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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 

ACTH: Adrenocorticotropin Hormone (Áäñåíïêïñôéêïôñüðïò ïñìüíç) 

ANOVA: Analysis of variance (ÁíÜëõóç äéáóðïñÜò) 

AVP: Arginine vasopressine (Añãéíßíç âáæïðñåóßíç) 

BSA: Bovine serum albumin (Áëâïõìßíç ïñïý âïüò) 

CPM: Counts per minute (Kñïýóåéò áíÜ ëåðôü) 

CRH: Corticotropin-releasing hormone (EêëõôéêÞ ïñìüíç ôçò êïñôéêïôñïðßíçò) 

DA: Dopamine (Nôïðáìßíç) 

DADLE: (D-Ala,2  D-Leu5) Enkephalin 

DAGO: (N-Me-Phe4, Gly5-ol) enkephalin 

DEPC: Diethylpyrocarbonate (Äéáéèõëðõñïêáñâïíéêüò åóôÝñáò) 

DEX: Dexamethasone (Äåîáìåèáæüíç) 

DHPG: 3, 4 dihydroxyphenylglucoaldehyde (3, 4 äéûäñïîõöáéíõëãëõêïáëäåûäç) 

DMEM: Dulbecco's modified eagle medium (Èñåðôéêü õëéêü) 

DMSO: Dimethylsulfoxide (Äéìåèõëóïõëöïîåßäéï) 

DOPA: Dihydroxyphenylalanine (Äéûäñïîõöáéíõëáëáíßíç) 

DOPAC: Dihydroxyphenylacetic acid (Äéûäñïîõöáéíõëïîåéêü ïîý) 

DSLET: (D-Ser2, Leu5) Enkephalin 

DTT: Dithiothreitol (Äéèåéïèñåúôïëç) 

DYN: Dynorphin (Äõíïñößíç) 

E: Epinephrine (Åðéíåöñßíç) 

EDTA: Ethylenodiamino tetraacetic acid (Áéèõëåíï-äéáìéíïôåôñáïîåéêü ïîý) 

EGTA: Ethyleneglycolbis (â-aminoethyl) ether N, N, N', N'-tetraacetic acid  (Áéèõëåíïãëõêïë-äé{â-

áìéíïáéèïîõ} Í, Í, Í', Í,' ôåôñáïîåéêü ïîý) 

ÊÍÓ: Êåíôñéêü íåõñéêü óýóôçìá 

ELISA: ÁíïóïåíæõìéêÞ ìÝèïäïò 

FCS: Fetal calf  serum (Ïñüò åìâñýïõ âïüò) 

GH: Growth hormone (ÁõîçôéêÞ ïñìüíç) 

HBSS: Hanks balanced salt solution (Ñõèìéóôéêü äéÜëõìá) 

HCG: Human horionic gonadotropin (Áíèñþðéíç ÷ïñéáêÞ ãïíáäïôñïðßíç) 

Ì: Molar (Ìïñéáêüôçôá) 

IL-1â: Interleukin -1 (Éíôåñëåõêßíç-1â) 

IL-1ra: Interleukin-1 receptor antagonist (ÁíôáãùíéóôÞò ôïõ õðïäï÷Ýá ôçò            

 éíôåñëåõêßíçò-1) 
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IL-6: Énterleukin-6 (Iíôåñëåõêßíç-6) 

IRMA: Immunoradiometric method (ÁíïóïñáäéïìåôñéêÞ ìÝèïäïò) 

KD : Dissociation constant (ÓôáèåñÜ äéÜóôáóçò) 

LHRH: Luteinizing hormone releasing hormone (ÅêëõôéêÞ ïñìüíç ôçò ù÷ñéíïðïéçôéêÞò  ïñìüíçò) 

LPH: Llipotropin (Ëéðïôñïðßíç) 

MEM: Minimum essential medium (Èñåðôéêü õëéêü) 

MOPS: 3-(n-Morpholine)-propanosulfonic acid  

mRNA: messenger RNA (Áããåëéïöüñï RNA) 

MSH: Melanin stimulating hormone (Ìåëáíïôñïðßíç) 

NIS: Non immune sreum (Ìç áíïóïåíåñãüò ïñüò) 

NBI: Norbinalotorfimine (Íïñìðéíáëïôïñöéìßíç) 

NE: Norepinephrine (Íïñåðéíåöñßíç) 

NT: Neurotensin (Íåõñïôåíóßíç) 

NY: Neuropeptide Y (Íåõñïðåðôßäéï Õ) 

O.D.: Optical density (ÏðôéêÞ ðõêíüôçôá) 

OXY: Ïxytocin (Ùïêõôïêßíç) 

PBS: Phosphate buffer saline (Ñõèìéóôéêü äéÜëõìá öùóöïñéêþí) 

PMSF: Phenylmethylsulphonyl fluoride (Öáéíõëï-ìåèõë-óïõëöïíõëï öèïñßäéï) 

PNMT: Phenyl N methyl trasferase (Öáéíõë-Í-ìåèõë-ôñáóöåñÜóç) 

POMC: Proopiomelanocortin (Ðñïïðéïìåëáíïêïñôßíç) 

RIA: Radioimmuno assay (ÑáäéïáíïóïëïãéêÞ ìÝèïäïò) 

SDS: Sodium dodecyl sulfate (ÌåôÜ íáôñßïõ Üëáò ôïõ èåééêïý äùäåêõëßïõ) 

SEM: Standard Error of the mean (Ôõðéêü óöÜëìá ìÝóùí üñùí) 

SP: Substance P (Ïõóßá Ñ) 

SRIF: Somatotropin release inhibited factor 

TNF: Tumor necrosis factor 

TRIS: Tris (hydroxymethyl) aminomethan (Ôñéò-õäïîõìåèõë-áìéíïìåèÜíéï) 

TSH: Thyroid stimulating hormone (Èõñåïåéäïôñüðïò ïñìüíç) 

Tyr: Tyrosine (Ôõñïóßíç) 

VIP: Vasoactive intestinal peptide (Aããåéïåíåñãü åíôåñéêü ðåðôßäéï) 

YYE: Õðïèáëáìï-õðïöõóï-åðéíåöñéäéáêüò Üîïíáò 
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1. Μυελός επινεφριδίων 

 

(Α) Γενικά 

 

 Η μυελώδης μοίρα των επινεφριδίων, αποτελεί νησίδα κυττάρων του συμπαθητικού 

συστήματος, το αλλιώς καλούμενο “επινεφριδιακό παραγάγγλιο”. Η νεύρωση και το είδος των 

ορμονών που παράγει δείχνουν σαφώς την ενδιάμεση θέση που κατέχει μεταξύ ενδοκρινούς 

αδένα και αυτόνομου (συμπαθητικού) νευρικού συστήματος. Πράγματι, τα μητρικά κύτταρα 

του συμπαθητικού συστήματος, τα οποία μετά τη δημιουργία τους στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα μεταναστεύουν σε διάφορες περιοχές, αναπτύσσονται τις πιο πολλές φορές σε 

νευρικά κύτταρα. Μερικά όμως από αυτά αναπτύσσονται σε ομάδες ενδοκρινικών κυττάρων, 

τα καλούμενα παραγάγγλια του συμπαθητικού στελέχους (Kahle et al. 1984) 

 Ο μυελός των επινεφριδίων των θηλαστικών διαθέτει έναν ετερογενή πληθυσμό 

κυττάρων. Στους ενήλικες, τα περισσότερα είναι επιθηλιακά κύτταρα (ενδοκρινικά), τα οποία 

περιέχουν έναν συγκεκριμένο τύπο κυτταροπλασμικών κοκκίων. Άλλοι τύποι κυττάρων που 

είναι παρόντες στον μυελό των επινεφριδίων περιλαμβάνουν νευρικά στοιχεία, τα οποία είναι, 

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

(Verhofstad et al. 1993). 

 

(Β) Χρωμιόφιλα κύτταρα 

 

 Το ενδοκρινικό κύτταρο του μυελού των επινεφριδίων συχνά αναφέρεται και ως 

χρωμαφινικό ή κύτταρο χρωμαφίνης. Η ονομασία προέρχεται από την ιστοπαθολογία και 

υπογραμμίζει τη συγγένεια του τύπου αυτού των κυττάρων με τα άλατα του χρωμίου, τα 

οποία οξειδώνοντας τις κατεχολαμίνες, προκαλούν τη δημιουργία εγχρώμων προϊόντων. 

Στους ενήλικες, τα περισσότερα χρωμαφινικά κύτταρα βρίσκονται στον μυελό των 

επινεφριδίων, ενώ μικρός αριθμός αυτών εντοπίζεται γύρω και μέσα στα συμπαθητικά 

γάγγλια. Βασιζόμενοι σε μια ποικιλία κυτταροχημικών και δομικών μελετών είναι πλέον 

αποδεκτό ότι μπορούν να διαχωριστούν δύο διαφορετικοί τύποι χρωμιόφιλων κυττάρων του 

μυελού των επινεφριδίων: Εκείνα τα οποία συνθέτουν και αποθηκεύουν νορεπινεφρίνη (ΝΕ) 

και εκείνα που έχουν επινεφρίνη (Ε). Στον άνθρωπο το 85% των κυττάρων περιέχει 

επινεφρίνη. Τα κύτταρα αυτά είναι συνήθως ακανόνιστα πολύεδρα, τα οποία οργανώνονται 

σε ομάδες και περιβάλλονται από συνδετικό ιστό, νεύρα και αιμοφόρα αγγεία. Περιέχουν 

μεγάλο αριθμό εκκριτικών κοκκίων χρωμαφίνης, μεγέθους 100-300 nm σε διάμετρο τα οποία 

προσομοιάζουν με τα κοκκία των συμπαθητικών νευρικών απολήξεων. 

 

(Γ) Οργάνωση του συμπαθητικού-επινεφριδιακού συστήματος 
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 Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και ο μυελός των επινεφριδίων αποτελούν μια 

ανατομική και φυσιολογική μονάδα η οποία συχνά αναφέρεται ως συμπαθητικο-

επινεφριδιακό σύστημα. Οι κεντρικές νευρικές συνδέσεις που λαμβάνουν μέρος στη ρύθμιση 

του συμπαθητικο-επινεφριδιακού συστήματος είναι μερικώς μόνο χαρακτηρισμένες. Έτσι, το 

ΚΝΣ συνδέεται με το μυελό των επινεφριδίων είτε άμεσα (α) με προγαγγλιακούς νευρώνες 

που καταλήγουν στο μυελό των επινεφριδίων, ή (β) συνάπτονται στα παρασπονδυλικά 

γάγγλια, με μεταγαγγλιακούς συμπαθητικούς νευρώνες σχηματίζοντας το σπλαχνικό νεύρο, 

το οποίο νευρώνει το μυελό των επινεφριδίων. Οι προγαγγλιακοί συμπαθητικοί νευρώνες 

είναι χολινεργικοί και οι συναπτικοί υποδοχείς τους στα χρωμαφινικά κύτταρα είναι νικοτινικοί. 

 

2. Κατεχολαμίνες  

 

 Ως κατεχόλες αναφέρονται ενώσεις που περιέχουν ένα αρωματικό βενζολικό 

δακτύλιο με δύο υδροξυλικές ομάδες. Στην ομάδα αυτή των ενώσεων ανήκουν: η 

διϋδροξυφαινυλαλανίνη (DOPA), η ντοπαμίνη (DA), η νορεπινεφρίνη (NE), και η επινεφρίνη 

(Ε), οι οποίες ανάλογα με τον τόπο παραγωγής τους, δρουν άλλοτε ως νευροδιαβιβαστές, και 

άλλοτε ως ορμόνες, και δύο μεταβολικά προϊόντα το διϋδροξυφαινυλοξεικό οξύ (DOPAC) και 

η 3, 4 διϋδροξυφαινυλγλυκοαλδεϋδη (DHPG) (Kagedal et al. 1988). Η επινεφρίνη (Ε) 

παράγεται κυρίως στο μυελό των επινεφριδίων και απελευθερώνεται στην κυκλοφορία, όπου 

δρα ως ορμόνη σε διάφορα όργανα-στόχους. Σε αντίθεση, η νορεπινεφρίνη (ΝΕ) βρίσκεται 

κυρίως στις συμπαθητικές νευρικές απολήξεις του περιφερικού και του κεντρικού νευρικού 

συστήματος και δρα τοπικά ως νευροδιαβιβαστής. Οι κατεχολαμίινες αποθηκεύονται  σε 

εκκριτικά κοκκία στις νευρικές απολήξεις και στο μυελό των επινεφριδίων.  Οι 

κατεχολαμίνες που απελευθερώνονται από το μυελό των επινεφριδίων αδρανοποιούνται 

κυρίως στο ήπαρ και οι μεταβολίτες τους εκκρίνονται στα ούρα (Brown et al., Text Book of 

Clinical Endocrinology). 

 

(Α) Βιοσύνθεση των κατεχολαμινών  

 

 Οι κατεχολαμίνες συντίθενται από το αμινοξύ τυροσίνη σύμφωνα με την επόμενη 

αλληλουχία αντιδράσεων:  

 

 

 Ôõñïóßíç 
 

ÕäñïîõëÜóç ôçò 
ôõñïóßíçò  

 

 DOPA 
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ÁñùìáôéêÞ  

L-áìéíïáðïêáñâïîõëÜóç  

 

 
Íôïðáìßíç  

 â-õäñïîõëÜóç ôçò 
íôïðáìßíçò  

 
Íïñåðéíåöñßíç  

 

 PNMT

 

 
Åðéíåöñßíç 

 

 

 

 Στο αρχικό βήμα, στη μετατροπή της τυροσίνης σε DOPA σημαντικό και καταλυτικό 

ρόλο παίζει το ένζυμο υδροξυλάση της τυροσίνης, το οποίο είναι και το καθοριστικό ένζυμο 

στη βιοσύνθεση των κατεχολαμινών. Στη συνέχεια με την παρουσία του μη ειδικού ενζύμου 

αρωματική L-άμινο αποκαρβοξυλάση η DOPA μετατρέπεται σε ντοπαμίνη, η οποία στη 

συνέχεια υδροξυλιώνεται παρουσία β-υδροξυλάσης για να μετατραπεί σε νορεπινεφρίνη. Η 

ΝΕ με τη βοήθεια της φαινυλαιθανολαμίνης Ν-μεθυλ-τρανσφεράσης (PNMT) μεθυλιώνεται και 

τελικά παράγεται η επινεφρίνη (Landsberg et al. 1995). Ορισμένα συστήματα όπως ο μυελός 

των επινεφριδίων περιέχουν  όλα τα απαραίτητα βιοσυνθετικά ένζυμα και παράγουν 

επινεφρίνη ως το κύριο προϊόν. Άλλα, όπως οι συμπαθητικοί μεταγαγγλιακοί νευρώνες δε 

διαθέτουν το τελευταίο ένζυμο, δηλαδή την PNMT και για αυτό το λόγο παράγουν κυρίως ΝΕ. 

Η αποδόμηση των κατεχολαμινών γίνεται με δύο κυρίως ενζυμικά συστήματα: το σύστημα της 

κατεχολ-Ο-μεθυλτρανσφεράσης (COMT) και το σύστημα της μονοάμινο οξειδάσης (ΜΑΟ). 

 

 

 

3. Φαιοχρωμοκύττωμα 

 

 Το πρώτο φαιοχρωμοκύττωμα απομονώθηκε και αφαιρέθηκε χειρουργικά στην 

κλινική Μayo το 1926 και είναι το πρώτο παράδειγμα ενδοκρινικής υπέρτασης.  

Το φαιοχρωμοκύττωμα είναι όγκος ο οποίος παράγει κατεχολαμίνες και ο οποίος προέρχεται 

από επινεφριδιακά χρωμιόφιλα κύτταρα. Το φαιοχρωμοκύττωμα είναι μια σπάνια νόσος, 

ανευρισκόμενη στο 0.1-0.4% των ασθενών με υπέρταση. Οι περισσότεροι ασθενείς που 
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πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα παρουσιάζουν, συνεχώς ή κατά διαστήματα υπερτασικά 

συμπτώματα. Τα πιο κοινά από αυτά είναι εξάψεις, πονοκέφαλοι, αίσθημα επικείμενου 

θανάτου, εφίδρωση κλπ. Η παρουσία αυτών σε υπερτασικούς ασθενείς υποδεικνύει με 

μεγάλη ευαισθησία την παρουσία φαιοχρωμοκυττώματος. Η υπέρταση η οποία συνοδεύει το 

φαιοχρωμοκύττωμα έχει γενικώς αποδοθεί σε αυξημένη έκκριση νορεπινεφρίνης. Το 90% των 

φαιοχρωμοκυττωμάτων εμφανίζονται μέσα στον μυελό των επινεφριδίων. 10% περίπου είναι 

αμφοτερόπλευρα, 10% είναι εξωεπινεφριδιακά, 10% παράγουν κυρίως επινεφρίνη (και 

προκαλούν υπόταση) κλπ. (Melby et al.1989). Τα πιο συχνά αντικειμενικά ευρήματα είναι η 

υπέρταση, οι ταχυκαρδίες και οι έκτακτες συστολές. Η διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος 

βασίζεται στον καθορισμό της αυξημένης παραγωγής των κατεχολαμινών (ΝΕ και Ε) ή στην 

αυξημένη έκκριση των μεταβολιτών τους. Επίπεδα νορεπινεφρίνης στο πλάσμα >500 pg/ml 

είναι ενδεικτικά και >1000 pg/ml είναι διαγνωστικά για φαιοχρωμοκύττωμα. Η ανεύρεση των 

μεταβολιτών και ειδικά των μετανεφρινών στα ούρα είναι το πιο χρήσιμο διαγνωστικό εύρημα. 

Επίπεδα μετανεφρινών στα ούρα που υπερβαίνουν τα 1.6 mg/24h είναι διαγνωστικά του 

φαιοχρωμοκυττώματος. H θεραπεία του φαιοχρωμοκυττώματος συνίσταται στην αφαίρεση 

του επινεφριδίου που περιέχει το φαιοχρωμοκύττωμα. Σε μεταστατικά φαιοχρωμοκυττώματα 

γίνεται χημειοθεραπεία, αποκλεισμός των α- και β-αδρενεργικών υποδοχέων και/ή χορήγηση 

σωματοστατίνης . 

 

4. Νευροπεπτίδια 

 

 Χαρακτηριστικό των νευρικών κυττάρων είναι η έκφραση πολλών γονιδίων 

νευροπεπτιδίων, τα προϊόντα των οποίων αποθηκεύονται στις νευρικές απολήξεις σε κοινά 

εκκριτικά κοκκία με τους κλασικούς νευροδιαβιβαστές. Τα νευροπεπτίδια αυτά εκκρίνονται 

στη συναπτική σχισμή σε απάντηση νευρικών διεγέρσεων και επιδρούν στις λειτουργίες 

άλλων νευρικών κυττάρων, δρουν δηλαδή ως χημικά μηνύματα τόσο στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα όσο και στην περιφέρεια. Ως γενική αρχή, αυτές οι ουσίες εξυπηρετούν διαφορετικές 

λειτουργίες σε διαφορετικά μέρη, συνδέονται στους νευρώνες με ειδικές κατηγορίες 

υποδοχέων και αλληλοεπιδρούν με άλλα νευροπεπτίδια και κλασικούς νευροδιαβιβαστές για 

τον έλεγχο της νευρικής λειτουργίας. Στα περισσότερα νευρικά κύτταρα μπορούν να 

συνυπάρχουν ένας ή περισσότεροι κλασικοί νευροδιαβιβαστές με ένα ή περισσότερα 

πεπτίδια-νευροδιαβιβαστές (H”kfelt et al. 1977, Brownstein 1994). 

 Η ανακάλυψη των νευροεκκριτικών κυττάρων στα σπονδυλωτά από τον  Ernst 

Scharrer (Shcarrer 1978) οδήγησε στην υπόθεση ότι υπάρχουν αυτόνομοι πεπτιδικοί 

νευρώνες. Αρχικά ο όρος “πεπτιδικός νευρώνας” αναφερόταν στα νευροεκκριτικά κύτταρα 

στον υποθάλαμο τα οποία απελευθερώνουν, μέσω νευρικών απολήξεων στην οπίσθια 

υπόφυση βαζοπρεσσίνη και ωοκυτοκίνη απευθείας στην κυκλοφορία. Τώρα γνωρίζουμε ότι οι 

πεπτιδικοί νευρώνες έχουν μια ευρύτατη κατανομή και ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
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βιολογικά δραστικών πεπτιδίων. Ο μηχανισμός έκκρισης των νευροπεπτιδίων φαίνεται να 

είναι παρόμοιος με εκείνον που υπάρχει για τους κλασσικούς νευροδιαβιβαστές 

συμπεριλαμβανομένων και των κατεχολαμινών. Τα βασικά γεγονότα που συμβαίνουν κατά 

την απελευθέρωση των νευροπεπτιδίων είναι τα εξής: Το διαδιδόμενο δυναμικό δράσης 

εκπολώνει τις νευρικές απολήξεις και επάγει την εισροή ιόντων ασβεστίου, τα οποία 

προκαλούν εξωκύττωση και  απελευθέρωση του περιεχόμενου ορισμένου αριθμού εκκριτικών 

κοκκίων στον εξωκυττάριο χώρο, που σε μέγιστη διέγερση δεν υπερβαίνουν το 10% του 

συνολικού αριθμού τους. Η σχέση διέγερση-έκκριση με τα ιόντα ασβεστίου είναι πολύ καλά 

τεκμηριωμένη και διάφορα επιμέρους χαρακτηριστικά της διαδικασίας της εξωκύττωσης 

έχουν μελετηθεί (Brownstein 1994).  

Τα νευροπεπτίδια ταξινομούνται σύμφωνα με τον Palkovits σε 5 κατηγορίες. 

 

Κατηγορίες νευροπεπτιδίων 

Κατηγορίες Πεπτίδια 

Υποθαλαμικά νευροπεπτίδια GnRH, TRH, CRH, SRIF, VP, OXY, PACAP-27,-28 

Νευροπεπτίδια υπόφυσης Μόρια προερχόμενα από το POMC 

Οπιοειδή πεπτίδια Eγκεφαλίνες,  

β-ενδορφίνη, Δυνορφίνες, Ριμορφίνες 

Γαστροεντερικά πεπτίδια Ουσία Ρ, Νευροπεπτίδιο Υ, VIP, βομβεσίνη, NMU-8, PP, PYY, 

γαλανίνη, νευροτενσίνη 

Λοιπά νευροπεπτίδια AG-II, ANPs, νευροτενσίνη, CGRP, DSIP, FMRFamide, GAP-23 

 

 

 

 

 

(Α) Μυελός επινεφριδίων και νευροπεπτίδια 

 

 Τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα των επινεφριδίων των θηλαστικών και τα 

φαιοχρωμοκυττώματα (οι όγκοι τους) έχει  βρεθεί ότι εκφράζουν τα γονίδια πολλών 

νευροπεπτιδίων και εκκρίνουν το τελικό προϊόν τους. Έτσι έχουν ανιχνευθεί με 

ανοσοϊστοχημεία, ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό, και in situ ή northern υβριδοποίηση τα 

νευροπεπτίδια SRIF, CRH, VP, OXY, PACAP, met-Enk, met-Enk-Arg-Gly-Leu, met-Enk-Arg-

Phe, Leu-Enk, DYN, SP, NPY, VIP, DSIP, CGRP, FMRFamide, GAP-23 καθώς και θέσεις 

δέσμευσης πολλών από αυτών (Kong εt al 1989, Toth et al 1995).  
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 Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με τη μελέτη του ρόλου των οπιοειδών πεπτιδίων, 

της εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης (CRH) και των κυτοκινών στη φυσιολογία του 

μυελού των επινεφριδίων και των φαιοχρωμοκυττωμάτων. 

 

6. OΠΙΟΕΙΔΗ ΠΕΠΤΙΔΙΑ 

 

(Α) Γενικά 

 Η μελέτη και η γνώση των οπιοειδών πεπτιδίων προχωρεί με ταχύτατους ρυθμούς τα 

τελευταία χρόνια. Ο σχετικά μεγάλος αριθμός των οπιοειδών πεπτιδίων που έχουν 

απομονωθεί και η αλληλουχία από την οποία ξεκινούν αντανακλά την περιπλοκότητα του 

ενδογενούς συστήματος των οπιοειδών (Simon et al. 1994). Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον 

διαφορετικές οικογένειες ενδογενών οπιοειδών πεπτιδίων: οι εγκεφαλίνες, οι ενδορφίνες και οι 

δυνορφίνες (Hughes J. 1983). Αυτά τα πεπτίδια ανάλογα με την περιοχή στην οποία 

παράγονται, εκκρίνονται και δρουν, μπορούν να θεωρηθούν είτε ως νευροδιαβιβαστές, 

νευροορμόνες ή κλασικές ορμόνες. 

 Η πλειοψηφία των οπιοειδών πεπτιδίων είναι ενζυμικά προϊόντα τριών διαφορετικών 

πρόδρομων πρωτεϊνικών μορίων, των οποίων η δομή έχει γίνει γνωστή τα τελευταία χρόνια 

και προέρχονται από τρία διαφορετικά γονίδια.  

 Τα πρωτεολυτικά ένζυμα, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διαδικασία της παραγωγής 

των βιολογικά δραστικών προϊόντων, έχουν κλωνοποιηθεί και έχει καθοριστεί η αλληλουχία 

των αμινοξέων τους. Η κατανομή των ενζύμων αυτών στους διάφορους ιστούς δεν είναι 

καθορισμένη  και εξαρτάται από το είδος και τη φύση του ιστού (Numa et al. 1984, Hollt et 

al.1983, Liston et al.1984). Συγκεκριμένα η πρωτεολυτική διαδικασία για την προεγκεφαλίνη 

Α έχει μελετηθεί στο μυελό των επινεφριδίων βοός (Wilson et al. 1991, Fleminger et al. 1983) 

και στον υποθάλαμο, ενώ η αντίστοιχη διαδικασία για την προοπιομελανοκορτίνη έχει 

αναλυθεί στην κυτταρική σειρά AtT20 η οποία προέρχεται από υποφυσιακό όγκο ποντικού 

και παράγει κορτικοτροπίνη (Eipper et al. 1980, Drouin et al. 1985 ). Μελέτες σε διάφορους 

ιστούς  έχουν γίνει επίσης για τον ενζυματικό μηχανισμό που οδηγεί στα πεπτιδικά προϊόντα 

της προεγκεφαλίνης Β (προδυνορφίνη) (Civelli et al. 1985, Douglas et al. 1989, Day et al. 

1989, Seizinger et al. 1984). 

 

Πρόδρομα μόρια οπιοειδών και το κύριο ενεργό πεπτιδικό προϊόν τους 

 

Πρόδρομα Μόρια Κύριο πεπτιδικό 

Προϊόν 

Άλλα προϊόντα 

Προοπιομελανοκορτίνη (POMC)  β-ενδορφίνη β-LPH 

  CLIP 

  γ-ενδορφίνη 
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  α-ενδορφίνη 

  a-MSH 

Προεγκεφαλίνη Α Μεθειονίνη-γκεφαλίνη Επταπεπτίδιο 

 Λευκίνη-εγκεφαλίνη Οκταπεπτίδιο 

  Πεπτίδιο Ε 

Προδυνορφίνη  Δυνορφίνη Α (1-17) α-νεο-ενδορφίνη 

 Δυνορφίνη Α (1-8) β-νεο-ενδορφίνη 

  Λευμορφίνη 

  Δυνορφίνη Β ή 

Ριμορφίνη 

 

 

(Β) Οπιοειδείς υποδοχείς  

 

 Τα ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια εμφανίζουν τις βιολογικές τους δράσεις μετά από 

δέσμευση με τρεις τουλάχιστον διαφορετικές κατηγορίες οπιοειδών υποδοχέων, τους δέλτα, 

μι και κάππα υποδοχείς. Η ύπαρξη των διαφορετικών τύπων υποδοχέων προτάθηκε μετά 

από φυσικοχημικές, φυσιολογικές και βιοχημικές μελέτες (Martin et al. 1976, Smith et al. 

1980). Η κατανομή των οπιοειδών υποδοχέων στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στην 

περιφέρεια είναι ευρύτατη και σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζεται με αυτήν των οπιοειδών 

πεπτιδίων (Atweh SF et al. 1977 και 1983, Hokfelt et al. 1977, Simantov et al. 1977, Mansour 

et al. 1995).  

 Οι δέλτα οπιοειδείς υποδοχείς εμφανίζουν χαμηλή συγγένεια για τη δυνορφίνη, αλλά 

υψηλή για την εγκεφαλίνη, υποδεικνύοντας έτσι ότι οι εγκεφαλίνες μπορεί να είναι οι 

ενδογενείς αγωνιστές (ligands) για αυτόν τον υποδοχέα (Lord et al. 1977, Chang et al. 1979). 

 Η δυνορφίνη Α, η δυνορφίνη1-8 και η δυνορφίνη1-9 εμφανίζουν συγγένεια με τους 

κάππα  υποδοχείς και βιολογική δράση μετά από σύνδεση με αυτούς. Επίσης ο εκλεκτικός 

κάππα οπιοειδής ανταγωνιστής νορμπιναλοτορφιμίνη (NBI) παρουσιάζει 100 φορές 

μεγαλύτερη εκλεκτικότητα για τον κάππα οπιοειδή υποδοχέα παρά για τους μι ή δέλτα 

υποδοχείς (Chavkin et al. 1982, Kosterlitz et al. 1982, Corbett et al. 1982).  

 Οι μι υποδοχείς εμφανίζουν σχετικά μεγάλη συγγένεια με τις εγκεφαλίνες και πήραν 

το όνομά τους από την ενεργοποίησή τους από τη μορφίνη. Η β-ενδορφίνη δεσμεύεται με 

μεγάλη συγγένεια με τους μι και δέλτα υποδοχείς όπως επίισης και με τους κ2 (Wuster et al. 

1981). 

 Εκτός από τους παραπάνω κλασικούς οπιοειδείς υποδοχείς έχει ταυτοποιηθεί η 

παρουσία και άλλων. Έτσι έχει αναφερθεί η παρουσία των σ υποδοχέων (οι οποίοι 

συνδέονται με τη φαινυλκυκλιδίνη). Το γεγονός όμως ότι δράσεις στις οποίες μεσολαβούν 
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αυτοί οι υποδοχείς δεν αναστρέφονται από τη ναλοξόνη, γενικό ανταγωνιστή των οπιοειδών 

οδηγεί στην υπόθεση ότι σ υποδοχείς δεν πρέπει να θεωρούνται οπιοειδείς (Vaupel 1983).  

 Ένας αριθμός άλλων υποδοχέων έχει προταθεί να υπάρχει αλλά μένει να μελετηθούν 

τα χαρακτηριστικά τους για να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για διαφορετικά από τα γνωστά είδη 

οπιοειδών υποδοχέων (Grevel et al. 1983, Zagon et al. 1990).  

 Σήμερα επίσης έχει προταθεί η ύπαρξη υπότυπων κάποιων από τους οπιοειδείς 

υποδοχείς που είναι γνωστοί. Έτσι, έχει αναφερθεί η ύπαρξη των μ1 και μ2 υπότυπων του μι 

υποδοχέα οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για διαφορετικές δράσεις ο καθένας (Pasternac et al. 

1986). Επίσης έχει αναφερθεί η ύπαρξη υπότυπων του κάππα υποδοχέα (κ1, κ2 και κ3) 

χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί η λειτουργική σημασία τους (Castanas et al. 1984, Clark et 

al. 1989, Wollemann et al. 1993). 

 Μετά την κλωνοποίησή τους οι οπιοειδείς υποδοχείς βρέθηκε ότι συνδέονται με G 

πρωτεϊνες ευαίσθητες στην τοξίνη pertussis και μεσολαβούν στην αναστολή της 

δραστικότητας της αδενυλικής κυκλάσης (Yasuda et al. 1993 Chen et al. 1993, Kong et al 

1993). Και οι τρεις οπιοειδείς υποδοχείς έχει βρεθεί ότι είναι μεμβρανικοί και συνδέονται με 

κανάλια Ca2+ και K+ (North 1993). Συγκεκριμένα οι κάππα οπιοειδείς υποδοχείς στον 

εγκέφαλο συνδέονται με Ν-τύπου Ca2+ δυναμικά στους νευρώνες και αυτή η αλληλεπίδραση 

μπορεί να είναι σημαντική για την ικανότητα των κάππα αγωνιστών και της δυνορφίνης Α να 

εμποδίζουν την απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών προσυναπτικά (Toru et al. 1989, 

North 1993, Gross et al. 1987, Weisskopf et al. 1993, Reisine 1995).  

 Οι διάφοροι τύποι των οπιοειδών υποδοχέων και οι εκλεκτικοί ενδογενείς και μη 

αγωνιστές και οι ανταγωνιστές που τους ενεργοποιούν φαίνονται στον επόμενο πίνακα.  

Τύπος υποδοχέα Αγωνιστές Ανταγωνιστές Ενδογενείς αγωνιστές 

μι DAMGO CTOP Εγκεφαλίνη 

 Mορφίνη Ναλοξόνη Ενδορφίνη 

 Δερμορφίνη   

κ U69593 ΝΒΙ Δυνορφίνη Α 

 U50488  Ενδορφίνη (Κ2) 

 Κετοκυκλαζοσίνη   

δ DPDPE Ναλτριδόνη Εγκεφαλίνη 

 Δελτορφίνη ΝΤΒ β-ενδορφίνη 

 DSLET ΒΝΤΧ  

 

 

(Γ) Μυελός επινεφριδίων και παραγωγή οπιοειδών πεπτιδίων  
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 Πολλά από τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα του μυελού των επινεφριδίων 

διαφόρων ειδών εκφράζουν ένα ή περισσότερα από τα γονίδια των πρόδρομων μορίων των 

οπιοειδών και παράγουν τα ενεργά οπιοειδή τελικά προϊόντά τους.  

 Παρόλα αυτά τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα του μυελού των επινεφριδίων 

παράγουν κυρίως μία πρόδρομη μορφή οπιοειδών, την προεγκεφαλίνη Α, εκφράζουν το 

γονίδιο της προεγκεφαλίνης Α και παράγουν εγκεφαλίνες οι οποίες είναι τα μεταμεταγραφικά 

προϊόντα του ενδογενούς οπιοειδούς πρόδρομου μορίου  της προεγκεφαλίνης (Bloch et 

al.1984 και 1986, Farin et al. 1990, Stachowiak et al. 1990). 

 Εκτός όμως της ύπαρξης του μεταγραφήματος (transcript) έχει ταυτοποιηθεί και η 

ύπαρξη πρόδρομων μορίων των οπιοειδών στους ίδιους ιστούς. Οι περισσότερες μελέτες 

έχουν πραγματοποιηθεί στο μυελό επινεφριδίων βοός, όπου μεταξύ άλλων έχει βρεθεί ότι τα 

φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων επίμυος παράγουν πρωτεϊνη 

μοριακού βάρους περίπου 50.000 Da η οποία είναι το κοινό πρόδρομο μόριο για τη 

μεθειονίνη-και τη λευκίνη- εγκεφαλίνη και φαίνεται ότι περιέχει πολλαπλά αντίγραφα της 

πρώτης και ένα αντίγραφο της δεύτερης (Lewis et al. 1980). Πράγματι η ενζυματική διάσπαση 

του μορίου έδωσε τα εξής πεπτίδια σε αναλογία 5:1μεθειονίνη-εγκεφαλίνη: λευκίνη-

εγκεφαλίνη + 1 μόριο του επταπεπτιδίου και 1 του οκταπεπτιδίου.  

 Εκτός από οπιοειδή πεπτίδια της οικογένειας των εγκεφαλινών στο μυελό 

επινεφριδίων έχουν βρεθεί και οπιοειδή τα οποία προέρχονται από τις άλλες δύο μεγάλες 

οικογένειες, της προοπιομελανοκορτίνης και της εγκεφαλίνης Β (προδυνορφίνης). 

Συγκεκριμένα σε χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων ποντικού εκφράζεται και 

υπόκειται σε ενζυματική κοπή το μόριο της προοπιομελανοκορτίνης, δίνοντας πεπτίδια τα 

οποία παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με τα αντίστοιχα του ενδιάμεσου λοβού της 

υπόφυσης και του υποθαλάμου (τοξοειδούς πυρήνα), δηλαδή την κορτικοτροπίνη, τη β-

λιποτροπίνη, τη γ-λιποτροπίνη και την β-ενδορφίνη (Thorne et al. 1991). Ανιχνεύσιμες 

ποσότητες β-ενδορφίνης υπάρχουν σε εκχυλίσματα ανθρώπινων επινεφριδίων, όπως επίσης 

μικρές ποσότητες α-μελανοκορτίνης και ακόμα μικρότερες κορτικοτροπίνης (Εvans et al. 

1983, Boarder et al. 1985). Επίσης σε εκχυλίσματα χρωμιόφιλων κυττάρων μυελού 

επινεφριδίων βοός και εκχυλίσματα ολόκληρου μυελού έχει βρεθεί ανοσοδραστική δυνορφίνη 

(προϊόν της προεγκεφαλίνης Β) (Dumont et al. 1983, Lemaire et al. 1984). Η παρουσία των 

οπιοειδών φαίνεται ότι είναι χαρακτηριστικό των κυττάρων αυτών και στο έμβρυο. Πράγματι, 

ανοσοδραστική λευκινη-εγκεφαλίνη ανιχνεύεται  στο μυελό επινεφριδίων εμβρύου ανθρώπου 

και προβάτου (McMillen et al. 1988, Wilburn et al.1986). 

 Εκτός όμως των κλασικών προϊόντων της εγκεφαλίνης Α στο μυελό των επινεφριδίων 

έχουν βρεθεί και άλλα οπιοειδή πεπτίδια τα οποία παρουσιάζουν συγγένεια με οπιοειδείς 

υποδοχείς, με χαρακτηριστικό εκπρόσωπο το επταπεπτίδο μεθειονίνη-εγκεφαλίνη{Αργινίνη 

Φαινυλαλανίνη} (Stern et al. 1979). Επίσης, απομονώθηκαν από μυελό επινεφριδίων βοός 

δύο πολυπεπτίδια τα οποία περιείχαν στην αλληλουχία τους τη δομή της μεθειονινη- (σε 
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εσωτερικό σημείο του μορίου) και λευκινη-εγκεφαλίνης (στο καρβοξυτελικό άκρο του μορίου) 

το ένα και τη δομή της μεθειονινη-εγκεφαλίνης το άλλο ( Stern AS 1981). 

 Ο μυελός των επινεφριδίων διαφόρων ειδών έχει βρεθεί επίσης ότι διαθέτει τα 

κατάλληλα ένζυμα για την πρωτεολυτική διαδικασία που οδηγεί σε βιολογικώς δραστικά 

οπιοειδή πεπτίδια. Ως εκ τούτου πολλά από τα πεπτίδια αυτά συντίθενται, ανιχνεύονται και 

έχουν ταυτοποιηθεί είτε σε εκχυλίσματα κυττάρων ή στο θρεπτικό υλικό τους. Τουλάχιστον 

25% από τα ανοσοδραστικά πεπτίδια που ανιχνεύονται στο μυελό των επινεφριδίων 

ανθρώπου και βοός είναι μεθειονίνη- και λευκίνη-εγκεφαλίνη, ενζυμικά προϊόντα της 

εγκεφαλίνης Α (Lundberg et al. 1979, Wilson et al. 1980, Boarder et al. 1982). 

 

(Δ) Φαιοχρωμοκύττωμα και οπιοειδή πεπτίδια 

 

Όπως γίνεται εμφανές με τα ανωτέρω η παραγωγή οπιοειδών πεπτιδίων καθώς και η 

κατανομή τους στο φυσιολογικό μυελό επινεφριδίων έχει μελετηθεί  επισταμένως. Οπιοειδή 

πεπτίδια όμως έχει βρεθεί ότι παράγονται και από μεταλλαγμένα σε νεοπλασία χρωμιόφιλα 

κύτταρα μυελού επινεφριδίων, τα φαιοχρωμοκυττώματα. Πράγματι, ανοσοδραστικότητα για 

εγκεφαλίνη ανιχνεύεται σε ανθρώπινα φαιοχρωμοκυττώματα (Lundberg et al. 1979, Giraud et 

al. 1982) και το κυτταρικό περιεχόμενο αυτών σε μεθειονινη- και λευκινη-εγκεφαλίνη, σε 

πολλές περιπτώσεις, εξαρτάται από το αν ο ιστός προέρχεται από εύτοπο ή έκτοπο 

φαιοχρωμοκύττωμα (Υoshimasa et al. 1982). Συγκριτικά, φαίνεται ότι η παραγωγή της 

προεγκεφαλίνης δεν αλλάζει στα μεταλλαγμένα κύτταρα, ενώ η παραγωγή πεπτιδίων της 

προοπιομελανοκορτίνης φαίνεται ότι αυξάνεται. Καμιά φορά η αύξηση αυτή είναι τόσο μεγάλη 

που οι συγκεντρώσεις ACTH που παράγει είναι αρκετές για να προκαλέσουν σύνδρομο 

Cushing από έκτοπη παραγωγή ACTH (de Keyzer et al. 1989 DeBold et al. 1988, Spark et al. 

1979). Χαρακτηριστικό όμως πολλών φαιοχρωμοκυττωμάτων είναι και η αύξηση της 

έκφρασης του γονιδίου της προδυνορφίνης και η παραγωγή δυνορφίνης1-17, δυνορφίνης1-13 

και άλλων μικρότερων μορίων (Howlett εt al.1988, Yanase et al. 1987, Suda et al. 1983, 

Yoshimasa et al, 1982). To γονίδιο της προδυνορφίνης καθώς και ανοσοδραστική δυνορφίνη 

ανιχνεύονται επίσης και στην κυτταρική σειρά PC12 φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος 

(Μαrgioris et al. 1992, Karl et al. 1996). 

 

(Ε) Ρύθμιση της παραγωγής των ενδογενών οπιοειδών πεπτιδίων από φυσιολογικά 

και νεοπλασματικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων 

 

(α) Εγκεφαλίνες: 
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 Η ρύθμιση της σύνθεσης των επινεφριδιακών εγκεφαλινών έχει αναφερθεί ότι 

επηρεάζεται από νευρικούς και ορμονικούς παράγοντες, που ρυθμίζουν επίσης την έκλυση 

των κατεχολαμινών.  

 

(Ι) Νευρικοί παράγοντες 

 

 Το γονίδιο της προεγκεφαλίνης φαίνεται ότι βρίσκεται κάτω από χολινεργική ρύθμιση 

και η επίδραση της νικοτίνης, γνωστού χολινεργικού αγωνιστή, αυξάνει τα επίπεδά του. Το 8-

βρωμοκυκλικό ΑΜP και η φορσκολίνη παρουσιάζουν παρόμοιο αποτέλεσμα γεγονός που 

συμβάλλει στην άποψη ότι το κυκλικό ΑΜP πιθανότατα μεσολαβεί στις νικοτινικές επιδράσεις.  

Τα αποτελέσματα της νικοτίνης εμποδίζονται με επώαση των κυττάρων με τον ανταγωνιστή, 

κυκλοεξιμίδιο γεγονός που σημαίνει ότι οι επιδράσεις της νικοτίνης μεσολαβούνται από 

νικοτινικούς υποδοχείς (Stachowiak et al. 1990). Εκτός από την επαγωγή της μεταγραφής του 

γονιδίου της προεγκεφαλίνης (η οποία οδηγεί σε αύξηση του mRNA), η έκκριση επίσης των 

εγκεφαλινών φαίνεται ότι επάγεται από τους χολινεργικούς αγωνιστές, αφού τα πεπτίδια αυτά 

απελευθερώνονται από επινεφρίδια βοός μετά από επίδραση με νικοτίνη (Kilpatrick et al. 

1980). Εξάλλου έχει αναφερθεί (DeCristofaro et al. 1990) ότι το πρόδρομο μόριο της 

εγκεφαλίνης και η λευκίνη-εγκεφαλίνη ρυθμίζονται διφασικά από την αλληλεπίδραση των 

χολινεργικών-μουσκαρινικών και χολινεργικών-νικοτινικών υποδοχέων. Η  έκκριση των 

επινεφριδιακών εγκεφαλινών έχει αναφερθεί επίσης, ότι βρίσκεται υπό συμπαθητικό έλεγχο 

σε επινεφρίδια σκύλων in vivo (Engeland et al. 1986). 

 Η έκλυση των εγκεφαλινών από το μυελό των επινεφριδίων αυξάνεται επίσης από 

διασυναπτικές διεγέρσεις. Έτσι η ρεζερπίνη, παράγοντας που, ως γνωστόν, εξαντλεί τα 

αποθέματα των κατεχολαμινών εμποδίζοντας την επαναπρόσληψη τους από τους νευρώνες, 

επάγει τη σύνθεση της μεθειονινης- και της λευκινης-εγκεφαλίνης (Wilson 1980). Η επαγωγή 

αυτή φαίνεται ότι οφείλεται περισσότερο σε αύξηση  της σύνθεσης παρά σε ελάττωση της 

έκκρισης ή ελαττωμένο ρυθμό αποδόμησης του μορίου. Η αύξηση στη σύνθεση των 

εγκεφαλινών με την επίδραση της ρεζερπίνης φαίνεται ότι είναι το επακόλουθο της αύξησης 

του mRNA του μορίου, αφού επίδραση με τον παραπάνω πaράγοντα ή με τετραβεναζίνη σε 

μυελώδη κύτταρα επινεφριδίων βοός οδηγεί σε επαγωγή του mRNA της προεγκεφαλίνης 

(Stachowiak et al. 1990). Με τον ίδιο μηχανισμό η ρεζερπίνη φαίνεται ότι αυξάνει το 

περιεχόμενο σε εγκεφαλίνες του ραβδωτού σώματος και του μυελού των επινεφριδίων  

επίμυος τόσο στο επίπεδο του mRNA όσο και στο επίπεδο του πρόδρομου μορίου και των 

πεπτιδικών προϊόντων, γεγονός που μπορεί να οφείλεται είτε σε εμπόδιση της 

απελευθέρωσης του μορίου και/ή σε αύξηση της ενζυματικής διαδικασίας που οδηγεί στο 

τελικό προϊόν (Μοcchetti et al. 1985). Άλλοι νευρικοί μηχανισμοί, οι οποίοι επηρεάζουν την 

έκκριση των επινεφριδιακών εγκεφαλινών, περιλαμβάνουν νευροπεπτίδια που είναι γνωστό 

ότι βρίσκονται σε σπλαχνικές νευρικές απολήξεις. Η ουσία Ρ και το νευροπεπτίδιο VIP 
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αυξάνουν τα επίπεδά τους σε καλλιέργειες χρωμιόφιλων κυττάρων επινεφριδίων βοός 

(Wilson et al. 1987). 

 

(ΙΙ) Ενδοκρινικοί παράγοντες 

 

 Η ρύθμιση της σύνθεσης και έκλυσης των επινεφριδιακών εγκεφαλινών υπόκειται και 

σε ορμονικούς παράγοντες. Η απονεύρωση του μυελού των επινεφριδίων επίμυος αυξάνει 

την περιεκτικότητά του σε εγκεφαλίνες, φαινόμενο το οποίο εμποδίζεται με υποφυσεκτομή. Η 

κορτιζόλη και η ACTH επαναφέρουν μερικώς τα επίπεδα των εγκεφαλινών στα φυσιολογικά, 

αποτελέσματα τα οποία υποδηλώνουν ότι τα γλυκοκορτικοειδή ασκούν πιθανόν περιοριστική 

επίδραση στην έκκριση των επινεφριδιακών εγκεφαλινών, in vivo (Yoburn et al. 1987). 

Έπίσης επώαση χρωμιόφιλων κυττάρων μυελού επινεφριδίων βοός με δεξαμεθαζόνη αυξάνει 

το mRNA της προεγκεφαλίνης, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επινεφριδιακές εγκεφαλίνες 

υπόκεινται σε ορμονικό έλεγχο (Stachowiak et al. 1990). 

 

(β) Δυνορφίνες 

 

 Λίγα είναι γνωστά για τη ρύθμιση της σύνθεσης και της έκλυσης των δυνορφινών από 

τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων και τα φαιοχρωμοκυττώματα. Η 

έκλυση της δυνορφίνης στην κυτταρική σειρά PC12 φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος επάγεται 

μετά την επίδραση της νικοτίνης, δείχνοντας έτσι ότι πιθανά να βρίσκεται κάτω από 

χολινεργικό έλεγχο. O νευρικός αυξητικός παράγοντας (NGF) αυξάνει στα ίδια κύτταρα τη 

βασική και επαγόμενη από νικοτίνη έκλυση της δυνορφίνης (Margioris et al. 1992). 

 

(ΣΤ) Πιθανοί ρόλοι των ενδογενών οπιοειδών πεπτιδίων στα φυσιολογικά χρωμιόφιλα 

κύτταρα μυελού επινεφριδίων και στα φαιοχρωμοκυττώματα  

 

 Ο φυσιολογικός ρόλος της παρουσίας των οπιοειδών πεπτιδίων στο μυελό των 

επινεφριδίων και στα φαιοχρωμοκυττώματα δεν έχει ακόμα πλήρως διευκρινιστεί. Τα 

οπιοειδή πεπτίδια στο μυελό των επινεφριδίων αποθηκεύονται στα ίδια εκκριτικά κοκκία και 

απελευθερώνονται από κοινού με τις κατεχολαμίνες (Viveros et al.1983, Livett et al. 1981). Η 

συνύπαρξη της μεθειονινης 5- και της λευκινης 5-εγκεφαλίνης με τις κατεχολαμίνες βρίσκεται 

στα αδρενεργικά κύτταρα, τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια του μυελού των επινεφριδίων 

και όχι στα νοραδρενεργικά (Pelto-Huikko et al. 1985 και 1987) και φαίνεται ότι αυτό είναι 

χαρακτηριστικό των αδρενεργικών κυττάρων του μυελού των επινεφριδίων στα περισσότερα 

θηλαστικά (Lang et al. 1983, Bastiaensen et al. 1988, Roisin et al. 1983). Πιστεύεται ότι οι 

εγκεφαλίνες δρουν ως μεταβιβαστές ή ως νευρορυθμιστές στα αδρενεργικά κύτταρα. Αντίθετα 

με την ανοσοδραστική εγκεφαλίνη που ανιχνεύεται στα αδρενεργικά κύτταρα η νευροτενσίνη 
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βρίσκεται συνήθως σε νοραδρενεργικά κύτταρα. Το γεγονός ότι τα δύο αυτά νευροπεπτίδια 

έχουν διαφορετική εντόπιση πιθανόν να υποδηλώνει ότι οι προγαγγλιονικοί νευρώνες 

διαιρούνται σε διαφορετικούς υποπληθυσμούς, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, σε 

νευροπεπτίδια. Αυτοί οι νευρώνες έχουν εκλεκτική τοποθέτηση μεταξύ των αδρενεργικών και 

νοραδρενεργικών κυττάρων και ίσως έχουν φυσιολογική σημασία στον έλεγχο της έκκρισης 

των κατεχολαμινών και των νευροπεπτιδίων από το μυελό των επινεφριδίων. 

