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ΠΕΡΙΛΗΨΗ	  
	  
Σκοπός: Η ανίχνευση ενδοθηλιακών προγονικών κυττάρων (endothelial progenitor cells, EPCs) 

στο περιφερικό αίµα νέων ασθενών µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι (ΣΔ Ι) και η συσχέτιση αυτών 

µε το στάδιο της διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας (ΔΑ).  

Υλικό & Μέθοδος: Δείγµα περιφερικού αίµατος συλλέχθηκε και αναλύθηκε από 69 άτοµα (µέση 

ηλικία: 27 έτη, εύρος:8-50): 39 ασθενείς µε ΣΔ Ι, µέσης διάρκειας 16 έτη (εύρος: 2-31) , µέσης 

ηλικίας 26 έτη (εύρος:8-50) και 30 µάρτυρες χωρίς ΣΔ, µε µέση ηλικία τα 28 έτη (εύρος:9-45). Οι 

ασθενείς υποβλήθηκαν σε βιοµικροσκόπηση του προσθίου και οπισθίου ηµιµορίου του οφθαλµού 

και φλουοροαγγειογραφία βυθού. Οι αλλοιώσεις της ΔΑ που διαπιστώθηκαν σταδιοποιήθηκαν 

σύµφωνα µε την Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study (ETDRS). Η ανίχνευση των 

EPCs έγινε µε κυτταροµετρία ροής χρησιµοποιώντας τα παρακάτω πρωτογενή αντισώµατα: anti-

CD34, anti- CD45, anti-CD133 και anti-hVEGFR2. 

Αποτελέσµατα: Πληθυσµός κυττάρων EPCs CD45-/CD34+/CD133+/hVEGFR2+ ανιχνεύτηκαν σε 

31 από τα 69  άτοµα (mean%:0.00042 SEM:0.00007). EPCs βρέθηκαν στο περιφερικό αίµα σε 20 

από τους 39 ασθενείς (mean%:0.00054 SEM:0.00014). Πιο συγκεκριµένα EPCs ανιχνεύτηκαν σε 

11/15 ασθενείς µε PDR (mean%:0.00061 SEM:0.00013), σε 4/9 µε αλλοιώσεις NPDR 

(mean%:0.00071 SEM:0.00039) και σε 5/15 ασθενείς χωρίς διαταραχές ΔΑ (mean%:0.00038 

SEM:0.00026). Τέλος, EPCs βρέθηκαν σε 11 από τους 30 υγιείς µάρτυρες (mean%: 0.00026 

SEM:0.00007).  

Συµπεράσµατα: EPCs CD45-/CD34+/CD133+/hVEGFR2+ ανιχνεύτηκαν στο περιφερικό αίµα 

νέων διαβητικών ασθενών µε ή χωρίς ευρήµατα DR, καθώς και µη διαβητικών µαρτύρων. Η 

παρουσία EPCs στο περιφερικό αίµα φαίνεται να σχετίζεται µε το στάδιο της διαβητικής 

αµφιβληστροειδοπάθειας. Η περαιτέρω µελέτη και η αποσαφήνιση του ρόλου των EPCs 

ενδέχεται να προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες για την παθοφυσιολογία της διαβητικής 

µικροαγγειοπάθειας.   
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SUMMARY	  
	  
Purpose: To evaluate the presence of Endothelial Progenitor Cells (EPCs) in the peripheral blood 

of young patients with Diabetes Mellitus Type I (T1DM). 

Method & Material: Blood samples were collected and analyzed from 69 individuals (mean age-

years: 27, range:8-50): 39 patients with DM (mean DM duration-years: 16 (range:2-31)), mean 

age-years: 26(8-50) and 30 controls without DM mean age-years: 28 (range: 9-45). The presence 

of Diabetic Retinopathy (DR) was documented with slit lamp examination and fluorescence 

angiography, according to the Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) criteria. 

The EPCs were detected with flow cytometry using the following primary antibodies: anti-CD34, 

anti-CD45, anti-CD133 and anti-hVEGFR2. 

Results: Progenitor EPCs, defined as CD45-/CD34+/CD133+/VEGFR2+ cells, were detected in 

31/69 samples (mean%: 0.00042, SEM:0.00007). 20/39 patients had EPCs detected in the 

periphery blood (mean%: 0.00054, SEM:0.00014). EPCs were detected in 11/15 patients with 

PDR (mean%: 0.00061, SEM:0.00013). Also, 4/9 patients with NPDR (mean%: 0.00071, 

SEM:0.00039) and 5/15 patients without clinically proven DR (mean%: 0.00038, SEM:0.00026) 

had detectable EPCs. Finally, circulating EPCs were identified in 11/30 individuals of the control 

group (mean%: 0.00026, SEM:0.00007). 

Conclusions: CD45-/CD34+/CD133+/hVEGFR2+ EPCs were detected in the peripheral blood of 

non diabetic persons and diabetic patients with or without evidence of DR. The presence of EPCs 

in the peripheral blood of young diabetics seem to correlate with the DR stage. Study of EPCs in 

these patients could offer significant information about the pathophysiology of diabetic 

microangiopathy. 

	  

	  
	  
	  



	   9	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

ΓΕΝΙΚΟ	  ΜΕΡΟΣ	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  



	   10	  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	  
	  

Στοιχεία Ανατοµίας Αµφιβληστροειδούς 
Ο αµφιβληστροειδής χιτώνας του ανθρώπινου οφθαλµού είναι ένας λεπτός χιτώνας που 

επικάθεται στη µεµβράνη του Bruch και εκτείνεται από την κεφαλή του οπτικού νεύρου έως την 

πριονωτή περιφέρεια. Αποτελείται από δύο διακριτές στιβάδες, τον ιδίως αµφιβληστροειδή ή 

νευροεπιθήλιο προς τα έσω και το µελάχρουν επιθήλιο προς τα έξω. Είναι ο σπουδαιότερος από 

τους τρεις χιτώνες του οφθαλµού. Μέσα σε αυτόν επιτυγχάνεται η πρώτη φάση της λειτουργίας 

της όρασης. Συγκεκριµένα, εδώ επιτελείται η λειτουργία της µετατροπής της φωτεινής ενέργειας 

σε φωτεινό ερέθισµα. Το φωτεινό ερέθισµα, κατόπιν, µε την οπτική οδό, καταλήγει στην 

πληκτραία σχισµή του ινιακού λοβού, όπου µε την κατάλληλη επεξεργασία έχουµε την αίσθηση 

του σχήµατος, του χρώµατος, του αντικειµένου κ.α. του αντικειµένου κ.α. Οι υπόλοιποι χιτώνες 

του οφθαλµού είναι ο ινώδης και ο αγγειώδης ή ραγοειδής. Και οι δύο αυτοί χιτώνες είναι 

βοηθητικοί του αµφιβληστροειδούς. Ο ινώδης δίνει προστασία και ο αγγειώδης διατροφή. 

Ιδίως Αµφιβληστροειδής 

Ο ιδίως αµφιβληστροειδής ή νευροεπιθήλιο είναι οφθαλµοσκοπικά διαφανής, λεπτός υµένας ο 

οποίος καλύπτει προς τα έσω το µελάχρουν επιθήλιο. Το πάχος του ποικίλλει από 0.56mm  κοντά 

στην οπτική θηλή κροταφικά έως 0.20mm στην περιοχή του κεντρικού βοθρίου και 0.10mm στην 

πριονωτή περιφέρεια. Αποτελείται από νευρικά κύτταρα, κύτταρα γλοίας και αγγεία. 

Νευρικά Κύτταρα: Η δοµή των νευρικών κυττάρων του ιδίως αµφιβληστροειδούς και των 

µεταξύ τους συνάψεων είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και δαιδαλώδης. Υπάρχουν δύο τύπων 

φωτοϋποδοχείς (κωνία και ραβδία) καθώς και πολλών τύπων δίπολα, οριζόντια, βραχύινα και 

γαγγλιακά κύτταρα. Τα φωτεινά ερεθίσµατα, τα οποία υποδέχονται οι πολυάριθµοι 

φωτοϋποδοχείς (περίπου 110.000.000 ραβδία και 6.000.000 κωνία), υφίστανται ειδική 

επεξεργασία και µεταφορά στα επιµέρους νευρικά στοιχεία του ιδίως αµφιβληστροειδούς πριν 

φθάσουν στις 1.000.000 περίπου νευρικές ίνες για να οδεύσουν µέσω της οπτικής οδού στον 

ινιακό φλοιό (Εικόνα 1). 

Κύτταρα Γλοίας: Κύριο εκπρόσωπο των κυττάρων της γλοίας αποτελούν τα κύτταρα του Muller, 

τα οποία έχουν κάθετο προσανατολισµό και σχηµατίζουν ένα ισχυρό πλέγµα καθόλο το πάχος του 

ιδίως αµφιβληστροειδούς από τον έσω έως τον έξω αφοριστικό υµένα (Εικόνα 2). Οι πυρήνες των 

κυττάρων αυτών εντοπίζονται στην έσω κοκκώδη στιβάδα. Τα κύτταρα του Muller περιβάλλουν 

και υποστηρίζουν µε το πλέγµα που δηµιουργούν τα νευρικά κύτταρα, τους δενδρίτες και τους  

νευράξονές τους. 

Αρκετά αστροκύτταρα είναι παρόντα διάσπαρτα στη στιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων, καθώς 
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και στην έσω κοκκώδη στιβάδα. Τα κύτταρα αυτά παρουσιάζουν επίσης οριζόντιο 

προσανατολισµό και σχηµατίζουν ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζει τους νευράξονες των γαγγλιακών 

κυττάρων. Τέλος, τα αστροκύτταρα παρουσιάζουν ισχυρές συνδέσεις µε τα τοιχώµατα των 

αγγείων του αµφιβληστροειδούς. (Λαδάς Ι.) 

 

	  
	  

Εικόνα1:	  Κύτταρα Αµφιβληστροειδούς 
 
 
 
 

Ιστολογική δοµή Ιδίως Αµφιβληστροειδούς 

Ιστολογικά ο ιδίως αµφιβληστροειδής διακρίνεται σε 9 στιβάδες  (Εικόνα 2) οι οποίες συνδέονται 

µεταξύ τους µε συνάψεις που υπάρχουν ανάµεσα στους δενδρίτες και τους νευράξονες των 

νευρικών κυττάρων. Εκ των έσω προς τα έξω οι στιβάδες αυτές είναι: ο έσω αφοριστικός υµένας, 

η στιβάδα των νευρικών ινών, η στιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων, η έσω δικτυωτή στιβάδα, η 

έσω πυρηνική (κοκκώδης) στιβάδα, η έξω δικτυωτή στιβάδα, η έξω πυρηνική (κοκκώδης) 

στιβάδα, ο έξω αφοριστικός υµένας και η στιβάδα των φωτοϋποδοχέων. 
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Εικόνα 2: Ιστολογική δοµή ιδίως αµφιβληστροειδούς 
 

 

Μελάχρουν Επιθήλιο 

Το µελάχρουν επιθήλιο αποτελείται από µια στιβάδα εξαγωνικών κυττάρων η οποία εκτείνεται 

από την οπτική θηλή έως την πριονωτή περιφέρεια. Η βασική πλευρά των κυττάρων αυτών 

παρουσιάζει πολύπλοκη πτύχωση µε αποτέλεσµα να αυξάνεται κατά πολύ η επιφάνεια επαφής 

τους µε την παρακείµενη  µεµβράνη του Bruch. Η κορυφή των κυττάρων των κυττάρων φέρει 

πολλαπλές θηλώδεις προσεκβολές, οι οποίες υποδέχονται τα έξω τµήµατα των φωτοϋποδοχέων 

µέσα σ’ ένα υπόστρωµα πλούσιο σε βλεννοπολυσακχαρίτες. Η φύση και ο ρόλος του 

υποστρώµατος είναι περιορισµένες. Ωστόσο, αποτελεί µείζονα οδό ανταλλαγής θρεπτικών 

συστατικών και µεταβολιτών µεταξύ των φωτοϋποδοχέων και των χοριοειδικών αγγείων. Κύριο 

συστατικό του είναι η πρωτεΐνη που δεσµεύει τη ρετινόλη, η οποία µεσολαβεί κατά τη µεταφορά 

της ρετινόλης (παράγωγο της βιταµίνης Α) µεταξύ του µελάγχρου επιθηλίου και των 

φωτοϋποδοχέων. (Λαδάς Ι.) 

 

Τοπογραφική Ανατοµική Αµφιβληστροειδούς 

Ιστολογικά µε τον όρο «ωχρά» (macula), χαρακτηρίζεται η περιοχή του αµφιβληστροειδούς όπου 

η στιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων περιέχει δύο ή περισσότερα στρώµατα κυττάρων. Η περιοχή 

αυτή που είναι κυκλική µε µία διάµετρο 5.50 - 6.00mm, εντοπίζεται κροταφικά της οπτικής θηλής 

οριοθετούµενη κάθετα από τα κροταφικά αγγειακά τόξα. Στο κέντρο της ωχράς εντοπίζεται το 

«κεντρικό βοθρίο» (fovea centralis). Πρόκειται για κυκλική περιοχή διαµέτρου περίπου 1.50mm, 
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της οποίας το κέντρο εντοπίζεται 4.0mm κροταφικά και 0.80mm κάτω από το γεωµετρικό κέντρο 

του οπτικού δίσκου. Ιστολογικά στην περιοχή αυτή, η οποία είναι υπεύθυνη για την κεντρική 

όραση και την αντίληψη των χρωµάτων, ο ιδίως αµφιβληστροειδής είναι λεπτός, τα ραβδία 

απουσιάζουν τελείως ή απαντώνται πολύ σπάνια, ενώ τα κωνία είναι πολυάριθµα, κυλινδρικά και 

πιο επιµήκη σε σχέση µε εκείνα των άλλων περιοχών του βυθού. Η ανάγγεια ζώνη αποτελεί 

κυκλική περιοχή διαµέτρου περίπου 0.40-0.50mm στο κέντρο του κεντρικού βοθρίου, η οποία 

στερείται αµφιβληστροειδικών τριχοειδών και τροφοδοτείται αιµατικά µε διάχυση από το 

χοριοειδικό αγγειακό δίκτυο. Το «βοθρίδιο» (foveola) αποτελεί µια µικρή κυκλική εµβάθυνση 

διαµέτρου περίπου 0.35mm στο κέντρο του κεντρικού βοθρίου. Ιστολογικά στην περιοχή αυτή ο 

ιδίως αµφιβληστροειδής παρουσιάζει ελάχιστο πάχος, δεδοµένου ότι αποτελείται µόνο από 

φωτοϋποδοχείς (κατά αποκλειστικότητα κωνία) και κύτταρα του Muller. Το κεντρικό βοθρίο 

περιβάλλεται από δακτύλιο πάχους περίπου 0.50mm που ονοµάζεται παραβοθρική περιοχή 

(parafoveal area). Στην περιοχή αυτή η αναλογία κωνία προς ραβδία είναι 1 προς 1. Την 

παραβοθρική περιοχή περιβάλλει δακτύλιος πάχους περίπου 1.50mm που ονοµάζεται 

περιβοθρική περιοχή (perifoveal area). Στην περιβοθρική περιοχή η αναλογία κωνία προς ραβδία 

γίνεται 1 προς 2 (Εικόνα 3). 

