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Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις κυρίες Κουράκη Κατερίνα και Χατζάκη Ειρήνη 

οι οποίες εργάζονται  στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκο-

μείου Ηρακλείου. Με διδάξατε και σταθήκατε δίπλα μου σαν δύο πολύ καλές μητέρες. Σας 

ευχαριστώ  απ’ τη καρδιά μου για όλα.  
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Εισαγωγή 

Στεροειδείς Ορμόνες 
 

Οι στεροειδείς ορμόνες αποτελούν μια ομάδα φυσικών ενώσεων, προερχομένων από χο-

ληστερόλη, με κοινό χαρακτηριστικό το δακτύλιο  κυκλοπεντανοφαινανθρενίου, οι οποίες 

ελέγχουν ποικίλες βιολογικές διαδικασίες όπως ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η μορφο-

γένεση, η κυτταρική διαφοροποίηση, ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος (απόπτω-

ση) και η κυτταρική ομοιόσταση. Με βάση τη βιολογική τους συμπεριφορά, διακρίνονται σε 

τρεις κατηγορίες: τα  κορτικοστεροειδή (κορτιζόλη, αλδοστερόνη), τα φυλετικά στεροειδή 

(οιστρογόνα, προγεσταγόνα, ανδρογόνα) και την καλσιτριόλη. 

Η λιπόφιλη φύση και το ουδέτερο φορτίο τους υποβοηθούν την διάχυσή τους δια μέσου 

της κυτταρικής μεμβράνης. Η πρώτη αναφορά για τον πιθανό μηχανισμό δράσης των στε-

ροειδών έγινε το 1962, όταν ο Jensen ανακάλυψε ενδοκυττάριους υποδοχείς που δεσμεύ-

ουν ειδικά τα στεροειδή σε κύτταρα στόχους, ενώ μερικά χρόνια αργότερα, οι ερευνητικές 

ομάδες των Chamness και Edwards απέδειξαν τον πυρηνικό εντοπισμό τους (Chamness et 

al., 1973; Edwards et al., 1980). Είκοσι περίπου χρόνια αργότερα, η μοριακή κλωνοποίηση 

των υποδοχέων, ανέδειξε τους υποδοχείς στεροειδών ορμονών, ως μεταγραφικούς παρά-

γοντες. Οι ενδοκυττάριοι υποδοχείς, μετά από την πρόσδεση του συνδέτη, υφίστανται στε-

ρεοδομική αναδιάταξη ομό- ή ετεροδιμερίζονται και εν συνεχεία αλληλεπιδρούν με ειδικές 

αλληλουχίες του DNA, οι οποίες εντοπίζονται στην περιοχή των υποκινητών της μεταγρα-

φής και καλούνται SREs (Steroid Responsive Elements). Ολοι οι υποδοχείς στεροειδών, έχο-

ντας πλέον κλωνοποιηθεί και χαρακτηριστεί. Οι υποδοχείς του φύλου διακρίνονται σε δυο 

διαφορετικούς τύπους υποδοχέων οιστρογόνων (ERα και ERβ), δυο ισομορφές υποδοχέων 

προγεστερόνης (PRA και PRB και μια μη ενεργό ισομορφή PRC) και τέλος έναν υποδοχέα 

ανδρογόνων AR (Kampa et al., 2013; Lange, 2008; Wierman, 2007). Πιστεύεται οι υποδοχείς 

υπό μορφή όμο- ή ετεροδιμερών και έχοντας πλέον δεσμεύσει την αντίστοιχη ορμόνη, ε-

λέγχουν τη γονιδιακή έκφραση, δρώντας σε παλίνδρομες αλληλουχίες. 

Τα οιστρογόνα παράγονται κυρίως από πρωτογενή0T 0Tωοθυλάκια0T 0Tκατά τη διάρκεια της ωρί-

μανσης τους, στο0T 0Tωχρό σωμάτιο και τον πλακούντα. Η 0T ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη 0T (FSH) και 

η0T 0Tωχρινοτρόπος ορμόνη0T 0T(LH) διεγείρουν την παραγωγή οιστρογόνων στις 0T 0Tωοθήκες. Σε μι-

κρότερες ποσότητες, τα  οιστρόγονα παράγονται σε ιστούς όπως το 0T 0Tήπαρ, τα0T επινεφρίδια0T 

και ο0T 0Tμαστός. Αυτές οι δευτερεύουσες πηγές οιστρογόνων είναι ιδιαιτέρως σημαντικές σε 

γυναίκες που έχουν περάσει στην εμμηνόπαυση. 
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Η βιοσύνθεση των οιστρογόνων αρχίζει στα κύτταρα του ωοθυλακίου, με τη σύνθε-

ση0T ανδροστενοδιόνης 0Tαπό0T 0Tχολεστερόλη. Η ανδροστενοδιόνη είναι ουσία με μέτρια ανδρο-

γενή δραστηριότητα. Αυτή περνά τον βασικό υμένα και μπαίνει στα κύτταρα της κοκκιώ-

δους στοιβάδας της ωοθήκης, όπου μετατρέπεται σε οιστρόνη και οιστραδιόλη, είτε 

κατ'ευθείαν είτε μέσω0T 0Tτεστοστερόνης. Το ένζυμο που ευθύνεται για αυτή την μετατροπή 

ονομάζεται0T αρωματάση. 

Ισομορφές υποδοχέων στεροειδών ορμονών 
 

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι του υποδοχέα οιστρογόνων, οι οποίοι συχνά αναφέρο-

νται ως α και β, ο καθένας εκ των οποίων κωδικοποιείται από ξεχωριστά γονίδια ESR1 και 

ESR2 αντίστοιχα. Οι ορμονο-ενεργοποιούμενοι υποδοχείς οιστρογόνων σχηματίζουν διμερή 

και δεδομένου ότι οι δύο ισομορφές εκφράζονται σε πολλούς διαφορετικούς τύπους κυτ-

τάρων, οι υποδοχείς μπορούν να σχηματίσουν ERα (αα), ή ERβ (ββ) ομοδιμερή, ή ERαβ(αβ) 

ετεροδιμερή (Kampa et al., 2008) . Οι δύο τύποι α, β του υποδοχέα οιστρογόνων εμφανί-

ζουν σημαντική ομολογία αλληλουχίας και αποτελούνται και οι δύο από 6 τμήματα που 

αριθμούνται από το αμινοτελικό προς το καρβοξυτελικό άκρο (A-F domain). 

 

 

UΕικόνα 1 U: Δομικές περιοχές των ERα και ERβ υποδοχέων, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τις γνωστές 

θέσεις φωσφορυλίωσης 

Τρόποι δράσης οιστρογόνων 
 
Υποδοχείς Οιστρογόνων 
 Η μεταφορά των στεροειδών ορμονών πραγματοποιείται μέσω της κυκλοφορίας, είτε ε-

λεύθερες (σε πολύ μικρή συγκέντρωση), είτε συνδεδεμένες με πρωτεΐνες μεταφοράς (αλ-

βουμίνη, στεροειδο-δεσμευτική σφαιρίνη). Οι συνδεδεμένη και ελεύθερη κυκλοφορούσα  

μορφή των στεροειδών, βρίσκονται σε χημική ισορροπία. Τα στεροειδή ασκούν δράση σε 
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κύτταρα στόχους. Μετά την αναγνώριση των κυττάρων-στόχων, οι στεροειδείς ορμόνες α-

πελευθερώνονται από την πρωτεΐνη-μεταφορέα και εισέρχονται στο κύτταρο,  όπου δε-

σμεύονται με ειδικούς κυτταροπλασματικούς ή πυρηνικούς υποδοχείς με ταυτόχρονη αλ-

λαγή της διαμόρφωσής τους.  Το γεγονός αυτό ενεργοποιεί τον υποδοχέα,  ο οποίος δρώ-

ντας ως μεταγραφικός παράγοντας δεσμεύεται στην ή στις ειδικές ρυθμιστικές αλληλουχίες 

του DNA  όπου διεγείρει ή καταστέλλει την επαγωγή ορισμένων γονιδίων (Lange et al., 

2007), επιτυγχάνοντας έτσι τη ρύθμιση της βιοσύνθεσης συγκεκριμένων πρωτεϊνών. 

Οι οιστρογονικοί υποδοχείς περιλαμβάνουν δύο τύπους: στον  υποδοχέα άλφα (ERα) και 

στον υποδοχέα βήτα (ERβ). Οι δύο αυτοί τύποι υποδοχέων διαφέρουν τόσο στη δομή όσο 

και στην εντόπιση των γονιδίων τους πάνω στο χρωμόσωμα. Το γονίδιο για τον υποδοχέα α 

χαρτογραφήθηκε στο μεγάλο βραχίονα του χρωμοσώματος 6, ενώ το γονίδιο του υποδοχέα 

β έχει εντοπιστεί στην περιοχή q22-24 μεγάλο βραχίονα του χρωμοσώματος 14 (Razandi et 

al., 1999; Zilli et al., 2009). 

Οι οιστρογονικοί υποδοχείς έχουν καλά καθορισμένες επικράτειες όπως συμβαίνει άλλω-

στε και με όλους τους υποδοχείς στεροειδών ορμονών. Συγκεκριμένα στο αμινοτελικό άκρο 

βρίσκεται η επικράτεια Α/Β, η  οποία περιλαμβάνει την περιοχή ενεργοποίησης δράσης 1 

(AF-1)-η περιοχή αυτή είναι υπεύθυνη για την ανεξάρτητη από υπόστρωμα μεταγραφική 

ενεργοποίηση του ER.  Η επικράτεια πρόσδεσης του DNA (DΒD)- επικράτεια C, ευθύνεται 

για τον διμερισμό του υποδοχέα και την ειδική πρόσδεση του DNA. Η D επικράτεια είναι 

μια ευέλικτη θηλιά μεταξύ των C και  Ε επικρατειών, και παρέχει το σήμα για πυρηνική το-

ποθέτηση και δέσμευση των συμπαραγόντων (αναστολείς ή ενεργοποιητές). Ακόμα η επι-

κράτεια Ε αναφέρεται και σαν επικράτεια πρόσδεσης υποστρώματος (Ligand binding 

domain-LBD) και είναι μια περιοχή που αποτελείται από 12 έλικες και συμμετέχει στην 

πρόσδεση υποστρώματος, αλλά και στο διμερισμό του ίδιου του υποδοχέα. Στο σημείο αυ-

τό εκφράζεται και ένα δεύτερο σήμα για την τοποθέτηση του υποδοχέα στο πυρήνα, και η 

περιοχή ενεργοποίησης δράσης 2 (AF-2), η οποία είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση του 

υποδοχέα που εξαρτάται από τη σύνδεση υποστρώματος. Στο C- καρβοξυτελικό άκρο του 

υποδοχέα τώρα, υπάρχει η επικράτεια F, μια μικρή περιοχή που αν και δεν είναι απαραίτη-

τη για τη μεταγραφική δραστηριότητα του υποδοχέα, παίζει σύνθετο και  διαμορφωτικό 

ρόλο στις περιοχές (AF-1) και (AF-2) (Zilli et al., 2009). Συγκριτικά οι δύο υποδοχείς εμφανί-

ζουν μεγάλη ομοιότητα στην περιοχή σύνδεσης με το DNA αλλά δεν ισχύει το ίδιο με την 

περιοχή που συνδέεται με το υπόστρωμα. Σε αυτή την περιοχή μόνο το 55% των αμινοξέων 
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της είναι κοινό και για τους δύο τύπους υποδοχέων.  Λόγω αυτού, οι διάφοροι προσδέτες 

(οιστρόνη, 17-β οιστραδιόλη) δεσμεύονται με διαφορετική συγγένεια στους δυο υποδοχείς. 

Οι υποδοχείς ERα και ERβ εκφράζονται με διαφορετική συχνότητα και ένταση στους διάφο-

ρους ιστούς. Οι υποδοχείς ERα εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στους ιστούς του αναπαραγω-

γικού συστήματος, όπως είναι το ενδομήτριο, ο μαστός και το στρώμα των ωοθηκών. Υπάρ-

χουν βέβαια και άλλα όργανα όπως ο εγκέφαλος, το ήπαρ και οι νεφροί που διαθέτουν τέ-

τοιους υποδοχείς. Οι ERβ υποδοχείς από την άλλη, βρίσκονται κυρίως στα οστά, τον εγκέ-

φαλο, τον προστάτη, στο βλεννογόνο του εντέρου και, το ενδοθήλιο των νεφρών. ΕRβ δια-

θέτουν επίσης οι νεφροί, τα κοκκιώδη κύτταρα των ωοθηκών και οι αναπτυσσόμενες σπερ-

ματίδες (Kuiper et al., 1997; Zilli et al., 2009) 

Μηχανισμός δράσης Οιστρογόνων 

Πυρηνική Δράση 

       

Το ελεύθερο πρόσδεμα (ορμόνη) διαχέεται μέσω της κυτταρικής μεμβράνης και εισέρχεται 

στο κυτταρόπλασμα. Εάν ο υποδοχέας της ορμόνης είναι πυρηνικός τότε αυτή διαχέεται 

μόνη της μέσα στο κύτταρο μέχρι να φτάσει στο πυρήνα  όπου και θα συνδεθεί με τον υπο-

δοχέα της με ασθενείς διαμοριακές δυνάμεις (πχ. ιοντικοί δεσμοί, Van de Waals).  Μετά την 

πρόσδεση της ορμόνης στον υποδοχέα, ο τελευταίος μεταπίπτει από την ανενεργό κατά-

σταση όπου βρισκόταν, στην ενεργό και παραμένει σε αυτή για όσο διάστημα είναι συνδε-

δεμένος με την ορμόνη. Η σύνδεση αυτή επιφέρει επίσης μια σημαντική αλλαγή στην δια-

μόρφωση του υποδοχέα, ο οποίος διμερίζεται και ενεργοποιείται. Υπάρχουν όμως και πε-

ριπτώσεις όπου η ορμόνη συνδέεται με τον υποδοχέα της στο κυτταρόπλασμα και το σύ-

μπλοκο, διμερισμένο πια, εισέρχεται στον πυρήνα. 

Ο ενεργοποιημένος υποδοχέας μπορεί να ακολουθήσει δύο διαφορετικά μονοπάτια: στο 

πρώτο, το διμερές δεσμεύεται άμεσα σε μια συγκεκριμένη αλληλουχία βάσεων DNA στον 

υποκινητή των τροποποιημένων γονιδίων, η οποίο ονομάζεται στοιχείο απόκρισης στα οι-

στρογόνα ( Estrogen Response Element). Η δέσμευση του διμερούς γίνεται με τη βοήθεια 

συνενεργοποιητών και μεταβάλλει το ρυθμό μεταγραφής του γονιδίου. Αυτή η μεταβολή 

έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στο ρυθμό σύνθεσης της πρωτεΐνης που κωδικοποιείται 

απ’ το συγκεκριμένο γονίδιο. Η αλλαγή στη συγκέντρωση της πρωτεΐνης προκαλεί είτε ενί-

σχυση είτε αναστολή ορισμένων διαδικασιών που επιτελούνται στο κύτταρο, ή αλλαγή στο 

ρυθμό έκκρισης  συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Εναλλακτικά, με τη βοήθεια των συνενεργοποι-

ητών, διμερή  υποδοχέων προσδένονται σε άλλους μεταγραφικούς παράγοντες, οι οποίοι 
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με τη σειρά τους προσδένονται σε DNA  αλληλουχίες κα μεταβάλλουν έτσι την μεταγραφική 

δραστηριότητα των γονιδίων, τα οποία όμως δεν φέρουν στον υποκινητή τους  ERE. Σε αυτό 

το μηχανισμό δεν απαιτείται άμεση σύνδεση του ER στο DNA το οποίο σημαίνει ότι μπορεί 

να ενεργοποιηθεί απουσία της περιοχής πρόσδεσης στο DNA. Τα τελευταία χρόνια, έχουν 

βρεθεί και μελετηθεί αρκετές πρωτεΐνες που είναι μέρη του συνεργοποιητικού συμπλόκου 

όπως είναι οι μεθυλοτρανσφεράσες,  οι ακετυλοτρανσφεράσες,  οι κινάσες,  οι ουμπικουι-

τινάσες,  οι αποακετυλάσες και οι απομεθυλάσες οι οποίες έχουν την ικανότητα να τροπο-

ποιούν τόσο τις ιστόνες όσο και μη-ιστόνες πρωτεΐνες και ελέγχουν την έκφραση των γονι-

δίων-στόχων.  Ωστόσο, εκτός από το να ρυθμίζουν τις ιστόνες,  οι πρωτεΐνες αυτές αλληλε-

πιδρούν άμεσα, τροποποιούν και ρυθμίζουν και την ενεργότητα  των ίδιων των υποδοχέων 

στερoειδών ορμονών. 

Σε πολλά γονίδια στόχους οιστρογόνων, η ρύθμιση της μεταγραφής των γονιδίων είναι ιδι-

αιτέρως πολύπλοκη, καθώς μπορεί να υπάρχει παραπάνω από μία ERE αλληλουχία, ή και 

μισή μόνο αλληλουχία στον υποκινητή.  Σε πολλά γονίδια εκτός από τις περιοχές ERE υπάρ-

χουν και άλλες μη κλασσικές ρυθμιστικές περιοχές. Οι ERE περιοχές μπορούν να δράσουν 

συνεργιστικά μαζί με άλλα ρυθμιστικά στοιχεία στην περιοχή του υποκινητή. Αξίζει εδώ να 

αναφέρουμε ότι αυτή η δέσμευση είναι ικανή να προκαλέσει μεταγραφή των γονιδίων μό-

νο στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένες οι AF-1 και  AF-2 περιοχές (Zilli et al., 2009). 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι λογικό η παραπάνω διαδικασία να απαιτεί τη 

μεσολάβηση αρκετών ωρών και περιγράφεται συνολικά ως γενωμική δράση 

στεροειδών(Kumar and Tindall, 1998; McKenna et al., 1999) 

Μη γενωμική δράση 

Εκτός απ’τις πυρηνικές δράσεις των στεροειδών ορμονών έχει γίνει ήδη γνωστό απ’τα μέσα 

του προηγούμενου αιώνα, ότι οι ορμόνες αυτές ενεργοποιούν μια αλυσίδα μηνυμάτων στο 

κυτταρόπλασμα (cytoplasmic signaling cascades). Οι δράσεις αυτές, που αποδίδονται στις 

εξωπυρηνικές θέσεις πρόσδεσης στεροειδών, επηρεάζουν ζωτικές λειτουργίες πως είναι η 

απόπτωση, ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η μετανάστευση και η εκκριτική ικανότητα 

(Kampa and Castanas, 2006). Οι ταχείες αυτές δράσεις συνήθως μεταβιβάζονται μέσω δια-

δοχικών ενεργοποιημένων ενδιάμεσων μεσολαβητικών μορίων και ουσιαστικά αντιπροσω-

πεύουν ένα εναλλακτικό τρόπο δράσης των στεροειδών, μέσω του οποίου παρεμβαίνουν 

στο επίπεδο δραστικότητας και την ποσότητα, ιόντων, λιπιδίων, ενζύμων και πρωτεϊνικών 

συμπλόκων (Watson and Lange, 2005). Οι μεμβρανικές δράσεις των στεροειδών περιλαμ-

βάνουν συνοπτικά τα εξής: 
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i. Σύζευξη με πρωτείνες G 

ii. Επίδραση στον κυτταρικό κύκλο 

iii. Αλληλεπίδραση με τους υποδοχείς αυξητικών παραγόντων 

iv. Ενεργοποίηση δεύτερων μεταβιβαστών 

v. Τροποποίηση μεταγραφικής ικανότητας (μη γενωμική δράση) 

vi. Ρύθμιση ιοντικών διαύλων και αντλίων 

vii. Ενεργοποίηση λιπιδικών και πρωτεινικών κινασών (άμμεση και έμμεση) 

  Το 1967 περιγράφηκε για πρώτη φορά μία ταχεία δράση της 17-β οιστραδιόλης , η οποία, 

είχε χορηγηθεί ενδοφλεβίως σε φυσιολογικές δόσεις σε επίμυες που είχαν υποστεί ωοθη-

κετομή, και έδειξε να οδηγεί σε ταχεία άνοδο του cAMP στο ενδομήτριο (Szego and Davis, 

1967). Αυτό αποτέλεσε μία πρώτη ένδειξη για την διαφορετική δράση τους, καθώς η χρονι-

κή αλληλουχία αυτού του φαινομένου απείχε κατά πολύ απ’τη γνωστή γενωμική δράση των 

στεροειδών ορμονών και δεν μπορούσε να αποδοθεί στην τροποποίηση της μεταγραφής 

από τους υποδοχείς των οιστρογόνων.  Μέσα στις επόμενες δεκαετίες ακολούθησαν και 

άλλες αναφορές της ταχείας δράσης των στεροειδών, η οποία ξεκινούσε στην κυτταρική 

μεμβράνη.   

