
Δημιουργία του Αρχέγονου Ωοθυλάκιου και η πορεία του κατά την 
ενδομήτρια ζωή

Η ωοθυλακιογένεση, όπως και η σπερματογένεση, είναι το φυσικό εκείνο μοντέ-
λο που καταδεικνύει όλη την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης και εξέλιξης αρ-

χεγόνων κυττάρων σε ώριμα και απόλυτα διαφοροποιημένα κυτταρικά συστήμα-
τα. Η ανάπτυξη αυτή γίνεται μέσα στο μικροπεριβάλλον των γονάδων, ξεκινώντας 
από το αρχέγονο γοναδικό κύτταρο και φτάνοντας στο ώριμο ωοθυλάκιο.
 Ήδη από την 3η εβδομάδα της εμβρυικής ζωής τα αρχέγονα γονοκύτταρα, 
προερχόμενα από το ενδόδερμα του λεκιθικού σάκου μεταναστεύουν με αμοι-
βαδοειδείς κινήσεις προς την γενετική γέφυρα, πιθανόν κάτω από την επίδραση Χ 
παραγόντων που επάγουν χημειοταξία,από όπου θα αναπτυχθεί η εμβρυική γονά-
δα1. Τα αρχέγονα αυτά γονοκύτταρα πολλαπλασιαζόμενα, κάτω από την επίδραση 
παραγόντων, στην πλειονότητα τους αγνώστων ακόμη, φτάνουν στον αριθμό των 
10.000 αρχεγόνων ωογονίων,όπως ονομάζονται πλέον, κατά την 6-7η εμβρυική 
εβδομάδα. Ακολουθούν αλλεπάλληλες μιτωτικές διαιρέσεις και την 20η εβδομάδα 
κύησης ο αριθμός τους έχει φτάσει στα 6 Χ 106 - 7 Χ 106 οπότε με μηχανισμούς,ά-
γνωστους και πάλι, σταματά η περαιτέρω αριθμητική τους αύξηση 1,2. 
 Από την φάση αυτή και μετά ακολουθούν τρία φαινόμενα που είναι: 
 Α) Τα αρχέγονα αυτά ωογόνια θα καλυφθούν εξωτερικά από ανώριμα κύτταρα 
επιθηλιακής προέλευσης, ήτοι σωματικά κύτταρα, που είναι και ο πρώτος στοίχος 
των αρχέγονων κοκκωδών κυττάρων (προ-κοκκώδη) καταλήγοντας έτσι στον σχη-
ματισμό των αρχέγονων ωοθυλακίων (primordial follicles) 2. Τα κύτταρα αυτά προ-
σελκύονται από το γενετικό επιθήλιο προς την γενετική γέφυρα και γύρω από το 
ωογόνιο υπό την επίδραση παραγόντων που ασκούν χημειο-προσελκυτική δράση 
και οι οποίοι είναι στην άγνωστοι 1,3. Πιθανοί παράγοντες που εμπλέκονται είναι τα 
γονίδια του kit/ L, των TGF-β και τα μονοπάτια που ακολουθεί η ενεργοποίηση τους 
καθώς και ο μεταγραφικός παράγοντας FIGLa, που θα αναφερθούν στη συνέχεια. 
Προχωρώντας προς το τέλος της εμβρυικής ζωής δεν υπάρχουν πλέον ‘ γυμνά’ αρ-
χέγονα ωοκύτταρα αλλά μόνον αρχέγονα ωοθυλάκια.1,2 
 Β) Τα ωοκύτταρα ήδη έχουν αρχίσει να μπαίνουν στο στάδιο της 1ης μειωτικής 
τους διαίρεσης, η οποία όμως δεν ολοκληρώνεται και τα ωοκύτταρα παραμένουν 
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καθηλωμένα στην πρώτη φάση αυτής (πρόφαση). Η ολοκλήρωση της μειωτικής 
αυτής διαίρεσης θα προχωρήσει πολύ αργότερα υπό την επίδραση της ωορρηκτι-
κής εκκριτικής αιχμής της LH1,2. 
 Γ) από την 20η εβδομάδα και μετά ακολουθεί, με εντονότατο ρυθμό, απώλεια με 
αποπτωτικό θάνατο των αρχέγονων ωοθυλακίων με αποτέλεσμα κατά την γένεση 
του θήλεος βρέφους να έχει χαθεί τουλάχιστον το 80% των ωοθυλακίων και να 
έχουν απομείνει περίπου 1 Χ 106. Η απώλεια αυτή συνεχίζεται μέχρι και την εφη-
βεία όπου ο εναπομείνας αριθμός αρχέγονων ωοθυλακίων είναι 300.000-400.000 
και από αυτά ο αριθμός που θα εξελιχθεί για να φτάσει στην ωορρηξία κατά την 
διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής υπολογίζεται ότι είναι <1% του συνόλου, ήτοι 
μόνον 400-500 ωοθυλάκια 1,2.
 Ο λόγος αυτού του αυξημένου ρυθμού αποπτωτικού θανάτου των ωοθυλακί-
ων δεν είναι γνωστός.Όμως στο ωογόνιο, που είναι και ο βασικός ρυθμιστής της 
περαιτέρω πορείας του αρχέγονου ωοθυλακίου, εκφράζονται πολλαπλά γονίδια 
καθοριστικά για την εξέλιξη του ωοθυλακίου. Μεταξύ των γονιδίων αυτών είναι 
και εκείνα που φαίνεται ότι καθορίζουν την επιβίωση - θάνατο του αρχεγόνου 
ωοθυλακίου όπως το σύστημα των B cell lymphoma/leukemia γονιδίων (bcl 2), 
η ομάδα των BAX, το σύστημα των Wnt(1,4) – signaling και β-catenins, το σύστημα 
των caspases, BMP 4 (bone morphogenic proteins 4), ο μεταγραφικός παράγοντας 
FIGLa (factor in the Germ line α) που εκφράζεται από το μέσον της κύησης και μετά 
με το αρχέγονο ωοθυλάκιο, διάφορα γονίδια αυξητικών παραγόντων και πρωτεϊ-
νών μεταγραφικών παραγόντων καθώς και παραγόντων ενδοκυττάριας μεταβίβα-
σης μηνυμάτων 3. Η δραστηριοποίηση ή η κατάργηση κάποιων συστημάτων από 
τα προαναφερθέντα δημιουργεί διαταραχή της ισορροπίας της ζυγαριάς ‘ επιβίω-
ση - θάνατος’ των αρχεγόνων ωοθυλακίων οδηγώντας την συνισταμένη προς την 
κατεύθυνση της αυξημένης απώλειας. Πολύ ενδιαφέρουσες είναι παρατηρήσεις 
που προέρχονται από μοντέλα knock-out (KO) ή διαγονιδικών πειραματόζωων, ότι 
η έλλειψη ή η υπερέκφραση κάποιων από τα προαναφερθέντα γονίδια καταλή-
γουν σε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών που καλύπτει από την μείωση των αρχέγο-
νων ωοθυλακίων έως την πλήρη έλλειψη τους και μας προσφέρονται έτσι κάποια 
μοντέλα επεξηγηματικά διαταραχών της ανθρώπινης αναπαραγωγής.
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Ωοθηκική Ωοθυλακιογένεση
Ο κύκλος της ζωή του ωοθυλακίου απεικονίζεται στην εικ.1.

