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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η αθηρωσκλήρυνση είναι κύρια µια φλεγµονώδης νόσος και όχι απλά το 

αποτέλεσµα της συσσώρευσης και εναπόθεσης λιπιδίων. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα 
µονοκύτταρα/µακροφάγα και τα αγγειακά λεία µυϊκά κύτταρα κάτω από συνθήκες 
υποξικού στρες αλλά και υπό την επίδραση διαφόρων κυτταροκινών και αυξητικών 
παραγόντων, όπως ο transforming growth factor beta 1 (TGF-β1), η αγγειοτασίνη ΙΙ 
(angiotensin II), ο basic fibroblast growth factor (bFGF) και η ιντερλευκίνη-1 (interleukin-
1), παράγουν τον vascular endothelial growth factor (VEGF), έναν ισχυρό προ-
φλεγµονώδη, αγγειογενετικό και µιτωγόνο παράγοντα. Σε διάφορες µελέτες που έγιναν στο 
παρελθόν αυτός ο παράγοντας βρέθηκε σε υψηλές συγκεντρώσεις στον ορό ασθενών µε 
στεφανιαία νόσο και σε αθηρωµατικές βλάβες στεφανιαίων και περιφερικών αγγείων.  

Σκοπός της µελέτης είναι η διαλεύκανση του ρόλου των αγγειογενετικών 
παραγόντων στην εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου µε απώτερο στόχο την καλύτερη 
κατανόηση των µηχανισµών της αθηρωγένεσης. Για το λόγο αυτό µελετήθηκε η έκφραση 
των VEGF-A, TGF-β1 και bFGF από τα µονοκύτταρα/µακροφάγα και τα λεµφοκύτταρα 
του περιφερικού αίµατος, ασθενών µε στεφανιαία νόσο αλλά και η έκφραση τους από τα 
µακροφάγα/αφρώδη κύτταρα, αγγειακά λεία µυϊκά κύτταρα και ενδοθηλιακά κύτταρα 
ανθρώπινων στεφανιαίων αγγείων µε αθηρωµάτωση. Επίσης εξετάσθηκε η επίδραση της 
Fluvastatin και της γλυκόζης στην έκφραση αυτών των παραγόντων στα περιφερικά 
µονοκύτταρα φυσιολογικών δοτών. Τέλος, µελετήθηκε η έκφραση δύο νέων αυξητικών και 
αγγειογενετικών παραγόντων, της Heregulin (HRG1-β1), και του CYR61, σε 
αθηρωµατικές βλάβες προς διερεύνηση της συσχέτισης τους µε την νόσο. Ελέγχθηκε 
επίσης η επαγωγική δράση της HRG1-β1 στα επίπεδα έκφρασης του mRNA του CYR61 
στα ενδοθηλιακά κύτταρα.  

Πιο συγκεκριµένα, µονοπύρηνα και λεµφοκύτταρα αποµονώθηκαν από το 
περιφερικό αίµα 53 δοτών, λίγο πριν υποβληθούν σε στεφανιογραφικό έλεγχο. Οι δέκα 
επτά από τους δότες ήταν φυσιολογικοί ενώ για τους υπόλοιπους 36 διαγνώστηκε 
στεφανιαία νόσος ενός, δύο ή τριών αγγείων. Με βάση τα κλινικοπαθολογικά τους 
ευρήµατα χωρίστηκαν σε τρεις βασικές οµάδες: α) φυσιολογικοί δότες, β) ασθενείς µε 
στεφανιαία νόσο και σταθερή στηθάγχη και γ) ασθενείς µε στεφανιαία νόσο και ασταθή 
στηθάγχη. Τα αντίστοιχα mRNAs από τα µονοπύρηνα και τα λεµφοκύτταρα όλων των 
δοτών εκχειλίστηκαν, ποσοτικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν µε την µέθοδο της RT-PCR για 
τον ηµιποσοτικό προσδιορισµό των VEGF-A, TGF-β1 και bFGF. Στην συνέχεια πενήντα 
ml περιφερικού αίµατος ελήφθησαν από δύο υγιείς δότες (23 και 27 ετών αντίστοιχα) και 
τα µονοκύτταρα/µακροφάγα αποµονώθηκαν και επιστρώθηκαν σε πλαστικά δοχεία 
κυτταροκαλλιέργειας. Πραγµατοποιήθηκε, ενεργοποίηση των κυττάρων αυτών µε γλυκόζη 
και Fluvastatin, εκχύλιση από αυτά του mRNA σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους (30 
min, 1 h, 2 h, 4 h, 24 h και 48 h) και περαιτέρω ανάλυση αυτού µε την προαναφερθείσα 
µέθοδο.  

Για το δεύτερο σκέλος της µελέτης, 26 νεκροτοµικά δείγµατα στεφανιαίων 
αρτηριών, προερχόµενα από 8 διαφορετικούς δότες, εξαιρέθηκαν κατά την ιατροδικαστική 
αυτοψία, εντός οκταώρου από την ώρα κατάληξης. Όλα τα δείγµατα αµέσως χωρίστηκαν 
σε δύο µέρη. Το ένα εκ των δύο βυθίστηκε σε διάλυµα 10% παραφορµαλδεΰδης για 
περαιτέρω ιστοπαθολογική και ανοσοϊστοχηµική µελέτη. Το δεύτερο µέρος από όλα τα 
δείγµατα φυλάχτηκε σε καταψύκτη -70οC για RNA ανάλυση µε την µέθοδο της RT-PCR, 
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για τον ηµιποσοτικό προσδιορισµό των VEGF-A, TGF-β1, bFGF, HRG1-β1 και CYR61. 
Μετά από ιστοπαθολογική εκτίµηση τα δείγµατα ταξινοµήθηκαν σε τέσσερεις 
διαφορετικές οµάδες: α) φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες, β) Fatty Streak βλάβες (FS), 
γ) ινώδεις αθηρωµατικές βλάβες και δ) επιπλεγµένες βλάβες. Για την ανοσοϊστοχηµική 
µελέτη των προαναφερθέντων αυξητικών παραγόντων επιλέχτηκαν και χρησιµοποιήθηκαν 
τα κατάλληλα αντισώµατα. Για την διερεύνηση της επαγωγικής δράσης της HRG1-β1 στον 
CYR61, πραγµατοποιήθηκε κυτταροκαλλιέργεια µε την ενδοθηλιακή κυτταρική σειρά 
EA.hy926. Τα κύτταρα ενεργοποιήθηκαν µε HRG1-β1 και εν συνεχεία αποµονώθηκε το 
mRNA σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (6h, 12h, 24h και 48h) για την εξέταση της 
έκφρασης του CYR61. 

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει σηµαντική αύξηση στην έκφραση των 
επιπέδων του mRNA των παραγόντων VEGF-A και bFGF στα µονοκύτταρα/µακροφάγα 
των ασθενών µε στεφανιαία νόσο, σακχαρώδη διαβήτη και σταθερή στηθάγχη όταν 
συγκρίθηκαν µε αυτά των φυσιολογικών δοτών (P=0,041 και P=0,022 αντίστοιχα) αλλά 
και µε αυτά των ασθενών µε στεφανιαία νόσο και ασταθή στηθάγχη (P=0,024 και P=0,005 
αντίστοιχα). Ακόµα παρατηρήθηκε µια χρονικά εξαρτώµενη προοδευτική µείωση των 
επιπέδων έκφρασης αυτών των δύο παραγόντων στα µονοκύτταρα/µακροφάγα που 
ενεργοποιήθηκαν µε Fluvastatin και γλυκόζη. ∆εν παρατηρήθηκε έκφραση για τον TGF-
β1. Επίσης σταδιακή αύξηση στα πρωτεϊνικά επίπεδα αλλά και στα επίπεδα έκφρασης του 
mRNA των VEGF-A, TGF-β1, HRG1-β1 και CYR61 παρατηρήθηκε στα κύτταρα του 
υπενδοθηλιακού χιτώνα (intima) στους διάφορους τύπους στεφανιαίων αθηρωµατικών 
βλαβών. Τέλος κατά την διάρκεια της ενεργοποίησης των ενδοθηλιακών κυττάρων µε 
HRG1-β1 τα επίπεδα έκφρασης του mRNA του CYR61 παρουσίασαν αύξηση. 

Τα ευρήµατα της µελέτης αυτής υπέδειξαν την σηµαντική συσχέτιση που υπάρχει 
µεταξύ της στεφανιαίας νόσου και αυτών των φλεγµονωδών παραγόντων τόσο στα 
µονοκύτταρα του περιφερικού αίµατος, όσο και στα µακροφάγα/αφρώδη κύτταρα και λεία 
µυϊκά κύτταρα των στεφανιαίων αθηρωµατικών βλαβών. Επίσης στην µελέτη αυτή 
παρατηρήθηκε ότι η Fluvastatin (στατίνη ευρείας χρήσεως σε ασθενείς µε 
υπερχοληστεριναιµία) δρα κατασταλτικά µειώνοντας την έκφραση των VEGF-A και 
bFGF. Επιπροσθέτως, τα υψηλά επίπεδα έκφρασης αυτών των αγγειογενετικών 
παραγόντων στους ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη και στεφανιαία νόσο, δεν φαίνεται να 
επάγονται από την άµεση δράση της υπεργλυκαιµίας στα µονοκύτταρα/µακροφάγα όπως 
προκύπτει από την in vitro µελέτη. 

Όλοι αυτοί οι αυξητικοί παράγοντες βοηθούν στην δηµιουργία και εξέλιξη της 
νόσου µε την συµβολή τους στην ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων για την 
παραγωγή άλλων κυτταροκινών και αγγειογενετικών παραγόντων. Επίσης συµβάλουν 
σηµαντικά στην διαδικασία µετανάστευσης των µακροφάγων/µονοκυττάρων από το 
περιφερικό αίµα στην intima, αλλά και των λείων µυϊκών κυττάρων από τον µέσο χιτώνα 
(media) προς αυτήν. Τέλος, πιθανότατα ενέχονται στην επέκταση της αθηρωµατικής 
πλάκας µε την περαιτέρω παραγωγή και εναπόθεση εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας 
(extracellular matrix) από τα ενεργοποιηµένα λεία µυϊκά κύτταρα. Τα αποτελέσµατα αυτά 
δίνουν νέα στοιχεία για τον ρόλο των µονοκυττάρων/µακροφάγων στην στεφανιαία νόσο, 
καθώς επίσης και νέα στοιχεία για τους εµπλεκόµενους κυτταρικούς και βιοχηµικούς 
µηχανισµούς στην δηµιουργία της αθηρωµατικής πλάκας στα στεφανιαία αγγεία. 
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ABSTRACT 
 
Atherosclerosis is not just the process of passive lipid accumulation in the intima of 

the arterial wall but an active inflammatory disease. Endothelial cells, 
monocytes/macrophages and smooth muscle cells react to hypoxic stress and various 
cytokines and growth factors such us transforming growth factor beta 1 (TGF-β1), 
angiotensin II, basic fibroblast growth factor (bFGF), interleukin-1, and produce vascular 
endothelial growth factor (VEGF), a powerful pro-inflammatory agiogenic and mitogenic 
factor. In previous studies this factor was found in high levels in the serum of patients with 
coronary artery disease and in atherosclerotic lesions of coronary and peripheral arteries. 

Purpose of the present study is to determine the role of agiogenic factors in the 
process of coronary artery disease and contribute to better understanding of the molecular 
mechanisms involved in establishment and progression of atherogenesis. For this purpose 
we tested expression of VEGF-A, TGF-1β and bFGF from monocytes/macrophages and 
lymphocytes of the peripheral blood from patients suffering from coronary artery disease. 
Also expression of these factors from macrophages/foam cells, vascular smooth muscle 
cells and endothelial cells of human atherosclerotic coronary arteries was studied. 
Furthermore we investigated the effect of fluvastatin and glucose on expression levels of 
those factors in peripheral monocytes of healthy donors. Finally expression of two newly 
discovered angiogenic growth factors, Heregulin (HRG1-β1), and CYR61 was studied in 
atherosclerotic lesions in order to identify their possible implication in coronary artery 
disease. The effect of HRG1-β1 in expression levels of CYR61 by endothelial cells was 
also tested.  

In further details monocytes and lymphocytes were isolated from peripheral blood 
of 53 donors, just before coronary angiography. Seventeen donors had normal coronary 
arteries, while the remaining 36 were proved to suffer from coronary artery disease of 
various severities. According to the clinical manifestation of the disease subjects were 
separated into three subgroups: a) normal donors b) patients with coronary artery disease 
and stable angina and c) patients with coronary artery disease and unstable angina. mRNAs 
were isolated from monocytes and lymphocytes of all the donors and analyzed by the RT-
PCR method for the semi-quantitive detection of VEGF-A, TGF-β1 and bFGF expression 
levels. Furthermore fifty ml of peripheral blood was obtained from two healthy donors (23 
and 27 years of age respectively) and monocytes/macrophages were isolated and placed in 
plastic cell-culture containers. Then isolated cells were activated with glucose and 
fluvastatin and mRNA was obtained in several time periods (30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 24 h και 
48 h). The samples were analyzed by the RT-PCR method motioned before.  