 

(α) Επίδραση των οπιοειδών πεπτιδίων στην έκλυση των κατεχολαμινών 

 

 Έχει αναφερθεί σε προηγούμενες εργασίες ότι τα οπιοειδή πεπτίδια επηρεάζουν την 

έκκριση κάποιων νευροδιαβιβαστών, συμπεριλαμβανομένων των κατεχολαμινών, σε 

διάφορες περιοχές του κεντρικού και περιφερικού νευρικού  συστήματος. Συγκεκριμένα, (α) τα 

δέλτα  οπιοειδή αναστέλλουν την απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης και τα κάππα οπιοειδή 

την απελευθέρωση της ντοπαμίνης από το ραβδωτό σώμα επίμυος (Mulder et al.1987, 

Werling et al.1988). Επίσης, (β) σε τομές φλοιού επίμυος τα μι οπιοειδή αναστέλλουν την 

ηλεκτρικά επαγόμενη απελευθέρωση της νοραδρεναλίνης, ενώ τα κάππα οπιιοειδή δεν έχουν 

καμία επίδραση (Mulder et al. 1987, Mulder et al. 1989, Schoffelmeer et al. 1986), και (γ) 

στον ιππόκαμπο τα κάππα οπιοειδή αναστέλλουν την έκκριση των κατεχολαμινών (Wagner 

et al. 1993, Drake et al. 1994, Terman et al. 1994).  

 Εκτός από το κεντρικό νευρικό σύστημα τα οπιοειδή επηρεάζουν την απελευθέρωση 

των κατεχολαμινών από τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα των επινεφριδίων κατά 

παρακρινικό μάλλον τρόπο. Έτσι, τα δέλτα οπιοειδή αναστέλλουν την απελευθέρωση των 

κατεχολαμινών τόσο σε επίπεδο βασικής έκλυσης όσο και επαγόμενης από νικοτίνη στο 

μυελό των επινεφριδίων διαφόρων ειδών. Συγκεκριμένα, οπιοειδή  πεπτίδια, τα οποία 

αποθηκεύονται στις νευρικές απολήξεις των σπλαχνικών νεύρων που βρίσκονται στο μυελό 

επινεφριδίων βοός, ελαττώνουν τον αριθμό των νικοτινικών υποδοχέων και επομένως και την 

απελευθέρωση των κατεχολαμινών που επάγεται από τη νικοτίνη (Kumakura et al. 1980, 

Costa et al. 1981). Η επίδραση των εγκεφαλινών στην έκκριση των κατεχολαμινών 

εμφανίζεται και in vivo όπου φαίνεται ότι οι εγκεφαλίνες ρυθμίζουν τη διάρκεια της 

κατεχολαμινεργικής διέγερσης στο μυελό των επινεφριδίων και φαίνεται ότι είναι ένα 

χαρακτηριστικό που διατηρείται σε διάφορα είδη (Μarley et al. 1986, Jarry et al.1989). Στη 

δράση αυτή των οπιοειδών στην έκκριση των κατεχολαμινών φαίνεται ότι μεσολαβούν 

οπιοειδείς υποδοχείς (Saiani et al. 1982, Livett et al. 1984). Η ναλοξόνη, γενικός 

ανταγωνιστής των οπιοειδών, προκαλεί σημαντική αύξηση στην έκκριση της επινεφρίνης από 

φυσιολογικό μυελό επινεφριδίων, ενώ η νορεπινεφρίνη παραμένει ανεπηρέαστη (Mannelli et 

al. 1986). 

 Όπως αναφέρθηκε, η μεταλλαγή του  φυσιολογικού κυττάρου σε νεοπλασματικό έχει 

ως αποτέλεσμα να εκφράζεται το γονίδιο της προδυνορφίνης και να εκλύεται το 
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ανοσοδραστικό προϊόν, η δυνορφίνη Α. Είναι γνωστό ότι τα φαιοχρωμοκυττώματα διαθέτουν 

οπιοειδείς υποδοχείς, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους παρουσιάζουν συγγένεια με τα οπιοειδή 

πεπτίδια της οικογένειας της προδυνορφίνης (Chavkin et al. 1979, Castanas et al. 1983). Τα 

δεδομένα αυτά παρέχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα οπιοειδή μπορεί να ασκούν τοπική 

παρακρινική επίδραση στις κατεχολαμίνες των φαιοχρωμοκυττωμάτων. Πράγματι, η ναλοξόνη 

(γενικός ανταγωνιστής των οπιοειδών υποδοχέων) προκαλεί σημαντική αύξηση στην έκκριση 

της επινεφρίνης και της νορεπινεφρίνης σε ασθενείς με φαιοχρωμοκύττωμα (Mannelli et al. 

1986, Bouloux et al. 1986). 

 

(β) Επίδραση των οπιοειδών πεπτιδίων στο ρυθμό πολλαπλασιασμού 

 

 Είναι τεκμηριωμένο ότι τα οπιοειδή, κυρίως των οικογενειών με μεγάλη συγγένεια 

προς τους μι και δέλτα υποδοχείς, επηρεάζουν τη διαφοροποίηση και το ρυθμό 

πολλαπλασιασμού διαφόρων τύπων φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων, τις 

περισσότερες φορές κατά ανασταλτικό τρόπο. Συγκεκριμένα, η μορφίνη και η μεθειονινη-

εγκεφαλίνη ελαττώνουν το ρυθμό  πολλαπλασιασμού και την διαφοροποίηση των 

αστροκυττάρων προς κύτταρα γλοίας σε πρωτογενείς καλλιέργειες κατά τρόπο ο οποίος 

αντιστρέφεται από ναλοξόνη (Stiene-Martin et al 1991 και 1990). Επίσης οι εγκεφαλίνες 

μειώνουν το ποσοστό των κυττάρων που ενσωματώνουν ραδιοσημασμένη θυμιδίνη κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης του αμφιβληστροειδή αρουραίου. Το φαινόμενο ανατρέπεται από την 

ναλτρεξόνη (Isayama et al. 1991) και πεπτιδικά προϊόντα της προεγκεφαλίνης Α φαίνεται να 

είναι φυσικοί ανασταλτικοί παράγοντες του πολλαπλασιασμού νευρώνων και κυττάρων 

γλοίας νευρικού συστήματος αρουραίου κατά την φάση της ανάπτυξης (Zagon et al. 1991). 

Εκτός όμως από τις επιδράσεις των οπιοειδών πεπτιδίων στα φυσιολογικά αναπτυσσόμενα 

κύτταρα τα οπιοειδή φαίνεται ότι επηρεάζουν το ρυθμό πολλαπλασιασμού νεοπλασματικών 

κυττάρων. Έτσι ο ρυθμός πολλαπλασιασμού  νευροβλαστωμάτων και ινοβλαστωμάτων 

(διαφόρων ειδών)  καθώς και ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων μαστού αναστέλλεται από 

μεθειονινη-εγκεφαλίνη φαινόμενο το οποίο και πάλι αναστρέφεται από ναλτρεξόνη έναν 

ισχυρό ανταγωνιστή των ενδογενών οπιοειδών (Hatzoglou et al. 1995, Zagon et al. 1989, 

Zagon et al. 1988, Zagon et al. 1989, Zagon et al. 1990). Μελέτες επίσης έχουν δείξει ότι η 

μεθαδόνη αναστέλλει in vitro και in vivo την ανάπτυξη ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων 

πνευμόνων (Maneckjee et al. 1992, Maneckjee et al 1990). Όπως αναφέρθηκε εκτεταμένως 

στα παραπάνω, τα περισσότερα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων 

παράγουν οπιοειδή τα οποία παρουσιάζουν συγγένεια με τους δέλτα-τύπου υποδοχείς, ενώ 

τα περισσότερα φαιοχρωμοκυττώματα, επιπροσθέτως με τα παράγωγα της προεγκεφαλίνης 

Α παράγουν και δυνορφίνη. Και στους δύο τύπους κυττάρων επίσης, όπως έχει αναφερθεί 

υπάρχουν κάππα και δέλτα οπιοειδείς υποδοχείς (Bunn et al. 1988, Castanas et al. 1983 και 
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1985, Chavkin et al. 1979) γεγονός που προτείνει ότι τα οπιοειδή αυτά μπορεί να κατέχουν 

τοπικό ρόλο και να επεμβαίνουν στο ρυθμό πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης τόσο των 

φυσιολογικών κυττάρων όσο και των φαιοχρωμοκυττωμάτων. 

 

 

6. EΚΛΥΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΙΝΗΣ (CRH) 

 

(Α) Γενικά για τον άξονα υποθάλαμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (ΥΥΕ) 

 

 Ο υποθάλαμος είναι το ανατομικό τμήμα του διαμέσου εγκεφάλου (που σχηματίζει το 

έδαφος της τρίτης κοιλίας) και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ κεντρικού νευρικού συστήματος και 

υπόφυσης. Αποτελείται κυρίως από νευροεκκριτικούς νευρώνες που συνθέτουν και 

διοχετεύουν στην κυκλοφορία της υπόφυσης και της τρίτης κοιλίας έναν μεγάλο αριθμό 

ορμονικών ουσιών. Ο υποθάλαμος διακρίνεται σε πρόσθιο, μέσο και οπίσθιο και 

περιλαμβάνει πολλές πυρηνικές περιοχές. Από τους πυρήνες του πρόσθιου υποθαλάμου 

συνθέτονται και εκκρίνονται οι ορμόνες του υποθαλάμου. Συγκεκριμένα από τους 

παρακοιλιακούς πυρήνες του συντίθεται ο κύριος όγκος της εκλυτικής ορμόνης της 

κορτικοτροπίνης. Οι άξονες των κυττάρων των πυρήνων αυτών σχηματίζουν την υποθαλαμο-

υποφυσιακή δεσμίδα, η οποία φτάνει στην υπόφυση. 

 Η υπόφυση είναι ένας διπλός ενδοκρινής αδένας, αφού στον άνθρωπο  λειτουργικά 

αποτελείται από δύο ξεχωριστές οντότητες, την αδενοϋπόφυση (πρόσθιος λοβός) και την 

νευροϋπόφυση (οπίσθιος λοβός). Βρίσκεται κάτω από το οπτικό χίασμα μέσα στο βόθρο του 

εφιππίου και έχει σχήμα ωοειδές ή σφαιρικό. Ο πρόσθιος λοβός της υπόφυσης είναι 

σημαντικός ενδοκρινής αδένας ο οποίος συνδέεται με τον υποθάλαμο με σύστημα βραχέων 

και μακρών πυλαίων αγγείων για τη μεταφορά των ορμονών του υποθαλάμου. Η 

νευροϋπόφυση αποτελεί την κύρια αποθήκη της βαζοπρεσσίνης και της ωοκυτοκίνης, οι 

οποίες συντίθενται στον υποθάλαμο και μεταφέρονται εκεί με σύστημα νευριτών από τους 

νευρώνες που συντίθενται. 

 Τα επινεφρίδια είναι δύο μικρά όργανα που επικάθονται στους άνω πόλους των 

νεφρών. Αποτελούνται από τη φλοιώδη και τη μυελώδη μοίρα. Η εμβρυολογική προέλευση 

των δύο μοιρών των επινεφριδίων είναι διαφορετική, αφού ο φλοιός προέρχεται από το 

μεσόδερμα και ο μυελός από το νευροεξώδερμα. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο παρακοιλιακός πυρήνας του υποθαλάμου είναι 

υπευθυνος για την παραγωγή της εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης (CRH) η οποία με 

τη σειρά της διεγείρει την παραγωγή της κορτικοτροπίνης (ACTH) από την υπόφυση και η 

οποία προάγει την παραγωγή στεροειδών ορμονών από τη φλοιώδη μοίρα του μυελού των 

επινεφριδίων. 

(Β) Γενικά για την εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης (CRH) 
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 Από πολύ νωρίς είχε γίνει γνωστό ότι υποθαλαμικοί παράγοντες ρυθμίζουν την 

υπόφυση μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας και από το 1954 είχε βρεθεί ότι υποθαλαμικά 

εκχυλίσματα επάγουν την έκλυση της ACTH. Σήμερα έχει πλέον βρεθεί ότι ο παράγοντας που 

ρυθμίζει την έκλυση της ACTH είναι το CRH, έχει απομονωθεί και χαρακτηρισθεί. Το CRH 

πρόκειται για ένα πεπτίδιο μοριακού βάρους 4757.5 Da με 41 αμινοξέα. 
 Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του πεπτιδίου ανιχνεύονται στον υποθάλαμο και 

συγκεκριμένα στους υπεροπτικούς, παρακοιλιακούς και πυρήνες του μίσχου της υπόφυσης 

(Favrod-Coume et al. 1986, Yasuda et al. 1982). Εκτός όμως του υποθαλάμου το CRH έχει 

ανιχνευτεί και σε άλλους νευρικούς ή μη ιστούς σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Συγκεκριμένα 

έχει βρεθεί στην υπόφυση (νευροϋπόφυση), στο μίσχο της υπόφυσης και στο φλοιό του 

εγκεφάλου (Pelletier et al. 1983), στο θάλαμο, στα βασικά γάγγλια, τον ιππόκαμπο, τη 

γέφυρα, τον προμήκη, την παρεγκεφαλίδα και το νωτιαίο μυελό (Charlton et al. 1987, Suda et 

al. 1984). Έχει ανιχνευτεί επίσης σε χαμηλές συγκεντρώσεις σε πυραμιδικούς νευρώνες της 

οδοντωτής έλικας του υποθαλάμου και του ρινικού εγκεφάλου (Kelley M et al. 1989). 

 Εκτός όμως από το κεντρικό νευρικό σύστημα και τον εγκέφαλο το CRH ανιχνεύεται 

και σε άλλους ιστούς και όργανα στην περιφέρεια. Ο ιστός εκείνος που μετά τον υποθάλαμο 

έχει τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε ανοσοδραστικό πεπτίδιο είναι ο πλακούντας (Sasaki 

et al. 1987, Sasaki et al. 1988). Το πλακουντιακό CRH φαίνεται να είναι ταυτόσημο με το 

υποθαλαμικό, εκτός από τις δύο μεγαλύτερου μοριακού βάρους μορφές, οι οποίες δεν 

ανιχνεύονται στον υποθάλαμο (Sasaki et al. 1988). Επίσης το mRNA του CRH ανιχνεύεται 

στον ανθρώπινο πλακούντα αλλά όχι στον πλακούντα άλλων πρωτευόντων (Grino et al. 

1987, Robinson et al. 1989). To CRH βρίσκεται επίσης στο αμνιακό υγρό όπου φαίνεται να 

αυξάνεται στο τρίτο τρίμηνο της κύησης (Laatikainen et al. 1988).  

 Εκτός από τους παραπάνω ιστούς, το πεπτίδο έχει βρεθεί και σε άλλα μέρη του 

σώματος, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων, του ήπατος, του στομάχου, του 

δωδεκαδαχτύλου, του παγκρέατος, των λεμφοκυττάρων, των γονάδων, και των επινεφριδίων 

(φλοιός και μυελός) (Suda et al. 1984, Mastorakos et al. 1993, Makrigiannakis et al. 1995α 

και 1995b, Zoumakis et al. 1996). To CRH έχει ανιχνευτεί και σε νεοπλασματικούς ιστούς 

όπως καρκινώματα πνευμόνων και μαστού, καρκινοειδές θύμου και σε κακοήθεις όγκους 

μυελού επινεφριδίων (Usui et al. 1988, Ciocca et al. 1990, Demay et al. 1988, Orth et al. 

1992). 

 

(Γ) Ανίχνευση του CRH στο μυελό των επινεφριδίων  

 

 To CRH έχει ανιχνευτεί σε ανθρώπινο φυσιολογικό μυελό επινεφριδίων (Suda et al, 

1984, Suda et al, 1986, Nicholson et al, 1987, Usui et al, 1988), σε επινεφρίδια τρωκτικών 

(Merchenthaler, 1984; Bagdy et al, 1990; Naito et al, 1990; Mazzocchi et al, 1994) και σε 
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επινεφρίδια βοών (Hashimoto et al, 1984; Edwards et al, 1988; Minamino et al, 1988) και 

σκύλων (Bruhn et al, 1987). Το μοριακό βάρος του πεπτιδίου που βρίσκεται στο μυελό των 

επινεφριδίων φαίνεται να είναι παρόμοιο με αυτό που εκλύεται από τον υποθάλαμο, αφού 

εκλούεται σε παρόμοιο χρόνο με αυτό. Τα κύτταρα του μυελού των επινεφριδίων που 

παράγουν το πεπτίδιο και ο φυσιολογικός τους ρόλος δεν έχει διασαφηνιστεί πλήρως. Έχει 

προταθεί ότι το CRH εντοπίζεται σε κύτταρα τα οποία δημιουργούν πυκνά συμπλέγματα 

κοντά στα όρια μεταξύ φλοιού και μυελού επινεφριδίων (Bruhn et al. 1987). 

 Ειδικές θέσεις δέσμευσης για το CRH έχουν βρεθεί στο μυελό των επινεφριδίων των 

πρωτευόντων (Udelsman et al. 1986, Aguilera et al. 1987) και στο μυελό επινεφριδίων 

επίμυος (Dave et al. 1985), γεγονός που προτείνει ότι το CRH πρέπει να έχει κάποιο 

παρακρινικό/αυτοκρινικό ρόλο στο μυελό των επινεφριδίων. Η συστηματική δράση του CRH 

είναι επίσης πιθανή, αφού διέγερση των επινεφριδιακών σπλαχνικών νεύρων, in vivo, 

προκαλεί μια διαβάθμιση του ανοσοδραστικού πεπτιδίου μεταξύ επινεφριδιακών φλεβών και 

περιφέρειας (Edwards et al. 1988). Παρόλα αυτά η χαμηλή συγκέντρωση του πεπτιδίου στο 

πλάσμα καθώς επίσης και η παρουσία του CRH-δεσμευτικής πρωτεϊνης ελαττώνει κατά πολύ 

αυτήν την πιθανότητα.  

 Εκτός από το φυσιολογικό μυελό των επινεφριδίων το CRH έχει βρεθεί και στα 

φαιοχρωμοκυττώματα (Suda et al. 1986, Nicholson et al. 1987, Sasaki et al. 1990, O’Brien et 

al. 1992, Tsuchihashi et al. 1992, Liu et al. 1994). Το μέγεθος του πεπτιδίου καθώς επίσης και 

του mRNA που βρίσκεται στα φαιοχρωμοκυττώματα φαίνεται ότι είναι παρόμοιο με αυτό του 

υποθαλάμου (Liu et al. 1994). Ο ρόλος της παρουσίας του CRH  στα φαιοχρωμοκυττώματα 

δεν είναι πλήρως διευκρινισμένος. Στις περισσότερες περιπτώσεις που έχει ανιχνευτεί το 

πεπτίδο στο πλάσμα ασθενών  με φαιοχρωμοκύττωμα η εξέταση δεν έδειξε στοιχεία για 

ταυτόχρονη παρουσία συνδρόμου Cushing. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

επίπεδα στο  πλάσμα δεν ήταν αρκετά για να προκαλέσουν αύξηση της ACTH στο πλάσμα ή 

ότι δεσμεύεται από το CRH-δεσμευτική πρωτεϊνη (Tsuchihashi et al. 1992). Σε ορισμένες 

περιπτώσεις πάντως έχει αναφερθεί ότι η ποσότητα του πεπτιδίου που παράγεται από αυτά 

είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να διεγείρει την έκλυση της ACTH από την υπόφυση και να 

προκαλέσει σύνδρομο Cushing (Sasaki et al. 1990). Ίσως τελικά η παρουσία του πεπτιδίου σε 

φαιοχρωμοκυττώματα να αποτελεί τη διατήρηση ενός φυσιολογικού χαρακτηριστικού παρά 

ένα έκτοπο φαινόμενο. 

 

 

(Δ) Υποδοχείς για την εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης (CRH) 

 

 Με μελέτες δέσμευσης σε μεμβρανικά παρασκευάσματα και μελέτες με 

αυτοραδιογραφία βρέθηκε ότι το αρχικό βήμα στις δράσεις του CRH είναι η δέσμευσή του σε 

ένα μεμβρανικού τύπου υποδοχέα. Ειδικές θέσεις δέσμευσης για CRH ταυτοποιήθηκαν για 
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πρώτη φορά σε μεμβρανικά παρασκευάσματα υπόφυσης επίμυος χρησιμοποιώντας πρόβειο 

Tyr-CRH (Wynn et al. 1983, Holmes et al. 1984). Ειδικές θέσεις δέσμευσης για το CRH έχουν 

βρεθεί επίσης σε αρκετές άλλες περιοχές στον εγκέφαλο (De Souza et al. 1984, 1986, 1987 

και 1988, Grigoriadis et al. 1989, Wynn et al. 1983, Antoni 1987) και σε αρκετές περιοχές στην 

περιφέρεια συμπεριλαμβανομένων του πλακούντα, των γονάδων, ενδομητρίου, του 

συμπαθητικού συστήματος και του μυελού των επινεφριδίων (Udelsman et al. 1986, Aguilera 

et al. 1987, Mastorakos et al. 1993, Hatzoglou et al. 1996, Clifton et al. 1995, 

Grammatopoulos et al. 1995, Hillhouse et al. 1993). Η Scatchard ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έδειξε στους παραπάνω ιστούς την παρουσία μιας υψηλής συγγένειας θέσης 

δέσμευσης με KD περίπου 200-400 pM. Μελέτες ενζυματικής πέψης έδειξαν ότι ο υποδοχέας 

του CRH είναι μια γλυκοπρωτεϊνη η οποία συνδέεται με G πρωτεϊνες και μεσολαβεί στην 

ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης. 

 Πρόσφατες μελέτες κλωνοποίησης έδειξαν την ύπαρξη ενός cDNA σε επίμυ, ποντίκι και 

άνθρωπο το οποίο κωδικοποιεί έναν υποδοχέα του CRH τον υποδοχέα CRH1 ( Chang et al. 

1993, Chen et al. 1993, Perrin et al. 1993, Vita et al. 1993). Και στα τρία είδη το mRNA αυτού 

του υποδοχέα κωδικοποιεί πρωτεϊνες με 415 αμινοξέα που έχουν περίπου 98% ομολογία 

μεταξύ τους.  Η κατανομή του mRNA του υποδοχέα CRH1  ταυτίζεται με την κατανομή των 

θέσεων δέσμευσης του CRH τουλάχιστον στην υπόφυση, στον φλοιό και στην 

παρεγκεφαλίδα. Ακόμα πιο πρόσφατα, με μελέτες κλωνοποίησης και πάλι βρέθηκε ένα 

δεύτερο μέλος την οικογένειας των υποδοχέων του CRH σε επίμυ και ποντίκι (Lovenberg et 

al. 1995, Kishimoto et al. 1995, Perrin et al. 1995) ο υποδοχέας CRH2. Δύο διαφορετικές 

μορφές του υποδοχέα αυτού έχουν βρεθεί η CRH2α και CRH2β. Ο CRH2a είναι μία πρωτεϊνη 

αποτελούμενη από 411 αμινοξέα.  Ο CRH2β έχει κλωνοποιηθεί σε επίμυ και ποντίκι και 

αποτελείται από 431 αμινοξέα. Η ανατομική κατανομή των υποδοχέων CRH2 είναι εντελώς 

διαφορετική από αυτή του CRH1 (Lovenberg et al 1995) και επιπλέον εμφανίζουν διαφορετικό 

φαρμακολογικό profile όταν εκφράζονται στα κύτταρα γεγονός το οποίο χρησιμεύει για να 

διαχωρίσουμε τους δύο αυτούς υποδοχέις από τον υποδοχέα CRH1(Grigoriadis et al. 1994 και 

1996). 

 

(Ε) Ρύθμιση της έκλυσης του CRH  

 

 Η ρύθμιση της έκλυσης του CRH σε διάφορους ιστούς μεταξύ των οποίων και ο 

μυελός των επινεφριδίων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Αναφέρονται οι κυριότεροι: 

 

(α) Γλυκοκορτικοειδή 

 

 Η έκλυση του πεπτιδίου από τον υποθάλαμο βρίσκεται υπό τον αρνητικό έλεγχο των 

γλυκοκορτικοειδών που απελευθερώνονται από το φλοιό των επινεφριδίων. Μάλιστα τα 
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γλυκοκορτικοειδή όχι μόνο εμποδίζουν την έκκριση του πεπτιδίου από τους παρακοιλιακούς 

πυρήνες του υποθαλάμου, αλλά εμποδίζουν επίσης και τη δράση του πεπτιδίου στην 

υπόφυση. (Hermus et al. 1984, Suda et al. 1987, Bagdy et al. 1990).  

 Παρόλα αυτά, σε περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος έξω από τον 

υποθάλαμο και στην περιφέρεια  έχει αναφερθεί θετική δράση των γλυκοκορτικοειδών στην 

απελευθέρωση και τη σύνθεση του CRH. Συγκεκριμένα, τα γλυκοκορτικοειδή επάγουν την 

έκφραση του γονιδίου του CRH  στον ανθρώπινο πλακούντα και στους κεντρικούς πυρήνες 

της αμυγδαλής (Robinson et al. 1988, Swanson et al. 1989). Η δεξαμεθαζόνη επίσης επάγει 

την έκφραση του mRNA του CRH 10-15 φορές σε πρωτογενή καλλιέργεια ανθρώπινου 

φαιοχρωμοκυττώματος μετά από τρεις ημέρες(Liu et al. 1994). 

 

(β) Ιντερλευκίνη-1β 

 

 Η ιντερλευκίνη IL-1β επάγει την παραγωγή του CRH από τον υποθάλαμο. 

Συγκριμένα, έχει δειχτεί ότι ενδοπεροτοναϊκή χορήγηση ιντερλευκίνης-1α και -1β διεγείρει την 

έκφραση του γονιδίου του υποθαλαμικού CRH και την απελευθέρωσή του η οποία στη 

συνέχεια προκαλεί την επαγωγική δράση στην απελευθέρωση της ACTH (Suda et al.1990, 

Naito et al. 1990). Η δράση της IL-1β στο CRH φαίνεται ότι ανταγωνίζεται από αποκλεισμό 

της μεταβολικής οδού του εικοσανοειδούςς κυκλοοξυγενάση αλλά όχι από αποκλεισμό της 

λιποοξυγενάσης (Νavarra et al. 1991).  

 

(ΣΤ) Επίδραση του CRH στην έκλυση πεπτιδίων της προοπιομελανοκορτίνης και της 

δυνορφίνης 

 

 Οι πρώτες μελέτες μετά την απομόνωση και το χαρακτηρισμό του μορίου από τον 

υποθάλαμο έδειξαν ότι το CRH έχει την ικανότητα να διεγείρει τη σύνθεση και την έκκριση της 

ACTH και της β-ενδορφίνης από καλλιέργειες υποφυσιακών κυττάρων in vitro (Vale et al. 

1981 Yasuda et al. 1982). ΤΟ CRH επίσης, χορηγούμενο ενδοφλεβίως σε ανθρώπους 

προκαλεί σημαντική αύξηση της ACTH, της κορτιζόλης και της αλδοστερόνης (Conaglen et al. 

1984). Η δράση του CRH στη σύνθεση και έκλυση της β-ενδορφίνης και ACTH εμφανίζεται 

επίσης και στα λευκοκύτταρα (Smith et al. 1986). ΤΟ CRH διεγείρει επίσης, κατά 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο την απελευθέρωση της β-ενδορφίνης και της δυνορφίνης από 

υποθαλαμικές τομές επίμυος, φαινόμενο, στο οποίο φαίνεται να μεσολαβούν ειδικοί 

υποδοχείς αφού ανταγωνίζεται από τον ανταγωνιστή ahCRH (Nikolarakis et al. 1986). Η 

διεγέρση της έκλυσης της δυνορφίνης από το CRH φαίνεται να εμφανίζεται και στο νωτιαίο 

μυελό ποντικού, γεγονός που δείχνει την αλληλεπίδραση μεταξύ του ενδοκρινικού 

συστήματος και των οπιοειδών (Song et al. 1992, Sirinathsinghji et al. 1989).  
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(Ζ) Επίδραση του CRH στις κατεχολαμίνες του κεντρικού νευρικού και του 

συμπαθητικού-επινεφριδιακού συστήματος 

 

 Με την επίδραση παραγόντων που προκαλούν stress ενεργοποιείται το συμπαθητικό 

νευρικό σύστημα και ο μυελός των επινεφριδίων με άμεση συνέπεια την αύξηση των 

επιπέδων των κυκλοφορούντων κατεχολαμινών, οι οποίες με τη σειρά τους είναι υπεύθυνες 

για την εμφάνιση μιας ευρύτατης ποικιλίας καρδιαγγειακών, μεταβολικών και άλλων δράσεων 

(Τilders et al. 1986). 

 Το CRH είναι ο κυριότερος ρυθμιστής του δεύτερου άξονα του stress, του ΥΥΕ 

άξονα, που περιλαμβάνει το CRH, την ACTH και την κορτιζόλη. Πολλαπλά όμως πρόσφατα 

δεδομένα δείχνουν ότι το CRH οδώνει επίσης και τον πρώτο άξονα του stress, δηλαδή αυτόν 

του συμπαθητικού συστήματος. Πράγματι στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι γνωστό ότι 

υπάρχει μια στενή ανατομική σχέση μεταξύ των κατεχολαμινών και ιδιαίτερα της 

νορεπινεφρίνης (ΝΕ) με το CRH στον υπομέλανα τόπο του υποθαλάμου (Shallin et al. 1991) 

και ευρύτατη κατανομή του CRH στην περιοχή αυτή (Austin et al. 1995, Valentino et al 1992). 

Συγκεκριμένα,  το CRH χορηγούμενο ενδοκοιλικά ή ενδοπεριτοναϊκά προκαλεί αύξηση στην 

έκλυση της ΝΕ και της DA από τον υποθάλαμο και τον προμετωπιαίο φλοιό κατά 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο, πιθανότατα μέσω ειδικών υποδοχέων (Εmoto et al. 1993, Lavicky et 

al. 1993). H χορήγηση του CRH αυξάνει επίσης τους ρυθμούς ανακύκλησης (turnover) τόσο 

της ΝΕ όσο και της DA σε διάφορες άλλες περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος σε 

επίμυ, όπως στον πρόσθιο φλοιό, στο ραβδωτό σώμα, στον ιππόκαμπο και στην αμυγδαλή 

κατά δοσοεξαρτώμενο και πάλι τρόπο υποδηλώνοντας ότι το CRH μπορεί να δρα ως 

νευροενδοκρινικός ρυθμιστής (Matsuzaki et al. 1989). Το CRH επίσης, χορηγούμενο 

ενδοκοιλιακά, αυξάνει τη μέση αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό σε επίμυες. Το 

φαινόμενο εμποδίζεται πλήρως μετά από γαγγλιακό αποκλεισμό, γεγονός που δείχνει ότι το 

πεπτίδιο δρα κεντρικά και διεγείρει τη συμπαθητική νευρική δραστηριότητα (Fisher et al. 

1982, Κurosawa et al. 1985). Η δράση του πεπτιδίου στο αυτόνομο νευρικό σύστημα 

επιβεβαιώθηκε επίσης με πειράματα που έδειξαν ότι το CRH μπορεί να συμμετέχει στην 

ολοκλήρωση της νευροενδοκρινικής, αυτόνομης, καρδιαγγειακής και άλλης μεταβολικής 

απόκρισης σε παράγοντες που προκαλούν stress (Brown et al. 1985). Η υπόθεση 

υποστηρίζεται στο γεγονός ότι τα γλυκοκορτικοειδή και ανταγωνιστές του πεπτιδίου αλλάζουν 

αυτές τις αποκρίσεις. 

 Εκτός των κεντρικών δράσεων του πεπτιδίου στην έκλυση των κατεχολαμινών, 

υπάρχει επίσης σαφής ένδειξη για δράση του πεπτιδίου στην περιφέρεια και μάλιστα στο 

μυελό των επινεφριδίων. Έχει ήδη αναφερθεί ότι το CRH επάγει την έκλυση των 

κατεχολαμινών στο μυελό των επινεφριδίων των πρωτευόντων μετά από επώαση για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, φαινόμενο που πιθανότατα υποδηλώνει επίδραση του στη σύνθεση αυτών 

παρά σε μηχανισμούς έκλυσης (Udelsman et al. 1985). H παρουσία του πεπτιδίου στο μυελό 
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των επινεφριδίων σε συνδυασμό με την παρουσία ειδικών θέσεων δεύσμευσης και δράση 

στις κατεχολαμίνες υποδηλώνει την πιθανή επίδραση του πεπτιδίου στο περιφερικό νευρικό 

σύστημα. 

 

7. ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ 

 

 Οι κυτοκίνες είναι διαλυτές  πρωτεϊνικής φύσης ουσίες, προϊόντα του ανοσοποιητικού 

και άλλων συστημάτων, τα οποία παίρνουν μέρος στην ανάπτυξη της χυμικής και κυτταρικής 

ανοσίας (Evans et al., Claman 1992). Ως κυτοκίνες χαρακτηρίζονται οι ουσίες που 

παράγονται από τα λεμφοκύτταρα (λεμφοκίνες) και εκείνες που προέρχονται από τα 

μονοπύρηνα λευκοκύτταρα (μονοκίνες). Ως ιντερλευκίνες χαρακτηρίζονται παράγοντες που 

ανήκουν τόσο στις μονοκίνες όσο και στις λεμφοκίνες. Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί αρκετά 

είδη ιντερλευκινών τα οποία φαίνονται στον επόμενο πίνακα όπως επίσης η κύρια προέλευση 

και δράση τους. 

 

 

 

Ιντερλευκίνη Κύρια κυτταρική πηγή Βιολογικές δράσεις 

IL-1 Μονοκύτταρα, Μακροφάγα, Δενδριτικά 

κύτταρα, Κύτταρα του Langerhans, 

Ενδοθηλιακά κύτταρα  

Ενεργοποίηση Τ-λεμφοκυττάρων, 

Αντιδράσεις οξείας φάσης 

IL-2 Τ-λεμφοκύτταρα  Αύξηση και διαφοροποίηση των Τ- και 

Β- λεμφοκυττάρων 

IL-3 Τ-λεμφοκύτταρα Διαφοροποίηση του μητρικού 

αιμοποιητικού κυττάρου 

IL-4 Τ-λεμφοκύτταρα Αύξηση και διαφοροποίηση των Τ- και 

Β- λεμφοκυττάρων 

IL-5 Τ-λεμφοκύτταρα Αύξηση και διαφοροποίηση των Β- 

λεμφοκυττάρων, Διαφοποίηση των 

ηωσινόφιλων 

IL-6 Μονοκύτταρα Ενδοθηλιακά κύτταρα 

Κερατινοκύτταρα 

Διαφοροποίηση του μητρικού 

αιμοποιητικού κυττάρου Διαφοροποίηση 

των Τ- και Β- λεμφοκυττάρων 

Αντιδράσεις οξείας φάσης 

IL-7 Λεμφοκύτταρα Αύξηση των προ Β-λεμφοκυττάρων 

IL-8 Mονοκύτταρα Μακροφάγα Επαγωγή ενεργοποίησης και της 

χημειοταξίας των ουδετερόφιλων 
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IL-9 T-λεμφοκύτταρα, Ινοβλάστες Ενεργοποίηση του μητρικού 

αιμοποιητικού κυττάρου 

IL-10 T-λεμφοκύτταρα Αύξηση και διαφοροποίηση των Τ- 

λεμφοκυττάρων 

 

 

(Α) ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-1 

 

 Η οικογένεια της ιντερλευκίνης-1 αποτελείται από τρία, δομικά παρόμοια 

πολυπεπτίδια. Τα πρώτα δύο είναι η ιντερλευκίνη-1α και -1β, προϊόντα δύο διαφορετικών 

γονιδίων. Έχουν διαφορετική αλληλουχία αμινοξέων, αλλά είναι δομικά σχετικές σε 

τρισδιάστατο επίπεδο (25% ταυτόσημα), δρουν μέσω των ίδιων υποδοχέων και μοιράζονται 

διάφορες βιολογικές δράσεις (Dinarello et al 1991 και  1994). Και οι δύο μορφές συντίθενται 

ως πρόδρομα μόρια με μοριακό βάρος 31 KDa με 270 και 269 αμινοξέα αντίστοιχα (Giri et al. 

1985, Hazuda et al. 1990), τα οποία στη συνέχεια υπόκεινται σε ενζυματική πρωτεόλυση για 

να δώσουν πρωτεϊνες με μοριακά βάρη περίπου 17 KDa. Αμφότερες οι δύο ιντερλευκίνες 

εκδηλώνουν τη δράση τους με δέσμευση σε ειδικούς υποδοχείς τύπου Ι και ΙΙ (Chizzonite  et 

al. 1989, Bomsztyk et al 1989). Η τρίτη μορφή της ιντερλευκίνης-1 είναι ο ανταγωνιστής του 

υποδοχέα της ιντερλευκίνης IL-1ra ο οποίος απομονώθηκε από ούρα ασθενών πασχόντων 

από λευχαιμία (Mazzei et al. 1990, Seckinger et al. 1987). Πρόκειται για μία γλυκοπρωτεϊνη 

152 αμινοξέων με μοριακό βάρος 25 ΚDa η οποία έχει απομονωθεί και χαρακτηριστεί 

(Eisenberg et al. 1990). H ανασταλτική δράση του IL-1ra εμφανίζεται μετά από σύνδεση με 

τον υποδοχέα τύπου Ι με συγγένεια που πλησιάζει αυτήν των IL-1a και -1β. Έτσι, 

ανταγωνίζεται τις άλλες δύο μορφές στη σύνδεση με τους υποδοχείς (Hannum et al. 1990, 

Dripps et al. 1991). O ανταγωνιστής του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-1 συνδέεται με 

χαμηλότερη συγγένεια με τον υποδοχέα τύπου ΙΙ.  

 Ο υποδοχέας της ιντερλευκίνης-1 τύπου Ι είναι μία πρωτεϊνη 80 KDa και είναι μέλος 

της οικογένειας των  Ig υποδοχέων. Ο υποδοχέας τύπου ΙΙ είναι επίσης μέλος της ίδιας 

οικογένειας  με μοριακό βάρος περίπου 68 KDa.  

 H ιντερλευκίνη-1 έχει ευρύ φάσμα βιολογικών δραστηριοτήτων. Μερικές από αυτές 

αναφέρονται παρακάτω (Dinarello et al. 1988, Dinarello et al .1988, Gowen et al. 1983): Η 

ιντερλευκίνη-1 δρα στο ανοσοποιητικό σύστημα και συγκεκριμένα στα μακροφάγα, στα 

μονοκύτταρα, στα Τ- και Β-λεμφοκύτταρα και στα ΝΚ κύτταρα. Στα μακροφάγα επάγει τη 

σύνθεση της IL-1 όπως επίσης για την παραγωγή της IL-6 και TNF (Lorre et al. 1994). 

Ενεργοποιεί τα Τ-λεμφοκύτταρα για παραγωγή της IL-2 (Lowenthal et al. 1986). Στα 

λεμφοκύττταρα και στα μακροφάγα διεγείρει την έκλυση β-ενδορφίνης και μεθειονινη-

εγκεφαλίνης τα οποία δρουν κατά τη διάρκεια της φλεγμονής ως αναλγητικά και πιθανόν ως 

ρυθμιστικά της φλεγμονής (Schafer et al. 1994). Eπάγει τη σύνθεση των προσταγλανδινών 
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και τη σύνθεση των πρωτεϊνών της οξείας φάσης. Στο κεντρικό νευρικό σύστημα επάγει την 

εκδήλωση πυρετού (Dinarello et al.1982) και την ενεργοποίηση του ΥΥΕ άξονα του stress με 

αύξηση της παραγωγής και έκκρισης του CRH από τους παρακοιλιακούς πυρήνες του 

υποθαλάμου (Sapolsky et al. 1987). Επίσης η IL-1 δρα απευθείας στα επινεφρίδια επάγοντας 

τη στερεοειδογένεση. 

 

(Β) Έκφραση και παραγωγή της ιντερλευκίνης-1 σε διάφορους ιστούς 

 

 Η ιντερλευκίνη-1 (α και β) έχει βρεθεί ότι εκφράζεται ανοσοϊστοχημικά εκτός από τα 

μονοκύτταρα και τα μακροφάγα, σε νευρικές ίνες που νευρώνουν τον υποθάλαμο (Breder et 

al. 1988) και σε πληθώρα περιφερικών ιστών όπως στο σπερματικό πόρο, στην ουροδόχο 

κύστη, στο γαστροεντερικό σωλήνα, και στο ανώτερο μεσεντερικό νευρικό σύστημα. 

Ανοσοδραστικές για IL-1 ίνες βρέθηκαν επίσης γύρω από αιμοφόρα αγγεία σε διάφορα 

όργανα συμπεριλαμβανομένου του θύμου αδένα, του σπλήνα, του ήπατος, των νεφρών και 

των λεμφαδένων (Schultzberg et al. 1987) και στο φλοιό των επινεφριδίων και συγκεκριμένα 

στη δικτυωτή ζώνη (Gonzalez-Hernandez et al. 1995).  

 

(Γ) Έκφραση και ρύθμιση της ιντερλευκίνης-1 στα χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού 

επινεφριδίων και στα φαιοχρωμοκυττώματα 

 

 Πρόσφατες μελέτες με τη χρήση δύο αντισωμάτων κατά του συνθετικού πεπτιδίου τα 

οποία αντιστοιχούν στην αλληλουχία 169-194 και 201-215 του προδρόμου μορίου ποντικού 

έδειξαν ότι ανοσοδραστική ιντερλευκίνη-1 ανιχνεύεται στα νοραδρενεργικά χρωμιόφιλα 

κύτταρα μυελού επινεφριδίων ποντικού και επίμυος (Schultzberg et al. 1989). Τα κύτταρα 

που περιέχουν την κυτοκίνη αυτή φαίνεται ότι βρίσκονται, στην εξωτερική ζώνη του οργάνου 

κοντά στο φλοιό (Bartfai et al. 1990). Εκτός όμως από τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα 

επίμυος το γονίδιο της IL-1 φαίνεται ότι εκφράζεται στα PC12 κύτταρα φαιοχρωμοκυττώματος 

επίμυος (Alheim et al 1991). 

 Η παραγωγή της ιντερλευκίνης-1 από το μυελό των επινεφριδίων επάγεται από 

διάφορους παράγοντες. Η ρεζερπίνη και η νικοτίνη αλλάζουν τη συγκέντρωση της IL-1 στα 

εκκριτικά κοκκία (Schultzberg et al. 1989). Η έκφραση του γονιδίου της IL-1 και το τελικό 

προϊόν στα φαιοχρωμοκυττώματα επάγεται μετά από καλλιέργεια με NGF κατά δοσο- και 

χρονο-εξαρτώμενο τρόπο (Alheim et al 1991). 

 

(Δ) Επίδραση της ιντερλευκίνης-1 στις κατεχολαμίνες 

 

 Στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ιδιαίτερα στον υποθάλαμο υπάρχει στενή σχέση 

μεταξύ της IL-1 και των κατεχολαμινών. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί in vitro, ότι η ιντερλευκίνη-1 
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διεγείρει την έκλυση κατεχολαμινών (NE και DA) πιθανόν και άλλων νευροδιαβιβαστών από 

τον υποθάλαμο, οι οποίες με τη σειρά τους μεσολαβούν σε κεντρικές και νευροενδοκρινικές 

δράσεις (Palazzolo et al. 1990). Παρόμοια δράση της IL-1a και -β εμφανίζεται in vivo, μετά 

από ενδοφλέβια ή ενδοκοιλιακή χορήγησή τους, όπου παρατηρείται δοσοεξαρτώμενη αύξηση 

του ποσού της επινεφρίνης και της νορεπινεφρίνης που κυκλοφορεί στο πλάσμα. Σε μεγάλες 

δόσεις των δύο κυτοκινών δεν υπάρχει καμία διαφορά στη δράση, ενώ σε μικρές δόσεις 

φαίνεται μια μεγαλύτερη επίδραση από την IL-1β (Rivier et al. 1989). Πρόσφατα 

διαπιστώθηκε ότι η IL-1β ασκεί διεγερτική επίδραση και στην έκλυση των κατεχολαμινών από 

πρωτογενή καλλιέργεια επινεφριδίων βοός. Το διεγερτικό αποτέλεσμα εμφανίζεται μετά από 

επώαση για μεγάλο χρονικό διάστημα γεγονός που υποδηλώνει επίδραση στη σύνθεση παρά 

στην έκκριση. Η επαγωγική δράση της IL-1 φαίνεται να αναστέλλεται μετά από επώαση με 

τον ανταγωνιστή του υποδοχέα της IL-1 γεγονός που πιθανότατα υποδηλώνει ότι η δράση 

της κυτοκίνης πραγματοποιείται μέσω ειδικών υποδοχέων (Yanagihara et al. 1994). 

 

(Ε) Επίδραση της ιντερλευκίνης-1 στις υποθαλαμο-υποφυσο-φλοιοεπινεφριδιακές 

ορμόνες 

 Εκτός από τη σχέση που υπάρχει μεταξύ IL-1 και κατεχολαμινών στον υποθάλαμο 

φαίνεται ότι η IL-1 αλληλεπιδρά με τις ορμόνες του υποθαλάμου, της υπόφυσης και των 

επινεφριδίων. Συγκεκριμένα, η IL-1β, χορηγούμενη ενδοφλέβια, ενδοπεριτοναϊκά ή 

ενδοκοιλιακά, προκαλεί δοσοεξαρτώμενη αύξηση της ACTH και της κορτικοστερόνης σε 

επίμυες. Η δράση πιθανότατα οφείλεται στην επαγωγή της έκλυσης του CRH από τον 

υποθάλαμο, αφού επίδραση της IL-1 σε κύτταρα υπόφυσης ή στα AtT20 δεν είχε καμία 

επίδραση. Επίσης η δράση της ιντερλευκίνης-1 εξαφανίστηκε σε επίμυες στους οποίους είχε 

ενεθεί αντίσωμα κατά του CRH (Sapolsky et al. 1987, Berkenbosch et al. 1987). H υπόθεση 

αυτή επιβεβαιώθηκε με in vitro πειράματα σε υποθαλαμικά και υποφυσιακά κύτταρα σε 

καλλιέργεια, όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει άμεση επίδραση της IL-1β στο CRH αλλά όχι 

στην ACTH (Tsagarakis et al. 1989, Suda et al. 1990).  

 Νεότερα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η σχέση μεταξύ ιντερλευκινών και CRH πιθανόν 

να είναι αμφίδρομη. Συγκεκριμένα στο ανοσοποιητικό σύστημα το CRH διεγείρει δύο 

λειτουργίες: τον πολλαπλασιασμό των λεμφοκυττάρων και την έκφραση του υποδοχέα της 

ιντερλευκίνης-2 στα ανθρώπινα Τ-κύτταρα. Σε μονοπύρηνα κύτταρα που απομονώθηκαν από 

περιφερικό αίμα βρέθηκε ότι το CRH αυξάνει την επαγόμενη από λιποπολυσακχαρίτες 

παραγωγή της IL-1  και της IL-2, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του 

νευροενδοκρινικού και ανοσοποιητικού άξονα (Singh et al. 1990). Το γεγονός της 

ταυτόχρονης παρουσίας του CRH  και της IL-1β στο μυελό των επινεφριδίων πιθανότατα 

υποδηλώνει αλληλεπίδρασή τους και στο σύστημα αυτό. 

 

(ΣΤ)  ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-6 
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 Η ιντερλευκίνη-6 είναι μία πολυλειτουργική κυτοκίνη η οποία δρα σε μια μεγάλη 

ποικιλία κυττάρων. Εμφανίζεται με διάφορα ονόματα όπως  ιντερφερόνη β2, διεγερτικός 

παράγοντας των Β-λεμφοκυττάρων κα. Η ανθρώπινη όπως επίσης και η IL-6 από ποντικό και 

επίμυ έχουν κλωνοποιηθεί και είναι γνωστή η αλληλουχία τους (Hirano et al. 1986). Η 

ανθρώπινη IL-6 προέρχεται από ένα πρόδρομο μόριο με 212 αμινοξέα το οποίο δίνει μια 

γλυκοπρωτεϊνη με 21-26 ΚDα μοριακό βάρος (Ηirano 1994). Η IL-6  εμφανίζει τη δράση της 

με τη σύνδεσή της σε ένα υψηλής συγγένειας σύμπλοκο υποδοχέων το οποίο αποτελείται 

από δύο μεμβρανικές γλυκοπρωτεϊνες: μία 80 KDa IL-6-δεσμευτική πρωτεϊνη κaι μία 130 

KDα πρωτεϊνη-μεταφορέα του σήματος (Yamasaki et al. 1988, Hibi et al. 1990).  

 Η IL-6 έχει ευρύ φάσμα δράσεων: επάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τη 

διαφοροποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων, επάγει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων 

μυελώματος και των μεσογλειακών. Αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό ορισμένων καρκινικών 

κυττάρων, επάγει το σχηματισμό των πρωτεϊνών της οξείας φάσης, και επίσης επάγει τη 

σύνθεση και έκκριση της ACTH. Συνοπτικά η IL-6  ρυθμίζει ανοσολογικές αποκρίσεις, την 

αιμοποίηση και τις αντιδράσεις της οξείας φάσης. Έχει επίδραση στη διαφοροποίηση των Β-

κυττάρων και στην παραγωγή αντισωμάτων, στη διαφοροποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων, 

στην ενεργοποίηση, ανάπτυξη και την επιβίωση και τη διαφοροποίηση νευρικών κυττάρων 

(Taga et al., Lotz et al.1988, Damme et al. 1988, Nordan et al. 1987, Hama et al. 1989, Satoh 

et al. 1988).  

