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Οντογένεση της Υπόφυσης
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΛΙΒΑΔΑΣ

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Εισαγωγή

Η υπόφυση αποτελείται από τρεις λοβούς, τον πρόσθιο (αδενο-υπόφυση) τον 
οπίσθιο (νευρο-υπόφυση) και το µικρότερο διάµεσο λοβό. Και οι τρεις λοβοί 
προέρχονται από το εξώδερµα, µε τη διαφορά ότι ο οπίσθιος λοβός προέρχε-
ται από το νευροεξώδερµα, ενώ ο πρόσθιος και ο διάµεσος προέρχονται από 
το στοµατικό εξώδερµα. Συγκεκριµένα, η υπόφυση σχηµατίζεται από το συν-
δυασµό δύο εξωδερµικών καταβολών: του θυλάκου του Rathke που αποτελεί 
εγκόλπωµα του ραχιαίου τοιχώµατος του αρχέγονου στόµατος και µιας µικρής 
προς τα κάτω προσεκβολής του εδάφους του διεγκεφάλου, που καλείται χοάνη 
(infundibulum) (Εικόνα 1). Πρόσφατα δεδοµένα µας έχουν βοηθήσει να κατανο-
ήσουµε την αλληλεπίδραση των δύο αυτών καταβολών που οδηγεί τελικά στον 
σχηµατισµό των τριών λοβών της υπόφυσης (πρόσθιος, διάµεσος και οπίσθιος) 
και τη σύνδεση τους µε τον υποθάλαµο µέσω του µίσχου της υπόφυσης. 
 Η ανάπτυξη της υπόφυσης γίνεται µε παρόµοιο τρόπο σε διάφορα είδη, αλλά 
έχει µελετηθεί καλύτερα σε τρωκτικά, όπως το ποντίκι και ο αρουραίος. Από τη 
µελέτη φυσικών (ανθρώπων µε διάφορες µεταλλάξεις) και πειραµατικών µοντέ-
λων (γενετικά σχεδιασµένων τρωκτικών που δεν εκφράζουν κάποιο γονίδιο), 
έχει καταστεί δυνατή η αναγνώριση των γονιδίων που είναι απαραίτητα για την 
ανάπτυξη του αδένα της υπόφυσης και µάλιστα έχει αναγνωριστεί σε σηµαντι-
κό βαθµό η αλληλουχία των γεγονότων που καθορίζει την οντογένεση αυτού 
του πολυδύναµου αδένα. Συγκεκριµένα, µεταλλάξεις σε τουλάχιστον 27 γονίδια, 
συµπεριλαµβανοµένων µεταγραφικών παραγόντων, διαλυτών πρωτεϊνών, ορµο-
νών, πυρηνικών και µεµβρανικών υποδοχέων διαταράσσουν την ανάπτυξη της 
υπόφυσης (Πίνακας 1) 

Χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης υπόφυσης

Η πλέον εντυπωσιακή παρατήρηση που πηγάζει από την µελέτη της οντογέ-
νεσης της υπόφυσης είναι το γεγονός ότι οι έξι διαφορετικοί τύποι ορµονοεκ-
κριτικών κυττάρων του πρόσθιου και διάµεσου λοβού της υπόφυσης, παρά τις 
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σηµαντικές λειτουργικές διαφορές τους, έχουν κοινή εξωδερµική καταβολή και 
κοινό κυτταρικό πρόγονο. Η διαφοροποίησή τους επιτυγχάνεται χάρη στην αλ-
ληλεπίδραση πλειάδας εξωγενών και ενδογενών βιολογικών σηµάτων τα οποία 
εκπέµπονται σε απόλυτα συγκεκριµένη χρονική αλληλουχία και εκφράζονται σε 
συγκεκριµένες περιοχές της αναπτυσσόµενης υπόφυσης. Τα ορµονοεκκριτικά 
αυτά κύτταρα (κορτικοτρόπα, θυρεοειδοτρόπα, σωµατοτρόπα, λακτοτρόπα, γο-
ναδοτρόπα και µελανοτρόπα) αναλαµβάνουν στη συνέχεια το ζωτικό ρόλο της 
ρύθµισης του ενδοκρινικού συστήµατος.
 Στο ανθρώπινο έµβρυο ο θύλακος του Rathke εµφανίζεται την 3η εβδοµάδα 
ζωής και η υπόφυση αναπτύσσεται γρήγορα, µε αποτέλεσµα µέχρι την 12η εβδο-
µάδα εµβρυϊκής ζωής να έχουν σχηµατισθεί πλήρως οι διαφορετικοί κυτταρικοί 
πληθυσµοί της αδενο-υπόφυσης, εκτός από τα λακτοτρόπα. Τα κορτικοτρόφα 
αναγνωρίζονται µορφολογικά από την 6η εβδοµάδα και η ACTH ανιχνεύεται 
µε ανοσοφθορισµό από την 7η εβδοµάδα. Τα σωµατοτρόπα είναι εµφανή από 
την 8η εβδοµάδα. Τα θυρεοτρόπα και τα γοναδοτρόπα εκφράζουν την κοινή 
α-υποµονάδα και τις χαρακτηριστικές για τις TSH, LH, και FSH β- υποµονάδες 
από τη 12η εβδοµάδα. Ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση ότι τα γοναδοτρόπα που 
εκφράζουν LH και FSH κατανέµονται εξίσου στα θηλυκά, ενώ στα αρσενικά 
έµβρυα υπερτερούν τα κύτταρα που εκφράζουν LH. Τα λακτοτρόπα εµφανίζο-
νται πλήρως διαφοροποιηµένα αργά κατά την κύηση (µετά από 24 εβδοµάδες). 
Πριν από εκείνο τον χρόνο, η προλακτίνη είναι ανιχνεύσιµη µε ανοσοφθορισµό 
µόνο στα µεικτά σωµατοτρόπα-λακτοτρόπα, απεικονίζοντας την κοινή γενετική 
προέλευση που έχουν αυτές οι δύο ορµόνες. 

