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O ρόλος της ανασταλτίνης-B
στη διερεύνηση του υπογόνιμου άνδρα

Περίληψη
Η ανασταλτίνη-Β (Inh-B), ένα ετεροδιμερές που αποτελείται από μία
α και μία βΒ υποομάδα, παράγεται στον άνδρα κατά κύριο λόγο στα κύτ
ταρα Sertoli και ελέγχει με αρνητικό παλίνδρομο μηχανισμό την έκκριση
της FSH. Στον ενήλικα, η παραγωγή της Inh-B συσχετίζεται θετικά τόσο
με την FSH, όσο και με τη σπερματογένεση, αν και δεν είναι απόλυτα γνω
στός ο μηχανισμός με τον οποίο τα κύτταρα του σπερματικού επιθηλίου
επηρεάζουν στην παραγωγή της ορμόνης. Η Inh-B αυξάνει μετά τον το
κετό, φθάνοντας μια μέγιστη τιμή στους 4-12 μήνες, ακολουθεί ελάττωση
των επιπέδων της ως το τέλος της παιδικής ηλικίας, παρουσιάζει ένα δεύ
τερο μέγιστο στο τέλος της εφηβείας, ενώ τέλος ακολουθεί μία σταδιακή
μείωση των επιπέδων της με την πρόοδο της ηλικίας. Κατά την ενήλικη
ζωή, τα χαμηλά επίπεδα της Inh-B συνήθως αντανακλούν διαταραχές στη
σπερματογένεση. Παρότι η Inh-B φαίνεται να αποτελεί καλύτερο προγνω
στικό δείκτη της σπερματογένεσης από την FSH, απαιτούνται περισσότε
ρες μελέτες για να προσδιορισθεί ο ρόλος της ως διαγνωστικού και προ
γνωστικού παράγοντα στην ανδρική υπογονιμότητα.
Όροι ευρετηρίου: Ανασταλτίνη-B, σπερματογένεση, ανδρική υπογονιμό
τητα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανασταλτίνη-B (Inh-B), μία από τις πρώτες πρωτεϊνικές ορμόνες που
έχουν περιγραφεί, ανιχνεύθηκε αρχικά ως υδατοδιαλυτός παράγοντας
του άξονα «υποθάλαμος - υπόφυση - γονάδες» με δράση στην έκκριση
(1)
των υποφυσιακών ορμονών. Από το 1932 , οπότε και έλαβε το όνoμά της,
έως την κλωνοποίησή της 53 χρόνια αργότερα, πολλά εργαστήρια ερεύνη
σαν τη δράση της. Με την ανακάλυψη ότι οι δύο γοναδοτροπίνες έχουν
διαφορετική δράση στις γονάδες, έγινε αντιληπτό ότι η Inh-B ήταν ένας
εξειδικευμένος αναστολέας της σύνθεσης και έκκρισης της θυλακιοτρό
που ορμόνης (FSH). Η ανακάλυψη αυτή αύξησε το ενδιαφέρον για την
παραγωγή κεκαθαρμένης Inh-B, καθώς ένας αγωνιστής ή ένας ανταγω
νιστής της ορμόνης θα είχε ίσως σημαντική θέση είτε στην αντισύλληψη,
είτε στην αποκατάσταση της γονιμότητας τόσο στους άνδρες, όσο και στις
γυναίκες. Επιπλέον, ήταν πιθανό ότι κάποια σύνδρομα που χαρακτηρίζο
νταν από υπογονιμότητα μπορεί να οφείλονταν σε μη φυσιολογική σύνθε
ση, έκκριση ή δράση της Inh-B. Πράγματι, πρόσφατες έρευνες τόσο σε
ανθρώπους, όσο και σε πειραματόζωα, δείχνουν ότι η Inh-B μπορεί να

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Aνασταλτίνη-Α
α
βΑ
Ακτιβίνη-Α
βΑ
βΑ

α
βΒ

Aνασταλτίνη-Β
Υπόφυση

Ακτιβίνη-ΑΒ
Ακτιβίνη-Β
βΑ
βΒ
βΒ
βΒ
Φολλιστατίνη
FS315
FS288

FSΗ
+

Υπόφυση

Ιnhibin

-

Ωοθήκες
κοκκώδη κύτταρα

FSΗ
+

Ιnhibin

-

Όρχεις
κύτταρα Sertoli

Stop
Σχήμα 1. Μοριακές δομές της ανασταλτίνης, της ακτιβίνης
και της φολλιστατίνης.
Πηγή: (2).