Στα τέλη του περασμένου αιώνα αποσαφηνίστηκε περαιτέρω ο μηχανισμός των ταχέων μη 

γενωμικών δράσεων των στεροειδών, οι οποίες ήταν παρόντες σε ιστούς που δεν ήταν οι 

κατεξοχήν στερεοειδοεξαρτώμενοι(Kampa and Castanas, 2006). Με βάση τα παραπάνω α-

ποδείχτηκε η λειτουργία των στεροειδών ορμονών ως αυξητικών παραγόντων, εκτός βέ-

βαια της μεταγραφικής τους δυναμικής, μέσω της φωσφορυλίωσης διαφόρων κινασών και 

της κινητοποίησης ιόντων. Προκειμένου να αναγνωρισθεί η μη γενωμική δράση των στερο-

ειδών, χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα με συμπυκνωμένη χρωματίνη και χαμηλή μεταγραφική 

δραστηριότητα. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα τα οποία δεν εκφράζουν τους αντίστοι-

χους πυρηνικούς και ενδοκυττάριους υποδοχείς και ακόμα και αν τους εκφράζουν είναι 

μεταλλαγμένοι ή μεταγραφικά ανενεργοί (Baldi et al., 1998). Αποδείχτηκε ακόμα καθώς 

προχωρούσαν οι μελέτες πως οι μεμβρανικοί και ενδοκυττάριοι υποδοχείς μοιράζονταν 

κοινά σηματοδοτικά μονοπάτια. Όντως, οι υποδοχείς της μεμβράνης έχουν τη δυνατότητα 

να επηρεάσουν πυρηνικές πρωτεΐνες, καθώς και οι πυρηνικοί υποδοχείς επηρεάζουν πρω-

τεΐνες της μεμβράνης με την άμεση απόκριση ενδοκυττάριων συστημάτων μεταφοράς σή-

ματος. Ακόμα δείχτηκε πως οι ενδοκυττάριοι υποδοχείς δεν περιορίζονται στο πυρήνα αλλά 

υπάρχουν επίσης και στα μιτοχόνδρια (Levin, 2009).  
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Συμπερασματικά, οι δράσεις των στεροειδών διαχωρίζονται με βάση τη θέση του υποδοχέα 

και την έναρξη της μεταγωγής σήματος [(Hammes and Levin, 2007; Nemere et al., 2003) στις 

προερχόμενες απ’τον πυρήνα δράσεις των στεροειδών (NISS), και στα σηματοδοτικά μονο-

πάτια που ξεκινούν απ’τη μεμβράνη (MISS), όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα:  

 

UΕικόνα 2: U Τρόποι δράσεως στεροειδών ορμονών (Kampa et al., 2013) 

Σηματοδοτικά Μονοπάτια 
 Η ενεργοποίηση των σηματοδοτικών μονοπατιών από τα οιστρογόνα είναι πολυπαραγο-

ντική (Pietras and Marquez-Garban, 2007). Μερικοί απ’ τους παράγοντες που καθορίζουν 

την ενεργοποίηση κάποιου μονοπατιού και τη φύση της σηματοδότησης είναι 

 Η φύση του υποδοχέα 

 Η παρουσία ή όχι του προσδέματος (ορμόνη) 

 Οι τροποποιήσεις που υφίσταται ο υποδοχέας 

 Η ύπαρξη κλασσικών ενδοκυττάριων υποδοχέων 

 Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και με άλλους παράγοντες της μεμβράνης 

Γενικά η πρόσδεση του συνδέτη σε μεμβρανικούς υποδοχείς στεροειδών ορμονών ενεργο-

ποιεί μονοπάτια λιπιδικών και πρωτεϊνικών κινασών. 

  Η κινάση Src είναι ένας απ’τους σημαντικότερους μεταγωγούς του σήματος, τόσο για τις 

κλασσικές όσο και για τις εναλλακτικές μεμβρανικές θέσεις πρόσδεσης των στεροειδών. 

Εντοπίζεται σε ανενεργή κατάσταση στην εσωτερική πλευρά της μεμβράνης μέσω των πε-

ριοχών SH2 και SH3 και ενεργοποιείται κατά την αλληλεπίδραση με τους υποδοχείς ανδρο-
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γόνων, οιστρογόνων ή προγεστερόνης, σε πολύ σύντομο χρόνο (1 min) (Alexaki et al., 2006; 

Migliaccio et al., 2000). Η ενεργοποίηση της Src από τους μεμβρανικούς υποδοχείς εκλύει 

ένα καταρράκτη σηματοδοτικών μονοπατιών, με κυρίαρχα μόρια τις κινάσες Ras, Raf, MEK, 

ERK, MAPK (Kampa and Castanas, 2006). Η Src ρυθμίζει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, τη 

διαφοροποίηση, τη μετανάστευση και τον κυτταρικό κύκλο ενεργοποιώντας τις κινάσες 

ΜΑΡΚ (Migliaccio et al., 2000). Αυτές οι κινάσες σχετίζονται στενά με τους υποδοχείς αυξη-

τικών παραγόντων και συνδέονται με τις νεοπλασίες. Οι αυξητικοί παράγοντες IGF και EGF 

μπορούν να ενεργοποιήσουν τους υποδοχείς στεροειδών, ανεξαρτήτως της ύπαρξης προσ-

δέτη, μέσω των MAPK κινασών(Filardo et al., 2000; Lange et al., 2007). Επιπροσθέτως, μία 

τέτοια σηματοδοτική πορεία μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα με τη βοήθεια G πρωτεινών 

και της ενδιάμεσης ενεργοποίησης του  EGFR (Filardo et al., 2000). Μία αύξηση της συγκέ-

ντρωσης των MAPK κινασών αποτελεί ισχυρό ερέθισμα επιβίωσης και πολλαπλασιασμού 

στα νεοπλασματικά κύτταρα του μαστού, εξ αιτίας της σύνδεσης τους με τους αυξητικούς 

παράγοντες EGFR1 και ΗΕR2 (Santen et al., 2002). Ακόμα μία κινάση που ρυθμίζεται από τα 

στεροειδή είναι η JNK (c-Jun N-terminal kinase).  Πέρα όμως απ’ τις προαναφερθείσες πρω-

τεϊνικές κινάσες τα στεροειδή ενεργοποιούν εξίσου σημαντικές λιπιδικές κινάσες, όπως εί-

ναι η κινάση της τριφοσφωρικής ινοσιτόλης P13K, όπου στόχος της τελευταίας είναι η πρω-

τεϊνική κινάση Β (Akt). Αυτό το μονοπάτι ελέγχει τα επίπεδα του κυτταρικού ασβεστίου, τη 

βιοσύνθεση του νιτρικού οξέος (eNOS), την πολικότητα της μεμβράνης μέσω του ανταλλά-

κτη Κ+ -ΑΤΡ, και τον κυτταρικό κύκλο, κυρίως την κυκλίνη D1.  

Λόγω της μεταβολής του κυτταρικού ασβεστίου προκαλείται σημαντική αναδιοργάνωση 

στον κυτταροσκελετό της ακτίνης, της μεταγραφικής ικανότητας και στα επίπεδα του κυκλι-

κού ΑΜΡ. Τα οιστρογόνα λόγω της τροποποίησης του κυτταροσκελετού, ευοδώνουν τη με-

τανάστευση και τη διηθητικότητα των καρκινικών κυττάρων. 

Οι μεμβρανικοί υποδοχείς ρυθμίζονται επιπλέον από δομικές πρωτεΐνες της μεμβράνης. Οι 

υποδοχείς του ERα εντοπίζονται μέσα σε μικροσπηλαιώδεις σχηματισμούς της μεμβράνης 

(caveolae). Κύρια πρωτεΐνη αυτών των δομών είναι η καβεολίνη 1 αλλά και άλλοι παράγο-

ντες, όπως είναι οι υποδοχείς τυροσίνης διαφόρων αυξητικών παραγόντων, όπως ο EGFR, 

πρωτεΐνες G, καθώς και υποδοχείς νευροτροφινών. Συγκεκριμένα, η έκφραση της καβεολί-

νης 1,  έχει δειχτεί ότι αυξάνει τη μετατόπιση των ERα προς την κυτταροπλασματική μεμ-

βράνη (Acconcia et al., 2005; Acconcia et al., 2004). Επίσης στα παραπάνω συμπεριλαμβά-

νονται και διάφοροι άλλοι παράγοντες μετάδοσης δευτερευόντων μηνυμάτων  όπως είναι 

η πρωτεΐνη Ras , η πρωτεΐνη Src, η ΕΡΚ, και η πρωτεϊνική κινάση C. Η πρωτεΐνη NOS που 
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αναφέρθηκε προηγουμένως, στην ενδοθηλιακή ισομορφή της, η οποία είναι δυνατόν να 

ενεργοποιηθεί σε μικρά χρονικά διαστήματα από την οιστραδιόλη, μπορεί να εντοπισθεί σε 

σχηματισμούς καβεολίνης, όπως συμβαίνει και με  μέλη της ομάδας ΜΑΡ κινασών, τα ο-

ποία εξασφαλίζουν την ενεργοποίηση σηματοδοτικών πρωτεϊνών σε μικρό χρονικό διάστη-

μα υστέρησης.  

H πρωτεΐνη Src εντοπίζεται στην εσωτερική πλευρά της κυτταροπλασματικής μεμβράνης 

και χάρις  στις περιοχές SH2 και SH3 που διαθέτει, αλληλεπιδρά με τον ενδοκυττάριο υπο-

δοχέα στεροειδών (Migliaccio et al., 1996). Μετά από αυτή τη πρώτη αλληλεπίδραση ενερ-

γοποιείται η πρωτεΐνη Shc μέσω της περιοχής SH2. Η ενεργοποιημένη Shc επάγει την δρα-

στικότητα των ΜΑΡ  κινασών, η οποία συμβαίνει παράλληλα και μέσω της αλληλεπίδρασης 

των ενδοκυττάριων υποδοχέων στεροειδών. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να ανα-

φερθεί πώς οι ΜΑΡ κινάσες (Ras, Raf, MEK, ERK)  μπορούν να ενεργοποιήσουν τους υποδο-

χείς στεροειδών απουσία της ορμόνης. Πράγματι, η ενεργοποίηση των ΜΑΡ κινασών μέσω 

των υποδοχέων των EGF, IGF προκαλεί φωσφορυλίωση και συνακόλουθη ενεργοποίηση 

του υποδοχέα οιστρογόνων απουσία ορμόνης (Alexaki et al., 2006; Kato et al., 1995).  Μία 

ακόμα κινάση της ομάδας των ΜΑΡ που ενεργοποιείται από οιστρογόνα είναι η JNK. Εδώ 

υπάρχει μία ιδιαιτερότητα, καθώς έχει αποδειχτεί πως σε αυτή την πρωτεΐνη η οιστραδιόλη 

επιδρά διαφορετικά ανάλογα με την ισομορφή του ER. Επί παραδείγματι, σε καρκινικά κύτ-

ταρα στα οποία εκφράζονται οι ERα , η πρωτεΐνη JNK αναστέλλεται απ’την οιστραδιόλη, 

ενώ σε καρκινικά κύτταρα που εκφράζονται οι ΕRβ ενεργοποιείται. Οι στεροειδείς ορμόνες 

μπορούν να ενεργοποιήσουν και τη λιπιδική κινάση ΡΙ3, μέσω της υπομονάδας p85. Μετά 

από αυτή την ενεργοποίηση ακολουθεί η ενεργοποίηση της κινάσης Β (Akt).  Εδώ ο υποδο-

χέας της ER α αλληλεπιδρά άμεσα με την πρωτεΐνη Src και την υπομονάδα p85 της κινάσης 

PI3 αυξάνοντας έτσι την έκφραση της κυκλίνης D1. Οι πρωτείνες P13K/Akt προκαλούν επα-

γωγή της δραστικότητας της συνθάσης του νιτρικού οξειδίου (NOS) (Kampa and Castanas, 

2006; Razandi et al., 1999; Song et al., 2002). Η NOS έχει τρεις ισομορφές, την ενδοθηλικακή 

(eNOS), την νευρική (nNOS), και την επαγόμενη  (iNOS). Η δραστικότητα των δύο πρώτων 

εξαρτάται απ’τη παρουσία ιόντων ασβεστίου (Andrew and Mayer, 1999), ενώ η iNOS επά-

γεται από διάφορα ερεθίσματα , μεταξύ των οποίων και από τις άλλες δύο ισομορφές. Οι 

ισομορφές eNOS και nNOS έχουν ανιχνευθεί εντός σχηματισμών καβεολίνης, όπου όταν 

βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με την πρωτεΐνη καβεολίνη-1 διατηρούνται 

ανενεργείς(Garcia-Cardena et al., 1996) . Τα στεροειδή μάλλον διακόπτουν μια τέτοια αλλη-

λεπίδραση, μεταβάλλοντας τη στεροδομή της καβεολίνης ενεργοποιώντας έτσι την πρωτεΐ-

νη NOS. Η οιστραδιόλη για παράδειγμα ενεργοποιεί την πρωτεΐνη NOS μέσω των πρωτει-
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νών P13K/Akt(Simoncini et al., 2000) . Οι διαφορετικές αυτές αλληλεπιδράσεις περιγράφο-

νται στην εικόνα 3. 

Οι κλασσικοί υποδοχείς που εδρεύουν στην μεμβράνη επηρεάζονται σε μεγάλο ποσοστό 

απ’την παλμιτοϋλίωση. Η παλμιτοϋλίωση ελέγχει τη δραστικότητα των υποδοχέων και τους 

επιτρέπει την μετακίνηση από τον πυρήνα στην πλασματική μεμβράνη. Πράγματι, μετά την 

πρόσδεση του συνδέτη στον υποδοχέα, οι τελευταίοι αποπαλμιτοϋλιώνονται σταδιακά, και 

ακολουθεί η διαφοροποίηση ανάλογα τον  υποδοχέα. Ο υποδοχέας του ERα για παράδειγ-

μα έχει τη δυνατότητα να μετακινείται επί της μεμβράνης και να αλληλεπιδρά με την MNAR 

(Modulator of Non-genomic Activity of ER) καθώς και με την πρωτεΐνη Src. Αυτό έχει ως α-

ποτέλεσμα την ενεργοποίηση σηματοδοτικών μονοπατιών όπως αυτά του ERK και Akt, τα 

οποία επάγουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, και την επιβίωση των κυττάρων. Απ’την 

άλλη, ο υποδοχέας ERβ αφότου αποπαλμιτοϋλιωθεί παραμένει στη μεμβράνη συνδεόμενος 

με μόρια καβεολίνης με τελικό σημείο αυτής της διαδικασίας την ενεργοποίηση της προα-

ποπτωτικής κινάσης p38. 

 

UΕικόνα 3 U:Μη γενωμικές δράσεις στεροειδών (από την αναφορά  (Kampa and Castanas, 2006)). 

Όσον αφορά  τους υποδοχείς οιστρογόνων, διαδικασίες όπως είναι η φωσφορυλίωση και η 

αποπαλμιτοϋλίωση τους αφορούν, στην περίπτωση που βρίσκονται στην κυτταροπλασμα-
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τική πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης.  Για τους υποδοχείς της εξωτερικής πλευράς, η 

σύνδεση των οιστρογόνων σε αυτούς προκαλεί άμεση αύξηση των επιπέδων ασβεστίου 

καθώς και του κυκλικού AMP και  ενεργοποίηση των υποδοχέων κινασών τυροσίνης, στους 

οποίους ανήκουν ο EGFR και IGFR καθώς και διαφόρων άλλων κινασών. Οι οιστρογονικοί 

υποδοχείς, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, μπορούν να ενεργοποιηθούν πέρα από την 

σύνδεσή τους με την ορμόνη, από ειδικές κινάσες, ως αποτέλεσμα της φωσφορυλίωσής 

τους. Η φωσφορυλίωση γίνεται σε κατάλοιπα σερίνης και τυροσίνης από αντίστοιχες κινά-

σες τυροσίνης καθώς και από κινάσες που ενεργοποιούνται απο τη διαδικασία της μίτω-

σης(Kampa and Castanas, 2006; Prossnitz et al., 2007). 

Συνοψίζοντας τα στεροειδή εκτός της μεταγραφικής τους δυνατότητας μπορούν να αφο-

μοιώνουν διάφορα ερεθίσματα και να επιδρούν σε πολλαπλό επίπεδο μέσω των ταχέων 

δράσεων και των πολύπλοκων σηματοδοτικών μονοπατιών που προάγουν εντός του κυττά-

ρου (βλ. Εικόνα 2) Η πολυπλοκότητα τους καθώς και η ποικιλία λειτουργιών καθιστούν τα 

στεροειδή ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα για την ενδεχόμενη θεραπευτική τους εφαρμογή σε 

νεοπλασματικές νόσους.  

Ισομορφές του υποδοχέα ERα 
Διάφορες ισομορφές των υποδοχέων των οιστρογόνων έχουν αναφερθεί, προερχόμενες 

από εναλλακτικό μάτισμα ή διαφορετική έναρξη της μεταγραφής του γονιδίου (Εικόνα 4).  

 

UΕικόνα 4: U Οι διαφορετικές ισομορφές του γονιδίου και της πρωτε:ινης του υποδοχέα των οιστρογόνων α και 

β (από την παραπομπή (Kampa et al., 2013) 
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Μία μικρότερου μοριακού βάρους ισομορφή του ERα, στην οποία λείπει το εξώνιο 1, και ως 

εκ τούτου η περιοχή AF1 έχει προσδιοριστεί (ERα46).(Flouriot et al., 2000) Επί πλέον, μια 

ισομορφή στην οποία η μεταγραφή ξεκινάει από έναν υποκινητή που περιλαμβάνεται στο 

πρώτο ιντρόνιο του μορίου έχει επίσης αναφερθεί, η οποία εκτός από την απώλεια της πε-

ριοχής AF1 δεν περιέχει και την περιοχή AF2, λόγω της μη μεταγραφής της περιοχής F. Η 

τελευταία αυτή ισομορφή μεταγάφει ένα ιδιαίτερο εξώνιο 9 και αναφέρεται ως ERα36 

(Wang et al., 2005; 2006). Περισσότερα για την τελευταία αυτή ισομορφή αναφέρονται 

στην επόμενη παράγραφο. Τέλος, ένας αριθμός παραλλαγών του ERα έχουν επίσης ανα-

φερθεί σε καρκινικές σειρές, στις οποίες λείπει η 5’UTR περιοχή του υποδοχέα.(Kos et al., 

2000) Οι ισομορφές αυτές μπορούν να διμεριστούν με την κλασσική μορφή του ERα, ανα-

στέλλοντας τη δράση της περιοχής ενεργοποίησης AF1.(Flouriot et al., 2000; Wang et al., 

2005) Ο ERα46 έχει αναφερθεί ότι δρά στο αγγειακό ενδοθήλιο, ασκώντας τις αναφερόμε-

νες οιστρογονικές δράσεις,(Hisamoto and Bender, 2005; Kim and Bender, 2009; Kim et al., 

2011; Li et al., 2003) ενώ ο ERα36 έχει αναφερθεί ότι διαμεσολαβεί έναν αριθμό από τις 

εξωπυρηνικές δράσεις της ορμόνης.(Kang et al., 2010) Τέλος, ένας αριθμός ισομορφών του 

ERβ έχουν ταυτοποιηθεί, όλες εκ των οποίων διαφέρουν στο εξώνιο 8, και επομένως στο 

καρβοξυτελικό άκρο του μορίου (Εικόνα 4) (Fuqua et al., 1999; Saji et al., 2002). Οι ισομορ-

φές αυτές τροποποιούν με διαφορετικό τρόπο την διαβίβαση του ενδοκυτταρίου σήμα-

τος(Ramsey et al., 2004).  

ERα 36:Μια διαφορετική παραλλαγή του κλασσικού υποδοχέα ΕRα 
 

Εκτός από την κλασσική δράση των στεροειδών υποδοχέων ως πυρηνικοί μεταγραφικοί 

παράγοντες, έχουν ταυτοποιηθεί και εναλλακτικά σηματοδοτικά μονοπάτια τα οποία οδη-

γούν σε διαφορετικά μεταγραφικά γεγονότα, χωρίς  την μεσολάβηση του στοιχείου από-

κρισης στα οιστρογόνα (estrogen-response element) (Kampa and Castanas, 2006; Levin, 

2005). Επιπροσθέτως σε ένα σημαντικό αριθμό παραλλαγμένων υποδοχέων της κλασσικής 

ER δομής καταλογίζονται  συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες ξεκινούν έξω από τον πυρήνα. 

Πρόσφατα μια παραλλαγή του υποδοχέα ERα κλωνοποιήθηκε και η πρωτεΐνη αυτού 

(ERα36) ταυτοποιήθηκε τόσο σε κυτταρικές σειρές όσο και σε ανθρώπινα ιστικά δείγματα. 