During the second part of the study 26 necrotomic coronary artery samples from 8 
different donors were obtained during autopsy in less than 8 hours since death occurred. All 
samples were separated into two. The first part was placed in 10% paraphormaldeide 
solution for further immunochemical study while the second part was frozen in -70 οC for 
RNA analysis by the RT-PCR method. After pathological inspection the samples were 
categorized into four groups a) normal coronary arteries b) Fatty Streak Lesions c) Fibrous 
plaques and d) complicated lesions. In order to perform immunochemical study of the 
angiogenic factors specific antibodies were used. Finally we examine the ability of HRG-β1 
to induce CYR61 mRNA expression by using the EAhy926 cell line. Cells were activated 
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with HGR1-β1 and mRNA was isolated in various time periods (6h, 12h, 24h and 48h). 
CYR61 mRNA expression was measured. 

Statistical analysis yielded a significant rise of VEGF-A and bFGF mRNA 
expression levels by monocytes/macrophages of patients suffering of coronary artery 
disease, diabetes mellitus and stable angina compared with mRNA expression levels of 
normal donors (p=0,041 and p=0,022 respectively) but also compared with patients with 
coronary artery disease and unstable angina (p=0,024 and p=0,005 respectively). A time 
depended reduction of mRNA levels of those factors was also detected in 
monocytes/macrophages activated with fluvastatin and glucose. Expression of TGF-β1 was 
not observed. A time-depended rise of VEGF-A, TGF-β1, HRG1-β1 and CYR61 mRNA 
expression levels was also observed in the intima of all the types of atherosclerotic lesions. 
Finally after activation of endothelial cells with HRG1-β1 a rise of CYR61 mRNA 
expression levels was noticed. 

Our findings suggest that there is a strong correlation between coronary artery 
disease and all the studied inflammatory factors. They seem to implicate in the actions of 
monocytes of the peripheral blood, monocytes/macrophages and smooth muscle cells of 
atherosclerotic lesions. Our study also showed that fluvastatin (a widely used statin) down-
regulates expression of VEGF-A and bFGF. In addition our in vitro experimental procedure 
showed that high levels of blood glucose -such as those found in patients suffering from 
diabetes mellitus- don’t seem to up-regulate the expression levels of those factors by 
monocytes/macrophages. 

All the studied growth factors are implicated in the establishment and progression of 
coronary artery disease by activating endothelial cells and inducing the production of 
several other cytokines and angiogenic factors. They also contribute in the process of 
migration of monocytes of peripheral blood and smooth muscle cells of the media, into the 
intima. Finally those factors could be possible implicated in the expansion of the 
atherosclerotic lesion by inducing the production and accumulation of extracellular matrix. 
Those findings revealed new data concerning the role of monocytes/macrophages in 
coronary artery disease and the molecular and biochemical mechanisms implicated in the 
process of atherosclerosis. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΡΩΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 

1.1. Εισαγωγή  

Η αθηρωσκλήρυνση είναι µια προοδευτική νόσος των µεγάλων και µεσαίου 

µεγέθους αρτηριών που χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση λιπιδίων και ινωδών 

στοιχείων. Η ανατοµία ενός φυσιολογικού αγγείου φαίνεται στην εικόνα 1.1. Οι πρώιµες 

αθηρωµατικές βλάβες αποτελούνται από υπενδοθηλιακή εναπόθεση πλούσιων σε 

χοληστερόλη µακροφάγων που ονοµάζονται ‘αφρώδη κύτταρα’ (foam cells). Στον 

άνθρωπο ως “λιπώδης πλάκα” (fatty streak lesion) η αθηρωσκλήρυνση συχνά συναντιέται 

στην αορτή, από την πρώτη δεκαετία της ζωής του, στα στεφανιαία αγγεία από την δεύτερη 

δεκαετία της ζωής του και στα εγκεφαλικά αγγεία από την τρίτη και τέταρτη δεκαετία της 

ζωής του. Λόγω των διαφορών δυναµικής στην αιµατική ροή, υπάρχουν προνοµιούχα 

σηµεία µεταξύ των αγγείων στα οποία εξελίσσεται η νόσος. Οι fatty streaks βλάβες δεν 

έχουν κλινική αξία, αλλά είναι οι πρόδροµοι για την εξέλιξη ποιο προχωρηµένων βλαβών 

χαρακτηριζόµενων από εναπόθεση λιπιδίων και λείων µυϊκών κυττάρων (Smooth Muscle 

Cells: SMCs). Η ινώδης αθηρωµατική βλάβη τυπικά παρουσιάζει ένα ινώδες κάλυµµα 

(fibrous cap) αποτελούµενο από SMCs και εξωκυττάρια θεµέλια ουσία στο οποίο 

εσωκλείεται ένας πλούσιος σε λιπίδια νεκρωµένος πυρήνας (necrotic core). Οι 

αθηρωµατικές πλάκες µπορούν να γίνονται όλο και περισσότερο σύνθετες, µε την 

ασβεστοποίηση τους, µε την έλκωση της επιφάνειας του αγγειακού τους αυλού και µε την 

αιµορραγία των µικρών αγγείων τα οποία αναπτύσσονται στη περιοχή της βλάβης στον 

µέσο χιτώνα (media) του αγγειακού τοιχώµατος. Μολονότι οι προχωρηµένες βλάβες 
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µπορούν να εξελιχτούν αρκετά ώστε να εµποδίσουν την αιµατική ροή, το σηµαντικότερο 

κλινικό γεγονός είναι η οξεία αγγειακή έµφραξη που οδηγεί στην δηµιουργία θρόµβου ή 

αιµατικής πήξης µε τελικό αποτέλεσµα το οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ή την 

εγκεφαλική συµφόρηση. Συνήθως, η θρόµβωση συσχετίζεται µε την αστάθεια, την 

αποκόλληση, ή την διάβρωση της αθηρωµατικής πλάκας.  

Τα γεγονότα της αθηρωσκλήρυνσης κατανοήθηκαν µετά από µελέτες που έγιναν σε 

πειραµατόζωα όπως λαγόµορφα, χοιρίδια, µη ανθρώπινα πρώτιστα και τρωκτικά. 

Ποντίκια, γενετικά ελλιπή στην απολιποπρωτεΐνη Ε [apolipoprotein E (apoE)] ή στον 

υποδοχέα της χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη [low-density lipoprotein (LDL) receptor] 

αναπτύσσουν προχωρηµένες βλάβες και είναι τα ζωικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται 

ευρέως για γενετικές και φυσιολογικές µελέτες [1]. Η εικόνα 2 µας δείχνει τους τύπους της 

βλάβης κατά την εξέλιξη την αθηρωσκληρωτικής πλάκας σε ζωικά πειραµατικά µοντέλα. 

Η πρώτη αλλαγή του αγγειακού τοιχώµατος που παρατηρείται και που έπεται µιας δίαιτας 

υψηλής σε λίπη και χοληστερόλη, είναι η εναπόθεση σωµατιδίων λιποπρωτεΐνης στον 

υπενδοθηλιακό χιτώνα (intima) (Εικόνα 1.2. a, b). Εντός λίγων ηµερών ή και εβδοµάδων 

µπορεί να παρατηρηθούν προσκολληµένα µονοκύτταρα στο αγγειακό ενδοθήλιο. Κατόπιν 

τα προσκολληµένα στα ενδοθηλιακά κύτταρα µονοκύτταρα µπορούν να διαπιδύσουν εντός 

της intima, όπου πολλαπλασιάζονται, διαφοροποιούνται σε µακροφάγα και 

ενδοκυτταρώνουν οξειδωµένη LDL (oxLDL) διαµέσου ειδικών υποδοχέων (scavenger 

receptors) (Εικόνα 1.2. c, d) [2]. Μετά το στάδιο της ενδοκυττάρωσης της oxLDL τα 

µακροφάγα µετατρέπονται σε αφρώδη κύτταρα (foam cells). Με την πάροδο του χρόνου τα 

foam cells πεθαίνουν εναποθέτοντας στον εξωκυττάριο χώρο το πλούσιο σε λιπίδια 

περιεχόµενο τους συνεισφέροντας έτσι στην δηµιουργία του necrotic core της βλάβης. Σε 
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αρκετές αθηρωµατικές βλάβες τύπου fatty streak παρατηρείτε η συνάθροιση SMCs στην 

intima προερχόµενα από τον παρακείµενο της βλάβης µέσο χιτώνα. Με την έκκριση 

ινωδών στοιχείων από τα SMCs, η αθηρωµατική πλάκα εξελίσσεται σε ινώδη πλάκα όπου 

αυξάνει σε µέγεθος. Αρχικά η βλάβη επεκτείνεται προς τον εξωτερικό χιτώνα (adventitia) 

µέχρι ενός κρίσιµου σηµείου. Από το σηµείο αυτό και µετά επεκτείνεται προς τα έξω και 

καταπατά τον αυλό του αγγείου. Η βλάβη συνεχίζει να αναπτύσσεται µε την µετανάστευση 

όλο και περισσότερων µονοπύρηνων κυττάρων από το αίµα, τα οποία εισχωρούν από το 

σηµείο κύρτωσης του αγγειακού τοιχώµατος που προξένησε η ανάπτυξη της αθηρωµατικής 

πλάκας. Το φαινόµενο αυτό συνοδεύεται από κυτταρικό πολλαπλασιασµό, εναπόθεση 

εξωκυττάριας ουσίας και εξωκυττάριων λιπιδίων (Εικόνα 1.2. e). Η αθηρωγένεση µπορεί 

να θεωρηθεί πως είναι µια ‘απάντηση σε βλάβη’ µε τις λιποπρωτεΐνες και άλλους 

παράγοντες επικινδυνότητας να είναι οι µεσολαβητές αυτής [2, 3].  
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Εικόνα 1.1  
∆οµή ενός µεγάλου φυσιολογικού αγγείου. Μία µεγάλη αρτηρία συνίσταται από τρία 
µορφολογικά ξεχωριστά στρώµατα. Τον υπενδοθηλιακό χιτώνα (intima), στον οποίο 
είναι προσδεµένη, από την πλευρά του αγγειακού αυλού, µία σειρά ενδοθηλιακών 
κυττάρων. Επίσης από την πλευρά της περιφέρειας του αγγείου παρατηρείται µια λεπτή ίνα 
συνδετικού ιστού, ο έσω ελαστικός υµένας (internal elastic lamina). Η φυσιολογική intima 
είναι µία αρκετά λεπτή περιοχή και αποτελείται από εξωκυττάρια ουσία, πρωτεογλυκάνες 
και κολλαγόνο. Τον µέσο χιτώνα (media), όπου συνίσταται από λεία µυϊκά κύτταρα 
(Smooth Muscle Cells: SMCs). Και τέλος τον έξω χιτώνα (adventitia), όπου συνίσταται 
από συνδετικό ιστό και διάσπαρτα SMCs και ινοβλάστες.  
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Εικόνα 1.2 

Επεξηγήσεις της εικόνας 1.2 στην επόµενη σελίδα. 
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Εικόνα 1.2  
∆ιάφορα στάδια της βλάβης κατά την εξέλιξη την αθηρωσκληρωτικής πλάκας. a, Στο 
πρώτο στάδιο της βλάβης, οι λιποπρωτεΐνες παγιδεύονται στον υπενδοθηλιακό χιτώνα. 
Στην συγκεκριµένη φωτογραφία φαίνεται η εναπόθεση 23-nm LDL µορίων (µέσα σε 
κύκλο) στην intima της κολποκοιλιακής βαλβίδας κουνελιού. Στο κάτω αριστερό µέρος της 
φωτογραφίας διακρίνεται η κυτταρική µεµβράνη (MEMB) και το κυτταρόπλασµα (CYTO) 
ενός ενδοθηλιακού κυττάρου. Μεγέθυνση x141,372. b, Στην φωτογραφία αυτή 
διακρίνονται συσσωµατώµατα λιποπρωτεϊνών στην intima αγγείου κουνελιού. Τα 
συσσωµατώµατα περιβάλλονται από ίνες κολλαγόνου (αστερίσκος). Μεγέθυνση x52,876. 
c, Μετανάστευση µονοκυττάρων. Στην εικόνα αυτή φαίνεται ένα µονοκύτταρο (βέλος) να 
κινείται ανάµεσα από δύο ενδοθηλιακά κύτταρα (κεφαλές βελών). Ο αστερίσκος 
υποδεικνύει ένα σύµπλεγµα λιπιδίων κάτω από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Αορτή 
διαγονιδιακά τροποποιηµένου ποντικού (apoE-ελλιπής ποντικός) 9 ηµερών. Μεγέθυνση 
x10,078. d, ∆ηµιουργία αφρωδών κυττάρων. Κυτταρόπλασµα µακροφάγου/αφρώδους 
κυττάρου στην intima αγγείου κουνελιού που ακολούθησε δίαιτα δύο εβδοµάδων πλούσια 
σε λιπαρά. Μπορούν να διακριθούν σταγονίδια λίπους αρκετά µεγάλα, µε την 
χαρακτηριστική επιφάνια κρεµµυδιού, τυπική των εστέρων χοληστερόλης (ce), καθώς 
επίσης και άλλα λιπαρά διαµερίσµατα (βέλη) τα οποία αποτελούνται από συσσωµατώµατα 
µορίων LDL (αστερίσκος). Μεγέθυνση x21,542. e, Ινώδης βλάβη. Προχωρηµένη 
στεφανιαία αθηρωσκληρωτική βλάβη. Χρώση µε ειδικό αντίσωµα EMB-11 (κόκκινο) για 
µακροφάγα. A, adventitia; I, intima; IEL, internal elastic lamina; M, media. (Από Mottino 
Α, Frank J και Drake T, UCLA). 
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1.2. Οι µηχανισµοί δηµιουργίας της αθηρωσκλήρυνσης. “Μία σύνθετη 

αιτιολογία” 

1.2.1. “Αθηρωσκλήρυνση” µία πολυπαραγοντική νόσος.  