Σχήμα 2. Αλληλορύθμιση της FSH ορμόνης και της Inh-B
στη γυναίκα και στον άνδρα.
Πηγή: (2).

διαδραματίζει βασικό ρόλο στη γονιμότητα και ότι τα
επίπεδά της στο περιφερικό αίμα ίσως μπορούν να χρη
σιμοποιηθούν ως διαγνωστικοί δείκτες σε διαταραχές
της λειτουργίας των γονάδων.

όσο και σε πρωτεύοντα. Στους άνδρες φαίνεται να πα
ράγεται και να εκκρίνεται μόνο η Inh-B, σε αντίθεση
με τις γυναίκες όπου εκκρίνεται τόσο Inh-Α, όσο και
Inh-B.
H Inh που ανιχνεύεται στο περιφερικό αίμα, δεν
βρίσκεται όλη στη διμερή της μορφή. Στον άνθρωπο
ανιχνεύεται σε μεγάλο ποσοστό «ελεύθερη» α-υπομο
νάδα τόσο στο αίμα, όσο και στο ωοθυλακικό υγρό, η
οποία δεν φαίνεται να έχει βιολογική δράση. Το γεγο
νός αυτό δυσκόλεψε αρκετά την ποσοτική μέτρηση της
Inh, καθώς τα περισσότερα χρησιμοποιούμενα αντισώ
ματα αναγνώριζαν μόνο την α-υπομονάδα και την προ
σμετρούσαν στη διμερή Inh. Στην προσπάθεια επίλυ
σης αυτού του προβλήματος, αναπτύχθηκε μια μέθοδος
ELISA δύο θέσεων (two-site). Το πρώτο αντίσωμα συν
δέεται με την α-υπομονάδα, ενώ το δεύτερο συνδέεται
με την βΒ-υπομονάδα της διμερούς Inh, αλλά όχι με την
ελεύθερη α-υπομονάδα.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗΣ
Οι ανασταλτίνες (Inh) είναι διμερείς γλυκοπρωτε
ΐνες που ανήκουν στην οικογένεια του μετατρεπτικού
αυξητικού παράγοντα-β (Transforming Growth Factorβ, ΤGF-β) και οι οποίες εκκρίνονται από τα κύτταρα
Sertoli των όρχεων και από τα κύτταρα της κοκκώδους
στιβάδας των ωοθηκών, ως απάντηση στο ερέθισμα της
FSH. Η κύρια δράση τους είναι ο έλεγχος της έκκρισης
της FSH από την υπόφυση με αρνητική παλίνδρομη ρύθ
μιση(2). Ανιχνεύονται στο αίμα, στο σπερματικό υγρό
και στο ωοθυλακικό υγρό. Η ολοκληρωμένη μορφή
της Inh έχει μοριακό βάρος (ΜΒ) 32 kDaltons (kDa)
και αποτελείται από μία υπομονάδα α (ΜΒ περίπου 18
kDa) και μία υπομονάδα β (ΜΒ περίπου 14 kDa) που
συνδέονται μεταξύ τους με δισουλφιδικό δεσμό. Οι υπο
μονάδες αυτές δεν φαίνεται μεμονωμένα να έχουν βιο
λογική δράση.
Κάθε υπομονάδα παράγεται από διαφορετικό γο
νίδιο ως μία μεγάλη πρόδρομη πρωτεΐνη. Στο ωοθυλα
κικό υγρό ανευρίσκονται υπομονάδες με διαφορετικό
μέγεθος, έτσι ώστε μπορούν να ανιχνευθούν Inh με ΜΒ
(3)
από 29 έως και πάνω από 160 kDa . Παρ’ ότι η βιολο
γική σημασία αυτών των μορφών του διμερούς της Inh
δεν είναι διευκρινισμένη, φαίνεται ωστόσο ότι ασκούν
παρόμοια βιολογική δράση.
Η πολυπλοκότητα της δομής της Inh αυξάνεται από
το γεγονός της ύπαρξης δύο διαφορετικών β υπομονά
δων (βΑ-υπομονάδα και βΒ-υπομονάδα) και επακόλου
θα δύο σαφώς διακριτών πρωτεϊνών (Inh-A και Inh-B
αντίστοιχα), που η κάθε μία εμφανίζεται σε 7 έως και
9 διαφορετικές μοριακές δομές (σχήμα 1). Ως σήμερα,
οι μορφές της Inh-B ανιχνεύθηκαν τόσο σε ανθρώπους,

