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Περίληψη
Η humanin αποτελεί ένα 24- αμινοπεπτίδιο που κωδικοποιείται από το μιτοχονδριακό 16SRNA. Αρχικά απομονώθηκε από τον
ινιακό λοβό ασθενών με νόσο Alzheimer. Παρόλο που ο πρώτος ρόλος που αποδόθηκε στη humanin ήταν η προστασία των νευρικών κυττάρων από την απόπτωση, ένας μεγάλος αριθμός μελετών υποδεικνύει τη humanin ως έναν παράγοντα επιβίωσης ευρέος φάσματος. Μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί ότι η humanin δρα κυτταροπροστατευτικά σε μια ποικιλία ιστών πέρα από το νευρικό σύστημα. Οι μελέτες αυτές διευρύνουν το επίπεδο δράσης της humanin και δημιουργούν προοπτικές για καινοτόμες έρευνες. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για την αποσαφήνιση των μηχανισμών δράσης της humanin, καθώς και για τη διερεύνηση
του πιθανού διαγνωστικού και θεραπευτικού της ρόλου στα νοσήματα που συναντώνται στη Μαιευτική- Γυναικολογία.
Λέξεις κλειδιά: humanin, οξειδωτικό στρες, προεκλαμψία, ενδοθήλιο

Εισαγωγή
Η humanin ανακαλύφθηκε το 2001 από τον καθηγητή
Nishimoto και την ομάδα του. Αποτελεί το πρώτο πεπτίδιο που βρέθηκε να προέρχεται από το μιτοχονδριακό γονιδίωμα1. Ο όρος humanin επινοήθηκε από τον ίδιο, με
σκοπό να υποδηλώσει τη δυνατότητα αυτού του μορίου να
προσφέρει πιο ανθρώπινες συνθήκες ζωής σε ασθενείς με
νόσο Alzheimer (AD- Alzheimer’s Disease)2. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές έψαχναν κλώνους γονιδίων επιβίωσης σε μια βάση δεδομένων συμπληρωματικού DNA (cDNA). Η βάση αυτή δεδομένων δημιουργήθηκε από τμήματα εγκεφάλου (ινιακό λοβό) ασθενών με νόσο Alzheimer
που έμειναν ανεπηρέαστα από το στρες της νόσου. Αναζητώντας, λοιπόν, κλώνους γονιδίων με ικανότητα να
προστατεύουν τους νευρώνες από τον κυτταρικό θάνατο,
προσδιορίστηκαν κλώνοι των οποίων η αλληλουχία ήταν
πανομοιότυπη με ένα τμήμα μιτοχονδριακού 16S rRNA.
Ο κυτταρικός θάνατος των νευρώνων αυτών προκαλείται
από μία μεταλλαγμένη μορφή της πρόδρομης πρωτεΐνης
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του αμυλοειδούς (ΑΡΡ- amyloid precursor protein), μετάλλαξη που συνδέεται με την πρώιμη έναρξη της οικογενούς AD (FAD- Familial Alzheimer’s Disease). Περαιτέρω μελέτη των κλώνων αυτών, αποκάλυψε την αλληλουχία που παράγει ένα πεπτίδιο 24 αμινοξέων, το οποίο στη
συνέχεια ονομάσθηκε humanin3, 4. Το γονίδιο, επομένως,
της humanin περιλαμβάνεται στην αλληλουχία του 16sRNA γονιδίου. Πρόκειται δηλαδή για ένα γονίδιο μέσα σε
ένα άλλο γονίδιο1. Μέχρι σήμερα δεν είναι σαφές κατά
πόσο η humanin μεταφράζεται στο μιτοχόνδριο ή στο κυτταρόπλασμα. Τα μιτοχόνδρια χρησιμοποιούν ένα γενετικό κώδικα ελαφρώς διαφορετικό από αυτόν που χρησιμοποιείται στη μετάφραση που γίνεται στο κυτταρόπλασμα,
παράγοντας ένα ξεχωριστό πεπτίδιο από την ίδια ακολουθία2. Για το λόγο αυτό, το ακριβές μέγεθος της humanin
δεν είναι ακόμα γνωστό. Η μετάφραση στα μιτοχόνδρια
παράγει ένα 21- αμινοπεπτίδιο, ενώ στο κυτταρόπλασμα
παράγει ένα 24- αμινοπεπτίδιο1. Παρόλα αυτά, έχει απο-
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δειχθεί ότι η humanin είναι βιολογικά αποτελεσματική
χρησιμοποιώντας, είτε τους μιτοχονδριακούς κώδικες, είτε τους κυτταροπλασματικούς, με αποτέλεσμα η περιοχή
μετάφρασης να παραμένει ακόμα απροσδιόριστη5.