 

(Ζ) Έκφραση της ιντερλευκίνης-6 στους περιφερικούς ιστούς 

 

 Η ιντερλευκίνη-6, εκτός από τα μακροφάγα κύτταρα έχει βρεθεί να παράγεται και από 

άλλους ιστούς και διαθέτει δύο κύριες ιδιότητες: την επαγωγή της διαφοροποίησης και του 

ρυθμού πολλαπλασιασμού. Εκτός από τον τόπο της κύριας παραγωγής της η IL-6 έχει 

δειχθεί ότι παράγεται σε ποικιλία κυττάρων όπως υποθαλαμικά κύτταρα, αστεροειδή κύτταρα 

υπόφυσης (Spangelo et al 1990), κοκκώδη κύτταρα ωοθήκης (Gorospe et al. 1992), κύτταρα 

Sertoli όρχεος και φλοιοεπινεφριδιακά κύτταρα κυρίως της σπειροειδούς ζώνης. Στον 

άνθρωπο η παρουσία της IL-6 έχει δειχθεί σε υποφυσιακά αδενώματα (Jones  et al. 1991), 

κύτταρα ωοθηκικών νεοπλασμάτων και  κύτταρα πλακουντιακής τροφοβλάστης. Πρόσφατα 

βρέθηκε ότι η ιντερλευκίνη-6 παράγεται επίσης από τα κύτταρα Schwann όταν αυτά 

συγκαλλιεργούνται με κύτταρα PC12 (Bolin et al. 1995).  

 Θέση παραγωγής της IL-6 φαίνεται να είναι και το ανθρώπινο φαιοχρωμοκύττωμα 

αφού υπερκείμενα καλλιεργειών πρωτογενούς καλλιέργειας φαιοχρωμοκυττώματος έδειξαν 

υψηλά επίπεδα σε ανοσοδραστική κυτοκίνη (Suzuki et al. 1991). Επίσης αυξημένα επίπεδα 

ιντερλευκίνης-6 στο πλάσμα βρέθηκαν σε ασθενή με φαιοχρωμοκύττωμα, τα οποία όμως 

επανήλθαν στα φυσιολογικά μετά από την αφαίρεση του όγκου (Fukumoto et al. 1991). 
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(Η) Επίδραση της ιντερλευκίνης-6 στις υποθαλαμο-υποφυσο-φλοιοεπινεφριδιακές 

ορμόνες 

 

 Η ιντερλευκίνη-6, προϊόν του ανοσολογικού συστήματος, είναι ένας από τους κύριους 

μεσολαβητές που λαμβάνουν μέρος στην αλληλεπίδραση μεταξύ ανοσολογικού και 

νευροενδοκρινικού συστήματος, ειδικά μεταξύ της αλληλεπίδρασης στον υποθαλαμο-

υποφυσο-επινεφριδιακό άξονα. Ιn vitro και in vivo πειράματα έδειξαν ότι η IL-6 αυξάνει την 

έκκριση της ACTH από υποθαλαμικά νευροενδοκρινικά κύτταρα, μέσω διέγερσης της 

απελευθέρωσης του CRH ή/και με απευθείας δράση σε κύτταρα  της υπόφυσης (Naitoh et al. 

1988, Spangelo et al. 1989). Μια και οι ποσότητες της κυκλοφορούσας ιντερλευκίνης-6 στο 

πλάσμα δε φαίνεται να είναι ικανές να διεγείρουν την έκλυση της ACTH από την υπόφυση 

είναι πιθανό ότι ενδοκρινικά κύτταρα μπορούν να παράγουν IL-6. Η δράση της IL-6 φαίνεται 

ότι σχετίζεται με το σύστημα του αραχιδονικού οξέος αφού η επαγωγική δράση της 

εξαφανίστηκε πλήρως μετά από αποκλεισμό με δεξαμεθαζόνη, αναστολέα της 

φωσφολιπάσης Α2 ή με αναστολείς του μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος (Lyson et al. 

1992). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

 

 Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παράπανω γίνεται εμφανές ότι τα οπιοειδή πεπτίδια, 

καθώς επίσης και το CRH και οι ιντερλευκίνες παίζουν ρυθμιστικούς ρόλους στα φυσιολογικά 

χρωμιόφιλα κύτταρα και στα φαιοχρωμοκυττώματα. Η παρούσα διατριβή είχε ως σκοπό να 

μελετηθεί η πιθανή επίδραση των παραπάνω παραγόντων σε έναν αριθμό παραμέτρων των 

φαιοχρωμοκυττωμάτων και να συγκριθούν αυτές οι δράσεις με τις αντίστοιχες στα 

φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων. 

Συγκεκριμένα στα πλαίσια της διατριβής αυτής μελετήθηκαν: 

Η επίδραση των οπιοειδών στην παραγωγή των κατεχολαμινών από τα 

φαιοχρωμοκυττώματα 

Η επίδραση των οπιοειδών στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των φαιοχρωμοκυττωμάτων 

Η παραγωγή και επίδραση του CRH στα φαιοχρωμοκυττώματα 

Η παραγωγή και επίδραση των ιντερλευκινών IL-1β και IL-6 στα φαιοχρωμοκυττώματα 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
 
 
Βιολογικά Υλικά 
 
 Για την εκπόνηση της παρούσας διατριβής χρησιμοποιήθηκαν: (α) οι κυτταρικές σειρές 
PC12 και KAT-45 και (β) πρωτογενείς καλλιέργειες χρωμιόφιλων κυττάρων μυελού επινεφριδίων 
επίμυος και ανθρώπινων κυττάρων φαιοχρωμοκυττώματος.  
 
1.1 Κυτταρική σειρά φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος (PC12) 
 
 Η κυτταρική σειρά PC12 προέρχεται από φαιοχρωμοκύττωμα επίμυος το οποίο 
αναπτύχθηκε σε ακτινοβολημένους επίμυες είδους New England Deaconess Hospital (Warren and 
Chute 1972). Τα κύτταρα αυτά καθιερώθηκαν ως μόνιμη κυτταρική σειρά το 1976 από τους Greene 
και Tischler (Green et al. 1976). Οι κλώνοι που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από δυο πηγές: 
(α) την ATCC (American Type Culture Collection) και  
(β) από το εργαστήριο του Dr. Gurroff (Section on Growth Factors NICHD, NIH, Bethesda, MD). Τα 
κύτταρα PC12 διαθέτουν μορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία προσομοιάζουν με αυτά των 
φυσιολογικών σε διάφορες καταστάσεις ανάπτυξης. Τα κύτταρα PC12 όπως και άλλα 
φαιοχρωμοκυττώματα συνθέτουν, αποθηκεύουν και εκκρίνουν κατεχολαμίνες, κυρίως ντοπαμίνη 
(DA) και νορεπινεφρίνη (NE) (Greene et al 1982). Η ντοπαμίνη που εκκρίνεται από αυτά σε 
καλλιέργεια είναι σε μεγαλύτερη ποσότητα από τη νορεπινεφρίνη. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
περισσότερα ανθρώπινα φαιοχρωμοκυττώματα παράγουν κυρίως ΝΕ, ενώ πολύ λίγα παράγουν 
ντοπαμίνη, συνήθως τα περισσότερο κακοήθη. Τα κύτταρα PC12 επίσης διαθέτουν χολινεργικούς 
υποδοχείς οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους νικοτινικοί. Χαρακτηριστικό των κυττάρων είναι 
επίσης η έκκριση διαφόρων νευροπεπτιδίων και μεταξύ αυτών και οπιοειδή πεπτιδία. Ένα από τα 
σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους είναι η ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στο νευρικό 
αυξητικό παράγοντα (NGF). Το κυριότερο αποτέλεσμα του NGF στα κύτταρα PC12 είναι η 
μετατροπή αυτών από κύτταρα που αναπαράγονται με φαινότυπο φυσιολογικών χρωμιόφιλων σε 
πληθυσμό κυττάρων μη πολλαπλασιαζόμενων με φαινότυπο νευρικών συμπαθητικών κυττάρων 
με δημιουργία νευραξόνων και δενδριτικών προσεκβολών, και δημιουργία ψευδοσυνάψεων. 
 
1.2 Κυτταρική σειρά φαιοχρωμοκυττώματος ανθρώπου (KAT45) 
 
 Η κυτταρική σειρά KAT45 προέρχεται από φαιχρωμοκύττωμα δεξιού επινεφριδίου, το οποίο 
αφαιρέθηκε από μια 49-χρονη γυναίκα η οποία προσήλθε στο νοσοκομείο με υπέρταση και 
σύνδρομο Cushing από έκτοπη παραγωγή CRH. Μετά την απομόνωσή τους τα κύτταρα 
διατηρήθηκαν σε συνεχή καλλιέργεια στο εργαστήριο του Dr. Kenneth Ain (Department of Internal 
Medicine, Kentucky) για περισσότερο από εννέα μήνες μετατρεπόμενα αυτόματα σε κυτταρική 
σειρά. Ta in vitro χαρακτηριστικά των κυττάρων ΚΑΤ45 που μελετήθηκαν ήταν η έκκριση των 
κατεχολαμινών, η παραγωγή CRH και ο ρυθμός πολλαπλασιασμού τους. Πρόδρομα δικά μας 
πειράματα έδειξαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για αυτά τα κύτταρα: (α) τα κύτταρα ΚΑΤ45 
εκλύουν νορεπινεφρίνη και επινεφρίνη σε μοριακή αναλογία 50:1, όπως επίσης και μικρά ποσά 
ντοπαμίνης. Η συγκέντρωση της νορεπινεφρίνης στο θρεπτικό υλικό είναι της τάξης των μg 
γεγονός που συμφωνεί με τα ποσά των κατεχολαμινών που μετρήθηκαν στο πλάσμα και στα ούρα 
της ασθενούς. (β) Οι κατεχολαμίνες βρίσκονται υπό χολινεργικό έλεγχο αφού επίδραση με νικοτίνη 
αυξάνει το ποσό που εκλύεται. (γ) Βρέθηκε επίσης ότι τα κύτταρα παράγουν CRH σε ποσό 
παρόμοιο με αυτό από φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα επίμυος και τα κύτταρα PC12.  
 
1.3 Πειραματόζωα 
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 Χρησιμοποιήθηκαν θηλυκοί επίμυες Sprague-Dawley (Charles Rivers, Italy) βάρους  100-
150 gr. Τα πειραματόζωα είχαν τοποθετηθεί τρία ανά κλωβό κατά την ανάπτυξη, σε δωμάτιο με 
σταθερή θερμοκρασία 22±1 οC και με κύκλο φωτός-σκότους 12 ωρών. Τρέφονταν με τροφή 
πειραματοζώων (Ζωωτροφές Δήμητρα, Αλεξανδρούπολη) και έπιναν νερό κατά βούληση. 
 
1.4 Ιστοί 
 
 Έκτοπο ανθρώπινο φαιοχρωμοκύττωμα αφαιρέθηκε χειρουργικά από άνδρα ηλικίας 26 
ετών, ο οποίος νοσηλευόταν στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός στην 
Αθήνα. Ο ιστός διατηρήθηκε σε στείρες συνθήκες, στους 4 οC κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και 
μέχρι τη στιγμή της επεξεργασίας, απομόνωσης και καλλιέργειας των κυττάρων χρωμαφίνης. O 
ιστός παραχωρήθηκε στο εργαστήριό μας από τον κ. Πέτρο Αυγερινό, επιμελητή Α’ της Γ’ 
παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. 
 
2 ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
2.1 Καλλιέργειες κυτταρικών σειρών 
 
Α. Καλλιέργεια κυττάρων PC12 
 
Υλικά 
MEM: Minimum Essential Medium (GIBCO-BRL Co, MD, USA)  
Ορός εμβρύου βοός: FBS (GIBCO-BRL Co, MD, USA)  
Ορός αλόγου: Donor Horse Serum (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 
Πενικιλλίνη/Στρεπτομυκίνη: Penicilline/Streptomycin (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 
L-γλουταμίνη: L-glutamine (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 
Hepes: Ν-2-υδροξυεθυλπιπεραζίνη Ν-2 αιθανοσουλφονικό οξύ (Sigma, USA) 
Αλβουμίνη oρού βοός: BSA (Sigma, USA) 
Μικροσκόπιο ορατού φωτός (Olympus, Japan) 
Πλάκα αιματοκυτταρομετρητή: Πλάκες Neubauer και Malassez 
 
Μέθοδος 
 Τα κύτταρα PC12 καλλιεργήθηκαν σε επωαστικό κλίβανο ρυθμισμένο σε θερμοκρασία 37 
oC, ατμόσφαιρα 5% CO2 / 95% αέρα και υγρασία 100%. Το θρεπτικό υλικό καλλιέργειας περιείχε 
MEM, 7.5% ορό εμβρύου βοός, 7.5% ορό αλόγου, 10 mM L-γλουταμίνη, 15 mM Hepes και 1% 
αντιβιοτικό διάλυμα σε τελική συγκέντρωση 100 IU/ml πενικιλλίνη και 100 μg/ml στρεπτομυκίνη. Το 
υλικό των καλλιεργειών ανανεωνόταν ανά 48 ώρες και την έκτη περίπου ημέρα οι καλλιέργειες των 
κυττάρων PC12 ανακινούνταν ελαφρά (τα κύτταρα δεν αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με το 
πλαστικό, με αποτέλεσμα να κολλάνε καλά) και αναδεύονταν μέχρι που το προκύπτον διάλυμα των 
κυττάρων να γίνει ομοιογενές. Μικρή ποσότητα του παραπάνω διαλύματος ελαμβάνετο για 
προσδιορισμό του αριθμού των κυττάρων ανά ml θρεπτικού υλικού. Ο προσδιορισμός 
πραγματοποιόταν με τη μέθοδο αιματοκυτταρομετρίας (με πλάκα Neubauer ή Mallassez) και τη 
βοήθεια μικροσκοπίου ορατού φωτός, σε μεγένθυνση 40χ. Τα ληφθέντα κύτταρα τοποθετούνταν σε 
κατάλληλη συγκέντρωση στα αντίστοιχα πλαστικά καλλιεργειών σύμφωνα με τις ανάγκες του 
εκάστοτε πειράματος, με θρεπτικό υλικό που περιείχε ορό και μέχρι τα κύτταρα να φτάσουν στο 
κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης. Στη συνέχεια το θρεπτικό υλικό αντικαθίστατο με θρεπτικό υλικό 
πειραμάτων το οποίο δεν περιείχε κανένα από τα δύο είδη ορού αλλά ήταν εμπλουτισμένο με 
αλβουμίνη ορού βοός (BSA) σε τελική συγκέντρωση 0.1 % κ.β. 
 
Β. Καλλιέργεια κυττάρων ΚΑΤ45 
 
Υλικά 
RPMI 1640 Medium (GIBCO-BRL Co, MD, USA)  
Ορός εμβρύου βοός: FBS (GIBCO-BRL Co, MD, USA)  
Πενικιλλίνη/Στρεπτομυκίνη: Penicilline/Streptomycin (GIBCO-BRL Co, MD, USΑ) 
L-γλουταμίνη: L-glutamine (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 
Διάλυμα τρυψίνης-EDTA: Trypsin-EDTA (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 
Ρυθμιστικό διάλυμα Versene 1:5000 (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 
Hepes: Ν-2-υδροξυεθυλπιπεραζίνη Ν-2 αιθανοσουλφονικό οξύ (Sigma, USA) 
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Μέθοδος 
 Τα κύτταρα KAT-45 καλλιεργήθηκαν σε επωαστικό κλίβανο διαφορετικό από αυτόν των 
PC12 αλλά κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Το θρεπτικό υλικό καλλιέργειας περιείχε RPMI 1640 1x, 
10% ορό εμβρύου βοός, 10 mM L-γλουταμίνη, 25 mM Hepes και 1% αντιβιοτικό διάλυμα σε τελική 
συγκέντρωση 100 IU/ml πενικιλλίνη και 100 μg/ml στρεπτομυκίνη. Το υλικό των καλλιεργειών 
ανανεωνόταν όπως και προηγουμένως (κάθε 48 ώρες) και την έκτη περίπου ημέρα οι υψηλής 
πυκνότητας καλλιέργειες εκπλένονταν με ρυθμιστικό διάλυμα Versene και στη συνέχεια εκτίθεντο 
σε διάλυμα τρυψίνης-EDTA για 2 περίπου λεπτά. Το τελευταίο διάλυμα απομακρύνονταν και τα 
κύτταρα ανακινόνταν ελαφρά παρουσία του θρεπτικού υλικού, προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποκόλληση από το πλαστικό καλλιέργειας. Μέρος ή όλο το ποσό των κυττάρων τοποθετούνταν 
σε νέα πλαστικά σύμφωνα με τις ανάγκες των πειραμάτων. 
 
 
2.2  Πρωτογενείς καλλιέργειες 
 
Α. Πρωτογενής καλλιέργεια φυσιολογικών χρωμιόφιλων κυττάρων μυελού επινεφριδίων 
επίμυος 
 
Υλικά 
DMEM/HAM F-12: Dulbeccos Modified Eagle Medium/Ham F-12 (Flow Labs, Scotland) 
Ορός εμβρύου βοός: FBS (GIBCO-BRL Co, MD, USA)  
Πενικιλλίνη/Στρεπτομυκίνη: Penicilline/Streptomycin (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 
L-γλουταμίνη: L-glutamine (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 
Hepes: Ν-2-υδροξυεθυλπιπεραζίνη Ν-2 αιθανοσουλφονικό οξύ (Sigma, USA) 
HBSS: Hanks Balanced Salt Solution (GIBCO-BRL Co, MD, USA)  
Κολλαγενάση τύπου ΙΙ: Collagenase type II (Sigma, USA) 
Τρυψίνη: Trypsin (Sigma, USA) 
Δεοξυριβονουκλεάση τύπου Ι: DNAse type I (Sigma, USA) 
 
Μέθοδος 
 
α) Χειρουργική επέμβαση πειpαματοζώων 
 
 Τα πειραματόζωα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη θανατώθηκαν με 
τοποθέτησή τους για τρία λεπτά περίπου σε αεροστεγή κλωβό που περιείχε ξηρό πάγο. Αμέσως 
μετά τη θανάτωση αφαιρούνταν αμφότερα τα επινεφρίδια τα οποία τοποθετούνταν είτε σε διάλυμα 
HBSS (Hanks Balanced Salt Solution) σε τελική συγκέντρωση 1x, περιέχον 50 IU/ml πενικιλλίνη 
και 50 μg/ml στρεπτομυκίνη το οποίο είχε τοποθετηθεί σε πάγο, ή σε στείρους σωλήνες οι οποίοι 
εμβαπτίζονταν αμέσως σε υγρό άζωτο και στη συνέχεια ψύχονταν στους -80oC.  
 
β) Απομόνωση φυσιολογικών χρωμιόφιλων κυττάρων μυελού επινεφριδίων 
 
 Η διαδικασία που ακολουθεί αποτελεί μια τροποποίηση της μεθόδου των Barker et all (1993) 
και Tischler et all (1993). Μετά τη συλλογή περίπου είκοσι επινεφριδίων κάθε επινεφρίδιο 
καθαριζόταν από την περιβάλλουσα κάψα και λίπος, διχοτομούνταν ο φλοιός και με απλή πίεση 
ελαμβάνετο ο μυελός ο οποίος τεμαχιζόταν σε μικρότερα μέρη. Όλοι οι τεμαχισμέμοι μυελοί 
τοποθετήθηκαν σε στείρο σωλήνα Corning των 50 ml που περιείχε υλικό πέψης αποτελούμενο 
από HBSS 1x, 0.15% κολλαγενάση, 0.125% τρυψίνη και 2 U/ml δεοξυριβονουκλεάση. Στη 
συνέχεια ο σωλήνας τοποθετήθηκε σε ανακινούμενο υδατόλουτρο (επωαστήρα) το οποίο είχε 
ρυθμιστεί σε θερμοκρασία 37 oC και ταχύτητα 75 στροφών ανά λεπτό όπου και παρέμεινε για 1,5 
ώρα περίπου. Τα υπάρχοντα συσσωματώματα κυττάρων διαχωρίστηκαν με πέρασμα από σύριγγα 
με βελόνη διαμέτρου 23 g. Στο μείγμα προστέθηκε ποσότητα ορού εμβρύου βοός σε τελική 
συγκέντρωση 20% και φυγοκεντρήθηκε σε ταχύτητα 500 x g για 5 λεπτά. Μετά το τέλος της 
φυγοκέντρησης αποχύθηκε το υπερκείμενο υγρό ενώ το ίζημα των κυττάρων 
επαναδιαλυματοποιήθηκε σε θρεπτικό υλικό που περιείχε DMEM/HAM F-12 11,75 g/lt, 10% ορό 
εμβρύου βοός (FBS), 50 IU/ml πενικιλλίνη και 50 μg/ml στρεπτομυκίνη, 10 mM L-γλουταμίνη και 15 
mM Hepes και μετρήθηκε ο αριθμός των κυττάρων ανά ml θρεπτικού υλικού. Ποσότητα θρεπτικού 
υλικού περιέχουσα περίπου 500.000 κύτταρα/οπή τοποθετήθηκε σε τρυβλία 6 οπών τα οποία 
περιείχαν μεταφερόμενο εσωτερικό καλαθάκι με ημιπερατή μεμβράνη απο νιτροκυτταρίνη. 
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Β. Πρωτογενής καλλιέργεια κυττάρων ανθρωπίνου φαιοχρωμοκυττώματος (πρωτογενής 
εστία και μεταστάσεις) 
 
 Μετά τη χειρουργική αφαίρεση του φαιοχρωμοκυττώματος και των μεταστάσεών του, ο ιστός 
τοποθετήθηκε σε στείρο σωλήνα που περιείχε φυσιολογικό ορό 0.9% εμπλουτισμένο με δεξτρόζη ο 
οποίος βρισκόταν σε πάγο και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο εργαστήριο. Η διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για την  απομόνωση των κυττάρων είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για 
την απομόνωση των φυσιολογικών κυττάρων του μυελού των επινεφριδίων του επίμυος. Τα 
κύτταρα τελικά καλλιεργήθηκαν στο ίδιο θρεπτικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την καλλιέργεια 
της κυτταρικής σειράς KAT 45. 
 
2.3 Τρόπος συλλογής δειγμάτων για μέτρηση κατεχολαμινών. 
 
Υλικά 
Ακετόνη (Merck, Germany) 
HCl (Merck, Germany) 
Συσκευή συγκέντρωσης υπό κενό, Speed-Vac, model SVC-100H (Savant, N.Y.) 
Ψυχόμενη φυγόκεντρος (Sigma, USA) 
 
Μέθοδος 
 Για τη μέτρηση των κατεχολαμινών στο θρεπτικό υλικό τα κύτταρα τοποθετήθηκαν σε 
τρυβλία 12 οπών και επωάστηκαν για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Συλλέχθηκαν δείγματα 
600 μl τα οποία μεταφέρθηκαν σε αποστειρωμένο σωληνάκι τύπου eppendorf το οποίο περιείχε 
ήδη 100 μl HCl 0.1N για να εμποδιστεί η διάσπαση των κατεχολαμινών. Στο κάθε δείγμα 
προστέθηκε ακετόνη σε τελική συγκέντρωση 50% κ.ο και τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στις 11000 
στροφές ανά λεπτό (rpm) στους 4 oC για 20 λεπτά. Το υπερκείμενο υγρό τοποθετήθηκε σε νέα 
σωληνάκια και συγκεντρώθηκε υπό κενό. Τα λυοφιλοποιημένα δείγματα φυλάγονταν στους -80 oC 
μέχρι τη στιγμή της μέτρησης οπότε και επαναδιαλυματοποιόνταν σε νερό υψηλής καθαρότητας ή 
σε κινητή φάση της χρωματογραφίας υψηλής πιέσεως. 
 
2.4 Συλλογή δείγματος και παρασκευή κυτταρικού εκχυλίσματος για μέτρηση πεπτιδικών 
ορμονών με ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό 
 
Υλικά 
HCl (Merck, Germany) 
Oμογενοποιητής teflon-glass: RW-20 (IKA-WERCK, Germany) 
Ξέστρο κυττάρων (Costar, Europe LTD,The Netherlands) 
Φυσιολογικός ορός: χλωριούχο νάτριο 0,9% 
 
Μέθοδος 
 Το θρεπτικό υλικό των κυτταροκαλλιεργειών (από φλάσκες καλλιεργειών επιφάνειας 75 
cm2) συλλέχθηκε υπό στείρες συνθήκες, φυγοκεντρήθηκε (2000 rpm x 10 λεπτά), το υπερκείμενο 
οξινίστηκε με HCl 0.1N  (1 ml HCl/ 5 ml θρεπτικού υλικού) και διατηρήθηκε στους -80 oC μέχρι να 
χρησιμοποιηθεί. Τα κύτταρα ελήφθησαν με απόξεση, συλλέχθηκαν με φυσιολογικό ορό 0,9%, και 
φυγοκεντρήθηκαν. Στο ίζημα προστέθηκε HCl 0.1N, ομογενοποιήθηκαν, φυγοκεντρήθηκαν (10000 
rpm x 20', 4 οC) και το υπερκείμενο κυτταρικό εκχύλισμα που συλλέχθηκε διατηρήθηκε στους -80 
οC μέχρι να χρησιμοποιηθεί. 
 
2.5 Συλλογή δείγματος για μέτρηση ιντερλευκινών 
 
 Το θρεπτικό υλικό των κυτταροκαλλιεργειών (από τρυβλία 6 οπών) συλλέχθηκε υπό στείρες 
συνθήκες, σε σωληνάκια τύπου eppendorf και διατηρήθηκε στους -80 οC μέχρι να χρησιμοποιηθεί. 
 
2.6 Ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση κατεχολαμινών με υγρή χρωματογραφία υψηλής 
απόδοσης (High Perfomance Liquid Chromatography, HPLC) 
 
Υλικά και συσκευές 
Δισόξινο φωσφορικό νάτριο NaH2PO4H2O (Sigma, USA) 
Επτανοσουλφονικό νάτριο (Sigma, USA) 
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EDTA (Sigma, USA) 
Μεθανόλη καθαρότητας HPLC: Lichrosorb (Merck, Germany) 
Συσκευή διήθησης: Millipore 
Στήλη διαχωρισμού RP-18, με σωματίδία μεγέθους 5μm, και διαστάσεις 200x4,6 mm. (Hewlett-
Packard, Germany) 
Προ-στήλη διαχωρισμού RP-18, (Hewlett-Packard, Germany) 20x4.0 mm. 
Ηλεκτροχημικός ανιχνευτής (S100A Detector, ESA Inc.Coulochem, USA) 
Μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (Hewellett-Packard, HP-3590) 
Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή (Hewellett-Packard, HP-1040). 
 
Διαλύματα 
 
Κινητή φάση
NaH2PO4H2O    25 mM 
Επτανοσουλφονικό νάτριο  3.2 mM 
EDTA      0.5 mM 
Μεθανόλη     7.5% v/v 
Ρυθμίζεται το pH του διαλύματος σε 3.60 και ακολουθεί διήθηση με τη συσκευή διήθησης της 
Millipore. Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. 
 
 
 
Μέθοδος 
 Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια από τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους διαχωρισμού 
και ποσοτικού προσδιορισμού των κατεχολαμινών και των μεταβολιτών τους σε βιολογικά υγρά και 
σε θρεπτικά υλικά καλλιεργειών. 
 Ο διαχωρισμός (ισοκρατικός με ροή 1.5 ml/λεπτό) πραγματοποιείται με την τεχνική 
της "ανάστροφης φάσης-ιονικού ζεύγους" χρωματογραφίας (ion pair reversed phase 
chromatography) και η στήλη διαχωρισμού είναι RP-18, με μέγεθος σωματιδίων 5μm, και 
διαστάσεις 200 x 4,6 mm. Το δείγμα εισάγεται στο χρωματογράφο μετά από την κατεργασία 
που αναφέρθηκε προηγουμένως και αφού έχει επαναδιαλυματοποιηθεί σε ανάλογη ποσότητα 
νερού καθαρότητας HPLC ή κινητής φάσης. Για την προστασία της κύριας στήλης από τυχόν 
ακαθαρσίες του δείγματος χρησιμοποιείται προ-στήλη με ίδιο υλικό πλήρωσης και με 
διαστάσεις 20 x 4.0mm. Για την ανίχνευση των κατεχολαμινών χρησιμοποιείται 
ηλεκτροχημικός ανιχνευτής, το ηλεκτρόδιο του οποίου έχει διαφορά δυναμικού +0.45 mV, σε 
σχέση με το ηλεκτρόδιο ζεύγους Η2/Η+, που χρησιμεύει σαν ηλεκτρόδιο αναφοράς. Η κινητή 
φάση περιέχει οξειδοαναγωγικές ουσίες οι οποίες καθώς διέρχονται από τον ηλεκτροχημικό 
ανιχνευτή δημιουργούν έντονη ηλεκτροχημική δραστηριότητα που παρεμποδίζει την ανάλυση 
των δειγμάτων. Για το λόγο αυτό, μόνο η κινητή φάση, πριν την είσοδό της στον ανιχνευτή, 
διέρχεται από προ-ηλεκτρόδιο με διαφορά δυναμικού +0.50 mV του οποίου ο σκοπός είναι η 
ελαχιστοποίηση του ηλεκτροχημικού θορύβου και η βελτιστοποίηση της γραμμής βάσης. 
Κάθε δείγμα εισάγεται στην στήλη διαχωρισμού από διαφορετικό σύστημα τριχοειδών 
σωλήνων και δεν διέρχεται από προηλεκτρόδιο. Με αυτό τον τρόπο η πλήρη οξείδωση των 
κατεχολαμινών γίνεται στον ηλεκτροχημικό ανιχνευτή. Η διάταξη παραμένει στο σύνολό της 
σε συνεχή λειτουργία δεδομένου του γεγονότος ότι για την εξισορρόπηση της στήλης και του 
ηλεκτροχημικού ανιχνευτή απαιτείται χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ωρών. Ένας 
μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό καταγράφει τη δραστηριότητα του 
ηλεκτροχημικού ανιχνευτή με τελικό αποδέκτη, την κεντρική μονάδα ενός ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Η ποσοτική ανάλυση των δειγμάτων γίνεται με ολοκλήρωση της επιφάνειας κάτω 
από την κάθε κορυφή του χρωματογραφήματος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι 
αυθαίρετες μονάδες επιφανείας μετατρέπονται σε μονάδες μάζας με τη βοήθεια καμπυλών 
αναφοράς.  
 Προκειμένου να κατασκευαστεί η καμπύλη αναφοράς αναλύθηκαν δείγματα γνωστών 
συγκεντρώσεων της μετρούμενης κατεχολαμίνης και ελήφθησαν οι επιφάνειες που 
προκύπτουν από την ολοκλήρωση της κάθε κορυφής που αντιστοιχεί στο χρόνο έκλουσης 
της αναλυόμενης κατεχολαμίνης. Σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων τοποθετήθηκαν, στον άξονα 
x οι ποσότητες της κατεχολαμίνης ανά 25 μl όγκου (όγκος δείγματος που εισάγεται στο 
μηχάνημα κάθε φορά) και στον άξονα ψ οι αυθαίρετες μονάδες επιφάνειας οι οποίες 
προκύπτουν από την ολοκλήρωση των κορυφών που αντιστοιχούν στην ντοπαμίνη στο κάθε 
χρωματογράφημα. Λαμβάνεται η καλύτερη ευθεία η οποία είναι της μορφής ψ=αx+β. Ο 
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συντελεστής γραμμικότητας του συστήματός μας ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις ίσος με 
0.999 και η ευαισθησία της μεθόδου ήταν μεταξύ 50-60 pg/25μl. Μια αντιπροσωπευτική 
καμπύλη απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα. Οι τιμές των δειγμάτων μας βρισκόταν κάθε φορά 
περίπου στη μέση της εκάστοτε καμπύλης αναφοράς και η ίδια καμπύλη χρησιμοποιόταν για 
όσο διάστημα παρέμεναν σταθερές όλες οι παράμετροι μέτρησης του χρωματογράφου. 
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2.7 Μελέτη του ρυθμού πολλαπλασιασμού των κυττάρων με την τεχνική της ενσωμάτωσης 
της ραδιοσημασμένης θυμιδίνης 
 
Υλικά κα συσκευές ι 
Μεθυλ-Η3-θυμιδίνη (ειδ. δραστ. 20 Ci/mmol) (Amersham USA) 
Συσκευή μεταφοράς κυττάρων επωασμένων με ραδιοσημασμένη θυμιδίνη σε χάρτινο φίλτρο : 
Minimach 2000 (Wesbart, England) 
Υγρό σπινθηρισμού : Scintillation liquid (Sigma, USA) 
Μικροκυψελίδες 96 οπών: (Costar Europe LTD, The Netherlands) 
Μετρητής (υγρός σπινθηριστής) β-ακτινοβολίας (Packard USA)  
 
 
 
Μέθοδος 
 Η διαίρεση κάθε κυττάρου απαιτεί αναδιπλασιασμό του DNA ο οποίος επιτυγχάνεται με 
πρόσληψη και ενσωμάτωση θυμιδίνης από το περιβάλλον του κυττάρου. Ο ρυθμός ενσωμάτωσης 
θυμιδίνης αντικατοπτρίζει το ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Για τη μελέτη του ρυθμού 
ενσωμάτωσης θυμιδίνης στα κύτταρά μας χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες συνθήκες καλλιέργειας της 
κυτταρικής σειράς που περιγράφτηκαν προηγουμένως. Η καλλιέργεια των κυττάρων γινόταν σε 
πλάκες 6 οπών. Την πρώτη μέρα τα κύτταρα τοποθετούνταν στις πλάκες παρουσία ορού και την 
επόμενη μέρα το θρεπτικό υλικό τους αλλασσόταν με υλικό χωρίς ορό αλλά περιέχον τις προς 
δοκιμή ουσίες ή το διαλύτη αυτών. Την προηγούμενη μέρα της μέτρησης 0.2 ml ενναιωρήματος 
κυττάρων τοποθετούνταν σε μικροκυψελίδες στρογγυλού πυθμένα. Κάθε πειραματικό σημείο 
τοποθετήθηκε εις τετραπλούν και ελήφθη υπόψη ο μέσος όρος των τεσσάρων μετρήσεων. Σε κάθε 
μικροκυψελίδα είχαν τοποθετηθεί 10 μl 1 μCi ραδιενεργού θυμιδίνης και συνεχιζόταν η καλλιέργεια 
για 16-24 ώρες. Το χρονικό αυτό διάστημα επιλέχθηκε μετά από πειράματα σε διάφορα χρονικά 
διαστήματα (2-24 ώρες) που έδειξαν ότι στις 24 ώρες υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό 
ενσωμάτωσης θυμιδίνης στα κύτταρα PC12. Μετά το τέλος της επώασης οι πλάκες μεταφέρθηκαν 
στην αυτόματη συσκευή Minimach, όπου τα κύτταρα από κάθε μικροκυψελίδα περνούσαν σε ειδικό 
φίλτρο, ενώ το θρεπτικό υλικό που περιείχε τη μη ενσωματωμένη θυμιδίνη απορρίπτοταν. Τα 
φίλτρα στη συνέχεια στέγνωναν σε φούρνο για δύο ώρες στους 80 oC.

 
Μετά το στέγνωμα κάθε 
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φίλτρο μεταφερόταν σε ξεχωριστό φιαλίδιο μέτρησης β-ακτινοβολίας, επροστίθετο 4 ml υγρό 
σπινθηρισμού και η ποσότητα της ενσωματωμένης θυμιδίνης μετριόταν σε μετρητή β- 
ακτινοβολίας. 
 
2.8 Μελέτη του ρυθμού πολλαπλασιασμού των κυττάρων με την τεχνική του μεταβολισμού 
του ΜΤΤ 
 
Υλικά και συσκευές 
ΜΤΤ: (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) (Sigma, USA) 
Ισοπροπανόλη (Merck, Germany) 
Υδροχλωρικό οξύ 37%: HCl (Merck, Germany) 
Φωτόμετρο Elisa (Anthos Reader 2001) 
Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών: PBS (Phosphate Buffer Saline, Sigma, USA) 
 
Διαλύματα 
Διάλυμα ΜΤΤ σε PBS (5 mg/ml).  
Το ΜΤΤ διαλύεται σε PBS και διηθείται πριν τη χρήση του για να αποστειρωθεί και να 
απομακρυνθούν τα τυχόν αδιάλυτα υπολείμματα. 
 
Διάλυμα 0.04 N HCl σε ισοπροπανόλη.  
Προστίθεται περίπου 1 ml HCl 37% σε ισοπροπανόλη. 
 
Μέθοδος 
 Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ρυθμού πολλαπλασιασμού 
διαφόρων τύπων κυττάρων καθώς επίσης και για τη μέτρηση του ρυθμού ενεργοποίησης των 
κυττάρων και της κυτταροτοξικότητας. Αποτελεί μια καθαρά ενζυματική μέθοδο η οποία καταλήγει 
σε μια χρωματική αντίδραση που μετράται εύκολα σε φωτόμετρο ELISA. Συγκεκριμένα ο δακτύλιος 
του τετραζολίου μεταβολίζεται στα ενεργά μιτοχόνδρια από τη δραστικότητα διαφόρων 
αφυδρογονασών  και το απαλό κίτρινο χρώμα του υποστρώματος μετατρέπεται σε κρυστάλλους οι 
οποίοι μετά τη διάλυση με την ισοπροπανόλη δίνουν ένα σκούρο μπλέ χρώμα. Η συγκέντρωση 
των κρυστάλλων είναι ευθέως ανάλογη της μεταβολικής δραστηριότητας και συνεπώς του αριθμού 
των ζωντανών κυττάρων. Για την πραγματοποίηση του πειραματισμού τα κύτταρα καλλιεργούνταν 
σε μικροκυψελίδες επίπεδου πυθμένα και μετά τον κατάλληλο χρόνο προστέθηκε στο υλικό 
καλλιέργειας σε κάθε μικροκυψελίδα MTT σε τελική συγκέντρωση 0.5 mgr /ml και οι πλάκες 
επωάστηκαν στους 37 οC για 3 ώρες. Κατά τη διάρκεια της επώασης σχηματίζονται μπλε 
κρύσταλλοι στα μιτοχόνδρια των ζωντανών κυττάρων ενώ τα νεκρά κύτταρα παραμένουν ως 
έχουν. Μετά το τέλος της επώασης απομακρύνθηκε το υλικό καλλιέργειας, προστέθηκε σε κάθε 
μικροκυψελίδα διάλυμα HCl-ισοπροπανόλης, αναδεύτηκε καλά για να διαλυθούν όλοι οι μπλέ 
κρύσταλλοι που είχαν δημιουργηθεί και μετρήθηκε το χρώμα σε φωτόμετρο ELISA σε μήκος 
κύματος 570 nm και μήκος κύματος αναφοράς 630 nm. Το χρώμα παραμένει σταθερό για χρονικό 
διάστημα 1 ώρας μετά την προσθήκη της ισοπροπανόλης. 
 
 
2.9 Χρωματογραφία στήλης  
 
A) Μικροκολώνα ανάστροφης φάσης C18 (Sep-pack) 
 
Υλικά 
Ακετονιτρίλιο (Merck, Germany) 
HCl (Merck, Germany) 
Μικροκολώνα Sep-pack C18 (Waters associated, MA, USA) 
Συσκευή συγκέντρωσης υπό κενό Speed-Vac model SVC-100H (Savant, N.Y.) 
 
 
Μέθοδος 
 Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια από τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους για την 
εκχύλιση πεπτιδίων και άλλων ουσιών ανάλογα με την πολικότητά τους. Για την πραγματοποίηση 
της τεχνικής ακολουθούνται τα επόμενα βήματα. Αρχικά η κολώνα εκπλένεται με 10 ml 
ακετονιτριλίου και 20 ml HCl 0.1Ν και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενεργοποίησή της και η 
δημιουργία τέτοιων συνθηκών ώστε οι χημικές ενώσεις που μας ενδιαφέρουν να παραμείνουν στη 
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μικροκολώνα. Στη συνέχεια τοποθετείται το δείγμα στην κολώνα και στο στάδιο αυτό γίνεται η 
κατακράτηση των υδρόφοβων πεπτιδίων. Ακολουθεί έκπλυση της κολώνας με άλλα 20 ml HCl 
0.1Ν οπότε αποβάλλονται οι υψηλής πολικότητας χημικές ενώσεις. Τα υδρόφοβα πεπτίδια 
εκλούονται με 3 ml διαλύματος ακετονιτριλίου/HCl 0.01Ν (4:1). Τα δείγματα στη συνέχεια 
συγκεντρώνονται υπό κενό σε συσκευή συγκέντρωσης υπό κενό και διατηρούνται στους -20οC 
μέχρι  της τελικής τους ανάλυσης. 
 
B) Χρωματογραφία στήλης μοριακής διήθησης (Gel filtration-Molecular Sieve Analysis) 
 
Υλικά  
Δεξτράνη: Sephadex G-50 (Pharmacia, Sweden) 
Ουρία (Harnstoff, ΝΥ) 
Κυανούν της Δεξτράνης: Blue-Dextran (Sigma, USA) 
Αλβουμίνη ορού βοός: BSA (Sigma, USA) 
Εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης: CRH (Sigma, USA) 
Κορτικοτροπίνη: ACTH (Sigma, USA) 
 
Μέθοδος 
 Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ευρύτατα για το διαχωρισμό και την ταυτοποίηση του 
μοριακού βάρους διαφόρων πρωτεϊνών και άλλων μακρομορίων και περιγράφτηκε για πρώτη 
φορά το 1959 απο τους Porath και Flotin. Συγκεκριμένα σε κολώνα 0.9 x 60 cm, της Pharmacia 
προστέθηκε μείγμα Sephadex G-50 το οποίο είχε προηγουμένως διαβραχεί με διάλυμα οξεικού 
οξέος 0.1Ν που περιείχε 0.5% αλβουμίνη ορού βοός σε θερμοκρασία δωματίου για 16-24 περίπου 
ώρες. Ο ολικός όγκος της στήλης ήταν περίπου 40 ml (bed volume, Vb). Ο νεκρός όγκος της 
στήλης (Vo=11-12 ml) προσδιορίστηκε με Κυανούν της Δεξτράνης και ο ολικός όγκος (Vt=45 ml) με 
6Μ ουρία. 
 Μετά την παραπάνω διαδικασία επιστοιβάχθηκαν στην επιφάνεια του πηκτώματος, είτε 
κυτταρικά εκχυλίσματα ομογενοποιημάτων κυττάρων PC12 ή KAT45 τα οποία είχαν φυγοκεντρηθεί 
στις 10.000 x g για 10 λεπτά και είχε συλλεχθεί το υπερκείμενο, ή θρεπτικά υγρά καλλιεργειών από 
τα οποία είχαν απομονωθεί τα προαναφερόμενα πεπτίδια με μικροκολώνα ανάστροφης φάσης 
C18 (Sep-pack). Και στις δυο περιπτώσεις τα δείγματα είχαν επαναδιαλυματοποιηθεί μετά τη 
λυοφιλοποίηση, σε 0.5 ml διαλύματος οξεικού οξέος 0.1Ν, 0.5 % αλβουμίνη ορού βοός και 6 Μ 
ουρία προκειμένου να επιτευχθεί η αποδιάταξη του πεπτιδίου. Η έκλουση της στήλης έγινε με 
ρυθμό ροής 1.5 ml/ ώρα, συλλέχθηκαν κλάσματα 1 ml, συγκεντρώθηκαν υπό κενό και 
διατηρήθηκαν στους -20 οC μέχρι του προσδιορισμού τους με ραδιοανοσολογική μέθοδο. Κατά την 
παραπάνω διαδικασία ο διαχωρισμός των πεπτιδικών μορίων εξαρτάται από την ικανότητά τους 
να εισέρχονται στους πόρους του υλικού πλήρωσης (πολυμερισμένα δεξτράνια). Συγκεκριμένα 
μεγάλα πρωτεινικά μόρια δεν εισέρχονται στους πόρους του υλικού της στατικής φάσης και 
εκλούονται στα αρχικά κλάσματα, ενώ τα μικρού μοριακού βάρους πεπτίδια εισέρχονται στους 
πόρους του πηκτώματος και η έκλουσή τους καθυστερεί περισσότερο. 
 
2.10 Ραδιοανοσολογικοί προσδιορισμοί 
 
Α) Προσδιορισμός ανοσοδραστικής εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης (IR-CRH) σε 
υπερκείμενα καλλλιεργειών και κυτταρικά εκχυλίσματα PC12 και κυττάρων ΚΑΤ45  
 
Υλικά και συσκευές 
Μονοβασικό φωσφορικό νάτριο: NaH2PO42H2O (Sigma, USA) 
Άνυδρο διβασικό φωσφορικό νάτριο: Na2HPO4 (Sigma, USA) 
Triton X-100 (Sigma, USA) 
BSA (Sigma, USA) 
Αδρανοποιημένος ανοσο-ανενεργός ορός κουνελιού (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 
Αζίδιο του νατρίου (Sigma, USA) 
Μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του ανθρωπίνου και επίμυος CRH από ορό κουνελιού (Neosystem 
laboratorie, France) 
[125Ι-Tyr 0]-CRH (NEN, USA) 
CRH (Sigma, USA) 
Δεύτερο αντίσωμα κατά ανοσοσφαιρινών κουνελιού: GARGG από ορό κατσίκας (Peninsula, USA) 
Μετρητής γ-ακτινοβολίας Packard (USA)  
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Διαλύματα 
Διάλυμα αντισώματος 
 Tο αντίσωμα για το CRH είχε παρασκευαστεί από ορό κουνελιού και ο τελικός τίτλος 
χρησιμοποίησής του ήταν 1:7500 .Το αντίσωμα παρουσίαζε 100% διασταυρούμενη αντίδραση με 
το συνθετικό ανθρώπινο CRH, CRH επίμυος και με πρόβειο CRH, ενώ δεν παρουσίαζε καμία 
αντίδραση με την ωοκυτοκίνη, την ουσία P, την αργινίνη-βαζοπρεσίνη, την εκλυτική ορμόνη της 
θυρεοτροπίνης και τη GnRH. Τα 50 μl του λυοφιλοποιημένου ορού διαλυόταν σε 25 ml ρυθμιστικού 
διαλύματος φωσφορικών και χρησιμοποιούνταν 100 μl έτσι ώστε η τελική αραίωσή του στο 
σωληνάκι αντίδρασης να είναι η προαναφερόμενη. 
 
Διάλυμα CRH για προετοιμασία πρότυπης καμπύλης
Φυσιολογικός ορός: χλωριούχο νάτριο  0.9%  
Υδροχλωρικό οξύ (HCl)     0.01N 
Ανθρώπινη αλβουμίνη      2% 
 Το διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε τόσο για την επαναδιαλυματοποίηση των δειγμάτων όσο 
και για την αραίωση του CRH (μετά τη διάλυσή του σύμφωνα με τα προηγούμενα) και του 
αντισώματος, ήταν ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών  διάλυμα 0.1Μ 
 
Ρυθμιστικό διάλυμα προσδιορισμού 
NaH2PO42H2O        0.01Μ 
Na2HPO4 άνυδρο       0.1Μ 
Triton X-100         0.2% 
Αλβουμίνη ορού βοός (BSA)      0.05% β/ο 
Μη ανοσοδραστικός ορός κουνελιού (NIS: Rabbit serum)  1:100 
ΝαΝ3          0.02% β/ο 
Ρυθμίζεται το pH σε 7,6 και το διάλυμα φυλάσσεται στους 4 οC 
 
 Ως ραδιενεργή ουσία χρησιμοποιήθηκε [125Ι-Tyr0]-CRH με ειδική δραστικότητα την ημέρα 
αναφοράς 2200 Ci/ mmol το οποίο βρισκόταν σε μορφή διαλύματος σε ακετονιτρίλιο: νερό (35:65), 
0.05 M β-μερκαπτοαιθανόλη, 0.2 % τριφθοροοξεικό οξύ και 0.2% BSA. 
 