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
H Inh-B αλληλεπιδρά με την FSH, καθώς η πρώτη
ελαττώνει την έκκριση της δεύτερης, ενώ η δεύτερη
προάγει την έκκριση της πρώτης (αρνητική παλίνδρομη
(4,5-8)
.
ρύθμιση, σχήμα 2)
Η Inh-B είναι η μοναδική μορφή Inh που εκκρίνεται
(4,9)
στον άνδρα . Η πλήρης εξαφάνισή της μετά από αμφο
τερόπλευρη ορχεκτομή δείχνει ότι οι όρχεις είναι η απο
(9)
κλειστική πηγή της . Αν και οι περισσότερες μελέτες
δείχνουν ότι τα mRNA των α- και βΒ-υπομονάδων βρί
σκονται στα κύτταρα Sertoli και σε μικρότερο ποσοστό
(10,11-16)
, σε λίγες μελέτες οι βΒ-υπο
στα κύτταρα Leydig
μονάδες βρέθηκαν και στα σπερματοκύτταρα. Η ΙnhB εκκρίνεται από τα κύτταρα Sertoli κυρίως προς τον
αυλό των σπερματικών σωληναρίων, αλλά και προς τον
διάμεσο χώρο. Τα επίπεδά της είναι πολύ χαμηλά στο
σύνολο σχεδόν των ανδρών με σύνδρομο απλασίας του
69
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Σχήμα 3. Μεταβολή του πληθυσμού των κυττάρων Sertoli
σε αγόρια με την πάροδο της ηλικίας (συνεχής γραμμή). Η
σκιασμένη περιοχή αντιστοιχεί στα επίπεδα FSH και LH.
B: Βρεφική ηλικία, Π: Παιδική ηλικία, Ε: Εφηβική ηλικία,
ΜΕ: Μετεφηβική ηλικία.
Πηγή: (42).

Σχήμα 4. Μεταβολή των συγκεντρώσεων της Inh-B σε αγό
ρια κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία.
Πηγή: (23).