Ο ERα36 προτείνεται σαν ένας εναλλακτικός μεταγραφικός/ μεταφραστικός ERα,  του οποί-

ου η θέση έναρξης έγκειται στο πρώτο ιντρόνιο του κλασσικού ΕRα γονιδίου[54]. Επομένως 

ο ERα36 στερείται το πρώτο ERα εξόνιο, ενώ τα δύο τελικά εξόνια (7 και 8) έχουν αντικατα-

σταθεί από μία μικρή αμινοτελική αλληλουχία 29 αμινοξέων (εξόνιο 9, Εικόνα 4). Ως εκ τού-

του ο ERα36 στερείται τις δύο περιοχές ενεργοποίησης (AF-1 και AF-2) του κλασσικού υπο-
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δοχέα ERα, ενώ διατηρεί την περιοχή πρόσδεσης οιστρογόνου και άρα την ικανότητα να 

ενεργοποιείται από κάποιο οιστρογόνο. Μελέτες έδειξαν πώς ο ERα36 βρίσκεται πρωτίστως 

στο κυτταρόπλασμα όπου, αλληλεπιδρώντας με την πλασματική μεμβράνή, ενεργοποιεί 

συγκεκριμένα σηματοδοτικά μονοπάτια (Kang et al.)  καθώς επίσης ρυθμίζει την έκφραση 

και τη λειτουργία του GPR30 (Kang et al., 2010), μιάς G-πρωτεΐνης με δράση υποδοχέα των 

οιστρογόνων. 

Όπως προέκυψε από μελέτες (Pelekanou et al., 2012) ο ΕRα36, έχει υψηλό επίπεδο έκφρα-

σης σε τριπλά αρνητικά μαστικά καρκινώματα  (απουσία δηλαδή τοu οιστρογονικού υπο-

δοχέα άλφα (ERα),του υποδοχέα προγεστερόνης (PR) και της HER-2  πρωτεΐνης) και παρου-

σιάζει χαρακτηριστικά ενός καλού προγνωστικού δείκτη, αν εκφράζεται στην πλασματική 

μεμβράνη των καρκινικών μαστικών κυττάρων. Η αρνητική συσχέτιση του με το ογκογόνο 

μικρο-RNA miR-210,  οδηγεί στη καλύτερη προγνωστική διάγνωση σε ασθενείς με τριπλά 

αρνητικά μαστικά καρκινώματα. Ακόμα, όπως προκύπτει από συγκεκριμένη μελέτη 

(Pelekanou et al., 2012), ο ΕRα36 εμφανίζει συγκεκριμένη μεταγραφική δραστηριότητα η 

οποία επηρεάζει  σημαντικές λειτουργίες των κυττάρων.  Συμπερασματικά ο ERα36 θα 

μπορούσε να αποτελέσει μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για ασθενείς με τριπλά αρνητι-

κούς καρκίνους του μαστού οι οποίοι έχουν τη  χειρότερη μέχρι τώρα προγνωστική διάγνω-

ση. 

Δομή Μεμβρανικών θέσεων πρόσδεσης 

 

Ανίχνευση  

 

Έχει βρεθεί ότι σε πλήθος νεοπλασματικών και φυσιολογικών κυττάρων διαφορετικής 

προέλευσης, ανιχνεύονται μεμβρανικές θέσεις πρόσδεσης των στεροειδών, ανεξάρτητα 

από την ύπαρξη ενδοκυτταρικών/πυρηνικών υποδοχέων. Προκειμένου λοιπόν τα ταυτο-

ποιηθούν οι μεμβρανικές τους θέσεις πρόσδεσης αξιοποιήθηκαν το γεγονός ότι οι αναστο-

λείς της μεταγραφής ή της μετάφρασης απ’ τους οποίους ελέγχεται η κλασσική δράση των 

στεροειδών ορμονών δεν επηρεάζουν τη μη γενωμική δράση των ορμονών αυτών. 

Όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω, τα στεροειδή έχουν τη ιδιότητα να διαχέονται διαμέ-

σου της κυτταρικής μεμβράνης. Λόγω αυτή της ιδιότητας κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιη-

θούν μεγαλομοριακά σύμπλοκα στεροειδών (φθορίζοντα ή μη φθορίζοντα) όπως επί παρα-

δείγματι η αλβουμίνη βοείου ορού (ΒSA), ή μεγάλου μοριακού βάρους υδατάνθρακες, προ-

κειμένου να  αποφευχθεί η είσοδος των στεροειδών στον ενδοκυττάριο χώρο, αποτρέπο-
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ντας έτσι, την πρόσδεσή τους με τους εκεί υποδοχείς. Αυτό αποτέλεσε χρήσιμο πειραματικό 

εργαλείο κατά την τεχνική της ανίχνευσης μεμβρανικών υποδοχέων. 

Η δομή των μορίων υποδοχέων που προσδένονται τα στεροειδή κατά τις ταχείες δράσεις 

τους, δεν έχει διαλευκανθεί ακόμη πλήρως. Αυτό συμβαίνει γιατί ικανότητα πρόσδεσης 

στεροειδών εμφανίζουν τόσο οι κλασσικοί υποδοχείς όσο και οι εναλλακτικοί υποδοχείς 

(Kampa and Castanas, 2006), και οι θέσεις πρόσδεσης τους εντοπίζονται  τόσο στην κυττα-

ροπλασματική μεμβράνη, στο κυτταρόπλασμα καθώς επίσης και στα μιτοχόνδρια(Kampa 

and Castanas, 2006). Οι υποδοχείς της κυτταροπλασματικής μεμβράνης βρίσκονται εντός 

πτυχώσεων κεκαλυμμένων από καβεολίνη και αλληλεπιδρούν με τις εκεί δομές [(Kampa 

and Castanas, 2006; Simoncini and Genazzani, 2003).  

Οι θέσεις πρόσδεσης των οιστρογόνων στη μεμβράνη (mER) είναι από τους πιο καλά μελε-

τημένους εκπροσώπους των μεμβρανικών υποδοχέων. Τέτοιες μεμβρανικές θέσεις έχουν 

εντοπιστεί τόσο σε υγιή κύτταρα όσο και σε καρκινικές σειρές κυττάρων, αλλά και σε ι-

στούς. Στην περίπτωση των οιστρογόνων καθοριστικό ρόλο παίζουν οι υποδοχείς του κλασ-

σικού μονοπατιού όπως οι ERα, ERβ οι οποίοι εντοπίζονται στη μεμβράνη. Στη πλειονότητα 

τους σχηματίζουν ομοδιμερή, ενώ σε σπανιότερες περιπτώσεις ετεροδιμερή κυρίως όταν 

υπερεκφράζεται ο ERβ, όπου μέσω αυτής της υπερέκφρασης εξασφαλίζεται η αλληλεπί-

δραση με άλλα διαμεμβρανικά μόρια (Razandi et al., 2004).  

Μία άλλη θέση πρόσδεσης οιστρογόνων είναι ο GPR30 υποδοχέας, που ανήκει στην υπε-

ροικογένεια των υποδοχέων που συνδέονται με G πρωτεΐνες. Ο συγκεκριμένος υποδοχέας 

έχει εντοπιστεί σε διάφορες κυτταρικές σειρές μαστού, δέρματος, και του ενδομητρίου  

όμως η δεσμευτική του ικανότητα καθώς και η έκλυση των  ταχέων δράσεων του δεν έχουν 

αποσαφηνιστεί πλήρως. Η αμφισβήτηση αυτή έγκειται κυρίως στην  περίπτωση που δεν 

συνυπάρχουν οι κλασσικοί υποδοχείς όπως είναι ο ERα και  ERβ (Fazzari et al., 2001; 

Thomas et al., 2005), όπου η διεθνής βιβλιογραφία δεν έχει καταλήξει εάν ο GPR30 έχει 

αυτόνομες δράσεις. Το πρότυπο έκφρασης του υποδοχέα GPR30 διαφέρει αρκετά εν συ-

γκρίσει με τους ενδοκυττάριους υποδοχείς.  Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ πως εξω-

κυττάριοι υποδοχείς εντοπίζονται εκτός απ’ την κυτταροπλασματική μεμβράνη  και στα μι-

τοχόνδρια (Chen et al., 2007; Fazzari et al., 2001; Yager and Chen, 2007). Σύμφωνα με μελέ-

τες η μεμβρανική δράση του υποδοχέα GPR30 τελεί υπό αμφισβήτηση καθώς αποδίδονται 

σε αυτόν δράσεις συνυποδοχέα ή ρυθμιστικές δράσεις οι οποίες σχετίζονται με την αλλη-

λεπίδραση των οιστρογόνων με τους υποδοχείς αυξητικών παραγόντων  στο επίπεδο της 

κυτταρικής μεμβράνης (Levin, 2009). 
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UΕικόνα 5: U Μηχανισμός κατά τον οποίο ο GPR30 πυροδοτεί την απελευθέρωση των EGF πολυπεπτιδίων. Ο 
GPR30 λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα απ’ τους οιστρογονικούς υποδοχείς και πυροδοτείται από ανταγωνιστείς 
του ER(Filardo et al., 2000). 

 

 Οι υποδοχείς στεροειδών ορμονών είναι στόχοι φαρμάκων 
Μόρια όπως η οιστραδιόλη, τα οποία δεσμεύονται στους ομόλογους υποδοχείς τους  ονο-

μάζονται αγωνιστές.  Άλλα μόρια δεσμεύονται σε υποδοχείς πυρηνικών ορμονών, αλλά δεν 

ενεργοποιούν αλλά σε πολλες περιπτώσεις αναστέλουν σηματοδοτικά μονοπάτια ονομάζο-

νται ανταγωνιστές και κατά πολλούς τρόπους συμπεριφέρονται όπως οι συναγωνιστικοί 

αναστολείς ενζύμων. Σημαντικοί φαρμακευτικοί παράγοντες είναι ανταγωνιστές που στο-

χεύουν στον υποδοχέα των οιστρογόνων. Παραδείγματος χάριν, η ταμοξιφαίνη και η ραλο-

ξιφαίνη χρησιμοποιούνται στη θεραπεία και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, και τα 

οιστρογόνα φαίνεται να μετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη κάποιων από τα καρκινώματα του 

μαστού. Οι ενώσεις αυτές μερικές φορές ονομάζονται επιλεκτικοί τροποποιητές υποδοχέων 

οιστρογόνων (selective estrogen receptor modulators, SERM). Ο προσδιορισμός των δομών 

συμπλόκων μεταξύ του υποδοχέα οιστρογόνων και των φαρμάκων αυτών αποκάλυψε τη 

βάση του ανταγωνιστικού τους αποτελέσματος. Η ταμοξιφαίνη δεσμεύεται στην ίδια θέση 

με την οιστραδιόλη. Ωστόσο η ταμοξιφαίνη (και άλλοι ανταγωνιστές) διαθέτει ομάδες που 

προβάλλουν έξω από την θήκη δέσμευσης  του προσδέτη. Η ταμοξιφαίνη εμποδίζει τη δέ-

σμευση συνεργοποιητών και επομένως αναστέλλει την ενεργοποίηση της γονιδιακής έκ-

φρασης (Stryer L, 2005). Η θεραπεία με ταμοξιφαίνη προκαλεί βελτίωση ή και σταθεροποί-

ηση της κατάστασης των ασθενών σε περισσότερες από 50 % των προηγούμενων μη θερα-

πεύσιμων περιπτώσεων καρκίνου του μαστού σε ασθενείς με όγκους που εκφράζουν ER. Το 

κύριο όμως πρόβλημα που περιορίζει τη χρήση ταμοξιφαίνης είναι η de novo  απόκτηση 

ανθεκτικότητας σε αυτό το φάρμακο (Weatherman et al., 1999; Zilli et al., 2009) . Έχει πα-

ρατηρηθεί  πως σε κύτταρα ανθεκτικά στην ταμοξιφαίνη εμφανίζεται αυξημένη μετανά-

στευση των πυρηνικών υποδοχέων στη μεμβράνη, η οποία όμως σε συνθήκες στέρησης 

οιστρογόνων δεν υφίσταται (Yue et al., 2007). Αυτές όμως οι μη γενωμικές δράσεις δεν 

μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στη μετανάστευση των υποδοχέων, καθώς απαραί-
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τητη κρίνεται η συνυπολόγηση των μορίων που δρούν συνεπικουρικά στα φαινόμενα αυτά 

όπως είναι η c-Src, η FAK, η MNAR και η στρατίνη. Όντως η αναστολή των μορίων αυτών 

επαναφέρει την ευαισθησία στην ταμοξιφαίνη.  
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Πνεύμονας 

 

Ανατομία πνεύμονα  

 

Το αναπνευστικό σύστημα περιλαμβάνει τους πνεύμονες και ένα  σύστημα αυλών, που 

συνδέουν τις περιοχές ανταλλαγής αερίων με το εξωτερικό περιβάλλον. Επιπλέον, ένας μη-

χανισμός αερισμού που απαρτίζεται από τη θωρακική κοιλότητα, τους μεσοπλεύριους μυς, 

το διάφραγμα και τον ελαστικό ιστό των πνευμόνων, παίζει σημαντικό ρόλο στην κίνηση 

του αέρα διαμέσου του μεταφορικού και αναπνευστικού τμήματος των πνευμόνων (Parkin 

et al., 2005; Townsend et al., 2012). Το αναπνευστικό σύστημα συνηθίζεται να διαιρείται σε 

2 κύριες περιοχές: μια μεταφορική μοίρα που αποτελείται από τη ρινική κοιλότητα, το ρι-

νοφάρυγγα, το λάρυγγα, την τραχεία, τους βρόγχους, τα βρογχιόλια και τα τελικά βρογχιό-

λια και μια αναπνευστική μοίρα (όπου γίνεται ανταλλαγή αερίων) και απαρτίζεται από τα 

αναπνευστικά βρογχιόλια, τους κυψελιδικούς πόρους και τις κυψελίδες. Οι κυψελίδες είναι 

εξειδικευμένες σπογγοειδείς δομές που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των πνευμόνων. 

Στην περιοχή αυτή εδώ το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα ανταλλάσσονται μεταξύ 

του εισπνεόμενου αέρα και του αίματος· αυτή αποτελεί την κύρια λειτουργία των πνευμό-

νων. Το μεταφορικό τμήμα των διαφόρων αυλών εξυπηρετεί δύο κύριες λειτουργίες:  1) 

παρέχει ένα πέρασμα μέσα από το οποίο ο αέρας κυκλοφορεί προς και από τους πνεύμο-

νες και 2) εξασφαλίζει τον κλιματισμό του αναπνεόμενου αέρα. Η μεταφορική μοίρα είναι 

εξοπλισμένη με ένα συνδυασμό χόνδρων, ελαστικών και λείων μυϊκών ινών (Chamness et 

al., 1973; Parkin et al., 2005). Τόσο η μεταφορική όσο και η αναπνευστική μοίρα είναι 

πλούσια σε ελαστικές ίνες, που εξασφαλίζουν σε αυτές τις δομές ελαστικότητα και τις επι-

τρέπουν να επανέλθει στον συγκεκριμένο όγκο και σχήμα της, μετά τη διάταση. 

Αναπνευστικό επιθήλιο   

Το μεγαλύτερο μέρος της μεταφορικής μοίρας καλύπτεται από ψευδοπολύστοιβο κυλιν-

δρικό κροσσωτό επιθήλιο που περιέχει ένα μεγάλο πληθυσμό καλυκοειδών κυττάρων. Βα-

θύτερα στο βρογχικό δέντρο, αυτός ο επιθηλιακός κυτταρικός πληθυσμός τροποποιείται 

καθώς το επιθήλιο υφίσταται μετάπτωση σε μονόστοιβο επιθήλιο.  

Στο μέτρο που οι βρόγχοι υποδιαιρούνται σε βρογχιόλια, η οργάνωση του ψευδοπολύστοι-

βου επιθηλίου μεταβάλλεται σε απλό κυλινδρικό επιθήλιο, το οποίο παρακάτω στα πιο μι-

κρά (τελικά) βρογχιόλια, θα περιοριστεί  σε μονόστοιβο κυβοειδές επιθήλιο (Michael.H.Ros) 

(Janqueira, 2002). Τα πολυάριθμα καλυκοειδή κύτταρα σταδιακά μειώνονται στους μικρό-

τερους  βρόγχους και απουσιάζουν τελείως από το επιθήλιο των τελικών βρογχιολίων. Είναι 
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σημαντικό να σημειωθεί ότι τα κροσσωτά κύτταρα, τα οποία συνοδεύουν τα καλυκοειδή 

κύτταρα, συνεχίζουν μέσα στα λεπτότερα βρογχιόλια, παρά την απουσία των καλυκοειδών 

κυττάρων. Η παρουσία των κροσσωτών κυττάρων πέρα από τα καλυκοειδή κύτταρα χρησι-

μεύει στο να εμποδίσει τη βλέννα να συσσωρεύεται στο αναπνευστικό τμήμα του συστή-

ματος(Stevens, 1997). 

 Η επιφανειακή βλέννα, η οποία αιχμαλωτίζει σωματίδια ύλης και απορροφά υδατοδιαλυτά 

αέρια (π.χ  SΟR2R  και ΟR3R), επιπλέει πάνω στην υποκείμενη διαλυτή φάση. Η διαλυτή αυτή 

φάση εκκρίνεται από ορογόνους αδένες που βρίσκονται στο χόριο. Οι κροσσοί αυτού του 

επιθηλίου κινούν την περισσότερο ρευστή, διαλυτή φάση, μαζί με την υπερκείμενη στοιβά-

δα βλέννας προς τη στοματική κοιλότητα. Εκεί αυτή η βλέννα είτε καταλήγει στο στόμαχο, 

είτε αποβάλλεται με απόχρεμψη. Εκτός από την κατακράτηση σωματιδίων και ρύπων, η 

βλεννογόνος και η ορογόνος στοιβάδα χρησιμεύουν επίσης στον  κορεσμό του αναπνεόμε-

νου αέρα με υδρατμούς (Kumar V). 

 

UΕικόνα 6 U: Εικόνα από οπτικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο του φυσιολογικού αναπνευστικού βρογχιολίου 

Το τυπικό αναπνευστικό επιθήλιο όπως φαίνεται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (Εικόνα 6) 

απαρτίζεται από έξι είδη κυττάρων. Τα  κυλινδρικά κροσσωτά κύτταρα είναι τα πιο άφθονα. 

Κάθε κύτταρο έχει περίπου 300 κροσσούς στην κορυφαία επιφάνεια. Κάτω από τους κροσ-

σούς εκτός από τα βασικά σωμάτια υπάρχουν πολυάριθμα μικρά μιτοχόνδρια τα οποία πα-

ράγουν τα απαραίτητα ΑΤΡ που χρειάζονται για την κίνηση των κροσσών. Ακολουθούν σε 

αφθονία τα βλεννώδη καλυκοειδή κύτταρα. Το κορυφαίο τμήμα αυτών των κυττάρων πε-

ριέχει σταγονίδια βλέννας, πλούσιας σε 14 πολυσακχαρίτες. Άλλα κυλινδρικά κύτταρα είναι 

γνωστά σαν ψηκτροειδή κύτταρα, λόγω των πολυάριθμων μικρολαχνών που υπάρχουν 

στην κορυφαία επιφάνειά τους. Τα ψηκτροειδή κύτταρα έχουν απαγωγές νευρικές απολή-

ξεις στη βασική τους επιφάνεια και θεωρούνται αισθητικοί υποδοχείς. Τα βασικά κύτταρα 
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είναι μικρά σφαιρικά κύτταρα που στηρίζονται στο βασικό υμένα, αλλά δεν εκτείνονται 

στην επιφάνεια του αυλού του επιθηλίου. Αυτά τα κύτταρα πιστεύεται ότι είναι γενεσιουρ-

γά βλαστικά κύτταρα που υφίστανται μίτωση και κατά συνέπεια διαφοροποιούνται σε άλλα 

είδη κυττάρων. Άλλη μορφή κυττάρων είναι το μικρό κοκκιώδες κύτταρο, που μοιάζει με τα 

βασικά κύτταρα εκτός από το ότι περιέχει πολυάριθμα κοκκία διαμέτρου 100-300 nm με 

πυκνό κεντρικό σημείο (Michael.H.Ros). Ιστοχημικές μελέτες έδειξαν ότι αυτά τα κύτταρα 

ανήκουν στον πληθυσμό των κυττάρων του διάχυτου νευροενδοκρινικού συστήματος. Αυτά 

τα κοκκιώδη κύτταρα λειτουργούν σαν δραστικοί παράγοντες στην ολοκλήρωση της διαδι-

κασίας έκκρισης βλέννας και ορού. Όλα τα κύτταρα του ψευδοπολύστοιβου κυλινδρικού 

κροσσωτού επιθηλίου αγγίζουν τη βασική στοιβάδα. Τέλος υπάρχει και ένας έκτος τύπος 

κυττάρου που συναντάται στα τελικά βρογχιόλια, το κύτταρο Clara. Αυτά τα κύτταρα δε φέ-

ρουν κροσσούς στην επιφάνειά τους, φαίνεται ότι είναι εκκριτικά κύτταρα και υποκαθι-

στούν τα καλυκοειδή κύτταρα που βρίσκονται στα πιο κοντινά βρογχιόλια(Janqueira, 2002). 

