονται καθόλου, 

αντιστοίχως (Σχήµα 4.14).  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Ser fre
e

Serum
D-BSA

D-B+Tes-B

D-B+Dex
Tes-B

Tes-B+D-B Dex

Dex+D-B

pS
rc

 / 
to

ta
l S

rc

 
   Σχήµα 4.14 
Σχήµα 4.14. Επίδραση της DHEA στην πρωτεΐνη Src 
Έγινε επίδραση στα κύτταρα PC12 µε DHEA-BSA, τεστοστερόνη-BSA και δεξαµεθαζόνη (DEX) (10-

7Μ) µόνες τους ή σε συνδυασµό µεταξύ τους, όπως φαίνεται στο σχήµα. Κατά τις συνεπωάσεις, 
προεπώαση έγινε µε το στεροειδές που αναγράφεται πρώτο, π.χ. στο δείγµα D-BSA+Testo-BSA, έγινε 
προεπώαση µε DHEA-BSA κι ακολούθησε επώαση µε τεστοστερόνη-BSA. Μετρήθηκαν τα επίπεδα 
φωσφορυλιωµένης Src µε κλασικές µεθόδους ανοσοαποτύπωσης και τα αποτελέσµατα 
κανονικοποιήθηκαν ως προς την ολική πρωτεΐνη Src. Τα δεδοµένα προέκυψαν από το µέσο όρο (± 
τυπικό σφάλµα) των αποτελεσµάτων 3 πειραµάτων. Ο αστερίσκος (*) επισηµαίνει στατιστικώς 
σηµαντικη διαφορά  (P<0,01). 
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Συµπερασµατικά, ενώ ενεργοποιείται η πρωτεΐνη Src από την DHEA, όταν έχει 

προηγηθεί επώαση µε τεστοστερόνη ή κορτικοστερόνη, η δράση αυτή αναστέλλεται. 

Επίσης, όταν ενεργοποιείται αυτός ο µεµβρανικός υποδοχέας από την DHEA, επάγει 

την αναστολή της απόπτωσης και την επιβίωση,  ενώ η πρόσδεση της τεστοστερόνης 

και της κορτικοστερόνης σε αυτόν, ανακόπτουν αυτή τη δράση του.  

 

 

4.5.Συζήτηση 
 

Σε προηγούµενα κεφάλαια αναλύθηκε η αντίθετη δράση της οιστραδιόλης και της 

τεστοστερόνης στην απόπτωση των κυττάρων  PC12. Στη συνέχεια αυτής της µελέτης, 

στο παρόν κεφάλαιο, εξετάσθηκε εαν µία άλλη ιδιαίτερα σηµαντική επινεφριδιακή 

ορµόνη, η DHEA, εµφανίζει ανάλογο πρότυπο δράσης στα κύτταρα αυτά. Επιλέχθηκε 

αυτή η ορµόνη κατ’ αρχήν λόγω της ιδιαίτερης φυσιολογικής της σηµασίας, την οποία 

οφείλει στις υψηλές συγκεντρώσεις της στην κυκλοφορία και στο πλήθος ιστών που 

επηρεάζει. Εκτός αυτού είναι ήδη γνωστό ότι η DHEA αναστέλλει σηµαντικά την 

επαγόµενη από έλλειψη ορρού απόπτωση στο µοντέλο των κυττάρων PC12 

{Charalampopoulos et al, 2004}.  

H DHEA και το θειικό της παράγωγο DHEAS παράγονται κατά κύριο λόγο στο 

φλοιό των επινεφριδίων. Στα ανθρώπινα επινεφρίδια, η DHEA και η DHEAS, που 

παράγονται από τα κύτταρα της δικτυωτής ζώνης του φλοιού, δρουν όχι µόνον µέσω 

της κυκλοφορίας του αίµατος, αλλά και -σε µικρότερο βαθµό- παρακρινώς στα 

κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων, χάρη στην ανατοµική εγγύτητα του φλοιού και 

του µυελού των επινεφριδίων. Ως εκ τούτου εξετάσθηκε η δράση της DHEA στα 

κύτταρα φαιοχρωµοκυττώµατος αρουραίου της σειράς PC12. 

Πρόσφατα δεδοµένα αποδεικνύουν τη σύνθεσή της DHEA και στο KNΣ 

{Compagnone and Mellon, 2000}, ενώ έχει αποδειχθεί από σειρά ερευνών η 

ευεργετική της επίδραση στα νευρικά κύτταρα {Baulieu, 1998}. Προηγούµενες 

έρευνες καταδεικνύουν ότι η DHEA  προστατεύει και τα κύτταρα της σειράς PC12 

κατά της απόπτωσης µέσω ενεργοποίησης των µεταγραφικών παραγόντων NF-κB και 

CREB και της επερχόµενης αύξησης των επιπέδων των αντιαποπτωτικών πρωτεϊνών 

Bcl-2 και Bcl-xL {Charalampopoulos et al., 2004}.  

H αντιαποπτωτική δράση της DHEA φαίνεται να είναι ανεξάρτητη των γνωστών 

υποδοχέων, που συνδέονται µε νευροεκφυλιστικούς και νευροπροστατευτικούς 

µηχανισµούς. Τα κύτταρα PC12 δεν εκφράζουν λειτουργικούς υποδοχείς NMDA and 
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GABAA {Saito et al., 2003; Hales and Tyndale, 1994}. Αντιθέτως εκφράζουν 

ενδοκυττάριους υποδοχείς οιστρογόνων (βλ. Κεφ.1.2.1) {Alexaki et al., 2004; Lustig et 

al., 1994b} και σίγµα 1 υποδοχείς {Takebayashi et al., 2004}, κάθώς και µεµβρανικούς 

υποδοχείς οιστραδιόλης, καθώς αναφέρεται στην παρούσα µελέτη (Κεφ. 1.2.3).  

Η DHEA έχει προταθεί ότι δρα  µέσω ενδοκυττάριων υποδοχέων {Widstrom and 

Dillon, 2004}. Παράλληλα, αναφορές στην ύπαρξη ενός µεµβρανικού υποδοχέα της 

DHEA έχουν γίνει σε διάφορα κυτταρικά συστήµατα  {Widstrom and Dillon, 2004}. 

Σύµφωνα µε πρόσφατα δεδοµένα, ανιχνεύθηκε σε ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα 

ένας µεµβρανικός υποδοχέας µε ειδικότητα για την DHEA (και όχι για τη DHEAS και 

την αλλοπρεγνενολόνη), ο οποίος βρίσκεται συνδεδεµένος µε πρωτεΐνες  Gα {Liu and 

Dillon, 2002}. Βάσει τελευταίων ερευνών µάλιστα,  οι DHEA και DHEAS 

αναστέλλουν την απόπτωση ανθρώπινων λεµφοκυττάρων της περιφερικής 

κυκλοφορίας µε ένα µηχανισµό ανεξάρτητο των ενδοκυττάριων υποδοχέων 

ανδρογόνων και οιστρογόνων (ΑRs or ERs) {Takahashi et al, 2004}. Επιπλέον, η 

DHEA έχει αναφερθεί να αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό ανθρώπινων λείων µυικών 

κυττάρων (Vascular smooth muscle cell, VSMC) µέσω ενός πιθανού ενδοκυττάριου 

υποδοχέα ειδικού για την DHEA {Williams et al, 2002}. Συµπερασµατικώς προκύπτει 

ότι πολλές είναι οι δυνατές θέσεις δέσµευσης της DHEA, µέσω των οποίων µπορεί να 

διεξάγει τη δράση της. Ας σηµειωθεί επιπλέον ότι σύµφωνα µε άλλες µελέτες η 

αντιαποπτωτική δράση της DHEA αποδίδεται και στις αντιοξειδωτικές τις ιδιότητες 

{Pelissier et al, 2004; Morin et al, 2002}.  