σπερματικού επιθηλίου (Sertoli Cell-Only Syndrome
- SCOS)(10,17), όπου παρατηρείται ελάχιστη ή καθόλου
σπερματογένεση. Τα χαμηλά αυτά επίπεδα της inh-B
αποτελούν πιθανότατα δείκτες δυσλειτουργίας των κυτ
τάρων Sertoli. Υπάρχουν όμως και άνδρες με SCOS
που εμφανίζουν φυσιολογικά επίπεδα Inh-B, αν και
συνήθως στα κατώτερα φυσιολογικά όρια. Σε πολλούς
από αυτούς με πολλαπλές βιοψίες όρχεων γίνεται δυνα
τή η ανεύρεση κάποιων εστιών σπερματογένεσης.
Τα κύτταρα Sertoli πρωτοεμφανίζονται στους εμβρυ
ικούς όρχεις περίπου κατά την όγδοη εβδομάδα της
κύησης. Κατά τη γέννηση, οι όρχεις του νεογνού έχουν
περίπου το 10% των κυττάρων Sertoli του ενήλικα, που
υπολογίζονται περίπου στα τέσσερα δισεκατομμύρια
κύτταρα. Το γεγονός ότι η ανεγκεφαλία στον άνθρω
πο, καθώς και η υποφυσεκτομή στον πίθηκο Rhesus Μ.
Malatta(18) καταλήγουν σε ελάττωση του μεγέθους των
όρχεων, υποδεικνύει ότι οι γοναδοτροπίνες της εμβρυι
κής υπόφυσης παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του
πολλαπλασιασμού των κυττάρων Sertoli κατά την ενδο
μήτρια ζωή. Ο ακριβής μηχανισμός αυτής της ρύθμισης
είναι άγνωστος, ωστόσο τα αρχέγονα κύτταρα Sertoli
εκφράζουν υποδοχείς της FSH νωρίς στην ανάπτυξή
τους, όπως φαίνεται από την υψηλή συγγένεια σύνδε
σης ραδιοσεσημασμένης FSH σε εμβρυικούς όρχεις, με
ταξύ της 8ης και της 16ης εβδομάδας της κύησης.
Στο σχήμα 3 απεικονίζονται δύο υποθετικά μοντέ
λα της αύξησης του πληθυσμού των κυττάρων Sertoli.
Στο πρώτο μοντέλο προτείνεται μία διφασική πρόοδος
του πολλαπλασιασμού των κυττάρων Sertoli με δύο δια

κριτές περιόδους μιτώσεων: η πρώτη κατά τη διάρκεια
της βρεφικής ηλικίας και η δεύτερη στην αρχή της εφη
βείας. Σε αυτό το μοντέλο, οι μιτώσεις των κυττάρων
Sertoli εξαρτώνται από την αύξηση της σύνθεσης και
έκκρισης των FSH και LH, η οποία λαμβάνει χώρα σε
αυτές ακριβώς τις περιόδους, όπως αντιπροσωπεύεται
από τις σκιασμένες περιοχές. Στο δεύτερο μοντέλο, η
ανάπτυξη του πληθυσμού των κυττάρων Sertoli είναι
αρχικά ανεξάρτητη από τις γοναδοτροπίνες, αλλά ακο
λουθείται, όπως και στο πρώτο μοντέλο, από μία απότο
μη αύξηση των μιτώσεων στην εφηβεία, παράλληλη με
την αύξηση της παραγωγής και έκκρισης των FSH και
LH. Η αύξηση του αριθμού των κυττάρων Sertoli στις
δύο φάσεις του έντονου πολλαπλασιασμού τους εκφρά
ζεται και από μία αύξηση των επιπέδων της Inh-B στο
αίμα, σε επίπεδα υψηλότερα από τα αντίστοιχα επίπε
δα των ενηλίκων(11,19-22).
Στο σχήμα 4 απεικονίζεται η μεταβολή της Ιnh-B σε
100 υγιή αγόρια κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.
Φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, η
τιμή της Inh-B παραμένει σχετικά σταθερή, ενώ αρχίζει
να αυξάνει από την ηλικία των 10-11 ετών έως και την
ηλικία των 16-17 ετών. Στο σχήμα 5, τα ίδια 100 αγόρια
και έφηβοι χωρίσθηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με το
στάδιο Tanner. Είναι σαφής η διαφορά των επιπέδων
της Inh-B στα στάδια G4 και G5, σε σύγκριση με τα προ
ηγούμενα στάδια. Τέλος, στην ίδια ομάδα αγοριών και
εφήβων μετρήθηκαν οι FSH, LH, Τ, Inh-B και ο μέσος
όγκος όρχεων (MOO) (σχήμα 6). Οι FSH και LH αυξά
νονται από το στάδιο G1 ως το G3, ενώ μετά παραμέ
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Σχήμα 5. Μεταβολή των συγκεντρώσεων της Inh-Β σε αγό
ρια ανάλογα με το στάδιο Tanner.
Πηγή: (23).