Νεοπλάσματα  του Πνεύμονα 
 

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι προς το παρόν ο πιο συχνά διαγνωσθείς σοβαρός καρκίνος 

σε όλο τον κόσμο, και η πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως. Περισσότεροι 

από 35.000 θάνατοι αναφέρθηκαν το περασμένο έτος από καρκίνο του πνεύμονα στη Με-

γάλη Βρετανία(Stabile et al., 2012). Τα πνευμονικά καρκινώματα, όμοια με τους καρκίνους 

σε άλλες θέσεις, προκύπτουν από διαδοχική συνάθροιση γενετικών ανωμαλιών που μετα-

μορφώνουν το καλοήθες βρογχικό επιθήλιο σε νεοπλαστικό ιστό. Αντίθετα με άλλους καρ-

κίνους, η κύρια περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλεί τη γενετική βλάβη είναι γνωστή: 

Το πιο γνωστό πνευμονικό καρκινογόνο είναι το κάπνισμα. Ο καρκίνος του πνεύμονα συμ-

βαίνει συχνότερα σε ηλικίες μεταξύ των 40 και 70 ετών, με μέγιστη επίπτωση στα 50 ή τα 

εξήντα έτη. Μόνο το 2% όλων των περιπτώσεων εμφανίζεται πριν την ηλικία των 40 ετών. 

 Το βρογχογενές καρκίνωμα αποτελεί τον συχνότερα εμφανιζόμενο πνευμονικό όγκο, ενώ, 

συγκριτικά, οι καλοήθεις όγκοι του πνεύμονα είναι σπάνιοι. Τα πρωτοπαθή καρκινώματα 

σε άλλα όργανα, ιδίως σε μαστό, νεφρό, μήτρα, ωοθήκες, όρχεις και θυρεοειδή, μπορούν 

επίσης να δώσουν μεταστάσεις στον πνεύμονα, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις οστεογε-

νούς ή άλλου σαρκώματος. Οι βρογχογενείς όγκοι αντιπροσωπεύουν επίσης την συχνότερη 

αιτία απόφραξης μεγάλου βρόγχου (Boon). 
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Το κάπνισμα αποτελεί το σημαντικότερο εκλυτικό παράγοντα καρκίνου του πνεύμονα. Θε-

ωρείται άμεσα υπεύθυνο για το 90% τουλάχιστον των πνευμονικών καρκίνων, ενώ ο κίνδυ-

νος είναι ευθέως ανάλογος του αριθμού των τσιγάρων και του ποσοστού πίσσας που πε-

ριέχουν (Stabile et al., 2012). Για παράδειγμα, το ποσοστό των θανάτων απ’ τη νόσο στους 

μανιώδεις καπνιστές είναι 40 φορές μεγαλύτερο απ’ το αντίστοιχο στους μη καπνίζοντες. Οι 

επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος είναι δυσκολότερο να υπολογιστούν, αλλά εσχά-

τως υποστηρίζεται ότι αυτό ευθύνεται για το 5% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα. 

Η επίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα είναι επίσης ελαφρώς υψηλότερη στους κατοίκους 

των αστικών σε σχέση με τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών. Αυτό μπορεί να απεικο-

νίζει διαφορές στο βαθμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή στο εργασιακό περιβάλλον, εφό-

σον έχει βρεθεί σημαντικός αριθμός βιομηχανικών πρώτων υλών (αμίαντος, βηρύλλιο, 

κάδμιο, χρώμιο) που σχετίζονται άμεσα με το καρκίνο του πνεύμονα (Boon). 

Ο καρκίνος του πνεύμονα εμφανίζεται συχνότερα στο δεξί παρά στον αριστερό λοβό, κα-

θώς επίσης και στους άνω λοβούς, συγκριτικά με τους κάτω. Ασθενείς με καρκίνο του 

πνεύμονα έχουν μεγάλη πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο στο ανώτερο αναπνευστικό, 

στη στοματική κοιλότητα, στον οισοφάγο και στα νεφρά πιθανώς λόγω των επιπτώσεων 

του καπνίσματος. Λειτουργικά τώρα, το καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα (ακανθοκυτταρι-

κό), το μεγαλοκυτταρικό κυτταρικό καρκίνωμα και το αδενοκαρκίνωμα ομαδοποιούνται 

υπό την ονομασία μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα και αποτελούν το 80% όλων των νεοπλα-

σιών του πνεύμονα. Κάποιες μοριακές βλάβες είναι ίδιες και στους δύο τύπους (μικροκυτ-

ταρικό και μη μικροκυτταρικό), ενώ κάποιες άλλες είναι σχετικά ειδικές. Τα κυρίαρχα γονί-

δια τα οποία εμπλέκονται στο καρκίνο του πνεύμονα περιλαμβάνουν το c-MYC, το K-RAS, το 

EGFR, και το HER-2/neu (Boon; Carey et al., 2007). Τα συνήθη διαγεγραμμένα ή απενεργο-

ποιημένα ογκοκατασταλτικά γονίδια περιλαμβάνουν το p53, το RB και πολλαπλές θέσεις 

στο χρωμόσωμα 3p. Οι μεταλλάξεις του p53 είναι συχνές και στα μικροκυτταρικά και στα 

μη μικροκυτταρικά καρκινώματα. Αντίθετα οι μικροκυτταρικοί καρκίνοι φιλοξενούν συχνό-

τερα μεταλλάξεις στο c-MYC και το RB, ενώ οι μη μικροκυτταρικοί όγκοι σχετίζονται με με-

ταλλάξεις στο RAS (Carey et al., 2007). 

Η επίπτωση του βρογχογενούς καρκινώματος αυξήθηκε δραματικά στη διάρκεια του εικο-

στού αιώνα και σήμερα αποτελεί την συνηθέστερη θανατηφόρο κακοήθεια στις ανεπτυγ-

μένες χώρες, με αυξανόμενη συχνότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς διαδίδεται η 

συνήθεια του καπνίσματος. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι υπεύθυνος για περισσότερους 

από το 50% των θανάτων λόγω κακοήθειας στους άρρενες και  επίπτωση των θανάτων από 
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καρκίνο του πνεύμονα αναμένεται να αυξηθεί στα επόμενα 10 χρόνια, με αυξανόμενο ρυθ-

μό πνευμονικών καρκίνων μη σχετιζόμενων με το κάπνισμα. 

Τα βρογχογενή καρκινώματα προέρχονται από το βρογχικό επιθήλιο ή τους βλεννογόνους 

αδένες. Οι συνηθέστεροι κυτταρικοί τύποι είναι (Πίνακας 1): 

UΠίνακας 1: 

Συνήθεις Κυτταρικοί Τύποι  Βρογχογενούς  Καρκινώματος 

UΚυτταρικός Τύπος            

                                                     

 

% 

Α. Μη Μικροκυτταρικός   

Πλακώδες   35% 

Αδενοκαρκίνωμα  30% 

Μεγαλοκυτταρικό         20% 

Β. Μικροκυτταρικό 15% 

  

  

 

UΕικόνα 7: U  Ιστολογική εικόνα 

 α.Αδενοκαρκίνωμα,  

β.Πλακώδες καρκίνωμα,  

γ.Μικροκυτταρικό καρκίνωμα 

δ. Μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα  

 

 

 

Στον καρκίνο του πνεύμονα ακόμα και ένας μικρός όγκος είναι ικανός να προκαλέσει εκτε-

ταμένες μεταστάσεις και αυτό είναι χαρακτηριστικό του  μικροκυτταρικού τύπου καρκίνων 

του πνεύμονα. 

α

      
α 

β

      
α 

γ

      
α 

δ

      
α 
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Ο πνεύμονας είναι η πιο συχνή εντόπιση μεταστατικών νεοπλασμάτων. Τα καρκινώματα και 

τα σαρκώματα που προκύπτουν οπουδήποτε στο σώμα, μπορεί να εξαπλωθούν οπουδήπο-

τε στους πνεύμονες μέσω του αίματος ή των λεμφαγγείων ή κατά συνέχεια του ιστού. Η 

ανάπτυξη των τελευταίων μέσα στους πνεύμονες συμβαίνει συχνότερα με τα οισοφαγικά 

καρκινώματα και τα λεμφώματα του (Ramzi S. Cotran, 1999). Οι αιματογενείς μεταστάσεις 

στο πνεύμονα μπορεί να προέλθουν από πολλούς διαφορετικούς πρωτοπαθείς όγκους. Οι 

δευτεροπαθείς αυτές εστίες είναι συνήθως πολλαπλές και αμφιτερόπλευρες. Συχνά δεν 

προκαλούν συμπτώματα από το αναπνευστικό και η διάγνωση τίθεται με ακτινολογικές 

εξετάσεις. Η δύσπνοια μπορεί να είναι το μόνο σύμπτωμα σε περιπτώσεις σημαντικού 

βαθμού αντικατάστασης του φυσιολογικού πνευμονικού ιστού από το μεταστατικό όγκο.  

Καρκίνος του Πνεύμονα και Ορμονικοί Παράγοντες  
 

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι σήμερα η συχνότερη κακοήθεια  και αποτελεί την κύρια 

αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως - αυτό βέβαια ποικίλλει σημαντικά μεταξύ γεω-

γραφικών περιοχών και διακριτών πληθυσμών (Chamness et al., 1973). Από το 1970, η συ-

χνότητα  έχει τροποποιηθεί, όμως παρόλα αυτά ένα σημαντικό ποσοστό θανάτου εξακο-

λουθεί να υφίσταται. Έχει βρεθεί μια σημαντική φυλετική διαφορά, συμπεριλαμβανομένου 

του επιπολασμού του, του ιστολογικού τύπου, της πιθανότητας μετάλλαξης, και της πρό-

γνωσης. Τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα ανάμεσα στους άντρες είτε μειώ-

νονται είτε παραμένουν σταθερά, ενώ μια αύξηση έχει παρατηρηθεί στις γυναίκες. Οι γυ-

ναίκες κατά κύριο λόγο προσβάλλονται από αδενοκαρκινώματα, ενώ οι άντρες από πλακώ-

δη και νευροενδοκρινή καρκινώματα (Chamness et al., 1973; Edwards et al., 1980).  

Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό υποδηλώνει μια πιθανή ευαισθησία του καρκίνου του 

πνεύμονα  σε ρύθμιση από φυλοστεροειδείς ορμόνες, εκτός βέβαια από την καθιερωμένη 

επικράτηση παραγόντων όπως το ιστορικό καπνίσματος του πάσχοντα, και την έκθεση του 

σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (Edwards et al., 1980).  

Επιπλέον στις γυναίκες έχει παρατηρηθεί καλύτερη πρόγνωση της νόσου, καθώς και καλύ-

τερη ανταπόκριση στην χειρουργική επέμβαση και εν συνεχεία στη φαρμακευτική θερα-

πεία. Ένας λοιπόν πιθανός συσχετισμός, των στεροειδών ορμονών  στο καρκίνο του πνεύ-

μονα θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, εν όψει της υποκατάστασης των ήδη διαθέσιμων θε-

ραπειών από νέες ορμονοθεραπείες (Chamness et al., 1973). 
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Οι πιο προφανείς βιολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι οι ορμονικές δι-

αφορές (Kiyohara, 2010). Η αύξηση των ποσοστών του καρκίνου του πνεύμονα στις γυναί-

κες, καθώς επίσης και η αυξημένη ευαισθησία τους στις βλαβερές συνέπειες του καπνού 

του τσιγάρου συγκριτικά με τους άνδρες, ενισχύει την  υπόθεση πως οι γυναικείες φυλετι-

κές στεροειδείς ορμόνες  σχετίζονται με την καρκινογένεση στο πνεύμονα (Townsend et al., 

2012). 

Η σημασία των βιολογικών λειτουργιών των οιστρογόνων και των υποδοχέων τους στα όρ-

γανα του αναπαραγωγικού συστήματος  έχει κατανοηθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες. Πρό-

σφατα επιβεβαιώθηκε πως η βιολογική δραστηριότητα των οιστρογόνων δεν περιορίζεται 

μόνο σε αυτά τα όργανα, αλλά ότι υπάρχει και έντονη επίδραση των οιστρογόνων και σε 

όργανα που δεν θεωρούνται να είναι κάτω από ορμονικές επιδράσεις. Στον πνεύμονα, ο 

ERβ έχει υψηλά επίπεδα έκφρασης στα πνευμονοκύτταρα καθώς επίσης και στα βρογχικά 

επιθηλιακά κύτταρα και είναι απαραίτητος για την διατήρηση του πνευμονικού παρεγχύ-

ματος.  Η απώλεια του ERβ σε ποντίκια knockout έχει οδηγήσει στη ανάπτυξη ανωμαλιών 

στη δομή του πνεύμονα και σε συστηματική υποξία(Morani et al., 2006) . Άλλες μελέτες σε 

ποντίκια με ατελή ER έχουν δείξει πως ο ERα συμμετέχει στον προσδιορισμό του αριθμού 

των κυψελίδων, ενώ ο ERβ επηρεάζει την ελαστική επαναφορά των πνευμονικών 

ιστών(Carey et al., 2007). 

 Έκφραση του υποδοχέα οιστρογόνων στον καρκίνο του πνεύμονα 

Δεδομένης της αυξημένης κατανόησης της οιστρογονικής επίδρασης στη φυσιολογία του 

υγιούς πνεύμονα, και της επιδημιολογικής παρατήρησης των υψηλών ποσοστών των μη 

καπνιστών στις γυναίκες με καρκίνο του πνεύμονα, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 

διερεύνηση του ρόλου των οιστρογόνων σε αυτή τη νόσο. Η εξέταση των οιστρογονικών 

υποδοχέων σε πνευμονικούς καρκινικούς ιστούς έχει ξεκινήσει  από το 1980 με τις πρώτες 

αναφορές από τους  Beatle και συνεργάτες, οι οποίοι εξέτασαν τη συχνότητα έκφρασης των 

υποδοχέων στεροειδών ορμονών σε 55 μη μικροκυτταρικά (NSCLC) δείγματα όγκων. Βρέ-

θηκε 30% έκφραση του ER  σε υγιές πνευμονικό παρέγχυμα, καθώς και μια παρόμοια έκ-

φραση σε πλακώδες και αδενοκυτταρικό καρκίνωμα (Beattie et al., 1985). Παρά τον μικρό 

αριθμό δειγμάτων αυτής της μελέτης, προέκυψε μία πρώτη ένδειξη της έκφρασης υποδο-

χέων οιστρογόνων στον καρκίνο του πνεύμονα, και ενίσχυσε την υπόθεση ότι οι υποδοχείς 

αυτοί μπορούν να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο στη καρκινογένεση του οργάνου αυτού.  

Από τότε, πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί, με σκοπό την αξιολόγηση της έκφρασης των ορ-

μονικών υποδοχέων, και η πλειοψηφία αυτών χρησιμοποίησε ανοσοϊστοχημικές μεθόδους.  
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Αυτό επέτρεψε τον καθορισμό των υποτύπων των υποδοχέων (ERα , ERβ) καθώς επίσης και 

τον εντοπισμό της έκφρασής τους είτε πυρηνικά είτε κυτταροπλασματικά. Παρά ταύτα, η 

παρουσία των υποδοχέων ER και κυρίως του ERα σε ανθρώπινους καρκίνους του πνεύμο-

να, αποτελούσε για χρόνια ένα αμφιλεγόμενο θέμα, με άλλες μελέτες να καταδεικνύουν 

μεγάλα ποσοστά θετικότητας, ενώ άλλες μελέτες να υποστηρίζουν το αντίθετο (Gallo et al., 

2012). Συγκριτικά στοιχεία της έκφρασης των ER υποδοχέων σε καρκινικές σειρές μαστού 

(ΜCF-7) σε σχέση με καρκινικές σειρές πνεύμονα (H23, 91T), αποδεικνύουν, πως, ενώ το 

πλήρες μήκος των υποδοχέων ERα παρατηρείται σε καρκινικές σειρές μαστού, στις αντί-

στοιχες σειρές πνεύμονα εκτίθεται μόνο ένα μικρό κομμάτι από το συνολικό υποδοχέα, και 

εκφράζονται περισσότερο ισομορφές των υποδοχέων.  Στις πνευμονικές καρκινικές κυττα-

ρικές σειρές τώρα, έχουν παρατηρηθεί τόσο υποδοχείς σε ολόκληρο το μήκος τους όσο και 

παραλλαγές των υποδοχέων (Stabile and Siegfried, 2004). Σε αρκετές από τις πρώτες μελέ-

τες που είχαν διεξαχθεί είχε αναφερθεί έκφραση του ERα υποδοχέα σε νεοπλασίες του 

πνεύμονα χρησιμοποιώντας αντισώματα τα οποία βρίσκουν εφαρμογή κυρίως σε καρκινι-

κές σειρές μαστού. Συνεπώς, εάν τα αντισώματα στόχευαν επιτόπους απόντες σε παραλλα-

γές υποτύπων των υποδοχέων που βρίσκονται σε νεοπλασίες του πνεύμονα, τότε θα μπο-

ρούσαν να υπάρχουν ψευδώς αρνητικά ευρήματα.  
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Ερευνητικός στόχος 
 

Στόχος αυτή της εργασίας είναι η μελέτη  του ρόλου των υποδοχέων των οιστρογόνων σε 

περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα και η διερεύνηση του πιθανού διαφορικού προτύπου 

έκφρασης και δράσης σε άντρες και γυναίκες.  Λόγω της πολυπλοκότητας και της εγγενούς 

ποικολομορφίας, τόσο των ισομορφών των υποδοχέων στεροειδών και των δράσεων που 

εκκινόνται από αυτούς, αλλά και των καρκινωμάτων του πνεύμονα, η μελέτη μας, στην πα-

ρούσα φάση, αφορά την έκφραση των υποδοχέων σε ιστικό επίπεδο. 

Αναλυτικότερα, στο παρόν προτόκολλο δίδεται έμφαση: 

Στην ανίχνευση των υποδοχέων και οιστρογόνων σε κλινικά δείγματα ασθενών, σε 

ιστικές μικροσυστοιχίες (TMAs, Tissue MicroArrays).  

στην ανίχνευση ισοτύπων των υποδοχέων οιστρογόνων. Συγκεκριμένα θα ελεγ-

χθούν: 

o Για τους υποδοχείς οιστρογόνων, οι ισομορφές ERα & ERβ, καθώς και οι 

μορφές του ERα που προέρχονται από εναλλακτική μεταγραφή του γονιδί-

ου, ERα36 και ERα46. 

 

Απώτερος σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι,  μέσω της χαρτογράφησης της έκφρασης 

των υποδοχέων οιστρογόνων, η πιθανή κατανόηση και ανάδειξη μηχανισμών δράσης των 

στεροειδών ορμονών που θα μπορούσαν να εμπλακούν στην επιβίωση του συχνότερου 

νεοπλάσματος και την πιθανή αξιοποίηση τους για μελλοντική χρήση ως στοχευμένων θε-

ραπευτικών στόχων. 
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Υλικά και Μέθοδοι 

 

Υλικά και συσκευές 
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία χρησιμοποιήθηκαν: 

Α. χημικές ουσίες και διαλύτες   

 Απόλυτη Αιθανόλη 100% 

 Αιθανόλη, σε αραιώσεις 96%, 80% και 70% 

 Ξυλόλη  

 Διάλυμα φορμόλης (Φορμαλίνη) 10% 

 Αιματοξυλίνη Harris 

 Ηωσίνη 

 Παραφίνη εμπλουστισμένη με κερί μέλισσας 

 Καψίδια εγκλεισμού ιστών 

 Αλβουμίνη ορού βοός (Bovine Serum Albumin, BSA) 

 Γλυκερόλη  

 Οιστραδιόλη BSA-FITC 

 BSA-FITC 

 ICI 182,780 74Tα4T,174Tβ 4T-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropent yl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-

triene-3,17-diol (αναστολέας ενδοκυττάριου υποδοχέα οιστρογόνων) 

 Tris-HCl 

 Ρυθμιστικό διάλυμα TBS (pH=7,4) 

 Ρυθμιστικό διάλυμα EDTA (pH=9) 

 Αμμωνία 

 Ρυθμιστικό διάλυμα Κιτρικό (pH=6)  

 Edelan (υλικό κάλυψης) 

 

Β. Αντιδραστήρια 

 Kit ανοσοιστοχημικής μεθόδου Ultra Vision LP Detection System : HRP Polymer 

Quanto (Thermo Scientific , Cheshire, UK)  

 Aντισώματα (βλ. Πίνακα 2) 

 Διαμινοβενζιδίνη (DAB)-χρωμογόνο 

 DAPI 
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Γ. Συσκευές 

 

 Επωαστικός Κλίβανος σταθερής θερμοκρασίας και COR2 

 Απαγωγός νηματικής ροής  

 Μικροσκόπιο ορατού φωτός και φθορισμού (Olympus, Japan). 