Εικ.1. Κύκλος Ωοθυλακίου στην Ανθρώπινη Ωοθήκη

Η ωοθήκη περιέχει διαφορετικού εξελικτικού σταδίου ωοθυλάκια. Η εξέλιξη αυτή, 
Ωοθυλακιογένεση, αποτελεί μία από τις πλέον πολύπλοκες διεργασίες όπου τα πε-
ρισσότερα μονοπάτια της μας είναι άγνωστα. Γεγονός είναι ότι η διεργασία αυτή 
της συνεχούς εξέλιξης ξεκινά από την εφηβεία και τελειώνει με την εμμηνόπαυση, 
λόγω εξάντλησης πλέον του αποθέματος των αρχέγονων ωοθυλακίων.
 Κατά την εξελικτική αυτή διαδικασία υπάρχει συνεχής ‘συνομιλία’ και αλληλοε-
πιδράσεις μεταξύ των κυττάρων του ωοθυλακίου (ωοκύτταρο, κοκκώδη κύτταρα, 
και κύτταρα θήκης), και εκείνων του στρώματος, με παρα/αυτo/intra κρινικά κυ-
κλώματα που αναπτύσσονται δια μέσου ενδο-ωοθυλακικών παραγόντων.Οι πα-
ράγοντες αυτοί προέρχονται από αυτά τα ίδια κύτταρα μέσα στο αυστηρά κλειστό 
σύστημα του ωοθυλακίου. Η σύνθεση των παραγόντων αυτών διαφοροποιείται 
συνεχώς, ανάλογα με τα εξελικτικά στάδια τους ωοθυλακίου, δημιουργώντας το 
κατάλληλο υπόστρωμα για το αμέσως επόμενο στάδιο εξέλιξης.

Τ α ωοθυλάκια της ανθρωπινής ωοθήκης είναι (εικ.2):
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Εικ. 2. Είδη Ωοθυλακίων στην Ανθρώπινη Ωοθήκη Α) Αρχέγονο Β) Πρωτογενές Γ) ∆ευτερογενές, χωρίς 
άντρο ∆) Ωοθυλάκιο µε άντρο

 α) το αρχέγονο (primordial follicle) που αποτελείται από το αρχέγονο ωοκύττα-
ρο και περιβάλλεται από ένα στοίχο πεπλατυσμένων (προ - κοκκωδών) κυττάρων, 
αυτά που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της εμβρυικής ζωής όπως περιγρά-
φηκαν πιο πάνω 1,2. Τα ωοθυλάκια αυτά αποτελούν την δεξαμενή του αναπαραγω-
γικού δυναμικού της ωοθήκης, και βρίσκονται σε φάση ηρεμίας, ανενεργή στο έξω 
τμήμα της φλοιώδους μοίρας της Ωοθήκης.
 β) το πρωτογενές, το οποίο προέρχεται μετά την ενεργοποίηση του αρχεγόνου, 
και χαρακτηρίζεται από την διαφοροποίηση των κοκκωδών κυττάρων σε κυβοει-
δή. Για την ολοκλήρωση του εξελικτικού αυτού σταδίου απαιτείται χρονικό διάστη-
μα περίπου 150 ημερών 4 (εικ.3).

Εικ.3. Κύκλος Ωοθυλακιογένεσης. Με τα γράµµατα GC υποδηλώνεται ο αριθµός των κοκκωδών κύτ-
ταρων του Ωοθυλακίου.  Οι αριθµοί  που αναφέρονται µε mm αντιπροσωπεύουν τον συνολικό όγκο 
του Ωοθυλακίου. Οι αριθµοί µέσα σε κύκλο  αντιπροσωπεύουν την έκφραση σε  Ταξη των ωοθυλακίων 

ανάλογα µε την φάση της εξέλιξης τους 4.  
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Με τα γράμματα GC υποδηλώνεται ο αριθμός των κοκκωδών κύτταρων του Ωοθυ-
λακίου. Οι αριθμοί που αναφέρονται με mm αντιπροσωπεύουν τον συνολικό όγκο 
του Ωοθυλακίου. Οι αριθμοί μέσα σε κύκλο αντιπροσωπεύουν την έκφραση σε 
Ταξη των ωοθυλακίων ανάλογα με την φάση της εξέλιξής τους 4.

 γ) εξελισσόμενο δευτερογενές ωοθυλάκιο, χωρίς την ανάπτυξη ακόμη άντρου, εί-
ναι η εξελικτική φάση του προηγούμενου χαρακτηριζόμενη από πολλαπλασιασμό 
των κοκκωδών κυττάρων, με δημιουργία τριών κυτταρικών στοίχων, αύξηση του 
συνολικού μεγέθους του ωοθυλακίου και την παρουσία των πρώτων κυττάρων της 
θήκης από τα μεσεγχυματικά κύτταρα. Η εξέλιξη του σταδίου αυτού διαρκεί >120 
μέρες (εικ. 3) 2,4 
 δ) το αρχικό με άντρο, που προέρχεται από εξέλιξη του προηγούμενου, και ήδη 
το πολλαπλασιαστικό δυναμικό τόσο των κοκκωδών όσο και των κυττάρων της 
θήκης έχει αρχίσει να αυξάνεται ταχύτατα (εικ.3). Μέχρι το στάδιο αυτό η εξέλιξη 
των ωοθυλακίων είναι ανεξάρτητη των γοναδοτροφινών 3 (εικ.4) 
 ε) το ώριμο με άντρο ωοθυλάκιο είναι η μορφή εκείνη που προκύπτει κάτω από 
συνθήκες εντονότατων πολλαπλασιαστικών και διαφοροποιητικών εξεργασιών 
και μετεξελίσσεται σχετικά γρήγορα σε περισσότερο ώριμες μορφές με μεγάλο 
άντρο 2,4. Η φάση αυτή, που είναι κάτω από την επίδραση των γοναδοτροφινών 3 
(εικ.4) και των στεροειδών, εξελίσσεται σε διάστημα δυο - τριών μηνών και τελικά 
δημιουργεί τα ώριμα ωοθυλάκια από την δεξαμενή των οποίων και υπό την επί-
δραση της FSH θα ξεκινήσει η στράτευση του κύματος που θα εξελιχτεί μέσα σε 
ένα κύκλο προς την ωορρηξία (εικ.3).

Εικ. 4. Σχηµατική απεικόνιση των σταδίων της Ωοθυλακιογένεσης και των φάσεων εκείνων όπου 
ασκείται ο έλεγχος των γοναδοτροφινών

Στο σύνολο αυτής της εξελικτικής πορείας η απώλεια των ωοθυλακίων δια μέσου 
απόπτωσης είναι τεράστια με αποτέλεσμα ένας πολύ μικρός αριθμός ωοθυλακίων, 
λιγότερος του <1% όπως έχει προαναφερθεί, να ωριμάζει και να φτάνει στο στάδιο 
ωορρηξίας 2.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ: ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΓΕΝΕΣΗ 
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- Παράγοντες εμπλεκόμενοι στην ενεργοποίηση του αρχέγονου Ωοθυλακίου για 
την περαιτέρω εξελικτική πορεία
 Οι ενδοωοθηκικοί παράγοντες που εμπλέκονται στην ενεργοποίηση και εξελι-
κτική πορεία των ωοθυλακίων, βάσει των πειραματικών δεδομένων, είναι πολυ-
άριθμοι αλλά θα γίνει αναφορά σε ορισμένους από αυτούς οι οποίοι θεωρούνται 
σημαντικοί με τα σημερινά δεδομένα.

