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χαμηλότερο από το μεσοδιάστημα των δόσεων (διάστημα με-
ταξύ των επαναλαμβανόμενων δόσεων). Αντιστρόφως, για 
τη χημική ουσία Γ, στην οποία ο ρυθμός απομάκρυνσης είναι 
πολύ συντομότερος από το μεσοδιάστημα των δόσεων, δεν θα 
επιτευχθεί ποτέ τοξική συγκέντρωση στη θέση τοξικής δρά-
σης, όσες δόσεις και αν χορηγηθούν. Φυσικά, είναι πιθανόν 
να παρατηρηθεί υπολειμματική κυτταρική ή ιστική βλάβη με 
κάθε δόση, παρόλο που η χημική ουσία δεν συσσωρεύεται. Το 
σημαντικό ζήτημα είναι, συνεπώς, το κατά πόσο το μεσοδιά-
στημα μεταξύ των δόσεων επαρκεί για την πλήρη επιδιόρθωση 
της ιστικής βλάβης. Χρόνιες τοξικές επιδράσεις ενδέχεται, 
λοιπόν, να παρατηρηθούν, εάν η χημική ουσία συσσωρεύεται 
στο βιολογικό σύστημα (ο ρυθμός απορρόφησης υπερβαίνει 
τον ρυθμό βιομετατροπής ή/και απέκκρισης), εάν προκαλεί 
μη αναστρέψιμες τοξικές επιδράσεις ή εάν το χρονικό διά-
στημα ανάμεσα σε δυο διαδοχικές εκθέσεις δεν επαρκεί για 
να επιδιορθωθεί το σύστημα από τις τοξικές βλάβες. Για μια 
αναλυτικότερη συζήτηση των σχέσεων αυτών, ανατρέξτε στα 
Κεφάλαια 5 και 7. 

ΣΧΕΣΗ ΔΟΣΗΣ–ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Τα χαρακτηριστικά της έκθεσης και το φάσμα των επιδράσε-
ων συνδυάζονται και δημιουργούν μια σχέση συσχέτισης, η 
οποία ονομάζεται συνήθως σχέση δόσης–απόκρισης. Όποια 
απόκριση (αποτέλεσμα) και αν επιλεγεί για μέτρηση, η σχέση 
μεταξύ του βαθμού απόκρισης του βιολογικού συστήματος 
και της χορηγούμενης ποσότητας της τοξικής ουσίας θα έχει 
συγκεκριμένη μορφή, η οποία παρατηρείται με τέτοια συνέ-
πεια, ώστε να θεωρείται η πιο θεμελιώδης και διαδεδομένη 
αρχή στην Τοξικολογία.

Από πρακτική άποψη, υπάρχουν δύο μορφές σχέσης 
δόσης–απόκρισης: (1) η ατομική (individual) σχέση δόσης–
απόκρισης, η οποία περιγράφει την απόκριση ενός ατόμου 
σε μεταβαλλόμενες δόσεις μιας χημικής ουσίας και η οποία 
συχνά ονομάζεται βαθμιδωτή (graded) αντίδραση, επειδή η 
μετρούμενη επίδραση είναι συνεχής σε μια κλίμακα δόσεων, 
και (2) η κβαντική (quantal) σχέση δόσης–απόκρισης, η οποία 
χαρακτηρίζει την κατανομή των αποκρίσεων ενός πληθυσμού 
οργανισμών σε διάφορες δόσεις.

Ατομικές, ή βαθμιδωτές, σχέσεις δόσης–
απόκρισης
Οι ατομικές σχέσεις δόσης–απόκρισης χαρακτηρίζονται από 
δοσοεξαρτώμενη αύξηση στη βαρύτητα της απόκρισης. Για 
παράδειγμα, η Εικόνα 2 -2 δείχνει τη σχέση δόσης–απόκρισης 
μεταξύ διαφορετικών διατροφικών δόσεων του οργανοφωσφο-
ρικού εντομοκτόνου chlorpyrifos και του βαθμού αναστολής 
δύο διαφορετικών ενζύμων του εγκεφάλου και του ήπατος: της 
ακετυλοχολινεστεράσης και της καρβοξυλεστεράσης. Στον 
εγκέφαλο, ο βαθμός αναστολής και των δύο ενζύμων είναι 
σαφώς δοσοεξαρτώμενος και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, αν 
και ο βαθμός αναστολής διαφέρει για τα δύο ένζυμα. Από το 
σχήμα των δύο καμπυλών δόσης–απόκρισης είναι προφανές 
ότι στον εγκέφαλο η χολινεστεράση αναστέλλεται ευκολό-
τερα από την καρβοξυλεστεράση. Η τοξικολογική απόκριση 
που προκύπτει συνδέεται άμεσα με τον βαθμό αναστολής της 
χολινεστεράσης στον εγκέφαλο. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
περισσότερες τοξικές ουσίες έχουν πολλές θέσεις ή μηχανι-
σμούς τοξικότητας και για κάθε ένα από αυτά παρατηρείται 
διαφορετική σχέση δόσης–απόκρισης και αντίστοιχη ανεπι-
θύμητη ενέργεια.

ΕΙΚΟΝΑ 2-1 Διαγραμματική παράσταση της σχέσης μεταξύ της δόσης και της συγκέντρωσης στη θέση–στόχο υπό διάφορες 
συνθήκες δοσολογικής συχνότητας και ρυθμού απομάκρυνσης. Γραμμή Α. Χημική ουσία με πολύ αργό ρυθμό απομάκρυνσης (π.χ. 
χρόνος ημιζωής 1 έτους). Γραμμή Β. Χημική ουσία με ρυθμό απομάκρυνσης ίσο με τη συχνότητα χορήγησης (π.χ. 1 ημέρα). Γραμμή Γ. Ρυθ-
μός απομάκρυνσης ταχύτερος από τη συχνότητα χορήγησης (π.χ. 5 ώρες). Η μωβ σκιασμένη περιοχή αντιπροσωπεύει τη συγκέντρωση της 
χημικής ουσίας στη θέση–στόχο που απαιτείται για να προκληθεί τοξική απόκριση.

Εύρος συγκεντρώσεων τοξικής επίδρασης
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Κβαντικές σχέσεις δόσης–απόκρισης
Σε αντίθεση με τις βαθμιδωτές (συνεχούς κλίμακας) σχέσεις 
δόσης–απόκρισης που εμφανίζονται σε κάθε άτομο, οι σχέ-
σεις δόσης–απόκρισης σε έναν πληθυσμό είναι εξ ορισμού 
κβαντικής φύσης («όλα ή τίποτε»): αυτό σημαίνει ότι, σε μια 
ορισμένη δόση, κάθε άτομο του πληθυσμού θα κατατάσσεται 
είτε στα αποκρινόμενα είτε στα μη αποκρινόμενα άτομα. Η 
διάκριση μεταξύ κβαντικών πληθυσμιακών και βαθμιδωτών 
ατομικών σχέσεων δόσης–απόκρισης είναι χρήσιμη, αλλά 
αυτοί οι δύο τύποι αποτελέσματος είναι εννοιολογικά πανο-
μοιότυποι. Και στις δύο περιπτώσεις, η τεταγμένη είναι απλώς 
η απόκριση (response), δηλαδή είτε ο βαθμός απόκρισης ενός 
ατόμου ή ενός συστήματος είτε το ποσοστό του πληθυσμού 
που παρουσιάζει απόκριση, και η τετμημένη είναι η κλίμακα 
των χορηγούμενων δόσεων.

Η τιμή LD50 είναι η στατιστικά υπολογιζόμενη μεμονωμένη 
δόση μιας ουσίας που αναμένεται να προκαλέσει τον θάνατο 

του 50% των εξεταζόμενων ζώων. Το άνω τμήμα της Εικό-
νας 2-3 δείχνει ότι οι κβαντικές σχέσεις δόσης–απόκρισης, 
όπως η θανατηφόρος δράση, παρουσιάζουν κανονική (Γκα-
ουσιανή) κατανομή. Το ιστόγραμμα συχνότητας στην εικόνα 
αυτή δείχνει, επίσης, τη σχέση μεταξύ δόσης και απόκρισης. 
Οι ράβδοι αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των ζώων που πέ-
θαναν σε κάθε δόση μείον το ποσοστό των ζώων που πέθαναν 
στην ακριβώς χαμηλότερη δόση. Εύκολα παρατηρούμε ότι λίγα 
μόνο ζώα αποκρίθηκαν στην κατώτατη δόση και στην ανώτατη 
δόση. Μεγαλύτερος αριθμός ζώων αποκρίθηκε σε ενδιάμεσες 
δόσεις μεταξύ αυτών των άκρων, ενώ η μεγαλύτερη συχνότη-
τα απόκρισης παρατηρείται στο μεσαίο τμήμα της κλίμακας 
δόσεων. Έτσι, προκύπτει μια κωδωνοειδής καμπύλη, που ονο-
μάζεται κανονική κατανομή συχνοτήτων. Ο λόγος για την κα-
τανομή αυτής της μορφής είναι ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ 
των ατόμων ως προς την ευαισθησία στις χημικές ουσίες. Τα 

ΕΙΚΟΝΑ 2-2 Σχέση δόσης–απόκρισης μεταξύ διάφορων δό-
σεων του οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου chlorpyrifos και 
της αναστολής εστερασών στον εγκέφαλο. Τα λευκά τετραγω-
νίδια και οι μπλε γραμμές αντιπροσωπεύουν τη δραστηριότητα 
της ακετυλοχολινεστεράσης, ενώ οι σκούροι κύκλοι και οι κόκκινες 
γραμμές αντιπροσωπεύουν τη δραστικότητα της καρβοξυλεστε-
ράσης στον εγκέφαλο εγκύων αρουραίων Long–Evans, στις οποίες 
δόθηκαν πέντε καθημερινές δόσεις chlorpyrifos. Α. Καμπύλη δό-
σης–απόκρισης σε αριθμητική κλίμακα. Β. Τα ίδια δεδομένα, σχε-
διασμένα σε ημιλογαριθμική κλίμακα. (Δεδομένα από Lassiter et 
al: Gestational exposure to chlorpyrifos: dose response profiles for 
cholinesterase and carboxycholinesterase activity. Toxicol Sci 52:92-
100, 1999. Oxford University Press.)

ΕΙΚΟΝΑ 2-3 Διάγραμμα κβαντικής σχέσης δόσης–απόκρισης. 
Η τετμημένη είναι ο λογάριθμος της δοσολογίας της χημικής ουσίας. 
Στο επάνω τμήμα της εικόνας η τεταγμένη είναι η συχνότητα θα-
νάτων, στο μεσαίο η τεταγμένη είναι το ποσοστό θανάτων (%) και 
στο κάτω τμήμα η θνησιμότητα δίνεται σε μονάδες probit (βλ. κεί-
μενο).
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και στους πνεύμονες, επειδή έτσι αυξάνεται η μεταφορά της 
τοξικής ουσίας προς αυτές τις θέσεις.

Κατανομή προς τη θέση και μακράν αυτής
Οι τοξικές ουσίες εξέρχονται από το αίμα κατά τη φάση κα-
τανομής, εισέρχονται στον εξωκυττάριο χώρο και φθάνουν 
στη θέση ή τις θέσεις δράσης, που είναι συνήθως κάποιο μα-
κρομόριο στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό των κυττάρων ενός 
ορισμένου τύπου. Οι χημικές ουσίες κατανέμονται, επίσης, 
προς τις θέσεις τοξίκωσης (συνήθως κάποιο ενδοκυττάριο 
όργανο), όπου σχηματίζεται το τελικό τοξικό προϊόν μέσω 
βιομετατροπής.

Μηχανισμοί που διευκολύνουν την κατανομή προς τον 
στόχο
Πορώδες του τριχοειδικού ενδοθηλίου – Τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα των ηπατικών αιμοφόρων αγγείων και των νεφρικών 
περισωληναριακών τριχοειδών έχουν μεγάλες θυρίδες (δια-
μέτρου 50–150 nm) που επιτρέπουν τη διέλευση των ξενοβιο-
τικών, ακόμη και όταν αυτά είναι δεσμευμένα σε πρωτεΐνες. 
Αυτό ευνοεί τη συσσώρευση χημικών ουσιών στο ήπαρ και 
στους νεφρούς.
Εξειδικευμένη μεταφορά διά μέσου της κυτταροπλασμα-

ΕΙΚΟΝΑ 3-1 Πιθανά στάδια της ανάπτυξης τοξικότητας μετά 
από έκθεση σε χημικές ουσίες.
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Προσυστημική απομάκρυνση – Κατά τη μεταφορά από τη 
θέση της έκθεσης προς τη συστηματική κυκλοφορία, μέρος 
της ποσότητας ενός χημικού προϊόντος μπορεί να απομα-
κρυνθεί από τον οργανισμό. Αυτό συμβαίνει συχνά με τις χη-
μικές ουσίες που απορροφώνται από τη γαστρεντερική οδό, 
επειδή αυτές περνούν πρώτα διά μέσου των κυττάρων του 
γαστρεντερικού βλεννογόνου, του ήπατος και του πνεύμονα, 
προτού να φθάσουν στον υπόλοιπο οργανισμό μέσω της συ-
στηματικής κυκλοφορίας. Ο γαστρεντερικός βλεννογόνος και 
το ήπαρ μπορούν να απομακρύνουν ένα σημαντικό κλάσμα 
της τοξικής ουσίας, καθώς αυτή διέρχεται διά μέσου αυτών 
των ιστών. Η προσυστημική απομάκρυνση (ή απομάκρυνση 
πρώτης διόδου) ελαττώνει κατά κανόνα τις τοξικές επιδρά-
σεις των χημικών ουσιών που φθάνουν στις θέσεις–στόχους 
τους μέσω της συστηματικής κυκλοφορίας, αλλά μπορεί να 
επιτείνει τη βλάβη στον βλεννογόνο του πεπτικού, στο ήπαρ 

ΕΙΚΟΝΑ 3-2 Η διαδικασία μεταφοράς τοξικών προϊόντων 
είναι το πρώτο στάδιο προς την ανάπτυξη τοξικότητας. Η με-
ταφορά, δηλαδή η μετακίνηση τής τοξικής ουσίας από τη θέση έκ-
θεσης προς τη θέση δράσης της σε ενεργό μορφή, ευνοείται από 
τις διεργασίες που αναφέρονται στα αριστερά και παρεμποδίζεται 
από τις ενέργειες στα δεξιά.
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τικής μεμβράνης – Εξειδικευμένοι δίαυλοι ιόντων και μεμ-
βρανικοί μεταφορείς συμβάλλουν στη μεταφορά τοξικών 
προϊόντων προς ενδοκυττάριους στόχους. Η Na+,K+-ATPάση, 
οι τασεοελεγχόμενοι δίαυλοι Ca2+, η πρόσληψη διά μέσου με-
ταφορέων, η ενδοκυττάρωση και η ανακύκλωση μεμβρανών 
διευκολύνουν την είσοδο τοξικών ουσιών σε συγκεκριμένα 
κύτταρα, γεγονός που καθιστά τα κύτταρα αυτά στόχους. Σε 
ορισμένα κύτταρα, επίσης, πραγματοποιείται ενδοκυττάρωση 
ορισμένων συμπλόκων τοξικών ουσιών με πρωτεΐνες.
Συσσώρευση σε κυτταρικά οργανίδια – Τα αμφίφιλα ξενο-
βιοτικά, που διαθέτουν μια αμινομάδα που μπορεί να πρω-
τονιωθεί και έχουν λιπόφιλο χαρακτήρα, συσσωρεύονται στα 
λυσοσωμάτια και στα μιτοχόνδρια. Η λυσοσωματική συσσώ-
ρευση πραγματοποιείται μέσω οξεοβασικής παγίδευσης (pH 
trapping): Η αμίνη διαχέεται προς το όξινο εσωτερικό του 
οργανιδίου, όπου πρωτονιώνεται, με αποτέλεσμα να μην μπο-
ρεί να διαφύγει, απομειώνοντας έτσι την αποσύνθεση των 
φωσφολιπιδίων. Η μιτοχονδριακή συσσώρευση επιτελείται 
ηλεκτροφορητικά: Η αμίνη πρωτονιώνεται στον διαμεμβρανι-
κό χώρο και, κατόπιν, «αναρροφάται» προς το μιτοχονδριακό 
στρώμα λόγω του ισχυρού αρνητικού δυναμικού ( –220 mV), 
όπου εκεί μπορεί να απομειώσει τη β-οξείδωση και την οξει-
δωτική φωσφορυλίωση.
Αναστρέψιμη ενδοκυττάρια δέσμευση – Χημικές ουσίες, 
όπως τα οργανικά και τα ανόργανα κατιόντα και οι πολυ-
κυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, συσσωρεύονται στα 
κύτταρα που περιέχουν μελανίνη δεσμευόμενες σε αυτήν.

