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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

     Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα 
ιατρικά προβλήματα. Είναι ο τρίτος πιο κοινός καρκίνος και ο δεύτερος πιο 
συχνός λόγος θανάτου των ανδρών στο Δυτικό Κόσμο. Συνήθως αναπτύσσεται 
αργά, δεν εξαπλώνεται σε άλλα σημεία και σε γενικές γραμμές η πρόβλεψη 
είναι καλή όταν εντοπιστεί έγκαιρα. Επίσης, καθώς είναι ορμονορυθμιζόμενος 
καρκίνος, η χρήση αντι – ανδρογόνων ως θεραπευτικό μέσο, οδηγεί σε καλά 
αποτελέσματα. Μη εγχειρήσιμες περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη μπορούν 
να ρυθμιστούν με στέρηση ανδρογόνων αλλά και ο ανδρογονικός αποκλεισμός 
δεν είναι αποτελεσματικός σε περιπτώσεις ανάπτυξης ορμονοαντοχής. Η 
ορμόνη που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ανάπτυξης του προστάτη είναι η 
τεστοστερόνη. Η διυδροτεστοστερόνη (DHT, δραστική μορφή της 
τεστοστερόνης) προσδένεται στον υποδοχέα ανδρογόνων (AR) και 
μεταφέρεται στον πυρήνα, όπου  προκαλεί τη μεταγραφική ενεργοποίηση (ή 
καταστολή) των γονιδίων-στόχων.  

     Επιπλέον, ο σημαντικός ρόλος των ανδρογόνων στην ανάπτυξη του 
καρκίνου του προστάτη καταδεικνύεται σε πρόσφατες κλινικές μελέτες αν και 
ο μηχανισμός με τον οποίο τα ανδρογόνα προάγουν την ανάπτυξη καρκίνου 
του προστάτη δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί. Όπως προαναφέρθηκε, η 
βιολογική δράση των ανδρογόνων πραγματοποιείται μέσω σύνδεσής τους με 
ενδοκυττάριους υποδοχείς οι οποίοι λειτουργούν ως μεταγραφικοί παράγοντες. 
Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σε κύτταρα, που δεν διαθέτουν 
λειτουργικό κλασσικό ενδοκυττάριο υποδοχέα, ταχείες ανδρογονικές δράσεις 
οι οποίες ξεκινούν από τη μεμβράνη. Η ταυτότητα των μεμβρανικών 
υποδοχέων ανδρογόνων δεν είναι ξεκάθαρη καθώς δεν έχει πλήρως 
διαλευκανθεί αν  πρόκειται για τους ενδοκυττάριους υποδοχείς που 
εντοπίζονται και στη μεμβράνη ή/και για διαφορετικούς υποδοχείς.   

     Γι’ αυτό το σκοπό στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προσπάθεια 
χαρακτηρισμού των μεμβρανικών υποδοχέων ανδρογόνων στον καρκίνο του 
προστάτη. Χρησιμοποιώντας μεμβρανικά παρασκευάσματα που προέκυψαν 
από καρκινικά κύτταρα πραγματοποιήθηκαν μελέτες δόσης – απόκρισης και 
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μελέτες κορεσμού με ραδιενεργή τεστοστερόνη προκειμένου να επιβεβαιωθεί 
η δράση της τεστοστερόνης μέσω μεμβρανικών ανδρογονικών υποδοχέων και 
να επιτευχθεί ο προσδιορισμός μεμβρανικών υποδοχέων τεστοστερόνης 
καρκινικών κυττάρων DU-145. Παίρνοντας θετικά αποτελέσματα από αυτές 
τις μελέτες ακολούθησε χρωματογραφία συγγένειας για απομόνωση του 
μεμβρανικού υποδοχέα μέσω αλληλεπίδρασής του με τεστοστερόνη – BSA. 
Έπειτα, έγινε προσδιορισμός των μεμβρανικών υποδοχέων τεστοστερόνης των 
καρκινικών κυττάρων DU-145 μέσω ανοσοανίχνευσης. Μετά από επίδραση με 
ειδικά αντισώματα για τον κλασσικό υποδοχέα προέκυψε πως η πρωτεΐνη που 
απομονώθηκε δεν ταυτίζεται με τον κλασσικό υποδοχέα αλλά αρκετά 
μικρότερο μοριακό βάρος, οδηγώντας έτσι σε ένα σύνολο πιθανών 
αιτιολογήσεων όπως ότι  ο μεμβρανικός υποδοχέας έχει κοινό καρβοξιτελικό 
άκρο με τον κλασσικό υποδοχέα και διαφορετικό αμινοτελικό ή ότι  αποτελεί 
τμήμα του κλασσικού υποδοχέα από τον οποίο λείπουν αμινοξέα του 
αμινοτελικού άκρου από τη στιγμή που έχουν κοινό καρβοξιτελικό άκρο ή 
τέλος ότι ο μεμβρανικός υποδοχέας είναι μία τελείως διαφορετική πρωτεΐνη. 
Το τελικό συμπέρασμα θα προκύψει μετά την αλληλούχιση του προϊόντος της 
χρωματογραφίας. 

     Συμπερασματικά, Τα αποτελέσματα της παρούσας πτυχιακής εργασίας, 
δηλαδή ο χαρακτηρισμός των μεμβρανικών υποδοχέων ανδρογόνων στον 
καρκίνο του προστάτη  θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και 
θεραπευτική αξιοποίηση του μηχανισμού δράσης των ανδρογόνων. 

 

Λέξεις κλειδιά: ανδρογόνα, ενδοκυτταρικός ανδρογονικός υποδοχέας, 
καρκίνος του προστάτη, μεμβρανικός ανδρογονικό υποδοχέας, τεστοστερόνη 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Καρκίνος Προστάτη 

 
     Ο προστάτης είναι ένας αδένας και αποτελεί μέρος του ανδρικού 
αναπαραγωγικού – γεννητικού συστήματος. Αναπτύσσεται κατά την εφηβεία και 
συνεχίζει να μεγαλώνει καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής. Είναι γνωστό ότι 
αποτελεί το μεγαλύτερο γεννητικό αδένα  με εξωκρινή λειτουργία, ο οποίος 
συγκεκριμένα παράγει ένα γαλακτώδες υγρό, το οποίο περιέχει αμυλάση, 
πρωτεολυτικά ένζυμα, λιπίδια, κιτρικό οξύ και όξινη φωσφατάση. Το έκκριμα 
αυτό χρησιμεύει σαν διαλυτικό και μεταφορικό μέσο του σπέρματος, προστίθεται 
στο σπερματικό υγρό κατά την εκσπερμάτιση και όντας αλκαλικό εξουδετερώνει 
το όξινο περιβάλλον του κόλπου. Επίσης συμβάλλει στον έλεγχο της ουροδόχου 
κύστης και συμμετέχει στη διαδικασία της ούρησης. Ως αδένας ο προστάτης 
είναι ορμονοεξαρτώμενος και υπόκειται κυρίως στη δράση των ανδρογόνων[27].
  

     Η μεγαλύτερη ποσότητα της τεστοστερόνης, που είναι υπεύθυνη για τον 
έλεγχο της ανάπτυξης του προστάτη παράγεται από τους όρχεις, ενώ ένα μικρό 
μέρος της από τα επινεφρίδια, τα οποία βρίσκονται στον άνω πόλο κάθε νεφρού. 
Οι όρχεις συνθέτουν και εκκρίνουν το 95% της τεστοστερόνης που κυκλοφορεί 
στο πλάσμα.  Η σύνθεση πραγματοποιείται στα κύτταρα Leydig  υπό τον έλεγχο 
της ωχρινοτρόπου ορμόνης (Luteinizing Hormone),  η οποία εκκρίνεται από την 
υπόφυση.   

     Τα επινεφρίδια παράγουν το υπόλοιπο 5% της κυκλοφορούσης 
τεστοστερόνης,  είτε με άμεσο σχηματισμό,  είτε εκ της περιφερικής μετατροπής 
των επινεφριδιακών C19 στεροειδών σε τεστοστερόνη στο λιπώδη ιστό.  Η 
έκκριση των στεροειδών αυτών, ελέγχεται από την έκκριση της 
φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης (adrenocorticotropic hormone). Ρόλος του 
προστάτη είναι η μετατροπή της τεστοστερόνης σε διυδροτεστοστερόνη (DHT), 
καθώς όντας η δραστική μορφή της τεστοστερόνης έχει την ικανότητα να 
διεγείρει την ανάπτυξη του ίδιου του αδένα[27]. (Εικόνα 1) 
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Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα 
ιατρικά προβλήματα στον άντρα. Είναι ο τρίτος πιο κοινός καρκίνος και ο 
δεύτερος πιο συχνός λόγος θανάτου των ανδρών στο Δυτικό Κόσμο εμφανίζει 
μεγάλη συχνότητα, αφού περίπου ένας στους δέκα άνδρες θα αναπτύξει καρκίνο 
του προστάτη κατά τη διάρκεια της ζωής του και είναι υπεύθυνος έως και για το 
9% όλων των θανάτων από καρκίνο, στον άντρα. Δυστυχώς, είναι αναμενόμενο 
ότι θα αυξηθούν τόσο ο αριθμός νέων περιστατικών όσο και η θνησιμότητα από 
τον καρκίνο του προστάτη, καθώς ο μέσος όρος ζωής των ανδρών έχει αυξηθεί 
στις μέρες μας [31].

Υπάρχουν μελέτες οι οποίες υποστηρίζουν που σε Ευρώπη και Αμερική ο 
αριθμός των ανδρών που πεθαίνουν από καρκίνο του προστάτη φτάνει τους 
35.000 και 30.000 αντίστοιχα, αριθμοί οι οποίοι έχουν τριπλασιαστεί σχεδόν 
μέσα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε ετών. Σήμερα οι έρευνες 
δείχνουν ότι το 60-70% όλων των ανδρών που φτάνουν στην ηλικία των 80 ετών 
παρουσιάζουν μικροσκοπικά στοιχεία καρκίνου του προστάτη. Τα αίτια του 
προστατικού καρκίνου παραμένουν άγνωστα. Πιθανή αιτία είναι και η γενετική 
προδιάθεση, καθώς άνδρες με συγγενή πρώτου βαθμού με προστατικό καρκίνο 
έχουν 2-8% μεγαλύτερο κίνδυνο να τον αναπτύξουν και αυτοί, από ότι ο γενικός 

Εικόνα 1: Ορμονική ρύθμιση από τον εγκέφαλο ως τον προστάτη
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πληθυσμός. Επίσης, έχουν μελετηθεί περιβαλλοντικοί και διαιτητικοί 
παράγοντες, η επαγγελματική απασχόληση, η κοινωνικοοικονομική στάθμη, 
διάφοροι λοιμωξιογόνοι παράγοντες και οι σεξουαλικές συνήθειες, χωρίς όμως 
να έχουν βρεθεί επαρκή στοιχεία για κανέναν από αυτούς[30,52].

Συνήθως αναπτύσσεται αργά, δεν εξαπλώνεται σε άλλα σημεία και σε γενικές 
γραμμές η πρόβλεψη είναι καλή όταν εντοπιστεί έγκαιρα. Επειδή τα συμπτώματα 
εμφανίζονται όταν πλέον ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί πέραν του προστάτη γίνεται 
εξαιρετικά επικίνδυνος και η επιτυχής θεραπευτική αντιμετώπιση είναι πλέον 
δύσκολη και μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο. 

Η νόσος αυτή καθ' εαυτή προκαλεί συμπτώματα υποκυστικού κωλύματος και 
η ποιότητα ζωής επηρεάζεται κυρίως από τα ερεθιστικά συμπτώματα που αυτό 
προκαλεί Στον προχωρημένο εξ άλλου καρκίνο του προστάτη με οστικές 
μεταστάσεις όταν υπάρχει οστικό άλγος η ποιότητα ζωής διαταράσσεται 
σημαντικά λόγω του πόνου.

Στον καρκίνο του προστάτη βρίσκονται αυξημένοι υποδοχείς των 
ανδρογόνων. Το γεγονός ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι 

Φυσιολογικός προστάτης 

Καρκίνος προστάτη 

Εικόνα 2: Μέγεθος φυσιολογικού και με 
καρκίνο προστάτη
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ορμονορυθμιζόμενος από τα ανδρογόνα οδηγεί στη χρήση αντι –ανδρογόνων 
ως θεραπευτικών παραγόντων, αν ανιχνευθεί σε αρχικά στάδια. Τέτοιου είδους 
όγκοι, συνήθως ανταποκρίνονται στην αντιανδρογονική θεραπεία. Σε 
διαφορετική περίπτωση, επί εξελισσομένου καρκίνου του προστάτη, 
ανιχνεύονται δύο διακριτοί τύποι: Στον ανδρογονοανεξάρτητο καρκίνο 
συμβαίνει αλλαγή της αρχικής ανδρογονικής σηματοδότησης του υποδοχέα και 
μεταβάλλεται αυξητικά η έκφραση της ογκοπρωτεΐνης bcl2 με μείωση της 
απόπτωσης. Στον ορμονοανεξάρτητο καρκίνο υπάρχει μεταλλαγή του 
ογκοκατασταλτικού ογκογονιδίου p53 με ταυτόχρονη ενεργοποίηση του p21 
και αύξηση των μιτογόνων υποδοχέων του EGFR και σύγχρονη μείωση των β–
TGFR υποδοχέων. Οι ασθενείς αυτοί δεν ανταποκρίνονται στην 
αντιανδρογονική θεραπεία. 
      