Η περιοχή του αµφιβληστροειδούς η οποία αντιστοιχεί στην έκταση που καταλαµβάνουν 

αθροιστικά το βοθρίδιο, το κεντρικό βοθρίο, η παραβοθρική και η περιβοθρική περιοχή 

αναφέρεται από τους περισσότερους οφθαλµίατρους σαν «περιοχή ωχράς» (macula area) ή 

«οπίσθιος πόλος» (posterior pole) ή «κεντρική περιοχή» (area centralis) εικόνα. Περιφερικότερα 

του οπισθίου πόλου ο αµφιβληστροειδής λεπτύνεται σταδιακά παρουσιάζοντας βαθµιαία 

ελαττούµενη κυτταροβρύθια και αγγείωση. Τοπογραφικά, ο περιφερικός αµφιβληστροειδής 

διακρίνεται από το κέντρο προς την περιφέρεια στις εξής τέσσερις αλληλοδιάδοχες περιοχές.: 1) 

Εγγύς περιφέρεια: Δακτυλιοειδής ζώνη εύρους περίπου 1.50 mm γύρω από τον οπίσθιο πόλο. 2) 

Μέση περιφέρεια: Δακτύλιος πάχους περίπου 3.00mm γύρω από την προηγούµενη περιοχή. 3) 

Άκρα περιφέρεια: Εκτείνεται 9.00-10.00mm κροταφικά και 16.00mm ρινικά της µέσης 

περιφέρειας. 4) Πριονωτή περιφέρεια: Αποτελεί το πλέον πρόσθιο όριο του αµφιβληστροειδούς 

και εκτείνεται από 2.00mm κροταφικά και 0.70mm ρινικά της άκρας περιφέρειας. (Λαδάς Ι.) 
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Εικόνα 3: Τοπογραφική Ανατοµική Αµφιβληστροειδούς 

 

Αγγείωση Αµφιβληστροειδούς 

Η αγγείωση του αµφιβληστροειδούς επιτελείται από δύο διαφορετικά αγγειακά συστήµατα τα 

οποία προέρχονται από την οφθαλµική αρτηρία. Συγκεκριµένα, τα έσω 2/3 του ιδίως 

αµφιβληστροειδούς τροφοδοτούνται αιµατικά από το αµφιβληστροειδικό αγγειακό σύστηµα της 

κεντρικής αρτηρίας του αµφιβληστροειδούς, ενώ το µελάχρουν επιθήλιο και το έξω 1/3 του 

ιδίως αµφιβληστροειδούς είναι ανάγγεια και τροφοδοτούνται έµµεσα µε διάχυση από το 

ραγοειδικό ή χοριοειδικό αγγειακό σύστηµα των ακτινοειδών αρτηριών.  

Η οφθαλµική αρτηρία αποτελεί τον πρώτο ενδοκρανιακό κλάδο της έσω καρωτίδος. Μείζονες 

κλάδους της οφθαλµικής αρτηρίας αποτελούν η κεντρική αρτηρία του αµφιβληστροειδούς, οι 

οπίσθιες ακτινοειδείς αρτηρίες, και οι µυϊκοί αγγειακοί κλάδοι που είναι υπεύθυνοι για την 

τροφοδοσία των οφθαλµοκινητικών µυών (Εικόνα 4). 

Η κεντρική αρτηρία του αµφιβληστροειδούς είναι ο πρώτος κλάδος της οφθαλµικής αρτηρίας. 

Εισέρχεται στο οπτικό νεύρο από την κάτω ρινική πλευρά του, περίπου 12mm πίσω από το βολβό 

του οφθαλµού, συνοδευόµενη καθόλη την ενδονευρική της πορεία µέχρι το ηθµοειδές πέταλο από 

πλούσια συµπαθητική νεύρωση. Στην περιοχή της οπτικής θηλής η κεντρική αρτηρία του 

αµφιβληστροειδούς κείται κατά κατά κανόνα ρινικά της αντίστοιχης φλέβας και διακλαδίζεται σ’ 

έναν άνω και έναν κάτω κύριο αµφιβληστροειδικό κλάδο. Καθένας από τους κλάδους αυτούς 
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διχάζεται  σε έναν ρινικό και έναν κροταφικό αµφιβληστροειδικό κλάδο, οι οποίοι διακλαδίζονται 

περαιτέρω µε σκοπό την τροφοδοσία των αντίστοιχων τεταρτηµορίων. 

Φυσιολογική ανατοµική παραλλαγή, η οποία συναντάται σε ποσοστό κατά µέσον όρο 25% 

αποτελεί η παρουσία µιας ή περισσοτέρων θηλοωχρικών αρτηριών, που προέρχοναι από τις 

οπίσθιες βραχείες ακτινοειδείς αρτηρίες κατά κανόνα µέσω του δακτυλίου των Zinn-Haller ή 

σπανιότερα απευθείας από κλάδους των χοριοειδικών αρτηριών. Οι θηλοωχρικές αρτηρίες 

αρδεύουν τα έσω 2/3 του ιδίως αµφιβληστροειδούς ενός άλλοτε άλλου µεγέθους τµήµατος στην 

περιοχή του θηλοωχρικού δεµατίου και της ωχράς. Δεδοµένου ότι προέρχονται από τη 

χοριοειδική κυκλοφορία, φλουοροαγγειογραφικά καταγράφονται πολύ πρώιµα. Για τον ίδιο 

ακριβώς λόγο, διασώζεται η κεντρική όραση σε περιπτώσεις απόφραξης της κεντρικής αρτηρίας 

του αµφιβληστροειδούς εφόσον υπάρχει ικανοποιητικού µεγέθους θηλοωχρική αρτηρία. 

Ιστολογικά, τόσο η οφθαλµική αρτηρία, όσο και η κεντρική αρτηρία του αµφιβληστροειδούς πίσω 

από το ηθµοειδές πέταλο παρουσιάζουν δοµή µικρής µυϊκής αρτηρίας. Αντιθέτως, η κεντρική 

αρτηρία του αµφιβληστροειδούς στην πορεία της µπροστά από το ηθµοειδές πέταλο, όπως και 

όλοι οι κλάδοι της, έχουν δοµή αρτηριολίου δεδοµένου ότι στερούνται ελαστικών πετάλων και 

παρουσιάζουν µέσω χιτώνα ατελώς διαµορφωµένο, βαθµιαία λεπτυνόµενο προς την περιφέρεια. 

Τα προαναφερθέντα ιστολογικά χαρακτηριστικά εξηγούν τη διαφορετική ευπάθεια και συµµετοχή 

της ενδοφθάλµιας µοίρας της κεντρικής αρτηρίας του αµφιβληστροειδούς συγκριτικά µε το 

εξωφθάλµιο τµήµα της και την οφθαλµική αρτηρία σε διάφορες παθήσεις, όπως η κροταφική 

αρτηρίτιδα, αρτηριοσκλήρυνση, κ.α.  

Το τοίχωµα των αµφιβληστροειδικών αγγείων αποτελείται από τη βασική µεµβράνη και µια 

στιβάδα ενδοθηλιακών κυττάρων, ανάµεσα στα οποία παρεµβάλλονται περικύτταρα. 

Φυσιολογικά η σχέση ενδοθηλιακών κυττάρων προς περικύτταρα είναι 1/1. Η σχέση αυτή 

διαταράσσεται σε ορισµένες αγγειακές παθήσεις του αµφιβληστροειδούς στις οποίες 

διαπιστώνεται µείωση του αριθµού των περικυττάρων µε αποτέλεσµα τη µηχανική εξασθένηση 

του αγγειακού τοιχώµατος που οδηγεί στην ανάπτυξη µικροανευρισµατίων. 

Οι αµφιβληστροειδικές φλέβες (Εικόνα 4) ακολουθούν την πορεία των αρτηριών του 

αµφιβληστροειδούς. Συνενώνονται στην κεντρική φλέβα του αµφιβληστροειδούς, η οποία 

εξέρχεται του οπτικού νεύρου περίπου στο ίδιο σηµείο που εισέρχεται η κεντρική αρτηρία και 

παροχετεύεται στο σηραγγώδη κόλπο. Οι µείζονες αρτηριακοί και φλεβικοί αµφιβληστροειδικοί 

κλάδοι κατανέµονται στην ίδια περιοχή έχοντας σχεδόν παράλληλη πορεία και κοινό έλυτρο στα 

σηµεία διασταύρωσης, στα οποία συνηθέστερα ο αρτηριακός κλάδος εντοπίζεται πάνω από  

το φλεβικό. Η τελευταία αυτή ανατοµική σχέση ευθύνεται για τη δηµιουργία των σηµείων Salus 

και Gunn λόγω υπέρτασης ή αρτηριοσκλήρυνσης και ενέχεται στην παθογένεια των κλαδικών 
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φλεβικών αµφιβληστροειδικών αποφράξεων.  

Τα µεγάλα αγγεία του αµφιβληστροειδούς πορεύονται ακριβώς κάτω από τον έσω αφοριστικό 

υµένα διαχωριζόµενα από αυτό µε ένα λεπτό στρώµα γλοίας. Πολύ πιο σπάνια µπορεί να 

εισδύσουν έως την έσω δικτυωτή στιβάδα. Τα αµφιβληστροειδικά τριχοειδή κατανέµονται σε δύο 

δίκτυα: Το επιπολής, στη στιβάδα των νευρικών ινών και των γαγγλιακών κυττάρων και το εν τω 

βάθει στην έξω δικτυωτή στιβάδα. Τα δύο αυτά δίκτυα διακρίνονται σαφέστερα στον οπίσθιο 

πόλο, ενώ συνενώνονται σε ένα δίκτυο περιφερικότερα. Τέλος, ένα επιπρόσθετο τριχοειδικό 

δίκτυο εκτείνεται όλως επιπολής στην περιθήλαια περιοχή εξυπηρετώντας την άρδευση των 

νευρικών ινών, οι οποίες συγκεντρώνονται σε παχύτερο στρώµα όσο πλησιάζουν στην οπτική 

θηλή. 

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, στο επίπεδο των αγγείων του αµφιβληστροειδούς λειτουργεί ο 

έσω αιµατο-αµφιβληστροειδικός φραγµός. Ο φραγµός αυτός δηµιουργείται από τις ισχυρές 

µεσοκυττάριες συνδέσεις (tight junctions) που υπάρχουν ανάµεσα στα ενδοθηλικά κύτταρα του 

τοιχώµατος των αµφιβληστροειδικών αγγείων και δεν επιτρέπει τη δίοδο ορωδών στοιχείων και 

άλλων µορίων από την κυκλοφορία στον ιδίως αµφιβληστροειδή. Για το λόγο αυτόν κατά τη 

φλουοροαγγειογραφία, η φλουροσεΐνη (δεσµευµένη και ελεύθερη) παραµένει αυστηρά µέσα στα 

αγγεία του αµφιβληστροειδούς και δεν διαχέεται στο µεσοκυττάριο αµφιβληστροειδικό χώρο. 

Η κυκλοφορία του αίµατος στον αµφιβληστροειδή είναι ανεξάρτητη από το αυτόνοµο νευρικό 

σύστηµα. Η ρύθµισή της εξαρτάται από εσωτρικούς µηχανισµούς του αµφιβληστροειδούς. Η 

αιµατική ροή στο επίπεδο του αµφιβληστροειδούς φαίνεται ότι ρυθµίζεται από τις µεταβολικές 

του ανάγκες (κυρίως τις ανάγκες του σε οξυγόνο), τη συνάθροιση διαµέσων προϊόντων του 

µεταβολισµού (π.χ. διοξειδίου του άνθρακος), και τις µεταβολές του pH. Κάθε µεταβολή των 

παραγόντων αυτών πέραν από ορισµένα επίπεδα αποτελεί εκλυτικό  

αίτιο για την παρέµβαση του µηχανισµού αυτορρύθµισης της αµφιβληστροειδικής κυκλοφορίας. 

(Λαδάς Ι.)  

 

 
Εικόνα4: Αγγεία αµφιβληστροειδούς (Li et al. 2011) 
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Κυκλοφορικές-Αγγειακές Διαταραχές του Αµφιβληστροειδούς 

Αµφιβληστροειδικές Αρτηριακές Αποφράξεις 

Η αιµατική άρδευση του αµφιβληστροειδούς επιτελείται σχεδόν αποκλειστικά από τους κλάδους 

της κεντρικής αρτηρίας του. Οποιοδήποτε κώλυµα στη ροή του αίµατος, πριν ή µετά από την 

κεντρική αρτηρία, οδηγεί στην ανάπτυξη αµφιβληστροειδικής ισχαιµίας, της οποίας η βαρύτητα 

και η έκταση εξαρτώνται από το βαθµό της απόφραξης και την εντόπιση του κωλύµατος. Έτσι 

ανάλογα µε το αγγείο που αποφράσσεται, µπορεί να παρατηρηθεί απόφραξη της κεντρικής 

αρτηρίας του αµφιβληστροειδούς ή κλάδου αυτής, της οφθαλµικής αρτηρίας, της έσω ή της 

κοινής καρωτίδος, της θηλοωχρικής αρτηρίας, ή ακόµα και απόφραξη µεµονωµένων 

προτριχοειδικών αρτηριδίων. 

Ανεξάρτητα  από το αγγείο που αποφράσσεται, η οξέως αναπτυσσόµενη ισχαιµία στις έσω 

στιβάδες του αµφιβληστροειδούς, οδηγεί στη διακοπή της αξοπλασµικής ροής στη στιβάδα των 

οπτικών ινών µε αποτέλεσµα την ενδοαξονική συνάθροιση κυστεοειδών σωµατιδίων, την 

αποδόµηση των φυσιολογικά διαφανών ενδοκυττάριων πρωτεϊνών, και την αύξηση του υγρού 

στον ενδοκυττάριο χώρο. Οι  

διαταραχές αυτές προκαλούν πάχυνση και απώλεια της διαφάνειας των οπτικών ινών στην 

ισχαιµική περιοχή του αµφιβληστροειδούς και οδηγούν στην ανάπτυξη λευκάζουσας επιπολής 

αλλοίωσης µε ασαφή όρια. 

Μολονότι αρκετές συστηµατικές και οφθαλµικές παθήσεις απαντώνται συχνότερα στους ασθενείς 

που πάσχουν από απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του αµφιβληστροειδούς σε σχέση µε το 

γενικό πληθυσµό, για καµία από αυτές δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα ότι αποτελεί το 

γενεσιουργό αίτιο της πάθησης. Τα 2/3 περίπου των ασθενών που πάσχουν από απόφραξη της 

κεντρικής αρτηρίας είναι υπερτασικοί, το 1/3 περίπου από αυτούς πάσχουν από οµόπλευρη 

αποφρακτική καρωτιδική νόσο, το 25% από σακχαρώδη διαβήτη και το 10% από βαλβιδοπάθειες. 

Είναι προφανές ότι η αρτηριοσκλήρυνση αποτελεί σηµαντικό προδιαθεσικό παράγοντα για την 

ανάπτυξη της πάθησης.  

 

Απόφραξη Κεντρικής Φλέβας Αµφιβληστροειδούς  

Η απόφραξη της κεντρικής φλέβας του αµφιβληστροειδούς αποτελεί την τρίτη σε συχνότητα 

αµφιβληστροειδική αγγειακή πάθηση µετά τη διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια και την κλαδική 

απόφραξη αµφιβληστροειδικής βλέβας. Παθολογοανατοµικά έχει αποδειχθεί ότι οφείλεται στην 

ανάπτυξη θρόµβου στην κεντρική φλέβα του αµφιβληστροειδούς στην περιοχή του ηθµοειδούς 

πετάλου της κεφαλής του οπτικού νεύρου. Η πάθηση είναι κατά κανόνα ετερόπλευρη και 

προσβάλλει, περίπου στο 90% των περιπτώσεων, άτοµα ηλικίας άνω των 50 ετών. Η εµφάνιση 
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της σε νεότερους ασθενείς είναι πολύ σπάνια.  

Μολονότι οι ασθενείς µε απόφραξη της κεντρικής φλέβας του αµφιβληστροειδούς παρουσιάζουν 

συχνά δίαφορες συστηµατικές ή οφθαλµικές διαταραχές οι οποίες θεωρούνται ότι αποτελούν 

προδιαθεσικούς παράγοντες για την ανάπτυξή της για καµία από τις διαταραχές αυτές δεν µπορεί 

να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα ότι αποτελεί  το γενεσιουργό αίτιο της πάθησης. Περίπου το 75% 

των ασθενών µε απόφραξη της κεντρικής φλέβας πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήµατα, το 55% 

από υπέρταση, και το 35% από σακχαρώδη διαβήτη. 

Κλαδική Απόφραξη Αµφιβληστροειδικής Φλέβας 

Η κλαδική απόφραξη αµφιβληστροειδικής βλέβας αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα αγγειακή 

πάθηση του αµφιβληστροειδούς µετά τη διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια. Στη µεγάλη 

πλειονότητα των περιπτώσεων είναι ετερόπλευρη και προσβάλλει άτοµα ηλικίας άνω των 50 

ετών. Οι άνδρες προσβάλλονται εξίσου συχνά µε τις γυναίκες (σχέση ανδρών προς γυναίκες 1:1). 

Η πάθηση οφείλεται σε θρόµβωση η οποία συµβαίνει κατά κανόνα σε σηµείο αρτηριοφλεβικής 

διασταύρωσης, όπου η αρτηρία και η φλέβα περιβάλλονται από κοινό έλυτρο και ο αρτηριακός 

κλάδος εντοπίζεται πάνω από το φλεβικό (προς το υαλοειδές) στο 70-85% των περιπτώσεων. 