Επιδηµιολογικές µελέτες στις αρχές της δεκαετίας του 50 έδειξαν ότι εµπλέκονται 

αρκετοί παράγοντες επικινδυνότητας στην δηµιουργία της αθηρωσκλήρυνσης (Πίνακας 

1.1). Οι παράγοντες αυτοί χωρίζονται στους παράγοντες µε σοβαρό γενετικό υπόβαθρο και 

στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο σχετικά µεγάλος αριθµός διαφορετικών 

λιποπρωτεϊνών στο πλάσµα φαίνεται να είναι πρωταρχικής σηµασίας, καθώς τα υψηλά 

επίπεδα αθηρωγενετικών λιποπρωτεϊνών είναι µία προϋπόθεση για αρκετές µορφές της 

νόσου. Με εξαίρεση το φύλο, και τα επίπεδα λιποπρωτεϊνών (a), κάθε γενετικός 

παράγοντας επικινδυνότητας εµπλέκει έναν σχετικά µεγάλο αριθµό γονιδίων. Η 

πολυπλοκότητα αυτή µπορεί να ξεκαθαριστεί παρατηρώντας γενετικές διασταυρώσεις σε 

ζωικά µοντέλα διατηρώντας τα, κάτω από τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες. Τέτοιου 

είδους µελέτες σε τρωκτικά έχουν αποκαλύψει µία σειρά από γονιδιακά σηµεία (genetic 

loci) τα οποία συµβάλουν στην ρύθµιση των επιπέδων των λιποπρωτεϊνών, στην 

παχυσαρκία αλλά και άλλων πολλών παραγόντων επικινδυνότητας [4]. Μία δεύτερη 

επιπλοκή, που παρουσιάζεται στην κατανόηση των µηχανισµών δηµιουργίας και εξέλιξης 

της νόσου, είναι οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των παραγόντων επικινδυνότητας. Συχνά, οι 

επιδράσεις της υπέρτασης στην στεφανιαία νόσο (Coronary Artery Disease: CAD) 

ενισχύονται σηµαντικά εάν και τα επίπεδα της χοληστερόλης είναι υψηλά [5]. Η 

σηµαντικότητα των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στην CAD έχει εξεταστεί 

σε πολλές οικογένειες και µε διπλές µελέτες [6]. Μεταξύ των πληθυσµών, ο παράγοντας 
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κληρονοµικότητα στην αθηρωσκλήρυνση είναι αρκετά υψηλός σε πολλές µελέτες, και σε 

πολλές περιπτώσεις η συχνότητα ξεπερνάει το 50%. Από την άλλη πλευρά, µελέτες πάνω 

στην πληθυσµιακή µετανάστευση, ξεκάθαρα έδειξαν ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

επηρεάζουν περισσότερο την συχνότητα εµφάνισης των παραλλαγών της νόσου µεταξύ 

των πληθυσµών. Έτσι, ο κοινός τύπος στεφανιαίας νόσου είναι το αποτέλεσµα 

συνδυασµού ενός επιβλαβούς περιβάλλοντος για την υγειά, γενετικής ευπάθειας και η 

αύξηση της διάρκειας ζωής [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8



Πίνακας 1.1. Γενετικοί και περιβαλλοντική παράγοντες που συνδέονται µε την αθηρωσκλήρυνση και την στεφανιαία νόσο 
Παράγοντες µε µία ισχυρή γενετική συνιστώσα  

Υψηλά επίπεδα στο αίµα LDL/VLDL Έχει δειχτεί ότι υπάρχει συσχέτιση, µετά από επιδηµιολογικές µελέτες που έγιναν, καθώς επίσης και σε µελέτες σε γενετικές 
ανωµαλίες αλλά και σε µελέτες µε ζωικά µοντέλα. Κλινικές δοκιµές έδειξαν ότι η µείωση της χοληστερόλης έχει ευεργετικά 
αποτελέσµατα. [54]. 

Χαµηλά επίπεδα στο αίµα HDL Έχει δειχτεί ότι υπάρχει συσχέτιση, µετά από επιδηµιολογικές µελέτες που έγιναν, καθώς επίσης και σε µελέτες σε γενετικές 
ανωµαλίες αλλά και σε µελέτες µε ζωικά µοντέλα [58]. 

Υψηλά επίπεδα στο αίµα λιποπρωτεϊνών (α) Έχει δειχτεί ότι υπάρχει συσχέτιση, µετά από πολλές επιδηµιολογικές µελέτες που έγιναν αλλά όχι σε όλες. Μελέτες σε ζωικά 
µοντέλα έχουν δώσει αντίθετα αποτελέσµατα [59]. 

Υψηλή αιµατική πίεση Έχει δειχτεί ότι υπάρχει συσχέτιση, µετά από επιδηµιολογικές µελέτες που έγιναν. Κλινικές δοκιµές έδειξαν ότι η µείωση της 
αιµατικής πίεσης έχει ευεργετικά αποτελέσµατα [54, 60]. 

Υψηλά επίπεδα στο αίµα οµοκυστεΐνης  Έχει δειχτεί ότι υπάρχει συσχέτιση, µετά από επιδηµιολογικές µελέτες που έγιναν και ότι η οµοκυστεϊνουρία έχει ως 
αποτέλεσµα την ανάπτυξη καρδιοαγγειακών παθήσεων [36]. 

Οικογενειακό ιστορικό Το οικογενειακό ιστορικό παραµένει ένας ανεξάρτητος παράγοντας επικινδυνότητας [6]. 
Σακχαρώδης διαβήτης και παχυσαρκία Έχει δειχτεί ότι υπάρχει συσχέτιση, µετά από επιδηµιολογικές µελέτες που έγιναν [54] 
Υψηλά επίπεδα στο αίµα αιµοστατικών παραγόντων Υπάρχει συσχέτιση της νόσου µε τα υψηλά επίπεδα του ινοδογόνου και του ενεργοποιητή του αναστολέα τύπου 1 του 

πλασµινογόνου στο αίµα καθώς επίσης και µε την δραστικότητα των αιµοπεταλίων [54]. 
Κατάθλιψη Έχει δειχτεί ότι υπάρχει συσχέτιση, µετά από αρκετές πληθυσµιακές µελέτες που έγιναν [61]. 
Φύλο (άντρες) Μετά το εξηκοστό έτος της ηλικίας οι άντρες παρουσιάζουν στεφανιαία νόσο σε διπλάσιο ποσοστό από τις γυναίκες [39]. 
Συστηµατική φλεγµονή Υψηλά επίπεδα φλεγµονωδών παραγόντων όπως η CRP (C-reactive protein) εµπλέκονται στην δηµιουργία της στεφανιαίας 

νόσου [62].. 
Μεταβολικό σύνδροµο Αυτό το σύµπλεγµα των µεταβολικών ανωµαλιών, µε κεντρικό χαρακτηριστικό την ανθεκτικότητα στην ινσουλίνη, εµπλέκετε 

σθεναρά στην δηµιουργία στεφανιαίας νόσου [5]. 
Περιβαλλοντικοί παράγοντες  

∆ίαιτα υψηλή σε λίπη Οι πληθυσµιακές µεταναστεύσεις και οι επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση της νόσου µε τις 
διατροφικές συνήθειες. ∆ίαιτες υψηλές σε λίπη και χοληστερόλη συχνά ενοχοποιούνται για την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου 
[54]. 

Κάπνισµα Έχει δειχτεί ότι υπάρχει συσχέτιση, µετά από επιδηµιολογικές µελέτες που έγιναν. Κλινικές δοκιµές έδειξαν ότι το σταµάτηµα 
του καπνίσµατος έχει ευεργετικά αποτελέσµατα [54]. 

Χαµηλά επίπεδα στο αίµα αντι-οξειδωτικών 
παραγόντων 

∆εν υπάρχουν ακριβή αποτελέσµατα σε κλινικές µελέτες που έγιναν µε αντι-οξειδωτικά. Αντιθέτως, σε ζωικά πειραµατικά 
µοντέλα µε αντι-οξειδωτικά έχει δειχτεί ότι υπάρχει µείωση στην τάση για την εξέλιξη αθηρωσκλήρυνσης [63]. 

Άθληση Έχει δειχτεί ότι υπάρχει συσχέτιση µε την στεφανιαία νόσο [54]. 
Μολυσµατικοί παράγοντες Επιδηµιολογικές µελέτες έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση της νόσου µε µολυσµατικούς παράγοντες όπως Chlamydia pneumoniae 

[64]. 
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1.2.2. Κυτταρικές και µοριακές αλληλεπιδράσεις  

Παθολογικές µελέτες έδειξαν µία σειρά καθοριστικών αλλαγών που συµβαίνουν 

στα αγγεία κατά την διάρκεια της αθηρωγένεσης (Εικόνα 1.2). Σηµαντικό ρόλο στις 

παθολογικές αυτές αλλαγές παίζουν τα προερχόµενα από το αίµα φλεγµονώδη κύτταρα 

όπως µονοκύτταρα/µακροφάγα. Κυτταρολογικές µελέτες µε αγγειακά κύτταρα και 

µονοκύτταρα/µακροφάγα υποδηλώνουν τα πιθανά κυτταρικά και βιοχηµικά µονοπάτια για 

την έναρξη και εξέλιξη της νόσου. Οι µελέτες αυτές έδειξαν ότι το ενδοθήλιο είναι ο 

βασικός µεσολαβητής της φλεγµονής και ότι η εναπόθεση της οξειδωµένης LDL (oxLDL) 

στον υπενδοθηλιακό χώρο συµβάλει σηµαντικά στην µετανάστευση των µονοκυττάρων 

και στην διαφοροποίηση τους σε foam cells. Για την διαλεύκανση και κατανόηση των 

µοριακών µηχανισµών της αθηρωγένεσης, πολλοί ερευνητές τις δύο τελευταίες δεκαετίες 

ανέπτυξαν τεχνικές και µεθοδολογίες σε διαγονιδιακά ποντίκια [7].  

Αυτό επέτρεψε την in vivo επιβεβαίωση της υπόθεσης παρόλο που όπως πρέπει να 

τονιστεί, µελέτες σε ποντίκια περιορίζονται από τις σηµαντικές διαφορές του είδους από 

τον άνθρωπο και το γεγονός ότι δεν έχουν ακόµα κατασκευαστεί αξιόπιστα ζωικά µοντέλα 

θρόµβωσης και ρήξης πλάκας. 