Μεταγραφικοί παράγοντες. Συµµετοχή τους στην οντογένεση 
της υπόφυσης

Η οντογένεση της υπόφυσης συντονίζεται από σηµαντικό αριθµό, απόλυτα εξει-
δικευµένων µεταγραφικών παραγόντων, οι οποίοι εκφράζονται και δρουν µε συ-
γκεκριµένη χωροχρονική αλληλουχία. Οι πρωτεΐνες αυτές οργανώνουν µε τρό-
πο εντυπωσιακό µια εξαιρετικά πολυσύνθετη διαδικασία η οποία περιλαµβάνει 
πολλαπλασιασµό, µετανάστευση, διαφοροποίηση και εξειδίκευση οµάδων υπο-
φυσιακών κυττάρων. Οι µεταγραφικοί παράγοντες είναι πολυπεπτίδια επιφορ-
τισµένα µε την ιδιαίτερη αποστολή του ελέγχου της µεταγραφής οµάδων γονι-
δίων. Οι πρωτεΐνες αυτές επιδρούν ταυτόχρονα σε µεγάλο αριθµό «στόχων» 
οι οποίοι διαθέτουν συγκεκριµένα κοινά χαρακτηριστικά (αλληλουχίες DNA). 
Με τον τρόπο αυτό ο οργανισµός επιτυγχάνει την συντονισµένη ενεργοποίηση 
πλειάδας µηχανισµών µε την χρήση περιορισµένου αριθµού σηµάτων. Χάρη 
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στους µεταγραφικούς παράγοντες γίνεται εφικτή η άκρως πολύπλοκη διαδικα-
σία της οργανογένεσης, η εξειδικευµένη λειτουργία των κυττάρων καθώς και η 
οργανωµένη αντίδραση σε εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσµατα. Οι µεταγραφι-
κοί παράγοντες είναι δυνατόν να επιδρούν άµεσα, συνδεόµενοι µε το DNA, ή 
έµµεσα, συµµετέχοντας µαζί µε άλλες πρωτεΐνες σε µηχανισµούς µεταγραφής. 
 Τα ορµονοπαραγωγά κύτταρα του προσθίου λοβού της υπόφυσης διαφο-
ροποιούνται και εξειδικεύονται εξαιτίας της έκθεσής τους στους (εξωγενείς και 
ενδογενείς) υποφυσιακούς µεταγραφικούς παράγοντες. Η έκθεση αυτή διαφέ-
ρει όχι µόνο ως προς το είδος των παραγόντων αλλά και ως προς τον βαθµό 
έκθεσης (gradient) στον καθένα από αυτούς. Υπενθυµίζεται ότι ο βαθµός έκ-
θεσης εξαρτάται κυρίως από την θέση του κυττάρου σε σχέση µε τον κοιλια-
κό (ventral) -ραχιαίο (dorsal) άξονα του οργάνου. Ως εκ τούτου οι διάφορες 
κυτταρικές σειρές καταλαµβάνουν συγκεκριµένη περιοχή της υπόφυσης. Τέλος, 
πρέπει να αναφερθεί ότι είναι δυνατόν ένας παράγοντας να µην παράγεται από 
κάποια υποφυσιακή σειρά, εντούτοις όµως η έλλειψή του να την επηρεάζει. Πα-
ραδείγµατος χάριν αν και ο µεταγραφικός παράγοντας Prop1 δεν εκφράζεται 
στα γοναδοτρόπα κύτταρα, η έλλειψή του οδηγεί σε ανεπαρκή ωρίµανση των 
κυττάρων αυτών.

