BIOXHMEIA TΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
Μηχανισμός δράσης
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών πρέπει απαραίτητα να επικοινωνούν
μεταξύ τους ώστε να συντονίζουν τις λειτουργίες τους, να ρυθμίζουν την ανάπτυξή τους, την
οργάνωσή τους σε ιστούς, καθώς και τη διαίρεσή τους. Η εξέλιξη των πολυκύτταρων
οργανισμών εξαρτήθηκε ακριβώς από αυτή την ικανότητα των κυττάρων να επικοινωνούν
μεταξύ τους.
Κανένα κύτταρο δεν μπορεί να επιβιώσει απομονωμένο. Ακόμα και οι μονοκύτταροι
ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί (όπως ζυμομύκητες και τα πρωτόζωα) δεν μπορούν να
ζήσουν απομονωμένα. Εκκρίνουν ουσίες (φερομόνες) οι οποίες συντονίζουν τη συσσώρευση
των κυττάρων που ζούν ανεξάρτητα με σκοπό τη σεξουαλική συνεύρεση
ή τη
διαφοροποίηση κάτω από ορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Πολύ γενικά, μπορούμε να πούμε ότι η επικοινωνία των κυττάρων στους
πολυκύτταρους οργανισμούς επιτυγχάνεται:
α) άμεσα, είτε με κατ' ευθείαν επαφή μεταξύ τους, με κάποιες ουσίες που βρίσκονται
συνδεδεμένες στην επιφάνεια των κυττάρων, είτε με σχηματισμό χασμοσυνδέσμων που
συνδέουν τα κυτοπλάσματα των κυττάρων
β) έμμεσα, με ουσίες οι οποίες αποτελούν χημικούς μεσολαβητές και ονομάζονται
αγγελιοφόροι ή μηνύματα (messengers), ανάμεσά τους και οι ορμόνες.
Στο κείμενο αυτό, θα μας απασχολήσει ο έμμεσος τρόπος επικοινωνίας. Οι χημικοί
μεσολαβητές χρησιμεύουν στο να συντονίζουν τη μεταβολική δραστηριότητα του
οργανισμού, του επιτρέπουν να προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και
τον προετοιμάζουν για την αναπαραγωγή του. Τα κύτταρα που εκκρίνουν τους χημικούς
μεσολαβητές έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Σχ.1): α) Ενδοκρινή κύτταρα, δηλ.
περιφερικά κύτταρα που παράγουν και εκκρίνουν δραστικές ουσίες (ορμόνες) κατ' ευθείαν
στο αίμα, π.χ. ινσουλίνη από το πάγκρεας β) Νευροενδοκρινή κύτταρα, δηλ. νευρικά
κύτταρα τα οποία παράγουν και εκκρίνουν ορμόνες (ονομάζονται και νευροορμόνες) κατ'
ευθείαν στο αίμα, π.χ. βαζοπρεσίνη από τη νευροϋπόφυση γ) Παρακρινή κύτταρα τα οποία
παράγουν και εκκρίνουν δραστικές ουσίες που δρουν σε γειτονικά κύτταρα (παρακρινείς
ορμόνες) ή ακόμα και στα ίδια τα κύτταρα (αυτοκρινείς ορμόνες, αυτακοειδή) π.χ.
παγκρεατική σωματοστατίνη δ) Νευρικά κύτταρα τα οποία εκλύουν δραστικές ουσίες
(νευροδιαβιβαστές) στη συναπτική σχισμή π.χ. ακετυλοχολίνη.
Είναι γεγονός ότι το νευρικό
και
το
ενδοκρινικό
σύστημα
συνεργάζονται στενά για τη ρύθμιση
και την ολοκλήρωση των ζωτικών
λειτουργιών των ανώτερων ζώων. Στο
πλαίσιο αυτού του κειμένου θα μας
απασχολήσουν οι ορμόνες με τη
γενική έννοια του όρου, αφού σήμερα
ο όρος "ορμόνη" ουσιαστικά σημαίνει
κάθε ουσία ενός οργανισμού που
μεταφέρει ένα σήμα (signal) και έχει
σκοπό να προκαλέσει μια απόκρισητροποποίηση κάποιας λειτουργίας σε
κυτταρικό επίπεδο. Η απόκριση
επιτυγχάνεται μέσω πρόσδεσης της
ορμόνης με τον υποδοχέα της στο
κύτταρο στόχο. Δεν θα επεκταθούμε
στην επικοινωνία ανάμεσα σε νευρικά
κύτταρα
(νευρικές,
νευρομυϊκές
συνάψεις)
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Η λέξη "ορμόνη" προέρχεται από το ρήμα ορμώ και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά το 1904 από τους William Bayliss & Ernest Starling για την περιγραφή της δράσης της
σεκρετίνης, ουσίας που εκκρίνεται από το δωδεκαδάκτυλο και διεγείρει τη ροή του
παγκρεατικού υγρού.
Οι ορμόνες δρουν ρυθμίζοντας προϋπάρχουσες πορείες και ασκούν τον ειδικό τους
ρόλο, γενικά, με τρεις τρόπους:
α) επηρεάζοντας το ρυθμό σύνθεσης ενζύμων ή/και άλλων πρωτεϊνών
β) επηρεάζοντας το ρυθμό της ενζυμικής κατάλυσης
γ) μεταβάλλοντας τη διαπερατότητα των κυτταρικών μεμβρανών.
Καμία γνωστή ορμόνη δεν είναι ένζυμο ή συνένζυμο.
Με τη μελέτη της φύσης, της ρύθμισης, του μηχανισμού δράσης και των βιολογικών
δράσεων των ορμονών, σε φυσιολογικές αλλά και σε παθολογικές καταστάσεις, ασχολείται η
Ενδοκρινολογία.
Σκοπός του παρόντος κειμένου, που απευθύνεται στους φοιτητές του Τμήματος
Χημείας, είναι η μελέτη της βιοχημείας των ορμονών και του μηχανισμού δράσης τους σε
γενικές γραμμές. Με βάση τις ορμόνες, που το κοινό χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι
δρουν μέσω υποδοχέων, θα ασχοληθούμε με τους υποδοχείς γενικότερα (γενικές έννοιες,
κινητική πρόσδεσης ορμόνης-υποδοχέα) καθώς και με το μηχανισμό μεταγωγής σήματος
(signal transduction) σε γενικές γραμμές. Επίσης, θα αναφερθούν, εν συντομία, η
ονοματολογία και ο φυσιολογικός ρόλος των ορμονών.

2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
Με βάση τη χημική δομή τους οι ορμόνες κατατάσσονται σε:
α) Πεπτιδικές (π.χ. ινσουλίνη)
β) Ορμόνες που προέρχονται από αμινοξέα αλλά δεν είναι πεπτίδια (π.χ. επινεφρίνη)
γ) Στεροειδείς (π.χ. κορτιζόλη)
δ) Ορμόνες που προέρχονται
από λιπαρά οξέα ή άλλα λιπίδια
(π.χ. προσταγλανδίνες).
Οι ορμόνες κατατάσσονται, επίσης, και με βάση τον
αδένα παραγωγής τους (ορμόνες της υπόφυσης, των
επινεφριδίων, του θυρεοειδούς, των παραθυρεοειδών,
του γενετικού συστήματος, της επίφυσης, του
θύμου). Στο Σχ.2 φαίνεται η θέση των ενδοκρινών
αδένων στο σώμα και στο Σχ.3 η "ιεραρχία" των
κυριότερων αδένων στην έκκριση των ορμονών και
η ρυθμιστική σχέση ανάμεσα στους αδένες αυτούς
και τους ιστούς στόχους. Για πολλά ορμονικά
συστήματα η σηματοδοτική πορεία ξεκινάει από τον
εγκέφαλο και σταδιακά φτάνει στο μέγιστο βαθμό
στον τελικό ιστό-στόχο. Η διέγερση μπορεί να προέρχεται
από το εξωτερικό περιβάλλον ή από το εσωτερικό του
οργανισμού μέσω ειδικού νευρώνα. Αυτό το σήμα
μπορεί να διαδιβαστεί ως ηλεκτρικός παλμός ή/και
ως χημικό σήμα. Σε πολλές περιπτώσεις, αλλά όχι σε
όλες, τέτοια σήματα δημιουργούν ένα αληθινό
καταρράκτη (cascade): προωθούνται στον υποθάλαμο ο
οποίος απελευθερώνει ορμόνη σε ποσότητα ng, μετά στην
υπόφυση, η οποία απελευθερώνει ορμόνη σε ποσότητα μg
(Σχ.3Α), ακολουθεί ο αδένας στόχος, για παράδειγμα ο
θυρεοειδής ο οποίος απελευθερώνει ορμόνη σε
ποσότητα mg (Σχ.3Β) που ασκεί τη δράση της στον
τελικό ιστό στόχο για παράδειγμα το ήπαρ (Σχ.3Γ).
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Σημειώνεται ότι και ο χρόνος ημιζωής (υποδιπλασιασμού) των αντίστοιχων ορμονών τείνει να
γίνεται μεγαλύτερος προοδευτικά από τον υποθάλαμο προς τον τελικό αδένα (βλ. και Σχ.26)

Σχήμα 3. Ιεραρχία των ενδοκρινών αδένων.
δεύτερος στόχος, (Γ) τελικός στόχος

(Α) πρώτος στόχος ορμονικής δράσης, (Β)

Εκτός από τα συστήματα που φαίνονται στο Σχ.3, ο θύμος αδένας, η επίφυση, οι
παραθυρεοειδείς αδένες, ομάδες κυττάρων του πεπτικού συστήματος καθώς και άλλα κύτταρα
εκκρίνουν επίσης ορμόνες. Στον Πίν.1, παρουσιάζεται ένας κατάλογος των κυριότερων
ορμονών καθώς και η δομή και η λειτουργία τους, επιγραμματικά.

3

Πίνακας 1. Ορμόνες των θηλαστικών
Αδένας / ορμόνη
Επίφυση
Μελατονίνη
Υποθάλαμος
Παράγοντας (ή ορμόνη) έκλυσης
Κορτικοτροπίνης (CRF ή CRH )
Παράγοντας έκλυσης γοναδοτροπίνης
(GnRF ή GnRH)
Παράγοντας έκλυσης προλακτίνης
(PRF)
Παράγοντας έκλυσης αυξητικής
ορμόνης (GRH)
Σωματοστατίνη (SIF)
Παράγοντας έκλυσης θυρεοτροπίνης
(TRH)
Υπόφυση
Οξυτοκίνη (οκυτοκίνη)
Βαζοπρεσίνη (αντιδιουρητική, ADH)

Δομή
Ν-ακετυλο-5-μεθοξυτρυπταμίνη
Πολυπεπτίδια
(41 αμινοξέα)

Oρμόνες διέγερσης μελανοκυττάρων
(MSH)

α ΜSH (13 αμινοξέα)
β ΜSH (18 αμινοξέα)
γ ΜSH (12 αμινοξέα)
β LPH (93 αμινοξέα)
γ LPH (60 αμινοξέα)
(39 αμινοξέα)

Λιποτροπίνη (LPH)
Κορτικοτροπίνη(αδρενοκορτικοτρόπος
ορμ.,ACTH)
Αυξητική ορμόνη (GH)
Προλακτίνη
Θυρεοτροπίνη (TSH)
Ωχρινοτροπίνη (LH)
Θυλακιοτροπίνη (FSH)
Θυρεοειδής
Θυροξίνη, τριϊωδοθυρονίνη (Τ4, Τ3)

(10 αμινοξέα)

Λειτουργία
Ρύθμιση καρδιακού ρυθμού
Διέγερση έκκρισης ACTH και
β-ενδορφίνης
Διέγερση έκκρισης LH, FSH
Διέγερση έκκρισης προλακτίνης

(40 και 44 αμινοξέα)

Διέγερση έκκρισης GH

(14 και 28 αμινοξέα)
(3 αμινοξέα)

Aναστολή έκκρισης GH ,TSH
Διέγερση έκκρισης TSH, προλακτίνης

Πολυπεπτίδια
(9 αμινοξέα)
(9 αμινοξέα)

(191 αμινοξέα)
(197 αμινοξέα)
Γλυκοπρ. 2 υπομονάδες(α:96, β:112 αμιν.)
Γλυκοπρ.2 υπομον.
(α:96, β:121 αμιν)
Γλυκοπρ.2 υπομον.
(α:96,β:120 αμιν)

Καλσιτονίνη
Παραθυρεοειδής
Παραθυρεοειδής ορμ. (ΡΤΗ)
Φλοιός επινεφριδίων
Γλυκοκορτικοειδή

Iωδιωμένα παράγωγα
τυροσίνης (βλ.3.2.2)
Πολυπεπτίδιο (32 αμ)
Πολυπεπτίδιο
(37 αμινοξέα)
Στεροειδή (βλ.3.3)
(π.χ. κορτιζόλη)

Αλατοκορτικοειδή
Μυελός επινεφριδίων
Επινεφρίνη (αδρεναλίνη)

(π.χ. αλδοστερόνη)
Παράγωγα τυροσίνης
(βλ. 3.2)

Νορεπινεφρίνη (νοραδρεναλίνη)
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Σύσπαση μήτρας,έκθλιψη γάλακτος
Πίεση αίματος, ισορροπία Η2Ο
(επαναρρόφηση Η2Ο από νεφρούς)
Χρώση
Κινητοποίηση λιπαρών οξέων από
τα λιποκύτταρα
Διέγερση σύνθεσης στεροειδών από
τα επινεφρίδια
Γενική αναβολική δράση,διέγερση
έκκρισης αυξητικών παραγόντων
Διέγερση σύνθεσης θυρεοειδών
Ορμονών
Ωάριο: σύνθεση προγεστερόνης
Όρχεις: σύνθεση ανδρογόνων
Ωάριο: ανάπτυξη θυλακίου, ωορυξία, σύνθεση οιστρογόνων
Όρχεις: σπερματογένεση
Γενικευμένη δράση σε πολλές
κυτταρικές αντιδράσεις
Μεταβολισμός Ca 2+, Pi
Μεταβολισμός Ca 2+, Pi
Ποικίλες δράσεις στην
πρωτεϊνοσύνθεση και τη φλεγμονή
Διατήρηση ισορροπίας αλάτων
Σύσπαση λείων μυών, καρδιακή
λειτουργία, γλυκογονόλυση, κινητοποίηση λιπαρών οξέων.
Σύσπαση
αρτηριδίων, κινητοποίηση λιπαρών οξέων

Γλυκαγόνη (από τα α-κύτταρα)

Δομή
Πολυπεπτίδια
(2 υπομονάδες 21και
30 αμιν ,βλ.3.1.1)
(29 αμινοξέα)

Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο

(36 αμινοξέα)

Σωματοστατίνη

(14 αμινοξέα)

Αδένας / ορμόνη
Πάγκρεας
Ινσουλίνη (από τα β-κύτταρα)

Γονάδες
Οιστρογόνα (ωάριο)
Προγεστίνες (ωάριο)

Ανδρογόνα (όρχεις)
Ινχιμπίνη (ή ανασταλτίνη) Α και Β
Πλακούντας
Οιστρογόνα , προγεστίνες
Χοριογοναδοτροπίνη
Ρηλαξίνη

Στεροειδή (οιστραδιόλη,οιστρόνη)
Στεροειδή
(προγεστερόνη)
Στεροειδή
(τεστοστερόνη)
1 πολυπεπτ.(2υπομον
134,116 αμινοξ.)
Στεροειδή
2 πολυπεπτίδια
(α:96,β:147 αμινοξ.)
2 πολυπεπτίδια
(22 και 32 αμινοξ.)