FIGL α (Factor In Germ Cell Line α) γονίδιο μεταγραφικών παραγόντων το οποίο 
εκφράζεται κατά την εμβρυική περίοδο, αλλά και αργότερα,από το αρχέγονο ωο-
γόνιο και θεωρείται βασικός ρυθμιστής της ωοθυλακιογένεσης του αρχικού στα-
δίου 3. Δημιουργώντας σύμπλοκα (ετερο η ομοδιμερή) με άλλα μόρια επάγεται η 
έκφραση άλλων γονιδίων απαραίτητων για την διαφοροποίηση και ανάπτυξη των 
αρχέγονου Ωοθυλακίου 2. Τα γονίδια αυτά συνδέονται με την έκφραση των γονίδι-
ων ΖΡ1, ΖΡ2, ΖΡ3 τα οποία ρυθμίζουν την σύνθεση των πρωτεϊνών της διαφανούς 
ζώνης (πρωτεογλυκάνες) 5. Με την δημιουργία της διαφανούς ζώνης επιτυγχάνε-
ται η δημιουργία του ιδανικού μικροπεριβαλλόντος μέσα στο οποίο το ωογόνιο 
προστατεύεται, εξασφαλίζεται η περαιτέρω επιβίωση του και τελικά ωριμάζει του 
προς ωοκύτταρο. Εξάλειψη της ομάδας των γονιδίων αυτών (knock-out μοντέλα 
πειραματόζωων) οδηγεί σε υπογονιμότητα με πλήρη έλλειψη ωογονίων και ωοθυ-
λακίων 3.

Γονιδία των ομάδων ΝΟΒΟΧ (New Born Ovary Homeobox) – SOHLH1(Spermatogenesis 
- Oogenesis Helix-Loop-Helix1) Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει μεταγραφικούς παρά-
γοντες οι οποίοι συντίθενται στο αρχέγονο ωογόνιο και επάγουν την έκφραση των 
σημαντικότατων γονιδίων όπως kit-L, GDF-9, Bmp15. Η δράση τους αυτή είναι θε-
μελιώδους σημασίας ρόλο στην διεργασία της Ωοθυλακιογένεσης3. Μοντέλα πει-
ραματικά με έλλειψη της έκφρασης των μεταγραφικών αυτών παραγόντων κατα-
λήγουν στην εικόνα αναστολής της εξέλιξης της ωοθυλακιογένεσης από το στάδιο 
του αρχέγονου σε εκείνο του πρωτογενούς και απώλειας των ωοκυττάρων.

Το σύστημα αυτό (αναφερόμενο επίσης και ως stem cell factor, steel factor, 
multipotential growth factor), με μορφές διαλυτές στην κυκλοφορία καθώς και 
στην κυτταρική μεμβράνη, έχει ευρύτατη κατανομή σε διάφορους ιστούς οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται από έντονη πολλαπλασιαστική δραστηριότητα 3,5,6. Το kit –R εί-
ναι βασικότατο για την ωοθυλακιογένεση εκφραζόμενο σε όλα τα στάδια της από 
την έναρξη της ενεργοποίησης του αρχέγονου ωοθυλακίου μέχρι και του ωχρού 
σωματίου3,6,7 ενώ στα αρχικά - αρχέγονα στάδια φαίνεται ότι επάγεται από το προ-
αναφερθέν σύστημα FIGLα3.
 Ο συνδέτης (Ligand), για τον υποδοχέα, παράγεται από τα προκοκκώδη κύτ-
ταρα, ενώ ο υποδοχέας, ο οποίος ανήκει στην ομάδα των υποδοχέων της τυρο-
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σινοκινάσης, εκφράζεται τόσο στο ωοκύτταρο όπως και στα κύτταρα της θήκης 
που θα αναπτυχθούν αργότερα 3,7. Η σημαντικότητα του συστήματος αυτού στην 
ολοκλήρωση της ωοθυλακιογένεσης φαίνεται από την συμμετοχή του σε διάφορα 
επίπεδα της διεργασίας αυτής όπως 1) η πιθανή άσκηση χημειοτακτικού ερεθίσμα-
τος και μηχανισμού προσέλκυσης των αρχέγονων προκοκκωδών κυττάρων γύρω 
από το αρχέγονο ωοθυλάκιο 3,7 2) θεωρείται βασικός παράγοντας για την επιβίω-
ση και εξέλιξη των αρχέγονων ωοθυλακίων και την ανάπτυξη του ωοκυττάρου 3,5, 
που φτάνει το μέγιστο μέγεθος του στην φάση του προ-άντρου και εκεί σταματά 
3) πολλαπλασιαστικός παράγοντας των κυττάρων της θήκης, στα μεταγενέστερα 
στάδια εξέλιξης,επάγοντας την έκφραση γονιδίων κυκλινών του κυτταρικού κύ-
κλου 3,7. Η έκφραση διαφόρων αυξητικών παραγόντων από τα κύτταρα της θήκης 
θεωρείται ότι επάγεται από το σύστημα kit-R3.
 Πειραματικά μοντέλα καταδεικνύουν τον σημαντικότατο ρόλο που κατέχει το 
σύστημα αυτό στην αρχική φάση της ωοθυλακιογένεσης η εξάλειψη του οποίου ή 
η ανάπτυξη μεταλλαγμένων μοντέλων οδηγούν σε υπογονιμότητα με μείωση του 
αριθμού των αρχέγονων ωοκυττάρων και αναστολή της ωοθυλακιογένεσης στο 
στάδιο του πρωτογενούς ωοθυλακίου 3,7.

