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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αλµατώδης ανάπτυξη στην διελεύκανση του µηχανισµού δράσης των ορµο-
νών έχει παίξει σηµαντικότατο ρόλo στην διάγνωση και µελέτη της παθοφυ-
σιολογίας των ενδοκρινικών διαταραχών. Οι ορµόνες, ως γνωστό, ρυθµίζουν 
πολλές βασικές λειτουργίες του οργανισµού όπως π.χ την αναπαραγωγή, την 
αύξηση και διαφοροποίηση των κυττάρων, τον ενδιάµεσο µεταβολισµό, την λει-
τουργία του νευρικού και ανοσοποιητικού συστήµατος, την καρδιακή λειτουργία 
και τον οστικό µεταβολισµό, την απάντηση του οργανισµού στο στρες, καθώς 
και την παραγωγή/χρησιµοποίηση και αποθήκευση της ενέργειας. 
 Οι ορµόνες, ανάλογα µε την χηµική δοµή τους, κατατάσσονται σε τρεις κα-
τηγορίες: 1) τις πεπτιδικές ορµόνες όπως π.χ την LH, FSH, ACTH, TSΗ 2) τις 
ορµόνες που είναι πεπτίδια και παράγωγα αµινοξέων όπως π.χ. η θυροξίνη και 
3) τις στεροειδείς ορµόνες που είναι παράγωγα της χοληστερόλης όπως π.χ. τα 
στεροειδή των γονάδων (οιστρογόνα, ανδρογόνα), τα στεροειδή των επινεφρι-
δίων (γλυκοκορτικοειδή, αλατοκορτικοειδή). Οι ορµόνες παράγονται από τους 
ενδοκρινείς αδένες και ορισµένα ορµονοεκκριτικά κύτταρα.. Εισέρχονται στην 
κυκλοφορία του αίµατος όπου αφενός µεν µεταβολίζονται στο ήπαρ και τους 
νεφρούς, αφετέρου δρουν στα κύτταρα- στόχους µέσω της παρουσίας ειδικών 
κυτταρικών ορµονικών υποδοχέων καθώς και πολλών µορίων που συµµετέχουν 
στον καταρράκτη των αντιδράσεων που καταλήγει στην εκδήλωση του ορµονι-
κού ερεθίσµατος.
 Η ειδική πρόσδεση της ορµόνης µε τον αντίστοιχο υποδοχέα διεγείρει την 
έναρξη µιας αλληλουχίας αντιδράσεων µέσα στο κύτταρο (π.χ. φωσφορυλίωση 
ενός ενζύµου, µεταφορά ιόντων, ρύθµιση γονιδιακής µεταγραφής) που περιλαµ-
βάνει πάντα κάποιες χηµικές διεργασίες. Αυτή η µετατροπή της πληροφορίας 
από το ορµονικό ερέθισµα σε χηµικές αλλαγές είναι γνωστή ως µεταγωγή σή-
µατος. Ανάλογα µε το µοριακό τρόπο δράσης των ορµονών διακρίνουµε 1) τις 
ορµόνες που δρουν σε ενδοκυττάριους υποδοχείς στο επίπεδο του γενετικού 
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υλικού και 2) τις ορµόνες που δρουν σε υποδοχείς της κυτταρικής µεµβράνης. 
Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν οι στεροειδείς ορµόνες, η βιταµίνη D και οι θυ-
ρεοειδικές ορµόνες, ενώ στην δεύτερη περίπτωση ανήκουν οι πεπτιδικές ορµό-
νες. Η µεταβίβαση του ορµονικού σήµατος χαρακτηρίζεται από ιστοειδικότητα 
και ευαισθησία. Η ευαισθησία εξασφαλίζεται από 1) την υψηλή χηµική συγγένεια 
ορµονών-υποδοχέων 2) από την συνεργατικότητα ορµόνης –υποδοχέα και 3) 
την ενίσχυση του σήµατος από ένζυµικές ακολουθίες που σχετίζονται µε το 
σήµα, ενεργοποιούνται και επιτυγχάνουν ενίσχυση κατά πολλές τάξεις µεγέθους 
µέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η απευαισθητοποίηση του υποδοχέα και 
η ολοκλήρωση (δηλαδή η συνισταµένη δράση πολλαπλών σηµάτων) είναι επί-
σης χαρακτηριστικά της µεταγωγής σήµατος.