Μηχανισμοί που παρεμποδίζουν στην κατανομή προς 
τον στόχο
Δέσμευση σε πρωτεΐνες του πλάσματος – Τα περισσότερα ξε-
νοβιοτικά πρέπει να αποσυνδεθούν από κάποια πρωτεΐνη για 
να εγκαταλείψουν την κυκλοφορία του αίματος και να εισέλ-
θουν στα κύτταρα. Συνεπώς, η ισχυρή δέσμευση σε πρωτεΐνες 
του πλάσματος καθυστερεί και παρατείνει τις επιδράσεις και 
την απομάκρυνση των τοξικών προϊόντων.
Εξειδικευμένοι φραγμοί – Τα τριχοειδή του εγκεφάλου δεν 
διαθέτουν θυρίδες (χάσματα, fenestrae) και συνδέονται μέσω 
εξαιρετικά στενών συνδέσμων, με αποτέλεσμα να αποτρέ-
πεται η είσοδος υδρόφιλων χημικών ουσιών στον εγκέφα-
λο μέσω άλλων οδών πλην της ενεργητικής μεταφοράς. Τα 
σπερματογόνα κύτταρα περιβάλλονται από κύτταρα Sertoli, 
που συνδέονται στενά για να σχηματίσουν τον αιματο-ορχικό 
φραγμό. Η μεταφορά υδρόφιλων τοξικών ουσιών διά μέσου 
του πλακούντα είναι, επίσης, περιορισμένη. Ωστόσο, κανείς 
από αυτούς τους φραγμούς δεν εμποδίζει αποτελεσματικά τη 
διέλευση των λιπόφιλων ουσιών.
Κατανομή σε θέσεις αποθήκευσης – Ορισμένες χημικές ου-
σίες συσσωρεύονται σε ιστούς (δηλ. σε θέσεις αποθήκευσης), 
όπου δεν ασκούν σημαντική επίδραση. Στην περίπτωση αυτή, 
η ποσότητα των τοξικών ουσιών, που είναι διαθέσιμη για να 
επιδράσει στις θέσεις–στόχους, μειώνεται σημαντικά.
Σύνδεση με ενδοκυττάριες πρωτεΐνες δέσμευσης – Η δέσμευ-
ση σε ενδοκυττάριες θέσεις που δεν αποτελούν στόχο τοξικής 
επίδρασης, όπως οι μεταλλοθειονεΐνες, ελαττώνει προσωρινά 
τη συγκέντρωση των τοξικών ουσιών στη θέση–στόχο.
Αποβολή από τα κύτταρα – Τα ενδοκυττάρια τοξικά προϊόντα 
μπορούν να μεταφερθούν ξανά στον εξωκυττάριο χώρο. Η 
ομάδα μεμβρανικών μεταφορέων εξαρτώμενων από την ATP, 

γνωστή με το όνομα πρωτεΐνες αντίστασης στην πολυφαρ-
μακία [multidrug-resistance (MDR) proteins], εξαναγκάζει 
χημικές ουσίες να εξέλθουν από τα κύτταρα.

Απέκκριση έναντι επαναπορρόφησης
Απέκκριση – Απέκκριση ονομάζεται η απομάκρυνση των ξε-
νοβιοτικών από το αίμα και η επαναφορά τους στο εξωτερικό 
περιβάλλον. Η απέκκριση είναι ένας φυσικός μηχανισμός, σε 
αντίθεση με τη βιομετατροπή που αποτελεί χημικό μηχανισμό 
εξάλειψης της τοξικής ουσίας.

Η οδός και η ταχύτητα της απέκκρισης εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τις φυσικοχημικές ιδιότητες της τοξικής 
ουσίας. Τα βασικά όργανα της απέκκρισης (οι νεφροί και το 
ήπαρ) απομακρύνουν αποτελεσματικά τις έντονα υδρόφιλες 
ουσίες, όπως οργανικά οξέα και βάσεις.

Δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί απομάκρυνσης 
των μη πτητικών, έντονα λιπόφιλων χημικών ουσιών. Εάν είναι 
ανθεκτικές στη βιομετατροπή, αυτές οι ουσίες απομακρύνο-
νται πολύ αργά και έχουν την τάση να συσσωρεύονται στον 
οργανισμό μετά από επανειλημμένη έκθεση. Η απομάκρυνση 
τέτοιων χημικών ουσιών πραγματοποιείται μέσω τριών, μάλ-
λον αναποτελεσματικών, οδών: (1) απέκκριση στο μητρικό 
γάλα μέσω του μαζικού αδένα, (2) απέκκριση στη χολή και 
(3) απέκκριση από το αίμα προς τον εντερικό αυλό. Τα πτη-
τικά, μη αντιδρώντα τοξικά προϊόντα, όπως τα αέρια και τα 
πτητικά υγρά, διαχέονται από τα πνευμονικά τριχοειδή προς 
τις κυψελίδες και απομακρύνονται με την εκπνοή.
Επαναπορρόφηση – Τα τοξικά προϊόντα που εισέρχονται 
στα νεφρικά σωληνάρια μπορούν να διαχυθούν και πάλι προς 
τα περισωληναριακά τριχοειδή διά μέσου των σωληναριακών 
κυττάρων. Αυτή η σωληναριακή επαναπορρόφηση υγρών αυ-
ξάνει την ενδοσωληναριακή συγκέντρωση αλλά και τον χρόνο 
παραμονής της χημικής ουσίας, επιβραδύνοντας τη ροή των 
ούρων. Η επαναπορρόφηση μέσω διάχυσης εξαρτάται από τη 
λιποδιαλυτότητα της χημικής ουσίας και είναι αντιστρόφως 
ανάλογη του βαθμού ιονισμού, καθώς το μη ιονισμένο μόριο 
είναι πιο λιποδιαλυτό. 

Οι τοξικές ουσίες, που μεταφέρονται στον γαστρεντερικό 
σωλήνα είτε μέσω χολικής, γαστρικής και εντερικής απέκκρι-
σης είτε μέσω έκκρισης από τους σιελογόνους αδένες και το 
εξωκρινές πάγκρεας, μπορούν να επαναπορροφηθούν μέσω 
διάχυσης διά μέσου του εντερικού βλεννογόνου. Επαναπορ-
ρόφηση των ενώσεων που απεκκρίνονται με τη χολή μπορεί 
να γίνει μόνον εφόσον είναι αρκετά λιπόφιλες ή εάν μετατρέ-
πονται σε μια πιο λιποδιαλυτή μορφή στον εντερικό αυλό. 

Τοξικοποίηση έναντι αποτοξικοποίησης
Τοξικοποίηση – Η βιομετατροπή προς επιβλαβή προϊόντα 
ονομάζεται τοξικοποίηση (toxication) ή μεταβολική ενεργο-
ποίηση1. Σε ορισμένα ξενοβιοτικά, η τοξικοποίηση προσδί-
δει φυσικοχημικές ιδιότητες, που τροποποιούν δυσμενώς το 
μικροπεριβάλλον κάποιων βιολογικών διεργασιών ή δομών. 
Σε κάποιες περιπτώσεις, οι χημικές ουσίες αποκτούν μέσω 
της βιομετατροπής νέα δομικά χαρακτηριστικά και νέα αντι-
δραστικότητα, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματικότε-
ρη αλληλεπίδραση με συγκεκριμένους υποδοχείς ή ένζυμα. 
Πιο συχνά, η τοξίκωση καθιστά τα ξενοβιοτικά (και, ενίοτε, 

1 ΣτΕ: Ο όρος toxication απαντάται και ως toxification, ενώ ο όρος 
intoxication αντιστοιχεί σε δηλητηρίαση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-2 Παράγοντες που παρεμποδίζουν τη μιτοχονδριακή σύνθεση ATP1. 

1. Γλυκόλυση (κρίσιμη στους νευρώνες): υπογλυκαιμία, ιωδο-οξικό, και NO+ στην GAPDH.
2. Γλυκονεογένεση (κρίσιμη στα κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων): παράγοντες που εξαντλούν το συνένζυμο Α (βλ. παρακάτω).
3. Οξείδωση λιπαρών οξέων (κρίσιμη στο μυοκάρδιο: υπογλυκίνη, 4-πεντενοϊκό οξύ.
4. Πυροσταφυλική αφυδρογονάση: αρσενικώδες, DCVC, p-βενζοκινόνη.
5. Κύκλος κιτρικού οξέος.
 (α) Ακονιτάση: φθορο-οξικό, ONOO–. 
 (β) Ισοκιτρική αφυδρογονάση: DCVC.
 (γ) Ηλεκτρική αφυδρογονάση: μηλονικό, DCVC, PCBD-cys, 2-βρωμοϋδροκινόνη, μυκητιοκτόνα cis-κροτωναλίδης.
6. Παράγοντες εξάντλησης TPP (αναστολή της εξαρτώμενης από TPP PDH και α-KGDH): αιθανόλη.
7. Παράγοντες εξάντλησης συνενζύμου Α: 4-(διμεθυλαμινο)φαινόλη, p-βενζοκινόνη.
8. Παράγοντες εξάντλησης NADH.
 (α) Βλ. ομάδα A.V.I. στον Πίνακα 3.3.
 (β) Ενεργοποιητές της πολυ(ADP-ριβόζη)-πολυμεράσης, MNNG, υπεροξείδιο του υδρογόνου, ONOO–. 

B. Αναστολείς της μεταφοράς ηλεκτρονίων που δρουν στην/ως
1. Αναστολείς συμπλεγμάτων μεταφοράς ηλεκτρονίων.
 (α) Αναγωγάση NADH –συνενζύμου Q (σύμπλεγμα Ι): ροτενόνη, αμυτάλη, MPP, paraquat.
 (β) Αναγωγάση κυτοχρώματος Q–κυτοχρώματος c (σύμπλεγμα ΙΙΙ): αντιμυκίνη Α, μυξοθειαζόλη.
 (γ) Οξειδάση κυτοχρώματος (σύμπλεγμα IV): κυάνιο, υδρόθειο, αζίδιο, φορμικό, NO, φωσφίνη (PH3). 
 (δ) Αναστολείς σε πολλαπλούς στόχους: δινιτροανιλινικά και διφαινυλαιθερικά ζιζανιοκτόνα, ONOO–. 
2. Δέκτες ηλεκτρονίων: CCl4, δοξορουβικίνη, μεναδιόνη, MPP.

Γ. Αναστολείς της παροχής οξυγόνου στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων
1. Χημικές ουσίες που προκαλούν αναπνευστική παράλυση: κατασταλτικά του ΚΝΣ (π.χ. οπιοειδή), σπασμωδικά.
2. Χημικές ουσίες που παρεμποδίζουν την ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες: CO2, NO3, φωσγένιο, υπερφθοροϊσοβουτένιο.
3.  Χημικές ουσίες που αναστέλλουν την οξυγόνωση της αιμοσφαιρίνης: μονοξείδιο του άνθρακα, χημικές ουσίες που παράγουν 

μεθαιμοσφαιρίνη.
4. Χημικές ουσίες που προκαλούν ισχαιμία: αλκαλοειδή ερυσιβώδους ολύρας, κοκαΐνη.

1. Συνθετάση ATP: ολιγομυκίνη, κυεξατίνη, DDT, χλωροδεκόνη.
2. Πρωτεΐνη μετατόπισης νουκλεοτιδίων αδενίνης: ατρακτυλοσίδη, DDT, ελεύθερα λιπαρά οξέα, λυσοφωσφολιπίδια.
3. Μεταφορέας φωσφορικού: N-αιθυλομαλεϊμίδη, μερσαλύλη, p-βενζοκινόνη.
4. Χημικές ουσίες που εξουδετερώνουν το δυναμικό της μιτοχονδριακής μεμβράνης (αποζεύκτες).
 (α)  Κατιοντοφόρα: πενταχλωροφαινόλη, δινιτροφαινολικά, βενζονιτριλικά, θειαδιαζολικά ζιζανιοκτόνα, σαλικυλικό, αμιωδαρόνη, περεξιλίνη, 

βαλινομυκίνη, γραμισιδίνη, καλσιμυκίνη (Α23187).
 (β) Χημικές ουσίες που αυξάνουν τη διαπερατότητα της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης: PCBD-cys, χλωροδεκόνη.

1. Αντιικά φάρμακα: ζιδοβουδίνη, ζαλσιταβίνη, διδανοσίνη, φιαλουριδίνη.
2. Χλωραμφαινικόλη (σε υπερδοσολογία).
3. Αιθανόλη (μετά από χρόνια κατανάλωση).

Οι τελικές θέσεις δράσης των παραγόντων αυτών φαίνονται στην Εικόνα 3-8. DCVC = διχλωροβινυλοκυστεΐνη, GAPDH = αφυδρογονάση της 3-φωσφορικής γλυκεραλδεΰδης, 
α-KGDH = α-κετογλουταρική αφυδρογονάση, MNNG = N-μεθυλο-Ν΄-νιτρο-Ν-νιτρωδογουανιδίνη, MPP = 1-μεθυλο-4-φαινυλοπυριδίνιο, PCBD-cys = πενταχλωροβουταδιενυλο-
κυστεΐνη, PDH = πυροσταφυλική αφυδρογονάση, TPP = πυροφωσφορική θειαμίνη.

της πλασματικής μεμβράνης, προκαλώντας αύξηση του 
Ca2+ στο κυτταρόπλασμα. Με την εισροή του Ca2+ στα 
μιτοχόνδρια, ελαττώνεται το διαμεμβρανικό δυναμικό του 
μιτοχονδρίου, παρεμποδίζοντας τη συνθετάση της ATP.

2. Η ενδοκυττάρια υπερασβεστίωση επιταχύνει την παρα-
γωγή ROS και RNS, τα οποία αδρανοποιούν οξειδωτικά 
την αντλία Ca2+, επιτείνοντας την υπερασβεστίωση.

3. Οι ROS και RNS μπορούν, επίσης, να εξαντλήσουν τα απο-
θέματα ATP. Το NO είναι αναστρέψιμος αναστολέας της 
οξειδάσης του κυτοχρώματος, το NO+ (κατιόν νιτρωδονί-
ου, προϊόν του NO) αδρανοποιεί την αφυδρογονάση της 
3-φωσφορικής γλυκεραλδεΰδης και εμποδίζει τη γλυκόλυ-
ση, ενώ το ONOO – αδρανοποιεί μη αναστρέψιμα πολλά 
συστατικά μόρια της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων, 
με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η σύνθεση ATP από το 
κύτταρο.

4. Επιπλέον, το ONOO – μπορεί να προκαλέσει θραύσεις της 
μονής έλικας του DNA, οπότε και ενεργοποιείται η πολυ-
μεράση της πολυ-αδενοφωσφορικής-ριβόζης (poly-ADP-
ribose polymerase – PARP). Ως μέρος της διαδικασίας επι-

διόρθωσης, η ενεργοποιημένη PARP μεταφέρει πολλαπλές 
ομάδες ADP-ριβόζης από το NAD+ σε πυρηνικές πρωτεΐνες 
και στην ίδια την PARP. Καθώς η κατανάλωση του NAD+ 
εμποδίζει σε σημαντικό βαθμό τη σύνθεση της ATP (βλ. 
Εικόνα 3-8) και η επανασύνθεση του NAD+ καταναλώνει 
ATP, η βλάβη του DNA από το ONOO – συνεπάγεται με-
γάλο έλλειμμα ενέργειας για το κύτταρο.