1.2.3. Έναρξη της βλάβης  

Το ενδοθήλιο, µε τις ισχυρές διακυτταρικές συνδέσεις του, λειτουργεί σαν ένας 

ηµιδιαπερατός φραγµός ανάµεσα στο αίµα και τους ιστούς. Αυτό έχει αισθητήριες και 

εκτελεστικές λειτουργίες και µπορεί να παράγει µόρια τα οποία ρυθµίζουν την θρόµβωση, 

την φλεγµονή, τον αγγειακό τόνο και την αγγειακή αναδιοργάνωση. Για παράδειγµα, 

αφαίρεση του ενδοθηλίου έχει ως αποτέλεσµα την αποκόλληση, µετανάστευση και 

πολλαπλασιασµό των αγγειακών λείων µυϊκών κυττάρων (VSMCs). Φαινόµενο το οποίο 
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υποχωρεί µε την ενδοθηλιακή αναµόρφωση [8]. Μεταξύ των σπουδαιότερων φυσικών 

δυνάµεων, ασκούµενων στο ενδοθήλιο είναι η διατµητική τάση των αγγείων (shear stress), 

η οποία επιδρά στην µορφολογία των ενδοθηλιακών κυττάρων (ECs). Τα κύτταρα που 

βρίσκονται στα σωληνώδη σηµεία του αγγείου (tubular regions), όπου η αιµατική ροή είναι 

οµοιόµορφη, είναι ελλειψοειδή στο σχήµα και παρατάσσονται ανάλογα µε την κατεύθυνση 

της ροής. Από την άλλη πλευρά τα κύτταρα που βρίσκονται στους αγγειακούς διχασµούς, 

όπου η αιµατική ροή παρενοχλείται, έχουν πολυγωνικό σχήµα και όχι συγκεκριµένο 

προσανατολισµό. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν αυξηµένη διαπερατότητα στα 

µακροµόρια όπως είναι η LDL και είναι προνοµιακά σηµεία για την δηµιουργία της 

βλάβης [8].  

Όπως υποδεικνύεται και στην εικόνα 1.3, το αρχικό συµβάν στην αθηρωσκλήρυνση 

είναι η εναπόθεση της LDL στον υπενδοθηλιακό χιτώνα. Το φαινόµενο της συσσώρευσης 

της LDL στα συγκεκριµένα σηµεία είναι ποιο έντονο όταν τα επίπεδα της LDL στο 

περιφερικό αίµα είναι υψηλά. Η LDL διαχέεται παθητικά διαµέσου των διακυτταρικών 

συνδέσµων των ECs, και η συγκράτηση της µέσα στο αγγειακό τοίχωµα φαίνεται να 

ενισχύεται µε την περαιτέρω αλληλεπίδραση της apoB και των πρωτεογλυκανών 

(proteoglycans) [9]. Επίσης, άλλες λιποπρωτεΐνες που περιέχουν apoB, που ονοµάζονται 

λιποπρωτεΐνες (a) (lipoprotein-a) και λιποπρωτεΐνικά θραύσµατα, µπορούν να 

συσσωρεύονται στην intima και να επάγουν την αθηρωσκλήρυνση. Η lipoprotein(a), ένα 

ειδικό σύµπλεγµα της LDL το οποίο περιέχει ακόµα ένα πολυπεπτίδιο, την 

απολιποπρωτεΐνη (a) (apolipoprotein-a) και που προσδένεται µε έναν δισουλφιδικό δεσµό, 

φαίνεται να είναι αθηρωγενετικό, εξ αιτίας των περαιτέρω ιδιοτήτων του όπως η ινώλυση 

(fibrinolysis) και η ενεργοποίηση των SMC [10].  
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Η γηγενής LDL δεν ενδοκυτταρώνεται αµέσως από τα µακροφάγα ώστε να 

διαφοροποιηθούν σε αφρώδη κύτταρα [11]. Έχει δειχθεί ότι η LDL µέσα στο αγγειακό 

τοίχωµα µπορεί να υποστεί χηµικές διαφοροποιήσεις όπως οξείδωση, λιποδιάλυση, 

πρωτεόλυση και συσσωµάτωση, και ότι αυτού του είδους οι χηµικές µεταβολές συµβάλουν 

στην δηµιουργία φλεγµονής και στην διαφοροποίηση των µακροφάγων σε αφρώδη 

κύτταρα. Η σηµαντικότερη τροποποίηση της LDL είναι η οξείδωση της, ως αποτέλεσµα 

της έκθεσης της στα οξειδωτικά µεταβολικά παράγωγα των αγγειακών κυττάρων.  

Αυτές οι τροποποιήσεις δηµιουργούν τις µερικά οξειδωµένες ρίζες LDL 

(‘minimally oxidized’ LDL species) που έχουν προ-φλεγµονώδεις ιδιότητες αλλά δεν είναι 

αρκετά αλλοιωµένες ώστε να αναγνωρίζονται από τους υποδοχείς των µακροφάγων 

(scavenger receptors). 

Ποντίκια που στερούνται της 12/15-λιποξυγονάσης παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη 

µείωση του κινδύνου για αθηρωσκλήρυνση, υποδεικνύοντας ότι αυτό το ένζυµο παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην οξείδωση της LDL [12]. Οι λιποξυγονάσες ενσωµατώνουν µόρια 

οξυγόνου στα πολυνοεικά λιπαρά οξέα (polyenoic fatty acids), δηµιουργώντας µόρια όπως 

το υδροπεροξυεικοσατετραεινοϊκό οξύ (hydroperoxyeicosatetraenoic acid: HPETE), τα 

οποία φαίνεται να διαπερνούν την κυτταρική µεµβράνη. 

Σε αντίθεση µε την LDL, η HDL είναι ένας ισχυρός προστατευτικός παράγοντας 

κατά της αθηρωσκλήρυνσης. Η HDL συµβάλει στην αποµάκρυνση της περίσσιας 

χοληστερόλης από τους ιστούς. Επιπροσθέτως, η HDL εµποδίζει την οξείδωση της LDL µε 

την αντιοξειδωτική της δράση και εποµένως την δηµιουργία της νόσου. Οι αντιοξειδωτικές 

ικανότητες της HDL βρίσκονται εν µέρει σε ένα προσθετικό µόριο της, την serum 
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paraoxonase (µία εστεράση) η οποία µπορεί και αποικοδοµεί ορισµένα ενεργά 

φωσφολιπίδια [13, 14].  

 

 

 
 
Εικόνα 1.3 
Έναρξη της βλάβης. Τα αγγειακά σηµεία που συνήθως αναπτύσσεται η βλάβη είναι τα 
σηµεία όπου στα ενδοθηλιακά τους κύτταρα εξασκούνται αιµοδυναµικές πιέσεις. Αυτό 
επηρεάζει την διαπερατότητα του ενδοθηλιακού φραγµού καθώς και την ρύθµιση της 
γονιδιακής έκφρασης στα ενδοθηλιακά κύτταρα (ECs), όπως αυτής της ενδοθηλιακής 
συνθετάσης του µονοξειδίου του αζώτου (Nitric Oxide Synthase: NOS). Ένα σηµαντικό 
συµβάν έναρξης της βλάβης, είναι η παρακράτηση της LDL στην intima καθώς επίσης και 
της απολιποπρωτεΐνης-Β (apolipoprotein B: apoB), ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης 
τους µε µόρια της εξωκυττάριας ουσίας. Η LDL υφίσταται οξείδωση από ενεργά 
οξειδωτικά µόρια (reactive oxygen species: ROS), όπως το HPETE, προϊόν της 12/15 
λιποοξυγενάσης (12/15 lipoxygenase: 12-LO). Η οξείδωση της LDL καταστέλλεται από 
την HDL, η οποία περιέχει στο µόριο της, την αντι-οξειδωτική πρωτεΐνη παραοξονάση 
(paraoxonase: PON1).  
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1.2.4. Φλεγµονή  

Η αθηρωσκλήρυνση χαρακτηρίζεται από την µετανάστευση των µονοκυττάρων και 

λεµφοκυττάρων µέσα στο αγγειακό τοίχωµα, αλλά όχι των ουδετερόφιλων (Εικόνα 1.4). 

Το συµβάν έναρξης αυτής της διαδικασίας είναι η συσσώρευση µορίων oxLDL,το οποίο 

επάγει τα ECs για την παραγωγή ενός µεγάλου αριθµού προ-φλεγµονωδών µορίων, 

συµπεριλαµβανοµένων των µορίων πρόσδεσης και των αυξητικών παραγόντων όπως 

macrophage colony-stimulating factor (M-CSF). Η βιολογική ενεργητικότητα της oxLDL 

περιέχεται στο φωσφολιπιδικό κλάσµα της, ενώ έχουν αναγνωριστεί τρία ενεργά προϊόντα 

οξείδωσης προερχόµενα από την διάσχιση ακόρεστων λιπαρών οξέων [15]. Η oxLDL 

επίσης αναστέλλει την παραγωγή του nitric oxide (NO), ενός χηµικού µεσολαβητή µε 

πολλές αντι-αθηρωγενετικές ιδιότητες, συµπεριλαµβανοµένης και της αγγειακής χάλασης 

(vasorelaxation). Πειράµατα σε ποντίκια µε έλλειψη στην ενδοθηλιακή NO συνθετάση, 

έδειξαν αύξηση σε αυτά αθηρωσκλήρυνσης, εξαρτωµένη εν µέρει από υψηλή αιµατική 

πίεση [16]. Εκτός της oxLDL, µία πλειάδα άλλων παραγόντων όπως η αιµατική πίεση, τα 

επίπεδα οµοκυστεΐνης, σεξουαλικές ορµόνες και οι µολύνσεις, φαίνεται να ρυθµίζουν την 

φλεγµονή. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ένας από αυτούς τους παράγοντες, όπου 

εµµέσως, µε την παραγωγή των προϊόντων της γλυκόλυσης τα οποία αλληλεπιδρούν µε 

τους ενδοθηλιακούς υποδοχείς ενεργοποιεί και επιταχύνει τους µηχανισµούς για την 

δηµιουργία της αθηρωµατικής νόσου [17].  

Η είσοδος ειδικών τύπων λευκοκυττάρων στο αγγειακό τοίχωµα γίνεται διαµέσου 

µορίων πρόσδεσης και χηµειοτακτικών παραγόντων. Μετά από την έκθεση και την 

ενεργοποίηση των ECs µε oxLDL σε κυτταροκαλλιέργειες, µπορούν να προσδεθούν σε 

αυτά µονοκύτταρα αλλά όχι ουδετερόφιλα. Το πρώτο βήµα πρόσδεσης, η κύλιση (rolling) 
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των λευκοκυττάρων πάνω στην ενδοθηλιακή επιφάνια, γίνεται διαµέσου των σελεκτινών οι 

οποίες προσδένονται µε τους υδατανθρακικούς συνδέτες των λευκοκυττάρων. Μελέτες σε 

ποντίκια ελλιπή σε P- και Ε-σελεκτίνες ή στο µόριο κυτταρικής πρόσδεσης ICAM, 

αποκάλυψε τον ρόλο αυτών των µορίων πρόσδεσης στην αθηρωσκλήρυνση [18,19]. Η 

σταθερή πρόσδεση των µονοκυττάρων και των Τ-λεµφοκυττάρων στο ενδοθήλιο 

καθίσταται διαµέσου της ιντεγκρίνης (integrin) VLA-4 αυτών των κυττάρων, η οποία 

αλληλεπιδρά µε την VCAM-1 του ενδοθηλίου. In vitro και in vivo πειράµατα υποδηλώνουν 

ότι οι αλληλεπιδράσεις αυτές παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αθηρωσκλήρυνση [20]. 

Τελευταία, µελέτες σε ποντίκια ελλιπή στην χηµειοτακτική πρωτεΐνη των µονοκυττάρων 

(Monocyte chemotactic protein-1: MCP-1) ή στον υποδοχέα της, CCR2, παρουσίασαν 

σηµαντική µείωση σε αθηρωσκληρωτικές βλάβες, στοιχείο το οποίο ενοχοποιεί το 

πρωτεϊνικό ζευγάρι MCP-1/CCR2 για την ανάπτυξη της νόσου διαµέσου της 

µετανάστευσης των µονοκυττάρων/µακροφάγων του περιφερικού αίµατος στην intima του 

αγγειακού τοιχώµατος [21, 22].  

Η κυτταροκίνη M-CSF, από την άλλη πλευρά, επάγει τον πολλαπλασιασµό και την 

διαφοροποίηση των µακροφάγων, και επηρεάζει την έκφραση των scavenger receptors. 