 Σηµερινά δεδοµένα υποστηρίζουν ότι υπάρχει διασταυρούµενη συνοµιλία 
(cross-talk) µεταξύ µεµβρανικών σηµάτων και ενδοκυττάριων παραγόντων (µε-
ταγραφικών παραγόντων, στεροειδών υποδοχέων), η οποία καταλήγει στην µε-
ταφορά των µηνυµάτων στο γενετικό υλικό και ελέγχει την γονιδιακή µεταγρα-
φή.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ 
ΤΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙ∆ΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ

Οι στεροειδείς ορµόνες (οιστρογόνα, ανδρογόνα, γλυκοκορτικοειδή και αλα-
τοκορτικοειδή) ρυθµίζουν πολλές βασικές λειτουργίες όπως την αναπαραγωγή, 
τον ενδιάµεσο µεταβολισµό, την απάντηση στο στρες, την ρύθµιση νατρίου/
καλίου, την άµυνα του οργανισµού, την συµπεριφορά, την καρδιακή λειτουργία 
και τον οστικό µεταβολισµό. Οι στεροειδείς ορµόνες εξασκούν τις δράσεις 
τους στα ανωτέρω συστήµατα µέσω των αντιστοίχων υποδοχέων των στεροει-
δών ορµονών οι οποίοι εντοπίζονται στα κύτταρα των αντιστοίχων συστηµάτων, 
δηλ. στις γονάδες, στο ανοσοποιητικό σύστηµα, στο νευρικό, στα οστά και στην 
καρδιά.
 Οι υποδοχείς των στεροειδών είναι πρωτεϊνικά µόρια των οποίων η πρωτοτα-
γής δοµή οργανώνεται σε 3 κύριες λειτουργικές περιοχές. Στο αµινοτελικό άκρο 
της πρωτεΐνης υπάρχει µια περιοχή (Α/Β ή AF-1) η οποία καλείται µεταβλητή/
ρυθµιστική περιοχή και είναι υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση του υποδοχέα 
µε άλλες κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες (π.χ µεταγραφικούς παράγοντες, συ-
νενεργοποιητές η συνκαταστολείς) µε αποτέλεσµα την ενεργοποίηση ή κατα-
στολή της µεταγραφής. Μια άλλη περιοχή του υποδοχέα είναι υπεύθυνη για την 
σύνδεση µε το DNA (περιοχή C) ενώ η περιοχή στο καρβοξυτελικο άκρο του 
υποδοχέα (περιοχή Ε) είναι υπεύθυνη για την σύνδεση µε την ορµόνη. Εκτός 
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των 3 αυτών κύριων λειτουργικών περιοχών υπάρχουν και περιοχές που είναι 
υπεύθυνες για την µετακίνηση του υποδοχέα στον πυρήνα, για τον οµοδιµερι-
σµό του, για την αντίδραση µε τις πρωτεΐνες του θερµικού σοκ (HSP90, HSP70) 
καθώς και µια περιοχή σύνδεσης µε αντιορµόνες. 