Σχήμα 6. Μεταβολές των FSH, LH, Τ, Inh-B και του
μέσου όγκου των όρχεων (ΜΟΟ) ανάλογα με το στάδιο
Tanner.
Πηγή: (23)

νουν σταθερές. Παρατηρείται, επίσης, μία σχεδόν γραμ
μική αύξηση του ΜΟΟ από το στάδιο G1 ως το στάδιο
G5, ήπια αύξηση της τεστοστερόνης (Τ) στα στάδια G1
ως G2 και G4 ως G5, αλλά πολύ σημαντική αύξηση της
Τ από το στάδιο G2 ως το G4. Παρόμοιες μεταβολές
παρουσιάζει και η Inh-B, δηλαδή μια συνεχή αύξηση σε
όλα τα στάδια, με μεγαλύτερη όμως ένταση στα στάδια
G2 ως G4(23). Φαίνεται, λοιπόν, ότι η Inh-B αυξάνεται
σημαντικά κατά την εφηβεία, ώσπου να φθάσει στα επί
πεδα των ενηλίκων. Άλλες μελέτες(20,24) αναφέρουν μία
αύξηση της Inh-B ακόμη και σε προεφηβικές ηλικίες
σχεδόν ως τα επίπεδα των ανδρών, με σχετική πτώση
του ρυθμού αύξησής της κατά την εφηβεία. Και εκεί,
επίσης, φαίνεται ότι η Inh-B τείνει να φθάσει στο μέγι
στο της συγκέντρωσής της νωρίτερα και ταχύτερα από
τις άλλες ορμόνες.
Η αύξηση του πληθυσμού των κυττάρων Sertoli κατά
την εφηβεία είναι μάλλον αποτέλεσμα της συνδυασμέ
νης δράσης της FSH και της LH. Αυτό διαπιστώθηκε
από μελέτες σε νεαρούς Rhesus πιθήκους, όπου η δρά
ση της FSH ήταν παρόμοια με αυτή της LH ως προς την
αύξηση του πληθυσμού των κυττάρων Sertoli(25). Θεωρεί
ται επομένως λογικό ότι το γοναδοτροπικό περιβάλλον
που δίνει το έναυσμα για την έναρξη του πολλαπλασια
σμού των κυττάρων Sertoli κατά την εφηβεία, καθορίζε
ται από τη συνδυασμένη δράση της FSH και της LH.
Τα επίπεδα της FSH αυξάνονται με την ηλικία στον
άνδρα, ενώ τα επίπεδα της T μειώνονται με αργό ρυθμό
από το 40ο έτος της ηλικίας. Όμως, αυτή η ελάττωση
της Τ δεν φαίνεται να συνοδεύεται και από ανάλογη
έκπτωση της σπερματογένεσης. Αυτό υποδηλώνει ότι η
λειτουργικότητα των κυττάρων Sertoli διατηρείται πα
ρά την πάροδο της ηλικίας. Ωστόσο, υπάρχουν βιβλιο