Μέθοδος 
 Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για το προσδιορισμό του CRH βασίζεται σε 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό (RIA) με σημασμένο αντιγόνο. Ο διαχωρισμός του δεσμευμένου 
από το ελεύθερο αντιγόνο πραγματοποιήθηκε με την τεχνική του διπλού αντισώματος όπου το 
δεύτερο αντίσωμα προερχόταν από κατσίκα και είχε προκληθεί κατά ανοσοσφαιρινών του 
κουνελιού. 
Η μέθοδος αποτελείται από τα επόμενα στάδια: 
1. Προετοιμασία δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων CRH, επαναδιαλυματοποίηση των 
λυοφιλοποιημένων αγνώστων δειγμάτων σε κατάλληλο όγκο του ρυθμιστικού διαλύματος των 
φωσφορικών (250μl) και λήψη 100 μl για το κάθε σωληνάκι αντίδρασης (κάθε δείγμα 
τοποθετούνταν εις διπλούν). 
2. Σε κάθε σωλήνα αντίδρασης προστίθενται 100 μl διαλύματος αντισώματος, τα δείγματα 
ανακινούνται ισχυρά σε μηχανή στροβιλισμού και προεπωάζονται για 20±4 ώρες στους 4οC. Το 
στάδιο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ευαισθησίας του προσδιορισμού 
3. Προστίθενται 100 μl με περίπου 10000 κρούσεις ανά λεπτό (cpm) ραδιενεργού CRH και 
ακολουθεί δεύτερη επώαση για  20±4 ώρες στους 4 οC. 
4. Προστίθενται 100 μl GARGG και 100 μl ανοσοανενεργού ορού κουνελιού σε τελική αραίωση ίδια 
με αυτή του αντισώματος και τα δείγματα επωάζονται ξανά για 90 λεπτά σε θερμοκρασία 
δωματίου. Ο ανενεργός ορός επιτρέπει τη δημιουργία ορατού ματος κατά το επόμενο στάδιο. ιζή
5. Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 20 λεπτά σε 1700 x g στους 4 οC, αποχύεται το υπερκείμενο και το 
ίζημα κάθε δείγματος μετράται σε μετρητή γ-ακτινοβολίας για 1 λεπτό. 
 Η ποσοτική εκτίμηση κάθε δείγματος έγινε με τη χρήση της πρότυπης καμπύλης η οποία 
λαμβανόταν από την ταυτόχρονη μέτρηση των δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων CRH. Η 
ευαισθησία της μεθόδου ήταν 1 πικογραμμάριο (pg)/σωλήνα αντίδρασης και η εκτόπιση του 
ραδιενεργού κατά 50% από το μη ιωδιωμένο CRH ήταν μεταξύ 20-25 pg. Ο συντελεστής 
διακύμανσης μέσα στην ίδια τεχνική (intra-assay coefficient of variation) ήταν 4.4% και ο 
συντελεστής διακύμανσης μεταξύ των διαφόρων επαναλήψεων της τεχνικής (inter-assay coefficient 
of variation) ήταν 6.6%. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε pg/ mg ολικής πρωτεϊνης. Στο επόμενο 
σχήμα φαίνεται μία αντιπροσωπευτική πρότυπη καμπύλη αναφοράς μέτρησης IR-CRH με 
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ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό. Στην καμπύλη αυτή σε λογαριθμικό άξονα χ έχει τοποθετηθεί η 
ποσότητα του CRH των γνωστών δειγμάτων σε pg ανά σωληνάκι αντίδρασης και στον άξονα το ψ 
το ποσοστό της εκτόπιση του ραδιενεργού από το μη ιωδιωμένο CRH. H καμπύλη που προκύπτει 
είναι σιγμοειδής και οι τιμές των δειγμάτων μας βρισκόταν κάθε φορά στο γραμμικό τμήμα της 
καμπύλης. 
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Β) Προσδιορισμός ανοσοδραστικής β-ενδορφίνης (IR b-endorphin) σε υπερκείμενα 
καλλλιεργειών και κυτταρικά εκχυλίσματα κυττάρων ΚΑΤ45  
 
Υλικά και συσκευές 
Σφαίρες πολυστυρενίου επικαλυμμένες με πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού κατά της ανθρώπινης 
β ορφίνης, διαστάσεων 8 mm (Nichols Institute, Diagnostics, B.V.). -ενδ
[125I]-μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού (υπό μορφή διαλύματος σε ρυθμιστικό διάλυμα 
φωσφορικών) κατά της ανθρώπινης β-ενδορφίνης, ειδικής δραστικότητας 370 KBq (Nichols 
Institute, Diagnostics, B.V.). 
Μηδενικής συγκέντρωσης διάλυμα β-ενδορφίνης από λυοφιλοποιημένο ανθρώπινο ορό που 
περιείχε 0.1% αζίδιο του νατρίουNichols Institute, Diagnostics, B.V.). 
Διαλύματα γνωστών συγκεντρώσεων β-ενδορφίνης από λυοφιλοποιημένο ανθρώπινο ορό που 
περιείχαν 0.1% αζίδιο του νατρίου (Nichols Institute, Diagnostics, B.V.).  
Διαλύματα ελέγχου γνωστών συγκεντρώσεων β-ενδορφίνης από λυοφιλοποιημένο ανθρώπινο ορό 
που περιείχαν 0.1% αζίδιο του νατρίου (Nichols Institute, Diagnostics, B.V.). 
Συγκεντρωμένο διάλυμα έκπλυσης που περιείχε απορρυπαντικό και αντιαφριστικό μέσο σε 
ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών με 0.2% αζίδιο του νατρίου (Nichols Institute, Diagnostics, B.V.). 
 Tο αντίσωμα για τη β-ενδορφίνη είχε παρασκευαστεί από ορό κουνελιού και παρουσίαζε 
100% διασταυρούμενη αντίδραση με τη [Des-Tyr1] ανθρώπινη β-ενδορφίνη, [2-methyl-Ala2] β-
ενδορφίνη, [D-Ala2] β-ενδορφίνη, 16% με την ανθρώπινη β-λιποτροπίνη, ενώ δεν παρουσίαζε 
καμία αντίδραση με άλλα πεπτιδικά προιόντα με τα οποία δοκιμάστηκε. 
 
 
Μέθοδος 
 Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την άμεση μέτρηση των επιπέδων της  
β-ενδορφίνης βασίζεται σε έναν στερεής φάσης, δύο θέσεων ανοσοραδιομετρικό προσδιορισμό 
(IRMA). Συγκεκριμένα τα δείγματα που περιείχαν την β-ενδορφίνη επωάστηκαν ταυτόχρονα, με 
αντίσωμα ακινητοποιημένο σε μια πλαστική σφαίρα και με το σημασμένο αντίσωμα. Το 
αποτέλεσμα της επώασης ήταν η δημιουργία ενός συμπλέγματος ακινητοποιημένου αντισώματος-
β-ενδορφίνης-σημασμένου αντισώματος. 
Η μέθοδος αποτελείται από τα επόμενα στάδια: 
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1. Προετοιμασία των δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων β-ενδορφίνης, επαναδιαλυματοποίηση 
των λυοφιλοποιημένων αγνώστων δειγμάτων σε κατάλληλο όγκο απιονισμένου ή απεσταγμένου 
νερού και λήψη 200 μl για το κάθε σωληνάκι αντίδρασης (κάθε δείγμα τοποθετούνταν εις διπλούν). 
2. Σε κάθε σωλήνα αντίδρασης προστίθενται 100 μl διαλύματος σημασμένου αντισώματος. Τα 
δείγματα ανακινούνται ισχυρά σε μηχανή στροβιλισμού, προστίθεται από μια σφαίρα 
πολυστυρενίου με το ακινητοποιημένο αντίσωμα και επωάζονται για 20±4 ώρες σε θερμοκρασία 
δωματίου. 
3. Γίνεται έκπλυση των σφαιρών δυο φορές με 2.5 ml συγκεντρωμένου διαλύματος έκπλυσης και 
πλήρης αναρρόφηση του υγρού. 
4. Κάθε δείγμα μετράται σε μετρητή γ-ακτινοβολίας για 1 λεπτό και καταγράφονται οι κρούσεις. 
 Η ποσοτική εκτίμηση κάθε δείγματος έγινε με τη χρήση της πρότυπης καμπύλης η οποία 
λαμβανόταν από την ταυτόχρονη μέτρηση των δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων β-ενδορφίνης. 
Η ευαισθησία της μεθόδου ήταν 14 pg/ml. Ο συντελεστής διακύμανσης intra-assay coefficient of 
variation ήταν 4.4% και ο συντελεστής διακύμανσης inter-assay coefficient of variation ήταν 7.7%. 
Τα αποτελέσματα εκφράζονται  σε pg/ mg ολικής πρωτεϊνης. Στo επόμενο σχήμα φαίνεται μία 
αντιπροσωπευτική καμπύλη αναφοράς μέτρησης ανθρώπινης β-ενδορφίνης. Στην καμπύλη αυτή 
σε λογαριθμικό άξονα χ έχει τοποθετηθεί η ποσότητα της β-ενδορφίνης των γνωστών δειγμάτων σε 
pg ανά σωληνάκι αντίδρασης και στον άξονα το ψ οι κρούσεις που λαμβάνονταν από τη μέτρηση 
κάθε δείγματος. H καμπύλη που προκύπτει είναι σιγμοειδής και οι τιμές των δειγμάτων μας 
βρισκόταν κάθε φορά στο γραμμικό τμήμα της καμπύλης. 
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2.11 Ανοσολογικοί προσδιορισμοί 
 
Α) Προσδιορισμός ανοσοδραστικής κορτικοτροπίνης (IR-ACTH) με τη μέθοδο της 
χημειοφωταύγειας σε υπερκείμενα καλλλιεργειών κυττάρων ΚΑΤ45. 
 
Υλικά και συσκευές 
Σφαίρες πολυστυρενίου επικαλυμμένες με αβιδίνη διαστάσεων 6 mm (Nichols Institute, 
Diagnostics, B.V.). 
Διάλυμα αντισώματος κατά της ACTH, σημασμένο με εστέρες ακριδινίου (φιαλίδιο που περιείχε 10 
ml μονοκλωνικού αντισώματος από ποντικό κατά της ACTH (1-17) σημασμένο με εστέρες 
ακριδινίου και πολυκλωνικό αντίσωμα από κατσίκα κατά της ACTH ενωμένο με βιοτίνη σε 
ρυθμιστικό διάλυμα HEPES με σταθεροποιητές πρωτεϊνών και 0.1% αζίδιοτου νατρίου) (Nichols 
Institute, Diagnostics, B.V.). 
Μηδενικής συγκέντρωσης διάλυμα ACTH από λυοφιλοποιημένο ορό ίππου που περιείχε 0.1% 
αζίδιο του νατρίου και 0.2% EDTA (Nichols Institute, Diagnostics, B.V.).  
Διαλύματα γνωστών συγκεντρώσεων ανθρώπινης ACTH (1-39) σε λυοφιλοποιημένο ορό ίππου 
που περιείχαν 0.1% αζίδιο του νατρίου και 0.2% EDTA (Nichols Institute, Diagnostics, B.V.). 
Διάλυμα έκπλυσης που περιείχε απορρυπαντικό σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (Nichols 
Institute, Diagnostics, B.V.). 
Διαλύματα ελέγχου γνωστών συγκεντρώσεων ανθρώπινης ACTH 1-39 σε λυοφιλοποιημένο ορό 
ίππου που περιείχαν 0.1% αζίδιο του νατρίου και 0.2% EDTA (Nichols Institute, Diagnostics, B.V.). 



 124

 
 Tο μονοκλωνικό αντίσωμα για τη ACTH ήταν παρασκευασμένο από ορό ποντικού και 
παρουσίαζε υψηλή συγγένεια και ειδικότητα μόνο για την αμινοτελική περιοχή της ACTH ενώ το 
πολυκλωνικό είχε παρασκευαστεί από ορό κατσίκας και είχε την ικανότητα να δεσμεύεται μόνο 
στην καρβοξυτελική περιοχή της ACTH. Τα δυο αντισώματα δεν παρουσίαζαν καμία 
διασταυρούμενη αντίδραση με την ACTH (1-24), ACTH (11-24), ACTH (18-39), ACTH (1-10), α-
MSH, β-MSH και την β-ενδορφίνη. 
 Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για το προσδιορισμό της ACTH βασίζεται σε ανοσομετρικό 
προσδιορισμό με τη χρήση χημειοφωταύγειας. Συγκεκριμένα το μονοκλωνικό αντίσωμα είναι 
συνδεδεμένο με  εστέρες του ακριδινίου ενώ το πολυκλωνικό είναι συζευγμένο με βιοτίνη. Η 
προσθήκη στο μείγμα αντίδρασης των επικαλυμμένων με αβιδίνη σφαιρών πολυστυρενίου 
επιτρέπει τη δημιουργία ενός συμπλέγματος μορφής “sandwich” μέσω των υψηλής συγγένειας 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ βιοτίνης και αβιδίνης. Οι εστέρες του ακριδινίου οξειδώνονται μετά από 
κατεργασία με υπεροξείδιο του υδρογόνου και ένα αλκαλικό διάλυμα και μεταβαίνουν σε μια 
διεγερμένη κατάσταση. Η επιστροφή του οξειδωμένου προϊόντος στη βασική κατάσταση έχει ως 
αποτέλεσμα την εκπομπή φωτός το οποίο καταγράφεται από το μετρητή χημειοφωταύγειας και 
εκφράζεται σε σχετικές μονάδες φωτός RLU (Relative Light Units). 
Η μέτρηση της ACTH έχει τα κάτωθι στάδια: 
1. Προετοιμασία δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων ACTH, επαναδιαλυματοποίηση των 
λυοφιλοποιημένων αγνώστων δειγμάτων σε κατάλληλο όγκο απιονισμένου ή απεσταγμένου νερού 
και λήψη 200 μl για το κάθε σωληνάκι αντίδρασης (κάθε δείγμα τοποθετούνταν εις διπλούν). 
2. Σε κάθε σωλήνα αντίδρασης προστίθενται 100 μl διαλύματος σημασμένου αντισώματος. Τα 
δείγματα ανακινούνται ελαφρά σε μηχανή στροβιλισμού, προστίθεται από μια σφαίρα 
πολυστυρενίου με το ακινητοποιημένο αντίσωμα και επωάζονται για 20±2 ώρες σε θερμοκρασία 
δωματίου. 
3. Προστίθεται 0.5 ml διαλύματος έκπλυσης και ακολουθεί έκπλυση των σφαιρών τρεις φορές με 
απιονισμένο νερό σε αυτόματη συσκευή έκπλυσης. 
4. Κάθε δείγμα μετράται σε λουμινόμετρο για 2 δευτερόλεπτα. 
 Η ποσοτική εκτίμηση κάθε δείγματος έγινε με τη χρήση της πρότυπης καμπύλης η οποία 
λαμβανόταν από την ταυτόχρονη μέτρηση των δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων ACTH. Η 
ευαισθησία της μεθόδου ήταν 0.5 pg/ml. Ο συντελεστής διακύμανσης intra-assay coefficient of 
variation ήταν 3.8% και ο συντελεστής διακύμανσης inter-assay coefficient of variation ήταν 7.0%. 
Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε pg/mg  ολικής πρωτεϊνης. Στo επόμενο σχήμα φαίνεται μία 
αντιπροσωπευτική καμπύλη αναφοράς μέτρησης ACTH. Στην καμπύλη αυτή σε λογαριθμικό άξονα 
χ έχει τοποθετηθεί η ποσότητα της ACTH των γνωστών δειγμάτων σε pg/ml και σε λογαριθμικό 
άξονα ψ οι σχετικές μονάδες φωτός (RUL) που λαμβάνονταν από τη μέτρηση κάθε δείγματος. 
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2.12 Ανοσοενζυμικοί προσδιορισμοί 
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Α) Προσδιορισμός ιντερλευκινών IL-1β και IL-6 σε υπερκείμενα καλλιεργειών κυττάρων 
ΚΑΤ45 με ανοσοενζυμική μέθοδο (ELISA) 
 
Υλικά και συσκευές 
Μικροπλάκες 96-οπών επικαλλυμένες με μονοκλωνικά αντισώματα από ποντικό κατά των 
ιντερλευκινών IL-1β και IL-6 (Quantikine, R&D systems) 
Πολυκλωνικά αντισώματα ειδικά για τις IL-1β και IL-6 σημασμένα με φυτική υπεροξειδάση 
(Quantikine, R&D systems) 
Λυοφιλοποιημένη ανασυνδιασμένη ανθρώπινη IL-1β και IL-6 σε ρυθμιστική πρωτεινική βάση με 
συντηρητικά (Quantikine, R&D systems) 
Διάλυμα χρώματος με σταθεροποιημένο υπεροξείδιο του υδρογόνου και χρωμογόνο 
(τετραμεθυλβενζιδίνη) (Quantikine, R&D systems) 
Διάλυμα τερματισμού: 2Ν θειικό οξύ 
Συγκεντρωμένο διάλυμα έκπλυσης που περιείχε απορρυπαντικό και συντηρητικό 
Φωτόμετρο ELISA (Anthos Reader 2001) 
 
 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για το προσδιορισμό των ιντερλευκινών IL-1β και IL-6 
ήταν παρόμοια και βασίζεται στον ποσοτικό ανοσοενζυματικό προσδιορισμό τύπου “sandwich”. 
Συγκεκριμένα οι μικροπλάκες ELISA που χρησιμοποιήθηκαν ήταν επικαλλυμένες με μονοκλωνικά 
αντισώματα κατά των IL-1β και IL-6. Η προσθήκη στις κυψελίδες των δειγμάτων γνωστών 
συγκεντρώσεων καθώς και των αγνώστων δειγμάτων επιτρέπει τη δημιουργία συμπλόκου μεταξύ 
ιντερλευκίνης-ακινητοποιημένου αντισώματος (αντιγόνο-αντίσωμα). Μετά την απομάκρυνση της μη 
δεσμευμένης πρωτεϊνης προστίθεται σε κάθε μικροκυψελίδα πολυκλωνικό αντίσωμα ειδικό για τις 
μετρούμενες ιντερλευκίνες, το οποίο είναι σημασμένο με φυτική υπεροξειδάση και συνδέεται με την 
ακινητοποιημένη ιντερλευκίνη σχηματίζοντας σύμπλοκο μορφής “sandwich”. Η προσθήκη 
χρωμογόνου διαλύματος (τετραμεθυλβενζιδίνη) οδηγεί στην ανάπτυξη χρώματος το οποίο είναι 
ανάλογο της ποσότητας της δεσμευμένης ιντερλευκίνης. Η αντίδραση διακόπτεται και η ένταση του 
χρώματος μετράται σε φωτόμετρο ELISA. 
Η όλη διαδικασία αποτελείται από τα επόμενα στάδια: 
1. Προσθήκη 200 μl δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων ιντερλευκινών και αγνώστων δειγμάτων 
σε κάθε μικροκυψελίδα (κάθε δείγμα τοποθετούνταν εις διπλούν), επικάλυψη της πλάκας και 
επώαση για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. 
2. Απόχυση του υγρού και έκπλυση (με διάλυμα έκπλυσης) των κυψελίδων τρείς φορές. 
3. Προσθήκη 200 μl πολυκλωνικού αντισώματος δεσμευμένου με ένζυμο, επικάλυψη της πλάκας 
και επώαση για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου.  
4. Ακολουθεί έκπλυση όπως στο στάδιο 2. 
5. Προσθήκη 200 μl χρωμογόνου και επώαση για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 
6. Τερματισμός της αντίδρασης με προσθήκη 50 μl 2Ν θειικού οξέος. 
7. Μέτρηση της οπτικής πυκνότητας σε μήκος κύματος 450 nm σε φωτόμετρο ELISA. 
Το χρώμα παραμένει σταθερό για χρονικό διάστημα 30 λεπτών μετά τη διακοπή της αντίδρασης. 
 Η ποσοτική εκτίμηση κάθε δείγματος έγινε με τη χρήση της πρότυπης καμπύλης η οποία 
λαμβανόταν από την ταυτόχρονη μέτρηση των δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων 
ιντερλευκινών. Η ευαισθησία της μεθόδου ήταν για την IL-1β και για την IL-6 λιγότερο από 1 pg/ml. 
Τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ειδικά για την κάθε μία ιντερλευκίνη και δεν 
παρουσίαζαν διασταυρούμενη αντίδραση με άλλες. Ο συντελεστής διακύμανσης intra-assay 
coefficient of variation ήταν 3.4% και ο συντελεστής διακύμανσης inter-assay coefficient of variation 
ήταν 7.1% για την IL-1β και 4.4% και 3.6% αντίστοιχα για την IL-6. Τα αποτελέσματα εκφράζονται 
σε pg/ mg ολικής πρωτεϊνης. Στo επόμενο σχήμα φαίνεται μία αντιπροσωπευτική καμπύλη 
αναφοράς μέτρησης IL-1β. Στην καμπύλη αυτή σε λογαριθμικό άξονα χ έχει τοποθετηθεί η 
ποσότητα της IL-1β των γνωστών δειγμάτων σε pg/ml και σε λογαριθμικό άξονα ψ η οπτική 
πυκνότητα κάθε δείγματος γνωστής συγκέντρωσης. 
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2.13 Ποσοτικός προσδιορισμός ολικών κυτταρικών πρωτεϊνών με τη μέθοδο Bradford 
 
Υλικά και συσκευές 
Διάλυμα Coommassie Brilliant Blue G-250: Bio-Rad Protein Assay Reagent (Bio-Rad) 
Διάλυμα αλβουμίνης ορού βοός (BSA), 1mg/ ml 
Φυσιολογικός ορός: χλωριούχο νάτριο 0.9% 
Φωτόμετρο ELISA (Anthos Reader 2001) 
 
Μέθοδος 
 Μετά το τέλος κάθε πειραματισμού τα κύτταρα συλλέγονταν όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, ομογενοποιούνταν σε διάλυμα HCl 0.1 N και το ποσό των ολικών πρωτεϊνών 
προσδιοριζόταν με τη μέθοδο Bradford. Η χρωστική Coomassie Brilliant Blue G-250 που 
χρησιμοποιείται στην τεχνική μπορεί να υπάρχει σε δύο διαφορετικές χρωματικές μορφές, κόκκινη 
και μπλε. Μετά τη σύνδεσή της με τις πρωτονιωμένες αμινομάδες των υπολειμμάτων των 
αμινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας η κόκκινη μορφή μετατρέπεται σε μπλε προκαλώντας μια 
μετατόπιση στο μέγιστο απορρόφησης της χρωστικής από τα 465 nm στα 595 nm όπου και γίνεται 
η μέτρηση τελικά. Το σύμπλοκο πρωτεϊνης-χρωστικής έχει υψηλό συντελεστή απορρόφησης 
γεγονός το οποίο παρέχει μεγάλη ευαισθησία κατά τη μέτρηση της πρωτεϊνης. Η σύνδεση 
πραγματοποιείται πολύ γρήγορα (περίπου σε 2 λεπτά) και υπάρχει πολύ καλή σταθερότητα του 
χρώματος για περίπου 1 ώρα μετά την προσθήκη της χρωστικής. 
Η διαδικασία αποτελείται από τα επόμενα στάδια: 
1. Προετοιμασία δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων BSA (0,1,2,4,8,16,32 μg) σε φυσιολογικό 
ορό. 
2. Σε πλάκα 96 οπών τοποθετούνται 160 μl των γνωστών και αγνώστων δειγμάτων σε κάθε 
μικροκυψελίδα (κάθε δείγμα τοποθετούνταν εις διπλούν). 
3. Προστίθενται 40 μl χρωστικής Bio-Rad και ακολουθεί πολύ καλή ανάδευση του μείγματος. 
4. Μέτρηση της οπτικής πυκνότητας σε μήκος κύματος 595 nm σε φωτόμετρο ELISA. 
 Η ποσοτική εκτίμηση κάθε δείγματος έγινε με τη χρήση της πρότυπης καμπύλης η οποία 
λαμβανόταν από την ταυτόχρονη μέτρηση των δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων BSA. Η 
ευαισθησία της μεθόδου ήταν 5 μg/ml και το εύρος τιμών της πρότυπης καμπύλης κυμαίνοταν στα 
όρια 6-80 μg/ml. Ο συντελεστής διακύμανσης intra-assay coefficient of variation ήταν 1-2% και ο 
συντελεστής διακύμανσης inter-assay coefficient of variation ήταν 4-5%. Τα αποτελέσματα 
εκφράζονται σε μg ολικής πρωτεϊνης/ ml. 
 
 
2.14 Μελέτη της ικανότητας δέσμευσης του εκλυτικού παράγοντα της κορτικοτροπίνης 
(CRH) σε μεμβρανικά παρασκευάσματα κυττάρων ΚΑΤ45  
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Υλικά και συσκευές 
Trizma base (Merck, Germany) 
Βακιτρακίνη: Bacitracin (Sigma, USA) 
Λευπεπτίνη: Leupeptin (Sigma, USA) 
Απροτινίνη: Aprotinin (Sigma, USA) 
EGTA (Sigma, USA) 
Χλωριούχο μαγνήσιο: MgCl2 (Sigma, USA) 
PMSF (Sigma, USA) 
CRH (Sigma, USA) 
Γλυκίνη (Sigma, USA) 
[125Ι-Tyro]-CRH (NEN, USA) 
Φίλτρα ινών υάλου, Whatman GF/B (2.5 cm) 
BSA (Sigma, USA) 
Σωληνάρια πολυστυρενίου 12x75 mm 
Συσκευή διήθησης Millipore 
Ψυχόμενη φυγόκεντρος Sorvall RC-5B (Du Pont Instruments) 
Μετρητής γ-ακτινοβολίας Packard (USA) 
 
Διαλύματα 
Ρυθμιστικό διάλυμα Tris-HCl 
Trizma base   50 mM 
MgCl2     5 mM 
EGTA     5 mM 
PMSF     0.1 mM 
Βακιτρακίνη    200 μg/ml 
Λευπεπτίνη    10 μg/ml 
Απροτινίνη    0.5 μg/ml 
Ρυθμίζεται το pH 7.4 με πυκνό HCl σε θερμοκρασία 4 οC και το διάλυμα διατηρείται στην ίδια 
θεμοκρασία. 
 
Διάλυμα οξινοποίησης 
Γλυκίνη 50 mM pH 3.0 
 
Παρασκευή μεμβρανών 
 Τα κύτταρα ΚΑΤ45 αποξέστηκαν από τις φλάσκες καλλιεργειών συλλέχθηκαν με το 
παραπάνω διάλυμα και ομογενοποιήθηκαν. Στη συνέχεια φυγοκεντρήθηκαν σε 800 x g για 10 
λεπτά στους 4οC δυο φορές. Τα δυο υπερκείμενα συλλέχθηκαν και φυγοκεντρήθηκαν για 45 λεπτά 
στους 4 οC σε 45000 x g. Το ίζημα της φυγοκέντρησης ομογενοποιήθηκε ξανά και οξινοποιήθηκε 
με 1/2 όγκο διαλύματος οξινοποίησης για 3 λεπτά στους 4 οC. Στο μείγμα προστέθηκαν 10 όγκοι 
ρυθμιστικού διαλύματος Tris-HCl και φυγοκεντρήθηκε ξανά για 45 λεπτά στους 4 οC σε 45000 x g. 
Το ίζημα της φυγοκέντρησης ομογενοποιήθηκε εκ νέου σε 0.5 ml του ρυθμιστικού διαλύματος και 
προσδιορίστηκε η συγκέντρωση της πρωτεϊνης με τη μέθοδο Bradford. Οι μελέτες δέσμευσης 
πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την παρασκευή των μεμβρανών. 
 
Μελέτη δέσμευσης 
 
Μέθοδος 
 Για τον προσδιορισμό της δέσμευσης του [125Ι]-CRH  σε μεμβράνες κυττάρων ΚΑΤ45 
ακολουθήθηκε το παρακάτω πρωτόκολλο εργασία ύμφωνα με τους Hatzoglou et al, 1996. ς σ
1. Σε σωληνάρια πολυστυρενίου τοποθετήθηκαν [125Ι]-CRH (τελικής συγκέντρωσης  
1.64 x 10-14 moles), ρυθμιστικό διάλυμα, ή μη ραδιενεργό CRH και εναιώρημα μεμβρανών (100 
μg) ώστε ο τελικός όγκος του υγρού να είναι 0.25 ml. 
2. Το όλο μείγμα επωάστηκε σε κινούμενο επωαστή σε 25 οC για 2 ώρες με ήπια ανάδευση. 
3. Κατά τη διάρκεια της επώασης φίλτρα ινών υάλου εμποτίστηκαν με 1% BSA (w/v) για 60 λεπτά. 
4. Το δεσμευμένο στους υποδοχείς CRH διαχωρίστηκε από το ελεύθερο με διήθηση σε φίλτρα στη 
συσκευή της Millipore με τη βοήθεια κενού.  
5. Τα φίλτρα εκπλύθηκαν με 50 mM Tris-HCl pH 7.4 τρεις φορές και μετρήθηκαν σε μετρητή γ-
ακτινοβολίας για 1 λεπτό. 
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2.15 NORTHERN BLOT ανάλυση του mRNA του CRH σε κύτταρα PC12 και ΚΑΤ45 
 
Α) Απομόνωση mRNA από κύτταρα PC12 και ΚΑΤ45 με τη μέθοδο της θειοκυανικής 
γουανιδίνης-όξινης φαινόλης 
 
Υλικά και συσκευές 
Θειοκυανική γουανιδίνη: Guanidinium Thyocyanate (Sigma, USA) 
Κιτρικό νάτριο: sodium citrate (Sigma, USA) 
Lauryl Sarcosyl (Sigma, USA) 
2-Μερκαπτοαιθανόλη (Sigma, USA) 
Φαινόλη (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 
Οξεικό νάτριο (Merck, Germany) 
Χλωροφόρμιο (Merck, Germany) 
Ισοαμυλική αλκοόλη (Merck, Germany) 
Απόλυτη αιθανόλη (Merck, Germany) 
8-υδροξυκινολίνη (Sigma, USA) 
Φυγόκεντρος (Sigma, USA) 
 
Διαλύματα 
Διάλυμα Μετουσίωσης  
Θειοκυανική γουανιδίνη  4Μ 
Κιτρικό νάτριο pH 7.0   25 mM 
Lauryl Sarcosyl    0.5% 
2-Μερκαπτοαιθανόλη   0.1M 
 Διαλύεται η γουανιδίνη στους 65 οC υπό συνεχή ανάδευση και στη συνέχεια προστίθενται 
διαδοχικά τα υπόλοιπα συστατικά. Το διάλυμα διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου χωρίς την 
προσθήκη 2-μερκαπτοαιθανόλης για 3 μήνες, ενώ μετά την προσθήκη της τελευταίας για 1 μήνα. 
 
Παρασκευή όξινης φαινόλης 
 Η φαινόλη που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία αυτή είναι κρυσταλλική και πρέπει πριν 
τη χρήση της να εξισορροπηθεί με νερό. Συγκεκριμένα 1 gr φαινόλης λιώνει στους 65 οC, 
προστίθεται σε αυτήν 1 gr 8-υδροξυκινολίνη και 1 lt αποστειρωμένου νερού και εκτελείται ισχυρή 
ανάδευση. Το μείγμα αφήνεται σε ηρεμία στους 4 οC για ένα βράδυ. Στη συνέχεια αφαιρείται η 
υδατική φάση, προστίθεται ίσος όγκος νερού, αναδεύεται ισχυρά και αφήνεται και πάλι σε ηρεμία. 
Την επομένη μετά την αφαίρεση της υδατικής φάσης ελέγχεται το pH της οργανικής το οποίο 
πρέπει να μην υπερβαίνει το 5.0. Η όξινη φαινόλη φυλλάσσεται στους 4 οC και μπορεί να 
διατηρηθεί έως και 2 μήνες (Μaniatis et al. 1989).  
 
Mέθοδος 
 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την απομόνωση του mRNA του CRH βασίστηκε στη 
μέθοδο των Chomczynski και Sacchi (1987). Τα κύτταρα και οι ιστοί είχαν καταψυχθεί στους -80 οC πριν από τη χρήση τους. Τα παγωμένα κύτταρα ομογενοποιήθηκαν με διάλυμα μετουσίωσης (1 
ml) σε γυάλινο ομογενοποιητή με έμβολο από Teflon και στη συνέχεια προστέθηκε στο 
ομογενοποίημα διαδοχικά 0.1 ml 2 Μ οξεικό νάτριο pH 4.0, 1 ml φαινόλη (κορεσμένη με νερό) και 
0.2 ml μείγματος χλωροφορμίου-ισοαμυλικής αλκοόλης (49:1), με καλή ανάμειξη μετά την 
προσθήκη του κάθε αντιδραστηρίου. Το τελικό εναιώρημα αναδεύτηκε για 10 δευτερόλεπτα σε 
μηχανή στροβιλισμού και έμεινε σε πάγο για 15 λεπτά. Τα δείγματα στη συνέχεια 
φυγοκεντρήθηκαν σε 10.000 x g για 20 λεπτά στους 4 οC. Μετά τη φυγοκέντρηση το RNA 
βρισκόταν στην υδατική φάση ενώ το DNA και οι πρωτείνες στην ενδιάμεση και  στη φαινολική 
φάση. Η υδατική φάση μεταφέρθηκε σε νέο σωληνάριο, αναμείχθηκε με 2 όγκους παγωμένης 
απόλυτης αιθανόλης και 1/10 όγκου οξεικό νάτριο 3M pH 5.4 και τοποθετήθηκε στους -80 οC για 1 
ώρα το λιγότερο για να πραγματοποιηθεί η κατακρήμνιση του RNA. Ακολούθησε νέα 
φυγοκέντρηση σε 12.000 x g για 25 λεπτά στους 4 οC και το προκύπτον ίζημα 
επαναδιαλυματοποιήθηκε σε αιθανόλη 70%, φυγοκεντρήθηκε σε 12.000 x g για 5 λεπτά στους 4 οC και το RNA διαλύθηκε σε νερό κατεργασμένο με διαιθυλπυροκαρβονικό εστέρα (DEPC). Η 
ποιότητά του ελέχθηκε φωτομετρικά (260/280 nm) και με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης. 
 
Β) Ηλεκτροφόρηση RNA σε πηκτή αγαρόζης 
 
Υλικά 
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MOPS: 3-(Ν-μορφολινο)-προπανοσουλφονικό οξύ (Sigma, USA) 
EDTA: νατριούχο άλας του αιθυλενοδιάμινο-τετραοξεικού οξέος (Sigma, USA) 
Οξεικό νάτριο (Sigma, USA) 
Αγαρόζη (Sigma, USA) 
Φορμαλδεύδη 37% (Merck, Germany) 
Γλυκερόλη (Merck, Germany) 
Φορμαμίδη (Sigma, USA) 
Κυανούν της βρωμοφαινόλης (Sigma, USA) 
Κυανούν του ξυλενίου (Sigma, USA) 
Βρωμιούχο αιθίδιο (Sigma, USA) 
 
Διαλύματα 
20x διάλυμα ηλεκτροφόρησης (20 x FRB) (Διάλυμα Α) 
MOPS   41.8 gr 
Οξεικό νάτριο  6.8 gr 
EDTA    7.32 gr 
Ρύθμιση του pH στο 7.0 με 1Ν ΝαΟΗ 
Προσθήκη νερού μέχρι τα 500 ml. Το διάλυμα διηθείται αποστειρώνεται σε αυτόκαστο και 
φυλάσσεται στους 4 οC σε σκουρόχρωμη φιάλη. 
 
Διάλυμα μετουσίωσης για την τοποθέτηση του δείγματος στην πηκτή αγαρόζης (Διάλυμα Β) 
(Loading buffer) 
Φορμαμίδη     50% 
Φορμαλδεϋδη     18% 
Γλυκερόλη      5% 
FRB       1x 
Κυανούν της βρωμοφαινόλης  0.25% (w/v) 
Κυανούν του ξυλενίου    0.25% (w/v) 
Συμπλήρωση με νερό μέχρι τον απαιτούμενο όγκο. Το διάλυμα μετά την παρασκευή του 
φυλάσσεται στους -20 οC. 
 
Μέθοδος 
Προετοιμασία της πηκτής αγαρόζης 
 2 gr αγαρόζης διαλύθηκαν σε 100 ml αποστειρωμένου νερού με θέρμανση και υπό συνεχή 
ανάδευση. Το διάλυμα ψύχθηκε μέχρι 50-60 οC και στη συνέχεια προστέθηκαν σε αυτό διαδοχικά 
6.5 ml διάλυμα FRB 1x, 23.5 ml φορμαλδεϋδη 37% και 15 μl βρωμιούχο αιθίδιο 10 mg/ml. Το 
μείγμα τοποθετήθηκε στο εκμαγείο της συσκευής ηλεκτροφόρησης και αφέθηκε να πήξει μέχρι να 
ετοιμαστούν τα δείγματα του RNA. 
 
Προετοιμασία των δειγμάτων για την ηλεκτροφόρηση 
 Υπολογίζεται η ποσότητα του RNA που υπάρχει στα δείγματα (τοποθετήθηκε ίση ποσότητα 
από όλα τα δείγματα σε κάθε πηγάδι της πηκτής ηλεκτροφόρησης, περίπου 20 μgr). Τα δείγματα 
αραιώνονται με αποστειρωμένο και κατεργασμένο με DEPC νερό. Στη συνέχεια πρστίθεται σε αυτά 
35 μl διάλυμα Β (ο συνολικός όγκος δείγματος-διαλύματος Β δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 45 μl), 
βράζονται για 3 λεπτά στους 95 οC και αφήνονται να ψυχθούν τουλάχιστον για 3 λεπτά σε πάγο. 
Πριν την τοποθέτηση των δειγμάτων η πηκτή τοποθετήθηκε για 5 λεπτά σε πεδίο 5V/cm, 
ακολούθησε η τοποθέτηση των διαλυμάτων στα πηγάδια και η ηλεκτροφόρηση έλαβε χώρα σε 
3V/cm σε 1x διαλύματος FRB. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε 6-7 ώρες περίπου. 
 
Γ) Μεταφορά και σταθεροποίηση του RNA σε νάιλον μεμβράνες υβριδισμού 
 
Υλικά και συσκευές 
Whatman 3MM (Amersham, USA) 
Μεμβράνη υβριδισμού (Amersham, USA) 
Stratalinker UV 1800 (Stratagene, Ca, USA) 
 
Διαλύματα 
Διάλυμα 20 x SSC 
Χλωριούχο νάτριο   175.3gr 
Κιτρικό νάτριο3 Η2Ο   88.2gr 
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Νερό μέχρι τα 800 ml, ρύθμιση του pH στο 7.0 με λίγες σταγόνες 10Ν ΝαΟΗ. Συμπλήρωση του 
όγκου σε 1 Lt και αποστείρωση σε αυτόκαυστο. 
 
Μέθοδος 
 Η πηκτή μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης εκπλένεται με διάλυμα 2x SSC για 15 λεπτά σε 
θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια ακολουθεί η μεταφορά του RNA σε μεμβράνη με τη 
βοήθεια τριχοειδικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, σε κατάλληλο υποδοχέα τοποθετείται ποσότητα 
20x SSC, και διυγραμένο χαρτί Whatman του οποίου τα άκρα είναι εμβαπτισμένα σε SSC. Πάνω 
από αυτό τοποθετείται η πηκτή και ακολούθως η νάυλον μεμβράνη (ίδιων διαστάσεων με την 
πηκτή), η οποία έχει προηγουμένως διαβραχεί με νερό και για 2 τουλάχιστον λεπτά με το ίδιο 
ρυθμιστικό διάλυμα. Ακολουθεί η τοποθέτηση 2 φύλλων Whatman 3MM ίδιων διαστάσεων, 
φύλλων απορροφητικού χαρτιού με ύψος τουλάχιστον 8 cm και ομοιόμορφου βάρους 500 gr 
περίπου. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 16-20 ώρες. Η μεμβράνη υβριδισμού εκπλένεται για την 
απομάκρυνση ίχνων πηκτής αγαρόζης, εκτίθεται σε υπεριώδη ακτινοβολία για 1 λεπτό, στα 1200 
Joule (UV-linker, Stratagene, USA) και σε θερμοκρασία 80 οC για 2 ώρες, τοποθετείται σε 
σελλοφάνη και φυλάσσεται στους -20οC μέχρι τη στιγμή του υβριδισμού. 
 
 
 
Δ) Ραδιοσήμανση του ολιγονουκλετιδίου του mRNA του CRH με 32P, υγρός υβριδισμός του 
RNA σε μεμβράνες υβριδοποίησης και αυτοραδιογραφία 
  
Υλικά 
Ιχνηλάτης mRNA CRH: συνθετικό 48-ολιγονουκλεοτίδιο με την εξής αλληλουχία 
5’ > GAG TTT CCT GTT GCT GTG AGC TTG CTG TGC TAA CTG CTC GGC CCT GGC < 3’ 
5x Tailing Buffer (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 
Τελική δεοξυνουκλεοτιδική τρανσφεράση: Tdt (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 
Τριφωσφορική δεοξυαδενοσίνη: 32P-dATP (ειδική δραστικότητα 800 mCi/mmol) (Amersham, USA) 
EDTA (Sigma, USA) 
Κολώνα Sephadex G-25 0.9 x 2.8 cm: NAP-5 column (Pharmacia) 
SDS (Sigma, USA) 
Film X-omat (Kodak) 
Μονοβασικό φωσφορικό νάτριο άνυδρο (Sigma, USA) 
Διβασικό φωσφορικό νάτριο ένυδρο (Sigma, USA) 
Αλβουμίνη ορού βοός: BSA (Sigma, USA) 
 
Διαλύματα 
Διάλυμα 5x Tailing Buffer 
Κακοδυλικό κάλιο pH 7.2  0.5M 
Χλωριούχο Κοβάλτιο   10 mM 
DTT      1 mM 
Το διάλυμα φυλάσσεται στους -20 οC. 
 
Διάλυμα προϋβριδισμού και υβριδισμού 
Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών  0.5Μ 
BSA       1% w/v 
SDS       10% v/v 
Το διάλυμα φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. 
 
Διάλυμα έκπλυσης της μεμβράνης 
 SDS     5% 
EDTA     1 mM 
Διάλυμα φωσφορικών  50 mM pH 7.2 
Το διάλυμα φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. 
 
 
Μέθοδος  
 Ποσότητα ίση με 0.1 μg του ιχνηλάτη του mRNA του CRH αποδιατάχθηκε με βρασμό για 3 
λεπτα στους 95 οC και τοποθετήθηκε σε πάγο για άλλα 3 λεπτά. Ακολούθησε διαδοχική προσθήκη 
10 μl 5x Tailing buffer, 2 μl TdT, 3 μl 32P και συμπλήρωση του όγκου μέχρι τα 50 μl με 
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αποστειρωμένο νερό. Το όλο μείγμα θερμάνθηκε στους 37 οC για 1 ώρα και προστέθηκε σε αυτό 2 
μl EDTA 0.5M με pH 8.0. Ο καθαρισμός του ολιγονουκλεοτιδίου πραγματοποιήθηκε με 
χρωματογραφία μοριακής διήθησης χρησιμοποιώντας στήλη 0.9 x 2.8 cm. Το υλικό πλήρωσης 
ήταν Sephadex G-25, ο νεκρός όγκος της στήλης 0.5 ml και ο όγκος του εκλουόμενου δείγματος 1 
ml. Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης σήμανσης η μεμβράνη υβριδισμού εκπλύθηκε με 
αποστειρωμένο νερό για 5 λεπτά και τοποθετήθηκε με διάλυμα υβριδισμού σε ογκομετρικό 
κύλινδρο στους 42 οC για 1 ώρα. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε το διάλυμα, προστέθηκε νέο με την 
ποσότητα του ραδιοσημασμένου ιχνηλάτη και επανατοποθετήθηκε στην ίδια θερμοκρασία για 24 
ώρες. Μετά το τέλος της επώασης η μεμβράνη εκπλύθηκε διαδοχικά με διάλυμα έκπλυνσης 
προθερμασμένο στους 65 οC ως εξής: 
α) 1 φορά για χρονικό διάστημα 2 λεπτών. 
β) 2-3 φορές για χρονικά διαστήματα 12 λεπτών 
και εκτέθηκε, με τη χρήση ενισχυτικής οθόνης σήματος, σε film Kodak X-omat στους -70 οC το 
οποίο εμφανίστηκε σε διάφορα χρονικά διαστήματα. 
 
Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 
 
Για την στατιστική εκτίμηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία απλής (one-way) 
και παραγοντικής (factorial) ανάλυσης της μεταβλητότητας (ANOVA), καθώς και Student’s test (t-
test) στις περιπτώσεις που οι παρατηρήσεις μας ήταν παραμετρικές (σύγκριση απόλυτων τιμών). 
Για τις περιπτώσεις που τα αποτελέσματα εκφράζονταν “επί τοις εκατό” σε σχέση με κάποια 
μέτρηση αναφοράς (“διατάξιμες” παρατηρήσεις) χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικές διαδικασίες 
και συγκεκριμένα οι Mann-Whitney και Kruskal-Wallis για τον έλεγχο ομοιογένειας των δειγμάτων. 
Κάθε πείραμα έγινε τουλάχιστον τέσσερις φορές με σκοπό τον περιορισμό του προτύπου 
σφάλματος. Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα προγράμματα NCSS και Statistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
 

 

I. ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΕΚΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ (PC12 KAI KAT45) ΧΡΩΜΙΟΦΙΛΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΥΕΛΟΥ 

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ 

 

 

 

Ι.Α.Τα κύτταρα PC12 εκκρίνουν ντοπαμίνη, σε μετρήσιμες συγκεντρώσεις, κάτω από 

βασικές συνθήκες 

 

 Οι μέθοδοι που εφαρμόζονταν παλαιότερα για τη μέτρηση της ντοπαμίνης 

χρησιμοποιούσαν τριτιωμένη ντοπαμίνη ή νορεπινεφρίνη και βασίζονταν ουσιαστικά στη 
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μέτρηση του ρυθμού επαναπρόσληψης των κατεχολαμινών από τα κύτταρα. Η τεχνική αυτή 

ουσιαστικά δεν επιτρέπει τον άμεσο προσδιορισμό του ποσού των κατεχολαμινών που 

απελευθερώνεται από τα κύτταρα στο θρεπτικό υλικό καλλιέργειας, ούτε επίσης τη μελέτη 

παραγόντων που επιδρούν σε μηχανισμούς έκλυσης αυτών. Οι ραδιοενζυματικές μέθοδοι, 

εξάλλου, που έχουν αναπτυχθεί είναι αρκετά ακριβές, χρονοβόρες και περιλαμβάνουν 

ραδιενεργές ουσίες. Σε αρκετές περιπτώσεις επίσης, δεν μπορούν να ανιχνεύσουν κάποιους 

από τους μεταβολίτες των κατεχολαμινών. Για τις δικές μας μελέτες επομένως έπρεπε να 

εφαρμοστεί μία τεχνική, η οποία να βασίζεται στην απευθείας μέτρηση των κατεχολαμινών 

από τα κυτταρικά μοντέλα που χρησιμοποιήσαμε, στο άμεσο περιβάλλον τους χωρίς να είναι 

ιδιαίτερα ακριβή και χρονοβόρα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που 

αναφέρθηκε προηγουμένως μετά από εκχύλιση και καθαρισμό των κατεχολαμινών από τα 

δείγματα που συλλέγονταν από τα κύτταρα PC12. Τα πρώτα πειράματα για την αξιολόγηση 

αυτής της τεχνικής, αν δηλαδή, μας έδιδε ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις κατεχολαμινών στα 

θρεπτικά υλικά, έγιναν σε κύτταρα PC12 φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος. Η συλλογή του 

θρεπτικού υλικού από τα κύτταρα PC12 έγινε υπό βασικές συνθήκες (δηλαδή χωρίς την 

επίδραση παραγόντων). Η μέση συγκέντρωση στο μέσο καλλιέργειας ήταν 468±30 pg/25 μl ή 

11.25±0.57 ng/mg ολικής κυτταρικής πρωτεϊνης (η=13). Μετρήθηκαν δείγματα, τόσο σε 

μικρούς χρόνους (1 έως 10 λεπτά ανά διαστήματα 2 λεπτών), όσο και σε μεγαλύτερους 

χρόνους μέχρι και 3 ώρες ανά διαστήματα 15 και 30 λεπτών. Κατά την ανάλυση των 

δειγμάτων παρατηρήθηκε ότι η συγκέντρωση της ντοπαμίνης που εκλύεται από τα κύτταρα 

δεν είναι σταθερή, αλλά παρουσιάζει διακυμάνσεις σε σχέση με το χρόνο, οι οποίες 

αντανακλούν πιθανές αλλαγές στην ισορροπία μεταξύ έκκρισης, επαναπρόσληψης και 

καταβολισμού (σχήμα 1). Η μέση συγκεντρωση επινεφρίνης από τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα 

κύτταρα κυμαίνοταν σε 25±3,78 ng/mg ολικής πρωτεϊνης στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, 

ενώ της νορεπινεφρίνης από τα ΚΑΤ45 σε 11±1 μg/mg ολικής πρωτεϊνης (n=6). 
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 Ó÷Þìá 1. ÂáóéêÞ Ýêëõóç êáôå÷ïëáìéíþí áðü ôá êýôôáñá PC12. ÌåôñÞèçêáí äåßãìáôá óå ôáêôÜ ÷ñïíéêÜ 
äéáóôÞìáôá êáé ðáñáôçñÞèçêå üôé ç ðïóüôçôá ôçò íôïðáìßíçò óôï èñåðôéêü õëéêü  ðáñïõóéÜæåé 
äéáêõìÜíóåéò óå ó÷Ýóç ìå ôï ÷ñüíï.   

 

 

Ι.Β. Επίδραση του χολινεργικού αγωνιστή νικοτίνη στην έκλυση των κατεχολαμινών 

από τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων, τα κύτταρα PC12 

φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος και τα Κύτταρα ΚΑΤ45  ανθρώπινου 

φαιοχρωμοκυττώματος 

 

 Η παραγωγή και η έκλυση κατεχολαμινών από το μυελό των επινεφριδίων στα περισσότερα 

είδη βρίσκεται κάτω από χολινεργική ρύθμιση μέσω νικοτινικών χολινεργικών υποδοχέων. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτή η ιδιότητα των φυσιολογικών χρωμιόφιλων κυττάρων 

διατηρείται και στα νεοπλασματικά κύτταρα PC12, τα τελευταία εκτέθηκαν σε συγκέντρωση 

νικοτίνης 1000 nM για 3 ώρες και συλλέχθηκαν δείγματα σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία 

αναλύθηκαν για ντοπαμίνη. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2 η έκλυση της ντοπαμίνης επάγεται μετά 

από επώαση για 15 λεπτά με νικοτίνη σε σταστιστικώς σημαντικό βαθμό ενώ μετά τα 30 λεπτά οι 

τιμές των δειγμάτων από τα επωασμένα με νικοτίνη κύτταρα δεν έχουν καμιά διαφορά σε σχέση με 

τα κύτταρα αναφοράς. Η δράση της νικοτίνης εμφανίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και 

παρόμοια αποτελέσματα έχουν αναφερθεί και από άλλους ερευνητές (Courtney ND et al. 1991). Το 

φαινόμενο αυτό πιθανότητα υποδηλώνει επίδραση των χολινεργικών αγωνιστών στην έκλυση και 

όχι στην σύνθεση των κατεχολαμινών. Κάθε πειραματικό σημείο στο σχήμα 3 είναι ο μέσος όρος 5-

6 τουλάχιστον πειραμάτων και ο αστερίσκος υποδεικνύει στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα με 

πιθανότητα p<0.05. 