 Αντικειμενοφόρους πλάκες Superfrost Gold Plus 76x26mm  

 Kαλυπτρίδες 22x22mm (SUPERIOR, Germany) 

 Υδατόλουτρο Precitherm PFV 

 Μικροσκόπιο Συνεστίασης (Leica TCS SP confocal scanner system, Leica) 

 TMA Master (3DHISTECH, Hungary)   

 

Δ. Ανθρώπινα ιστολογικά δείγματα 

 200 περιστατικά ασθενών και των δυο φύλων, με διαφορετικό ιστορικό 

καπνίσματος, που διαγνώστηκαν με Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα, από το 

αρχειακό υλικό του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά – Μεταξά. 

 

Μέθοδοι 

 

Οπτική μικροσκοπία 
 

Μικροσκοπική εξέταση δειγμάτων σε πραγματικές μεγεθύνσεις έως 500 (ψηφιακές έως 

5000) με δυνατότητες φωτεινού ή σκοτεινού πεδίου και προσπίπτουσας ή διερχόμενης δέ-

σμης. Υπάρχει επίσης δυνατότητα ψηφιακής λήψης και αποθήκευσης φωτογραφιών και 

λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας τους για την ποσοτική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών 

τους. 

 

Συνεστιακή Μικροσκοπία 
Αντίθετα με το κλασσικό τρόπο φωτισμού και παρατήρησης που γίνεται στο κοινό 

μικροσκόπιο,η συνεστιακή μικροσκοπία στηρίζεται στο γεγονός ότι ο φωτισμός και η 

παρατήρηση είναι περιορισμένα σε ένα σημείο του παρασκευάσματος. Το σημαντικότερο 
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πλεονέκτημα του συνεστιακού μικροσκοπίου είναι ότι σε αυτό ελλατώνονται κατά πολύ τα 

μηνύματα από τα μη εστιασμένα σημεία του παρασκεύασματος με αποτέλεσμα να 

ενισχύεται η αντίθεση (contrast) του παρασκευάσματος 

 

                  

U Εικόνα 8U:Αριστερά, αρχή συνεστιακής μικροσκοπίας. Δεξιά, ανοσοφθορισμός, έναντι υποδοχέα οιστρογόνων 

ERα36. Μεμβρανική εντόπιση σε καρκίνωμα μαστού. Πολυκλωνικό αντίσωμα έναντι ERα36, χρωμοφόρο  

Fluorescein isothiocyanate (FITC). 

 

Δημιουργία Ιστικών Μικροσυστοιχιών (ΤΜΑs) 
 

Επανεξετάστηκαν και επιλέχθηκαν περιστατικά Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου Πνεύμονα 

αδενοκαρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό). Κριτήρια επιλογής ήταν η διαθεσιμότητα υλικού και 

κλινικών πληροφοριών. Από κάθε περίπτωση έγινε επιλογή των πιο αντιπροσωπευτικών 

κύβου παραφίνης καρκινώματος και μη καρκινικού ιστού. Από αυτούς έγινε λήψη τριών 

«πυρήνων» (dots) για να ικανοποιηθεί η επαναληψιμότητα των ευρημάτων μας, αλλά και η 

ποικιλότητα που συναντάται ακόμη κι εντός του ιδίου νεοπλάσματος. Στη συνέχεια οι κύ-

βοι-δότες και οι αντίστοιχες τομές αιματοξυλίνης-ηωσίνης επανεπεξεργάστηκαν στο ΤΜΑ 

Μaster, όπου σαρώθηκαν κι εν συνεχεία έγινε λήψη  των «πυρήνων», διαμέτρου 0.4 mm, 

οι οποίοι και τελικά τοποθετήθηκαν σε νέους κύβους από μαλακής σύστασης παραφίνη, 

εμπλουτισμένη με κερί μέλισσας. Η τελευταία, εξασφαλίζει βελτιωμένη λήψη τομών παρέ-

χοντας τη μέγιστη προστασία στα πολλαπλά δείγματα μικρής διαμέτρου. Έτσι προέκυψαν 

κύβοι παραφίνης με καρκινώματα και οι αντίστοιχοι με μη καρκινικό παρέγχυμα από τους 

ίδιους ασθενείς. Τελικά, χρησιμοποιήσαμε 10 τομές πάχους 3 μm που τοποθετήκαν σε 

προφορτισμένες αντικειμε-νοφόρους πλάκες. Από αυτές, μια χρώστηκε με αιματοξυλίνη-
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ηωσίνη και οι λοιπές, χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη με ανοσοιστοχημεία και 

φθοριωμένα ανάλογα. 

Η δημιουργία Ιστικών Μικροσυστοιχιών παρέχει τη δυνατότητα μελέτης πολλαπλών ιστών 

στην ίδια τομή, εξασφαλίζοντας τη μεγιστοποίηση της παρεχόμενης πληροφορίας, εξοικο-

νομώντας παράλληλα ιστούς, αλλά και τα αναγκαία αντιδραστήρια. 

Ιστοχημεία 
Σε αυτή την τεχνική εργαστήκαμε με μονιμοποιημένα σε φορμόλη και εγκλεισμένα σε πα-

ραφίνη ιστικά δείγματα. Με τη χρήση μικροτόμου παρασκευάστηκαν τομές , οι οποίες κα-

θηλώθηκαν σε αντικειμενοφόρους πλάκες και παρέμειναν σε θερμοκρασία 56°C όλη τη νύ-

χτα. Προκειμένου οι τομές παραφίνης να μελετηθούν μικροσκοπικά, πραγματοποιήθηκε η 

χρώση τους με αιματοξυλίνη και ηωσίνη. Η χρώση αιματοξυλίνης εντοπίζεται πυρηνικά, 

ενώ η ηωσίνη παράγει κυτταροπλασματική χρώση. Αρχικά έγινε αποπαραφίνωση των το-

μών σε διάλυμα ξυλόλης, ενώ ακολούθησε σταδιακή ενυδάτωση των ιστών σε κατιούσα 

συγκέντρωση αιθανόλης. Αυτό ήταν απαραίτητο, αφού οι χρωστικές που χρησιμοποιήθη-

καν ήταν με την μορφή υδάτινων διαλυμάτων. Κατόπιν οι τομές εμβαπτίστηκαν σε διάλυμα 

αιματοξυλίνης και αφού εκπλύθυκαν σε νερό και οξυνισμένη αλκοόλη, εμβαπτίστηκαν σε 

διάλυμα ηωσίνης. Ακολούθως οι τομές αφυδατώθηκαν σε ανιούσα συγκέντρωση αιθανό-

λης και αφού απομακρύνθηκε και η αλκοόλη με εμβάπτιση σε διάλυμα ξυλόλης, πραγμα-

τοποιήθηκε επικάλυψη των τομών με καλυπτρίδες. Τέλος, οι τομές παρατηρήθηκαν με ο-

πτικό μικροσκόπιο τύπου Nikon. Τα βασεόφιλα στοιχεία των κυττάρων (πυρήνες, γλυκοζα-

μινογλυκάνες) χρωματίστηκαν με αιματοξυλίνη ( μπλε ή μωβ χρώμα), ενώ τα οξύφιλα κυτ-

ταροπλασματικά συστατικά χρωματίστηκαν με ηωσίνη (ρόδινο χρώμα). 

Ανοσοϊστοχημεία 
Ανοσοϊστοχημεία ονομάζεται η εργαστηριακή τεχνική στην οποία συνδυάζεται η ιστολογική 

παρατήρηση με την διακριτική ικανότητα των αντισωμάτων. Η αρχή της ανοσοϊστοχημικής 

ανιχνεύσεως ενός αντιγόνου, βασίζεται στην 1) σύνδεση του αντιγόνου με ένα ειδικό (μο-

νοκλωνικό αντίσωμα ή πολυκλωνικό αντιορό) και 2) στην σύνδεση ενός δεύτερου αντισώ-

ματος, το οποίο αναγνωρίζει την Fab περιοχή του πρώτου αντισώματος. Το δεύτερο αυτό 

αντίσωμα είναι προσδεδεμένο σε ένα μόριο αλκαλικής φωσφατάσης, υπεροξειδάσης ή 

φθοριοχρώματος. Η προσθήκη του αντίστοιχου υποστρώματος στις δύο πρώτες περιπτώ-

σεις ή η παρατήρηση σε συγκεκριμένο μήκος κύματος διεγέρσεως στην δεύτερη, παράγει 

ειδικό χρώμα το οποίο είναι ανάλογο της συγκεντρώσεως του πρώτου αντισώματος και κα-

τά συνέπεια του αντιγόνου.  
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Τα δύο είδη αντισωμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω και χρησιμοποιούνται κατά τη δι-

αδικασία της ανοσοιστοχημείας έχουν τα ακόλουθα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: 

 Τα πολυκλωνικά αντισώματα περιέχουν ένα μίγμα αντισωμάτων με υψηλή συγγέ-

νεια για διαφορετικούς επιτόπους του αντιγόνου. Χρησιμοποιούνται ευρέως στα 

εργαστήρια καθώς είναι εύκολο να παραχθούν και το κόστος αγοράς τους είναι αρ-

κετά χαμηλό.  Προέρχονται από οργανισμούς όπως είναι π.χ. το κουνέλι, το ινδικό 

χοιρίδιο, η αίγα ή από πρόβατο. Όμως ένα μειονέκτημά τους σε σχέση με τα μονο-

κλωνικά αντισώματα είναι πως είναι λιγότερο ειδικά.  

 Τα μονοκλωνικά αντισώματα περιέχουν ένα αντιγονικό τύπο είναι ιδιατέρως καθα-

ρά και συγκεκριμένα για ένα αντιγονικό επίτοπο (ειδικά).  Τα παραπάνω δύο χαρα-

κτηριστικά αυξάνουν το κόστος αυτών των αντισωμάτων. Επιπλέον χαρακτηριστικά 

για την πιστότητα των αντισωμάτων είναι η υψηλή συγγένεια για ένα αντιγόνο ( 

ευαισθησία) και η υψηλή δεσμευτική ικανότητα (ειδικότητα). 

 

Τεχνική 

Οι τομές θερμαίνονται στους 42°C για 24 ώρες, ώστε να επιτευχθεί ήπια ρευστοποίηση του 

υλικού έγκλεισης. Μετά την αποπαραφίνωση με ξυλόλη και επανενυδάτωση των ιστών σε 

κατιούσες συγκεντρώσεις αιθανόλης, οι τομές εκπλένονται σε ειδικό διάλυμα και επωάζο-

νται σε διάλυμα αποκάλυψης επιτόπου  υψηλού pH για 40 λεπτά εντός ατμομάγειρα 900W. 

Μετά το πέρας των 40 λεπτών οι τομές εκπλένονται σε νερό βρύσης και κατόπιν σε διάλυμα 

Tris-buffered saline (TBS), pH 7,4 Κατόπιν εφαρμόζεται υπεροξείδιο του υδρογόνου για 10 

λεπτά , για την καταστολή της δράσης των ενδογενών υπεροξειδασών. Αμέσως μετά εφαρ-

μόζεται ειδικό διάλυμα για μπλοκάρισμα για 5 λεπτά ώστε να ανασταλεί η μη ειδική δέ-

σμευση του αντισώματος.  Στη συνέχεια επωάζονται με τα αντίστοιχα αντισώματα στις κα-

τάλληλες κατά περίπτωση αραιώσεις. Για την ανοσοανίχνευση χρησιμοποιήσαμε το σύστη-

μα  Ultra Vision Quanto Detection System HRP και για το στάδιο της χρωστικής χρησιμοποι-

ήθηκε το χρωμογόνο  διαμινοβενζιδίνη (diaminobenzidine -DAB ). 

Οι αραιώσεις επιλέχθηκαν κατόπιν τιτλοποίησης σε πνευμονικό παρέγχυμα με στόχο την  

βέλτιστη ανίχνευση ιδίως σε μικρά ιστικά δείγματα όπως αυτά των TMAs. Χρησιμοποιήθη-

καν διάφορες μέθοδοι αποπαραφίνωσης προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτή που δίνει 

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τομές από διηθητι-

κό πορογενές καρκίνωμα μαστού, αλλά και ΤΜΑ με δείγματα από μαστό, πνεύμονα και 

προστάτη αδένα ως μάρτυρες. Τελικά χρησιμοποιήθηκαν  δύο διαφορετικές τεχνικές,  όπου 
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η μία περιλαμβάνει την κλασσική αποπαραφίνωση με ξυλόλη, ενώ μία δεύτερη απαιτεί την 

επώαση των τομών σε κλίβανο σε θερμοκρασία 41°C για 24 ώρες με διαφορετικό διαλύμα 

επώασης. 

 

UΠίνακας 2: UΑντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ανοσολογικών τεχνικών  

 

Σε όλες τις τομές ελέγχθηκαν τα αντιπροσωπευτικά τμήματα του όγκου, εκτός των νεκρωτι-

κών περιοχών, το αυξητικό όριο του όγκου, καθώς και περιοχές εκτός των ορίων του όγκου 

όπου αυτό ήταν δυνατό. 

 

Μελέτη των μεμβρανικών θέσεων συνδέσεως 
 

Οι τομές θερμαίνονται στους 40°°C για 24 ώρες, ώστε να επιτευχθεί ήπια ρευστοποίηση του 

υλικού έγκλεισης. Μετά την αποπαραφίνωση με ξυλένιο και επανενυδάτωση των ιστών σε 

μειώμενες συγκεντρώσεις αιθανόλης, οι τομές εκπλένονται με απεσταγμένο νερό και ε-

πωάζονται σε ρυθμιστικό διάλυμα αποκάλυψης επιτόπου  υψηλού pΗ για 2 ώρες εντός υ-

δατόλουτρου σε θερμοκρασία 37°C. Ακολούθως μεταφέρονται σε ρυθμιστικό διάλυμα TBS( 

Tris Buffer Saline, 10 mM Tris, 150 mM NACl , pH=7,4) και επωάζονται με 3% αλβουμίνη ο-

ρού βοός (BSA) για 40 λεπτά, ώστε να ανασταλεί η μη ειδική δέσμευση της BSA. Ακολουθεί 

έκπλυση με διάλυμα TBS και τελικά τα δείγματα επωάζονται μία ώρα στο σκοτάδι με 10¯6 

M οιστραδιόλη-, ή τεστοστερόνη-BSA-FΙTC ( 4 μόρια  FΙTC και 8-12 μόρια στεροει-

δούς/μόριο BSA, για την  ειδική πρόσδεση) ή με BSA-FITC (μη ειδική πρόσδεση , 12 μόρια 

Αντίσωμα Αραίωση Επώαση Διάλυμα Περιοχές πρόσδεσης Προέλευση

AR(441) 1/100 1h κιτρικό Internal 299-315 Santa Cruz

AR(C-19) 1/1000 1h κιτρικό C-terminus (900-919) Santa Cruz

AR(N-20) 1/100 1h κιτρικό N-terminus Santa Cruz

EGFR 1/100 1h κιτρικό Neomarker

ΕRa 36 1/200 1h κιτρικό

C-terminus  ( ειδική αλληλουχία 

20 αμινοξέων 437-457) Δωρεά του Pr. Wang

ERa (BV3) 1/100 1h κιτρικό C-terminus Menarini

ERa (6F11) 1/400 1h κιτρικό N-terminus ( 1-184/254-412) Santa Cruz

ERa (HC-20) 1/100 1h κιτρικό C-terminus ~ 518-595 Santa Cruz

ERa (ID5)  1/500 1h κιτρικό C-terminus Neomarker

ERa 17p 1/200 1h κιτρικό Hinge region (295-311)

Αντίσωμα που παρήχθη για 

το σκοπό αυτής της έρευνας 

από την εταιρεία Gentaur, 

Belgium

ERβ (H-150) 1/400 1h κιτρικό N-terminus (1-150) Santa Cruz

ERβ (PPG5) 1/100 1h κιτρικό C-terminus Neomarker

TNFR1 1/100 1h EDTA Santa Cruz
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FITC/ανά μόριο BSA, όλα απ ’τη Sigma –Hellas, Αθήνα) σε TBS. Για την αποφυγή της δέ-

σμευσης των συζευγμένων μορίων σε ενδοκυττάριους στεροειδείς υποδοχείς ER, AR συ-

μπεριλαμβάνουμε στο διάλυμα επώασης και τους αντίστοιχους αναστολείς των ενδοκυττά-

ριων υποδοχέων, 10¯4 Μ ICI-182780 (Tocris, Bristol, Uk) , κυπροτερόνη (Sigma-Hellas, 

Athens). Έπειτα οι τομές εκπλένονται σε TBS,καλύπτονται με πολυβινυλ-αλκοόλη Polyvinyl 

Alcohol Mounting Medium , και αφού τοποθετηθεί η καλυπτρίδα , είναι δυνατή η παρατή-

ρησή τους σε συνεστιακό μικροσκόπιο  σάρωσης Laser (Leica TCS SP). Φωτογραφίζουμε κά-

θε τομή ( τουλάχιστον σε 5 διαφορετικά πεδία). 
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Αποτελέσματα 
 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν  διαφορετικά αντισώματα τα οποία εμφανίζουν 

διαφορετική εξειδίκευση για διαφορετικές περιοχές των υποδοχέων οιστρογόνων, προκει-

μένου λοιπόν να ταυτοποιήσουμε τις διάφορες ισομορφές τους, όπως φαίνεται και στην 

εικόνα 8α και β. 

 

 

UΕικόνα 9: U Αντιγονικοί επίτοποι των αντισωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, σε σχέση 

και με άλλα κυκλοφορούντα αντισώματa (Pavao and Traish, 2001). 

Υποδοχέας οιστρογόνων ERα  

Κλώνος (Αντίσωμα) HC-20 (Εικόνα 9) 

 

Το αντίσωμα απευθύνεται έναντι της περιοχής 518-595 του καρβόξυτελικού άκρου. Χρησι-

μοποιήθηκε σε αραίωση 1/100.  Στο κυψελιδικό επιθήλιο φυσιολογικού ιστού παρουσιά-

στηκαν θετικά τα πνευμονοκύτταρα τύπου Ι και ΙΙ. Ωστόσο στα κύτταρα τύπου Ι εντοπίσθη-

κε ασθενής κυτταροπλασματική χρώση,  κυρίως, ενώ στα τύπου ΙΙ κύτταρα βρέθηκε εντονό-

τερη κυτταροπλασματική χρώση αλλά και πυρηνική εντόπιση. Στο βρογχικό επιθήλιο εντο-
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πίζεται κυρίως κυτταροπλασματικά σε κροσσωτά κυλινδρικά και καλυκοειδή κύτταρα, ενώ 

σε κάποια περιστατικά εντοπίσαμε και ανομοιογενή πυρηνική χρώση. Τα κύτταρα τύπου 

Clara βρέθηκαν ανομοιογενώς θετικά κατά το κυτταρόπλασμα.  

Στα καρκινώματα, γενικά, η ανοσοχρώση ήταν κυτταροπλασματική, ανομοιογενούς έντα-

σης, με σαφή περιπυρηνική εντόπιση. Πυρηνική εντόπιση παρατηρήθηκε ετερογενώς, σε 

λίγα περιστατικά. Η χρώση ήταν εντονότερη στα πιο άτυπα κύτταρα.  Στα αδενοκαρκινώμα-

τα, παρουσιάστηκε ετερογενής κυτταροπλασματική και υπομεμβρανική ανοσοχρώση. Γενι-

κά,  στα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα η έκφραση φαίνεται πιο ισχυρή από αυτή που πα-

ρατηρήθηκε με το αντισωμα έναντιτον ERα 36, αλλά ασθενέστερη έναντι του ERα 17p (βλέ-

πε κατωτέρω).  