γραφικές αναφορές ότι η Ιnh-B μειώνεται παράλληλα
με την Τ με την πάροδο της ηλικίας(26) και μάλιστα η
ελάττωση αυτή της Ιnh-B αρχίζει νωρίτερα από την αντί
στοιχη ελάττωση της Τ(27).
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗΣ
Η έκκριση της Inh-B ρυθμίζεται από: α. την FSH, β. τα
κύτταρα Sertoli και γ. τα κύτταρα της σπερματογένεσης.
FSH
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Inh-B ρυθμίζε
ται από την FSH με μηχανισμό παλίνδρομης ρύθμισης.
Τα επίπεδα της Inh-B αυξάνουν στη νεογνική περίοδο
όπως και κατά την εφηβεία(19,29,30), κατά τη διάρκεια των
οποίων αυξάνουν και τα επίπεδα των γοναδοτροπινών.
Χορήγηση GnRH σε άτομα με ανεπάρκεια GnRH(6,7),
όπως και χορήγηση FSH σε άτομα με υπογοναδοτρο
πικό υπογοναδισμό(31) αυξάνουν τα επίπεδα της Inh-Β,
ενώ η διακοπή της παραπάνω θεραπείας έχει ως απο
τέλεσμα την ελάττωση της Inh-B, όχι όμως και το μηδε
νισμό της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε κατά τη διάρκεια
της θεραπείας με FSH, η πορεία της FSH και της Inh-B.
Αρχικά, οι δύο ορμόνες κυμαίνονταν σε προεφηβικά
επίπεδα. Η χορήγηση της FSH οδήγησε σε αύξηση των
επιπέδων της Inh-B. Στη συνέχεια, όμως, η σχέση τους
εξελίχθηκε στην αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση που πα
ρατηρείται στους ενήλικες.
Υπερδιέγερση με χορήγηση FSH σε φυσιολογικά
άτομα, όπως και χρόνια χορήγηση FSH σε ολιγοσπερ
μικούς άνδρες(32), αυξάνει την Inh-B. Ωστόσο, αν και η
αξία της θεραπείας με FSH σε άνδρες με υπογοναδο
τροπικό υπογοναδισμό είναι αναμφισβήτητη, η θερα
πεία αυτή σε άνδρες με ολιγοσπερμία και φυσιολογικά
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επίπεδα γοναδοτροπινών είναι ακόμα υπό διερεύνηση.
Κύτταρα Sertoli
Τα κύτταρα Sertoli παίζουν κεντρικό ρόλο στη σπερ
ματογένεση, καθώς συντηρούν την αρχιτεκτονική των
κυττάρων του σπερματικού επιθηλίου, τους παρέχουν
ενεργειακό υπόστρωμα και συμβάλλουν στη δημιουρ
γία του αιματο-ορχικού φραγμού. Κάθε κύτταρο Sertoli
μπορεί να υποστηρίξει έναν περιορισμένο αριθμό γεν
νητικών κυττάρων(33,34), παρ’ ότι σε φυσιολογικές συνθή
κες η δραστηριότητά τους κυμαίνεται σε ένα μόνο ποσο
στό του μέγιστου δυναμικού τους(35).
Μια σειρά από μελέτες τεκμηριώνουν ότι η έκκριση
της Inh-B εξαρτάται από τον πληθυσμό των κυττάρων
Sertoli. H αύξηση της Inh-B κατά τη νεογνική περίοδο
ή κατά την εφηβεία λαμβάνει χώρα σε περιόδους αύ
ξησης του πληθυσμού των κυττάρων Sertoli(36,37). Κατά
την προεφηβική περίοδο, η χορήγηση FSH ακολουθεί
ται από αύξηση Ιnh-B σε περιόδους όπου τα κύτταρα
Sertoli μπορούν να διαιρεθούν(31). Τέλος, πειραματική
μείωση των κυττάρων Sertoli ελαττώνει αντίστοιχα και
τα επίπεδα της Inh-B στο αίμα(30).
Κύτταρα της σπερματογένεσης
Τα πειραματικά δεδομένα είναι συμβατά με την υπό
θεση της ρύθμισης των επιπέδων της Ιnh-B από τα κύτ
ταρα της σπερματογένεσης. Η έκκριση Ιnh-B φαίνεται
να προάγεται από πρόδρομες μορφές των σπερματοζω
αρίων και ειδικότερα από τις ώριμες σπερματίδες(39-41).
Ο μηχανισμός δράσης δεν είναι γνωστός, αλλά φαίνεται
πως η ρύθμιση επιτυγχάνεται μέσω ενός προϊόντος των
σπερματίδων. Είναι πιθανό η FSH να μην διεγείρει την
παραγωγή Inh-B με άμεση δράση στα κύτταρα Sertoli,