     Μη εγχειρήσιμες περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη μπορούν να ελεγχθούν 
με στέρηση ανδρογόνων. Οι όγκοι που επανεμφανίζονται μετά από τέτοια είδους 
θεραπεία οδηγούν συνήθως σε θάνατο εντός 5 χρόνων. Ο πρωτεϊνικός στόχος 
της αντιανδρογονικής θεραπείας με στέρηση των ανδρογόνων ή αναστολή της 
δράσης τους είναι ο ανδρογονικός υποδοχέας, ένας πυρηνικός υποδοχέας 
στεροειδών που απομονώθηκε το 1989. Σε φυσιολογικά επιθηλιακά κύτταρα 
προστάτη παίζουν βασικό ρόλο ανδρογόνα όπως η 5α-διυδροτεστοστερόνη και η 
τεστοστερόνη όσον αφορά στην έκφραση του υποδοχέα και την ενεργότητά του. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Είδη προστατικού καρκίνου 
Α) Προερχόμενα από το επιθήλιο 
1) Αδενοκαρκίνωμα  
2) Καρκίνωμα από μεταβατικό επιθήλιο 
3) Νευροενδοκρινικό καρκίνωμα (μικροκυτταρικό)  
Β) Προερχόμενα από το στρώμα  
1) Ραβδομυοσάρκωμα  
2) Λειομυοσάρκωμα 
Γ) Δευτεροπαθή  
1) Διήθηση από την ουροδόχο κύστη 
2) Διήθηση από το παχύ έντερο (σπάνιο) 
3) Μεταστατικό από άλλο όργανο (π.χ. πνεύμονας, μελάνωμα) 
4) Λέμφωμα   

Πίνακας 1: Είδη καρκίνου του προστάτη 
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      Όπως  έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, ένας τρόπος θεραπείας του καρκίνου 
του προστάτη είναι η στέρηση ανδρογόνων. Αν και ο ανδρογονικός 
αποκλεισμός είναι αρκετά αποτελεσματικός, τα περισσότερα νεοπλάσματα 
αναπτύσσουν ορμονοαντοχή και μόνο μέσω της κατανόησης των μηχανισμών 
«επιβίωσης» των νεοπλασμάτων θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε ανάπτυξη 
ανάλογων θεραπειών.  

     Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί μηχανισμοί ανάπτυξης ορμονοαντοχής όπως η 
επανενεργοποίηση του ανδρογονικού υποδοχέα. Οι μηχανισμοί μέσω των 
οποίων ο ανδρογονικός υποδοχέας ενεργοποιείται, κατά την ανάπτυξη της 
ορμονοαντοχής, είναι ο πολλαπλασιασμός του γονιδίου του ανδρογονικού 
υποδοχέα, μεταβολές στην φωσφορυλίωση του γονιδίου, ενεργοποίηση της 
ορμονοαντοχής μέσω άλλων οδών και μεταβολές στη δράση των ρυθμιστών 
του γονιδίου. Ένας άλλος τρόπος ανάπτυξης ορμονοαντοχής είναι οι 
μεταλλαγές του ανδρογονικού υποδοχέα. Οι μεταλλάξεις διευκολύνουν την 
επανενεργοποίηση του ανδρογονικού υποδοχέα από άλλες στεροειδείς ορμόνες 
και αυξητικούς παράγοντες. Έχει παρατηρηθεί πως σε κύτταρα LNCaP, μια 
αντικατάσταση θειονίνης σε αλανίνη στη θέση 877 (T877A) του ανδρογονικού 
υποδοχέα προκάλεσε ενεργοποίηση ενός γονιδίου ρυθμιστή μετά από έκθεση 
σε προγεστερόνη, οιστραδιόλη, ή υδροξυφλουταμίδη [21,29,35].  
 
     Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζουν οι μεταβολές της δράσης των ρυθμιστών 
του ανδρογονικού υποδοχέα. Αυξημένη δράση του ενεργοποιητή του 
ανδρογονικού υποδοχέα μπορεί να συμβεί μέσω μεταβολής της δράσης των 
ρυθμιστών του. Η έκφραση του αντιγραφικού παράγοντα (TIF2) και του 
ενεργοποιητή του στεροειδικού υποδοχέα βρέθηκαν αυξημένες σε υποτροπές 
όγκων της σειράς CWR22. Η ενεργοποίηση του ανδρογονικού υποδοχέα ως 
ανταπόκριση στην υπερέκφραση του TIF2 οδήγησε σε υπερευαισθησία στη 
χορήγηση ανδροστενδιόνης, οιστραδιόλης, προγεστερόνης και  
διϋδροτεστοστερόνης [22,60].  
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1.2  Στεροειδείς ορμόνες 

     Οι στεροειδείς ορμόνες είναι ουσίες που παίζουν ζωτικό ρόλο στη σωστή  
λειτουργία του σώματος, συνεισφέροντας στη βιοχημική δραστηριότητα των 
κυττάρων. Είναι υπεύθυνες για μεγάλο εύρος φυσιολογικών διεργασιών από 
τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων έως τον κυτταρικό θάνατο. Τα μόρια αυτά 
συντίθενται και εκκρίνονται στην κυκλοφορία του αίματος από τους 
ενδοκρινείς αδένες όπως το φλοιό των επινεφριδίων και τις γονάδες (ωοθήκες 
& όρχεις).  

     Οι στεροειδείς ορμόνες προέρχονται από χοληστερόλη [41]  
Xαρακτηριστικό στοιχείο τους, με εξαίρεση τη Βιταμίνη D , είναι ο πυρήνας 
τους, ο οποίος αποτελείται από τρεις εξαμελείς και ένα πενταμελή δακτύλιο. Η 
δομή αυτή είναι γνωστή ως δακτύλιος κυκλοπεντανοφαινανθρενίου.  Λόγω του 
γεγονότος ότι είναι μικρά μη πολικά μόρια, οι στεροειδείς ορμόνες μπορούν να 
μετακινούνται διαμέσου της μεμβράνης του κυττάρου – στόχου και για να 
επιτελέσουν το σκοπό τους συνδέονται στον κατάλληλο υποδοχέα, 
δημιουργώντας σύμπλοκο ορμόνης – υποδοχέα.  
 
     Τα στεροειδογόνα ένζυμα είναι τα ένζυμα που παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο 
κατά τη βιοσύνθεση των διαφόρων κατηγοριών των στεροειδών ορμονών 
έχοντας ως υπόστρωμα τη χοληστερόλη.  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
υπάρχουν τρία κύρια όργανα που εξειδικεύονται στην de novo σύνθεση των 
ορμονών: τα επινεφρίδια, οι όρχεις και οι ωοθήκες. Η διαδικασία ξεκινά με τη 
μετατροπή της χοληστερόλης σε πρεγνενολόνη μέσω του ενζύμου p450 
(CYP)11A καθώς διασπάται η πλευρικής αλυσίδα της χοληστερόλης (Parker 
and Schimmer, 1995). Η συγκέντρωση CYP11A είναι αυξημένη σε ιστούς 
στους οποίους παράγονται στεροειδείς ορμόνες, σε αντίθεση με τους 
υπόλοιπους όπου υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου παραγωγή.  Η πρεγνενολόνη 
στη συνέχεια μετατρέπεται σε προγεστερόνη μέσω 3β – υδροξυστεροειδικής 
αφυδρογονάσης (3b – HSD). Έτσι, η πρεγνενολόνη και η προγεστερόνη είναι 
τα πρόδρομα μόρια για όλες τις στεροειδείς ορμόνες.  
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1.2.1 Aνδρογόνα 
 

          Τα ανδρογόνα προέρχονται από το φλοιό των επινεφριδίων και κυρίως 
επηρεάζουν την ωρίμανση και λειτουργία των δευτερευόντων γεννητικών 
οργάνων των ανδρών, ενώ προωθούν την ανάπτυξη ιστών και μυών. Οι πιο 
σπουδαίες ανδρικές γεννητικές ορμόνες είναι η τεστοστερόνη και η 
ανδροστερόνη. Στην παρούσα εργασία μελετάται η δράση της τεστοστερόνης 
που αναλύεται στη συνέχεια.  

 

ΣΤΕΡΟΙΔΕΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ*a 

ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ*b 

ΠΡΟΓΕΣΤΑΓΟΝΑ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ*c 

ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ*d 

ΜΕΤΑΛΛΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ*e 

Πίνακας 2: Κατηγορίες Στεροειδών Ορμονών  

Εικόνα 3: Χοληστερόλη και Στεροειδείς Ορμόνες (a. οιστραδιόλη, b. τεστοστερόνη, 
c. προγεστερόνη, d. κορτιζόλη, e. αλδοστερόνη) 
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1.2.1.1 Τεστοστερόνη  

  

     Η τεστοστερόνη απομονώθηκε, συντέθηκε 
και χαρακτηρίστηκε το 1935.  Θεωρείται ανδρική 
ορμόνη και στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε 
με το ρόλο της τεστοστερόνης στους άνδρες, αλλά 

υπάρχει και στο γυναικείο οργανισμό σε μικρές 
ποσότητες. 

     Στους άνδρες, κατά τη σπερματογένεση, η θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) 
ενεργοποιεί τα σπερματογόνια με σκοπό να αναπτυχθούν ώριμα 
σπερματοζωάρια. Η FSH συνδέεται με ομολόγους υποδοχείς της στα κύτταρα 
Sertoli με αποτέλεσμα τη διέγερση ενός cAMP – διαμεσολαβόμενου 
σηματοδοτικού μονοπατιού. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ενεργοποιούνται διάφοροι 
απαραίτητοι παράγοντες της διαδικασίας της σπεργματογένεσης.  [55] 

     Για να παραχθεί όμως η τεστοστερόνη, χρειάζεται και η συμβολή της 
ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH) μέσω πρόσδεσής της στον αντίστοιχο υποδοχέα.  
Η LH παίζει σημαντικό ρόλο διότι είναι η υπεύθυνη ορμόνη για την 
ενεργοποίηση διάφορων ενζύμων και αφυδρογονασών για τη βιοσύνθεση των 
στεροειδών [11].  

     Υπολογίζεται πως από το σύνολο των ανδρογόνων στον οργανισμό των 
ανδρών,  περίπου το 95% εκκρίνεται από τους όρχεις ως τεστοστερόνη. Καθώς 
όμως διαχέεται στο επιθήλιο του προστάτη, η τεστοστερόνη μετατρέπεται σε 
διυδροτεστοστερόνη (DHT).  Η DHT σχηματίζεται από τη τεστοστερόνη μέσω 
5α-αναγωγάση στεροειδών (Εικόνα 5) και αποτελεί βασικό ενεργοποιητή του 
ανδρογονικού υποδοχέα. Ο ρόλος της τεστοστερόνη είναι εμφανής κατά την 
πρόσδεσή της σε  ενδοκυτταρικούς υποδοχείς ανδρογόνων καθώς λειτουργούν 
ως μεταγραφικοί παράγοντες που χρειάζονται ένα προσδέτη για να 
ενεργοποιηθούν. 

 
 

Εικόνα 4: Τεστοστερόνη 
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1.3 Μηχανισμοί Δράσης 
 
     Η ρύθμιση των ανδρογόνων καθορίζει τον αρσενικό φαινότυπο μέσω της 
παρουσίας των ανδρογονικών υποδοχέων. Ειδικότερα, η πρόσδεση DHT και 
τεστοστερόνης στον ανδρογονικό υποδοχέα οδηγεί στην έναρξη και τη 
ρύθμιση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων του προστάτη, τη 
διαφοροποίηση, την απόπτωση, το μεταβολισμό και την εκκριτική 
δραστηριότητα [1].   

 
 
 

1.3.1 Υποδοχείς ανδρογόνων  
 

     Οι υποδοχείς των ανδρογόνων   χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη 
κατηγορία συγκαταλέγονται οι κλασσικοί ενδοκυτταρικοί υποδοχείς των 
ανδρογόνων και στη δεύτερη οι μεμβρανικοί υποδοχείς που οδηγούν σε 
γρήγορες αποκρίσεις.  

 

 

Εικόνα 5: Βιοσύνθεση Τεστοστερόνης και DHT από χοληστερόλη 
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1.3.1.1Ενδοκυτταρικοί υποδοχείς

Ο ενδοκυττάριος ανδρογονικός υποδοχέας είναι μέλος της οικογένειας των 
υποδοχέων των στεροειδών που αποτελείται από υποδοχείς για 
μεταλλοκορτικοειδή,  γλυκοκορτικοειδή, οιστρογόνα και προγεστερόνη. 
Κατηγοριοποιείται  στους πυρηνικούς υποδοχείς τάξης Ι, οι οποίοι 
φυσιολογικά σχηματίζουν ομοδιμερή που συνδέονται με ανάστροφα
επαναλαμβανόμενα hormone-response elements στο DNA[5].

Οι ενδοκυτταρικοί υποδοχείς των ανδρογόνων διαμεσολαβούν στην την 
παρουσίαση ανδρογονικών γενομικών σημάτων. Μετά από τη σύνδεση με την 
ορμόνη. Οι υποδοχείς διμερίζονται, μετακινούνται στον πυρήνα και οδηγούν 
στην ενεργοποίηση γονιδίων τα οποία είναι ανδρογονοειδικοί στόχοι, δρώντας 
ως μεταγραφικοί παράγοντες [1].