Πιθανολογείται ότι η σκλήρυνση της αµφιβληστροειδικής αρτηρίας, η οποία αναπτύσσεται σε 

περιπτώσεις αρτηριακής υπέρτασης ή γενικότερων αρτηριοσκληρυντικών διαταραχών, προκαλεί 

µηχανική πίεση εκ των έξω και τοπική σύσφιγξη στη σύστοιχη φλέβα στο σηµείο διασταύρωσης 

των δύο αγγείων, µε αποτέλεσµα την πυροδότηση του παθοφυσιολογικού µηχανισµού που οδηγεί 

τελικά στη φλεβική θρόµβωση. 

Μολονότι ασθενείς µε κλαδική απόφραξη αµφιβληστροειδικής φλέβας παρουσιάζουν συχνά 

διάφορες συστηµατικές ή οφθαλµικές διαταραχές οι οποίες θεωρούνται ότι αποτελούν 

προδιαθεσικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της για καµία από τις διαταραχές αυτές δεν µπορεί 

να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα ότι αποτελεί το γενεσιουργό αίτιο της πάθησης. Περίπου το 70% 

των ασθενών µε απόφραξη κλάδου της κεντρικής φλέβας του αµφιβληστροειδούς πάσχουν από 

υπέρταση, ενώ αρκετοί από αυτούς εµφανίζουν καρδιαγγειακά νοσήµατα, σακχαρώδη διαβήτη, 

διαταραχές στα επίπεδα χοληστερίνης ή/και των τριγλυκεριδίων του ορού. Η παθογενετική 

συσχέτιση της θροµβοφιλίας µε τις φλεβικές (κεντρική ή κλαδική) αµφιβληστροειδικές 

αποφράξεις αποτελεί σηµείο διχογνωµίας και έρευνας την τελευταία δεκαετία. Αρκετοί ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι η θρόµβωση των εν το βάθει φλεβών σε διάφορα µέρη του σώµατος αποτελεί 

τελείως διαφορετική πάθηση από την απόφραξη της κεντρικής φλέβας του αµφιβληστροειδούς 

και εποµένως ότι οι διαταραχές οι οποίες σχετίζονται παθογενετικά µε γενικότερα 

θροµβοεµβολικά επεισόδια δεν έχουν καµία συσχέτιση  
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µε τις φλεβικές αµφιβληστροειδικές αποφράξεις. Ωστόσο, πρόσφατες µελέτες σε οφθαλµολογικά 

περιοδικά δείχνουν ότι η συχνότητα ορισµένων διαταραχών αυξηµένης πηκτικότητας του αίµατος 

που σχετίζονται µε την εµφάνιση θροµβοεµβολικών επεισοδίων στον οργανισµό είναι ιδιαίτερα 

υψηλή, για να θεωρηθεί εντελώς τυχαία, σε ασθενείς µε οφθαλµικές αµφιβληστροειδικές ή/και 

χοριοειδικές αγγειακές αποφράξεις, συµπεριλαµβανοµένης και της απόφραξης κλάδου της 

κεντρικής φλέβας του αµφιβληστροειδούς, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ιστορικό προσβολής 

διαφορετικών φλεβικών κλάδων στον ίδιο ή στον άλλο οφθαλµό ταυτόχρονα ή σε διαφορετικούς 

χρόνους. (Λαδάς Ι.) 

Διαβητική	  Αμφιβληστροειδοπάθεια	  (Diabetic	  Retinopathy,	  DR)	  

Σακχαρώδης Διαβήτης (Diabetes Mellitus)  

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί παγκοσµίως µείζονα αιτία νοσηρότητας και διακρίνεται σε δύο 

τύπους, τον ινσουλινοεξαρτώµενο ή τύπου Ι και το µη ινσουλινοεξαρτώµενο ή τύπου ΙΙ. Η κύρια 

διαταραχή που χαρακτηρίζει το σακχαρώδη διαβήτη είναι η υπεργλυκαιµία και σύµφωνα µε την 

American Diabetes Association (ADA) η διάγνωση τίθεται όταν η γλυκόζη νηστείας στο πλάσµα 

υπερβαίνει τα 7mmol/l ή τα 126mg/dl (Parappil, Doi, and Al-Shoumer 2002). 

Α. Ινσουλοεξαρτώµενος ή Τύπου Ι. Ο Διαβήτης τύπου Ι είναι αυτοάνοσο νόσηµα. Χαρακτηρίζεται 

από εκλεκτική καταστροφή των β- κύτταρων του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη. Η ελαττωµένη 

έκκριση ή απουσία της γλυκόζης οδηγεί σε αδυναµία µεταβολισµού της γλυκόζης που 

διαγιγνώσκεται σε ηλικία µικρότερη των 30 ετών (παλαιότερα ονοµαζόταν “νεανικός”) και 

απαντά περίπου στο 15% του συνόλου του διαβητικού πληθυσµού. Αυτός ο τύπος συνοδεύεται 

από µεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης βαριάς διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας (παραγωγικής 

νόσου). 

Β. Μη Ινσουλοεξαρτώµενος ή Τύπου ΙΙ. Ο Διαβήτης Τύπου ΙΙ είναι µεταβολικό νόσηµα. 

Χαρακτηρίζεται από ελαττωµένη έκκριση ινσουλίνης και ελαττωµένη ευαισθησία των κυττάρων στην 

ινσουλίνη, κάτι το οποίο οδηγεί στην αδυναµία µεταβολισµού της γλυκόζης που διαγιγνώσκεται σε 

µεγαλύτερες ηλικίες (παλαιότερη ονοµασία “ενηλίκων”) και αφορά το υπόλοιπο 85% των 

περιπτώσεων. Αυτός ο τύπος προκαλεί σπανιότερα την ανάπτυξη παραγωγικών στοιχείων, αλλά 

λόγω του ότι είναι συχνότερος, αφορά την πλειονότητα των διαβητικών µε οφθαλµικές επιπλοκές.  

 

Ανεξάρτητα από τον τύπο του σακχαρώδους διαβήτη, η διαβητικοί ασθενείς εµφανίζουν 25 φορές 

µεγαλύτερο κίνδυνο τύφλωσης από τους µη διαβητικούς. Στις αναπτυγµένες χώρες του κόσµου η 

διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί το συχνότερο αίτιο νοµικής τύφλωσης στα άτοµα 

ηλικίας άνω των 40 ετών, ενώ στις ΗΠΑ είναι υπεύθυνη για το 12% των νέων περιπτώσεων 

τύφλωσης ετησίως.  
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Δυστυχώς οι µισοί περίπου από τους διαβητικούς ασθενείς παραµένουν για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα αδιάγνωστοι. Αλλά και από όσους γνωρίζουν την πάθησή τους, πολύ λίγοι εστιάζουν 

έγκαιρα την προσοχή τους στον κίνδυνο που διατρέχουν από την εµφάνιση της διαβητικής 

αµφιβληστροειδοπάθειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε µια µελέτη που αφορούσε περισσότερους 

από 2000 διαβητικούς, το 46% από αυτούς παρουσίαζαν βαριά παραγωγική νόσο χωρίς να έχουν 

ποτέ προηγουµένως υποβληθεί σε οποιαδήποτε αγωγή µε ακτίνες laser! Επίσης, σύµφωνα µε τα 

στοιχεία µιας άλλης έρευνας, το 11% των ασθενών µε διαβήτη τύπου 1 και το 7% των ασθενών 

µε διαβήτη τύπου 2 δεν είχαν υποβληθεί σε έλεγχο του βυθού τους κατά την τελευταία διετία.  

Παθογένεια- Παθοφυσιολογία 

Γενετικοί, ανοσολογικοί και εξωγενείς παράγοντες εµπλέκονται στην παθογένεια του διαβήτη. 

Όµως οι ακριβείς παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί µέσω των οποίων προκαλείται η διαβητική 

αµφιβληστροειδοπάθεια δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως. Κύρια µεταβολική διαταραχή στο 

σακχαρώδη διαβήτη είναι η υπεργλυκαιµία, η οποία κινητοποιεί διάφορους ενδοκυττάριους 

µηχανισµούς στο µικροπεριβάλλον των ιστών µε στόχο τη χρήση της περίσσειας της γλυκόζης και 

των µεταβολιτών της. Οι σηµαντικότεροι από τους παθοφυσιολογικούς αυτούς µηχανισµούς 

παρουσιάζονται παρακάτω.  

 

• Μεταβολική οδός πολυολών. Η οδός αυτή ενοχοποιείται για τη διαταραγµένη λειτουργία 

των περικυττάρων του τοιχώµατος των αµφιβληστροειδικών αγγείων, που περιέχουν σε 

µεγάλες ποσότητες την αναγωγάση των αλδοζών. Η οδός αυτή θεωρείται, επίσης, 

υπεύθυνη για τις µεταβολές της διαθλαστικής ισχύος του φακού στους διαβητικούς 

ασθενείς.  

 

• Μη ενζυµική γλυκοζυλίωση. Σε κατάσταση υπεργλυκαιµίας, η γλυκόζη συνδέεται 

οµοιοπολικά µε τις αµινοµάδες των πρωτεϊνών και πιθανώς και των νουκλεϊκών οξέων. 

Από τη σύνδεση αυτή προκύπτουν προϊόντα ενδιάµεσης γλυκοζυλίωσης, τα οποία 

αυτόµατα υφίστανται µη αναστρέψιµες µοριακές µεταβολές µετατρεπόµενα, έτσι, σε 

τελικά προϊόντα προηγµένης γλυκοζυλίωσης. Τα προϊόντα αυτά επηρεάζουν την 

αγγειορύθµιση και συµµετέχουν στη δηµιουργία της πάχυνσης των βασικών µεµβρανών 

µέσω γλυκοζυλίωσης του κολλαγόνου.  

 

• Μεταβολική οδός διακυλογλυκερόλης/πρωτεϊνικής κινάσης C. Η οδός αυτή 

χρησιµοποιείται από παράγοντες που συµµετέχουν στην κυτταρική ανάπτυξη, τη 

διαφοροποίηση, τη µορφολογία και τη διαπερατότητα των κυτταρικών µεµβρανών και 
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επιπλέον, στην τροποποίηση υποδοχέων ορµονών ή αυξητικών παραγόντων. Έχει 

διαπιστωθεί ότι σε πειραµατικά µοντέλα διαβήτη τα κυτταρικά επίπεδα 

διακυλογλυκερόλης και η δραστηριότητα της πρωτεϊνικής κινάσης C είναι παράλληλα 

αυξηµένα και σχετίζονται µε διαταραχές της αιµατικής ροής.  

 

• Διαταραχή ενδοκυττάριου οξειδοαναγωγικού δυναµικού. Ο µεταβολισµός της 

περίσσειας γλυκόζης µέσω της γλυκολυτικής οδού και της οδού των πολυολών οδηγεί σε 

αύξηση του πηλίκου NADH/NAD+ µε αποτέλεσµα τη διαταραχή του ενδοκυττάριου 

οξειδοαναγωγικού δυναµικού. Σηµαντική συνέπεια των παραπάνω είναι η ανάπτυξη 

σοβαρών διαταραχών στα επίπεδα των αγγειοδραστικών παραγόντων, όπως οι 

ενδοθηλίνες, η αγγειοτενσίνη ΙΙ, η ισταµίνη και το οξυγόνο, οι οποίοι ασκούν 

αγγειορυθµιστική δράση στο επίπεδο της µικροκυκλοφορίας. Οι διαταραχές των 

παραγόντων αυτών στους διαβητικούς ασθενείς σε συνδυασµό µε τη µη φυσιολογική πήξη 

και την ινωδόλυση προκαλούν ελάττωση της ταχύτητας της αιµατικής ροής στη 

µικροκυκλοφορία και συνεπώς, συνθήκες ιστικής υποξίας. Ένα από τα κύρια σηµεία 

εντόπισης των παραπάνω διαταραχών είναι ο αµφιβληστροειδής. Κύριος µεσολαβητής για 

την ανάπτυξη της αµφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης, καθώς και της νεοαγγείωσης στο 

πρόσθιο ηµιµόριο είναι ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (Vascular 

Endothelial Growth Factor, VEGF). Σε συνθήκες υποξίας αυξάνεται σηµαντικά η 

παραγωγή του VEGF, ο οποίος προκαλεί διάσπαση του έσω  αιµατοαµφιβληστροειδικού 

φραγµού µε αποτέλεσµα αυξηµένη διαπερατότητα του τοιχώµατος των 

αµφιβληστροειδικών αγγείων. Σε ασθενείς µε κακή ρύθµιση του σακχάρου του αίµατος 

και υπογλυκαιµικές κρίσεις έχει βρεθεί αύξηση των συγκεντρώσεων της αυξητικής 

ορµόνης και του αυξητικού παράγοντα IGF που ευνοούν τον πολλαπλασιασµό των 

ενδοθηλιακών κυττάρων και εποµένως, την ανάπτυξη αµφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης.  

	  
Η διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί σοβαρή επιπλοκή του σακχαρώδους διαβήτη η 

οποία εµφανίζεται µε χαρακτηριστικά κλινικά ευρήµατα στον βυθό λόγω προσβολής των 

αµφιβληστροειδικών αγγείων. Στα αρχικά της στάδια, η πάθηση χαρακτηρίζεται από αυξηµένη 

διαπερατότητα των αγγείων του αµφιβληστροειδούς µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη εξιδρωµατικών 

αλλοιώσεων στον οπίσθιο πόλο και την ωχρά (διαβητική ωχροπάθεια). Στις πιο προχωρηµένες 

περιπτώσεις η απόφραξη των αµφιβληστροειδικών αγγείων (αµφιβληστροειδική ισχαιµία) οδηγεί 

στην ανάπτυξη αφιµβληστροειδικής νεοαγγείωσης, υποτροπιαζουσών υαλοειδικών αιµορραγιών, 

ή ακόµη και δευτεροπαθούς αποκόλλησης του αµφιβληστροειδούς από έλξη. (Λαδάς Ι.) 



	   22	  

Επιβαρυντικοί Παράγοντες 

Αρκετοί συστηµατικοί και οφθαλµικοί παράγοντες κινδύνου έχουν προσδιοριστεί από τη µεγάλη 

επιδηµιολογική µελέτη Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic 

Retinopathy (WESDR) οι οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη ή επιδείνωση της διαβητικής 

αµφιβληστροειδοπάθειας. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

• Ηλικία του ατόµου  

Η µικρότερη ηλικία κατά τη διάγνωση της πάθησης αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για τη 

διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια. Η είσοδος στην εφηβεία επηρεάζει ιδιαίτερα δυσµενώς την 

ανάπτυξη και εξέλιξη της πάθησης λόγω των σηµαντικών ορµονικών µεταβολών που συνοδεύουν 

την περίοδο αυτή, όπως είναι η αύξηση των επιπέδων του αυξητικού παράγοντα IGF ή αλλιώς 

σωµατοµεδίνη C (insulin-like growth factor). 

• Διάρκεια διαβήτη  

Η µεγαλύτερη διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη σχετίζεται συνήθως µε µεγαλύτερο κίνδυνο για 

εµφάνιση διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας. 

• Εξάρτηση από την ινσουλίνη 

Μεταβολικός έλεγχος. Σήµερα θεωρείται δεδοµένο ότι η µακροχρόνια αυστηρή ρύθµιση του 

σακχάρου του αίµατος σε ικανοποιητικά επίπεδα επιβραδύνει την εµφάνιση της διαβητικής 

αµφιβληστροειδοπάθειας και επηρεάζει θετικά µακροπρόθεσµα την εξέλιξή της. Αυτό αφορά 

όλους τους διαβητικούς ασθενείς, ανεξάρτητα από την ηλικία τους ή τον τύπο του σακχαρώδους 

διαβήτη από τον οποίο πάσχουν. Ωστόσο, η εφαρµογή αυστηρού µεταβολικού ελέγχου απότοµα, 

ιδιαίτερα στους νέους ασθενείς, µπορεί να προκαλέσει παροδική επιδείνωση της 

αµφιβληστροειδοπάθειας. 

• Υπέρταση 

 Πρόκειται για σηµαντικό επιβαρυντικό παράγοντα, ειδικά για τη διαβητική ωχροπάθεια. 

Υποστηρίζεται ότι στο διαβήτη τύπου Ι η συστολική υπέρταση σχετίζεται µε πρώιµη εµφάνιση 

διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας, ενώ η διαστολική υπέρταση µε επιδείνωσή της. 

• Νεφροπάθεια 

 Θεωρείται ότι παρουσία µικροαλβουµινουρίας ή πρωτεϊνουρίας επηρεάζει δυσµενώς τη φυσική 

πορεία της διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας. 