Καθώς αναφέρθηκε ανωτέρω, µε βάση τα πειραµατικά δεδοµένα της παρούσας 

έρευνας, τα κύτταρα PC12 εκφράζουν µεµβρανικούς υποδοχείς οιστραδιόλης. Η δράση 

όµως της DHEA µέσω αυτών των υποδοχέων αποκλείσθηκε, εφόσον αυτή αποδείχθηκε 

ανίκανη να εκτοπίσει τη ραδιοσηµασµένη οιστραδιόλη από τις ειδικές θέσεις 

δέσµευσής της. Ως εκ τούτου διεξήχθησαν µελέτες δέσµευσης  για την ανίχνευση 

πιθανών µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της DHEA στις µεµβράνες των κυττάρων 

PC12.  

Πράγµατι, τα δεδοµένα µας δείχνουν την παρουσία µεµβρανικών υποδοχέων της 

DHEA, µε µεγάλη συγγένεια γι’ αυτήν. Οι υποδοχείς αυτοί βρίσκονται σε 

αλληλεπίδραση µε πρωτεΐνες G, εφόσον ο αναστολέας των πρωτεϊνών  G, η τοξίνη του 

κοκκύτη, αναστρέφει την αντιαποπτωτική δράση της DHEA. Επιπλέον, οι υποδοχείς 

αυτοί, ενώ δε δεσµεύουν την οιστραδιόλη ή την προγεστερόνη, εµφανίζουν συγγένεια 

για την τεστοστερόνη και την κορτικοστερόνη.  
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Ο µεµβρανικός αυτός υποδοχέας της DHEA φαίνεται µάλιστα να είναι 

λειτουργικός, εφόσον µέσω αυτού διεξάγει η DHEA-BSA την αντιαποπτωτική της 

δράση. Η δράση της DHEA-BSA στην αναστολή της κυτταρικής απόπτωσης 

αποδίδεται στην παρουσία ενός λειτουργικού µεµβρανικού υποδοχέα. Επιπλέον, η 

πρόσδεση της DHEA σε αυτόν προκαλεί την ταχεία αύξηση των επιπέδων του 

κυκλικού ΑΜΡ, ενώ επιπλέον ενεργοποιείται και η πρωτεΐνη Src εντός σύντοµου 

χρονικού διαστήµατος. Η ταχείες δράσεις της DHEA και της DHEA-BSA µπορούν να 

εξηγηθούν µόνο δια της παρουσίας ενός λειτουργικού µεµβρανικού υποδοχέα.  

Η  τεστοστερόνη και η κορτικοστερόνη ανταγωνίζονται την  DHEA τόσο στη 

δέσµευσή της στο µεµβρανικό υποδοχέα, όσο και αναστέλλοντας τη µετάδοση του 

σήµατός της. Έτσι, ενώ ενεργοποιείται η πρωτεΐνη Src από την DHEA, όταν έχει 

προηγηθεί επώαση µε τεστοστερόνη ή κορτικοστερόνη, η δράση αυτή αναστέλλεται. 

Αντίθετα, όταν ενεργοποιείται αυτός ο µεµβρανικός υποδοχέας από την DHEA, επάγει 

την αναστολή της απόπτωσης και την επιβίωση,  ενώ η πρόσδεση της τεστοστερόνης 

και κορτικοστερόνης σε αυτόν, ανακόπτουν αυτή τη δράση του, υποδεικνύοντας µια 

νέα αγωνιστική/ανταγωνιστική δράση στο νέο αυτό υποδοχέα της DHEA και της 

τεστοστερόνης ή της δεξαµεθαζόνης, αντίστοιχα.  

Από τα ανωτέρω δεδοµένα διαφαίνεται ότι η απόπτωση των κυττάρων του 

µυελού των επινεφριδίων, ρυθµίζεται από την παρουσία ορµονών, οι οποίες 

παράγονται από το φλοιό των επινεφριδίων. Η DHEA, καθώς και η οιστραδιόλη 

(Κεφ.1.1), προστατεύουν τα κύτταρα κατά της απόπτωσης, φαινόµενο στο οποίο 

βασίζεται η νευροπροστατευτική τους δράση, ενώ η τεστοστερόνη αναστρέφει αυτό το 

φαινόµενο. Ως εκ τούτου, η στοιχειοµετρική αναλογία των ορµονών αυτών στο 

µικροπεριβάλλον των κυττάρων του µυελού των επινεφριδίων ρυθµίζει την επιβίωσή 

τους. Αυτός ο µηχανισµός ρύθµισης είναι πολύ σηµαντικός για τη διατήρηση του 

αριθµού των κυττάρων και του ρυθµού πολλαπλασιασµού τους σε φυσιολογικά 

επίπεδα. Ανατροπή αυτού του ρυθµιστικού µηχανισµού που προσφέρουν οι στεροειδείς 

ορµόνες, πιθανότατα να οδηγεί το µυελό των επινεφριδίων σε παθολογικές 

καταστάσεις, όπως είναι ο καρκίνος (π.χ. φαιοχρωµοκύττωµα), εάν υπερτερούν οι 

αντιαποπτωτικές στεροειδείς ορµόνες (DHEA και οιστραδιόλη), ή σε εκφυλιστικές 

καταστάσεις, αν υπερτερούν οι προαποπτωτικές στεροειδείς ορµόνες (τεστοστερόνη).  

Επιπλέον, το ισοζύγιο αυτών των στεροειδών ορµονών κατέχει ρυθµιστικό ρόλο 

και στην έκκριση κατεχολαµινών από τα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων. 

Συγκεκριµένα, οι DHEA και DHEAS επάγουν στα κύτταρα PC12 την έκκριση της 
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ντοπαµίνης και της νοραδρεναλίνης {Charalampopoulos et al, 2005}, ενώ η 

τεστοστερόνη ελαττώνει την έκκρισή τους (βλ. Κεφ. 3.6). Τέλος, είναι ήδη γνωστό ότι 

τα γλυκοκορτικοειδή αυξάνουν την έκκριση κατεχολαµινών από το µυελό των 

επινεφριδίων {Greene and Rein, 1977a,b; Bethea, 1987}. 

Εν κατακλείδι, το ισοζύγιο των στεροειδών ορµονών, που φθάνουν είτε µέσω της 

κυκλοφορίας του αίµατος είτε παρακρινώς από το φλοιό, στο µυελό των επινεφριδίων, 

φαίνεται να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση βασικών κυτταρικών 

λειτουργιών, όπως της κυτταρικής αύξησης, απόπτωσης και έκκρισης.  
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VIII. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Η παρούσα µελέτη εξετάζει τη δράση στεροειδών ορµονών σε νευρικά κύτταρα 

µέσω της ενεργοποίησης µεµβρανικών υποδοχέων. Μελετήθηκαν ορµόνες γνωστές για 

τη δράση τους στο νευρικό ιστό, οι οποίες είτε συντίθενται από στεροειδογενείς αδένες 

της περιφέρειας, δηλαδή τις γονάδες και τα επινεφρίδια, µε κυριότερους εκπροσώπους 

την οιστραδιόλη και την τεστοστερόνη, είτε βιοσυντίθενται και de novo στο κεντρικό 

νευρικό σύστηµα -τα νευροστεροειδή- κυριότεροι εκπρόσωποί των οποίων είναι η 

δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA) και το θειικό της παράγωγο (DHEAS).  

Ως µοντέλο νευρικών κυττάρων χρησιµοποιήθηκαν τα κύτταρα 

φαιοχρωµοκυττώµατος (όγκου επινεφριδίων) επίµυος της σειράς PC12, τα οποία 

χρησιµοποιούνται ευρέως για τη µελέτη της αύξησης και απόπτωσης των κυττάρων 

του περιφερικού νευρικού συστήµατος {Valavanis et al, 2001; Rukenstein et al, 1991; 

Connolly et al, 1979; Greene and Rein, 1977a; Greene and Tischler, 1976}. 