 

UEικόνα 9:.Ανοσοϊστοχημική χρώση με αντίσωμα ERα ΗC20  σε φυσιολογικό ιστό. Αριστερά (Χ400): Ανοσοι-

στοχημική χρώση με αντίσωμα ERα (HC-20) αραίωσης 1/100 Τελικό και αναπνευστικό βρογχιόλιο (Β) με κυ-

ταροπλασματική χρώση. Κυψελιδικό επιθήλιο (Α) με κυτταροπλασματική εντόπιση σε πνευμονοκύτταρα 

τύπου Ι (μπλε βέλος) και τύπου ΙΙ (κίτρινο βέλος). Δεξιά (X400): Χαρακτηριστική εικόνα σε ορογόνους (ΟΑ), 

βλεννογόνους (ΒΑ) και μεικτούς αδένες (ΜΑ), λείες μυικές ίνες (ΛΜ) και βρογχικό επιθήλιο (Β). Ορογόνοι 

(ΟΑ) και Βλεννογόνοι αδένες (ΒΑ) κυτταροπλασματική και πυρηνική  
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UΕικόνα 10: UΑνοσοϊστοχημική χρώση με αντίσωμα ERα ΗC20  σε ΜΜΚΠ. Αριστερά (X400): Αδενοκαρκίνωμα. 

Ισχυρή κυτταροπλασματική και περιπυρηνική χρώση (μαύρο βέλος), ενώ οι πυρήνες ήταν αρνητικοί (κίτρινο 

βέλος). Δεξιά (X400): Ακανθοκυτταρικό. Μεγάλη ετερογένεια στην ένταση. Κυρίως κυτταροπλασματική, αλλά 

ενίοτε και πυρηνική χρώση (πράσινο βέλος). 

 

 

 

Κλώνος (Αντίσωμα) 6F11 
 

Το αντίσωμα αυτό αναγνωρίζει την περιοχή N-terminus (1-184/254-412). Χρησιμοποιήθηκε 

σε αραίωση 1/100. Δεν παρατηρήθηκε ανοσοχρώση ούτε σε καρκινικά ούτε σε φυσιολογι-

κά δείγματα, παρουσία θετικού εξωγενούς μάρτυρα (μαστός). 

 
UΕικόνα 11: Ανοσοιστοχημική χρώση με αντίσωμα 

ERα(6F11) αραίωσης 1/100  καρκινικός ιστός μεγέ-

θυνση 20x 

 

 

Κλώνος (Αντίσωμα) ERα17p 
 

Το αντίσωμα αυτό παρήχθη για το σκοπό αυτής της μελέτης. Αναγνωρίζει την περιοχή 295-

311 του υποδοχέα, μεταξύ των περιοχών D & E του μορίου. Ως εκ τούτου, μπορεί να ανα-

γνωρίσει όλες τις ισομορφές του υποδοχέα που περιέχουν την περιοχήγ σύνδεσης της ορ-

μόνης. Το αντίσωμα επωάστηκε για 1 ώρα σε αραίωση 1/200.  

Σε φυσιολογικά ιστικά δείγματα παρατηρήθηκε έντονη κυτταροπλασματική χρώση στο 

βρογχικό επιθήλιο κυρίως στα καλυκοειδή, κυλινδρικά και βασικά κύτταρα. Βρέθηκε επίσης 

ετερογενής πυρηνική χρώση. Στους υποβλεννογόνιους αδένες υπάρχει σαφής διάκριση α-

νάμεσα σε ορογόνους (έντονο κυτταρόπλασμα και πυρήνα) και βλεννοπαραγωγούς αδένες 

α

   
α 
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(αρνητικοί). Στο φυσιολογικό κυψελιδικό επιθήλιο παρατηρήθηκε θετική κυτταροπλασμα-

τική και πυρηνική χρώση (κυψελιδικά πνευμονοκύτταρα τύπου Ι-πλακώδη και πνευμονο-

κύτταρα τύπου ΙΙ–κυβοειδή). Τα κύτταρα Clara παρουσίασαν κυτταροπλασματική, πυρηνική 

και υπομεμβρανική χρώση.  

Στα καρκινώματα, βρέθηκε ετερογενής έκφραση σε ακανθοκυτταρικά και αδενοκαρκινώμα-

τα.  Γενικά στα ακανθοκυτταρικά, βρέθηκε υψηλή έκφραση, κυρίως κυτταροπλασματικά, 

ενώ στα πλέον άτυπα μεγάλα  κύτταρα παρατηρήθηκε ισχυρή περιπυρηνική και υπομεμ-

βρανική χρώση. οι πυρήνες βάφονται ετερογενώς και γενικά με χαμηλότερη ένταση συγκρι-

τικά με τα φυσιολογικά δείγματα. Βρέθηκαν επίσης εντελώς αρνητικά περιστατικά.  Στα 

αδενοκαρκινώματα παρατηρήθηκε επίσης, ετερογενής ανοσοϊστοχημική χρώση. Στα καλά 

διαφοροποιημένα κύτταρα παρατηρείται πιο ετερογενής χρώση , και ενδεχομένως χαμηλό-

τερη απ’ το φυσιολογικό. Γενικά στα καρκινικά δείγματα, παρατηρήθηκε διάχυτη κυτταρο-

πλασματική χρώση, ενώ σε ορισμένα παρατηρήθηκε και μεμβρανική χρώση ενώ ο πυρήνας 

εμφανίζεται ετερογενώς θετικός.   

 

 

UΕικόνα 12: U Ανοσοϊστοχημική χρώση με αντίσωμα ERα 17p σε φυσιολογικό ιστό. Αριστερά (Χ400): Bρογχιόλιο 

με κυταροπλασματική χρώση και πυρηνική χρώση. Παρατηρούνται καλυκοειδή (G), κροσσωτά (Κ) και βασικά 

(Β) κύτταρα. Δεξιά (X400): Κυψελιδικό επιθήλιο με έντονη κυτταροπλασματική κι ετερογενή πυρηνική χρώση. 
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UΕικόνα 13 U :Ανοσοϊστοχημική χρώση με αντίσωμα ERα 17p σε καρκίνωμα. Αριστερά (Χ200): Ετερογενής κυττα-

ροπλασματική, πυρηνική και περιπυρηνική χρώση που επιτείνεται στα πιο άτυπα κύτταρα. Δεξιά (X400): 

Ετερογενής πυρηνική και κυτταροπλασματική χρώση. κυτταροπλασματική κι ετερογενή πυρηνική χρώση. 

 

 

 

Αντίσωμα ERα36   

 

Το αντίσωμα αυτό αναπτύχθηκε έναντι της ειδικής αλληλουχίας 20 αμινοξέων στην καρβό-

ξυτελική περιοχή του υποδοχέα ERα36, και ήταν μια ευγενής δωρεά από τον καθηγητή κ 

Wang. Επωάστηκε για 1 ώρα σε αραίωση 1/200.  Στο φυσιολογικό βρογχικό και κυψελιδικό 

επιθήλιο βρέθηκε έντονη, κυρίως κυτταροπλασματική ανοσοχρώση (κοκκιώδης). Στο βρογ-

χικό επιθήλιο,   ανοσοχρώση ανιχνεύθηκε στα κυλινδρικά και καλυκοειδή κύτταρα με σαφή 

προσανατολισμό προς τον αυλό (υπομεμβρανική εντόπιση). Σημειώνουμε, ότι σε κάποια 

δείγματα, εντοπίστηκε πυρηνική ετερογενής ανοσοχρώση σε βασικά, πολυδύναμα κύτταρα 

επιθηλίου βρογχιολίων.  Στο κυψελιδικό επιθήλιο ανιχνεύεται στο κυτταρόπλασμα και την 

πυρηνική μεμβράνη πνευμονοκυττάρων τύπου Ι και ΙΙ, με εντονότερη ανοσοχρώση στα 

πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ. Επίσης, ανιχνεύεται στο κυτταρόπλασμα και την κυτταρική 

μεμβράνη κυττάρωντύπου Clara.  Ο υποδοχέας ανιχνεύτηκε και στους υποβλεννογόνιους 

οροβλεννογόνους (ορογόνους, βλκεννογόνους αδένες. Εδώ, ενώ θετική ανοσοχρώση παρα-

τηρήθηκε και στους τρεις τύπους (ορογόνους, βλεννογόνους και μεικτούς), παρατηρήσαμε 

και πυρηνική εντόπιση αποκλειστικά στους ορογόνους και το ορογόνο τμήμα των μεικτών 
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αδένων. Θετική ανοσοχρώση ανιχνεύχθηκε επίσης στις λείες μυικές ίνες των αγγείων, των 

βρόγχων, βρογχιολίων και κυψελίδων, το ενδοθήλιο αγγείων, καθώς και σε μακροφάγα και 

λεφοκύτταρα.  

Στα αντίστοιχα καρκινικά δείγματα, παρατηρήσαμε θετική ανοσοχρώση στα περισσότερα 

από αυτά, τόσο σε αδενοκαρκινώματα, όσο και σε ακανθοκυτταρικά. Το πρότυπο έκφρασης 

ήταν κατά κόρον κυτταροπλασματικό κοκκιώδες με ετερογενή ένταση. Επίσης, υπήρχε σα-

φής περιπυρηνική εντόπιση, αλλά και υπομεμβρανική, κυρίως στα πλέον άτυπα κύτταρα. 

Στα καρκινώματα με θηλώδη διαμόρφωση η ανοσοχρώση ήταν ασθενής. Στα αδενοκαρκι-

νώματα σε μεγάλο ποσοστό των περιστατικών παρουσιάστηκε υπομεμβανική εντόπιση.  

Συγκριτικά με το φυσιολογικό παρέγχυμα, άλλοτε παρατηρείται επίταση της έφρασης του 

υποδοχέα, ενώ παρατηρήθηκαν και δείγματα χωρίς ανοσχρώση. Σημειώνουμε επίσης, ότι 

πυρηνική εντόπιση δεν ανιχνεύσαμε στα καρκινώματα. 

 

 

 
 

UΕικόνα 14 U: Ανοσοϊστοχημική χρώση με αντίσωμα ERα 36  σε φυσιολογικό ιστό. Αριστερά πάνω (Χ400): Τελικό 

και αναπνευστικό βρογχιόλιο (Β) με κυταροπλασματική χρώση. Κυχελιδικό επιθήλιο (Α) με κυτταροπλασμα-

τική εντόπιση σε πνευμονοκύτταρα τύπου Ι (μπλε βέλος) και τύπου ΙΙ (κίτρινο βέλος). Πάνω δεξιά (X200): 
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Χαρακτηριστική εικόνα σε ορογόνους (ΟΑ), βλεννογόνους (ΒΑ) και μεικτούς αδένες (ΜΑ), λείες μυικές ίνες 

(ΛΜ) και βρογχικό επιθήλιο (Β). Κάτω αριστερά (Χ400): Ορογόνοι (ΟΑ) και Βλεννογόνοι αδένες (ΒΑ) κυτταρο-

πλασματική και πυρηνική χρώση (κόκκινο βέλος). Κάτω δεξιά (X400): Βρογχικό επιθήλιο. Κυτταροπλασματι-

κή εντόπιση σε καλυκοειδή (G) και κροσσωτά (Κ) κύτταρα. Με κόκκινο βέλος πυρηνική εντόπιση σε βασικά 

κύτταρα.  

 

 

UΕικόνα 15: U Χαρακτηριστικό πρότυπο του ΕRα36 σε μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα (Χ400). 

Αριστερά : Ετερογενής έκφραση με περιοχές ισχυρής ανοσοχρώσης, αλλά και χαμηλότερης ή εντελώς αρνη-

τικής, εντός του ιδίου καρκινώματος.  Κυτταροπλασματική κι έντονη περιπυρηνική (παχύ βέλος). Οι πυρήνες 

(μικρό κίτρινο βέλος) πάντοτε αρνητικοί.  Σημειώνουμε την μεμβρανική εντόπιση (μικρό μαύρο βέλος), ακό-

μη και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κυτταροπλασματική εντόπιση (πράσινο βέλος). Δεξιά: Θηλώδες καρκί-

νωμα με έντονη κυτταροπλασματική και μεμβρανική (μαύρομικρό βέλος) εντόπιση αρνητικοί πυρήνες (κίτρι-

νο). 

 

 

Υποδοχέας οιστρογόνων ERβ 
 

Κλώνος (Αντίσωμα) PPG5  
 

Το αντίσωμα αναγνωρίζει την καρβόξυτελική περιοχή του υποδοχέα. Επωάστηκε για 1 ώρα 

σε αραίωση 1/100. Στα φυσιολογικά παρατηρήθηκε παρατηρήθηκε χαμηλή ετερογενής 

κυτταροπλασματική έκφραση σε βρογχικό και κυψελιδικό επιθήλιο καθώς και ασθενής έως 

μέτριας έκφρασης πυρηνική χρώση στο βρογχικό επιθήλιο. Οι υποβλεννογόνιοι αδένες πα-

ρουσίαζαν θετική πυρηνική ανοσοχρώση. Βρέθηκαν επίσης θετικά λεμφοκύτταρα καθώς 

και θετικό ενδοθήλιο.   
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Στα καρκινικά δείγματα αναδείχθηκε χαμηλή ετερογενής κυτταροπλασματική γενικά χαμη-

λή έκφραση, ενώ βρέθηκαν  και εντελώς αρνητικές περιπτώσεις. Όπου εκφράζεται, παρου-

σιάζει  κυτταροπλασματική και ετερογενή πυρηνική ανοσοέκφραση.  

 

UΕικόνα 16 U:Ανοσοϊστοχημική χρώση με αντίσωμα ERβ PPG5. Αριστερά (Χ400): Φυσιολογικό βρογχικό επιθήλιο 

με ασθενή κυττραοπλασματική και ετερογενή πυρηνική χρώση. Δεξιά (Χ200): Πυρηνική και κυτταροπλασμα-

τική σε καρκίνωμα. 

 

Κλώνος (Αντίσωμα) H-150 

 

Το αντίσωμα αυτό κατευθύνεται έναντι του αμινο-τελικού άκρου του μορίου του υποδοχέ-

α. Στα φυσιολογικά δείγματα, βρέθηκε μια διάχυτη κυτταροπλασματική χρώση και σε κά-

ποιες περιοχές ιδιαιτέρως κοκκιώδης, ενώ καρκινικά καλής διαφοροποίησης εμφάνισαν 

έντονη χρώση. Στο κυψελιδικό επιθήλιο  βρέθηκε ασθενής κυτταροπλασματική χρώση όχι 

όμως σε όλα τα κύτταρα. Στο βρογχικό επιθήλιο, βρέθηκε κυρίως κυτταροπλασματική χρώ-

ση (με προσανατολισμό προς τον αυλό) σε κροσσωτά κυλινδρικά και καλυκοειδή κύτταρα. 

Παρατηρήθηκαν επίσης και λίγοι θετικοί πυρήνες ενώ υπήρξαν και περιστατικά εντελώς 

αρνητικά. Γενικά στα καρκινικά δείγματα βρέθηκε πολύ ετερογενής χρώση με γενικά χαμη-

λή έκφραση και σε μεμονωμένα κύτταρα κάποιων περιστατικών πολύ αδρή κοκκιώδης. Στα 

αδενοκαρκινώματα δεν εντοπίσαμε ποτέ πυρηνική χρώση παρά μόνο περιπυρηνική, ενώ 

στα ακανθοκυτταρικά παρατηρήθηκε σε ορισμένα περιστατικά και πυρηνική χρώση.  
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UΕικόνα 17: UΑνοσοιστοχημική χρώση με αντίσωμα ERβ(H-150) αραίωσης 1/400. Πάνω (X400): φυσιολογικό 

βρογχικό επιθήλιο με ετερογενή πυρηνική και κυτταροπλασματική χρώση που εντείνεται προς τον αυλό. 

Κάτω αριστερά (Χ200): Αδενοκαρκίνωμα με μεγάλη ετερογένεια στην έκφραση. Κυτταροπλασνατική εντόπι-

ση. Όλοι οι πυρήνες αρνητικοί. Κάτω δεξιά: Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα με πυρηνική και κυτταροπλασματι-

κή εντόπιση.   

 

UΕντόπιση μεμβρανικών θέσεων συνδέσεως  (υποδοχέων) οιστρογόνων 

H τεχνική αυτή στοχεύει στην ανάδειξη μεμβρανικών θέσεων πρόσδεσης οιστραδιόλης. Για 

το σκοπό αυτό χρησιμοποείται μεγαλομοριακό σύμπλοκο οιστραδιόλης με αλβουμίνη που 

δε δύναται να διαπεράσει την κυτταρική μεμβράνη παθητικά, όπως παρατηρείται στην πε-

ρίπτωση της ασύζευκτης οιστραδιόλης. Παράλληλα, προκειμένου να περιοριστεί το σήμα 

από τους ενδοκυττάριους και κυρίως πυρηνικούς υποδοχείς οιστρογόνων, χρησιμοποιείται 

ειδικός αναστολέας  αυτών. 

 Εδώ, παρατηρήσαμε ότι τόσο στα φυσιολογικά κύτταρα όσο και στα καρκινικά κύτταρα, οι 

θέσεις πρόσδεσης των οιστρογόνων, εντοπίζονται κατά κόρον στο κυτταρόπλασμα, με ι-

διαίτερη έμφαση στην περιπυρηνική περιοχή (Εικόνα 11). Στα κύτταρα  Clara, αναδείχθηκε 

και μεμβρανική εντόπιση (Εικόνα 12). 
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U

 

 

UΕικόνα 18: UΑνίχνευση σε μικροσκόπιο φθορισμού μεμβρανικών θέσεων δέσμευσης οιστρογόνων σε ανα-

πνευστικό επιθήλιο με Ε2-BSA-FITC. (Αριστερά) Βρογχιόλιο. (Κέντρο) κυψελίδες. (αριστερά) υποβλεννογόνιοι 

αδένες. Η άνω σειρά παρουσιάζει τους πυρήνες των κυττάρων (χρώση με DAPI), ενώ η κάτω χρώση με E2-

BSA-FITC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12. UΑνίχνευση σε μικροσκόπιο φθορισμού μεμβρανικών θέσεων δέσμευσης οιστρογόνων σε κύτταρα 

Clara με Ε2-BSA-FITC: UΕδώ παρατηρήθηκε σαφής μεμβρανική εντόπιση (διαφορετικά επίπεδα σάρωσης). 

 

  

Ανίχνευση σε μικροσκόπιο φθορισμού μεμβρανικών θέσεων δέσμευσης οιστρογόνων σε κύτταρα Εικόνα 12. Ανίχνευση σε μικροσκόπιο φθορισμού μεμβρανικών θέσεων δέσμευσης οιστρογόνων σε κύτταρα Ανίχνευση σε μικροσκόπιο φθορισμού μεμβρανικών θέσεων δέσμευσης οιστρογόνων σε κύτταρα Ανίχνευση σε μικροσκόπιο φθορισμού μεμβρανικών θέσεων δέσμευσης οιστρογόνων σε κύτταρα Ανίχνευση σε μικροσκόπιο φθορισμού μεμβρανικών θέσεων δέσμευσης οιστρογόνων σε κύτταρα Ανίχνευση σε μικροσκόπιο φθορισμού μεμβρανικών θέσεων δέσμευσης οιστρογόνων σε κύτταρα Ανίχνευση σε μικροσκόπιο φθορισμού μεμβρανικών θέσεων δέσμευσης οιστρογόνων σε κύτταρα Ανίχνευση σε μικροσκόπιο φθορισμού μεμβρανικών θέσεων δέσμευσης οιστρογόνων σε κύτταρα Ανίχνευση σε μικροσκόπιο φθορισμού μεμβρανικών θέσεων δέσμευσης οιστρογόνων σε κύτταρα Ανίχνευση σε μικροσκόπιο φθορισμού μεμβρανικών θέσεων δέσμευσης οιστρογόνων σε κύτταρα Ανίχνευση σε μικροσκόπιο φθορισμού μεμβρανικών θέσεων δέσμευσης οιστρογόνων σε κύτταρα Ανίχνευση σε μικροσκόπιο φθορισμού μεμβρανικών θέσεων δέσμευσης οιστρογόνων σε κύτταρα 

DAPI 

E2-BSA-FITC 
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Συμπερασματικά, τα αποτελέσματά μας παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα: 

ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΕΠΙΤΟΠΟΣ 
(ΑΝΤΙΣΩΜΑ) 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑ 

     

ER α ERα36 Uβρογχικό (+)U έντονη ανοσο-
χρώση κυρίως κυτταροπλα-
σματική 
κυλινδρικά και καλυκοειδή 
κύτταρα με σαφή προσανα-
τολισμό προς τον αυλό (υπο-
μεμβρανική εντόπιση και 
πολωμένη έκφραση) 
 
 Uκυψελιδικό (+)U  έντονη, 
κυρίως κυτταροπλασματική 
ανοσοχρώση (κοκκιώδης).  
 
Σε κάποια δείγματα, πυρηνι-
κή ετερογενής ανοσοχρώση 
σε βασικά, πολυδύναμα 
κύτταρα επιθηλίου βρογχιο-
λίων. Επίσης, ανιχνεύεται 
στο κυτταρόπλασμα και την 
κυτταρική μεμβράνη κυττά-
ρων τύπου Clara.   
 