• Κύηση 

• Αναιµία 

• Κάπνισµα 

• Παχυσαρκία 
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• Χρήση αντιπηκτικών 

 

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

• Αποκόλληση υαλοειδούς  

Η παρουσία µερικής οπίσθιας αποκόλλησης του υαλοειδούς πιστεύεται ότι σχετίζεται µε την 

ανάπτυξη παραγωγικής διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας και την επιµονή του οιδήµατος στην 

ωχρά. 

• Επέµβαση καταρράκτη  

Εκτεταµένες σχετικές έρευνες αποκάλυψαν ότι η επέµβαση καταρράκτη προκαλεί επιδείνωση της 

διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας ακόµη και σε απουσία διεγχειρητικών ή µετεγχειρητικών 

επιπλοκών. 

• Διαθλαστικές ανωµαλίες 

Θεωρείται ότι η µυωπία ασκεί ανασταλτική επίδραση στην εµφάνιση και εξέλιξη της διαβητικής 

αµφιβληστροειδοπάθειας.  

Κλινικοπαθολογικά ευρήµατα 

Οι δύο κύριες παθολογοανατοµικές διαταραχές που συνοδεύουν το σακχαρώδη διαβήτη και 

θεωρείται ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη της διαβητικής 

αµφιβληστροειδοπάθειας είναι η πάχυνση των βασικών µεµβρανών και η µικροαγγειοπάθεια.  

Η πάχυνση των βασικών µεµβρανών, επηρεάζει µε διάφορους τρόπους τις µηχανικές τους 

ιδιότητες, τις σχετικές µε τη ρύθµιση της κυτταρικής τους ανάπτυξης και διαφοροποίησης, τη 

λειτουργία τους ως φίλτρο για διάφορα µόρια, καθώς και την ικανότητά τους να συνδέονται µε 

αυξητικούς παράγοντες. 

Η µικροαγγειοπάθεια επιδρά στη φυσιολογική βατότητα των αγγείων και την αντίδρασή τους σε 

ρυθµιστές της µικροκυκλοφορίας οδηγώντας σε συνθήκες µειωµένης αιµατικής ροής και ιστικής 

υποξίας. Οι κλινικοπαθολογικές αυτές αλλοιώσεις της διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας 

εκδηλώνονται ανάλογα µε τη βαρύτητα των εκάστοτε παθοφυσιολογικών διαταραχών µε τα 

ευρήµατα: διάταση αµφιβληστροειδικών αγγείων, διάσπαση έσω αιµατοαµφιβληστροειδικού 

φραγµού, ενδοαµφιβληστροειδικές αιµορραγίες, οίδηµα της ωχράς, σκληρά εξιδρώµατα, 

αµφιβληστροειδική ισχαιµία, βαµβακόµορφες αλλοιώσεις (“Cotton-wool spots), κοµβολογιοειδείς 

φλέβες (“Venous beading”), ενδοαµφιβληστροειδικές µικροαγγειακές ανωµαλίες, 

αµφιβληστροειδική νεοαγγείωση, αιµορραγία υαλοειδούς, δευτεροπαθής (ελκτική) αποκόλληση 

αµφιβληστροειδούς (Εικόνα 5). (Λαδάς Ι.) 
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Εικόνα 5: Εκδηλώσεις διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας (1:µικροανευρίσµατα, 2: αιµορραγίες, 3: εξιδρώµατα, 

4:ισχαιµία και 5: βαµβακοφόρες αλλοιώσεις), όπως απεικονίζονται στην έγχρωµη φωτογραφία βυθού και στη 

φλουοροαγγειογραφία του ίδιου ασθενούς (Quillen A et al).  

 

Ταξινόµηση  

Η διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια εκδηλώνεται µε ευρύ φάσµα αλλοιώσεων οι οποίες έχουν 

διαφορετική πρόγνωση αλλά και διαφορετική στρατηγική προσέγγισης στη θεραπευτική τους 

αντιµετώπιση. Για λόγους καθαρά σχηµατικής ταξινόµησης, η πάθηση διακρίνεται σε µη 

παραγωγική ή διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια του υποστρώµατος και σε παραγωγική. 

Βασικό διαφορικό διαγνωστικό σηµείο ανάµεσα στις δύο αυτές µορφές αποτελεί η ανάπτυξη 

αµφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης, η οποία σηµατοδοτεί τη µετάπτωση στην παραγωγική φάση 

της νόσου. Κλασικά οι αλλοιώσεις που εµφανίζονται στα πλαίσια της φυσικής εξέλιξης της 

πάθησης ακολουθούν  εξελικτική πορεία από το µη παραγωγικό προς το παραγωγικό στάδιο. 

Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι σε σπάνιες περιπτώσεις - ιδίως ασθενών µε σακχαρώδη διαβήτη 

τύπου 1- µπορεί να παρατηρηθούν βαριά παραγωγικά στοιχεία χωρίς την παρουσία αξιόλογων 

αλλοιώσεων διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας του υποστρώµατος. 
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Μη παραγωγική διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια  

(Non Proliferative Diabetic Retinopathy, NPDR)   

Στη µορφή αυτή της πάθησης, η οποία είναι γνωστή και σαν διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια 

του υποστρώµατος, οι αλλοιώσεις περιορίζονται αυστηρά ενδοαµφιβληστροειδικά και είναι 

απόρροια είτε αυξηµένης αγγειακής διαπερατότητας είτε απόφραξης τριχοειδών ή/και 

αρτηριολίων. Στην πρώτη οφείλεται η δηµιουργία των φλογοειδών και στικτών αιµορραγιών, του 

αµφιβληστροειδικού οιδήµατος, και των σκληρών εξιδρωµάτων, ενώ στη δεύτερη των 

µικροανευρισµατίων, της κοµβολογιοειδούς πορείας των φλεβιδίων, των 

ενδοαµφιβληστροειδικών µικροαγγειακών ανωµαλιών και των βαµβακοφόρων αλλοιώσεων.  

Η µεγάλη πολυνοσοκοµειακή Μελέτη για την Πρώιµη Θεραπεία της Διαβητικής  

Αµφιβληστροειδοπάθειας διεθνώς γνωστή σαν “ETDRS” από τα αρχικά των λέξεων “Early 

Treatment of Diabetic Retinopathy Study”, διακρίνει περαιτέρω τη µη παραγωγική διαβητική 

αµφιβληστροειδοπάθεια ανάλογα µε τη βαρύτητά της στις ακόλουθες τέσσερις µορφές:  

 

Α. Ήπια: Χαρακτηρίζεται από την παρουσία µεµονωµένων ενδοαµφιβληστροειδικών 

αιµορραγιών ή/και µικροανευρισµατίων σε ένα έως τρία τεταρτηµόρια του βυθού χωρίς άλλες 

συνοδές αλλοιώσεις.  

 

Β. Μέτρια: Χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολυάριθµων µικροανευρισµατίων ή/και 

ενδοαµφιβληστροειδικών αιµορραγιών σε ένα έως τρία τεταρτηµόρια του βυθού, καθώς και από 

την εµφάνιση άλλων συνοδών αλλοιώσεων (όπως βαµβακοφόρων αλλοιώσεων ή/και 

κοµβολογιοειδών φλεβών), οι οποίες όµως είναι  

πολύ λίγες σε αριθµό, ιδιαίτερα µικρές σε µέγεθος, και περιορίζονται µόνο σε ένα τεταρτηµόριο 

του βυθού.     

 

Γ. Βαριά: Το πέρασµα στη µορφή αυτή χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός µόνο από τα 

ακόλουθα: Πολυάριθµες ενδοαφιβληστροειδικές αιµορραγίες ή/και µικροανευρίσµατα και στα 4 

τεταρτηµόρια του βυθού. β) Κοµβολογιοειδής πορεία των αµφιβληστροειδικών φλεβιδίων σε 2 ή 

περισσότερα τεταρτηµόρια. γ) Σοβαρές ενδοαµφιβληστροειδικές µικροαγγειακές ανωµαλίες σε 

ένα τουλάχιστον τεταρτηµόριο. Τα σηµεία αυτά αποτελούν τον κανόνα “4-2-1” ο οποίος 

χαρακτηρίζει το στάδιο της βαριάς µη παραγωγικής αµφιβληστροειδοπάθειας.    

 

Δ. Πολύ Βαριά: Χαρακτηρίζεται από την παρουσία τουλάχιστον των δύο, ή και των τριών, από 
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τα στοιχεία της βαριάς µη παραγωγικής διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας τα οποία 

αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

 

Παραγωγική (Proliferative Diabetic Retinopathy, PDR) 

Η µετάπτωση της διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας στο παραγωγικό στάδιο σηµατοδοτείται 

από την ανάπτυξη αµφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης, η οποία προδιαθέτει στην πρόκληση 

υποτροπιαζουσών προαµφιβληστροειδικών αιµορραγιών. Οι υαλοειδικές αιµορραγίες αποτελούν 

το συχνότερο αίτιο σοβαρής µείωσης της όρασης στους ασθενείς µε παραγωγική διαβητική 

αµφιβληστροειδοπάθεια. Τέλος, η ανάπτυξη ινώδους συνδετικού ιστού (γλοίας) που περιβάλλει 

τα νεοαγγεία και η βαθµιαία επέκταση των ινιαγγειακών υαλοειδοαµφιβληστροειδικών 

σχηµατισµών στην υαλοειδική κοιλότητα οδηγεί συχνά σε δευτεροπαθή (ελκτική) αποκόλληση 

του αµφιβληστροειδούς.  

 

Μεγάλη σηµασία για την εκτίµηση της βαρύτητας της παραγωγικής διαβητικής 

αµφιβληστροειδοπάθειας έχει η παρουσία των λεγόµενων επιβαρυντικών παραγόντων. Οι 

παράγοντες αυτοί οι οποίοι έχουν περιγραφεί από τη µεγάλη πολυνοσοκοµειακή Μελέτη για τη 

Διαβητική Αµφιβληστροειδοπάθεια, διεθνώς γνωστή σαν “DRS” (Diabetic Retinopathy Study)  

είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. Παρουσία αµφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης 

2. Εντόπιση της νεοαγγείωσης επί της οπτικής θηλής ή πλησίον αυτής  

3. Μεγάλη έκταση της νεοαγγείωσης   

4. Παρουσία προαµφιβληστροειδικής ή υαλοειδικής αιµοραγίας    

 

Σύµφωνα µε τα κριτήρια της DRS, ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν τρεις ή τέσσερις 

επιβαρυντικούς παράγοντες κατατάσσονται στην οµάδα των ασθενών µε παραγωγική διαβητική 

αµφιβληστροειδοπάθεια υψηλού κινδύνου. Τέλος, όσοι δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, 

δηλαδή εµφανίζουν µόνον ένα ή το πολύ δύο επιβαρυντικούς παράγοντες, κατατάσσονται στην 

οµάδα των ασθενών µε πρώιµη παραγωγική διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια.  (Λαδάς Ι.) 
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Εκτίμηση	  της	  βιολογίας	  του	  ενδοθηλίου	  

Χρήση βιοχηµικών δεικτών 

Η εκτίµηση των πολλών δράσεων του ενδοθηλίου µπορεί να γίνει µε τη µελέτη των επιπέδων των 

µορίων ενδοθηλιακής προέλευσης στο αίµα. Τα µόρια αυτά είναι συνήθως άµεσα προϊόντα των 

ενδοθηλιακών κυττάρων που αλλάζουν όταν το ενδοθήλιο ενεργοποιείται, όπως µέτρηση 

προϊόντων της βιολογίας του NO [νιτρικά και νιτροζυλιωµένες πρωτεΐνες, ασύµµετρη διµέθυλ-

αργινίνη (ADMA)-ενός ενδογενούς συναγωνιστικού αναστολέα της eNOS και απευθείας µέτρηση 

του NO].  Οι µετρήσεις όµως είναι σχετικά δύσκολες και δεν αντανακλούν αποκλειστικά το 

παραγόµενο από το ενδοθήλιο NO (Rassaf, Feelisch, and Kelm 2004). Τα επίπεδα της ADMA 

αυξάνονται σε άτοµα µε καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου (δυσλιπιδαιµία, υπέρταση) καθώς 

επίσης και σε άτοµα µε νοσηρές καταστάσεις που σχετίζονται µε αυξηµένο κίνδυνο 

αθηροσκλήρωσης όπως σακχαρώδη διαβήτη, και νεφρική ανεπάρκεια. Τα αυξηµένα επίπεδα της 

ADMA σχετίζονται µε ελάττωση της βιοδιαθεσιµότητας του NO τόσο σε µελέτες ζώων όσο και 

σε κλινικές µελέτες (Vallance and Leiper 2004). Η αύξηση της ADMA οφείλεται, τουλάχιστον 

µερικά, σε µειωµένη δραστικότητα του ενζύµου αποδόµησης της το οποίο είναι εξαιρετικά 

ευαίσθητο σε τροποποιήσεις της οξειδοαναγωγικής κατάστασης του κυττάρου που συνοδεύει τους 

καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και τη φλεγµονή (Boger et al. 2000). Καθώς τα επίπεδα 

της ADMA έχουν συσχετισθεί µε υψηλό φορτίο προκλινικής αθηροσκληρωτικής νόσου, µπορεί 

να αποτελέσουν ένα καλό δείκτη της ενδοθηλιακής κατάστασης και του κινδύνου στην κλινική 

πράξη (Böger et al. 2005). Όµως η µέθοδος είναι δύσκολή και ακριβή.  

 

Χρήση κυτταρικών δεικτών 

Οι κυτταρικοί δείτες που µπορούν να  χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της βιολογίας του 

ενδοθηλίου αφορούν ουσιαστικά τα κυκλοφορούντα ενδοθηλιακά κύτταρα (CEC-Circulating 

Endothelial cells) και τα προερχόµενα από το ενδοθήλιο µικροτεµαχίδια (EMP-Endothelial Micro 

Particles) που απελευθερώνονται στην κυκλοφορία ως αποτέλεσµα βλάβης του ενδοθηλίου καθώς 

και τα ενδοθηλιακά  προγονικά κύτταρα (EPC-Endothelial Progenitor Cells) που συµµετέχουν 

στην αναγέννηση και επιδιόρθωση του (Boos, Lip, and Blann 2006; Piccin, Murphy, and Smith 

2007; Lynch and Ludlam 2007; Reed et al. 2007). Τα συγκριτικά χαρακτηριστικά τους 

περιγράφονται στον Πίνακα1. 

. 
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Πίνακας1: Συγκριτικά Χαρακτηριστικά των CECs, EMPs και EPCs (Sabatier et al. 2009) 

CEC: Κυκλοφορούντα ενδοθηλιακά κύτταρα, EMP: Ενδοθηλιακά µικροτεµαχίδια, EPC: ενδοθηλιακά προγονικά 

κύτταρα, CFU-ECs: Μονάδες σχηµατισµού αποικιών ECs, HPP-ECFC: Υψηλού πολλαπλασιαστικού δυναµικού-

κύτταρα που σχηµατίζουν ενδοθηλιακές αποικίες. 