Ποντίκια µε αυτόµατες µεταλλάξεις στην M-CSF κυτταροκίνη, παρουσίασαν δραµατική 

µείωση των αθηρωµατικών βλαβών, υποδεικνύοντας έτσι τον δεσµευτικό ρόλο που έχουν 

τα µακροφάγα στην δηµιουργία της αθηρωσκλήρυνσης [23]. 
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Εικόνα 1.4  
Φλεγµονή. Μία µικρή ποσότητα οξειδωµένης LDL επάγει την παραγωγή από τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα µορίων πρόσδεσης, χηµειοτακτικών παραγόντων όπως την 
χηµειοτακτική πρωτεΐνη τύπου 1 των µονοκυττάρων (Monocyte Chemotactic Protein-1: 
MCP-1) και αυξητικών παραγόντων όπως τον παράγοντα ενεργοποίησης των µακροφάγων 
(Macrophage Colony-Stimulating Factor: M-CSF), µε τελικό αποτέλεσµα την 
µετανάστευση των µονοκυττάρων εντός του αγγειακού τοιχώµατος. Η οξειδωµένη LDL 
έχει και άλλες ιδιότητες, όπως την παρεµπόδιση της σύνθεσης του µονοξειδίου του αζώτου 
(NO), ενός σηµαντικού µεσολαβητή για την αγγειακή χάλαση (vasodilatation) και την 
επαγωγή της έκφρασης των ενδοθηλιακών µορίων πρόσδεσης των λευκοκυττάρων 
(Endothelial Leukocyte Adhesion Molecules: ELAMs). Μεταξύ των βασικών µορίων 
πρόσδεσης, παραγόµενων από τα ενδοθηλιακά κύτταρα, για την συνάθροιση των 
λευκοκυττάρων είναι ο ICAM-1, η P- και E- σελεκτίνη (P- και E- selectin), ο PCAM-1, και 
ο VCAM-1. Τα σπουδαιότερα µόρια πρόσδεσης παραγόµενα από τα µονοκύτταρα είναι, η 
b2-ιντεγκρίνη (b2 integrin), ο VLA-4 και ο PCAM-1. Προϊόντα γλυκοσυλίωσης (Advanced 
Glycosylation Endproducts: AGEs) παράγονται στους ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη, 
όπου προάγουν την φλεγµονή διαµέσου ειδικών υποδοχέων στα ενδοθηλιακά κύτταρα.  
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1.2.5. ∆ηµιουργία αφρωδών κυττάρων  

Η LDL για να ενδοκυτταρωθεί γρήγορα από τα µακροφάγα και σε µεγάλη 

ποσότητα, ώστε να διαφοροποιηθούν σε αφρώδη κύτταρα, πρέπει να είναι τροποποιηµένη 

σε µεγάλο βαθµό (εξαιρετικά οξειδωµένη: ‘highly oxidized’) (Εικόνα 1.5). Σε αυτές τις 

τροποποιήσεις πιθανώς να εµπλέκονται ενεργά οξυγωνούχα µόρια, παραγόµενα από τα 

ECs και τα µακροφάγα, αλλά και αρκετά ένζυµα όπως η µυελοπεροξειδάση 

(myeloperoxidase), η σφιγκοµυελινάση (sphingomyelinase) αλλά και εκκρινόµενες 

φωσφολιπάσες. H myeloperoxidase παράγει µόρια ισχυρής ενεργητικότητας όπως 

υποχλωρικό οξύ (hypochlorous acid) και ελεύθερες ρίζες tyrosyl (tyrosyl radicals), καθώς 

επίσης και τον τροποποιηµένο από την myeloperoxidase scavenger υποδοχέα που 

προσδένεται µε την oxLDL [24]. Η sphingomyelinase µε την σειρά της, επάγει την 

συσσωµάτωση των λιποπρωτεϊνών, και βοηθάει στην ενδοκυττάρωσή τους από τα 

µακροφάγα [25]. Τέλος, µία εκκρινόµενη φωσφολιπάση (group II sPLA2) µπορεί και 

επάγει την οξείδωση της LDL, και διαγονιδιακά ποντίκια που υπερ-εκφράζουν το ένζυµο 

αυτό, ήταν επιρρεπή στην αθηρωσκλήρυνση [26].  

Η γρήγορη ενσωµάτωση της υψηλά οξειδωµένης LDL από τα µακροφάγα, όπου 

οδηγεί στην διαφοροποίησή τους σε αφρώδη κύτταρα, γίνεται διαµέσου µίας οµάδας 

υποδοχέων (scavenger receptors) αναγνωριζόµενων από έναν αρκετά µεγάλο αριθµό 

συνδετών (ligands). ∆ύο από αυτούς, ο SR-1 και ο CD36, φαίνεται να είναι άµεσα 

εµπλεκόµενοι σε αυτόν το µηχανισµό, και ποντίκια ελλιπή σε αυτούς τους δύο υποδοχείς 

έδειξαν µείωση στις αθηρωσκληρωτικές βλάβες [27, 28]. Η έκφραση των scavenger 

receptors ρυθµίζεται από τον peroxisome proliferatoractivated receptor-g, ενός ρυθµιστικού 
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παράγοντα έκφρασης, του οποίου οι συνδέτες είναι τα οξειδωµένα λιπαρά οξέα και από τις 

κυτταροκίνες όπως ο καρκινικός παράγοντας νέκρωσης (Tumour Necrosis Factor-a: TNF-

α) και η ιντερφερόνη-γ (ING-g) [29].  

Τα ενεργοποιηµένα µακροφάγα εκκρίνουν apoE και αυτό µπορεί να προάγει την 

πρόσδεση της χοληστερόλης στην HDL, µε απώτερο σκοπό την παρεµπόδιση 

διαφοροποίησης των κυττάρων αυτών σε αφρώδη κύτταρα. Οι µαρτυρίες για αυτόν το 

ρόλο της apoE ξεκίνησαν από µελέτες µεταµόσχευσης µυελού των οστών που έδειξαν ότι 

ποντίκια που δέχτηκαν µόσχευµα από ποντίκια ελλιπή σε apoE ανέπτυξαν ευρείας 

κλίµακας αθηρωµατικές βλάβες σε αντίθεση µε ποντίκια που δέχτηκαν µόσχευµα από 

µάρτυρες [30]. Τελειώνοντας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι µελέτες που έγιναν σε 

ποντίκια ελλιπή στην ACAT-1, ένα ένζυµο υπεύθυνο για την εστεροποίηση της 

χοληστερόλης στα µακροφάγα, όπου και αυτά παρουσίασαν σηµαντικές βλάβες [31]. 
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Εικόνα 1.5 
∆ηµιουργία αφρωδών κυττάρων (Foam-cells). Συσσωµατώµατα υψηλά οξειδωµένης 
LDL δηµιουργούνται στο αγγειακό τοίχωµα µετά από την δράση ενεργών οξυγωνούχων 
µορίων (reactive oxygen species: ROS) και των ένζυµων σφιγκοµυελινάσης 
(sphingomyelinase: SMase), εκκριτικής φωσφολιπάσης-2 (secretory phospholipase 2: 
sPLA2), άλλων λιπασών και της µυελοπεροξειδάσης (myeloperoxidase: MPO). Τα 
οξειδωµένα συσσωµατώµατα της LDL αναγνωρίζονται από τους scavenger υποδοχείς 
(scavenger receptors) των µακροφάγων, όπως ο SR-1, ο CD36 και ο CD68T υποδοχέας. Η 
σύνθεση των scavenger receptors επάγεται από κυτταροκίνες όπως ο TNF-a και η 
ιντερφερόνη-γ (IFN-g). Τα αφρώδη κύτταρα εκκρίνουν απολιποπρωτεΐνη Ε (apolipoprotein 
E: apoE), µε την οποία διευκολύνεται η αποµάκρυνση της περίσσιας χοληστερόλης από το 
κύτταρο. Ο θάνατος των αφρωδών κυττάρων έχει ως αποτέλεσµα την απελευθέρωση 
λιπιδίων αλλά και άλλων κυτταρικών υπολειµµάτων στον εξωκυττάριο χώρο.  
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1.2.6. Ινώδης πλάκα 

Η ινώδης πλάκα χαρακτηρίζεται από µία αναπτυσσόµενη µάζα αποτελούµενη από 

εξωκυττάρια λιπίδια, χοληστερόλη και εστέρες αυτής, καθώς από την συσσώρευση 

αγγειακών λείων µυϊκών κυττάρων και την προερχόµενη από αυτά εξωκυττάρια θεµέλια 

ουσία (Εικόνα 1.6). Εκκρινόµενες κυτταροκίνες και αυξητικοί παράγοντες, προερχόµενοι 

από τα µακροφάγα και τα Τ-λεµφοκύτταρα είναι σηµαντικά για την µετανάστευση και τον 

πολλαπλασιασµό των VSMCs καθώς επίσης και για την παραγωγή από αυτά της 

εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας. 

Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι η αλληλεπίδραση του CD40 µε τον συνδέτη του, 

CD40L (CD154) συνεισφέρει σηµαντικά στην ανάπτυξη προχωρηµένων βλαβών [32]. 

Αυτή η ανοσολογική αντίδραση αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στα Τ και Β 

λεµφοκύτταρα, αλλά τώρα είναι γνωστό ότι ο CD40 εκφράζεται επίσης από τα µακροφάγα, 

τα ECs και τα SMCs. Η πρόσδεση του CD40 µε τον CD40L, καταλήγει στην παραγωγή 

φλεγµονωδών κυτταροκινών, µεταλλοπρωτεασών (Matrix Metalloproteinases: MMPs) και 

µορίων πρόσδεσης. Μελέτες, στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν ποντίκια ελλιπή για τον 

CD40L ή αντισώµατα απενεργοποίησης του CD40L έδειξαν ότι η διακοπή της 

αλληλεπίδρασης CD40/CD40L οδηγεί στην δηµιουργία µικρότερων αθηρωµατικών 

βλαβών οι οποίες παρουσιάζουν µικρότερης εντάσεως φλεγµονή και επιπλέον ίνωση [32]. 

Μολονότι, πειράµατα που έγιναν σε ανοσοκατεσταλµένα ποντίκια έδειξαν ότι τα 

λεµφοκύτταρα έχουν έναν ρόλο µικρής σηµασίας στην αθηρωγένεση [33], µελέτες µε 

CD40-CD40L [32], µε αντισώµατα των επίτοπων της oxLDL [34] και µε τα προϊόντα των 
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Τ-λεµφοκυττάρων όπως η IFN-g [35], υποδεικνύουν ότι αυτά τα κύτταρα είναι σηµαντικά 

για την δηµιουργία και την εξέλιξη της νόσου.  

Αρκετοί παράγοντες, όπως τα αυξηµένα επίπεδα οµοκυστεΐνης, η υπέρταση και οι 

ορµόνες, φαίνεται να συµβάλουν στην εξέλιξη της νόσου. Υψηλά επίπεδα οµοκυστεΐνης 

µπορούν να βλάψουν τα ECs και να επάγουν τον πολλαπλασιασµό των VSMCs [36]. 

Μερικές από τις συνέπιες της αυξηµένης αιµατικής πίεσης στην αθηρωσκλήρυνση φαίνεται 

να είναι τα συστατικά του βιοχηµικού µονοπατιού της αγγειοτασίνης-νεφρικής 

προέλευσης. Για παράδειγµα, η αγγειοτασίνη ΙΙ προάγει άµεσα την ανάπτυξη των VSMCs 

και την παραγωγή της εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας από αυτά. Μελέτες σε αυτογενείς 

υπερτασικούς αρουραίους, έδειξαν ότι η αύξηση της αιµατικής πίεσης διεγείρει την 

έκφραση του αυξητικού παράγοντα αιµοπεταλιακής προέλευσης (Platelet-Derived Growth 

Factor: PDGF), ένα ισχυρό µιτωγόνο για τα VSMCs [37]. Τα οιστρογόνα έχουν πολλαπλές 

αντι-αθηρωγενετικές ιδιότητες, συµπεριλαµβανοµένων των επιδράσεων που έχουν στα 

επίπεδα των λιποπρωτεϊνών στο πλάσµα και της επαγωγής για την παραγωγή της 

προστακυκλίνης (prostacyclin) και του µονοξειδίου του αζώτου [38].  

Έχει δειχτεί ότι ο κυτταροµεγαλοϊός του ανθρώπου (human cytomegalovirus: 

HCMV) συνδέεται µε την αθηρωσκλήρυνση και µε την αγγειακή επαναστένωση (στένωση 

του αγγειακού αυλού που οφείλεται στην επαναδιάταξή του µετά από αγγειοπλαστική 

επέµβαση) [35]. Ένας πιθανός µηχανισµός ο οποίος µπορεί να συνδέσει την 

αθηρωσκλήρυνση και την αγγειακή επαναστένωση µε την µόλυνση από HCMV είναι η 

µετανάστευση των SMCs διαµέσου του US28 υποδοχέα , ενός υποδοχέα χηµειοκίνης ιικής 

κωδικοποίησης [39]. Η µόλυνση από HCMV επίσης συσχετίζεται µε την απενεργοποίηση 

της p53 πρωτεΐνης, και µελέτες σε ποντίκια ελλιπή σε αυτήν την πρωτεΐνη έδειξαν ότι 
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υπήρχε αύξηση στον πολλαπλασιασµό των SMCs και εποµένως επιτάχυνση στην εξέλιξη 

της νόσου [40]. 