 Ο γενικός τρόπος δράσης των στεροειδών ορµονών περιλαµβάνει τα εξής 
στάδια:
 Τα στεροειδή, µετά την παραγωγή τους από τους ενδοκρινείς αδένες, ει-
σέρχονται στην κυκλοφορία του αίµατος και συνδέονται µε την αλβουµίνη και 
µε άλλες ειδικές µεταφορικές πρωτεΐνες (π.χ. την CΒG, SHΒG). Οι ελεύθερες 
στεροειδείς ορµόνες εισέρχονται µε διάχυση στα κύτταρα στόχους όπου συν-
δέονται µε τον αντίστοιχο υποδοχέα ο οποίος ευρίσκεται στο κυτταρόπλασµα 
συνδεδεµένος µε άλλες πρωτεΐνες (τις πρωτεΐνες του θερµικού σοκ) υπό µορφή 
ετεροπολυµερούς. Η σύνδεση της ορµόνης µε τον υποδοχέα έχει σαν αποτέ-
λεσµα την στερεοχηµική αλλαγή στη δοµή του υποδοχέα, η οποία εξαρτάται 
και από την χηµική δοµή της προσδένουσας ορµόνης. Η αλλοστερική µεταβο-
λή της δοµής του υποδοχέα προκαλεί την διάσπαση του ετεροπολυµερούς, ο 
υποδοχέας απελευθερώνεται από τις πρωτεΐνες του θερµικού σοκ και ενεργο-
ποιηµένος πλέον διµερίζεται και εισέρχεται στον πυρήνα όπου και συνδέεται 
(ως διµερές) στο DNA σε ειδικές αλληλουχίες (ορµονοεξαρτώµενα στοιχεία 
HRΕς) µε αποτέλεσµα την ρύθµιση της µεταγραφής. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι 
για την έναρξη της µεταγραφής είναι απαραίτητη η σύνδεση του υποδοχέα 
και µε άλλες κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες (π.χ. µεταγραφικούς παράγοντες, 
συν-ενεργοποιητές η συν-καταστολείς της µεταγραφής), µε τις πρωτεΐνες P160, 
CΒP/300, καθώς και µε άλλες πρωτεΐνες της βασικής µεταγραφικής µηχανής.
 Εκτός της δράσης τους ως διµερή, οι υποδοχείς των στεροειδών µπορούν 
να δράσουν και ως µονοµερή µέσω της αντίδρασης τους µε άλλους µεταγρα-
φικούς παράγοντες (ΑP-1, NF-KB) οδηγούµενοι στα αντίστοιχα ορµονοεξαρ-
τώµενα στοιχεία των παραγόντων αυτών (TRΕs, NFKBREs) µε αποτέλεσµα τον 
έλεγχο της γoνιδιακής έκφρασης που επάγεται από τους παράγοντες αυτούς. 
Ο ετεροδιµερισµός του υποδοχέα εξαρτάται από το είδος της ορµόνης, ενώ η 
εκλεκτική αυτή δράση ελέγχει σηµαντικές λειτουργίες όπως την κυτταρική αύξη-
ση, απόπτωση και φλεγµονή.
 Τα συνθετικά ανάλογα των ορµονών τα οποία ανταγωνίζονται την δράση των 
ενδογενών ορµονών είναι γνωστά ως αντιορµόνες η ανταγωνιστές των ορµο-
νών. Η δράση των αντιορµονών µπορεί να εξασκηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 
στην αλληλουχία των αντιδράσεων της µεταγωγής του σήµατος. Παραδείγµα-
τος χάριν, η σύνδεση του συνθετικού αναλόγου µπορεί να σταθεροποιήσει το 
σύµπλοκο υποδοχέας-πρωτεΐνες του θερµικού σοκ και να µην επιτρέψει την 
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διάσπαση του ετεροπολυµερούς. Η σύνδεση του συνθετικού αναλόγου µε τον 
υποδοχέα µπορεί επίσης να οδηγήσει σε αλλαγή στην στερεοδοµή του υποδο-
χέα µε αποτέλεσµα την αλληλεπίδραση του µε άλλες ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες 
που καταστέλλουν την µεταγραφή (γνωστοί ως συν-καταστολείς). Xαρακτηρι-
στικό της δράσης των αντιορµονών είναι η ιστοειδικότητα, δηλαδή υπάρχουν 
αντιορµόνες που εµφανίζουν ανταγωνιστική δράση σε ορισµένους ιστούς και 
αγωνιστική δράση σε άλλους ιστούς. Οι ενώσεις αυτές είναι γνωστές ως µερικοί 
αγωνιστές. 