Λειτουργία
Πρόσληψη γλυκόζης,λιπογένεση,
γενικευμένη αναβολική δράση
Γλυκογονόλυση, απελευθέρωση
λιπιδίων
Γλυκογονόλυση,
ρύθμιση γαστρεντερικού
Αναστολή έκκρισης σωματοτροπίνης και γλυκαγόνης
Ωρίμαση, ρύθμιση λειτουργίας
αναπαραγωγικών ιστών θηλικού
Ρύθμιση λειτουργίας των αναπαραγωγικών οργάνων κατά τον έμμηνο
κύκλο, εμφύτευση ωαρίου, διατήρηση εγκυμοσύνης.
Ωρίμαση, ρύθμιση λειτουργίας αναπαραγωγικών ιστών αρσενικού.
Αναστολή έκκρισης FSH
Διατήρηση εγκυμοσύνης
Παρόμοια της LH
Μυϊκός τόνος

Πεπτικό σύστημα
Γαστρίνη

Πολυπεπτίδια
(17 αμινοξέα)

Σεκρετίνη (δωδεκαδάκτυλο, pH<4,5)

(27 αμινοξέα)

Χοληκυστοκινίνη (CCK)
Σωματοστατίνη

(33 αμινοξέα)
(14 αμινοξέα)

Αγγειοδραστικό εντερικό πεπτίδιο
(VIP)
Γαστρικό ανασταλτικό πεπτίδιο (GIP)

(28 αμινοξέα)
(43 αμινοξέα)

Διέγερση έκκρισης οξέος, πεψίνης
και παγκρεατικής έκκρισης
Ρύθμιση παγκρεατικής έκκρισης
(ύδατος, δικαρβονικών)
Έκκριση πεπτικών ενζύμων
Αναστολή έκκρισης γαστρίνης και
γλυκαγόνης
Αναστολή έκκρισης οξέος και
πεψίνης, χαλάρωση γαστρεντερικού
Αναστολή έκκρισης γαστρίνης

Καρδιά
Κολπικό
νατριουρητικό
πεπτίδιο
(ANP)
Ηπαρ
Αγγειοτενσίνη
Νεφροί
1,25-διϋδροξυβιταμίνη D3
Λιπώδης ιστός
Λεπτίνη
Πολλοί ιστοί (τοπικές ορμόνες)
Προσταγλανδίνες

Δραστικά πεπτίδια
(από πρόδρομο πολυπεπτίδιο 126 αμινοξ.)

Χαλάρωση λείων μυών,
διουρητική δράση

Πεπτίδιο (8 αμινοξ.)

Ρύθμιση πίεσης

Στεροειδές
Πεπτίδιο
(167 αμινοξέα)

Πρόσληψη Ca, σχηματισμός οστών

Εικοσανοειδή

Λευκοτριένια
(λευκά αιμοσφαίρια,σπλήνας κλπ)
Θρομβοξάνια
(αιμοπετάλια κλπ.)
Ενδοκανναβινοειδή

Εικοσανοειδή

Διέγερση μυϊκής συστολής,
πυρετός, φλεγμονή.
Συμμετοχή σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας , βρογχόσπασμος
Ρύθμιση της πήξης του αίματος,
συσσώρευση αιμοπεταλίων
Ρύθμιση έκκρισης νευροδιαβιβαστών
Φλεγμονή, συσσώρευση αιμοπεταλίων.

Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF)

Εικοσανοειδή
Παράγωγα αραχιδονικού οξέος κυρίως
Φωσφολιπίδιο
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Ρύθμιση σωματικού βάρους

3.ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
3.1 ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
3.1.1

Οι πεπτιδικές ορμόνες βιοσυντίθενται με μορφή προορμονών

Οι ορμόνες σχηματίζονται και αποδίδονται στον οργανισμό σύμφωνα με τις ανάγκες
του. Οι πολυπεπτιδικές ορμόνες συντίθενται στα μητρικά ενδοκρινή κύτταρα με μορφή
αδρανών προδρόμων ενώσεων, που ονομάζονται προορμόνες. Οι προορμόνες είναι
μακρύτερες πολυπεπτιδικές αλυσίδες από αυτή καθ' αυτή τη δραστική ορμόνη και
συσσωρεύονται στα ενδοκρινή κύτταρα, συχνά σε εκκριτικά κοκκία, έτοιμες να μετατραπούν
γρήγορα στη δραστική μορφή, όταν το κύτταρο πάρει το κατάλληλο σήμα, και να αποδοθούν
στον οργανισμό. Τα γονίδια τα υπεύθυνα για τη σύνθεση των πεπτιδικών ορμονών, όμως,
γενικά μπορούμε να πούμε ότι κωδικοποιούν τη βιοσύνθεση ακόμα μεγαλύτερων
πολυπεπτιδίων που λέγονται προ-προορμόνες και περιέχουν στο αμινοτελικό τους άκρο και
την αλληλουχία-σήμα (όπως όλες οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες), η οποία είναι παρόμοια σε
όλες τις προορμόνες και αποτελείται από 20-30 υδρόφοβα, κυρίως, αμινοξέα. Οι προπροορμόνες δηλαδή, αποτελούν τα αρχικά μεταφραστικά (ριβοσωμικά) προϊόντα. Η
αλληλουχία-σήμα απομακρύνεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο (ΕΔ), με τη δράση ειδικής
πεπτιδάσης (signal-peptidase) ενώ η προορμόνη υφίσταται τις απαραίτητες μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις (π.χ. προσθήκη υδατάνθρακα) και, εν συνεχεία, μέσω της
συσκευής Golgi, αποθηκεύεται σε εκκριτικά κοκκία. Η ορμόνη ελευθερώνεται τελικά από
την πρόδρομη, πριν από την έκκρισή της στον ορό, με ειδικές πρωτεάσες που, συνήθως,
δρουν σε ζεύγη βασικών αμινοξέων (αργινίνη, λυσίνη).
Ορισμένες ορμόνες, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, αποτελούν προορμόνες άλλων
ορμονών και υφίστανται περαιτέρω διάσπαση. Η γενική πορεία βιοσύνθεσης φαίνεται
σχηματικά στο Σχ.4.

ΜεταγραφήΜάτισμα

Μετάφραση
Απομάκρυνση
πεπτιδίου-σήματος
Πρωτεολυτική
διάσπαση
Μετα-μεταφραστικές
τροποποιήσεις

Σχήμα 4. Γενική πορεία βιοσύνθεσης πεπτιδικών ορμονών
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Για παράδειγμα, αναφέρεται η ινσουλίνη που είναι και η πρώτη πολυπεπτιδική
ορμόνη που ταυτοποιήθηκε. Ανακαλύφθηκε το 1922 από τους Banting και Best οι οποίοι
διαπίστωσαν ότι εκκρινόταν από το πάγκρεας και μπορούσε να διατηρήσει φυσιολογική
χρήση της γλυκόζης σε πειραματόζωα από τα οποία είχε αφαιρεθεί το πάγκρεας. Η ινσουλίνη
υπήρξε και η πρώτη πρωτεΐνη της οποίας βρέθηκε η αλληλουχία των αμινοξέων μετά από
επίπονη προσπάθεια που ολοκληρώθηκε το 1955, από τον Fred Sanger. H ανακάλυψη αυτή
αποτέλεσε σταθμό, όχι μόνο για τη Βιοχημεία, αλλά και για την Οργανική Χημεία γενικότερα
(Σχ.5).
Μετά από 20 χρόνια ο Steiner διαπίστωσε ότι οι δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες (Α, Β)
της ινσουλίνης προέρχονται από ένα πολυπεπτίδιο την προϊνσουλίνη που αναδιπλώνεται,
σχηματίζονται οι δισουλφιδικοί δεσμοί που σταθεροποιούν τη δομή της και στη συνέχεια με
τη δράση πρωτεολυτικού ενζύμου απομακρύνεται το συνδετικό πεπτίδιο (πεπτίδιο C) και
σχηματίζεται η ώριμη ινσουλίνη. Με απομόνωση του mRNA και μετάφρασή του σε
συστήματα ελεύθερα κυττάρων, αποδείχτηκε ότι το πρώτο προϊόν της μετάφρασης του
mRNA της ινσουλίνης είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο μόριο η προ-προϊνσουλίνη που
περιέχει και το πεπτίδιο-σήμα (23 αμινοξέα), το οποίο απομακρύνεται με τη δράση ειδικής
πεπτιδάσης. Στο Σχ.5 φαίνεται ο τρόπος σχηματισμού της ινσουλίνης (Α) η αλληλουχία των
αμινοξέων της (Β).

Σχήμα 5. (Α) Σχηματισμός ινσουλίνης . (Β) Αλληλουχία των αμινοξέων βοδινής ινσουλίνης.
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Η αλληλουχία των αμινοξέων και πολλών άλλων πεπτιδικών ορμονών έχει βρεθεί
με απομόνωση του mRNA και κλωνοποίηση σε βακτηριακά πλασμίδια. Ο γενικός
κανόνας, μπορούμε να πούμε, είναι ότι ένα ένα γονίδιο κωδικοποιεί ένα αντίτυπο μιας
ορμόνης. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που περιγράφονται στη συνέχεια.

3.1.2

Πολλές πολυπεπτιδικές ορμόνες προέρχονται από την ίδια προορμόνη

Σε αρκετές περιπτώσεις περισσότερες από μία ορμόνη κωδικοποιούνται σε ένα
γονίδιο. Για παράδειγμα η προοπιομελανοκορτίνη (POMC), είναι ένα γονιδιακό προϊόν και
αποτελεί την προορμόνη τουλάχιστον 8 ορμονών όπως η αδρενοκορτικοτροπίνη (ACTH), η
β-λιποτροπίνη, η γ-λιποτροπίνη, η α-μελανοτροπίνη και τα οπιοειδή (β-ενδορφίνη, και
δυνητικά
οι εγκεφαλίνες) (Σχ.6). Στην περίπτωση των εγκεφαλινών (δραστικών
πενταπεπτιδίων με οπιοειδή δράση), υπάρχει και ένα δραστικό γονίδιο στο μυελό των
επινεφριδίων που κωδικοποιεί την προ-προεγκεφαλίνη, πρόδρομη των εγκεφαλινών, η οποία
περιέχει πολλά αντίτυπα μεθειονινο-εγκεφαλίνης (Μ) και ένα αντίτυπο λευκίνο-εγκεφαλίνης
(L). Τα δραστικά πεπτίδια (ορμόνες) συνδέονται στην προορμόνη με ζεύγη βασικών
αμινοξέων (Arg-Lys, Lys-Arg, Lys-Lys) όπου δρούν οι πρωτεάσες (Σχ.6).
Πρέπει να τονιστεί ότι δεν εμφανίζονται όλες οι ορμόνες-προϊόντα της
προοπιομελανοκορτίνης συγχρόνως σε ένα τύπο κυττάρων αλλά σε διαφορετικού τύπου
κύτταρα της υπόφυσης και με βάση την περιεκτικότητα τους στις ειδικές πρωτεάσες, οι
οποίες είναι απαραίτητες για τη διάσπαση του προπεπτιδίου. Επίσης, η βιοσύνθεση και η
έκκριση κάθε μιας από τις παραπάνω ορμόνες ρυθμίζονται ανεξάρτητα, συνήθως από
διαφορετικές υποθαλαμικές ορμόνες.

Σχήμα 6. Ορμόνες που προέρχονται από την προοπιομελανοκορτίνη και την προεγκεφαλίνη..
Άλλα πεπτίδια, προϊόντα ενός γονιδίου, που αποτελούν προορμόνες περισσοτέρων της μιας
ορμονών είναι η προ-προβαζοπρεσίνη, πρόδρομη της βαζοπρεσίνης (η οποία είναι γνωστή
και ως αντιδιουρητική ορμόνη, ADH) και της νευροφυσίνης ΙΙ και η προ-προοξυτοκίνη
πρόδρομη της οξυτοκίνης και της νευροφυσίνης Ι (Σχ. 7). Oι δραστικές ορμόνες, και στην
περίπτωση αυτή, προκύπτουν με πρωτεόλυση. Επισημαίνεται ότι η προ-προβαζοπρεσίνη
είναι μια γλυκοπρωτεϊνη. Η βαζοπρεσίνη εκκρίνεται από τον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης ως
απόκριση στην ενεργοποίηση των πιεσοϋποδοχέων (barorecepors) οι οποίοι «αισθάνονται»
την πτώση της πίεσης του αίματος, ενώ η νευροφυσίνη ΙΙ εκκρίνεται από τον ίδιο ιστό ως
απόκριση στην ενεργοποίηση των ωσμοϋποδοχέων η οποία προκαλείται από την αύξηση της
συγκέντρωσης των ιόντων νατρίου. Γενικά, η οξυτοκίνη και η νευροφυσίνη Ι, εκκρίνονται
κατά την έκθλιψη του γάλακτος (στα θηλυκά) ή με τη δράση άλλων διεγερτών μέσω
εξειδικευμένου χολινεργικού μηχανισμού.
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Σχήμα 7. Ορμόνες που προέρχονται από την προβαζοπρεσίνη και την προοξυτοκίνη.

3.1.3

Μία προορμόνη μπορεί να περιέχει πολλά αντίτυπα της ίδιας ορμόνης

Όπως είδαμε, η προεγκεφαλίνη, πρόδρομη των εγκεφαλινών, (μεθειονίνοεγκεφαλίνη και λευκίνο-εγκεφαλίνη) περιέχει πολλά αντίτυπα μεθειονίνο-εγκεφαλίνης (Μ)
(Σχ.6).
Με ανάλογο τρόπο, η πρόδρομη της TRH (Thyrotropin realeasing hormone,
θυρεοεκλυτίνη) περιέχει πέντε αντίτυπα της πρόδρομης, της TRH. Στην περίπτωση αυτή
βέβαια, τα πρωτεολυτικά ένζυμα τα οποία όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις,
διασπούν δεσμούς βασικών αμινοξέων, ελευθερώνουν το πεπτίδιο Gln-His-Pro-Gly. Από
αυτό προκύπτει στη συνέχεια η TRH με μετατροπή της αμινοτελικής γλουταμίνης σε
πυρογλουταμίνη, ενώ το καρβοξυτελικό αμίδιο προέρχεται από τη γειτονική γλυκίνη η οποία
απομακρύνεται με ειδικό ένζυμο. Η TRH είναι η μικρότερη πεπτιδική ορμόνη (Σχ.8).

Σχήμα 8. Βιοσύνθεση της TRH.
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3.1.4

Ορισμένες πεπτιδικές ορμόνες περιέχουν τροποποιημένα αμινοξέα

Εκτός από την TRH η οποία περιέχει στο μόριό της πυρογλουταμινικό (ή
κυκλογλουταμινικό) οξύ (Σχ.8) και άλλες υποθαλαμικές ορμόνες περιέχουν τροποποιημένα
αμινοξέα. Το αμινοτελικό αμινοξύ μπορεί να είναι πυρογλουταμινικό και το καρβοξυλικό να
είναι αμίδιο. Για παράδειγμα, η GnRH όπως και η ΤRH περιέχουν τροποποιημένα αμινοξέα
και στα δύο άκρα (Πιν.2).
Πίνακας 2. Ορμόνες με τροποποιημένα αμινοξέα.
ορμόνη

αλληλουχία

Πυρογλουταμινικό

3.1.5

Ορισμένες πεπτιδικές ορμόνες περιέχουν υδατάνθρακες (γλυκοπρωτεϊνες)

Οι ορμόνες θυρεοτροπίνη (TSH), ωχρινοτροπίνη (LH), θυλακιοτροπίνη (FSH) και
ανθρώπινη χoριακή γοναδοτροπίνη (hCG) είναι γλυκοπρωτεϊνικά μόρια που αποτελούνται
από δύο υπομονάδες. (βλ. Πιν.1)

3.2 ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΠΕΠΤΙΔΙΑ
3.2.1

Οι κατεχολαμίνες βιοσυντίθενται από τυροσίνη

Μεγάλος αριθμός ορμονών και νευροδιαβιβαστών προέρχονται από αμινοξέα,
κυρίως από τυροσίνη και φαινυλαλανίνη. Οι ορμόνες, επινεφρίνη και νορεπινεφρίνη,
(αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη) μαζί με τη ντοπαμίνη και τη διϋδροξυφαινυλαλανίνη (DOPA)
ονομάζονται κατεχολαμίνες και βιοσυντίθενται από τυροσίνη στο μυελό των επινεφριδίων
και σε νευρώνες. Η νοραδρεναλίνη παράγεται κυρίως στους νοραδρενεργούς νευρώνες
(εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα). Η πορεία φαίνεται στο Σχήμα 9Α. Η τυροσίνη, (που
προέρχεται από φαινυλαλανίνη), οξειδώνεται σε 3,4-διϋδροξυφαινυλαλανίνη (DOPA), με τη
δράση της υδροξυλάσης της τυροσίνης παρουσία τετραϋδροπτερίνης. Η υδροξυλάση αυτή,
είναι εξειδικευμένο κυτοσολικό ένζυμο, βρίσκεται μόνο στα κύτταρα που περιέχουν
κατεχολαμίνες και αποτελεί το καθοριστικό ένζυμο της πορείας. Η δραστικότητα του
ενζύμου ρυθμίζεται από πρωτεϊνική κινάση που εξαρτάται από cAMP (κυκλικό ΑΜΡ). To
επόμενο βήμα, της μετατροπής DOPA σε ντοπαμίνη, καταλύεται από την DOPAαποκαρβοξυλάση ένα επίσης κυτοσολικό αλλά σχετικά μη ειδικό ένζυμο, αφού καταλύει την
αποκαρβοξυλίωση και άλλων αρωματικών αμινοξέων όπως L-ιστιδίνη και L-θρυπτοφάνη
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που είναι πρόδρομες της ισταμίνης και της σεροτονίνης, αντίστοιχα. Η β-υδροξυλάση της
ντοπαμίνης (DBH) περιέχει χαλκό και είναι επίσης σχετικά μη ειδικό μεμβρανικό ένζυμο,
βρίσκεται όμως μόνο σε κύτταρα που συνθέτουν κατεχολαμίνες και παράγει νορεπινεφρίνη.
Η φαινυλαιθανολάμινο-Ν-μεθυλοτρανσφεράση (ΡΜΝΤ), αποτελεί το ένζυμο κλειδί της
μετατροπής της νορεπινεφρίνης σε επινεφρίνη και εντοπίζεται κυρίως σε εξειδικευμένα
κύτταρα του μυελού των επινεφριδίων. η μεταφερόμενη μεθυλομάδα κατά την αντίδραση
αυτή, προέρχεται από S-αδενοσυλομεθειονίνη η οποία μετατρέπεται παράλληλα σε Sαδενοσυλοομοκυστεϊνη.