και η δυσμενέστερη έκβαση: Νέκρωση – Η μιτοχονδριακή 
πρόσληψη Ca2+, η μείωση της διαφοράς δυναμικού εκατέρω-
θεν της μιτοχονδριακής μεμβράνης, η παραγωγή ROS και 
RNS, η εξάντληση της ATP και οι συνέπειες των πρωτογε-
νών μεταβολικών διαταραχών (π.χ. συσσώρευση ανόργανων 
φωσφορικών ιόντων, ελεύθερων λιπαρών οξέων και λυσοφω-
σφατιδίων) ενέχονται όλες στην απότομη αύξηση της δια-
περατότητας της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης, η 
οποία ονομάζεται μετάπτωση μιτοχονδριακής διαπερατότητας 
(mitochondrial permeability transition – MPT). Πιστεύεται 
ότι η MPT οφείλεται στο άνοιγμα ενός πρωτεϊνικού πόρου 
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που διαπερνά και τις δύο μεμβράνες και επιτρέπει τη διέλευση 
διαλυτών ουσιών μεγέθους μέχρι και 1.500 Da. Το άνοιγμά του 
επιτρέπει την ελεύθερη εισροή πρωτονίων στο μιτοχονδριακό 
στρώμα, με αποτέλεσμα την ταχεία και πλήρη εξουδετέρωση 
του διαμεμβρανικού δυναμικού, τη διακοπή της σύνθεσης της 
ATP και την ωσμωτική εισροή νερού, η οποία προκαλεί οίδη-
μα του μιτοχονδρίου. Το Ca2+, που βρίσκεται συσσωρευμένο 
στο στρώμα, εκρέει διά μέσου του πόρου και πλημμυρίζει το 
κυτταρόπλασμα. Αυτά τα μιτοχόνδρια όχι μόνο δεν συνθέτουν 
ATP, αλλά καταναλώνουν και τις εναπομένουσες ποσότητες, 
επειδή η εκπόλωση της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβρά-
νης αναγκάζει τη συνθετάση της ATP να λειτουργεί κατά την 
αντίστροφη φορά, ως ATPάση, υδρολύοντας την ATP. Η γλυ-
κόλυση ενδέχεται να μειωθεί λόγω ανεπαρκούς παροχής ATP 
προς τα γλυκολυτικά ένζυμα που τη χρειάζονται (εξωκινάση 
και φωσφοφρουκτοκινάση). Εάν η μεταβολική διαταραχή που 
επιφέρει η τοξική ουσία (όπως αυτές που αναφέρονται στους 
Πίνακες 3-2 και 3-3) είναι τόσο εκτεταμένη, ώστε να προκαλεί 
MPT στα περισσότερα ή σε όλα τα μιτοχόνδρια, ακολουθεί 
πλήρης βιοενεργητική κατάρρευση στο κύτταρο, με αποτέλε-
σμα να εξαντληθεί η κυτταρική ATP και η τελική έκβαση είναι 
η λύση ή η νέκρωση του κυττάρου (βλ. Εικόνα 3-9).

– Οι 
χημικές ουσίες, που επηρεάζουν δυσμενώς τον ενεργειακό 
μεταβολισμό του κυττάρου, την ομοιοστασία του Ca2+ και την 
οξειδοαναγωγική ισορροπία και που προκαλούν τελικά νέ-
κρωση, επίσης μπορούν να οδηγήσουν σε απόπτωση. Σε αντί-
θεση με τα νεκρωτικά κύτταρα, που διογκώνονται και λύονται, 
τα αποπτωτικά κύτταρα συρρικνώνονται, το πυρηνικό και 
κυτταροπλασματικό υλικό τους συμπυκνώνεται και, τελικά, 
διασπώνται σε θραύσματα που περικλείονται σε μεμβράνες 
(αποπτωτικά σωμάτια), τα οποία φαγοκυτταρώνονται. 

Σε αντίθεση με την τυχαία διαδοχή των πολλαπλών με-
ταβολικών βλαβών που υφίσταται το κύτταρο στην πορεία 
προς τη νέκρωση, οι διαδικασίες της απόπτωσης είναι ορ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-3 Παράγοντες που προκαλούν παρατεταμένη αύξηση του κυτταροπλασματικού Ca2+. 

2+ στο κυτταρόπλασμα
Ι. Μέσω διαύλων ελεγχόμενων από προσδέματα στους νευρώνες.
 1. Αγωνιστές υποδοχέων γλουταμινικού («διεγερτικές τοξίνες»): γλουταμινικό, καϊνικό, δομοϊκό.
 2. Αγωνιστές υποδοχέα TRPV1 (υποδοχέας καψαϊκίνης): καψαϊκίνη, ρεσινιφερατοξίνη.
ΙΙ. Μέσω τασεοελεγχόμενων διαύλων: μαϊτοτοξίνη (;), HO . 
III.  Μέσω «νεοσχηματιζόμενων πόρων»: μαϊτοτοξίνη, αμφοτερικίνη Β, χλωροδεκόνη, μεθυλυδράργυρος, αλκυλοκασσιτερικές ενώσεις.
IV. Διά μέσου της αποδιοργανωμένης κυτταρικής μεμβράνης.
 1. Απορρυπαντικά: εξωγενή απορρυπαντικά, λυσοφωσφολιπίδια, ελεύθερα λιπαρά οξέα.
 2. Υδρολυτικά ένζυμα: φωσφολιπάσες σε δηλητήρια φιδιών, ενδογενής φωσφολιπάση Α2. 
 3. Λιπιδικά υπεροξειδωτικά: τετραχλωράνθρακας.
 4.  Τοξίνες του κυτταροσκελετού (μέσω επαγωγής σχηματισμού προεκβολών στη μεμβράνη): κυτοχαλασίνες, φαλλοϊδίνη.
V. Από τα μιτοχόνδρια.
 1.  Οξειδωτικά του ενδομιτοχονδριακού NADH: αλλοξάνη, t-BHP, NAPBQI, διβικίνη, υδροϋπεροξείδια λιπαρών οξέων, μεναδιόνη, MPP.
 2. Άλλα: οξείδιο φαινυλαρσίνης, γλοιοτοξίνη, NO, ONOO–. 
VI. Από το ενδοπλασματικό δίκτυο.
 1. Ενεργοποιητές υποδοχέα IP3: γ-HCH (λινδάνη), IP3 παραγόμενη κατά την «τοξικότητα λόγω (υπερ)διέγερσης».
 2.  Ενεργοποιητές υποδοχέα ρυανοδίνης: δ-HCH.

2+ 2+

ή/και στο ενδοπλασματικό δίκτυο)
Ι. Ομοιοπολικά συνδεόμενες: ακεταμινοφαίνη, βρωμοβενζόλιο, CCl4, χλωροφόρμιο, DCE.
ΙΙ.  Οξειδωτικά θειολών: κυσταμίνη (σχηματισμός μικτών δισουλφιδίων), διαμίδιο, t-BHP, O2

–, παραγωγοί HOOH (π.χ. μεναδιόνη, diquat).
ΙΙΙ. Άλλα: βαναδικά ιόντα, Cd2+. 
IV. Χημικές ουσίες που διαταράσσουν τη μιτοχονδριακή σύνθεση ATP (βλ. Πίνακα 3-3).

Υπόμνημα: DCE = 1,1-διχλωροαιθυλένιο, t-BHP = t-βουτυλυδροϋπεροξείδιο, HCH = εξαχλωροκυκλοεξάνιο, MPP = 1-μεθυλο-4-φαινυλοπυριδίνιο, NAPBQI = Ν-ακετυλο-p-
βενζοκινονοϊμίνη.
Το ερωτηματικό (;) υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση.

ΕΙΚΟΝΑ 3-9 «Σχεδιάγραμμα λήψης απόφασης» για τη μοίρα 
ενός προσβεβλημένου κυττάρου. Βλέπε το κείμενο για λεπτομέ-
ρειες. MOMP = αύξηση διαπερατότητας εξωτερικής μιτοχονδρια-
κής μεμβράνης, MPT = μετάπτωση μιτοχονδριακής διαπερατότη-
τας, Puma = ρυθμιστής απόπτωσης θετικά ελεγχόμενος από την 
p53, RO(N)S = δραστικές μορφές οξυγόνου ή αζώτου.

Μιτοχονδριακή 
προσβολή

Διέγερση υποδοχέων 
θανάτου

Σταθεροποίηση p53 Ενεργοποίηση C-8

Bax, Puma, Noxa Bid

MPT/MOMP
Έκλυση cyt c, Smac, ALF

Σε λίγα 
μιτοχόνδρια

Σε περισσότερα 
μιτοχόνδρια

Σε όλα τα 
μιτοχόνδρια

Αυτοφαγία 
μιτοχονδρίων

Ενεργοποίηση 
κασπασών Εξάντληση ATP

Επιβίωση 
κυττάρου

Απόπτωση Νέκρωση

↑Ca2+↓ATP

↑RO(N)S
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μων αλογόνου από γειτονικά άτομα άνθρακα με ταυτόχρονο 
σχηματισμό ενός διπλού δεσμού. Μια παραλλαγή αυτού του 
τρίτου μηχανισμού είναι η αφυδροαλογόνωση, στην οποία η 
απομάκρυνση ενός ατόμου αλογόνου και ενός ατόμου υδρο-
γόνου από γειτονικά άτομα άνθρακα οδηγεί στον σχηματισμό 
διπλού δεσμού μεταξύ ανθράκων. 

Οξείδωση
Αλκοολική αφυδρογονάση – Η ADH είναι ένζυμο του κυτ-
ταροπλάσματος που απαντά σε διάφορους ιστούς συμπερι-
λαμβανομένου και του ήπατος, όπου υπάρχουν και τα υψη-
λότερα επίπεδά του, στους νεφρούς, τους πνεύμονες και τον 
γαστρικό βλεννογόνο. Υπάρχουν πέντε κύριες κατηγορίες 
ADH. Τα ισοένζυμα ADH της κατηγορίας Ι (α-ADH, β-ADH 
και γ-ADH) είναι υπεύθυνα για την οξείδωση της αιθανόλης 
και άλλων μικρών αλειφατικών αλκοολών. Η ADH κατηγο-
ρίας ΙΙ (π-ADH) εκφράζεται πρωτευόντως στο ήπαρ, όπου 
οξειδώνει επιλεκτικά μεγαλύτερες αλειφατικές και αρωμα-
τικές αλκοόλες. Η ADH κατηγορίας ΙΙΙ (χ-ADH) προτιμά 
ως υποστρώματα αλκοόλες μακράς αλύσου (από πεντανόλη 
και πάνω) και αρωματικές αλκοόλες. Η ADH κατηγορίας IV 
(σ- ή μ-ADH), η οποία δεν εκφράζεται στο ήπαρ, είναι η πιο 
δραστική από τις ADH μέσης αλύσου σε ό,τι αφορά στην 
οξείδωση της ρετινόλης. Στην ADH κατηγορίας V δεν απο-
δίδονται χαρακτηριστικά υποστρώματα.

Αλδεϋδική αφυδρογονάση – Η αλδεϋδική αφυδρογονάση 
(aldehyde dehydrogenase – ALDH) οξειδώνει αλδεΰδες προς 
καρβοξυλικά οξέα, χρησιμοποιώντας το NAD+ ως συμπαράγο-
ντα. Τα ένζυμα αυτά έχουν, επίσης, δραστικότητα εστεράσης. 
Οι 19 ταυτοποιημένες ALDH διαφέρουν ως προς την πρω-
τοταγή ακολουθία των αμινοξέων τους και την τεταρτοταγή 
τους δομή. Σε αντίθεση με την ALDH1A1 και την ALDH2, οι 
οποίες ανάγουν αποκλειστικά το NAD+, η ALDH3A1 ανάγει 
τόσο το NAD+ όσο και το NADP+. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6-1, η ALDH2 είναι ένα μι-
τοχονδριακό ένζυμο, το οποίο είναι κυρίως υπεύθυνο για την 
οξείδωση απλών αλδεϋδών, όπως η ακεταλδεΰδη, λόγω της 
υψηλής του συγγένειας προς αυτές. Γενετικά καθοριζόμενες 
ανεπάρκειες άλλων ALDH, επηρεάζουν αρνητικά τον μετα-
βολισμό άλλων αλδεϋδών.
Διυδροδιολική αφυδρογονάση – Η υπεροικογένεια των 
AKR περιλαμβάνει αρκετούς τύπους διυδροδιολικών αφυ-
δρογονασών, οι οποίες είναι κυτταροπλασματικές NADPH-
εξαρτώμενες οξειδοαναγωγάσες που οξειδώνουν διάφορους 
πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες προς δυνη-
τικά τοξικούς μεταβολίτες.
Μολυβδαινικές υδροξυλάσες – Δύο κύριες μολυβδαινικές 
υδροξυλάσες ή μολυβδοένζυμα συμμετέχουν στη βιομετατρο-
πή των ξενοβιοτικών: η αλδεϋδική οξειδάση και η ξανθινική 

ΕΙΚΟΝΑ 6-1 Οξείδωση της αιθανόλης προς ακεταλδεΰδη από την αλκοολική αφυδρογονάση (ADH), το κυτόχρωμα Ρ450 (CYP2E1) και 
την καταλάση. Σημειώστε ότι για την οξείδωση της αιθανόλης προς οξικό οξύ συμμετέχουν πολλά οργανίδια.

Μικροσωμάτια

Μιτοχόνδρια

Καταλάση

Οξικό οξύ

Αιθανόλη
Ακεταλδεΰδη

Υπεροξεισωμάτια

Διαλυτό 
κυτταρόπλασμα
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οξειδοαναγωγάση [γνωστή και ως οξειδάση της ξανθίνης 
(xanthine oxidase – ΧΟ)]. Ένα τρίτο μολυβδοένζυμο, η οξει-
δάση των θειωδών, οξειδώνει τη θειώδη ρίζα –έναν ερεθιστικό 
αέριο ρυπαντή– προς θειική, η οποία είναι σχετικά αβλαβής. 
Και τα τρία μολυβδοένζυμα είναι φλαβοπρωτεϊνικά ένζυμα. 
Κατά την οξείδωση των υποστρωμάτων τους, η αλδεϋδική 
οξειδάση και η ΧΟ ανάγονται και στη συνέχεια επανοξειδώνο-
νται από μοριακό οξυγόνο. Το οξυγόνο, το οποίο ενσωματώ-
νεται στο ξενοβιοτικό, προέρχεται από το νερό μάλλον παρά 
από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο, γεγονός που διαφοροποιεί τις 
οξειδάσες από τις οξυγονάσες. Ξενοβιοτικά, τα οποία είναι 
καλά υποστρώματα για τα μολυβδοένζυμα, συνήθως είναι 
κακά υποστρώματα για το κυτόχρωμα Ρ450 και το αντίθε-
το.
Ξανθινική οξειδοαναγωγάση – Η ξανθινική αφυδρογονάση 
(xanthine dehydrogenase – XD) και η ΧΟ είναι δύο μορφές 
του ίδιου ενζύμου που διαφέρουν ως προς τον αποδέκτη του 
ηλεκτρονίου που χρησιμοποιείται στο τελικό στάδιο της κα-
τάλυσης. Στην περίπτωση της XD, ο τελικός αποδέκτης είναι 
το NAD+, ενώ στην περίπτωση της ΧΟ το οξυγόνο. Η XD 
μετατρέπεται στην ΧΟ με οξείδωση των υπολειμμάτων κυ-
στεΐνης ή/και με πρωτεολυτική διάσπαση. Η μετατροπή της 
XD σε ΧΟ in vivo μπορεί να είναι σημαντική για τη βλάβη που 
προκαλείται από ισχαιμία–επαναιμάτωση, την ιστική βλάβη 
που οφείλεται σε λιποπολυσακχαρίτες και την ηπατοτοξικό-
τητα που επάγεται από τις αλκοόλες. Η ΧΟ συμμετέχει στο 
οξειδωτικό στρες και τη λιπιδική υπεροξείδωση, γιατί η δρα-
στικότητα οξειδάσης της ΧΟ περιλαμβάνει την αναγωγή του 
μοριακού οξυγόνου που μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό 
δραστικών μορφών οξυγόνου.