Σηµασία της χρονικής αλληλουχίας έκφρασης των µεταγραφι-
κών παραγόντων στη σωστή ανάπτυξη της υπόφυσης

Ο ρυθµός ενεργοποίησης γονιδίων και καταστολής των µεταγραφικών παραγό-
ντων συµµετέχει ενεργά στην τελική διαφοροποίηση των ορµονο-παραγωγών 
κυττάρων. Οι περισσότεροι από τους παράγοντες διαδραµατίζουν έναν ση-
µαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της υπόφυσης µέσω άµεσων αλληλεπιδράσεων 
πρωτεΐνης-πρωτεΐνης. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις έχουν κριτική σηµασία για τον 
προσδιορισµό των διαφόρων τύπων κύτταρων καθώς µπορεί να έχουν συνεργι-
κή ή ανασταλτική δράση. Ένα παράδειγµα αυτού στην ανάπτυξη της υπόφυσης 
παρέχεται από τους µεταγραφικούς παράγοντες Hesx1/Rpx και Prop1, δύο πρω-
τείνες υψηλής οµολογίας οι οποίες έχουν διαδοχικούς ρόλους κατά τα κρίσι-
µα βήµατα οντογένεσης της υπόφυσης. Ο παράγοντας, Hesx1/Rpx, βρίσκεται 
στο σωµατικό εξώδερµα και µέχρι την ηµέρα E9.5, η έκφραση του περιορίζεται 
στο θύλακο του Rathke, µέχρι την ηµέρα E13.5 όταν τα αρχέγονα κύτταρα της 
υπόφυσης µεταναστεύουν κοιλιακά και αρχίζουν να εκφράζουν τους χαρακτηρι-
στικούς για κάθε πληθυσµό µεταγραφικούς παράγοντες. Ο παράγοντας Prop1, 
εµφανίζεται στο θύλακο του Rathke την ηµέρα E10.5. 
 Κατά συνέπεια, µεταξύ των ηµερών E11.0 και E13 υπάρχει ένα διάστηµα πα-
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ράλληλης έκφρασης των δύο παραγόντων. Και οι δύο παράγοντες µπορούν 
να δεσµευθούν στα ίδια τµήµατα DNA ως οµο- ή ετεροδιµέρή. Το οµοδιµε-
ρές του Prop1 ενεργοποιεί την πρωτεϊνική µεταγραφή, ενώ το ετεροδιµερές µε 
Hesx1/Rpx την αναστέλλει. Το οµοδιµερές του Hesx1 έχει ισχυρή ανασταλτική 
δράση. Η παράλληλη έκφραση τους συνεπάγεται µια πρώιµη Hesx1-εξαρτώµενη 
περίοδο καταστολής γονιδίων, µια όψιµη Prop1-εξαρτώµενη περίοδο ενεργο-
ποίησης, και µια ενδιάµεση περίοδο ανταγωνισµού, της οποίας η έκβαση εξαρ-
τάται, τουλάχιστον εν µέρει, από τα σχετικά επίπεδα των δύο παραγόντων στους 
κυτταρικούς πυρήνες και από την ύπαρξη άλλων µορίων µε ενεργοποιητικό ή 
ανασταλτικό χαρακτήρα.

Στάδια Οντογένεσης της Υπόφυσης

Σύµφωνα µε τους Scully και Rosenfeld υπάρχουν τρία κύρια στάδια στο σχηµατι-
σµό της πρόσθιας υπόφυσης: α) Το ενωρίς στάδιο, στο οποίο εξωγενή σήµατα 
επάγουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό και τον σχηµατισµό της υπόφυσης, 
β) το ενδιάµεσο στάδιο, στο οποίο ενδογενή σήµατα µέσα στο θύλακο του 
Rathke’s ενεργοποιούν ένα σύµπλεγµα µεταγραφικών παραγόντων και γ) το τε-
λικό στάδιο, όπου σχηµατίζονται και µορφοποιούνται οι ξεχωριστές κυτταρικές 
σειρές της υπόφυσης. 