Α

Β

Σχήμα 9. Α: Πορεία βιοσύνθεσης κατεχολαμινών. B: Ηλεκτρονιομικροφωτογραφία νευρικής
απόληξης όπου διακρίνονται τα κοκκία χρωμαφίνης.
Στα κύτταρα χρωμαφίνης των επινεφριδίων οι κατεχολαμίνες αποθηκεύονται σε
υποκυτταρικά σωματίδια με υψηλή εξειδίκευση (κοκκία χρωμαφίνης, chromaffin), μαζί με
ATP σε αναλογία 4:1 με μορφή συμπλόκου με μιά πρωτεΐνη. Σε ανάλογα κοκκία βρίσκονται
οι κατεχολαμίνες σχεδόν σε όλους τους ιστούς (στις νευρικές απολήξεις του συμπαθητικού)
καθώς και στο ΚΝΣ (Σχ.9Β).
Η έκκριση της επινεφρίνης σηματοδοτείται από νευρική
απόκριση στο άγχος (stress) που συνοδεύεται από έκκριση ακετυλοχολίνης από ειδικό
νευρώνα. Η ακετυλοχολίνη συνδεόμενη με τους υποδοχείς της στις μεμβράνες των κυττάρων
χρωμαφίνης, προκαλεί τοπική αποπόλωση και εισροή Ca2+ με αποτέλεσμα σύντηξη των
κοκκίων με την κυτταρική μεμβράνη και έξοδο "πακέτου" κατεχολαμινών και ATP στο αίμα.
Να σημειωθεί ότι ως απόκριση στο άγχος βιοσυντίθενται και γλυκοκορτικοειδή από το φλοιό
των επινεφριδίων (βλ.3.3.1), αυξάνεται η συγκέντρωση της κορτιζόλης και στο μυελό των
επινεφριδίων και επάγεται η ΡΜΝΤ. Επισημαίνεται επίσης, ότι η νορεπινεφρίνη αποτελεί
αλλοστερικό αναστολέα της υδροξυλάσης της τυροσίνης (αύξηση ΚM του ενζύμου) και δρα
ρυθμιστικά στην πορεία. Στο σχήμα 10 εμφανίζεται η γενικευμένη πορεία βιοσύνθεσης,
αποθήκευσης και τελικά έκκρισης της επινεφρίνης από κύτταρα χρωμαφίνης του μυελού των
επινεφριδίων, μετά από ορμονική διέγερση ως απόκριση στο στρες: Η CRH που εκκρίνεται
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από τον υποθάλαμο, προκαλεί την έκκριση της ACTH από κύτταρα της υπόφυσης και με τη
σειρά της προκαλεί τη βιοσύνθεση-έκκριση κορτιζόλης από το φλοιό των επινεφριδίων. Η
κορτιζόλη (κεφ. 3.3), ως λιπόφιλο μόριο, περνάει στο κύτταρο χρωμαφίνης με απλή διάχυση
και μέσω σύνδεσης με τους πυρηνικούς υποδοχείς προκαλεί τη σύνθεση του ενζύμου ΡΝΜΤ,
το οποίο μετατρέπει την νορεπινεφρίνη σε επινεφρίνη (Σχ. 9Α). Παράλληλα, προκαλείται και
η έκκριση της επινεφρίνης η οποία δρα μέσω των μεμβρανικών υποδοχέων της στα κύτταρα
στόχους (π.χ. ηπατοκύτταρα) και προκαλεί απελευθέρωση γλυκόζης από γλυκογόνο
(γλυκογονόλυση) και την έκκρισή της στο αίμα. [Για τους μηχανισμούς των πορειών αυτών
βλέπε και αντίστοιχα κεφάλαια Βιοχημείας ].

Σχήμα 10. Βιοσύνθεση, αποθήκευση και έκκριση της επινεφρίνης από τα κοκκία χρωμαφίνης
του μυελού των επινεφριδίων. [ΡΝΜΤ = φαινυλαιθυλαμινο-Ν-μεθυλοτρανσφεράση, ΝΕΡ =
νορεπινεφρίνη, ΕP = επινεφρίνη, ΑCTH = κορτικοτροπίνη].

3.2.2 Οι ορμόνες του θυρεοειδούς προέρχονται από την τυροσίνη της θυρεοσφαιρίνης
και έχουν ιώδιο στο μόριο τους
Τα κύτταρα του θυρεοειδούς αδένα έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν ιώδιο
από το αίμα και με σειρά αντιδράσεων να συνθέτουν τετραϊωδοθυρονίνη ή θυροξίνη (Τ4)
και τριϊωδοθυρονίνη (Τ3), η δομή των οποίων φαίνεται στο Σχ.11, καθώς και
μονοϊωδοτυροσίνη (ΜΙΤ) διϊωδοτυροσίνη (DIT). Οι ενώσεις αυτές παραμένουν συνδεδεμένες
στη θυρεοσφαιρίνη, (σφαιρική γλυκοπρωτεΐνη 660 kDa), που αποτελεί το 75% της
συνολικής πρωτεΐνης του αδένα.
Ο θυρεοειδής αποτελείται από πολλά σφαιρικά
κυστίδια κάθε ένα από τα οποία περιβάλλεται από απλή
στιβάδα κυττάρων και είναι γεμάτο από πρωτεϊνική
ουσία που καλείται κολλοειδές.. Όταν ο αδένας είναι
ανενεργός το κολλοειδές είναι άφθονο, τα κυστίδια
μεγάλα και τα κύτταρα του τοιχώματος πεπλατυσμένα.
Όταν λειτουργεί ο αδένας τα κυστίδια είναι μικρά τα
κύτταρα κυλινδρικά και στην περίμετρο του κολλοειδούς
εμφανίζονται βοθρία επαναρρόφησης. (Σχ.12Α).
Σχήμα 11. Δομή Τ4 και Τ3
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Α

Β

Σχήμα 12. Α: Κυστίδια του θυρεοειδούς σε ηρεμία (κάτω) και σε διέγερση (επάνω).
Β:Διαγραμματική παράσταση της σύνθεσης και της έκκρισης των Τ3 και Τ4
(Τ=τυροσίνη,TG=θυρεοσφαιρίνη, L=λυσόσωμα, Ρ=ψευδοπόδιο)
Η βιοσύνθεση των Τ3, Τ4 αρχίζει ουσιαστικά με τη βιοσύνθεση της θυρεοσφαιρίνης η
οποία γλυκοζυλιώνεται και υφίσταται άλλες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις με μια σειρά
μοναδικών βιοχημικών αντιδράσεων και συγκεκριμένα :
α) Περίπου 20% από τις 140 συνoλικά Τyr ιωδιώνονται με αντιδράσεις που
καταλύονται από ιωδοϋπεροξειδάση και σχηματίζονται κατάλοιπα 3,5-διϊωδο-τυροσίνης και
μονoϊωδο-τυροσίνης σε αναλογία 4:1. Το ένζυμο είναι μια αιμοπρωτεΐνη που εντοπίζεται στη
μεμβράνη επαφής του κυττάρου με το κολλοειδές και απαιτεί Η2Ο2. Το ιώδιο
παραλαμβάνεται από τα κύτταρα σε μορφή Ι-, με ενεργό μεταφορά αντίθετα προς την κλίση
συγκέντρωσης που είναι συνήθως 25:1, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως αν οξειδώνεται
προς Ι+ (-2e) ή Ι● (-1e), για να ακολουθήσει η ιωδίωση της τυροσίνης. Ο πιθανότερος
μηχανισμός φαίνεται στο Σχ.13. Πιστεύεται δηλαδή, ότι το ίδιο ένζυμο αφενός απομακρύνει
ένα ηλεκτρόνιο από το ιώδιο και δίνει την ελεύθερη ρίζα Ι● , αφετέρου σχηματίζει ρίζα
τυροσίνης, από την τυροσίνη, με ανάλογο τρόπο.

Σχήμα 13. Μηχανισμός ιωδίωσης
τυροσίνης από θυρεοϋπεροξειδάση-Η2Ο2
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β) Δυο τέτοια τυροσινικά κατάλοιπα (ΜΙΤ με DIT ή δύο DIT) συνδυάζονται,
σχηματίζοντας αιθερικό δεσμό, και δίνουν κατάλοιπα Τ3 ή Τ4. Ο μηχανισμός σχηματισμού
του αιθερικού δεσμού δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, πιστεύεται όμως ότι είναι παρόμοιος με
την ιωδίωση και γίνεται με τη δράση ενός συστήματος υπεροξειδάσης.
γ) Η ώριμη θυρεοσφαιρίνη είναι ορμονικά ανενεργή και αποτελεί την αποθηκευτική
μορφή των ορμονών. Πέντε ή έξι μόρια ορμονών Τ3 ή Τ4 παράγονται με λυσοσωμική
πρωτεόλυση της ιωδιωμένης θυρεοσφαιρίνης μετά από ορμονική διέγερση του θυρεοειδούς
με ΤSH (θυρεοτροπίνη), εκκρίνονται στο πλάσμα (Σχ.12Β), όπου κυκλοφορούν
συνδεδεμένες με φέρουσα πρωτεΐνη TBG (Thyroxine Binding Globulin) ή εισέρχονται
ελεύθερες με παθητική διάχυση στα κύτταρα στόχους όπου και ασκούν τη δράση τους με τον
τρόπο που περιγράφεται σε επόμενο κεφάλαιο.
Σημειώνεται ότι στον θυρεοειδή βιοσυντίθεται και εκκρίνεται και η καλσιτονίνη η
οποία είναι πεπτιδική ορμόνη.

3.3

ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ

3.3.1 Οι στεροειδείς ορμόνες προέρχονται από τη χοληστερόλη με σταδιακή
απομάκρυνση ατόμων C και υδροξυλίωση
Αναφέρονται πέντε κύριες κατηγορίες στεροειδών ορμονών (Σχ.14)
(1) προγεστίνες (προγεστερόνη) οι οποίες ρυθμίζουν την πορεία της κύησης και είναι οι
πρόδρομες ενώσεις για τη βιοσύνθεση όλων των άλλων στεροειδών ορμονών.
(2) γλυκοκορτικοειδή (κορτιζόλη και κορτικοστερόνη) τα οποία ευοδώνουν τη
γλυκονεογένεση και σε φαρμακολογικές δόσεις καταστέλλουν τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις.
(3) αλατοκορτικοειδή (αλδοστερόνη), τα οποία ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων
νατρίου και καλίου
(4) ανδρογόνα (ανδροστενεδιόνη, τεστοστερόνη), τα οποία ευοδώνουν την ανάπτυξη της
σεξουαλικότητας του αρσενικού ατόμου και διατηρούν τα χαρακτηριστικά του αρσενικού
φύλου.
(5) οιστρογόνα (οιστρόνη, οιστραδιόλη) τα οποία διατηρούν τα χαρακτηριστικά του
θηλυκού.
Πολύ γενικά, οι στεροειδείς ορμόνες ρυθμίζουν μεταβολικές πορείες σε επίπεδο
γονιδίων. Όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο συνδέονται με ενδοκυτταρικούς πρωτεϊνικούς
υποδοχείς και το σύμπλοκο ορμόνης-υποδοχέα συνδέεται σε εξειδικευμένες περιοχές του
γονιδιώματος και επηρεάζει τη μεταγραφή γειτονικών γονιδίων.
Η ορμονική ενεργοποίηση της βιοσύνθεσης των στεροειδών ορμονών (Σχ. 14)
εξαρτάται από τον τύπο των κυττάρων και των υποδοχέων και μπορεί να προκαλείται, για
παράδειγμα, από την ACTH για τη σύνθεση της κορτιζόλης στο φλοιό των επινεφριδίων, από
τις FSH, LH για τη σύνθεση οιστραδιόλης και τεστοστερόνης στους γονάδες και επί πλέον
τον πλακούντα στα κυοφορούντα θηλυκά άτομα. Πρώτο αποτέλεσμα είναι η υδρόλυση των
εστέρων της χοληστερόλης, από την ειδική υδρολάση προς χοληστερόλη η οποία αποτελεί
την πρόδρομη ένωση για τη βιοσύνθεση όλων των στεροειδών ορμονών. Στη συνέχεια η
χοληστερόλη μεταφέρεται στα μιτοχόνδρια των κυττάρων-στόχων όπου απομακρύνεται η
πλευρική αλυσίδα με τη δράση του ενζυμικού συμπλόκου δεσμολάση της χοληστερόλης
(κυττόχρωμα P450, βλ. 3.3.2) η οποία υδροξυλιώνει την πλευρική αλυσίδα σε δυο θέσεις (C20 και C-22) και την αποσπά, οπότε σχηματίζεται η πρεγνενολόνη που αποτελεί την
πρόδρομη των άλλων στεροειδών (Σχ.14 και 15).
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Σχήμα 14. Γενική θεώρηση της βιοσύνθεσης στεροειδών ορμονών μετά από ορμονική
διέγερση.
Η υδρολάση των εστέρων της χοληστερόλης και η δεσμολάση αποτελούν τα ένζυμα
κλειδιά για τη βιοσύνθεση των στεροειδών ορμονών τόσο στα επινεφρίδια όσο και στους
γονάδες (ωοθήκες, όρχεις). Ρυθμίζονται από την (αδρενο)κορτικοτροπίνη (ΑCTH) στα
επινεφρίδια, την ωχρινοτροπίνη (LH) και τη θυλακιοτροπίνη (FSH) στους γονάδες. Κάθε μια
από τις πεπτιδικές αυτές ορμόνες ενεργοποιούν την αδενυλική κυκλάση όπως θα δούμε (Σχ.
14). Η υδρολάση είναι γνωστό ότι ενεργοποιείται από πρωτεϊνική κινάση που εξαρτάται από
cAMP ενώ η ρύθμιση της δεσμολάσης δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Ο ρυθμός της
βιοσύνθεσης, ο οποίος συνήθως ελέγχεται από σήματα που προέρχονται από τον εγκέφαλο,
ρυθμίζει και την ποσότητα των κυκλοφορούντων στεροειδών αφού αυτά δεν αποθηκεύονται.
Τα σήματα αυτά βέβαια ασκούν τη δράση τους μέσω άλλων ενδιαμέσων ορμονών. Για
παράδειγμα, η ορμόνη έκλυσης της κορτικοτροπίνης (corticotrophin releasing hormone,
CRH, Πιν. 1), εκκρίνεται από κύτταρα του υποθαλάμου ως απόκριση σε διέγερση του ΚΝΣ.
H CRH, με τη σειρά της, προκαλεί την έκκριση κορτικοτροπίνης (ACTH) από την υπόφυση,
η οποία, στη συνέχεια, διεγείρει την σύνθεση γλυκοκορτικοειδών στο φλοιό των
επινεφριδίων συμπεριλαμβανομένης της κορτιζόλης (βλ. και Σχ.3). Η κορτιζόλη πάνω από
μια συγκέντρωση, δρα ανασταλτικά τόσο στην έκκριση της CRH (στον υποθάλαμο), όσο και
στην έκκριση της ACTH (στην υπόφυση) και η σηματοδοτική πορεία τερματίζεται. Η
άνατροφοδοτική αυτή πορεία ελέγχου ονομάζεται αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση (feed back
control) (βλ. κεφ. 7).
Βήμα-βήμα η βιοσύνθεση των κυριότερων στεροειδών ορμονών από χοληστερόλη (C27)
φαίνεται συνοπτικά στο Σχ. 15.
Η πρεγνενολόνη (C21) μεταφέρεται από τα μιτοχόνδρια στο ενδοπλασματικό δίκτυο
όπου με οξείδωση ενός υδροξυλίου και μετανάστευση ενός διπλού δεσμού με τη δράση των
ενζύμων 3β-αφυδρογονάση και Δ4,5-ισομεράση δίνει την προγεστερόνη (C21) ενδιάμεσο
τόσο στη βιοσύνθεση των κύριων στεροειδών ορμονών των επινεφριδίων κορτικοστερόνης
(C21), αλδοστερόνης (C21) και κορτιζόλης (C21), όσο και στη βιοσύνθεση των στεροειδών των