Ένας από τους μηχανισμούς με τον οποίο το σύστημα kit –R/Ligand ενεργοποιεί 
την έναρξη της εξέλιξης του αρχέγονου στο πρωτογενές ωοθυλάκιο είναι με την 
αναστολή της έκφρασης του παράγοντα FOX O33. Ο παράγοντας αυτός είναι μετα-
γραφικός παράγοντας εμπλεκόμενος στην καταστολή της εξέλιξης των αρχεγόνων 
Ωοθυλακίων και τη διατήρηση τους σε φάση ηρεμίας.Η δράση αυτή πιθανόν να 
ασκείται δια μέσου επαγωγής της έκφρασης αναστολέων των κινασών των κυκλι-
νών3. Σε μοντέλα με έλλειψη της έκφρασης του παράγοντα αυτού παρατηρείται 
ταχυτάτη ανάπτυξη εξελισσομένων ωοθυλακίων που οδηγεί σε απώλεια των αρ-
χεγόνων ωοθυλακίων και την πλήρη εξάντλησή τους 3. Ένας από τους λόγους που 
θεωρήθηκε ότι οφείλει να αναφερθεί στο παρόν κεφάλαιο η ομάδα των παραγό-
ντων αυτών είναι ότι μεταλλάξεις γονιδίου της ομάδας αυτής,το FOXL2, εμπλέκο-
νται στο παθογενετικό υπόστρωμα του συνδρόμου της Βλεφαροφίμωσης Ι & ΙΙ, 
στην εικόνα του οποίου συμπεριλαμβάνεται και η πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια1,3. 
Αντίθετα με τα προαναφερθέντα της δράσης του FOX O3, ο FOXL2 εκφραζόμενος 
στα πεπλατυσμένα προκοκκώδη κύτταρα του αρχέγονου ωοθυλακίου επάγει την 
διαφοροποίηση τους στα κυβοειδή του το πρωτογενούς. Σε πειραματικά μοντέλα 
αρνητικά ως προς την έκφραση του μεταγραφικού αυτού παράγοντα παρατηρεί-
ται αναστολή της εξέλιξης των αρχεγόνων προς πρωτογενή, με αναστολή επίσης 
εξέλιξης και του αρχέγονου ωοκυττάρου1 3,7.
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Στο αρχέγονο ωοθυλάκιο, το ωογόνιο και τα προκοκκώδη κύτταρα συνδέονται 
μεταξύ τους με κυτταρικές διασυνδέσεις οι οποίες αναπτύσσονται δια μέσου των 
μορίων των συνδετινών (connexins) - 37, που εκφράζονται από το αρχέγονο ωο-
κύτταρο 1,3,7. Δια μέσου των ‘διαύλων’ που δημιουργούν τα μόρια αυτά στον μεσο-
κυττάριο χώρο μεταξύ παρακειμένων κυττάρων,και στο ωοθυλάκιο μεταξύ των 
προκοκκωδών και του ωοκυττάρου φαίνεται ότι επιτυγχάνεται η παροχή θρεπτι-
κών υλικών και στοιχείων προς το αρχέγονο ωογόνιο για την περαιτέρω εξέλιξη1,3,7. 
Η παρουσία και το είδος των Συνδετινών διαφοροποιείται ανάλογα με το εξελικτι-
κό στάδιο των ωοθυλακίων. Ενώ στο αρχέγονο ωοθυλάκιο εκφράζεται κυρίως η 
ομάδα των connexins - 37, στο επόμενο εξελικτικό στάδιο από το πρωτογενές στο 
εξελισσόμενο δευτερογενές εκφράζεται κυρίως το μόριο της connexin- 43 με τις 
οποίες επιτυγχάνονται οι διασυνδέσεις των κοκκωδών1. Η μεγάλη σημασία των 
κυτταρικών αυτών διασυνδέσεων φαίνονται από τα δεδομένα στα knock-out μο-
ντέλα πειραματόζωων όπου η κατάργηση της έκφρασης των συνδετινών οδηγεί 
στην αναστολή της εξέλιξης των ωογονίων και ωοθυλακίων παρότι η γένεση των 
αρχέγονων ωοκυττάρων είναι φυσιολογική3.

Η οικογένεια των BMPs, ανήκει στην υπερομάδα των TGFβ. Τα μόρια αυτά εκφρα-
ζόμενα σχεδόν σε όλα τα κυτταρικά συστήματα είναι καθοριστικοί διαφοροποι-
ητικοί παράγοντες συστημάτων αυτών. Ο ρόλος τους στην ωοθυλακιογένεση 
φαίνεται να είναι σημαντικότατος. Από τα μόρια της ομάδας αυτής εκείνα που 
εμπλέκονται στην διεργασία της ωοθυλακιογένεσης είναι τα BMPς 4, 15, και 7. Η 
έκφραση της BMP-4 ξεκινά από τα κύτταρα του μεσοδέρματος του εμβρύου, και 
επάγει την έκφραση πολλαπλών αρχέγονων γονιδίων τα οποία συμμετέχουν στην 
διαφοροποίηση των αρχεγόνων γενετικών κυττάρων προς ωοκύτταρο και καθο-
ρίζουν την κυτταρική λειτουργία 3,7,8. Η, έμμεση,δράση της BMP-4 θα μπορούσε να 
συνοψιστεί στα παρακάτω α) μετακίνηση των γενετικών κυττάρων προς τη γοναδι-
κή εμβρυική γέφυρα β) συμμετοχή στη διαμόρφωση του αρχέγονου Ωοθυλακίου 
γ) επαγωγή παραγόντων ενδοκυττάριας μεταφοράς μηνυμάτων, όπως τα Smad 
(1-4), Sox κ.α 1,3. Η έκφραση της BMP-15, από την φάση εξέλιξης του πρωτογενούς 
προς το εξελισσόμενο δευτερογενές, έχει μιτογόνο και διαφοροποιητική δράση 
και θα αναφερθεί παρακάτω. Τα δεδομένα knock-out μοντέλων πειραματόζωων 
στα οποία υπάρχει κατάργηση της έκφρασης των BMP-15, υπερθεματίζουν τον 
σημαντικότατο ρόλο των BMP της ομάδας αυτής,με εικόνες από αναστολή της 
μετανάστευσης των αρχεγόνων κυττάρων, ανεπαρκή ποσότητα αρχεγόνων ωο-
κυττάρων μέχρι γιατί μη βιώσιμα έμβρυα, κυρίως όταν καταργούνται τα γονίδια 
που σχετίζονται με την έκφραση παραγόντων εμπλεκομένων στην ενδοκυττάρια 
μεταφορά μηνυμάτων 1,3.
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Τόσο στην αρχική φάση της ενεργοποίησης της έναρξης της ωοθυλακιογένεσης 
όσο και στις κατοπινές φάσεις της, η συμμετοχή μορίων διαφόρων αυξητικών πα-
ραγόντων προερχομένων από τα αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα είναι σημαντι-
κή. Μεταξύ των παραγόντων αυτών είναι τα μόρια των KGF (keratinocyte growth 
factor), FGF (fibroblast growth factor), LIF (leukemia inhibitory factor), NGF (nerve 
growth factor) καθώς και μόρια Νευροτροφινών. Οι ενδείξεις που υπάρχουν υπο-
στηρίζουν ότι οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρώντας με μεταγραφικά, και πολλα-
πλασιαστικά συστήματα των προκοκκωδών κυττάρων συμμετέχουν στην πυρο-
δότηση της ενεργοποίησης του αρχέγονου ωοθυλακίου1,3,7,8.
 Τα δεδομένα knock-out μοντέλων πειραματόζωων υποστηρίζουν ότι έλλειψη ή 
μεταλλάξεις των παραγόντων αυτών μπορεί να εμπλέκονται στην ανάπτυξη πρώι-
μης ωοθηκικής ανεπάρκειας 3,7.

- Παράγοντες εμπλεκόμενοι στην εξέλιξη του πρωτογενούς ωοθυλακίου προς το δευ-
τερογενές χωρίς άντρο (εικ.2)
Στην φάση αυτή παρατηρείται έντονο πολλαπλασιαστικό δυναμικό και εμφανίζο-
νται τα πρώτα κύτταρα της θήκης από τα περιβάλλοντα το ωοθυλάκιο αρχέγονα 
κύτταρα του μεσεγχύματος 1,3,6,. Το στάδιο αυτό της εξέλιξης είναι υπό την ρυθμι-
στική δράση α) παραγόντων που ήδη προαναφέρθηκαν και συνεχίζουν να ασκούν 
την δράση τους όπως: kitR/L, connexins - 43 και αυξητικών παραγόντων και β) 
γονιδίων που εκφράζονται από το στάδιο αυτό και μετά όπως τα παρακάτω:

-9 1,3,9,10.
Η πρωτεΐνη αυτή ανήκει στην υπερομάδα των TGF-β. K ατά την εξελικτική πορεία 
της ωοθυλακιογένεσης η πρώτη έκφραση ξεκινά από το προωορρηκτικό ωοθυ-
λάκιο. Παράγεται από το ωογόνιο και δρα παρακρινικά, δια μέσου των υποδο-
χέων του που ανήκουν στην ομάδα των τυροκινασών, στα κοκκώδη κύτταρα. Ο 
ρόλος του παράγοντα αυτού στην ωοθυλακιογένεση είναι σημαντικότατος και οι 
δράσεις που ασκούνται από την πρωτεΐνη αυτή συνοψίζονται παρακάτω: α) Δια-
φοροποιητική και πολλαπλασιαστική δράση,σε συνέργια με τον IGF -1, τόσο στα 
κοκκώδη κύτταρα όσο και στην διαφοροποίηση μεσεγχυματικών κυττάρων προς 
τα αρχέγονα κύτταρα της θήκης τον σχηματισμό των οποίων ακολουθεί ο περαι-
τέρω πολλαπλασιασμό τους δημιουργώντας το πολυκυτταρικό στρώμα θήκης. β) 
Καταστολή της έκφρασης του γονιδίου του υποδοχέα της LH προστατεύοντας το 
ωοθυλάκιο από πρώιμη στεροειδογένεση διατηρώντας έτσι τις απαραίτητες συν-
θήκες για την ολοκλήρωση της εξελικτικής πορείας προς δευτερογενές ωοθυλά-
κιο. Η πρώιμη ενεργοποίηση την υποδοχέων της LH έχει συμπεριληφθεί μεταξύ 
των παθογενετικών παραγόντων του συνδρόμου των πολυκυστικών Ωοθηκών 
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11. Παραδόξως, στην φάση αυτή επάγεται η έκφραση του γονιδίου της πρωτεΐνης 
StAR, που θα ενεργοποιηθεί όμως αργότερα. γ) δρώντας στα κοκκώδη του ωοφό-
ρου δίσκου επάγει την έκφραση των γονιδίων της συνθετάσης του υαλορουνικού 
οξέος και των πρωτεογλυκανών, συμβάλλοντας στην δημιουργία της διαφανούς 
ζώνης που περιβάλλει το ωοκύτταρο και ο ρόλος της οποίας έχει ήδη αναφερθεί. 
δ) Σε μεταγενέστερα στάδια, ο GDF-9 θα επάγει και το γονιδίο της συνθετάσης των 
προσταγλανδινών, βασικών ουσιών εμπλεκομένων στην διαδικασία του φαινομέ-
νου της ωορρηξίας. Σε knock-out μοντέλα πειραματόζωων με έλλειψη του GDF-9, 
παρατηρείται αναστολή της εξέλιξης ωοθυλακιογένεσης πέραν του σταδίου του 
πρωτογενούς ωοθυλακίου και έλλειψη των κυττάρων της θήκης.

3,7,9

Η πρωτεΐνη αυτή ανήκουσα στην υπερομάδα των TGF-β παραγόντων, παράγεται 
από το ωογόνιο δρα στα κοκκώδη κύτταρα και εκφράζεται σε όλα τα στάδια της 
θυλακιογένεσης μετά το πρωτογενές ωοθυλάκιο. Το μόριο της παρουσιάζει 52% 
ομολογία με εκείνο του GDF-9 και λόγω του οι δραστηριότητες των δύο μορίων 
είναι παρόμοιες αναφέρεται και ως GDF-9β. Σε συνέργεια με τον GDF-9 επάγει την 
έκφραση του kit- L από τα κοκκώδη κύτταρα,ευοδώνοντας στην πολλαπλασιαστι-
κή δραστηριότητα των κοκκωδών
Όμως ρόλος της BMP-15 στην όλη διαδικασία της ωοθυλακιογένεσης δεν φαίνεται 
να είναι τόσο κυριαρχικός όσο του GDF-9, όπως υποστηρίζουν μοντέλα με μεταλ-
λάξεις όπου παρατηρείται ήπια διαταραχή της ωοθυλακιογένεσης.

1,3,7,11,12

Η ΑΜΗ ανήκει επίσης στην υπερομάδα των TGF-β. Στο άρρεν έμβρυο η ΑΜΗ πα-
ραγόμενη από τα κύτταρα Sertoli υποστρέφει τους σχηματισμούς των καταβο-
λών του πόρου του Muller, δράση από την οποία προήλθε και η ονομασία του 
παράγοντα. Στην ωοθήκη παράγεται από τα κοκκώδη κύτταρα του πρωτογενούς 
ωοθυλακίου. Δρώντας αυτοκρινικά και παρακρινικά, σε υποδοχείς που εκφράζο-
νται τόσο στο αρχέγονο μέχρι και στο αρχικό με άντρο ωοθυλάκιο, αναστέλλει την 
εξελικτική πορεία της ωοθυλακιογένεσης. Η αναστολή αυτή, και τελικά ο έλεγχος 
του ρυθμού της εξελικτικής πορείας των πρωτογενών και δευτερογενών ωοθυλα-
κίων, διατηρούμενης έτσι της ωοθηκικής δεξαμενή τους, οφείλεται στην μείωση 
της ευαισθησίας των ώριμων δευτερογενών και αρχικών με ‘άντρο στη δράση της 
FSH, της οποίας ήδη έχουν αρχίσει να εκφράζονται υποδοχείς (εικ.5).
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Εικ.5. Σχηµατική απεικόνιση των σταδίων της Ωοθυλακιογένεσης και των φάσεων εκείνων που ασκεί-
ται η δράση των ΑΜΗ και FSH.

Είναι προφανές ότι η παραγωγή της ΑΜΗ, προέρχεται κυρίως από τα μικρά ανα-
πτυσσόμενα ωοθυλάκια (εικ.5) και για τον λόγο αυτόν τα επίπεδα της στο περιφε-
ρικό αίμα θεωρείται ότι υποδηλώνουν την ωοθυλακική εφεδρεία των ωοθηκών. 
Με την πρόοδο της ηλικίας και προχωρώντας προς την εμμηνόπαυση παρατηρεί-
ται μείωση των επιπέδων της.
 Στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών,η αύξηση των επιπέδων της ΑΜΗ 
θεωρείται ότι είναι ένας από τους μηχανισμούς συσσώρευσης των ωοθυλακιών 
στο στάδιο εκείνο με το μικρό άντρο καθώς και η μη περαιτέρω εξέλιξη τους παρά 
τα ικανά επίπεδα της FSH 11.
 Τα δεδομένα knock-out μοντέλων πειραματόζωων με έλλειψη ΑΜΗ καταδεικνύ-
ουν την ταχεία εξέλιξη της ωοθυλακιογένεσης που οδηγεί στην πλήρη εξάντληση 
της δεξαμενής των αρχέγονων και πρωτογενών ωοθυλακίων.

-
νο με άντρο και η περαιτέρω ωρίμανση (εικ.2)
 Εκτός από παράγοντες που ήδη έχουν προαναφερθεί και συνεχίζουν να ασκούν 
την δράση τους και στα ωριμότερα στάδια της ωοθυλακιογένεσης με άντρο όπως 
kitR/L, connexins, GDF-9, BMPς, από την φάση αυτή και μετά η εμπλοκή και άλλων 
παραγόντων είναι αποφασιστικής σημασίας για την εξέλιξη του ωοθυλακίου μέχρι 
και του σταδίου του προωορρηκτικού. Η φάση αυτή της εξέλιξης είναι υπό τον 
έλεγχο των γοναδοτροφινών (εικ.4).