Προτιµήθηκε να διεξαχθούν οι πειραµατικές µελέτες σε κυτταρική σειρά κι όχι σε 

πρωτογενή καλλιέργεια κυττάρων, εφόσον µια κυτταρική σειρά εξασφαλίζει την 

οµοιογένεια ενός κυτταρικού πληθυσµού, πέραν της µεγαλύτερης ευκολίας στη 

διάθεσή της και στους χειρισµούς της. Επιπλέον, η κυτταρική σειρά PC12, 

προερχόµενη από τη νευρική ακρολοφία του µυελού των επινεφριδίων,  επιλέχθηκε 

έναντι άλλων, λόγω της διττής της φύσεως, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα µελέτης 

τόσο του επιθηλιοειδούς  όσο και του νευρικού φαινότυπου της σειράς. Η επώαση των 

κυττάρων µε νευρικό αυξητικό παράγοντα (NGF) δύναται να οδηγήσει τα επιθηλιακού 

τύπου κύτταρα PC12 σε νευρική διαφοροποίηση. Βέβαια, το τελευταίο πλεονέκτηµα 

της διττής φύσεως των κυττάρων PC12, ενέχει παράλληλα και τον κίνδυνο της τυχαίας, 

ενδογενούς διαφοροποίησης της καλλιέργειας, λόγω γήρανσης του κυτταρικού 

πληθυσµού {Ben-Porath and Weinberg, 2005}. 

Κατά την καλλιέργεια των κυττάρων PC12 η στέρηση ορρού επάγει εντονότατα 

την απόπτωση. Η έλλειψη ορρού από το θρεπτικό µέσο της καλλιέργειας στερεί από τα 

κύτταρα το πλήθος πρωτεϊνών, αµινοξέων, υδατανθράκων, αυξητικών παραγόντων, 

κυτοκινών, στεροειδών ορµονών, µετάλλων, ιχνοστοιχείων και άλλων ουσιών, που 

αυτός περιέχει σε συγκεκριµένες συγκεντρώσεις και αναλογίες, απορυθµίζοντας τη 

φυσιολογική καλλιέργεια των κυττάρων, τα οποία οδηγούνται ως εκ τούτου σε 

µηχανισµούς αποπτώσεως. Ας σηµειωθεί εδώ ότι η επαγόµενη από έλλειψη ορρού 

απόπτωση διαφέρει στις διάφορες κυτταρικές σειρές, και αποτελεί χαρακτηριστικό των 

κυττάρων PC12, ενώ άλλες κυτταρικές σειρές εµφανίζουν µεγαλύτερη ανθεκτικότητα 

στη στέρηση ορρού. Η εύκολη κι έντονη επαγωγή της απόπτωσης δια της στέρησης 
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ορρού αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο για τη µελέτη της αντιαποπτωτικής δράσης 

ουσιών.  

Ως εκ τούτου, καλλιεργήθηκαν τα κύτταρα PC12 παρουσία και απουσία ορρού για 

τη µελέτη της επίδρασης των στεροειδών ορµονών στην επαγόµενη απόπτωση. 

Προέκυψε σαφώς ότι, η οιστραδιόλη και η τεστοστερόνη εµφανίζουν αντιθετικές 

δράσεις στον έλεγχο της απόπτωσης στα επιθηλιακού τύπου κύτταρα PC12: η 

οιστραδιόλη αναστέλλει την απόπτωση, ενώ αντίθετα, η τεστοστερόνη την επάγει. 

Μάλιστα, η τεστοστερόνη ανταγωνίζεται την προστατευτική δράση της οιστραδιόλης, 

ελαττώνοντας την αποτελεσµατικότητά της. Παρόµοια είναι και τα αποτελέσµατα της 

σύγκρισης της δράσεως της DHEA και της τεστοστερόνης σε επιθηλιοειδή κύτταρα 

PC12, εφόσον η  DHEA προστατεύει τα κύτταρα από την απόπτωση, ενώ η 

τεστοστερόνη ανταγωνίζεται αυτή τη δράση της DHEA. 

Οι αντίθετες δράσεις ανδρογόνων και οιστρογόνων αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία 

υπό το πρίσµα της φυσιολογίας και λειτουργικής ανατοµίας των επινεφριδίων. H 

στοιχειοµετρική αναλογία οιστρογόνων και ανδρογόνων, φαίνεται ότι διαδραµατίζει 

ρυθµιστικό ρόλο σε διάφορες σηµαντικές κυτταρικές λειτουργίες των κυττάρων του 

µυελού των επινεφριδίων, όπως στην έκκριση κατεχολαµινών, καθώς και στην 

επιβίωση και την απόπτωση. Η αναλογία των συγκεντρώσεων οιστρογόνων και 

ανδρογόνων πιθανόν να συµβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση του όγκου και της 

λειτουργικότητας του µυελού. Η διατήρηση αυτού του ελέγχου φαίνεται να είναι 

σηµαντική για τη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων του µυελού των επινεφριδίων, 

ενώ απορύθµιση αυτού του ελέγχου ενέχει τον κίνδυνο της ανάπτυξης καρκίνου ή της 

εκφύλισης του ιστού. Βέβαια, στην παρούσα έρευνα εξετάσθηκαν µόνο τρεις 

στεροειδείς ορµόνες (οιστραδιόλη, τεστοστερόνη, DHEA), οι οποίες αποδείχθηκε ότι 

εµφανίζουν αντιθετικές δράσεις στην επιβίωση των κυττάρων του µυελού των 

επινεφριδίων. Στα πλαίσια ενός οργανισµού η ρύθµιση  της επιβίωσης, της ανάπτυξης 

και της λειτουργίας του µυελού των επινεφριδίων, καθώς και κάθε ιστού, διεξάγεται 

από µία πληθώρα παραγόντων, αλληλοσχετιζόµενων µεταξύ τους. Ένα δίκτυο ουσιών 

κι ερεθισµάτων –ενδογενών κι εξωγενών- επηρεάζουν συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής την επιβίωση, την αύξηση, τον πολλαπλασιασµό, την απόπτωση και το 

θάνατο των κυττάρων του µυελού των επινεφριδίων. Οι ουσίες που επιδρούν στα 

κύτταρα, φθάνουν σε αυτά είτε µέσω της κυκλοφορίας του αίµατος (ενδοκρινώς) είτε 

παρακρινώς, προερχόµενες από γειτονικά κύτταρα, είτε κι αυτοκρινώς, συντιθέµενες 

από τα ίδια τα κύτταρα-στόχους. Η πολυπλοκότητα της δράσης των παραγόντων, που 
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ρυθµίζουν την επιβίωση και το θάνατο των κυττάρων του µυελού των επινεφριδίων, 

και της αλληλεπίδρασης µεταξύ αυτών των παραγόντων είναι τεράστια. Η παρούσα 

µελέτη εξέτασε µόνον ένα πολύ µικρό τµήµα αυτού του δικτύου ρύθµισης της 

λειτουργίας των κυττάρων του µυελού των επινεφριδίων: τη δράση δύο κύριων 

αντιπροσώπων των στεροειδών ορµονών, της οιστραδιόλη και τεστοστερόνης, καθώς 

και µίας τρίτης στεροειδούς ορµόνης, της DHEA. Μάλιστα, οι έρευνες δε διεξήχθησαν 

σε πρωτογενή κύτταρα µυελού των επινεφριδίων, αλλά σε κύτταρα της σειράς PC12, 

τα οποία, όντας καρκινικά κύτταρα, πιθανόν να εµφανίζουν διαφορές στις κυτταρικές 

λειτουργίες από τα φυσιολογικά κύτταρα του µυελού.  

Ο έλεγχος της απόπτωσης και της επιβίωσης των κυττάρων PC12 από διάφορες 

στεροειδείς ορµόνες αναφέρεται από ένα µεγάλο αριθµό βιβλιογραφικών δεδοµένων. 

Κατ’ αρχήν είναι γνωστό ότι οι στεροειδείς ορµόνες είναι σηµαντικοί τροφικοί 

παράγοντες για τα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων, εφόσον στεροειδείς ορµόνες 

παρέχονται στα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων όχι µόνο µέσω της κυκλοφορίας 

του αίµατος, αλλά και απ’ ευθείας από το φλοιό των επινεφριδίων, λόγω της στενής 

γειτνίασης του µυελού και του φλοιού {Bornstein et al, 1996; Ehrhart-Bornstein et al, 

1995; Bornstein et al, 1990; Alexaki et al, 2004; Charalampopoulos et al, 2004}. Επί 

παραδείγµατι στα κύτταρα PC12 τα οιστρογόνα και τα γλυκοκορτικοειδή επάγουν την 

επιβίωση και τη διαφοροποίηση {Qiu et al, 2001; Lee et al, 2004; MacLusky et al, 

2003}.  

