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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παχυσαρκία είναι η πάθηση που προκαλείται από υπερβολική συσσώρευση λίπους 

στο σώμα και έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία οδηγώντας σε μείωση του 

προσδόκιμου ζωής και αυξημένα προβλήματα υγείας. Τα συνοδά νοσήματα 

οφείλονται στην ύπαρξη της μεταβολικής φλεγμονής η οποία προκαλεί αντίσταση 

στην ινσουλίνη. 

Έχει όμως παρατηρηθεί ότι εκτός από το λευκό λιπώδη ιστό, ο οποίος αποτελεί 

αποθήκη ενέργειας και ουσιαστικά αντιπροσωπεύει την παχυσαρκία, υπάρχει και ο 

καφέ λιπώδης ιστός του οποίου τα κύτταρα καταναλώνουν ενέργεια για να παράγουν 

θερμότητα. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι τα λευκά λιποκύτταρα είναι σε θέση να 

μετατραπούν σε φαιά λιποκύτταρα. Κατανόηση των θερμογόνων διεργασιών στα 

καφέ λιποκύτταρα παρέχει πιθανές θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της 

παχυσαρκίας. 

Στόχος λοιπόν, της εργασίας είναι η εξέταση του ρόλου των νευροστεροειδών στην 

φαιοποίηση του λιπώδους ιστού καθώς επίσης και τη σχέση που έχουν τα 

αποτελέσματα αυτής της δράσης με την παχυσαρκία. Με τον όρο νευροστεροειδή 

χαρακτηρίζονται τα στεροειδή τα οποία συντίθενται de novo στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα και συσσωρεύονται στον εγκέφαλο, ανεξάρτητα από τις ενδοκρινολογικές 

πηγές του περιφερειακού νευρικού συστήματος. Η διαφοροποίηση «λευκό - προς - 

καφέ» των λιποκυττάρων θα μπορούσε να προσφέρει νέες θεραπευτικές προοπτικές 

για την παχυσαρκία και τις σχετικές διαταραχές. Οι θεραπευτικές στρατηγικές για τη 

θεραπεία της παχυσαρκίας μπορεί να περιλαμβάνουν φαρμακολογικές παρεμβάσεις 

που στοχεύουν στη διευκόλυνση της συντήρησης των καφέ λιποκυττάρων, στη 

διέγερση της ανάπτυξης των προϋπαρχόντων καφέ προ- λιποκυττάρων και στην 

επαγωγή της «λευκό- προς- καφέ» διαφοροποίησης λιποκυττάρων.  

Για την μελέτη της επίδρασης των νευροστεροειδών στην  φαιοποίηση του λιπώδους 

ιστού εξετάστηκαν οι δράσεις αυτών των ουσιών στην έκφραση γονιδίων που 

σχετίζονται με τον φαιό φαινότυπο καθώς επίσης και στην συσσώρευση των λιπιδίων 

στα κύτταρα. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε λιποκύτταρα κατά τη διάρκεια της 

διαφοροποίησης, εντός 12 ημερών, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η απομόνωση 

του mRNA, η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και η χρωστική O-R-O. Τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τα νευροστεροειδή μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, αφού φαίνεται ότι μειώνουν 

τη συσσώρευση των λιπιδίων στα κύτταρα και αυξάνουν την έκφραση των 

παραγόντων που σχετίζονται με τον φαιό φαινότυπο. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν για 

πρώτη φορά τη σημασία των νευροστεροειδών σε μια πάθηση που αφορά μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού. Η κατανόηση αυτών των αποτελεσμάτων μπορεί να οδηγήσει 

στην  ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μεθόδων για τη βελτίωση της διαδικασίας της 

διαφοροποίησης των λιποκυττάρων προς τον φαιό φαινότυπο και ως εκ τούτου, την 

καταπολέμηση της παχυσαρκίας. 
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ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

Παχυσαρκία είναι η πάθηση που προκαλείται από υπερβολική συσσώρευση λίπους 

στο σώμα. Έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, οδηγώντας σε αυξημένα 

προβλήματα υγείας και θνησιμότητα (1). Ως παχύσαρκοι χαρακτηρίζονται τα άτομα 

που ο δείκτης μάζας-σώματος (ΔΜΣ) - μια μέτρηση που λαμβάνεται, διαιρώντας το 

βάρος ενός ατόμου σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους του σε μέτρα - ξεπερνά τα 30 

kg/m
2
. 

Η παχυσαρκία αποτελεί μια από τις κυριότερες αποτρέψιμες αιτίες θανάτου 

παγκοσμίως, με αυξανόμενη συχνότητα στους ενηλίκους και τα παιδιά. Οι αρχές την 

θεωρούν σαν ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας του 21
ου

 αιώνα 

(2).
 

Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο παρουσίασης πολλών σωματικών και ψυχικών 

παθήσεων. Τα συνοδά αυτά νοσήματα (συννοσηρότητες) εκδηλώνονται συνήθως 

μέσω του μεταβολικού συνδρόμου (1), ενός συνδυασμού προβλημάτων υγείας που 

συμπεριλαμβάνουν: τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, την υψηλή αρτηριακή πίεση, 

τις υψηλές τιμές χοληστερόλης στο αίμα και τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων (3) 

που οδηγούν σε προ-φλεγμονώδεις (4) (5) και προ-θρομβωτικές καταστάσεις (6). 

Πράγματι, οι καταστροφικές παρενέργειες της παχυσαρκίας οφείλονται στην ύπαρξη 

της μεταβολικής φλεγμονής που ξεκινά στο λευκό λιποκύτταρο του παχύσαρκου, 

επεκτείνεται στον υπόλοιπο σπλαχνικό λιπώδη ιστό και γενικεύεται σε όλο τον 

οργανισμό. Η μεταβολική φλεγμονή προκαλεί αντίσταση στην ινσουλίνη που με την 

σειρά της προκαλεί ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακή νόσο 

(7). Μη εστεροποιημένα λιπαρά οξέα τα οποία παράγονται από τέτοιου είδους 

λιποκύτταρα, επάγουν τα τοπικά ευρισκόμενα μακροφάγα να παράγουν υψηλά 

επίπεδα του παράγοντα νέκρωσης όγκων-α (TNF-α) ο οποίος με τη σειρά του επάγει 

την παραγωγή μη εστεροποιημένων λιπαρών οξέων, προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, 

πρωτεϊνών οξείας φάσης και χημειοκινών (όπως τη χημειοκίνη CCL2/ MCP-1) στα 

λιποκύτταρα με σκοπό να προσελκύσουν περισσότερα μονοκύτταρα/μακροφάγα 

μέσα στο λιπώδη ιστό. (8) (9). 

Αίτια 

Σε ατομικό επίπεδο, ο συνδυασμός υπερβολικής πρόσληψης ενέργειας από τροφές 

και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας θεωρείται πως αποτελούν την εξήγηση για τις 

περισσότερες περιπτώσεις παχυσαρκίας (10). Ένας περιορισμένος αριθμός 

περιπτώσεων οφείλεται κυρίως στη γενετική, σε ιατρικούς λόγους ή σε ψυχιατρική 

ασθένεια (11). Συγχρόνως, ορισμένα φάρμακα ενδέχεται να προκαλούν αύξηση του 

βάρους ή αλλαγές στη σωματική σύνθεση. Στα φάρμακα αυτά συμπεριλαμβάνονται: 

η ινσουλίνη, οι σουλφονυλουρίες, οι θειαζολιδινεδιόνες, τα άτυπα αντιψυχωσικά 

φάρμακα, τα αντικαταθλιπτικά, τα στεροειδή, ορισμένα αντισπασμωδικά, η 

(φαινυτοΐνη, το βαλπροϊκό οξύ), το πιζοτιφένιο και μερικά είδη ορμονικών 

αντισυλληπτικών (1). 
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Θεραπεία 

Σε ιατρικό επίπεδο χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι για την αντιμετώπιση της 

παχυσαρκίας, ωστόσο, χωρίς να υπάρχει πάντα επιτυχία. Ανάμεσα στις ιατρικές 

μεθόδους που ακολουθούνται για τη μείωση του σωματικού λίπους 

συμπεριλαμβάνονται ειδικές δίαιτες, σωματική άσκηση, φαρμακευτική αγωγή και 

χειρουργικές επεμβάσεις. Πράγματι, προς υποστήριξη της δίαιτας ή σε περίπτωση 

αποτυχίας της θεραπείας, φάρμακα κατά της παχυσαρκίας μπορούν να ληφθούν για 

τη μείωση της όρεξης.  

Ένα φάρμακο, η ορλιστάτη (Xenical), είναι σήμερα ευρέως διαθέσιμο και 

εγκεκριμένο για μακροπρόθεσμη χρήση. Η χρήση του, όμως, σχετίζεται με υψηλά 

ποσοστά γαστρεντερικών παρενεργειών (12) [35] και έχουν υπάρξει ανησυχίες για 

πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα νεφρά. 

 

ΝΕΥΡΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ – DHEA ΚΑΙ ΒΝΝ27 

Με τον όρο νευροστεροειδή χαρακτηρίζονται τα στεροειδή τα οποία συντίθενται de 

novo στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και συσσωρεύονται στον εγκέφαλο, 

ανεξάρτητα από τις ενδοκρινολογικές πηγές του περιφερειακού νευρικού συστήματος 

(ΠΝΣ). Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν τις αντι-αποπτωτικές και νεύρο-

προστατευτικές ιδιότητες που παρουσιάζουν τα νευροστεροειδή. 

Ο όρος έκανε την εμφάνιση του τη δεκαετία του 1980, όταν εντοπίστηκαν στον 

εγκέφαλο του αρουραίου στεροειδείς ορμόνες, σε συγκεντρώσεις πολύ μεγαλύτερες 

από αυτές στο πλάσμα του αίματος (13). Επιπλέον οι συγκεντρώσεις των εν λόγω 

στεροειδών παρέμεναν υψηλές ακόμα και μετά από γοναδεκτομή ή επινεφριδιεκτομή, 

γεγονός που υποδηλώνει είτε τη de novo σύνθεσή τους στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα, είτε τη συγκέντρωση τους σε δομές του νευρικού συστήματος μετά την 

παραγωγή τους στους ενδοκρινείς αδένες (14). Με σκοπό να διαπιστωθεί εάν 

πράγματι τα νευροστεροειδή συντίθενται στον εγκεφαλικό ιστό, ελέγχθηκε η 

παρουσία ενός συνόλου ενζύμων στο νευρικό σύστημα, τα οποία είναι γνωστό ότι 

εμπλέκονται στην παραγωγή των στεροειδών σε άλλα όργανα (15). Τα κυριότερα 

στεροειδή που πληρούν τα κριτήρια των νευροστεροειδών, περιλαμβάνουν την 

ορμόνη δεϋδροεπιανδροστερόνη (dehydroepiandrosterone - DHEA) και την 

πρεγνανολόνη (PREG), τα θειικά παράγωγα τους, DHEA-S και PREG-S, την 

προγεστερόνη (PROG), την δεοξυκορτικοστερόνη και τους μεταβολίτες τους, 3α, 5α-

τετραϋδροπρογεστερόνη (3α, 5αTH PROG) ή αλλοπρεγνανολόνη (Allo), καθώς και 

το 3a,5a-TH DOC. Τα νευροστεροειδή παράγονται μέσω της διαδικασίας της 

νευροστεροειδογένεσης, η οποία συνοψίζεται στο παρακάτω σχήμα:  
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Απεικόνιση της νευροστεροειδογένεσης. Πηγή: Charalampopoulos, Ι., Remboutsika, 

Ε., Margioris, Α., Gravanis, Α. (2008) Neurosteroids as modulators of neurogenesis 

and neuronal survival. Trends in endocrinology and metabolism. 8, 300-307. 

 

Οι στεροειδείς ορμόνες συντίθενται έχοντας ως πρόδρομο μόριο τη χοληστερόλη και 

χαρακτηρίζονται από παρόμοιες χημικές δομές. Μικρές διαφοροποιήσεις στη δομή με 

τη βοήθεια ειδικών ενζύμων καθορίζουν τα στάδια σύνθεσης των στεροειδών και τις 

διαφορές στη λειτουργία τους. Έτσι, το είδος του στεροειδούς που παράγεται σε ένα 

κύτταρο εξαρτάται και από τη συγκέντρωση διαφορετικών ενζύμων στο κύτταρο 

αυτό. Ο σκελετός των στεροειδών σχηματίζεται από τέσσερις συνδεδεμένους 

δακτυλίους ατόμων άνθρακα, ενώ στη δομή τους συνδέονται και αρκετές 

υδροξυλομάδες.  

Το DHEA και ο θειικός εστέρας του, DHEA-S, παράγονται τόσο στο κεντρικό 

νευρικό σύστημα, όσο και στον αδρενεργικό φλοιό, σε μια περιοχή που ονομάζεται 

δικτυωτή ζώνη, μέσω μίας σειράς αντιδράσεων, οι οποίες εξαρτώνται από το 

κυτταρόχρωμα, καταλυόμενων από τη μονοξυγενάση και την δεϋδρογονάση των 

υδροξυ-στεροειδών. Οι αντιδράσεις αυτές χρησιμοποιούν ως υπόστρωμα το μόριο 

της χοληστερόλης. Η παρουσία της υδροξυστεροειδούς σουλφονοτρανσφεράσης στον 

εγκέφαλο, το ένζυμο που καταλύει τη μετατροπή της DHEA στο θειικό της εστέρα, 

υποδηλώνει ότι μπορεί με ευκολία να διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να 

μετατρέπεται τοπικά σε DHEAS (16). Αντίστοιχα, και η παρουσία της σουλφατάσης 

που καταλύει την αντίθετη πορεία, είναι ευρεία στο ΚΝΣ και η φαρμακευτική 

αναστολή της φαίνεται ότι επιδρά στη μνήμη (17). 
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Μετατροπή του DHEA σε DHEA-S. 