Η αλλοπουρινόλη και άλλοι αναστολείς της ξανθινικής 
οξειδοαναγωγάσης βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης 
για τη θεραπεία διάφορων τύπων ισχαιμίας–επαναιμάτωσης 
και αγγειακής βλάβης, στους οποίους φαίνεται να μεσολαβεί, 
σε έναν βαθμό τουλάχιστον, η ξανθινική οξειδοαναγωγάση.
Αλδεϋδική οξειδάση – Το μολυβδοένζυμο αλδεϋδική οξειδά-
ση υφίσταται μόνο στη μορφή της οξειδάσης. Η κυτταροπλα-
σματική αλδεϋδική οξειδάση μεταφέρει ηλεκτρόνια στο μορι-
ακό οξυγόνο, γεγονός το οποίο μπορεί να παράγει δραστικές 
μορφές οξυγόνου και να προκαλέσει λιπιδική υπεροξείδωση. 
Η αλδεϋδική οξειδάση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον 
καταβολισμό των βιογενών αμινών και των κατεχολαμινών.
Μονοαμινοοξειδάση – Οι μονοαμινοοξειδάσες (monoamino-
oxidases – MAO) εμπλέκονται στην οξειδωτική απαμίνωση 
των πρωτοταγών, δευτεροταγών και τριτοταγών αμινών, πε-
ριλαμβανόμενης της σεροτονίνης και ενός αριθμού ξενοβιο-
τικών. Η οξειδωτική απαμίνωση μιας πρωτοταγούς αμίνης 
παράγει αμμωνία και μια αλδεΰδη, ενώ η οξειδωτική απα-
μίνωση μιας δευτεροταγούς αμίνης παράγει μια πρωτοταγή 
αμίνη και μια αλδεΰδη. Οι αλδεΰδες που οξειδώνονται από 
τη ΜΑΟ, οξειδώνονται συνήθως περαιτέρω από άλλα ένζυμα 
προς τα αντίστοιχα καρβοξυλικά οξέα. Η ΜΑΟ εντοπίζεται 
σε ολόκληρο τον εγκέφαλο και στην εξωτερική μεμβράνη των 
μιτοχονδρίων στο ήπαρ, στους νεφρούς, στο έντερο και στα 
αιμοπετάλια.

Το υπόστρωμα οξειδώνεται από τη ΜΑΟ, η οποία με τη 
σειρά της ανάγεται χρησιμοποιώντας το FAD. Το οξυγόνο που 
ενσωματώνεται στο υπόστρωμα προέρχεται από το νερό και όχι 
από μοριακό οξυγόνο. Ο καταλυτικός κύκλος ολοκληρώνεται 
με την επανοξείδωση του ανηγμένου ενζύμου (FADH2→FAD) 

από το οξυγόνο και την παραγωγή υπεροξειδίου του υδρο-
γόνου.

Η ευαίσθητη στο ημικαρβαζίδιο αμινική οξειδάση 
(semicarbazide-sensitive aminooxidase – SSAO) είναι ένα 
ένζυμο που περιέχει χαλκό και καταλύει βασικά την ίδια αντί-
δραση με τη ΜΑΟ. Διακρίνεται από τη ΜΑΟ από την ευαι-
σθησία της σε αναστολείς και την παρουσία της στο πλάσμα 
και σε διάφορες κυτταρικές επιφάνειες, ενώ η ΜΑΟ βρίσκεται 
στα μιτοχόνδρια.
Συνοξείδωση εξαρτώμενη από την υπεροξειδάση – Η οξει-
δωτική βιομετατροπή των ξενοβιοτικών από τις υπεροξειδάσες 
συζευγνύει την αναγωγή του υπεροξειδίου του υδρογόνου και 
των λιπιδικών υπεροξειδίων με την οξείδωση άλλων υποστρω-
μάτων μέσω μιας διεργασίας γνωστής ως συνοξείδωση (co-
oxidation). Μια σημαντική υπεροξειδάση είναι η συνθετάση 
της προσταγλανδίνης Η (prostaglandin-H-synthetase – PHS), 
η οποία διαθέτει δυο καταλυτικές δραστικότητες: μια δραστι-
κότητα κυκλοοξυγονάσης που μετατρέπει το αραχιδονικό οξύ 
σε προσταγλανδίνες και μια υπεροξειδάσης που μετατρέπει 
το υδροϋπεροξείδιο στην αντίστοιχη αλκοόλη PGH2. Η PHS 
έχει δύο μορφές (PHS1 και PHS2) που είναι πιο γνωστές ως 
οι δύο τύποι της κυκλοοξυγονάσης, COX1 και COX2. Οι PHS 
υπεροξειδάσες είναι σημαντικές για την ενεργοποίηση των 
ξενοβιοτικών προς τοξικούς ή καρκινογόνους μεταβολίτες, 
ιδιαιτέρως στους εξωηπατικούς ιστούς που περιέχουν χαμηλά 
επίπεδα κυτοχρώματος Ρ450. Η οξείδωση των ξενοβιοτικών 
από τις υπεροξειδάσες περιλαμβάνει την άμεση μεταφορά 
του υπεροξειδικού οξυγόνου στο ξενοβιοτικό, όπως φαίνεται 
στην Εικόνα 6-2 για τη μετατροπή του υποστρώματος Χ στο 
προϊόν ΧΟ. 

Τα ξενοβιοτικά που λειτουργούν ως δότες ηλεκτρονίων, 
όπως οι αμίνες και οι φαινόλες, μπορούν επίσης να οξειδωθούν 
προς ελεύθερες ρίζες κατά την αναγωγή ενός υδροϋπερο-
ξειδίου από τις υπεροξειδάσες. Σε αυτήν την περίπτωση, το 
υδροϋ περοξείδιο εξακολουθεί να μετατρέπεται στην αντίστοι-
χη αλκοόλη, αλλά το υπεροξειδικό οξυγόνο ανάγεται σε νερό 
αντί να ενσωματωθεί στο ξενοβιοτικό. Για κάθε μόριο υδροϋ-
περοξειδίου που ανάγεται (από δύο ηλεκτρόνια), μπορούν 
να οξειδωθούν δύο μόρια του ξενοβιοτικού (ένα από κάθε 
ηλεκτρόνιο). Πολλοί από τους μεταβολίτες που παράγονται με 
αυτόν τον τρόπο είναι δραστικά ηλεκτρονιόφιλα και μπορούν 
να προκαλέσουν ιστική βλάβη.

Η PHS2 μπορεί να παίξει δύο τουλάχιστον διακριτούς ρό-
λους στον σχηματισμό όγκων: μπορεί να μετατρέψει ορισμένα 
ξενοβιοτικά σε μεταβολίτες που αντιδρούν με το DNA και 
μπορεί να προκαλέσει την έναρξη του σχηματισμού του όγκου 
και μπορεί να προάγει την επακόλουθη αύξηση του όγκου, 
ενδεχομένως μέσω παραγωγής εικοσανοειδών που προάγουν 
τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.

Η PHS είναι μοναδική ανάμεσα στις υπεροξειδάσες, γιατί 
μπορεί τόσο να παράγει υδροϋπεροξείδια όσο και να καταλύει 
αντιδράσεις που εξαρτώνται από την υπεροξειδάση, όπως φαί-
νεται στην Εικόνα 6-2. Η βιομετατροπή των ξενοβιοτικών από 
την PHS ρυθμίζεται από τη διαθεσιμότητα του αραχιδονικού 
οξέος, ενώ σε άλλες υπεροξειδάσες, από τη διαθεσιμότητα των 
υδροϋπεροξειδίων που λειτουργούν ως υποστρώματα.
Φλαβινικές μονοοξυγονάσες – Το ήπαρ, οι νεφροί, τα έντερα, 
ο εγκέφαλος και οι πνεύμονες περιέχουν μια ή περισσότε-
ρες μονοοξυγονάσες που περιέχουν FAD (flavin-containing 
monooxygenases – FMO) και που οξειδώνουν τα πυρηνόφιλα 
ετεροάτομα –άζωτο, θείο και φωσφόρο– των διάφορων ξενο-
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νται από ένα μοναδικό γονίδιο, το οποίο περιέχει πολλαπλές 
παραλλαγές του πρώτου εξονίου, η κάθε μία από τις οποίες 
μπορεί να συνδεθεί με ένα κοινό σύνολο εξονίων.

Σουλφούρωση
Πολλά ξενοβιοτικά και ενδογενή υποστρώματα υφίστανται 
σουλφούρωση. Η θειική σύζευξη καταλύεται από τις θειοτραν-
σφεράσες, μια πολυγονιδιακή οικογένεια ενζύμων, και γενικά 
παράγει έναν πολύ υδατοδιαλυτό θειικό εστέρα. Το συνυ-
πόστρωμα για την αντίδραση είναι το 3’-φωσφοαδενοσινο-
5’-φωσφοθειικό (3’-phosphoadenosine-5’-phosphosulfate – 
PAPS· βλ. Εικόνα 6-13).

Η θειική σύζευξη περιλαμβάνει τη μεταφορά σουλφονικής 
(–SO3

–) και όχι θειικής ομάδας (–SO4
–) από το PAPS στο ξενο-

βιοτικό. (Συχνά οι όροι θείωση και θειική σύζευξη χρησιμοποι-
ούνται για την περιγραφή αυτής της διεργασίας, παρά το ότι οι 
όροι σουλφούρωση και σουλφονική σύζευξη είναι περισσότερο 
ενδεδειγμένοι.) Στον Πίνακα 6-4 καταγράφονται παραδείγ-
ματα ξενοβιοτικών και ενδογενών ενώσεων που υφίστανται 
σουλφούρωση χωρίς προηγούμενη βιομετατροπή από οξειδω-
τικά ένζυμα. Ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός ξενοβιοτικών 
θειώνεται, αφού προηγουμένως εισαχθεί ή αποκαλυφθεί μια 
υδροξυλομάδα κατά τη διάρκεια οξειδωτικής ή υδρολυτικής 
βιομετατροπής.

Τα θειικά συζεύγματα των ξενοβιοτικών απεκκρίνονται 
κυρίως στα ούρα. Σουλφατάσες που βρίσκονται στο ενδοπλα-
σματικό δίκτυο και τα λυσοσωμάτια υδρολύουν κυρίως θειικά 
παράγωγα ενδογενών ενώσεων. Κάποια θειικά συζεύγματα 
αποτελούν υποστρώματα για περαιτέρω βιομετατροπή.

Το PAPS συντίθεται με μια διφασική αντίδραση από το 
ανόργανο θειικό ιόν (SO4

2–) και το ΑΤΡ. To θειικό ιόν, που είναι 
απαραίτητο για τη σύνθεση του PAPS, φαίνεται ότι προέρχε-

ται κυρίως από την κυστεΐνη, μέσω μιας πολύπλοκης σειράς 
οξειδωτικών αντιδράσεων. Η χαμηλή ενδοκυττάρια συγκέ-
ντρωση του PAPS (∼75 μΜ, συγκριτικά με ∼350 μΜ UDP-
γλυκουρονικού οξέος και ∼10 mΜ γλουταθειόνης) περιορίζει 
την ικανότητα σουλφούρωσης των ξενοβιοτικών.

Σε όλα τα είδη θηλαστικών που έχουν ελεγχθεί μέχρι σή-
μερα, έχουν ταυτοποιηθεί πολλοί τύποι θειοτρανσφερασών. 
Υπάρχουν δυο κύριες κατηγορίες ενζύμων: μεμβρανικά έν-
ζυμα που βρίσκονται στη συσκευή Golgi και διαλυτά ένζυμα 
που εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα. Οι θειοτρανσφεράσες 
ταξινομούνται σε οικογένειες γονιδίων (SULT1 έως SULT5) 
που έχουν κοινό ένα 45% τουλάχιστον της ακολουθίας των 
αμινοξέων τους και υποδιαιρούνται περαιτέρω σε αρκετές υπο-
οικογένειες. Κάθε οικογένεια φαίνεται ότι ασκεί τη δράση της 
επάνω σε μια ορισμένη λειτουργική ομάδα (δηλ. σε φαινόλες, 
αλκοόλες ή αμίνες). 

Σε γενικές γραμμές, η σουλφούρωση είναι ένας αποτε-
λεσματικός τρόπος ελάττωσης της φαρμακολογικής και το-
ξικολογικής δραστικότητας των ξενοβιοτικών. Εντούτοις, η 
σουλφούρωση διαδραματίζει έναν ρόλο και στην ενεργοποίη-
ση αρωματικών αμινών, μεθυλο-υποκατεστημένων πολυκυκλι-
κών αρωματικών υδρογονανθράκων και της σαφρόλης προς 
καρκινογόνους μεταβολίτες.

Μεθυλίωση
Η μεθυλίωση είναι μια οδός βιομετατροπής μικρότερης σημα-
σίας, που γενικά ελαττώνει την υδατοδιαλυτότητα των ξενο-
βιοτικών και προστατεύει λειτουργικές ομάδες με τις οποίες 
θα μπορούσαν να αντιδράσουν άλλα ένζυμα. Η μεθυλίωση 
μπορεί ακόμη να οδηγήσει σε αυξημένη τοξικότητα. Το συνυ-
πόστρωμα για τη μεθυλίωση είναι η S-αδενοσυλομεθειονίνη 
(S-adenosyl methionine – SAM) (Εικόνα 6-13). Η μεθυλομάδα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6-3 Παραδείγματα ξενοβιοτικών που ενεργοποιούνται από το ανθρώπινο Ρ450.

CYP1A2 CYP2D6 CYP2E1

Ακεταμινοφαίνη
2-ακετυλαμινοφλουορένιο
4-αμινοδιφαινύλιο
2-αμινοφλουορένιο
2-ναφθυλαμίνη
ΝΚΚ
Προϊόντα πυρόλυσης αμινοξέων (DiMeQx, MelQ, MelQx, Glu 
P-2, IQ, PhlP, Trp P-1,Trp P-2
Τακρίνη

ΝΝΚ
CYP2F1
3-μεθυλινδόλιο
Ακεταμινοφαίνη
Βαλπροϊκό οξύ

Ακεταμινοφαίνη
Ακρυλονιτρίλιο
Βενζόλιο
Τετραχλωράνθρακας
Χλωροφόρμιο
Διχλωρομεθάνιο
1,2-διχλωροπροπάνιο
Διβρωμίδιο του 
αιθυλενίου
Διχλωρίδιο του 
αιθυλενίου
Αιθυλοκαρβαμιδικό οξύ
Αλοθάνιο
Ν-νιτρωδοδιμεθυλαμίνη
Στυρόλιο
Τριχλωροαιθυλένιο
Βινυλοχλωρίδιο

CYP1A1 και 1B1

Βενζο[α]πυρένιο και άλλοι πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες

CYP3A4

CYP2A6 και 2A13 Ακεταμινοφαίνη
Αφλατοξίνη Β1 και G1
6-αμινοχρυσένιο
7,8-διυδροδιόλη του βενζο[α]πυρενίου
Κυκλοφωσφαμίδη
Ιφωσφαμίδη
1-νιτροπυρένιο
Στεριγματοκυστίνη
Σενεσιονίνη
Τρις(2,3-διβρωμοπροπυλο) φωσφωρικό

ΝΝΚ και ογκώδεις νιτροζαμίνες
Ν-νιτρωδοδιαιθυλαμίνη
Αφλατοξίνη Β1

CYP2B6

6-αμινοχρυσένιο
Κυκλοφωσφαμίδη
Ιφωσφαμίδη

CYP4B1

Ιπομεανόλη
3-μεθυλινδόλιο
2-αμινοφλουορένιοCYP2C8, 9, 18, 19

Τιενιλικό οξύ
Φαινυτοΐνη
Βαλπροϊκό οξύ

 ΝΝΚ = 4-(μεθυλονιτρωδαμινο)-1-(3-πυριδυλο)-1-βουτανόνη, μια νιτροζαμίνη του καπνού.
Τα δεδομένα έχουν προσαρμοστεί από: Guengerich FP, Shimada T: Oxidation of toxic and carcinogenic chemicals by human cytochrome P-450 enzymes. Chem ResToxicol 4: 391-
407, 1991.
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ΕΙΚΟΝΑ 6-13 Δομές συμπαραγόντων της φάσης ΙΙ της βιομετατροπής. Με γαλάζιο χρώμα χαρακτηρίζεται η αντιδρώσα ή μεταφε-
ρόμενη λειτουργική ομάδα. 