Τα κύτταρα του µυελού των επινεφριδίων βρίσκονται υπό τον έλεγχο και 

αποτελούν τµήµα του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος. Ο ρόλος των στεροειδών 

ορµονών έχει διερευνηθεί εκτεταµένα και στο νευρικό ιστό. Πλήθος ερευνών έχει 

εδραιώσει το ρόλο των στεροειδών ορµονών στον έλεγχο της επιβίωσης, της 

διαφοροποίησης ή της απόπτωσης των νευρικών κυττάρων {Chae et al, 2001; Gonzalez 

Deniselle et al, 2002; Park et al, 1998; Gelinas et al, 2004; Gollapudi and Oblinger, 

2001; Mattson et al, 1997; Green et al, 1997}. Τα οιστρογόνα είναι γνωστό ότι δρουν 

ως νευροπροστατευτικοί παράγοντες {Gelinas and Martinoli, 2002; Gelinas et al, 2004; 

Green et al, 1997; Nilsen and Brinton, 2002; Garcia-Segura et al, 2001}, ενώ 

νευροστεροειδείς ορµόνες, όπως η πρεγνενολόνη, η DHEA και τα θειικά τους 

παράγωγα αναστέλλουν  την απόπτωση νευρικών κυττάρων διαφόρων περιοχών του 

κεντρικού νευρικού συστήµατος {Schumacher et al, 1997; Darnaudery et al, 2000; 

Charalampopoulos et al, 2004}.  

 237



Αφού διερευνήθηκε η δράση της οιστραδιόλης και της τεστοστερόνης στην 

επιβίωση και την απόπτωση των κυττάρων PC12, τέθηκε το ερώτηµα αν οι δύο αυτές 

στεροειδείς ορµόνες εµφανίζουν την ίδια δράση και σε άλλους ιστούς. Για το σκοπό 

εξετάσθηκαν τα επιθηλιακά κύτταρα µαστού της σειράς Τ47D, τα οποία αποτελούν ένα 

καλό σύστηµα µελέτης της δράσης των οιστρογόνων και ανδρογόνων, εφόσον ο 

µαστός είναι ένας από τους κύριους ιστούς στόχους των στεροειδών ορµονών. 

Πράγµατι είναι ευρέως γνωστή η επαγωγική δράση των οιστρογόνων στον 

πολλαπλασιασµό των κυττάρων του µαστού, ενώ οι πρώτες µελέτες ανίχνευσης 

οιστρογονικών υποδοχέων έγιναν σε καρκινικές σειρές µαστού {Olea-Serano et 

al.,1985}.  

Όπως και στην περίπτωση των κυττάρων PC12, παροµοίως και στα κύτταρα 

µαστού Τ47D, η οιστραδιόλη αναστέλλει την απόπτωση, που επάγεται από τη στέρηση 

ορρού, ενώ η τεστοστερόνη οδηγεί τα κύτταρα σε απόπτωση. Επιπλέον, όπως 

αναφέρθηκε και για τα κύτταρα PC12, η τεστοστερόνη ανταγωνίζεται τη δράση της 

οιστραδιόλης. Από αυτά τα αποτελέσµατα συνάγεται ότι και στα επιθηλιακά κύτταρα 

µαστού, η αναλογία της συγκέντρωσης οιστρογόνων και ανδρογόνων στο 

µικροπεριβάλλον των κυττάρων έχει σηµασία για τον έλεγχο της αύξησης και 

απόπτωσης των κυττάρων. Απορύθµιση αυτού του ελέγχου πιθανότατα να οδηγεί σε 

διαταραχή του πολλαπλασιασµού των κυττάρων µε αποτέλεσµα είτε την αυξηµένη 

απόπτωση είτε τον αυξηµένο ρυθµό κυτταρικού πολλαπλασιασµού. Συνθήκες στις 

οποίες µπορεί να εµφανισθεί η δράση αυτή είναι ο φυσιολογικός γενετήσιος κύκλος, η 

κύηση, η γαλουχία (µε έντονη λυκλική ή όχι διέγερση και υποστροφή του µαζικού 

αδένα) όσο και διάγορες νεοπλασµατικές καταστάσεις του µαστού.     

Πληθώρα ερευνών εστιάζει στη διασαφήνιση των µηχανισµών δράσης διαφόρων 

στεροειδών ορµονών σε ένα µεγάλο αριθµό ιστών και κυτταρικών τύπων, 

αναδεικνύοντας µια µεγάλη πολλαπλότητα στη στεροειδική δράση, στην οποία όµως 

πολλά ερωτήµατα παραµένουν αναπάντητα. Πρωταρχικής σηµασίας είναι η ανίχνευση 

των πιθανών υποδοχέων, που αναγνωρίζουν και µεταδίδουν το µήνυµα των στεροειδών 

ορµονών. Σύµφωνα µε την κλασική θεωρία η δράση των στεροειδών ορµονών 

διεξάγεται µέσω της ενεργοποίησης ενδοκυττάριων υποδοχέων, οι οποίοι δρουν ως 

µεταγραφικοί παράγοντες, ελέγχοντας την έκφραση συγκεκριµένων γονιδίων. Στην 

κλασική θεωρία της δράσης των στεροειδών ορµονών µέσω ενδοκυττάριων υποδοχέων 

ήρθε να προστεθεί τα τελευταία χρόνια ο µη γενωµικός µηχανισµός δράσης των 

στεροειδών ορµονών µέσω µεµβρανικών υποδοχέων. Μη γενωµικές δράσεις έχουν 
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αναφερθεί για όλες τις κατηγορίες στεροειδών {Heinlein and Chang, 2002; Losel and 

Wehling, 2003} µέσω της ενεργοποίησης µεµβρανικών υποδοχέων, οι οποίοι είναι είτε 

κλασικοί υποδοχείς, οι οποίοι βρίσκονται στην εγγύτητα της πλασµατικής µεµβράνης 

{Simoncini and Genazzani, 2003} ή είναι µεµβρανικοί υποδοχείς ειδικοί για την κάθε 

ορµόνη και διαφορετικοί από τους οµόλογους ενδοκυττάριους υποδοχείς.  

Συγκεκριµένα, µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης οιστρογόνων έχουν αναφερθεί σε 

νευρικά κύτταρα εγκεφάλου {Beyer et al, 2003; Kelly and Levin, 2001}, σε κυτταρικές 

σειρές καρκίνου του µαστού {Berthois et al, 1986}, σε κερατινοκύτταρα {Kanda and 

Watanabe, 2004}, ενώ στα κύτταρα PC12 έχει αναφερθεί σε προηγούµενες έρευνες η 

έκφραση µεµβρανικών υποδοχέων οιστραδιόλης, οι οποίοι µάλιστα βρίσκονται 

συνδεδεµένοι µε πρωτεΐνες  G {Kelly et al, 2002; Monje and Boland, 1999; Simoncini 

and Genazzani, 2003; Zheng and Ramirez, 1997}. Μεµβρανικές θέσεις δέσµευσης της 

τεστοστερόνης έχουν ανιχνευθεί σε οστεοβλάστες αρουραίου {Armen and Gay, 2000}, 

κύτταρα προστάτη και επιδιδυµίδας τρωκτικών {Felden et al, 1992}, Τ λεµφοκύτταρα, 

µακροφάγα {Benten et al, 1997; Benten, 1999a,b}, κύτταρα Sertolli {Lieberherr and 

Grosse, 1994}, ενδοθηλιακά κύτταρα αρτηρίων {Jones et al, 2004} και αλλού. Επίσης 

µεµβρανικοί υποδοχείς γλυκοκορτικοειδών έχουν περιγραφεί σε ανθρώπινα κύτταρα 

ενδοµητρίου {Koukouritaki et al., 1997; Koukouritaki et al., 1996}, σε νευρικά 

κύτταρα της σειράς SK-N-SH, καθώς και σε κύτταρα PC12 {Chen and Qiu, 1999}. 