 124

 

0 5 10 15 20 25 30
0

5

10

15

20

25

control

Νικοτίνη

b

b
*

*

a

a

Ν
το
π
αμ

ίν
η(

ng
/m

g 
ολ
ικ
ής

 π
ρω

τε
ϊν
ης

)

Χρόνος  (λεπτά)

 
  

Ó÷Þìá 2. Åðßäñáóç 1000 nM íéêïôßíçò óôçí Ýêëõóç íôïðáìßíçò áðü ôá êýôôáñá PC12. Ç íéêïôßíç áýîçóå ôçí 
ðïóüôçôá ôçò íôïðáìßíçò ìåôÜ áðü 15 êáé 20 ëåðôÜ Ýêèåóçò. Ï áóôåñßóêïò (*) õðïäçëþíåé óôáôéóôéêþò óçìáíôéêü 
áðïôÝëåóìá ìå ðéèáíüôçôá p<0.05 óå ó÷Ýóç ìå ôá êýôôáñá áíáöïñÜò (control êýôôáñá) 

 

 

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η έκλυση των κατεχολαμινών από τα κύτταρα ΚΑΤ45  επηρεάζεται 

από χολινεργικά ερεθίσματα τα κύτταρα εκτέθηκαν σε 1000 nΜ νικοτίνης και μετρήθηκαν οι 

συγκεντρώσεις των κατεχολαμινών που απελευθερώθηκαν σε διάφορα χρονικά διαστήματα 

(σχήμα 3). Η νικοτίνη αύξησε σε στατιστικώς σημαντικό βαθμό την έκλυση της ΝΕ σε 15 και 30 

λεπτά έκθεσης των κυττάρων, ενώ μετά τα 45 λεπτά δεν είχε καμία επίδραση, γεγονός που 

συμφωνεί με αυτά που περιγράφονται στα κύτταρα PC12 και έχουν περιγραφεί στα φυσιολογικά 

χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων επίμυος. 
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 Ó÷Þìá 3. Åðßäñáóç 1000 nM íéêïôßíçò óôçí Ýêëõóç íïñåðéíåöñßíçò áðü ôá Êýôôáñá ÊÁÔ45 . Ç íéêïôßíç áýîçóå 
ôçí ðïóüôçôá ôçò ÍÅ  ìåôÜ áðü 15 êáé 30 ëåðôÜ Ýêèåóçò. Ï áóôåñßóêïò (*) õðïäçëþíåé óôáôéóôéêþò óçìáíôéêü 
áðïôÝëåóìá ìå ðéèáíüôçôá p<0.05 óå ó÷Ýóç ìå ôá êýôôáñá áíáöïñÜò (control êýôôáñá)  

 

 

 

Ι.Γ. Επίδραση της εκπόλωσης των φυσιολογικών και νεοπλασματικών κυττάρων στη 

συγκέντρωση των εκλυομένων κατεχολαμινών 

 

 Το KCl σε συγκέντρωση 56 mM προκαλεί εκπόλωση των κυτταρικών μεμβρανών και 

χρησιμοποιείται συχνά ως μέσο για να εκτιμηθεί η ποσότητα της αποθηκευμένης στα 

εκκριτικά κοκκία ντοπαμίνης. Για το σκοπό αυτό τα κύτταρα επωάστηκαν με την παραπάνω 

συγκέντρωση μέχρι 40 λεπτά και μετρήθηκαν δείγματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η 

ποσότητα της ντοπαμίνης που απελευθερώνεται από τα κύτταρα PC12 βρέθηκε αυξημένη 

στους χρόνους 2, 3 και 4 λεπτά ενώ μετά το πέμπτο λεπτό έκθεσης οι τιμές είχαν επανέλθει 

στα επίπεδα των τιμών control (σχήμα 4).  
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Ó÷Þìá 4. Åðßäñáóç åêðïëùôéêþí óõãêåíôñþóåùí KCl óôçí Ýêëõóç DA áðü ôá Êýôôáñá PC12. Ç DA áõîÞèçêå 2.5 
öïñÝò ðåñßðïõ Þäç áðü ôï äåýôåñï ëåðôü Ýêèåóçò. Óôïí Üîïíá x Ý÷åé ôïðïèåôçèåß ï ÷ñüíïò (óå ëåðôÜ) Ýêèåóçò ôùí 
êõôôÜñùí óå åêðïëùôéêÝò óõãêåíôñþóåéò KCl, åíþ óôïí Üîïíá ø ç Ýêëõóç ôçò íôïðáìßíçò óå ðïóïóôéáßá äéáöïñÜ óå 
ó÷Ýóç ìå ôá êýôôáñá áíáöïñÜò. 
 

 

 

 

Ι.Δ. Επίδραση των κάππα οπιοειδών στη βασική και στην επαγόμενη από νικοτίνη 

έκλυση της ντοπαμίνης από τα κύτταρα PC12. 

 

 Οι συνθετικοί κάππα οπιοειδείς αγωνιστές U69593 και U50488 και ο ενδογενής 

κάππα οπιοειδής αγωνιστής Δυνορφίνη (1-17) είχαν κατασταλτική επίδραση στην 

απελευθέρωση της ντοπαμίνης από τα κύτταρα. Στο σχήμα 5 η κατώτερη καμπύλη δέιχνει 

την επίδραση (μετά από 30λεπτη προεπώαση) του συνθετικού κάππα οπιοειδή αγωνιστή 

U69593 σε συγκέντρωση 1000 nM στην έκλυση της ντοπαμίνης σε σχέση με τα κύτταρα 

αναφοράς (άνω καμπύλη). Η έκλυση της ντοπαμίνης από τα κύτταρα PC12 γινόταν κατά 

ώσεις (δεν ήταν σταθερή στα διάφορα χρονικά διαστήματα) όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως.   
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 Ó÷Þìá 5. Åðßäñáóç ôïõ êÜððá ïðéïåéäÞ áãùíéóôÞ U69593  (1ìÌ) óôç âáóéêÞ Ýêëõóç DA. Ôá áðïôåëÝóìáôá óôçí 
ãñáöéêÞ ðáñÜóôáóç åêöñÜæïíôáé óå ng DA/mg ïëéêÞò êõôôáñéêÞò ðñùôåúíçò. Ôá äåßãìáôá óõëëÝ÷èçêáí êÜèå äýï 
ëåðôÜ ãéá óõíïëéêü ÷ñïíéêü äéÜóôçìá 10 ëåðôþí.    
 

 

 Το σχήμα 6 (πάνω γραφική παράσταση) δείχνει την επίδραση του οπιοειδή αγωνιστή 

σε δείγματα που συλλέχθηκαν σε χρονικά διαστήματα 15 λεπτών και για περίοδο 3 ωρών. 

Και στα δύο χρονοεξαρτώμενα πειράματα το U69593 προκάλεσε στατιστικώς σημαντική 

καταστολή στο ρυθμό έκκρισης της ντοπαμίνης. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι η 

διακύμανση που παρατηρείται στη βασική έκκριση της ντοπαμίνης τείνει να εξαφανιστεί στα 

κύτταρα που έχουν εκτεθεί στον παράγοντα αυτό ενώ παρατηρείται επίσης ότι μετά τα 120 

λεπτά η βασική και η επαγόμενη από νικοτίνη έκλυση ντοπαμίνης ελλατώνεται στατιστικώς 

σημαντικά, φαινόμενο το οποίο θα μπορούσε να εξηγηθεί με την υπόθεση ότι 

απελευθερώνονται ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια τα οποία επιδρούν ανασταλτικά στην έκλυση 

των κατεχολαμινών (Μargioris ΑΝ et al. 1992). Έκθεση των κυττάρων για 12 ώρες στον ίδιο 

παράγοντα δεν είχε ως αποτέλεσμα ισχυρότερη καταστολή συγκρινόμενη με αυτήν που 

παρατηρείται στα 30 λεπτά γεγονός που πιθανότατα υποδηλώνει επίδραση των οπιοειδών 

αγωνιστών στην έκλυση παρά στην σύνθεση των κατεχολαμινών. Η συνθετική δυνορφίνη Α 

σε συγκέντρωση 10-6 M προκάλεσε παρόμοια αποτελέσματα με το U69593. Για να 

εξασφαλιστεί η σταθερότητα της συνθετικής δυνορφίνης στα πειράματα αυτά στο θρεπτικό 

υλικό είχε προστεθεί αναστολέας πρωτεασών. Στο ίδιο σχήμα η δεύτερη γραφική παράσταση 

παριστάνει την επίδραση του U69593 στην επαγόμενη από νικοτίνη έκλυση ντοπαμίνης. Τα 

κύτταρα στον πειραματισμό αυτόν είχαν προεπωαστεί με τον αγωνιστή και στη συνέχεια 

εκτέθηκαν στην επίδραση νικοτίνης σε συγκέντρωση 1000 nM. Ο βαθμός καταστολής που 

παρατηρείται δεν είναι διαφορετικός από εκείνον που παρατηρήθηκε στις βασικές τιμές.  
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 Ó÷Þìá 6. Åðßäñáóç ôïõ êÜððá ïðéïåéäÞ áãùíéóôÞ U69593  (1ìÌ) óôç âáóéêÞ (ðÜíù ãñáöéêÞ ðáñÜóôáóç) êáé 
óôçí åðáãüìåíç áðü íéêïôßíç Ýêëõóç DA (êÜôù ãñáöéêÞ ðáñÜóôáóç). 

 

 

 

Ι.Ε. Επίδραση κάππα οπιοειδών αγωνιστών στην επαγόμενη από εκπόλωση έκλυση 

των κατεχολαμινών.  

 

 Τα οπιοειδή δεν επηρέασαν το εύρος της απόκρισης των  κυττάρων PC12 στην 

εκπόλωση μετά από επώαση με KCl. H συγκέντρωση της ντοπαμίνης στο θρεπτικό υλικό 

αυξήθηκε κατά 2.5 φορές, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μετά την επώαση με τις 

εκπολωτικές συγκεντρώσεις, αμέσως από το δεύτερο λεπτό έκθεσης. Μετά από προεπώαση 

των κυττάρων για 30 λεπτά με τον οπιοειδή αγωνιστή U69593 και στη συνέχεια έκθεση στο 

KCl δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στο εύρος της απόκρισης στο KCl 

στις δύο περιπτώσεις αλλά μικρή μόνο μετατόπιση του χρόνου στον οποίο εμφανίζεται η 

μέγιστη απόκριση (σχήμα 7). Παρόμοια αποτελέσματα ελήφθησαν και μετά από 12-ωρη 

επώαση γεγονός που προτείνει ότι τα οπιοειδή δεν επηρεάζουν το ποσό της αποθηκευμένης 

ντοπαμίνης η οποία διατίθεται προς έκκριση. Πράγματι όπως έχει αναφερθεί (Mannelli M et al 

1986) και από άλλους ερευνητές τα οπιοειδή επηρεάζουν την απελευθέρωση των 

κατεχολαμινών. 
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 Ó÷Þìá 7. Åðßäñáóç ôïõ êÜððá ïðéïåéäÞ áãùíéóôÞ U69593  (1ìÌ) óôçí åðáãüìåíç áðü åêðüëùóç Ýêëõóç DA. 

 

 

Ι.ΣΤ. Η ανασταλτική δράση των κάππα οπιοειδών αγωνιστών στην έκλυση των 

κατεχολαμινών από τα κύτταρα PC12 είναι δοσοεξαρτώμενη 

 

 Το επόμενο σχήμα (σχήμα 8) παριστάνει τις καμπύλες δόσης-απάντησης της 

έκκρισης ντοπαμίνης, στο U69593. Η καμπύλη α παριστάνει την επίδραση του κάππα 

οπιοειδή αγωνιστή στη βασική έκλυση της ντοπαμίνης, ενώ η καμπύλη β την επίδραση στην 

επαγόμενη από νικοτίνη έκλυση αυτής μετά από επώαση για 45 λεπτά. Στον χρόνο αυτό είχε 

παρατηρηθεί το μεγαλύτερο αποτέλεσμα στα πειράματα χρoνοεξάρτησης. Τα αποτελέσματα 

εκφράζονται ως εκατοστιαία αλλαγή σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς (κύτταρα τα οποία δεν 

είχαν εκτεθεί σε κανέναν παράγοντα και η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με μη 

παραμετρικές δοκιμασίες (Μαnn-Whitney και Kruskal-Wallis) (*p < 0.05). Η μέση δραστική 

συγκέντρωση του U69593 (ΕC50) όπως υπολογίζεται από την καμπύλη αυτή είναι περίπου 

0.5x10-8  ΜΙ γεγονός που συμφωνεί με την συγγένεια του αγωνιστή με τον υποδοχέα η οποία 

είναι της τάξης του nM και το ΚD του 3[H]U69593 3 nM. O κάππα αγωνιστής σε δόση 1000 nM 

ελάττωσε τη βασική έκκριση της ντοπαμίνης σε 58±2% (n=7) σε σχέση με τα κύτταρα 

αναφοράς. Η καμπύλη δόσης απόκρισης μετά από 12 ώρες επώαση με τον αγωνιστή έδωσε 

τα ίδια αποτελέσματα γεγονός που προτείνει και πάλι ότι η κατασταλτική επίδραση των 

οπιοειδών δεν περιλαμβάνει μηχανισμούς σύνθεσης. 



 124

0,1 1 10 100 1000 10000
20

40

60

80

100

120

U-69593

U-69593+Νικοτίνη
bb

b

aa
a

a*
*

* *

* * *

Ντ
οπ

αμ
ίν
η 

(%
 το

υ 
co

nt
ro

l)

nM

 
Ó÷Þìá 8. Êáìðýëåò äüóçò-áðÜíôçóçò ôçò âáóéêÞò êáé åðáãüìåíçò áðü íéêïôßíç Ýêëõóçò DA. 

 

 

Ι.Ζ. Επίδραση των δέλτα και μι οπιοειδών αγωνιστών στην έκλυση των κατεχολαμινών 

από τα κύτταρα PC12.  

 

 Ο δέλτα και μι οπιοειδής αγωνιστής DADLE ήταν λιγότερο δραστικός συγκρινόμενος 

με τον κάππα αγωνιστή με μέση δραστική συγκέντρωση (ΕC50) της τάξης του  10-7 M. Σε 

συγκέντρωση 10-6 M κατέστειλε την έκκριση της ντοπαμίνης σε ποσοστό 74+5% (n=4) της 

βασικής έκλυσης,δράση η οποία επίσης μπορεί να μεσολαβείται από την αλληλεπίδραση και 

με κ3 αφού το DADLE σε συγκέντρωση 1μΜ αλληλεπιδρά με τους υποδοχείς αυτούς (Attali et 

al. 1982, Castanas et al. 1985). Ο εκλεκτικός μι οπιοειδής αγωνιστής DAGO είχε στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα στην ντοπαμίνη μόνο μετά από επώαση για 15 λεπτά (σχήμα 9). 
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 Ó÷Þìá 9. Åðßäñáóç ôùí  ïðéïåéäþí áãùíéóôþí DADLE êáé DAGO (1ìÌ) âáóéêÞ Ýêëõóç DA áðü ôá êýôôáñá PC12. 

 

 

Ι.Θ. Επίδραση του γενικού ανταγωνιστή των οπιοειδών Ναλοξόνη στην έκλυση των 

κατεχολαμινών από τα κύτταρα PC12. 

 

 Η ναλοξόνη ανταγωνίζεται τις δράσεις των οπιοειδών πεπτιδίων δρώντας τις 

περισσότερες φορές στους ίδιους οπιοειδείς υποδοχείς με τους αγωνιστές. Στο σύστημά μας 

η ναλοξόνη προκάλεσε στατιστικώς σημαντικό επαγωγικό αποτέλεσμα στην έκλυση της 

ντοπαμίνης. Το σχήμα 10 δείχνει την επίδραση της ναλοξόνης (προεπώαση για 30 λεπτά) 

στην έκκριση των κατεχολαμινών σε δείγματα που συλλέχθηκαν σε διάφορα χρονικά 

διαστήματα. Όπως φαίνεται η επίδραση του ανταγωνιστή στα κύτταρα δεν ήταν άμεση. Το 

διεγερτικό αποτέλεσμα εμφανίστηκε ήδη από τα πρώτα δέκα λεπτά αλλά χρειάστηκε χρονικό 

διάστημα μιας ώρας για να γίνει στατιστικά σημαντικό. 
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 Ó÷Þìá 10. Åðßäñáóç ôçò íáëïîüíçò (10ìÌ) óôç âáóéêÞ Ýêëõóç DA áðü ôá êýôôáñá PC12. 

 

 

 Η δράση της ναλοξόνης στο ρυθμό έκκρισης των κατεχολαμινών ήταν 

δοσοεξαρτώμενη. Το σχήμα 11 δείχνει την καμπύλη δόσης-απόκρισης της ντοπαμίνης στη 

ναλοξόνη μετά από επώαση 1 ώρας. Ο χρόνος αυτός επιλέχθηκε γιατί σύμφωνα με την 

καμπύλη χρόνου-εξάρτησης στο διάστημα αυτό εμφανίζεται η μέγιστη επαγωγική δράση του 

ανταγωνιστή. Όπως παρατηρείται στην καμπύλη η επίδραση της ναλοξόνης ήταν διφασική. 

Σε δόσεις μεταξυ 1 και 10 nM αύξησε την έκλυση της ντοπαμίνης και στη συνέχεια 

ακολούθησε μια κατάσταση υψιπέδου, μεταξύ δόσεων 10 και 100 nM. Μια δεύτερη αύξηση 

στην έκκριση της ντοπαμίνης παρατηρήθηκε σε δόσεις μεταξύ 1 και 10 μM. Τα ευρήματα 

αυτά πιθανότατα προτείνουν ότι η έκκριση της ντοπαμίνης από τα Κύτταρα PC12 βρισκόταν 

υπό την επίδραση τονικής αναστολής από δικά τους "ενδογενή" οπιοειδή πεπτίδια που 

πιθανόν να δρουν παρακρινικά. Επίσης τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η επίδραση 

της ναλοξόνης οφείλεται στον αποκλεισμό τουλάχιστον δύο τύπων οπιοειδών υποδοχέων, ο 

πρώτος πιθανότατα τύπου δέλτα ή μι ενώ ο δεύτερος (με την χαμηλότερη συγγένεια προς τη 

ναλοξόνη) τύπου κάππα. Το κάθε σημείο στην καμπύλη είναι εκφρασμένο σε εκατοστιαία 

αλλαγή συγκρινόμενο με τα κύτταρα αναφοράς. 
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Ó÷Þìá 11. Êáìðýëç äüóçò-áðÜíôçóçò ôçò âáóéêÞò Ýêëõóçò DA áðü ôá êýôôáñá PC12 óôïí ïðéïåéäÞ 
áíôáãùíéóôÞ íáëïîüíç. 

 

 

Συνοπτικά τα αποτελέσματά μας σε αυτό το τμήμα δείχνουν ότι: 

(α) Τα κύτταρα PC12 φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος διατηρούν την ικανότητα των 

φυσιολογικών χρωμιόφιλων κυττάρων να ανταποκρίνονται στα οπιοειδή με καταστολή της 

απελευθέρωσης των κατεχολαμινών τους, κατά χρονο- και δοσο-εξαρτώμενο τρόπο. Η 

ναλοξόνη, γενικός μη-εκλεκτικός ανταγωνιστής των οπιοειδών υποδοχέων, αναστέλλει την 

κατασταλτική επίδραση των κάππα οπιοειδών πεπτιδίων στο ρυθμό έκκρισης των 

κατεχολαμινών, φαινόμενο που δείχνει τη μεσολάβηση ειδικών οπιοειδών υποδοχέων.  

(β) Σε αντίθεση με τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων επίμυος, τα 

κάππα οπιοειδή πεπτίδια, δηλαδή εκείνα της οικογένειας των δυνορφινών, φαίνεται ότι είναι 

περισσότερο δραστικά και σημαντικά στον έλεγχο της απελευθέρωσης των κατεχολαμινών 

από τα κύτταρα PC12 φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος, συγκρινόμενα με τα δέλτα και μι 

οπιοειδή τα οποία έχουν δράση μόνο σε μεγάλες συγκεντρώσεις. 

(γ) Το αποτέλεσμα της ναλοξόνης στην έκκριση των κατεχολαμινών δε σχετίζεται μόνο με την 

αναστολή της δράσης των εξωγενών οπιοειδών. Η ναλοξόνη επίσης αύξησε την έκλυση των 

κατεχολαμινών από τα κύτταρα PC12 κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Το φαινόμενο αυτό 

πιθανότατα υποδηλώνει ότι η έκκριση κατεχολαμινών από τα φαιοχρωμοκυττώματα, 

τουλάχιστον στα δικά μας συστήματα, βρίσκεται κάτω από συνεχή τονική αναστολή από 

ενδογενή οπιοειδή και η ναλοξόνη ανταγωνίζεται το ανασταλτικό τους αποτέλεσμα κάνοντας 

έτσι έκδηλη την παρουσία τους. 

(δ) Τα δεδομένα μας υποδηλώνουν επίσης ότι η ανασταλτική δράση των κάππα οπιοειδών 

πάνω στα φαιοχρωμοκυττώματα φαίνεται να σχετίζεται με την έκκριση των κατεχολαμινών 
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παρά με την σύνθεση αφού το φαινόμενο εμφάνιζεται μετά από σύντομη επώαση με τα 

οπιοειδή, δεν απαιτεί δηλαδή μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενισχυτικό επίσης ρόλο σε αυτήν την 

υπόθεση κατέχει το γεγονός ότι τα οπιοειδή δεν επηρέασαν το αποθηκευμένο ποσό της 

ντοπαμίνης στα κύτταρα PC12, αφού η επώαση με τον ισχυρό κάππα οπιοειδή αγωνιστή 

U69593 δεν επηρέασε το εύρος της απόκρισης των κυττάρων στην επίδραση εκπολωτικών 

συγκεντρώσεων KCl στην έκλυση των κατεχολαμινών. 

  

Για να διαπιστωθεί αν τα οπιοειδή επηρεάζουν, εκτός από το κύριο χαρακτηριστικό των 

φαιοχρωμοκυττωμάτων (την έκλυση κατεχολαμινών) και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, δηλαδή 

το ρυθμό πολλαπλασιασμού τους, προχωρήσαμε στα επόμενα πειράματα τα οποία είχαν ως 

σκοπό τη μελέτη των οπιοειδών αγωνιστών και ανταγωνιστών στο ρυθμό πολλαπλασιασμού 

των κυττάρων PC12  και ΚΑΤ45. 
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ΙΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΠΠΑ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΟΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ PC12 και ΚΑΤ45 

 

 

ΙΙ.Α. Δυναμική του ρυθμού πολλαπλασιασμού των κυττάρων PC12 και ΚΑΤ45 

 

 Το πρώτο βήμα στη μελέτη της επίδρασης των οπιοειδών αγωνιστών στο ρυθμό 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων PC12 και ΚΑΤ45 ήταν να καθοριστεί ο ρυθμός 

πολλαπλασιασμού υπό βασικές συνθήκες. Είναι γνωστό από προηγούμενη βιβλιογραφία ότι 

ο χρόνος διπλασιασμού των κυττάρων PC12 (σε χαμηλό στάδιο ανακαλλιεργειών) είναι 

περίπου 96 ώρες ενώ ο χρόνος διπλασιασμού σε μεγαλύτερο στάδιο ελαττώνεται περίπου 

στις 48-72 ώρες (Green et al 1982). Στα δικά μας πειράματα τα κύτταρα PC12 

καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 6 οπών και μετρήθηκε η ενσωμάτωση της τριτιωμένης θυμιδίνης 

για 6 συνολικά ημέρες για να καθοριστεί ο ρυθμός πολλαπλασιασμού και η δυναμική του 

κάτω από βασικές συνθήκες. Το σχήμα 12 δείχνει ότι η ενσωμάτωση της θυμιδίνης 

ελαττώνεται μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέρας κατά 40 % περίπου. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται πιθανότατα στην απομάκρυνση των ορών από το θρεπτικό μέσο καλλιέργειας και 

αντανακλά κατάσταση προσαρμογής των κυττάρων στις νέες συνθήκες. Τις επόμενες ημέρες 

η ενσωμάτωση της θυμιδίνης αυξάνεται με θεαματικό τρόπο φτάνοντας στο μέγιστο βαθμό 

την τέταρτη μέρα της καλλιέργειας (p<0.05, n=7). Από την πέμπτη μέρα και έπειτα τα κύτταρα 

έχουν ήδη φτάσει σε κατάσταση plateux  (confluency) γεγονός που έχει ως άμεση συνέπεια 

τη δραματική πτώση του ρυθμού ενσωμάτωσης της τριτιωμένης θυμιδίνης. Με βάση λοιπόν 

τις προηγούμενες παρατηρήσεις ήταν λογικό τα πειράματα μελέτης της επίδρασης των 

οπιοειδών και του EGF στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων να πραγματοποιηθούν στις 

μέρες καλλιέργειας στις οποίες τα κύτταρα βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και 

παρατηρείται ο μέγιστος ρυθμός πολλαπλασιασμού. 
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 Ó÷Þìá 12. ÄõíáìéêÞ ôïõ ñõèìïý ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí êõôôÜñùí PC12 

 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα πειράματα μελέτης της επίδρασης των 

οπιοειδών αγωνιστών στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των ΚΑΤ45 κυττάρων 

πραγματοποιήθηκαν μετά από αρκετό χρονικό διάστημα από τα πειράματα στα κύτταρα 

PC12 και χρησιμοποιώντας μία νέα τεχνική, αυτή του μεταβολισμού του ΜΤΤ. Η νέα αυτή 

τεχνική χρησιμοποιήθηκε λόγω των αρκετών πλεονεκτημάτων που διαθέτει συγκριτικά με την 

κλασσική τεχνική της ενσωμάτωσης θυμιδίνης. Μερικά από αυτά αναφέρονται: Δεν απαιτείται 

ραδιενεργή ουσία και μετρητής β- ή γ-ακτινοβολίας για τον πειραματισμό. Υπάρχει 

δυνατότητα για να μετρηθούν πολλά δείγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα με μόνη 

απαίτηση ένα φωτόμετρο ELISA. Η τεχνική παρέχει αποτελέσματα για τον αριθμό και τη 

δραστικότητα των ζωντανών κυττάρων στο τέλος της διαδικασίας ενώ η χρήση της τεχνικής 

της ενσωμάτωσης θυμιδίνης παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των κυττάρων που 

συνθέτουν DNA  κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών της διαδικασίας. Με βάση λοιπόν 

αυτά τα πλεονεκτήματα χρησιμοποιήσαμε αυτή την τεχνική στα πειράματα με τα Κύτταρα 

ΚΑΤ45 . 

 Για τα αντίστοιχα πειράματα στο δεύτερο κυτταρικό μοντέλο μας, τα  Κύτταρα ΚΑΤ45  

καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 96 οπών και μετρήθηκε σε φωτόμετρο ELISA o ρυθμός 

μεταβολισμού του ΜΤΤ για 6 συνολικά ημέρες για να καθοριστεί και πάλι ο ρυθμός 

πολλαπλασιασμού και η δυναμική του κάτω από βασικές συνθήκες. Στο σχήμα 13 φαίνεται 

ότι και στα κύτταρα αυτά ο ρυθμός πολλαπλασιασμού αυξάνεται τις πρώτες ημέρες 

φτάνοντας σε κατάσταση plateux την τέταρτη ημέρα (χωρίς όμως να παρατηρείται ελάττωση 

του ρυθμού μεταβολισμού του ΜΤΤ κατά τη δεύτερη ημέρα, λόγω της αλλαγής του θρεπτικού 

υλικού σε νέο που δεν περιείχε ορό, (φαινόμενο που παρατηρήθηκε στα κύτταρα PC12), ενώ 
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στη συνέχεια ο μεταβολισμός του ΜΤΤ διατηρείται σταθερός. Με βάση λοιπόν τις 

προηγούμενες παρατηρήσεις ήταν λογικό τα πειράματα μελέτης των οπιοειδών αγωνιστών 

και του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGF) στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, και 

στην περίπτωση των ΚΑΤ45, κατά αντιστοιχία με τα PC12, να πραγματοποιηθούν στις 

ημέρες καλλιέργειας στις οποίες υπάρχει γραμμική αύξηση του αριθμού των κυττάρων 

δηλαδή την τρίτη και τέταρτη. 
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 Ó÷Þìá 13. ÄõíáìéêÞ ôïõ ñõèìïý ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí ÊÁÔ45 êõôôÜñùí 

 

 

ΙΙ.Β. Επίδραση οπιοειδών αγωνιστών στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των PC12 και 

ΚΑΤ45 κυττάρων 

 

 Το σχήμα 14 δείχνει την επίδραση των εκλεκτικών κάππα οπιοειδών αγωνιστών  

U50488 και U69593 σε συγκέντρωση 1 μΜ στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων 

PC12. Το κατασταλτικό αποτέλεσμα των κάππα αγωνιστών στην ενσωμάτωση της [3H]-

θυμιδίνης, ήταν στατιστικά σημαντικό από τη δεύτερη ημέρα έκθεσης των κυττάρων στους 

παράγοντες αυτούς (τρίτη μέρα καλλιέργειας των κυττάρων) και περέμεινε σε κατaσταλμένα 

επίπεδα μέχρι και την πέμπτη μέρα έκθεσης. Παρόμοια αποτελέσματα ελήφθησαν και με την 

επίδραση της δυνορφίνης Α (1-17) όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Η δράση της 

δυνορφίνης εμφανίστηκε με καθυστέρηση μίας ημέρας γεγονός που πιθανόν να οφείλεται σε 

καταστροφή της. 

 Ðßíáêáò 1. Åðßäñáóç ôçò äõíïñößíçò óôï ñõèìü ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí êõôôÜñùí PC12 
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Δοκιμαζόμενος 

παράγοντας 

Ποσοστό ενσωμάτωσης θυμιδίνης σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς 

 

 2η ημέρα 3η ημέρα 4η ημέρα 5η ημέρα 

Δυνορφίνη 102±4% 118±22% 54±1.5% 65±5.7% 

 

Οι τιμές στο προηγούμενο πείραμα αποτελούν το μέσο όρο ± τυπικό λάθος πέντε τουλάχιστον 

πειραμάτων. 
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 Ó÷Þìá 14. Åðßäñáóç ôùí  êÜððá ïðéïåéäþí áãùíéóôþí óôï ñõèìü ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí êõôôÜñùí PC12. 
Ôá áðïôåëÝóìáôá åêöñÜæïíôáé óå åêáôïóôéáßá äéáöïñÜ óå ó÷Ýóç ìåôá êýôôáñá áíáöïñÜò  

  

 

 Τα ίδια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν από την επίδραση (σχήμα 15) των εκλεκτικών 

κάππα οπιοειδών αγωνιστών U50488 και U69593 (σε συγκέντρωση 1 μΜ) στο ρυθμό 

πολλαπλασιασμού των ΚΑΤ45 κυττάρων. Το κατασταλτικό αποτέλεσμα των κάππα 

αγωνιστών στο ρυθμό πολλαπλασιασμού ήταν στατιστικά σημαντικό από τη δεύτερη ημέρα 

έκθεσης των κυττάρων στους παράγοντες αυτούς (τρίτη μέρα καλλιέργειας των κυττάρων) και 

περέμεινε σε παρόμοια επίπεδα μέχρι και την πέμπτη μέρα έκθεσης. Παρόμοια 

αποτελέσματα ελήφθησαν και με την επίδραση της δυνορφίνης Α (1-17), η οποία μείωσε το 

ρυθμό πολλαπλασιασμού στο 69±4% (n=11) την τέταρτη ημέρα καλλιέργειας. 
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 Ó÷Þìá 15. Åðßäñáóç ôùí  êÜððá ïðéïåéäþí áãùíéóôþí óôï ñõèìü ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí ÊÁÔ45 êõôôÜñùí. 

  

 

 Το σχήμα 16 παριστάνει τις επιδράσεις των δέλτα και μι οπιοειδών αγωνιστών σε 

συγκέντρσωση 1μΜ στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων PC12 σε συγκέντρωση 

1μΜ. Ο μι οπιοειδής αγωνιστής DAGO και ο δέλτα και μι οπιοειδής αγωνιστής DADLE δεν 

φαίνεται να είχαν καμία κατασταλτική επίδραση στις μέρες που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ 

αντίθετα παρατηρείται μια μικρή αλλά μη στατιστικώς σημαντική αύξηση στο ποσοστό της 

ενσωματωμένης θυμιδίνης. Ο δέλτα αγωνιστής DSLET στην ίδια συγκέντρωση δεν είχε 

κανένα αποτέλεσμα, με τιμές ενσωμάτωσης θυμιδίνης οι οποίες βρίσκονται περίπου στο 

100% σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ειδικό αποτέλεσμα 

των κάππα οπιοειδών στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων PC12. 
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Ó÷Þìá 16. Åðßäñáóç ôùí ìé êáé ä ïðéïåéäþí áãùíéóôþí óôï ñõèìü ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí êõôôÜñùí PC12. 

 

  

 Αντίστοιχα πειράματα με τους δέλτα και μι οπιοειδείς αγωνιστές πραγματοποιήθηκαν 

στα  Κύτταρα ΚΑΤ45 . Σε αντίθεση όμως με τα κύτταρα PC12, στα Κύτταρα ΚΑΤ45  ο μι 

οπιοειδής αγωνιστής DAGO και ο δέλτα και μι οπιοειδής αγωνιστής DADLE φαίνεται ότι είχαν 

στατιστικώς σημαντική κατασταλτική επίδραση στις μέρες 4η και 5η που χρησιμοποιήθηκαν, 

ενώ ο οπιοειδής αγωνιστής DSLET παρουσίασε κατασταλτικό αποτέλεσμα μόνο την 5η 

ημέρα καλλιέργειας. Την έκτη ημέρα καλλιέργειας κανένα από τα οπιοειδή δεν είχε καμία 

επίδραση, φαινόμενο που μπορεί να εξηγηθεί με το γεγονός ότι τα κύτταρα είχαν φτάσει σε 

κατάσταση confluency (σχήμα 17). 
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Ó÷Þìá 17. Åðßäñáóç ôùí ìé êáé ä ïðéïåéäþí áãùíéóôþí óôï ñõèìü ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí êõôôÜñùí KAT45. 

 

 

ΙΙ.Γ. Η κατασταλτική επίδραση των οπιοειδών στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των PC12 και 

ΚΑΤ45 δεν οφείλεται σε μη εξειδικευμένη τοξική δράση τους   

 

 Για να αποκλείσουμε την πιθανότητα ότι η δράση των κάππα οπιοειδών δεν οφείλεται σε 

πιθανή τοξικότητα και επόμενη καταστροφή και θάνατο των κυττάρων PC12 και ΚΑΤ45, μετρήθηκε 

ο αριθμός των θετικών στη χρωστική Trypan Blue κυττάρων που είχαν εκτεθεί στον παράγοντα 

αυτό. Είναι γνωστό ότι η χρωστική αυτή έχει την ικανότητα να εισέρχεται στο κυτόπλασμα των 

νεκρών κύτταρων χρωματίζοντας τα μπλε. Στην περίπτωση αυτή τα κύτταρα επωάστηκαν για 24, 

48, 72, και 96 ώρες με τον παράγοντα και μετρήθηκε η θνησιμότητα των κυττάρων. Τα 

αποτελέσματα από τα κύτταρα PC12 φαίνονται στον επόμενο πίνακα. 

 Ðßíáêáò 2. Åðßäñáóç ôïõ U69593 óôï ðïóïóôü åðéâßùóçò ôùí êõôôÜñùí PC12 

 

Μελετούμενοι 

 παράγοντες 

2η μέρα 3η Μέρα 4η Μέρα 5η Μέρα 

Ποσοστό επιβίωσης 

 κυττάρων αναφοράς 

78.8± 81.9±1.7% 84±3.4% 86±3.3 % 

Ποσοστό επιβίωσης 

 κυττάρων επωασμένων με U69593

77.6±5% 83.3±3.4% 82.6±4.8% 80±2% 
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 Όπως παρατηρείται από τις τιμές που ελήφθησαν δεν υπήρχε καμιά στατιστικώς σημαντική 

διαφορά στο ποσοστό επιβίωσης μεταξύ των κυττάρων αναφοράς και των κυττάρων που είχαν 

επωαστεί με τον οπιοειδή αγωνιστή. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στα  Κύτταρα 

ΚΑΤ45 . 

 

ΙΙ.Δ. Η κατασταλτική δράση των κάππα οπιοειδών στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των δύο 

κυτταρικών σειρών είναι δοσοεξαρτώμενη 

 

 Η καμπύλη δόσης-απάντησης του ρυθμού πολλαπλασιασμού των κυττάρων PC12 στο 

U69593 φαίνεται στο σχήμα 18. Οι μετρήσεις στα πειράματα αυτά πραγματοποιήθηκαν την 

τρίτη ημέρα της καλλιέργειας (δεύτερη μέρα έκθεσης των κυττάρων), ημέρα όπου 

παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη μείωση στην ενσωμάτωση της θυμιδίνης υπό την επίδραση των 

οπιοειδών. Στην περίπτωση αυτή τα κύτταρα επωάστηκαν με διάφορες συγκεντρώσεις από 

0.1-1000 nM. Όπως παρατηρείται στην καμπύλη ο αγωνιστής δεν είχε κανένα σημαντικό 

αποτέλεσμα στα 0.1 και 1nM, ενώ στις δόσεις μεταξύ 10-1000 nM παρουσίασε στατιστικά 

σημαντικό κατασταλτικό αποτέλεσμα, ελαττώνοντας την ενσωματωμένη θυμιδίνη περίπου 

στο 50% των κυττάρων αναφοράς.  
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Ó÷Þìá 18. Êáìðýëåò äüóçò-áðÜíôçóçò ôïõ ñõèìoý ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí êõôôÜñùí PC12 óôï U69593 êáé 
óôïõò ïðéïåéäåßò áíôáãùíéóôÝò Íáëïîüíç êáé NBI (ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí áíôáãùíéóôþí óõæçôïýíôáé óôï 
áíôßóôïé÷ï êåöÜëáéï). 

  

  

 Η καμπύλη δόσης-απάντησης στο U69593 στα  Κύτταρα ΚΑΤ45  φαίνεται στο σχήμα 19. Οι 

μετρήσεις στα πειράματα αυτά πραγματοποιήθηκαν την τρίτη ημέρα της καλλιέργειας (δεύτερη 

ημέρα έκθεσης των κυττάρων) ημέρα όπου παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη δράση της στον κυτταρικό 
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πολλαπλασιασμό. Και στην περίπτωση αυτή τα κύτταρα επωάστηκαν με διάφορες συγκεντρώσεις 

από 0.1-1000 nM. Η μείωση που παρατηρείται σε συγκεντρώσεις από 0.1-1 nM δεν είναι 

στατιστικώς σημαντική. Αντίθετα, στις συγκεντρώσεις μεταξύ 10-1000 nM παρουσίασε στατιστικά 

σημαντικό κατασταλτικό αποτέλεσμα, ελαττώνοντας το ρυθμό πολλαπλασιασμού περίπου στο 

60% των κυττάρων αναφοράς.  
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Ó÷Þìá 19. Êáìðýëåò äüóçò-áðÜíôçóçò ôïõ ñõèìoý ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí ÊÁÔ45 êõôôÜñùí óôï U69593 êáé 
óôïí êÜððá ïðéïåéäÞ áíôáãùíéóôÞ NBÉ (ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ êÜððá ïðéïåéäÞ áíôáãùíéóôÞ óõæçôïýíôáé óôï 
êåöÜëáéï ôùí áíôáãùíéóôþí). 

 

 

 

 Στα επόμενα σχήματα φαίνονται οι καμπύλες δόσεις απόκρισεις στο U50488 και στη 

δυνορφίνη (σχήμα 20) και στα μι και δέλτα οπιοειδή DAGO, DSLET και DADLE (σχήμα 21) στο 

ρυθμό πολλαπλασιασμού των ΚΑΤ45 κυττάρων. Η δυνορφίνη Α (1-17) και ο συνθετικός κάππα 

οπιοειδής αγωνιστής ελάττωσαν κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο το ρυθμό πολλαπλασιασμού των 

κύτταρων ΚΑΤ45. Το μέγιστο αποτέλεσμα εμφανίστηκε στις δόσεις 1000 και 100 nM ενώ δεν 

υπήρχε κανένα σημαντικό αποτέλεσμα σε δόσεις 1 και 0.1 nM. Αντίθετα τα υπόλοιπα οπιοειδή 

εμφάνισαν κατασταλτικό αποτέλεσμα μόνο σε συγκέντρωση 1000 nM ενώ δεν υπήρχε καμία 

επίδραση στις υπόλοιπες. Τα αποτέλεσματα αυτά σε συνδυασμό με τα δεδομένα του U69593 

υποδηλώνουν πιθανότατα ότι τα κάππα  οπιοειδή δρούν μέσω ειδικών υποδοχέων, ενώ η δράση 

των υπολοίπων οπιοειδών, πραγματοποιείται μέσω κάποιων άλλων μηχανισμών που δεν 

περιλαμβάνουν ειδικές θέσεις δέσμευσης. 
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Ó÷Þìá 20. Êáìðýëåò äüóçò-áðÜíôçóçò ôïõ ñõèìoý ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí êõôôÜñùí KAT45 óôï U50488 êáé 
óôç Äõíïñößíç Á (1-17).  
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 Ó÷Þìá 21. Êáìðýëåò äüóçò-áðÜíôçóçò ôïõ ñõèìoý ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí êõôôÜñùí KAT45 óôa ìé êáé äÝëôá 
ïðéïåéäÞ ðåðôßäéá.  
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ΙΙ.E. Επίδραση των οπιοειδών ανταγωνιστών στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων 

PC12 και ΚΑΤ45 

 

 Στο σχήμα 18 φαίνονται οι καμπύλες δόσης-απόκρισης των οπιοειδών ανταγωνιστών που 

χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες μας. Η μεσαία καμπύλη παριστάνει την επίδραση της ναλοξόνης 

(γενικού ανταγωνιστή των οπιοειδών υποδοχέων με μεγαλ’υτερη εξειδίκευση για τους μι 

υποδοχείς). Η ναλοξόνη διέγειρε τον ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων PC12. Η δράση αυτή 

της ναλοξόνης μπορεί να εξηγηθεί με τη υπόθεση ότι ο πολλαπλάσιασμός των κυττάρων 

βρισκόταν ήδη κάτω από τονική αναστολή από ενδογενή οπιοειδή τα οποία δρουν παρακρινικά. 

Συγκεκριμένα η ναλοξόνη σε δόσεις 0.1 και 1 nM δεν είχε καμία επίδραση στον πολλαπλασιασμό, 

ενώ σε δόσεις 10, 100 και 1000 nM αύξησε στατιστικώς σημαντικά και κατά δοσοεξαρτώμενο 

τρόπο το ποσοστό του ρυθμού πολλαπλασιασμού των κυττάρων τα οποία είχαν καλλιεργηθεί 

παρουσία ναλοξόνης συγκρινόμενα με τα κύτταρα αναφοράς. Τα πειράματα δόσης-απόκρισης στη 

ναλοξόνη πραγματοποιήθηκαν την τέταρτη μέρα καλλιέργειας (τρίτη μέρα έκθεσης των κυττάρων), 

οπότε παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη επίδραση σύμφωνα με την καμπύλη χρόνου-απόκρισης που 

είχε πραγματοποιηθεί. Στην καμπύλη αυτή όλα τα σημεία ήταν στατιστικώς σημαντικά με p<0.01 

και το ποσοστό αύξησης έφτανε το 200% σε σχέση πάντα με τα κύτταρα αναφοράς.  

 Για να αξιολογηθεί περισσότερο ο τύπος του συγκεκριμένου ενδογενούς οπιοειδούς που 

ευθύνεται για την παρακρινική καταστολή του πολλαπλασιασμού των κυττάρων PC12, μελετήθηκε 

η δράση του ειδικού κάππα οπιοειδή ανταγωνιστή νορμπιναλοτορφιμίνη (Nor-BNI) (επάνω 

καμπύλη στο σχήμα 18). Όπως ήταν αναμενόμενο η Nor-BNI προκάλεσε επίσης σημαντική αύξηση 

στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των PC12 γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί κατά τον ίδιο τρόπο με 

την περίπτωση της ναλοξόνης. Η επίδραση του κάππα ανταγωνιστή ήταν στατιστικώς σημαντική 

στις ίδιες δόσεις με αυτές της ναλοξόνης. Ομως, το επαγωγικό αποτέλεσμα του ειδικού 

ανταγωνιστή ήταν αρκετά υψηλότερο συγκρινόμενο με αυτό της ναλοξόνης τουλάχιστον στις 

δόσεις των 100 και 1000 nM. 

  Η επίδραση της ναλοξόνης στα  Κύτταρα ΚΑΤ45  παριστάνεται στο σχήμα 22 (επάνω 

καμπύλη). Και στην περίπτωση αυτή η ναλοξόνη διέγειρε το ρυθμό πολλαπλασιασμού των ΚΑΤ45 

κυττάρων κατά αναλογία με τα κύτταρα PC12. Η δράση αυτή της ναλοξόνης μπορεί να εξηγηθεί με 

την υπόθεση ότι ο πολλαπλάσιασμός των κυττάρων βρισκόταν ήδη κάτω από τονική αναστολή 

από τα ενδογενή οπιοειδή τύπου κάππα που πιθανότατα να παράγουν τα κύτταρα. Συγκεκριμένα η 

ναλοξόνη σε όλες τις συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκε (από 1-10000 nM) παρουσίασε 

στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα χωρίς να υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των διαφόρων 

δόσεων. Τα πειράματα δόσης-απόκρισης στη ναλοξόνη πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα 

καλλιέργειας των κυττάρων (τρίτη μέρα έκθεσης των κυττάρων), οπότε παρατηρήθηκε η 

μεγαλύτερη επίδραση σύμφωνα με την καμπύλη χρόνου-απόκρισης. Στην ίδια γραφική παράσταση 
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φαίνεται επίσης η καμπύλη δόσης-απόκρισης της ΝΒΙ. Η ΝΒΙ προκάλεσε παρόμοια αποτελέσματα 

με αυτά που παρατηρήθηκαν στα κύτταρα PC12. 
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  Ó÷Þìá 22. Êáìðýëåò äüóçò-áðÜíôçóçò ôïõ ñõèìoý ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí ÊÁÔ45 êõôôÜñùí óôç Íáëïîüíç êáé 

óôç NBI. 

 

 

ΙΙ.ΣΤ. Συνδυασμένη επίδραση των οπιοειδών αγωνιστών και ανταγωνιστών στον 

πολλαπλασιασμό 

 

 Προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση ότι το αποτέλεσμα των κάππα αγωνιστών στα 

κύτταρα PC12 γίνεται μέσω ειδικών οπιοειδών υποδοχέων έγιναν πειράματα στα οποία τα 

κύτταρα εκτέθηκαν για τέσσερεις ημέρες σε 100 nM U69593 μόνο ή με την ταυτόχρονη 

παρουσία 10μM ναλοξόνης. Όπως είναι φανερό στο σχήμα 23, αν και ο αγωνιστής ελάττωσε 

το ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων που εκτέθηκαν σε αυτόν η προσθήκη της 

ναλοξόνης σε μεγαλύτερη δόση όχι μόνο εμπόδισε το αποτέλεσμα αλλά το ανάστρεψε 

πλήρως. Τα αποτελέσματα αυτά προτείνουν ότι η δράση του αγωνιστή πιθανότατα 

πραγματοποιείται μέσω ειδικών οπιοειδών υποδοχέων που αναγνωρίζονται από ναλοξόνη. 
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Ó÷Þìá 23. ÓõíäõáóìÝíç åðßäñáóç ôïõ U69593 êáé ôçò íáëïîüíçò óôï ñõèìü ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí êõôôÜñùí 
PC12. 

 

 

 Για να διευκρινιστεί η υπόθεση ότι πρόκειται για κάππα υποδοχείς (που βιβλιογραφικά 

έχουν βρεθεί να υπάρχουν στα φαιοχρωμοκυττώματα) (Castanas et al. 1983), τα κύτταρα 

καλλιεργήθηκαν όπως και προηγουμένως χρησιμοποιώντας τον ειδικό κάππα ανταγωνιστή 

σε μεγαλύτερη δόση. Το επόμενο σχήμα δείχνει τα αποτελέσματα της NBI σε συγκέντρωση 

10 μΜ στην καμπύλη δόσης-απόκρισης του U69593. Η NBI ανέστρεψε το αποτέλεσμα των 

δόσεων 0.1 και 1 nM, εμπόδισε την εμφάνιση του κατασταλτικού αποτελέσματος των 10 και 

100 nM, αλλά δεν είχε καμία επίδραση στη δόση του 1 μΜ. 
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Ó÷Þìá 24. Êáìðýëç äüóçò-áðÜíôçóçò ôïõ ñõèìoý ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí êõôôÜñùí PC12 óôï U69593 
ðáñïõóßá 10ìÌ ÍÂÉ. 

 

 Παρόμοια πειραματα έγιναν στα  Κύτταρα ΚΑΤ45 . Στο σχήμα 19 η επάνω καμπύλη 

παριστάνει την επίδραση διαφόρων συγκεντρώσεων του U69593 παρουσία του ειδικού 

κάππα ανταγωνιστή σε συγκέντρωση 10-5 ΜΙ. Η νορμπιναλοτορφιμίνη όχι μόνο ανέστειλε το 

κατασταλτικό αποτέλεσμα του αγωνιστή  σε όλες τις δόσεις, αλλά επίσης προκάλεσε 

σημαντική αύξηση στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων σε αντίθεση, με τα 

αποτελέσματα που ελήφθησαν από τα κύτταρα PC12 γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στη 

μεγαλύτερη ικανότητα δέσμευσης της NBI σε οπιοειδείς υποδοχείς στα Κύτταρα ΚΑΤ45 . 

 Για να διερευνήσουμε την υπόθεση ότι η επαγωγική επίδραση της ναλοξόνης οφείλεται 

στην καταστολή των ενδογενών οπιοειδών, στο επόμενο πείραμα (σχήμα 25) συγκρίναμε τη 

δράση 1μΜ της πρώτης παρουσία και απουσία 10 φορές μεγαλύτερης δόσης του αγωνιστή. 

Τα πειράματα έδειξαν ότι η δράση της ναλοξόνης εξαφανίστηκε εντελώς παρουσία του 

αγωνιστή. 
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 Ó÷Þìá 25. ÓõíäõáóìÝíç åðßäñáóç ôïõ U69593 êá ôçò Íáëïîüíçò óôï ñõèìü ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí êõôôÜñùí 
PC12. 