Υποβλεννογόνιοι αδένες 
(ορογόνοι, βλκεννογόνοι 
μεικτοί  (+) κυτταροπλασμα-
τική 
πυρηνική εντόπιση αποκλει-
στικά στους ορογόνους και 
το ορογόνο τμήμα των μει-
κτών αδένων.  

Αδενοκαρκινώματα (+)  
Ακανθοκυτταρικά (+)  
κυτταροπλασματικό κοκκιώδες 
με ετερογενή ένταση. 
Σαφής περιπυρηνική εντόπιση 
Υπομεμβρανική (κυρίως στα 
πλέον άτυπα κύτταρα).  
Πυρήνας πάντοτε αρνητικός. 
 

 

     

 C’ (ΗC20) UΚυψελιδικόU (+) 
Τύπος Ι ελαφρώς στο κυττα-
ρόπλασμα 
Τύπος ΙΙ πιο έντονη χρώση κ 
πυρηνική εντόπιση . 
UΒρογχικόU (+)  
κυρίως κυτταροπλασματική 
Πυρήνες στην πλειοψηφία 
αρνητικοί.  
Κύτταρα Clara θετικά 
ανομοιογενώς. 
  

Ακανθοκυτταρικό ετερογενώς 
θετικό σε κυτταρόπλασμα 
(κοκκιώδης) κυρίως. Έντονη 
περιπυρηνική παντού, αλλά οι 
πυρήνες όχι σε όλα τα περιστα-
τικά θετικοί. Εντονότερη χρώση 
σε μεγάλα άτυπα κύτταρα η 
χρώση εντονότερη.  
Παρουσία μεμβρανικής εντόπι-
σης.  
Στα αδενοκαρκινώματα πάλι 
ετερογενώς θετικό σε κυτταρό-
πλασμα, μεμβράνη 

Στα ακανθοκυτταρι-
κά καρκινώματα η 
έκφραση φαίνεται 
πιο ισχυρή από τον 
ERα36, αλλά λιγότε-
ρο από το ERa17p 

 N’ (6F11) Δεν εκφράζεται Δεν εκφράζεται Η απουσία χρώσης 
υποδηλώνει ότι δεν 
εκφράζεται ο κλασ-
σικός υποδοχέας 
ERα66, αλλά μια 
ισομορφή του (πι-
θανώς ο ERα46) ο 
οποίος υπολείπεται 
κατά το αμινοτελικό 
άκρο του. 

 Hinge 
(ERa17p) 

UΒρογχικόU (+)  
Έντονη κυτταροπλασματική 
(κυλινδρικά καλυκοειδή και 
βασικά κύτταρα). Ετερογενής 
πυρηνική χρώση .  
Κυψελιδικό (+) 
Κύτταρα  Clara (μεμβράνη, 
πυρήνας και κυτταρόπλα-
σμα). 
Υποβλεννογόνιοι αδένες 

Ετερογενής έκφραση σε ακαν-
θοκυτταρικά και αδενοκαρκι-
νώματα Γενικά στα ακανθοκυτ-
ταρικά  υψηλή έκφραση, κυρί-
ως στο κυτταρόπλσμα. Στα 
πλέον άτρυπα μεγάλα κύτταρα 
ισχυρή μεμβρανική επίσης.  
Πυρἠνες ετερογενώς 
(+)χαμηλότερα από τα φυσιο-
λογικά, με σαφή περιπερυνική 

Επιβεβαιώνεται η 
παρουσία των υπο-
δοχέων τύπου α, οι 
οποίοι περιέχουν 
την περιοχή δέ-
σμευσης της ορμό-
νης. Δεν μπορεί να 
διακρίνει ανάμεσα 
στον ERα46 και τον 
ERα36. 
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σαφής διάκριση ανάμεσα σε 
οροπαραραγωγούς (έντονο 
κυτταρρόπλασμα πυρηνα)  
και βλεννοπαραγωγούς 
(αρνητικοί). 
  

εντόπιση επίσης.  
Βρέθηκαν και εντελώς αρνητικά 
περιστατικά. 
Αδενοκαρκινώματα ετερογενής 
ανοσοχρώση.  
Κυτταροπλασματική, διάχυτη, 
σε οριμένα και μεμβρανική, 
ενώ ο πυρήνας ετερογενώς 
θετικός.  
 

ER β C’ (PΡG5) Χαμηλή κυτταροπλασματική 
έκφραση σε βρογχι-
κό,κυψελιδικό 
+ /- πυρηνική 
Υποβλεννογόνια αδένια 
κυρίως πυρηνική 
 

Χαμηλή ετερογενής κυτταρο-
πλασματική  
Γενικά χαμηλή έκφραση, υπάρ-
χουν και εντελώς αρνητικά. 
Όπου εκφράζεται κυτταροπλ-
σματική και ετερογενής πυρη-
νική 

 

 N’ (H150) UΒρογχικόU (+)  
κυρίως κυτταροπλασματική 
σε κροσσωτά κυλινδρικά 
(προσανατολισμός προς 
αυλό), καλυκοειδή. 
UΚυψελιδικόU (+) 
Ασθενής κυτταροπλασματική 
(όχι σε όλα τα κύτταρα). 
Λίγοι θετικοί πυρήνες. 

Πολύ ετερογενής χρώση, γενικά 
χαμηλή έκφραση και σε μεμο-
νωμένα κύτταρα κάποιων περι-
στατικών πολύ αδρή κοκκιώ-
δης. 
Στα αδενοκαρκινώματα ποτέ 
πυρηνική εντόπιση (αποκλει-
στικά περιπυρηνική), ενώ σε 
ακανθοκυτταρικά παρατηρεί-
ται σε κάποια.   

Η εντονότερη χρώση 
με το αμινοτελικό 
αντίσωμα υποδηλώ-
νει πως εκτός από 
την κλασσική μορφή 
του υποδοχέα τύπου 
β, εκφράζονται και 
ισομορφές του, οι 
οποίες διακρίνονται 
από την έλλειψη του 
καρβοξυτελικού 
άκρου του μορίου. 
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Συζήτηση 
 

Ο ρόλος των στεροειδών στη φυσιολογία και την παθοφυσιολογία του πνεύμονα  έχει δια-

φανεί εδώ και καιρό. Αυτός αφορά τη διαφοροποίηση των πνευμονοκυττάρων, την έκκριση  

επιφανειοδραστικού παράγοντα και την ανταλλαγή αερίων (Ballard, 1989). Ωστόσο, ενώ ο 

ρόλος των γλυκοκορτικοστεροειδών και των υποδοχέων τους έχει μελετηθεί ευρέως και 

χρησιμοποιείται στη θεραπευτική, η βιολογική σημασία άλλων στεροειδών ορμονών, όπως 

αυτές του φύλου, παραμένει αδιευκρίνιστη. Υπάρχουν υποστηρικτικά στοιχεία για τον πι-

θανό ρόλο της τοπικής σύνθεσης οιστρογόνων και της δράσης της αρωματάσης, τη διαφο-

ρική δράση οιστρογόνων/ανδρογόνων σε ποικίλους τύπους κυττάρων και τέλος, την ανί-

χνευση υποδοχέων οιστρογόνων και ανδρογόνων σε φυσιολογικό πνεύμονα, πειραματικά 

in vivo μοντέλα άσθματος(Jia et al.),καθώς και καρκινικές σειρές πνεύμονα και όγκους 

(Mikkonen et al.). Επίσης, το πλούσιο σε αιμάτωση περιβάλλον του πνεύμονα θα μπορούσε 

να τροποποιήσει τον οργανοτροπισμό και να διευκολύνει την εμφύτευση και ανάπτυξη με-

ταστατικών κυττάρων από ορμονοεξαρτώμενες πρωτοπαθείς εστίες (μαστός/ προστάτης, 

ή/και άλλες).  

Εκτός από τα παραπάνω, μείζονος σημασίας φαίνεται και η διαγνωστική αξία των υποδο-

χέων αυτών στη διαφορική διάγνωση πρωτοπαθών νεοπλασμάτων του πνεύμονα από δευ-

τεροπαθείς αγνώστου προέλευσης  ή σε ασθενείς με ιστορικό νεοπλασίας μαστού ή προ-

στάτη. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η ανίχνευση των υποδοχέων στεροειδών του φύλου εί-

ναι ιδιαιτέρως σημαντική. Πρόσφατα, αναγνωρίστηκε μια διαφορική έκφραση υποδοχέων 

οιστρογόνων σε καρκινικές σειρές πνεύμονα προερχόμενες από άνδρες και γυναίκες αντί-

στοιχα, που υποστηρίζει την υπόθεση για τη σημασία των υποδοχέων αυτών στο μη μικρο-

κυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα(Ivanova et al.). Ωστόσο, μέχρις σήμερα, η  διαγνωστική 

σημασία των υποδοχέων των οιστρογόνων στο μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμο-

να δεν έχει πλήρως ταυτοποιηθεί. Τα υπάρχοντα δεδομένα είναι αμφιλεγόμενα. Η χρησι-

μοποίηση διαφορετικών αντισωμάτων θα μπορούσε να δημιουργήσει διλήμματα, βασιζό-

μενα στην εκλεκτικότητά τους και την παρουσία του πλήρους μορίου του/των υποδοχέ-

α(ων) στην παθολογία αυτή (Miki et al., 2011). Παράλληλα, μολονότι η βιολογική ιδιαιτερό-

τητα των εξωπυρηνικών μορφών των υποδοχέων οιστρογόνων έχει αναγνωριστεί, όλες οι 

προηγούμενες μελέτες αφορούν αποκλειστικά την πυρηνική εντόπιση των υποδοχέων 

(βλέπε εικόνα 19). Σημειώνουμε ότι η μελέτη ειδικών ισομορφών, αλλά και οι εξωπυρηνι-

κές δράσεις των οιστρογόνων στον πνεύμονα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Λαμβάνοντας 
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υπ΄ όψη τα δεδομένα από τον καρκίνο του μαστού και του προστάτη, φαίνεται ότι ακόμα 

και η εναλλαγή εντόπισης του «κλασσικού» υποδοχέα ανάμεσα στα διάφορα κυτταρικά 

διαμερίσματα (πυρήνας, κυτταρόπλασμα) εκλύει πλήθος ειδικών και διαφορετικών κυττα-

ρικών δράσεων που ενδεχομένως να ισχύουν (σε κάποιο βαθμό) και στον πνεύμονα. 

Στην παρούσα μελέτη, εστιάσαμε στην ανίχνευση υποδοχέων οιστρογόνων σε μη μικροκυτ-

ταρικά καρκινώματα πνεύμονα, προερχόμενα από άνδρες και γυναίκες, στηριζόμενοι σε 

μια παλέτα αντισωμάτων που ανιχνεύουν διαφορετικούς επίτοπους, σε συνδυασμό με με-

γαλομοριακά συμπλοκα οιστραδιόλης που στοχεύουν στη μεμβράνη. 

 Πράγματι, προηγούμενες μελέτες καταδεικνύουν τη σημασία χρήσης πολλαπλών αντισω-

μάτων, έναντι διαφορετικών περιοχών του υποδοχέα, λόγω της παρουσίας πολλών ισο-

μορφών του τελευταίου, αλλά και διότι η ακριβής ταυτοποίηση τους δίνει στοιχεία για την 

πιθανές βιολογικές τους δράσεις ή το επίπεδο ενεργοποίησής τους (Miki et al.). Η παρουσία 

ή μη του κλασσικού υποδοχέα δεν αρκεί για την ασφαλή εκτίμηση του status των βιολογι-

κών δράσεων των οιστρογόνων στον πνεύμονα.  

 

 

UΕικόνα 19: U Ανίχνευση της  πυρηνικής εντόπισης των υποδοχέων οιστρογόνων σε διάφορες προηγούμενες 
μελέτες (στοιχεία από την δημοσίευση (Miki et al.) 
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Από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της μελέτης μας προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές, 

τόσο ο ERα, όσο κι ο ERβ είναι παρόντες σε φυσιολογικό παρέγχυμα, αλλά και σε μη μικρο-

κυτταρικά καρκίνωμα (βλέπε πίνακα 1). Μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις, ότι δεν ακολουθείται 

το πρότυπο έκφρασης που παρατηρείται στο μαστό, όπου σε φυσιολογικό παρέγχυμα επι-

κρατεί ο ERβ, ενώ αυξάνεται η έκφραση του ERα στην εξέλιξη της νεοπλασματικής διεργα-

σίας. Βεβαίως, υπάρχουν και καρκινώματα μαστού, όπου δεν εκφράζονται οι κλασσικοί 

πυρηνικοί υποδοχείς, διατηρούνται όμως οι μεμβρανικές θέσεις πρόσδεσης. Στην παρούσα 

μελέτη, φαίνεται ότι ο επικρατής υποδοχέας οιστρογόνων στον πνεύμονα είναι ο ERα, τόσο 

σε φυσιολογικό, όσο και σε νεοπλασματικό ιστό. Αυτό ισχύει ιδίως για την κυτταροπλασμα-

τική εντόπιση του υποδοχέα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, είναι ότι υπάρχουν ενδείξεις, 

ότι επικρατούν ισομορφές του υποδοχέα και όχι όχι το πλήρες μόριο. Αυτό φαίνεται από τα 

παρακάτω: 

- Δεν αναγωρίζεται το αμινοτελικό άκρο του υποδοχέα, από το αντίσωμα 6F11, το 

οποίο αναγνωρίζει τον πλήρη υποδοχέα (ERα66 ) και την ισομορφή του ERα46. 

- Αναγνωρίζεται ο ERα36 

- Αναγνωρίζεται το καρβόξυτελικό άκρο του κλασσικού υποδοχέα  

- Αναγνωρίζεται η περιοχή ERα17p, η οποία υπάρχει σε όλες τις ισομορφές που πε-

ριέχουν τη θέση σύνδεσης της ορμόνης.  

Τα παραπάνω μας υποδεικνύουν ότι, με βάση τον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο, στον πνεύμονα, 

πιθανότατα έχουμε την παρουσία της καρβοξυτελικής περιοχής, της περιοχής πρόσδεσης 

της ορμόνης (ERα17p) που αναγνωρίζεται με το συγκεκριμένο αντίσωμα για πρώτη φορά σε 

ιστό, αλλά και της ειδικής περιοχής του ERα36.  Επομένως, θα μπορούσαμε να συμπερά-

νουμε, ότι σε επίπεδο πρωτεΐνης και ανοσοέκφρασης, εντοπίζουμε τον ERα36 κι ενδεχομέ-

νως τον ERα46 (για τον οποίο δεν υπάρχει ειδικό αντίσωμα και διαθέτει την περιοχή 

ERα17p, καθώς και την περιοχή που αναγνωρίζεται από το αντίσωμα ΗC20). Αυτο φυσικά 

δεν αποκλείει την παρουσία και άλλων ισομορφών που μέχρι στιγμής δεν είμαστε σε θέση 

να αναγνωρίσουμε. Ωστόσο, δε συνάδει με την ύπαρξη του κλασικού υποδοχέα των οι-

στρογόνων. 
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UΕικόνα 20 U:Ισομορφές του υποδοχέα των οιστρογόνων τύπου άλφα. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, είναι η παρουσία πυρηνικής εντόπισης στα υποβλεννογόνια 

αδένια, αλλά και σε βασικά κύτταρα βρογχιολίων της ισομορφής του υποδοχέα τύπου α 

ERα36, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει περιγραφεί αποκλειστικά στο κυτταρόπλασμα και την 

κυτταρική μεμβράνη (Pelekanou et al., 2012; Wang et al., 2005; 2006). Μάλιστα, η ειδική 

έκφραση σε ορογόνους και όχι βλεννογόνους αδένες, αφήνει υπόνοιες για εμπλοκή του στη 

διαφοροποίηση των αδένων. Επίσης, η πυρηνική εντόπιση αποκλειστικά στα βασικά κυττα-

ρα των βρογχιολίων είναι ιδιαιτερως σημαντική, αν αναλογιστούμε ότι αυτά είναι πολυδύ-

ναμα κύτταρα με δράση βλαστοκυττάρων. Στα πιο διαφοροποιημένα κύτταρα (κροσσωτά, 

καλυκοειδή) ο υποδοχέας είναι παρών μόνο στο κυτταρόπλασμα και υπομεμβρανικά. Επί-

σης στα καρκινώματα, πάλι επιτείνεται η έκφρασή του στα πλέον άτυπα κύτταρα. Σημειώ-

νουμε δε, ότι στα καρκινικά κύτταρα δεν εντοπίσαμε πυρηνική έκφραση. Επομένως, ενδε-

χομένως δεν αρκεί να εστιάσουμε στην ποσοτική εκτίμηση της έκφρασης του υποδοχέα, 

αλλά και στην εναλλαγή εντόπισης του. Βέβαια, στα συστήματα όπου ο ισομορφή αυτή έχει 

μελετηθεί, η δράση της μοιάζει να είναι κυρίως ανασταλτική. Αξίζει επομένως τον κόπο να 

μελετηθεί σε βάθος η δράση του ERα36 σε πειραματικά μοντέλλα καρκόινου του πνεύμο-

να, ώστε να διασαφηνιστούν οι πιθανές του δράσεις. Για παράδειγμα, τα μέχρις σήμερα 

δεδομένα υποστηρίζουν ότι ο ERα36 προκαλλεί αναστολή λειτουργιών που σχετίζονται με 

την ανοσολογική απόκριση (Notas et al., 2013). Αν το στοιχείο αυτό επιβεβαιωθεί και στο 

πνευμονικό παρέγχυμα, θα μπορούσε να σημαίνει μια επιτεινόμενη ανοσολογική ανοχή 

του όγκου και να δώσει στοιχεία για την πιθανή του θεραπευτική αντιμετώπιση.  

Ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να σχολιάσουμε είναι το πρότυπο έκφρασης του υποδοχέα 

ERβ. Όπως αναφέρουμε και παραπάνω, τα αποτελέσματά μας δείχνουν καταρχήν ένα πολύ 
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χαμηλό ποσοστό έκφρασης του υποδοχέα στο φυσιολογικά, αλλά και στο καρκινικά επιθη-

λιακά κύτταρα του πνεύμονα, το οποίο σαφέστατα υστερεί σε σχέση με ό,τι παρατηρήσαμε 

με αντισώματα έναντι των ERα.  Εδώ ανιχνεύσαμε μια κυρίως κυτταροπλασματική και λιγό-

τερο πυρηνική εντόπιση. Γενικά, διαφαίνεται μια τάση απώλειας έκφρασης του ERβ ανάμε-

σα στο φυσιολογικό και τον αντίστοιχο καρκινικό ιστό, μια και η πλειονότητα των όγκων 

παρουσιάζει πολύ χαμηλή ανοσοέκφραση, καθώς επίσης υπάρχει σημαντικός αριθμός πε-

ριστατικών όπου δεν ανιχνεύεται ο υποδοχέας. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, είναι ότι στα 

αδενοκαρκινώματα δεν ανιχνεύτηκε το αμινοτελικό άκρο του υποδοχέα στον πυρήνα, ενώ 

εντοπίζεται στους αντίστοιχους φυσιολογικούς ιστούς. Αντίθετα, στα ακανθοκυτταρικά 

καρκινώματα, σε κάποιες περιπτώσεις, διατηρείται. Φαίνεται λοιπόν, ότι υπάρχει κάποια 

σχέση ανάμεσα στον τύπο του καρκινώματος και την παρουσία, αλλά και την εντόπιση κά-

ποιας (ισο)μορφής του υποδοχέα που διαφοροποιείται σε σχέση με τα αντίστοιχα φυσιο-

λογικά κύτταρα, από τα οποία προέρχεται. Επίσης, αν δεχτούμε τον «ανασταλτικό» ρόλο 

που εχει περιγραφεί για τον ERβ στον καρκίνο του μαστού, αλλά και σε άλλους ιστούς, θα 

μπορούσαμε να πούμε ενδεχομένως, ότι, τουλάχιστον στα δείγματα που μελετήσαμε η ύ-

παρξη πυρηνικού υποδοχέα με αμινοτελικό άκρο μπορεί να κάποια σχέση με την «καλύτε-

ρη» βιολογική συμπεριφορά των νεοπλασμάτων. Δεδομένης δε της πλειοψηφίας των κυτ-

ταροπλασματικών ERβ στον πνεύμονα, ίσως αυτή να αντανακλά την εμπλοκή τους σε μη 

γενομικές δράσεις μέσω ειδικών μονοπατιών. Τη θεωρία αυτή ασπάζονται και άλλοι ερευ-

νητές (Miki et al.), αλλά χρειάζονται περαιτέρω μελέτες προς επαλήθευση, τόσο σε in vitro 

όσο και σε in vivo πειραματικά μοντέλα. 