15

γονάδων τεστοστερόνης (C19) και οιστραδιόλης (C18). Όπως φαίνεται στο Σχ. 12,
υδροξυλίωση στον C-21 από ένζυμο του φλοιού των επινεφριδίων, ακολουθούμενο από δύο
ακόμα υδροξυλιώσεις και μια αφυδρογόνωση προς σχηματισμό αλδεϋδομάδας, έχουν ως
αποτέλεσμα το σχηματισμό της αλδοστερόνης (αλατοκορτικοειδές). Υδροξυλίωση της
προγεστερόνης στον C-17 δίνει 17α-υδροξυπρογεστερόνη την πρόδρομη όλων των άλλων

Σχήμα 15. Βιοσύνθεση στεροειδών ορμονών.
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στεροειδών. Δύο υδροξυλιώσεις αυτής της ενδάμεσης ένωσης δίνει κορτιζόλη
(γλυκοκορτικοειδές), κυρίως στα επινεφρίδια. Ένα ένζυμο που βρίσκεται τόσο στα
επινεφρίδια όσο και στους γονάδες διασπά την πλευρική αλυσίδα της 17αυδροξυπρογεστερόνης στον C-17 και δίνει ανδροστενεδιόνη, ορμόνη πρόδρομη των
ανδρογόνων και των οιστρογόνων με τη δράση του ενζυμικού συμπλόκου αρωματάση.
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω η βιοσύνθεση των στεροειδών ορμονών γίνεται σε
εξειδικευμένους ιστούς ή σε ορισμένα κύτταρα των ιστών αυτών ενώ τα εμπλεκόμενα ένζυμα
εντοπίζονται σε διάφορα υποκυτταρικά οργανίδια ή στο κυτόπλασμα.
3.3.2 Οι στεροειδείς ορμόνες εμπλέκονται σε σημαντικές λειτουργίες
Η προγεστερόνη εκκρίνεται από το ωχρό σωμάτιο κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του
έμμηνου κύκλου και προετοιμάζει τη μήτρα για την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου.
Στην περίπτωση που το ωάριο εμφυτευθεί, η προγεστερόνη συνεχίζει να εκκρίνεται και
αποτελεί την ορμόνη διατήρησης της κύησης (βλ. και Σχ. 27, 28).
Η τεστοστερόνη και τα άλλα ανδρογόνα στα αρσενικά άτομα, συντίθενται κυρίως στους
όρχεις (και σε πολύ μικρότερες ποσότητες στα επινεφρίδια) και είναι απαραίτητα για την
ωρίμαση του σπέρματος ενώ έχουν και σημαντική επίδραση σε μη αναπαραγωγικούς ιστούς
(ήπαρ, εγκέφαλος μυϊκός ιστός).
Η τεστοστερόνη στα θηλυκά άτομα συντίθεται κυρίως στις ωοθήκες
(και σε πολύ
μικρότερες ποσότητες στα επινεφρίδια) ως πρόδρομη της οιστραδιόλης και των άλλων
οιστρογόνων.
Τα γλυκοκορτικοειδή και τα αλατοκορτικοειδή βιοσυντίθενται στο φλοιό των επινεφριδίων.
Η κορτιζόλη είναι αντιπροσωπευτική των γλυκοκορτικοειδών τα οποία έχουν ποικίλες
δράσεις:
• διεγείρουν τη γλυκονεογένεση και τη σύνθεση του γλυκογόνου, σηματοδοτώντας τη
σύνθεση των ενζύμων ΡΕΡ καρβοξυκινάση, φρουκτοζο-1.6-διφωσφατάση, γλυκοζο-6φωσφατάση και συνθάση του γλυκογόνου
• αναστέλλουν την πρωτεϊνοσύνθεση και διεγείρουν την αποικοδόμηση των πρωτεϊνών σε
περιφερικούς ιστούς
• αναστέλλουν φλεγμονώδεις και αλλεργικές αντιδράσεις
• εμφανίζουν ανοσοκατασταλτική δράση μέσω αναστολής της σύνθεσης αντισωμάτων και
λεμφοκυττάρων καθώς και αναστολή του διπλασιασμού του DNA και της μίτωσης
• αναστέλλουν τη σύνθεση ινωδοβλαστών και με τον τρόπο αυτό επιβραδύνουν την
επούλωση των πληγών.
Η αλδοστερόνη είναι το ισχυρότερο αλατοκορτικοειδές και εμπλέκεται στη ρύθμιση της
ισορροπίας του νατρίου και του καλίου στους ιστούς. Ευοδώνει την επαναπροσρόφηση των
ιόντων Να+, Cl-, HCO3- αλλά και Η2Ο στους νεφρούς.
Επειδή η σύνθεση αυτών των ορμονών ακολουθεί μια κοινή πορεία, ένα σφάλμα στη
δραστικότητα ή την ποσότητα ενός ενζύμου οδηγεί αφενός μεν σε έλλειψη των ορμονών
μετά το ελαττωματικό βήμα αφετέρου δε σε περίσσεια των ορμονών ή των μεταβολιτών πριν
από το βήμα αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους ανθρώπους έχουν παρατηρηθεί ελλείψεις
σε καθένα από τα έξι ένζυμα που περιλαμβάνει η μετατροπή της χοληστερόλης σε ορμόνες.
Κάθε ανεπάρκεια έχει ως αποτέλεσμα χαρακτηριστική διαταραχή στη συγκέντρωση
ορισμένης στεροειδούς ορμόνης με κλινικές συνέπειες.
Για παράδειγμα, έλλειψη της 17-υδροξυλάσης έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή επίπεδα
κορτιζόλης καθώς και ανεπαρκή επίπεδα ανδρογόνων και οιστρογόνων με σοβαρά
αποτελέσματα στη σεξουαλική ωρίμαση.
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Ανεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης προκαλεί αναστολή της σύνθεσης αλατοκορτικοειδών και
γλυκοκορτικοειδών και η πορεία οδηγείται σε υπερπαραγωγή τεστοστερόνης στα
επινεφρίδια ενώ παράλληλα η έλλειψη κορτιζόλης (που είναι υπεύθυνη για την παλλίνδρομη
ρύθμιση της πορείας μέσω αναστολής της βιοσύνθεσης τόσο της ACTH από την υπόφυση
όσο και της CRH από τον υποθάλαμο), έχει ως αποτέλεσμα την υπερπαραγωγή ACTH, η
οποία προκαλεί υπερπλασία των επινεφριδίων με επακόλουθο την υπερπαραγωγή
τεστοστερόνης. Αυτό προκαλεί την εμφάνιση αρρενοποίησης θηλυκών ατόμων.
Από την άλλη μεριά, ανεπάρκεια της 5α-αναγωγάσης μειώνει τόσο πολύ τα επίπεδα των
ανδρογόνων ώστε να προκαλείται θηλυκοποίηση αρσενικών ατόμων.

3.3.3

Οι αντιδράσεις υδροξυλίωσης και των στεροειδών ορμονών καταλύονται από
κυττοχρώματα Ρ450.

Λόγω της σημασίας των αντιδράσεων υδροξυλίωσης στη βιοσύνθεση των
στεροειδών ορμονών αναφέρονται περιληπτικά τα χαρακτηριστικά των κυττοχρωμάτων
Ρ450 (ονομάζονται έτσι, γιατί το σύμπλοκο με CO εμφανίζει μέγιστη απορρόφηση στα
450nm) τα οποία εμπλέκονται στις αντιδράσεις αυτές. Πρόκειται για μια οικογένεια
αιμοπρωτεϊνών που μοιάζουν με την αιμοσφαιρίνη και τη μιτοχονδριακή κυττοχρωμική
οξειδάση στο ότι διαθέτουν την ικανότητα να συνδέουν Ο2 και CO και συνήθως
εντοπίζονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο.
Καταλύουν τη γενική αντίδραση υδροξυλίωσης :
ΝΑDPH + H+ + O2 + RH → NADP+ + H2O + R-OH
Οπου R (υπόστρωμα) μπορεί να είναι ένα στεροειδές ή ένα λιπαρό οξύ αλλά και χιλιάδες
άλλες ενώσεις εξωγενούς προέλευσης όπως φάρμακα (π.χ. φαινοβαρβιτάλη), τοξίνες (π.χ.
αφλατοξίνη Β) ή καρκινογόνες ενώσεις περιβαλλοντικής προέλευσης (π.χ. βενζοπυρένιο). Η
υδροξυλίωση των ξενοβιοτικών ουσιών έχει συνήθως ως αποτέλεσμα την αύξηση της
διαλυτότητάς τους στο νερό που αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της αποτοξίνωσής
τους ή του μεταβολισμού και της απέκκρισής τους. Αυτό δεν ισχύει πάντα. στην περίπτωση
της αφλατοξίνης Β1, για παράδειγμα, το υδροξυλιωμένο παράγωγο είναι πιο δραστικό.
Η αντίδραση αναφέρεται και ως μονοοξυγόνωση επειδή μόνο το ένα άτομο οξυγόνου
ενσωματώνεται στο υπόστρωμα και παρατηρείται μεταφορά δυο ηλεκτρονίων.
Στα κύτταρα των θηλαστικών, τα κυτοχρώματα Ρ450 δρουν ως τελικοί αποδέκτες
ηλεκτρονίων, και ως μονοξυγονάσες, σε συστήματα μεταφοράς ηλεκτρονίων τα οποία
βρίσκονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο ή στην εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων..
Περιέχουν μια μόνο σιδηροπρωτοπορφυρίνη ΙΧ ως προσθετική ομάδα και η προκύπτουσα
αιμοπρωτεϊνη περιλαμβάνει σημεία σύνδεσης τόσο για ένα οξυγόνο όσο και για το
υπόστρωμα. Σύνδεση του υποστρώματος έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτατη αναγωγή του
Ρ450-Fe3+ σε Ρ450-Fe2+ (από ηλεκτρόνια που προέρχονται από το NADPH), με αποτέλεσμα
να μπορεί το οξυγόνο να συνδεθεί στο σίδηρο της αίμης. Για την αντίδραση της
μονοοξυγόνωσης (υδροξυλίωσης) απαιτούνται δύο ηλεκτρόνια τα οποία μεταφέρονται
ανεξάρτητα στο μόριο του κυτοχρώματος.
Στο Σχ. 16 εμφανίζεται ο γενικός μηχανισμός των αντιδράσεων υδροξυλίωσης και της
δράσης των κυττοχρωμάτων P450. Το κρίσιμο σημείο της δραστικότητας των P450 είναι η
ικανότητά τους να διασπούν το Ο2 και να συνδέουν το ένα άτομο στον σίδηρο της αίμης. Ο
δεσμός αυτός σχηματίζει ένα υπερσιδηρικό ιόν που στο σχήμα εμφανίζεται ως FeO3+. H
ομάδα αυτή είναι ιδιαίτερα δραστική και μπορεί να αποσπάσει ένα άτομο H ακόμα και από
ένα μη δραστικό υπόστρωμα, όπως είναι ένας υδρογονάνθρακας. Κατά την αντίδραση
υδροξυλίωσης δότης ηλεκτρονίων είναι βέβαια το NADPH (ο συνήθης φορέας αναγωγικής
δύναμης).
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Σχήμα 16. Αλληλουχία των αντιδράσεων μέσω κυττοχρώματος Ρ450 και NADPH
Στα μιτοχονδριακά Ρ450 των επινεφριδίων, των ωοθηκών και των όρχεων, άμεσος
δέκτης ηλεκτρονίων από το NADPH είναι η φλαβοπρωτεΐνη NADPH-αδρενοδοξινοαναγωγάση, η οποία έχει ως προσθετική ομάδα FAD. Η φλαβοπρωτεΐνη αυτή ανάγει τη
σιδηροθειοπρωτεΐνη αδρενοδοξίνη, που με τη σειρά της ανάγει το κυτόχρωμα Ρ450, το οποίο
υδροξυλιώνει τέλος το στεροειδές (Σχ.17) Το μιτοχονδριακό αυτό σύστημα μοιάζει με το
αντίστοιχο των βακτηρίων (βακτηριακή προέλευση των μιτοχονδρίων).

NADPH +Η+

Φλαβοπρωτεϊνη
(αναγωγάση)

NADP+

Fe2+

FAD

Αδρενοδοξίνη

Fe3+

FADH2

Fe3+

R+O2

Ρ450

Fe2+

ROH+H2O

Σχήμα 17. Πορεία μεταφοράς ηλεκτρονίων στο κυτόχρωμα Ρ450 των μιτοχονδρίων.
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Επισημαίνεται ότι στο αντίστοιχο σύστημα των μικροσωματίων (ενδοπλασματικό
δίκτυο), άμεσος δέκτης ηλεκτρονίων είναι η ΝΑDPH-κυττόχρωμα P-450 αναγωγάση (η
μόνη γνωστή φλαβοπρωτεΐνη που περιέχει τόσο FAD και FMN ως προσθετικές ομάδες), η
οποία συνδέεται με το υπόστρωμα (R) δέχεται το πρώτο ηλεκτρόνιο, συνδέεται με το Ο2
δέχεται το δεύτερο ηλεκτρόνιο και τέλος ελευθερώνει Η2Ο και το οξυγoνωμένο προϊόν ( Σχ.
18).
P450

1ο eR

P450

NADPH

Κυτόχρωμα Ρ450
αναγωγάση

FAD

FMN

RO

Ο2
ROH + H2O

2ο e-

P450-R P450
O2

Σχήμα 18. Πορεία μεταφοράς ηλεκτρονίων στο κυτόχρωμα Ρ450 του ενδοπλασματικού
δικτύου

3.3.4

Η βιταμίνη D είναι πρόδρομη της ορμόνης 1,25 διϋδροξυ-βιταμίνης D3

Η ορμόνη 1,25 διϋδροξυχοληκαλσιφερόλη (1,25(OH)2D3) έχει ως πρόδρομη την
βιταμίνη D3 ή χοληκαλσιφερόλη, η οποία προέρχεται από την 7-δεϋδροχοληστερόλη, ένα
ενδιάμεσο της βιοσύνθεσης της χοληστερόλης. Στο δέρμα, η 7-δεϋδροχοληστερόλη
υφίσταται φωτόλυση με την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας και δίνει χοληκαλσιφερόλη.
Είναι γνωστό ότι ανεπαρκής έκθεση στο φως οδηγεί σε έλλειψη βιταμίνης D3 με αποτέλεσμα
την πρόκληση ραχίτιδας. Όμως, η βιταμίνη D3 είναι ανενεργή και μετατρέπεται σε δραστική
ορμόνη με δύο υδροξυλιώσεις (Σχ. 19). Η πρώτη γίνεται στο ήπαρ και έχει σαν αποτέλεσμα
το σχηματισμό 25(ΟΗ)D3, η οποία υδροχυλιώνεται στα νεφρά προς την ορμόνη 1,25
(ΟΗ)2D3. Η τελευταία αυτή υδροξυλίωση διεγείρεται από την παραθορμόνη (ΡΤΗ), που
εκκρίνεται από τους παραθυρεοειδείς αδένες, ως απόκριση στη χαμηλή συγκέντρωση
ασβεστίου. Η 1,25(ΟΗ)2D3 είναι ορμόνη αφού μεταφέρεται από τα νεφρά σε κύτταρα
στόχους, όπου συνδέεται σε υποδοχείς
και ενεργοποιεί την μεταγραφή γονιδίων.
Αποτέλεσμα της δράσης αυτής είναι η διέγερση της μεταφοράς ασβεστίου από τα κύτταρα
του εντέρου και αύξηση της πρόσληψης ασβεστίου από τους οστεοβλάστες (Σχ.19).
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Σχήμα 19. Βιοσύνθεση της 1,25 διϋδροξυ-βιταμίνης D3