Η ανοµοιογένεια που υπάρχει στην δηµιουργία της αθηρωσκληρωτικής βλάβης 

αρχικά υποδήλωνε ότι για την εξέλιξη της νόσου θα µπορούσαν να εµπλέκονται µη 

κακοήθη διαφοροποιηµένα VSMCs. Σήµερα είναι γνωστό ότι η ανοµοιογένεια αυτή 

προέρχεται από µία φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξης των κυττάρων αυτών [41]. Παρόλα 

αυτά, αρκετές µαρτυρίες συµφωνούν µε την ενεργοποίηση ογκογονιδίων (oncogene 

activation), την απώλεια ετεροζυγωτίας (loss of heterozygosity) και την µικροδορυφορική 

αστάθεια (microsatellite instability) στις ανθρώπινες αθηρωµατικές βλάβες [5]. 
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Εικόνα 1.6  
∆ηµιουργία ινώδους πλάκας. Ένας αριθµός από παράγοντες επικινδυνότητας, όπως 
υψηλά επίπεδα οµοκυστεΐνης και αγγειοτασίνης ΙΙ, (προϊόν της δράσης του µετατρεπτικού 
ενζύµου της αγγειοτασίνης. Angiotensin Converting Enzyme: ACE), υποκινούν την 
µετανάστευση ή τον πολλαπλασιασµό των SMCs. Τα οιστρογόνα έχουν ευεργετική δράση 
στα επίπεδα των λιποπρωτεϊνών στο πλάσµα και επίσης επάγουν την σύνθεση του NO και 
της προστακυκλίνης από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Η αλληλεπίδραση των CD40/CD40 
ligand (CD40L) διεγείρει τα T λεµφοκύτταρα (Τ cells) και τα µακροφάγα στο να 
συνθέσουν κυτταροκίνες όπως IFN-g, η οποία µπορεί να επηρεάσει την φλεγµονή, την 
ανάπτυξη των SMCs και την εναπόθεση εξωκυττάριας ουσίας. Τα SMCs της intima 
παράγουν και εκκρίνουν εξωκυττάρια ουσία µε τελικό αποτέλεσµα την δηµιουργία 
ινώδους καλύµµατος (fibrous cap) γύρω από το αναπτυσσόµενο αθήρωµα.  
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1.2.7. Προχωρηµένες βλάβες και θρόµβωση  

Παθολογικές µελέτες έδειξαν ότι η δηµιουργία θρόµβου, εξαρτάται αρχικά από την 

σύσταση και την αστάθεια (τρωτότητα) της αθηρωµατικής πλάκας και λιγότερο από την 

σοβαρότητα της πλάκας (Εικόνα 1.7). Γενικώς οι ασταθείς πλάκες παρουσιάζουν λεπτά 

fibrous caps και αυξηµένο αριθµό φλεγµονωδών κυττάρων. Η διατήρηση και η υποστήριξη 

του ινώδους καλύµµατος (fibrous cap), προϋποθέτει την παραγωγή και την αποικοδόµηση 

εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας, και τα παράγωγα των φλεγµονωδών κυττάρων πιθανών να 

επηρεάζουν την διεξαγωγή αυτών των δύο λειτουργιών. Για παράδειγµα, τα Τ 

λεµφοκύτταρα παράγουν INF-g, η οποία παρεµποδίζει την παραγωγή εξωκυττάριας ουσίας 

από τα VSMCs, ενώ τα µακροφάγα παράγουν διάφορες πρωτεάσσες, όπως κολλαγενάση 

(collagenase), γελατινάσες (gelatinases) και στρωµολυσίνη (stromolysin) [3], οι οποίες 

καταστρέφουν την εξωκυττάρια ουσία. Συχνά, η ρήξη εκδηλώνεται στις διεγερµένες 

βλάβες, όπου χαρακτηρίζονται από την πλούσια συνάθροιση αφρωδών κυττάρων, 

υποδεικνύοντας έτσι ότι όλοι αυτοί οι αθηρωγενετικοί παράγοντες εκτός του ότι στηρίζουν 

µε την παρουσία τους µέσα στην αθηρωµατική πλάκα τους µηχανισµούς φλεγµονής, 

συµβάλλουν και στην δηµιουργία του θρόµβου. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, 

πρέπει να τονιστεί ότι η συχνότητα των µυοκαρδιακών επεισοδίων και των εγκεφαλικών 

συµφορήσεων αυξάνεται σε ασθενείς µε οξείς λοιµώξεις.  

Η σταθερότητα των αθηρωµατικών πλακών θα µπορούσε επίσης να επηρεάζεται 

από την ασβεστοποίηση και την νεοαγγειογένεση, δύο χαρακτηριστικά των επιπλεγµένων 

βλαβών. Η υπενδοθηλιακή ασβεστοποίηση είναι µία δραστική διαδικασία στην οποία τα 

εµπλεκόµενα κύτταρα εκκρίνουν παράγοντες, δηµιουργώντας έτσι ένα εξωκυττάριο 

ικρίωµα. Στην συνέχεια επέρχεται η ασβεστοποίηση του, ένα φαινόµενο που µοιάζει µε 
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αυτό της οστεοποίησης. Η διαδικασία αυτή ελέγχεται από oxysterols και κυτταροκίνες 

[42]. Τα αγγεία µικρού µεγέθους που αναπτύσσονται στην περιοχή του µέσου χιτώνα 

(media), συµβάλουν στην διεύρυνση της βλάβης, εµπλουτίζοντάς την µε φλεγµονώδη 

κύτταρα από την περιφέρεια [43].  

Η θρόµβωση στις περιοχές της βλάβης φαίνεται να εξαρτάται από την παρουσία 

του tissue factor, µία πρωτεΐνη κλειδί για την έναρξη της αντίδρασης “καταρράκτη” της 

πήξης. Η αύξηση της παραγωγής του tissue factor από τα ECs και τα µακροφάγα εξαρτάτε 

από την oxLDL, από λοιµώξεις, ή από την πρόσδεση του CD40 των ECs µε τον συνδέτη 

του CD40L στα φλεγµονώδη κύτταρα [44]. Υπάρχει µία σειρά άλλων µεσολαβητικών 

µορίων που θα µπορούσαν να είναι σηµαντικά για την δηµιουργία του θρόµβου, όπως ο 

ενεργοποιητής του πλασµινογόνου (plasminogen activator).  
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Εικόνα 1.7 
Προχωρηµένες βλάβες και θρόµβωση. Η ευαίσθητη πλάκα µε ένα λεπτό ινώδες κάλυµµα 
είναι το αποτέλεσµα της αποικοδόµησης του συνδετικού ιστού από πρωτεϊνάσες, όπως 
κολλαγενάσες (collagenases), γελατινάσες (gelatinases), στρωµολυσίνη (stromolysin) 
καθώς επίσης και της παρεµπόδισης της σύνθεσης και έκκρισης των δοµικών στοιχείων της 
εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας. Μεταξύ των παραγόντων που προκαλούν την αστάθεια της 
πλάκας και επάγουν την θρόµβωση είναι οι µολυσµατικοί, οι οποίοι µπορεί να δρουν 
συστηµατικά επάγοντας την σύνθεση πρωτεϊνών οξείας φάσης, ή δρώντας τοπικά 
επάγοντας την έκφραση του tissue factor και αυξάνοντας την παραγωγή του ενεργοποιητή 
του πλασµινογόνου (plasminogen activator: PA). Η ασβεστοποίηση της πλάκας, είναι µία 
δραστική διαδικασία στην οποία τα εµπλεκόµενα κύτταρα εκκρίνουν παράγοντες, 
δηµιουργώντας έτσι ένα εξωκυττάριο ικρίωµα. Στην συνέχεια επέρχεται η ασβεστοποίηση 
του, ένα φαινόµενο που µοιάζει µε αυτό της οστεοποίησης. Η δηµιουργία θρόµβου, είναι 
συνέπεια πρόσδεσης αιµοπεταλίων και ινώδους, η οποία είναι συνήθως το αποτέλεσµα της 
αποκόλλησης της πλάκας.  
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1.3. Η γενετική “ανατοµία” της αθηρωσκλήρυνσης. 

Μολονότι η αθηρωσκλήρυνση είναι πολυπαραγοντική, µελέτες σε σπάνιες 

µεντελικές φόρµες έχουν προσφέρει σηµαντικές γνώσεις γύρω από την νόσο (Πίνακας 1.2). 

Μελέτες σε ασθενείς µε οικογενή υπερχοληστερολαιµία, βοήθησαν στο να ξετυλιχτούν τα 

βιοχηµικά µονοπάτια που ρυθµίζουν τον µεταβολισµό της χοληστερόλης στο πλάσµα. 

Γνώση, η οποία βοήθησε στην ανάπτυξη των αντιλιπιδαιµικών φαρµάκων. Τα τελευταία 

χρόνια, µελέτες σε ασθενείς µε την νόσο του Tangier, µία σπάνια υπολειποµένη γενετική 

ανωµαλία που χαρακτηρίζεται από την ουσιαστική απουσία της HDL από το αίµα, 

αποκάλυψαν την ύπαρξη µεταλλάξεων στο γονίδιο της πρωτεΐνης ATP-binding-cassette 

(ABC) transporter 1, παρουσιάζοντας έτσι ένα υποψήφιο αίτιο για τις περισσότερες κοινές 

µορφές ανεπάρκειας HDL [45, 46]. Προσφάτως, ανακαλύφθηκε µία µετάλλαξη στον 

υποδοχέα των αλατοκορτικοειδών (mineralocorticoid receptor), µία νεφρική πρωτεΐνη η 

οποία εµπλέκεται στην διαχείριση του χλωριούχου νατρίου στο σώµα, εξηγώντας γιατί 

αρκετές γυναίκες έχουν απότοµη αύξηση της αρτηριακής πίεσης κατά την διάρκεια της 

κύησης [47].  

Σε αντίθεση µε τις µεντελικές ανωµαλίες, µελέτες που έγιναν για να εξακριβωθούν 

γονίδια που συνεισφέρουν από κοινού στην νόσο, έδειξαν ότι οι µηχανισµοί δηµιουργίας 

και εξέλιξης της αθηρωσκλήρυνσης είναι σύνθετοι. Σε αυτές τις µελέτες αποκαλύφτηκε 

ένας µεγάλος αριθµός γονιδίων που συνδέεται µε την αθηρωσκλήρυνση, αλλά σε γενικές 

γραµµές οι γνώσεις µας πάνω στους µηχανισµούς δηµιουργίας και στο γενετικό υπόβαθρο 

της νόσου παραµένουν ελλιπείς (Πίνακας 1.3). Στις µέρες µας, σε πολλά µοριακά 

εργαστήρια ανά τον κόσµο, πραγµατοποιούνται σε µεγάλα τµήµατα του ανθρωπίνου 
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γονιδιώµατος, αποκωδικοποιήσεις για την εξακρίβωση πολυµορφισµών σε υποψήφια 

γονίδια για την υπέρταση, τον σακχαρώδη διαβήτη, την υπερλιπιδαιµία, των χαµηλών 

επιπέδων στο πλάσµα της HDL, αλλά και πολλών άλλων χαρακτηριστικών της 

αθηρωσκλήρυνσης [48, 49]. Τα ευρήµατα µέχρι στιγµής δείχνουν την ύπαρξη πολλών 

γονιδιακών σηµείων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.  

Η χρήση ζωικών µοντέλων, είναι ενδεχοµένως ο σωστότερος δρόµος προσέγγισης 

για την εξακρίβωση γονιδίων εµπλεκοµένων στην αθηρωσκλήρυνση. Ποντίκια και 

αρουραίοι, από τα ποιο κοινά πειραµατόζωα για γονιδιακές µελέτες, παρουσιάζουν πολλά 

κοινά χαρακτηριστικά για την νόσο µε τον άνθρωπο [50]. Η γονιδιακή χαρτογράφηση και 

η ταυτοποίηση γονιδίων, (γονίδια τα οποία συνεισφέρουν στην δηµιουργία του σύνθετου, 

φαινοτυπικά, χαραχτήρα της νόσου), πραγµατοποιούνται µε µεγαλύτερη ευκολία στα 

τρωκτικά απ’ ότι στον άνθρωπο. Ένα πρόσφατο αποτέλεσµα γονιδιακής ταυτοποίησης, 

είναι η ανακάλυψη ενός γονιδίου που παίζει βασικό ρόλο στην εξέλιξη του σακχαρώδη 

διαβήτη σε ζωικό µοντέλο αρουραίων (SHR rat model), [51]. Επίσης, µελέτες µε ζωικά 

µοντέλα θα µπορούσαν να βοηθήσου στη εξακρίβωση γονιδιακών παραγόντων µε επιρροές 

στην σωστή αγγειακή λειτουργία. Για παράδειγµα, πειράµατα σε διαφορετικού τύπου 

διαγονιδιακά ποντίκια για την εξέλιξη της αθηρωσκλήρυνσης, έδειξαν ότι υπάρχουν 

διαφορές στις ενδοθηλιακές απαντήσεις στην οξειδωµένη LDL [52]. Κατά την διάρκεια 

αυτής της δεκαετίας φαίνεται ότι πειράµατα πάνω στην γονιδιακή έκφραση σε 

µεταλλαγµένα πειραµατόζωα θα χρησιµοποιηθούν για την έρευνα κατά την 

αθηρωσκλήρυνσης.  