Το γονίδιο του κλασσικού υποδοχέα εδράζεται στο μακρύ (q) βραχίονα του 
Χ χρωμοσώματος στη θέση 12. Ακριβέστερα, το γονίδιο AR βρίσκεται μεταξύ 
των ζευγών βάσεων 66763873 και 66950460 στο Χ χρωμόσωμα (Εικόνα 6). 
[37].

Ο ανδρογονικός υποδοχέας έχει μοριακό βάρος 110kD και αναφορικά με τη 
δομή του, χωρίζεται σε τρεις κύριες περιοχές (Εικόνα 7)[37]: 

1. περιοχή ρύθμισης μεταγραφής γονιδίων (TAD – Transcriptional
Activation Domain)

2. περιοχή πρόσδεσης στο DNA (DBD – DNA-Binding Domain )
3. περιοχή σύνδεσης ανδρογόνου (SBD - Steroid Binding Domain)

Εικόνα 6: Χρωμόσωμα Χ στο οποίο εδράζεται το γονίδιο για τον κλασσικό 
υποδοχέα ανδρογόνων
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• Περιοχή ρύθμισης μεταγραφής γονιδίων (TAD) 

     Κωδικοποιείται από το πρώτο εξόνιο του ανδρογονικού υποδοχέα και 
καταλαμβάνει το αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης. Η περιοχή αυτή ρυθμίζει 
είτε αναστέλλει την έκφραση των ανδρογονοεξαρτώμενων γονιδίων και 
χαρακτηρίζεται από μεταβλητού αριθμού ομάδες διαδοχικών μορίων γλυκίνης 
και γλουταμίνης. Η μεταγραφική δραστηριότητα του ανδρογονικού υποδοχέα 
γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω της AF1 (activation function 1) περιοχής, η 
οποία βρίσκεται μεταξύ των καταλοίπων 101 – 370 στην TAD. Δηλαδή, η 
SBD περιοχή λειτουργεί αυτόνομα από την TAD και μπορεί να προσδέσει 
τεστοστερόνη ακόμα κι αν υπήρχε οποιουδήποτε τύπου μετάλλαξη στην  AF1. 
Παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να επιτευχθεί μεταγραφική δραστηριότητα χωρίς 
την AF1. Εκτός της AF1 υπάρχει και η AF5 (activation function 5) μεταξύ των 
καταλοίπων 360 – 485, η οποία είναι υπεύθυνη για την δραστηριότητα χωρίς 
σύνδεση με τον προσδέτη. [27,32,36,37] 

 

• Περιοχή πρόσδεσης στο DNA (DBD) 

     Κωδικοποιείται από τα εξόνια 2 και 3 του γονιδίου του ανδρογονικού 
υποδοχέα, καταλαμβάνει την κεντρική περιοχή της πολυπεπτιδικής αλυσίδας 
και παρουσιάζει αφθονία κασετινών. Έχει χαρακτηριστική δομή  δακτύλων 
ψευδαργύρου γνωστή ως zinc – finger τύπου 2 δομή (type – II zinc finger 
motif) η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνδεση στις ειδικές αλληλουχίες DNA. 
[36,37,44] 

Εικόνα 7: Γονίδιο και πρωτεϊνική δομή του κλασικού ανδρογονικού υποδοχέα. Περιοχή TAD – 
εξόνιο 1. Περιοχή DBD – εξόνια 2,3. Περιοχή SBD – εξόνια 4-8. 
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• Περιοχή σύνδεσης ανδρογόνου (SBD) 
 

     Κωδικοποιείται από τα εξόνια 4 – 8 του  γονιδίου του ανδρογονικού 
υποδοχέα, καταλαμβάνει το καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης και έχει τη 
δυνατότητα σύνδεσης τεστοστερόνη και DHT. H DHT έχει συγγένεια 
μεγαλύτερη για τον υποδοχέα συγκριτικά με την τεστοστερόνη. Στην περιοχή 
αυτή συμπεριλαμβάνεται και η AF2 (activation function 2) περιοχή που 
ευθύνεται για τη δραστηριότητα παρουσία αγωνιστών. [28] 

     Χωρίς την σύνδεση του ανδρογόνου, ο υποδοχέας βρίσκεται αρχικά στο 
κυτταρόπλασμα σε ανενεργή μορφή. Το ανδρογόνο προσδένεται στην SBD με 
επακόλουθο την απελευθέρωση heat-shock πρωτεϊνών hsp 90 που με τη σειρά 
τους προκαλούν την έκθεση της DBD στην επιφάνεια του υποδοχέα και άλλης 
μίας περιοχής πλούσιας σε λυσίνη που συμβάλλει στη σύνδεση της DBD – 
SBD. [45] 

     Αυτές οι προσαρμογές οδηγούν στη στερεοδομική μεταβολή του υποδοχέα 
και μεταφορά του στον πυρήνα καθώς έχει πλέον διμερή μορφή. Εκεί γίνεται 
και η ρύθμιση της μεταγραφής καθώς προσδένεται σε ιστοειδικές αλληλουχίες 
DNA που λέγονται androgen responsive elements (AREs) σε περιοχές των 
εκκινητών των γονιδίων στόχων. Πιο συγκεκριμένα, η δομή zinc – finger 
τύπου περιλαμβάνει από δύο υποπεριοχές με δάχτυλο ψευδαργύρου (δομή α – 
έλικας)  που αποτελείται από δύο μόρια κυστεΐνης και δύο μόρια ιστιδίνης που 
περιβάλλουν ένα μόριο ψευδαργύρου. Κάθε υποδοχέας του διμερούς 
αναγνωρίζει ειδική αλληλουχία 6 ζευγών βάσεων μέσω επαφής της α – έλικας 
με τη μείζονα αύλακα του DNA.[44] 

 

     Έτσι, η σύνδεση ανδρογονικού υποδοχέα και ARE είναι το σήμα για τη 
στρατολόγηση άλλων συμπληρωματικών μεταγραφικών παραγόντων και RNA 
πολυμεράσης. Συνεπώς, δημιουργείται σύμπλοκο έναρξης μεταγραφής με 
αποτέλεσμα την αύξηση της μεταγραφής του γονιδίου αυτού.[45] 
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1.3.1.2  Μεμβρανικοί υποδοχείς 
 

     Εκτός από τον κλασσικό τρόπο δράσης των στεροειδών ορμονών, πολλές 
έρευνες έχουν αποδείξει την ύπαρξη γρήγορων αποκρίσεων σε στεροειδή, 
μέσω μεμβρανικών θέσεων σύνδεσης. 

    Ενδείξεις για την ύπαρξη μεμβρανοσυνδεόμενων υποδοχέων στεροειδών 
έκαναν την εμφάνισή τους το 1942, όπου και περιγράφηκε ταχεία αναισθητική 
δράση κατά την έκθεση σε προγεστερόνη. Αν και σύμφωνα με έρευνες κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του ’70 και του ’80 υπάρχουν ενδείξεις  για  τη ύπαρξη 
μεμβρανικών υποδοχέων [25,49,63] μέσω ανάδειξης της σύνδεσης ενός 
στεροειδούς στην κυτταρική μεμβράνη κύτταρων διαφορετικής προέλευσης, 
δεν υπάρχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με αυτούς παρά μόνο την 
τελευταία δεκαπενταετία που έχει αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον της 
ερευνητικής κοινότητας. 

     Έτσι τα τελευταία χρόνια εκτός από τον κλασσικό τρόπο δράσης των 
στεροειδών ορμονών, πολλές έρευνες έχουν αποδείξει την ύπαρξη γρήγορων 
αποκρίσεων σε στεροειδή μέσω μεμβρανικών υποδοχέων. 

     Οι καλύτερα μελετημένοι μεμβρανικοί υποδοχείς είναι αυτοί των 
οιστρογόνων καθώς υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός αναφορών την 

Εικόνα 8: Πορεία σηματοδότησης 
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τελευταία εικοσαετία για μη γενωμικές ή μεμβρανο-εξαρτώμενες 
οιστρογονικές αποκρίσεις.       

     Για παράδειγμα, έχουν παρουσιαστεί ταχείες οιστρογονικές αποκρίσεις σε 
νευροενδοκρινείς ιστούς, συμπεριλαμβανομένης μια ταχεία αύξηση στη 
ενδοκυτταρικού ασβεστίου – που οδηγεί σε αιχμές δυναμικού δράσης και 
μετέπειτα αποπόλωση εντός 1 λεπτού – καθώς και γρήγορες 
οιστρογονοεπαγόμενες εκκρίσεις προλακτίνης από καρκινικά κύτταρα 
υπόφυσης. Ταχεία σηματοδότηση έχει επίσης καταδειχθεί σε οιστρογονο-
εξαρτώμενους ιστούς, όπως του μαστού, της μήτρας και των ωοθηκών. 

          Γρήγορες δρασεις ανδρογόνων που διαμεσολαβούνται από 
μεμβρανικούς ανδρογονικούς υποδοχείς έχουν ανευρεθεί σε διάφορους 
κυτταρικούς τύπους όπως μακροφάγα, Τ – κύτταρα, καρκινικά κύτταρα 
προστάτη (LNCaP, DU145), καρκινικά κύτταρα μαστού (T47D, MCF7), 
καρκινικά κύτταρα νευρικού συστήματος (C6, PC12) και ενδοθηλιακά 
(VSMC) κύτταρα. 

     Πιο συγκεκριμένα, σε πειράματα Confocal Laser Scanning Microscopy 
(CLSM) , έχει δειχθεί πως προσδέτης τεστοστερόνη-BSA-FITC πραγματοποιεί 
σύνδεση αποκλειστικά με την επιφάνεια Τ – κυττάρων [7]. Επιπρόσθετα, 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα για πιθανή παρουσία ειδικών θέσεων σύνδεσης 
τεστοστερόνης στη μεμβράνη δίνουν και πειράματα, σε κύτταρα LNCaP, 
βραχυπρόθεσμων επιδράσεων τεστοστερόνης και BSA-τεστοστερόνης στην 
έκκριση PSA [34]. Επιπλέον, σε περιπτώσεις καρκινικών κυττάρων παχέος 
εντέρου έχουν διεξαχθεί μελέτες δέσμευσης για μεμβρανικούς υποδοχείς 
ανδρογόνων φέροντας θετικά αποτελέσματα όπως και σε κυτταρικές σειρές 
καρκίνου μαστού Τ47D για προσδιορισμό θέσεων σύνδεσης της μεμβράνης για 
οιστραδιόλη και τεστοστερόνη [33]. 

     Αναφορικά με τη δράση μεμβρανικών υποδοχέων, οι περισσότερες 
πληροφορίες έχουν να κάνουν με οιστρογονικούς υποδοχείς. Είναι σημαντικό 
να ειπωθεί ότι παίζουν ρόλο στην κυτταρική απόπτωση καθώς έχει αποδειχθεί 
ότι τα οιστρογόνα μέσω ειδικής σύνδεσης στη μεμβράνη έχουν αντι-
αποπτωτική δράση, ενώ δρουν και προστατευτικά ενάντια σε βλαβερούς 
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παράγοντες όπως φαίνεται σε κύτταρα του νευρικού συστήματος και του 
αγγειακού ενδοθηλίου.   

 

     Η σηματοδότηση που προκύπτει μέσω μεμβράνης συμπεριλαμβάνει ταχεία 
ενεργοποίηση καταρρακτών ποικίλων πρωτεϊνών κινασών που κατ’ επέκταση 
επηρεάζουν τη φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών, τη δραστηριότητα διαύλων 
κατιόντων και τη γονιδιακή έκφραση. Επίσης, σηματοδοτικά μονοπάτια 17β-
οιστραδιόλης διαμορφώνουν τα επίπεδα Ca2+ στο εσωτερικό των κυττάρων 
ρυθμίζοντας την ενεργοποίηση κινασών όπως της Ca2+-εξαρτώμενη από 
καλμοδουλίνη κινάσης (Ca 2+-calmodulin-dependent protein kinase II –
CaMKII). [39]  

    Αν και δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς,  οι μεμβρανικοί ανδρογονικοί 
υποδοχείς επιτελούν μια σειρά από μη γενομικές δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν τη ρύθμιση των κινασών,  την τροποποίηση των κυκλικών 
νουκλεοτιδίων  και την ενδοκυττάρια αναδιάταξη του ασβεστίου. Αυτά τα 
γεγονότα παρατηρείται ότι πραγματοποιούνται σε κλάσματα του 
δευτερολέπτου, χρόνος ο οποίος θεωρείται πολύ σύντομος για να περιλαμβάνει 
αλλαγές σε μεταγραφή και μετάφραση. Ειδικότερα, η ενδοκυττάρια 
αναδιάταξη του ασβεστίου φαίνεται πως συνδέεται με την αποπτωτική 
διαδικασία και τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο και έχει ξεχωριστή 
σημασία στα καρκινικά κύτταρα. 
 