 

Ενδοθηλιακά	  Προγονικά	  Κύτταρα	  (Endothelial	  Progenitor	  Cells,	  EPCs)	  
	  
Τα ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα (EPCs) αναφέρθηκαν για πρώτη φορά βιβλιογραφικά το 

1997. Τα EPCs µεταναστεύουν από το µυελό των οστών στην περιφερική κυκλοφορία σαν 

αποτέλεσµα διαφόρων σηµάτων κινητοποίησης Πιο συγκεκριµένα προέρχονται από τα 

αιµοποιητικά βλαστοκύτταρα του µυελού των οστών (Εικόνα 6) και υποπληθυσµός τους 

βρίσκεται στο περιφερικό αίµα σε πολύ µικρή συγκέντρωση (0.01%). Επίσης, συγκεντρώνονται 

σε περιοχές που απαιτούν αγγειακή επισκευή και συµµετέχουν στη δηµιουργία νέων αγγείων σε 

περιοχές ισχαιµίας. Έχουν κρίσιµο ρόλο στην αγγειογένεση σε ισχαιµικά γεγονότα όπως είναι το 

έµφραγµα του µυοκαρδίου, η ισχαιµία άκρων, η διαβητική αγγειοπάθεια, και όπως έχει 

παρατηρηθεί ο αριθµός τους αυξάνεται σε τέτοιες συνθήκες. Τα EPCs εκφράζουν τουλάχιστον 

ένα αντιγόνο βλαστικότητας (π.χ CD34 ή CD133 ) και ένα επιπλέον δείκτη της ενδοθηλιακής 

σειράς (CD31 ή VEGFR-2). Με αυτούς τους δείκτες µπορούν να ανιχνευτούν µε τη βοήθεια της 

κυτταροµετρίας ροής. Ωστόσο,  διάφοροι συνδυασµοί επιφανειακών δεικτών έχουν 

χρησιµοποιηθεί για να αναγνωριστούν τα «υποθετικά» EPCs δηµιουργώντας µία τεράστια λίστα 

ανοσοφαινοτύπων για τα κύτταρα αυτά.  (Liu et al. 2010; Brunner et al. 2009). Παρακάτω 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι µάρτυρες επιφανείας που χρησιµοποιήσαµε σε αυτή τη µελέτη 

για την αποµόνωση και ανίχνευση των EPCs µε κυτταροµετρία ροής. 
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Claster of Defferentiation 45 (CD 45) 

Ο µάρτυρας CD45 ή LCA (leukocyte common antigen) είναι µια πρωτεΐνη της οικογένειας PTP 

(protein tyrosine phosphatase). Οι PTPs είναι σηµατοδοτικά µόρια που ρυθµίζουν αρκετές  

κυτταρικές διεργασίες όπως είναι η κυτταρική ανάπτυξη, η διαφοροποίηση,  και η µίτωση. Είναι 

θετικός στα αιµοποιητικά κύτταρα και έχει δειχθεί ότι είναι βασικός ρυθµιστής των υποδοχέων 

των αντιγόνων των Τ και Β λεµφοκυττάρων. (Kaplan et al. 1990), (“PTPRC Protein Tyrosine 

Phosphatase, Receptor Type, C [Homo Sapiens (human)] - Gene - NCBI” 2015) 

Claster of Defferentiation 34 (CD34) 

Ο µάρτυρας CD34 είναι µια γλυκοπρωτεΐνη επιφανείας η οποία δρά σαν παράγοντας 

προσκόλλησης µεταξύ των κυττάρων. Είναι θετικός σε πρώιµα αιµοποιητικά κύτταρα καθώς και 

σε µεσεγχυµατικά βλαστικά κύτταρα, προγονικά ενδοθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα. Ωστόσο, 

η ακριβής λειτουργία του δεν είναι γνωστή (Nielsen and McNagny 2008)(Furness and McNagny 

2006).  

 
Claster of Defferentiation 133 (CD133) 

O µάρτυρας CD133 ή προµινίνη-1 είναι µια γλυκοπρωτεΐνη η οποία στον άνθρωπο κωδικεύεται 

από το γονίδιο PROM1. Είναι θετική σε αιµοποιητικά βλαστικά κύτταρα, ενδοθηλιακά προγονικά 

κύτταρα, γλοιοβλάστωµα, νευρικά, βλαστικά  κύτταρα γλοίας, καθώς και σε άλλους κυτταρικούς 

τύπους (Horn et al. 1999)(Corbeil et al. 2000)(Sanai, Alvarez-Buylla, and Berger 2005). 

Vascular Endothelial Grouth Factor (VEGF) 

Ο αυξητικός παράγοντας του αγγειακού ενδοθηλίου (VEGF) αντιπροσωπεύει µια οικογένεια 

οµοδιµερών γλυκοπρωτεϊνών που είναι κριτικής σηµασίας για την εµβρυική ανάπτυξη του 

αιµοφόρου αγγειακού συστήµατος (αγγειακή µορφογένεση, vasculogenesis), του λεµφαγγειακού 

συστήµατος (λεµφαγγειογένεση) και το σχηµατισµό νέων αγγείων από προϋπάρχοντα αγγεία 

(αγγειογένεση). Στα θηλαστικά, πέντε διαφορετικοί συνδέτες VEGF έχουν αναγνωριστεί και 

ακόµα ένας που κωδικοποιείται από παραµυξοϊό. Οι συνδέτες αυτοί προσδένονται σε τρεις 

διαφορετικούς υποδοχείς κινάσης-τυροσίνης του VEGF (VEGFRs). O VEGFR-1 είναι 

σηµαντικός για την ανάπτυξη των αιµοποιητικών κυττάρων, ο VEGFR-2 είναι σηµαντικός για την 

ανάπτυξη των αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων και ο VEGFR-3 είναι σηµαντικός για την 

ανάπτυξη των λεµφικών ενδοθηλιακών κυττάρων. Πιο συγκεκριµένα, ο VEGFR-2 ή KDR 

εκφράζεται κυρίως στα  ενδοθηλιακά κύτταρα, µεταβιβάζει τα βασικότερα προαγγειογενετικά 

σήµατα και ρυθµίζει τις βασικές βιολογικές ιδιότητες των ενδοθηλιακών κυττάρων. Η δράση του 
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επιτυγχάνεται µετά από πρόσδεση του συνδέτη του, του VEGF, ο οποίος παράγεται από 

ενδοθηλιακά κύτταρα, µονοκύτταρα, ινοβλάστες, και λεία µυιϊκά κύτταρα ως απόκριση στην 

υποξία που αποτελεί το κύριο φυσιολογικό σήµα για την έναρξη της αγγειογένεσης. Κάτω από 

παθολογικές καταστάσεις, για παράδειγµα χρόνια φλεγµονή, ο VEGF παράγεται και από άλλους 

τύπους κυττάρων όπως τα νεοπλασµατικά κύτταρα και τα ενεργοποιηµένα Τ-λεµφοκύτταρα και 

επάγει φλεγµονώδη νεοαγγείωση ρυθµίζοντας τον υποδοχέα VEGFR-2 µε ένα µηχανισµό θετικής 

επανατροφοδότησης οδηγώντας στην υπερέκφρασή του. Νεοαγγειογένεση παρατηρείται στις 

εκτεταµένες αθηροσκληρωτικές πλάκες και θεωρείται υπεύθυνη για τις αιµορραγίες εντός της 

πλάκας, την αστάθεια και τελικάτη ρήξη τους. Ο VEGFR-2 έχει συσχετιστεί µε αγγειακές νόσους 

όπως η στεφανιαία νόσος και γενετικές µεταλλάξεις που έχουν βρεθεί σε αγγειακούς  όγκους. 

(Holmes et al. 2007) (Stuttfeld and Ballmer-Hofer 2009). Η γνώση γύρω από τον ρόλο των 

VEGFs και των VEGFRs τόσο στη φυσιολογική αγγειακή ανάπτυξη όσο και σε παθολογικές 

καταστάσεις έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και αρκετές µελέτες έχουν αναγνωρίσει τα 

σηµατοδοτικά µονοπάτια που ενεργοποιούνται από τους VEGFRs. 

 

	  
 

Εικόνα 6: Προέλευση των EPCs (Stitt et al. 2011) 
 

 
 
 
Αποµόνωση EPCs 

Τα τελευταία χρόνια τα EPCs αποµονώνονται µε δύο κυριώς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι µε 

την τεχνολογία κυτταρικής διαλογής (cell sorting technology) χρησιµοποιώντας επιφανειακές 

πρωτεΐνες (ανοσοφαινότυπος) και ο δεύτερος τρόπος είναι µε αποµόνωση αυτών από τον 
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πληθυσµό των µονοπύρηνων και  η in vitro καλλιέργειά τους σε διάφορα υποστρώµατα/µέσα. Με 

τον δεύτερο τρόπο προκύπτουν δύο κύριες υποοµάδες των EPCs τα «µονοκυτταροειδή» ή 

«πρώιµα» EPCs ή «κυκλοφορούντα αγγειογενή κύτταρα» (eEPCs ή CACs) ), τα οποία 

καλλιεργούνται σε υπόστρωµα ινονεκτίνης και τα «όψιµα» EPCs ή «κύτταρα προερχόµενα από 

ενδοθηλιακά προγονικά» ή αναπτυσσόµενα ενδοθηλιακά κύτταρα  (ECFCs ή OECs), τα οποία 

καλλιεργούνται σε υπόστρωµα κολλαγόνου (Εικόνα 7). Τα eEPCs έχουν ενδοθηλιοτροπικές 

ιδιότητες και διεγείρουν την ενδοθηλιακή  επιδιόρθωση και αγγειογένεση, η αναφορά τους ως 

EPCs υπήρξε προβληµατική ενώ τα  OECs είναι αρνητικά για λευκοκυτταρικά αντιγόνα (CD45, 

CD14) και εµφανίζουν ισχυρό δυναµικό πολλαπλασιασµού και ικανότητα αναπαραγωγής για 

πολλά στάδια σε καλλιέργεια ενώ διαθέτουν κλωνογονικές ικανότητες συµβατές µε τον 

προγονικό χαρακτήρα τους (Πίνακας 2) (Stitt et al. 2011). Tόσο οι µετρήσεις των EPCs όσο και 

τα καλλιεργούµενα κύτταρα έχουν χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της επιδιορθωτικής 

ικανότητας του ενδοθηλίου σε διάφορες καταστάσεις. 

 

 
Πίνακας2: Σύγκριση ανοσοφαινότυπων CACs καιOECs. (Stitt et al. 2011) 
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Εικόνα7: Συχνές Μέθοδοι καλλιέργειας των EPCs (Li Calzi et al. 2010) 

	  

	  

Διάγνωση και Θεραπεία 

Τα EPCs έχουν σηµαντική διαγνωστική και θεραπευτική αξία. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σα 

βιοδείκτες για την έναρξη ή την εξέλιξη µιας νόσου αφού συγκεντρώνονται σε περιοχές που 

απαιτούν αγγειακή επισκευή, συµµετέχουν στη δηµιουργία νέων αγγείων σε περιοχές ισχαιµίας 

και ο αριθµός τους στο αίµα αλλάζει ανάλογα τη νόσο και το στάδιο της (Rustemeyer et al. 2006). 

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα EPCs είναι χρήσιµοι βιoδείκτες διάγνωσης/πρόγνωσης για 

καρδιαγγειακά επεισόδια (Sekiguchi, Ii, and Losordo 2009) και για την εξέλιξη του καρκίνου 

(Strijbos et al. 2009). Η στεφανιαία νόσος έχει αναφερθεί ότι µειώνει σηµαντικά τον αριθµό των 

κυκλοφορούντων στο αίµα ενδοθηλιακών προγονικών κυττάρων και µάλιστα ο αριθµός τους 

σχετίζεται αντίστροφα µε τον αριθµό των παραγόντων κινδύνου για στεφανιαία νόσο όπως το 

κάπνισµα και η ηλικία (Vasa et al. 2001). Άλλες µελέτες καταδεικνύουν ελάττωση του αριθµού 

και διαταραγµένη λειτουργικότητα των EPCs σε ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, τύπου 

Ι, σε υπερχοληστερολαιµία και σε υπέρταση. Αξίζει να αναφερθεί ότι φλεγµονώδεις καταστάσεις, 

επηρεάζουν αρνητικά τον αριθµό των κυκλοφορούντων EPCs κυρίως µέσω του TNF-α (Seeger et 

al. 2005) και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (Suh et al. 2004; Verma et al. 2004). Τέλος, έχει 
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παρατηρηθεί ότι πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τον αριθµό και τη λειτουργικότητα των EPCs 

στο αίµα ακόµα και σε υγιή άτοµα. Ορισµένοι από αυτούς τους παράγοντες είναι η ηλικία, το 

φύλο και η φυσική δραστηριότητα. Μελέτες έχουν δείξει ότι γυναίκες σε νεαρή ηλικία καθώς και 

άτοµα που έχουν έντονη φυσική δραστηριότητα  έχουν υψηλότερα επίπεδα EPCs (Lois et al. 

2014).  

Επιπλέον, η κυτταρική θεραπεία για την επαναγγείωση των ισχαιµικών ιστών είναι µια 

συναρπαστική νέα προοπτική στην αναγεννητική ιατρική (Gulati and Simari 2007) και τα EPCs 

είναι τα πιο σχετικά κύτταρα γι αυτό που ονοµάζεται «αγγειακή θεραπεία µε βλαστοκύταρα». 

Μεταξύ των πολλών υποψηφίων κυττάρων που έχουν χρησιµοποιηθεί για εκφυλιστικές 

διαταραχές των αγγείων όπως είναι τα  hematopoietic stem cells (HSCs), mesenchymal stem cells 

(MSCs), και τα endothelial stem cells (ESCs), τα EPCs έχουν αποδειχθεί η καλύτερη επιλογή. Τα 

EPCs µπορούν να αποµονωθούν και να πολλαπλασιαστούν in vitro και να επιστρέψουν στον 

ασθενή ως αυτόλογα επισκευάζοντας ισχαιµικούς ιστούς (Stitt et al. 2011). Τέτοιες µελέτες, µε 

πολλά υποσχόµενα αποτελέσµατα  έχουν γίνει σε ασθενείς µε  νόσους του καρδιαγγειακού 

συστήµατος (Hamano et al. 2001; Strauer 2002; Rafii and Lyden 2003).  Επίσης, µελέτες έδειξαν 

ότι η µεταµόσχευση CACs και OECs οδηγεί σε συνεργιστική νεοαγγείωση σε µοντέλο ισχαιµίας 

κάτω άκρου ποντικιών (Yoon et al. 2005). Ιn vivo µεταµόσχευση EPCs οδήγησε σε επισκευή των 

αγγείων και βελτίωσε την αιµάτωση σε διάφορα ζωικά µοντέλα (Asahara et al. 1997; Reinisch et 

al. 2009). Για παράδειγµα, ενδοϋαλοειδική έγχυση ECFCs σε µοντέλο ποντικού µε ισχαιµία 

αµφιβληστροειδούς έδειξε πως τα κύτταρα αυτά θεραπεύουν την ισχαιµία (Medina et al. 2010).   

Ο ρόλος των EPCs στον διαβήτη και στη διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια   

Οι ακριβείς παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί µέσω των οποίων προκαλείται η διαβητική 

αµφιβληστροειδοπάθεια δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως. Όµως, βασικό ρόλο φαίνεται να έχουν 

τα EPCs. Τα κύτταρα αυτά εγκαθιστώνται σε περιοχές ισχαιµίας του αµφιβληστροειδούς και 

επισκευάζουν το κατεστραµµένο ενδοθήλιο στα διάφορα στάδια της διαβητικής 

αµφιβληστροειδοπάθειας. Στην παραγωγική διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια συµµετέχουν στο 

σχηµατισµό νέων αγγείων τα οποία µπορούν να οδηγήσουν σε αιµορραγία του υαλοειδούς, 

αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς, νεοαγγειακό γλαύκωµα και άρα σε απώλεια της όρασης. 

Ερευνητικές µελέτες υποστηρίζουν ότι ο αριθµός των κυκλοφορούντων EPCs σε ασθενείς µε ΣΔΙ  

και ΙΙ  µεταβάλλεται (van Ark et al. 2012; Kusuyama et al. 2006; Loomans et al. 2004) και όταν 

αυτά τα κύτταρα αποµονωθούν φαίνεται να δυσλειτουργούν αφού παρουσιάζουν µειωµένη 

ικανότητα αγγειακής επισκευής και πρόωρη ωρίµανση (Loomans et al. 2004; Ingram et al. 2008). 

Η δυσλειτουργία των EPCs στον διαβήτη ξεκινάει όταν αυτά βρίσκονται στο µυελό των οστών 

απ’ όπου και προέρχονται. Η παραγωγή τους µειώνεται και παρατηρείται µειωµένη δυνατότητα 
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πολλαπλασιασµού και µετανάστευσης µε αποτέλεσµα να µην αποκαθίσταται η ισχαιµική βλάβη 

(Εικ.8). Πιο αναλυτικά, σε έναν υγιή οργανισµό, τα CD34+ EPCs συµβάλλουν στη διατήρηση των 

αιµοφόρων αγγείων µέσω ενεργοποίησης της eNOS (endothelial Nitric Oxide Synthases) που 
παράγει µονοξείδιο του αζώτου  (ΝΟ) και διεγείρει τα CD14+ EPCs. Στον διαβήτη, στην NPDR, 

κυτοκίνες  όπως ο SCF, MCP-1, IL-8, TNF-α απελευθερώνονται από τα CD34+ EPCs που 

δυσλειτουργούν και έτσι τα CD14+  EPCs αδυνατούν να επισκευάσουν τα αγγεία  µε αποτέλεσµα 

να προκαλείται ισχαιµία. Η NPDR οδηγεί στην PDR που έχει ως χαρακτηριστικό  την παθολογική 

νεοαγγείωση στον αµφιβληστροειδή (Li Calzi et al. 2010) (Εικ.9). 

 Κακή  ρύθµιση τη γλυκόζης του αίµατος, όπως καθορίζεται από τα επίπεδα της HbA1c, φαίνεται 

να συνδέεται µε τη µείωση του αριθµού των κυκλοφορούντων EPCs ενώ καλή ρύθµιση της 

γλυκόζης αίµατος φαίνεται ότι αυξάνει τον αριθµό τους (Kusuyama et al. 2006). Πέρα από την 

παρουσία του διαβήτη, λίγες µελέτες έχουν διεξαχθεί µε σκοπό να αξιολογήσουν τα  EPCs  σε 

ασθενείς µε DR (Lois et al. 2014). 