Ως αποτέλεσµα, του παγκοσµίου προγράµµατος αποκωδικοποίησης του 

ανθρωπίνου γονιδιώµατος, είναι η ανακάλυψη δεκάδων ή και εκατοντάδων 
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πολυµορφισµών σε µεµονωµένα νουκλεοτίδια. Τα αποτελέσµατα αυτά αυξάνουν τις 

πιθανότητες για την πραγµατοποίηση διασταυρωµένων µελετών στο γονιδίωµα. Με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας των DNA chips, θα µπορούµε να εξετάζουµε στο µέλλον έναν 

µεγάλο αριθµό πολυµορφισµών σε εκατοντάδες ασθενείς. Υπάρχουν, ωστόσο, άλυτα 

προβλήµατα µέχρι στιγµής, όπως είναι ο σωστός συνδυασµός στην επιλογή των 

πολυµορφισµών προς εξέταση για την συγκεκριµένη νόσο, καθώς επίσης και η σωστή 

στατιστική ανάλυση [53].  
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Πίνακας 1.2. Μεντελικές γονιδιακές ανωµαλίες σχετικές µε την αθηρωσκλήρυνση.
Γνωρίσµατα Νόσος (γονίδιο) Χαρακτηριστικά της νόσου 
Υψηλά επίπεδα στο αίµα LDL/VLDL. Οικογενής υπερχοληστερολαιµία (υποδοχέας της LDL) [5]. Επικρατής γονιδιακή ανωµαλία χαρακτηριζόµενη από υψηλά 

επίπεδα LDL-χοληστερόλης και πρόωρη στεφανιαία νόσο. 

   
 Οικογενής ανωµαλία στην apoB-100 (apoB) [5]. Επικρατής γονιδιακή µετάλλαξη στην Apo B η οποία επηρεάζει 

την πρόσδεσή της πρωτεΐνης στον υποδοχέα της. 

Χαµηλά επίπεδα στο αίµα HDL. Γονιδιακή ανωµαλία στην ApoAI (apoAI) [5]. Στην οµόζυγή της κατάσταση, η γονιδιακή αυτή ανωµαλία, έχει 
ως αποτέλεσµα την απώλεια της HDL και την εµφάνιση πρόωρης 
στεφανιαίας νόσου. 

   
 Νόσος του Tangier (ABC1 transporter) [45,46.] Η υπολειπόµενη αυτή γονιδιακή ανωµαλία, έχει σαν 

χαρακτηριστικά, την ανικανότητα των κυττάρων να εξάγουν 
χοληστερόλη και φωσφολιπίδια και τα πολύ χαµηλά επίπεδα 
HDL. 

Πήξη του αίµατος. ∆ιάφορες γενετικές ανωµαλίες που επηρεάζουν την αιµόσταση [5]. Μία σπάνια γονιδιακή ανωµαλία του µεταβολισµού των λιπιδίων. 
Οι γενετικές ανωµαλίες της αιµόστασης συχνά παρουσιάζουν 
υψηλούς κινδύνους αιµορραγίας ή θρόµβου (κυρίως στις φλέβες), 
χωρίς καµία αξιοσηµείωτη επιρροή στην δηµιουργία 
αθηρωσκλήρυνσης. 

Υψηλά επίπεδα οµοκυστεΐνης. Οµοκυστεϊνουρία (cystathionineb-synthetase) [36]. Υπολειπόµενη γονιδιακή ανωµαλία που έχει ως αποτέλεσµα 
υψηλά επίπεδα οµοκυστεΐνης και αυξηµένη επίπτωση 
στεφανιαίας νόσου. 

∆ιαβήτης τύπου 2. Ηπατοκυτταρικός πυρηνικός παράγοντας 4α (hepatocyte nuclear factor 
4α: MODY1) [5], γλυκοκινάση (MODY2) [5], Ηπατοκυτταρικός 
πυρηνικός παράγοντας 1α (hepatocyte nuclear factor 1α: MODY3) [5].  

Οι γονιδιακές αυτές ανωµαλίες (MODY1, 2, και 3) 
χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη, µη 
εξαρτώµενου της ινσουλίνης, σε νέους.   

Υπέρταση. Σύνδροµο Liddle (επιθηλιακά κανάλια ιόντων νατρίου) [54]. Επικρατής γονιδιακή ανωµαλία, µε κύριο χαρακτηριστικό την 
υπέρταση. 

   
 Υποδοχέας των αλατοκορτικοειδών (Mineralocorticoid receptor) [47]. Πρώιµη έναρξη υπέρτασης συνδεόµενη µε την κύηση. 
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Πίνακας 1.3. Γενετικές µεταβολές που συµβάλουν στην στεφανιαία νόσο. 
Γνωρίσµατα Γονίδια Χαρακτηριστικά 
LDL/VLDL   ApoE [5]. Τρία κοινά missense αλλήλια εξηγούν το 5% της διαφοράς στα επίπεδα 

της χοληστερόλης. 

Επίπεδα HDL  Ηπατική λιπάση [55]. Πολυµορφισµός στον προαγωγέα του γονιδίου. 

 Σύµπλεγµα ApoAI-CIII-AIV [55]. Πολλαπλός πολυµορφισµός. 

 Cholesteryl ester transfer protein [5]. Ασήµαντες µεταλλάξεις κοινές στον Ιαπωνικό πληθυσµό. 
Πολυµορφισµοί missense. 

 Λιπάση λιποπρωτεϊνών [56]. Πολυµορφισµοί missense. 

Λιποπρωτεΐνη (a) Απολιποπρωτεΐνη (a) [57].  Αρκετά αλλήλια εξηγούν το >90% της διαφοράς στα επίπεδα της 
χοληστερόλης. 

Οµοκυστεΐνη Μεθυλική τετραϋδροφολική αναγωγάση [5]. Πολυµορφισµοί missense. 

Πήξη του αίµατος.   Fibrinogen B [5]. Πολυµορφισµός στον προαγωγέα του γονιδίου. 

 Καταστολέας τύπου 1του ενεργοποιητή του πλασµινογόνου [5]. Πολυµορφισµός στον προαγωγέα του γονιδίου. 

 Παράγοντας πήξης VIII [5]. Πολυµορφισµοί missense. 

Αιµατική πίεση. Αγγειοτασινογόνα [54]. Πολυµορφισµοί missense και του προαγωγέα του γονιδίου. 

 β2-αδρενεργικοί υποδοχείς [54]. Πολυµορφισµοί missense. 

   Alpha-adducin [54]. Πολυµορφισµοί missense. 

Στεφανιαία νόσος Μετατρεπτικό ένζυµο της αγγειοτασίνης [58]. Πολυµορφισµός εισαγωγής-απάλειψής. 

 Serum paraoxonase [13, 14]. Πολυµορφισµός missense που επηρεάζει την ενζυµατική δράση. 

 Αιµοχρωµάτωση γονιδιακά συσχετιζόµενη [59]. Πολυµορφισµοί missense. 

 Ενδοθηλιακή συνθετάση του µονοξειδίου του αζώτου [60]. Πολυµορφισµοί missense. 

 Παράγοντας πήξης XIII [61]. Πολυµορφισµοί missense. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o 

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΝ∆ΟΘΗΛΙΟ 

2.1 Εισαγωγή 

Τελευταία αναγνωρίζεται ότι το αγγειακό ενδοθήλιο παίζει σπουδαίο ρόλο τόσο 

στην καρδιακή λειτουργία όσο και στην περιφερική κυκλοφορία όπου συµβάλλει στη 

ρύθµιση της ιστικής αιµάτωσης. Σε αντίθεση µε παλαιότερη άποψη ότι απλά αποτελεί 

ένα “παθητικό φραγµό” (passive barrier), σήµερα γίνεται αποδεκτό ότι πρόκειται για 

ένα “δυναµικό ιστό” ο οποίος µε την παραγωγή διαφόρων αγγειοδραστικών 

παραγόντων προσδιορίζει συνεχώς την τοπική αιµατική ροή και τον αγγειακό τόνο, ενώ 

παράλληλα έχει την ικανότητα να αλληλεπιδρά µε άλλα κύτταρα, όπως για παράδειγµα 

µε τα ουδετερόφιλα µακροφάγα και τα αιµοπετάλια, µέσω ειδικών κυτταρικών 

επιφανειακών υποδοχέων. Με την έννοια αυτή, το αγγειακό ενδοθήλιο µε ολική 

επιφάνεια 400 m2 και βάρος περίπου 2 Kg, µπορεί να θεωρηθεί ως ο µεγαλύτερος 

παρακρινής ή ενδοκρινής αδένας του σώµατος [62].  

Το ενδοθήλιο, στα αγγεία, αποτελεί ένα εσωτερικό στρώµα απλών πλακωδών 

κυττάρων που σχηµατίζει φυσιολογικά µία συνεχή και σχετικά λεία επιφάνεια για το 

κυκλοφορούµενο αίµα. Τα κύτταρα του έχουν συνήθως σχήµα ελλειπτικό µε την 

έλλειψη φερόµενη κατά µήκος του επιµήκη άξονα (Εικόνα 2.1). Το σχήµα των 

ενδοθηλιακών κυττάρων, σε οποιαδήποτε θέση του αρτηριακού δένδρου, σχηµατίζεται 

µε την κατεύθυνση ροής, και οι µεταβολές του συνδέονται πρακτικά µε µεταβολές στη 

ροή του αίµατος. Για παράδειγµα, σε θέσεις που τα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι 

πολυγωνικά, όπως αυτό συµβαίνει στους κλάδους ή σε θέσεις διχασµού των αρτηριών, 

καταργούνται τα “αυλικά” χαρακτηριστικά της αιµατικής ροής, η οποία γίνεται 

στροβιλώδης ή και αντιθέτου φοράς, µε τελικό αποτέλεσµα την επιβράδυνση της 
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(Εικόνα 2.2). Οι περιοχές αυτές αποτελούν τις θέσεις όπου τα λευκοκύτταρα και 

αιµοπετάλια µπορούν να προσκολλώνται και σε µερικές περιπτώσεις αναπτύσσονται 

τοιχωµατικοί θρόµβοι [63]. 

 

 
 
Εικόνα 2.1.  
Η εµφάνιση του ενδοθηλίου µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου. Τα 
κύτταρα ελλειπτικού σχήµατος, είναι προσανατολισµένα κατά την φορά ροής του 
αίµατος  
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Εικόνα 2.2. 
Μεταβολές στο σχήµα και στη κατεύθυνση των ενδοθηλιακών κυττάρων, σε σχέση µε 
τη ροή του αίµατος, σε υπερχοληστερολαιµικούς πιθήκους (απεικόνιση µε το 
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο).  
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2.2 Γενικές δραστηριότητες των ενδοθηλιακών κυττάρων.  

α) Συνθέτουν αγγειοδραστικές ουσίες, όπως την προαστακυκλίνη (PGI2) και 

παράγωγα λευκοτριενών (δρουν αγγειοδιασταλτικά ή αγγειοσυσπαστικά), τον 

ενδοθηλιακό παράγοντα χάλασης (EDRF=NO) και την ενδοθηλίνη, που αποτελεί 

ισχυρή αγγειοσυσπαστική ουσία. Η παρουσία του µετατρεπτικού ενζύµου/κινινάση 

στην κυτταρική µεµβράνη των ενδοθηλιακών κυττάρων, καταλύοντας το σχηµατισµό 

της αγγειοτασίνης-ΙΙ από την ανενεργή πρόδροµη αγγειοτασίνη-Ι, τα κάνει ικανά να 

µεταβάλλουν τοπικά τα επίπεδα της αγγειοτασίνης-ΙΙ και της βραδυκινίνης [64]. Η 

παραγωγή των αγγειοδραστικών αυτών παραγόντων επιτρέπει στο ενδοθήλιο να 

συµµετέχει στη ρύθµιση του βασικού αγγειακού τόνου και να συµβάλει στη ρύθµιση 

της τοπικής αιµατικής ροής [65] (Εικόνα 2.3). 

β) Σχηµατίζουν µία µη θροµβογενετική επιφάνεια. Ειδικότερα, εµποδίζουν τη 

συνάθροιση των αιµοπεταλίων και το σχηµατισµό θρόµβου συνθέτοντας και 

απελευθερώνοντας σειρά αντιπηκτικών και αντιθροµβωτικών ουσιών, όπως π.χ. τη 

θροµβοµοδουλίνη, τον ενεργοποιητή του ιστικού πλασµινογόνου (t-PA), την ADPase 

και τη θειική ηπαράνη. Παράλληλα, το µονοξείδιο του αζώτου και η προστακυκλίνη Ι2 

ασκούν αντιαιµοπεταλιακή δράση (Εικόνα 2.4) [66, 67, 68]. 