α) Ενωρίς στάδιο 

Το πρώτο στάδιο σχηµατισµού και διαφοροποίησης της υπόφυσης επάγεται 
από εξωγενή σήµατα, που προέρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις, και συ-
γκεκριµένα, από το διέγκεφαλο (ραχιαία) και από το στοµατικό εξώδερµα (κοι-
λιακά). Τα κύτταρα της υπόφυσης προέρχονται από µια περιοχή που γειτνιάζει 
µε την πρόσθια νευρική ακρολοφία. Η αναδίπλωση της νευρικής ακρολοφίας 
οδηγεί στο σχηµατισµό του στοµατικού επιθηλίου, από το οποίο προέρχεται 
το ραχιαίο τοίχωµα (οροφή) του στόµατος. Η έναρξη της οντογένεσης της 
υπόφυσης συµπίπτει χρονικά µε την πάχυνση της οροφής του στοµατικού εξω-
δέρµατος, το οποίο συµβαίνει την 8.5η εµβρυϊκή ηµέρα (e8.5) στον ποντικό. Η 
εγκόλπωση του στοµατικού εξωδέρµατος κατά την e9.0 οδηγεί στο σχηµατισµό 
του θυλάκου του Rathke. Ο θύλακος µετά την προεκβολή του από το αρχέγονο 
στόµα πλησιάζει την άνωθεν ευρισκόµενη πρόσθια επιφάνεια του διεγκεφάλου 
και περιβάλλεται από την πρόσθια και τις πλάγιες επιφάνειες της χοάνης. Το 
επιθήλιο του θυλάκου συνεχίζει να πολλαπλασιάζεται ενώ ταυτόχρονα η εγκόλ-
πωση κλείνει, αποκόπτεται από το στοµατικό εξώδερµα και αποκτά σχήµα απο-
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πλατυσµένου κυστιδίου (Εικόνα 2).
 Τα προγονικά κύτταρα των ορµονοεκκριτικών κυττάρων του πρόσθιου λοβού 
της υπόφυσης αναδύονται από το κοιλιακό (ventral) τµήµα του θυλάκου. Αντί-
στοιχα ο πολλαπλασιασµός των κυττάρων του ραχιαίου (dorsal) τοιχώµατος του 
θυλάκου οδηγεί στον σχηµατισµό του, δυσδιάκριτου στον άνθρωπο, διάµεσου 
λοβού της υπόφυσης. Τα κύτταρα του διεγκέφαλου παράγουν τους µεταγρα-
φικούς παράγοντες BMPs, Wnt5a και FGF10, ενώ το στοµατικό εξώδερµα τον 
παράγοντα Sonic Ηedgehog, των οποίων η παραγωγή είναι κριτική για την πε-
ραιτέρω ωρίµανση της υπόφυσης. Σε ποντίκια γενετικά τροποποιηµένα που δεν 
εκφράζουν τον παράγοντα FGF10 ή τον υποδοχέα του, τα κύτταρα του θυλάκου 
του Rathke δεν πολλαπλασιάζονται, αλλά πεθαίνουν µέσω του µηχανισµού της 
απόπτωσης. Ο παράγοντας BMP4 είναι απαραίτητος για την κυτταρική διαίρεση 
στο θύλακο του Rathke και αν η δράση του παρεµποδιστεί, τότε δεν παρατη-
ρείται η εγκόλπωση του θυλάκου. Ο παράγοντας Sonic hedgehog εκφράζεται 
σε όλο το στοµατικό εξώδερµα, εκτός από την περιοχή που προορίζεται για το 
σχηµατισµό του θυλάκου του Rathke. Αυτός ο συνδυασµός σηµάτων, από την 
κορυφή και το κατώτατο σηµείο, αναγκάζει τα κύτταρα του θυλάκου Rathke να 
εκφράσουν τον παράγοντα µεταγραφής Lhx3, έναν κρίσιµο παράγοντα για την 
ωρίµανση αυτών των κυττάρων ως προδρόµων των ενδοκρινικών υποφυσια-
κών τύπων κυττάρων. Ο Lhx3 καθορίζει την διαφοροποίηση των λακτοτρόπων-
σωµατοτρόπων και των θυρεοτρόπων. Η πρόωρη διαφοροποίηση των κυττά-
ρων απαιτεί την ενδοκυτταρική έκφραση των Rpx και Ptx. Ο παράγοντας Ptx 
συµµετέχει στην έκφραση όλων των κυτταρικών σειρών καθώς ενεργοποιεί την 
έκφραση της α-υποµονάδας, της POMC, της β-υποµανάδας της LH (Ptx1) και 
της αυξητικής ορµόνης (Ptx2). 
 Εξαιτίας του έντονου πολλαπλασιασµού των υποφυσιακών κυττάρων, η κοι-
λότητα του θυλάκου σταδιακά σµικρύνεται και τελικά εξαφανίζεται πλήρως ή 
παραµένει ως µια µικρή σχισµή ή κυστίδια. Η χοάνη (infundibulum), η οποία 
προέρχεται από το νευροεξώδερµα, διαφοροποιείται στον υποφυσιακό µίσχο 
και την νευρουπόφυση. Η νευρουπόφυση αποτελείται κατά κύριο λόγο από τρο-
ποποιηµένα κύτταρα γλοίας και νευρικές ίνες µε τις απολήξεις τους, οι νευρώνες 
των οποίων εδράζονται στον υποθάλαµο. Η επαφή του νευροεξωδέρµατος του 
διεγκεφάλου µε τον θύλακο του Rathke είναι αναγκαία για τον σχηµατισµό της 
υπόφυσης και τον καθορισµό των διάφορων τύπων υποφυσιακών κυττάρων. 
Υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις ότι η χοάνη δρα ως οργανωτικό κέντρο για 
την αρχική δέσµευση του οργάνου µέσω παραγωγής εξωγενών σηµάτων. Σε 
ποντίκια µε έλλειψη της χοάνης λόγω απάλειψης του γονιδίου T/ebp διαπιστώ-
νεται απουσία και των τριών λοβών της υπόφυσης.
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β) Ενδιάµεσο στάδιο 