 Η εκλεκτική δράση των στεροειδών ορµονών στους διάφορους ιστούς είναι 
ο κύριος στόχος της βιοµηχανίας των φαρµάκων σήµερα, δεδοµένου ότι τα 
στεροειδή χρησιµοποιούνται ευρέως στην θεραπευτική π.χ. στην αντισύλληψη, 
ως αντιφλεγµονωδη, στην εµµηνόπαυση ως θεραπεία υποκατάστασης και την 
καταπολέµηση της οστεοπόρωσης, κατά του καρκίνου του µαστού καθώς και 
κατά του καρκίνου του προστάτη.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ-
∆ΟΧΕΩΝ

Η ανακάλυψη από τον Sutherland της δράσεως της αδρεναλίνης µέσω µεµβρα-
νικού υποδοχέα και «δεύτερου αγγελιοφόρου» οδήγησε στην διερεύνηση της 
δράσης των πρωτεορµονών γενικότερα. 
 Οι µεµβρανικοί υποδοχείς είναι πρωτεΐνες οι οποίες έχουν ένα τµήµα του 
µορίου τους (το αµινοτελικό άκρο) έξω από την κυτταρική µεµβράνη, ένα άλλο 
τµήµα (το καρβοξυτελικό άκρο) στο εσωτερικό του κυττάρου καθώς και µια δι-
αµεµβρανική περιοχή η οποία αποτελείται συνήθως από 7 έλικες. Η πρόσδεση 
της ορµόνης µε τον υποδοχέα στην εξωτερική επιφάνεια του κυττάρου οδηγεί 
σε αλλαγή της στερεοδιαµόρφωσης του υποδοχέα και µεταδίδει το σήµα στο 
εσωτερικό του κυττάρου. Ανάλογα δε µε το είδος του υποδοχέα υπάρχουν 4 
βασικές κατηγορίες µεταβίβασης του ορµονικού σήµατος.
 1)  Η ινσουλίνη συνδέεται µε τον υποδοχέα της στην κυτταρική επιφάνεια ο 
οποίος δρα ως τυροσινοκινάση. Ο υποδοχέας της ινσουλίνης αποτελείται 
από 2α υποµονάδες (διµερές) εξωκυτταροπλασµατικές και 2β υποµονάδες 
στο εσωτερικό του κυττάρου. Η σύνδεση του υποδοχέα µε την ορµόνη 
προκαλεί αλλαγή στη στερεοχηµική δοµή της β-υποµονάδας οπότε απο-
καλύπτεται περιοχή του µορίου µε δράση τυροσινοκινάσης και συνεπώς 
αυτοφωσφορυλιώνεται ο υποδοχέας. Η φωσφορυλίωση του υποδοχέα µε-
ταδίδεται στο εσωτερικό του κυττάρου και µε τον τρόπο αυτό φωσφορυλι-
ώνονται και ενεργοποιούνται και άλλες πρωτεΐνες του κυττάρου (π.χ. IRS-1, 
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Ras, MEK, ERK) που καταλήγουν να ενεργοποιούν µεταγραφικούς παράγο-
ντες στον πυρήνα (π.χ. Elk-1) διεγείροντας την µεταγραφή και µετάφραση 
γονιδίων της κυτταρικής διαίρεσης. Από την άλλη πλευρά, η φωσφορυλιω-
µένη IRS-1 µεταβιβάζει το ορµονικό σήµα µέσω της κινάσης PI-3 (PI-3K) και 
την πρωτεϊνική κινάση Β (ΡΚΒ) µε αποτέλεσµα την διέγερση/µετακίνηση του 
µεταφορέα της γλυκόζης και την αύξηση πρόσληψης της γλυκόζης.