 

Το DHEA-S έχει χρόνο ημιζωής 10-20h, εν αντιθέσει με το χρόνο ημιζωής του 

DHEA που είναι μόνο 1-3h. H έκκριση και των δύο αυτών νευροστεροειδών 

ελέγχεται από την αδενοκορτικοτρόπο ορμόνη (ACTH) και άλλους υποφυσιακούς 

παράγοντες. Τα νευροστεροειδή αυτά, διανέμονται ευρέως στο σώμα, και βρίσκονται 

εκτός από τον εγκέφαλο, στα επινεφρίδια, τον σπλήνα, τα νεφρά, τους όρχεις, το 

ήπαρ και το πλάσμα του αίματος (13). Το DHEA εμφανίζει μία ιδιομορφία, καθώς το 

πρότυπο διακύμανσης των επιπέδων του δεν μοιάζει με κανενός άλλου 

νευροστεροειδούς ή φυλετικής ορμόνης.  

Τα επίπεδα της DHEA παρουσιάζουν διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ζωής και το 

μέγιστο των επιπέδων της στον άνθρωπο και στο κεντρικό, αλλά και στο περιφερικό 

νευρικό σύστημα, είναι στην ηλικία των 20 με 25 ετών. Στη συνέχεια μειώνονται 

σταδιακά κατά ένα ποσοστό της τάξης του 70-80% μέχρι την ηλικία των 70-80 

χρόνων. Λόγω της μείωσης αυτής, τα επίπεδα του νευροστεροειδούς έχουν 

συσχετιστεί με την αιτιολογία νόσων όπως το Alzheimer’s που περιλαμβάνουν 

εκφύλιση των νευρώνων (18). 
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 Χημικά τροποποιημένα ανάλογα της δεϋδροεπιανδροστερόνης 

Η έλλειψη αποτελεσματικής θεραπείας για διάφορες νευροεκφυλιστικές ασθένειες, 

έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας ως προς την 

ανάπτυξη νευροπροστατευτικών μέσων, τα οποία θα μπορούν να δράσουν είτε 

προληπτικά, είτε θεραπευτικά έναντι της προοδευτικής νευροεκφύλισης, η οποία 

αποτελεί και τον κοινό παράγοντα των νοσημάτων αυτών.  

Φυσικά νευροστεροειδή όπως το DHEA, κατέχουν σημαντικές νευροπροστατευτικές 

και νευρογόνες επιδράσεις τόσο vitro, όσο και in vivo. Παρόλα αυτά, τα φυσικά 

νευροστεροειδή, μετατρέπονται σε οιστρογόνα, ανδρογόνα και προγεστερόνες μέσω 

της διαδικασίας της νευροστεροειδογένεσης, μόρια τα οποία είναι γνωστό ότι μπορεί 

να επιφέρουν πολύ σημαντικές, γενικευμένες ενδοκρινικές παρενέργειες, 

συμπεριλαμβανομένων των ορμονοεξαρτώμενων νεοπλασιών (15). Το γεγονός αυτό, 

περιορίζει την ικανότητα κλινικής τους εφαρμογής. 

Για αυτό το λόγο, συντέθηκαν χημικά τροποποιημένα ανάλογα του DHEA (στην 

θέση του 3
ου

 και 17
ου

 άνθρακα του μορίου), με σκοπό την αύξηση της αντι-

αποπτωτικής και νευροπροστατευτικής τους δράσης, αλλά και την αναστολή της 

ικανότητας μετατροπής τους σε οιστρογόνα ή ανδρογόνα (19). Το συνθετικό 

νευροστεροειδές BNN27 είναι ανάλογο του DHEA, χημικά τροποποιημένο στον C-

17. 

 Προστατευτική δράση των νευροστεροειδών 

Τα νευροστεροειδή δρουν στο νευρικό σύστημα επιτελώντας είτε ενδοκρινή είτε 

παρακρινή δράση. Επηρεάζουν τη νευροδιαβίβαση, μέσω αλληλεπίδρασης με 

μεμβρανικά ιοντικά κανάλια ή μέσω αλληλεπίδρασης με άλλους νευροδιαβιβαστές, 

ενώ μπορούν να ελέγχουν και τη γονιδιακή έκφραση, μέσω πρόσδεσης σε 

κυτταροπλασματικούς υποδοχείς και ακόλουθης εισχώρησης τους στον πυρήνα, είτε 

απευθείας, μέσω πρόσδεσης σε πυρηνικούς υποδοχείς.  

Τα DHEA(S) μπορούν να δράσουν σαν αλλοστερικοί ρυθμιστές σε υποδοχείς 

νευροδιαβιβαστών, όπως είναι οι GABA (20) (21) (22) (23), οι NMDA (24) και οι σ 

υποδοχείς (25), ενώ η PREG δρα σαν αρνητικός ρυθμιστής των GABAA υποδοχέων 

(26) (27) και των AMPA υποδοχέων (28) (29), ενώ είναι θετικός ρυθμιστής των 

NMDA υποδοχέων (30) (31). Τα νευροστεροειδή φαίνεται να έχουν ένα πολύ ευρύ 

φάσμα δυνητικών θεραπευτικών χρήσεων σε καταστάσεις όπως η επιληψία (32) και 

τα εγκεφαλικά τραύματα (33) (34), καθώς και όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην 

εμφάνιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών.  

Σε ότι αφορά τις νευροπροστατευτικές δράσεις της DHEA, πρόσφατες μελέτες 

δείχνουν ότι ρυθμίζονται μέσω πρόσδεσής της σε υποδοχείς οι οποίοι συνδέονται με 

G πρωτεΐνες. Η ενεργοποίηση των μεμβρανικών υποδοχέων προκαλεί ένα 

καταρράκτη αντιδράσεων που οδηγεί στην επιβίωση των κυττάρων (35).  



11 
 

Γίνεται έτσι αντιληπτό, ότι αυτή η DHEA δίνει πολύ σημαντικές ελπίδες για την 

αντιμετώπιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών που ταλαιπωρούν μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού. Αν και πολλά νευροστεροειδή επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη 

μυελίνωση των νευρικών κυττάρων, τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι μία από τις πιο 

σημαντικές δράσεις των νευροστεροειδών στα νευρικά κύτταρα, θα μπορούσε να 

είναι η αντι-αποπτωτική τους δράση. Νευροστεροειδή όπως το DHEA, ο θειικός του 

εστέρας DHEA-S, το Allo και η προγεστερόνη, φαίνεται να εμπλέκονται στην 

προστασία έναντι της νευρωνικής απόπτωσης στο κεντρικό νευρικό σύστημα (36) 

(37). 

 

ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ - ΛΙΠΟΚΥΤΤΑΡΑ 

Μέχρι πριν από λίγο θεωρούταν ότι ο λιπώδης ιστός ήταν απλώς αποθήκη ενέργειας 

και αποτελείται μόνο από λευκά λιποκύτταρα που αποθησαύριζαν ενέργεια υπό 

μορφή τριγλυκεριδίων για δύσκολους ενεργειακά καιρούς. Τα λευκά λιποκύτταρα 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη λίπους στο μεγαλύτερο τμήμα του 

κυτταροπλάσματος σε ένα τεράστιο κοκκίο, έκκεντρο πυρήνα, ελάχιστα μιτοχόνδρια 

και αρδεύονται από πολύ λίγα αγγεία (38). Το σπλαχνικό λευκό λιποκύτταρο του 

παχύσαρκου ενεργοποιεί Μ1 μακροφάγα και CD8 T λεμφοκύτταρα με αποτέλεσμα 

μια συστηματική, χρόνια, χαμηλής έντασης φλεγμονή, που είναι η αιτία όλων των 

επιπλοκών της παχυσαρκίας περιλαμβανομένης και της αντίστασης στην ινσουλίνη. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του ‘60 εντοπίστηκε η ύπαρξη και άλλου τύπου 

λιποκυττάρου, του φαιού, στα νεογνά όλων των θηλαστικών και αναγνωρίσθηκε σαν 

όργανο παραγωγής θερμότητας κατά την πρώτη βρεφική ηλικία (non-shivering 

thermogenesis). 

Χαρακτηριστικά του φαιού λιπώδους ιστού: 

 Εκφράζει αντί-φλεγμονώδη γονίδια. 

 Χαρακτηρίζεται από κατακερματισμένη αποθήκη λίπους. 

 Περιέχει πολλά και μεγάλα μιτοχόνδρια με πολλές αναδιπλώσεις. 

 Αιματώνεται σε μεγάλο βαθμό. 

 Δέχεται πλούσια συμπαθητική νεύρωση. 

Η θερμογένεση του φαιού λιπώδους ιστού εξαρτάται από ειδικές πρωτεΐνες, οι οποίες 

ενεργοποιούνται από το κρύο, μέσω του συμπαθητικού συστήματος. Βρίσκονται στα 

μιτοχόνδρια και ονομάζονται uncoupling proteins. Η κυριότερη μορφή αυτής της 

κατηγορίας πρωτεϊνών είναι η πρωτεΐνη UCP1 που εκφράζεται αποκλειστικά στον 

φαιό λιπώδη ιστό και αποτελεί το 5% των μιτοχονδριακών πρωτεϊνών.  
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Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει εστιαστεί στη φυσιολογία των μιτοχονδρίων των 

καφέ λιποκυττάρων με σκοπό την ανίχνευση των μεταγραφικών παραγόντων ή των 

ενζύμων εκείνων που ρυθμίζουν τις λειτουργίες τους. Πράγματι, μεταγραφικοί 

παράγοντες όπως ο PGC-1a (peroxisome proliferator-activated receptor gamma, 

coactivator 1 alpha) ή το PRDM16 (PR domain zinc finger protein 16) που φαίνεται 

να δρουν μέσω άλλων ενεργών μεταγραφικών παραγόντων (c/EBPβ, PPARg, 

PPARa) για την αύξηση της διαφοροποίησης των λιποκυττάρων σε καφέ ή μπεζ 

λιποκύτταρα, όπως και η μέτρηση της ενεργότητας του ενζύμου cytochrome c 

oxidase (COX) έχουν φέρει αρκετά εργαλεία για τη διερεύνηση των μηχανισμών που 

εμπλέκονται στη φαιοποίηση. 

Τα λιποκύτταρα προέρχονται από διαφοροποίηση μεσεγχυματικών κυττάρων. 

Η αρχή γίνεται με την έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα myogenic factor 5 

(MYF5). Η διαφοροποίηση των μεσεγχυματικών κυττάρων προς λιποκύτταρα 

διαχωρίζεται σε λιποβάστες, θετικές και αρνητικές, στον μεταγραφικό παράγοντα 

MYF5. Σήμερα φαίνεται ότι το ενεργειακό ισοζύγιο δεν επηρεάζεται στην ενήλικο 

ζωή από τα MYF5 θετικά λιποκύτταρα, δηλαδή τα φαιά, αλλά από τα MYF5 

αρνητικά κύτταρα, δηλαδή τα λευκά, τα οποία μπορούν να αλλάξουν φαινότυπο και 

να γίνουν παραπλήσια με τα φαιά, τα καλούμενα μπεζ λιποκύτταρα με μια διαδικασία 

που ονομάζεται ΦΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (BROWNING). 

Ο μεταγραφικός παράγοντας PRDM16 ρυθμίζει την τελική διαφοροποίηση των 

Myf5+ σε φαιά λιποκύτταρα και ταυτόχρονα μειώνει την μυογένεση. Ενεργοποίηση 

του παράγοντα PRDM16 στο λευκό λιποκύτταρο το μετατρέπει σε τύπου φαιό 

(brown-like or beige adipocyte) (39) (40) που καταναλώνει ενέργεια (θερμογένεση). 

O μεταγραφικός αυτός παράγοντας αλλάζει τον προγραμματισμό των λευκών 

λιποκυττάρων από αποθησαυριστές σε καταναλωτές ενέργειας. 

Γενετική αφαίρεση του καφέ λιπώδους ιστού ή του συνόλου των β-αδρενεργικών 

υποδοχέων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ενεργοποίηση του, προκαλεί 

παχυσαρκία σε ποντίκια (41) (42), ενώ έκφραση της UCP1 (της πρωτεΐνης που 

ενεργοποιεί τη θερμογένεση στα καφέ λιποκύτταρα και βρίσκεται αποκλειστικά στον 

καφέ λιπώδη ιστό), στο λευκό λιπώδη ιστό οδηγεί σε αντίσταση στην παχυσαρκία. Η 

λειτουργία των καφέ λιποκυττάρων σχετίζεται με την UCP1, και αφού εκφράζεται 

μοναδικά σε αυτόν τον τύπο κυττάρου, θεωρείται ως μοριακός δείκτης του καφέ 

λιπώδους ιστού (43). Παρά τις διαφορετικές ανατομίες και τους λειτουργικούς 

ρόλους τους, τα καφέ και τα λευκά λιποκύτταρα φαίνεται να συνυπάρχουν στον 

λιπώδη ιστό. 