Αντίθετα, µεµβρανικοί υποδοχείς ειδικοί για την ορµόνη DHEA έχουν ανιχνευθεί σε 

πολύ λιγότερα κυτταρικά συστήµατα, όπως σε ενδοθηλιακά κύτταρα {Liu and Dillon, 

2002},  αλλά και σε κύτταρα PC12, καθώς καταδεικνύει η παρούσα έρευνα.  

Επί τη βάση των ανωτέρω δεδοµένων, εξετάσθηκε η παρουσία ενδοκυττάριων και 

µεµβρανικών υποδοχέων οιστραδιόλης, τεστοστερόνης και DHEA στα κύτταρα PC12. 

Οι έρευνες στα επιθηλιοειδή κύτταρα PC12 κατέδειξαν την παρουσία 1. ενδοκυττάριων 

υποδοχέων οιστρογόνων σε µικρή συγκέντρωση, ενώ ενδοκυττάριοι υποδοχείς 

ανδρογόνων απουσιάζουν  2. µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης οιστραδιόλης 3. 

µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης τεστοστερόνης και 4. µεµβρανικών θέσεων 

δέσµευσης DHEA.  

Αξίζει να επισηµανθούν κάποιες οµοιότητες µεταξύ των µεµβρανικών θέσεων 

δέσµευσης της τεστοστερόνης και της DHEA των επιθηλιοειδών κυττάρων PC12: και 

οι δύο τύποι µεµβρανικών θέσεων εµφανίζουν συγγένεια για αµφότερες την 

τεστοστερόνη και την DHEA, ενώ δε δεσµεύουν οιστραδιόλη. Αυτό είναι 

αναµενόµενο, λόγω της στερεοδοµικής συγγένειας µεταξύ τεστοστερόνης και DHEA. 
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Η δέσµευση αυτών των δύο στεροειδών στην ίδια θέση ενισχύεται δε περισσότερο από 

την αναστολή της δράσης της DHEA από την τεστοστερόνη.  

Εύλογα τίθεται το ερώτηµα, εάν η τεστοστερόνη και η DHEA προσδένονται στα 

επιθηλιοειδή κύτταρα PC12 σε µία η περισσότερες µεµβρανικές θέσεις. Το ερώτηµα 

δύναται να απαντηθεί µε βεβαιότητα µόνον µετά την αποµόνωση, την κλωνοποίηση 

και το χαρακτηρισµό του ή των υποδοχέων. Μία ένδειξη όµως  ότι πρόκειται για 

περισσότερες από µία µεµβρανικές θέσεις πρόσδεσης προέρχεται από τον διαφορετικό 

αριθµό θέσεων πρόσδεσης της τεστοστερόνης και της DHEA, ο οποίος είναι 1815 

θέσεις/κύτταρο και 749 θέσεις/κύτταρο, αντιστοίχως. Επιπλέον, οι µεµβρανικές θέσεις 

δέσµευσης της τεστοστερόνης έχουν σταθερά διάστασης 7,63nM, ενώ της DHEA 0,9 

nM. Ως εκ τούτου, η συγγένεια των θέσεων δέσµευσης της τεστοστερόνης γι’ αυτήν 

είναι 8,5 φορές µικρότερη από τη συγγένεια των θέσεων δέσµευσης της DHEA για την 

τελευταία. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η τεστοστερόνη προσδένεται λιγότερο 

ειδικά από την DHEA σε θέσεις στη µεµβράνη των επιθηλιοειδών κυττάρων PC12. 

Συµπερασµατικά, ο µεγαλύτερος αριθµός των µεµβρανικών θέσεων δέσµευσης της 

τεστοστερόνης, καθώς και η λιγότερο ειδική δέσµευσή της στη µεµβράνη των 

κυττάρων PC12 σε σχέση µε την DHEA καταδεικνύουν, ότι πιθανώς η τεστοστερόνη 

προσδένεται τόσο στους υποδοχείς της DHEA, όσο και σε άλλες θέσεις δέσµευσης. 

Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από ένα επιπλέον εύρηµα: η διαφοροποίηση των 

κυττάρων PC12 σε νευρώνες επιφέρει σηµαντική ελάττωση του αριθµού µεµβρανικών 

θέσεων δέσµευσης της τεστοστερόνης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η τεστοστερόνη αδυνατεί 

να επάγει απόπτωση στα νευρικά κύτταρα PC12, έτσι ώστε να είναι τελικά δυνατή η 

επιµήκυνση του χρόνου ζωής τους, το οποίο είναι χαρακτηριστικό των νευρικών 

κυττάρων {Rudkin et al., 1989}. Αν η θέση δέσµευσης της τεστοστερόνης και της 

DHEA ήταν κοινή, η DHEA θα έχανε επίσης την ικανότητα δράσης της στα νευρικά 

κύτταρα PC12. Όµως, από πλήθος ερευνών είναι σαφής η αντιαποπτωτική δράση της 

DHEA στα νευρικά κύτταρα {Schumacher et al, 1997; Compagnone and Mellon, 

2000}. Επιπλέον, εφόσον η δράση της DHEA δε διεξάγεται στα κύτταρα PC12 µέσω 

ενδοκυττάριων ή µεµβρανικών υποδοχέων οιστρογόνων, η αντιαποπτωτική της δράση 

στα νευρικά κύτταρα PC12 το πιθανότερο να διεξάγεται µέσω των µεµβρανικών 

ειδικών γι’ αυτήν υποδοχέων. Εποµένως, το πιθανότερο είναι η DHEA να αναστέλλει 

την απόπτωση των νευρικών κυττάρων PC12 µέσω της ενεργοποίησης µεµβρανικών 

υποδοχέων, όπως ακριβώς συµβαίνει και στα επιθηλιοειδή κύτταρα PC12. 

Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε τις ανωτέρω ενδείξεις η τεστοστερόνη πιθανότατα 
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προσδένεται στους µεµβρανικούς υποδοχείς της DHEA, καθώς και σε άλλες 

µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης.  

Οι µεµβρανικοί υποδοχείς στεροειδών ορµονών, καθώς αναλύθηκε ανωτέρω, 

δύναται να είναι ίδιοι µε τους οµόλογούς τους ενδοκυττάριους υποδοχείς ή 

διαφορετικοί από αυτούς. Στην περίπτωση των µεµβρανικών υποδοχέων οιστραδιόλης 

στα επιθηλιοειδή κύτταρα PC12, ο µεµβρανικός υποδοχέας διαφέρει από τον 

ενδοκυττάριο υποδοχέα ER, ενώ στα επιθηλιακά κύτταρα Τ47D, ο µεµβρανικός 

υποδοχέας οιστραδιόλης εµφανίζει στερεοδοµική αναλογία µε τους ενδοκυττάριους 

κατά τµήµατα -όχι καθ’ ολοκληρίαν- στο µόριό του {Kampa et al., 2005}. Επιπλέον, ο 

µεµβρανικός υποδοχέας τεστοστερόνης στα κύτταρα Τ47D διαφέρει από τον 

ενδοκυττάριο στο καρβοξυ-τελικό του άκρο.  