Ο μηχανισμός δράσης της humanin
Σε ένα μεγάλο αριθμό μελετών έχει ερευνηθεί ο μηχανισμός δράσης της humanin. Η humanin μπορεί να βρίσκεται ελεύθερη στην κυκλοφορία (πλάσμα), καθώς και συνδεδεμένη στις κυτταρικές μεμβράνες6. Η προστατευτική
της δράση επάγεται αλληλεπιδρώντας με τους ειδικούς
υποδοχείς- στόχους της. Έχει αναφερθεί ότι αλληλεπιδρά με τρεις τύπους υποδοχέων. Η κυτταροπλασματική
humanin συνδέεται με την Bax πρωτεΐνη, ουδετεροποιώντας το επαγόμενο από αυτήν προ-αποπτωτικό σηματοδοτικό μονοπάτι. Η εκκρινόμενη humanin συνδέεται με τον
διαμεμβρανικό υποδοχέα FPRL1 (formyl-peptide receptor-like-1). Τέλος, η νευροπροστατευτική της δράση στη
νόσο Alzheimer επάγεται μέσω ενός διαμεμβρανικού
υποδοχέα, που ονομάζεται ετεροτριμερής υποδοχέας της
humanin (htHTR- hetero trimeric Humanin receptor)7.
Ενδοκυττάρια, η αντι-αποπτωτική δράση της humanin
επάγεται με την αλληλεπίδρασή της με πρωτεΐνες του αποπτωτικού μονοπατιού. Συνδεόμενη με την Bax πρωτεΐνη,
αποτρέπει τη μετακίνησή της από το κυτταρόπλασμα στα
μιτοχόνδρια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αναστολή του
κυτταρικού θανάτου μέσω της απελευθέρωσης του κυτοχρώματος c και άλλων αποπτωτικών πρωτεϊνών. Επομένως, το σύμπλοκο humanin-Bax συγκρατείται στο κυτταρόπλασμα και η αλληλεπίδραση αυτή προστατεύει το κύτταρο από την απόπτωση5. Η humanin συνδέεται ακόμα με
τις tBid και BimEL (μια ισομορφή της Bim) προαποπτωτικές πρωτεΐνες, εμποδίζοντας την ενεργοποίηση των Bax
και Bak πρωτεϊνών και καταργώντας την αγωνιστική δράση της BimEL στα προαποπτωτικά μέλη της Bcl-2 οικογένειας8, 9. Οι μελέτες αυτές διευρύνουν το πεδίο δράσης της
humanin, προτείνοντας ένα σημαντικό ενδοκυττάριο ρόλο, εκτός από την εξωκυττάρια δράση της2.
Εξωκυττάρια, η δράση της humanin επάγεται από δύο
διαμεμβρανικούς υποδοχείς. Ο πρώτος υποδοχέας της
humanin που περιγράφηκε, ήταν ένας διαμεμβρανικός
υποδοχέας συζευγμένος με G πρωτεΐνη, ο FPRL1
(formyl-peptide receptor-like-1), ο οποίος έχει συνδεθεί
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με την νόσο Alzheimer. Παρατηρήθηκε ότι, τόσο η μορφή
του πεπτιδίου του β-αμυλοειδούς με τα 42 αμινοξέα
(Ab₄₂), όσο και η humanin, ήταν σε θέση να ενεργοποιήσουν τον FPRL1, προκαλώντας επιστράτευση των μονοπύρηνων. Από τους δύο συνδέτες, μόνο το Ab₄₂ ήταν κυτταροτοξικό και μπορούσε να προκαλέσει κυτταρικό θάνατο μέσω της απόπτωσης. Η κυτταροτοξικότητα αυτή
μπορεί να αναστραφεί από τη humanin η οποία, ανταγωνιζόμενη το Ab₄₂ στη σύνδεση με τον υποδοχέα FPRL1,
επιτυγχάνει τη νευροπροστατευτική της δράση. Επιπλέον,
η humanin δρα ως ένας αγωνιστής του FPRL1 υποδοχέα,
επάγοντας την κινητοποίηση του Ca²⁺ και την ταχεία
ενεργοποίηση του ERK1/2 σηματοδοτικού μονοπατιού,
ενός μονοπατιού το οποίο επάγεται από αυτού του είδους
τους υποδοχείς και θα μπορούσε να συμβάλει στον κυτταροπροστατευτικό ρόλο της humanin10.