     Όσον αφορά τη μοριακή ταυτότητα των μεμβρανικών υποδοχέων 
στεροειδών, η οποία δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, υπάρχουν διάφορες θεωρίες. 
Το ένα ενδεχόμενο είναι οι μεμβρανικοί υποδοχείς να είναι οι κλασσικοί 
ενδοκυτταρικοί υποδοχείς ή μεταλλάγματα αυτών οι οποίοι προσκολλώνται 
στην μεμβράνη ή σε μεμβρανικές δομές ένα άλλο ενδεχόμενο είναι να 
αποτελούν διαφορετικές πρωτείνες οι οποίες συνδέονται με G – πρωτεΐνες  (G 
– protein coupled receptors, GPCR), οι οποίες ωθούν σε σηματοδοτικούς 
καταρράκτες ανεξάρτητους από ενδοκυτταρικούς υποδοχείς, ενώ ένα 
τελευταίο ενδεχόμενο είναι η παρουσία ενός εντελώς διαφορετικού υποδοχέα ο 
οποίος θα μπορούσε να συνυπάρχει με τους παραπάνω υποδοχείς.   
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1.4 Σκοπός πτυχιακής 
 
     Η ταυτότητα των μεμβρανικών υποδοχέων των ανδρογόνων, όπως 
προαναφέρθηκε, δεν είναι ξεκάθαρη, καθώς δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί αν 
πρόκειται για τους ενδοκυττάριους υποδοχείς που εντοπίζονται και στην 
μεμβράνη ή για διαφορετικούς υποδοχείς.  
                                                         
     Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη το γεγονός ότι η ανθεκτικότητα των όγκων 
στην ενδοκρινή θεραπεία παραμένει μείζον πρόβλημα στην διαχείριση του 
καρκίνου του προστάτη και την αναγκαιότητα ανεύρεσης νέων θεραπευτικών 
στόχων, είναι ιδιαίτερα σημαντική η καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού 
δράσης των ανδρογόνων.  

     Για το σκοπό αυτό, στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο χαρακτηρισμός 
των μεμβρανικών υποδοχέων των ανδρογόνων στον καρκίνο του προστάτη. 
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2. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

 
 
2.1 Κυτταρικές σειρές 

 

     Στην παρούσα εργασία, η κυτταρική σειρά που χρησιμοποιήθηκε για την 
εκπόνηση των πειραμάτων ήταν η κυτταρική σειρά καρκινικών κυττάρων 
προστάτη DU-145. Αυτή η κυτταρική σειρά θεωρείται μία από τις "κλασσικές" 
κυτταρικές σειρές καρκίνου του προστάτη και προέρχεται  από ανθρώπινα 
κύτταρα καρκίνου του προστάτη. Κύτταρα DU-145 απομονώθηκαν από τους 
K.R Stone et al [58] από μία βλάβη στον εγκέφαλο ενός ασθενούς σε 
μεταστατικό καρκίνωμα του προστάτη και ένα 3 χρόνια ιστορικό 
λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας. Αυτά τα κύτταρα δεν είναι ευαίσθητα στις 
ορμόνες και αποτυγχάνουν να εκφράσουν το ειδικό προστατικό αντιγόνο 
(PSA) αλλά είναι μόνο ασθενώς θετικά για όξινη φωσφατάση. Αναλύσεις της 
κυτταρικής σειράς έχουν  αποκαλύψει ύπαρξη μικρολαχνών, tonofilaments και 
δεσμοσωμάτων. Τα DU-145 εκφράζουν ενεργοποιητή - υποδοχέα του 
NFkappaB και του υποδοχέα ανδρογόνων. Το πλεονέκτημα της χρήσης των 
συγκεκριμένων κυττάρων είναι το γεγονός ότι δεν εκφράζουν τον κλασσικό 
ενδοκυττάριο υποδοχέα και εμφανίζουν ορμονοαντοχή, ενώ προηγούμενες 
μελέτες του εργαστηρίου δείχνουν την παρουσία μιάς μςεμβρανικής θέσης 
συνδέσεως των ανδρογόνων.  

 

2.2 Καλλιέργεια Κυτταρικής σειράς   

Συσκευές: 

Επωαστικός κλίβανος σταθερής θερμοκρασίας και CO2 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός (Olympus, Japan) 
Υδατόλουτρο Precitherm PFV 
Φλάσκες Καλλιέργειας 25,75,125 cm2 

Φυγόκεντρος (Jouan CR422, France) 
 
 



ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

 

23 
 

Υλικά: 

Διάλυμα θρυψίνης – EDTA (Gibco – BRL Life Technologies, UK) 
Θρεπτικό υλικό: RPMI 1640 Medium (Gibco – BRL Life Technologies, UK) 
Κυτταρική σειρά DU-145 
Ορός εμβρύου βοός: FBS (Gibco – BRL Life Technologies, UK) 
Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα PBS (Sigma, USA) 
 
Μέθοδος: 

     Τα κύτταρα DU-145 καλλιεργήθηκαν σε φλάσκες διαφόρων μεγεθών σε 
επωαστικό κλίβανο θερμοκρασίας 37οC και συνθήκες CO2 5%. Το 
χρησιμοποιούμενο θρεπτικό ήταν RPMI με 10% FBS με ουδέτερο pH. Το 
διάλυμμα RPMI - FBS δεν είναι έτοιμο εξ’ αρχής οπότε ξεπαγώνουμε RPMI 
και FBS στου υδατόλουτρο στους 37οC και αναμιγνύουμε τις κατάλληλες 
ποσότητες. Η αλλαγή του θρεπτικού γινόταν ανά δύο ημέρες.  
Χρησιμοποιώντας το οπτικό μικροσκόπιο, όταν διαπιστωνόταν πως η 
επιφάνεια της 25cm2 φλάσκας ήταν καλυμμένη σε ποσοστό 90% περίπου, 
ακολουθούσε η διαδικασία της ανακαλλιέργειας κυττάρων. Έτσι, γινόταν 
αρχικά έκπλυση με PBS και έπειτα επώαση σε διάλυμα θρυψίνης – EDTA για 
5 – 10 λεπτά στον κλίβανο. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου, προστίθετο 
θρεπτικό υλικό σε αναλογία 1:4 για απενεργοποίηση της θρυψίνης και με 
ανακίνηση της φλάσκας γινόταν η πλήρης αποκόλληση των κυττάρων. Στη 
συνέχεια ακολουθούσε φυγοκέντρηση του διαλύματος που είχε προκύψει και 
επαναδιάλυση της πελέτας σε νέο θρεπτικό υλικό και το εναιώρημα 
χρησιμοποιείται για δημιουργία νέων καλλιεργειών σε φλάσκες όλων των 
μεγεθών.  
 
2.3 Μέτρηση κυττάρων σε αιμοκυτταρόμετρο   

Συσκευές: 

Αιμοκυτταρόμετρο, Broght-LineTM Hemacytometer (Sigma, USA)  
Καλυπτρίδες 22x22 mm (SUPERIOR, Germany) 
Μικροσκόπιο ορατού φωτός (Olympus, Japan) 
 



ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

 

24 
 

Υλικά: 

Χρωστική Trypan-blue (Seromed Biochrom, Germany) 
 
Μέθοδος: 

     Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία συλλέγονται 10μl από το 
κυτταρικό εναιώρημα της φλάσκας που χρησιμοποιήθηκε, προστίθενται 90μl 
χρωστικής Trypan-blue και γίνεται ανακίνηση. Ποσότητα του διαλύματος 
εισάγεται στις εγκοπές του αιμοκυτταρομέτρου πάνω στο οποίο έχει 
τοποθετηθεί καλυπτρίδα.  
     Το αιμοκυτταρόμετρο αποτελείται από 9 τετράγωνα 
που σχηματίζουν σταυρό και εκ των οποίων λαμβάνουμε 
υπόψη για τη μέτρηση μόνο τα κύτταρα που βρίσκονται 
στα 5 τετράγωνα: το κεντρικό του σταυρού και τα 4 που 
ενώνονται με το κεντρικό γωνία με γωνία και όχι αυτά 
που εφάπτονται ακριβώς σε αυτό.   
     Ο ρόλος της χρωστικής είναι ο διαχωρισμός νεκρών – 
ζωντανών κυττάρων. Τα ζωντανά είναι λευκά και τα νεκρά κύτταρα μπλε. Για 
τον τελικό υπολογισμό τον κυττάρων,  όπου Χ τα κύτταρα που μετρούνται στα 
5 τετράγωνα και 0,1 mm3 ο όγκος του εναιωρήματος σε κάθε τετράγωνο, 
γίνονται οι εξής υπολογισμοί: 
 
Χ κύτταρα / (5*0,1mm3) = Υ κύτταρα/mm3,  
 
Όμως, υπάρχει αραίωση 1:10 και σε κάθε ml αντιστοιχούν 1000mm3 οπότε σε 
ένα ml υπάρχουν Υ*10*100 κύτταρα. 
 
 
 
2.4 Μελέτη ρυθμού πολλαπλασιασμού κυττάρων ΜΤΤ  

Συσκευές: 

Πλάκες καλλιέργειας 24 οπών (Corning & Costar, USA)  
Πλάκες καλλιέργειας 96 οπών (Corning & Costar, USA)  

Εικόνα 9: Σταυρός 
αιμοκυτταρόμετρου 
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Φωτόμετρο ELISA  
 
Υλικά: 

Θρεπτικό υλικό: RPMI 1640 Medium (Gibco – BRL Life Technologies, UK) 
ΜΤΤ thiazol blue [3-(4,5 dimethylthiazom-2yl)-2,5 diphenyl tetrazolium 
bromide] (Sigma, USA) 
Προπανόλη 1 
 
Μέθοδος: 
 
     Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκα 24 οπών. Πριν τη μέτρηση 
δημιουργείται διάλυμα ΜΤΤ σε RPMI 5mg/ml και αφαιρείται από τις οπές το 
θρεπτικό υλικό. Προστίθεται 0,5 ml  από το διάλυμα MTT έτσι ώστε σε κάθε 
οπή η τελική συγκέντρωση να είναι 0,5 mg/ml. Οι πλάκες τοποθετούνται σε 
κλίβανο για 3 ώρες. Κατά τη διάρκεια της επώασης δημιουργούνται μπλε 
κρύσταλλοι μόνο σε ζωντανά κύτταρα. Αυτό συμβαίνει διότι τα μιτοχόνδρια 
μεταβολίζουν το άλας του τετραζολίου και μέσω αφυδρογονασών, το κίτρινο 
χρώμα του τετραζολίου γίνεται μπλε. Στη συνέχεια, προστίθεται 0,5 ml 
προπανόλη-1 ανά οπή και μετά από ανάδευση οι κρύσταλλοι διαλύονται 
δίνοντας στο υγρό κάθε οπής ένα μπλε-μωβ χρώμα. Έπειτα 200μl από κάθε 
οπή μεταφέρονται σε πλάκα 96 οπών για να γίνει μέτρηση σε φωτόμετρο 
ELISA στα 595nm. Η ένταση του χρώματος άρα κατ’ επέκταση και η 
συγκέντρωση των κρυστάλλων είναι ανάλογη της μεταβολικής 
δραστηριότητας των μιτοχονδρίων άρα κατ’ επέκταση και του αριθμού των 
ζωντανών κυττάρων. Συνεπώς, με αυτό τον τρόπο γίνεται ο προσδιορισμός του 
ρυθμού πολλαπλασιασμού των κυττάρων ενώ μπορεί να ελέγχει και η 
επίδραση άλλων ουσιών όσον αφορά την ανάπτυξη των κυττάρων.  
 

2.5 Μέθοδος προσδιορισμού συγκέντρωσης πρωτεϊνών κατά Bradford   

Συσκευές: 

Πλάκες καλλιέργειας 96 οπών (Corning & Costar, USA)  
Φωτόμετρο ELISA  
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Υλικά: 

Αλβουμίνη ορού βοός – BSA (Sigma, USA) 
Διάλυμα χρωστικής Coomassie Brilliant blue G-250:Bio-Rad Protein Assay 
Reagent (Bio-Rad Life Technologies, USA) 
 
Μέθοδος: 
 

     Χρησιμοποιούμε ως αρχικό ένα διάλυμα αλβουμίνης βοός 200μg/ml. Από 
το αρχικό διάλυμα δημιουργούνται με αραίωση διαλύματα των 0, 5, 10, 20, 30, 
60 και 100μg/ml και μεταφέρονται σε πλάκα 96 οπών τριπλέτες διαλυμάτων 
της κάθε συγκέντρωσης των 160 μl ανά οπή. Σε κάθε οπή προστίθενται 40μl 
χρωστική. Η  χρωστική Coomassie Brilliant blue G-250 υπάρχει σε δύο 
μορφές: σε κόκκινη και μπλε μορφή. Τη δεύτερη μορφή την παίρνει όταν 
συνδέεται με πρωτονιωμένες αμινομάδες αμινοξέων. Ακολουθεί ανάδευση, 
αλλαγή χρώματος και μέτρηση των δειγμάτων σε φωτόμετρο ELISA στα 
595nm. Παίρνοντας το μέσο όρο της οπτικής πυκνότητας κάθε τριπλέτας 
γνωστής συγκέντρωσης μπορεί να σχεδιαστεί μία πρότυπη καμπύλη που 
σχετίζει συγκέντρωση (μg/ml) με OD. Έχοντας αυτή την πρότυπη καμπύλη, 
μπορεί να προσδιοριστεί η συγκέντρωση άγνωστου διαλύματος μετρώντας την 
οπτική του πυκνότητα και αντιστοιχίζοντας τη πάνω στην καμπύλη με τη 
σωστή συγκέντρωση.  