 

 

 

ΙΙ.Ζ. Επίδραση των κάππα οπιοειδών αγωνιστών στον επαγόμενο από EGF 

πολλαπλασιασμό των PC12 και ΚΑΤ45 κυττάρων 

 

 Ειναι γνωστό ότι ο επιδερμικός αυξητικός παράγόντας (EGF) επάγει το ρυθμό 

πολλαπλασιασμού πολλών τύπων κυττάρων. Όπως ήταν αναμενόμενο ο πολλαπλασιασμός των 

PC12 αυξήθηκε κατά δοσο-και χρονο-εξαρτώμενο τρόπο παρουσία του παράγοντα αυτού. Οι 

δόσεις του EGF που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα δόσης-απόκρισης βρισκόταν μεταξύ 5-50 

ng/mL. Στο σχήμα 26 φαίνεται ότι ο EGF σε δόση 25 ng/mL (δόση που είναι ίση με 5nΜ) 

προκάλεσε επαγωγή του πολλαπλασιασμού κατά 300% τη δεύτερη ημέρα έκθεσης και κατά 450% 

την τρίτη και τέταρτη αντίστοιχα, ενώ δεν είχε καμία επίδραση τις επόμενες ημέρες πιθανότατα γιατί 

τα κύτταρα είχαν φτάσει σε κατασταση plateux. Η διεγερτική δράση του ΕGF εμποδίστηκε πλήρως 

παρουσία του U69593 σε μεγαλύτερη δόση (1μM). Η κατασταλτική δράση του U69593 στον 

επαγόμενο από EGF πολλαπλασιασμό δηλώνει πιθανότατα ότι τα οπιοειδή παίζουν κάποιο 

ρυθμιστικό ρόλο στα χαρακτηριστικά κατά την ανάπτυξη των κυττάρων PC12. Παρόλα αυτά η 

δράση του EGF στα PC12 δεν φαίνεται να πραγματοποιείται μέσω τοπικά παραγόμενων 

οπιοειδών αφού η επίδραση του δεν άλλαξε με ταυτόχρονη καλλιέργεια με τον οπιοειδή 

ανταγωνιστή ναλοξόνη. 
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 Ó÷Þìá 26. ÓõíäõáóìÝíç åðßäñáóç ôïõ U69593 êáé ôïõ EGF óôï ñõèìü ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí êõôôÜñùí PC12. 

  

 

 Οι ίδιες δόσεις με αυτές στα πειράματα στα PC12, χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της 

επίδρασης του EGF στο μεταβολισμό του ΜΤΤ στα  Κύτταρα ΚΑΤ45 . Στο σχήμα 27 φαίνεται ότι ο 

EGF σε  όλες τις δόσεις αύξησε το ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων και σε αυτή την 

περίπτωση (τα δοσοεξαρτώμενα πειράματα πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα έκθεσης). Το 

αποτέλεσμα του  ΕGF δεν εμποδίστηκε παρουσία του U69593 σε μεγαλύτερη δόση (1μΜ). 
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Επιγραμματικά τα αποτελέσματά μας σχετικά με την επίδραση των οπιοειδών στο ρυθμό 

πολλαπλασιασμού των φαιοχρωμοκυττωμάτων δείχνουν ότι: 

(α) Τα κάππα οπιοειδή πεπτίδια ελαττώνουν το ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων 

PC12, κάτω από βασικές συνθήκες και μετά από διέγερση με τον επιδερμικό αυξητικό 

παράγοντα (EGF). Τα κάππα οπιοειδή ελατττώνουν επίσης το ρυθμό πολλαπλασιασμού των 

ΚΑΤ45 κυττάρων αλλά μόνο κάτω από βασικές συνθήκες. Η δράση των κάππα οπιοειδών 

στο βασικό ρυθμό πολλαπλασιασμού των δύο κυτταρικών σειρών είναι δοσοεξαρτώμενη. 

(β) Τα μ και δέλτα οπιοειδή πεπτίδια δεν έχουν καμία επίδραση στο ρυθμό 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων PC12, ενώ έχουν επίδραση (σε μεγάλη μόνο συγκέντρωση, 

1μΜ) στον πολλαπλασιασμό των ΚΑΤ45 κυττάρων. 

γ) Το κατασταλτικό αποτέλεσμα των κάππα οπιοειδών πεπτιδίων στο ρυθμό 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων PC12 και των ΚΑΤ45 είναι αναστρέψιμο από τη ναλοξόνη 

και τον ειδικό κάππα οπιοειδή ανταγωνιστή νορμπιναλοτορφιμίνη. Τα δεδομένα αυτά 

δείχνουν τη μεσολάβηση ειδικών κάππα οπιοειδών υποδοχέων στη δράση των κάππα 

οπιοειδών αγωνιστών στο ρυθμό πολλαπλασιασμού. 

(δ) Η ναλοξόνη και η νορμπιναλοτορφιμίνη όταν χορηγήθηκαν μόνες τους είχαν επαγωγική 

επίδραση στον πολλαπλασιασμό και των δύο τύπων κυττάρων. Αυτό το γεγονός πιθανόν 

υποδηλώνει ότι ο πολλαπλασιασμός τους βρισκόταν ήδη κάτω από τονική αναστολή από 

“ενδογενή κάππα οπιοειδή πεπτίδια” που παράγουν. 

(ε) Το κατασταλτικό αποτέλεσμα των κάππα οπιοειδών στον επαγόμενο από EGF ρυθμό 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων PC12 σημαίνει ότι είναι δυνατόν να περιλαμβάνει την 

καταστολή ογκογονιδίων τα οποία επάγονται από τον EGF και ότι η σημασία των οπιοειδών 

στον πολλαπλασιασμό των φαιοχρωμοκυττωμάτων είναι σημαντική, αφού φαίνεται ότι 

επηρεάζουν πολλαπλούς μηχανισμούς. 

 Έχει γίνει γνωστό (η αντίστοιχη βιβλιογραφία αναφέρεται στην εισαγωγή) ότι το CRH 

επεμβαίνει στη φυσιολογία του μυελού των επινεφριδίων. Προκεινένου να διαπιστωθεί αν 

αυτό επεμβαίνει και στα φαιοχρωμοκυττώματα το επόμενο βήμα της διατριβής ήταν η μελέτη 

της παραγωγής και του ρόλου του νευροπεπτιδίου CRH στη φυσιολογία των 

φαιοχρωμοκυττωμάτων. 
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ΙΙΙ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΥΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΙΝΗΣ (CRH) 

ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΩΜΙΟΦΙΛΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΥΕΛΟΥ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΕΠΙΜΥΟΣ ΚΑΙ 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΡC12 ΚΑΙ ΚΑΤ45  

 

 

ΙΙΙ. Α. Τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων επίμυος και τα 

νεοπλασματικά κύτταρα PC12 και ΚΑΤ45 παράγουν ανοσοαντιδρόν CRH 

 

 Ανοσοδραστικό CRH ήταν ανιχνεύσιμο στα θρεπτικά υλικά και στα κυτταρικά εκχυλίσματα 

τόσο των φυσιολογικών όσο και των κυττάρων PC12. Το σχήμα 28 παριστάνει τη βασική έκλυση 

του CRH μετρημένη με ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό στο θρεπτικό υλικό για χρονικό διάστημα 

48 ωρών σε δείγματα που συλλέχθηκαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε θρεπτικά υλικά από τα οποία είχαν απομακρυνθεί οι οροί αλλά είχαν 

εμπλουτιστεί με αλβουμίνη ορού βοός. Η κάτω καμπύλη παριστάνει την έκλυση του CRH από 

κύτταρα PC12 που βρισκόταν σε αρχικά στάδια ανακαλλιεργειών (5 ή 6) και όπως παρατηρείται η 

ποσότητα του πεπτιδίου είναι μικρότερη συγκριτικά με την αντίστοιχη η οποία εκλύεται από τα 

φυσιολογικά κύτταρα. 
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Ó÷Þìá 28. ÂáóéêÞ Ýêëõóç ôïõ CRH áðü ôá öõóéïëïãéêÜ ÷ñùìéüöéëá êýôôáñá ìõåëïý åðéíåöñéäßùí êáé ôá 
êýôôáñá PC12. 

 

 Παρατηρήθηκε όμως ότι ο ρυθμός έκκρισης του ανοσοδραστικού πεπτιδίου αυξάνεται σε  

μεγαλύτερα στάδια ανακαλλιεργειών όπως φαίνεται στο σχήμα 38 όπου τα κύτταρα βρίσκοταν σε 

στάδιο ανακαλλιέργειας 17 και παρουσιάζεται τρεις με τέσσερεις φορές αυξημένη συγκριτικά με 
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εκείνη που ανιχνεύεται στα φυσιολογικά. Η φυσιολογική σημασία της θετικής συσχέτισης μεταξύ 

του αριθμού passage των κυττάρων PC12 και της ικανότητας τους να παράγουν CRH δεν είναι 

σαφής, φαίνεται όμως ότι σχετίζεται με την κατάσταση διαφοροποίησης τους υπόθεση που 

υποστηρίζεται από τα δεδομένα που προέκυψαν από την επίδραση με τον νευρικό αυξητικό 

παράγοντα. Στο σχήμα 28 επίσης φαίνεται ότι η αλλαγή του θρεπτικού υλικού των κυττάρων 

διεγείρει την παραγωγή του CRH η οποία φτάνει στο μέγιστο στο χρονικό διάστημα μεταξύ 6-12 

ώρες. Στη συνέχεια είτε ελαττώνεται ελαφρώς, φθάνοντας σε μια σταθερή κατάσταση στα 

φυσιολογικά κύτταρα ή ελαττώνεται ακόμα περισσότερο στα  PC12 φτάνοντας σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα. Το δεύτερο γεγονός είναι ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο που έχει περιγραφεί για αρκετά 

νεοπλασματικά κύτταρα συμπεριλαμβανομένων και των φαιοχρωμοκυττωμάτων. Το γεγονός αυτό 

θα μπορούσε να εξηγηθεί με την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων πρωτεασών από τα καρκινικά 

κύτταρα. Για να αποφευχθεί αυτή ακριβώς η καταστροφή του πεπτιδίου στα πειράματα (όσο αυτό 

ήταν δυνατό) που χορηγήθηκε συνθετικό CRH προστέθηκε στο θρεπτικό υλικό καλλιέργειας 

αναστολέας των πρωτεασών (απροτινίνη). 

 Ανοσοδραστικό CRH μπορούσε να ανιχνευτεί επίσης στα θρεπτικά υλικά και στα κυτταρικά 

εκχυλίσματα των κυττάρων ΚΑΤ45. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θρεπτικό υλικό από το 

οποίο είχε απομακρυνθεί ο ορός αλλά είχε εμπλουτιστεί με αλβουμίνη ορού βοός, για χρονικό 

διάστημα 48 ωρών σε δείγματα που συλλέχθηκαν ανά τακτά διαστήματα. Η ποσότητα του CRH 

που εκκρίνεται από τα κύτταρα διατηρείται σε σχετικά σταθερά επίπεδα τις πρώτες ώρες μέτρησης 

ενώ μετά τις 36 ώρες η ποσότητα του στο θρεπτικό υλικό καλλιέργειας αυξάνεται σημαντικά 

γεγονός που πιθανότατα υποδηλώνει συσσώρευση του πεπτιδίου στο μέσο καλλιέργειας. Πάντως 

και στα κύτταρα αυτά στα πειράματα που χορηγήθηκε συνθετικό CRH προστέθηκε στο θρεπτικό 

υλικό καλλιέργειας αναστολέας των πρωτεασών (απροτινίνη) για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα 

του μορίου. 
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 Ó÷Þìá 29. ÂáóéêÞ Ýêëõóç ôïõ CRH áðü ôá êýôôáñá ÊÁÔ45 

 

 

ΙΙΙ.Β. Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός του ανοσοαντιδρώντος πεπτιδίου που παράγεται από 

τα κύτταρα PC12 και ΚΑΤ45  

 

 Με χρωματογραφία στήλης μοριακής διήθησης διαπιστώθηκε ότι το πεπτίδιο που παράγεται 

από τα PC12 στο θρεπτικό υλικό έχει μοριακό βάρος παρόμοιο ή ταυτόσημο με αυτό του 

συνθετικού CRH επίμυος (σχήμα 30). Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν με υγρή 

χρωματογραφία υψηλής απόδοσης στην οποία χρησιμοποιήθηκε αυξανόμενη κλίση 

συγκεντρώσεων με ακετονιτρίλιο (υποδηλώνεται στο σχήμα 31 με τη στικτή γραμμή) και με 

σταθερή ποσότητα τριφθοροοξεικού οξέος (0.1%). Ο χρόνος έκλουσης του πεπτιδίου είναι 

ταυτόσημος με το χρόνο στον οποίο εκλούεται το συνθετικό πεπτίδιο, (δεύτερη  κορυφή στο σχήμα 

31) ενώ η πρώτη κορυφή δείχνει την οξειδωμένη μορφή {Met(o) CRH} η οποία προκύπτει από τη 

διαδικασία της εκχύλισης από το θρεπτικό υλικό των κυττάρων. 
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 Ó÷Þìá 30. ×ñùìáôïãñáößá ìïñéáêÞò äéÞèçóçò óôï èñåðôéêü õëéêü ôùí êõôôÜñùí PC12
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Ó÷Þìá 31.  ÕãñÞ ÷ñùìáôïãñáößá õøçëÞò áðüäïóçò óôï èñåðôéêü õëéêü ôùí êõôôÜñùí PC12
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 Η χρωματογραφική ανάλυση του πεπτιδίου στα  κύτταρα ΚΑΤ45  (χρωματογραφία στήλης 

μοριακής διήθησης και υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης) έδωσε παρόμοια αποτελέσματα, 

αποδεικνύοντας ότι το CRH που παράγεται από τα ΚΑΤ45 στο θρεπτικό υλικό έχει μοριακό βάρος 

παρόμοιο ή ταυτόσημο με αυτό του συνθετικού ανθρώπινου CRH (σχήμαta 32, 33). Ο χρόνος 

έκλουσης του πεπτιδίου είναι ταυτόσημος με το χρόνο στον οποίο εκλούεται το συνθετικό πεπτίδιο, 

(δεύτερη κορυφή στο σχήμα 33) ενώ και σε αυτήν την  περίπτωση η πρώτη (είναι και η 

μεγαλύτερη) κορυφή δείχνει την οξειδωμένη μορφή {Met(o) CRH} η οποία προκύπτει από τη 

διαδικασία της εκχύλισης από το θρεπτικό υλικό και η οποία φαίνεται να υπερτερεί σε ποσότητα 

15 18 21 24 27 30

0

20

40

60

80

100

120

140
CRH

pg
 IR

-C
R

H
/σ
ω
λη
νά
ρι
ο

Αριθμός κλάσματος

 Ó÷Þìá 32. ×ñùìáôïãñáößá ìïñéáêÞò äéÞèçóçò óôï èñåðôéêü õëéêü ôùí êõôôÜñùí ÊÁÔ45 
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Ó÷Þìá 33. ÕãñÞ ÷ñùìáôïãñáößá õøçëÞò áðüäïóçò óôï èñåðôéêü õëéêü ôùí 
êõôôÜñùí KAT45 

 

 

 Το mRNA του CRH ανιχνεύτηκε με Northern blot υβριδοποίηση και στις δύο κυτταρικές 

σειρές που χρησιμοποιήσαμε και βρέθηκε να είναι ταυτόσημο με αυτό που ανιχνεύεται στον 

ανθρώπινο πλακούντα. 

 

ΙΙΙ.Γ. Ρύθμιση της παραγωγής του CRH από τους τρεις τύπους κυττάρων 

 

ΙΙΙ.Γ.(α) Επίδραση εκπολωτικών συγκεντρώσεων KCl 

 

 Το επόμενο σχήμα (34) δείχνει την επίδραση 56 mΜ KCl στην παραγωγή ανοσοδραστικού 

CRH (IR-CRH) από τα PC12. Η μεγαλύτερη επίδραση εμφανίστηκε μετά από επώαση για 20 

λεπτά φτάνοντας σε επίπεδα περίπου μιας τάξης μεγέθους συγκρινόμενα με τα κύτταρα αναφοράς 

(από 18.6+3 μέχρι 138+1, n=12). Παρόμοια αποτελέσματα λάβαμε απότην επίδραση των ίδιων 

δόσεων KCl στα φυσιολογικά κύτταρα. 
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Ó÷Þìá 34. Åðßäñáóç åêðïëùôéêþí óõãêåíôñþóåùí ÊCl óôçí Ýêëõóç ôïõ CRH áðü ôá êýôôáñá PC12. Ôá 
áðïôåëÝóìáôá åêöñÜæïíôáé óå åêáôïóôéáßá äéáöïñÜ óå ó÷Ýóç ìå ôá êýôôáñá áíáöïñÜò. 

 

 Η μεγαλύτερη επίδραση στα αντίστοιχα πειράματα  στα ΚΑΤ45 εμφανίστηκε μετά από 

επώαση για 20 λεπτά όπου η ποσότητα του CRH που απελευθερώθηκε από τα κύτταρα 

τριπλασιάστηκε περίπου, φαινόμενο που διατηρείται και στα 30 λεπτά, ενώ δεν υπάρχει καμία 

στατιστικώς σημαντική διαφορά σε μεγαλύτερους χρόνους επώασης (σχήμα 35). 
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Ó÷Þìá 35. Åðßäñáóç åêðïëùôéêþí óõãêåíôñþóåùí ÊCl óôçí Ýêëõóç ôïõ CRH áðü ôá êýôôáñá KAT45. 
Ôá áðïôåëÝóìáôá åêöñÜæïíôáé óå pg CRH/ mg ïëéêÞò ðñùôåúíçò. 
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β) Επίδραση του χολινεργικού αγωνιστή νικοτίνη 

 

 Το σχήμα 36 δείχνει την επίδραση της νικοτίνης στην απελευθέρωση του IR-CRH από τα 

φυσιολογικά (επάνω καμπύλη) και τα κύτταρα PC12 (κάτω καμπύλη). Η νικοτίνη διέγειρε την 

παραγωγή του πεπτιδίου και στους δύο τύπους κυττάρων κατά χρόνο-και δοσοεξαρτώμενο τρόπο. 

Η δράση της νικοτίνης φαίνεται να αφορά την έκλυση και όχι τη σύνθεση του πεπτιδίου αφού 

στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα φάνηκαν άμεσα, με 30 λεπτά επώαση με τον αγωνιστή, ενώ 

δεν υπήρχε καμία επίδραση σε μεγαλύτερους χρόνους δηλαδή σε διαστήματα ωρών. 
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Ó÷Þìá 36. Åðßäñáóç ôçò íéêïôßíçò óôçí Ýêëõóç ôïõ CRH áðü ôá öõóéïëïãéêÜ ÷ñùìéüöéëá êýôôáñá 
ìõåëïý åðéíåöñéäßùí êáé ôá PC12. 

 

 Η νικοτίνη διέγειρε την παραγωγή του πεπτιδίου κατά χρόνο-και δοσοεξαρτώμενο τρόπο 

από τα  κύτταρα ΚΑΤ45  επίσης. Η δράση της νικοτίνης φαίνεται να πραγματοποιείται και σε αυτήν 

την περίπτωση στην έκλυση και όχι στη σύνθεση του πεπτιδίου αφού στατιστικώς σημαντικά 

αποτελέσματα φάνηκαν άμεσα, μετά από 40 λεπτά επώασης με τον αγωνιστή χωρίς να υπάρχει 

καμία επίδραση σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (σχήμα 37). 
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Ó÷Þìá 37. Åðßäñáóç ôçò íéêïôßíçò óôçí Ýêëõóç ôïõ CRH áðü ôá  êýôôáñá ÊÁÔ45 .

 

(γ) Επίδραση της ιντερλευκίνης 1β (IL-1β) στα τρία κυτταρικά μοντέλα 

 

 Είναι γνωστό από βιβλιογραφικά δεδομένα ότι η IL-1β διεγείρει τη σύνθεση του CRH στα 

μικροκύτταρα του παρακοιλιακού πυρήνα του υποθαλάμου (Naito Y et al.). Προκείμενου να 

εξετάσουμε αν ο παράγοντας αυτός έχει παρόμοια επίδραση στο μυελό των επινεφριδίων 

επωάσαμε τα φυσιολογικά και τα Κύτταρα PC12 με IL-1β 40 ng/ml θρεπτικού υλικού και μετρήσαμε 

το ανοσοδραστικό πεπτίδιο που εκκρίνεται μετά από 36 ώρες. Όπως φαίνεται στο σχήμα 38 η IL-

1β αύξησε την ποσότητα του πεπτιδίου και στα δύο είδη κυττάρων συγκριτικά με τα κύτταρα 

αναφοράς. Το επαγωγικό αποτέλεσμα της ιντερλευκίνης χρειάστηκε 36 ώρες για να εμφανιστεί 

(ενώ δεν υπήρχε καμία δράση σε μικρότερους χρόνους) γεγονός που υποδηλώνει πιθανή 

επίδραση της τελευταίας στη σύνθεση παρά στην έκκριση του πεπτιδίου. 
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Ó÷Þìá 38. Åðßäñáóç ôçò éíôåñëåõêßíçò IL-1â óôçí Ýêëõóç ôïõ CRH áðü ôá öõóéïëïãéêÜ ÷ñùìéüöéëá 
êáé ôá êýôôáñá PC12. 

  

 H επαγωγική επίδραση της IL-1β  στα  κύτταρα ΚΑΤ45  εμφανίστηκε  με επώαση με  

10 ng/ml θρεπτικού υλικού (σχημα 40) μετά από 24 ώρες (ενώ δεν υπήρχε καμία δράση σε 

μικρότερους χρόνους), γεγονός που συμφωνεί με τα αποτελέσματα από τους άλλους δύο τύπους 

κυττάρων για πιθανή επίδραση περισσότερο στη σύνθεση παρά στην έκκριση του πεπτιδίου. 
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 Ó÷Þìá 39. Åðßäñáóç ôçò éíôåñëåõêßíçò IL-1â óôçí Ýêëõóç ôïõ CRH áðü ôá êýôôáñá KAT45. 
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δ) Τα γλυκοκορτικοειδή επάγουν την παραγωγή του CRH από τα  κύτταρα ΚΑΤ45  

 

 Τα γλυκοκορτικοειδή, ως γνωστόν, ασκούν ανασταλτική επίδραση στην έκλυση του CRH 

από τον παρακοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου φαινόμενο που αποδίδεται σε μηχανισμό 

αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης. Παρόλα αυτά στην περιφέρεια και σε διάφορους ιστούς που 

παράγουν το πεπτίδιο η δράση των γλυκοκορτικοειδών δεν είναι η ίδια, ενώ στην περίπτωση του 

πλακουντιακού CRH (Robinson et al. 1988) παρατηρείται επαγωγή της σύνθεης και της έκλυσης 

μετά από επώαση με τα παραπάνω. Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδρασή τους στο δικό μας 

σύστημα τα κύτταρα καλιεργήθηκαν για 1, 3 και 5 ημέρες παρουσία του συνθετικού 

γλυκοκορτικοειδές δεξαμεθαζόνη. Όπως φαίνεται στο σχήμα 40 η δεξαμεθαζόνη σε δόση 1000 nM 

δεν είχε καμία επίδραση στην παραγωγή του πεπτιδίου την πρώτη και τρίτη ημέρα, ενώ η 

τελευταία αυξήθηκε σημαντικά κατά την πέπτη ημέρα καλλιέργειας. Το φαινόμενο αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι τα γλυκοκορτικοειδή επιδρουν στο μυελό των επινεφριδίων τουλάχιστον στα 

φαιοχρωμοκυττώματα επάγοντας τη σύνθεση και την έκλυση του CRH. 

0 1 2 3 4 5 6
0

5

10

15

20

25

30

Δε
ξα
με
θα
ζό
νη

co
nt

ro
l

a

a

*

*

IR
-C

R
H

 (p
g/

m
g 
ολ
ικ
ής

 π
ρω

τε
ϊν
ης

)

Ημέρες έκθεσης

 
Ó÷Þìá 40. Åðßäñáóç ôçò äå÷áìåèáæüíçò óôçí ðáñáãùãÞ ôïõ CRH áðü ôá êýôôáñá KAT45. 

 

 

 

 

 

ε) Επίδραση του νευρικού αυξητικού παράγοντα (NGF) στην έκλυση του CRH από τα 

κύτταρα PC12 και ΚΑΤ45  
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 Όπως αναμενόταν έκθεση των κυττάρων PC12 για μία εβδομάδα σε 25 ng/mL 7S NGF είχε 

ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των κυττάρων προς κύτταρα τα οποία παρουσιάζουν 

χαρακτήρες νευρικού κυττάρου χημικά και μικροσκοπικά. Επιπροσθέτως, τα διαφοροποιημένα 

κύτταρα παρουσίασαν μία εντυπωσιακή αύξηση στην ικανότητα να παράγουν CRH και 

κατεχολαμίνες. Το σχήμα 41 δείχνει το ρυθμό αύξησης της συγκέντρωσης του CRH στο θρεπτικό 

υλικό που φθάνει περίπου τις 30 φορές συγκριτικά πάντα με τα κύτταρα αναφοράς (κύτταρα τα 

οποία καλλιεργήθηκαν παράλληλα απουσία NGF). Η συγκέντρωση του πεπτιδίου στο θρεπτικό 

υλικό έχει εκφραστεί ανά mg ολικής κυτταρικής πρωτεϊνης για να αποφευχθεί πιθανό λάθος 

οφειλόμενο στην επίδραση του  NGF στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. 
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 Ó÷Þìá 41. Åðßäñáóç ôïõ NGF óôçí Ýêëõóç ôïõ CRH áðü ôá êýôôáñá PC12.

  

 

 Έχει βρεθεί από άλλους ερευνητές ότι η καλλιέργεια κυττάρων πρωτογενούς καλλιέργειας 

ανθρώπινου φαιοχρωμοκυττώματος παρουσία του NGF έχει ως αποτέλεσμα την επαγωγή του 

mRNA του CRH (Liu J et al. 1994). Προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει παρόμοια επίδραση 

στα  κύτταρα ΚΑΤ45, τα τελευταία καλλιεργήθηκαν για μία εβδομάδα με 25 ng/mL 7S NGF και 

μετρήθηκε το ανοσοδραστικό πεπτίδιο στα υπερκείμενα των καλλιεργειών. Στο σχήμα 42 φαίνεται 

ότι ο νευρικός αυξητικός παράγοντας αύξησε την παραγωγή του CRH μετά τις 12 ώρες φτάνοντας 

σε τετραπλασιασμό της ποσότητας στις 48 ώρες αποτέλεσμα που συμφωνεί με τη μελέτη που 

προαναφέρθηκε όπου ο ίδιος παράγοντας είχε αυξήσει το mRNA του πεπτιδίου περίπου επτά 

φορές. Παρόλα αυτά τα κύτταρα δεν παρουσίασαν καμία διαφορά στην έκλυση των κατεχολαμινών 

η οποία περέμεινε στα ίδια επίπεδα που ήδη αναφέρθηκαν. Η συγκέντρωση του πεπτιδίου στο 

θρεπτικό υλικό έχει εκφραστεί με τον ίδιο τρόπο που εκφράστηκε στα κύτταρα PC12. 
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 Ó÷Þìá 42. Åðßäñáóç ôïõ NGF óôçí Ýêëõóç ôïõ CRH áðü ôá êýôôáñá
KAT45. 

 

 

Συνοπτικά τα αποτελέσματα μας από τη μελέτη της παραγωγής και ρύθμισης του CRH στα 

φαιοχρωμοκυττώματα και στα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα επίμυος έδειξαν ότι: 

(α) Το νευροπεπτίδιο CRH παράγεται από τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα επίμυος, τα 

κύτταρα PC12 φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος και τα κύτταρα ΚΑΤ45 ανθρώπινου 

φαιοχρωμοκυττώματος. Το μοριακό βάρος του πεπτιδίου που παράγεται από τα 

νεοπλασματικά κύτταρα είναι όμοιο με αυτό του συνθετικού πεπτιδίου όπως διαπιστώθηκε με 

χρωματογραφία μοριακής διήθησης και υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης. 

(β) Το ποσό του ανοσοδραστικού CRH που παράγεται από τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα 

κύτταρα μυελού επινεφριδίων επίμυος, τα κύτταρα PC12 και ΚΑΤ45 είναι παραπλήσιο. 

Επίδραση με διάφορους παράγοντες (KCl και νικοτίνη) και στα τρία κυτταρικά μοντέλα είχε 

ως αποτέλεσμα την ίδια ή παρόμοια απόκριση 

(γ) Η IL-1β αύξησε το ποσό του CRH που συντίθεται και από τα τρία είδη κυττάρων 

αποτέλεσμα που συμφωνεί με τα αποτελέσματα της IL-1β στον υποθαλαμικό CRH και δείχνει 

ότι τα φαιοχρωμοκυττώματα διατηρούν τη φυσιολογική απόκριση των χρωμιόφιλων κυττάρων 

του μυελού των επινεφριδίων στην IL-1. 

(δ) Η δεξαμεθαζόνη αύξησε την παραγωγή του CRH από τα κύτταρα ΚΑΤ45 την πέμπτη 

ημέρα καλλιέργειας, γεγονός που δείχνει ότι η ρύθμιση του CRH από τα γλυκοκορτικοειδή 

είναι διαφορετική με αυτή στον υποθάλαμο και όμοια με αυτή στον πλακούντα. 

(ε) Ο νευρικός αυξητικός παράγοντας NGF αύξησε το ποσό του ανοσοδραστικού πεπτιδίου που 

παράγεται από τα κύτταρα PC12 και ΚΑΤ45. 
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 Προκειμένου να διαπιστωθεί αν το τοπικά παραγόμενο CRH παίζει κάποιο ρόλο στα 

φαιοχρωμοκυττώματα πραγματοποιήθηκαν πειράματα επίδρασης του CRH σε διάφορες 

φυσιολογικές παραμέτρους τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙV. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ CRH ΣΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΩΜΙOΦΙΛΑ ΚΥΤΤAΡΑ ΕΠIΜΥΟΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ PC12 ΚΑΙ ΚΑΤ45 

 

 

(α) Ανίχνευση ειδικών θέσεων δέσμευσης (υποδοχέων) για το πεπτίδιο στα  κύτταρα ΚΑΤ45 

. 
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 Ήδη από το 1986 είναι γνωστό ότι ο μυελός των επινεφριδίων των πρωτευόντων διαθέτει 

ειδικούς υποδοχείς  για το CRH (Udelsman et al. 1986). Παρόμοιa δεδομένα έχουν αναφερθεί και 

από άλλους ερευνητές για την ύπαρξη ειδικών θέσεων δέσμευσης τόσο σε φυσιολογικό μυελό 

επινεφριδίων όσο και στα φαιοχρωμοκυττώματα. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που εξετάστηκε στα  

κύτταρα ΚΑΤ45  είναι η παρουσία ή όχι ειδικών θέσεων δέσμευσης για το πεπτίδιο προκειμένου να 

διπαπιστωθεί αν τυχόν τοπικές δράσεις του CRH πραγματοποιούνται μέσω ειδικών υποδοχέων. 

Το σχήμα 43 δείχνει την καμπύλη δέσμευσης συνθετικού ανθρώπινου CRH σε μεμβρανικά 

παρασκευάσματα από τα  κύτταρα ΚΑΤ45 .  
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 Ó÷Þìá 43. Káìðýëç äÝóìåõóçò áíèñþðéíïõ CRH óå ìåìâñáíéêÜ ðáñáóêåõÜóìáôá êõôôÜñùí ÊÁÔ45. 

 

 

(β) Επίδραση συνθετικού CRH στην έκκριση των κατεχολαμινών από τα φυσιολογικά 

χρωμιόφιλα κύτταρα επίμυος και τα νεοπλασματικά κύτταρα PC12 και ΚΑΤ45  

 

 Προκείμενου να διερευνηθεί πιθανός ρόλος του CRH στο μυελό των επινεφριδίων 

μελετήθηκε η επίδραση του τελευταίου στην έκκριση των κατεχολαμινών στους τρεις τύπους 

κυττάρων. Έκθεση των κυττάρων για σύντομο χρονικό διάστημα στο συνθετικό CRH δεν επέφερε 

καμία αλλαγή στο ρυθμό έκκρισης των κατεχολαμινών στα φυσιολογικά και στα κύτταρα PC12 

επίμυος. Τα ίδια αποτελέσματα ελήφθησαν από τα  κύτταρα ΚΑΤ45 .   
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Ó÷Þìá 44. ×ñïíïåîáñôþìåíç åðßäñáóç ôïõ CRH (1ìM) óôçí Ýêëõóç êáôå÷ïëáìéíþí  áðü ôá öõóéïëïãéêÜ 
÷ñùìéüöéëá êáé ôá êýôôáñá PC12. 

 

 

 Για να εμφανιστεί στατιστικώς σημαντική επίδραση χρειάστηκε επώαση τουλάχιστον 12 

ωρών με το συνθετικό πεπτίδιο, εύρημα που υποδεικνύει ότι το CRH επηρεάζει κυρίως τη σύνθεση 

παρά μηχανισμούς έκκρισης των κατεχολαμινών, υπόθεση η οποία έχει και προηγούμενα 

προταθεί.  

 Βασιζόμενοι σε αυτή τη διαπίστωση πραγματοποιήσαμε τα πειράματα δόσης-απόκρισης σε 

χρονικά διαστήματα άνω των 12 ωρών σε όλους τους τύπους κυττάρων παρουσία αναστολέα 

πρωτεασών για να αποφευχθεί πρωτεολυτική διάσπαση του μορίου. Το σχήμα 45 δείχνει την 

επίδραση διαφόρων συγκεντρώσεων CRH στην έκκριση επινεφρίνης από τα φυσιολογικά 

χρωμιόφιλα κύτταρα (επάνω γραφική παράσταση) και ντοπαμίνης από τα κύτταρα PC12 (κάτω 

γραφική παράσταση). Το διεγερτικό αποτέλεσμα του πεπτιδίου στις κατεχολαμίνες ήταν παρόμοιο 

και στους δύο τύπους κυττάρων και η μέση δραστική συγκέντρωση (EC50) φαίνεται να είναι 

περίπου 10nM. 
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Ó÷Þìá 45. Êáìðýëåò äüóçò-áðÜíôçóçò ôçò Ýêëõóçò êáôå÷ïëáìéíþí  áðü ôá öõóéïëïãéêÜ ÷ñùìéüöéëá êáé 
ôá êýôôáñá PC12 óå äéÜöïñåò äüóåéò CRH ìüíï ôïõ Þ ðáñïõóßá 10 ìÌ ahCRH. 

 

 Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η δράση του CRH πραγματοποιείται μέσω ειδικών για αυτό 

υποδοχέων τα κύτταρα επωάστηκαν με τις ίδιες συγκεντρώσεις του πεπτιδίου παρουσία σταθερής 

και μεγάλης συγκέντρωσης του ανταγωνιστή του, ahCRH σε 10-5 M. Το ahCRH εμπόδισε εντελώς 

την επαγωγική επίδραση του πεπτιδίου στα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα και μερικώς στα 

PC12 (στικτές καμπύλες και στις δύο γραφικές παραστάσεις στο σχήμα 45). Ο ανταγωνιστής δεν 

είχε καμία επίδραση στις κατεχολαμίνες  και στα δύο είδη κυττάρων όταν χορηγήθηκε μόνος του. 

 Προκείμενου να διερευνηθεί αν το CRH κατέχει παρόμοιο ρόλο στην έκκριση των 

κατεχολαμινών από τα ανθρώπινα φαιοχρωμοκυττώματα μελετήθηκε η επίδραση του τελευταίου 

σε διάφορα χρονικά διαστήματα και στα  κύτταρα ΚΑΤ45 . Για να εμφανιστεί η στατιστικώς 

σημαντική επίδραση χρειάστηκε και στην περίπτωση αυτή, επώαση, τουλάχιστον 12 ωρών με το 

πεπτίδιο. Τα πειράματα δόσης-απόκρισης πραγματοποιήθηκαν στους ίδιους χρόνους με αυτούς 

των φυσιολογικών και των κυττάρων PC12 επίμυος. Το σχήμα 46 δείχνει την επίδραση διαφόρων 

συγκεντρώσεων CRH (επάνω καμπύλη) και διαφόρων συγκεντρώσεων CRH παρουσία σταθερής 

συγκέντρωσης αhCRH 10-5 M.  (κάτω καμπύλη) στην έκκριση νορεπινεφρίνης.  Το επαγωγικό 

αποτέλεσμα του πεπτιδίου στις κατεχολαμίνες φαίνεται ότι ήταν δοσοεξαρτώμενο με μέση 

δραστική συγκέντρωση (EC50) να είναι περίπου 10nM. Αντίθετα το αhCRH εμπόδισε εντελώς την 

επαγωγική επίδραση του πεπτιδίου ενώ το ίδιο δεν είχε καμία επίδραση στις κατεχολαμίνες όταν 

χορηγήθηκε μόνος του. 
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 Ó÷Þìá 46. Êáìðýëåò äüóçò-áðÜíôçóçò ôçò Ýêëõóçò êáôå÷ïëáìéíþí  áðü ôá êýôôáñá KAT45 óå 
äéÜöïñåò äüóåéò CRH ìüíï ôïõ Þ ðáñïõóßá 10 ìÌ ahCRH. 

 

 

 

(δ) Επίδραση του CRH στην έκκριση ντοπαμίνης από διαφοροποιημένα με NGF κύτταρα 

PC12 

 

 Όπως είναι γνωστό η διαφοροποίηση των κυττάρων PC12 προς κύτταρα με νευρικό 

φαινότυπο μετά από επώαση για μία εβδομάδα με 25 ng/ml NGF έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 

των κατεχολαμινών που παράγονται. Η ποσότητα της ντοπαμίνης που μετρήθηκε από τα 

διαφοροποιημένα κύτταρα ήταν περίπου 10 φορές μεγαλύτερη συγκριτικά με τα κύτταρα αναφοράς 

(κύτταρα τα οποία εκτέθηκαν μόνο στο μέσο διάλυσης του παράγοντα). Η παρατηρούμενη αύξηση 

της ντοπαμίνης εμποδίστηκε πλήρως μετά από επώαση των κυττάρων με τον ανταγωνιστή του 

CRH σε συγκέντρωση 1000 nM (σχήμα 47). To αποτέλεσμα αυτό δείχνει πιθανόν ότι το ενδογενές 

CRH μεσολαβεί στο φαινόμενο αυτό. Το συνθετικό CRH δεν είχε καμία επίδραση στις 

κατεχολαμίνες που παράγονται από τα διαφοροποιημένα κύτταρα γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί 

με την υπόθεση ότι οι υποδοχείς των κυττάρων ήταν ήδη κατειλειμμενοι από το ενδογενές πεπτίδο 

και  πιθανότατα αποευαισθητοποιημένοι. Η χρόνια επίδραση του NGF στα  κύτταρα ΚΑΤ45  δεν 

είχε κανένα αποτέλεσμα στο ποσό της νορεπινεφρίνης που εκκρίνεται από αυτά.  
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 Ó÷Þìá 47. Åðßäñáóç ôïõ ahCRH óôçí Ýêëõóç íôïðáìßíçò áðü äéáöïñoðïéçìÝíá ìå NGF  êýôôáñá PC12. 

 

 

(ε) Παραγωγή ανοσοδραστικής β-ενδορφίνης και ανοσοδραστικής κορτικοτροπίνης (ACTH) 

από τα  κύτταρα ΚΑΤ45  και μέλετη της επίδρασης του CRH στο ρυθμό έκλυσής τους  

 

 Στο σχήμα 48 φαίνεται η βασική έκλυση της β-ενδορφίνης και της κορτικοτροπίνης από τα  

κύτταρα ΚΑΤ45 . Στα πειράματα αυτά τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν με θρεπτικό υλικό απουσία ορού 

και συλλέχθηκαν τα υπερκείμενα των καλλιεργειών σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Όπως 

φαίνεται η ποσότητα της β-ενδορφίνης διατηρείται σε σταθερά επίπεδα τις πρώτες 9 ώρες ενώ 

μετά τις 24 ώρες ανεβαίνει σχεδόν στο διπλάσιο συγκριτικά με τις 9 ώρες. Αντίθετα η ποσότητα της 

ACTH που μετρήθηκε τις πρώτες  ώρες βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα ανίχνευσης ενώ μετά 

τις 24 ώρες το πεπτίδο δεν μπορεί να ανιχνευτεί στο υλικό καλλιέργειας πιθανότατα λόγω 

πρωτεολυτικής  διάσπασης του μορίου. Στο ένθετο σχήμα φαίνεται η επίδραση εκπολωτικών 

συγκεντρώσεων KCl στην απελευθέρωση της ACTH. Όπως φαίνεται από το σχήμα επίδραση για 

15 λεπτά είχε ως αποτέλεσμα το διπλασιασμό της απελευθερούμενης ACTH ενώ μετά τα 25 λεπτά 

δεν υπήρχε καμία επίδραση (φαινόμενο που ήταν αναμενόμενο αφού πρόκειται για εκπόλωση). 
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Ó÷Þìá 48. ÂáóéêÞ Ýêëõóç ACTH êáé â-åíäïñößíçò áðü ôá êýôôáñá KAT45. ¸íèåôï: Åðßäñáóç 
åêðïëùôéêþí óõãêåíôñþóåùí KCl óôçí Ýêëõóç ACTH áðü ôá êýôôáñá ÊAT45.  

 

 

 

Το CRH aυξάνει την έκκριση της β-ενδορφίνης και της ACTH από τα  κύτταρα ΚΑΤ45  

 

  Στο σχήμα 49 φαίνεται η επίδραση διαφόρων συγκεντρώσεων CRH παραγωγή των δύο 

πεπτιδίων από τα  κύτταρα ΚΑΤ45 . Η δράση του CRH στα δύο πεπτίδια φαίνεται να είναι 

δοσοεξαρτώμενη αφού οι μετρήσεις των πεπτιδίων έδειξαν ότι συγκεντρώσεις των τάξεων 100 και 

10 nM είχαν παρόμοια επίδραση ενώ δόσεις της τάξης του 1 και 0.1 nM δεν είχαν καμία επίδραση 

συγκριτικά πάντα με τα κύτταρα αναφοράς (κύτταρα control) τα οποία είχαν εκτεθεί μόνο στο μέσο 

διάλυσης του συνθετικού CRH. Τα πειράματα δόσης-απόκρισης πραγματοποιήθηκαν μετά από 

επώαση για 12 ώρες με το CRH χρόνος στον οποίο είχε εμφανιστεί η μεγαλύτερη επίδραση στην 

καμπύλη χρόνου-εξάρτησης για τη β-ενδορφίνη. 
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Ó÷Þìá 49. Êáìðýëåò äüóçò-áðüêñéóçò ôçò Ýêëõóçò ACTH êáé â-åíäïñößíçò  áðü ôá  êýôôáñá ÊÁÔ45 
óå äéÜöïñåò äüóåéò CRH.  

 

 

(στ) Το CRH καταστέλει το ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων ΚΑΤ45 

 

 Έχει αναφερθεί πρόσφατα ότι το ανθρώπινο CRH ελαττώνει το ρυθμό πολλαπλασιασμού 

των AtT-20 κυττάρων κατά δοσεξαρτώμενο τρόπο (Melzig 1994). Προκειμένου να διαπιστωθεί αν 

υπάρχει παρόμοια επίδραση στα κύτταρα KAT45, αυτά καλλιεργήθηκαν σε τρυβλία 96 οπών με 

επίπεδο πυθμένα και μετρήθηκε ο ρυθμός πολλαπλασιασμού τους με τη μέθοδο του μεταβολισμού 

του ΜΤΤ. Στα πειράματα αυτά διατηρήθηκε στο θρεπτικό υλικό η παρουσία του ορού για να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κατάσταση των κυττάρων. H επίδραση στα κύτταρα με 100 nM CRH 

είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση του ρυθμού πολλαπλασιασμού των κυττάρων μετά την τέταρτη 

ημέρα καλλιέργειας (σχήμα 50). Το γεγονός της καθυστερημένης εμφάνισης της δράσης του 

πεπτιδίου πιθανότατα υποδηλώνει τη μεσολάβηση της επαγωγής των οπιοειδών πεπτιδίων τα 

οποία δρούν ανασταλτικά στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων φαινόμενο το οποίο έχει 

δειχθεί προηγουμένως. 
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 Ó÷Þìá 50. Åðßäñáóç ôïõ CRH (0.1ìÌ) óôï ñõèìü ðïëëáðëáóéáóìïý ôùí êõôôÜñùí ÊÁÔ45.

 

Συνοπτικά τα αποτελέσματά μας από τη μελέτη της επίδρασης του CRH στα κυτταρικά 

μοντέλα έδειξαν ότι: 

(α) Το CRH αύξησε το ποσό των κατεχολαμινών που παράγεται και από τους τρεις τύπους 

κυττάρων που μελετήθηκαν. Η δράση του πεπτιδίου φαίνεται ότι μεσολαβείται από ειδικούς 

υποδοχείς αφού ο ειδικός ανταγωνιστής του πεπτιδίου ahCRH εμπόδισε το επαγωγικό 

φαινόμενο. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε με μελέτες δέσμευσης ραδιενεργού CRH που 

πραγματοποιήθηκαν σε μεμβρανικά παρασκευάσματα από τα κύτταρα ΚΑΤ45 οι οποίες 

έδειξαν να υπάρχει ειδική δέσμευση του ανθρώπινου CRH. 

(β) Συνθετικό CRH δεν είχε καμία επίδραση στην έκλυση των κατεχολαμινών από τα κύτταρα 

PC12. Αντίθετα το ahCRH ελάττωσε το ποσό των κατεχολαμινών από τα διαφοροποιημένα 

κύτταρα PC12 στα φυσιολογικά επίπεδα. 

(γ) Συνθετικό CRH αύξησε την παραγωγή της ACTH και της β-ενδορφίνης από τα κύτταρα 

ΚΑΤ45 κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο. 

(δ) Συνθετικό CRH ελάττωσε το ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων ΚΑΤ45 μετά από 

καλλιέργεια για τρεις ημέρες. 

Είναι γνωστό ότι οι ιντερλευκίνες-1 και -6 αλληλεπιδρούν με το CRH στο κεντρικό νευρικό σύστημα 

(η αντίστοιχη βιβλιογραφία υπάρχει στην εισαγωγή) με αμφίδρομο τρόπο. Επίσης υπάρχουν 

σαφείς ενδείξεις ότι η IL-1β επάγει την έκλυση των κατεχολαμινών στο κεντρικό και περιφερικό 

νευρικό σύστημα. Προκειμένου λοιπόν να διαπιστωθεί ο ρόλος των ιντερλευκινών αυτών στα 

φαιοχρωμοκυττώματα τα επόμενα στάδια της μελέτης μας ήταν η παραγωγή και δράση των IL-1β 

και IL-6 στα κύτταρα ΚΑΤ45. 
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V. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΩΝ IL-1Β ΚΑΙ IL-6 ΑΠΟ ΤΑ  ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΤ45  

 

(a) Τα  κύτταρα ΚΑΤ45  παράγουν ιντερλευκίνη IL-1β 

 

 Είναι γνωστό από βιβλιογραφικά δεδομένα ότι ο μυελός επινεφριδίων επίμυος και τα 

κύτταρα PC12 εκφράζουν το mRNA της ιντερλευκίνης IL-1β και παράγουν το τελικό προϊόν (Alheim 

et al 1991, Schultzberg et al. 1989). Προκειμένου να μελετήσουμε αν το ίδιο συμβαίνει και στα 

ανθρώπινα φαιοχρωμοκυττώματα χρησιμοποίησαμε την κυτταρική σειρά ΚΑΤ45 για τα αντίστοιχα 

πειράματα. Στο σχήμα 51 φαίνεται η έκλυση της IL-1β κάτω από βασικές συνθήκες. Στην 

περίπτωση αυτή τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 6 οπών, αλλάχτηκε το θρεπτικό υλικό μετά 

από δύο ημέρες, με νέο που δεν περιείχε ορό και συλλέχθηκαν δείγματα σε τακτά χρονικά 

διαστήματα για συνολικό χρόνο 36 ώρες. Όπως φαίνεται από την γραφική παράσταση η 

συγκέντρωση της IL-1β είναι σε χαμηλά επίπεδα τις πρώτες 6 ώρες ενώ από τις 12 ώρες και έπειτα 

ανεβαίνει και διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα. 
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 Ó÷Þìá 51. ÂáóéêÞ Ýêëõóç éíôåñëåõêßíçò-1â áðü ôá êýôôáñá ÊÁÔ45.

 

 

(β) Τα  κύτταρα ΚΑΤ45  παράγουν ιντερλευκίνη IL-6 

 

 Έχει αναφερθεί από προηγούμενους ερευνητές ότι τα ανθρώπινα φαιοχρωμοκυττώματα 

εκφράζουν το mRNA και παράγουν ιντερλευκίνη 6 (Gadient RA et al 1995, Suzuki K et al. 1991, 

Fukumoto S et al. 1991). Ο ρόλος της ιντερλευκίνης 6 στα ανθρώπινα φαιοχρωμοκυττώματα δεν 

έχει ακόμα διευκρινιστεί. Για να διαπιστωθεί αν τα  κύτταρα ΚΑΤ45  παράγουν IL-6 τα τελευταία 
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καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 12 οπών με θρεπτικό υλικό απουσία ορού και συλλέχθηκαν δείγματα 

σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία μετρήθηκαν με ELISA kit. Διαπιστώθηκε ότι η πόσοτητα της 

IL-6 διατηρείται σταθερή στα χρονικά διαστήματα από τρεις εως 36 ώρες (σχήμα 52). 
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 Ó÷Þìá 52. ÂáóéêÞ Ýêëõóç éíôåñëåõêßíçò-6 áðü ôá êýôôáñá ÊÁÔ45.

   

 

VI. Ρύθμιση της παραγωγής των ιντερλευκινών από τα  κύτταρα ΚΑΤ45  

 

(a) Το CRH αυξάνει την παραγωγή της IL-1β από τα  κύτταρα ΚΑΤ45  

 

 Το σχήμα 53 δείχνει την επίδραση 1μM CRH στην έκλυση της IL-1β σε διάφορα χρονικά 

διαστήματα. Όπως φαίνεται το CRH αύξησε την ποσότητα της IL-1β που παράγεται από τα 

κύτταρα μετά από επώαση για 24 ώρες, ενώ δεν υπήρχε καμία διαφορά σε μικρότερα χρονικά 

διαστήματα. Ο χρόνος 24 ώρες, όπως ήταν φυσικό, επιλέχτηκε για τα πειράματα δόσης απόκρισης 

στο πεπτίδιο. Στο σχήμα 54 που ακολουθεί φαίνεται ότι συγκεντρώσεις της τάξης των 1000, 100 

και 10 nM εμφάνισαν επαγωγικό αποτέλεσμα στην παραγωγή της ιντερλευκίνης ενώ σε 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα (επάνω καμπύλη). Επώαση για το 

ίδιο χρονικό διάστημα με διάφορες συγκεντρώσεις του ανταγωνιστή του CRH, ahCRH, είχε ως 

αποτέλεσμα τη μείωση κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο της παραγωγής της IL-1β. Συγκεκριμένα 

συγκεντρώσεις υψηλότερες από 10nM ελάττωσαν την παραγωγή της IL-1β ενώ χαμηλότερες δεν 

είχαν καμία επίδραση.  
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 Ó÷Þìá 53. Åðßäñáóç 1ìÌ CRH óôçí Ýêëõóç IL-1â áðü ôá  êýôôáñá ÊÁÔ45  óå äéÜöïñá ÷ñïíéêÜ 
äéáóôÞìáôá. 
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 Ó÷Þìá 54. Êáìðýëåò äüóçò-áðüêñéóçò ôçò ðáñáãùãÞò IL-1â áðü ôá êýôôáñá KÁÔ45 óôï CRH êáé óôï 
ahCRH. 