Ο δεύτερος υποδοχέας της humanin που περιγράφηκε, είναι ο htHTR που ανήκει στην οικογένεια των υποδοχέων
της ιντερλευκίνη-6 (IL-6). Ο υποδοχέας αυτός ανακαλύφθηκε μετά από τη διαπίστωση των ερευνητών ότι η humanin ασκεί νευροπροστατευτική δράση, ανεξάρτητα από
τον FPRL1 υποδοχέα, προκαλώντας την ενεργοποίηση του
STAT3 μονοπατιού. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στην υπόθεση ότι ο υποδοχέας της humanin θα μπορούσε να ανήκει
στην οικογένεια των υποδοχέων κυτοκίνης [11]. Πρόκειται
για ένα τριμερές σύμπλοκο που αποτελείται από την CNTFR (ciliary neurotrophic factor receptor) υπομονάδα, από
έναν υποδοχέα κυτοκίνης τον WSX-1 και από μια διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη την gp130 (CNTFR/WSX1/gp130). Η gp130 αποτελεί μια κοινή υπομονάδα των υποδοχέων της IL-6, που είναι υπεύθυνη για την επαγωγή των
σηματοδοτικών μονοπατιών JAK/ STAT και ERK1/2. Η
CNTF είναι μία γνωστή κυτοκίνη της οικογένειας της IL-6.
Όλες οι παραπάνω υπομονάδες εκφράζονται στους νευρώνες. Η humanin, επίσης, φαίνεται να προωθεί τον ετεροολιγομερισμό των CNTFR, WSX-1 και gp13012, 13.
Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των διαφορετικών δράσεων που έχει η humanin, θεωρείται πιθανό και οι δύο
τύποι των υποδοχέων, που περιγράφηκαν παραπάνω, να
είναι σημαντικοί στη διαμεσολάβηση των ποικίλων δράσεών της. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες και πιο
εξειδικευμένες μελέτες προκειμένου να διασαφηνιστούν
οι ρόλοι των μονοπατιών που επάγουν2.
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Επιπρόσθετα, η δράση και η έκφραση της humanin επηρεάζεται και από τη σύνδεσή της με άλλες πρωτεΐνες,
όπως για παράδειγμα η IGFBP-3, η TRIM11 και η
VSTM2L7. Η IGFBP-3 (insulin-like growth factor-binding
protein-3) αλληλεπιδρά με τη humanin, άλλοτε με ανταγωνιστική και άλλοτε με συναγωνιστική δράση14. Η
TRIM11 (tripartite motif-containing protein 11) συμμετέχει στην ενδοκυττάρια ρύθμιση των επιπέδων της humanin, οδηγώντας την σε αποδόμηση μέσω του συστήματος της ουβικουϊτίνης15. Τέλος, η VSTM2L (V-set and
transmembrane domain containing 2 like) πρωτεΐνη ανταγωνίζεται την επαγόμενη από τη humanin προστασία των
νευρώνων έναντι της απόπτωσης16.

Δράσεις της humanin
Όπως προαναφέρθηκε, η humanin ανακαλύφθηκε κατά
τη διάρκεια της έρευνας, για την ανεύρεση παραγόντων
επιβίωσης, σε περιοχές εγκεφάλου ασθενών με νόσο
Alzheimer που δεν έχουν επηρεαστεί από τη νόσο. Για το
λόγο αυτό, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι την πιο
καλά μελετημένη πτυχή της βιολογίας της humanin αποτελεί η ευεργετική της δράση στην προστασία από το
στρες που σχετίζεται με τη νόσο Alzheimer1. Αρχικά, οι
μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε κυτταροκαλλιέργειες4, 17.
Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι η humanin προστατεύει τα
νευρικά κύτταρα, όχι μόνο από τη νευροτοξικότητα που
προκαλείται από το β αμυλοειδές (Αβ)₁₋₄₃, αλλά από όλα
τα, μέχρι τώρα γνωστά, μεταλλαγμένα γονίδια που προκαλούν την οικογενή μορφή της νόσου Alzheimer (APP,
presenilin 1 και presenilin 2)4, 17. Στη συνέχεια, ακολουθήσαν in vivo μελέτες με χρήση παραγώγων humanin σε
ζωικά μοντέλα της νόσου Alzheimer. Με τις μελέτες αυτές διαπιστώθηκε βελτίωση της απώλειας μνήμης στα ζωικά μοντέλα, επιβεβαιώνοντας τα προηγούμενα ευρήματα18-20. Η προστατευτική δράση της humanin αποδείχθηκε
αργότερα ότι οφείλεται σε μείωση της φλεγμονώδους
απάντησης και της απόπτωσης21, καθώς και σε βελτίωση
της λειτουργικότητας των συνάψεων, παράγοντες που
επηρεάζονται από το β αμυλοειδές και στους οποίους
οφείλονται τα συμπτώματα της νόσου22. Οι πιο πρόσφατες μελέτες εξέτασαν τη θεραπευτική χρήση της humanin
και των παραγώγων της σε διαγονιδιακά ζωικά μοντέλα
της νόσου, παρατηρώντας μείωση της συσσώρευσης του β
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αμυλοειδούς καθώς και βελτίωση της μνήμης20, 23. Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, διαφαίνεται ο θεραπευτικός και
προφυλακτικός ρόλος της humanin στη αντιμετώπιση της
νόσου Alzheimer. Παρά το γεγονός ότι η νόσος Alzheimer
αποτελεί τη νούμερο ένα αιτία άνοιας στους ενήλικες,
υπάρχουν και πολλές άλλες νευροεκφυλιστικές ασθένειες,
όπως η νόσος του Huntington. Λαμβάνοντας υπόψη την
αντι-αποπτωτική δράση της humanin, πολλά εργαστήρια
εξέτασαν τη χρήση της για την πρόληψη των νευροεκφυλιστικών νόσων, με αντικρουόμενα αποτελέσματα4, 24. Συνεπώς, περισσότερες μελέτες απαιτούνται για να εξακριβωθεί ο ρόλος της humanin σε αυτές τις νόσους1.
Πέρα όμως από τη δράση της humanin στο νευρικό σύστημα, ο κυτταροπροστατευτικός της ρόλος αποδείχθηκε
ότι επεκτείνεται και σε άλλους ιστούς. Η humanin βρέθηκε να εκφράζεται σε κύτταρα Leydig και να προάγει την
επιβίωσή τους, αποτελώντας έναν αντιαποπτωτικό παράγοντα με παρουσία και στους όρχεις ποντικιών25.
Η humanin εκφράζεται και στους σκελετικούς μυς. Μελέτες σε ασθενείς με σύνδρομο MELAS (mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like
episodes)26 και σε ασθενείς με χρόνια προοδευτική εξωτερική οφθαλμοπληγία (CPEO- chronic progressive external ophthalmoplegia)27, έδειξαν ότι τα επίπεδα της humanin είναι σημαντικά αυξημένα στους σκελετικούς μύες
των ασθενών αυτών. Πρόκειται για δύο, μιτοχονδριακής
αιτιολογίας, νόσους που χαρακτηρίζονται από ελαττωματική σύνθεση ΑΤΡ, λόγω μιτοχονδριακής διαταραχής. Η
humanin μπορεί και αποκαθιστά τα επίπεδα του ΑΤΡ σε
λεμφοκύτταρα, μυϊκά και νευρικά κύτταρα προστατεύοντάς τα από τον κυτταρικό θάνατο- απόπτωση λόγω ενεργειακής κρίσης28. Είναι πιθανό, το στρες που οφείλεται
σε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις να επάγει τα αυξημένα επίπεδα της humanin2.