    

2.6  Μέθοδος απομόνωσης μεμβρανών καρκινικών κύτταρων DU-145 

Συσκευές: 

Κυτταρικοί ξύστες – cell scrappers (Corning &Costar, USA) 
Ομογενοποιητής υπερήχων 
Ψυχόμενη Υπερφυγόκεντρος 
Ψυχόμενη Φυγόκεντρος 
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Υλικά: 

Απροτινίνη (Sigma,USA) 
Ρυθμιστικό διάλυμα Tris membrane pH:7.4 (50mM Tris-HCl, 0.1mM CaCl2, 
1mM MgCl2, 5mM KCl)  
Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα PBS (Sigma, USA) 
PMSF (Sigma,USA) 
 
Μέθοδος: 
 
     Για το επιθυμητό ποσό μεμβρανών προς απομόνωση, χρησιμοποιούνται 
κύτταρα που έχουν καλλιεργηθεί σε πέντε φλάσκες 225cm2. Αφού έχει 
καλυφθεί η επιφάνεια της φλάσκας στο 95-100% το θρεπτικό υλικό αφαιρείται 
και γίνεται έκπλυση με 5ml PBS. Έπειτα, δημιουργείται ένα διάλυμα, το οποίο 
αποτελείται από το  ρυθμιστικό διάλυμα Tris membrane, 1mM PMSF και 
1μg/ml απροτινίνη, μέσα στο οποίο θα γίνει η αποκόλληση και συλλογή των 
κυττάρων. Μετά τη συλλογή των κυττάρων ακολουθεί ομογενοποίηση του 
διαλύματος με υπερήχους στους 4oC. Για την απομάκρυνση των κυττάρων που 
δεν ομογενοποιήθηκαν γίνεται δεκάλεπτη φυγοκέντρηση στις 1500rpm στους 
4oC. Για την τελική απομόνωση των μεμβρανών το υπερκείμενο 
φυγοκεντρείται για μία ώρα στους 4oC. Μετά το πέρας της φυγοκέντρησης το 
ίζημα επαναδιαλύεται σε 0,5ml ρυθμιστικό διάλυμα Tris membrane pH:7.4 και 
μέσω της μεθόδου Bradford  προσδιορίζεται η συγκέντρωση της πρωτεΐνης. 
 

2.7 Μέθοδος ανίχνευσης μεμβρανικών υποδοχέων τεστοστερόνης σε 
καρκινικά κύτταρα DU-145 

Συσκευές: 

Μετρητής β-ακτινοβολίας TRI-CARB 4000 Series απόδοσης 60% στο [3Η] 
(Packard,USA) 
Συσκευή Διήθησης (Millipore, USA) 
Σωληνάρια πλαστικά υγρού σπινθηρισμού  
Σωληνάρια πολυστυρενίου  
Φίλτρα ινών υάλου GF/B 25mm (Whatmann, England) 
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Υλικά: 

Ρυθμιστικό διάλυμα Tris membrane pH:7.4 (50mM Tris-HCl, 0.1mM CaCl2, 
1mM MgCl2, 5mM KCl)  
[3Η] Τεστοστερόνη 50 Ci/mmol  
Τεστοστερόνη 
Υγρό σπινθηρισμού 
Υδατικό διάλυμα πολυαιθυλενιμίνης (PEI) 0,5% w/v  
 
Μέθοδος: 
 
     Για την ανίχνευση των μεμβρανικών υποδοχέων χρησιμοποιήθηκαν 
διάφορες συγκεντρώσεις τεστοστερόνης (10-7,10-6,10-5). Σωληνάρια 
πολυστυρενίου χρησιμοποιήθηκαν για επώαση εναιωρήματος μεμβρανών με 
συγκέντρωση 2mg/ml  με 5*10-9Μ [3Η] Τεστοστερόνη και τις παραπάνω 
συγκεντρώσεις τεστοστερόνης σε τελικό όγκο 0,25ml. Η επώαση έγινε σε 
θερμοκρασία δωματίου για μισή ώρα ενώ παράλληλα τα φίλτρα ινών υάλου 
εμποτίζονταν σε υδατικό διάλυμα PEI 0,5% w/v. Εν συνεχεία έγινε 
διαχωρισμός των δεσμευμένων και μη υποδοχέων μέσω διήθησης στα φίλτρα 
ινών υάλου στη συσκευή διήθησης κάνοντας χρήση κενού αέρος. Τέλος, τα 
φίλτρα εκπλύθηκαν τρεις φορές με παγωμένο ρυθμιστικό διάλυμα Tris 
membrane και μεταφέρθηκαν σε σωληνάρια πλαστικά υγρού σπινθηρισμού και 
αφέθηκαν overnight για να στεγνώσουν. Την επομένη, σε κάθε σωληνάριο 
προστέθηκαν 4ml υγρού σπινθηρισμού και έγινε μέτρηση σε μετρητή β-
ακτινοβολίας TRI-CARB 4000 Series απόδοσης 60% στο [3Η] για ένα λεπτό.  
 
 
2.8 Χρωματογραφία συγγένειας για απομόνωση μεμβρανικών υποδοχέων 
καρκινικών κυττάρων DU-145 που συνδέονται με τεστοστερόνη 
 
Συσκευές: 

Κολώνες HiTrap NHS-activated HP 1ml (GE Healthcare Life Sciences) 
Σωληνάρια πολυστυρενίου  
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Υλικά: 

Διάλυμα απενεργοποίησης Α pH:8,3 (0,5M αιθανολαμίνη, 0,5Μ NaCl) 
Διάλυμα απενεργοποίησης Β pH:4 (0,1M CH3COONa, 0,5Μ NaCl) 
Διάλυμα αποθήκευσης pH:7 (0,05M Na2PO4, 0,1% NaN3) 
Διάλυμα προσδέτη pH:8,3 (0,2Μ NaHCO3, 0,5 M NaCl) 
Διάλυμα έκλουσης pH:3 (30mM  CH3COOH) 
Ρυθμιστικό διάλυμα Tris membrane pH:7.4 (50mM Tris-HCl, 0.1mM CaCl2, 
1mM MgCl2, 5mM KCl)  
Ρυθμιστικό διάλυμα Tris membrane pH:7.4 (50mM Tris-HCl, 0.1mM CaCl2, 
1mM MgCl2, 5mM KCl) με 0,1 % Tween 20 
Τεστοστερόνη – BSA 
Υδροχλωρικὀ οξὐ 
 
Μέθοδος: 
 
     Αρχικά, γίνεται η προσθήκη του επιθυμητού προσδέτη στην κολώνα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του HiTrap NHS-activated HP kit. Πιο συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιήθηκε κατάλληλη ποσότητα τεστοστερόνης – BSA η οποία 
διαλύθηκε σε 1 ml διαλύματος προσδέτη έτσι ώστε στον τελικό όγκο του 1ml η 
συγκέντρωσή της να είναι 10-4Μ. Αφού αφαιρέθηκε το καπάκι της κολώνας 
και εφαρμόστηκε μία σταγόνα 1mM HCl στους 4°C στην κορυφή για αποφυγή 
φυσαλίδων αφαιρέθηκε και το κάτω άκρο της κολώνας. Ακολούθησε έκπλυση 
της κολώνας με ψυχρό 1mM HCl και προσθήκη 1ml διαλύματος του 
προσδέτη. Έπειτα, η κολώνα σφραγίστηκε και έγινε επώαση για 30 λεπτά σε 
θερμοκρασία δωματίου. Για την απενεργοποίηση της τεστοστερόνης – BSA 
που δεν είχε προσδεθεί χρησιμοποιήθηκαν τα διαλύματα απενεργοποίησης Α 
και Β σύμφωνα με τις οδηγίες του HiTrap NHS-activated HP kit και στο τέλος 
προστέθηκε ρυθμιστικό διάλυμα Tris membrane. Αυτή η διαδικασία 
πραγματοποιήθηκε μόνο μία φορά και η κολώνα έχει πλέον σταθεροποιημένο 
τον προσδέτη για την προσθήκη του δείγματος των μεμβρανών. 

     Για την έναρξη της διαδικασίας της χρωματογραφίας, χρειάζεται 
εξισορρόπηση της κολώνας με 10ml διάλυμα Tris membrane. Στη συνέχεια 
αφού έχει γίνει η απομόνωση των μεμβρανών σύμφωνα με τη διαδικασία που 
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περιγράφεται στο 2.6, το δείγμα εφαρμόζεται με σύριγγα και αφήνεται 
overnight στους 4oC. Την επόμενη ημέρα γίνεται έκπλυση της κολώνας με 5-
10 ml ρυθμιστικό διάλυμα Tris membrane με 0,1 % Tween 20. Για την 
έκλουση χρησιμοποιούνται 3ml διαλύματος έκλουσης και γίνεται σε τμήματα 
που αποτελούνται από 9 σταγόνες έκαστο. Μετά την έκλουση η κολώνα 
αποθηκεύεται στους 4oC αφού έχει προστεθεί διάλυμα αποθήκευσης. 
 
 
2.9 Μέτρηση μεμβρανικών υποδοχέων τεστοστερόνης καρκινικών κυττάρων 
DU-145 με τη μέθοδο κορεσμού με ραδιενεργά ανάλογα. 

Συσκευές: 

Μετρητής β-ακτινοβολίας TRI-CARB 4000 Series απόδοσης 60% στο [3Η] 
(Packard,USA) 
Σωληνάρια πλαστικά υγρού σπινθηρισμού  
Ψυχόμενη Φυγόκεντρος 
 
Υλικά: 

Δεξτράνη 
Ενεργός άνθρακας 
 [3Η] Τεστοστερόνη 50 Ci/mmol  
Τεστοστερόνη 
Υγρό σπινθηρισμού 
Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα Α pH:7,4 (0,02M KH2PO4, 1,5 mM EDTA, 
3,0 mM NaN3, 10mM MTG, 10% γλυκερόλη 
Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα Β (0,1% BSA σε ρυθ/κό δ/μα Α, 1,5% 
αιθανόλη)  

Μέθοδος: 

     Για το επιθυμητή συγκέντρωση μεμβρανών, χρησιμοποιούνται κύτταρα που 
έχουν καλλιεργηθεί σε τέσσερις φλάσκες 225cm2. Η απομόνωση γίνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε στο 2.6. Ακολουθεί η 
χρωματογραφία συγγένειας σύμφωνα με τη διαδικασία 2.8. Τα τμήματα που 
προέκυψαν από την έκλουση μεταφέρονται σε μικροσωληνάρια τύπου 
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eppendorf και κάθε τμήμα χωρίζεται στα δύο. Έτσι κάθε σωληνάριο έχει 100μl 
δείγματος. Στα μισά προστίθενται 10μl [3Η] τεστοστερόνη σε τέτοια 
συγκέντρωση που να δίνει ~40000 κρούσεις, 10 μl τεστοστερόνη  έτσι ώστε 
στον τελικό όγκο των 200μl να έχει συγκέντρωση 10-5Μ και 80μl  φωσφορικό 
ρυθμιστικό διάλυμα Α. Στα άλλα μισά προστίθενται 10μl [3Η] τεστοστερόνη 
σε τέτοια συγκέντρωση που να δίνει ~40000 κρούσεις και 90μl  φωσφορικό 
ρυθμιστικό διάλυμα Α. Γίνεται επώαση με συνεχή ανακίνηση για 90 λεπτά σε 
θερμοκρασία δωματίου και μετά προστίθενται 200μl διαλύματος DCC. Το 
διάλυμα αυτό  έχει δημιουργηθεί από την προηγουμένη, διαλύοντας ενεργό 
άνθρακα και δεξτράνη σε φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα Α σε συγκεντρώσεις 
0,4% και 0,04% αντίστοιχα και έχει υποστεί αργή ανακίνηση overnight  στους 
4οC. Αφότου έχει προστεθεί το DCC γίνεται επώαση για 15 λεπτά στους 4οC 
και φυγοκέντρηση για 20 λεπτά επίσης στους 4οC. Τέλος, 250μl από το 
υπερκείμενο κάθε eppendorf μεταφέρονται σε σωληνάρια υγρού σπινθηρισμού 
στα οποία προστίθενται 3ml υγρού σπινθηρισμού και ακολουθεί μέτρηση σε 
μετρητή β-ακτινοβολίας TRI-CARB 4000 Series απόδοσης 60% στο [3Η].  

 

2.10 Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης  

Συσκευές: 

Συσκευή ηλεκτροφόρησης (BioRad) 
Συσκευή κατασκευής πηκτής 
 
Υλικά: 

Διάλυμα ακριλαμίδης 30% (Pharmacia LKB,UK) 
Διάλυμα δωδεκακυλοθεϊικού νατρίου 20% /SDS 20% (Sigma,USA) 
Διάλυμα ηλεκτροφόρησης pH:8,3 (0,25mM Tris-HCl, 1,92mM Γλυκίνη, 1% 
SDS) 
Ισοπροπανόλη 
Ν,Ν,Ν,Ν τετρα-μεθυλενο-αιθυλ-διαμίνη/ TEMED (Sigma,USA) 
Πρωτεϊνικός  δείκτης  
Ρυθμιστικό διάλυμα δείγματος 
Ρυθμιστικό διάλυμα διαχωρισμού 1,5M Tris-HCl pH:8.8 (Sigma,USA) 
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Ρυθμιστικό διάλυμα επιστοίβαξης 1M Tris-HCl pH:6.8 (Sigma,USA) 
Υπερθεϊικό αμμώνιο/APS (Sigma, USA) 

 

Μέθοδος: 

 

     Σκοπός αυτής της μεθόδου είναι ο διαχωρισμός των πρωτεινών με τη 
βοήθεια ηλεκτρικού πεδίου και βασίζεται στην ιδιότητα των πρωτεϊνών να 
μετακινούνται όταν βρεθούν μέσα σε αυτό ανάλογα με το φορτίο τους . Το 
κατά πόσο μετακινούνται οι πρωτεΐνες, σχετίζεται με το λόγο φορτίο/μάζα.  