Τα κύτταρα της υπόφυσης προέρχονται από έναν οµοιογενή κυτταρικό πληθυ-
σµό. Χάρη όµως στην χωροταξική τους διευθέτηση εκτίθενται σε διαφορετική 
ποσότητα εξωγενών (προς την σχηµατιζόµενη υπόφυση) σηµάτων, εκφράζουν 
ξεχωριστούς µεταγραφικούς παράγοντες και συνεπώς διαφοροποιούνται. Τα 
εξωγενή αυτά σήµατα εκκρίνονται είτε από το πρόσθιο τµήµα του θυλάκου του 
Rathke και άρα κινούνται προσθιοπίσθια (π.χ. BMP2), είτε από την χοάνη του 
διεγκεφάλου και άρα κινούνται οπισθοπρόσθια (π.χ. FGFs). Αποτέλεσµα της 
ύπαρξης δύο εκκριτικών κέντρων σηµάτων είναι η δηµιουργία δυο αντιτιθέµενων 
και ανταγωνιστικών κλίσεων πυκνότητας (gradients) (Εικόνα 3). Ανάλογα µε τη 
θέση του ένα κύτταρο εκτίθεται σε διαφορική ένταση των δύο σηµάτων και συ-
νεπώς ακολουθεί ξεχωριστή και χαρακτηριστική εξελικτική πορεία. Ως ενδογενή 
σήµατα χαρακτηρίζονται σηµαντικά για την εξέλιξη εκκριτικά µόρια τα οποία 
παράγονται από τα ίδια τα κύτταρα του θυλάκου του Rathke. Οι πρωτεΐνες αυ-
τές συνεχίζουν τον καθοδηγητικό, για την οργανογένεση της υπόφυσης, ρόλο 
των εξωγενών σηµάτων διατηρώντας παρόµοιες κλίσεις πυκνότητας (gradients). 
Τα κυριότερα ενδογενή σήµατα τα οποία παράγονται από τα κύτταρα της ανα-
πτυσσόµενης υπόφυσης είναι οι παράγοντες BMP2 και Wnt4. Πρέπει επίσης 
να αναφερθεί ότι τα µεσεγχυµατικά κύτταρα τα οποία βρίσκονται σε επαφή 
µε την ουραία (caudal) περιοχή της αναπτυσσόµενης υπόφυσης διαδραµατί-
ζουν παρόµοιο καθοδηγητικό ρόλο εκκρίνοντας τον παράγοντα Chordin. Ο 
παράγοντας Chordin ανταγωνίζεται τοπικά την δράση του εξωγενούς σήµατος 
BMP2. Η αναστολή της δράσης του BMP2 οδηγεί σε εξαφάνιση όλων των 
κυτταρικών σειρών, στη συγκεκριµένη περιοχή, πλην αυτών που εκφράζουν την 
προ-οπιοµελανοκορτίνη (POMC).
 Στο ραχιαίο τµήµα της αναπτυσσόµενης υπόφυσης υπάρχει, φυσιολογικά, µια 
περιοχή αυξηµένου κυτταρικού πολλαπλασιασµού. Μετά τον σχηµατισµό τους 
και υπό την επίδραση του παράγοντα Prop1, τα αδιαφοροποίητα κύτταρα της 
περιοχής αυτής κινούνται κοιλιακά ώστε: (α) να εποικίσουν την περιοχή η οποία 