 Στα περισσότερα ενήλικα θηλαστικά, ο λευκός λιπώδης ιστός είναι πιο 

«διαδεδομένος» στο λιπώδες όργανο, αλλά ο λόγος λευκός λιπώδης ιστός / καφέ 

λιπώδης ιστός ποικίλλει ανάλογα με το γενετικό υπόβαθρο, το φύλο, την ηλικία, τη 

διατροφική κατάσταση, και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Τέτοια μικτή σύνθεση των 

αποθεμάτων λίπους, τα οποία περιέχουν το μεγαλύτερο μέρος του λίπους του 
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σώματος, (μικρές ποσότητες των λευκών λιποκυττάρων βρίσκονται επίσης σε όργανα 

όπως ο μυελός των οστών, το δέρμα, οι παραθυρεοειδείς αδένες, ο θύμος αδένας, οι 

λεμφαδένες, και το πάγκρεας), δημιουργεί ερωτήματα όπως το γιατί αυτοί οι δύο 

διαφορετικοί κυτταρικοί τύποι με διαφορετικούς λειτουργικούς ρόλους, βρίσκονται 

στο ίδιο όργανο. Τα δεδομένα και τα ευρήματα από άλλες ομάδες υποστηρίζουν την 

ιδέα ότι τουλάχιστον κάποια λιποκύτταρα σε κάθε πληθυσμό μπορούν αντιστρεπτά 

να μετατραπούν το ένα στο άλλο.  

Σε φυσιολογικές συνθήκες, το λιπώδες όργανο χρησιμοποιεί τους δύο ιστούς για να 

καλύψει τις δύο φυσιολογικές απαιτήσεις - της παραγωγής θερμότητας (καφέ) και 

αποθήκευσης ενέργειας (λευκός). Σε περίπτωση παρατεταμένης ανάγκης για 

θερμότητα, τα λευκά μπορούν να μετατραπούν σε καφέ, ενώ, στην περίπτωση της 

χρόνιας έκθεσης σε ''περιβάλλον που προκαλεί παχυσαρκία'', τα καφέ είναι σε θέση 

να μετατραπούν σε λευκά για να αποθηκευτεί μεγαλύτερη ποσότητα πολύτιμων 

μορίων ενέργειας. Αρκετά στοιχεία υποστηρίζουν την ιδέα ότι αυτή η διαδικασία 

γίνεται μέσω της άμεσης μετατροπής ενηλίκων κυττάρων, δηλαδή, μέσω της 

φυσιολογικής αναστρέψιμης διαφοροποίησης (44) (45). Η διαδικασία περιλαμβάνει, 

όχι μόνο γενετικό επαναπρογραμματισμό των ενήλικων κυττάρων, αλλά επίσης και 

αναδιοργάνωση των ιστών με αλλαγές στην πυκνότητα των τριχοειδών και 

παρεγχυματικών νευρικών ινών (46). 

Η διαφοροποίηση «λευκό - προς - καφέ» των λιποκυττάρων θα μπορούσε να 

προσφέρει νέες θεραπευτικές προοπτικές για την παχυσαρκία και τις σχετικές 

διαταραχές (47) (48). Γενετικοί χειρισμοί σε ποντίκια που δημιουργούν περισσότερο 

καφέ ή μπεζ λίπος διαθέτουν ισχυρή δράση κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη 

(48) (49). Οι θεραπευτικές στρατηγικές για τη θεραπεία της παχυσαρκίας μπορεί να 

περιλαμβάνουν φαρμακολογικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση της 

συντήρησης των καφέ λιποκυττάρων, στη διέγερση της ανάπτυξης των 

προϋπαρχόντων καφέ προ- λιποκυττάρων και στην επαγωγή της «λευκό- προς- καφέ» 

διαφοροποίησης λιποκυττάρων, δρώντας σε στόχους όπως οι β-αδρενεργικοί ή οι 

PPARG υποδοχείς. 

Η κυτταρική σειρά 3Τ3-L1 ποντικού είναι ένα από τα καλύτερα χαρακτηρισμένα και 

αξιόπιστα μοντέλα για τη μελέτη της μετατροπής των προ-λιποκυττάρων σε 

λιποκύτταρα (50). 
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ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗ 

Παρά το γεγονός ότι η ανακάλυψη των γονιδίων μακροζωίας υποστηρίζει την ιδέα ότι 

η διάρκεια ζωής είναι γενετικά καθορισμένη, o λιπώδης ιστός φαίνεται να κατέχει 

σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της γήρανσης και στον προσδιορισμό της διάρκειας 

ζωής. 

Τόσο το υπερβολικό όσο και το πολύ λίγο λίπος σχετίζονται με την αυξημένη 

θνησιμότητα στον άνθρωπο (51). Αν η μειωμένη μάζα του λιπώδους ιστού οδηγεί σε 

αυξημένη διάρκεια ζωής, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι η αφαίρεση του λευκού 

λιπώδους ιστού επεκτείνει τη μακροζωία. Οι συνέπειες της διαγονιδιακής ατροφίας 

του λιπώδους ιστού έχει μελετηθεί σε αρκετά μοντέλα ποντικών. Ωστόσο, τα 

περισσότερα μοντέλα ποντικών με ατροφία  του λιπώδους ιστού, πεθαίνουν λίγο μετά 

τη γέννησή τους ή έχουν μικρότερο χρόνο ζωής (52) (53) (54). 

Αυτά τα λιποατροφικά μοντέλα υποδηλώνουν ότι, παρά τις ευεργετικές επιδράσεις 

της μειωμένης μάζας του λιπώδους ιστού στην εκτεταμένη διάρκεια ζωής, ο λιπώδης 

ιστός απαιτείται για μια κανονική μακροζωία, πιθανότατα λόγω του ρόλου του στην 

διατήρηση της ομοιόστασης της γλυκόζης του σώματος, στο μεταβολισμό των 

λιπιδίων, και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη (55). 

 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας 

Στόχος λοιπόν, της εργασίας είναι η εξέταση του ρόλου του φυσικού 

νευροστεροειδούς DHEA και του συνθετικού αναλόγου του, ΒΝΝ27, στην 

φαιοποίηση του λιπώδους ιστού καθώς επίσης και τη σχέση που έχουν τα 

αποτελέσματα αυτής της δράσης με την παχυσαρκία. Η διαφοροποίηση «λευκό - 

προς - καφέ» των λιποκυττάρων θα μπορούσε να προσφέρει νέες θεραπευτικές 

προοπτικές για την παχυσαρκία και τις σχετικές διαταραχές. Οι θεραπευτικές 

στρατηγικές για τη θεραπεία της παχυσαρκίας μπορεί να περιλαμβάνουν 

φαρμακολογικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση της συντήρησης των 

καφέ λιποκυττάρων, στη διέγερση της ανάπτυξης των προϋπαρχόντων καφέ προ- 

λιποκυττάρων και στην επαγωγή της «λευκό- προς- καφέ» διαφοροποίησης 

λιποκυττάρων.  
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Καλλιέργεια κυτταρικής σειράς 3T3L1 

 

Υλικά 

DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 

Ορός Εμβρύου βοός: Fetal Bovine Serum - FBS (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 

Ορός νεογέννητου μοσχαριού: New Born Calf Serum - NBCS (GIBCO-BRL Co, 

MD, USA) 

Πενικιλίνη / Στρεπτομυκίνη: Penicillin/ Streptomycin - P/S (GIBCO-BRL, MD, 

USA) 

D-PBS: Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (GIBCO-BRL, MD, USA) 

0.25% Trypsin-EDTA 1X (GIBCO-BRL, MD, USA) 

Φλάσκες καλλιέργειας μεγέθους 75 cm
2
 (Costar Europe, the Netherlands) 

Πλαστικά τρυβλία καλλιεργειών των 6 και 12 οπών (Costar Europe, the Netherlands) 

 

Μέθοδος 

Τα κύτταρα 3Τ3L1 είναι κλώνος της κυτταρικής σειράς 3Τ3 που προέρχονται από 

εμβρυικά προ‐λιποκύτταρα ποντικού και χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μελέτη 

των λευκών λιποκυττάρων. Η καλλιέργεια των προ-λιποκυττάρων 3T3L1 

πραγματοποιείται σε επωαστικό κλίβανο ρυθμισμένο σε θερμοκρασία 37 
o
C, 

ατμόσφαιρα 5% CO2/ 95% αέρα και υγρασία 100%. Το βασικό θρεπτικό υλικό που 

χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια των προ-λιποκυττάρων (Growth Medium) 

περιέχει DMEM ([+]4.5g/L D-Glucose, [+]L-Glutamine, [+]Pyruvate), 5% P/S και 

10% NBCS.  

Το βασικό θρεπτικό υλικό καλλιέργειας ανανεώνεται κάθε 48 ώρες και τα κύτταρα 

ανακαλλιεργούνται σχεδόν κάθε εβδομάδα. Η ανακαλλιέργεια γίνεται ως εξής: 

Αρχικά, απορρίπτεται το υπάρχον θρεπτικό υλικό στα απόβλητα. Προστίθενται 

περίπου 2ml D-PBS ([-]CaCl2, [-]MgCl2), έτσι ώστε να απομακρυνθεί το θρεπτικό 

υλικό που απέμεινε. Στη συνέχεια, προστίθενται 3ml Trypsin στη φλάσκα και τα 

κύτταρα επωάζονται στον κλίβανο για 5 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο, τα κύτταρα 

αποσπώνται από την επιφάνεια της φλάσκας. Το διάλυμα που περιέχει τα κύτταρα 

μεταφέρεται σε σωληνάριο το οποίο περιέχει 6ml βασικού θρεπτικού υλικού 

καλλιέργειας. Το εναιώρημα των κυττάρων φυγοκεντρείται στις 1000 στροφές ανά 

λεπτό, για 5 λεπτά, έτσι ώστε τα κύτταρα να σχηματίσουν ίζημα. Έπειτα, 

απομακρύνεται το υπερκείμενο διάλυμα, και προστίθεται τόση ποσότητα βασικού 
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θρεπτικού υλικού καλλιέργειας, όση είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια των προ-

λιποκυττάρων στις νέες φλάσκες. 

Για την έναρξη του κάθε πειράματος, τα κύτταρα είναι απαραίτητο να 

ανακαλλιεργηθούν σε ειδικά διαμορφωμένα πλαστικά τρυβλία καλλιεργειών που 

αποτελούνται από 12 ή 6 οπές το καθένα. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια 

με τη διαδικασία της απλής ανακαλλιέργειας, μόνο που αυτή τη φορά 

πραγματοποιείται μέτρηση του αριθμού των κυττάρων με τη μέθοδο της 

αιματοκυτταρομετρίας με πλάκα Neubauer και με τη χρήση μικροσκοπίου ορατού σε 

μεγέθυνση 40x. Μετά τον προσδιορισμό του αριθμού των κυττάρων, τα ληφθέντα 

κύτταρα τοποθετούνται σε κατάλληλη συγκέντρωση σε βασικό θρεπτικό 

καλλιέργειας στα αντίστοιχα πλαστικά τρυβλία καλλιεργειών σύμφωνα με τις 

ανάγκες του εκάστοτε πειράματος.  

 

Διαφοροποίηση 3T3L1 λιποκυττάρων/ Προσθήκη φαρμάκων 

 

Υλικά 

DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 

FBS: Fetal Bovine Serum (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 

P/S: Penicillin/ Streptomycin (GIBCO-BRL, MD, USA) 

Insulin 

DEX: Dexamethasone (Sigma) 

IBMX: 3-isobutyl-1-methylxanthine (Sigma) 

DHEA: Dehydroepiandrosterone 

BNN27: Synthetic C17-derivative analogue of DHEA 

LPS: Lipopolysaccharide (Sigma) 

Noradrenaline (NA) 

 

Μέθοδος 

Σε αυτή τη φάση των πειραμάτων, τα κύτταρα έχουν ανακαλλιεργηθεί στα ειδικά 

διαμορφωμένα τρυβλία καλλιεργειών 12 οπών σε συγκέντρωση 20,000 cells/οπή σε 

βασικό θρεπτικό υλικό καλλιέργειας για μία ημέρα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Για 

τη διαφοροποίηση των προ-λιποκυττάρων σε ώριμα λευκά λιποκύτταρα χρειάζονται 
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περίπου 12 ημέρες. Για την έναρξη της διαφοροποίησης (1
η
 ημέρα διαφοροποίησης), 

τα κύτταρα καλλιεργούνται στο διάλυμα διαφοροποίησης (Differentiation Medium) 

(DMEM, 10%FBS και 1%P/S) εμπλουτισμένο με ινσουλίνη (10 mg/ml), IBMX (0.5 

mM) και DEX (1 mM). Την 3
η
 και την 5

η
 ημέρα διαφοροποίησης τα κύτταρα 

καλλιεργούνται στο διάλυμα διαφοροποίησης εμπλουτισμένο με ινσουλίνη (10 

mg/ml). Την 7
η
 ημέρα διαφοροποίησης ξεκινά 2

ος
 κύκλος διαφοροποίησης όπου τα 

κύτταρα επωάζονται στο διάλυμα διαφοροποίησης εμπλουτισμένο με ινσουλίνη (10 

mg/ml), IBMX (0.5 mM) και DEX (1 mM). Εφ’εξής, το διάλυμα διαφοροποίησης 

είναι εμπλουτισμένο με ινσουλίνη (10 mg/ml) μέχρι και την τελική διαφοροποίηση 

των κυττάρων σε ώριμα λευκά λιποκύτταρα. Κατά τη διάρκεια της όλης της περιόδου 

διαφοροποίησης τα κύτταρα επωάζονται επίσης με τα νευροστεροειδή DHEA (10
-8

 

M), BNN27 (10
-8

 M) ή την κατεχολαμίνη noradrenaline (10
-7

 M) τα οποία 

ανανεώνονται κάθε 48 ώρες. Σε όλες τις πειραματικές διαδικασίες, ορισμένα τρυβλία 

με προ-λιποκύτταρα διαφοροποιούνται σε ώριμα λιποκύτταρα χωρίς την προσθήκη 

νευροστεροειδών ή νοραδρεναλίνης, τα οποία χρησιμεύουν ως κύτταρα αναφοράς. 