Τέλος, η μελέτη με φθοριωμένα μεγαλομοριακά σύμπλοκα οιστραδιόλης, ανέδειξε σαφή 

μεμβρανική εντόπιση στα κύτταρα Clara και τα υποβλεννογόνια αδένια, ενώ στα λοιπά κύτ-

ταρα του αναπνευστικού επιθηλίου, διακρίναμε κυρίως κυτταροπλασματική και περιπυρη-

νική εντόπιση. Με αυτό, έχουμε μια πρώτη ένδειξη παρουσίας και μεμβρανικών θέσεων 

πρόσδεσης οιστραδιόλης σε συγκεκριμένα στοιχεία του πνευμονικού παρεγχύματος, χωρίς 

μέχρι τώρα να έχουμε σαφή ένδειξη της πιθανής τους λειτουργικής σημασίας. 

Από αυτά τα πρώιμα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι οι υποδοχείς οιστρογόνων κι εν 

γένει οι θέσεις πρόσδεσης οιστρογόνων για τις οποίες ενδεχομένως δεν έχουμε ακόμη ειδι-

κά αντισώματα ανίχνευσης, στον πνεύμονα παρουσιάζουν ένα πολύ ιδιαίτερο πρότυπο έκ-

φρασης, τόσο σε φυσιολογικά, όσο και σε νεοπλασματικά κύτταρα. Η πολυπλοκότητά τους, 

δεν έγκειται μόνο στη διαφοροποίηση έντασης έκφρασης στους διάφορους τύπους κυττά-

ρων του αναπνευστικού επιθηλίου, αλλά και στη διαφοροποίηση/εναλλαγή εντόπισης των 
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διαφόρων ισομορφών ανάμεσα σε πυρήνα, κυτταρική μεμβράνη και κυτταρόπλασμα. Το 

κατά πόσο αυτό το αποτέλεσμα αντιστοιχεί σε εξειδικευμένες δράσεις δε μπορεί να απα-

ντηθεί στην παρούσα φάση. Σίγουρα απαιτείται περαιτέρω μελέτη, σε κυτταρικά και in vivo 

μοντέλα, αλλά και σε μεγαλύτερες ενδεχομένως και πιο ενδελεχείς σειρές ανθρώπινων ό-

γκων. Μπορούμε όμως να συμπεράνουμε, ότι η παρουσία των υποδοχέων οιστρογόνων 

στον πνεύμονα είναι πολύπλοκη, πλούσια και πολύπλευρη. Η προσέγγισή τους ανοσοιστο-

χημικά, δε μπορεί να περιοριστεί στη χρήση ενός και μόνο αντισώματος, μια και, όπως δεί-

ξαμε και παραπάνω υπάρχει πλήθος εναλλακτικών μορφών. Από την άλλη όμως, αυτή η 

πολυπλοκότητα, αν επιβεβαιωθεί περαιτέρω, θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για την ανα-

ζήτηση νέων εξατομικευμένων βιολογικών θεραπειών στον καρκίνο του πνεύμονα.  

 

 

 

  



54 
 

Βιβλιογραφία 
 

Acconcia, F., Ascenzi, P., Bocedi, A., Spisni, E., Tomasi, V., Trentalance, A., Visca, P., Marino, 
M., 2005. Palmitoylation-dependent estrogen receptor alpha membrane localization: 
regulation by 17beta-estradiol. Molecular biology of the cell 16, 231-237. 

Acconcia, F., Ascenzi, P., Fabozzi, G., Visca, P., Marino, M., 2004. S-palmitoylation modulates 
human estrogen receptor-alpha functions. Biochem Biophys Res Commun 316, 878-
883. 

Alexaki, V.I., Charalampopoulos, I., Kampa, M., Nifli, A.P., Hatzoglou, A., Gravanis, A., 
Castanas, E., 2006. Activation of membrane estrogen receptors induce pro-survival 
kinases. J Steroid Biochem Mol Biol 98, 97-110. 

Andrew, P.J., Mayer, B., 1999. Enzymatic function of nitric oxide synthases. Cardiovasc Res 
43, 521-531. 

Baldi, E., Luconi, M., Bonaccorsi, L., Forti, G., 1998. Nongenomic effects of progesterone on 
spermatozoa: mechanisms of signal transduction and clinical implications. Front Biosci 
3, D1051-1059. 

Ballard, P.L., 1989. Hormonal regulation of pulmonary surfactant. Endocr Rev 10, 165-181. 
Beattie, C.W., Hansen, N.W., Thomas, P.A., 1985. Steroid receptors in human lung cancer. 

Cancer Res 45, 4206-4214. 
Boon, N.A., Davidson's Principles & Practice of Medicine. Royal Society of Medicine and 

Society of Authors  Medical Book Awards 
 
Carey, M.A., Card, J.W., Voltz, J.W., Germolec, D.R., Korach, K.S., Zeldin, D.C., 2007. The 

impact of sex and sex hormones on lung physiology and disease: lessons from animal 
studies. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 293, L272-278. 

Chamness, G.C., Jennings, A.W., McGuire, W.L., 1973. Oestrogen receptor binding is not 
restricted to target nuclei. Nature 241, 458-460. 

Chen, J.Q., Russo, P.A., Cooke, C., Russo, I.H., Russo, J., 2007. ERbeta shifts from 
mitochondria to nucleus during estrogen-induced neoplastic transformation of human 
breast epithelial cells and is involved in estrogen-induced synthesis of mitochondrial 
respiratory chain proteins. Biochim Biophys Acta 1773, 1732-1746. 

Edwards, D.P., Martin, P.M., Horwitz, K.B., Chamness, G.C., McGuire, W.L., 1980. Subcellular 
compartmentalization of estrogen receptors in human breast cancer cells. Exp Cell Res 
127, 197-213. 

Fazzari, A., Catalano, M.G., Comba, A., Becchis, M., Raineri, M., Frairia, R., Fortunati, N., 
2001. The control of progesterone receptor expression in MCF-7 breast cancer cells: 
effects of estradiol and sex hormone-binding globulin (SHBG). Molecular and cellular 
endocrinology 172, 31-36. 

Filardo, E.J., Quinn, J.A., Bland, K.I., Frackelton, A.R., Jr., 2000. Estrogen-induced activation of 
Erk-1 and Erk-2 requires the G protein-coupled receptor homolog, GPR30, and occurs 
via trans-activation of the epidermal growth factor receptor through release of HB-
EGF. Mol Endocrinol 14, 1649-1660. 

Flouriot, G., Brand, H., Denger, S., Metivier, R., Kos, M., Reid, G., Sonntag-Buck, V., Gannon, 
F., 2000. Identification of a new isoform of the human estrogen receptor-alpha (hER-
alpha) that is encoded by distinct transcripts and that is able to repress hER-alpha 
activation function 1. EMBO J 19, 4688-4700. 

Fuqua, S.A., Schiff, R., Parra, I., Friedrichs, W.E., Su, J.L., McKee, D.D., Slentz-Kesler, K., 
Moore, L.B., Willson, T.M., Moore, J.T., 1999. Expression of wild-type estrogen 
receptor beta and variant isoforms in human breast cancer. Cancer Res 59, 5425-5428. 



55 
 

Gallo, D., De Stefano, I., Grazia Prisco, M., Scambia, G., Ferrandina, G., 2012. Estrogen 
receptor beta in cancer: an attractive target for therapy. Curr Pharm Des 18, 2734-
2757. 

Garcia-Cardena, G., Oh, P., Liu, J., Schnitzer, J.E., Sessa, W.C., 1996. Targeting of nitric oxide 
synthase to endothelial cell caveolae via palmitoylation: implications for nitric oxide 
signaling. Proc Natl Acad Sci U S A 93, 6448-6453. 

Hammes, S.R., Levin, E.R., 2007. Extranuclear steroid receptors: nature and actions. Endocr 
Rev 28, 726-741. 

Hisamoto, K., Bender, J.R., 2005. Vascular cell signaling by membrane estrogen receptors. 
Steroids 70, 382-387. 

Ivanova, M.M., Mazhawidza, W., Dougherty, S.M., Klinge, C.M., Sex differences in estrogen 
receptor subcellular location and activity in lung adenocarcinoma cells. Am J Respir 
Cell Mol Biol 42, 320-330. 

Janqueira, L., 2002. Basic Histology: Text & Atlas.  
. Mc Graw Hill 10th edition. 
Jia, S., Zhang, X., He, D.Z., Segal, M., Berro, A., Gerson, T.G., Wang, Z., Casale, T.B., 

Expression and Function of a Novel Variant of Estrogen Receptor-ER-{alpha}36 in 
Mouse Airway. Am J Respir Cell Mol Biol. 

Kampa, M., Castanas, E., 2006. Membrane steroid receptor signaling in normal and 
neoplastic cells. Molecular and cellular endocrinology 246, 76-82. 

Kampa, M., Pelekanou, V., Castanas, E., 2008. Membrane-initiated steroid action in breast 
and prostate cancer. Steroids 73, 953-960. 

Kampa, M., Pelekanou, V., Notas, G., Stathopoulos, E., Castanas, E., 2013. The estrogen 
receptor: two or more molecules, multiple variants, diverse localizations, signaling and 
functions. Are we undergoing a paradigm-shift as regards their significance in breast 
cancer? Hormones 12, 69-85. 

Kang, L., Zhang, X., Xie, Y., Tu, Y., Wang, D., Liu, Z., Wang, Z.Y., Involvement of estrogen 
receptor variant ER-alpha36, not GPR30, in nongenomic estrogen signaling. Mol 
Endocrinol 24, 709-721. 

Kang, L., Zhang, X., Xie, Y., Tu, Y., Wang, D., Liu, Z., Wang, Z.Y., 2010. Involvement of estrogen 
receptor variant ER-alpha36, not GPR30, in nongenomic estrogen signaling. Mol 
Endocrinol 24, 709-721. 

Kato, S., Endoh, H., Masuhiro, Y., Kitamoto, T., Uchiyama, S., Sasaki, H., Masushige, S., 
Gotoh, Y., Nishida, E., Kawashima, H., Metzger, D., Chambon, P., 1995. Activation of 
the estrogen receptor through phosphorylation by mitogen-activated protein kinase. 
Science 270, 1491-1494. 

Kim, K.H., Bender, J.R., 2009. Membrane-initiated actions of estrogen on the endothelium. 
Molecular and cellular endocrinology 308, 3-8. 

Kim, K.H., Toomre, D., Bender, J.R., 2011. Splice isoform estrogen receptors as integral 
transmembrane proteins. Molecular biology of the cell 22, 4415-4423. 

Kiyohara, C., 2010. Sex Differences in Lung Cancer Susceptibility. Gender Medicine Vol. 7. 
Kos, M., O'Brien, S., Flouriot, G., Gannon, F., 2000. Tissue-specific expression of multiple 

mRNA variants of the mouse estrogen receptor alpha gene. FEBS Lett 477, 15-20. 
Kuiper, G.G., Carlsson, B., Grandien, K., Enmark, E., Haggblad, J., Nilsson, S., Gustafsson, J.A., 

1997. Comparison of the ligand binding specificity and transcript tissue distribution of 
estrogen receptors alpha and beta. Endocrinology 138, 863-870. 

Kumar, M.V., Tindall, D.J., 1998. Transcriptional regulation of the steroid receptor genes. 
Prog Nucleic Acid Res Mol Biol 59, 289-306. 

Kumar V, Pathologic basis of disease.  Elsevier Saunders 7th edition. 
Lange, C.A., 2008. Challenges to defining a role for progesterone in breast cancer. Steroids 

73, 914-921. 



56 
 

Lange, C.A., Gioeli, D., Hammes, S.R., Marker, P.C., 2007. Integration of rapid signaling 
events with steroid hormone receptor action in breast and prostate cancer. Annu Rev 
Physiol 69, 171-199. 

Levin, E.R., 2005. Integration of the extranuclear and nuclear actions of estrogen. Mol 
Endocrinol 19, 1951-1959. 

Levin, E.R., 2009. Plasma membrane estrogen receptors. Trends Endocrinol Metab 20, 477-
482. 

Li, L., Haynes, M.P., Bender, J.R., 2003. Plasma membrane localization and function of the 
estrogen receptor alpha variant (ER46) in human endothelial cells. Proc Natl Acad Sci U 
S A 100, 4807-4812. 

McKenna, N.J., Xu, J., Nawaz, Z., Tsai, S.Y., Tsai, M.J., O'Malley, B.W., 1999. Nuclear receptor 
coactivators: multiple enzymes, multiple complexes, multiple functions. J Steroid 
Biochem Mol Biol 69, 3-12. 

Michael.H.Ros, Histology: A text and atlas. 
Michael.H.Ros, Histology: A text and atlas 
 
Migliaccio, A., Castoria, G., Di Domenico, M., de Falco, A., Bilancio, A., Lombardi, M., Barone, 

M.V., Ametrano, D., Zannini, M.S., Abbondanza, C., Auricchio, F., 2000. Steroid-
induced androgen receptor-oestradiol receptor beta-Src complex triggers prostate 
cancer cell proliferation. EMBO J 19, 5406-5417. 

Migliaccio, A., Di Domenico, M., Castoria, G., de Falco, A., Bontempo, P., Nola, E., Auricchio, 
F., 1996. Tyrosine kinase/p21ras/MAP-kinase pathway activation by estradiol-receptor 
complex in MCF-7 cells. EMBO J 15, 1292-1300. 

Miki, Y., Abe, K., Suzuki, S., Suzuki, T., Sasano, H., Suppression of estrogen actions in human 
lung cancer. Molecular and cellular endocrinology 340, 168-174. 

Miki, Y., Abe, K., Suzuki, S., Suzuki, T., Sasano, H., 2011. Suppression of estrogen actions in 
human lung cancer. Molecular and cellular endocrinology 340, 168-174. 

Mikkonen, L., Pihlajamaa, P., Sahu, B., Zhang, F.P., Janne, O.A., Androgen receptor and 
androgen-dependent gene expression in lung. Molecular and cellular endocrinology 
317, 14-24. 

Morani, A., Barros, R.P., Imamov, O., Hultenby, K., Arner, A., Warner, M., Gustafsson, J.A., 
2006. Lung dysfunction causes systemic hypoxia in estrogen receptor beta knockout 
(ERbeta-/-) mice. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 7165-7169. 

Nemere, I., Pietras, R.J., Blackmore, P.F., 2003. Membrane receptors for steroid hormones: 
signal transduction and physiological significance. J Cell Biochem 88, 438-445. 

Notas, G., Kampa, M., Pelekanou, V., Troullinaki, M., Jacquot, Y., Leclercq, G., Castanas, E., 
2013. Whole transcriptome analysis of the ERα synthetic fragment P295-T311 
(ERα17p) identifies specific ERα-isoform (ERα, ERα36) -dependent and -independent 
actions in breast cancer cells. Mol Oncol, (in press). 

Parkin, D.M., Bray, F., Ferlay, J., Pisani, P., 2005. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J 
Clin 55, 74-108. 

Pavao, M., Traish, A.M., 2001. Estrogen receptor antibodies: specificity and utility in 
detection, localization and analyses of estrogen receptor alpha and beta. Steroids 66, 
1-16. 

Pelekanou, V., Notas, G., Kampa, M., Tsentelierou, E., Radojicic, J., Leclercq, G., Castanas, E., 
Stathopoulos, E.N., 2012. ERalpha36, a new variant of the ERalpha is expressed in 
triple negative breast carcinomas and has a specific transcriptomic signature in breast 
cancer cell lines. Steroids 77, 928-934. 

Pietras, R.J., Marquez-Garban, D.C., 2007. Membrane-associated estrogen receptor signaling 
pathways in human cancers. Clin Cancer Res 13, 4672-4676. 



57 
 

Prossnitz, E.R., Arterburn, J.B., Sklar, L.A., 2007. GPR30: A G protein-coupled receptor for 
estrogen. Molecular and cellular endocrinology 265-266, 138-142. 

Ramsey, T.L., Risinger, K.E., Jernigan, S.C., Mattingly, K.A., Klinge, C.M., 2004. Estrogen 
receptor beta isoforms exhibit differences in ligand-activated transcriptional activity in 
an estrogen response element sequence-dependent manner. Endocrinology 145, 149-
160. 

Ramzi S. Cotran, 1999. Pathologic basis of disease. 
Razandi, M., Pedram, A., Greene, G.L., Levin, E.R., 1999. Cell membrane and nuclear 

estrogen receptors (ERs) originate from a single transcript: studies of ERalpha and 
ERbeta expressed in Chinese hamster ovary cells. Mol Endocrinol 13, 307-319. 

Razandi, M., Pedram, A., Merchenthaler, I., Greene, G.L., Levin, E.R., 2004. Plasma 
membrane estrogen receptors exist and functions as dimers. Mol Endocrinol 18, 2854-
2865. 

Saji, S., Omoto, Y., Shimizu, C., Warner, M., Hayashi, Y., Horiguchi, S., Watanabe, T., Hayashi, 
S., Gustafsson, J.A., Toi, M., 2002. Expression of estrogen receptor (ER) (beta)cx 
protein in ER(alpha)-positive breast cancer: specific correlation with progesterone 
receptor. Cancer Res 62, 4849-4853. 

Santen, R.J., Song, R.X., McPherson, R., Kumar, R., Adam, L., Jeng, M.H., Yue, W., 2002. The 
role of mitogen-activated protein (MAP) kinase in breast cancer. J Steroid Biochem 
Mol Biol 80, 239-256. 

Simoncini, T., Genazzani, A.R., 2003. Non-genomic actions of sex steroid hormones. Eur J 
Endocrinol 148, 281-292. 

Simoncini, T., Hafezi-Moghadam, A., Brazil, D.P., Ley, K., Chin, W.W., Liao, J.K., 2000. 
Interaction of oestrogen receptor with the regulatory subunit of phosphatidylinositol-
3-OH kinase. Nature 407, 538-541. 

Song, R.X., McPherson, R.A., Adam, L., Bao, Y., Shupnik, M., Kumar, R., Santen, R.J., 2002. 
Linkage of rapid estrogen action to MAPK activation by ERalpha-Shc association and 
Shc pathway activation. Mol Endocrinol 16, 116-127. 

Stabile, L.P., Rothstein, M.E., Cunningham, D.E., Land, S.R., Dacic, S., Keohavong, P., 
Siegfried, J.M., 2012. Prevention of tobacco carcinogen-induced lung cancer in female 
mice using antiestrogens. Carcinogenesis 33, 2181-2189. 

Stabile, L.P., Siegfried, J.M., 2004. Estrogen receptor pathways in lung cancer. Curr Oncol 
Rep 6, 259-267. 

Stryer L, 2005. Biochemistry.  II. 
Szego, C.M., Davis, J.S., 1967. Adenosine 3',5'-monophosphate in rat uterus: acute elevation 

by estrogen. Proc Natl Acad Sci U S A 58, 1711-1718. 
Thomas, P., Pang, Y., Filardo, E.J., Dong, J., 2005. Identity of an estrogen membrane receptor 

coupled to a G protein in human breast cancer cells. Endocrinology 146, 624-632. 
Townsend, E.A., Miller, V.M., Prakash, Y.S., 2012. Sex differences and sex steroids in lung 

health and disease. Endocr Rev 33, 1-47. 
Wang, Z., Zhang, X., Shen, P., Loggie, B.W., Chang, Y., Deuel, T.F., 2005. Identification, 

cloning, and expression of human estrogen receptor-alpha36, a novel variant of 
human estrogen receptor-alpha66. Biochem Biophys Res Commun 336, 1023-1027. 

Wang, Z., Zhang, X., Shen, P., Loggie, B.W., Chang, Y., Deuel, T.F., 2006. A variant of estrogen 
receptor-{alpha}, hER-{alpha}36: transduction of estrogen- and antiestrogen-
dependent membrane-initiated mitogenic signaling. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 
9063-9068. 

Watson, C.S., Lange, C.A., 2005. Steadying the boat: integrating mechanisms of membrane 
and nuclear-steroid-receptor signalling. EMBO Rep 6, 116-119. 

Weatherman, R.V., Fletterick, R.J., Scanlan, T.S., 1999. Nuclear-receptor ligands and ligand-
binding domains. Annu Rev Biochem 68, 559-581. 



58 
 

Wierman, M.E., 2007. Sex steroid effects at target tissues: mechanisms of action. Adv Physiol 
Educ 31, 26-33. 

Yager, J.D., Chen, J.Q., 2007. Mitochondrial estrogen receptors--new insights into specific 
functions. Trends Endocrinol Metab 18, 89-91. 

Yue, W., Fan, P., Wang, J., Li, Y., Santen, R.J., 2007. Mechanisms of acquired resistance to 
endocrine therapy in hormone-dependent breast cancer cells. J Steroid Biochem Mol 
Biol 106, 102-110. 

Zilli, M., Grassadonia, A., Tinari, N., Di Giacobbe, A., Gildetti, S., Giampietro, J., Natoli, C., 
Iacobelli, S., 2009. Molecular mechanisms of endocrine resistance and their 
implication in the therapy of breast cancer. Biochim Biophys Acta 1795, 62-81. 

 

 