αργότερα θα αποτελέσει τον πρόσθιο λοβό και (β) να διαφοροποιηθούν. Η 
έκφραση του Prop1 καθοδηγεί τη διαφοροποίηση των γοναδοτρόπων, θυρεο-
τρόπων, λακτοτρόπων και σωµατοτρόπων, ενεργοποιώντας τον παράγοντα Pit1 
και καταστέλλοντας τον Rpx (Εικόνα 4).
 Ο παράγοντας Prop1 θεωρείται ότι περιορίζει, άµεσα ή έµµεσα, τον κυττα-
ρικό πολλαπλασιασµό στον θύλακο του Rathke και συνεπώς την µεγέθυνση 
του θυλάκου. Ο παράγοντας Prop1 εµποδίζει επίσης την ραχιαία ανάπτυξη των 
γοναδοτρόπων κυττάρων έτσι ώστε να περιοριστούν µόνο στο κοιλιακό τµήµα 
της υποφύσεως. Στα ποντίκια Ames που δεν εκφράζουν τον παράγοντα Prop1, 
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τα αδιαφοροποίητα κύτταρα του ραχιαίου τµήµατος αδυνατούν να µεταναστεύ-
σουν κοιλιακά, ο πρόσθιος λοβός της υπόφυσης δεν εποικίζεται και η περιοχή 
του διάµεσου λοβού µεγεθύνεται υπέρµετρα. Στα ποντίκια αυτά, αδιαφοροποίη-
τα γοναδοτρόπα κύτταρα (τα οποία εκφράζουν τον χαρακτηριστικό παράγοντα 
SF1 αλλά όχι και την α-υποµονάδα) κινούνται ραχιαία, «περικυκλώνουν» και «ει-
σβάλλουν» στο διάµεσο λοβό και συµβάλλουν στην υπέρµετρη µεγέθυνση του. 
Αν και ο διάµεσος λοβός είναι µια βασική και λειτουργική δοµική µονάδα στην 
υπόφυση των τρωκτικών, δεν φαίνεται να έχει σηµαντική δραστηριότητα στην 
ανθρώπινη υπόφυση.
 Τα γοναδοτρόπα τα οποία παραµένουν στην φυσιολογική τους θέση, αντίθε-
τα από εκείνα τα οποία κινούνται ραχιαία, δέχονται την επίδραση των κοιλιακών 
παραγόντων εξειδίκευσης και συνεχίζουν την διαφοροποίησή τους. Το µέγεθος 
της υπόφυσης του ενήλικου ποντικού Ames είναι µειωµένο κατά 85%. Η µεί-
ωση αυτή δεν οφείλεται σε µειωµένο αριθµό µιτώσεων ή σε αυξηµένο ρυθµό 
απόπτωσης, αλλά στην λανθασµένη κατανοµή των κυττάρων και στην αδυναµία 
εποικισµού της αδενουπόφυσης. Στο ενήλικο ποντίκι Ames παρατηρείται µόνο 
το 1% του φυσιολογικού αριθµού σωµατοτρόπων, ελάχιστα λακτοτρόπα και θυ-
ρεοτρόπα και µειωµένη λειτουργικότητα των γοναδοτρόπων. Αντιθέτως τα (µη 
εκφράζοντα τον Prop1) κορτικοτρόπα και τα ευρισκόµενα στο ρινικό άκρο θυ-
ρεοτρόπα αναπτύσσονται φυσιολογικά.