 

Συλλογή κυτταρικών εκχυλισμάτων για μέτρηση RNA 

 

Υλικά 

Tri-Reagent ® (Sigma-Aldrich Co., USA) 

 

Μέθοδος 

Την 5
η
, την 9

η
 και τη 12

η
 ημέρα διαφοροποίησης των προ-λιποκυττάρων σε ώριμα 

λιποκύτταρα, συλλέγονται τα δείγματά μας για να χρησιμοποιηθούν αργότερα για την 

απομόνωση του RNA. Η διαδικασία ξεκινάει με την απομάκρυνση του μέσου 

διαφοροποίησης με πιπέτα, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξεκολλήσουν τα κύτταρα 

από την επιφάνεια του πηγαδιού. Στη συνέχεια, τα κύτταρα επωάζονται με 200 μl Tri-

Reagent ® που περιέχει μίγμα θειοκυανιούχου γουανιδίνης και φαινόλης σε 

θερμοκρασία δωματίου για 5-10 λεπτά. Αφού ελεγχθεί ότι τα κύτταρα έχουν 

ξεκολλήσει από την επιφάνεια του πηγαδιού με τη βοήθεια μικροσκοπίου, τότε 

συλλέγονται με τη χρήση πιπέτας και τοποθετούνται στα αντίστοιχα σωληνάρια. 

Αυτά τα σωληνάρια θα καταψυχθούν σε θερμοκρασία -80 
o
C, έτσι ώστε τα κυτταρικά 

εκχυλίσματα να συντηρηθούν σε καλή κατάσταση. 
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Απομόνωση RNA από τα κυτταρικά εκχυλίσματα 

 

Υλικά 

Chloroform (Sigma-Aldrich Co., USA) 

Isopropanol (Merck, Germany) 

Ethanol absolute (Fisher Scientific, UK) 

H2O: Water for Injection (Στείρο απυρετογόνο ενέσιμο νερό) (ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε) 

 

Μέθοδος 

Τα κύτταρα που έχουν καταψυχθεί με το διάλυμα Tri-Reagent αποψύχονται και 

εκχυλίζονται με τη χρήση χλωροφορμίου. Αναλυτικά, προστίθενται 80 μl 

χλωροφορμίου/200 μl Tri-reagent σε κάθε σωληνάριο και στη συνέχεια, μετά από 

ισχυρή ανάδευση με τη χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα, τα σωληνάρια παραμένουν 

για 15 λεπτά στο πάγο. Ήδη παρατηρείται ο διαχωρισμός των φάσεων της εκχύλισης 

(DNA, RNA, πρωτεΐνες) ο οποίος ολοκληρώνεται με φυγοκέντριση στις 12,000 

στροφές ανά λεπτό, για 15 λεπτά, στους 4 
o
C. Η φυγοκέντριση διαχωρίζει το μίγμα σε 

3 φάσεις: στην οργανική φάση κόκκινου χρώματος που περιέχει τις πρωτεΐνες, στην 

μέσο-φάση (άσπρη στοιβάδα) που περιέχει το DNA και στην υδατική φάση (άχρωμη) 

που περιέχει το RNA. Με τη χρήση πιπέτας, η υδατική φάση (RNA) μεταφέρεται σε 

νέα, αποστειρωμένα σωληνάρια και επωάζεται με ισοπροπανόλη για την 

κατακρήμνιση του RNA. Έπειτα, το νέο διάλυμα φυγοκεντρείται στις 12,000 στροφές 

ανά λεπτό, για 10 λεπτά, στους 4 
o
C και το RNA σχηματίζει ίζημα στον πάτο του 

κάθε σωληναρίου. Απομακρύνεται η ισοπροπανόλη και στη συνέχεια το RNA 

ξεπλένεται με 75% αιθανόλη και φυγοκεντρείται ξανά. Το RNA σχηματίζει ξανά 

ίζημα. Τέλος, μετά την εξάτμιση της αιθανόλης, το RNA επαναδιαλυτοποιείται σε 15 

μl νερό.  

Τα δείγματα του ολικού RNA φυλάσσονται στους -80 
o
C μέχρι να χρησιμοποιηθούν 

για τη σύνθεση του συμπληρωματικού DNA (complementary DNA –cDNA). 
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Προσδιορισμός ποσότητας και ποιότητας RNA 

 

Υλικά 

NanoDrop 2000 UV-Vis Spectrophotometer (Thermo Scientific) 

H2O: Water for Injection (Στείρο απυρετογόνο ενέσιμο νερό) (ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε) 

 

Μέθοδος 

Τα δείγματα του ολικού RNA αποψύχονται και τοποθετούνται σε υδατόλουτρο στους 

65 
o
C για 5 λεπτά για την καλύτερη διάλυση του RNA. Έπειτα, παραμένουν στον 

πάγο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ποσότητα 1μl κάθε δείγματος 

τοποθετείται στο φωτόμετρο NanoDrop 2000 και μετριέται η απορρόφηση του 

δείγματος στα μήκη κύματος 260nm και 280nm. Ο λόγος 260nm/280nm μας δείχνει 

την καθαρότητα του RNA και η ποσότητα του RNA υπολογίζεται βάσει της 

απορρόφησης στα 260 nm (τιμή απορρόφησης 1 αντιστοιχεί σε 40 ng/μl RNA).  

 

Σύνθεση cDNA 

 

Υλικά 

PrimeScript First Strand cDNA Synthesis Kit (TAKARA Clontech) 

-Τυχαία εξαμερή: Random 6 mers (50 μM) 

-Μείγμα ολιγονουκλεοτιδίων: dNTPs Mixture (10 mM each) 

-Ρυθμιστικό διάλυμα για cDNA: 5x PrimeScript Buffer 

-Αναστολείς RNασών: RNase Inhibitors (40 U/μl) 

-Ένζυμο αντίστροφης μεταγραφάσης: PrimeScript RTase (200 U/μl) 

H2O: Water for Injection (Στείρο απυρετογόνο ενέσιμο νερό) 

PTC-200: Peltier Thermal Cycler 
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Μέθοδος 

To ολικό RNA που απομονώθηκε, θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 

συμπληρωματικών DNA (cDNA) κατά αναλογία με την έκφραση των mRNA που 

περιέχονταν στα δείγματά μας. Αρχικά, 1 μg ολικού RNA επωάζεται με την 

απαραίτητη ποσότητα εκκινητών τυχαίων εξαμερών (Random 6 mers) και μίγμα 

ολιγονουκλεοτιδίων (dNTPs Mixture). Το διάλυμα αφήνεται να αποδιαταχθεί στους 

65 
o
C για 5 λεπτά και κατόπιν ψύχεται στους 4 

ο
C στον θερμοκυκλοποιητή (PTC-200: 

Peltier Thermal Cycler). Ακολούθως, τα δείγματα μεταφέρονται στον πάγο και 

προστίθεται σε αυτά το μίγμα που περιέχει το ενζυμο της αντίστροφης μεταγραφάσης 

(PrimeScript RTase), τους αναστολείς των RNασών (RNase Inhibitors) και το 

ρυθμιστικό διάλυμα (5x PrimeScript Buffer). Τα δείγματα επωάζονται στον 

θερμοκυκλοποιητή για 10 λεπτά στους 30
 o

C, για 60 λεπτά στους 42
 o

C , για 15 λεπτά 

στους 70 
o
C και έπειτα ψύχονται στους 4 

o
C μέχρι να χρησιμοποιηθούν ξανά. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι παράλληλα με τα δείγματά μας, ετοιμάζεται και ένα δείγμα που 

ονομάζεται «noRT», το οποίο περιέχει αντίστοιχη ποσότητα ολικού RNA αλλά δεν 

περιέχει το ένζυμο της αντίστροφης μεταγραφάσης. Λόγω της απουσίας του ενζύμου 

δεν ολοκληρώνεται η αντίδραση της μετατροπής των mRNA σε συμπληρωματικά 

cDNA. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «αρνητικό» δείγμα. 

Το cDNA που προκύπτει χρησιμοποιείται για την αντιγραφή συγκεκριμένης 

αλληλουχίας DNA που καθορίζεται από εκκινητές ειδικούς για το γονίδιο που είναι 

επιθυμητό να αντιγραφεί. 

 

Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (Polymerase chain Reaction -PCR) 

 

Υλικά 

KAPA Taq PCR Kit (KAPA BIOSYSTEMS, USA) 

-KAPA Taq Polymerase (5U/μl) 

-KAPA Taq Buffer A (10X) (1,5 mM Mg at 1X) 

H2O: Water for Injection (Στείρο απυρετογόνο ενέσιμο νερό) 

100 mM dNTPs Set (Invitrogen, USA) 

Forward primer Actin, PPARγ, Cox4i1, PRDM16, Myf5, Adiponectin 

Reverse primer Actin, PPARγ, Cox4i1, PRDM16, Myf5, Adiponectin 

PTC-200: Peltier Thermal Cycler 
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Μέθοδος 

Ένας πλήρης κύκλος μιας αντίδρασης PCR περιλαμβάνει τρία στάδια: Αποδιάταξη 

του DNA (denaturation), προσαρμογή των εκκινητών στο εκμαγείο του DNA 

(annealing) και επιμήκυνση των εκκινητών (extension). Ένας πλήρης τέτοιος κύκλος 

περιλαμβάνει επώαση των δειγμάτων σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες και γίνεται 

στον θερμοκυκλοποιητή (PTC-200: Peltier Thermal Cycler).  

Τα δείγματα αποτελούνται από κατάλληλη ποσότητα cDNA η οποία μεταφέρεται σε 

νέο σωληνάριο, μέσα στο οποίο έχει ήδη προστεθεί διάλυμα ρυθμιστικού διαλύματος 

(KAPA Taq Buffer A), νερού, μείγμα ολιγονουκλεοτιδίων (dNTPs), πολυμεράσης 

(KAPA Taq Polymerase), καθώς και τα αντίστοιχα ζεύγη εκκινητών που μελετώνται 

κάθε φορά. Οι αλληλουχίες και το μήκος των προϊόντων φαίνονται στον πίνακα 

παρακάτω. 

Σε μια τυπική αντίδραση, το δίκλωνο cDNA αποδιατάσσεται σε μονόκλωνο DNA με 

θέρμανση στους 95 °C περίπου. Στη συνέχεια, οι εκκινητές που βρίσκονται σε 

περίσσεια προσαρμόζονται με υβριδισμό στις συμπληρωματικές αλληλουχίες 

του DNA εκμαγείου με ψύξη του δείγματος για 1 min στους 60 °C για την ακτίνη 

(γονίδιο αναφοράς), στους 61°C για τους παράγοντες Adiponectin, Cox4i1, PRDM16 

και Myf5 και στους 53 °C για τον υποδοχέα PPARγ. Ακολουθεί επώαση στους 72 °C 

(για 1 min) για την επιμήκυνση των εκκινητών από την πολυμεράση, παρουσία των 

τεσσάρων νουκλεοτιδίων. Σε κάθε πειραματική διαδικασία, χρησιμοποιούμε δύο 

αρνητικά δείγματα (δείγμα «noRT» και δείγμα νερού) τα οποία επωάζονται με το 

διάλυμα του ενζύμου μεταγραφάσης όπως και τα προς μελέτη δείγματα. Η απουσία 

σύνθεσης DNA και στα δύο δείγματα υποδηλώνει την ειδικότητα της μεθόδου. 

Καθώς η διαδικασία επαναλαμβάνεται (25-35 κύκλοι), οι νεοσύστατοι κλώνοι με τη 

σειρά τους χρησιμοποιούνται ως εκμαγεία για την in vitro σύνθεση του DNA. Σε 

κάθε κύκλο που διαρκεί περίπου πέντε λεπτά, η ποσότητα του DNA διπλασιάζεται.  
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Πίνακας εκκινητών 

Εκκινητές Αλληλουχίες Μήκος 

προϊόντων 

Sense Actin 

 

Antisense Actin 

5'-TCA GAA GAA CTC CTA TGT GG-3' 

499 bp 
5'-TCT CTT TGA TGT CAC GCA CG-3' 

Sense PPARγ 

 

Antisense PPARγ 

5'-CGA GTC TGT GGG GAT AAA GC-3' 

250 bp 

5'-CCA ACA GCT TCT CCT TCT CG-3' 

Sense Cox4i1 

 

Antisense Cox4i1 

5'-GCC CCA TCC CTC ATA CTT TC-3' 

135 bp 

5'-GCT CTC ACT TCT TCC ACT CAT TCT-3' 

Sense PRDM16 

 

Antisense PRDM16 

5'-CCA CCA GCG AGG ACT TCA C-3' 

107 bp 

5'-GGA GGA CTC TCG TAG CTC GAA-3' 

Sense Myf5 

 

Antisense Myf5 

5'-TGA AGG ATG GAC ATG ACG GAC G-3' 

134 bp 

5'-TTG TGT GCT CCG AAG GCT GCT A-3' 

Sense Adiponectin 

 

Antisense Adiponectin 

5'-GCA CTG GCA AGT TCT ACT GCA A-3' 
122 bp 

5'-GTA GGT GAA GAG AAC GGC CTT GT-3' 

Sense UCP1 

 

Antisense UCP1 

5'- CTT CTC AGC CGG AGT TTC AG -3' 

244 bp 

5'- TGA GTC GTA GAG GCC AAT CC -3' 
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Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 

 

Υλικά 

Agarose (Sigma-Aldrich Co., USA) 

Διάλυμα ΤΑΕ (Tris 10 nM, EDTA 10 nM, οξικό Ca 5 nM, NaCl 10 nM) 

Βρωμιούχο Αιθίδιο: Ethidium Bromide 

Διάλυμα ηλεκτροφόρησης δειγμάτων DNA: 2% πορτοκαλί της ακριδίνης (Orange G) 

και 10% γλυκερόλη σε νερό  

Δείκτης γνωστών μοριακών βαρών: 100 bp DNA Ladder (1.0 μg/μl) (Invitrogen, 

USA) 

Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης 

 

Μέθοδος 

Για την ανίχνευση των γονιδίων, τα δείγματα τοποθετούνται σε συσκευή οριζόντιας 

ηλεκτροφόρησης σε πηκτή αγαρόζης που περιέχει βρωμιούχο αιθίδιο 10 mg/ml.  