Επιπρόσθετα, όπως παρατηρήθηκε σε in vitro πειράματα,
η humanin εκφράζεται και στα νησίδια του Langerhans,
ασκώντας προστατευτικό ρόλο έναντι της επαγόμενης
από τις κυτοκίνες απόπτωση των β-κυττάρων του παγκρέατος. Βελτίωσε, επίσης, την ανοχή γλυκόζης και καθυστέρησε την εκδήλωση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1
(T1DM- type 1 diabetes mellitus) σε in vivo μελέτες, καταστέλλοντας σημαντικά τη φλεγμονή και τη λεμφοκυτταρική διήθηση εντός των παγκρεατικών νησιδίων του
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Langerhans. Θα μπορούσε, επομένως, η humanin να θεωρηθεί ένας νέος θεραπευτικός στόχο για μία χρόνια αυτοάνοση νόσο, τον T1DM29.
Η humanin, όμως, φαίνεται να έχει και μεταβολική δράση. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση της αντίστασης της ινσουλίνης με τη νόσο Alzheimer30, μελετήθηκε, όπως ήταν
φυσικό, η δράση της humanin στο μεταβολισμό της γλυκόζης. Η χορήγηση humanin και των παραγώγων της βελτίωσε σημαντικά την ευαισθησία στην ινσουλίνη και μείωσε
την παραγωγή γλυκόζης από το ήπαρ ζωικών μοντέλων.
Οι δράσεις αυτές οφείλονται, εν μέρει, στην ενεργοποίηση του STAT3 μονοπατιού στον υποθάλαμο, υποδηλώνοντας μία κεντρική δράση της humanin στο μεταβολισμό
της γλυκόζης. Το αποτέλεσμα αυτό, πιθανό να επάγεται
από τον CNTFR/WSX-1/gp130 υποδοχέα της humanin31.
Τέλος, αναδεικνύεται ο ρόλος της humanin στο καρδιαγγειακό και κεντρικό νευρικό σύστημα. Εξασθενεί το
στρες, που προκαλείται από την ισχαιμία και στη συνέχεια την επαναιμάτωση των ιστών, στο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και στο έμφραγμα του μυοκαρδίου. Σε in
vivo μελέτες, αποδείχθηκε η ικανότητα της humanin να
μειώνει το μέγεθος της εγκεφαλικής βλάβης, μετά από
απόφραξη της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας σε πειραματόζωα32, καθώς και να ασκεί καρδιοπροστατευτικό ρόλο
σε ζωικά μοντέλα μυοκαρδιακής ισχαιμίας, μετά από
απόφραξη της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας6.

Humanin και οξειδωτικό στρες
Εκτενής βιβλιογραφία συνδέει την παθογένεση της νόσου Alzheimer με τις βλάβες που προκαλούνται από το
οξειδωτικό στρες. Έχει δειχθεί ότι η οξείδωση σημαντικών βιομορίων συμβαίνει νωρίς στην έναρξη της νόσου
Alzheimer και προηγείται των κλινικών της συμπτωμάτων33. Επιπλέον, το οξειδωτικό στρες έχει εμπλακεί σε
ένα πλήθος ασθενειών. Η επιτυχία της humanin στη θεραπεία του στρες που προκαλείται από το Αβ αμυλοειδές, οδήγησε αρκετούς ερευνητές στη μελέτη της ικανότητας της humanin να προστατεύει και από το οξειδωτικό
στρες γενικότερα1.
Πράγματι, η χορήγηση humanin σε καλλιέργειες αμφιβληστροειδούς έδειξε ότι μπορεί να προστατέψει τα κύτταρα αυτά από τον κυτταρικό θάνατο που οφείλεται στις
δραστικές μορφές οξυγόνου (ROS- Reactive Oxygen
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Species) και συγκεκριμένα στο υπεροξείδιο του υδρογόνου (H₂O₂) και κατά συνέπεια στο οξειδωτικό στρες. Η
παρατήρηση αυτή προτείνει τη humanin ως έναν πιθανό
θεραπευτικό στόχο για τις αμφιβληστροειδοπάθειες που
συνδέονται με τον κυτταρικό θάνατο34.
Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το οξειδωτικό στρες παίζει σημαντικό ρόλο και στην αθηροσκλήρυνση, μελετήθηκε η ικανότητα της humanin να προστατεύει τα ενδοθηλιακά κύτταρα από το οξειδωτικό
στρες (υψηλά επίπεδα ROS) και την απόπτωση, καταστάσεις που σχετίζονται με την αθηρογένεση35. Σε in vitro μελέτη που ακολούθησε, αποδείχθηκε ότι η humanin εκφράζεται στο στρώμα των ενδοθηλιακών κυττάρων του
αγγειακού τοιχώματος των ανθρώπινων αρτηριών και
φλεβών και ότι τα προστατεύει από το οξειδωτικό στρες.