Γλυκουρονιδίωση Θείωση (σουλφούρωση)

Ουρίδυλο-5’-διφωσφο-α-D-γλυκουρονικό οξύ (UDP-GA) 3’-Φωσφοαδενοσινο-5’-φωσφοθειικό οξύ (PAPS)

Ακετυλίωση Μεθυλίωση

Ακετυλοσυνένζυμο Α S-αδενοσυλομεθειονίνη

Σύζευξη με γλουταθειόνη Σύζευξη με αμινοξύ

γ-γλουταμινικό οξύ κυστεΐνη γλυκίνη

Γλυκίνη

Ταυρίνη ΓλουταμίνηΓλουταθειόνη

ΠΙΝΑΚΑΣ 6-4 Παραδείγματα ξενοβιοτικών και ενδογενών ενώσεων που υφίστανται θειική σύζευξη.

Λειτουργική ομάδα Παράδειγμα

Πρωτοταγής αλκοόλη Χλωραμφαινικόλη, αιθανόλη, υδροξυμέθυλο πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, 
πολυαιθυλενογλυκόλες

Δευτεροταγής αλκοόλη Χολικά οξέα, 2-βουτανόλη, χοληστερόλη, δεϋδροεπιανδροστερόνη, δοξαμινόλη

Φαινόλη Ακεταμινοφαίνη, οιστρόνη, αιθινυλοιστραδιόλη, ναφθόλη, πενταχλωροφαινόλη, φαινόλη, πικεναδόλη

Κατεχόλη Ντοπαμίνη, ελλαγικό οξύ, α-μεθυλ-DOPA 

Ν-οξείδιο Μινοξιδίλη

Αλειφατική αμίνη 2-αμινο-3,8-διμεθυλιμιδαζο[4,5,-f ]-κινοξαλίνη (MelQx)1

2-αμινο-3-μεθυλιμιδαζο[4,5,-f ]-κινολίνη (IQ)1

2-κυανοαιθυλο-Ν-υδροξυθειακεταμίδιο, δεσιπραμίνη

Αρωματική αμίνη 2-αμινοναφθαλένιο, ανιλίνη

Αρωματική υδροξυλαμίνη Ν-υδροξυ-2-αμινοναφθαλένιο

Αρωματικό υδροξυαμίδιο Ν-υδροξυ-2-ακετυλαμινοφλουορένιο

1Προϊόντα πυρόλυσης αμινοξέων.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ

Εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου
Η αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου περιλαμβά-
νει τη διερεύνηση της ευαισθησίας που παρουσιάζουν διάφορα 
είδη και υποπληθυσμοί στην επαγωγή όγκου από μια χημική 
ουσία και την ανάπτυξη καμπυλών δόσης–απόκρισης μιας 
χημικής ουσίας ως εμφάνιση μεταλλάξεων.

Εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης γενετικών 
βλαβών
Για να διερευνηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης γενετικής βλάβης, 
εκτιμάται η συχνότητα των γενετικών αλλοιώσεων σε ανθρώ-
πινα γεννητικά κύτταρα, κατ’ επέκταση των δεδομένων από τα 
σωματικά κύτταρα, και σε γεννητικά κύτταρα τρωκτικών. Για 
μια πλήρη εκτίμηση του γενετικού κινδύνου, είναι απαραίτητο 
να γίνει εκτίμηση της συχνότητας των γενετικών αλλοιώσεων 
που μεταβιβάζονται στους απογόνους (Εικόνα 9-1).

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Βλάβες του DNA
Οι τύποι βλάβης του DNA ποικίλλουν, από θραύσεις μονής και 
διπλής έλικας στον σκελετό του DNA μέχρι τον σχηματισμό 
διασταυρούμενων συνδέσεων μεταξύ βάσεων του DNA και 
μεταξύ βάσεων του DNA και πρωτεϊνών και τον σχηματισμό 

προϊόντων προσθήκης (adducts) σε βάσεις του DNA (Εικόνα 
9-2).
Ιονίζουσες ακτινοβολίες – Οι ιονίζουσες ακτινοβολίες, όπως 
είναι οι ακτίνες-Χ, οι ακτίνες-γ και τα σωματίδια άλφα, προκα-
λούν θραύση στη μονή και στη διπλή έλικα του DNA και ένα 
ευρύ φάσμα βλαβών στις βάσεις. Πολλαπλές κατεστραμμένες 
θέσεις ή συστάδες βλαβών φαίνεται ότι είναι πιο δύσκολο να 
αποκατασταθούν. Τέτοιες πολλαπλές αλλοιώσεις μπορεί να 
σχηματιστούν στο DNA από ένα μόνο συμβάν εναπόθεσης 
ενέργειας της ακτινοβολίας. Οι σχετική αναλογία αυτών των 
διαφορετικών τύπων βλάβης στο DNA ποικίλλει ανάλογα με 
τον τύπο της ακτινοβολίας.
Υπεριώδες φως – Το υπεριώδες φως (μια μη ιονίζουσα ακτι-
νοβολία) προκαλεί δύο βασικές αλλοιώσεις, διμερή πυριμιδί-
νης με μορφή κυκλοβουτανίου και 6,4-φωτοπροϊόντα. Αυτές 
οι αλλοιώσεις μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με χημικές και 
ανοσολογικές μεθόδους.
Χημικές ουσίες – Οι χημικές ουσίες μπορούν να προκαλέ-
σουν αλλοιώσεις στις βάσεις είτε άμεσα (αντιδρώντας με το 
DΝΑ) ως προϊόντα προσθήκης είτε έμμεσα με την παρεμβο-
λή μιας χημικής ένωσης μεταξύ των ζευγών βάσεων. Πολλές 
ηλεκτρονιόφιλες χημικές ενώσεις αντιδρούν με το DNA, σχη-
ματίζοντας ομοιοπολικά προϊόντα προσθήκης. Η αλκυλίωση 
βάσεων μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε απώλεια βάσεων από 
το DNA, καταλείποντας μια απουρινική ή απυριμιδινική θέση, 
η οποία κοινώς ονομάζεται θέση ΑΡ. Η εσφαλμένη εισαγωγή 
βάσεων σε θέσεις ΑΡ προκαλεί μεταλλάξεις. Ογκώδη προϊ-
όντα προσθήκης του DNA αναγνωρίζονται από το κύτταρο 
κατά παρόμοιο τρόπο με τις βλάβες από το υπεριώδες φως 
και επισκευάζονται με παρόμοιο τρόπο.
Ενδογενείς παράγοντες – Διάφοροι ενδογενείς παράγοντες 
είναι υπεύθυνοι για αρκετές εκατοντάδες βλαβών στο DNA 
ανά κύτταρο και ανά ημέρα. Η πλειονότητα αυτών των βλα-
βών αποτελείται από τροποποιημένες βάσεις του DNA (π.χ. 
8-κετογουανίνη και γλυκόλη της θυμίνης) και ΑΡ θέσεις. Οι 
κυτταρικές διαδικασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη 
του DNA είναι ο σχηματισμός δραστικών μορφών οξυγόνου 
και η απαμίνωση των κυτοσινών και των S-μεθυλοκυτοσινών 
που οδηγεί στον σχηματισμό ουρακιλών και θυμινών, αντι-
στοίχως. Η ίδια η διεργασία αντιγραφής του DNA είναι επιρρε-
πής σε σφάλματα, καθώς η πολυμεράση μπορεί να προσθέσει 
και λάθος βάσεις. 

Επιδιόρθωση του DNA 
Δύο διεργασίες επιτρέπουν στο κύτταρο να αντιμετωπίσει τις 
υφιστάμενες βλάβες στο DNA. Όταν υπάρχει εκτεταμένη βλά-
βη, το κύτταρο μπορεί να υποστεί απόπτωση. Αν η βλάβη είναι 
λιγότερο σοβαρή, τα κύτταρα έχουν αναπτύξει μια σειρά από 
διαδικασίες επιδιόρθωσης που επιστρέφουν το DNA στην ακέ-
ραιη, χωρίς τη βλάβη, κατάστασή του (επιδιόρθωση χωρίς σφάλ-
ματα) ή σε μία βελτιωμένη αλλά, παρ’ όλα αυτά, τροποποιημένη 
κατάσταση (επιδιόρθωση επιρρεπής σε σφάλματα). Οι βασικές 
αρχές που διέπουν τις περισσότερες διαδικασίες επιδιόρθωσης 
είναι η αναγνώριση της βλάβης, η αφαίρεση της βλάβης (με 
εξαίρεση τη θραύση της αλυσίδας του DNA ή τη διάσπαση των 
διμερών πυριμιδίνης), η επιδιορθωτική σύνθεση του DNA και 
η επανένωση (τμημάτων του σκελετού του DNA). 
Επιδιόρθωση εκτομής βάσεων – Οι κύριες οδοί επιδιόρθωσης 
βλαβών σε βάσεις του DNA περιλαμβάνουν την απομάκρυνση 

ΕΙΚΟΝΑ 9-1 Παραλληλόγραμμη προσέγγιση για την εκτίμηση 
του κινδύνου εμφάνισης γενετικής βλάβης. Δεδομένα γενετικών 
αλλοιώσεων σε σωματικά κύτταρα και γεννητικά κύτταρα τρωκτικών 
και σε ανθρώπινα σωματικά κύτταρα χρησιμοποιούνται για την εκτί-
μηση της συχνότητας των ίδιων γενετικών αλλοιώσεων σε ανθρώπινα 
γεννητικά κύτταρα. Το τελικό βήμα είναι η εκτίμηση της συχνότητας 
μετάδοσης αυτών των γενετικών αλλοιώσεων στους απογόνους.

Γενετικές αλλοιώσεις 
σε σωματικά κύτταρα 

τρωκτικών

Γενετικές αλλοιώσεις 
σε γεννητικά κύτταρα 

τρωκτικών

Γενετικές αλλοιώσεις σε 
απογόνους τρωκτικών

Γενετικές αλλοιώσεις σε 
ανθρώπινα σωματικά 

κύτταρα

Γενετικές αλλοιώσεις σε 
ανθρώπινα γεννητικά 

κύτταρα

Γενετικές αλλοιώσεις σε 
απογόνους ανθρώπων
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Απουρινική θέση
(Μονολειτουργικοί παράγοντες αλκυλίωσης)

Παρένθετες εναποθέσεις (ακριδίνες)

Δημιουργία ριζών
(BrdU + φως, ακτίνες-Χ)

ΜΟΝΟΚΛΩΝΕΣ ΡΗΞΕΙΣ
(ακτίνες-Χ, υπεριώδες φως κτλ.)

Προϊόν προσθήκης ογκώδους μορίου
[π.χ. το βενζο(α)πυρένιο]

Διμερή πυριμιδίνης
(υπεριώδες φως)

ΒΛΑΒΗ ΒΑΣΗΣ (ακτίνες-Χ)

Δίκλωνες ρήξεις
(Ιονίζουσα ακτινοβολία)

Διακλωνικές διασταυρούμενες συνδέσεις
(Αμφιλειτουργικοί παράγοντες αλκυλίωσης)

Ενδοκλωνικές διασταυρούμενες συνδέσεις
(Πολυλειτουργικοί παράγοντες αλκυλίωσης)

ΕΙΚΟΝΑ 9-2 Το φάσμα των βλαβών του DNA που προκαλούνται από φυσικούς και χημικούς παράγοντες.

Αλκυλίωση
(Μονολειτουργικοί παράγοντες αλκυλίωσης)

Απυριμιδινική θέση
(Μονολειτουργικοί παράγοντες αλκυλίωσης)

Φωσφοτριεστέρες
(Μονολειτουργικοί παράγοντες αλκυλίωσης)

Διασταυρούμενες συνδέσεις DΝΑ-πρωτεΐνης 
(ακτίνες-Χ, πολυλειτουργικοί παράγοντες 
αλκυλίωσης)

της ελαττωματικής βάσης. Το κενό που προκύπτει μπορεί να 
καλυφθεί από μια DNA πολυμεράση, σε συνδυασμό με την 
αποκατάσταση του φωσφοδιεστερικού δεσμού στο μητρικό 
DNA. Οι θέσεις οξειδωτικής βλάβης, είτε είναι αυθόρμητες 
είτε είναι προκλητές, αποτελούν σημαντικά υποστρώματα 
για την επιδιόρθωση εκτομής βάσεων.
Μηχανισμός εκτομής νουκλεοτιδίων – Ο μηχανισμός εκτο-
μής νουκλεοτιδίων (nucleotide excision repair – NER) παρέχει 
την ικανότητα στο κύτταρο να αφαιρεί ογκώδεις βλάβες από 
το DNA. Ο NER αφαιρεί από το DNA ένα φθαρμένο ολι-
γονουκλεοτίδιο, μέσω αναγνώρισης της βλάβης, διατομής, 
εκτομής, επιδιορθωτικής σύνθεσης και επανένωσης. Βλάβες 
του DNA σε ενεργώς μεταγραφόμενα γονίδια και ειδικότερα 
στον μεταγραφόμενο κλώνο επισκευάζονται επιλεκτικά και 
ταχύτερα, επίσης, απ’ ό,τι βλάβες στο υπόλοιπο γονιδίωμα. Με 
αυτόν τον τρόπο, το κύτταρο προστατεύει την ακεραιότητα 
της μεταγραφικής διεργασίας.

Επιδιόρθωση θραύσης διπλής έλικας – Η επιβίωση των κυτ-
τάρων απειλείται σοβαρά από την παρουσία χρωματοσωμά-
των που έχουν υποστεί ρήξη. Μη επιδιορθωμένες θραύσεις 
στη διπλή έλικα ενεργοποιούν ένα ή περισσότερα συστήματα 
απάντησης σε βλάβες του DNA, με σκοπό είτε τον έλεγχο της 
προόδου κατά μήκος του κυτταρικού κύκλου είτε την επαγω-
γή απόπτωσης. Υπάρχουν δύο γενικοί τρόποι επιδιόρθωσης 
της ρήξης δίκλωνου DNA: ο ομόλογος ανασυνδυασμός και 
η επιδιόρθωση μη ομόλογων ενωμένων άκρων DNA (nonho-
mologous end-joining – NHEJ).
Ομόλογος ανασυνδυασμός – Για την επιδιόρθωση ρήξεων της 
διπλής έλικας (και διάκενων στον ένα κλώνο) ακολουθούνται 
τα παρακάτω βασικά βήματα. Αρχικά παράγεται μια 3’-τελική 
μονόκλωνη ουρά μέσω της δραστικότητας εξωνουκλασών ή 
της ελικάσης. Στη συνέχεια, ακολουθεί ο σχηματισμός της 
λεγόμενης διασταύρωσης Holliday, ενός σύνθετου DNA που 
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έννοια ότι πρώτα διεξάγεται η παρατήρηση ενός φαινότυ-
που και μετά εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τα γονίδια. 
Αντιθέτως, στις κυτταρογενετικές δοκιμασίες χρησιμοποιείται 
μικροσκόπιο για την άμεση παρατήρηση της δράσης που απο-
τελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος. Στη συμβατική κυτταρογε-
νετική, για την ανίχνευση των χρωματοσωμικών ανωμαλιών 
χρησιμοποιείται η ανάλυση της μετάφασης. Η επεξεργασία 
των κυττάρων πρέπει να γίνεται στο διάστημα μιας ευαίσθητης 
περιόδου του κυτταρικού κύκλου (τυπικά στην S φάση) και οι 
ανωμαλίες πρέπει να αναλύονται κατά την πρώτη μιτωτική 
διαίρεση μετά από την επεξεργασία. Παραδείγματα χρωμα-
τοσωμικών ανωμαλιών δίνονται στην Εικόνα 9-3.

Είναι σημαντικό να αναλύεται ικανός αριθμός κυττάρων, 
επειδή ένα αρνητικό αποτέλεσμα σε ένα μικρό δείγμα είναι αμ-

φίβολο και ασαφές. Τα αποτελέσματα πρέπει να καταγράφο-
νται για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των ανωμαλιών και όχι 
απλώς ως ένας συνολικός δείκτης ανωμαλιών ανά κύτταρο.

Αναφορικά με την ερμηνεία επαγόμενων χρωματοσωμικών 
ανωμαλιών σε κυτταροκαλλιέργειες, αμφισβητήσιμα θετικά 
αποτελέσματα έχουν βρεθεί σε υψηλές κυτταροτοξικές δό-
σεις, υψηλή ωσμωτικότητα και ακραίες τιμές pH. Αν, από τη 
μία, οι υπερβολικά υψηλές δόσεις μπορεί να οδηγήσουν σε 
ψευδώς θετικά αποτελέσματα· από την άλλη, η αποτυχία της 
δοκιμασίας σε μη αρκούντως υψηλές δόσεις μπορεί, επίσης, να 
υπονομεύσει τη χρησιμότητα της ανάλυσης και, ως εκ τούτου, 
οι δοκιμασίες πρέπει να διεξάγονται σε μία ενδιάμεση δόση 
και να επεκτείνονται μέχρι τη δόση κατά την οποία παρατη-
ρείται κάποια κυτταροτοξικότητα.