Η πηκτή αγαρόζης με περιεκτικότητα 1.5% σχηματίζεται μετά την πήξη 100 ml 

διαλύματος ΤΑΕ μέσα στο οποίο έχει διαλυθεί 1.5 gr αγαρόζης με θέρμανση και έχει 

προστεθεί βρωμιούχο αιθίδιο. Η πηκτή αγαρόζης διευκολύνει την κίνηση των 

θραυσμάτων DNA με τη βοήθεια ηλεκτρικού κυκλώματος. Το βρωμιούχο αιθίδιο 

συνδέεται με τα θραύσματα του DNA και ανιχνεύεται με συσκευή υπεριώδους 

ακτινοβολίας. Στην άνω άκρη του πηκτώματος έχουν δημιουργηθεί κατάλληλα 

πηγάδια μέσα στα οποία τοποθετούνται τα δείγματα. 15 μl δείγματος αναμειγνύεται 

με 4 μl διαλύματος χρωστικής Orange G, έτσι ώστε να προσδιορίζεται εύκολα η 

κίνηση των δειγμάτων πάνω στο πήκτωμα. Η συσκευή συνδέεται με τροφοδοτικό 

μηχάνημα στο οποίο εφαρμόζεται σταθερή τάση 100V και το DNA αφήνεται να 

διαχωριστεί στα τμήματα από τα οποία αποτελείται.  

Πραγματοποιείται διαχωρισμός με βάση το μοριακό βάρος. Παράλληλα, τοποθετείται 

σε ξεχωριστό πηγάδι ποσότητα δείκτη γνωστών μοριακών βαρών το οποίο 

ηλεκτροφορείται παράλληλα με τα δείγματά μας για την ανίχνευση του μοριακού 

βάρους του προς διερεύνηση DNA των δειγμάτων μας. Το βρωμιούχο αιθίδιο 

δεσμεύεται στο DNA το οποίο ανιχνεύεται με συσκευή υπεριώδους φωτός. Η 

μέτρηση της έντασης του σήματος μετρήθηκε με το πρόγραμμα ImageJ και τα 

αποτελέσματα για κάθε γονίδιο εκφράστηκαν ως ο λόγος της έντασης του σήματος 

δια την ένταση του σήματος του γονιδίου αναφοράς (ακτίνη). 
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Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real- Time PCR) 

 

Υλικά 

SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems) 

 

Forward primer 

Reverse primer 

ABI PRISM 7000 Real-Time PCR 

 

Μέθοδος 

Η μέθοδος αυτή είναι παρόμοια με την συνηθισμένη αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση μπορούν να ελεγχθούν 

πολλοί εκκινητές και πολλά δείγματα ταυτόχρονα και με την πιο σημαντική διαφορά, 

ότι σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται μια ποσοτική μέτρηση και όχι μόνο 

ποιοτική. Τα δείγματα επωάζονται με τη χρωστική SYBR Green, η οποία δεσμεύεται 

μη ειδικά στη διπλή έλικα του DNA και φθορίζει, ενώ η μη δεσμευμένη χρωστική δεν 

φθορίζει. 

Ποσότητα 1 μl cDNA χρησιμοποιείται μαζί με τους κατάλληλους εκκινητές και τη 

χρωστική SYBR Green σε ένα συνολικό όγκο 20 μl. Η αντίδραση εκτελείται σε 

συσκευή ΑΒΙ PRISM 7000 Real-Time PCR για μέγιστο χρονικό διάστημα 40 κύκλων 

ως εξής: 40 sec στους 94 
o
C, 30-40 sec στους 53-60 

o
C (ανάλογα με τον εκκινητή που 

χρησιμοποιείται κάθε φόρα), 1 λεπτό στους 72 
o
C. Συνήθως, σε αυτή την αντίδραση 

δεν υπάρχουν παραπροϊόντα. Η αποδοτικότητα του πολλαπλασιασμού των προϊόντων 

ήταν η ίδια όπως αυτή της ακτίνης, όπως υποδεικνύεται από τις τυπικές καμπύλες της 

ενίσχυσης, που επιτρέπει τη χρήση του τύπου: fold difference= 2
-(ΔCtA-ΔCtB)

, όπου Ct 

είναι το όριο του κύκλου. Οι αντιδράσεις διεξήχθησαν εις τριπλούν έτσι ώστε να 

υπάρχει στατιστική αξιολόγηση. 
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Προσδιορισμός βαθμού διαφοροποίησης των προ-λιποκυττάρων σε ώριμα λευκά 

λιποκύτταρα με τη μέθοδο Oil-Red-O 

 

Υλικά 

PBS: Phosphate Buffered Saline (GIBCO-BRL, MD, USA) 

Διάλυμα φορμαλδεΰδης: 35-40% HCHO (LAB-SCAN, Analytical Sciences, Ireland) 

Oil-Red-O Dye 

 Διάλυμα 1: 3,7% HCHO σε PBS 

 Διάλυμα 2: 60% O-R-O σε PBS 

Isopropanol (Merck, Germany) 

 

Μέθοδος 

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται για τη μέτρηση του βαθμού διαφοροποίησης 

των προ-λιποκυττάρων σε ώριμα λευκά λιποκύτταρα. Τα ώριμα λευκά λιποκύτταρα 

συσσωρεύουν σταγόνες λιπιδίων στο κυτταρόπλασμά τους ενώ τα προ-λιποκύτταρα 

δεν έχουν. Η αρχή της μεθόδου στηρίζεται στη χρώση των λιπιδίων από τη χρωστική 

ουσία Oil-Red-O. Στη συνέχεια, οι κρύσταλλοι της χρωστικής διαλύονται και η 

απορρόφησή τους στα 595 nm είναι ευθέως ανάλογη με την ποσότητα των λιπιδίων 

που περιείχαν αρχικά τα κύτταρα.    

Αρχικά, απομακρύνεται το θρεπτικό υλικό από τα τρυβλία καλλιεργειών με τη χρήση 

πιπέτας και τα κύτταρα μονιμοποιούνται σε 1 ml διαλύματος 3.7% HCHO σε PBS, σε 

θερμοκρασία δωματίου για 60 λεπτά. Στη συνέχεια, μετά την απομάκρυνση της 

φορμαλδεΰδης με τη χρήση πιπέτας, τα κύτταρα επωάζονται σε 0.5 ml 60% 

χρωστικής Oil-Red-O σε PBS, σε θερμοκρασία δωματίου για 45 λεπτά. Σε αυτό το 

σημείο, απομακρύνεται η περίσσεια της μη δεσμευμένης χρωστικής με τη χρήση 

πιπέτας και τα κύτταρα που έχουν βαφτεί, φωτογραφίζονται, όπου διακρίνονται οι 

κόκκινες σταγόνες λιπιδίων των διαφοροποιημένων κυττάρων. Έπειτα, οι κόκκινοι 

κρύσταλλοι των λιπιδίων διαλύονται σε 0.4 ml ισοπροπανόλης. Το διάλυμα αυτό 

τοποθετείται σε πλαστικό πιάτο καλλιεργειών των 96 οπών όπου μετράται η 

απορρόφηση στα 595 nm. Η απορρόφηση είναι ευθέως ανάλογη με την ποσότητα των 

κρυστάλλων, δηλαδή των λιπιδίων που περιείχαν τα κύτταρα, το οποίο ισοδυναμεί με 

αύξηση τους βαθμού διαφοροποίησης των λιποκυττάρων. 
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Έκφραση των γονίδιων που σχετίζονται με τον φαιό φαινότυπο των λιποκυττάρων  

Αρχικά, έγινε διερεύνηση της έκφρασης των επιπέδων των mRNA της λιποκίνης 

αδιπονεκτίνης, των μεταγραφικών παραγόντων Myf5, PRDM16, της οξειδάσης του 

κυτοχρώματος C (Cox4i1) και του πυρηνικού υποδοχέα PPARγ στα λιποκύτταρα. Για 

το σκοπό αυτό απομονώθηκε ολικό RNA από τα προ-λιποκύτταρα και τα 

διαφοροποιημένα (προς λευκά) λιποκύτταρα και μελετήθηκε η βασική έκφραση 

των mRNA των παραπάνω παραγόντων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην 

Εικόνα 1.  Φαίνεται ότι το mRNA όλων των γονιδίων εκφράζεται τόσο στα προ-

λιποκύτταρα (Non Dif) όσο και στα διαφοροποιημένα (προς λευκά) λιποκύτταρα 

(Dif). 

 

Σχήμα 1: Βασική έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με τον φαιό φαινότυπο σε προ- 

λιποκύτταρα και διαφοροποιημένα (προς λευκά) λιποκύτταρα. Τα βασικά επίπεδα των 

mRNA των γονιδίων Adiponectin, Myf5, PRDM16, Cox4i1 και PPARγ μετρήθηκαν με τη 

μέθοδο PCR χρησιμοποιώντας ως γονίδιο αναφοράς την ακτίνη σε προ- λιποκύτταρα (Non 

Dif) και διαφοροποιημένα (προς λευκά) λιποκύτταρα (Dif). Φαίνεται ότι όλα τα παραπάνω 

γονίδια εκφράζονται στα προ-λιποκύτταρα και τα διαφοροποιημένα λευκά λιποκύτταρα. Η 

απουσία θραυσμάτων DNA στα δείγματα noRT και H2O υποδηλώνει την ειδικότητα της 

μεθόδου στα δείγματά μας (Non Dif, Dif). 
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Επίδραση των νευροστεροειδών στη ρύθμιση των γονιδίων που σχετίζονται με τον φαιό 

φαινότυπο στα λιποκύτταρα 

Μελετήθηκε η επίδραση που έχουν τα νευροστεροειδή στην έκφραση γονιδίων που 

σχετίζονται με την φαιοποίηση λιποκυττάρων της κυτταρικής σειράς 3T3L1. Τα 

κύτταρα επωάστηκαν με τα νευροστεροειδή DHEA (φυσικό νευροστεροειδές) και 

ΒΝΝ27 (χημικά τροποποιημένο ανάλογο του νευροστεροειδούς DHEA) σε 

συγκέντρωση 10
-8

 Μ καθώς και με την κατεχολαμίνη νοραδρεναλίνη σε 

συγκέντρωση 10
-7

 Μ για χρονικό διάστημα 9 και 12 ημερών. Τα λιποκύτταρα 

απομονώθηκαν και μετρήθηκαν τα επίπεδα των mRNA των παραγόντων που 

σχετίζονται με τη φαιοποίηση των λιποκυττάρων όπως αναφέρεται στην ενότητα 

«Υλικά και μέθοδοι», έτσι ώστε να προσδιοριστούν τα γονίδια που εκφράζονται σε 

κάθε περίπτωση. 

Στο Σχήμα 2 φαίνεται η έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με τον φαιό 

φαινότυπο στα διαφοροποιημένα κύτταρα κατά την 9η ημέρα της διαφοροποίησης. 

Τα γονίδια που φαίνεται να εκφράζονται σε κάθε περίπτωση είναι το γονίδιο της 

αδιπονεκτίνης, τα γονίδια των μεταγραφικών προϊόντων Myf5, PRDM16, Cox4i1  

και το γονίδιο του πυρηνικού υποδοχέα PPARγ. Για την ποσοτική μέτρηση των 

επιπέδων των mRNA των παραπάνω γονιδίων χρησιμοποιήσαμε το γονίδιο της 

ακτίνης ως γονίδιο αναφοράς. 

 

 

Σχήμα 2: Έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με τον φαιό φαινότυπο σε λιποκύτταρα 

3T3L1 κατά την 9
η
 ημέρα της διαφοροποίησης. Τα προ-λιποκύτταρα επωάστηκαν με τα 

νευροστεροειδή DHEA (10
-8

 M), BNN27 (10
-8

 M) ή την κατεχολαμίνη noradrenaline (10
-7

 

M) και πριν το τέλος της περιόδου διαφοροποίησης (9
η
 ημέρα), τα κύτταρα απομονώθηκαν 

και μετρήθηκαν τα επίπεδα των mRNA των γονιδίων Adiponectin, Myf5, PRDM16, Cox4i1 

και PPARγ χρησιμοποιώντας ως γονίδιο αναφοράς την ακτίνη με τη μέθοδο PCR. 
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Στο Σχήμα 3, φαίνεται η έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με τον φαιό 

φαινότυπο στα διαφοροποιημένα κύτταρα κατά την 12η ημέρα της διαφοροποίησης. 