γ) Τελικό στάδιο

Στο στάδιο αυτό σταθεροποιείται η έκθεση των διαφόρων υπό διαµόρφωση 
κυτταρικών πληθυσµών στις διαφορές πυκνότητας (gradients) των διαφόρων 
µεταγραφικών παραγόντων, προωθώντας την ωρίµανση των κυτταρικών πλη-
θυσµών. Τα ορµονοπαραγωγά κύτταρα του προσθίου λοβού της υπόφυσης 
διαφοροποιούνται και εξειδικεύονται εξαιτίας της έκθεσής τους στους (εξωγε-
νείς και ενδογενείς) υποφυσιακούς µεταγραφικούς παράγοντες. Η έκθεση αυτή 
διαφέρει όχι µόνο ως προς το είδος των παραγόντων αλλά και ως προς τον 
βαθµό έκθεσης στον καθένα από αυτούς. Υπενθυµίζεται ότι ο βαθµός έκθεσης 
εξαρτάται κυρίως από την θέση του κυττάρου σε σχέση µε τον κοιλιακό-ραχιαίο 
άξονα του οργάνου. Ως εκ τούτου οι διάφορες κυτταρικές σειρές καταλαµβά-
νουν συγκεκριµένη περιοχή της υπόφυσης. 
 Η έκφραση του Pit1 είναι ανιχνεύσιµη και στις τρεις κυτταρικές σειρές (σωµα-
τοτρόπα, λακτοτρόπα και θυρεοτρόπα), αντικατοπτρίζοντας τον πολυδύναµο 
ρόλο του στη διαφοροποίηση της υπόφυσης. Η έκφραση του αρχίζει στα πο-
ντίκια κατά την ηµέρα e14.5 και διατηρείται σε όλη την ενήλικο ζωή. Λόγω του 
υψηλού βαθµού οµολογίας του γονιδίου σε ανθρώπους και ποντίκια, θεωρείται 
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ότι και στους ανθρώπους ακολουθεί αντίστοιχο χρονοδιάγραµµα έκφρασης, αν 
και σε διαφορετική κλίµακα φυσικά. Τα σωµατοτρόπα, λακτοτρόπα, τα µεικτά 
σωµατοτρόπα-λακτοτρόπα και τα θυρεοειδοτρόπα, προέρχονται από κύτταρα 
που εκφράζουν τον µεταγραφικό παράγοντα Pit-1. Η έκφραση του υποδοχέα 
των οιστρογόνων α (ERa) ενισχύει την παραγωγή προλακτίνης και τη διαφορο-
ποίηση των µεικτών σωµατοτρόπων-λακτοτρόπων, ενώ παράλληλα ένας µηχα-
νισµός σίγασης αποτρέπει την παραγωγή αυξητικής ορµόνης από αυτόν τον 
πληθυσµό οδηγώντας στο σχηµατισµό των ώριµων λακτοτρόπων. 
 Στα κύτταρα όπου εκφράζεται ο παράγοντας TEF τα κύτταρα ωριµάζουν 
προς θυρεοτρόπα. Τα θυρεοτρόπα στα ποντίκια φαίνεται να ξεκινούν από δύο 
ανεξάρτητους κυτταρικούς πληθυσµούς. Ο πρώτος πληθυσµός, δεν εκφράζει 
τον Pit1 καθώς παρατηρείται την e12, και φαίνεται να έχει µικρή διάρκεια ζωής. 
Ο δεύτερος πληθυσµός από θυρεοτρόπα εµφανίζεται την e15.5 στο µέσο της 
υπόφυσης από κύτταρα Pit1-εξαρτώµενα. Για την ανάπτυξη των θυρεοτρόπων 
απαραίτητος είναι ο παράγοντας TEF για την παραγωγή της υποµονάδας β της 
TSH ενώ και ο ρόλος του GATA-2 είναι σηµαντικός. Τα ώριµα θυρεοτρόπα 
καταστέλλουν την παραγωγή αυξητικής ορµόνης
 Οι παράγοντες SF-1 και DAX-1 είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη των γονα-
δοτρόπων. Τα κορτικοτρόπα αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τον Prop1. Αντι-
θέτως, καθοδηγούνται από την έκφραση του Rpx. Τα γοναδοτρόπα και τα θυ-
ρεοτρόπα εκφράζουν την κοινή α-υποµονάδα υπό την επίδραση του GATA-2. 

Επίλογος

Η δηµιουργία της υπόφυσης αποτελεί αναµφισβήτητα ένα από τα συγκλονιστι-
κότερα γεγονότα της ανθρώπινης ζωής καθώς τις πρώτες εβδοµάδες ενδοµή-
τριας ζωής και σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, συγκεκριµένοι πληθυσµοί µε 
απόλυτα εξειδικευµένες λειτουργίες αναπτύσσονται, ρυθµίζοντας στη συνέχεια 
πληθώρα δραστηριοτήτων (Εικόνα 5). Αν και πολλές λεπτοµέρειες των γεγονό-
των που λαµβάνουν χώρα κατά το σχηµατισµό της υπόφυσης δεν έχουν ακόµα 
αποσαφηνισθεί, έχει γίνει κατανοητή η κριτική σηµασία που έχει η προγραµµα-
τισµένη χωροχρονική αλληλουχία συγκεκριµένων µεταγραφικών παραγόντων. 
Οι παράγοντες αυτοί εκφράζονται όχι µόνο κατά την ενδοµήτρια ζωή, αλλά 
κάποιοι και κατά την ενήλικο ζωή διατηρώντας ακέραιη τη λειτουργία αλλά και 
την πλαστικότητα της υπόφυσης, καθώς θεωρείται ότι οι κυτταρικοί πληθυσµοί 
δεν χάνουν κατά την ενήλικο ζωή την πλαστικότητα τους και σε διάφορες κα-
ταστάσεις παρατηρείται µια δυνατότητα επανα-διαφοροποίησης, π.χ κατά τη 
διάρκεια της κύησης τα σωµατοτρόπα µετατρέπονται σε µεικτά σωµατοτρό-
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πα-λακτοτρόπα και λακτοτρόπα, ενώ στον υποθυρεοειδισµό σε θυρεοτρόπα. 
Τέλος, νεότερα δεδοµένα καταδεικνύουν και τη σηµασία της παρακρινικής λει-
τουργίας των διαφόρων κυτταρικών σειρών στη διατήρηση και επιβίωση των 
διαφορετικών υποφυσιακών πληθυσµών.
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Πίνακας 1: Μεταγραφικοί παράγοντες, μόρια σηματοδότησης και υποδοχείς που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη της υπόφυσης