ΕΙΚΟΝΑ 9-3 Χρωματοσωμικές ανωμαλίες, επαγόμενες από ακτίνες-Χ, σε κύτταρα ωοθήκης κινεζικού χάμστερ (CHO). Α. Χρω-
ματιδικό έλλειμμα (�). Β. Ανταλλαγή χρωματίδων που ονομάζεται τριακτινωτή (�). Γ. Ένα μικρό διάμεσο έλλειμμα που προέκυψε από 
θραύση χρωματοσώματος (�). Δ. Μετάφαση με περισσότερες από μία ανωμαλίες: ένας κεντρικός δακτύλιος μαζί με ένα άκεντρο θραύσμα 
(�) και ένα δίκεντρο χρωματόσωμα μαζί με ένα άκεντρο θραύσμα (→).

Α Β

Γ Δ
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Οι in vivo δοκιμασίες για χρωματοσωμικές ανωμαλίες πε-
ριλαμβάνουν την έκθεση ολόκληρων ζώων και τη, σε μετα-
γενέστερο στάδιο, συλλογή κυττάρων για κυτταρογενετική 
ανάλυση. Το κύριο πλεονέκτημα των δοκιμασιών in vivo είναι 
ότι λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μεταβολισμός των θηλαστικών, η 
επιδιόρθωση του DNA και η φαρμακοδυναμική της ουσίας. Ο 
στόχος της δοκιμασίας είναι ένας ιστός από τον οποίο μπορεί 
να παρασκευαστεί εύκολα για ανάλυση ένας μεγάλος αριθμός 
διαιρούμενων κυττάρων, όπως είναι ο μυελός των οστών. 

Στην κυτταρική ανάλυση της μεσόφασης με φθορίζουσα 
in situ υβριδοποίηση (FISH), ένα νουκλεϊκό οξύ, που παίζει 
τον ρόλο ανιχνευτή, υβριδοποιείται με συμπληρωματικές προς 
αυτό αλληλουχίες του χρωματοσωμικού DNA. Ο ανιχνευτής 
σημαίνεται με μια φθορίζουσα χρωστική, έτσι ώστε η χρωμα-
τοσωμική θέση στην οποία συνδέεται να είναι ορατή με το 
μικροσκόπιο φθορισμού. Συχνά χρησιμοποιούνται ανιχνευτές 
που καλύπτουν ολόκληρο το χρωματόσωμα σε μια τεχνική 
που ονομάζεται «χρωματοσωμική ζωγραφική».

Η χρωματοσωμική ζωγραφική διευκολύνει την κυτταρογε-
νετική ανάλυση, διότι οι ανωμαλίες ανιχνεύονται εύκολα, από 
τον αριθμό των φθοριζουσών περιοχών στη χρωματισμένη με-
τάφαση. Η FISH επιτρέπει την καταγραφή των σταθερών ανω-
μαλιών, όπως είναι οι μεταθέσεις και οι προσθήκες, οι οποίες 
δεν ανιχνεύονται εύκολα με την παραδοσιακή ανάλυση της με-
τάφασης των χρωματοσωμάτων που δεν εμφανίζουν ζώνες.
Μικροπυρήνες–Οι μικροπυρήνες είναι δομές που οριοθετού-
νται από μεμβράνη και περιέχουν θραύσματα χρωματοσω-
μάτων ή, μερικές φορές, και ολόκληρα χρωματοσώματα, τα 
οποία δεν έχουν ενσωματωθεί στον θυγατρικό πυρήνα κατά τη 
μίτωση. Οι μικροπυρήνες αντιπροσωπεύουν συνήθως άκεντρα 

θραύσματα χρωματοσωμάτων και χρησιμοποιούνται ως απλοί 
δείκτες χρωματοσωμικής βλάβης. Μικροπυρήνες σε διπύρηνα 
ανθρώπινα λεμφοκυττάρα παρουσιάζονται στην Εικόνα 9-4.
Ανταλλαγή αδελφών χρωματίδων – Μια SCE, στην οποία 
τμήματα δύο χρωματίδων ενός χρωματοσώματος έχουν υποστεί 
φαινομενικά αμοιβαία ανταλλαγή, είναι ορατή κυτταρογενετικά 
μέσω της διαφορετικής χρώσης των χρωματίδων (Εικόνα 9-5). 
Οι δοκιμασίες SCE αποτελούν γενικούς δείκτες της έκθεσης σε 
μεταλλαξιγόνα αλλά όχι μέτρο μεταλλαξιγόνου δράσης.
Ανευπλοειδία – Οι δοκιμασίες ανευπλοειδίας περιλαμβάνουν 
την καταμέτρηση των χρωματοσωμάτων, την ανίχνευση μι-
κροπυρήνων που περιέχουν κινητοχώρους και την παρατή-
ρηση ανώμαλων ατράκτων ή συνδέσεων μεταξύ ατράκτου και 
χρωματοσωμάτων σε κύτταρα, στα οποία οι άτρακτοι και τα 
χρωματοσώματα έχουν χρωματιστεί διαφορετικά.

Η παρουσία της περιοχής προσάρτησης της ατράκτου 
ενός χρωματοσώματος (κινητοχώρος) σε έναν μικροπυρήνα, 
μπορεί να υποδεικνύει ότι ο μικροπυρήνας περιέχει ένα ολό-
κληρο χρωματόσωμα. Η ανευπλοειδία μπορεί, συνεπώς, να 
ανιχνευθεί μέσω αντισωμάτων που αναγνωρίζουν τμήματα 
κινητοχώρου με φθορίζουσα επισήμανση ή μέσω FISH με έναν 
ανιχνευτή ειδικό για κεντρομεριδιακό DNA. Ο προσδιορισμός 
της συχνότητας των μικροπυρήνων που μπορούν να αποδο-
θούν σε ανευπλοειδία ή σε δράση κλαστογόνων παραγόντων 
μπορεί, συνεπώς, να γίνει ταυτόχρονα με την καταμέτρηση 
των μικροπυρήνων, με και χωρίς κινητοχώρους.

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
Γονιδιακές μεταλλάξεις – Οι δοκιμασίες γεννητικών κυττά-
ρων των θηλαστικών παρέχουν την καλύτερη βάση για την 
αξιολόγηση κινδύνου για τα ανθρώπινα γεννητικά κύτταρα. 
Αυτές οι δοκιμασίες επιτρέπουν τη μέτρηση της μεταλλαξι-
γένεσης σε διαφορετικά στάδια των γεννητικών κυττάρων. Τα 
όψιμα στάδια της σπερματογένεσης είναι συχνά ευαίσθητα 
στη μεταλλαξιγένεση, αλλά τα σπερματοκύτταρα, οι σπερ-
ματίδες και τα σπερματοζωάρια έχουν παροδική παρουσία. 
Η μεταλλαξιγένεση σε αρχέγονα σπερματογόνια και σε μη 
διαιρούμενα ωοκύτταρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
εκτίμηση του γενετικού κινδύνου, λόγω της διαρκούς πα-
ρουσίας αυτών των τύπων γεννητικών κυττάρων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής του ατόμου.
Χρωματοσωμικές ανωμαλίες – Η αναγνώριση της επαγω-
γής χρωματοσωμικών ανωμαλιών στα γεννητικά κύτταρα 
είναι σημαντική για την εκτίμηση κινδύνου στις μελλοντικές 
γενιές. Έχει αναπτυχθεί μία δοκιμασία μικροπυρήνα γεννη-
τικού κυττάρου, στην οποία η χρωματοσωμική βλάβη που 
επάγεται κατά τη μείωση αξιολογείται έπειτα από παρατήρηση 
σε σπερματίδες τρωκτικών. Ανευπλοειδία προερχόμενη από 
γεννητικά κύτταρα θηλαστικών μπορεί να ανιχνευθεί κυττα-
ρογενετικά μέσω της καταμέτρησης των χρωματοσωμάτων για 
υπερπλοειδία ή γενετικά, με τη δοκιμή απώλειας φυλετικού 
χρωματοσώματος στον ποντικό.

Εκτός από την κυτταρολογική παρατήρηση, έμμεσες εν-
δείξεις για την ύπαρξη χρωματοσωμικών ανωμαλιών λαμβά-
νονται με τη δοκιμασία της κληρονομήσιμης μετάθεσης στον 
ποντικό, η οποία μετρά την ελάττωση της γονιμότητας στους 
απογόνους των αρσενικών ζώων που έχουν υποστεί έκθεση. 
Τα αποτελέσματα από τα οποία συμπεραίνεται η ύπαρξη χρω-
ματοσωμικών αναδιατάξεων μπορούν να επιβεβαιωθούν με 
κυτταρογενετική ανάλυση. 

ΕΙΚΟΝΑ 9-4 Μικροπυρήνας σε ένα ανθρώπινο λεμφοκύτ-
ταρο. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της κυτοχαλαζίνης Β για την 
αναστολή της κυτταροκίνησης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
διπύρηνου πυρήνα. Οι μικροπυρήνες προέκυψαν από την αποτυ-
χία ενσωμάτωσης ενός άκεντρου χρωματοσωμικού θραύσματος 
ή ενός ολόκληρου χρωματοσώματος σε έναν θυγατρικό πυρήνα 
μετά την κυτταρική διαίρεση. (Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά 
των James Allen, Jill Barnes και Barbara Collins.)
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ΕΙΚΟΝΑ 13-1 Απεικόνιση των ηπατικών λειτουργικών μονάδων, του κλασικού λοβίου και της αδενοκυψέλης. Το λόβιο εκτείνεται 
γύρω από την τελική ηπατική φλέβα (κεντρική φλέβα), όπου παροχετεύεται τελικά το αίμα. Η αδενοκυψέλη έχει στη βάση της τα διεισδυ-
τικά αγγεία, με τα οποία το αίμα από την πυλαία φλέβα και την ηπατική αρτηρία αρδεύει την αδενοκυψέλη, ρέοντας παράλληλα προς τις 
δοκίδες των ηπατοκυττάρων. Οι ζώνες 1, 2 και 3 της αδενοκυψέλης εκπροσωπούν  μεταβολικές περιοχές με αυξανόμενη απόσταση από 
την αιματική παροχή.

ζώνης 1 και η ζώνη 3 είναι υποξική σε σύγκριση με άλλους 
ιστούς. Καλώς τεκμηριωμένες κυψελιδικές διαβαθμίσεις έχουν 
περιγραφεί για τα χολικά άλατα, τη χολερυθρίνη και πολλά 
οργανικά ανιόντα.

Η ετερογένεια που υπάρχει σε ό,τι αφορά στα πρωτεϊνικά 
επίπεδα των ηπατοκυττάρων κατά μήκος της αδενοκυψέλης 
αντανακλάται σε διαβάθμιση μεταβολικών λειτουργιών. Τα 
ηπατοκύτταρα της πλούσιας σε μιτοχόνδρια ζώνης 1 είναι 
κυρίαρχα στην οξείδωση των λιπαρών οξέων, στη γλυκονεο-
γένεση και στην αδρανοποίηση της αμμωνίας μέσω της μετα-
τροπής της σε ουρία. Με τη βοήθεια της ανοσοϊστοχημείας, 
έχουν παρατηρηθεί διαβαθμίσεις κατά μήκος της αδενοκυ-
ψέλης των ενζύμων που εμπλέκονται στη βιοενεργοποίηση 
και στην αποτοξικοποίηση των ξενοβιοτικών. Διαβαθμίσεις 
με σημασία για την κατανόηση της δράσης των ηπατοτοξινών 
είναι τα υψηλότερα επίπεδα γλουταθειόνης της ζώνης 1 και η 
αυξημένη παρουσία πρωτεϊνών του κυτοχρώματος Ρ450 στη 
ζώνη 3, ιδίως του επαγόμενου από την αιθανόλη ισοενζύμου 
CYP2E1.

Τα ηπατικά κολποειδή είναι αγγεία που βρίσκονται μετα-
ξύ των δοκίδων των ηπατοκυττάρων, μέσα από τα οποία το 
αίμα παροχετεύεται προς την τελική ηπατική φλέβα. Οι τρεις 
κύριοι τύποι κυττάρων στα κολποειδή είναι τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα, τα κύτταρα Kupffer και τα αστεροειδή κύτταρα ή 
κύτταρα Ito. Τα κολποειδή επενδύονται από λεπτά ασυνεχή 
ενδοθηλιακά κύτταρα με πολυάριθμα ανοίγματα (ή πόρους), 

που επιτρέπουν σε μόρια μικρότερα των 250 kDa να περνούν 
στον διάμεσο χώρο (γνωστό ως χώρο του Disse), μεταξύ του 
ενδοθηλίου και των ηπατοκυττάρων. Οι πολυάριθμοι πόροι 
και η απουσία βασικής μεμβράνης διευκολύνουν την ανταλ-
λαγή υγρών και μορίων, όπως της αλβουμίνης, μεταξύ των 
κολπωδών τριχοειδών και των ηπατοκυττάρων, αλλά παρε-
μποδίζουν τη μετακίνηση σωματιδίων που είναι μεγαλύτερα 
από υπολείμματα χυλομικρών.

Τα κύτταρα Kupffer, τα αυτόχθονα μακροφάγα του ήπατος, 
αποτελούν περίπου το 80% των τροποποιημένων μακροφά-
γων του οργανισμού. Ευρισκόμενα σε επαφή με τον αυλό των 
κολπωδών τριχοειδών, τα κύτταρα Kupffer προσλαμβάνουν 
και αποδομούν σωματίδια, αποτελούν πηγή κυτταροκινών και 
μπορούν να δράσουν ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα.

Τα κύτταρα Ito (γνωστά και ως λιπο-αποθηκευτικά ή αστε-
ροειδή κύτταρα) εντοπίζονται μεταξύ των ενδοθηλιακών κυτ-
τάρων και των ηπατοκυττάρων. Τα κύτταρα Ito συνθέτουν 
κολλαγόνο και αποτελούν τα κύρια σημεία αποθήκευσης της 
βιταμίνης Α στο σώμα.

Παραγωγή χολής
Η χολή είναι ένα κίτρινο υγρό που περιέχει χολικά οξέα, γλου-
ταθειόνη, φωσφολιπίδια, χοληστερόλη, χολερυθρίνη και άλλα 
οργανικά ανιόντα, πρωτεΐνες, μέταλλα, ιόντα και ξενοβιο-
τικά. Η παραγωγή αυτού του υγρού είναι μια εξειδικευμένη 
λειτουργία του ήπατος. Η επαρκής παραγωγή χολής είναι 

Αδενοκυψέλη

ΗπατοκύτταραΖώνες

Ζώνες

Διεισδυτικά αγγεία

Λοβίο

Περιφερική φλέβα
Ηπατική αρτηρία

Χοληδόχος πόρος

Τελική 
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απαραίτητη για την απορρόφηση των λιπιδίων από το λεπτό 
έντερο (Πίνακας 13-1), για την προστασία  του λεπτού εντέρου 
από οξειδωτικές προσβολές και την απέκκριση ενδογενών 
και ξενοβιοτικών ενώσεων. Τα ηπατοκύτταρα ξεκινούν αυτήν 
τη διαδικασία μεταφέροντας χολικά οξέα, γλουταθειόνη και 
άλλες διαλυτές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των ξενοβιο-
τικών και των μεταβολιτών τους στον αυλό των χοληφόρων 
τριχοειδών. Ισχυρές κυτταρικές συνδέσεις μονώνουν τον αυλό 
των χοληφόρων από υλικά που κυκλοφορούν στα κολπώ-
δη τριχοειδή. Τα χοληφόρα τριχοειδή σχηματίζουν κανάλια 
μεταξύ των ηπατοκυττάρων, τα οποία σχηματίζουν όλο και 
μεγαλύτερους πόρους μέσα στο ήπαρ. Τα μεγάλα εξωηπατι-
κά χολαγγεία συγχωνεύονται, τελικά, στον κοινό χοληδόχο 
πόρο. Πριν από την απελευθέρωσή της στο δωδεκαδάκτυλο, 
η χολή μπορεί να αποθηκευτεί και να συγκεντρωθεί στη χο-
ληδόχο κύστη.