3.4 ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΙΠΙΔΙΑ. ΑΥΤΑΚΟΕΙΔΗ

Τα αυτακοειδή είναι ορμόνες οι οποίες δρουν τοπικά. Η τοπική τους δράση οφείλεται
σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι μεταβολίζονται ταχύτατα στο αίμα. Δεν είναι όλα τα
αυτακοειδή λιπίδια (π.χ. η βραδυκινίνη είναι πεπτίδιο). Εδώ θα ασχοληθούμε εν συντομία με
τα εικοσανοειδή και τον παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων. Οι ενώσεις αυτές
βιοσυντίθενται σε όλους σχεδόν τους ιστούς, μετά από διέγερση και έχουν ευρύ φάσμα
βιολογικών δράσεων.
3.4.1

Τα εικοσανοειδή προέρχονται από το αραχιδονικό οξύ με τη δράση της
κυκλοξυγονάσης και της λιποξυγονάσης

Πρόδρομη ένωση της βιοσύνθεσης των εικοσανοειδών είναι το αραχιδονικό οξύ το
οποίο με τη σειρά του βιοσυντίθεται από το λινελαϊκό, που είναι απαραίτητο λιπαρό οξύ. Το
αραχιδονικό οξύ αρχικά ενσωματώνεται στη θέση 2 της γλυκερόλης των φωσφολιπιδίων
(φωσφατιδυλοχολίνη, φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη κυρίως) και παραμένει στην κυτταρική
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μεμβράνη. Το πρώτο καθοριστικό βήμα της σύνθεσης των εικοσανοειδών είναι η
απελευθέρωση του αραχιδονικού με τη δράση της φωσφολιπάσης Α2 (PLA2), ή με μια
πορεία δύο σταδίων που περιλαμβάνει είτε τη δράση της φωσφoλιπάσης C (PLC) και στη
συνέχεια της λιπάσης της διακυλογλυκερόλης, είτε τη δράση της φωσφολιπάσης D (PLD)
και στη συνέχεια της PLA2 (Σχ. 20).
Το αραχιδονικό οξύ μπορεί να μεταβολιστεί στη συνέχεια μέσω δύο πορειών, κυρίως, την
πορεία της κυκλοξυγονάσης και την πορεία της λιποξυγονάσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι το
αραχιδονικό οξύ μπορεί να μεταβολιστεί και μέσω του κυτοχρώματος Ρ450. Οι πορείες αυτές
και τα προϊόντα τους εμφανίζονται επιγραμματικά στο Σχ. 21. Αξίζει να τονιστεί τέλος, ότι τα
ένζυμα που εμφανίζονται στις πορείες μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος, μπορεί να
χρησιμοποιήσουν ως υποστρώματα και άλλα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα όπως για
παράδειγμα, το εικοσιπεντανοϊκό οξύ (20:5) προς αντίστοιχα προϊόντα.

Σχήμα 20. Απελευθέρωση αραχιδονικού οξέος από φωσφολιπίδια.

Σχήμα 21. Γενικό σχήμα μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος.
α) Πορεία κυκλοξυγονάσης Όπως φαίνεται στο Σχ. 22 το ένζυμο κυκλοξυγονάση
μετατρέπει το αραχιδονικό σε προσταγλανδίνη G2 (PGG2) που αποτελεί το καθοριστικό
βήμα στην πορεία βιοσύνθεσης των προσταγλανδινών (PG). Η ασπιρίνη καθώς και η
ινδομεθακίνη είναι ισχυροί αναστολείς της κυκλοξυγονάσης. Η υπεροξειδάση μετατρέπει την
PGG2 σε PGH2 που αποτελεί την μητρική ένωση των περισσότερων PG και θρομβοξανών
(TX) και της προστακυκλίνης Ι2 (PGI2).
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Οι αντιδράσεις μετατροπής του αραχιδονικού οξέος σε προσταγλανδίνη Η2 (PGH2) (Σχ.22),
γίνονται στα μικροσωμάτια (ΕΔ) και αποδείχτηκε ότι και τα τρία άτομα οξυγόνου
προέρχονται από μοριακό οξυγόνο.
Η αρχική και καθοριστική αντίδραση σχηματισμού της προσταγλανδίνης καταλύεται από την
κυκλοξυγονάση (COX). Η COX υπάρχει σε δυο μορφές COX-1 η οποία υπάρχει σε πολλούς
ιστούς των θηλαστικών και είναι υπεύθυνη για το σχηματισμό των προσταγλανδινών που
εμπλέκονται στη ρύθμιση φυσιολογικών πορειών, ενώ η COX-2 εντοπίζεται σε φλεγμονώδη
κύτταρα. Η ποσότητα της COX-2 αυξάνει μετά από διέγερση με φλεγμονώδεις παράγοντες
όπως κυτοκίνες και ενδοτοξίνες.
Η COX (με δραστικότητα κυκλοξυγονάσης) αρχικά προκαλεί την ενσωμάτωση δυο ατόμων
οξυγόνου και σχηματίζεται 15-υδροπεροξυ-9,11 ενδοπεροξείδιο, με ένα υποκατεστημένο
δακτύλιο κυκλοπροπανίου. Το ένζυμο στη συνέχεια ( με δραστικότητα υπεροξειδάσης)
ανάγει την PGG στο 15-υδροξυ- ανάλογο, την PGH2 (Σχ. 22).

Σχήμα 22. Μηχανισμός βιοσύνθεσης του κυκλικού ενδοπεροξειδίου PGH2.
Στη συνέχεια περιγράφεται η μετατροπή της PGH2 σε διάφορα εικοσανοειδή (Σχ. 23):
Η συνθάση της PGE (ισομεράση ενδοϋπεροξειδίου) μετατρέπει την PGH2 σε PGE2
καθώς και την PGH1 σε PGE1. Η PGF-συνθάση (αναγωγάση ενδοϋπεροξειδίου) μετατρέπει
την PGH2 σε PGF2a. Η PGΙ-συνθάση (συνθάση προστακυκλίνης) μετατρέπει την PGH2 σε
PGI2. Τέλος, η TXA-συνθάση (συνθάση της θρομβοξάνης) μετατρέπει την PGH2 σε TXA2.
Να σημειωθεί ότι η PGH1 προέρχεται από το 8,11,14-εικοσαενοϊκό οξύ και όχι από το
αραχιδονικό, με τη δράση κυκλοξυγονάσης και υπεροξειδάσης.
Παρενθετικά αναφέρεται, ότι η περίπλοκη ονοματολογία των προσταγλανδινών
προέρχεται από το ότι τα ονόματα των δύο πρώτων PG που απομονώθηκαν και βασίστηκαν
στον τρόπο διαχωρισμού τους: Ε, κατανέμονται στον αιθέρα (Εther) και F σε ρυθμιστικό
φωσφορικών (Fosfat στα Σουηδικά) και ακολούθησαν άλλα γράμματα. Ο αριθμός
αναφέρεται στον αριθμό των διπλών δεσμών, ενώ το γράμμα α στην PGF2a αναφέρεται στον
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προσανατολισμό του -ΟΗ σε σχέση με το επίπεδο του δακτυλίου. Οι προσταγλανδίνες και οι
θρομβοξάνες αναφέρονται και ως προστανοειδή.

Σχήμα 23. Πορεία μετατροπής της PGH2 σε διάφορα εικοσανοειδή.
β) Πορεία λιποξυγονάσης. Οι λιποξυγονάσες, είναι κυτοσολικά ένζυμα και έχουν βρεθεί
στους πνεύμονες, στα αιμοπετάλια, στα μαστοκύτταρα και στα λευκά αιμοσφαίρια. Έχει
διαπιστωθεί η ύπαρξη των 5-, 8-, 12- και 15- λιποξυγονασών. Το κυριότερο είναι η 5λιποξυγονάση, το πρώτο στην πορεία σύνθεσης λευκοτριενίων (Σχ. 24). Με διέγερση, το
ένζυμο μεταναστεύει στην κυτταρική μεμβράνη και προκαλεί την προσθήκη μιας
υδροπεροξυ-ομάδας στον C5 του αραχιδονικού οξέος οπότε σχηματίζεται το 5-υδροπεροξυεικοσιτετραενικού (5-HPETE).
Μία αφυδατάση (συνθάση λευκοτριενίου Α4) μετατρέπει το 5-ΗΡΕΤΕ σε
λευκοτριένιο Α4 (LTA4 )που αποτελεί τη μητρική ένωση των άλλων λευκοτριενίων. Μιά
υδατάση (υδρολάση του LTA4 ) μετατρέπει το LTA4 σε LTB4 και η συνθάση του LTC4
(γλουταθειονο-S-τρανσφεράση), με προσθήκη ενός μορίου γλουταθειόνης σε LTC4.
Η γ-γλουταμυλο-τρανσφεράση (γ-γλουταμυλοτρανσπεπτιδάση) μετατρέπει το LTC4
σε LTD4 με απομάκρυνση γλουταμινικού. Το LTD4 μετατρέπεται σε LTE4 με τη δράση μιας
πεπτιδάσης.
Τα λευκοτριένια LTC4, LTD4 και LTE4 αποτελούν το SRS-A (slow reacting substance of
anaphylaxis).
Εναλλακτικά, η υδροπερόξυ- ομάδα μπορεί να αναχθεί σε αλκοόλη και να
σχηματίσει ένα υδροξυεικοσιτετροενικό οξύ (ΗΕΤΕ) (Σχ. 24).
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Σχήμα 24. Πορεία σχηματισμού λευκοτριενίων από αραχιδονικό οξύ (πορεία λιποξυγονάσης).

3.4.2

Ο παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων είναι ένα γλυκεριναιθερικό
φωσφολιπίδιο

Ο παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (platelet activating factor, PAF) είναι
1-Ο -αλκυλο-2-ακετυλο-sn-3-γλυκεροφωσφοχολίνη και βιοσυντίθεται από την 1-Ο-αλκυλο2-ακυλο-sn-3-γλυκεροφωσφοχολίνη (Σχ. 25). Με κατάλληλη διέγερση ενεργοποιείται η
φωσφολιπάση Α2, η οποία απομακρύνει το λιπαρό οξύ από τη 2-θέση του φωσφολιπιδίου
και προκύπτει η 1-Ο-αλκυλο-2-λυσο-γλυκεροφωσφοχολίνη (λυσο-PAF). Η ακετυλοτρανσφεράση, στη συνέχεια, μεταφέρει την ακετυλομάδα από το ακετυλοσυνένζυμο Α στη
θέση-2 και σχηματίζει PAF.
Η απενεργοποίηση του PAF γίνεται με το ένζυμο ακετυλοϋδρολάση το οποίο
απομακρύνει την ακετυλομάδα και σχηματίζει λυσο-PAF, που στη συνέχεια ακυλιώνεται με
μια ακυλοτρανσφεράση οπότε επανασχηματίζεται η 1-Ο-αλκυλο-2-ακυλο-sn-3γλυκεροφωσφοχολίνη (Σχ. 25).
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Σχήμα 25. Βιοσύνθεση και αποικοδόμηση του παράγοντα ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων
(PAF).
3.4.3. Τα κυριότερα ενδοκανναβινοειδή είναι παράγωγα του αραχιδονικού οξέος
Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της ομάδας αυτής των σηματοδοτικών λιπιδικών μορίων
είναι η Ν-αραχιδονυλοαιθανολαμίνη, γνωστό και ως ανανταμίδιο (anandamide) και η
2-αραχιδονυλογλυκερόλη. Τα λιπίδια αυτά συνδέονται στους κανναβινοειδής υποδοχείς CB1
και CB2, οι οποίοι είναι επταδιαμεμβρανικοί υποδοχείς, που δρούν μέσω πρωτεϊνών G, (βλ.
κεφ.11) εντοπίζονται κυρίως στον εγκέφαλο, αλλά και σε περιφερικούς ιστούς (πχ.
ανασολογικό). Εμπλέκονται σε σημαντικές φυσιολογικές σηματοδοτικές πορείες, όπως
ρύθμιση της έκκρισης νευροδιαβιβαστών, ρύθμιση της λήψης τροφής κλπ. Το ανανταμίδιο
βιοσυντίθεται από μεμβρανικά φωσφολιπίδια και η 2- αραχιδονυλογλυκερόλη από
διακυλογλυκερόλη με τη δράση εξειδικευμένων ενζύμων και μετά από διέγερση.

4.AΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
Από τη στιγμή που θα σχηματισθούν οι ορμόνες εκκρίνονται ή αποθηκεύονται. Οι
πρωτεϊνικές και οι γλυκοπρωτεϊνικές ορμόνες συντίθενται, όπως όλες οι πρωτεϊνες, στο
αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο, ακολουθούν οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις και μέσω
της συσκευής Golgi εγκλείονται στα σχηματιζόμενα κοκκία κατά τα γνωστά. Αυτά τα
κοκκία αποτελούν
τον τόπο αποθήκευσης των πρωτεϊνικών ορμονών με μορφή
προορμονών. Με μικρές διαφοροποιήσεις, οι αδένες που εκκρίνουν πεπτιδικές ορμόνες,
αποθηκεύουν ποσότητα που καλύπτει ανάγκες μιας μέρας περίπου, όπως φαίνεται και στον
Πίνακα 2, όπου καταγράφονται και άλλες κοινές χαρακτηριστικές ιδιότητες των ορμονών. Οι
κατεχολαμίνες, στο μυελό των επινεφριδίων και στις νευρικές απολήξεις, αποθηκεύονται σε
κοκκία (βλ.3.2.1), σε ποσότητες που επαρκούν για τις ανάγκες αρκετών ημερών. Οι
θυρεοειδικές ορμόνες βρίσκονται αποθηκευμένες στο θυρεοειδή αδένα με τη μορφή της
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πρόδρομης ιωδιωμένης θυρεοσφαιρίνης (βλ 3.2.2) και σε ποσότητες που επαρκούν για
αρκετές εβδομάδες. Οι στεροειδείς, βρίσκονται σε ποσότητες που επαρκούν για λίγες μόνο
ώρες. Οι τοπικές ορμόνες (αυτακοειδή) δεν αποθηκεύονται.
Πίνακας 3 Χαρακτηριστικές ιδιότητες των κυριότερων τύπων ορμονών
Χαρακτηριστικό