Τα γονίδια που φαίνονται να εκφράζονται ξανά σε κάθε περίπτωση είναι η 

αδιπονεκτίνη, και τα γονίδια Myf5, PRDM16, Cox4i1, PPARγ. Για την ποσοτική 

μέτρηση των επιπέδων των mRNA των παραπάνω γονιδίων χρησιμοποιήσαμε το 

γονίδιο της ακτίνης. 

 

 

Σχήμα 3: Έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με τον φαιό φαινότυπο σε 

διαφοροποιημένα λιποκύτταρα 3T3L1 κατά την 12
η
 ημέρα της διαφοροποίησης: Τα προ-

λιποκύτταρα επωάστηκαν με τα νευροστεροειδή DHEA (10
-8

 M), BNN27 (10
-8

 M) ή την 

κατεχολαμίνη noradrenaline (10
-7

 M) και στο τέλος της περιόδου διαφοροποίησης (12
η
 

ημέρα), τα κύτταρα απομονώθηκαν και μετρήθηκαν τα επίπεδα των mRNA των γονιδίων 

Adiponectin, Myf5, PRDM16, Cox4i1 και PPARγ χρησιμοποιώντας ως γονίδιο αναφοράς 

την ακτίνη με τη μέθοδο PCR. 

 

Οι εικόνες αυτές λήφθηκαν μετά από ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης και 

δείχνουν την ποιοτική έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με τον φαιό φαινότυπο 

σε κάθε ομάδα κυττάρων. Η ποσοτική μέτρηση των επιπέδων των mRNA των 

γονίδιων παρουσιάζεται στα παρακάτω διαγράμματα (σχήματα 4,5). Τα 

αποτελέσματα κάθε γονιδίου σε κάθε διαφορετική επίδραση εκφράζονται ως επί % 

των επιπέδων του mRNA του αντίστοιχου γονιδίου όπως μετρήθηκε στα κύτταρα 

αναφοράς (control). Τα διαγράμματα δείχνουν τις στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

της έκφρασης των γονιδίων που σχετίζονται με τον φαιό φαινότυπο. 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα 4, το νευροστεροειδές DHEA επηρεάζει την έκφραση των 

γονιδίων του φαιού φαινοτύπου στα κύτταρα 3T3L1. Το φυσικό νευροστεροειδές 

φαίνεται να επιδρά θετικά στην έκφραση της αδιπονεκτίνης εφόσον η έκφραση του 

γονιδίου αυξήθηκε κατά 50% σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς (100%) κατά τη 

διάρκεια των 9 ημερών μέχρι και τις 12 ημέρες. Συγκεκριμένα, το νευροστεροειδές 

DHEA αύξησε σημαντικά την έκφραση του mRNA της αδιπονεκτίνης κατά 42.7 ± 

2.01 % (MEAN + SE) στην διάρκεια των 9 ημερών (p<0.001) και κατά 43.5 ± 7.48 % 

στη διάρκεια των 12 ημερών (p<0.001). 

Το νευροστεροειδές DHEA αύξησε και την έκφραση του γονιδίου του υποδοχέα 

PPARγ, στα κύτταρα που επωάζονται με αυτό κατά τη 12
η
 ημέρα της 

διαφοροποίησής τους. Αναλυτικά, η αύξηση είναι της τάξης του 68.5 ± 10.64 % 

(p<0.05) σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς. 

Τέλος, παρατηρείται σημαντική αύξηση της έκφρασης του γονιδίου Cox4i1 κατά 

194.6 ± 46.47 % (p<0.01) σε σχέση με το 100% των κυττάρων αναφοράς όταν τα 

κύτταρα επωάζονται για 12 ημέρες με το φυσικό νευροστεροειδές DHEA. Το 

συγκεκριμένο νευροστεροειδές δεν φαίνεται να επιδρά στην έκφραση των γονιδίων 

PRDM16 και Myf5. 

 

Σχήμα 4: Το νευροστεροειδές DHEA αυξάνει τα επίπεδα των mRNA των γονιδίων που 

σχετίζονται με τον φαιό φαινότυπο στα λιποκύτταρα 3T3L1: Τα προ-λιποκύτταρα 

διαφοροποιήθηκαν για 9 ή 12 ημέρες προς λευκά λιποκύτταρα. Κατά τη διάρκεια του κύκλου 

διαφοροποίησης, τα κύτταρα επωάστηκαν με το νευροστεροειδές DHEA (10
-8

 Μ) και στο 

τέλος των επωάσεων μετρήθηκαν τα επίπεδα των mRNA των γονιδίων Adiponectin, Myf5, 

PRDM16, Cox4i1 και PPARγ χρησιμοποιώντας ως γονίδιο αναφοράς την ακτίνη με τη 

μέθοδο PCR. Τα αποτελέσματα των γονιδίων εκφράστηκαν ως % της έκφρασης του 

αντίστοιχου γονιδίου στα κύτταρα αναφοράς σε κάθε χρονική στιγμή. Η μαύρη οριζόντια 

γραμμή ορίζει τη βασική ποσότητα του mRNA του εκάστοτε γονιδίου που εκφράζεται στα 

κύτταρα αναφοράς (100%). Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστικώς σημαντικό 

αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05, ο διπλός αστερίσκος (**) στατιστικώς σημαντικό 

αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.01 και ο τριπλός αστερίσκος (***) στατιστικώς σημαντικό 
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αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.001 σε σχέση με την έκφραση του αντίστοιχου γονιδίου στα 

κύτταρα αναφοράς. 

 

Το συνθετικό νευροστεροειδές ΒΝΝ27 επηρεάζει περισσότερα γονίδια που 

σχετίζονται με τον φαιό φαινότυπο σε σχέση με το φυσικό ανάλογο του. Πιο 

αναλυτικά, το νευροστεροειδές ΒΝΝ27 φαίνεται να επηρεάζει και το γονίδιο Myf5 

όπου παρατηρείται μείωση κατά 11.4 ± 5.02 % (p<0.05) σε σχέση με τα κύτταρα 

αναφοράς κατά τη διάρκεια των 9 ημερών.  

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5, το τεχνητό νευροστεροειδές επηρεάζει τα γονίδια 

του υποδοχέα PPARγ και της λιποκίνης αδιπονεκτίνης σε παρόμοιο βαθμό με το 

φυσικό ανάλογο του. Πιο συγκεκριμένα, το νευροστεροειδές ΒΝΝ27 φαίνεται να 

αυξάνει την έκφραση του γονιδίου της αδιπονεκτίνης και κατά τη διάρκεια των 9 

ημερών και κατά τη διάρκεια των 12 ημερών, κατά 37.9 ± 2.98 % (p<0.01) και 66 ± 

28.7 % (p<0.05) σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς, αντίστοιχα. Επίσης, το 

συγκεκριμένο νευροστεροειδές αυξάνει την έκφραση του γονιδίου του υποδοχέα 

PPARγ κατά 76.4 ± 27.9 % (p<0.05) σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς. 

Τέλος, το συνθετικό νευροστεροειδές ΒΝΝ27 αυξάνει την έκφραση του γονιδίου 

Cox4i1 κατά 24.1 ± 6.87 % (p<0.05) κατά τη διάρκεια των 9 ημερών διαφοροποίησης 

των κυττάρων ενώ αυξάνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την έκφραση του 

συγκεκριμένου γονιδίου κατά τη διάρκεια των 12 ημερών κατά 209.4 ± 60.97 % 

(p<0.01) σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς. Δεν φαίνεται να επηρεάζει την έκφραση 

του γονιδίου PRDM16 όπως και το φυσικό ανάλογο του. 
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Σχήμα 5: Το συνθετικό νευροστεροειδές BNN27 αυξάνει τα επίπεδα των mRNA των 

γονιδίων που σχετίζονται με τον φαιό φαινότυπο στα λιποκύτταρα 3T3L1: Τα προ-

λιποκύτταρα διαφοροποιήθηκαν για 9 ή 12 ημέρες προς λευκά λιποκύτταρα. Κατά τη 

διάρκεια όλου του κύκλου διαφοροποίησης, τα κύτταρα επωάστηκαν με το συνθετικό 

νευροστεροειδές BNN27 (10
-8

 Μ) και στο τέλος των επωάσεων μετρήθηκαν τα επίπεδα των 

mRNA των γονιδίων Adiponectin, Myf5, PRDM16, Cox4i1 και PPARγ χρησιμοποιώντας ως 

γονίδιο αναφοράς την ακτίνη με τη μέθοδο PCR. Τα αποτελέσματα των γονιδίων 

εκφράστηκαν ως % της έκφρασης του αντίστοιχου γονιδίου στα κύτταρα αναφοράς σε κάθε 

χρονική στιγμή. Η μαύρη οριζόντια γραμμή ορίζει τη βασική ποσότητα του mRNA του 

εκάστοτε γονιδίου που εκφράζεται στα κύτταρα αναφοράς (100%). Ο αστερίσκος (*) 

υποδηλώνει στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05, ο διπλός αστερίσκος 

(**) στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.01 και ο τριπλός αστερίσκος 

(***) στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.001 σε σχέση με την έκφραση 

του αντίστοιχου γονιδίου στα κύτταρα αναφοράς. 

 

Η νοραδρεναλίνη ως θετικός ρυθμιστής των γονιδίων που σχετίζονται με τον φαιό 

φαινότυπο 

Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η κατεχολαμίνη, νοραδρεναλίνη, είναι ο κύριος 

ρυθμιστής της ενεργοποίησης του φαιού φαινοτύπου στα λιποκύτταρα. Δεδομένου 

της θετικής της δράσης, προσπαθήσαμε να μελετήσουμε αν τα κύτταρά μας, 

λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο στη δράση της νοραδρεναλίνης. Πράγματι, η 

νοραδρεναλίνη φαίνεται να ρυθμίζει θετικά τη φαιοποίηση των προ-λιποκυττάρων. 

Η νοραδρεναλίνη αυξάνει την έκφραση του γονιδίου της αδιπονεκτίνης στα ίδια 

επίπεδα με τα νευροστεροειδή. Πιο αναλυτικά, η νοραδρεναλίνη προκαλεί αύξηση 

της έκφρασης του mRNA της αδιπονεκτίνης κατά 59.5 ± 0.75 % (p<0.001) στις 9 

ημέρες διαφοροποίησης των προ-λιποκυττάρων σε λευκά λιποκύτταρα και κατά 69 ± 

1.87 % (p<0.01) στις 12 ημέρες διαφοροποίησης των λιποκυττάρων. 
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Όσον αφορά τα υπόλοιπα γονίδια που σχετίζονται με τον φαιό φαινότυπο, η 

νοραδρεναλίνη φαίνεται να έχει την ίδια επίδραση, αυξάνοντας την έκφραση τους, σε 

στατιστικώς σημαντικό βαθμό κατά το τελικό στάδιο διαφοροποίησης των κυττάρων. 

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα δείχνουν αύξηση της τάξεως του 89.5 ± 18.97 % 

(p<0.05) στην περίπτωση του γονιδίου PPARγ, αύξηση κατά 87.5 ± 31.51 % (p<0.05) 

στην περίπτωση του γονιδίου PRDM16, αύξηση κατά 78.4 ± 2.49 % (p<0.05) στην 

περίπτωση του γονιδίου Myf5, ενώ παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση της έκφρασης 

του γονιδίου Cox4i1 κατά 242.7 ± 6.32 % (p<0.001) σε σχέση με τα κύτταρα 

αναφοράς. 

 

 

Σχήμα 6: Η νοραδρεναλίνη ρυθμίζει θετικά τα γονίδια που σχετίζονται με τον φαιό 

φαινότυπο στα λιποκύτταρα: Τα προ-λιποκύτταρα διαφοροποιήθηκαν για 9 ή 12 ημέρες 

προς λευκά λιποκύτταρα. Κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου διαφοροποίησης, τα κύτταρα 

επωάστηκαν με την κατεχολαμίνη noradrenaline (10
-7

 Μ) και στο τέλος των επωάσεων 

μετρήθηκαν τα επίπεδα των mRNA των γονιδίων Adiponectin, Myf5, PRDM16, Cox4i1 και 

PPARγ χρησιμοποιώντας ως γονίδιο αναφοράς την ακτίνη με τη μέθοδο PCR. Τα 

αποτελέσματα των γονιδίων εκφράστηκαν ως % της έκφρασης του αντίστοιχου γονιδίου στα 

κύτταρα αναφοράς σε κάθε χρονική στιγμή. Η μαύρη οριζόντια γραμμή ορίζει τη βασική 

ποσότητα του mRNA του εκάστοτε γονιδίου που εκφράζεται στα κύτταρα αναφοράς (100%). 

Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05, ο 

διπλός αστερίσκος (**) στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.01 και ο 

τριπλός αστερίσκος (***) στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.001 σε 

σχέση με την έκφραση του αντίστοιχου γονιδίου στα κύτταρα αναφοράς. 

 

Το γονίδιο UCP1 είναι το γονίδιο που η ύπαρξή του σχετίζεται άμεσα με τη 

φαιοποίηση Τα κύτταρα επωάστηκαν στις ίδιες συνθήκες που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως αλλά για τη διερεύνηση της έκφρασης του γονιδίου UCP1 στα 
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λιποκύτταρα, το mRNA απομονώθηκε και μετρήθηκε με την τεχνική RT-PCR, όπως 

αναφέρεται στην ενότητα «Υλικά και μέθοδοι».  