Η δράση µέσω µεµβρανικών υποδοχέων ενεργοποιεί µία σειρά σηµατοδοτικών 

µονοπατιών, που καταλήγουν στον έλεγχο διαφόρων κυτταρικών λειτουργιών, όπως 

της αναδιοργάνωσης του κυτταροσκελετού, της έκκρισης, της µεταγραφής γονιδίων, 

της απόπτωσης και της κυτταρικής επιβίωσης {Kelly et al, 2002; Gollapudi and 

Oblinger, 1999; Papakonstanti et al, 2003; Kipp and Ramirez, 2003; Charalampopoulos 

et al, 2004; Charalampopoulos et al, 2005}. Στα επιθηλιοειδή κύτταρα PC12, αφού 

προσδεθεί η οιστραδιόλη στο µεµβρανικό της υποδοχέα, ο οποίος βρίσκεται σε 

σύνδεση µε πρωτεΐνες G,  επάγει έναν καταρράκτη αντιδράσεων, ο οποίος 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα τρία βασικά µονοπάτια: α) αύξηση της ενδοκυττάριας 

συγκέντρωσης Ca2+ → πρωτεΐνη ΡΙ3Κ→ πρωτεΐνη Αkt→ πρωτεΐνη NOS  β) πρωτεΐνη 

Src→ πρωτεΐνη MΕΚ→ πρωτεΐνη ERK→ µεταγραφικοί παράγοντες CREB ή NFκΒ γ) 

αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης cAMP→ πρωτεΐνη p38 MAPK→πρωτεΐνη 

ERK→ µεταγραφικοί παράγοντες CREB ή NFκΒ. (Το βέλος, →, παριστάνει 

ενεργοποίηση.) Οι µεταγραφικοί παράγοντες CREB και NFκΒ ελέγχουν τελικά τις 

προ- και αντιαποπτωτικές πρωτεΐνες της οµάδας της πρωτεΐνης Bcl-2. 

Η αναστολή ενός από τα εν λόγω σηµατοδοτικά µονοπάτια αναστέλλει µόνο 

µερικώς την αντιαποπτωτική δράση της οιστραδιόλης, υποδηλώνοντας ότι η 

οιστραδιόλη ενεργοποιεί µέσω µεµβρανικών υποδοχέων παράλληλα πολλαπλούς 

σηµατοδοτικούς µηχανισµούς, οι οποίοι, συνεργαζόµενοι ή µη µεταξύ τους, τελικά 

καταλήγουν στην αναστολή της απόπτωσης {Alexaki et al, 2004}. 

Εκ των ανωτέρω, διαφαίνεται ότι οι στεροειδείς ορµόνες µέσω της δέσµευσής τους 

σε µεµβρανικούς υποδοχείς και της ακόλουθης ενεργοποίησης πολλαπλών 

αντιδράσεων µε σύντοµο χρόνο υστέρησης (λίγα λεπτά έως µία ώρα), τελικά 
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ρυθµίζουν τη µεταγραφή γονιδίων και διαδικασίες, όπως την απόπτωση. Η επίδρασή 

τους στην απόπτωση είναι εµφανής ήδη µετά από 2 ώρες µετά την έκθεση σε 

στεροειδείς ορµόνες. Οι σύντοµοι χρόνοι δράσης, όπως οι επιδράσεις στα 

ενδοκυττάρια επίπεδα ασβεστίου ή κυκλικών νουκλεοτιδίων ή η ενεργοποίηση 

πρωτεϊνών εντός λίγων λεπτών αποτελούν µία ισχυρή απόδειξη του µη γενωµικού 

µηχανισµού δράσης µέσω ενεργοποίησης µεµβρανικών υποδοχέων. Παράλληλα, 

αποδεικνύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η λειτουργικότητα των µεµβρανικών θέσεων 

δέσµευσης που ανιχνεύθηκαν για την οιστραδιόλη, την τεστοστερόνη και την DHEA. 

Οι εν λόγω µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης, ενεργοποιούµενες από τα αντίστοιχα 

στεροειδή, εκκινούν µηχανισµούς µετάδοσης του σήµατος, οι οποίοι διεγείρονται εντός 

σύντοµου χρονικού διαστηµάτος, αφορούν πλήθος παραγόντων και γεγονότων, έχουν 

µία χρονική ακολουθία και καταλήγουν στον έλεγχο της µεταγραφής συγκεκριµένων 

γονιδίων και τελικά στη ρύθµιση της απόπτωσης.  

Ο έλεγχος της αύξησης και απόπτωσης ενός κυτταρικού πληθυσµού από τις 

στεροειδείς ορµόνες καθιστά εµφανή τη συσχέτιση µεταξύ της ανάπτυξης και 

διαφοροποίησης  ενός καρκινικού όγκου και της αναλογίας των στεροειδών ορµονών 

στο µικροπεριβάλλον του όγκου. Φυσικά, η ευαισθησία ενός όγκου στις στεροειδείς 

ορµόνες προϋποθέτει την έκφραση των οµόλογων υποδοχέων. Πρέπει όµως να 

σηµειωθεί ότι η παρουσία ορµονών και η έκφραση των οµόλογων υποδοχέων τους 

είναι φαινόµενα, τα οποία αλληλοσχετίζονται, εφόσον έχει αποδειχθεί σε πλήθος 

κυτταρικών συστηµάτων, ότι τα στεροειδή ρυθµίζουν την έκφραση των οµόλογων 

υποδοχέων τους. Επί παραδείγµατι, η οιστραδιόλη αυξάνει την έκφραση του 

ενδοκυττάριου υποδοχέα της (ER) σε ηπατικά κύτταρα τελεόστεων ιχθύων {MacKay 

et al., 1996}, ενώ σε καρκινικά κύτταρα προστάτη η τεστοστερόνη αυξάνει τη 

συγκέντρωση του ενδοκυττάριου υποδοχέα ανδρογόνων (AR) αυξάνοντας της 

σταθερότητα του mRNA του υποδοχέα {Krongrad et al., 1991}.  

Σύµφωνα µε όσα εξετάσθηκαν ανωτέρω, η παρουσία υποδοχέων στεροειδών 

ορµονών συσχετίζεται µε την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση ενός όγκου. Επί 

παραδείγµατι, έχουν ανιχνευθεί σε βιοψίες καρκίνου του µαστού µεµβρανικοί 

υποδοχείς οιστρογόνων και ανδρογόνων, ιδιαίτερα σε όγκους αρνητικούς για τον 

ενδοκυττάριο υποδοχέα οιστρογόνων {Kampa et al, 2005}. Μάλιστα, µεµβρανικοί 

υποδοχείς ανδρογόνων εκφράζονται αποκλειστικά σε καρκινικά κύτταρα προστάτη και 

όχι σε φυσιολογικά ή υπερπλαστικά κύτταρα {Stathopoulos et al, 2003}, 
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υποδεικνύοντας τη συσχέτιση της έκφρασης των µεµβρανικών υποδοχέων ανδρογόνων 

µε την επιθετικότητα του όγκου. 

Καθίσταται εµφανές, ότι η παρουσία των υποδοχέων στεροειδών ορµονών, και δη των 

µεµβρανικών υποδοχέων,  είναι συνισταµένη µιας σειράς παραγόντων, όπως  

1. του κυτταρικού τύπου 

2. της παρουσίας στεροειδών ορµονών στο περιβάλλον των κυττάρων, καθώς 

αναφέρθηκε ανωτέρω, και 

3. της διαφοροποίησης των κυττάρων, παραδείγµατος χάριν, τα επιθηλιοειδή κύτταρα 

PC12 όταν διαφοροποιούνται σε νευρώνες χάνουν τους µεµβρανικούς υποδοχείς 

τεστοστερόνης, ενώ η διαφοροποίηση των κυττάρων προστάτη σε καρκινικά κύτταρα 

επάγει την έκφραση µεµβρανικών υποδοχέων ανδρογόνων. 

Η γνώση γύρω από τη διαφορική δράση µεταξύ ανδρογόνων και οιστρογόνων 

δύναται να προσφέρει κάποιες σηµαντικές δυνατότητες στην αντιµετώπιση και την 

πρόληψη τόσο εκφλυστικών ασθενειών, όσο και του καρκίνου. Επί παραδείγµατι, µε 

την ενίσχυση της αντιαποπτωτικής δράσης της οιστραδιόλης ή της DHEA στο νευρικό 

ιστό, µε την προληπτική χορήγηση αυτών των ορµονών, είναι δυνατό να αποφευχθεί η 

ανάπτυξη νευροεκφύλισης, ιδίως σε γηράσκοντα άτοµα. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες 

προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση µε τη χορήγηση DHEA σε κλινικό επίπεδο 

από την ερευνητική οµάδα του Baulieu {Baulieu et al, 2000; Baulieu, 2001}. Επιπλέον, 

αυτές οι στεροειδείς ορµόνες και δη η  DHEA ίσως αποτελούν µια νέα θεραπευτική 

µέθοδο για την πρόληψη και την αντιµετώπιση ψυχικών και νοητικών νόσων, όπως της 

κατάθλιψης {Belelli and Lambert, 2005} ή της επιληψίας {Reddy, 2004}.  