 

 

(β) Το CRH ελαττώνει την έκκριση και αυξάνει τη σύνθεση της IL-6 από τα  κύτταρα ΚΑΤ45   

 

 Για να διαπιστωθεί αν το CRH επιδρά στην παραγωγή της IL-6 από τα  κύτταρα ΚΑΤ45  

αυτά επωάστηκαν με το συνθετικό ανθρώπινο πεπτίδιο και συλλέχθηκαν δείγματα σε διάφορα 
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χρονικά διαστήματα από 4 εως 36 ώρες. Η επίδραση 1000 nM CRH είχε ως αποτέλεσμα να 

εμφανιστεί στατιστικώς σημαντική μείωση στις 4 και 6 ώρες στην ποσότητα της IL-6 και 

στατιστικώς σημαντική αύξηση σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στις 24 και 36 ώρες (στικτή 

γραμμή, σχήμα 55). Η δράση του πεπτιδίου στις 4 ώρες είναι δοσοεξαρτώμενη. Συγκεκριμένα 

συγκεντρώσεις της τάξης των 1000 και 100 nM μείωσαν την ποσότητα της IL-6 στο 50% περίπου 

της ποσότητας που παράγεται από τα κύτταρα αναφοράς ενώ ταυτόχρονη καλλιέργεια παρουσία 

του ανταγωνιστή του CRH είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό όλων των δόσεων εκτός από τα 

1000 nΜ (σχήμα 56). Η δράση του πεπτιδίου στις 24 ώρες πρέπει να επιβεβαιωθεί και να 

πραγματοποιηθούν πειράματα δόσης-απόκρισης. 
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 Ó÷Þìá 55. Åðßäñáóç 1ìÌ CRH óôçí Ýêëõóç IL-6 áðü ôá  êýôôáñá ÊÁÔ45  óå äéÜöïñá ÷ñïíéêÜ 
äéáóôÞìáôá. 
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 Ó÷Þìá 56. Êáìðýëåò äüóçò-áðüêñéóçò ôçò ðáñáãùãÞò IL-6 áðü ôá êýôôáñá KÁÔ45 óôï CRH ìüíï ôïõ Þ 
ðáñïõóßá 10 ìÌ ahCRH.  

(γ) Ο νευρικός αυξητικός παράγοντας δεν έχει καμία επίδραση στην παραγωγή της IL-1β 

από τα  κύτταρα ΚΑΤ45 . 

  

 Ο NGF επάγει το mRNA της IL-1β στην κυτταρική σειρά φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος 

μετά από επώαση για τρεις ημέρες (Alheim et al. 1991). Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν 

υπάρχει παρόμοια επίδραση στην παραγωγή της ανοσοδραστικής ιντερλευκίνης από τα  κύτταρα 

ΚΑΤ45  αυτά καλλιεργήθηκαν για επτά ημέρες με τον NGF και στη συνέχεια μετρήθηκε η κυτοκίνη 

σε δείγματα που συλλέχθηκαν σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Όπως φαίνεται στο σχήμα 57 ο 

NGF δεν είχε καμία στατιστικώς σημαντική επίδραση στην παραγωγή της IL-1β. 
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 Ó÷Þìá 57. Åðßäñáóç ôïõ NGF óôç ðáñáãùãÞ IL-1â áðü ôá êýôôáñá KÁÔ45.

 

 

(δ) H νικοτίνη δεν έχει καμία επίδραση στην παραγωγή της IL-1β από τα  κύτταρα ΚΑΤ45 . 

 

 Στα νοραδρενεργικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων επίμυος ανιχνεύεται 

ικανοποιητική ποσότητα ιντερλευκίνης-1α. Επίδραση της νικοτίνης σε διάφορα χρονικά διαστήματα 

έχει ως αποτέλεσμα το διπλασιασμό περίπου της έκλυσης της (Bartfai et al 1990). Προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει παρόμοια επίδραση στα ΚΑΤ45, τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν παρουσία 

νικοτίνης για διάφορα χρονικά διαστήματα. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε καμία επίδραση στην 

έκλυση της IL-1β σε όλους τους χρόνους που δοκιμάστηκαν. Οι ίδιος παράγοντας όμως είχε 

προκαλέσει στατιστικώς σημαντική αύξηση στην παραγωγή του CRH από τα  κύτταρα ΚΑΤ45 , 

φαινόμενο που περιγράφθηκε προηγουμένως (στα αποτελέσματα του CRH). 

 

 

VII. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΩΝ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΤ45 

 

(a) Η ιντερλευκίνη IL-1β αυξάνει την παραγωγή του CRH από τα  κύτταρα ΚΑΤ45  

 

 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η IL-1β αύξησε τη συγκέντρωση του πεπτιδίου μετά από 

επώαση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα το επαγωγικό αποτέλεσμα της 

ιντερλευκίνης χρειάστηκε 24 ώρες για να εμφανιστεί (ενώ δεν υπήρχε καμία δράση σε μικρότερους 

χρόνους), γεγονός που υποδηλώνει πιθανή επίδραση της τελευταίας μάλλον στη σύνθεση παρά 

στην έκκριση του πεπτιδίου. Αυτό συμφωνεί με τη δράση της στο υποθαλαμικό CRH (Suda et al. 
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1990). Ο χρόνος 36 ώρες επιλέχθηκε για να πραγματοποιηθούν τα πειράματα δόσης απόκρισης 

του ανοσοδραστικού πεπτιδίου στην IL-1β. Όπως φαίνεται στο σχήμα 58 η ιντερλευκίνη 1β αύξησε 

την παραγωγή του CRH στα υπερκείμενα καλλιεργειών σε δόσεις 20 και 40 ng/ml, συγκριτικά με τα 

κύτταρα αναφοράς και εκείνα που εκτέθηκαν σε δόση 5 ng/ml, ενώ δεν είχε καμία καμία επίδραση 

σε χαμηλότερες δόσεις (καμπύλη α). Ταυτόχρονη επώαση των κυττάρων με την IL-1β (διάφορες 

συγκεντρώσεις) παρουσία σταθερής και υψηλής συγκέντρωσης του ανταγωνιστή του υποδοχέα 

της ιντερλευκίνης 1 (IL-1ra) εμπόδισε το επαγωγικό φαινόμενο της δόσης 20 ng/ml αλλά δεν 

κατάφερε να εμποδίσει τη δράση της ιντερλευκίνης σε μεγαλύτερες δόσεις (καμπύλη β). 
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 Ó÷Þìá 58. Êáìðýëåò äüóçò-áðüêñéóçò ôïõ CRH áðü ôá  êýôôáñá ÊÁÔ45  óôçí IL--1â ìüíç ôçò Þ 
ðáñïõóßá ôïõ áíôáãùíéóôÞ ôïõ õðïäï÷Ýá ôçò IL-1ra. 

 

 

 

(β) Η IL-6 αυξάνει την παραγωγή του CRH από τα  κύτταρα ΚΑΤ45  

 

 Είναι διαπιστωμένο ότι η IL-6 είναι ισχυρός διεγέρτης της σύνθεσης τoυ POMC στην 

υπόφυση αλλά σχετικά αδύναμος διεγέρτης του υποθαλαμικού CRH. Για να διαπιστωθεί αν η 

IL-6 έχει κάποιο φυσιολογικό ρόλο στo CRH  των φαιοχρωμοκυττωμάτων μελετήθηκε η 

επίδραση της στην έκλυση του ανοσοδραστικού CRH από τα  κύτταρα ΚΑΤ45 . Όπως 

φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί ανασυνδυασμένη ανθρώπινη IL-6 αύξησε την ποσότητα 

του πεπτιδίου μετά από επώαση για 12 ώρες, ενώ δεν είχε καμία επίδραση στα άλλα χρονικά 

διαστήματα στα οποία δοκιμάστηκε. Ο χρόνος 12 ώρες επιλέχθηκε για να πραγματοποιηθούν 

τα πειράματα δόσης απόκρισης του ανοσοδραστικού πεπτιδίου στην IL-6. Όπως φαίνεται στο 

σχήμα 59 η ιντερλευκίνη 6 αύξησε την έκκριση του CRH στα υπερκείμενα καλλιεργειών σε 
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δόση 40 ng/ml, συγκριτικά με τα κύτταρα αναφοράς και εκείνα που εκτέθηκαν σε δόση 5 

ng/ml, ενώ δεν είχε καμία καμία επίδραση σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις. 
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 Ó÷Þìá 59. Åðßäñáóç ôçò IL-6  óôçí ðáñáãùãÞ ôïõ CRH áðü ôá  êýôôáñá ÊÁÔ45 . 
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Ó÷Þìá 60. Êáìðýëç äüóçò-áðüêñéóçò ôïõ CRH áðü ôá  êýôôáñá ÊÁÔ45  óôçí IL--6. 

 

 

(γ) Η IL-1β αυξάνει τη σύνθεση των κατεχολαμινών από τα  κύτταρα ΚΑΤ45  
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 Έχει αναφερθεί από προηγούμενους ερευνητές ότι η IL-1β επάγει την έκλυση των 

κατεχολαμινών σε διάφορα συστήματα (Rivier et al. 1989). Προκειμένου να διαπιστωθεί αν κατέχει 

κάποιο ρόλο στην έκλυση της νορεπινεφρίνης από τα  κύτταρα ΚΑΤ45, αυτά επωάστηκαν με 

ανασυνδυασμένη ανθρώπινη IL-1β για διάφορα χρονικά διαστήματα και μετρήθηκαν οι 

κατεχολαμίνες. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε καμία επίδραση σε μικρους χρόνους, ενώ η 

ποσότητα της ΝΕ που εκλύεται από τα κύτταρα αυξήθηκε σημαντικά στις 36 ώρες. Το γεγονός 

αυτό υποδηλώνει ότι η IL-1β δρα κυρίως αυξάνοντας το ρυθμό σύνθεσης των κατεχολαμινών παρά 

την έκκριση αυτών. Πειράματα δόσης-απόκρισης πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το χρονικό 

διάστημα τα οποία έδειξαν ότι η δράση της IL-1β δεν είναι δοσοεξαρτώμενη. Όπως φαίνεται στο 

σχήμα 61 (επάνω καμπύλη) όλες οι δόσεις της ιντερλευκίνης που δοκιμάστηκαν παρουσίασαν 

στατιστικώς σημαντική διαφορά σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς, ενώ δεν είχαν καμία διαφορά 

μεταξύ τους. Ταυτόχρονη επώαση των κυττάρων με διάφορες δόσεις της ιντερλευκίνης παρουσία 

σταθερής συγκέντρωσης του ανταγωνιστή του υποδοχέα εμπόδισε την επαγωγική δράση όλων 

των δόσεων που χρησιμοποίηθηκαν, μειώνοντας το ποσό των κατεχολαμινών στα επίπεδα των 

κυττάρων αναφοράς. 
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 Ó÷Þìá 61. Êáìðýëåò äüóçò-áðüêñéóçò ôçò íïñåðéíåöñßíçò áðü ôá  êýôôáñá ÊÁÔ45  óôçí IL--1â ìüíç 
ôçò Þ ðáñïõóßá ôïõ áíôáãùíéóôÞ ôïõ õðïäï÷Ýá ôçò IL-1ra.  

 

 

(δ) Η IL-6 δεν έχει καμία στατιστικώς σημαντική επίδραση στην έκλυση των κατεχολαμινών 

από τα  κύτταρα ΚΑΤ45  
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 Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η IL-6 κατέχει κάποιο ρόλο στην έκλυση της νορεπινεφρίνης 

από τα κύτταρα ΚΑΤ45, αυτά επωάστηκαν με ανασυνδυασμένη ανθρώπινη IL-6 για διάφορα 

χρονικά διαστήματα και μετρήθηκαν οι κατεχολαμίνες. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε καμία 

επίδραση σε όλους τους χρόνους που δοκιμάστηκε,  από 6 έως 48 ώρες. Πιθανότατα η παρουσία 

της IL-6 στα φαιοχρωμοκυττώματα να μην έχει καμία σχέση με τη ρύθμιση της έκλυσης των 

κατεχολαμινών σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της IL-1β.  

 

 

(ε) Μηχανισμός της επίδρασης της IL-1β στην παραγωγή κατεχολαμινών από τα  κύτταρα 

ΚΑΤ45  

 

 Για να διαπιστωθεί αν η δράση της IL-1β πραγματοποιείται μέσω μηχανισμού ο οποίος 

περιλαμβάνει το CRH και τους ειδικούς για αυτό υποδοχείς τα κύτταρα επωάστηκαν με 1000 nM 

ahCRH για 24 ώρες και στη συνέχεια εκτέθηκαν για άλλες 24 ώρες σε διάφορες συγκεντρώσεις 

ιντερλευκίνης 1β παρουσία και πάλι του ανταγωνιστή. Τα αποτελέσματα παριστάνονται στο 

επόμενο σχήμα. Όπως φαίνεται η επαγωγική δράση της ιντερλευκίνης στις κατεχολαμίνες 

διατηρήθηκε σε όλες τις δόσεις που δοκιμάστηκαν, γεγονός που υποδηλώνει ότι η δράση της δεν 

είναι εξαρτώμενη από μηχανισμούς που περιλαμβάνουν το CRH.  
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Ó÷Þìá 62. ÓõíäõáóìÝíç åðßäñáóç ôçò IL-1â óôçí Ýêëõóç ôçò íïñåðéíåöñßíçò áðü ôá  êýôôáñá ÊÁÔ45 
ðáñïõóßá ôïõ áíôáãùíéóôÞ ôïõ CRH, ahCRH. 

 

(στ) Μηχανισμός της επίδρασης του CRH στην παραγωγή κατεχολαμινών στα  κύτταρα 

ΚΑΤ45  
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 Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως το CRH διεγείρει την έκλυση των κατεχολαμινών τόσο 

από τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα του μυελού των επινεφριδίων επίμυος και τα κύτταρα 

PC12 όσο και από τα  κύτταρα ΚΑΤ45 . Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η δράση του πεπτιδίου 

στις κατεχολαμίνες περιλαμβάνει την IL-1β τα κύτταρα στην περίπτωση αυτή επωάστηκαν με τον 

ανταγωνιστή του υποδοχεά της IL-1 για 24 ώρες και στη συνέχεια εκτέθηκαν σε διάφορες 

συγκεντρώσεις συνθετικού ανθρώπινου CRH για άλλες 24 ώρες. Τα αποτελέσματα τα οποία 

φαίνονται στο σχήμα 63 έδειξαν ότι η επαγωγική δράση του πεπτιδίου δεν εμφανίζεται, γεγονός το 

οποίο υποδηλώνει ότι πιθανότατα η δράση του μεσολαβείται από μηχανισμούς που 

περιλαμβάνουν την ιντερλευκίνη 1. 
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Ó÷Þìá 63. ÓõíäõáóìÝíç åðßäñáóç ôïõ CRH óôçí Ýêëõóç ôçò íïñåðéíåöñßíçò áðü ôá  êýôôáñá ÊÁÔ45 
ðáñïõóßá ôïõ áíôáãùíéóôÞ ôïõ õðïäï÷Ýá ôçò IL-1â ,IL-1ra. 

 

(ζ) Η IL-1β επάγει την παραγωγή της IL-6 στα  κύτταρα ΚΑΤ45  

 

 Έχει βρεθεί ότι ανασυνδυασμένη ανθρώπινη IL-1β επάγει την παραγωγή της ιντερλευκίνης 

IL-6 στο ανοσοποιητικό σύστημα (Rothwell NJ et al. 1991, Masuhiro K et al. 1991). Προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει παρόμοια δράση στο μυελό των επινεφριδίων και στα 

φαιοχρωμοκυττώματα τα  κύτταρα ΚΑΤ45  επωάστηκαν με διάφορες συγκεντρώσεις της IL-1β από 

5-40 ng/ml θρεπτικού υλικού. Η ιντερλευκίνη σε δόσεις 10 και 20 ng/ml αύξησε την παραγωγή της 

IL-6 από τα  κύτταρα ΚΑΤ45  ενώ δεν είχε καμία επίδραση σε δόση 5 ng/ml (πίνακας 3). 

 

 Ðßíáêáò 3. Äïóï-åîáñôþìåíç åðßäñáóç ôçò IL-1â óôçí ðáñáãùãÞ IL-6 áðü ôá  êýôôáñá ÊÁÔ45 . 
  

 Control IL-1β 5ng/ml IL-1β 10ng/ml IL-1β 20ng/ml 

IL-6 (pg/mg πρωτεϊνης) 235,4±26,5 198±17,5 996±120,6 1528±131 
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Συνοπτικά τα αποτελέσματά μας  από τη μελέτη της παραγωγής και δράσης των 

ιντερλευκινών στα κύτταρα ΚΑΤ45 έδειξαν ότι 

(α) Τα  κύτταρα KAT45 παράγουν ιντερλευκίνη-1β και -6 

(β) Το CRH αυξάνει την παραγωγή της IL-1β και ελαττώνει την έκλυση της IL-6 κατά χρονο-

και δοσοεξαρτώμενο τρόπο και οι δράσεις αυτές αναστέλλονται πλήρως από τον ειδικό 

ανταγωνιστή του ahCRH. 
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(γ) Ο νευρικός αυξητικός παράγοντας NGF δεν έχει καμία επίδραση στο ποσό της IL-1β που 

παράγεται από τα κύτταρα KAT45. 

(δ) Επίδραση με νικοτίνη δεν αλλάζει το ποσό της ιντερλευκίνης-1β που εκλύεται από τα 

κύτταρα KAT45. 

(ε) Ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ιντερλευκίνη-1β αυξάνει την παραγωγή του CRH κατά 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο από τα κύτταρα KAT45. Η δράση της φαίνεται ότι πραγματοποιείται 

μέσω ειδικών υποδοχέων αφού ο ανταγωνιστής του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-1 (IL-1ra) 

αναστέλλει την επαγωγική δράση της. Επίσης ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ιντερλευκίνη-6 

αυξάνει την παραγωγή του CRH κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο από τα κύτταρα KAT45. 

(στ) Ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ιντερλευκίνη-1β αυξάνει την παραγωγή των κατεχολαμινών 

από τα κύτταρα KAT45. Η επαγωγική δράση της IL-1β στις κατεχολαμίνες πραγματοποιείται 

μέσω ειδικών υποδοχέων αφού αναστέλλεται πλήρως με ταυτόχρονη επώαση με τον IL-1ra. 

Ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ιντερλευκίνη-6 δεν έχει καμία επίδραση στις κατεχολαμίνες. 

(ζ) Η δράση της IL-1β στις κατεχολαμίνες δε φαίνεται να πραγματοποιείται μέσω μηχανισμών 

που περιλαμβάνουν το CRH αφού ταυτόχρονη επώαση με τον ανταγωνιστή του ahCRH δεν 

εμπόδισε την επαγωγική της δράση. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 Ο σκοπός της μελέτης μας ήταν η διευκρίνηση του βιολογικού ρόλου των 

νευροπεπτιδίων, των οπιοειδών πεπτιδίων και των κυτοκινών στη μελέτη της 

παθοφυσιολογίας των φαιοχρωμοκυττωμάτων και να συγκριθεί με το ρόλο τους στα 

φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε 

δύο κυτταρικές σειρές φαιοχρωμοκυττωμάτων:  

(α) τα  κύτταρα PC12 τα οποία προέρχονται από φαιοχρωμοκύττωμα επίμυος και  

(β) τα  κύτταρα KAT45 ανθρώπινου φαιοχρωμοκυττώματος. Για τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήσαμε χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων επίμυος. Τα 

αποτελέσματά μας αναλύονται στις παρακάτω ενότητες: 

 

(Α) Επίδραση των οπιοειδών πεπτιδίων στην έκλυση των κατεχολαμινών από 

φαιοχρωμοκυττώματα  

 

 Είναι πλέον γνωστό σήμερα ότι κάθε είδος οπιοειδούς πεπτιδίου (και επομένως ο 

συγκεκριμένος οπιοειδής υποδοχέας του) παίρνει μέρος σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα 

ρυθμιστικά κυκλώματα στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα ρυθμίζοντας την 

παραγωγή των νευροδιαβιβαστών από τα ίδια (αυτοκρινική δράση) ή τα γειτονικά κύτταρα 

(παρακρινική δράση) μέσω κυρίως προσυναπτικών οπιοειδών υποδοχέων οι οποίοι 

βρίσκονται στις νευρικές απολήξεις (Jackisch et al. 1988) αλλά και μετασυναπτικών 

υποδοχέων. Τις περισσότερες φορές η δράση των οπιοειδών πεπτιδίων είναι ανασταλτική 

(Mulder et al. 1987 και 1989, Schoffelmeer et al. 1986). 

 Ο μυελός των επινεφριδίων των θηλαστικών, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή,  

παράγει οπιοειδή πεπτίδια (Livett et al. 1983, Farin et al. 1990, Day et al. 1989). Τα οπιοειδή 

του μυελού των επινεφριδίων φαίνεται ότι παίρνουν μέρος σε ένα σύνθετο ρυθμιστικό 

σύστημα το οποίο βρίσκεται εντός του μυελού των επινεφριδίων. Πράγματι έχει δειχθεί ότι τα 
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δ οπιοειδή καταστέλλουν την απελευθέρωση των κατεχολαμινών από το μυελό των 

επινεφριδίων πολλών ειδών (Jarry et al. 1989, Kumakura et al. 1980, Lemaire et al. 1981, 

Saiani et al. 1981, Dean et al. 1982, Livett et al. 1984, Mannelli et al. 1986), δράση η οποία 

διεκπεραιώνεται με αναστολή καναλιών ασβεστίου γεγονός που υποδηλώνει ότι τα οπιοειδή 

επηρεάζουν κυρίως την έκκριση των κατεχολαμινών παρά τη σύνθεση (Marley et al. 1987, 

Twitchell et al. 1993). Συνοπτικά λοιπόν φαίνεται ότι τα οπιοειδή αναστέλλουν την έκλυση των 

κατεχολαμινών τόσο στο Κ.Ν.Σ. όσο και στα επινεφρίδια. Ως κύριος οπιοειδής αγωνιστής 

αυτού του φαινομένου για το Κ.Ν.Σ. φαίνεται ότι είναι τα μι οπιοειδή πεπτίδια, ενώ στα 

επινεφρίδια τα δέλτα.    

Συνοπτικά τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι: 

(α) Τα  κύτταρα PC12 φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος διατηρούν την ικανότητα των 

φυσιολογικών χρωμιόφιλων κυττάρων να ανταποκρίνονται στα οπιοειδή με καταστολή της 

απελευθέρωσης των κατεχολαμινών τους, κατά χρονο- και δοσο-εξαρτώμενο τρόπο. Η 

ναλοξόνη, γενικός μη-εκλεκτικός ανταγωνιστής των οπιοειδών υποδοχέων, αναστέλλει την 

κατασταλτική επίδραση των κάππα οπιοειδών πεπτιδίων στο ρυθμό έκκρισης των 

κατεχολαμινών, φαινόμενο που δείχνει τη μεσολάβηση ειδικών οπιοειδών υποδοχέων.  

(β) Σε αντίθεση με τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων επίμυος, τα 

κάππα οπιοειδή πεπτίδια, δηλαδή εκείνα της οικογένειας των δυνορφινών, φαίνεται ότι είναι 

περισσότερο δραστικά και σημαντικά στον έλεγχο της απελευθέρωσης των κατεχολαμινών 

από τα  κύτταρα PC12 φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος, συγκρινόμενα με τα δέλτα και μι 

οπιοειδή τα οποία έχουν δράση μόνο σε μεγάλες συγκεντρώσεις. 

(γ) Το αποτέλεσμα της ναλοξόνης στην έκκριση των κατεχολαμινών δε σχετίζεται μόνο με την 

αναστολή της δράσης των εξωγενών οπιοειδών. Η ναλοξόνη επίσης αύξησε την έκλυση των 

κατεχολαμινών από τα  κύτταρα PC12 κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Το φαινόμενο αυτό 

πιθανότατα υποδηλώνει ότι η έκκριση κατεχολαμινών από τα φαιοχρωμοκυττώματα, 

τουλάχιστον στα δικά μας συστήματα, βρίσκεται κάτω από συνεχή τονική αναστολή από 

ενδογενή οπιοειδή και η ναλοξόνη ανταγωνίζεται το ανασταλτικό τους αποτέλεσμα κάνοντας 

έτσι έκδηλη την παρουσία τους. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν επίσης την πιθανότητα 

ότι η ναλοξόνη μπορεί να δρα μέσω κάποιων άλλων υποδοχέων που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη (Zagon et al. 1990) 

(δ) Τα δεδομένα μας υποδηλώνουν ότι η ανασταλτική δράση των κάππα οπιοειδών στα 

φαιοχρωμοκυττώματα φαίνεται να σχετίζεται με την έκκριση των κατεχολαμινών παρά με την 

σύνθεση αφού το φαινόμενο εμφάνιζεται μετά από σύντομη επώαση με τα οπιοειδή, δεν 

απαιτεί δηλαδή μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενισχυτικό επίσης ρόλο σε αυτήν την υπόθεση 

κατέχει το γεγονός ότι τα οπιοειδή δεν επηρέασαν το αποθηκευμένο ποσό της ντοπαμίνης 

στα  κύτταρα PC12, αφού η επώαση με τον ισχυρό κάππα οπιοειδή αγωνιστή U69593 δεν 

επηρέασε την επίδραση εκπολωτικών συγκεντρώσεων KCl στην έκλυση των κατεχολαμινών.  



 124

 Αναλύοντας τα δεδομένα μας γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι η δράση των κάππα 

οπιοειδών φαίνεται ότι μεσολαβείται από ειδικούς οπιοειδείς υποδοχείς αφού επώαση με τη 

ναλοξόνη, γενικό ανταγωνιστή των οπιοειδών, εμπόδισε την κατασταλτική δράση τους. 

Πράγματι όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες ο φυσιολογικός μυελός των 

επινεφριδίων αλλά και τα φαιοχρωμοκυττώματα διαθέτουν οπιοειδείς υποδοχείς οι οποίοι 

φαίνεται ότι είναι στην πλειοψηφία τους κάππα (Chavkin et al. 1979, Castanas et al. 1983 και 

1985). Το γεγονός ότι η ναλοξόνη αύξησε την έκλυση των κατεχολαμινών από τα κύτταρα 

φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος, μπορεί να εξηγηθεί με την ύπαρξη ενδογενών οπιοειδών 

πεπτιδίων που παράγουν τα κύτταρα αυτά (Margioris et al. 1992, Karl et al. 1996). Ο 

προφανής κύριος ρόλος των  οπιοειδών αυτών που στην πλειονότητά τους είναι παράγωγα 

της προδυνορφίνης μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της διαφοροποίησης τους σε 

νεοπλασματικά αφού υπάρχει σαφής ένδειξη ότι τα φαιοχρωμοκυττώματα παράγουν κυρίως 

κάππα οπιοειδή πεπτίδια (Yoshimasa et al. 1987, Suda et al. 1983, Yanase et al. 1987, 

Howlett et al. 1988, Fried et al. 1994). Υπάρχει όμως πάντα και η πιθανότητα τα 

φαιοχρωμοκυττώματα να χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: αυτά που παράγουν δ 

οπιοειδή (δεν υπάρχει κυτταρική σειρά για αυτά) και αυτά που παράγουν κάππα οπιοειδή 

(όπως τα  κύτταρα PC12) και να προέρχονται από μια ομάδα προγονικών κυττάρων τα οποία 

και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες παράγουν κάππα οπιοειδή πεπτίδια. Πράγματι, είναι 

γνωστό σήμερα ότι τα κύτταρα εκείνα που παράγουν δέλτα οπιοειδή βρίσκονται κυρίως στην 

εξωτερική ζώνη του μυελού των επινεφριδίων όπου ταυτόχρονα ανιχνεύεται και υπάρχει το 

ένζυμο φαινυλαιθανολαμίνη μεθυλτρασφεράση το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή της 

νοραδρεναλίνης σε αδρεναλίνη (Stachowiak et al. 1990, Weisskopf et al. 1993). Αντίθετα στο 

κέντρο του μυελού των επινεφριδίων έχουν ανιχνευτεί διάσπαρτα κύτταρα τα οποία 

περιέχουν το γονίδιο της προδυνορφίνης, όμως αυτά (Day et al. 1989), δεν διαθέτουν το 

μετατρεπτικό ένζυμο που απαιτείται για την παραγωγή της επινεφρίνης. Είναι πιθανόν 

λοιπόν, ότι τα  κύτταρα PC12 καθώς επίσης και ορισμένα φαιοχρωμοκυττώματα (εκείνα που 

παράγουν κυρίως κάππα οπιοειδή) να προέρχονται από τα κύτταρα του κέντρου των 

επινεφριδίων, εκείνα δηλαδή που παράγουν ΝΕ και δυνορφίνες ανεξάρτητα από το βαθμό 

διαφοροποίησης και πολλαπλασιασμού τους θεωρία που έχει προταθεί από τη δική μας 

ερευνητική ομάδα (Margioris et al. 1993). 

 Ενδιαφέρον είναι ότι τα μι και δέλτα οπιοειδή δεν είχαν σημαντική επίδραση στην 

έκλυση των κατεχολαμινών από τα  κύτταρα PC12, εύρημα το οποίο μπορεί να επεκταθεί και 

σε άλλα φαιοχρωμοκυττώματα. Η υπόθεση αυτή μπορεί να γίνει αν δεχθούμε ότι η 

αποδιαφοροποίηση του φυσιολογικού χρωμιόφιλου κυττάρου σε νεοπλασματικό έχει ως 

αποτέλεσμα να επάγεται η συνθεση και η έκλυση κάππα οπιοειδών πεπτιδίων της 

οικογένειας της δυνορφίνης ενώ στα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων ο 

κύριος οπιοειδής ρυθμιστής της έκλυσης κατεχολαμινών φαίνεται ότι είναι τα δέλτα οπιοειδή. 
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 Πρέπει να σημειωθεί ότι τα  κύτταρα PC12, και πιθανόν και άλλα 

φαιοχρωμοκυττώματα, δεν είναι τα μόνα συστήματα όπου τα κάππα οπιοειδή φαίνεται να 

είναι ο κύριος οπιοειδής παράγοντας που τα επηρέαζει. Πράγματι τα κάππα οπιοειδή φαίνεται 

να παίζουν πρωτεύοντα ρόλο σε αρκετές περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος, με 

κυριότερο παράδειγμα τον ιππόκαμπο ινδικού χοιρίδου. Έχει βρεθεί ότι τα κύτταρα της 

οδοντωτής έλικας του ιππόκαμπου συνθέτουν και εκκρίνουν δυνορφίνη η οποία με τη σειρά 

της (Drake et al. 1994, McLean et al. 1987) αναστέλλει την έκλυση κατεχολαμινών από 

γειτονικά κύτταρα,  αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να εμποδιστεί πλήρως από ναλοξόνη 

(Wagner et al. 1993, McLean et al. 1987) όπως και στα κύτταρα PC12. Τα μι και δέλτα 

οπιοειδή δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στον ιππόκαμπο. Έτσι ενεργοποίηση των βρυωδών 

(mossy) ινών δίνει έναυσμα για δημιουργία μακράς διάρκειας αναστολή των γειτονικών 

κυττάρων. Το φαινόμενο αυτό φαίνεται ότι επάγεται από οπιοειδή πεπτίδια της ομάδας της 

δυνορφινης τα οποία ενεργοποιούν κάππα οπιοειδείς υποδοχείς που βρίσκονται σε γειτονικές 

προσυναπτικές ίνες (Weisskopf et al. 1993, Drake et al. 1994). 

 

(Β) Επίδραση των οπιοειδών πεπτιδίων στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων 

PC12 και ΚΑΤ45 

 

 Είναι γνωστό ότι τα οπιοειδή πεπτίδια παίζουν σημαντικό φυσιολογικό ρόλο στο ρυθμό 

πολλαπλασιασμού διαφόρων τύπων φυσιολογικών και άτυπων κυττάρων. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η επίδραση των οπιοειδών πεπτιδίων στο ρυθμό πολλαπλασιασμού φαίνεται να 

είναι κατασταλτική. Τις περισσότερες φορές τα μι και δέλτα οπιοειδή φαίνεται ότι είναι τα 

κύρια οπιοειδή που επηρεάζουν το ρυθμό πολλαπλασιασμού διαφόρων τύπων κυττάρων. 

Πράγματι, τα δέλτα οπιοειδή καταστέλλουν το ρυθμό πολλαπλασιασμού των φυσιολογικών 

κυττάρων γλοίας ποντικού (Stieve-Martin et al. 1990, 1991), των εμβρυικών κυττάρων γλοίας 

(Zagon et al. 1991) και των εμβρυικών κυττάρων αμφιβληστροειδούς (Isayama et al. 1991). 

Tα δέλτα και μι οπιοειδή επηρεάζουν επίσης το ρυθμό πολλαπλασιασμού πολλών 

νεοπλασματικών κυττάρων. Συγκεκριμένα, τα δέλτα οπιοειδή ελαττώνουν το 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων S20Y νευροβλαστώματος ποντικού (Zagon et al. 1989a και 

1989b) και η β-ενδορφίνη ελαττώνει το ρυθμό πολλαπλασιασμού των ανθρώπινων KF 

κυττάρων ωοθηκών (Kikuchi et al. 1987 και 1989). 

 Η επίδραση των οπιοειδών στο ρυθμό πολλαπλασιασμού δεν είναι πάντα 

κατασταλτική. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι τα οπιοειδή διεγείρουν το ρυθμό 

πολλαπλασιασμού κυττάρων του ανοσολογικού και το αποτέλεσμα φαίνεται να μεσολαβείται 

από μι ή δέλτα οπιοειδείς υποδοχείς. Πράγματι, η β-ενδορφίνη διεγείρει τον επαγόμενο από 

μιτογόνα ρυθμό πολλαπλασιασμού των Τ-κυττάρων (Hemmick et al. 1990, Kusnecov et al. 

1987, Shahabi et al. 1991, van den Bergh et al. 1991) και η μεθειονίνη-εγκεφαλίνη διεγείρει το 
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ρυθμό πολλαπλασιασμού των ανθρώπινων λεμφοκυττάρων. Η δράση αυτή εμποδίζεται από 

τη ναλοξόνη καθώς και τον ειδικό δέλτα ανταγωνιστή ICI-174864 (Hucklebridge et al. 1989). 

 Οι μελέτες μας έδειξαν ότι τα κάππα οπιοειδή ασκούν κατασταλτική επίδραση στο 

ρυθμό πολλαπλασιασμού των δύο μοντέλων μας δηλαδή στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των 

PC12 κυττάρων φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος και των ΚΑΤ45 κυττάρων ανθρώπινου 

φαιοχρωμοκυττώματος. 

 Επιγραμματικά τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι: 

(α) Τα κάππα οπιοειδή πεπτίδια ελαττώνουν το ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων 

PC12, κάτω από βασικές συνθήκες και μετά από διέγερση με τον επιδερμικό αυξητικό 

παράγοντα (EGF). Τα κάππα οπιοειδή ελατττώνουν επίσης το ρυθμό πολλαπλασιασμού των 

κυττάρων ΚΑΤ45 αλλά μόνο κάτω από βασικές συνθήκες. Η δράση των κάππα οπιοειδών 

στο βασικό ρυθμό πολλαπλασιασμού των δύο κυτταρικών σειρών είναι δοσοεξαρτώμενη. 

(β) Τα μι και δέλτα οπιοειδή πεπτίδια δεν έχουν καμία επίδραση στο ρυθμό 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων PC12, ενώ έχουν επίδραση (σε μεγάλη μόνο συγκέντρωση, 

1μΜ) στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων ΚΑΤ45. 

γ) Το κατασταλτικό αποτέλεσμα των κάππα οπιοειδών πεπτιδίων στο ρυθμό 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων PC12 και ΚΑΤ45 είναι αναστρέψιμο από τη ναλοξόνη και 

τον ειδικό κάππα οπιοειδή ανταγωνιστή νορμπιναλοτορφιμίνη. Τα δεδομένα αυτά συνιστούν 

τη μεσολάβηση ειδικών κάππα οπιοειδών υποδοχέων στη δράση των κάππα οπιοειδών 

αγωνιστών στο ρυθμό πολλαπλασιασμού. 

(δ) Η ναλοξόνη και η νορμπιναλοτορφιμίνη όταν χορηγήθηκαν μόνες τους είχαν επαγωγική 

επίδραση στον πολλαπλασιασμό και των δύο τύπων κυττάρων. Αυτό το γεγονός πιθανόν 

υποδηλώνει ότι ο πολλαπλασιασμός τους βρισκόταν ήδη κάτω από τονική αναστολή από 

“ενδογενή κάππα οπιοειδή πεπτίδια” που παράγουν. 

(ε) Το κατασταλτικό αποτέλεσμα των κάππα οπιοειδών στον επαγόμενο από EGF ρυθμό 

πολλαπλασιασμού των PC12 κυττάρων σημαίνει ότι είναι δυνατόν η δράση τους να 

περιλαμβάνει και την καταστολή ογκογονιδίων τα οποία επάγονται από τον EGF και ότι η 

σημασία των οπιοειδών στον πολλαπλασιασμό των φαιοχρωμοκυττωμάτων είναι σημαντική, 

αφού φαίνεται ότι επηρεάζουν πολλαπλούς μηχανισμούς. 

 Μέχρι σήμερα τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη μελέτη η οποία να 

δείχνει εκλεκτική κατασταλτική επίδραση των κάππα οπιοειδών πεπτιδίων σε νεοπλασματικά 

κύτταρα. Στις περιπτώσεις εκείνες που έχει μελετηθεί επίδραση των κάππα οπιοειδών στο 

ρυθμό πολλαπλασιασμού διαφόρων τύπων κυττάρων έχει δείξει ότι ασκούν επαγωγικό ή και 

καθόλου αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, ο ειδικός κάππα οπιοειδής αγωνιστής U-50488 βρέθηκε 

ότι επάγει το ρυθμό πολλαπλασιασμού νευρικών κυττάρων, δράση που αντιτίθεται εκείνης 

των μεθειονινη-εγκεφαλίνη και η β-ενδορφίνη (Barg et al. 1993). Παρόλα αυτά υπάρχει μία 

εργασία όπου τα κάππα οπιοειδή είχαν ανασταλτική δράση στο ρυθμό πολλαπλασιασμού 

νεοπλασματικών κυττάρων πνεύμονος (Maneckjee et al. 1990). Πιθανόν η κατασταλτική 
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δράση των κάππα οπιοειδών στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων PC12 και ΚΑΤ45 

να αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο χαρακτηριστικό ορισμένων φαιοχρωμοκυττωμάτων και 

μερικών άλλων όγκων. 

 Τα μι και δέλτα οπιοειδή δεν έχουν καμία επίδραση στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των 

κυττάρων PC12 υποδηλώνοντας πιθανόν την πλήρη απουσία υποδοχέων που να παίρνουν 

μέρος σε τέτοια διαδικασία ενώ είχαν ανασταλτική επίδραση μόνο σε μεγάλες συγκεντρώσεις 

στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των ΚΑΤ45 φαινόμενο το οποίο μεσολαβείται πιθανόν είτε 

μέσω μη ειδικών υποδοχέων είτε μέσω κάποιου άλλου μηχανισμού ο οποίος δεν 

περιλαμβάνει οπιοειδείς υποδοχείς. 

 Αναλύοντας τα δεδομένα μας βλέπουμε ότι η δράση των κάππα οπιοειδών 

αναστέλλεται πλήρως (και στις δύο κυτταρικές σειρές) τόσο από το γενικό ανταγωνιστή των 

οπιοειδών, τη ναλοξόνη, όσο και από τον ειδικό κάππα οπιοειδή ανταγωνιστή ΝΒΙ γεγονός 

που υποδηλώνει την ενεργοποίηση ειδικών κάππα οπιοειδών υποδοχέων. Πράγματι η 

κατασταλτική επίδραση της μεθειονινη-εγκεφαλίνης στον πολλαπλασιασμό των εγκεφαλικών 

νευρώνων, των κυττάρων γλοίας και του αμφιβληστροειδή αναστρέφεται από ναλοξόνη 

(Zagon et al. 1991, Stieve-Martin et al. 1990, 1991, Isayama 1991). Κατά παρόμοιο τρόπο η 

ναλοξόνη αναστρέφει την κατασταλτική δράση της μεθειονινη-εγκεφαλίνης στο ρυθμό 

πολλαπλασιασμού κυτταρικών σειρών νευροβλαστώματος ανθρώπου και ποντικού (Zagon et 

al. 1990). Eίναι προφανές λοιπόν ότι η δράση των οπιοειδών στο ρυθμό πολλαπλασιασμού 

στις παραπάνω περιπτώσεις μεσολαβείται από ειδικούς οπιοειδείς υποδοχείς σε αντίθεση με 

τα δεδομένα από την επίδραση των οπιοειδών σε κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος η 

οποία φαίνεται να πραγματοποιείται μέσω μη αναγνωρίσιμων από τη ναλοξόνη υποδοχέων. 

 Ένα δεύτερο σημαντικό εύρημά μας είναι ότι η ναλοξόνη και ο ειδικός κάππα  

οπιοειδής ανταγωνιστής αύξησαν το ρυθμό πολλαπλασιασμού των PC12 και ΚΑΤ45 

κυττάρων γεγονός που δηλώνει ότι ο ρυθμός πολλαπλασιασμού τους βρισκόταν ήδη κάτω 

από τονική αναστολή από ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια (Margioris et al. 1992, Karl et al. 

1996). To φαινόμενο αυτό έχει περιγραφεί και σε άλλους τύπους κυττάρων. Συγκεκριμένα 

οπιοειδείς ανταγωνιστές (ναλοξόνη και ναλτρεξόνη) αυξάνουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου 

(Zagon et al. 1986) και τον πολλαπλασιασμό των φυσιολογικών κυττάρων 

αμφιβληστροειδούς επίμυος (Isayama et al. 1991) και επάγουν το ρυθμό πολλαπλασιασμού 

των νευροβλαστωμάτων και ινωβλαστωμάτων διαφόρων ειδών (Zagon et al. 1989, 1990). 

 Τέλος, σημαντικό επίσης εύρημά μας είναι ότι τα κάππα οπιοειδή αναστέλλουν τον 

επαγόμενο από EGF ρυθμό πολλαπλσιασμού των PC12 κυττάρων ενώ δεν έχουν σχεδόν 

καμία επίδραση στον επαγόμενο από EGF πολλαπλασιασμό των κυττάρων ΚΑΤ45. Η 

διέγερση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων PC12 από τον επιδερμικό αυξητικό 

παράγοντα σχετίζεται με την επαγωγή συγκεκριμένων ογκογονιδίων (Ito et al. 1990, Taylor et 

al. 1993). Έχει δειχθεί σημερα ότι τα οπιοειδή μπορούν να αλληλεπιδρούν με ογκογονίδια 

συμπεριλαμβανομένου και του c-fos. Ειδικότερα τα κάππα οπιοειδή επάγουν την έκφραση 
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του c-fos στον υποθάλαμο επίμυος και στο ραβδωτό σώμα (Chang et al. 1990) και επιπλέον 

η έκφραση της προδυνορφίνης και του c-fos είναι αντιστρόφως ανάλογες σε ορισμένες 

περιοχές του εγκεφάλου (Steiner et al. 1993). Πιθανότατα η δράση των οπιοειδών στον 

επαγόμενο από EGF ρυθμό πολλαπλασιασμού των PC12 κυττάρων να διέρχεται μέσω 

μηχανισμών που καταστέλλουν ογκογονίδια, φαινόμενο το οποίο δεν παρατηρείται στα  

κύτταρα KAT45. 

 

(Γ) Παραγωγή του CRH και ρόλος του στα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού 

επινεφριδίων επίμυος και τα νεοπλασματικά κύτταρα PC12 και KAT45 

 

 Είναι γνωστό πλέον ότι το CRH εκτός από τον υποθάλαμο παράγεται σε πληθώρα 

άλλων ιστών τόσο στον εγκέφαλο όσο και στην περιφέρεια (Orth 1992, Kruceman et al. 1982, 

Charlton et al. 1987, Sasaki et al.1986, Hollander et al. 1983, Robinson et al. 1989, Kawahito 

et al. 1994). Επίσης τα χρωμιόφιλα κύτταρα του μυελού επινεφριδίων πολλών θηλαστικών 

φαίνεται ότι παράγουν CRH (Suda et al. 1984 και 1986, Nicholson et al. 1987, Usui et al. 

1988, Merchenthaler et al. 1984, Bagdy et al. 1990, Naito et al. 1990, Mazzochi et al. 1994, 

Hashimoto et al. 1984, Edwards et al. 1988, Minamino et al. 1988, Bruhn et al. 1987). 

Υπόθεση της εργασίας μας (με βάση πολλά βιβλιογραφικά δεδομένα)  ήταν ότι η παραγωγή 

του CRH από το μυελό επινεφριδίων είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο το οποίο διατηρείται 

και στα φαιοχρωμοκυττώματα (Sasaki et al. 1990, O’Brien et al. 1992, Tsuchihashi et al. 1992 

Liu et al. 1994). 

Συνοπτικά τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι: 

(α) Το νευροπεπτίδιο CRH παράγεται από τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα επίμυος, τα  

κύτταρα PC12 φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος και τα  κύτταρα KAT45 ανθρώπινου 

φαιοχρωμοκυττώματος. Το μοριακό βάρος του πεπτιδίου που παράγεται από τα 

νεοπλασματικά κύτταρα είναι όμοιο με αυτό του συνθετικού πεπτιδίου όπως διαπιστώθηκε με 

χρωματογραφία μοριακής διήθησης και υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC). 

(β) Το ποσό του ανοσοδραστικού CRH που παράγεται από τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα 

κύτταρα μυελού επινεφριδίων επίμυος, τα PC12 και τα  κύτταρα KAT45 είναι παραπλήσιο. 

Επίδραση με διάφορους παράγοντες (KCl και νικοτίνη) και στα τρία κυτταρικά μοντέλα είχε 

ως αποτέλεσμα την ίδια ή παρόμοια απόκριση 

(γ) Η IL-1β αύξησε τη σύνθεση του CRH στα τρία είδη κυττάρων αποτέλεσμα που συμφωνεί 

με τα αποτελέσματα της IL-1β στον υποθαλαμικό CRH και δείχνει ότι τα 

φαιοχρωμοκυττώματα διατηρούν τη φυσιολογική απόκριση των χρωμιόφιλων κυττάρων του 

μυελού των επινεφριδίων στην IL-1. 

(δ) Η δεξαμεθαζόνη αύξησε την παραγωγή του CRH από τα  κύτταρα KAT45 την πέμπτη 

ημέρα καλλιέργειας, γεγονός που δείχνει ότι η ρύθμιση του CRH από τα γλυκοκορτικοειδή 
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είναι διαφορετική με αυτή στον υποθάλαμο και όμοια με αυτή στον πλακούντα (Robinson et 

al. 1986). 

(ε) Το CRH αύξησε το ποσό των κατεχολαμινών που παράγεται και από τους τρεις τύπους 

κυττάρων που μελετήθηκαν. Στη δράση του πεπτιδίου φαίνεται ότι μεσολαβούν ειδικεί 

υποδοχείς αφού ο ειδικός ανταγωνιστής του πεπτιδίου ahCRH εμπόδισε το επαγωγικό 

φαινόμενο. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε με μελέτες δέσμευσης ραδιενεργού CRH που 

πραγματοποιήθηκαν σε μεμβρανικά παρασκευάσματα από τα  κύτταρα KAT45 οι οποίες 

έδειξαν να υπάρχει ειδική δέσμευση του ανθρώπινου CRH. 

(στ) Ο νευρικός αυξητικός παράγοντας NGF αύξησε το ποσό του ανοσοδραστικού πεπτιδίου 

που παράγεται από τα κύτταρα PC12 και KAT45. Επίσης ο ίδιος παράγοντας αύξησε και το 

ποσό των κατεχολαμινών κατά 10 φορές περίπου από τα κύτταρα PC12 ενώ δεν είχε καμία 

επίδραση στις κατεχολαμίνες που παράγονται από τα  κύτταρα KAT45 γεγονός που δείχνει 

ότι η διαφοροποίηση των PC12 κυττάρων προς συμπαθητικούς νευρώνες αυξάνει ενώ στα 

κύτταρα KAT45 δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο. Συνθετικό CRH δεν είχε καμία επίδραση 

στην έκλυση των κατεχολαμινών από τα κύτταρα PC12. Αντίθετα το ahCRH ελάττωσε το 

ποσό των κατεχολαμινών από τα διαφοροποιημένα κύτταρα PC12 στα φυσιολογικά επίπεδα. 

(ζ) Συνθετικό CRH αύξησε την παραγωγή της ACTH και της β-ενδορφίνης από τα  κύτταρα 

KAT45 κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο. 

(η) Συνθετικό CRH ελάττωσε το ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων ΚΑΤ45 μετά από 

καλλιέργεια για τρεις ημέρες. 

 Ανασκοπώντας τα αποτελέσματά μας, βλέπουμε ότι επιβεβαιώνεται η αρχική μας 

υπόθεση ότι το γονίδιο του CRH εκφράζεται τόσο σε φυσιολογικά όσο και σε νεοπλασματικά 

κύτταρα μυελού επινεφριδίων. Πράγματι τα αποτελέσματά  μας έδειξαν ότι τα φυσιολογικά 

χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων επίμυος και τα νεοπλασματικά κύτταρα PC12 και 

ΚΑΤ45 παράγουν ανοσοδραστικό CRH το οποίο έχει παρόμοιο μοριακό βάρος με το 

αυθεντικό, γεγονός που συμφωνεί με τις προηγούμενες αναφορές. Παρόλα αυτά η 

συγκέντρωση του πεπτιδίου στα θρεπτικά υλικά των κυττάρων αυτών είναι χαμηλή (0,2-

0,5χ10-11Μ) γεγονός που αποκλείει την περίπτωση το επινεφριδιακό CRH να κετέχει κάποιο 

ρόλο στη συστηματική κυκλοφορία εφόσον στον οργανισμό έχουμε παρόμοια έκλυση με αυτή 

στις κυτταρικές σειρές. Το ίδιο γεγονός ισχύει και στα κύτταρα KAT45 τα οποία 

απομονώθηκαν από ασθενή με φαιοχρωμοκύττωμα και σύνδρομο Cushing από έκτοπη 

παραγωγή CRH. Φαίνεται ότι ο βιολογικός ρόλος του πεπτιδίου περιορίζεται μέσα στο μυελό 

των επινεφριδίων όπου έχει ήδη αναφερθεί ότι υπάρχουν υποδοχείς του (Udelsman et al. 