Πιο συγκεκριμένα, η χορήγηση humanin εξασθένησε τον
ox-LDL επαγόμενο σχηματισμό ROS και την απόπτωση
κατά 50%36. Η οξειδωμένη μορφή της LDL (ox-LDL) παράγεται από τις αντιδραστικές μορφές οξυγόνου (ROS),
ενώ ταυτόχρονα ενισχύει (μετά την παραγωγή της) το
οξειδωτικό στρες, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο με
τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία της αθηροσκληρωτικής
πλάκας37. Επιπλέον, τα επίπεδά της humanin βρέθηκαν
να μειώνονται με την αύξηση της ηλικίας, ενός παράγοντα που συνήθως συνδέεται με αύξηση στο οξειδωτικό
στρες και με μείωση στην ενδοθηλιακή κυτταρική λειτουργία. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, υποστηρίζεται ένας δυνητικός ρόλος της humanin στο μηχανισμό αντι-οξειδωτικής άμυνας στην καρδιαγγειακή νόσο και κατά συνέπεια ανοίγονται νέες προοπτικές στην ανακάλυψη
νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση
της αθηροσκλήρωσης.36
Προς επιβεβαίωση των παραπάνω δεδομένων ακολούθησε in vivo μελέτη. Οι ερευνητές χορήγησαν σε πειραματόζωα, που τρέφονταν με δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε
χοληστερόλη, ένα ανάλογο της humanin (HNGF6A). Με
την παραπάνω μελέτη παρουσιάστηκε η ικανότητα της
HNGF6A να μειώνει το μέγεθος της αθηρωματικής πλάκας, να εμποδίζει την ανάπτυξη ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, ενώ διατηρεί την έκφραση της συνθετάσης του ενδοθηλιακού νιτρικού οξειδίου ΝΟ (eNOS) στην αορτή. Συνεπώς, η χορήγηση της HNGF6A οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας σε ζωικά μοντέλα,
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ασκώντας προστατευτική δράση στην ενδοθηλιακή λειτουργία και στην εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης38. Η ίδια
μελέτη προτείνει ότι οι μηχανισμοί που ευθύνονται εν μέρει για την προστατευτική δράση της humanin στην αθηροσκλήρωση, είναι η δράση έναντι του οξειδωτικού στρες και
της απόπτωσης καθώς και η διατήρηση της eNOS38.
Με βάση τα δεδομένα αυτά, το ερευνητικό ενδιαφέρον
επικεντρώθηκε στη μελέτη της humanin σε σχέση με την
αθηροσκλήρωση στον άνθρωπο. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν ανθρώπινα δείγματα καρωτιδικών αθηρωματικών πλακών. Με τη μελέτη αυτή, διαπιστώθηκε για πρώτη φορά η παρουσία της humanin σε καρωτιδικές αθηροσκληρωτικές πλάκες. Βρέθηκε ότι η έκφρασή της είναι
μεγαλύτερη, περίπου διπλάσια, σε ασθενείς με συμπτωματική νόσο (ιστορικό ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου) σε σύγκριση με τους ασυμπτωματικούς. Επιπρόσθετα,
ο ρυθμός της απόπτωσης σε αυτές τις συμπτωματικές
πλάκες είναι μεγαλύτερος39. Η ευεργετική επίδραση της
αναστολής της απόπτωσης στην αθηροσκλήρωση είναι
αμφιλεγόμενη. Η απόπτωση μπορεί να βοηθήσει στην καταστολή της εξέλιξης των πρώιμων πλακών, μέσω της
απόπτωσης των μακροφάγων στα αρχικά στάδια της αθηρωματικής νόσου. Αντίθετα, σε προχωρημένα στάδια της
νόσου, η απόπτωση των μακροφάγων ευθύνεται για την
ανάπτυξη του νεκρωτικού πυρήνα, ενός σημαντικού παράγοντα που συμβάλλει στην αστάθεια των αθηρωματικών πλακών40. Με δεδομένο αυτές τις παρατηρήσεις, η
humanin αποτελεί ένα ενδογενώς εκφραζόμενο πεπτίδιο
στην αρτηριοσκληρωτική πλάκα, που φαίνεται να έχει
κυτταροπροστατευτικές ιδιότητες με έναν ξεχωριστό ρόλο στην καταστολή της απόπτωσης39.