Επιπλέον, καταστολή των µεµβρανικών υποδοχέων οιστρογόνων σε όγκους του 

µαστού και παράλληλη ενεργοποίηση των µεµβρανικών υποδοχέων ανδρογόνων, θα 

ήταν δυνατό να οδηγήσει τα καρκινικά κύτταρα του όγκου στο θάνατο, αναστέλλοντας 

την αύξηση του όγκου. Παροµοίως, σε όγκους του προστάτη, ενεργοποίηση των 

µεµβρανικών υποδοχέων τεστοστερόνης δύναται να αναστείλει τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό, επάγοντας την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων. In vitro 

µελέτες στην περίπτωση του καρκίνου του µαστού όσο και του καρκίνου του 

προστάτη, δίδουν τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα {Kampa et al, 2005; Kampa 

et al, 2004; Hatzoglou et al, 2005}. Μάλιστα, σε πειραµατικούς όγκους του προστάτη 

σε αθυµικά ζώα η ενεργοποίηση των µεµβρανικών υποδοχέων τεστοστερόνης 

αναστέλλει την αύξηση του όγκου {Hatzoglou et al, 2005}, δίδοντας ελπίδες για µια 
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ανάλογη εφαρµογή της χρήσης ενεργοποιητών των µεµβρανικών υποδοχέων 

ανδρογόνων στον άνθρωπο. 

Εκ των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης και σε συνδυασµό µε πλήθος άλλων 

ερευνών, καθίσταται εµφανής η πολυπλοκότητα της δράσης των στεροειδών ορµονών.  

Η επίδραση των στεροειδών ορµονών και ο µηχανισµός δράσης τους εξαρτάται από 

ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων, οι οποίοι συχνά αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και 

µεταβάλλονται σε σχέση µε το χρόνο. Ενδεικτικά θα µπορούσαν να αναφερθούν από 

αυτούς τους παράγοντες κάποιοι µε ιδιαίτερη σηµασία, όπως ο κυτταρικός τύπος, ο 

ιστός και ο οργανισµός, το αναπτυξιακό στάδιο και η διαφοροποίηση του ιστού. 

Επιπλέον, οι διάφορες στεροειδείς ορµόνες έχουν διαφορετικές δράσεις σε συνδυασµό 

µε την παρουσία ενδοκυττάριων ή/και µεµβρανικών υποδοχέων τους. Ιδιαίτερη 

σηµασία έχει η συγγένεια και ειδικότητα των οµόλογων υποδοχέων τους για τις 

ορµόνες, καθώς και η συγγένειά τους για άλλες ορµόνες, οι οποίες πιθανόν να 

προσδένονται στους υποδοχείς µε ανταγωνιστικό ή συναγωνιστικό τρόπο. 

Καθοριστικής σηµασίας είναι η παρουσία άλλων στεροειδών ορµονών στο περιβάλλον 

των κυττάρων και η αναλογία µεταξύ τους, η οποία τελικά καθορίζει την επιβίωση ή το 

θάνατο πολλών κυτταρικών τύπων. Τέλος, η δράση των στεροειδών ορµονών, 

επηρεάζεται από πλήθος άλλων παραγόντων, όπως την παρουσία κυτοκινών, 

αυξητικών παραγόντων, άλλων µη στεροειδικών ορµονών, ακόµη και ιόντων και 

ιχνοστοιχείων, καθώς και από το pH και την ιονική ισχύ του µικροπεριβάλλοντος των 

κυττάρων, εφόσον παράγοντες σαν αυτούς µπορούν να επηρεάσουν τη στερεοδοµή και 

τη λειτουργικότητα των υποδοχέων τους, κυρίως δε των µεµβρανικών τους υποδοχέων. 

Ως εκ τούτου, η κατανόηση των µηχανισµών δράσης των στεροειδών ορµονών 

είναι ένα πολύπλευρο πεδίο, στο οποίο παραµένει µεγάλος αριθµός αναπάντητων 

ερωτηµάτων. Η εις βάθος κατανόηση του µηχανισµού δράσης των στεροειδών δύναται 

όχι µόνο να προσφέρει γνώση στη βασική έρευνα, αλλά και να δηµιουργήσει νέες 

προοπτικές και δυνατότητες στην πρόληψη και την αντιµετώπιση τόσο εκφυλιστικών 

ασθενειών, κυρίως του νευρικού συστήµατος, όσο και του καρκίνου σε διάφορους 

ιστούς.  

 
Στην έρευνα η γνώση θέτει τις βάσεις για νέα ερωτήµατα. Ως εκ τούτου, στα 

πλαίσια της παρούσας µελέτης, κατά τη διερεύνηση της επίδρασης και του µηχανισµού 

δράσεως των στεροειδών ορµονών σε διάφορους κυτταρικούς τύπους, προέκυψαν 

διάφορα ερωτήµατα, τα οποία θα αποτελέσουν στόχους µελλοντικής έρευνας. 
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1. Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης ανιχνεύθηκαν µεµβρανικές θέσεις δέσµευσης 

οιστραδιόλης στα κύτταρα PC12. Παραµένει όµως αναπάντητο το ερώτηµα που αφορά 

το ποσοστό οµολογίας αυτών των µεµβρανικών υποδοχέων µε τον ενδοκυττάριο 

υποδοχέα οιστρογόνων, καθώς και το αν οι δύο τύποι υποδοχέων προέρχονται από το 

ίδιο ή διαφορετικά γονίδια. Για να απαντηθεί σαφώς το παραπάνω ερώτηµα απαιτείται 

η αποµόνωση της πρωτεΐνης του µεµβρανικού υποδοχέα, η αναγνώριση του γονιδίου 

που τον κωδικοποιεί και η κλωνοποίησή του, καθώς και η λεπτοµερής ανάλυση της 

πρωτοταγούς δοµής του και της στερεοδοµής του.  

Επίσης, αναλύθηκε η επίδραση της τεστοστερόνης και της DHEA σε κύτταρα 

µυελού των επινεφριδίων της σειράς PC12. Η δράση και των δύο ορµονών διεξάγεται 

µέσω της ενεργοποίησης µεµβρανικών υποδοχέων, καταλήγει όµως σε αντίθετη 

επίδραση στην απόπτωση: η DHEA την αναστέλλει, ενώ η τεστοστερόνη 

ανταγωνίζεται τη δράση της DHEA κι επάγει την απόπτωση. Επιπλέον αναφέρθηκε η 

δυσκολία απάντησης στο ερώτηµα, εάν οι δύο αυτές ορµόνες δρουν µέσω ενός κοινού 

και για τις δύο ορµόνες υποδοχέα ή δρουν σε δύο ή περισσότερους υποδοχείς. 

Απάντηση µπορεί να δοθεί µε βεβαιότητα και σαφήνεια µόνον εάν ο υπό µελέτη 

υποδοχέας ή οι διαφορετικοί υποδοχείς της τεστοστερόνης και της DHEA 

αποµονωθούν, κλωνοποιηθούν και αναλυθεί η στερεοδοµή τους.  

Ο µοναδικός µεµβρανικός υποδοχέας στεροειδών ορµονών που έχει αποµονωθεί 

και κλωνοποιηθεί είναι ο µεµβρανικός υποδοχέας προγεστερόνης σε ωοκύτταρα 

ιχθύος. Οµόλογα γονίδιά του έχουν ανιχνευθεί στον άνθρωπο και άλλα σπονδυλόζωα 

{Zhu et al, 2003; Zhu et al, 2003}. Επιπλέον έχει αποµονωθεί και ο µεµβρανικός 

υποδοχέας γλυκοκορτικοειδών στον εγκέφαλο αµφιβίων {Evans et al., 2000 }.  