Στεροειδείς

Θυρεοειδείς

Πεπτιδικές

Κατεχολαμίνες

Αποθήκευση

Απόθεμα λίγων
ωρών

Απόθεμα
εβδομάδων

Απόθεμα μιας
μέρας

Εκκριση

Παθητική
διάχυση

Πρωτεόλυση
θυρεοσφαιρίνης

Εξωκύτωση των
κοκκίων

Απόθεμα
ημερών στα
επινεφρίδια
Εξωκύττωση
των κοκκίων

Φέρουσα
πρωτεΐνη

Ναι

Ναι

Σπάνια

Οχι

Χρόνος ζωής
στο πλάσμα

Ωρες μέχρι
ημέρες

Ημέρες

Λεπτά

Δευτερόλεπτα

Χρόνος δράσης

Ωρες

Ημέρες

Λεπτά, ώρες

Δευτερόλεπτα ή
λιγότερο

Προϊόντα
διάσπασης

Πιθανή
δραστικότητα

Πιθανή
μειωμένη
δραστικότητα

Αδρανή

Αδρανή

Παλίνδρομη
ρύθμιση της
σύνθεσης

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Υποδοχείς

Πυρήνας ή
κυτοσόλιο

Πυρήνας

Πλασματική
μεμβράνη

Πλασματική
μεμβράνη

Κύριος
μηχανισμός
δράσης

Ρύθμιση
μεταγραφής
και
σταθερότητα
mRNA

Ρύθμιση
μεταγραφής και
σταθερότητα
mRNA

Δεύτερο μήνυμα
και
δραστικότητα
πρωτεϊνικής
κινάσης

Δεύτερο μήνυμα
και
δραστικότητα
πρωτεϊνικής
κινάσης

5. ΕΚΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
H έκκριση των ορμονών βρίσκεται κάτω από αυστηρό έλεγχο, που ασκείται μέσω
άλλων ορμονών ή του ΚΝΣ, όπως αναφέρθηκε (Σχ.3). Στο σύστημα αυτό, οι ορμόνες που
προέρχονται από ένα τύπο κυττάρων προκαλούν έκκριση στην επόμενη σειρά κυττάρων
(μέσω υποδοχέων) και ούτω καθεξής καθοδικά (καταρροϊκά, down stream) στον
καταρράκτη. Η ακρίβεια αυτής της σηματοδότησης καθορίζεται από την ορμόνη, τον
υποδοχέα και σε πολλές περιπτώσεις από το ΚΝΣ.
Το Σχ. 26 δείχνει ένα καταρράκτη ορμονικών σημάτων ο οποίος αρχίζει από ένα
μήνυμα που προέρχεται από το εξωτερικό ή το εσωτερικό περιβάλλον. Το σήμα αυτό
μεταδίδεται στο ΚΝΣ και από κει μέσω ηλεκτρικού ή χημικού σήματος (προερχομένου από
τον ιππόκαμπο, για παράδειγμα), διεγείρονται εξειδικευμένα κύτταρα του υποθαλάμου τα
οποία αποκρίνονται με έκκριση μια ειδικής ορμόνης (releasing hormone), σε ποσότητα ng.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, (Σχ.3), το σήμα μετάγεται μέσω του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση
στον ιστό στόχο. Από την υπόφυση, οι ορμόνες εκκρίνονται στη γενική κυκλοφορία σε
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ποσότητες μg, συνδέονται στους υποδοχείς τους στους αδένες στόχους, με αποτέλεσμα την
έκκριση της αντίστοιχης ορμόνης σε ποσότητα μg ή και mg ημερησίως. Επιπλέον, οι τελικές
αυτές ορμόνες έχουν και μεγαλύτερο χρόνο υποδιπλασιασμού (half- life). Επομένως, τα
προϊόντα σε συνδυασμό με το χρόνο ζωής δημιουργούν ένα μηχανισμό ενισχυτή που
μπορεί να ενισχύσει το αρχικό σήμα και κατά 1 εκατομμύριο φορές. Με δεδομένο ότι η
τελική ορμόνη μπορεί να έχει υποδοχείς σχεδόν σε κάθε τύπο κυττάρου, είναι δυνατό με ένα
μόνο εξωτερικό σήμα να επηρεαστεί η χημεία ολόκληρου του οργανισμού. Στο Σχ. 26, με τα
διακεκομμένα τόξα, σημειώνονται οι ανατροφοδοτικές πορείες ελέγχου της έκκρισης των
ορμονών μέσω μικρών ή μεγάλων θηλειών (παλίνδρομη ρύθμιση, βλ. και κεφ.7).

Σχήμα 26. Καταρράκτης έκκρισης ορμονών και παλλίνδρομη ρύθμιση
Πολλές πρωτεϊνικές ορμόνες και οι κατεχολαμίνες, εκκρίνονται με εξωκύτωση: Ως
απόκριση στο κατάλληλο σήμα, τα κοκκία που τις περιέχουν μεταναστεύουν στη μεμβράνη
με τη βοήθεια πολύπλοκου μηχανισμού κυκλοφορίας μεμβρανικών δομών, συντήκονται με
την πλασματική μεμβράνη και ελευθερώνονται προς τα έξω οι ορμόνες. Οι στεροειδείς
ορμόνες εκκρίνονται στο αίμα με απλή διάχυση με βάση την κλίση συγκέντρωσης.
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5.1

Κυκλικά ορμονικά συστήματα, Βιορυθμός

Η ρυθμική έκκριση των ορμονών αποτελεί σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα του
ενδοκρινικού συστήματος. Γενικά η έκκριση των ορμονών δεν γίνεται με σταθερό ρυθμό.
Πολλές ορμόνες εκκρίνονται κατά ώσεις, ενώ άλλες εκκρίνονται με ενδογενή κυκλικό
ρυθμό, τον καλούμενο βιορυθμό. Βιορυθμός 24 ωρών ονομάζεται κιρκάδιος (circadian) και
συνήθως συγχρονίζεται με τον κύκλο φως/σκοτάδι και τον ύπνο.
Μερικά παραδείγματα είναι:
· η ACTH (αδρενοκορτικοτροπίνη), που φτάνει τη μέγιστη τιμή της νωρίς το πρωί
(~8:00) και μειώνεται σταδιακά στη διάρκεια της ημέρας, με ελάχιστο γύρω στα
μεσάνυχτα.
· η TSH έχει τη μέγιστη τιμή της λίγο πριν τα μεσάνυχτα
· η κορτιζόλη (από κύτταρα των επινεφριδίων) παρουσιάζει ημερήσιο μέγιστο
και ελάχιστο
· η μελατονίνη (από την επίφυση) εμφανίζει μέγιστο και ελάχιστο που εξαρτάται
από τον κύκλο ημέρα-νύχτα και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα
βιορυθμού. Το εσωτερικό σήμα προέρχεται από τη νορεπινεφίνη, η οποία δρα ως
νευροδιαβιβαστής και η ρύθμιση ξεκινάει από το φως, που μέσω της όρασης,
μεταβιβάζει το μήνυμα στην επίφυση με τη βοήθεια του ΚΝΣ.
· οι γεννητικές ορμόνες του κύκλου του ωαρίου εμφανίζουν κύκλο 28 ημερών
εκτός αν υπάρξει γονιμοποίηση-εγκυμοσύνη. Ο κύκλος του ωαρίου αρχίζει κατά
την εφηβεία στα θηλυκά άτομα με πολύπλοκο μηχανισμό και οι διαφοροποιήσεις
στα επίπεδα των εμπλεκόμενων ορμονών φαίνονται στο Σχ. 27.

Σχήμα 27: Ο κύκλος του ωαρίου. Σχετικά επίπεδα των εμπλεκόμενων ορμονών.
Στην περίπτωση της γονιμοποίησης του ωαρίου ο κύκλος αυτός διαταράσσεται και τα
επίπεδα των ορμονών μεταβάλλονται (Σχ. 28).
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Σχήμα 28: Επίδραση της γονιμοποίησης στον κύκλο του ωαρίου. Επίπεδα προγεστερόνης και
ανθρώπινης χωριακής γοναδοτροπίνης (hCG).

6. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η συγκέντρωση των ορμονών που κυκλοφορούν στο αίμα είναι γενικά πολύ χαμηλή
σε κατάσταση ηρεμίας. Έτσι οι πεπτιδικές ορμόνες και οι κατεχολαμίνες, που είναι υδατοδιαλυτές, κυκλοφορούν ελεύθερες στο αίμα σε συγκεντρώσεις 10-11-10-10 και 10-10-10-9 Μ ,
αντίστοιχα. Μετά από κατάλληλη διέγερση η συγκέντρωση των πεπτιδικών ορμονών
αυξάνεται κατά 5-100 φορές και των κατεχολαμινών 5-10 φορές. Η απουσία φερουσών
(binding ή carrier) πρωτεϊνών επιτρέπει ταχύτατες και μεγάλες διακυμάνσεις στα επίπεδα των
ορμονών αυτών στο αίμα. Ο χρόνος δράσης τους είναι πολύ μικρός (Πιν.2). Για παράδειγμα,
η επινεφρίνη δευτερόλεπτα μετά την έκκριση της στο αίμα, προκαλεί απόκριση, δηλαδή το
ήπαρ διοχετεύει γλυκόζη στο αίμα. Τα αποτελέσματα της δράσης πολλών πεπτιδικών
ορμονών είναι ανιχνεύσιμα μετά από λίγα λεπτά. Για σύγκριση αναφέρεται ότι η
ακετυλοχολίνη (νευροδιαβιβαστής), προκαλεί σύσπαση-χάλαση σε μυϊκά κύτταρα σε
χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Σε αντίθεση, για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα της δράσης στεροειδών και
θυρεοειδικών ορμονών, απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος (ημέρες). Οι ορμόνες αυτές
είναι ελάχιστα υδατοδιαλυτές και κυκλοφορούν στο αίμα συνδεδεμένες με ειδικές
"φέρουσες" πρωτεϊνες πού έχουν μεγάλη συγγένεια με τη ορμόνη (kd ~10-8-10-9 M). Μια
τέτοια φέρουσα πρωτεϊνη είναι για παράδειγμα η ΤΒG (Thyroxin binding globulin), στην
οποία προσδένεται η θυροξίνη. Όμως, μόνο η ελεύθερη ορμόνη μπορεί να ρυθμίζει
βιολογικές πορείες και να προκαλεί παλλίνδρομη ρύθμιση (βλέπε κεφ 7). Τα κανονικά
επίπεδα της ελεύθερης ορμόνης στο αίμα μπορούν να διατηρηθούν ακόμα και όταν η
συγκέντρωση των φερουσών πρωτεϊνών παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Αύξηση της
συγκέντρωσης της φέρουσας πρωτεϊνης (π.χ.ΤΒG), προκαλεί παροδική μείωση της
ελεύθερης ορμόνης και οδηγεί στην αύξηση της έκκρισης της αντίστοιχης ορμόνης της
υπόφυσης (ΤSΗ), που με τη σειρά της προκαλεί αύξηση της παραγωγής της ορμόνης
(θυροξίνη), με τελικό αποτέλεσμα επαναφορά της συγκέντρωσης της ορμόνης στα αρχικά
επίπεδα. Η ελεύθερη ορμόνη είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής. Στο παράδειγμά
μας, μόνο το 0,02-0,04% της συνολικής θυροξίνης του αίματος είναι ελεύθερη.
Συνοπτικά, η ποσότητα της ελεύθερης ορμόνης κάθε στιγμή εξαρτάται:
α) από τη συνολική συγκέντρωσή της
β) από τη συγκέντρωση της φέρουσας πρωτεϊνης
γ) από τη συγγένεια σύνδεσής τους
δ) από το ρυθμό αποικοδόμησης ή μεταβολικής απενεργοποίησης και κάθαρσης.
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7. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Η σύνθεση και η έκκριση πολλών ορμονών ρυθμίζεται παλίνδρομα (ανάδρομα,
feedback control), μέσω μιας ανατροφοδοτικής πορείας. Αυτός ο τύπος της ρύθμισης είναι
ιδιαίτερα σημαντικός για τον συντονισμό της δράσης πολλών ορμονών σε ποικίλους τύπους
κυττάρων, κυρίως κατά την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση.
Πολύ συχνά, τα επίπεδα πολλών ορμονών στο αίμα, διασυνδέονται και
αλληλοεξαρτώνται με παλίνδρομα κυκλώματα, θα λέγαμε, κατά τα οποία αλλαγές της μιας
ορμόνης επηρεάζει τα επίπεδα άλλων ορμονών, όπως φαίνεται στο γενικευμένο Σχ.26,
(μικρές μεγάλες ρυθμιστικές θηλειές). Ένα παράδειγμα αρνητικής και θετικής παλίνδρομης
ρύθμισης αποτελεί η ρύθμιση των οιστρογόνων (οιστραδιόλη και οιστρόνη) και της
προγεστερόνης, δηλαδή εκείνων των στεροειδών ορμονών που διεγείρουν την ανάπτυξη και
τη διαφοροποίηση των κυττάρων στο ενδομήτριο. Οι αλλαγές στο ενδομήτριο προετοιμάζουν
το όργανο για την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου και την ανάπτυξη του εμβρύου.
Τα επίπεδα και των δυο αυτών ορμονών ρυθμίζονται από μάλλον πολύπλοκα
κυκλώματα, στα οποία εμπλέκονται και άλλες ορμόνες. Οι υποθαλαμικές ορμόνες, που
παράγονται ως απόκριση σε νευρικό ερέθισμα, συνδέονται με τους υποδοχείς τους στα
κύτταρα της υπόφυσης και προκαλούν με τη σειρά τους την έκκριση των γοναδοτροπινών,
θηλακιοτροπίνη (FSH) και ωχρινοτροπίνη (LH). Με την επίδραση της FSH στα ωοκύτταρα
του ωοθηλακίου, προκαλείται η ωρίμαση ενός ωοκυττάρου το οποίο απελευθερώνεται στον
ωαγωγό. Παράλληλα, τα ωοθηλακικά κύτταρα εκκρίνουν οιστρογόνα, τα οποία διεγείρουν
την ανάπτυξη του τοιχώματος της μήτρας (ενδομήτριο) και την προετοιμάζουν για την
εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου.
Τα οιστρογόνα (οιστραδιόλη, κυρίως), προκαλούν (μέσω υποδοχέων) αναστολή της
έκκρισης των αντίστοιχων ορμονών τόσο στον υποθάλαμο όσο και στην υπόφυση. Αυτή η
αρνητική παλίνδρομη πορεία από τα οιστρογόνα τροποποιεί τα επιπεδά τους σε μη έγκυες
γυναίκες (βλ. Σχ. 26, 29). Σε περίπτωση γονιμοποίησης του ωαρίου και με την επίδραση της
LH το θηλάκιο μετατρέπεται σε ένα ενδοκρινές όργανο, το ωχρό σωμάτιο (corpus luteum)
το οποίο εκκρίνει προγεστερόνη η οποία συμμετέχει στην αύξηση του ενδομητρίου (Σχ.29).
Απουσία γονιμοποιημένου ωαρίου το ωχρό σωμάτιο υποστρέφεται και διαλύεται και τα
χαμηλά επίπεδα των οιστρογόνων και της προγεστερόνης έχουν ως αποτέλεσμα την
καταστροφή του βλεννογόνου της μήτρας και την έμμηνο ρύση (Σχ. 27, 29).
Σε περίπτωση εμφύτευσης του γονιμοποιημένου ωαρίου (εγκυμοσύνης), η
προγεστερόνη διεγείρει κύτταρα του πλακούντα από τα οποία εκκρίνεται η πεπτιδική ορμόνη
χοριακή γοναδοτροπίνη (CG), η οποία δρα με τη σειρά της στο ωχρό σωμάτιο και διατηρεί
την ακεραιότητά του και την παραγωγή προγεστερόνης (θετική παλίνδρομη ρύθμιση). Η
προγεστερόνη διατηρεί το ενδομήτριο, απαραίτητο για την ανάπτυξη του εμβρύου (Σχ. 27,
29).
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Σχήμα 29. Παράδειγμα αρνητικής (από οιστρογόνα) και θετικής (από χοριακή γοναδοτροπίνη)
παλίνδρομης ρύθμισης.
8. ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
Οι ορμόνες έχουν μικρό χρόνο υποδιπλασιασμού (ημιζωής, half life) στο πλάσμα για
να είναι δυνατή η παροδική απόκριση των κυττάρων στη δράση τους (Πιν.3). Οι
περισσότερες πολυπεπτιδικές ορμόνες διασπώνται σε αμινοξέα με υδρόλυση, πιθανότατα
στα λυσοσώματα. Ωρισμένες όμως, περιέχουν στο μόριο τους τροποποιημένα αμινοξέα π.χ.
οι υποθαλαμικές ορμόνες ΤRΗ, GRH έχουν στο καρβοξυτελικό τους άκρο πυρογλουταμινικό
οξύ (Σχ.2) διάσπαση του οποίου προκαλεί ταχύτατη απενεργοποίηση της ορμόνης, με
αποτέλεσμα πολύ μικρό χρόνο υποδιπλασιασμού. Αλλες πεπτιδικές ορμόνες π.χ. η οξυτοκίνη
και η Αrg-βαζοπρεσίνη έχουν στο μόριό τους κυκλική δομή που σχηματίζεται από
δισουλφιδικούς δεσμούς κυστεΐνης, και μπορούν να διασπαστούν αρχικά με τη δράση της
κυστεϊνικής αμινοπεπτιδάσης.
Οι γλυκοπρωτεϊνικές, όπως TSH, LH, FSH, hCG, όπως και άλλες γλυκοπρωτεϊνες
από το πλάσμα, απενεργοποιούνται μέσω εξειδικευμένης πορείας. Ειδικές γλυκοσιδάσες του
πλάσματος απομακρύνουν τελικά κατάλοιπα σιαλικού οξέος, οπότε και αποκαλύπτεται
γαλακτόζη, η οποία αναγνωρίζεται από ειδικούς υποδοχείς των ηπατοκυττάρων. Ακολουθεί
είσοδος στα κύτταρα με φαγοκύτωση και διάσπαση στα λυσοσωμάτια.
Οι κατεχολαμίνες, οι στεροειδείς και οι θυρεοειδικές ορμόνες, γενικά
αδρανοποιούνται με άμεσες ενζυμικές τροποποιήσεις. Η αδρανοποίηση των στεροειδών
ορμονών γίνεται κυρίως στο ήπαρ με αντιδράσεις υδροξυλίωσης (3.3.3), πού έχουν ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερο υδατοδιαλυτών ενώσεων, οι οποίες, αφού
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συζευχθούν με γλυκουρονικό, εκκρίνονται στο αίμα και απομακρύνονται μέσω των νεφρών,
με τα ούρα.
Ο PAF αδρανοποιείται με τη δράση της ακετυλοϋδρολάσης, τα προστανοειδή
αδρανοποιούνται ταχύτατα (σε λιγότερο από 1 λεπτό), από ειδικά ένζυμα και τα προϊόντα της
αντίδρασης στη συνέχεια οξειδώνονται από γενικά ένζυμα οξείδωσης λιπαρών οξέων, και
απομακρύνονται με τα ούρα. Τo LTB4 υδροξυλιώνεται στα ουδετερόφιλα, τα LTC4 και LTD4
μεταβολίζονται σε LTE4 που απομακρύνεται με τα ούρα.
Τα αμίδια των λιπαρών οξέων υδρολύονται με τη δράση της αμιδοϋδρολάσης των
λιπαρών οξέων, ενώ η 2-AG με τη δράση εξειδικευμένης λιπάσης.

9. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
Με βάση και όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, πολύ γενικά οι λειτουργίες των ορμονών
μπορεί να είναι ρυθμιστικές, μορφογενετικές, ενώ μπορεί να δρουν ανεξάρτητα ή σε
συνδυασμό με άλλες ορμόνες και άλλες λειτουργίες του οργανισμού, με στόχο την
ολοκλήρωση των λειτουργιών αυτών.
Ρυθμιστικές λειτουργίες: Η διατήρηση της ομοιόστασης (της χημικής σύστασης) των
ενδοκυτταρικών και εξωκυτταρικών υγρών η οποία επιτυγχάνεται μέσω των ορμονών που
ρυθμίζουν το μεταβολισμό των πρωτεϊνών των υδατανθράκων των λιπιδίων, αλλά και των
αλάτων και του νερού. Επίσης δρουν ρυθμιστικά στη σεξουαλική αναπαραγωγή (Σχ.27, 28,
29), στην αντιμετώπιση του στρες, της πείνας, της μόλυνσης κτλ.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα
ρυθμιστικής λειτουργίας αναφέρεται εδω
επιγραμματικά, η διατήρηση της ομοιόστασης της γλυκόζης από τις πεπτιδικές ορμόνες
γλυκαγόνη και ινσουλίνη, οι οποίες εκκρίνονται από τα νησίδια Langerhans του παγκρέατος
(α και β-κύτταρα αντίστοιχα). Σύνδεση της γλυκαγόνης με τους μεμβρανικούς υποδοχείς
της σε ηπατοκύτταρα (επταδιαμεμβρανικές πρωτεΐνες που συνδυάζονται με πρωτεΐνες Gs και
είναι παρόμοιοι με αυτούς της επινεφρίνης, κεφ.11) προκαλεί ενεργοποίηση της αδενυλικής
κυκλάσης, σχηματισμό cAMP και επακόλουθο καταρράκτη αντιδράσεων που οδηγεί στη
γλυκογονόλυση και παράλληλη αναστολή της σύνθεσης του γλυκογόνου (βλ. Βιοχημεία ).
Τα φυσιολογικά επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα είναι 80-90mg/100mL. Αυξημένη
συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα (π.χ. μετά το γεύμα) προκαλεί μείωση της γλυκαγόνης και
αύξηση της συγκέντρωσης της ινσουλίνης στο αίμα (σε κατάσταση stress εκκρίνεται
επινεφρίνη). Η ινσουλίνη στη συνέχεια, συνδεόμενη στους μεμβρανικούς υποδοχείς της,
(διμερείς διαμεμβρανικές πρωτεΐνες με δραστικότητα τυροσινικής κινάσης, κεφ.11), σε μυικά
κύτταρα προκαλεί τη μεταφορά γλυκόζης σ’ αυτά, μέσω ειδικών μεταφορέων, και τη
σύνθεση γλυκογόνου. Στα ηπατοκύτταρα η ινσουλίνη αναστέλλει τη γλυκονεογένεση και
ευοδώνει τη σύνθεση γλυκογόνου. Όταν η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα πέσει κάτω
από ~80mg/100mL εκκρίνεται πάλι γλυκαγόνη (Σχ. 30).

33

Α) ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
Αύξηση γλυκόζης (αίμα)

Μείωση γλυκόζης (αίμα)

Έκκριση ινσουλίνης (από πάγκρεας)

Έκκριση γλυκαγόνης (από πάγκρεας)

Σύνδεση ινσουλίνης-υποδοχέα (μεμβράνη)

Σύνδεση γλυκαγόνης-υποδοχέα

ηπατοκύτταρα

λιποκύτταρα
μυϊκά κύτταρα

Ενεργοποίηση αδενυλικής κυκλάσης

Αύξηση cAMP, ενεργοποίηση ΡΚΑ
Αύξηση δραστικότητας • Εξωκύττωση
συνθάσης γλυκογόνου • Ενεργοποίηση
Αναστολή συνθάσης
Ενεργοποίηση
μεταφορέων γλυκόζης
γλυκογόνου
φωσφορυλάσης
του γλυκογόνου
Αυξημένη πρόσληψη
γλυκόζης
Γλυκογόνο à γλυκόζη
Απομάκρυνση
Απελευθέρωση της γλυκόζης στο αίμα
γλυκόζης από το
αίμα και
αποθήκευση με
μορφή γλυκογόνου

Β) ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ (ΧΡΟΝΙΚΑ)
Δευτερόλεπτα: Σύνδεση με υποδοχέα, αυτοφωσφορυλίωση υποδοχέα, ενεργοποίηση δραστικότητας
τυροσινικής κινάσης.
Λεπτά: à Ενεργοποίηση μεταφοράς γλυκόζης
à Αλλαγές δραστικότητας ενδοκυτταρικών ενζύμων
à Αλλαγές στη γονιδιακή ρύθμιση
à Εσωτερικοποίηση (internalization) και μείωση του αριθμού των υποδοχέων στη μεμβράνη
(down regulation)
Ώρες: à Επαγωγή σύνθεσης DNA, RNA, πρωτεϊνών, λιπιδίων
à Αύξηση των κυττάρων

Σχήμα 30. Ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα (ομοιόσταση) από τις αντίθετες
δράσεις της ινσουλίνης και της γλυκαγόννης (Α). Χρονικά η δράση της ινσουλίνης (Β).
Μορφογενετικές λειτουργίες: Ο ρόλος των ορμονών είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην
αύξηση και την ανάπτυξη του οργανισμού. Για παράδειγμα αναφέρεται η ανάπτυξη των
χαρακτηριστικών του φύλου (αρσενικό-θηλυκό), με την επίδραση της τεστοστερόνης ή της
οιστραδιόλης (3.3.2). Σημαντικό ρόλο παίζουν οι γενετικές ορμόνες και στην αύξηση κατά
την εφηβική ηλικία.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συγχρονισμένη δράση πολλών ορμονών για το
συντονισμό λειτουργιών όπως είναι η ολοκλήρωση του μεταβολισμού και η προσαρμογή του
οργανισμού στο μεταβαλλόμενο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον, σε συνεργασία με το
νευρικό σύστημα.

10. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΡΜΟΝΩΝ
Κάθε κύτταρο ενός πολυκύτταρου οργανισμού είναι προγραμματισμένο να
αποκρίνεται σε ειδικό σύνολο μορίων σημάτων (signaling molecules), ανάμεσά τους και οι
ορμόνες, που δρουν με διάφορους συνδυασμούς και ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του
κυττάρου καθώς και το αν το κύτταρο θα ζήσει ή θα πεθάνει, θα πολλαπλασιαστεί ή όχι.
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Κάθε τύπος κυττάρου διαθέτει ένα σύνολο ειδικών υποδοχέων (βλ.8.1), που του επιτρέπουν
να αποκρίνεται σε σύνολο μορίων-σημάτων που παράγονται από άλλα κύτταρα. Τα μόρια
αυτά δρουν συνδυαστικά για να ρυθμίσουν την τύχη του κυττάρου. Όπως φαίνεται
παραστατικά στο Σχ. 30, κάποια κύτταρα χρειάζονται πολλαπλά μηνύματα για να
επιβιώσουν, (Α,Β,Γ), επιπλέον μηνύματα (Δ,Ε) για να πολλαπλασιαστούν, ενώ έλλειψη
μηνύματος ή και κάποιο μήνυμα (Χ), μπορεί να οδηγήσει σε προγραμματισμένο κυτταρικό
θάνατο (απόπτωση).
Παράλληλα, διαφορετικά κύτταρα αποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο στο ίδιο
μόριο-σήμα είτε μέσω διαφορετικών υποδοχέων, είτε με σχηματισμό διαφορετικών
ενδοκυτταρικών μηνυμάτων (π.χ. επινεφρίνη, ακετυλοχολίνη).

Σχήμα 31. Τα κύτταρα δέχονται διαφορετικό σύνολο μηνυμάτων με αποτέλεσμα συγκεκριμένη
απόκριση.
10.1 Οι ορμόνες ασκούν τη δράση τους μέσω υποδοχέων
Οι μηχανισμοί δράσης των ορμονών που προαναφέρθηκαν, έχουν ένα κοινό σημείο:
τη σύνδεση (πρόσδεση, binding) της ορμόνης με τον ειδικό υποδοχέα της.
Οι υποδοχείς (receptors), είναι πρωτεϊνικά ή γλυκοπρωτεϊνικά μόρια που βρίσκονται
είτε στη μεμβράνη (πρωτεϊνικές ορμόνες, κατεχολαμίνες), είτε στον πυρήνα (στεροειδείς,
θυρεοειδικές), του κυττάρου και μπορούμε να πούμε ότι έχουν δύο ρόλους:
α) να διακρίνουν μια συγκεκριμένη ορμόνη από τον κυκεώνα των ορμονών και των άλλων
μορίων που προσκρούουν στο κύτταρο
β) να συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθήσει η κατάλληλη απόκριση (response).
Επόμενο λοιπόν είναι ότι κύτταρα στόχοι είναι μόνο αυτά που έχουν τους ειδικούς
υποδοχείς και ότι το μέγεθος της απόκρισης στο κύτταρο στόχο, έχει άμεση σχέση με τον
αριθμό των υποδοχέων. Πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν αποκρίνονται όλα τα κύτταρα στην
πρόσδεση ορμόνης–υποδοχέα, με τον ίδιο τρόπο. Η απόκρισή τους εξαρτάται από το ποια
γονίδια έχουν ενεργοποιηθεί σε προηγούμενα στάδια της εξέλιξης και επομένως ποιες
ενζυμικές πορείες λειτουργούν στο συγκεκριμένο κύτταρο.
Το σύμπλοκο ορμόνη– υποδοχέας παρουσιάζει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά:
1) μεγάλη εξειδίκευση (specificity) έτσι ώστε να είναι σε θέση ο υποδοχέας να
διακρίνει τη συγκεκριμένη δραστική ορμόνη
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2) μεγάλη συγγένεια (affinity) έτσι ώστε να είναι δυνατός ο σχηματισμός του
συμπλόκου παρουσία των εξαιρετικά μικρών συγκεντρώσεων της ορμόνης. Η
σταθερά διάστασης (Kd) κυμαίνεται στα επίπεδα της συγκέντρωσης της ορμόνης
3) φθάνει σε κορεσμό λόγω του πεπερασμένου αριθμού υποδοχέων στο κύτταρο
4) αποτελεί ένα σύστημα σε ισορροπία, στο οποίο η ορμόνη και ο υποδοχέας
αντιδρούν αντιστρεπτά για το σχηματισμό του συμπλόκου
5) η σύνδεση οφείλεται σε μη ομοιοπολικούς δεσμούς που περιλαμβάνουν
ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (ιοντικούς δεσμούς, δεσμούς υδρογόνου),
δυνάμεις Van der Waals και υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις. Οι υδρόφοβες δυνάμεις
οδηγούν την αντίδραση, αφού οι υδρόφοβες περιοχές στο μόριο της ορμόνης
αποφεύγουν το υδρόφιλο περιβάλλον της κυκλοφορίας και κατά κάποιο τρόπο,
επιζητούν επαφή με αντίστοιχες υδρόφοβες περιοχές του πρωτεϊνικού υποδοχέα με
τον οποίο υπάρχει μοριακή συμπληρωματικότητα. Για παράδειγμα ο υποδοχέας
της ινσουλίνης συνδέεται την ινσουλίνη, καθώς και με μία παρόμοια ορμόνη, που
ονομάζεται ινσουλινομιμητικός αυξητικός παράγοντας Ι (insuline like growth factor
I), αλλά όχι με άλλες πεπτιδικές ορμόνες.
Ένας απλός τρόπος για ποσοτική θεώρηση της συγγένειας είναι να θεωρηθεί η
σύνδεση, ορμόνης-υποδοχέα σαν μια αντιστρεπτή αντίδραση σχηματισμού ενός προϊόντος
από δύο αντιδρώντα

H+R

HR

η οποία μπορεί να περιγραφεί από την εξίσωση:

[ H ][ R] k 2
= = kd (σταθερά διάστασης) (1)
[ HR]
k1
Όπου [Η] και [R] οι συγκεντρώσεις της ελεύθερης ορμόνης και υποδοχέα αντίστοιχα, σε
κατάσταση ισορροπίας και [HR] είναι η συγκέντρωση του συμπλόκου ορμόνης-υποδοχέα. Η
kd, η σταθερά διάστασης του συμπλόκου ορμόνης-υποδοχέα, είναι το μέτρο της συγγένειας
(affinity) του υποδοχέα για την ορμόνη.
Αν [R] = [HR] τότε kd = [H]
Έτσι η συγκέντρωση της ελεύθερης ορμόνης που είναι απαραίτητη γιά ημικορεσμό των
υποδοχέων (σύνδεση με το 50% των υποδοχέων), ισούται με kd. Φυσικά, όσο μικρότερη είναι
η συγκέντρωση αυτή, τόσο μεγαλύτερη η συγγένεια σύνδεσης.
Πειραματικά, η σύνδεση μελετάται συνήθως σε μια περιοχή συγκεντρώσεων
ορμόνης από 1/10 μέχρι 10 φορές τη συγκέντρωση ημικορεσμού των υποδοχέων (kd). Αν τα
αποτελέσματα ενός τέτοιου πειράματος απεικονιστούν σε διάγραμμα (συγκέντρωση
συνδεδεμένης ως προς ελεύθερη ορμόνη ), όλα τα σημεία βρίσκονται σε καμπύλη-υπερβολή
(Σχ.32α) και θεωρητικά, οι ορμόνες καταλαμβάνουν τους υποδοχείς σε ποσοστό 9-91%.

(γ)
(α)

(β)

Σχήμα 32. Προσδιορισμός της σύνδεσης επισημασμένης ορμόνης στον υποδοχέα της.
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Από τις διάφορες μαθηματικές επεξεργασίες που έχουν προταθεί για την καλύτερη
ερμηνεία των αποτελεσμάτων ενός τέτοιου πειράματος, και η περισσότερο
χρησιμοποιούμενη, είναι η ανάλυση Scatchard (Scatchard plot, από το 1947). Σύμφωνα με
αυτή, τα αποτελέσματα απεικονίζονται σε ευθεία (συντεταγμένες [B]/[F],[F]) και έτσι είναι
ευκολότερο να προσδιοριστεί η συγγένεια σύνδεσης και η ολική συγκέντρωση των
υποδοχέων ή ακριβέστερα των σημείων σύνδεσης. Στη συνέχεια περιγράφεται, εν συντομία,
η αρχή της Scatchard η οποία είναι ιδιαίτερα απλή.
Αν

Rt = ολική συγκέντρωση των σημείων σύνδεσης,

τότε

[Rt] = [HR] + [R]

ή

[R] = [Rt] - [HR]

και με ανακατάταξη της (1) και αντικατάσταση του HR με Β (Βound hormone) και του Η με
F (Free hormone), σύμβολα που χρησιμοποιούνται διεθνώς,
έχουμε
αφού
η (2) γίνεται

[ B] [ R]
=
[ F ] Kd

(2)

[R] = [Rt] – [Β]

[ B ] [ Rt ] - [ B ]
=
ή
[F ]
Kd

[ B]
-1
[ Rt ]
=
+
[ F ] Kd[ B ] Kd

Στην εξίσωση αυτή kd και Rt είναι σταθερά επομένως περιγράφει μια ευθεία γραμμή
(ψ=-αχ+β) όπως φαίνεται και στο Σχ. 33Α.
Πρακτικά από μια τέτοια εξίσωση δίνονται η συγγένεια, (εκφρασμένη με όρους kd ), η οποία
είναι το αντίστροφο της κλίσης (αφού α=-1/ kd) καθώς και ο αριθμός των υποδοχέων. Σε
άπειρη, πρακτικά, συγκέντρωση της ελεύθερης ορμόνης, ο λόγος [Β] / [F] τείνει στο 0 και η
ευθεία τέμνει τον άξονα των χ (Σχ.33Α) και δίνει τη χωρητικότητα (capacity) δηλαδή τον
αριθμό των υποδοχέων.