 

 

 
 

Εικόνα 8: Δυσλειτουργία των EPCs στον Σακχαρώδη Διαβήτη (Li Calzi et al. 2010) 
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     Εικόνα 9: Εξέλιξη διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας (Li Calzi et al. 2010) 

 

Συσχέτιση επιπέδων EPCs στο περιφερικό αίµα µε στάδιο DR 

Επιπλέον υπάρχουν αρκετές µελέτες µε διαφορετικά αποτελέσµατα όσον αφορά τα επίπεδα των 

κυκλοφορούντων EPCs σε άτοµα µε διαβήτη που έχουν µετρηθεί µε  κυτταροµετρίας ροής. Έτσι 

άλλες µελέτες δείχνουν  να  µειώνεται (van Ark et al. 2012), άλλες να αυξάνονται (Tan et al. 

2010), και άλλες να παραµένουν αµετάβλητα (Lombardo et al. 2012; Fadini et al. 2006) σε 

σύγκριση µε εκείνες που παρατηρήθηκαν σε υγιή άτοµα-µάρτυρες ίδιας ηλικίας. Επίσης, ενώ 

µερικές µελέτες δείχνουν ότι EPCs που προέρχονται από µονοκύτταρα του περιφερειακού 

αίµατος εµφανίζουν µειωµένη δυνατότητα ανάπτυξης σε καλλιέργειες (Kusuyama et al. 2006; 

Loomans et al. 2004; Tan et al. 2010), άλλες παρατηρούν  ενισχυµένη δυνατότητα ανάπτυξης 

όταν τα EPCs αποµονωθούν από διαβητικούς ασθενείς µε PDR (Tan et al. 2010). Πιο 

συγκεκριµένα, µελέτες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα των EPCs στο περιφερικό αίµα διαβητικών 

ασθενών είναι ελαττωµένα στη µη παραγωγική διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια (NPDR) και 

αυξηµένα στην παραγωγική διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια (PDR) σε σχέση µε αυτά των 

υγιών. Επιπλέον, στη NPDR η λειτουργικότητα των EPCs είναι µειωµένη αφού αδυνατούν να 

φθάσουν στον αµφιβληστροειδή ώστε να διορθώσουν τη βλάβη που έχει προκληθεί στα τριχοειδή 

αγγεία. Στην PDR τα EPCs συµµετέχουν στην παθολογική νεοαγγείωση. Πρόσφατη µελέτη σε 

αρουραίους µε  ΣΔΙ  και ΔΑ έδειξε δυσλειτουργία των EPCs του περιφερικού αίµατος των 

αρουραίων. Πιο συγκεκριµένα, παρατήρησαν ότι στα πρώτα στάδια της ΔΑ τα επίπεδα των EPCs 

ήταν χαµηλά στο περιφερικό αίµα των αρουραίων σε σχέση µε αυτά των υγιών. Σε προχωρηµένα 

στάδια τα επίπεδα των EPCs στο περιφερικό αίµα ήταν υψηλότερα συγκριτικά µε των πρώτων 

σταδίων. Επίσης, σε προχωρηµένα στάδια της ΔΑ παρατηρήθηκε αυξηµένη κινητοποίηση των 

κυττάρων αυτών για επούλωση των αγγείων του αµφιβληστροειδούς αλλά λόγω δυσλειτουργίας 
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τους δεν επιτυγχάνεται επούλωση (Zhang, et al., 2013). Οι Brunner et al σε άλλη µελέτη 

συσχέτισαν τα διάφορα είδη προγονικών ενδοθηλιακών κυττάρων του αίµατος µε τα στάδια της 

DR σε ασθενείς µε ΣΔΙ. Πιο συγκεκριµένα παρατηρήθηκε µείωση των EPCs και των ώριµων-

EPCs στην NPDR και αύξηση αυτών στη PDR (Brunner et al. 2009). Οι Lee et al., µελέτησαν τον 

ρόλο των EPCs και των αγγειογενετικών παραγόντων στην παθογένεση της DR, σε ασθενείς µε 

ΣΔ ΙΙ.  Τα αποτελέσµατα τους δείχνουν αυξηµένα επίπεδα των CD34+ µονοπύρηνων κυττάρων 

στο αίµα ασθενών µε ΔΑ. Τέλος, υπογραµµίζουν ότι τα EPCs και ο VEGF µπορεί να εµπλέκονται 

στην εξέλιξη της ΔΑ (Lee et al.,  2006). Άλλη οµάδα µελέτησε το ποσοστό των αγγειοποιητικών 

κυττάρων της κυκλοφορίας του αίµατος στη ΔΑ, ασθενών µε ΣΔ2,  µε ή χωρίς νόσο των µεγάλων 

αγγείων (MVD). Ασθενείς µε MVD εµφανίζουν χαµηλότερα επίπεδα EPCs και ώριµων-EPCs σε 

σχέση µε αυτούς που δεν έχουν ΜVD,  σε όλα τα στάδια της ΔΑ. Επίσης, στους  ασθενείς χωρίς 

MVD παρατηρείται µείωση των επιπέδων EPCs στην NPDR και αύξηση αυτών στην PDR. Στους 

ασθενείς µε MVD αν και παρατηρείται µείωση των επιπέδων των κυττάρων αυτών στην NPDR, 

δεν παρατηρείται αύξηση αυτών στην PDR. Τέλος, στους ασθενείς χωρίς MVD το 56% των 

προγονικών κυττάρων του αίµατος (CPCs) είναι ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα (EPCs) και το 

37% των ενδοθηλιακών προγονικών κυττάρων του αίµατος (ΕPCs) είναι ώριµα ενδοθηλιακά 

προγονικά κύτταρα (mat-EPCs) στην PDR (Brunner et al. 2011). Οι περισσότερες µελέτες που 

έχουν γίνει µέχρι σήµερα αναφέρονται στον ρόλο των EPCs στη διαβητική 

αµφιβληστροειδοπάθεια σε αρουραίους ή ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη Τύπου ΙΙ (Lee, Chae, 

and Kim 2006; Brunner et al. 2011)  και λιγότερες σε διαβήτη τύπου Ι (Brunner et al. 2009; 

Zhang et al. 2013). Για το λόγο αυτό η έρευνά µας έχει στραφεί στον ρόλο των EPCs στη 

διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια σε ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι. 
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ΣΚΟΠΟΣ	  
	  
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανίχνευση ενδοθηλιακών προγονικών κυττάρων (endothelial 

progenitor cells, EPCs) στο περιφερικό αίµα νέων ασθενών µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι (ΣΔ Ι) 

και η συσχέτισή τους µε τη βαρύτητα της διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας (ΔΑ).  

Πιο συγκεκριµένα  δηµιουργήθηκαν οµάδες υγειών ατόµων και ασθενών  µε ΣΔ Ι. Οι ασθενείς, 

υποβλήθηκαν σε βιοµικροσκόπηση προσθίου και οπισθίου ηµιµορίου του οφθαλµού  και σε 

φλουοροαγγειογραφία βυθού. Οι αλλοιώσεις ΔΑ που διαπιστώθηκαν σταδιοποιήθηκαν σύµφωνα 

µε την Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study (ETDRS). Περιφερικό αίµα όλων των 

ατόµων συλλέχθηκε και αναλύθηκε µε σκοπό την ανίχνευση ή όχι EPCs. Η ανίχνευση των EPCs 

έγινε µε κυτταροµετρία ροής χρησιµοποιώντας τα µονοκλωνικά αντισώµατα PC7 αντι- CD45, 

PC5 αντι- CD34, FITC αντι-CD133, PE αντι-VEGFR2. 
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ	  ΚΑΙ	  ΜΕΘΟΔΟΙ	  

ΑΣΘΕΝΕΙΣ	  
Στην εργασία αυτή συµµετέιχαν 39  ασθενείς µε ΣΔΙ (39 οφθαλµοί) και 30 φυσιολογικοί 

µάρτυρες (30 οφθαλµοί). Χρησιµοποιήθηκαν εικόνες έγχρωµης φωτογραφίας και 

φλουοροαγγειογραφίας  των ασθενών µε ΣΔΙ που συµµετείχαν στη µελέτη και ατόµων χωρίς 

διαβήτη που δε συµµετείχαν στη µελέτη. Η φλουοροαγγειογραφία ως επεµβατική διαγνωστική 

µέθοδος δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας σε υγιή άτοµα, η επιλογή των µαρτύρων έγινε από ένα 

σύνολο φλουοροαγγειογραφιών καλής ποιότητας από άτοµα χωρίς ΣΔ ή αγγειακή πάθηση του 

αµφιβληστροειδούς ή δοµική διαταραχή που αφορά την περιοχή της ωχράς κηλίδας στον 

οφθαλµό που αναλύθηκε. Οι εικόνες αυτές επιλέχθηκαν από την ψηφιακή βάση 

φλουοροαγγειογραφιών του Τµήµατος Βυθού του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου 

Ηρακλείου. Οι εικόνες φλουοροαγγειογραφίας που επιλέχθηκαν είναι  υψηλής ανάλυσης και 

καλής ποιότητας. 

Επίσης, δείγµα περιφερικού αίµατος συλλέχθηκε  και από τα 69 άτοµα της µελέτης. Η αιµοληψία 

έγινε  στο τµήµα Βυθού του οφθαλµού και στα εξωτερικά ιατρεία της Παιδιατρικής του 

Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου.  

 

Οι 39 ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη Τύπου Ι χαρακτηρίστηκαν ως Οµάδα 0: οµάδα µελέτης 

και οι υπόλοιποι 30 υγιείς µάρτυρες ως Οµάδα 4: οµάδα ελέγχου. Τρείς υποοµάδες 

δηµιουργήθηκαν για τους ασθενείς  µε ΣΔΙ ανάλογα το στάδιο ΔΑ που βρισκόντουσαν:   

 

• Οµάδα 1: περιλαµβάνει 15 ασθενείς χωρίς ευρήµατα ΔΑ (noDR)  

• Οµάδα 2: περιλαµβάνει 9 ασθενείς µε  ευρήµατα ήπιας µη παραγωγικής ΔΑ (NPDR) 

• Οµάδα 3: περιλαµβάνει 15 ασθενείς µε ευρήµατα παραγωγικής ΔΑ (PDR) 

 

 

Οι αλλοιώσεις  της διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας που  διαπιστώθηκαν  σταδιοποιήθηκαν 

σύµφωνα µε τα κριτήρια της Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study (ETDRS).  

Όλοι οι συµµετέχοντες έδωσαν συγκατάθεση για τη συµµετοχή τους στη µελέτη.   
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ΜΕΘΟΔΟΣ	  
	  
Οφθαλµολογικές Εξετάσεις 

Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε πλήρη οφθαλµολογικό έλεγχο µε εκτίµηση της καλύτερα 

διορθωµένης οπτικής οξύτητας (BCVA), µέτρηση της ενδοφθάλµιας πίεσης µε τονόµετρο 

Goldman, βιοµικροσκόπηση στη σχισµοειδή λυχνία, Topcon 15600-II, του προσθίου και οπισθίου 

ηµιµορίου του οφθαλµού µε φακό 90D, έγχρωµη φωτογραφία και   φλουοροαγγειογραφία βυθού, 

ενώ επιπρόσθετα µε τα παραπάνω για τους διαβητικούς ασθενείς εκτιµήθηκαν τα επίπεδα της 

γλυκοζυλιωµένης αιµοσφερίνης (ΗbΑ1c). Οι τυχόν αλλοιώσεις διαβητικής 

αµφιβληστροειδοπάθειας σταδιοποιήθηκαν κατά ETDRS. 

Η φλουοροαγγειογραφία και η φωτογραφία βυθού πραγµατοποιήθηκαν µετά από µυδρίαση όλων 

των ασθενών της µελέτης µας µε ενστάλαξη οφθαλµικών σταγόνων τροπικαµίδης 0.5% και 

φαινυλεφρίνης 5%, µε την κάµερα βυθού Topcon TRC-50 DX (Topcon Medical Systems, Inc). 

Για τη φλουοροαγγειογραφία χορηγήθηκε φλουροσεΐνη 5ml 10% από τη µεσοβασιλική φλέβα και 

λήφθηκαν φωτογραφίες πεδίου 50 µοιρών. Η ανάλυση του οπτικού συστήµατος που 

χρησιµοποιήθηκε είναι 3.2 Megapixels. Οι εικόνες φλουοροαγγειογραφίας εξήχθσαν σε µορφή 

.JPG µε διαστάσεις 1900*1472 pixel*pixel και οι έγχρωµες φωτογραφίες βυθού σε µορφή .JPG µε 

διαστάσεις 3872*2592 pixel*pixel. 

Προετοιµασία Δειγµάτων 

Αµέσως µετά την αιµοληψία έγινε προετοιµασία των δειγµάτων αίµατος µε τη διαδικασία της 

επιφανειακής χρώσης και ακολούθησε η µέτρηση τους µε  κυτταροµετρία ροής. Για την 

επιφανειακή χρώση των δειγµάτων ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. Από το κάθε δείγµα, 

100µl φρέσκου ολικού αίµατος σε αντιπηκτικό EDTA επωάσθηκαν για 30 λεπτά στους 4 οC µε τα 

ακόλουθα αντισώµατα: PC7 αντι- CD45, PC5 αντι- CD34, FITC αντι-CD133, PE αντι- VEGFR. 

Στη συνέχεια, αφού έγινε πλύση µε ρυθµιστικό διάλυµα κυτταροµετρίας  (PBS/0.1%, FBS/0.5%), 

τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν για 5 λεπτά στα 1500rpm (SL16 Centrifuge, Thermo Sientific. 

Μετά την  φυγοκέντρηση, το υπερκείµενο διάλυµα αφαιρέθηκε, τα ερυθροκύτταρα στα 

παρασκευάσµατα ολικού αίµατος λύθηκαν µε το Coulter Q-Prep Workstation χρησιµοποιώντας το 

Kit Immunoprep Reagent System  (Beckman Coulter) τριών αντιδραστηρίων (formic acid, sodium 

carbonate, paraformaldehyde). Τέλος έγινε πλύση µε ρυθµιστικό διάλυµα κυτταροµετρίας  

(PBS/0.1%, FBS/0.5%), τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν για 5 λεπτά στα 1500rpm, αφαιρέθηκε το 
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υπερκείµενο και τα κύτταρα µονιµοποιήθηκαν µε 300 µl διαλύµατος παραφορµαλδεΰδης (PFA) 

2% (Sigma). 

Όλα τα αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν άµεσα φθοριοσηµασµένα, µονοκλωνικά αντι-

ανθρώπινα αντισώµατα παρασκευασµένα σε ποντικούς. Τα αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν 

ήταν:  συζευγµένο µε φυκοερυθρίνη-κυανίνη 7 (Phycoerythrin-Cyanine 7, PC7) αντι-CD45 

(Beckman-Coulter) , συζευγµένο µε (R Phycoerythrin-Cyanine 5, PC5) αντι-CD34 (Immunotech), 

συζευγµένο µε ισοθειοκυανική φλουορεσκεϊνη (fluorescein isothiocyanate, FITC) αντι-CD133 

(R&D), και συζευγµένο µε φυκοερυθρίνη (phycoerythrin, PE) αντι-hKDR/VEGFR2 (R&D). 

Συζευγµένα µε PC7-, PC5-, PE- και FITC µη ειδικά IgG ισοτυπικά αντισώµατα 

χρησιµοποιήθηκαν ως αντισώµατα ελέγχου για τον προσδιορισµό του µη ειδικού φθορισµού και 

τη σωστή εστίαση στα κύτταρα-στόχος.  

 

Κυτταροµετρία Ροής (FACS Analysis) 

Στη συνέχεια 300µl από κάθε δείγµα σε µορφή εναιωρήµατος µετρήθηκαν µε έναν  FC500 

κυτταροµετρητή ροής (Βeckman Coulter), µε το πρόγραµµα CXP Cytometer για την έκφραση των 

EPCs (CD45 low/neg, CD34+, CD133+, VEGFR2+). Τα κύτταρα εξετάστηκαν µε βάση το 

µέγεθος και την κοκκίωση τους. Για κάθε δείγµα συλλέχθηκαν ~500.000 κύτταρα-γεγονότα. Κατά 

την ανάλυση αποκλείσαµε τα νεκρά κύτταρα, τα ερυθροκύτταρα/αιµοπετάλια και τα κυτταρικά 

ράκη.  