1,3,7,13,14

Το σύστημα των αυξητικών αυτών παραγόντων συντίθεται ενδοωοθηκικά ανεξάρ-
τητα από την δράση της GH.Σε συνθήκες έλλειψης της GH η στον νανισμό τύπου 
Laron δεν παρατηρείται υπογονιμότητα εφόσον η έλλειψη περιορίζεται μόνον 
στην GH ή στην IGF.
 Η έκφραση των παραγόντων των IGFς επάγεται από τον GDF-9, με τον οποίο δρα 
συνεργικά. Τα κύτταρα στα οποία παράγεται είναι τα κοκκώδη, από τα οποία παρά-
γεται κυρίως η IGF II, και τα κύτταρα της θήκης από το στάδιο του εξελισσόμενου 
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δευτερογενούς ωοθυλακίου μέχρι και τα ωχρινοποιημένα κοκκώδη, από τα όποια 
παράγεται κυρίως η IGF Ι. Υποδοχείς για το σύστημα αυτό των αυξητικών παρα-
γόντων, πλην των παραπάνω κυττάρων στα οποία ασκείται αυτοκρινική δράση, 
εκφράζονται και στο ωοκύτταρο. Η εκφραζόμενη δράση ποικίλει ανάλογα με το 
στάδιο της ωοθυλακιογένεσης. Σε συνέργια με τον GDF-9, επάγει την διαφοροποί-
ηση των μεσεγχυματικών κυττάρων προς κύτταρα θήκης και θεωρείται ως ισχυ-
ρότατος πολλαπλασιαστικός παράγοντας τόσο των κοκκωδών όσο και των κυττά-
ρων της θήκης. Οι δράσεις αυτές στην φάση του δευτερογενούς εξελισσόμενου 
ωοθυλακίου είναι ανεξάρτητες της συμμετοχής των γοναδοτροφινών των οποίων 
οι υποδοχείς δεν έχουν ακόμη εκφραστεί. Στα μετέπειτα στάδια της ωοθυλακιογέ-
νεσης του αναπτυσσόμενου ωοθυλακίου με άντρο όπου η επίδραση των γοναδο-
τροφων είναιισχυρή, η IGF-Ι επάγει, συνεργικά με τον GDF-9, την στεροειδογένεση 
στα κύτταρα της θήκης α) αυξάνοντας την έκφραση των υποδοχέων LH και β) σε 
συνέργια και με τον kit-L αυξάνει τη δραστηριότητα των ενζυμικών συστημάτων 
της στεροειδογενετικής οδού των ανδρογόνων. γ) στα κοκκώδη κύτταρα επάγει 
την παρουσία και ενεργοποίηση των υποδοχέων της FSH, με τους οποίους μάλι-
στα ευρίσκονται σε πολύ στενή γειτνίαση στο κύτταρο. Η δράση αυτή οδηγεί στην 
αύξηση της δραστηριότητας του P450 arom και της Αρωματάσης καταλήγοντας 
τελικά στην αρωματοποίηση της Ανδροστενδιονης (Δ4Α), που προέρχεται από τα 
κύτταρα της θήκης, σε Οιστραδιόλη στα κοκκώδη κύτταρα, στεροειδούς που είναι 
απαραίτητο για την επιβίωση του ωοθυλάκιου, όπως θα αναφερθεί παρακάτω. Σε 
knock-out μοντέλα πειραματόζωων με έλλειψη της IGF-Ι παρατηρείται αναστολή 
της ωοθυλακιογένεσης στο στάδιο του δευτερογενούς ωοθυλακίου χωρίς άντρο 
με την πλήρη απουσία ωριμοτέρων μορφών ωοθυλακίων, εικόνα παρόμοια με το 
knock-out μοντέλο έλλειψης FSH- R.

1,3,5,14,15

Οι Inhibins (ανασταλτίνες) και οι Activinς ανήκουν στην υπερομάδα των TGF-β πα-
ραγόντων και είναι πολυπεπτίδια, με δύο γλυκοπρωτεϊνικές υποομάδες συνδεδε-
μένες με δι-θεϊκούς δεσμούς. Οι Ανασταλτίνες έχουν μια κοινή α- υποομάδα την α, 
η οποία χαρακτηρίζει το μόριο, και μια δεύτερη υποομάδα την β, που τις διαφο-
ροποιεί, δημιουργώντας σύμπλοκα τα βΑ ή τα βΒ. Τα ετεροδιμερή α βΑ και α βΒ 
ονομάζονται αντίστοιχα Ανασταλτίνη Α και Β. Το μόριο των Ακτιβίνων χαρακτηρί-
ζεται από την έλλειψη της υποομάδας α και το μόριο καθορίζεται ανάλογα από τα 
σύμπλοκα ββΑ ή ββΒ ως Ακτιβίνη Α και Β αντίστοιχα.
 Οι παράγοντες αυτοί εμπλέκονται σε διαδικασίες όπως εμβρυογένεση, ερυθρο-
ποίηση, οστεογένεση και η παρουσία τους καταδεικνύεται σε πολλαπλά συστή-
ματα όπως σε εμβρυικούς ιστούς, ήπαρ, μυελό των οστών, εγκέφαλο, οστά, μυϊκό 
σύστημα και καρδιακό μυ. Απομονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν για πρώτη φορά 
από το σύστημα των γονάδων (όρχεις, ωοθήκες). Η μελέτη της δραστηριότητας 



-65-

τους κατέδειξε τον καθοριστικό ρόλο τους ως αυτο & παρακρινικών παραγόντων 
που συμμετέχουν στην ρύθμιση της στεροειδογενετικής οδού1,14,15. Πέραν της 
ενδοωοθηκικής της δράσης η Ανασταλτίνη Α ασκεί ενδοκρινική δράση καταστέλ-
λοντας σε επίπεδο υποφύσεως την έκκριση της FSH. Ως προς την Ακτιβίνη, φαίνε-
ται η δράση της να ασκείται κυρίως στα συστήματα παραγωγής της, παρότι in vitro 
μελέτες έχουν υποστηρίξει και διεγερτική δράση στην έκκριση της FSH. Υποστηρί-
ζεται ότι η στενή σύνδεση της στην κυκλοφορία με πρωτεϊνικά μόρια δεν επιτρέπει 
να ασκηθεί in vivo η ενδοκρινική αυτή δράση της.
 Οι Ανασταλτίνες παράγονται από τα κοκκώδη κύτταρα των ωοθυλακίων καθώς 
και από τα ωχρινοποιημένα κοκκώδη. Η σύνθεση τους διαφοροποιείται ανάλογα 
του βαθμού ωρίμανσης των ωοθυλακίων, κάτω από τον έλεγχο διαφορετικών διε-
γερτικών ερεθισμάτων, και τα επίπεδα τους διακυμαίνονται κατά την διάρκεια του 
κύκλου (εικ.6).1,14,15

Εικ.6 Τα επίπεδα(MV± SE) στο πλάσµα των συγκεντρώσεων: (α) των Ανασταλτινών A & B (πάνω). (β) 
επιπέδων των Προγεστερόνης& Οιστραδιόλης (µέσον). (c) των LH &FSH (κάτω) κατά τη διάρκεια του 

αναπαραγωγικού κύκλου επικεντρώνοντας στην µέρα της ωορρηκτικής αιχµής της LH (Day 0)16.