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7, το φυσικό νευροστεροειδές DHEA δεν φαίνεται να έχει 

κάποια επίδραση στην έκφραση του mRNA του γονιδίου UCP1 αντίθετα με το 

τεχνητό ανάλογο του που φαίνεται να αυξάνει στατιστικώς σημαντικά την έκφραση 

του γονιδίου στο τέλος της διαφοροποίησης των προ-λιποκυττάρων σε λευκά 

λιποκύτταρα (12
η
 ημέρα). Πιο συγκεκριμένα, το νευροστεροειδές ΒΝΝ27 αυξάνει 

την έκφραση του γονιδίου UCP1 κατά 0.488+0.228 συγκρινόμενο με την έκφραση 

του γονιδίου UCP1 στα κύτταρα αναφοράς (p<0.05). 

Όσον αφορά τη νοραδρεναλίνη, παρατηρείται μια αύξηση της έκφρασης του γονιδίου 

UCP1 της τάξης του 6.476+2,058 συγκρινόμενο με την έκφραση του γονιδίου UCP1 

στα κύτταρα αναφοράς (p<0.01). 

 

 

Σχήμα 7:  Το νευροστεροειδές BNN27 και η νοραδρεναλίνη ρυθμίζουν θετικά την 

έκφραση του γονιδίου UCP1 στα λιποκύτταρα: Τα προ-λιποκύτταρα διαφοροποιήθηκαν 

για 12 ημέρες προς λευκά λιποκύτταρα. Κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου διαφοροποίησης, 

τα κύτταρα επωάστηκαν με τα νευροστεροειδή DHEA, BNN27 σε συγκέντρωση 10
-8

 Μ ή 

την κατεχολαμίνη noradrenaline (10
-7

 Μ) και στο τέλος των επωάσεων μετρήθηκαν τα 

επίπεδα των mRNA του γονιδίου UCP1 χρησιμοποιώντας ως γονίδιο αναφοράς την β-ακτίνη 

με τη μέθοδο RT- PCR. Ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει κανονικοποίηση 

με β-ακτίνη και χρήση του τύπου: αύξηση προϊόντος = 2
(ΔCtδείγμα-ΔCtcontrol)

, όπου ΔCt οι τιμές 

που δίνει το υπολογιστικό πρόγραμμα της συσκευής RT-PCR. Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει 

στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 και ο διπλός αστερίσκος (**) 

στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.01 σε σχέση με τα κύτταρα 

αναφοράς. 
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Επίδραση των νευροστεροειδών στη συσσώρευση των λιπιδίων κατά τη διάρκεια της 

διαφοροποίησης των λιποκυττάρων προς τον λευκό φαινότυπο  

Παράλληλα με τη μελέτη της επίδρασης των νευροστεροειδών στην έκφραση των 

γονιδίων που σχετίζονται με τον φαιό φαινότυπο, μελετήθηκε και η επίδραση που 

έχουν τα νευροστεροειδή στη συσσώρευση των λιπιδίων στα λιποκύτταρα κατά τη 

διάρκεια της διαφοροποίησης προς τον λευκό φαινότυπο. Τα κύτταρα επωάστηκαν με 

τα νευροστεροειδή DHEA (φυσικό νευροστεροειδές) και ΒΝΝ27 (χημικά 

τροποποιημένο ανάλογο του νευροστεροειδούς DHEA) σε συγκέντρωση 10
-8

 Μ 

καθώς και με την κατεχολαμίνη νοραδρεναλίνη σε συγκέντρωση 10
-7

 Μ για χρονικό 

διάστημα 5, 9 και 12 ημερών. Για τη διερεύνηση της συσσώρευσης των λιπιδίων στα 

λιποκύτταρα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της χρωστικής Oil - Red-O, όπως 

αναφέρεται στην ενότητα «Υλικά και μέθοδοι». 

Σύμφωνα με το Σχήμα 8, το φυσικό νευροστεροειδές DHEA φαίνεται να μειώνει τη 

συσσώρευση των λιπιδίων την 5
η
 ημέρα της διαφοροποίησης ενώ το τεχνητό ανάλογο 

του, ΒΝΝ27, δεν φαίνεται να έχει κάποια επίδραση. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι 

η κατεχολαμίνη νοραδρεναλίνη φαίνεται ότι αυξάνει τη συσσώρευση των λιπιδίων 

των διαφοροποιημένων κυττάρων κατά την 5
η
 ημέρα της διαφοροποίησης. 

 

Σχήμα 8: Χρώση των λιπιδίων με την χρωστική Oil - Red-O σε λιποκύτταρα 3T3L1 

υπό διαφοροποίηση προς λευκά λιποκύτταρα κατά την 5
η
 ημέρα του κύκλου 

διαφοροποίησης: Τα προ-λιποκύτταρα επωάστηκαν με τα νευροστεροειδή DHEA, BNN27 

(10
-8

 Μ) ή την κατεχολαμίνη Noradrenaline (10
-7

 Μ) κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησής 

τους σε λευκά λιποκύτταρα. Την 5
η
 ημέρα διαφοροποίησης μονιμοποιήθηκαν και έγινε 

χρώση με τη χρωστική Oil-Red-O για τη βαφή των λιπιδίων. Τα κύτταρα μελετήθηκαν με 

μικροσκόπιο ορατού φωτός και φωτογραφήθηκαν σε μεγέθυνση (40x).. 

 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 9, το φυσικό νευροστεροειδές DHEA συνεχίζει να μειώνει 

την συσσώρευση των λιπιδίων των διαφοροποιημένων λιποκυττάρων και κατά την 9
η
 

ημέρα της διαφοροποίησης. Αντίθετα, το τεχνητό νευροστεροειδές ΒΝΝ27 φαίνεται 

ότι αυξάνει τη συσσώρευση των λιπιδίων στο ίδιο χρονικό διάστημα. 
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Όσον αφορά την κατεχολαμίνη noradrenaline, τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι πιο 

ξεκάθαρα με χαρακτηριστική μείωση της συσσώρευσης των λιπιδίων κατά την 9
η
 

ημέρα της διαφοροποίησης των λιποκυττάρων. 

 

 

Σχήμα 9: Χρώση των λιπιδίων με την χρωστική Oil - Red-O σε λιποκύτταρα 3T3L1 

υπό διαφοροποίηση προς λευκά λιποκύτταρα κατά την 9
η
 ημέρα του κύκλου της 

διαφοροποίησης: Τα προ-λιποκύτταρα επωάστηκαν με τα νευροστεροειδή DHEA, BNN27 

(10
-8

 Μ) ή την κατεχολαμίνη Noradrenaline (10
-7

 Μ) κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησής 

τους σε λευκά λιποκύτταρα. Την 9
η
 ημέρα διαφοροποίησης μονιμοποιήθηκαν και έγινε 

χρώση με τη χρωστική Oil-Red-O για τη βαφή των λιπιδίων. Τα κύτταρα μελετήθηκαν με 

μικροσκόπιο ορατού φωτός και φωτογραφήθηκαν σε μεγέθυνση (40x).. 

                                           

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 10, τα κύτταρα αναφοράς (control) έχουν πλήρως 

διαφοροποιηθεί αφού διακρίνονται εμφανώς τα χρωματισμένα λιπίδια στα κύτταρα. 

Τα λιποκύτταρα που επέδρασαν τα νευροστεροειδή DHEA και BNN27 όπως και η 

κατεχολαμίνη noradrenaline φαίνεται να χρωματίζονται κόκκινα στοιχειοθετώντας 

την ύπαρξη αποθηκών λιπιδίων στα κύτταρα αυτά. Η διαφορά που παρατηρείται σε 

σχέση με τα κύτταρα αναφοράς είναι ότι τα κύτταρα που επωάστηκαν με τα 

νευροστεροειδή ή την κατεχολαμίνη έχουν μικρότερο μέγεθος και εμφανίζουν 

κατακερματισμένες αποθήκες λιπιδίων κατά τη 12
η
 ημέρα της διαφοροποίησης τους. 
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Σχήμα 10: Τα νευροστεροειδή και η νοραδρεναλίνη αλλάζουν την μορφολογία των 

ώριμων λευκών λιποκυττάρων: Τα προ-λιποκύτταρα επωάστηκαν με τα νευροστεροειδή 

DHEA, BNN27 (10
-8

 Μ) ή την κατεχολαμίνη Noradrenaline (10
-7

 Μ) κατά τη διάρκεια όλης 

της περιόδου διαφοροποίησής τους σε λευκά λιποκύτταρα. Τη 12
η
 ημέρα διαφοροποίησης 

μονιμοποιήθηκαν και έγινε χρώση με τη χρωστική Oil-Red-O για τη βαφή των λιπιδίων. Τα 

κύτταρα μελετήθηκαν με μικροσκόπιο ορατού φωτός και φωτογραφήθηκαν σε μεγέθυνση 

(40x).  

 

Οι φωτογραφίες αποτελούν σημαντική αλλά όχι απολύτως έγκυρη πηγή 

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων μια που τα αποτελέσματά τους δεν έχουν 

ποσοτικό χαρακτήρα. Για αυτό το λόγο, μετρήθηκε η ένταση της χρώσης των 

κυττάρων μετά τη χρώση με την ουσία Oil-Red-O όπως περιγράφηκε στα «Υλικά και 

Μέθοδοι» και τα αποτελέσματα φαίνονται στα σχήματα 11-13.  
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Σχήμα 11: Το νευροστεροειδές DHEA μειώνει τη συσσώρευση λιπιδίων στα 

λιποκύτταρα: Η επίδραση του νευροστεροειδούς DHEA (10
-8

 Μ) για 5 ημέρες μειώνει τη 

συσσώρευση των λιπιδίων στα λιποκύτταρα 3T3L1 κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησης 

τους σε λευκά, σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς. Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς. 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 11, το φυσικό νευροστεροειδές DHEA καθυστερεί τη 

διαφοροποίηση, μειώνοντας τη συσσώρευση των λιπιδίων με την πάροδο του χρόνου. 

Παρόλα αυτά, η επεξεργασία των αποτελεσμάτων  έδειξε ότι μόνο κατά τη διάρκεια 

των πρώτων πέντε ημερών, το νευροστεροειδές DHEA μειώνει στατιστικώς 

σημαντικά τη συσσώρευση των λιπιδίων. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται μια 

μείωση της τάξης του 10.7 ± 5.12 % (p<0.05) σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς. 
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Σχήμα 12: Το νευροστεροειδές ΒΝΝ27 μειώνει τη συσσώρευση λιπιδίων στα 

λιποκύτταρα: Η επίδραση του νευροστεροειδούς ΒΝΝ27 (10
-8

 Μ) για 12 ημέρες οδηγεί σε 

μείωση της συσσώρευσης των λιπιδίων στα λιποκύτταρα 3T3L1, σε σχέση με τα κύτταρα 

αναφοράς. Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα 

p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα στο Σχήμα 12, το συνθετικό νευροστεροειδές ΒΝΝ27 δεν 

φαίνεται να έχει την ίδια επίδραση στη συσσώρευση των λιπιδίων με το φυσικό 

ανάλογο του στον ίδιο χρόνο. Ενώ στην αρχή δεν φαίνεται να έχει κάποια επίδραση 

(μέχρι τις 9 ημέρες), αμέσως η συσσώρευση των λιπιδίων μειώνεται κατά τη 12
η
 

ημέρα της διαφοροποίησης κατά 21.4 ± 6.72 % (p<0.05), δείχνοντας έτσι μια μείωση 

στο βαθμό διαφοροποίησης των λιποκυττάρων. 

Τέλος, στην περίπτωση της νοραδρεναλίνης, παρατηρείται ότι υπάρχει στατιστικώς 

σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα των 9 και 12 ημερών. Αναλυτικότερα, 

σύμφωνα με το διάγραμμα στο Σχήμα 13, φαίνεται ότι η νοραδρεναλίνη δεν έχει  

κάποια σημαντική επίδραση στις πρώτες πέντε ημέρες της διαφοροποίησης των 

λιποκυττάρων. Αντίθετα, φαίνεται ότι μειώνει σημαντικά τη συσσώρευση των 

λιπιδίων στις 9 και 12 ημέρες της διαφοροποίησης κατά 11.5 ± 6.51 % (p<0.05) και 

12.4 ± 4.23 % (p<0.05) σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς, αντίστοιχα. 
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Σχήμα 13: Η νοραδρεναλίνη μειώνει τη συσσώρευση των λιπιδίων στα λευκά 

λιποκύτταρα 3T3L1: Η επίδραση της νοραδρεναλίνης (10
-7

 Μ) κατά τη διάρκεια της 

διαφοροποίησης οδηγεί σε μείωση της συσσώρευσης των λιπιδίων στα λιποκύτταρα 3T3L1, 

σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς. Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστικώς σημαντικό 

αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς. 
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Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να εξετάσει το ρόλο των νευροστεροειδών στην 

φαιοποίηση του λιπώδους ιστού στην κυτταρική σειρά 3T3L1 καθώς  επίσης και τη 

σχέση που έχουν τα αποτελέσματα αυτής της δράσης με την παχυσαρκία.  