Α
Β
Σχήμα 33. Ανάλυση Scatchard πειράματος σύνδεσης ορμόνης στον υποδοχέα της.
To σύστημα ορμόνης–υποδοχέα που εξετάστηκε, είναι εξιδανικευμένο. Πειραματικά,
οι καμπύλες σύνδεσης έχουν τη μορφή που φαίνεται στο Σχ. 32γ, δηλαδή, δεν φθάνουν σε
κορεσμό με αύξηση της συγκέντρωσης της ορμόνης. Αυτό οφείλεται σε μη ειδική σύνδεση
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(non specific binding) δηλ. στη σύνδεση της ορμόνης σε σημεία του κυττάρου που δεν είναι
υποδοχείς και τα οποία δεν φθάνουν σε επίπεδο κορεσμού στις συγκεντρώσεις αυτές της
δεδομένης ορμόνης (Σχ. 32β).
Ετσι, πρέπει να σχεδιαστούν πειραματικές συνθήκες που να επιτρέπουν τη διάκριση
της ειδικής σύνδεσης (που φθάνει σε κορεσμό) από τη μη ειδική (που δεν φθάνει σε
κορεσμό). Αυτή η διάκριση μπορεί να γίνει με παράλληλη επώαση ραδιενεργού ορμόνης,
στην ίδια περιοχή συγκεντρώσεων, παρουσία μεγάλης περίσσειας ψυχρής ορμόνης. Η μη
ειδική σύνδεση, σε αντίθεση με την ειδική, δεν είναι αντιστρεπτή και επομένως η περίσσεια
της ψυχρής ορμόνης δεν παρεμποδίζει πρακτικά την μη ειδική σύνδεση της επισημασμένης
ορμόνης. Αντίθετα, από την άλλη μεριά, όλοι οι υποδοχείς καταλαμβάνονται πρακτικά από
την περίσσεια της ψυχρής, ενώ ένα ασήμαντο ποσοστό ραδιενεργού ορμόνης συνδέεται
στους υποδοχείς. Έτσι, μέτρηση της συνδεδεμένης επισημασμένης ορμόνης, δίνει τη μη
ειδική σύνδεση και με αφαίρεση από την ολική σύνδεση, που μετράται επίσης, προκύπτει η
ειδική σύνδεση που όπως φαίνεται και στο Σχ. 32α, φθάνει σε επίπεδο κορεσμού (πλατώ).
10.1.1 Ορισμένες ορμόνες συνδέονται με περισσότερους από έναν τύπους υποδοχέων
Μερικές φορές, και μετά την αφαίρεση της μη ειδικής σύνδεσης από την ολική,
προκύπτει Scatchard της μορφής του Σχ 33Β. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν συνυπάρχουν δύο
ειδών υποδοχείς που έχουν διαφορετική συγγένεια για την ορμόνη. Για παράδειγμα, σε
νεφρικά κύτταρα, η αλδοστερόνη συνδέεται τόσο με τους υποδοχείς των αλατοκορτικοειδών
όσο και των γλυκοκορτικοειδών αλλά με διαφορετική συγγένεια. Έτσι η καμπύλη σύνδεσης
προέρχεται από δύο ανεξάρτητες πορείες και η Scatchard είναι στην πραγματικότητα το
άθροισμα δύο ευθειών που αντιστοιχούν στις πορείες αυτές. Την ικανότητα σύνδεσης με
υποδοχείς άλλων ορμονών μοιράζονται ορμόνες με μικρές διαφορές στη δομή τους.
Το τμήμα της Scatchard με τη μεγάλη κλίση δείχνει τη σύνδεση με μεγάλη συγγένεια
με το πρώτο σημείο σύνδεσης, ενώ η κλίση της ευθείας αλλάζει στη συνέχεια και πλησιάζει
περισσότερο σταδιακά τον άξονα των χ.

10.1.2 Η σχέση ποσοστού κατάληψης υποδοχέων και κυτταρικής απόκρισης ποικίλει
ανάμεσα στις διάφορες ορμόνες.
Σε μερικές περιπτώσεις η % κατάληψη των υποδοχέων από μία ορμόνη είναι
ακριβώς παράλληλη με το μέγεθος της απόκρισης που προκαλεί στο κύτταρο στόχο. Σε άλλες
περιπτώσεις, προκαλείται μέγιστη απόκριση με κατάληψη ενός μικρού ποσοστού του
συνόλου των διαθέσιμων υποδοχέων. Η πρώτη περίπτωση ισχύει γενικά για τις στεροειδείς
και τις θυρεοειδικές ορμόνες. Οι υποδοχείς δηλαδή, καθορίζουν και το μέγεθος της
απόκρισης. Το αντίστροφο ισχύει για τις πολυπεπτιδικές ορμόνες και τις κατεχολαμίνες οι
οποίες έχουν μεμβρανικούς υποδοχείς. Στην περίπτωση αυτή, η απόκριση σ’ ένα
σηματοδοτικό μόριο, εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των διαθέσιμων υποδοχέων
δεσμευμένων ή μη.
Για παράδειγμα, η ινσουλίνη ασκεί τη μέγιστη δράση της με κατάληψη του 10% των
υποδοχέων της. Όταν λοιπόν κατάληψη μικρού ποσοστού υποδοχέων έχει ως αποτέλεσμα
μέγιστη απόκριση τότε λέμε ότι υπάρχει περίσσεια (παρακαταθήκη) υποδοχέων (spare
receptors). Το ρόλο αυτής της περίσσειας δείχνει η σχέση [ HR ] =

[ H ][ R]
από την οποία
Kd

φαίνεται καθαρά ότι για δεδομένη ποσότητα ορμόνης [Η] η ποσότητα και ο ρυθμός
σχηματισμού του [ΗR] θα είναι μεγαλύτερα παρουσία πολλών υποδοχέων [R]. Αυτό
σημαίνει ότι το [ΗR] που είναι απαραίτητο για τη μέγιστη απόκριση θα σχηματιστεί
γρηγορότερα σε μικρές συγκεντρώσεις ορμόνης, από ότι αν υπήρχαν λιγότεροι υποδοχείς.
Στις συνθήκες αυτές, δεν πρόκειται για πραγματική περίσσεια αφού αυτή ακριβώς η
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περίσσεια επιτρέπει ταχύτερη απόκριση και αυξάνει την κυτταρική ευαισθησία σε μικρές
συγκεντρώσεις της ορμόνης. Οι υποδοχείς μετατρέπονται σε πραγματική περίσσεια σε
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις της ορμόνης ή/και όταν το σύστημα φθάσει σε κατάσταση
ισορροπίας.

10.1.3

Ο αριθμός και η δραστικότητα των μεμβρανικών υποδοχέων ρυθμίζεται.
Απευαισθητοποίηση.

Πρέπει να τονιστεί ότι ο αριθμός και η δραστικότητα των λειτουργικών ορμονικών
υποδοχέων στην επιφάνεια των κυττάρων (μεμβρανικοί υποδοχείς) δεν είναι σταθερός. Ο
αριθμός των υποδοχέων μπορεί να αυξάνεται (up-regulation) ή να μειώνεται (downregulation), έτσι ώστε μικρές αλλαγές στα επίπεδα της αντίστοιχης ορμόνης να έχουν ως
αποτέλεσμα τη μέγιστη απόκριση του κυττάρου.
Παρατεταμένη, όμως, έκθεση του κυττάρου σε μεγάλη συγκέντρωση της ορμόνης
έχει ως συνέπεια τη μείωση του αριθμού των υποδοχέων με αποτέλεσμα την
απευαισθητοποίηση του κυττάρου στην ορμόνη αυτή. Αυτός ο τρόπος ρύθμισης με μείωση
(down-regulation) του αριθμού των λειτουργικών υποδοχέων μπορεί να επιτευχθεί με
αρκετούς και σημαντικούς τρόπους.
α) Ενδοκύτωση. Οι υποδοχείς μπορεί να περάσουν μέσα στο κύτταρο με ενδοκύτωση, με
αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού τους στην πλασματική μεμβράνη και στη συνέχεια μπορεί
να καταστραφούν ή να αποθηκευτούν σε ενδοκυτταρικά κυστίδια. Η ενδοκύτωση αποτελεί
τον κύριο τρόπο ρύθμισης μέσω μείωσης του αριθμού των υποδοχέων για πολλές πεπτιδικές
ορμόνες, ανάμεσά τους η ινσουλίνη, η γλυκαγόνη, ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας
(EGF), και ο αιμοπεταλικός αυξητικός παράγοντας (PDGF). Το σύμπλοκο ορμόνης-υποδοχέα
εισέρχεται στο κύτταρο, με τρόπο ανάλογο των LDL λιποπρωτεϊνών και των υποδοχέων τους,
με αποτέλεσμα τον τερματισμό του ορμονικού σήματος. Συνήθως στο εσωτερικό του
κυττάρου, η ορμόνη αποικοδομείται στα λυσοσώματα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι
υποδοχείς ανακυκλώνονται στη συνέχεια στην κυτταρική επιφάνεια με εξωκύτωση. Όμως,
για κάποιο χρονικό διάστημα οι διαθέσιμοι για σύνδεση με την ορμόνη υποδοχείς είναι
λιγότεροι στην πλασματική μεμβράνη (απευαισθητοποίηση).
Αρκετά συχνά, οι υποδοχείς των ορμονών δεν ανακυκλώνονται αλλά αποικοδομούνται. Για
παράδειγμα οι υποδοχείς του EGF στους ινοβλάστες έχει συνολικό μέσο χρόνο
υποδιπλασιασμού (half life) 30min και υπολογίστηκε ότι κάθε μόριο υποδοχέα στη διάρκεια
της ζωής του μπορεί να συμμετέχει στη σύνδεση, εσωτερικοποίηση και αποικοδόμηση μόνο
δύο μορίων EGF.
β) Τροποποίηση της δραστικότητας του υποδοχέα. Εναλλακτικά, δεν μειώνεται ο αριθμός
των υποδοχέων ενός κυττάρου αλλά τροποποιείται η δραστικότητά τους, με αποτέλεσμα να
μη μπορούν να συνδέσουν την ορμόνη ώστε να προκληθεί η φυσιολογική απόκριση του
κυττάρου. Έτσι για παράδειγμα παρατεταμένη έκθεση του αδρενεργικού υποδοχέα στην
επινεφρίνη, έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση μιας πρωτεϊνικής κινάσης που εξαρτάται
από cAMP, τη φωσφορυλίωση του υποδοχέα της ορμόνης και την επακόλουθη πρόσδεση μιας
ενδοκυτταρικής πρωτεΐνης της αρρεστίνης, αποσύνδεση της ορμόνης και τερματισμό της
σηματοδοτικής πορείας.
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11. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
Οι σηματοδοτικές πορείες των ορμονών μέσω υποδοχέων και οι εμπλεκόμενοι
μηχανισμοί αναφέρονται λεπτομερώς στο κεφ.15 της ‘Βιοχημείας Stryer’ (4η έκδοση,
Ελληνική μετάφραση) την οποία έχουν στα χέρια τους οι φοιτητές του τμήματος Χημείας και
στους οποίους κυρίως απευθύνεται το κείμενο αυτό. Εδώ, ακολουθεί μία σύνοψη των
πορειών αυτών.

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
Ι. ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
i) ΕΜΜΕΣΑ μέσω πρωτεϊνών G (υποδοχείς με 7 διαμεμβρανικές έλικες, 7ΤΜ ) με ένζυμα
στόχους:
à Αδενυλική κυκλάση (AC): Σχηματισμός (πρωτεϊνες Gs) ή αναστολή σχηματισμού
(πρωτεϊνες Gi) κυκλικού AMP (cAMP) το οποίο αποτελεί δεύτερο μήνυμα (ή αγγελιοφόρο,
second messenger). Ενεργοποίηση πρωτεϊνικής κινάσης Α (ΡΚΑ).
à Φωσφολιπάση C (PLC): Υδρόλυση του μεμβρανικού φωσφολιπιδίου 4,5-διφωσφορική
ινοσιτόλη (ΡΙΡ2), σχηματισμός διακυλογλυκερόλης (DAG, δεύτερο μήνυμα) και 1,4,5τριφωσφορικής ινοσιτόλης (ΙΡ3, δεύτερο μύνημα). Η DAG παραμένει στη μεμβράνη και
ενεργοποιεί την πρωτεϊνική κινάση C (PKC), ενώ η ΙΡ3 κινητοποιεί Ca++ από τις
ενδοκυτταρικές αποθήκες του.
Το Ca++ αποτελεί ένα πανταχού παρόν δεύτερο μήνυμα.
à Φωσφολιπάση Α2 (PLΑ2): Υδρόλυση των μεμβρανικών φωσφολιπιδίων, με
απελευθέρωση αραχιδονικού οξέος, (που μεταβολίζεται προς εικοσανοειδή) και σχηματισμό
λυσο-φωσφολιπιδίων.
à Φωσφολιπάση D (PLD), μέσω μικρών πρωτεϊνών G: Υδρόλυση μεμβρανικών
φωσφολιπιδίων (κυρίως φωσφατιδυλοχολίνης), σχηματισμός φωσφατιδικού οξέος (δεύτερο
μήνυμα), που μπορεί να μετατραπεί σε διακυλογλυκερόλη (δεύτερο μήνυμα).
ii) ΑΜΕΣΑ με ενεργοποίηση δραστικότητας γουανυλικής κυκλάσης (GC), στον υποδοχέα
και σχηματισμό κυκλικού GMP (cGMP, δεύτερο μήνυμα).
Η γουανυλική κυκλάση υφίσταται και με τη μορφή κυτοσολικού ενζύμου που ενεργοποιείται
από ΝΟ (μονοξείδιο του αζώτου) και σχηματίζει επίσης cGMP.
iii) ΑΜΕΣΑ με ενεργοποίηση δραστικότητας τυροσινικής κινάσης στον υποδοχέα (RTK,
receptor tyrosine kinase). Σύνδεση της ορμόνης με τον υποδοχέα μπορεί να προκαλέσει:
(1) αυτοφωσφορυλίωση και εμφάνιση δραστικότητας RTK (π.χ. διμερής υποδοχέας
ινσουλίνης).
(2) διμερισμό του υποδοχέα που ακολουθείται από φωσφορυλίωση της μίας μονάδας από την
άλλη (σταυρωτή-φωσφορυλίωση cross-phosphorylation) και εμφάνιση δραστικότητας RTK
(π.χ. επιδερμικός αυξητικός παράγοντας).
(3) διμερισμό του υποδοχέα και σταυρωτή φωσφορυλίωση μέσω κινάσης JAK (Janus kinase)
που βρίσκεται συνδεδεμένη στον υποδοχέα και εμφάνιση δραστικότητας RTK (π.χ. αυξητική
ορμόνη, λεπτίνη)
ΙΙ. ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
Υδρόφοβες ορμόνες (π.χ. οιστρογόνα, θυροξίνη) εισέρχονται στο εσωτερικό του κυττάρου με
παθητική διάχυση, όπου συνδέονται με υδατοδιαλυτούς πυρηνικούς πρωτεϊνικούς υποδοχείς
(nuclear hormone receptors). Το σύμπλοκο ορμόνης-υποδοχέα συνδέεται σε ειδικά σημεία
του DNA (control elements) και τροποποιεί την έκφραση ειδικών γονιδίων.
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