Παράγοντας Μοντέλο µελέτης Φαινότυπος
Ενωρ ί ς  σ τ ά δ ι ο

Nkx2.1/TTF1 Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι   Aπουσία ∆ιεγκεφάλου και Θύλακου Rathke
Lhx3 Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι Υποπλαστικός Θύλακος Rathke
LHX3 Μετάλλαξη σε άνθρωπο Πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια
Hesx1/Rpx Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι  Aπουσία Θύλακου Rathke ή δυσπλαστική 

υπόφυση
HESX1 Μετάλλαξη σε άνθρωπο SOD ή µεµονωµένη ανεπάρκεια GH
Isl1 Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι   Eνωρίς αναστολή ανάπτυξης Θύλακου 

Rathke
Bmp4 Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι  Αδυναµία ανάπτυξης Θύλακου Rathke
FgfrIIIb Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι  Απουσία Θύλακου Rathke
Gli2 Γενετικά τροποποιηµένο Zebrafish  Αποδιοργάνωση υπόφυσης
Gli2 Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι  Απουσία Θύλακου Rathke
Pitx2 Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι  Αναστολή ωρίµανσης Θύλακου Rathke
PITX2 Μετάλλαξη σε άνθρωπο   Σύνδροµο Reiger’s 

Ενδ ι άµ ε σ ο  σ τ ά δ ι ο
Lhx4 Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι  Υποκυτταρική υπόφυση
Wnt4 Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι  Υποκυτταρική υπόφυση
Pax6 Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι   Στροφή του κοιλιακού άξονα της υπόφυσης 

σε ραχιαίου 
Pitx1 Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι   Στροφή του ραχιαίου άξονα της υπόφυσης 

σε κοιλιακού
Prop1 Ames mouse Υποπλαστική υπόφυση
PROP1 Μετάλλαξη σε άνθρωπο Πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια

Τ ε λ ι κ ό  σ τ ά δ ι ο
Egr1 Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι  ∆ιαταραχή λειτουργίας γοναδοτρόπων και 

ελαττωµένα σωµατοτρόπα
TPIT Μετάλλαξη σε άνθρωπο Μεµονωµένη ανεπάρκεια ACTH 
Otx1 Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι   Καθυστερηµένη έναρξη λειτουργίας σωµα-

τοτρόπων και γοναδοτρόπων
SF1/Ftzf1 Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι   Απώλεια της λειτουργίας των γοναδοτρό-

πων
Pit1 Snell mouse  Απώλεια σωµατοτρόπων, λακτοτρόπων, 

θυρεοτρόφων
PIT1 Μετάλλαξη σε άνθρωπο Πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια
Gsh1 Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι  Απώλεια σωµατοτρόπων, γοναδοτρόπων, 

λακτοτρόπων
Ghrhr Little mouse Ελαττωµένος αριθµός σωµατοτρόπων
GHRHR Μετάλλαξη σε άνθρωπο Μεµονωµένη ανεπάρκεια GH
ActRcII Γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι Απώλεια FSH
GnRH hpg mouse Ελαττωµένος αριθµός γοναδοτρόπων
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Εικόνα 1: Οντογένεση της υπόφυσης σχηματικά
 

Εικόνα 2: Έκφραση των μεταγραφικών παραγόντων BMP-4, FGF-8 και Shh στο 
θύλακο του Rathke (RP) και το Διεγκέφαλο κατά το ενωρίς στάδιο.
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Εικόνα 3: Η έκθεση των κυτταρικών πληθυσμών σε διαφορετική κλίση πυκνοτήτων 

(gradient) μεταγραφικών παραγόντων. 

 
Εικόνα 4: Οι μεταγραφικοί παράγοντες που συμμετέχουν στην διαφοροποίηση των 

κυτταρικών σειρών της υπόφυσης. 
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Εικόνα 5: Έκφραση των ανατομικών δομών, των μεταγραφικών παραγόντων και του 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού στην πορεία του χρόνου. 
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