Συµπερασµατικά, άµεσο µελλοντικό στόχο αποτελεί η αποµόνωση και 

κλωνοποίηση των µεµβρανικών υποδοχέων, της οιστραδιόλης και της τεστοστερόνης, 

καθώς και της DHEA, αρχικά στα κύτταρα PC12 και ακολούθως, και σε άλλους 

κυτταρικούς τύπους, τόσο καρκινικών σειρών όσο και πρωτογενούς καλλιέργειας. 

2. Επίσης, ένα αναπάντητο ερώτηµα παραµένει η παρουσία µεµβρανικών 

υποδοχέων οιστραδιόλης και DHEA σε νευρικά διαφοροποιηµένα PC12, η απάντηση 

του οποίου θα αποτελέσει στόχο του άµεσου µέλλοντος. 

3. Στην παρούσα µελέτη ερευνήθηκαν επίσης οι σηµατοδοτικοί µηχανισµοί µέσω 

των οποίων οι µεµβρανικοί υποδοχείς των ανδρογόνων και της DHEA δρουν στα 

κύτταρα PC12. Η λεπτοµερέστερη εξέταση των µηχανισµών αυτών, καθώς και οι 

πιθανές αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους, δύναται να αίρουν νέα στοιχεία για τη δράση 
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των στεροειδών ορµονών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι επίσης δυνατό να εξηγηθούν 

τυχόν αλληλεπιδράσεις µε άλλες ουσίες ή άλλους εξωγενείς παράγοντες. Επιπλέον, 

σηµασία έχει και η αναγνώριση των συγκεκριµένων γονιδίων που ελέγχονται από την 

οιστραδιόλη, την τεστοστερόνη και την DHEA, η οποία θα επιτρέψει τη σαφέστερη 

κατανόηση της δράσης των στεροειδών αυτών ορµονών. 

4. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της δράσης κι άλλων στεροειδών ορµονών, 

οι οποίες είτε παράγονται ενδογενώς από τους στεροειδογενείς αδένες ή στο νευρικό 

σύστηµα είτε είναι συνθετικά ανάλογα αυτών των ορµονών. Η εύρεση κάποιου ή 

κάποιων ενδογενών ή συνθετικών στεροειδών ουσιών, µε επιθυµητά χαρακτηριστικά 

δράσης σε διάφορους ιστούς θα µπορούσε να αποτελέσει ένα πιθανό µέσο στη 

θεραπεία ή πρόληψη εκφυλιστικών καταστάσεων ή του καρκίνου. Η DHEA εµφανίζει 

ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον στην πρόληψη νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όµως η 

δυνατότητα µεταβολισµού της σε οιστρογόνα ή ανδρογόνα αυξάνει το ρίσκο 

εµφάνισης νεοπλασίας σε µία σειρά ορµονο-ευαίσθητων ιστών, καθιστώντας αδόκιµη 

την κλινική της χρήση σε ασθενείς. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

σύνθεση στεροειδικών αναλόγων, µε παρόµοιες ευεργετικές ιδιότητες, οι οποίες όµως 

δε θα είναι µιτογόνες ούτε θα δύναται να µεταβολισθούν σε άλλα µιτογόνα στεροειδή.  

5.  Έναν επιπλέον στόχο που θέτει η παρούσα µελέτη είναι η εξέταση της 

επίδρασης των οιστρογόνων, των ανδρογόνων και των βασικότερων εκ των 

νευροστεροειδών ορµονών, της DHEA και της DHEAS, σε µια σειρά άλλων 

κυτταρικών τύπων και ιστών. Με τη µελέτη αυτή θα είναι δυνατή η κατανόηση της 

ευρύτερης δράσης των στεροειδών ορµονών στον οργανισµό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα 

έχει η µελέτη της δράσης αυτών των στεροειδών ορµονών και σε πρωτογενείς 

καλλιέργειες κυττάρων, προερχόµενες από διάφορους ιστούς ανθρώπου ή 

πειραµατοζώων. Οι κυτταρικές σειρές αποτελούν µεν ένα πολύ καλό µοντέλο των 

κυττάρων, όµως τα κύτταρα των διαφόρων σειρών είναι είτε αθανατοποιηµένα ή 

καρκινικά κι ως εκ τούτου αποκλείνουν από το φυσιολογικό τύπο των κυττάρων ενός 

οργανισµού. Εποµένως, είναι σηµαντική η εξέταση της επίδρασης των στεροειδών 

ορµονών σε φυσιολογικά κύτταρα διαφόρων ιστών, καλλιεργούµενα πρωτογενώς, και 

η σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τη δράση των ίδιων ορµονών στα κύτταρα των 

κυτταρικών σειρών των οµόλογων ιστών.  

6. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η µελέτη της δράσης αυτών των 

στεροειδών ορµονών σε πειραµατόζωα iv vivo. Θα µπορούσε επί παραδείγµατι να 

εξετασθεί η επίδραση διαφόρων στεροειδών ορµονών µε αντιαποπτωτική δράση στο 
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νευρικό ιστό πειραµατοζώων, ώστε να µελετηθεί η προστατευτική τους επίδραση κατά 

της εκφύλισης του νευρικού συστήµατος. Moντέλα ζώων που πάσχουν από 

νευροεκφυλιστικές ασθένειες, που έχουν προκληθεί από διαφορετικούς παράγοντες, 

όπως από τραύµα, στρες, ισχαιµία ή χηµικούς παράγοντες, είναι δυνατό να µελετηθούν 

υπό την επίδραση διαφόρων τυπικών νευροστεροειδών ορµονών (όπως της DHEA και 

της DHEAS), καθώς και κλασικών στεροειδών ορµονών.  Οι δράσεις των ορµονών θα 

είχε ενδιαφέρον να συγκριθούν στις διάφορες περιπτώσεις νευροεκφυλιστικών 

καταστάσεων, ώστε να διαλευκανθεί σε κάθε περίπτωση νευροεκφυλισµού, αν και 

ποια από τα υπό εξέταση στεροειδή εµφανίζουν προστατευτική δράση.  

Η δράση στεροειδών ορµονών θα είχε επίσης σηµασία να µελετηθεί  σε σχέση µε 

την καρκινογένεση και την εξέλιξη του καρκίνου διαφορετικών ιστών. Και σε αυτήν 

την περίπτωση θα είχε ενδιαφέρον να εξετασθεί η επίδραση διαφορετικών ορµονών σε 

διαφορετικούς τύπους καρκίνου και να διαλευκανθεί αν και ποια ή ποιες ενδογενείς ή 

συνθετικές ορµόνες και πιθανώς σε ποια στοιχειοµετρική αναλογία µεταξύ τους, θα 

είχαν ανασταλτική δράση στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των όγκων. Επιπλέον, η 

διεξαγωγή των µελετών σε πειραµατόζωα δίδει τη δυνατότητα ελέγχου για τυχόν 

παρενέργειες της χορήγησης στεροειδών ορµονών, θέµα το οποίο αποτελεί ένα βασικό 

πρόβληµα κατά την πιθανή χρήση στεροειδών ορµονών  σε ασθενείς. Επιπλέον, σε 

πειραµατόζωα θα ήταν δυνατό να εξετασθεί ο αποτελεσµατικότερος κι ευνοϊκότερος 

για τον οργανισµό τρόπος χορήγησης των στεροειδών ορµονών. 

Εν κατακλείδι, η προληπτική ή θεραπευτική χρήση των ενδογενών ή συνθετικών 

στεροειδών ορµονών σε ασθενείς αποτελεί τον απώτερο και τελικό σκοπό, ο οποίος 

προϋποθέτει ένα πλήθος ερευνών in vivo και in vitro.  Η εις βάθος κατανόηση των 

δράσεων των στεροειδών ορµονών αποτελεί τη θεµελιώδη βάση αυτού του 

εγχειρήµατος.  
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