αλλά με έμμεση δράση που επιτυγχάνεται με επαγωγή
της σπερματογένεσης.
Σε μια σειρά μελετών, η Inh-B σε ετερόπλευρη ορ
χεκτομή, μετά από μία αρχική πτώση των επιπέδων
της, αυξήθηκε παράλληλα με την αύξηση της σπερμα
τογένεσης στον εναπομείναντα όρχι(12,35,42). Αντίθετα,
σε άνδρες που λαμβάνουν ανδρογόνα για αντισύλλη
ψη(9,43,44), τα επίπεδα της Inh-B ήσαν σταθερά μειωμένα,
παράλληλα με την ελάττωση της σπερματογένεσης(44).
ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ Y
Οι μικροελλείψεις του μακρού σκέλους του χρωμοσώ
ματος Y (Yq) που ανευρίσκονται σε άνδρες με ιδιοπαθή
υπογονιμότητα σχετίζονται με υποσπερματογένεση και
εντοπίζονται σε τρεις περιοχές του Yq, τους παράγοντες
αζωοσπερμίας a b και c (Azoospermia Factor / AZFa,
AZFb και AZFc), στις οποίες υπάρχουν γονίδια που
σχετίζονται με την εξέλιξη ή/και τη ρύθμιση της σπερ
ματογένεσης(45,46). Οι πιο συνηθισμένες μικροελλείψεις
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είναι αυτές της περιοχής AZFc, ενώ οι μικροελλείψεις
στις περιοχές AZFa και AZFb είναι σχετικά σπάνιες.
Φαινοτυπικά, οι μικροελλείψεις AZFa και AZFb αντι
στοιχούν σε SCOS και αναστολή της σπερματογένεσης
αντίστοιχα, ενώ οι μικροελλείψεις στην περιοχή AZFc
(46,47)
. Έχει δειχθεί και
σε ολιγοσπερμία ή αζωοσπερμία
είναι γενικά αποδεκτό ότι οι συγκεντρώσεις της FSH
και της Inh-B αντικατοπτρίζουν τη λειτουργικότητα
(48,49)
. Ειδικότερα, η Ιnh-B
του σπερματικού επιθηλίου
ανευρίσκεται ελαττωμένη σε άνδρες με σοβαρότερη
διαταραχή σπερματογένεσης και ιδιαίτερα σε αυτούς
με σύνδρομο SCOS ή με αναστολή σπερματογένεσης
σε πρώιμο στάδιο, δηλαδή στο επίπεδο των σπερματο
(50-52)
. Αντίθετα, φυσιολογικά ή σχεδόν φυσιολο
γονίων
γικά επίπεδα Inh-B ανευρίσκονται σε αζωοσπερμικούς
ασθενείς με αναστολή σπερματογένεσης σε ωριμότερο
στάδιο στην εξέλιξη των γεννητικών κυττάρων, ή σε άν
δρες με αποφρακτική αζωοσπερμία. Είναι εμφανές ότι
η συνεκτίμηση των επιπέδων της Inh-B με το γενετικό
έλεγχο θα αποτελέσει σημαντική διαγνωστική και προ
γνωστική παράμετρο της σπερματογένεσης σε άνδρες
με προβλήματα υπογονιμότητας.
Summary
Polihronou P, Goulis D, Papadimas J
The role of Inhibin-B in male infertility investigation
Hellen Obstet Gynecol 18(1): 68-75, 2006
Inhibin-B (Inh-B) is a dimer of an α and a βΒ subunit,
produced mostly by the Sertoli cells and controls FSH
secretion via a negative feedback mechanism. In the
adult male, Inh-B production correlates positively
with both FSH and spermatogenesis, although it is
yet unknown how germ cells contribute to Inh-B
production. Inh-B increases after birth reaching a peak
at 4-12 months of age, after which, a decrease follows
during childhood. Consequently, Inh-B levels increase
again reaching another peak at the end of puberty
followed by a graduate decline throughout the years.
During adulthood, low Inh-B levels are usually reflecting
spermatogenesis disturbances. Although Inh-B seems to
be a better marker for spermatogenesis than FSH, more
studies are needed to evaluate the role of Inh-B as a
diagnostic and prognostic tool in male infertility.
Key words: Inhibin-B, spermatogenesis, male infertility.
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