Η κύρια κινητήρια δύναμη σχηματισμού της χολής είναι η 
ενεργητική μεταφορά χολικών αλάτων και άλλων ωσμωτικά 
ενεργών ουσιών στον αυλό του χοληφόρου τριχοειδούς. Τα 
περισσότερα συζευγμένα (με ταυρίνη ή γλυκίνη) και κάποια μη 
συζευγμένα χολικά άλατα μεταφέρονται στα ηπατοκύτταρα 
μέσω νατριο-εξαρτώμενων μεταφορέων. Η ανεξάρτητη από το 
νάτριο απορρόφηση συζευγμένων και μη συζευγμένων χολι-
κών αλάτων πραγματοποιείται από μέλη της ομάδας των με-
ταφορικών πολυπεπτιδίων των οργανικών ανιόντων (organic 
anion-transporting polypeptides – ΟΑΤΡ). Τα ΟΑΤΡ μεταφέ-
ρουν, επίσης, πολυάριθμα φάρμακα και ηπατοτοξίνες. Λιπόφι-
λα κατιονικά φάρμακα, οιστρογόνα και λιπίδια εξάγονται με 
τις πρωτεΐνες αντίστασης στην πολυφαρμακία (multiple-drug 
resistance proteins – MDR) ή P-γλυκοπρωτεΐνες, μία από τις 
οποίες είναι ειδική για φωσφολιπίδια. Ενώσεις συζευγμένες με 
γλουταθειόνη, γλυκουρονική ή θειική ομάδα εξάγονται με τη 
βοήθεια της MDR-σχετιζόμενης πρωτεΐνης-2 (MDR-related 
protein-2 – MRP2). Πολλοί από αυτούς τους διαφορετικούς 
μεταφορείς παρουσιάζονται στην Εικόνα 13-2. 

Τα μέταλλα απεκκρίνονται στη χολή με διεργασίες που 
μόνον μερικώς έχουν διευκρινιστεί και περιλαμβάνουν (1) 
την απορρόφηση κατά μήκος των κολπωδών τριχοειδών 
μέσω διευ κολυνόμενης διάχυσης ή ενδοκυττάρωσης με τη 
μεσολάβηση υποδοχέων, (2) την αποθήκευση σε δεσμευτικές 
πρωτεΐνες ή λυσοσωμάτια και (3) την έκκριση στα χοληφόρα 
τριχοειδή μέσω λυσοσωματίων, μια λειτουργία που απαιτεί 
σύζευξη με γλουταθειόνη ή τη χρήση κάποιου ειδικού μετα-
φορέα, για παράδειγμα της MRP2.

Η χολική έκκριση είναι σημαντική για την ομοιοστασία 
των μετάλλων, ιδίως του χαλκού, του μαγγανίου, του καδμίου, 
του σεληνίου, του χρυσού, του αργύρου και του αρσενικού. Η 
αδυναμία απέκκρισης του χαλκού στη χολή αποτελεί κύριο 
πρόβλημα στη νόσο του Wilson, μια σπάνια γενετική διατα-
ραχή που χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση Cu στο ήπαρ 
και, στη συνέχεια, σε άλλους ιστούς.

Από τον αυλό των χοληφόρων τριχοειδών, η χολή προω-
θείται σε μεγαλύτερα χολαγγεία μέσω δυναμικών, ΑΤΡ-
εξαρτώμενων συσπάσεων του περιτριχοειδικού κυτταροσκε-
λετού. Τα χολαγγεία τροποποιούν τη χολή, απορροφώντας 
και εκκρίνοντας διάφορα διαλυτά συστατικά. Τα επιθηλιακά 
κύτταρα των χοληφόρων αγγείων εκφράζουν και αυτά ένζυμα 
των φάσεων Ι και ΙΙ, τα οποία μπορεί να συμβάλουν στη βιο-
μετατροπή τοξικών παραγόντων που περιέχονται στη χολή.

Η έκκριση στα χολαγγεία είναι συνήθως, αλλά όχι πά-
ντα, μια διαδικασία που οδηγεί άμεσα στην κάθαρση τοξι-
κών ενώσεων μέσω της απέκκρισής τους στα κόπρανα ή στα 

ούρα. Εξαίρεση αποτελεί η κατ’ επανάληψη επαναρρόφηση 
από τον εντερικό αυλό ορισμένων ουσιών, οι οποίες επανα-
κατευθύνονται στο ήπαρ και από εκεί στη χολή μέσω της 
πυλαίας κυκλοφορίας.  Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως  
εντεροηπατικός κύκλος.

Οι διαταραχές της παραγωγής χολής που οφείλονται σε 
τοξίνες είναι πιο πιθανόν να έχουν επιβλαβείς συνέπειες σε 
άτομα με υποκείμενες παθήσεις που χαρακτηρίζονται από ορι-
ακή έκκριση χολής. Για παράδειγμα, τα νεογνά παρουσιά ζουν 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη της σύνθεσης χολικών αλάτων 
και της έκφρασης των μεταφορέων των κολπωδών και των 
χοληφόρων τριχοειδών και είναι περισσότερο επιρρεπή στην 
ανάπτυξη ικτέρου, όταν τους χορηγούνται φάρμακα που αντα-
γωνίζονται τη χολική κάθαρση της χολερυθρίνης. 

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

Μηχανισμοί και τύποι ηπατικής βλάβης 
επαγόμενης από τοξίνες
Η ηπατική απάντηση στις προσβολές από χημικές ουσίες (Πί-
νακας 13-2) εξαρτάται από την ένταση της προσβολής, τον 
πληθυσμό των κυττάρων που επηρεάζονται και από το αν η 
προσβολή είναι οξεία ή χρόνια.
Κυτταρικός θάνατος – Τα ηπατικά κύτταρα μπορούν να πε-
θάνουν με δύο διαφορετικούς μηχανισμούς, τη νέκρωση και 
την απόπτωση. Η νέκρωση χαρακτηρίζεται από κυτταρικό 
οίδημα, διαρροή κυτταροπλάσματος, πυρηνική αποδόμηση 
και εισροή φλεγμονωδών κυττάρων. Όταν λαμβάνει χώρα 
νέκρωση στα ηπατοκύτταρα, η συνεπακόλουθη διαφυγή 
κυτταροπλάσματος από τις μεμβράνες ανιχνεύεται βιοχημι-
κά με τον προσδιορισμό στο πλάσμα (ή στον ορό) ηπατικών 
κυτταροπλασματικών ενζύμων, όπως η αμινοτρανσφεράση της 
αλανίνης (ALT) ή η γ-γλουταμυλοτρανσπεπτιδάση (GGT). Η 
απόπτωση χαρακτηρίζεται από συρρίκνωση του κυττάρου, 
πυρηνικό κατακερματισμό, μορφοποίηση των αποπτωτικών 
σωματίων και απουσία φλεγμονής, ενώ είναι ένα γεγονός που 
αφορά σε μεμονωμένα κύτταρα, με κύριο σκοπό την απομά-
κρυνσή τους, όταν αυτά παύουν να είναι απαραίτητα κατά 
την ανάπτυξη ή όταν γηράσκουν.

Ο ηπατοκυτταρικός θάνατος μπορεί να συμβεί σε εστιακό, 
ζωνικό ή παναδενοκυψελικό (διάχυτο) μοτίβο. Ο εστιακός 
κυτταρικός θάνατος χαρακτηρίζεται από την τυχαία κατανε-
μημένη νέκρωση μεμονωμένων ή μικρών συναθροίσεων ηπα-
τοκυττάρων. Ως ζωνική ορίζεται η νέκρωση ηπατοκυττάρων σε 
συγκεκριμένες λειτουργικές περιοχές. Όταν η νέκρωση είναι 
μαζική, με  ελάχιστα ή καθόλου επιζώντα ηπατοκύτταρα, τότε 
αυτή ονομάζεται παναδενοκυψελική.

Οι μηχανισμοί τοξινοεπαγόμενης βλάβης στα ηπατικά κύτ-
ταρα περιλαμβάνουν την υπεροξείδωση λιπιδίων, τη δέσμευση 
τοξικών ουσιών σε κυτταρικά μακρομόρια, μιτοχονδριακές 
βλάβες,  αποδόμηση του κυτταροσκελετού και μαζική εισροή 
ασβεστίου.
Χολαγγειακή χολόσταση – Ως χολόσταση ορίζεται στη φυ-
σιολογία η μείωση του όγκου της παραγόμενης χολής ή η 
ανεπαρκής έκκριση συγκεκριμένων διαλυτών στη χολή και 
χαρακτηρίζεται από ανεβασμένα στον ορό επίπεδα ενώ σεων, 
που φυσιολογικά συγκεντρώνονται στη χολή, ιδιαιτέρως των 
χολικών αλάτων και της χολερυθρίνης. Όταν η χολική απέκ-
κριση της κιτρινωπής χρωστικής χολερυθρίνης ανεπαρκεί, 
αυτή συγκεντρώνεται στο δέρμα και στους οφθαλμούς, προ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17-1 Περιοχές δράσης επιλεγμένων ξενοβιοτικών στο οφθαλμικό και στο κεντρικό σύστημα της όρασης 
μετά από συστημική έκθεση.

Ξενοβιοτικό Κερατο-
ειδής

Φακός Έξω αμφιβλη-
στροειδής: RPE

Έξω αμφιβλη-
στροειδής: 
ραβδία και κωνία

Έσω αμφι-
βληστροειδής: 
BC, AC, IPC

RGC, οπτικό 
νεύρο ή οδός

LGN, Οπτικός 
φλοιός

Ακρυλαμίδιο - - ++ ++

Αμιωδαρόνη + + +

Διθειάνθρακας + - ++ +

Χλωροκίνη + + + +

Χλωροπρομαζίνη + + + +

Κορτικοστεροειδή ++ +

Διγοξίνη και 
διγιτοξίνη

+ + + ++ + +

Αιθαμβουτόλη + ++

Εξαχλωροφαίνιο + + +

Ινδομεθακίνη + + +

Ισοτρετινοΐνη +

Μόλυβδος + + ++ + + +

Μεθανόλη + ++ - ++ +

Μεθυλυδράργυρος, 
υδράργυρος

+ - - ++

n-εξάνιο + + +

Ναφθαλίνη + +

Οργανικοί διαλύτες + +

Οργανοφωσφορικές 
ενώσεις

+ + + +

Στυρόλιο +

Ταμοξιφαίνη + + +

Επεξήγηση: RPE = μελάγχρουν επιθήλιο του αμφιβληστροειδούς, BC = δίπολα κύτταρα, AC = αμακρινικά κύτταρα, IPC = δικτυωτά κύτταρα, RGC = γαγγλιακά κύτταρα του αμφι-
βληστροειδή, LGN = έξω γονατώδες σώμα.
Επεξήγηση: τα «+» και «–» υποδεικνύουν την αναφορά επίδρασης ή μη επίδρασης του τοξικού παράγοντα στην αντίστοιχη περιοχή. 

έξω πυρηνική στιβάδα των φωτοϋποδοχέων (outer nuclear 
segment – ONS), είναι ανάγγειος. Αυτές οι περιοχές του 
αμφιβληστροειδούς αιματώνονται από τα χοριοτριχοειδικά 
αγγεία, ένα πυκνό μονόστιβο δίκτυο θυριδωτών αγγείων που 
δημιουργείται από τις βραχείες οπίσθιες ακτινωτές αρτηρίες 
και εδράζεται κοντά στο μελάγχρουν επιθήλιο. Σε συμφω-
νία με ό,τι είναι γνωστό για τη δομή και τη λειτουργία τους, 
αυτά τα τριχοειδή έχουν χαλαρές ενδοθηλιακές συνδέσεις 
και άφθονες θυρίδες και, έτσι, είναι εύκολα διαπερατά από 
μεγάλες πρωτεΐνες.  

Μετά από τη συστημική έκθεση σε φάρμακα και χημικές 
ουσίες μέσω της εντερικής, αναπνευστικής, δερματικής ή πα-
ρεντερικής οδού, οι ενώσεις αυτές κατανέμονται σε όλα τα 
μέρη του οφθαλμού μέσω της κυκλοφορίας στα ακτινοειδή 
και τα αμφιβληστροειδικά αγγεία (Εικόνα 17-3). Οι περισσό-
τερες χημικές ουσίες έρχονται γρήγορα σε ισορροπία με τον 
εξωαγγειακό χώρο του χοριοειδούς χιτώνα, όπου απομονώ-
νονται από τον αμφιβληστροειδή και το υαλώδες σώμα μέσω 
του μελάγχρου επιθηλίου και των ενδοθηλιακών κυττάρων 
των αμφιβληστροειδικών τριχοειδών, αντιστοίχως. Υδρόφιλα 
μόρια με μοριακό βάρος μικρότερο από 200–300 Da μπορούν 
να διαπεράσουν το ακτινωτό επιθήλιο και τα ιριδικά τριχοειδή 

και να εισέλθουν στο υδατοειδές υγρό. Συνεπώς, το ενδο-
θήλιο του κερατοειδούς χιτώνα –δηλαδή, τα κύτταρα που 
είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της φυσιολογικής ύγρανσης 
και διαφάνειας του στρώματος του κερατοειδούς– μπορεί να 
εκτεθεί σε χημικές ενώσεις που προέρχονται από το υδατο-
ειδές υγρό και τα τριχοειδή του σκληροκερατοειδούς ορίου. 
Ομοίως, η πρόσθια επιφάνεια του φακού μπορεί, επίσης, να 
εκτεθεί σε χημικές ουσίες ως αποτέλεσμα της επαφής της 
με το υδατοειδές υγρό. Οι πιο πιθανές περιοχές–στόχοι του 
αμφιβληστροειδούς μετά από συστημική έκθεση σε φάρμα-
κα και χημικές ουσίες φαίνεται να είναι το μελάγχρουν επι-
θήλιο και οι φωτοϋποδοχείς, γιατί τα ενδοθηλιακά κύτταρα 
των χοριοτριχοειδών είναι διαπερατά σε πρωτεΐνες μικρότερες 
των 50–70 kDa. Παρ’ όλα αυτά, τα κύτταρα του μελάγχρου 
επιθηλίου είναι ενωμένα μεταξύ τους με στενοσυνδέσεις των 
πλαγιοβασικών τους μεμβρανών, που περιορίζουν την πα-
θητική διήθηση μεγάλων μορίων στο νευρωνικό τμήμα του 
αμφιβληστροειδούς.

Η ενδοφθάλμια μελανίνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην τοξικολογία του οφθαλμού. Πρώτον, ανευρίσκεται σε 
πολλές διαφορετικές περιοχές του οφθαλμού: στα μελαγ-
χρωματικά κύτταρα της ίριδας, στο ακτινωτό σώμα, στο με-
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ΕΙΚΟΝΑ 17-2 Οφθαλμική απορρόφηση και κατανομή φαρμάκων και χημικών ουσιών μετά από τοπική έκθεση. Οι λεπτομέρειες 
για τη μετακίνηση των φαρμάκων και των χημικών ουσιών μεταξύ των διαμερισμάτων του οφθαλμού και από εκεί στο οπτικό νεύρο, στον 
εγκέφαλο και σε άλλα όργανα αναφέρονται στο κείμενο.

Τοπική οδός έκθεσης 
σε φάρμακα και χημικές 

ουσίες

Δάκρυα Κερατοειδής Υδατώδες  
υγρό

Ίριδα και ακτινωτό σώμα

Φακός

Ρινοδακρυϊκός 
πόρος Επιπεφυκότας Υαλοειδές  

σώμα

Πεπτικό 
σύστημα Αίμα

Αμφιβλη-
στροειδής

Οπτικό νεύρο, εγκέφαλος 
και άλλα όργανα

ΕΙΚΟΝΑ 17-3 Η κατανομή των φαρμάκων και των χημικών ουσιών στα πρόσθια και οπίσθια τμήματα του οφθαλμού, στο οπτι-
κό νεύρο, στον εγκέφαλο και σε άλλα όργανα μετά από συστημική έκθεση. Λεπτομέρειες για τη μετακίνηση των φαρμάκων και των 
χημικών ουσιών μεταξύ των διαμερισμάτων του οφθαλμού αναφέρονται στο κείμενο. Οι συνεχείς και οι διακεκομμένες διπλές γραμμές 
αντιπροσωπεύουν τους διάφορους αιματοϊστικούς φραγμούς που βρίσκονται στο πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού, του αμφιβληστροει-
δούς, του οπτικού νεύρου και του εγκεφάλου. Οι συνεχείς διπλές γραμμές αντιπροσωπεύουν ισχυρές ενδοθηλιακές συνδέσεις, ενώ οι 
διακεκομμένες διπλές γραμμές αντιπροσωπεύουν χαλαρές ενδοθηλιακές συνδέσεις.