Η Ανασταλτίνη Α παράγεται από τα μεγάλα με άντρο ωοθυλάκια κυρίως και τα 
ωχρινοποιημένα κοκκώδη υπό την επίδραση της LH, κυρίως, καθώς και της FSH. Τα 
επίπεδα της Ανασταλτίνης Α (εικ.6),αρχίζουν να αυξάνονται προ το τέλος της θυλα-
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κικής φάσης φτάνοντας το μέγιστο των τιμών τους κατά το μέσον της ωχράς φά-
σης, ακολουθώντας την ίδια εικόνα με εκείνη της Προγεστερόνης, ενώ ταυτόχρονα 
είναι και η φάση που η εκκριτική δραστηριότητα της FSH είναι στο ναδίρ της.Η 
εικόνα αυτή της αντιστροφής σχέσης μεταξύ μέγιστων επιπέδων Ανασταλτίνης Α 
και της FSH υποστηρίζει την κατασταλτική δράση που ασκεί η πρώτη στην έκκριση 
της γοναδοτροφίνης. Η αναστολή αυτή της έκκρισης της FSH ιδιαίτερα κατά το 
διάστημα της μεταβατικής περιόδου από την ωχρά στην επόμενη αρχική θυλακική 
εξυπηρετεί την αναστολή νέας στρατολόγησης και άλλων ωοθυλακίων πέραν αυ-
τών που ήδη έχουν επιλεχτεί προς εξέλιξη από προηγούμενους κύκλους.
 Η Ανασταλτίνη Β παράγεται από τα εξελισσόμενα προ του άντρου και τα με 
άντρο εξελισσόμενα μικρά ωοθυλάκια. Η σύνθεση της επάγεται από ενδοωοθη-
κικούς κυρίως παράγοντες όπως IGF-I, BMP2, TGF-β και πολύ λιγότερο από τις 
γοναδοτροφίνες. Η δράση των παραγόντων αυτών φαίνεται ότι ευνοεί την παρα-
γωγή των β-υποομάδων. Τα επίπεδα της παρουσιάζουν στην περιφέρεια μεγίστη 
αύξηση κατά το μέσον της θυλακικής περιόδου και,μια,δεύτερη, παροδική αύξηση 
με την ωορρηξία, πιθανά προερχόμενη από το θυλακικό υγρό του ωορρηκτικού 
ωοθυλακίου, ενώ μετά παρατηρείται πτώση της καθ’ όλη τη διάρκεια της ωχράς 
φάσης (εικ.6). Λόγο του ότι η Ανασταλτίνη Β παράγεται από τα εξελισσόμενα μικρά 
ωοθυλάκια τα επίπεδα της αντικατοπτρίζουν την συνολική μάζα των εξελισσομέ-
νων ωοθυλακίων. Μείωση της μάζας τους, όπως κατά την κλιμακτηριακή φάση και 
την εμμηνόπαυση, έχει σαν επακόλουθο την μείωση έως και την παντελή έλλειψη 
των επιπέδων της που οδηγεί στην αύξηση των επιπέδων της FSH, δράση όμοια με 
την Ανασταλτίνη Α.
 Πέραν των προαναφερθέντων, τα μόρια των ανασταλτινών και των ακτιβινών με 
δράση παρα & αυτοκρινική επηρεάζουν τη λειτουργία τόσο των κοκκωδών κυτ-
τάρων όσο και αυτών της θήκης. Συγκεκριμένα, η αυτοκρινική δράση των ανα-
σταλτινών στα κοκκώδη συνοψίζεται στα παρακάτω α) στην αύξηση της ευαισθη-
σίας – αριθμού των υποδοχέων της FSH, η οποία και οδηγεί β) στην αύξηση της 
δραστηριότητας της, από την FSH επαγόμενη, Αρωματάσης, με αποτέλεσμα γ) την 
αυξημένη αρωματοποίηση της Ανδροστενδιονης προς Οιστραδιόλη. Η αυξημένη 
αυτή παραγωγή των οιστρογόνων οδηγεί δ) σε αυξημένη πολλαπλασιαστική δρα-
στηριότητα των κοκκωδών κυττάρων, όπως θα αναφερθεί αμέσως μετά. Τις ίδιες 
ακριβώς επιδράσεις στο κοκκώδες κύτταρο έχουν και τα μόρια των ακτιβινών. Η 
παρακρινική δράση στα παρακείμενα κύτταρα της θήκης συνίσταται στην αύξηση 
της ευαισθησίας των υποδοχέων LH,με αποτέλεσμα την αύξηση της δραστηριότη-
τας της στεροειδογενετικής οδού με τελικό προϊόν την Δ4Ανδροστενδιόνη, η οποία 
εισερχομένη στα κοκκώδη κύτταρα θα αρωματοποιηθεί προς οιστραδιόλη,όπως 
ήδη προαναφερθηκε. Η δράση των ακτιβινών είναι αντίθετη, όπου μειώνοντας τη 
δραστηριότητα των υποδοχέων LH καταστέλλουν έτσι την στεροειδογένεση.
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1,3,17-20

Η εμφάνιση των υποδοχέων της FSH (FSH-R) αρχίζει από το εξελισσόμενο δευτε-
ρογενές.Επίσης και οι υποδοχείς της LH (LH-R) αρχίζουν να εκφράζονται από το 
ίδιο στάδιο αλλά η έντονη δραστηριοποίηση τους είναι από το στάδιο των ωοθυ-
λακίων με άντρο. Η LH είναι από τους κύριους διαφοροποιητικούς παράγοντές των 
κυττάρων της θήκης. Το ίδιο διάστημα αρχίζει στο ωοθυλάκιο και η παρουσία των 
υποδοχέων της Ινσουλίνης,των Λιποπρωτεινών (LDL,HDL) καθώς και η έκφραση 
των γονιδίων των ενζύμων της στεροειδογενετικής οδού των StAR, P450ssc, 3β-
HDS, P45017α 7. Στην επαγωγή της έκφρασης της στεροειδογενετικής ικανότητας, 
εκτός της LH, συμμετέχουν και άλλα μόρια ενδοωοθηκικών παραγόντων, που ήδη 
έχουν αναφερθεί σε προηγούμενα στάδια εξέλιξης και τα οποία συνεχίζουν να εκ-
φράζουν την δράση τους,όπως IGF-1, GDF-9,BMP 4. Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι 
από την στιγμή της έκφρασης όλων αυτών των παραγόντων ξεκινά και η στεροει-
δογενετική διεργασία που είναι η χαρακτηριστική των κυττάρων του ωοθυλακίου.