Η κυτταροµετρία ροής αποτελεί µια σύγχρονη µέθοδο µε την οποία επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη 

ανάλυση ποικίλων φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών ενός κυττάρου ή άλλου βιολογικού υλικού, 

όπως κυτταρικό οργανίδιο, πρωτεΐνη, βακτήριο. Τα υπό µελέτη κύτταρα βρίσκονται σε 

εναιώρηµα, αφού προηγουµένως έχουν σηµανθεί µε µονοκλωνικά αντισώµατα τα οποία είναι 

συζευγµένα µε ειδική φθορίζουσα χρωστική (φθοριόχρωµα). Τα αντισώµατα αυτά συνδέονται σε 

αντίστοιχα αντιγόνα που βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων. Στη συνέχεια τα κύτταρα ενώ 

ρέουν σε µονήρη στήλη, διεγείρονται από ακτίνα laser µε αποτέλεσµα να εκπέµπουν φθορίζουσα 

ακτινοβολία ποικίλης έντασης η οποία προσλαµβάνεται από ειδικά φίλτρα, ενισχύεται και 

αναλύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δύο παράµετροι φθορισµού (σκέδασης) αναλύονται 

συγχρόνως. Η οριζόντια και η πλάγια. Η συνάρτηση των παραγόντων αυτών δίνει πληροφορίες 

σχετικά µε το µέγεθος (FSC:forward scatter) και την εσωτερική δοµή των κυττάρων 

(κυτταροπλασµατική κοκκίωση) αντίστοιχα (SSC: side scatter). Με τον τρόπο αυτό καθίσταται 

εφικτή η διάκριση των διαφόρων κυτταρικών σειρών (πολυµορφοπύρηνα, λεµφοκύτταρα, 

µονοπύρηνα, µακροφάγα). Με τη χρησιµοποίηση της φθορίζουσας ακτινοβολίας γίνεται 

παράλληλα και η αναγνώριση συγκεκριµένων αντιγόνων (Cluster of Differentiation-CD) της 
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επιφάνειας των κυττάρων. Τα βασικά είδη εκπεµπόµενου φθορισµού είναι δύο: ο πράσινος 

φθορισµός από την θετική αντίδραση των σηµασµένων µε ισοθειοκυανική φλουορεσκεΐνη 

(Fluorescein Isothiocyanate-FITC) µονοκλωνικών αντισωµάτων µε τα κύτταρα του δείγµατος και 

ο κόκκινος φθορισµός που παράγεται από τη θετική αντίδραση των σηµασµένων µε 

φυκοερυθρίνη (Phycoerythrin-PE) µονοκλωνικών αντισωµάτων. Η ένταση φθορισµού εξαρτάται 

από τη συγκέντρωση του υπό εξέταση αντιγόνου, αναλύεται από ειδικό λογισµικό και αποδίδεται 

µε τη µορφή ιστογράµµατος φθορισµόυ ή σηµειακού γραφήµατος. Ο πιο συνήθης και χρήσιµος 

τύπος ανάλυσης είναι το σηµειακό γράφηµα κυτταροδιαγράµµατος (dot plot). Σε αυτό 

µπορούµε αρχικά να διαχωρίσουµε και ακολούθως να αποµονώσουµε έναν οι περισσότερους 

κυτταρικούς υποπληθυσµούς. Ακολούθως, µπορούµε να πάρουµε για τον πληθυσµό που 

αποµονώσαµε ιστόγραµµα φθορισµού.  

 

Ανάλυση Αποτελεσµάτων 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της κυτταροµετρίας ροής έγινε µε το πρόγραµµα CXP Analysis. 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων διενεργήθηκε µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS 21 

for Mac της IBM και µε το Numbers for Mac της Apple.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	  
	  
Στην παρούσα εργασία εξετάσαµε το ποσοστό των EPCs στο περιφερικό αίµα νέων ασθενών µε 

ΣΔΙ, ανάλογα το στάδιο της διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας που βρίσκονταν, καθώς και 

υγειών µαρτύρων. 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η µέση ηλικία και η µέση διάρκεια ΣΔ όλων των ασθενών 

συνολικά (Οµάδα 0), των noDR ασθενών (Οµάδα 1), των NPDR ασθενών (Οµάδα 2), καθώς και 

των PDR ασθενών. Τέλος, παρουσιάζεται η µέση ηλικία των υγειών µαρτύρων (Οµάδα 5). 

Συνολικά τα άτοµα που συµµετείχαν στη µελέτη αυτή είναι 69 µε µέσο όρο ηλικίας τα 27 (εύρος: 

8-50) έτη.  

 

 Οµάδα 0 
 Patients tot 

Οµάδα 1 
noDR 

Οµάδα 2 
NPDR 

Οµάδα 3 
PDR 

Οµάδα 4 
CONTROL 

Mean age 
years-(range) 

26(8-50) 15(8-26) 24(15-32) 38(23-50)    28(9-45) 

Mean DM 
duration years-

(range) 

16(2-31) 9(2-23) 15(8-25) 24(9-31)  

 

Πίνακας 3: Μέση ηλικία και µέση διάρκεια ΣΔ ασθενών (οµάδα µελέτης και υποοµάδες) και η 

µέση ηλικία της οµάδας ελέγχου. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές εικόνες για την κάθε µία οµάδα ατόµων της 

µελέτης µας, από δύο απεικονιστικές εξετάσεις, της έγχρωµης φωτογραφίας  και της 

φλουοροαγγειογραφίας βυθού (Εικόνα 9). Πιο αναλυτικά, στην οµάδα CONTROL παρατηρούµε 

µια φυσιολογική έγχρωµη φωτογραφία βυθού και φλουοροαγγειογραφία του αριστερού 

οφθαλµού ενός µάρτυρα ηλικίας 29 ετών. Στην οµάδα NoDR βλέπουµε την έγχρωµη φωτογραφία 

βυθού και φλουοροαγγειογραφία του δεξιού οφθαλµού  ασθενή µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι 

ηλικίας 14 ετών. Δε διαπιστώνονται ευρήµατα διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας σε καµία από 

τις δύο απεικονιστικές εξετάσεις.   
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              Φωτογραφία Βυθού           Φλουοροαγγειογραφία 

CONTROL     

NO DR    

NPDR                      	    

PDR              
Εικόνα 10: Έγχρωµη φωτογραφία βυθού και  φλουοροαγγειογραφία για ένα άτοµο από κάθε οµάδα. 

CONTROL: υγιής µάρτυρας 29 ετών, noDR: ασθενής µε ΣΔΙ, 14 ετών, NPDR: ασθενής µε ΣΔΙ, 28 ετών, PDR: 

ασθενής µε ΣΔΙ, 19 ετών. 
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Στην έγχρωµη φωτογραφία βυθού του δεξιού οφθαλµού ασθενή µε ΝPDR ηλικίας 28 ετών 

παρατηρούνται στικτές και φλογοειδείς αιµορραγίες που εντοπίζονται σε όλον τον οπίσθιο πόλο 

οι οποίες αντίστοιχα στη φλουοροαγγειογραφία διαπιστώνονται ως περιοχές υποφθορισµού. 

Επίσης, στην έγχρωµη φωτογραφία βυθού του ίδιου ασθενούς, παρατηρούνται µικροανευρύσµατα 

τα οποία στην φλουοροαγγειογραφία απεικονίζονται ως στικτές περιοχές υπερφθορισµού λόγω 

κατακράτησης χρωστικής. Στην έγχρωµη φωτογραφία του ίδιου ασθενούς διαπιστώνονται 

εξιδρώµατα κροταφικά της κεντρικής περιοχής. Τέλος, στη φλουοροαγγειογραφία παρατηρείται 

ισχαιµία στην περιοχή της ωχράς κηλίδας καθώς και ισχαιµία στην περιφέρεια και διεύρυνση της 

ανάγγειας ζώνης του κεντρικού βοθρίου (FAZ). Από τον απεικονιστικό έλεγχο του δεξιού 

οφθαλµού ασθενούς 19 ετών µε εικόνα παραγωγικής διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας (PDR)  

διαπιστώνονται       στικτές        και       φλογοειδείς  αιµορραγίες, µικροανευρύσµατα, εκτεταµένη 

ισχαιµία του οπισθίου πόλου, νεοαγγειακά στοιχεία που αφορούν την οπτική θηλή και την 

περιοχή άνωθεν αυτής και ήπιο διάχυτο οίδηµα στις τελικές φάσεις της φλουοροαγγειογραφίας. 

Τέλος, διακρίνεται υπολειπόµενη ενδοϋαλοειδική αιµορραγία. Ο ασθενής έχει υποβληθεί σε 

παναµφιβληστροειδική και δίκην δικτύου φωτοπηξία µε laser σε αυτό τον οφθαλµό.  

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές εικόνες  κυτταροµετρίας ροής για ένα άτοµο 

από κάθε οµάδα της µελέτης µας (Εικόνα 10). Στα σηµειακά γραφήµατα που ακολουθούν 

φαίνεται η σταδιακή αποµόνωση των EPCs µε τη βοήθεια των αντιγόνων επιφανείας που 

εκφράζονται σε κάθε περίπτωση (οµάδα). Στο πρώτο γράφηµα κάθε οµάδας (SSC/CD45) 

διακρίνουµε τους τρείς υποπληθυσµούς των λευκοκυττάρων: τα λεµφοκύτταρα, τα µονοκύτταρα 

και τα πολυµορφοπύρηνα. Εµείς αναζητάµε τα CD45- και τα CD45+ (λόγω των CD34+) κύτταρα 

στα λεµφοµονοπύρηνα. Στο δεύτερο γράφηµα κάθε οµάδας (CD34/CD45) αναζητάµε από τον 

υποπληθυσµό που οριοθετήθηκε στο πρώτο διάγραµµα τα CD34+ και τα CD 45low/neg κύτταρα.  
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CONTROL

 
NODR 

 
NPDR 

PDR 

 
Εικόνα 11: Αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα κυτταροµετρίας ροής για ένα άτοµο από κάθε οµάδα. Σταδιακή 
αποµόνωση των EPCs µε τη βοήθεια CD πρωτεϊνών.  
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Τέλος, στο τρίτο γράφηµα κάθε οµάδας (VEGFR2/CD133) αναζητάµε από τον υποπληθυσµό που 

οριοθετήθηκε στο δεύτερο διάγραµµα τα VEGFR+ και τα CD133+ και έτσι αποµονώνεται ο 

αριθµός των EPCs. Το ποσοστό των EPCs του κάθε ατόµου υπολογίστηκε διαιρώντας τα κύτταρα 

που παίρναµε στο τελευταίο γράφηµα προς τα συνολικά κύτταρα-events (500.000). Στα 

διαγράµµατα που παρουσιάζονται εδώ, EPCs ανιχνεύτηκαν ως CD45-

/CD34+/CD133+/hVEGFR2+ και στους 3 ασθενείς ενώ στον υγιή µάρτυρα όχι. Να σηµειωθεί ότι 

το ποσοστό των  κυττάρων που ανιχνεύτηκαν στον ασθενή µε PDR είναι µεγαλύτερο από το 

ποσοστό των άλλων 2 ασθενών.  

Παρακάτω παρουσιάζεται το µέσο ποσοστό των EPCs που ανιχνεύσαµε µε την  κυτταροµετρία 

ροής για τα άτοµα κάθε οµάδας. Συνολικά στη µελέτη µας πληθυσµός κυττάρων EPCs, CD45-

/CD34+/CD133+/hVEGFR2+, ανιχνεύτηκαν σε 31 από τα 69 άτοµα (45%)  µε µέσο ποσοστό 

κυττάρων 0.00042% ± 0.00007. EPCs βρέθηκαν στο περιφερικό αίµα σε 20 από τους 39 (51%) 

ασθενείς µε µέσο ποσοστό κυττάρων 0.00054% ±0.00014. Πιο συγκεκριµένα EPCs ανιχνεύτηκαν 

σε 11 από τους 15 ασθενείς µε PDR (73.3%) µε µέσο ποσοστό κυττάρων 0.00061% ± 0.00013, 4 

από τους 9 ασθενείς µε αλλοιώσεις NPDR (44.4%) µε µέσο ποσοστό κυττάρων 0.00071% ± 

0.00039 και σε 5 από τους 15 ασθενείς χωρίς διαταραχές DR (33.3%) µε µέσο ποσοστό κυττάρων 

0.00038% ± 0.00026). Τέλος, EPCs βρέθηκαν σε 11 από τους 30 υγιείς µάρτυρες (control) 

(36.7%) µε µέσο ποσοστό κυττάρων 0.00026% ± 0.00007 (Εικόνα 11). 

Στην Εικόνα 12 παρουσιάζεται η κατανοµή του % ποσοστού των EPCs  που ανιχνεύτηκε στο 

περιφερικό αίµα κάθε  ατόµου  της µελέτης ανά οµάδα. Όπως παρατηρούµε η διάµεσος στις 

οµάδες CONTROL, noDR, και NPDR είναι κοντά στο 0% ενώ στην PDR η τιµή της διαµέσου 

είναι µεγαλύτερη (0.0005%) αλλά οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σηµαντικές (Welch-test p-

value=0.133). Η µεταβλητότητα των τιµών που παρατηρείται στις οµάδες NPDR και PDR 

εµφανίζεται περιγραφικά µεγαλύτερη από τις άλλες οµάδες. Πιο συγκεκριµένα, η οµάδα control 

και noDR έχουν µεγαλύτερη συγκέντρωση τιµών και άρα µικρότερη διασπορά σε σχέση µε τις 

άλλες δυο οµάδες. Ασυνήθιστα µεγάλες τιµές, αποµακρυσµένες από το κύριο σώµα των 

δεδοµένων, ονοµάζονται ακραίες τιµές (outliers). Ακραίες τιµές παρατηρήθηκαν στις οµάδες: 

CONTROL, noDR, NPDR.  
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Εικόνα 12: Διάγραµµα που απεικονίζει πόσα άτοµα από κάθε οµάδα ήταν 

θετικά  ή αρνητικά στα EPCs.  

 

 

 
Εικόνα 13: Θηκόγραµµα (Box-Plot) που δείχνει το % ποσοστό των EPCs που 

ανιχνεύτηκε στα άτοµα της µελέτης ανά οµάδα. 
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ΟΜΑΔΑ * EPCs Crosstabulation 

 EPCs Total 
negative positive 

ΟΜΑΔΑ 

CONTROL 

Count 19 11 30 
Expected Count 16,5 13,5 30,0 
% within ΟΜΑΔΑ 63,3% 36,7% 100,0% 
% within EPCs 50,0% 35,5% 43,5% 
% of Total 27,5% 15,9% 43,5% 

noDR 

Count 10 5 15 
Expected Count 8,3 6,7 15,0 
% within ΟΜΑΔΑ 66,7% 33,3% 100,0% 
% within EPCs 26,3% 16,1% 21,7% 
% of Total 14,5% 7,2% 21,7% 

NPDR 

Count 5 4 9 
Expected Count 5,0 4,0 9,0 
% within ΟΜΑΔΑ 55,6% 44,4% 100,0% 
% within EPCs 13,2% 12,9% 13,0% 
% of Total 7,2% 5,8% 13,0% 

PDR 

Count 4 11 15 
Expected Count 8,3 6,7 15,0 
% within ΟΜΑΔΑ 26,7% 73,3% 100,0% 
% within EPCs 10,5% 35,5% 21,7% 
% of Total 5,8% 15,9% 21,7% 

Total 

Count 38 31 69 
Expected Count 38,0 31,0 69,0 
% within ΟΜΑΔΑ 55,1% 44,9% 100,0% 
% within EPCs 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 55,1% 44,9% 100,0% 

 
Πίνακας 4: Πίνακας διπλής εισόδου (crosstabulation). Συχνότητα ατόµων θετικοί/αρνητικοί στα EPCs 

που παρατηρούµε στην κάθε κατηγορία, και αναµενόµενες συχνότητες. Παρουσίαση ποσοστού (%) 

των ατόµων που είναι θετικοί/αρνητικοί στα EPCs, σε κάθε  οµάδα ξεχωριστά, σε σχέση µε τα 

συνολικά άτοµα που  είναι  θετικά/αρνητικά στα  EPCs και σε σχέση µε τα συνολικά άτοµα  της 

µελέτης. 
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Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε µη παραµετρικούς στατιστικούς ελέγχους και 

προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι  συχνότητες των 

ατόµων της µελέτης που ήταν θετικοί ή αρνητικοί στα EPCs στην κάθε κατηγορία καθώς και οι 

αναµενόµενες συχνότητες. Επίσης, παρουσιάζεται το ποσοστό (%) των ατόµων που είναι 

θετικοί/αρνητικοί στα EPCs, σε κάθε οµάδα ξεχωριστά, το ποσοστό των ατόµων που είναι 

θετικοί/αρνητικοί στα EPCs κάθε οµάδας σε σχέση µε τα συνολικά άτοµα που είναι 

θετικά/αρνητικά στα EPCs αντίστοιχα. Τέλος, παρουσιάζεται  το ποσοστό των ατόµων που είναι 

θετικοί/αρνητικοί στα EPCs κάθε οµάδας σε σχέση µε τα συνολικά άτοµα της µελέτης. Τα 

παραπάνω αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι το ποσοστό των ασθενών που είναι θετικοί στα EPCs 

αυξάνει όσο πιο προχωρηµένο είναι το στάδιο της νόσου  (noDR< NPDR< PDR). 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου Chi-Square (x2) είναι οριακά µη στατιστικώς σηµαντικά (p-

value=0.088). Όµως, δεν µπορούµε να βασιστούµε σε αυτό γιατί υπάρχουν δύο κελιά µε µικρές 

(<5) αναµενόµενες συχνότητες. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου γραµµικής τάσης (x2 linear trend 

test = linear-by-linear-association) είναι στατιστικώς σηµαντικά µε p-value=0.027 (Πίνακας 5) 

κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι υπάρχει γραµµική τάση στη διαβαθµιζόµενη µεταβλητή όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 11.  