 

     Αρχικά δημιουργείται μία πηκτή δύο επιπέδων με την πηκτή διαχωρισμού 
να βρίσκεται κάτω από την πηκτή επιστίβαξης. Συγκεκριμένα, πρώτα 
δημιουργείται η πηκτή διαχωρισμού καθώς προστίθενται Η2Ο, ρυθμιστικό 
διάλυμα διαχωρισμού 1,5M Tris-HCl, διάλυμα ακριλαμίδης 30%, SDS 20% , 
APS 10% και  TEMED με τελικό όγκο 5 ml, μίγμα το οποίο τοποθετείται 
μεταξύ των τζαμιών της συσκευής κατασκευής της πηκτής και από πάνω 
προστίθεται 1ml ισοπροπανόλη έως ότου πήξει το μίγμα. Έπειτα, η 
ισοπροπανόλη αποβάλλεται και προστίθεται το μίγμα για την πηκτή 
επιστοίβαξης που αποτελείται από Η2Ο, διάλυμα ακριλαμίδης 30%  
ρυθμιστικό διάλυμα επιστοίβαξης 1M Tris-HCl , SDS 20%, APS 10% και 
ΤEMED σε συνολικό όγκο 2,5 ml. Ταυτόχρονα τοποθετούνται και τα χτενάκια 
που θα δημιουργήσουν τα πηγαδάκια της πηκτής για την εισαγωγή των 
δειγμάτων. Μόλις η πηκτή είναι έτοιμη τοποθετείται σε δοχείο το οποίο 
περιέχει διάλυμα ηλεκτροφόρησης, το χτενάκι αφαιρείται και στις θέσεις που 
έχουν δημιουργηθεί τοποθετούνται ο πρωτεϊνικός δείκτης και τα δείγματα στα 
οποία έχει προστεθεί sample buffer και έχουν βράσει σε υδατόλουτρο στους 
100oC για 2-3 λεπτά. Τέλος, η συσκευή ηλεκτροφόρησης μπαίνει σε 
λειτουργία και αρχικά η τάση είναι σtα 40Vt μέχρι τα δείγματα να 
διαπεράσουν την πηκτή επιστοίβαξης ενώ όταν αρχίσουν να διαπερνούν την 
πηκτή διαχωρισμού, η τάση ανεβαίνει στα 80 – 100 Vt.  
 



ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

 

33 
 

2.11 Χρώση πηκτής πολυακρυλαμίδης με Silver Stain Plus Kit  

 
Υλικά: 

Διάλυμα CH3COOH 5%  
Silver Stain Plus Kit: 
Development Accelerator Reagent 
     Fixative enhancer solution 
     Image Development Reagent 
     Reduction Moderator Solution 
     Silver Complex Solution 

Μέθοδος: 

     Αφού η διαδικασία της ηλεκτροφόρησης τελειώσει, ξεκινά η διαδικασία 
χρώση της πηκτής σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Silver Stain Plus Kit.  

     Σε πρώτο στάδιο η πηκτή τοποθετείται σε δοχείο το οποίο περιέχει fixative 
enhancer solution και ανακινείται για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 
Ακολουθεί έκπλυση της πηχτής σε 400ml Η2Ο τρεις φορές για δέκα λεπτά ενώ 
υφίσταται ανακίνηση. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου πεντάλεπτου 
ετοιμάζεται το διάλυμα της χρώσης καθώς προστίθενται σε 35ml απιονισμένου 
H2O 5ml από  το Silver Complex Solution, 5ml από το Reduction Moderator 
Solution, 5 ml από το Image Development Reagent με αυτή τη σειρά και το 
διάλυμα του development accelerator reagent που έχει ετοιμαστεί σε τελικό 
όγκο 50ml σύμφωνα με τις οδηγίες του πρωτοκόλλου. Σε αυτό το μίγμα 
τοποθετείται η πηκτή και ανακινείται έως ότου γίνει η χρώση και φανούν οι 
μπάντες. Τέλος, η πηκτή απομακρύνεται, τοποθετείται σε διάλυμα CH3COOH 
5% για να διακοπεί η διαδικασία της χρώσης. Αφού ξεπλυθεί με απιονισμένο 
νερό, η πηκτή είναι έτοιμη για να φωτογραφηθεί.  
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2.12 Μεταφορά πρωτεϊνών από πηκτή πολυακρυλαμίδης σε μεμβράνη 
νιτροκυτταρίνης  

Συσκευές: 

Συσκευή μεταφοράς προτείνων (Hoeffer – BioRad, USA) 
 
Υλικά: 

Διάλυμα μεταφοράς (Tris-Base, Γλυκίνη, dH2O, μεθανόλη) 
Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης 
Σφουγγαράκια συσκευής μεταφοράς πρωτεϊνών 
Χαρτί 
 
Μέθοδος: 

     Οι πρωτεΐνες που διαχωρίστηκαν με τη μέθοδο που περιγράφηκε στο 2.10 
μεταφέρονται σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης μέσω μιας κατασκευής με μορφή 
sandwich και τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Αφού η μεμβράνη 
νιτροκυτταρίνης κόβεται σε μέγεθος αντίστοιχο με το κομμάτι της πηκτής που 
φέρει τις πρωτεΐνες, τα χαρτιά Whatman κόβονται στο ίδιο μέγεθος με τα 
σφουγγαράκια της συσκευής και όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
εμποτιστούν με διάλυμα μεταφοράς πρωτεϊνών, τότε δημιουργείται η 
κατασκευή sandwich στην ειδική θήκη με σειρά: σφουγγαράκι-χαρτι 
Whatman-μεμβράνη νιτροκυτταρίνης-πηκτή- χαρτί Whatman-σφουγγαράκι. 
Αύτη η κατασκευή μπαίνει στη συσκευή μεταφοράς στην οποία υπάρχει πάγος 
και έχει γεμίσει με διάλυμα μεταφοράς. Η μεταφορά των πρωτεϊνών 
επιτυγχάνεται με επίδραση ηλεκτρικού ρεύματος τάσης 100Vt overnight στους  
4oC.  

 
2.13 Ανοσοανίχνευση των πρωτεϊνών στη μεμβράνη νιτροκυτταρίνης   

 

Συσκευές: 

Συσκευή εμφάνισης φιλμ 
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Υλικά: 

Ακτινογραφικό φιλμ υψηλής ευαισθησίας ECL 
Αντίσωμα πρώτο: Rabbit anti-AR C-19, αντίσωμα έναντι στο καρβοξυτελικό 
άκρο του κλασσικού υποδοχέα τεστοστερόνης 
Αντίσωμα πρώτο: Rabbit anti-AR N-20 αντίσωμα έναντι στο αμινοτελικό άκρο 
του κλασσικού υποδοχέα τεστοστερόνης  
Aντίσωμα δεύτερο: Anti-Rabbit κατά του Fc άκρου του πρώτου αντισώματος, 
συνδεδεμένο με υπεροξειδάση 
Γάλα χαμηλών λιπαρών σε μορφή σκόνης 
Διάλυμα Re-Blot Plus Mild  
Διάλυμα TBST (dH2O, 0,15M NaCl, 2,7mM KCl, 24,8 mM Tris-base, 0,1% 
Tween-20) 
Thermo Scientific Pierce ECL Western Blotting Substrate 

 
Μέθοδος: 

     Η ανοσοανίχνευση γίνεται χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης της πρωτεΐνης 
του φίλτρου νιτροκυτταρίνης με ειδικό αντίσωμα το οποίο ανιχνεύεται με 
δεύτερο αντίσωμα που είναι συνδεδεμένο με το ένζυμο υπεροξειδάση. Για να 
γίνει εμφανές το αποτέλεσμα χρησιμοποιείται το αντιδραστήριο εμφάνισης 
ECL και έτσι η θέση της πρωτεΐνης εμφανίζεται σε ακτινογραφικό φιλμ.  

     Πιο συγκεκριμένα μετά τη προσρόφηση των πρωτεϊνών στη μεμβράνη 
νιτροκυτταρίνης κατά τη διαδικασία 2.12, η μεμβράνη ξεπλένεται τρεις φορές 
για 10 λεπτά σε  διάλυμα TBST και γίνεται επώαση της μεμβράνης σε διάλυμα 
γάλακτος 5% σε TBST για μία ώρα για την αποφυγή πρόσδεσης των 
αντισωμάτων σε μη ειδικές θέσεις. Στη συνέχεια, η μεμβράνη επωάζεται  σε 
διάλυμα του πρώτου αντισώματος Rabbit anti-AR C-19 σε διάλυμα γάλακτος-
TBST με αναλογία 1:400 στους 4οC overnight υπό ανάδευση. Την επόμενη 
ημέρα, η μεμβράνη ξεπλένεται με διάλυμα TBST τρεις φορές για δέκα λεπτά 
και έπειτα επαναεπωάζεται με το δεύτερο αντίσωμα Anti-Rabbit σε διάλυμα 
γάλακτος-TBST σε αναλογία 1:2500 για δύο ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. 
Τέλος, γίνεται πάλι έκπλυση της μεμβράνης  με διάλυμα TBST τρεις φορές για 
δέκα λεπτά.  
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     Για τη εμφάνιση σε φιλμ αρχικά ετοιμάζεται το διάλυμα της εμφάνισης 
σύμφωνα με τις οδηγίες στο Thermo Scientific Pierce ECL Western Blotting 
Substrate. Έπειτα, η μεμβράνη επωάζεται στο διάλυμα αυτό για  1 λεπτό σε 
σκοτεινό χώρο. Τέλος η μεμβράνη εκτίθεται σε φιλμ εμφάνισης μέσα σε ειδική 
κασέτα επίσης για 1 λεπτό και ακολουθεί η εμφάνιση του φιλμ σε κατάλληλο 
μηχάνημα.  

     Επειδή, όμως στην παρούσα εργασία ήταν επιθυμητό να γίνει επώαση και 
με άλλο ένα πρώτο αντίσωμα, το Rabbit anti-AR N-20, έπρεπε στη συνέχεια η 
μεμβράνη να επωαστεί σε Re-Blot Plus Mild διάλυμα για 10 λεπτά έτσι ώστε 
να διακοπεί η σύνδεση της πρωτεΐνης με το πρώτο αντίσωμα Rabbit anti-AR 
C-19. Από κει και πέρα η διαδικασία είναι η ίδια με τη διαφορά ότι αντί για 
πρώτο αντίσωμα Rabbit anti-AR C-19, γίνεται χρήση του Rabbit anti-AR N-
20. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

3.1 Δέσμευση τεστοστερόνης σε ανδρογονικούς υποδοχείς τεστοστερόνης σε 
καρκινικά κύτταρα προστάτη DU-145 

     Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δράση της τεστοστερόνης μέσω 
μεμβρανικών ανδρογονικών υποδοχέων, πραγματοποιήθηκαν πειράματα 
ανίχνευσης των υποδοχέων  με μελέτες δόσης – απόκρισης σε μεμβρανικά 
παρασκευάσματα συγκέντρωσης 2mg/ml που επωάστηκαν με 5*10-9Μ [3Η] 
τεστοστερόνη απουσία ή παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων μη 
ραδιοσημασμένης τεστοστερόνης (βλ. 2.7) με τα οποία έγινε έλεγχος της 
ικανότητας της τεστοστερόνης να δεσμεύεται σε ανδρογονικούς μεμβρανικούς 
υποδοχείς αναστέλλοντας την ειδική δέσμευση ραδιοσημασμένης DHT.  

     Τα πειράματα αυτά βασίστηκαν στην αντίδραση: 

[R] + [L] + [I]  [RL] + [RI]  

όπου: 

[R]: Συγκέντρωση υποδοχέων πριν την αντίδραση 
[L]: Συγκέντρωση ελεύθερης ραδιοσημασμένης ουσίας πριν την αντίδραση 
[I]: Συγκέντρωση ελεύθερης μη ραδιοσημασμένης ουσίας πριν την αντίδραση 
[RL]: Συγκέντρωση συμπλόκου υποδοχέα-ραδιοσημασμένης ουσίας 
[RI]: Συγκέντρωση συμπλόκου υποδοχέα- μη ραδιοσημασμένης ουσίας 

 
     Χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις των πειραμάτων ήταν δυνατόν να 
προσδιοριστεί το επί τοις εκατό ποσοστό της ειδικής δέσμευσης (SB) ως εξής: 
 

SB% =
B − NSB

Bo − NSB 
∗ 100 

όπου:  

Βο: δέσμευση ραδιοσημασμένης τεστοστερόνης σε κρούσεις 
Β: δέσμευση ραδιοσημασμένης τεστοστερόνης παρουσία διαφορετικών 
συγκεντρώσεων τεστοστερόνης σε κρούσεις 
NBS: μη ειδική δέσμευση ραδιοσημασμένης τεστοστερόνης παρουσία 10-5 μη 
ραδιοσημασμένης τεστοστερόνης σε κρούσεις 
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     Αρχικά, το πείραμα είχε διεξαχθεί με επώαση μεμβρανών με 
ραδιοσημασμένη και μη τεστοστερόνη για μισή ώρα στους 37οC και overnight 
στους 4οC. Τα αποτελέσματα του πειράματος αυτού φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

      Χρησιμοποιώντας ως συνθήκη επώασης τους 37οC, όσο αυξάνεται η 
συγκέντρωση της μη ραδιοσημασμένης τεστοστερόνης, οι κρούσεις 
μειώνονται αν και η διαφορά στις κρούσεις δεν είναι τόσο έντονη έτσι ώστε να 
γίνει πλήρως αποδεκτή. Παρόλα αυτά, η καμπύλη ακολουθεί μία τάση πτώσης, 
που ήταν και η αναμενόμενη. Αντίθετα, όταν η επώαση έγινε στους 4οC, δεν 
συνέβη κάτι τέτοιο. Όσο αυξανόταν η συγκέντρωση της μη ραδιοσημασμένης 
τεστοστερόνης, οι κρούσεις ανέβαιναν σε αριθμό. Επομένως,  αποφασίστηκε 
επανάληψη του πειράματος τελώντας την επώαση μόνο στους 37οC. 