1. Ανδρογόνα 17,18,19

Η εμφάνιση των υποδοχέων των Ανδρογόνων (AR) στα κύτταρα του εξελισσόμενου 
ωοθυλακίου ξεκινά ήδη από το στάδιο του πρωτογενούς ωοθυλακίου, με συνεχώς 
αυξανόμενες πυκνότητες όσο προχωρεί η ωρίμανση του. Η τόσο νωρίς παρουσία 
των AR τόσο στα κύτταρα της θήκης, του στρώματος, και στα κοκκώδη κύτταρα 
ενώ η έναρξη της ολοκλήρωσης της στεροειδογενετικής οδού ξεκινά αργότερα 
από το στάδιο του αρχικού με άντρο ωοθυλακίου υποδηλώνει την συμμετοχή των 
ανδρογόνων την περαιτέρω ωρίμανση του ωοθυλακίου. Στα Ανδρογόνα αποδίδο-
νται αυτο & παρακρινικές δράσεις όπως: 1) επαγωγή των FSH-R στα παρακείμενα 
κοκκώδη με αποτέλεσμα την τελική αύξηση της έκφρασης του P450αrom επάγο-
ντας την αρωματοποίηση των ανδρογόνων προς οιστρογόνα 2) άμεση πολλαπλα-
σιαστική δράση τόσο στα κοκκώδη κύτταρα καθώς και στα κύτταρα της θήκης, 
αναστέλλοντας την απώλεια τους με αποπτωτικό θάνατο. Και οι δύο παραπάνω 
δράσεις έχουν σαν αποτέλεσμα τα Ανδρογόνα, άμεσα ή έμμεσα, να συμβάλλουν 
στην ωρίμανση του ωοθυλακίου και στην δημιουργία του άντρου. Πειραματικά 
μοντέλα με έλλειψη της έκφρασης του AR χαρακτηρίζονται από υπογονιμότητα, 
μικρές ωοθήκες, μείωση του ρυθμού ωορρηξίας και διαταραχές των ωοκυττάρου 
–ωοφόρου δίσκου.

2. Οιστρογόνα 3,14,20

Και τα δυο είδη των Οιστρογονικών υποδοχέων (ΕR) α,β εκφράζονται στο ανα-
πτυσσόμενο ωοθυλάκιο. Ο μεν ΕRα εκφράζεται κυρίως στα κύτταρα της θήκης και 
του στρώματος ενώ ο ΕRβ στα κοκκώδη κύτταρα των εξελισσομένων ωοθυλακίων 
και η έκφραση του είναι κάτω από τον έλεγχο των γοναδοτροφινών. Τα οιστρογόνα 
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θεωρούνται ότι είναι βασικός πολλαπλασιαστικός παράγοντας των κοκκωδών κυτ-
τάρων, παράγοντας αντιαποπτωτικός του ωοθυλακίου, απαραίτητος για την επιβί-
ωση του ωοκυττάρου και παράγοντας που συμμετέχει στο φαινόμενο της ωορρη-
ξίας. Μοντέλα με έλλειψη του ΕRα χαρακτηρίζονται από μεγάλες,με αιμορραγικές 
κύστεις, ωοθήκες λόγο διαταραχής του μηχανισμού της αρνητικής παλίνδρομης 
ρύθμισης της LH, ενώ ελλείπουν τα ωχρά σωμάτια λόγω καταστολής του φαινομέ-
νου της ωορρηξίας.Στα μοντέλα με έλλειψη του ΕRβ παρατηρείται διαταραχή της 
ωορρηξίας λόγω μείωσης των LH-R.

Από το κύμα των ωοθυλακίων που έχουν προχωρήσει προς το στάδιο του ωρίμου 
με άντρου, ένα κύμα των πλέον ωρίμων, υπο την επίδραση της FSH θα προχωρήσει 
με γρήγορους ρυθμούς στην εξέλιξη, όπου μέσα σε ένα διάστημα σχεδόν 65-80 
ημερών θα έχει δημιουργηθεί μια δεξαμενή ωρίμων με άντρο ωοθυλακίων. Από 
την δεξαμενή αυτή προς το τέλος της ωχράς φάσης κάθε κύκλου, υπό την δράση 
της FSH, θα στρατευθεί ένα κύμα 5-6 ωοθυλακίων για εξέλιξη στον αμέσως επό-
μενο κύκλο. Κατά την εξέλιξη του κύκλου αυτού τα ωοθυλάκια εκφράζουν πολύ 
μεγάλο πολλαπλασιαστικό δυναμικό των κυττάρων τους καθώς και αύξηση του 
άντρου τους. Οι γεωμετρικές αυτές αυξήσεις αντικατοπτρίζονται στις τεράστιες 
μεταβολές του μεγέθους των ωοθυλακιών τα οποία από 3-4 mm στην αρχική θυ-
λακική φάση,μέσα σε ένα διάστημα 12-13 ημερών θα φτάσουν άνω των 18 mm, 
που είναι και το μέγεθος του επικρατούντος προ-ωορρηκτικού. Μέσα στο ωοθυ-
λάκιο αυτό το ωοκύτταρο κρατά μια αυστηρά καθορισμένη χωροταξικά θέση. 
Τα κοκκώδη κύτταρα που το περιβάλλουν και διαμορφώνουν τον ωοφόρο δίσκο 
στερούμενα υποδοχέων γοναδοτροφινών, υπό την επίδραση παραγόντων όπως 
GDF-9,BMP4,15, παρουσιάζουν πολύ μεγάλη διαφοροποίηση και δεν παράγουν 
οιστρογόνα. Η κύρια δραστηριότητα των κυττάρων αυτών συνίσταται στην παρα-
γωγή υαλορουνικού και πρωτεογλυκανών απαραιτήτων συστατικών της διαφα-
νούς ζώνης. Οι μηχανισμοί επιλογής του επικρατούντος είναι άγνωστοι.

Συμπέρασμα
Τα φαινόμενα της ωοθυλακιογένεσης, όπως και της σπερματογένεσης είναι εξαι-
ρετικά πολύπλοκα και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά (εικ..7). Και αυτό γιατί 
αναφερόμαστε στα κύτταρα εκείνα που έχουν όλο το δυναμικό για την γένεση του 
οργανισμού.
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Εικ.7. Συνοπτική παρουσίαση των διαφόρων παραγόντων που εµπλέκονται στα διάφορα στάδια της 
Ωοθυλακιογένεσης

Αναλύοντας κανείς το σύστημα κατανοεί ότι α) το κάλεσμα των γοναδοτροφινών 
μέσα στο «παιχνίδι της αναπαραγωγικής διεργασίας» γίνεται κάποια συγκεκριμένη 
στιγμή της ωοθυλακιογένεσης, στιγμή που καθορίζεται αυστηρά από τις ανάγκες 
του εξελισσόμενου ωοθυλακίου β) η διαφοροποίηση των εκκριτικών κυμάτων των 
γοναδοτροφινών κατά την διάρκεια του κύκλου καθορίζεται και πάλι από μηνύματα 
που θα έλθουν από τα ωοθυλάκια.Τελικά δια μέσου των μορίων γοναδοτροφινών 
στο ωοθηκικό επίπεδο θα πριμοδοτηθεί η έκφραση εκείνων των παραγόντων που 
θα καλύψουν για εκείνη την στιγμή τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των ωοθυλακίων 
γ) η έλλειψη των γοναδοτροφινών στην υποφυσιακή ανεπάρκεια δεν αναστέλλει 
την εξελικτική πορεία των ωοθυλακίων μέχρι του σταδίου με το μικρό άντρο δ) 
διαταραχές ενδοωοθηκικών γονίδιων που εκφράζονται στην αρχική φάση εξέλι-
ξης ή και σε άλλα στάδια αργότερα αποτελούν υπόστρωμα υπογονιμότητας και 
πρώιμης ωοθηκικής ανεπαρκείας.
 Στις δεκαετίες των 1970 και στις αρχές του 1980 είχε αποδοθεί στην ωοθήκη 
κυριαρχικός ρόλος στη ρύθμιση του κύκλου με την έκφραση ‘ το Ωοθηκικό Ρολόι ΄. 
Τα σημερινά δεδομένα επιβεβαιώνουν την έκφραση αυτή. 
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