Συστημική οδός έκθεσης σε φάρμακα και χημικές ουσίες
Από του στόματος, διά της εισπνοής, διαδερμική, 

παρεντερική οδός

Αμφιβληστρο-
ειδικός χοριοειδής

Αίμα Οπτικό νεύρο, εγκέφαλος 
και άλλα όργαναΈσω αμφιβλη-

στροειδής

Κερατοειδικό 
ενδοθήλιο

Υδατοειδές 
υγρό

Ίριδα και 
ακτινωτό σώμα

Υαλοειδές  
σώμα

Φακός

λάγχρουν επιθήλιο και στον ραγοειδή χιτώνα. Δεύτερον, πα-
ρουσιάζει υψηλή συγγένεια για πολυκυκλικούς αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες, ηλεκτρονιόφιλες ενώσεις, το ασβέστιο και 
τοξικά βαρέα μέταλλα, όπως το αλουμίνιο, ο σίδηρος,ο μό-
λυβδος και ο υδράργυρος. Παρόλο που αυτό αρχικά μπορεί 
να παίζει προστατευτικό ρόλο, η εκτεταμένη συσσώρευση, η 
μακροχρόνια αποθήκευση και η αργή απελευθέρωση πολλών 
φαρμάκων και χημικών ουσιών από τη μελανίνη μπορεί να 
επιδρά στην τοξικότητα.

Οφθαλμικός μεταβολισμός φαρμάκων
Ο μεταβολισμός των ξενοβιοτικών συμβαίνει σε όλους τους 
οφθαλμικούς θαλάμους μέσω των γνωστών ενζύμων ξενοβι-
οτικής μετατροπής φάσης Ι και ΙΙ. Τα ένζυμα μεταβολισμού 
των φαρμάκων, που είναι παρόντα στα δάκρυα, στο ιριδο-
α κτινωτό σώμα, στον χοριοειδή και στον αμφιβληστροειδή, 
παρατίθενται στον Πίνακα 17-2. Ενώ η δραστικότητα αυτών 
των ενζύμων ποικίλλει μεταξύ των διάφορων ειδών και των 
οφθαλμικών ιστών, ο φακός στο σύνολό του παρουσιάζει χα-
μηλή βιομετατρεπτική δραστηριότητα.
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ΕΙΚΟΝΑ 21-1 Έλεγχος της έκκρισης τροπινών της αδενοϋπόφυσης από τις υποθαλαμικές εκλυτικές ορμόνες (RH) και ορμόνες 
αναστολής της έκλυσης (RIH). Οι εκλυτικές ορμόνες και οι ορμόνες αναστολής της έκλυσης συντίθεται από νευρώνες του υποθαλά-
μου, μεταφέρονται διά μέσου των αξονικών απολήξεων και εκλύονται στο πλέγμα τριχοειδών της μέσης εξοχής. Μέσω του υποθαλαμι-
κού–υποφυσιακού πυλαίου συστήματος μεταφέρονται στην αδενοϋπόφυση, όπου αλληλεπιδρούν με ειδικούς πληθυσμούς κυττάρων 
έκκρισης τροπινών, προκειμένου να καθοριστεί ο ρυθμός έκλυσης προσχηματισμένων ορμονών, όπως η αυξητική ορμόνη (GH), η σωμα-
τοτρόπος ορμόνη (STH), η λουτεοτροπίνη (LTH), η ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH), η ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH), η θυρεοτροπίνη (TTH), 
η φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTH) και η μελανινοτρόπος ορμόνη (MSH). Υπάρχουν αντίστοιχες ανασταλτικές ορμόνες (RIH) γι’ 
αυτές τις τροπίνες (π.χ. προλακτίνη και αυξητική ορμόνη), οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα τη δραστηριότητα των κυττάρων–στόχων και 
καταλήγουν στην παραγωγή ενός τελικού ενδοκρινικού προϊόντος (ορμόνης), που μπορεί να δράσει ρυθμιστικά μέσω αρνητικής ανατρο-
φοδότησης.

Οπτικό 
χίασμα

Πρόσθια 
υποφυσιακή 

αρτηρία

Περιφερική μοίρα

Οξεόφιλα

Σωματοτρόπα

Προλακτίνη

Ωχρινοτρόπα

Γοναδοτρόπα Θυρεοειδοτρόπα

Φλοιοτρόπα 
(pro-OLMC)

Βασεόφιλα Χρωμόφοβα

3η κοιλία

Μαστίο

Μέση εξοχή

Χοανική μοίρα

Νευρική 
μοίρα

(ντοπαμίνη)

που οδηγούν σε αυξημένη σύνθεση και έκκριση των υποφυσια-
κών ορμονών. Η απουσία ανασταλτικής δράσης μέσω αρνητι-
κής ανατροφοδότησης στα κύτταρα της υπόφυσης προκαλεί 
ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό τους (αρχικά υπερπλασία και 
κατόπιν νεοπλασία). Για παράδειγμα, η χειρουργική αφαίρεση 
ή η καταστροφή του θυρεοειδούς με ακτινοβολία ή η παρεμπό-
διση της παραγωγής θυρεοειδικών ορμονών μέσω της χρήσης 

ειδικών χημικών αναστολέων οδηγεί σε διέγερση της σύνθεσης 
και της έκκρισης της TSH, με αύξηση των επιπέδων της στο 
αίμα. Τα θυρεοειδοτρόπα κύτταρα της αδενοϋπόφυσης υφί-
στανται έκδηλη υπερτροφία. Κατ’ ανάλογο τρόπο, έχει βρεθεί 
ότι τα οιστρογόνα, η καφεΐνη, η Ν-μεθυλονιτροζουρία και το 
αντιψυχωτικό φάρμακο σουλπιρίδη προκαλούν την ανάπτυξη 
όγκων της υπόφυσης.
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Μορφολογικές μεταβολές και υπερπλαστικές 
βλάβες των κυττάρων της υπόφυσης
Η καλσιτονίνη (CT) παράγεται στον οπίσθιο υποθάλαμο και 
στη μέση εξοχή, όπου ασκεί κανονικά τη δράση της πάνω 
στον άξονα υποθαλάμου–υπόφυσης. Έχουν εντοπιστεί υπο-
δοχείς της CT στον υποθάλαμο και, σε μικρότερο αριθμό, 
στην υπόφυση. Αρκετά στελέχη αρουραίου έχουν υψηλή προ-
διάθεση για εμφάνιση όγκων της υπόφυσης σε σύγκριση με 
τον άνθρωπο.

Οι αρουραίοι του εργαστηρίου παρουσιάζουν υψηλή συ-
χνότητα αυτόματων αδενωμάτων της υπόφυσης στις περισσό-
τερες μακροχρόνιες τοξικολογικές μελέτες. Η επίπτωση των 
όγκων της υπόφυσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
όπως το στέλεχος, η ηλικία, το φύλο, η αναπαραγωγική κα-
τάσταση και η διατροφή.
Υπερπλασία και νεοπλασία της υπόφυσης – Η διαφοροποίη-
ση της εστιακής υπερπλασίας από το αδένωμα και το καρ-
κίνωμα στην υπόφυση με χρήση ιστοπαθολογικών τεχνικών 
είναι δύσκολη. Φαίνεται ότι οι υπερπλαστικές βλάβες, από 
τη διάχυτη ή την εστιακή υπερπλασία μέχρι το αδένωμα που 
σχηματίζεται από έναν συγκεκριμένο πληθυσμό εκκριτικών 
κυττάρων, αποτελούν ένα συνεχές φάσμα παθήσεων. Η πα-
ρατεταμένη διέγερση ενός πληθυσμού εκκριτικών κυττάρων 
δημιουργεί κατά κανόνα προδιάθεση για μετέπειτα μεγαλύ-
τερη από το αναμενόμενο επίπτωση εστιακής υπερπλασίας 
και όγκων.

Η εστιακή («οζώδης») υπερπλασία στην αδενοϋπόφυση 
εκδηλώνεται με τη μορφή πολλαπλών μικρών περιοχών που 
είναι σαφώς περιγεγραμμένες και διακριτές από τα παρα-
κείμενα φυσιολογικά κύτταρα, αλλά δεν είναι ενθηλακωμέ-
νες. Τα αδενώματα είναι συνήθως μονήρη οζίδια με μέγεθος 
μεγαλύτερο από τις, συχνά πολλαπλές, περιοχές εστιακής 
υπερπλασίας. Τα καρκινώματα είναι συνήθως μεγαλύτερα από 
τα αδενώματα στην υπόφυση και κατά κανόνα προκαλούν 
διόγκωσή της, που είναι μακροσκοπικά εμφανής.

ΦΛΟΙΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ

Φυσιολογική δομή και λειτουργία
Οι επινεφριδιακοί αδένες των θηλαστικών είναι επίπεδα, δί-
λοβα όργανα που εντοπίζονται πολύ κοντά στους νεφρούς. 
Ο φλοιός τους χαρακτηρίζεται ιστολογικά από τη σπειροειδή 
ζώνη, τη στηλιδωτή ζώνη και τη δικτυωτή ζώνη. Η σπειροειδής 
ζώνη περιέχει κύτταρα που παράγουν αλατοκορτικοειδή (και 
συγκεκριμένα αλδοστερόνη). Ο εκφυλισμός της ζώνης αυτής 
ή η παρεμπόδιση της έκκρισης της αλδοστερόνης οδηγεί σε 
απειλητική για τη ζωή κατακράτηση καλίου και σε υπογκαιμι-
κή καταπληξία συνδεδεμένη με υπερβολική απώλεια νατρίου, 
χλωρίου και νερού με τα ούρα. Η μεγάλη δεσμιδωτή ζώνη 
είναι υπεύθυνη για την έκκριση γλυκοκορτικοειδών ορμονών 
(π.χ. κορτικοστερόνη ή κορτιζόλη). Η εσώτερη δικτυωτή ζώνη 
εκκρίνει ελάχιστες ποσότητες επινεφριδιακών γεννητικών ορ-
μονών.

Τα κύτταρα του φλοιού των επινεφριδίων περιέχουν μεγά-
λα κυτταροπλασματικά σταγονίδια λιπιδίων, αποτελούμενα 
από χοληστερόλη και άλλες πρόδρομες ουσίες των στερο-
ειδών ορμονών. Τα σταγονίδια αυτά βρίσκονται κοντά στο 
λείο ενδοπλασματικό δίκτυο και σε μεγάλα μιτοχόνδρια, όπου 
βρίσκονται τα ειδικά ενζυμικά συστήματα υδροξυλάσης και 
αφυδρογονάσης που απαιτούνται για τη σύνθεση των διάφο-

ρων στεροειδών ορμονών. Δεν υπάρχουν εκκριτικά κοκκία 
στο κυτταρόπλασμα, καθώς η έκκριση γίνεται άμεσα, χωρίς 
σημαντική αποθήκευση προσχηματισμένων στεροειδών ορ-
μονών.

Η κοινή οδός βιοσύνθεσης από τη χοληστερόλη περιλαμ-
βάνει τον σχηματισμό πρεγνενολόνης, που είναι το βασικό 
πρόδρομο μόριο των τριών κυριότερων κατηγοριών των επι-
νεφριδιακών στεροειδών. Η πρεγνενολόνη σχηματίζεται με 
δύο αντιδράσεις υδροξυλίωσης στα άτομα άνθρακα 20 και 
22 της χοληστερόλης και επακόλουθη διάσπαση του μορίου 
μεταξύ αυτών των δύο θέσεων. Στη δικτυωτή ζώνη, η πρεγνε-
νολόνη μετατρέπεται πρώτα σε προγεστερόνη με τη δράση 
δύο μικροσωμικών ενζύμων. Ακολουθούν τρεις αντιδράσεις 
υδροξυλίωσης στις θέσεις 17, 21 και 11 κατά σειρά. Το στε-
ροειδές που προκύπτει τελικά είναι η κορτιζόλη.

Τα αλατοκορτικοειδή (π.χ. αλδοστερόνη) εκκρίνονται 
από τη σπειροειδή ζώνη υπό τον έλεγχο του συστήματος 
ρενίνης–αγγειοτασίνης. Τα αλατοκορτικοειδή επιδρούν στη 
μεταφορά ιόντων από τα επιθηλιακά κύτταρα (κυρίως του 
νεφρού), με στόχο τη διατήρηση του νατρίου (του χλωριούχου 
νατρίου και του νερού) και την απομάκρυνση του καλίου. Στο 
άπω εσπειραμένο σωληνάριο του νεφρώνα των θηλαστικών 
πραγματοποιείται ανταλλαγή κατιόντων, με επαναπορρό-
φηση του νατρίου από το σπειραματικό διήθημα και έκκριση 
καλίου στον αυλό. 

Η παραγωγή των γλυκοκορτικοειδών ελέγχεται κατά κύριο 
λόγο από την ACTH, μια πολυπεπτιδική ορμόνη που παρά-
γεται στην αδενοϋπόφυση. Η έκλυση της ACTH ελέγχεται 
σε μεγάλο βαθμό από τον υποθάλαμο μέσω της έκκρισης της 
εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης (CRH). Η αύξηση της 
παραγωγής ACTH οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων των γλυκο-
κορτικοειδών στην κυκλοφορία και, υπό ορισμένες συνθήκες, 
μπορεί να προκαλέσει, επίσης, ασθενή διέγερση της έκλυσης 
αλδοστερόνης. Έλεγχος μέσω αρνητικής ανατροφοδότησης 
πραγματοποιείται κανονικά όταν τα αυξημένα επίπεδα κορ-
τιζόλης στο αίμα επιδρούν στον υποθάλαμο, στην πρόσθια 
υπόφυση ή και στα δύο και καταστέλλουν την έκκριση της 
ACTH.

Μηχανισμοί τοξικότητας στον φλοιό  
των επινεφριδίων
Ο φλοιός των επινεφριδίων είναι ευαίσθητος στην τοξική 
δράση ξενοβιοτικών για δύο τουλάχιστον λόγους. Πρώτον, 
τα φλοιοεπινεφριδιακά κύτταρα των περισσότερων ζωικών 
ειδών περιέχουν μεγάλα αποθέματα λιπιδίων που χρησιμο-
ποιούνται κυρίως ως υπόστρωμα για την παραγωγή στερειδών 
ορμονών. Πολλές τοξικές για τον επινεφριδιακό φλοιό ουσίες 
είναι λιπόφιλες και, συνεπώς, μπορούν να συσσωρευτούν σε 
αυτά τα κύτταρα. Δεύτερον, τα φλοιοεπινεφριδιακά κύτταρα 
περιέχουν ένζυμα ικανά να μεταβολίζουν αυτές τις ξενοβιο-
τικές χημικές ουσίες.

Διαταραχή της παραγωγής στεροειδών μπορεί να επέλθει 
μετά από αναστολή της βιοσύνθεσης ή του μεταβολισμού της 
χοληστερόλης ή μετά από διαταραγμένη λειτουργία των εν-
ζύμων του κυτοχρώματος P-450. Και οι δύο αυτοί μηχανισμοί 
οδηγούν σε συσσώρευση των αυξημένων κυτταροπλασματι-
κών λιπιδίων με τη μορφή διακριτών σταγονιδίων. Επιπλέον, 
οι τοξίνες μπορούν να ενεργοποιηθούν από πολλά από τα 
ένζυμα του κυτοχρώματος P-450 στα κύτταρα του φλοιού. Η 
ενεργοποίηση των τοξινών μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή 
δραστικών μορφών οξυγόνου, σε βλάβη της μεμβράνης και 
σε φωσφολιπίδωση των κυττάρων.
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