1986, Aguilera et al. 1987) και όπου η συγκέντρωση του μπορεί να φτάσει σε ικανοποιητικά 

επίπεδα, κοντά στη σταθερά συγγένειας των υποδοχέων.  

 Η απελευθέρωση του CRH από τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα και τα 

νεοπλασματικά κύτταρα PC12 και ΚΑΤ45 με την επίδραση KCl  και νικοτίνης, φαίνεται ότι 

γίνεται παράλληλα με αυτήν των κατεχολαμινών γεγονός που πιθανότατα υπονοεί ότι το 
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πεπτίδιο συναποθηκεύεται με τις κατεχολαμίνες ή ότι η έκλυσή του ακολουθεί παρόμοιο 

μηχανισμό με αυτόν των κατεχολαμινών. Το φαινόμενο αυτό έχει περιγραφεί και για άλλα 

νευροπεπτίδια και για τα οπιοειδή πεπτίδια (H”kfelt  et al. 1977, Pelto-Huiko et al. 1985 και 

1987 Schallin et al. 1991) και φαίνεται να είναι ένα χαρακτηριστικό των κυττάρων νευρικής 

προέλευσης (H”kfelt et al. 1980). 

 Η ανασυνδυασμένη ανθρώπινη IL-1β διεγείρει την παραγωγή του CRH και από τα τρία 

είδη κυττάρων. Το φαινόμενο αυτό έχει περιγραφεί επίσης για το υποθαλαμικό CRH όπου 

φαίνεται ότι υπάρχει στενή σχέση και αλληλεπίδραση του CRH και της IL-1β (Tsagarakis et 

al. 1989, Suda et al. 1990). 

 Η δεξαμεθαζόνη επάγει τη παραγωγή του CRH από τα κύτταρα KAT45 μετά από 

έκθεση για πέντε ημέρες. Είναι γνωστό ότι τα γλυκοκορτικοειδή ασκούν παλίνδρομη αρνητική 

ρύθμιση στο υποθαλαμικό CRH (Hermus et al. 1984, Suda et al. 1987, Bagdy et al. 1990). 

Φαίνεται όμως ότι η επαγωγή του CRH από τα γλυκοκορτικοειδή παρουσιάζει διαφορές από 

ιστό σε ιστό. Έτσι, στην περιφέρεια και μάλιστα στον ανθρώπινο πλακούντα, έχει βρεθεί ότι 

τα γλυκοκορτικοειδή επάγουν την έκφραση του γονιδίου του CRH (Robinson et al. 1988, 

Swanson et al. 1989). Επίσης, σε πρωτογενή καλλιέργεια φαιοχρωμοκυττώματος η 

δεξαμεθαζόνη επάγει την έκφραση του γονιδίου του CRH (Liu et al. 1994). Τα αποτελέσματα 

αυτά συμφωνούν με τα δικά μας και πιθανόν να υποδεικνύουν ότι υπάρχει ένας θετικός 

μηχανισμός ρύθμισης χαρακτηριστικός στους περιφερικούς ιστούς. 

 Όσον αφορά το εύρημά μας ότι το CRH διεγείρει την παραγωγή κατεχολαμινών από 

τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων και τα νεοπλασματικά κύτταρα 

PC12 και KAT45 και ότι η δράση του εμποδίζεται από τον ανταγωνιστή ahCRH, πρέπει να 

αναφέρουμε ότι το φαινόμενο αυτό έχει ήδη περιγραφεί στο κεντρικό νευρικό σύστημα όπου 

υπάρχει μια στενή ανατομική και λειτουργική σχέση μεταξύ του CRH και του νοραδρενεργικού 

συστήματος (Valentino et al. 1992, Plotsky et al. 1989,  Phelix et al. 1994, Austin et al. 1995). 

Συγκεκριμένα, το CRH διεγείρει την απελευθέρωση των κατεχολαμινών στο επίπεδο του 

υποθαλάμου, του μέσου πρωμετωπιαίου φλοιού και της οδοντωτής έλικας του ιππόκαμπου 

στους επίμυες (Emoto et al. 1993, Lavicky et al. 1993, Lee et al. 1994, Smagin et al. 1995) 

και το φαινόμενο αυτό εμποδίζεται από τον ανταγωνιστή  του ahCRH (Smimizu et al. 1994, 

Lavicky et al. 1993). H  επίδραση αυτή του CRH φαίνεται ότι αφορά τη σύνθεση των 

κατεχολαμινών παρά την έκλυση αφού έχει βρεθεί ότι το CRH ενεργοποιεί την υδροξυλάση 

της τυροσίνης το καθοριστικό ένζυμο για τη βιοσύνθεση των κατεχολαμινών (Olianas et al. 

1988 και 1989, Posener et al. 1994), γεγονός που συμφωνεί με τα δικά μας αποτελέσματα 

αφού το συνθετικό ανθρώπινο CRH δεν είχε κανένα αποτέλεσμα στην έκλυση των 

κατεχολαμινών μετά από επώαση για μικρούς χρόνους ενώ η επαγωγική του επίδραση 

εμφανίστηκε μετά από 12ωρη επώαση. Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με προηγούμενες 

αναφορές όπου το CRH επιδρά επαγωγικά στην έκλυση των κατεχολαμινών και από το 

συμπαθοεπινεφριδιακό σύστημα και το μυελό των επινεφριδίων των πρωτευόντων 
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(Udelsman et al. 1986 Kurosawa et al. 1986, Fisher et al. 1982, Brown et al. 1985) και 

συνηγορούν ότι το CRH παίζει σημαντικό ρόλο στο φυσιολογικό και νεοπλασματικό μυελό 

των επινεφριδίων.  

 Όσον αφορά το εύρημά μας σχετικά με την επαγωγική επίδραση του CRH  

στην παραγωγή της ACTH και της β-ενδορφίνης από τα κύτταρα KAT45 κατά 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με την κύρια δράση του 

πεπτιδίου στην υπόφυση (Vale et al. 1981). Tο CRH είναι επίσης ο κύριος επαγωγέας της 

έκκρισης της ACTH και πεπτιδίων προερχόμενων από το πρόδρομο μόριο της POMC σε 

καλλιεργειες υποφυσιακών κυττάρων AtT20 (Yasuda et al. 1982, Jackson et al. 1984, 

Conaglen et al. 1984). Παρόμοια δράση του CRH στην β-ενδορφίνη και στην ACTH 

εμφανίζεται επίσης και στα λευκοκύτταρα (Smith et al. 1986). Το CRH διεγείρει επίσης, κατά 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο την απελευθέρωση της β-ενδορφίνης και της δυνορφίνης από 

υποθαλαμικές τομές επίμυος, φαινόμενο στο οποίο φαίνεται να μεσολαβούν ειδικοί υποδοχείς 

αφού ανταγωνίζεται από τον ανταγωνιστή ahCRH (Nikolarakis et al. 1986). Η διεγέρση της 

έκλυσης της δυνορφίνης από το CRH φαίνεται να εμφανίζεται και στο νωτιαίο μυελό ποντικού 

γεγονός το οποίο ενισχύει την υπόθεση ότι υπάρχει στενή επικοινωνία μεταξύ CRH και 

οπιοειδών πεπτιδίων στο κεντρικό νευρικό σύστημα (Song et al. 1992, Sirinathsinghji et al. 

1989). 

 Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι το CRH ελάττωσε το ρυθμό πολλαπλασιασμού των 

κυττάρων KAT45 μετά από καλλιέργεια για 3 ημέρες. Έχει βρεθεί ότι το CRH αναστέλλει το 

ρυθμό πολλαπλασιασμού των AtT20 κυττάρων (Melzig et al. 1994), αν και υπάρχουν 

αναφορές ότι το CRH δρα ως μιτογόνο στα κορτικοτρόφα κύτταρα (McNicol et al. 1988, 

Childs et al. 1995). Η κατασταλτική δράση του CRH στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των 

ΚΑΤ45 κυττάρων πιθανόν να πραγματοποιείται, είτε μέσω επαγωγής ενδογενών οπιοειδών 

πεπτιδίων, είτε μέσω κάποιας διαφορετικής μεταβολικής οδού.  

 Τέλος, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι ο νευρικός αυξητικός παράγοντας επάγει 

την παραγωγή του CRH από τα PC12 και τα  κύτταρα KAT45 μετά από καλλιέργεια για 1 

εβδομάδα σε σχέση με κύτταρα που καλλιεργούνταν παράλληλα απουσία του παράγοντα 

αυτού. Τα αποτελέσματα μας έρχονται σε πλήρη συμφωνία με άλλες αναφορές όπου ο NGF 

αύξησε την έκφραση του mRNA του CRH κατά 7 φορές σε πρωτογενή καλλιέργεια 

ανθρώπινου φαιοχρωμοκυττώματος (Liu et al. 1994). Είναι γνωστό ότι ο νευρικός αυξητικός 

παράγοντας διεγείρει τον υποθαλαμο-υποφυσο-επινεφριδιακό άξονα κατά τη διάρκεια της 

ανταποκρισης σε stress. Το επαγωγικό φαινόμενο εμποδίζεται με αναστολή της 

υποθαλαμικής λειτουργίας ή με αντι-NGF ανοσοσφαιρίνη υποδεικνύοντας ότι ο παράγοντας 

δρα είτε στον υποθάλαμο είτε σε κάποιες υπεραθαλαμικές δομές. (Taglialatela et al. 1991). 

Παρόλα αυτά έχει βρεθεί ότι ο NGF δεν είχε κανένα άμεσο αποτέλεσμα στην έκφραση του 

γονιδίου του CRH σε φυσιολογικό υποθάλαμο, όπου δεν υπήρχε έκφραση του υποδοχέα του 

στους νευρώνες που εκλύουν CRH (Sofroniew et al. 1989). Είναι γνωστό ότι ο νευρικός 
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αυξητικός παράγοντας επάγει τη διαφοροποίηση των PC12 κυττάρων προς κύτταρα με 

φαινότυπο συμπαθητικών νευρώνων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την επαγωγή της 

έκκρισης των κατεχολαμινών από αυτά. To συνθετικό CRH δεν επηρέασε την παραγωγή των 

κατεχολαμινών που εκκρίνονται από τα, με αυτόν τον τρόπο, διαφοροποιημένα  κύτταρα 

PC12. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει είτε ότι οι υποδοχείς του CRH στα PC12 ήταν 

ενεργοποιημένοι στο μέγιστο από την αυξημένη παραγωγή ενδογενούς CRH, είτε ότι η 

παραγωγή των κατεχολαμινών ήταν ήδη στο μέγιστο επίπεδο από τη δράση του NGF. Θα 

μπορούσε να ειπωθεί ότι η επαγωγική δράση του NGF στις κατεχολαμίνες στα PC12 

τουλάχιστον κύτταρα περιλαμβάνει το CRH αφού η δράση του αυτή αναστάλθηκε μετά από 

ταυτόχρονη καλλιέργεια με τον ανταγωνιστή του ahCRH. 

 

(Δ) Μελέτη της παραγωγής και δράσης των ιντερλευκινών-1β και -6  στα ανθρώπινα 

φαιοχρωμοκυττώματα 

Η μελέτη των ιντερλευκινών πραγματοποιήθηκε μόνο στα κύτταρα ΚΑΤ45. Η σειρά αυτή είναι 

καινούργια και παρουσιάζει ενδιαφέρον (ως ανθρώπινο μοντέλο) να εξεταστεί η παρουσία και 

δράση των ιντερλευκινών σε αυτά αφού η υπάρχουσα βιβλιογραφία μέχρι τώρα καλύπτει τα 

ανθρώπινα φαιοχρωμοκυττώματα. 

Ιντερλευκίνη-1β 

 Είναι γνωστό ότι η κυτοκίνη IL-1β εκτός από τον κύριο τόπο παραγωγής της παράγεται 

και σε πληθώρα άλλων ιστών. Πιο συγκεκριμένα η ιντερλευκίνη-1 έχει βρεθεί να είναι 

παρούσα στο νευρικό και ενδοκρινικό σύστημα και επιπλέον έχει βρεθεί και με τις τρεις 

μορφές της στα επινεφρίδια και μάλιστα στο μυελό των επινεφριδίων (Breder et al. 1988, 

Schultzberg et al. 1987 Gonzalez-Hernandez et al. 1995, Schultzberg et al. 1989 και 1995, 

Bartfai et al. 1990 και 1993, Alheim et al 1991). H ιντερλευκίνη-1 βρίσκεται στα αδρενεργικά 

χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων επίμυος (Bartfai et al. 1993, Schultzberg et al. 

1989).  

Συνοπτικά τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι 

(α) Τα  κύτταρα KAT45 παράγουν ιντερλευκίνη-1β 

(β) Το CRH αυξάνει την παραγωγή της IL-1β κατά χρονο-και δοσοεξαρτώμενο τρόπο και η 

αύξηση αυτή αναστέλλεται πλήρως από τον ειδικό ανταγωνιστή του ahCRH. 

(γ) Ο νευρικός αυξητικός παράγοντας NGF δεν έχει καμία επίδραση στο ποσό της IL-1β που 

παράγεται από τα κύτταρα KAT45. 

(δ) Επίδραση με νικοτίνη δεν αλλάζει το ποσό της ιντερλευκίνης-1β που εκλύεται από τα 

κύτταρα KAT45. 

(ε) Ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ιντερλευκίνη-1β αυξάνει την παραγωγή του CRH κατά 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο από τα κύτταρα KAT45. Η δράση της φαίνεται ότι πραγματοποιείται 

μέσω ειδικών υποδοχέων αφού ο ανταγωνιστής του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-1 (IL-1ra) 

αναστέλλει την επαγωγική δράση της.  
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(στ) Ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ιντερλευκίνη-1β αυξάνει την παραγωγή των κατεχολαμινών 

από τα κύτταρα KAT45. Η επαγωγική δράση της IL-1β στις κατεχολαμίνες πραγματοποιείται 

μέσω ειδικών υποδοχέων αφού αναστέλλεται πλήρως με ταυτόχρονη επώαση με τον IL-1ra.  

(ζ) Η δράση της IL-1β στις κατεχολαμίνες δε φαίνεται να πραγματοποιείται μέσω μηχανισμών 

που περιλαμβάνουν το CRH αφού ταυτόχρονη επώαση με τον ανταγωνιστή του ahCRH δεν 

εμπόδισε την επαγωγική της δράση. Αντίθετα, όπως αναφέραμε στο τμήμα που αναλύονται 

τα αποτελέσματα σχετικά με το CRH, η επαγωγική δράση τoυ CRH στις κατεχολαμίνες 

φαίνεται ότι διέρχεται μέσω μηχανισμών που περιλαμβάνουν επαγωγή της IL-1β αφού 

ταυτόχρονη επώαση με τον IL-1RA εμπόδισε πλήρως τη δράση του. Το κύκλωμα που 

υπάρχει φαίνεται ότι είναι: CRH          IL-1β            Κατεχολαμίνες 

Η αξιολόγηση των ευρημάτων μας έχει ως εξής: 

 Η ύπαρξη μεγάλων συγκεντρώσεων της ιντερλευκίνης-1 στο μυελό των επινεφριδίων 

υποδεικνύει ότι μπορεί να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ενδοκρινικού και ανοσολογικού 

άξονα η οποία επεμβαίνει στην επαγωγή της στερεοειδογένεσης από το φλοιό των 

επινεφριδίων (Nobel et al. 1995, Schultzberg et al. 1995, Εhrhart-Bornstein et al. 1996), ή 

παίζει αυτοκρινικό/παρακρινικό ρόλο στην έκλυση των κατεχολαμινών. 

 Το CRH αυξάνει την παραγωγή της IL-1β από τα κύτταρα KAT45 κατά 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο και η δράση αυτή εμποδίζεται από τον ανταγωνιστή του ahCRH, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι η δράση πραγματοποιείται μέσω ειδικών υποδοχέων. Στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα υπάρχει μια στενή ανατομική σχέση μεταξύ CRH και IL-11β στο 

επίπεδο του υποθαλάμου (Breder et al. 1988). Επίσης το CRH φαίνεται ότι διαθέτει 

προφλεγμονώδεις δράσεις και παράγεται σε φλεγμονώδεις περιοχές όπου σε αντίθεση με τις 

έμμεσες ανοκατασταλτικές του δράσεις, δρα ως αυτοκρινική ήπαρακρινική κυτοκίνη ( Singh et 

al. 1990, Karalis et al. 1991, Aird et al. 1993, Schafer et al. 1996). H δράση του CRH στις 

ιντερλευκίνη-1 εμφανίζεται και σε κύτταρα του ανοσολογικού όπου η απελευθέρωση της 

αυξάνει σε περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού αίματος (Angioni et al. 1993). Η 

αλληλεπίδραση μεταξύ ορμονών του ενδοκρινικού άξονα και της IL-1β στο μυελό των 

επινεφριδίων πιθανόν να σχετίζεται με την επαγωγή της παραγωγής των κατεχολαμινών, 

αφού αποκλεισμός των υποδοχέων της IL-1β στα  κύτταρα KAT45 εμπόδισε την επαγωγική 

δράση του CRH στις κατεχολαμίνες. 

 Η ιντερλευκίνη-1β επάγει την παραγωγή του CRH  από τα κύτταρα KAT45 και η 

επαγωγή αυτή εμποδίζεται πλήρως από τον ανταγωνιστή του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-1, 

IL-1ra. Είναι πλέον βέβαιο από πολλαπλές αναφορές ότι η ιντερλευκίνη-1 άμεσα διεγείρει την 

έκφραση του γονιδίου και την έκκριση του CRH από τον υποθάλαμο (Berkenbosch et al. 

1987, Sapolsky et al. 1987, Tsagarakis et al. 1989, Suda et al. 1990, Saperstein et al. 1992, 

Parsadaniantz et al. 1994) η οποία με τη σειρά της επάγει την απελευθέρωση της ACTH και 

την έκφραση του POMC στην υπόφυση. Η IL-1 διεγείρει τον ενδοκρινικό άξονα και στο 

επίπεδο της υπόφυσης, δράση η οποία μεσολαβείται και απαιτεί την απελευθέρωση του 
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ενδογενούς CRH (Uechara et al. 1987) και στο επίπεδο του φλοιού των επινεφριδίων 

διεγείροντας την παραγωγή κορτικοστεροειδών (O’Connell et al. 1994). Πιθανότατα η 

δέγερση της παραγωγής CRH στο μυελό των επινεφριδίων από την IL-1β να έχει ως τελικό 

αποτέλεσμα τη διέγερση της παραγωγής των κορτικοστεροειδών από το φλοιό των 

επινεφριδίων ή και την παραγωγή των κατεχολαμινών από το μυελό των επινεφριδίων, αφού 

βρέθηκε ότι η δράση του CRH τουλάχιστον στο μυελό των επινεφριδίων μεσολαβείται από 

την ιντερλευκίνη-1β.  

 Ένα σημαντικό εύρημά μας είναι ότι η ιντερλευκίνη-1β φαίνεται ότι διεγείρει την 

παραγωγή των κατεχολαμινών από το μυελό των επινεφριδίων, φαινόμενο το οποίο 

πραγματοποιείται μετά από επώαση για μεγάλο χρονικό διάστημα υπονοώντας ότι επιδρά 

στη σύνθεση παρά στην έκκριση. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με προηγούμενες 

μελέτες στη μέση προεξοχή του εγκεφάλου (Abreu et al. 1994) όπου βρέθηκε ότι η 

ιντερλευκίνη διεγείρει την υδροξυλάση της τυροσίνης. H επαγωγική δράση της IL-1β στις 

κατεχολαμίνες έχει αναφερθεί και στο επίπεδο του υποθαλάμου (Rivier et al. 1989, Palazzolo 

et al. 1990, Mohankumar et al. 1991).  Η ιντερλευκίνη-1 επίσης διεγείρει την παραγωγή της 

νορεπινεφρίνης από χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων βοός (Yanagihara et al. 1994) 

και την συμπαθοεπινεφριδιακή δραστηριότητα και επάγει την ποσότητα των κατεχολαμινών 

που κυκλοφορούν στο πλάσμα δράση η οποία μεσολαβείται από προσταγλανδίνες D2 και E2 

(Terao et al. 1995, Sakata et al. 1994, Hashimoto et al. 1993) και CRH. H δράση της 

ιντερλευκίνης-1β στις κατεχολαμίνες δεν φαίνεται να είναι δοσοεξαρτώμενη. Το γεγονός αυτό 

δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί, παρόλα αυτά πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι το επίπεδο 

των κατεχολαμινών μετά την επαγωγή με την IL-1β ήταν κοντά στο μέγιστο επίπεδο που 

μπορούσε να προέλθει μετά από διέγερση με αυτήν (Hashimoto et al. 1993). Στα  κύτταρα 

KAT45 όμως ταυτόχρονη επώαση με τον ανταγωνιστή του CRH δεν εμπόδισε την επαγωγική 

δράση της, δηλώνοντας ότι η δράση της δε διέρχεται μέσω μηχανισμών που περιλαμβάνουν 

το CRH σε αντίθεση με αποτελέσματα που ελήφθησαν σε υποθαλαμικούς πυρήνες και στον 

εγκεφαλικό φλοιό (Terao et al. 1993). 

 Tέλος τα αρνητικά ευρήματά μας σχετικά με την IL-1β που παράγεται από τα 

φαιοχρωμοκυττώματα είναι τα εξής: 

 Η νικοτίνη δεν επηρέασε το ποσό της IL-1β που εκκρίνεται από τα κύτταρα KAT45. Το 

γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτά που έχουν περιγραφεί στα φυσιολογικά 

χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων επίμυος όπου η νικοτίνη ελάττωσε τη 

συγκέντρωση της αποθηκευμένης IL-1α (Bartafai et al. 1990).  

 Ο νευρικός αυξητικός παράγοντας δεν επηρέασε ττην παραγωγή της IL-1β από τα 

κύτταρα KAT45 σε δόσεις που είναι γνωστό ότι επάγουν τη διαφοροποίηση στα κύτταρα 

PC12. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με προηγούμενες αναφορές όπου το mRNA και το 

τελικό προϊόν της ιντερλευκίνης-1α αυξήθηκε μετά από καλλιέργεια με NGF μόνο σε δόσεις 

που ήταν 5- με 10-φορές μεγαλύτερες από αυτές που απαιτούνται για τη διαφοροποίηση 
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(Alheim et al. 1991). Πιθανότατα η διαφοροποίηση δε σχετίζεται με την επαγωγή της 

παραγωγής της ιντερλευκίνης-1β από τα κύτταρα KAT45 ανθρώπινου 

φαιοχρωμοκυττώματος. 

 

Ιντερλευκίνη-6 

 Η παραγωγή ιντερλευκίνης-6 από φυσιολογικό μυελό επινεφριδίων και 

φαιοχρωμοκυττώματα έχει μελετηθεί από αρκετούς ερευνητές (Suzuki et al. 1991, Fukumoto 

et al. 1991, Gadient et al. 1995). Ο ρόλος της στο μυελό επινεφριδίων και στα 

φαιοχρωμοκυττώματα δεν έχει γίνει γνωστός, αλλά το γεγονός ότι η IL-6 επάγει τη 

διαφοροποίηση πολλών τύπων κυττάρων (Taga et al., Lotz et al.1988, Damme et al. 1988, 

Nordan et al. 1987, Hama et al. 1989 Satoh et al. 1988) και μεταξύ αυτών και των PC12 

κυττάρων φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος (Satoh et al. 1988, Abeyama et al. 1995) πιθανόν 

να υποδηλώνει ότι η κυτοκίνη αυτή απαιτείται για τη διαφοροποίηση του όγκου. 

Συνοπτικά τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι: 

(α) Τα κύτταρα KAT45 παράγουν ιντερλευκίνη-6. 

(β) Το CRH ελαττώνει την έκλυση της IL-6 από τα κύτταρα KAT45 αλλά αυξάνει την 

παραγωγή της. Η κατασταλτική δράση που παρατηρείται στην έκλυση είναι δοσοεξαρτώμενη 

και αντιστρέφεται πλήρως από τον ανταγωνιστή του, ahCRH. 

(γ) Ανασυνδυασμένη IL-1β αυξάνει κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο την παραγωγή της IL-6 από 

τα κύτταρα KAT45. 

(δ) Ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ιντερλευκίνη-6 αυξάνει την παραγωγή του CRH κατά 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο από τα κύτταρα KAT45 

(ε) Ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ιντερλευκίνη-6 δεν έχει καμία επίδραση στην έκλυση και την 

παραγωγή των κατεχολαμινών από τα κύτταρα KAT45. 

 Αναλυτικότερα, τα κύτταρα KAT45 παράγουν ιντερλευκίνη-6 σε ποσότητες 

ανιχνεύσιμες, και η παραγωγή διατηρείται σταθερή στα διάφορα χρονικά διαστήματα στα 

οποία μετρήθηκε. Η παρουσία της IL-6 στο μυελό των επινεφριδίων και στα 

φαιοχρωμοκυττώματα έχει πιθανόν παρακρινικό ή αυτοκρινικό ρόλο. Το CRH αναστέλλει την 

έκλυση της IL-6 από τα κύτταρα KAT45 και επάγει τη σύνθεσή της. Η κατασταλτική δράση 

του CRH στην έκλυση της IL-6 φαίνεται να πραγματοποιείται μέσω ειδικών υποδοχέων αφού 

ταυτόχρονη επώαση με τον ανταγωνιστή τoυ εμποδίζει αυτό το φαινόμενο. Η κατασταλτική 

δράση του πεπτιδίου στην έκλυση της IL-6 πιθανότατα αντανακλά άμεση δράση, ενώ η 

επαγωγική δράση του πεπτιδίου πιθανόν οφείλεται σε επαγωγή της IL-1β η οποία με τη σειρά 

της επάγει την σύνθεση της IL-6. Πράγματι, η επαγωγική δράση της IL-1β στην IL-6 έχει 

αναφερθεί ήδη στο ανοσολογικό σύστημα όπως επίσης και σε άλλα συστήματα (Sironi et al. 

1989, Navarro et al. 1989, Cadman et al. 1994) και μάλιστα φαίνεται να πραγματοποιείται 

μέσω ειδικών υποδοχέων αφού εμποδίζεται από τον ανταγωνιστή της IL-1β. Παρόμοια 



 124

αποτελέσματα λάβαμε και εμείς κατά τα οποία, η ιντερλευκίνη-1β αύξησε την παραγωγή της 

IL-6 από τα κύτταρα KAT45. 

 Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η IL-6 σε σχετικά μεγάλη δόση επάγει την παραγωγή 

του CRH από τα κύτταρα KAT45. Παρόμοια δράση της έχει αναφερθεί στον υποθάλαμο όπου 

έχει βρεθεί ότι η ιντερλευκίνη-6 επάγει τη σύνθεση του CRH δράση η οποία φαίνεται ότι 

μεσολαβείται από το σύστημα του αραχιδονικού οξέος (Lyson et al. 1992) αλλά και στην 

υπόφυση όπου φαίνεται ότι η κυτοκίνη αυτή είναι ισχυρός επαγωγέας της έκλυσης της ACTH 

(Spangelo et al. 1989, Naitoh et al. 1988, Navara et al. 1991). H επαγωγική δράση της IL-6 

στην παραγωγή του CRH από τα φαιοχρωμοκυττώματα πιθανόν να αποτελεί μέρος ενός 

ειδικού μηχανισμού που έχει στόχο την απελευθέρωση των κατεχολαμινών και την άμεση 

επίδρασή τους στη συνέχεια στην απελευθέρωση της ίδιας της IL-6, αφού έχει αναφερθεί ότι 

η νοραδρεναλίνη επηρεάζει την παραγωγή της στο κεντρικό νευρικό σύστημα (Norris et al. 

1993). Η ανασυνδυασμένη ανθρώπινη IL-6 δεν είχε καμία επίδραση σε όλους τους χρόνους 

που δοκιμάστηκε στην έκλυση των κατεχολαμινών από τα  κύτταρα KAT45, υποδηλώνοντας 

ότι τουλάχιστον στα φαιοχρωμοκυττώματα δε φαίνεται να αλληλεπιδρούν τα δύο συστήματα. 

Δεδομένου ότι το CRH αυξάνει την παραγωγή κατεχολαμινών και η IL-6 αυξάνει την 

παραγωγή CRH, τα αποτελέσματά μας σχετικά με την έλλειψη δράσης της IL-6 στις 

κατεχολαμίνες μπορούν να εξηγηθούν με τις εξής υποθέσεις: (Ι) Η επαγωγική δράση της IL-6 

στην παραγωγή του CRH δεν είναι αρκετή σε μέγεθος ώστε το CRH να κάνει με τη σειρά του 

επαγωγή της σύνθεσης των κατεχολαμινών. (ΙΙ) Η επαγωγική δράση της IL-6  στο CRH 

συνοδεύεται από ταυτόχρονη επαγωγή ενός αναστολέα της σύνθεσης των κατεχολαμινών. 

(ΙΙΙ) Οι χρόνοι των πειραμάτων μας δεν συμπίπτουν με το φαινόμενο. Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να αναφέρουμε ότι η IL-6 δεν είχε επίδραση ούτε και στην έκκριση των κατεχολαμινών 

(δοκιμάστηκαν και μικρά χρονικά διαστήματα), γεγονός που ελαχιστοποιεί την τρίτη αυτή 

πιθανότητα.   
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

 Συμπερασματικά, από τα δεδομένα μας φαίνεται ότι ο κύριος ενδοκρινικός άξονας 

υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων αναπαράγεται σε τοπικό παρακρινικό επίπεδο στο 

μυελό των επινεφριδίων (Mazzochi et al. 1993 και 1994 ) και παραμένει ενεργός και στα 

φαιοχρωμοκυττώματα υπό την αίρεση ότι οι κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήσαμε 

μπορούν να θεωρηθούν ότι αντανακλούν τις μορφολογικές και λειτουργικές αλλοιώσεις των 

όγκων in vivo. H σημασία αυτού του φαινομένου πιθανόν να σχετίζεται με την φυσιολογία των 

χρωμιόφιλων κυττάρων του μυελού των επινεφριδίων και την παθοφυσιολογία των 

φαιοχρωμοκυττωμάτων. Ο τοπικός αυτός άξονας πιθανόν να παίρνει μέρος σε μηχανισμούς 

που ρυθμίζουν το ποσό των κατεχολαμινών που εκλύεται, το ρυθμό πολλαπλασιασμού και 

κάποια άλλα χαρακτηριστικά των φυσιολογικών και νεοπλασματικών κυττάρων του μυελού 

των επινεφριδίων. Η πιθανότητα για παρακρινική επίδραση του άξονα αυτού στο φλοιό των 

επινεφριδίων δεν μπορεί επίσης να αποκλειστεί. Κάποιο υποθετικό μοντέλο που θα 

μπορούσε να αναπαραστήσει τα παραπάνω  στο μυελό των επινεφριδίων φαίνεται στα 

σχήματα (Α) και (Β). 
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 Από το σχήμα (Α) διαφαίνεται ότι το επινεφριδιακό CRH δρα αυτοκρινικά/παρακρινικά, 

αναστέλλοντας την κατ’εξοχήν λειτουργία του μυελού των επινεφριδίων, δηλαδή την 

παραγωγή των κατεχολαμινών. Η δράση αυτή φαίνεται να επιτυγχάνεται με δύο 

μηχανισμούς: (Ι) με την απευθείας αναστολή (μέσω επαγωγής οπιοειδών πεπτιδίων) της 

έκλυσης των κατεχολαμινών και (ΙΙ) με την ελάττωση του αριθμού των μυελοεπινεφριδιακών 

κυττάρων με άμεση δράση στο ρυθμό πολλαπλασιασμού τους. Ταυτόχρονα (σχήμα Β) το 

επινεφριδιακό CRH δρα επαγωγικά αυξάνοντας την έκλυση κατεχολαμινών μέσω της 

επαγωγής της επινεφριδιακής IL-1. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται ένα τοπικό σύστημα 

παλίνδρομης ρύθμισης της έκλυσης των κατεχολαμινών με την μεσολάβηση του τοπικώς 

παραγόμενου CRH. Ο αποσυντονισμός των ανωτέρων ρυθμίσεων θα μπορούσε να έχει 

καθοριστικό ρόλο στην παθοφυσιολογική λειτουργία του ιστού. Οι μεταβολικοί συσχετισμοί 

που αναπτύχθηκαν αυτοί παραμένουν άθικτοι και στα φαιοχρωμοκυττώματα (και κυρίως η 

αναστολή της έκλυσης των κατεχολαμινών από οπιοειδή πεπτίδια και η επαγωγή της έκλυσής 

τους από το CRH) γεγονός που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί θεραπευτικά σε περιπτώσεις 

ανεγχείρητων φαιοχρωμοκυττωμάτων ή στον προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών με 

φαιοχρωμοκύττωμα και υπέρταση.    

 Μελλοντικά πειράματα πρέπει να πραγματοποιηθούν για να διαπιστωθεί ο μηχανισμός 

με τον οποίο τα κάππα οπιοειδή και το CRH επεμβαίνουν και ελαττώνουν το ρυθμό 

πολλαπλασιασμού των φαιοχρωμοκυττωμάτων: aν η δράση αυτή πραγματοποιείται μέσω 

μηχανισμών που επάγουν την απόπτωση ή επηρεάζουν τις φάσεις της μίτωσης του 

κυττάρου. Επίσης νέα πειράματα μπορούν να πραγματοποιηθούν για να διαπιστωθεί ο 

ακριβής μηχανισμός αλληλεπίδρασης CRH και ιντερλευκινών στην παραγωγή των 

κατεχολαμινών από τα κύτταρα αυτά. Τα πειράματα αυτά θα δώσουν περισσότερες 

λεπτομέρειες και θα διαφωτίσουν τα ρυθμιστικά κυκλώματα που υπεισέρχονται στην 

αιτιολογία και ρύθμιση των φαιοχρωμοκυττωμάτων. 
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 Τα χρωμιόφιλα κύτταρα του μυελού των επινεφριδίων των θηλαστικών και οι όγκοι τους, τα 

φαιοχρωμοκυττώματα, εκφράζουν τα γονίδια και παράγουν τα τελικά προϊόντα ενός μεγάλου 

αριθμού νευροπεπτιδίων. Μεταξύ άλλων, παράγουν πολλούς από τους παράγοντες που 

ρυθμίζουν τον άξονα του στρες συμπεριλαμβανομένου του εκλυτικού παράγοντα της 

κορτικοτροπίνης (CRH), όλων των ενδογενών οπιοειδών πεπτιδίων, και τις ιντερλευκίνες IL-1β και 

IL-6.  

Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη των  παρακρινικών ρόλων των παραγόντων 

αυτών στα φαιοχρωμοκυττώματα και τη σύγκρισή τους με φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα 

μυελού επινεφριδίων. Οι παράμετροι που μελετήθηκαν ήταν (α) η έκκριση και παραγωγή των 

κατεχολαμινών, (β) ο ρυθμός του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, και η (γ) παραγωγή άλλων 

νευροπεπτιδίων. Ως μοντέλο φαιοχρωμοκυττωμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα κύτταρα PC12 

φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος και τα κύτταρα ΚΑΤ45 ανθρώπινου φαιοχρωμοκυττώματος, και ως 

μοντέλο φυσιολογικών χρωμιόφιλων κυττάρων τα κύτταρα μυελού επινεφριδίων επιμύων. 

 Βιβλιογραφικά, είναι γνωστό ότι τα οπιοειδή πεπτίδια παίρνουν μέρος στη ρύθμιση της 

έκλυσης κατεχολαμινών στο κεντρικό νευρικό σύστημα αναστέλλοντάς την μέσω προσυναπτικών 

υποδοχέων. Είναι επίσης γνωστό ότι τα ενδογενή οπιοειδή δρώντας κατά αυτοκρινικό/παρακρινικό 

ρόλο αναστέλλουν την έκλυση των κατεχολαμινών από φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού 

επινεφριδίων. Τα αποτελέσματά μας σχετικά με την επίδραση των οπιοειδών στην έκλυση των 

κατεχολαμινών έδειξαν ότι οι ειδικοί κάππα οπιοειδείς αγωνιστές U69593, U50488 και Δυνορφίνη 

Α  ελαττώνουν την έκκριση ντοπαμίνης από τα κύτταρα PC12 κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Τα 

κάππα οπιοειδή επηρεάζουν περισσότερο την έκκριση παρά τη σύνθεση των κατεχολαμινών αφού 

το αποθηκευμένο ποσό που εκκρίνεται μετά από έκθεση σε εκπολωτικές συγκεντρώσεις KCl 

παραμένει το ίδιο μετά από επίδραση με τον κάππα αγωνιστή U69593. To DADLE (συνθετικός μ 

και δέλτα οπιοειδής αγωνιστής) και το DAGO (συνθετικός μ οπιοειδής αγωνιστής)  ήταν λιγότερο 

δραστικοί στην έκκριση των κατεχολαμινών. Η δράση των οπιοειδών αγωνιστών αναστέλλεται από 

τη ναλοξόνη (γενικός ανταγωνιστής των οπιοειδών) γεγονός που προτείνει ότι η δράση των 

οπιοειδών πεπτιδίων πραγματοποιείται μέσω ειδικών οπιοειδών υποδοχέων. Η ναλοξόνη 

επιπλέον αυξάνει την έκκριση των κατεχολαμινών από τα κύτταρα PC12 γεγονός που υποδηλώνει 

ότι η έκκρισή τους βρίσκεται κάτω από τονική αναστολή από ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια.  

 Βιβλιογραφικά, είναι επίσης γνωστό ότι τα οπιοειδή επηρεάζουν το ρυθμό 

πολλαπλασιασμού πολλών φυσιολογικών και νεοπλασματικών κυττάρων. Τα δέλτα και μ οπιοειδή 

είναι εκείνα που έχουν μελετηθεί περισσότερο και φαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η 

δράση τους στο ρυθμό πολλαπλασιασμού είναι ανασταλτική. Τα αποτελέσματά μας από την 

επίδραση των οπιοειδών αγωνιστών στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων PC12 και ΚΑΤ45  

έδειξαν ότι οι ειδικοί κάππα οπιοειδείς αγωνιστές δυνορφίνη Α, U69593 και U50488 ελαττώνουν το 

ρυθμό πολλαπλασιασμού των δύο κυτταρικών σειρών κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Ο μ 
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οπιοειδής αγωνιστής DAGO και οι δέλτα και μ οπιοειδείς αγωνιστές DADLE και DSLET δεν έχουν 

καμία επίδραση στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων PC12 αλλά καταστέλλουν (μόνο σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις) το ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων ΚΑΤ45. Η κατασταλτική 

δράση των οπιοειδών αγωνιστών αναστέλλεται από τη ναλοξόνη και τον ειδικό κάππα οπιοειδή 

ανταγωνιστή νορμπιναλοτορφιμίνη. Επίσης και οι δύο ανταγωνιστές έχουν επαγωγικό αποτέλεσμα 

και στις δύο κυτταρικές σειρές όταν χορηγούνται μόνοι τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο 

ρυθμός πολλαπλασιασμού των κυττάρων βρισκεται κάτω από τονική αναστολή από ενδογενή 

οπιοειδή πεπτίδια. Στα κύτταρα PC12 ο κάππα αγωνιστής U69593 ελαττώνει τον επαγόμενο από 

EGF ρυθμό πολλαπλασιασμού, φαινόμενο που πιθανόν πραγματοποιείται μέσω της καταστολής 

ογκογονιδίων που επάγονται από τον EGF. 

Οπως αναφέρθηκε, ο μυελός των επινεφριδίων των θηλαστικών και οι όγκοι του (τα 

φαιοχρωμοκυττώματα) παράγουν CRH το οποίο φαίνεται ότι είναι ταυτόσημο με αυτό του 

υποθαλάμου. Στο κεντρικό νευρικό σύστημα έχει βρεθεί ότι υπάρχει στενή ανατομική σχέση μεταξύ 

του CRH και των κατεχολαμινών με αποτέλεσμα την επαγωγή της έκλυσης των κατεχολαμινών σε 

διάφορες περιοχές του Κ.Ν.Σ. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι: Το CRH παράγεται από τα 

φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα φαιοχρωμοκυττώματος επίμυος και τα νεοπλασματικά κύτταρα 

PC12 και ΚΑΤ45 και το μοριακό βάρος του πεπτιδίου είναι παρόμοιο με αυτό του αυθεντικού. Η 

απελευθέρωση του πεπτιδίου γίνεται παράλληλα με των κατεχολαμινών γεγονός που προτείνει ότι 

το CRH συναποθηκεύεται με τις κατεχολαμίνες. Συνθετικό ανθρώπινο CRH αυξάνει την παραγωγή 

των κατεχολαμινών και από τους τρεις τύπους κυττάρων κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο και η 

επαγωγική δράση αναστέλλεται από τον ειδικό ανταγωνιστή του, ahCRH, γεγονός που 

υποδηλώνει την παρουσία ειδικών υποδοχέων. Επίσης το CRH αυξάνει την παραγωγή της ACTH 

και της β-ενδορφίνης από τα κύτταρα ΚΑΤ45 ενώ ελαττώνει το ρυθμό πολλαπλασιασμού τους. 

 Τέλος, είναι γνωστό από την βιβλιογραφία ότι ο μυελός των επινεφριδίων αρκετών ειδών 

περιέχει ιντερλευκίνη-1 η οποία συναποθηκεύεται μαζί με τις κατεχολαμίνες στα αδρενεργικά 

κύτταρα. Επίσης τα φυσιολογικά χρωμιόφιλα κύτταρα μυελού επινεφριδίων και τα 

φαιοχρωμοκυττώματα παράγουν ιντερλευκίνη-6 η οποία έχει βρεθεί ότι επάγει τη διαφοροποίηση 

των PC12 κυττάρων προς κύτταρα με συμπαθητικό φαινότυπο. Στο κεντρικό νευρικό σύστημα 

υπάρχει στενή ανατομική σχέση μεταξύ της IL-1β και του CRH και επιπλεόν έχει βρεθεί ότι η 

ιντερλευκίνη-1 επάγει την παραγωγή του CRH στον υποθάλαμο. Επίσης, έχει δειχθεί ότι η IL-6 

είναι ισχυρός επαγωγέας της παραγωγής της ACTH και του CRH στην υπόφυση και στον 

υποθάλαμο αντίστοιχα. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι: Τα κύτταρα ΚΑΤ45 παράγουν 

ιντερλευκίνη-1β και-6. Το CRH αυξάνει την παραγωγή της ιντερλευκίνης-1β από τα κύτταρα ΚΑΤ45 

η οποία με τη σειρά της επάγει την παραγωγή των κατεχολαμινών. Επίσης ανασυνδυασμένη 

ανθρώπινη IL-1β επάγει την έκλυση του CRH από τα κύτταρα ΚΑΤ45. Βρέθηκε επίσης ότι η 

επαγωγική δράση του στις κατεχολαμίνες μεσολαβείται από την IL-1β αφού ο ανταγωνιστής του 

υποδοχέα της IL-1ra εμπόδισε πλήρως τη δράση του. Επίσης το CRH αυξάνει την παραγωγή της 
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IL-6 από τα κύτταρα ΚΑΤ45 ενώ ελαττώνει την έκκρισή της. Η IL-6 επάγει την παραγωγή του 

πεπτιδίου από τα κύτταρα μας ενώ δεν έχει καμία επίδραση στην έκλυση των κατεχολαμινών.  

 

 Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι στον φυσιολογικό μυελό των επινεφριδίων και στα 

φαιοχρωμοκυττώματα φαίνεται ότι λειτουργούν δύο κύρια ρυθμιστικά συστήματα τα οποία 

καθορίζουν το κυριότερο χαρακτηριστικό τους δηλαδή την παραγωγή κατεχολαμινών. Το CRH 

φαίνεται να είναι ο κύριος ρυθμιστής και των δύο συστημάτων. Στο πρώτο, δρα αναστέλλοντας την 

έκλυση των κατεχολαμινών μέσω της επαγωγής οπιοειδών πεπτιδίων, είτε άμεσα, είτε έμμεσα 

ελαττώνοντας το ρυθμό πολλαπλασιασμού των μυελοεπινεφριδιακών κυττάρων. Στο δεύτερο 

σύστημα το CRH δρα επάγοντας την έκλυση των κατεχολαμινών μέσω επαγωγής της IL-1β. 

Φαίνεται ότι τα δύο αυτά συστήματα είναι τόσο απαραίτητα για τη φυσιολογική λειτουργία του 

μυελού των φυσιολογικών επινεφριδίων ώστε παραμένουν σχεδόν άθικτα και στα 

φαιοχρωμοκυττώματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal adrenal chromaffin cells and their tumors, the pheochromocytomas, express the 

genes and secrete the products of several neuropeptides and cytokines which are considered 

regulators of the hypothalamus-pituitary-adrenal stress axis. Indeed, they produce corticotropin-

releasing hormone (CRH), opioids, and the cytokines IL-1b and IL-6.  

Aim of the present work was to study the paracrine role(s) of these factors on several 

parameters of pheochromocytomas and compare them to normal adrenal chromaffin cells. We 
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have studied the following parameters; (a) synthesis and secretion of catecholamines, (b) 

proliferation rates, and ( c) production of other neuropeptides. For this study we used two 

pheochromocytoma models: the PC12 rat pheochromocytoma cells and the KAT45 human 

pheochromocytoma cells and compared them to primary cultures of normal rat adrenal chromaffin 

cells.  

 It is now well established that endogenous opioids participate in local regulatory loops within 

the central and peripheral nervous systems regulating the release of catecholamines from 

neighbouring cells via presynaptic opioid receptors. Opioids also, suppress the release of adrenal 

catecholamines in an autocrine / paracrine manner. Our results regarding this part of our 

experiments are as follows: the specific kappa opioid agonists U69593, U50488 and dynorphin Α 

inhibit the release of catecholamines from PC12 cells in a time- and dose dependent manner under 

basal and nicotine-induced conditions. DADLE (a mu and delta specific opioid agonist) and DAGO 

(synthetic mu opioid agonist) are less effective in suppressing catecholamines release from PC12 

cells. The suppressive effect of all opioid agonists was blocked by naloxone suggesting that 

conventional opioid receptors were involved. Naloxone, also stimulate the release of 

catecholamines from PC12 cells in a dose-dependent manner which suggests that their secretion 

of catecholamines is under tonic inhibition by locally produced opioids.  

 Several laboratories have shown that opioids affect the proliferation rate of normal and 

tumoral cells. Delta and mu opioids are the main opioid effectors of cell proliferation. In most 

instances their effect is inhibitory. Our results show that the kappa opioid agonists Dynorphin Α, 

U69593 και U50488 suppress basal proliferation of PC12 and KAT45 cells in a dose-dependent 

manner. DAGO, DADLE and DSLET don't alter the proliferation rate of PC12 cells, but suppress 

(only in high doses) the proliferation rate of KAT45 cells. The effect of kappa opioids is blocked by 

naloxone and the selective kappa opioid antagonist nor-binaltorphimine. Furthermore, both opioid 

antagonists have a strong stimulatory effect on the proliferation rate of both cell lines, suggesting 

that the proliferation of PC12 and KAT45 cells is under tonic inhibition by locally produced kappa 

opioids. Finally, the kappa opioid agonist U69593 inhibited the EGF-induced proliferation of PC12 

cells, a finding suggesting that the effect of kappa opioisd may involve the suppression of EGF-

dependent oncogenes.  

 Several lines of evidence suggest that the adrenal medulla of several species and some 

human pheochromocytomas produce CRH. In the central nervous system (CNS) there is a close 

anatomical proximity between CRH and catecholaminergic neurons a finding suggesting that CRH 

affect the release of catecholamines. There is evidence indicate that CRH plays a similar role in the 

adrenal medulla since the latter contains CRH receptors. Our results are as follows: normal 

adrenal chromaffin cells and PC12 and KAT45 cells contain and secrete comparable amounts of 

immunoreactive (IR)-CRH under basal conditions and following K+-induced depolarization, 

nicotine, IL-1β and dexamethasone. The physicochemical characteristics of the IR-CRH in the cells 

and the media were identical to the putative CRH peptide on both sieve chromatography and RP-
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HPLC. Synthetic CRH induced the production of catecholamines from the three cell types in a 

dose-  and time-dependent manner. This effect was abolished by the antagonist αhCRH. Synthetic 

CRH stimulates the production of ACTH and β-endorphin from KAT45 cells. CRH, also, inhibits the 

proliferation rate of KAT45 cells. Exposure of PC12 cells to NGF (for one week) resulted in their 

neuronal differentiation and the stimulation of their production of CRH by thirty times and of 

dopamine by ten times compared to parallel controls. This effect of NGF was abolished by αhCRH.  

Finally, it is now known that the adrenal medulla of several species and some 

pheochromocytomas contain and produce intreleukin-1 and -6. In CNS there is a close anatomical 

proximity between IL-1β and -6 and CRH. Il-1β induces the production of hypothalamic CRH. IL-6 

is also a potent inducer of ACTH and CRH. Our results show that: KAT45 cells produce IL-1β and 

IL-6. CRH induces the production of IL-1β from KAT45 cells, which in turn stimulates the 

production of catecholamines. This effect is blocked by IL-1ra. rhIL-1β induces the production of 

CRH from KAT45 cells. CRH inhibit the production of IL-6 from KAT45 cells in a dose-dependent 

manner and this phenomenon is blocked by CRH antagonist, ahCRH. rhIL-6 has no effect on 

catecholamine secretion. 

 

 In conclusion, our data suggest that there two regulatory loops within the normal and 

tumoral adrenal medulla regulating the release of catecholamines. CRH is the main effector both 

loops. In the first, CRH inhibits catecholamines release via the induction of the production of 

opioids which affect also the proliferation rate of the cells. In the second, CRH stimulates the 

production of catecholamines via the stimulation of the production of IL-1β. The interaction 

between these two loops appears to be important for the regulation of several chromaffin cell 

functions. 

 
 