 2)  Η αυξητική ορµόνη και η προλακτίνη δρουν σε υποδοχείς οι οποίοι συν-
δέονται µε παρακείµενες τυροσινοκινάσες. Για παράδειγµα, ο υποδοχέας 
της αυξητικής ορµόνης µετά την σύνδεση του µε την αυξητική ορµόνη 
ενεργοποιεί την παρακείµενη κυτταροπλασµατική τυροσινοκινάση (JAK2). 
Η ενεργοποίηση της JAK2 φωσφορυλιώνει τον υποδοχέα σε θέσεις τυρο-
σίνης αλλά φωσφορυλιώνει και κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες όπως π.χ. 
την πρωτεΐνη STAT η οποία διµερίζεται, εισέρχεται στον πυρήνα και ελέγ-
χει την γονιδιακή µεταγραφή.

 3)  Μια άλλη µεγάλη κατηγορία ορµονών (π.χ. ACTH, FSH, LH, TSΗ) δρουν 
µέσω µεµβρανικών υποδοχέων οι οποίοι είναι συζευγµένοι µε G- πρω-
τεΐνες και δεύτερους αγγελιοφόρους. Οι G-πρωτεΐνες αποτελούνται από 
τρεις υποµονάδες α, β, και γ. Απουσία ορµόνης, η α-υποµονάδα είναι συν-
δεδεµένη µε GDP και στην κατάσταση αυτή η µεµβρανική αδενυλική κυ-
κλάση είναι ανενεργή. Παρουσία ορµόνης, ενεργοποιείται η G-πρωτεΐνη, 
προκαλείται αλλοστερική µεταβολή της α-υποµονάδας και αντικατάστα-
ση του GDP από GΤP, οπότε ενεργοποιείται η αδενυλική κυκλάση. Κατά 
την διεργασία αυτή αποσπάται η α-υποµονάδα από το διµερές β/γ. Λόγω 
της ικανότητας της α-υποµοναδας να διασπά το GΤP προς GDP (δράση 
GΤP άσης) η α-υποµονάδα επανασυνδέεται µε τις β/γ, απενεργοποιείται η 
G-πρωτεΐνη και παύει η ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης. Η ενερ-
γοποιηµένη αδενυλική κυκλάση µετατρέπει το ΆΤΡ σε cΑΜΡ (δεύτερος 
αγγελιοφόρος) το οποίο στη συνέχεια ενεργοποιεί cΑΜΡ –εξαρτώµενες 
πρωτεινοκινάσες και κατά συνέπεια αρχίζει η φωσφορυλίωση των πρω-
τεϊνών. Οι cΑΜΡ- εξαρτώµενες κινάσες αποτελούνται από 4 υποµονάδες 
(δηλαδή 2 καταλυτικές υποµονάδες και δυο ρυθµιστικές). Οι ρυθµιστικές 
υποµονάδες έχουν την δυνατότητα σύνδεσης µε το cΑΜΡ, το οποίο όταν 
ενεργοποιείται συνδέεται µε την ρυθµιστική υποµοναδα της κινάσης οπότε 
απελευθερώνεται η καταλυτική της υποµονάδα, ενεργοποιείται η κινάση και 
καταλύει τις φωσφορυλιώσεις των πρωτεϊνών. 

 4)  Για µια ορισµένη κατηγορία ορµονών (π.χ. GnRH, TRH, βασοπρεσσίνη) 
η σύνδεση της ορµόνης µε τον υποδοχέα ενεργοποιεί την G-πρωτεΐνη η 
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οποία στην συνέχεια ενεργοποιεί την φωσφολιπάση C και αυτή µε την σειρά 
της ενεργοποιεί τους δεύτερους αγγελιοφόρους, τριφωσφορικό ινοσίτη και 
διακυλογλυκερόλη (IP3, DΑG αντίστοιχα). Ο IP3 προκαλεί απελευθέρωση 
του ασβεστίου (Ca+) από ενδοκυτταρικές αποθήκες και η αύξηση του Ca 
ενεργοποιεί Ca-εξαρτώµενες κινάσες, οπότε αρχίζει η φωσφορυλίωση των 
πρωτεϊνών. Από την άλλη πλευρά, η DAG ενεργοποιεί την φωσφοκινάση 
–C (PKC) η οποία καταλύει την φωσφορυλίωση διαφόρων πρωτεϊνών του 
κυττάρου.

