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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Δπηγελεηηθή: ην ηξνπνπνηεκέλν απνηέιεζκα εμσγνληδηαθώλ 

παξαγόλησλ ζην θαηλόηππν ελόο γνληδηαθνύ ηόπνπ ή ρξσκνζώκαηνο 

ρσξίο αιιαγέο ζην γνλόηππν θαη ηελ αιιεινπρία DNA. 

 

Γηα παξάδεηγκα: ν άμνλαο Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Δπηλεθξίδηα 

(ΤΤΔ), δνκηθό ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζηξεο, δηακνξθώλεηαη από 

πξώηκεο εκπεηξίεο δωήο κέζσ επηγελεηηθώλ κεραληζκώλ θαη 

ζήκαλζεο ξπζκηζηηθώλ πεξηνρώλ γνληδίσλ κε κεζπιίσζε DNA.  

 

 

 

 

ΣΟΥΟ 

 

• Πνηά είλαη ε επίδξαζε ησλ πξώηκσλ αληημννηήησλ  

ζηε κεζπιίσζε ηνπ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηνπ 

ππνδνρέα ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ (glucocorticoid 

receptror-GR) 

• Εηδηθόηεξα: εμόλην 17 ζε ηξσθηηθά θαη εμόλην 1F ζε 

αλζξώπνπο πνπ εληάζζνληαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

ζύλδεζεο ηνπ κεηαγξαθηθνύ παξάγνληα NGFI-A? 

• Σπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

 

 ΜΔΘΟΓΟ 

 

1. Σπζηεκαηηθή αλαδήηεζε PubΜed 

2. Αιγόξηζκνο:     (“glucocorticoid receptor” OR NR3C1) AND (epigenetics OR “DNA methylation”) 

3. Απνηειέζκαηα: 192 άξζξα, επηπξόζζεηα άξζξα πξνέθπςαλ από ηνλ έιεγρν βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ επηιέμηκσλ άξζξσλ 

4. Κξηηήξηα εηζαγσγήο: δεκνζίεπζε ζηελ Αγγιηθή γιώζζα, 06/2004-07/2014, εμέηαζε δείγκαηνο DNA από ηξσθηηθά ή αλζξώπνπο 

θαη ζρεδηαζκόο πξννπηηθήο κειέηεο ή κειέηεο αζζελώλ –καξηύξσλ 

20 κειέηεο ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ αλαζθόπεζε 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 
    10 μελέτες σε πειραματόζωα  

• 6 κειέηεο εμέηαζαλ δείγκα ηζηνύ 

ηππνθάκπνπ, 3 επηπιένλ ηζηνύο (επηθιηλήο 

ππξήλαο, πξνκεησπηαίνο θινηόο, 

παξεγθεθαιίδα), θαη 1 δείγκα θνπξάλσλ 

• 6 ρξεζηκνπνίεζαλ κνληέια απμεκέλεο ή 

κεησκέλεο κεηξηθήο θξνληίδαο θαη 4 

κνληέια απνρσξηζκνύ ή κε από ηε 

κεηέξα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ζε 

πξώηκεο ςπρηθέο αληημνόηεηεο 

• 6 ρξεζηκνπνηήζαλ κνληέια αξνπξαίσλ, 4 

κνληέια πνληηθώλ 

• Η κέζε ειηθία ιήςεο δείγκαηνο θπκαηλόηαλ 

από 6 εκεξώλ έσο 15 εβδνκάδσλ 

• Σε 7/10 παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αύμεζε ηεο κεζπιίωζεο ηνπ 

εμνλίνπ 17    

 

 10 μελέτες σε ανθρώποσς 

• 9 εμέηαζαλ δείγκα πεξηθεξηθνύ αίκαηνο θαη 

1 λεθξνηνκηθό δείγκα ηζηνύ ηππνθάκπνπ 

• Η έθζεζε ζε ςπρηθέο αληημνόηεηεο  

νξίζηεθε σο ζσκαηηθή, ςπρηθή ή 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία, παξακέιεζε από ηνπο γνλείο θαη 

απνκάθξπλζε από ηε γνληθή κέξηκλα 

• Η ζπιινγή δείγκαηνο αθνξνύζε ζε 2 

κειέηεο παηδηά θάησ ησλ 14 εηώλ, ζε 1 

εθήβνπο 14-18 εηώλ θαη ζε 7 ελήιηθεο 

• Σε 9/10 κειέηεο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αύμεζε ηεο κεζπιίωζεο ηνπ 

εμνλίνπ 1F  

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

  
• Οη πξώηκεο εκπεηξίεο επηδξνύλ κέζσ επηγελεηηθώλ κεραληζκώλ ζηελ έθθξαζε 

ησλ GR ζηνλ ηππόθακπν  επεξεάδεηαη ε δπλαηόηεηα ηεξκαηηζκνύ ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζηξεο θαη θαηά επέθηαζε ε κειινληηθή 

ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ αηόκνπ ζην ζηξεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Οη επηγελεηηθέο απηέο αιιαγέο εκθαλίδνληαη θαη ζε θύηηαξα ηνπ πεξηθεξηθνύ 

αίκαηνο  πηζαλή αμηνπνίεζε δεηγκάησλ πεξηθεξηθνύ αίκαηνο ζηελ αμηνιόγεζε 

ςπρνθεληξηθώλ παξεκβάζεσλ  

 

• Απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα πξννπηηθώλ κειεηώλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

ζηαζεξόηεηαο ησλ επηγελεηηθώλ αιιαγώλ 
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