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η έκφραση της humanin στο ενδοθήλιο και στις αθηρωματικές πλάκες, και
η ικανότητά της να ανακουφίζει τα καταστροφικά αποτελέσματα της ROS-επαγόμενης ενδοθηλιακής βλάβης, είναι καλά τεκμηριωμένη. Διαφαίνεται, επομένως, μια θετική δομική και λειτουργική επίδραση της humanin στο
αγγειακό σύστημα. Tο οξειδωτικό στρες σχετίζεται με
την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, ενώ η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία αποτελεί προάγγελο της αθηροσκλήρυνσης41.
Συνεπώς, μεταβολές των επιπέδων της humanin στον άνθρωπο, θα έπρεπε να σχετίζονται με ενδοθηλιακή δυσλειτουργία. Πράγματι, σε ασθενείς με παρουσία ενδοθηλια-

© EΛΛHNIKH MAIEYTIKH & ΓYNAIKOΛOΓIKH ETAIPEIA

κής δυσλειτουργίας των στεφανιαίων αγγείων, τα επίπεδα
της humanin ήταν χαμηλότερα από εκείνους με φυσιολογικό ενδοθήλιο. Άρα, τα κυκλοφορούντα επίπεδα humanin
συνδέονται με βελτίωση της μικροαγγειακής ενδοθηλιακής
δυσλειτουργίας. Αυτό το εύρημα που συνδέει έναν αντιαποπτωτικό παράγοντα με τη διατήρηση της ενδοθηλιακής
λειτουργίας, θα μπορούσε, ενδεχομένως, να κρύβει ένα
νέο μηχανισμό που εμπλέκεται στη ρύθμιση της αγγειακής
λειτουργίας42. Με την παραπάνω μελέτη περιγράφηκε και
μία άμεση συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των λευκοκυττάρων και την ενδοθηλιακή λειτουργία στα στεφανιαία αγγεία, καθώς και μια ταυτόχρονη θετική συσχέτιση μεταξύ
των επιπέδων της humanin, του BMI και τον αριθμό των
κυκλοφορούντων μονοκύτταρων και λεμφοκυττάρων. Αυτή
η αντανακλαστική αύξηση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως
μια προστατευτική απάντηση σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου για αθηροσκλήρωση. Συμπερασματικά, υπάρχει μια
δυνητικά διαγνωστική ή και θεραπευτική σχέση μεταξύ
των χαμηλών ενδογενών κυκλοφορούντων επιπέδων humanin και της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας στον άνθρωπο. Δεν είναι απίθανο, η humanin να χρησιμεύει στη σταθεροποίηση του ενδοθηλίου, αναιρώντας τις ανεπιθύμητες
συνέπειες της αγγειακής φλεγμονής42.
Συνδυάζοντας τα στοιχεία που προέκυψαν από τις παραπάνω μελέτες, συμπεραίνεται ότι τα αυξημένα επίπεδα
της humanin που βρέθηκαν σε αθηρωματικές πλάκες,
αποτελούν μία προστατευτική απάντηση στο στρες και ότι
η humanin θα μπορούσε να προστατεύει έναντι του οξειδωτικού στρες1.

Humanin και προεκλαμψία
Παρόμοια με τις προηγούμενες μελέτες, το οξειδωτικό
στρες έχει αποδειχθεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο και σε
νοσήματα που αφορούν τη Γυναικολογία- Μαιευτική. Η
ενδομητρίωση43, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών44,
η πρόπτωση πυελικών οργάνων45, η υπογονιμότητα46 και
η προεκλαμψία47 είναι μερικά από αυτά. Παρόλα αυτά,
δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα βιβλιογραφικά δεδομένα ως
προς τη συσχέτισή τους με την Humanin.