 Εν’ ολίγοις, οι «δεύτεροι αγγελιοφόροι» είναι κυτταρικά µόρια που προωθούν 
τα εξωκυτταρικά σήµατα. Οι σπουδαιότεροι είναι τα cΑΜΡ, cGMP, Ca, DAG 
και IP3. Ο ρόλος τους είναι να ελέγχουν, µέσω αλλοστερικής αλληλεπίδρασης, 
την ενεργότητα δευτερογενών ένζυµων –τελεστών, τα οποία είναι πρωτεϊνικές 
κινάσες όπως π.χ. η πρωτεϊνική κινάση Α (ΡΚΑ), η πρωτεϊνική κινάση C (PKC). 
Οι κινάσες αυτές φωσφορυλιώνουν ορισµένες πρωτεΐνες του κυττάρου και έτσι 
εξασκούν την βιολογική τους δράση.
 Θα πρέπει να τονισθεί ότι η ορµονική δράση µέσω µεµβρανικών υποδοχέων 
δεν εντοπίζεται µόνον στις φωσφορυλιώσεις κυτταροπλασµατικών πρωτεϊνών 
που εµπλέκονται π.χ στην αποικοδόµηση του γλυκογόνου και µεταφορά της 
γλυκόζης, όπως ανεφέρθη ανωτέρω. Εκτός της κυτταροπλασµατικής δράσης 
έχει διαπιστωθεί και πυρηνική δράση του αρχικού µεµβρανικού ερεθίσµατος. 
 Παραδείγµατος χάριν, οι λειτουργικές υποµονάδες της ΡΚΑ, απελευθερωµέ-
νες λόγω της δράσης του cΑΜΡ, εισέρχονται, κατά ένα ποσοστό, στον πυρήνα 
οπου και φωσφορυλιώνουν πυρηνικές πρωτεΐνες. Επί πλέον, η ΡΚΑ ενεργοποιεί 
τον µεταγραφικό παράγοντα CRΕB ο οποίος δεσµεύεται σε ειδική αλληλουχία 
στο DNA (CRE που ρυθµίζεται από το cΑΜΡ), ενισχύοντας έτσι την µεταγρα-
φή γονιδίων που επάγονται από το cΑΜΡ. Επίσης, µεµβρανικά ερεθίσµατα που 
ενεργοποιούν την JAK κινάση φωσφορυλιώνουν την πρωτεΐνη STAT που δρα 
ως µεταγραφικός παράγοντας στον πυρήνα. Είναι λοιπόν φανερό, ότι η δράση 
των ορµονών στην κυτταρική µεµβράνη µπορεί να έχει επίπτωση και στο µετα-
γραφικό επίπεδο.

∆ΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΟΕΙ∆ΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ

Πολλές µελέτες υποστηρίζουν ότι τα µεµβρανικά σήµατα ενεργοποιούν και τους 
στεροειδείς υποδοχείς, ενώ οι στεροειδείς ορµόνες µέσω ενεργοποίησης µεµ-
βρανικών υποδοχέων και G-πρωτεϊνών ενεργοποιούν, µέσω φωσφορυλιώσεων, 
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κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι στε-
ροειδείς υποδοχείς. Το πεδίο αυτό αναπτύσσεται αλµατωδώς και αποκαλύπτει 
την πολύπλοκη διαδικασία της ορµονικής ρύθµισης των κυτταρικών λειτουρ-
γιών.
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