 

Επίδραση του νευροστεροειδούς DHEA και του τεχνητού ανάλογου του ΒΝΝ27 στην 

φαιοποίηση των λιποκυττάρων 

Ως νευροστεροειδή χαρακτηρίζονται τα στεροειδή τα οποία συντίθενται de novo στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και συσσωρεύονται στον εγκέφαλο, ανεξάρτητα 

από τις ενδοκρινολογικές πηγές του περιφερειακού νευρικού συστήματος (ΠΝΣ). Στη 

παρούσα εργασία γίνεται μελέτη της δράσης του DHEA και του τεχνητού ανάλογου 

του ΒΝΝ27 στη φαιοποίηση του λιπώδους ιστού.  

Φυσικά νευροστεροειδή όπως το DHEA, κατέχουν σημαντικές νευροπροστατευτικές 

και νευρογόνες επιδράσεις τόσο vitro, όσο και in vivo. Παρόλα αυτά, τα φυσικά 

νευροστεροειδή, μετατρέπονται σε οιστρογόνα, ανδρογόνα και προγεστίνες μέσω της 

διαδικασίας της νευροστεροειδογένεσης (16). Το γεγονός αυτό, περιορίζει την 

ικανότητα κλινικής τους εφαρμογής. Για αυτό το λόγο, μελετάται και η δράση του 

χημικά τροποποιημένου ανάλογου του, με σκοπό την αύξηση της αντιαποπτωτικής 

και νευροπροστατευτικής τους δράσης, αλλά και την αναστολή της ικανότητας 

μετατροπής τους σε οιστρογόνα ή ανδρογόνα (22).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην ενότητα 

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ», τα νευροστεροειδή φαίνεται να μειώνουν τη συσσώρευση 

των λιπιδίων κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησης των λιποκυττάρων με τη διαφορά 

ότι το φυσικό νευροστεροειδές παίζει σημαντικότερο ρόλο στην έναρξη της 

διαφοροποίησης ενώ το ΒΝΝ27 δείχνει στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα στο 

τέλος της διαφοροποίησης. Και στις δυο περιπτώσεις συμπεραίνεται ότι υπάρχει 

μετατροπή «λευκό-προς- καφέ» των λιποκυττάρων και τελικά τα κύτταρα έχουν 

αποκτήσει φαιό φαινότυπο, γεγονός που αποδεικνύεται και από τη μελέτη των 

αποτελεσμάτων της αντίδρασης αλυσιδωτής πολυμεράσης, αφού τα νευροστεροειδή 

μπορούν να ελέγχουν τη γονιδιακή έκφραση, μέσω πρόσδεσης σε 

κυτταροπλασματικούς υποδοχείς και ακόλουθης εισχώρησης τους στον πυρήνα, είτε 

απευθείας, μέσω πρόσδεσης σε πυρηνικούς υποδοχείς.  

Σύμφωνα με τα δεδομένα της PCR, και τα δυο νευροστεροειδή φαίνεται να δρουν με 

τον ίδιο ακριβώς τρόπο όσον αφορά τα γονίδια της αδιπονεκτίνης και του Cox4i1, 

αυξάνοντας σε κάθε περίπτωση την έκφραση των γονιδίων. Τα αποτελέσματα αυτά 

φανερώνουν φαιό φαινότυπο λιποκυττάρων αφού αυξημένη έκφραση της 

αδιπονεκτίνης υποδεικνύει μειωμένο λίπος (56), άρα φαιό φαινότυπο λιποκυττάρων. 

Παράλληλα, αύξηση των επιπέδων της πρωτεΐνης Cox4i1, η οποία σχετίζεται με την 

ενεργότητα των μιτοχονδρίων και είναι γνωστό ότι τα καφέ λιποκύτταρα περιέχουν 

πολλά και μεγάλα μιτοχόνδρια (40). 



44 
 

Η μελέτη της δράσης των νευροστεροειδών στους παράγοντες PRDM16 και Myf5, 

δεν έδωσε κανένα αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι τα νευροστεροειδή δεν 

επηρεάζουν την έκφραση του PRDM16 ή του Myf5, παρόλο που είναι γονίδια που 

εκφράζονται κυρίως στον καφέ φαινότυπο. Αντίθετα, τα νευροστεροειδή φαίνεται να 

αυξάνουν με τον ίδιο τρόπο την έκφραση του γονιδίου PPARg στο τέλος της 

διαφοροποίησης. Και σε αυτή τη περίπτωση, φαίνεται ότι τα νευροστεροειδή δρουν 

με τον ίδιο τρόπο με τον πολυσακχαρίτη LPS, γεγονός που δεν αποκλείει την 

λιπογένεση καφέ λιποκυττάρων. 

Τέλος, η δράση των νευροστεροειδών μελετήθηκε και με την τεχνική της RT-PCR 

και πιο συγκεκριμένα ελέγχτηκε η δράση τους στην έκφραση της πρωτεΐνης UCP1, 

μιας πρωτεΐνης που εκφράζεται αποκλειστικά στον φαιό λιπώδη ιστό, βρίσκεται στα 

μιτοχόνδρια και ενεργοποιείται από το κρύο, μέσω του συμπαθητικού για να παράγει 

θερμότητα (56). Τα αποτελέσματα λοιπόν, έδειξαν μια στατιστικώς σημαντική 

αύξηση της έκφρασης του συγκεκριμένου γονιδίου στην περίπτωση του τεχνητού 

ΒΝΝ27, γεγονός που σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα υποδεικνύει ένα 

φαιό φαινότυπο στα λιποκύτταρα στην περίπτωση του τεχνητού νευροστεροειδούς. 

 

Επίδραση της Νοραδρεναλίνης στην φαιοποίηση των λιποκυττάρων 

Η νορεπινεφρίνη, που ονομάζεται επίσης και νοραδρεναλίνη, είναι μια κατεχολαμίνη 

και λειτουργεί ως ορμόνη και νευροδιαβιβαστής. Οι περιοχές του σώματος που 

παράγουν ή επηρεάζονται από την νορεπινεφρίνη περιγράφονται ως νοραδρενεργικοί. 

Έχει βρεθεί ότι η νοραδρεναλίνη εμφανίζεται και στου δυο φαινοτύπους 

λιποκυττάρων, παρόλα αυτά βρίσκεται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στον καφέ 

λιπώδη ιστό και αυξάνει την έκφραση της πρωτεΐνης UCP1 η οποία όπως 

αναφέρθηκε σχετίζεται με τη θερμογένεση του καφέ λιπώδους ιστού (45). Αυτό το 

γεγονός εξακριβώθηκε με τη μέθοδο της RT-PCR, όπου φαίνεται ότι η προσθήκη της 

νοραδρεναλίνης σε λιποκύτταρα κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησης αυξάνει κατά 

πολύ μεγάλο ποσοστό την έκφραση του γονιδίου UCP1, πράγμα που σημαίνει ότι τα 

κύτταρα έχουν φαιό φαινότυπο. Στοιχείο που υποδεικνύει καφέ λιποκύτταρα είναι και 

τα αποτελέσματα της O-R-O, όπου φαίνεται ότι η νοραδρεναλίνη μειώνει σημαντικά 

τη συσσώρευση των λιπιδίων κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησης. 

Επίσης, όπως και στις περιπτώσεις των νευροστεροειδών, η νοραδρεναλίνη φαίνεται 

να αυξάνει την έκφραση των γονιδίων της αδιπονεκτίνης και της Cox4i1 καθώς και 

του PPARg με τον ίδιο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα κύτταρα έχουν 

διαφοροποιηθεί σε καφέ λιποκύτταρα, αφού τα δυο πρώτα γονίδια σχετίζονται με τον 

καφέ λιπώδη ιστό και την ενεργότητα των μιτοχονδρίων (56) ενώ το τελευταίο 

σχετίζεται με τη λιπογένεση (40). Τα γονίδια που ενεργοποιούνται από το PPARg 

διεγείρουν την πρόσληψη λιπιδίων και τη λιπογένεση. Αν και όταν γίνεται αναφορά 

σε λιπογένεση, συνήθως εννοείται ο λευκός λιπώδης ιστός (39), το αποτέλεσμα ότι η 

νοραδρεναλίνη αυξάνει την έκφραση του γονιδίου PPARg δεν αποκλείει την 
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λιπογένεση καφέ λιποκυττάρων ή τη μετατροπή «λευκό-προς- καφέ» και σε 

συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα φαίνεται ότι και σε αυτή τη περίπτωση τα 

κύτταρα διαθέτουν τον καφέ φαινότυπο. 

Τέλος, η νοραδρεναλίνη φαίνεται να έχει την ίδια επίδραση με τον πολυσακχαρίτη 

LPS στην έκφραση των γονιδίων PRDM16 και Myf5. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, ο παράγοντας Myf5 είναι στοιχείο των καφέ λιποκυττάρων και η 

πρωτεΐνη PRDM16 είναι υπεύθυνη για τον σχηματισμό των καφέ λιποκυττάρων (40). 

Αυτό το αποτέλεσμα, συμφωνεί με τις προηγούμενες παρατηρήσεις ότι και σε αυτή 

την περίπτωση πρόκειται για κύτταρα που υπακούουν στον φαιό φαινότυπο. 

Τέλος, εξετάστηκαν τα γονίδια Myf5 και PRDM16, όπου φαίνεται ότι η 

νοραδρεναλίνη αυξάνει την έκφραση του παράγοντα Myf5 ο οποίος σχετίζεται με τη 

διαφοροποίηση των μεσεγχυματικών κυττάρων προς λιποκύτταρα και διαχωρίζεται 

στα Myf5 θετικά λιποκύτταρα, δηλαδή τα φαιά και τα Myf5 αρνητικά λιποκύτταρα, 

δηλαδή τα λευκά. Όσον αφορά την πρωτεΐνη PRDM16 η οποία ελέγχει την ανάπτυξη 

των καφέ λιποκυττάρων στον καφέ λιπώδη ιστό και ρυθμίζει την τελική 

διαφοροποίηση των Myf5+ σε φαιά λιποκύτταρα (40), η νοραδρεναλίνη φαίνεται να 

αυξάνει την έκφραση του αντίστοιχου γονιδίου, γεγονός που υποδεικνύει ξανά ότι τα 

κύτταρα είναι τύπου καφέ ή μπεζ (δηλαδή λευκά-προς-καφέ), τα οποία οξειδώνουν 

χημική ενέργεια για την παραγωγή θερμότητας (48). Τα αποτελέσματα αυτά, 

συμφωνούν με τις προηγούμενες παρατηρήσεις ότι και σε αυτή την περίπτωση 

πρόκειται για κύτταρα που υπακούουν στον φαιό φαινότυπο. 

 

Συμπέρασμα 

Η παχυσαρκία αποτελεί μια από τις κυριότερες αποτρέψιμες αιτίες 

θανάτου παγκοσμίως, με αυξανόμενη συχνότητα στους ενηλίκους και τα παιδιά. Οι 

αρχές την θεωρούν σαν ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας του 

21ου  αιώνα (2). Για αυτό το λόγο, γίνεται μεγάλη προσπάθεια εύρεσης 

αποτελεσματικών τρόπων καταπολέμησης της παχυσαρκίας με όσον το δυνατόν 

λιγότερες παρενέργειες. Αν και η κύρια θεραπεία για την παχυσαρκία περιλαμβάνει 

διατροφή και σωματική άσκηση (10) και τα προγράμματα διατροφής μπορούν να 

επιφέρουν απώλεια βάρους βραχυπρόθεσμα (57), η διατήρηση της απώλειας βάρους 

είναι συνήθως δύσκολη και συχνά απαιτεί να αποτελέσουν η άσκηση και η διατροφή 

με τροφές με λιγότερες θερμίδες μόνιμο μέρος του τρόπου ζωής του ατόμου (58) 

(59). Έτσι, επειδή και η χειρουργική επέμβαση αποτελεί αμφιλεγόμενη λύση, λόγω 

του υψηλού κόστους και του κινδύνου επιπλοκών (60), οι ερευνητές στρέφουν την 

προσοχή τους στο καφέ λιπώδη ιστό και στην ικανότητα της θερμογένεσης και της 

έκφρασης αντί-φλεγμονωδών γονιδίων. Κατανόηση των θερμογόνων διεργασιών στα 

καφέ λιποκύτταρα παρέχει πιθανές θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της 

παχυσαρκίας (56). 
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Η διαφοροποίηση «λευκό - προς - καφέ» των λιποκυττάρων θα μπορούσε να 

προσφέρει νέες θεραπευτικές προοπτικές για την παχυσαρκία και τις σχετικές 

διαταραχές (47) (48). Γενετικοί χειρισμοί σε ποντίκια που δημιουργούν περισσότερο 

καφέ ή μπεζ λίπος διαθέτουν ισχυρή δράση κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη 

(48) (49). Οι θεραπευτικές στρατηγικές για τη θεραπεία της παχυσαρκίας μπορεί να 

περιλαμβάνουν φαρμακολογικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση της 

συντήρησης των καφέ λιποκυττάρων, στη διέγερση της ανάπτυξης των 

προϋπαρχόντων καφέ προ- λιποκυττάρων και στην επαγωγή της «λευκό- προς- καφέ» 

διαφοροποίησης λιποκυττάρων, δρώντας σε στόχους όπως οι β-αδρενεργικοί ή οι 

PPARG υποδοχείς. Περαιτέρω μελέτη των πειραμάτων και των αποτελεσμάτων που 

παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, μπορεί να αναδείξει νέους τρόπους, 

αποτελεσματικούς και οικονομικούς, για την εύρεση στρατηγικών για τη θεραπεία 

της παχυσαρκίας. 
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