 

     Κάνοντας την επώαση μόνο στους 37οC, το αποτέλεσμα ήταν πάλι στο 
αναμενόμενο καθώς αύξηση της συγκέντρωσης της τεστοστερόνης οδηγούσες 
μείωση του αριθμού κρούσεων όπου παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

Διάγραμμα 1: Πείραμα δόσης - απόκρισης. Αποτελέσματα μετα από επώαση στους 4οC 
(κόκκινο) και 37οC (μπλε). 
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     Αναλύοντας, τα αποτελέσματα των μετρήσεων  προσδιορίστηκε η ειδική 
και η μη ειδική δέσμευση. Οι μετρήσεις που έγιναν επωάζοντας τις μεμβράνες 
με μη σεσημασμένη τεστοστερόνη σε συγκέντρωση 10-5 έδειξαν την μη ειδική 
δέσμευση. Επομένως, η ειδική δέσμευση είναι η διαφορά της μέτρησης κάθε 
συγκέντρωσης και της μέτρησης της 10-5 συγκέντρωσης.  

      Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, η τεστοστερόνη ανέστειλε την 
ειδική δέσμευση της ραδιοσημασμένης τεστοστερόνης και τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται ως  ο λόγος της ειδικής δέσμευσης παρουσία τεστοστερόνης 
προς την ειδική δέσμευση απουσία τεστοστερόνης.  

 

 

 

 

 

 

      

 

Διάγραμμα 2: Πείραμα δόσης - απόκρισης. Αποτέλεσμα μετά από επώαση στους 37οC 

Διάγραμμα 3: Ο λόγος της ειδικής δέσμευσης παρουσία τεστοστερόνης προς την 
ειδική δέσμευση απουσία τεστοστερόνης 
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3.2 Προσδιορισμός μεμβρανικών υποδοχέων τεστοστερόνης στα δείγματα που 
εκλούονται από την χρωματογραφία στήλης των μεμβρανικών 
παρασκευασμάτων καρκινικών κυττάρων DU-145.  

 

     Μετά τη χρωματογραφία συγγένειας των μεμβρανικών υποδοχέων (βλ. 2.8)   
εξετάζονται τα δείγματα έκλουσης που έχουν προκύψει για να ταυτοποιηθούν 
εκείνα στα οποία βρίσκεται ο μεμβρανικός υποδοχέας (βλ. 2.9).  Έτσι μετά την 
έκλουση η μισή ποσότητα των δειγμάτων επωάζονταν με ραδιενεργή 
τεστοστερόνη, απουσία ή παρουσία περίσσειας μη σημασμένης τεστοστερόνης 
για τον προσδιορισμό της μη ειδικής δέσμευσης (NSB). Στη συνέχεια 
μετρήθηκε η συνδεδεμένη με τους υποδοχείς ραδιενεργός τεστοστερόνη για 
τον προσδιορισμό της ολικής σύνδεσης (BT). Κατ’ επέκταση η ειδική 
δέσμευση (ΒS) ισούται με τη διαφορά της ολικής σύνδεσης και της μη ειδικής 
δέσμευσης.  

Δηλαδή:   ΒS = BT – NSB  

     Αρχικά, η έκλουση έγινε με 3ml οξικού οξέος και προέκυψαν 15 δείγματα. 
Μετά τη μέτρηση προέκυψαν τα αποτελέσματα του παρακάτω διαγράμματος.  

 

   

      

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4: Χρωματογραφία συγγένειας. Δείγματα μετά την έκλουση 3 ml υπό μελέτη με 
μέθοδο κορεσμού με ραδιενεργή τεστοστερόνη 
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Από το διάγραμμα παρουσιάζεται ειδική σύνδεση στα δείγματα 1 – 3 και 7 – 
10. Όμως, υπάρχει πιθανή ειδική σύνδεση και σε δείγματα που προκύπτουν 
μετά από το δέκατοπεμπτο  καθώς στο διάγραμμα υπάρχει τάση για αύξηση 
του total στα τελευταία δείγματα. Επομένως, γίνεται επανάληψη του 
πειράματος με έκλουση με 4ml  οξικού οξέως.  Έτσι, θα υπάρχει εικόνα για το 
αν υπάρχει πιθανότητα να ανιχνευθεί μεμβρανικός υποδοχέας και σε 
περαιτέρω δείγματα έκλουσης.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

      

 

     Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι  τα δείγματα στα οποία υπάρχει ειδική 
σύνδεση παραμένουν τα δείγματα 1 – 3 και 7 – 10 και επομένως αυτά είναι 
που θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης.  

 

 

Διάγραμμα 5:Χρωματογραφία συγγένειας. Δείγματα μετά την έκλουση 5 ml υπό μελέτη με 
μέθοδο κορεσμού με ραδιενεργή τεστοστερόνη. Εμφάνιση δειγμάτων που παρουσιάζουν ειδική 
δέσμευση. 
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3.3 Διαχωρισμός μεμβρανικών υποδοχέων τεστοστερόνης καρκινικών 
κυττάρων DU-145 μέσω ηλεκτροφόρησης

Αφού γίνει ανάμιξη των δειγμάτων ανά ομάδες, ακολουθεί ηλεκτροφόρηση 
για να επιβεβαιωθεί η απομόνωση των  πρωτεϊνών κατά την χρωματογραφία 
συγγένειας. Επομένως, στην πηκτή υπάρχουν ο πρωτεϊνικός μάρτυρας και τα 
δύο δείγματα για ηλεκτροφόρηση. Μετά την ηλεκτροφόρηση ακολουθεί 
χρώση της πηκτής και γίνεται εμφανής η ζώνη όπου αντικατοπτρίζει το 
μοριακό βάρος του μεμβρανικού υποδοχέα. 

3.4 Έλεγχος ομοιότητας του μεμβρανικού υποδοχέα τεστοστερόνης στα 
καρκινικά κύτταρα DU-145 με τον κλασσικό ανδρογονικό υποδοχέα μέσω 
ανοσοανίχνευσης

Τα δείγματα έκλουσης 1-3 και 7-10 τα οποία έχουν υποστεί 
ηλεκτροφόρηση μεταφέρθηκαν σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης και επωάστηκαν  
με αντισώματα του κλασσικού ανδρογονικού υποδοχέα για να διαπιστωθεί η 
πιθανή ομοιότητα μεταξύ ενδοκυττάριου και μεμβρανικού υποδοχέα. 

Αρχικά, οι πρωτεΐνες επωάζονται με αντίσωμα το προσδένεται στο 
καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης και μετά την εμφάνιση του φιλμ, 
παρατηρούμε ότι το αντίσωμα έχει προσδεθεί στην πρωτεΐνη που έχει 
απομονωθεί. Παράλληλα, προσδιορίζεται το μοριακό βάρος της πρωτεΐνης
περίπου στα 60kD.

Εικόνα 10: Χρώση του gel με Silver Stain 
μετά από ηλεκτροφόρηση των 
δειγμάτων 1-3 και 7-10 που 
υποδείκνυαν ειδική δέσμευση στα 
πειράματα κορεσμού
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Στη συνέχεια, οι πρωτεΐνες επανεπωάζονται με αντίσωμα κλασσικού 
υποδοχέα για το αμινοτελικό άκρο. Μετά την εμφάνιση του φιλμ, δεν 
παρατηρούνται μπάντες σε κανένα από τα δύο δείγματα.

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως πιθανόν να υπάρχει μία ανοσολογική 
ομοιότητα του μεμβρανικού υποδοχέα με τον κλασσικό αφού το αντίσωμα για 
το καρβοξυτελικό άκρο ανιχνεύει και τις δύο πρωτεΐνες. Από την άλλη πλευρά, 
το γεγονός ότι το αντίσωμα για το αμινοτελικό άκρο δεν έχει παρόμοια 
αποτελέσματα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 
δύο υποδοχέων

     

Εικόνα 11: Αριστερά: Δείγματα 1-3 μετά από επώαση με C-19. 
Δεξιά: Δείγματα 7-10 μετά από επώαση με C-19.
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

     Το ζήτημα των μεμβρανικών υποδοχέων στεροειδών, απασχόλησε από 
νωρίς την επιστημονική κοινότητα αφού παρουσιάστηκαν ενδείξεις για την 
ύπαρξη μεμβρανοσυνδεόμενων υποδοχέων στεροειδών ήδη από το 1942 [53]. 
Και είναι λογικό να υπήρξε από νωρίς ενδιαφέρον διότι  η κατάλληλη ρύθμιση 
της δραστηριότητας των ανδρογόνων είναι απαραίτητη για πλήθος 
αναπτυξιακών και φυσιολογικών διεργασιών. Τότε υπήρξε περιγραφή ταχείας 
αναισθητικής δράση κατά την έκθεση σε προγεστερόνη και έτσι έγινε μία 
εισαγωγή σχετικά με την ύπαρξη όχι μόνο κλασσικού τρόπου δράσης των 
στεροειδών αλλά και την επαγωγή ταχέων δράσεων. 

     Οι υποδοχείς των στεροειδών ορμονών αποτελούν σύνολο μεταγραφικών 
παραγόντων που παίζουν ρόλο σε βασικές διαδικασίες του κυττάρου. Όταν μία 
στεροειδής ορμόνη προσδεθεί σε έναν υποδοχέα θα προκαλέσει ειδικές 
δομικές αλλαγές σε αυτόν, με αποτέλεσμα να τον κάνει προσβάσιμο σε συν-
ενεργοποιητές στους οποίους επιτρέπεται πλέον η σύνδεση και άρα υπάρχει 
μεταγραφική ενεργοποίηση. Αντίθετα, ενεργοποίηση των εξωπυρηνικών 
υποδοχέων, πάλι οδηγεί σε μεταγραφική ενεργοποίηση αλλά μέσω πολλαπλών 
βημάτων μεταγωγής σήματος και τα μεταβαλλόμενα γονίδια είναι διαφορετικά 
από αυτά που ενεργοποιούνται από την κλασσική (πυρηνική) δράση των 
υποδοχέων.  

     Η πρόσδεση των στεροειδών στην κυτταρική μεμβράνη έχει συσχετιστεί με 
τις μη γενωμικές δράσεις των στεροειδών. Έτσι, οι υποδοχείς εκτός από τη 
λειτουργία τους ως μεταγραφικοί παράγοντες δρούν και ως αυξητικοί 
παράγοντες που σχετίζονται  με αλληλεπιδράσεις με κυτταροσκελετό και 
φωσφορυλίωση κινασών.  

     Πολλές μελέτες παρουσιάζουν ταχείες αποκρίσεις στεροειδών εμπλέκοντας 
στο σηματοδοτικό μονοπάτι κλασσικούς υποδοχείς, οι οποίοι προσδένονται 
στη μεμβράνη και επιτελούν ρόλο άμεσου ή έμμεσου διαμεσολαβητή.  
παράδειγμα αποτελούν οι μελέτες των Falkenstein και  Migliaccio [18,19,40]. 
Μία ταχεία απόκριση κλασσικού υποδοχέα εμφανίζεται να είναι η 
ενεργοποίηση του μη – υποδοχέα τυροσίνης κινάσης Src. Φυσιολογικά , η Src 
στοχεύει στην εσωτερική πλευρά της μεμβράνης και είναι ανενεργή όταν 
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συνδέεται με τις περιοχές SH2&SH3. Εδώ παίζουν ρόλο οι υποδοχείς 
στεροειδών όπου, όταν αλληλεπιδράσουν με αυτές τις περιοχές μπορούν να 
οδηγήσουν σε ενεργοποίηση της Src. Σύμφωνα με τους παραπάνω, υποδοχείς 
ERα, ERβ, ανδρογόνων και προγεστερόνης έχουν βρεθεί να αλληλεπιδρούν με 
Src [61].  