 

 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,535 3 ,088 
Likelihood Ratio 6,655 3 ,084 
Linear-by-Linear Association 4,888 1 ,027 

N of Valid Cases 69   
 

   Πίνακας 5: Αποτελέσµατα Chi-Square (x2) test και x2 Linear Trent test. 

 

 

 

Θέλοντας να περιγράψουµε αλγεβρικά τη σχέση µεταξύ της µεταβλητής απόκρισης 

(παρουσία/απουσία EPCs) και των µεταβλητών πρόβλεψης (ΟΜΑΔΑ (noDR, NPDR, PDR), 

ηλικία και φύλο) τρέξαµε ένα µοντέλο παλινδρόµησης (regression analysis). Επειδή η µεταβλητή 

απόκρισης (παρουσία/απουσία EPCs) είναι δυαδική (δηλαδή παίρνει την τιµή 0 όταν απουσιάζουν 

τα EPCs και την τιµή 1 όταν υπάρχουν) τρέξαµε το µοντέλο της λογιστικής παλινδρόµησης 

(binary regression analysis).  
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Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της σύγκρισης όλων των οµάδων µεταξύ τους 

όσον αφορά την παρουσία/απουσία EPCs λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία και το φύλο. Όµως, 

όπως παρατηρούµε, τα αποτελέσµατα δεν είναι στατιστικώς σηµαντικά (p=0.215) κάτι το οποίο 

σηµαίνει ότι δεν βρέθηκαν ενδείξεις που να πιστοποιούν ότι οι οµάδες διαφέρουν όσον αφορά την 

παρουσία/απουσία EPCs, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία και το φύλο. Όµως, αξίζει να σηµειωθεί 

ότι κατά τη σύγκριση της κάθε οµάδας (noDR, NPDR, PDR) µε την οµάδα control,  τα 

αποτελέσµατα που παίρνουµε για την PDR είναι στατιστικώς σηµαντικά µε p-value=0.035 και 

odds ratio 5,434>>1 κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι το odds (η σχετική πιθανότητα) της παρουσίας 

των EPCs στην PDR είναι ~5.5 φορές το odds στην οµάδα control. Τέλος, το 95% διάστηµα 

εµπιστοσύνης της PDR είναι αρκετά µεγάλο γιατί είναι µικρός ο αριθµός των ατόµων του 

δείγµατος.   
 

Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Odds Ratio Δ.Ε. 95% 

Lower Upper 

 

ΟΜΑΔΑ   4,465 3 ,215    

    noDR -,257 ,830 ,096 1 ,757 ,773 ,152 3,933 
    NPDR ,219 ,795 ,076 1 ,783 1,245 ,262 5,913 
    PDR 1,693 ,804 4,431 1 ,035 5,434 1,124 26,276 
AGE -,008 ,038 ,049 1 ,824 ,992 ,921 1,068 
SEX -,457 ,527 ,751 1 ,386 ,633 ,225 1,780 
Constant -,044 1,138 ,001 1 ,969 ,957   

 
Πίνακας 7: Αποτελέσµατα λογιστικής παλινδρόµησης. Σχέση µεταξύ οµάδων όσον αφορά την παρουσία/απουσία EPCs 
λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία και το φύλο. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ	  
	  
H διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια είναι µία από τις κυριότερες αιτίες προβληµάτων όρασης σε 

όλο τον κόσµο. Οι ασθενείς µε ΔΑ κινδυνεύουν να χάσουν οριστικά την όρασή τους ως 

αποτέλεσµα της ανάπτυξης  διαβητικού οιδήµατος ωχράς κηλίδας (DME) και / ή της παραγωγικής 

διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας (PDR). Η δυσλειτουργία και η απόφραξη των αιµοφόρων 

αγγείων του  αµφιβληστροειδούς διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παθογένεση τους. Αν και 

σήµερα υπάρχουν θεραπείες για το διαβητικό οίδηµα της ωχράς, όπως η ενδοϋαλοειδική έγχυση 

παραγόντων anti-VEGF και στεροειδών, ένα µεγάλο ποσοστό ασθενών (40-50%) δεν 

ανταποκρίνονται σε αυτές. Επιπλέον, για τους ασθενείς µε PDR η φωτοπηξία του 

αµφιβληστροειδούς µε λέιζερ παραµένει σαν θεραπεία, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για µια εν 

µέρη καταστροφική διαδικασία. Τα EPCs είναι ένας πληθυσµός κυττάρων του αίµατος χαµηλής 

συγκέντρωσης, τα οποία συγκεντρώνονται σε περιοχές που απαιτούν αγγειακή επισκευή και 

συµµετέχουν στη δηµιουργία νέων αγγείων σε περιοχές ισχαιµίας µε σκοπό την επαναιµάτωση 

των ιστών. Οι επιφανειακοί δείκτες που έχουν χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση των EPCs είναι 

ο CD34, o CD133, o CD31 και ο VEGFR-2. Μελέτες, δείχνουν ότι ο αριθµός των EPCs 

µεταβάλλεται ανάλογα τη βαρύτητα της διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας του κάθε ασθενούς. 

Παρόλο που δεν υπάρχει ξεκάθαρο αποτελέσµατα από αυτές τις µελέτες, υπάρχουν ενδείξεις ότι 

κάποιοι υποπληθυσµοί των κυττάρων αυτών ίσως σχετίζονται µε την παθογένεση της ΔΑ και 

ίσως µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν βιοδείκτες για την εξέλιξη της νόσου. Επιπλέον, στα 

πλαίσια της κυτταρικής θεραπείας, ορισµένοι υποπληθυσµοί των EPCs είναι εν δυνάµει 

θεραπευτικοί για DME και PDR (Lois et al. 2014; Stitt et al. 2011).  

Εµείς µελετήσαµε τα επίπεδα των EPCs (CD34+/CD45-/CD133+/VEGF-R2) σε 39  ασθενείς µε 

ΣΔΙ µε ή χωρίς ΔΑ και σε 30 υγιείς µάρτυρες. Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα µε το 

στάδιο διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας  σε 3 οµάδες (noDR n=15, NPDR n=9, PDR n=15). 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης µας έδειξαν ότι EPCs αναιχνεύονται σε όλες τις οµάδες. Όµως το 

ποσοστό των ασθενών που είναι θετικοί στα EPCs αυξάνει όσο πιο προχωρηµένο είναι το στάδιο 

της νόσου noDR (33.3%) <NPDR (44.4%) < PDR (73.3%) και τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

γραµµικής τάσης (x2 linear trend test = linear-by-linear-association) είναι στατιστικώς σηµαντικά 

µε p-value=0.027. Επιπλέον, το odds (σχετική πιθανότητα) της παρουσίας των EPCs στην PDR 

είναι ~5.5 φορές το odds στην οµάδα control όπως δείχνουν τα στατιστικώς σηµαντικά 

αποτελέσµατα της λογιστικής παλινδρόµησης (p-value=0.035) αν και το διάστηµα εµπιστοσύνης 

είναι αρκετά µεγάλο λόγω του µικρού αριθµού των ατόµων του δείγµατος . 

Επίσης, όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας το µέσο % ποσοστό των EPCs  που 

ανιχνεύτηκε στην PDR  είναι 0.00061% ± 0.00013, στην NPDR 0.00071% ± 0.00039 στη noDR, 
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0.00038% ± 0.00026 και στην οµάδα control 0.00026% ± 0.00007. Όπως παρατηρούµε στην 

oµάδα NPDR βρέθηκε το µεγαλύτερο ποσοστό  EPCs χωρίς όµως να υπάρχει µεγάλη διαφορά 

από την PDR η οποία έχει µικρότερο σφάλµα. Το σφάλµα στην NPDR είναι αρκετά µεγάλο αφού 

η µεταβλητότητα των τιµών που παρατηρείται σε αυτή την οµάδα είναι αρκετά µεγάλη. O 

αριθµός EPCs είναι υψηλότερος στους διαβητικούς ασθενείς (no DR, NPDR, PDR) σε σχέση µε 

τους µάρτυρες (CONTROL). Τα ευρήµατά µας αυτά συµφωνούν µε τους Matthew Neu και συν. 

οι οποίοι αναφέρουν ότι τα επίπεδα των EPCs στο περιφερικό αίµα ασθενών µε ΣΔ ΙΙ και ΔΑ 

είναι υψηλότερα σε σχέση µε αυτά των υγιών. Στις οµάδες CONTROL και noDR παρατηρείται 

µικρότερο σφάλµα του ποσοστού κυττάρων γιατί έχουν µεγαλύτερη συγκέντρωση τιµών και άρα 

µικρότερη διασπορά σε σχέση µε τις άλλες δυο οµάδες. Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι o µέσος 

αριθµός κυττάρων των ασθενών µε ευρήµατα ΔΑ (NPDR, PDR) είναι αρκετά µεγαλύτερος από 

αυτόν των ασθενών χωρίς ευρήµατα ΔΑ (no DR) κάτι το οποίο έδειξαν και οι Zhang και συν. σε 

αρουραίους µε ΣΔΙ και ΔΑ. Παρότι έχουν γίνει µελέτες παρόµοιες µε τη δική µας δεν µπορεί να 

γίνει ασφαλής σύγκριση των αποτελεσµάτων καθώς κάθε οµάδα χρησιµοποιεί διαφορετικούς 

δείκτες για την ανίχνευση αυτών των κυττάρων.  Οι Lee και συν. µελέτησαν τα επίπεδα των EPCs 

(CD34+) στο περιφερικό αίµα ασθενών µε  ΣΔΙΙ (noDR, NPDR, PDR) και τα συνέκριναν µε τα 

επίπεδα των EPCs υγιών ατόµων. O αριθµός των CD34+ ήταν υψηλότερος στους διαβητικούς 

ασθενείς σε σχέση µε τους µάρτυρες και  αυξανόταν όσο πιο προχωρηµένο ήταν το στάδιο της 

ΔΑ (PDR>NPDR>noDR). Οι Brunner και συν. µελέτησαν τα επίπεδα των CPCs 

(CD34+/CD133+), EPCs (CD34+/CD133+/CD309+), matEPC (CD34+/CD133+/CD309+/CD31+) σε 

ασθενείς µε ΣΔΙ. Αρχικά έγινε σύγκριση των διαβητικών ασθενών χωρίς ΔΑ µε τις υπόλοιπες 

οµάδες των ασθενών µε ΔΑ και τα  επίπεδα των CPCs, EPCs, matEPC βρέθηκαν ελαττωµένα 

στην NPDR και των EPCs, mat-EPCs αυξηµένα στην PDR. Αυτό συµφωνεί εν µέρη µε τα δικά 

µας αποτελέσµατα, αφού κι εµείς δείξαµε ότι τα EPCs είναι αυξηµένα στην PDR σε σχέση µε 

τους ασθενείς χωρίς ΔΑ. Έπειτα στη µελέτη των Βrunner και συν., έγινε σύγκριση των 

διαβητικών ασθενών µε την οµάδα υγειών µαρτύρων και βρέθηκε ότι τα επίπεδα των EPCs είναι 

ελαττωµένα σε σχέση µε αυτά των υγειών.  Η ίδια οµάδα µελέτησε τα EPCs σε ασθενείς µε ΣΔΙΙ, 

DR και νόσο των µεγάλων αγγείων/ ή χωρίς νόσο των µεγάλων αγγείων. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι οι ασθενείς µε νόσο των µεγάλων αγγείων εµφανίζουν ελαττωµένα επίπεδα EPCs 

καθώς προχωράει το στάδιο διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας. Οι Tan και συν. µελέτησαν τα 

EPCs (CD34+/CD45-) περιφερικού αίµατος  σε ασθενείς µε ΣΔΙ και ΣΔΙΙ και έδειξαν ότι 

αυξάνονται στην PDR κάτι τo οποίο συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής. Μία 

πρόσφατη µελέτη των Zerbini και συν. σε ασθενείς µε ΣΔΙ µελέτησε τα EPCs (CD34+/CD45-

/VEGFR2+) σε τρείς οµάδες: α) ασθενείς µε ΣΔ≥23years noDR β) ασθενείς µε ΣΔ≤7years noDR 
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γ) ΣΔ≤20years NPDR και παρατήρησε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στον 

αριθµό των EPCs µεταξύ των οµάδων.  

Επίσης, άλλη µια πρόσφατη µελέτη  σε ασθενείς µε ΣΔΙΙ (µε ή χωρίς ΔΑ) έδειξε ότι ο αριθµός 

των late-EPCs (CD31+/VEGFR2+/CD144+) µειώνεται σε σχέση µε τους υγιείς µάρτυρες, ενώ στα 

pre-EPCs (CD34+/CD133+/CD117+) και στα EPCs (CD34+/CD133+/VEGFR2+)  δεν 

παρατηρήθηκε κάποια διαφορά.   

Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι ότι η µελέτη µας έγινε σε νέα άτοµα µε µέσο όρο ηλικίας τα 27 έτη 

(εύρος: 8-50) ενώ τα µέχρι σήµερα βιβλιογραφικά δεδοµένα για τον ΣΔΙ αφορούν ασθενείς άνω 

των 30 ετών (Brunner et al. 2009; Zerbini et al. 2012).  

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι υπήρχε αδυναµία εύρεσης αρκετών ατόµων στην 

NPDR οµάδα, ώστε να έχουµε πιο ασφαλή αποτελέσµατα, καθώς και νέων ατόµων στην PDR, 

αφού τα ευρήµατά αυτά εµφανίζονται συνήθως σε µεγαλύτερη διάρκεια νόσου. Από τη µελέτη 

αυτή νέων ασθενών µε ΣΔΙ  µπορεί να προκύψουν σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την 

εξέλιξη της διαβητικής  µικροαγγειοπάθειας. Όµως, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα της 

λογιστικής παλινδρόµησης, θα πρέπει να συλλεχθούν σε όλες τις οµάδες µεγαλύτεροι αριθµοί  

ατόµων προκειµένου να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για  τη σχέση των  EPCs  µε  τα στάδια  

της ΔΑ.  

 Συµπερασµατικά, σήµερα τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι τα EPCs είναι απαραίτητα για τη 

διατήρηση της ακεραιότητας και της οµοιόστασης των αγγείων του αµφιβληστροειδούς. Ωστόσο, 

ο ακριβής ρόλος τους στην ΔΑ µένει να καθοριστεί. Κατάλληλα σχεδιασµένα πειράµατα και 

κλινικές µελέτες είναι απαραίτητα για να γίνει πιο κατανοητός ο πιθανός ρόλος των EPCs στην 

εµφάνιση και στην εξέλιξη της νόσου. Η χρήση των EPCs ως βιοδεικτών για την ΔΑ, αλλά και ως 

κυτταρικής θεραπείας αποτελούν ανερχόµενα πεδία έρευνας. Πάντως, δεδοµένης της 

πολυπλοκότητας του ΣΔ και της ΔΑ, όπου διάφοροι παράγοντες ρυθµίζουν την εξέλιξη της 

νόσου, για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται κοινή προσπάθεια από διεπιστηµονικές 

ερευνητικές οµάδες. 
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