Η προεκλαμψία, ειδικότερα, αποτελεί μία σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας κατά τη διάρκεια της
κύησης και του τοκετού. Χαρακτηρίζεται από υπέρταση
και αυξημένη συστημική φλεγμονώδη απάντηση, που πι-
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θανώς ξεκινά από την εκτεταμένη ενδοθηλιακή βλάβη. Οι
ασθενείς με προεκλαμψία παρουσιάζουν, επίσης, αυξημένο οξειδωτικό στρες, αυξημένη συσσώρευση αιμοπεταλίων και ενεργοποίηση του πηκτικού μηχανισμού και εμφανή στοιχεία δυσλιπιδαιμίας48. Τις τελευταίες δεκαετίες
γίνεται, ολοένα και περισσότερο, εμφανές ότι οι γυναίκες
με ιστορικό προεκλαμψίας βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου στη μετέπειτα
ζωή τους49-51. Η διαπίστωση αυτή, ενισχύει την υπόθεση
ότι η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία που παίζει σημαντικότατο ρόλο στην παθογένεση, τόσο της αθηροσκλήρυνσης,
όσο και της προεκλαμψίας, πιθανότατα προκαλείται από
τους ίδιους μεσολαβητές και παράγοντες φλεγμονής52.
Η humanin, επομένως, παρόμοια με την αθηροσκλήρυνση, στην οποία δρα ως ένας κυτταροπροστατευτικός παράγοντας, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην προστασία των ενδοθηλιακών κύτταρων, έναντι του οξειδωτικού στρες που λαμβάνει χώρα
στην προεκλαμψία. Συνεπώς, τα επίπεδα της humanin θα
μπορούσαν να σχετίζονται με τη διατήρηση της φυσιολογικής ενδοθηλιακής λειτουργίας στην προεκλαμψία, εισάγοντας έναν πιθανώς νέο διαγνωστικό και θεραπευτικό
στόχο. Επιπλέον, θα μπορούσαν να αποτελούν δείκτη της
ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας που συμβαίνει στην προεκλαμψία και κατ’ επέκταση να χρησιμοποιηθούν, ίσως,
ως προγνωστικός βιοχημικός δείκτης της νόσου.

Επίλογος
Η humanin αποτελεί το πρώτο περιγραφόμενο πεπτίδιο
που προέρχεται από τα μιτοχόνδρια και έχει νευροπροστατευτική δράση. Η προστατευτικής της δράση επεκτάθηκε ραγδαίως από τη νόσο Alzheimer σε άλλα μοντέλα
ασθενειών, διευρύνοντας το ρόλο καθώς και τις δράσεις
της. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες από τις
νόσους που έχει μελετηθεί η humanin, το οξειδωτικό
στρες αποτελεί τον κοινό παρονομαστή, θέτοντας το ερώτημα στους ερευνητές αν η humanin αποτελεί ένα γενικότερο κυτταροπροστατευτικό παράγοντα κατά του οξειδωτικού στρες. Συνδυάζοντας τα μέχρι τώρα δεδομένα, η
συσχέτιση της humanin με τα γυναικολογικά- μαιευτικά
νοσήματα και ιδιαίτερα με την προεκλαμψία, λόγω της
αιτιολογικής της σχέση με την καρδιαγγειακή νόσο, θα
μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής μελέ-
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της. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής της humanin στην
παθογένεση της προεκλαμψίας, ασκώντας προστατευτικό
ρόλο έναντι του οξειδωτικού στρες και της φλεγμονώδους
αντίδρασης σε επίπεδο αγγείων, θα ανοίξει νέους ορίζοντες στην αντιμετώπιση και κατανόηση της νόσου.
Η ανασκόπηση αυτή έγινε στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής στην Ά Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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Summary
Humanin is a 24-amino acid peptide encoded by mitochondrial
16SRNA, that firstly isolated from the occipital lobe of patients
with Alzheimer’ s disease. Although it was identified as an antineuronal death factor, extensive literature indicates humanin as
a wide spectrum survival factor. To date, humanin has been
shown to play a role in preventing cell death among various tissues outside of the nervous system. These studies have broadened the scope of humanin activity and opened up a new field of
research. Further studies are needed to clarify the mechanisms
underlying these findings and explore the diagnostic and or therapeutic implications of humanin in obstetrics- gynecology.
Key words: humanin, oxidative stress, preeclampsia, endothelium
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