     Γενικώς, οι καλύτερα μελετημένες μεμβρανικές δράσεις είναι αυτές των 
οιστρογονικών υποδοχέων. Ειδικότερα, έχει δειχθεί ότι οι ταχείς αποκρίσεις, 
είτε κλασσικών είτε άλλων υποδοχέων που έχουν ως εναρκτήρια βάση την 
πλασματική μεμβράνη, παίζουν ρόλο στην κυτταρική απόπτωση, τον 
κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την ενεργοποίηση διαφόρων κινασών ενώ 
παρουσιάζουν και προστατευτικό χαρακτήρα εναντίον βλαβερών παραγόντων. 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν δειχθεί και ταχείες ανδρογονικές δράσεις 
οι οποίες ξεκινούν από τη μεμβράνη, όπως ταχεία ενεργοποίηση κινασών, 
μεταβολή επιπέδων ασβεστίου και τροποποίηση κυτταροσκελετου. Οι δράσεις 
αυτές έχουν παρατηρηθεί και σε κύτταρα που δε διαθέτουν τον κλασσικό 
ενδοκυττάριο υποδοχέα, γεγονός που υποδηλώνει μια μοριακή ετερογένεια 
πυρηνικών και εξω-πυρηνικών/μερμβρανικών υποδοχέων. [33,39] 

     Στον καρκίνο του προστάτη, κύριος τρόπος θεραπείας είναι ο ανδρογονικός 
αποκλεισμός. Αυτή η μέθοδος, είναι προφανές ότι μπορεί να είναι 
αποτελεσματική σε μεγάλο βαθμό καθώς ο όγκος είναι ορμονοεξαρτώμενος. 
Όμως, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου  τα νεοπλάσματα αναπτύσσουν 
ορμονοαντοχή μέσω διαφόρων μηχανισμών όπως η δυνατότητα του 
ανδρογονικού υποδοχέα να αποστέλλει σήματα που πραγματοποιείται σε 
ορμονοάντοχο καρκίνο, οι μεταλλαγές αυτού καθώς και οι μεταβολές στη 
δράση των ρυθμιστών του. Επομένως, για να αναπτυχθεί ένας νέος τρόπος 
θεραπείας χρειάζεται η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών δράσης των 
ανδρογόνων και επιβίωσης των νεοπλασμάτων, αλλά το πιο σημαντικό είναι η 
διαλεύκανση της ταυτότητας του με μεμβρανικού υποδοχέα ανδρογόνων.  

     Όπως προαναφέρθηκε η ταυτότητα των μεμβρανικών υποδοχέων 
ανδρογόνων δεν είναι ξεκάθαρη. Μία θεωρία έχει να κάνει με την πιθανότητα 
οι μεμβρανικοί υποδοχείς να είναι μέρος ενδοκυτταρικών υποδοχέων οι οποίοι 
προσκολλώνται στην μεμβράνη ή σε μεμβρανικές δομές, μέσω 
παλμιτοϋλίωσής [6]. Μία άλλη θεωρία έχει να κάνει με την πιθανότητα οι 

Comment [U1]: η ενεργοποίηση ή η 
επανενεργοποίηση ΔΕΝ οδηγεί σε 
ορμονοᾱντοχή!!! Μήπως θέλεις να πείς 
ενεργοποίηση του υποδοχέα απουσία 
ορμόνης?? 

Comment [U2]: παραπομπή 
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μεμβρανικοί να αποτελούν άγνωστες G – πρωτεΐνες οι οποίες συνδεδεμένες με 
GPCR και οδηγούν σε τελείως διαφορετική σηματοδότηση από αυτή των 
ενδοκυτταρικών υποδοχέων.  Πιθανόν, η αλήθεια να βρίσκεται κάπου στο 
ενδιάμεσο. Συνεπώς, δεν γνωρίζουμε τελικά αν πρόκειται για ενδοκυτταρικούς 
υποδοχείς που εντοπίζονται και στη μεμβράνη ή/και για διαφορετικούς 
υποδοχείς.  

     Για το λόγο αυτό, η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε αρχικά στην 
επιβεβαίωση παρουσίας μεμβρανικού υποδοχέα σε ορμονοάντοχα καρκινικά 
κύτταρα προστάτη που δεν εκφράζουν κλασσικούς ενδοκυττάριους υποδοχείς, 
μέσω μελετών δέσμευσης. Χρησιμοποιώντας μεμβρανικά παρασκευάσματα 
από καρκινικά κύτταρα DU-145, πραγματοποιήθηκε μελέτη δόσης – 
απόκρισης. Σε αυτά τα πειράματα έγινε δέσμευση τεστοστερόνης στις 
κυτταρικές μεμβράνες και επιβεβαιώθηκε η αναστολή δέσμευσης της 
ραδιενεργής τεστοστερόνης παρουσία όλο και αυξανόμενων συγκεντρώσεων 
μη ραδιοσημασμένης τεστοστερόνης. Αυτό το γεγονός υποδεικνύει ότι η 
τεστοστερόνη δεσμεύεται με δοσοεξαρτώμενο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει 
την παρουσία ειδικών ορμονοδεσμευτικών θέσεων (υποδοχέων).  

     Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν μελέτες με τη μέθοδο κορεσμού για τον 
προσδιορισμό μεμβρανικών υποδοχέων τεστοστερόνης σε μεμβράνες από 
καρκινικά κύτταρα DU-145.  Οι μελέτες αυτές έγιναν σε απευθείας σε 
πρωτεϊνικά διαλύματα του μεμβρανικού υποδοχέα.  Ειδικότερα, έγινε 
απομόνωση κυτταρικών μεμβρανών των καρκινικών κυττάρων και μετά από 
διαλυτοποίηση ακολούθησε χρωματογραφία συγγένειας για απομόνωση του 
υποδοχέα. Για να μπορέσουμε να απομονώσουμε κατ’ αυτό τον τρόπο τον 
υποδοχέα, τοποθετήθηκε ως προσροφητής,  τεστοστερόνη – BSA.  Έτσι, κατά 
την επώαση του διαλύματος μεμβρανών συγκεκριμένης συγκέντρωσης στην 
κολώνα χρωματογραφίας, έγινε η δέσμευση του υποδοχέα. Κατά την έκλουση 
έγινε λήψη των δεσμευτικών πρωτεϊνών-υποδοχέων και μέσω της μεθόδου 
κορεσμού, κάθε έκλουσμα επωάστηκε με ραδιενεργή τεστοστερόνη για 
ανιχνευθεί εκείνο που περιέχει τον υποδοχέα.  

     Πράγματι, η επώαση με τη ραδιενεργή τεστοστερόνη, οδήγησε στον 
προσδιορισμό των μεμβρανικών υποδοχέων διότι εντοπίστηκε σε ποιο 
έκλουσμα υπήρχε ειδική δέσμευση. Δηλαδή και σε αυτή τη περίπτωση 
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αναστέλλεται η δέσμευση της ραδιενεργής τεστοστερόνης από την παρουσία 
της απλής τεστοστερόνης υποδεικνύοντας εκ νέου την παρουσία του 
μεμβρανικού υποδοχέα. Έτσι, έχουμε και επιβεβαίωση παρουσίας μίας η 
περισσοτέρων πρωτεϊνών οι οποίες μπορούν και συνδέουν εκλεκτικά την 
τεστοστερόνη.  

Η διαλεύκανση της ταυτότητάς του πιθανού υποδοχέα έγινε μέσω 
ανοσοαποτύπωσης. Πριν όμως το western blot, έγινε ηλεκτροφόρηση των 
εκλουσμάτων – εκείνων που έμοιαζε να περιέχουν τον υποδοχέα όπως είχε 
δείξει η μελέτη κορεσμού – και χρώση της πηκτής μετά την ηλεκτροφόρηση. 
Από αυτή τη διαδικασία προέκυψε ότι όντως η χρωματογραφία συγγένειας 
έδωσε πρωτεΐνες, οι οποίες σύμφωνα με το πρωτεϊνικό μάρτυρα που 
χρησιμοποιήθηκε είχαν μοριακό βάρος λίγο μικρότερο από 63 kD.  

     Έτσι, ακολούθησε το western blot και έγινε χρήση ειδικών αντισωμάτων 
για να εξεταστεί εάν η πρωτεΐνη που απομονώθηκε είναι ίδια με τον 
κλασσικό/πυρηνικό υποδοχέα. Όπως ήδη γνωρίζουμε ο κλασσικό υποδοχέας 
αποτελείται από τρία μέρη: την περιοχή ρύθμισης γονιδίων, την περιοχή 
πρόσδεσης στο DNA και την περιοχή σύνδεσης με το ανδρογόνο. Στο 
αμινοτελικό άκρο του υποδοχέα ξεκινά η περιοχή ρύθμισης γονιδίων ενώ πριν 
το καρβοξυτελικό άκρο βρίσκεται η περιοχή σύνδεσης με το ανδρογόνο. Το 
πρώτο ειδικό αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Rabbit C-19 για το 
καρβοξυτελικό άκρο του κλασσικού υποδοχέα τεστοστερόνης. Μετά την 
επίδραση με το αντίσωμα στις πρωτεΐνες που είχαν απομονωθεί, εμφανίστηκε 
στο φιλμ μία ζώνη η οποία σύμφωνα με το μάρτυρα αποτελείτο από πρωτεΐνες 
μοριακό βάρους λίγο μικρότερου των 63kD. Το δεύτερο ειδικό αντίσωμα που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν το Rabbit N-20 για το αμινοτελικό άκρο του κλασσικού 
υποδοχέα τεστοστερόνης. Μετά την επώαση με αυτό το αντίσωμα, στο φιλμ 
δεν εμφανίστηκε ανοσοχρωσμένη ζώνη. Άρα υπάρχει διαφορά μετά των 
πρωτεϊνών τουλάχιστον σχετικά με την περιοχή ρύθμισης γονιδίων. 

     Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του πειράματος 
ανοσοαποτύπωσης, η πρωτεΐνη που απομονώθηκε δεν πρέπει να είναι ο 
κλασσικός υποδοχέας των ανδρογόνων. Αρχικά, τα αντισώματα για τα δύο 
άκρα του κλασσικού υποδοχέα δεν ανιχνεύουν και τα δύο την πρωτεΐνη αυτή. 
Ενώ το καρβοξυτελικό άκρο ανιχνεύεται, δε συμβαίνει το ίδιο και για το 
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αμινοτελικό. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί με πολλούς τρόπους. Πιθανόν, η 
πρωτεΐνη που προέκυψε από τη χρωματογραφία να έχει κοινό καρβοξιτελικό 
άκρο με τον υποδοχέα και διαφορετικό αμινοτελικό.  

     Άλλη πιθανή εξήγηση για την πρωτεΐνη που ανιχνεύθηκε είναι η 
πιθανότητα να αποτελεί τμήμα του κλασσικού υποδοχέα από τον οποίο 
λείπουν αμινοξέα του αμινοτελικού άκρου από τη στιγμή που έχουν κοινό 
καρβοξιτελικό άκρο. Η άποψη αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί και από το 
μοριακό βάρος της υπό εξέταση πρωτεΐνης. Όσον αφορά στον κλασσικό 
υποδοχέα, έχουν χαρακτηριστεί δύο ισομορφές του. Υπάρχει ο ανδρογονικός 
υποδοχέας άλφα (AR-α) και ο ανδρογονικός υποδοχέας βήτα (AR-β). Ο AR-β 
έχει μοριακό βάρος 110 kD και υπερτερεί του AR-α που είναι 87 kD κατά 187 
αμινοξέα καθώς ο AR-α έχει μειωμένο αμινοτελικό άκρο. Στην προκειμένη, η 
«νέα» πρωτεΐνη δεν είναι καμία από τις δύο ισομορφές. 

     Βέβαια, υπάρχει και η τρίτη πιθανότητα όπου η απομονωμένη πρωτεΐνη 
είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τον κλασσικό υποδοχέα αφού σίγουρα δεν 
ταυτίζεται ούτε με τον ολοκληρωμένου μήκους και μοριακού βάρους 
ανδρογονικό υποδοχέα αλλά ούτε και με την συντετμημένη σε μήκος και 
βάρος μορφή του.  

     Αφού λοιπόν διαλευκάνθηκε το γεγονός ότι ο μεμβρανικός υποδοχέας δεν 
είναι ίδιος με τον κλασσικό, το επόμενο βήμα είναι η αλληλούχισή του έτσι 
ώστε να χαρακτηριστεί επαρκώς και να μην υπάρχουν άλλες ικασίες για την 
ακριβή ταυτότητά του. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να ληφθεί υπόψη πως 
υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν διαφορετικές πρωτεΐνες ίδιου μοριακού 
βάρους, οι οποίες απομονώθηκαν λόγω αλληλεπίδρασής τους με την BSA από 
τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε κολώνα  όπου ως προσρόφησης είχε 
τοποθετηθεί τεστοστερόνη – BSA. Για το λόγο αυτό, ακολουθήθηκε η ίδια 
διαδικασία απομόνωσης πρωτεϊνών μέσω χρωματογραφίας συγγένειας με τη 
διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση το μεμβρανικό παρασκεύασμα επωάστηκε 
σε κολώνα με προσροφητή μόνο BSA. Έτσι, συγκρίνοντας τις πρωτεΐνες στα 
εκλούσματα που προέκυψαν από κολώνα με τεστοστερόνη – BSA και απλή 
BSA θα αποκλειστούν οι πρωτεΐνες που απομονώθηκαν λόγω αλληλεπίδρασης 
με την BSA. 
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     Γνωρίζοντας λοιπόν την αλληλουχία του μεμβρανικού υποδοχέα, έχουμε 
μία πολύ σημαντική γνώση η οποία θα βοηθήσει στην κατανόηση του 
μηχανισμού δράσης των ανδρογόνων και κατ’ επέκταση μακροπρόθεσμα στην 
ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στόχων.  
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