γ) Εµπλέκονται δραστικά στη µεταφορά µακροµοριακών ουσιών από το 

πλάσµα µέσα στο αρτηριακό τοίχωµα [69].  

δ) Λειτουργούν ως φραγµός διαπερατότητας (permeability barrier) [69]. 

ε) Συνθέτουν αυξητικούς παράγοντες, όπως τον αυξητικό αιµοπεταλιακό 

παράγοντα (PDGF: platelet-derived growth factor), τον αυξητικό παράγοντα 

ινοβλαστών (FGF: fibroblast growth factor), τον παράγοντα διέγερσης των αποικιών 
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(CFS: colony stimulating factor), ή τέλος τον αυξητικό παράγοντα-β µετασχηµατισµού 

(TGF-b: transforming growth factor-beta) [70].  

στ) Είναι σε θέση να σχηµατίζουν µακροµοριακές ουσίες συνδετικού ιστού, 

όπως κολλαγόνο, πρωτεΐνες τύπου βασικής µεµβράνης και πρωτεογλυκάνες 

(proteoglycans) [71, 72]. 

ζ) Μπορούν και τροποποιούν ουσίες του πλάσµατος, όπως τις λιποπρωτεΐνες 

µε αποτέλεσµα να αλληλεπιδρούν µε ένζυµα (λιποπρωτεϊνική λιπάση) και τέλος 

η) Τροποποιούν τις LDL, που προέρχονται από το πλάσµα, οι οποίες 

οξειδώνονται κατά την διάρκεια της µεταφοράς τους, δια µέσου των ενδοθηλιακών 

κυττάρων, στον έσω χιτώνα των αρτηριών [73]. 

Οι παραπάνω δραστηριότητες των ενδοθηλιακών κυττάρων τα κάνουν 

σπουδαία στη διαρκή διατήρηση της οµοιόστασης. Επιπρόσθετα, είναι κριτική η 

παρουσία τους στην περίπτωση που “βλαπτικές” ουσίες προκαλέσουν δυσλειτουργία 

του ενδοθηλίου, µε πιθανότητα ανάπτυξης νοσηρών διεργασιών, όπως π.χ. της 

αθηρωγένεσης.  

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα συνδέονται µεταξύ τους τουλάχιστον µε δύο 

τρόπους µεσοκυττάριων συνδεσµικών συµπλεγµάτων και ειδικότερα: µε σφικτές (tight) 

συνδέσεις, που συµβάλουν στη διατήρηση της στεγανότητας, παρεµποδίζοντας τη 

διαρροή των συστατικών του πλάσµατος µέσα στο αρτηριακό τοίχωµα και µε συνδέσεις 

επικοινωνίας (communication junctions) ή χάσµατα (gaps), µεταξύ των κυττάρων που 

επιτρέπουν µικρά µόρια (µεταφέρουν πληροφορίες) να περνούν µεταξύ των 

ενδοθηλιακών κυττάρων. Η επιφάνια των ενδοθηλιακών κυττάρων περιέχει 

συµπλέγµατα θειϊκής ηπαράνης (heparin sulfate), τύπου πρωτεογλυκανών, που 

παρεµποδίζουν την προσκόλληση των αιµοπεταλίων στο αρτηριακό τοίχωµα, όπως και 
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άλλων κυκλοφορούντων κυττάρων (µονοκύτταρα και λεµφοκύτταρα του αίµατος) [67, 

68, 74]. 

Ο συνδυασµός της σύνθεσης PGI2 από τα ενδοθηλιακά κύτταρα και η ύπαρξη 

της θεϊκής ηπαράνης συµβάλλει στην δηµιουργία ενός ισχυρού αντιθροµβογενετικού 

φραγµού (barrier). Θα πρέπει όµως να υπογραµµιστεί ότι το ενδοθήλιο δεν είναι 

οµοιόµορφο σε όλη την έκταση του αρτηριακού δένδρου. Για παράδειγµα, τα 

αρτηριακά ενδοθηλιακά κύτταρα, σε αντίθεση µε τα τριχοειδικά, στερούνται 

υποδοχέων για τον PDGF. Υπάρχουν σχετικά λίγα δεδοµένα όσον αφορά τη φύση 

αυτών των διαφορών από περιοχή σε περιοχή, αλλά είναι γνωστό ότι µερικές αρτηρίες 

είναι ευαίσθητες στην ανάπτυξη αθηρωσκληρωτικών αλλοιώσεων και άλλες όχι. Ίσως 

η βασική αιτία αυτής της διαφοράς µπορεί να αποδοθεί, εν µέρει, στα ίδια τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα [75]. 
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Εικόνα 2.3.  
Το ενδοθήλιο παράγοντας αγγειοσυσπαστικές (Αγγειοτασίνη ΙΙ και ενδοθηλίνη) και 
αγγειοδιασταλτικές ουσίες (µονοξείδιο του αζώτου και προστακυκλίνη Ι2) ρυθµίζει τον 
αγγειακό τόνο.  
ACE: Μετατρεπτικό ένζυµο, A-I: Αγγειοτασίνη Ι, A-II: Αγγειοτασίνη II, α1: άλφα 
αδρενεργικός υποδοχέας, NE: νοραδρεναλίνη, Ach: Ακετυλοχολίνη, ΑΑ: αραχοδονικό 
οξύ, cGMP: κυκλικό GMP, cAMP: κυκλικό AMP. 
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Εικόνα 2.4.  
α) Το ενδοθήλιο έχει αντιθροµβωτικές και ινωδολυτικές ιδιότητες. Παράλληλα µε την 
απελευθέρωση των αγγειοδραστικών παραγόντων (PGI2 και NO), τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα παράγουν τον ενεργοποιητή του ιστικού πλασµινογόνου (t-PA), 
θροµβοµοδουλίνη (ΤΜ), ADPase και insulin-like ουσίες (HEP). H θροµβοµοδουλίνη 
και η ADPase αναστέλλουν την δράση της θροµβίνης και του ADP που είναι ισχυροί 
διεγέρτες των αιµοπεταλίων. Παράλληλα η PGI2 και το NO αναστέλλουν τη 
συνάθροιση και συγκόλληση των αιµοπεταλίων.  
β) Τα ενεργοποιηθέντα αιµοπετάλια απελευθερώνουν, συσπώµενα, διάφορες ουσίες, 
εναποθηκευµένες στα α-κοκκία τους (θροµβοξάνη: TXA2, σεροτονίνη: 5-ΗΤ και ADP), 
που ασκούν έντονη αγγειοσυσπαστική δράση. Φυσιολογικά, η δράση των παραπάνω 
ουσιών αναστέλλεται από τη δράση του NO και της προστακυκλίνης I2 (PGI2). Σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου, η µειωµένη παραγωγή της προστακυκλίνης 
και του NO αφήνει ανεξέλεγκτη, σε κάποιο βαθµό, τη δράση των παραπάνω ουσιών, 
ενώ παράλληλα και τα ενεργοποιηµένα λευκοκύτταρα (µονοκύτταρα) παράγουν 
ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που αδρανοποιούν το NO. 
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2.3. Η παραγωγή από τα ενδοθηλιακά κύτταρα αυξητικών παραγόντων 

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα µπορεί να ενεργοποιηθούν µε διάφορους τρόπους 

προς παραγωγή διαφόρων πεπτιδίων που ρυθµίζουν την αύξηση (growth). Σε 

περίπτωση ενδοθηλιακής βλάβης, η πήξη του αίµατος στο τοπικό περιβάλλον 

απελευθερώνει πηκτικούς παράγοντες που ασκούν έντονη δράση πάνω στο ενδοθήλιο. 

Για παράδειγµα, σε καλλιέργειες η έκθεση των ενδοθηλιακών κυττάρων στην 

θροµβίνη, ή στον ενεργοποιηµένο παράγοντα Χ, προκαλεί την απελευθέρωση πολλών 

συστατικών, εναποθηκευµένων στα κοκκία των κυττάρων (granules), όπως του 

παράγοντα VIII (παράγοντας von Willebrand), ή άλλων ουσιών, π.χ. του PDGF. Έτσι, 

τα ενδοθηλιακά κύτταρα µπορεί να σχηµατίζουν µόρια ρυθµίζοντα την αύξηση (PDGF, 

CSF και ιντερλευκίνη-1) που δρουν στα γειτονικά κύτταρα, π.χ. στα µακροφάγα και 

στα λεία µυϊκά κύτταρα, αντίστοιχα. Σε µερικές περιπτώσεις, οι ουσίες που 

σχηµατίζονται από τα ενδοθήλιο δρουν στα ίδια τα ενδοθηλιακά κύτταρα (αυτοκρινής 

δράση) [76].  

Η ενδοθηλίνη, ένα ισχυρό αγγειοσυσπαστικό πεπτίδιο, συντίθεται επίσης στα 

ενδοθηλιακά κύτταρα, το οποίο δρώντας επιπροσθετικά, ή µε συνεργικό τρόπο, µε 

άλλους αυξητικούς παράγοντες προάγει περαιτέρω τον πολλαπλασιασµό των λείων 

αγγειακών κυττάρων [77, 78, 79]. 

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα απαντούν στις κυτταροκίνες που απελευθερώνονται 

στις φλεγµονώδεις περιοχές από τα µονοπύρηνα κύτταρα. Για παράδειγµα, οι ποιο 

κοινές κυτταροκίνες που σχηµατίζονται και απελευθερώνονται από τα ενεργοποιηµένα 

µακροφάγα και ασκούν έντονη δράση στα γειτονικά κύτταρα είναι ο παράγοντας 

καρκινικής νέκρωσης (Tumor Necrosis Factor-a: TNF-a) και η ιντερλευκίνη-1 (Il-1). 

Στα ενδοθηλιακά κύτταρα που εκτίθενται στους παραπάνω παράγοντες διεγείρεται, 
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σχετικά ταχέως, η έκφραση του γονιδίου που κωδικοποιεί τον PDGF µε αποτέλεσµα 

την ταχεία απελευθέρωση του όταν τα ενδοθηλιακά κύτταρα εκτεθούν στις δύο 

παραπάνω κυτταροκίνες [63]. Γενικά λοιπόν, οι βλαπτικοί παράγοντες, ή οι 

ανοσοαπαντήσεις, οδηγούν στην είσοδο και ενεργοποίηση των 

µονοκυττάρων/µακροφάγων στον υπενδοθηλιακό χώρο και επιπρόσθετα διεγείρουν την 

απελευθέρωση πεπτιδίων που ρυθµίζουν βασικά τους µηχανισµούς αύξησης, όπως π.χ. 

τον PDGF ή άλλων δραστικών µορίων. Τα µακροφάγα µε τη σειρά τους 

απελευθερώνουν κυτταροκίνες που διεγείρουν τα ενδοθηλιακά κύτταρα τα οποία στη 

συνέχεια συνθέτουν και αυτά και εκκρίνουν τον PDGF και ίσως και άλλα πεπτίδια που 

ρυθµίζουν την κυτταρική αύξηση. Έτσι, οι µεταβολές της δραστηριότητας του 

ενδοθηλίου µπορεί να οδηγήσουν σε ποικίλες απαντήσεις, στις οποίες 

συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η απελευθέρωση αυξητικών παραγόντων, ο 

σχηµατισµός και έκκριση κυτταροκινών, η µεταβολή της διαπερατότητας και η 

αυξηµένη προσκόλληση των λευκοκυττάρων στα αγγειακά τοιχώµατα, δηλαδή 

µεταβολές που συνδέονται µε την έναρξη των διεργασιών της αθηρωγένεσης [80].  

 

2.4. Αλληλεπιδράσεις ενδοθηλίου και λευκοκυττάρων. 

Η ενδοθηλιακή βλάβη µπορεί αρχικά να οδηγήσει στην ανάπτυξη 

προστατευτικών µηχανισµών µε µία σειρά διεργασιών που αναπτύσσονται σε κάθε 

τοπική φλεγµονή. Στις µεταβολές αυτές περιλαµβάνεται η αυξηµένη διαπερατότητα του 

ενδοθηλίου, που επιτρέπει την είσοδο στο αρτηριακό τοίχωµα διαφόρων διαλυτών 

ουσιών του πλάσµατος και η οποία ακολουθείται από αυξηµένη προσκόλληση των 

κυκλοφορούµενων µονοπύρηνων κυττάρων στα ενδοθηλιακά κύτταρα, ειδικά σε θέσεις 

όπου επιβραδύνεται η αιµατική ροή (κλάδοι και διχασµοί του αρτηριακού δένδρου). Η 
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αυξηµένη προσκόλληση των µονοπύρηνων ή λεµφοκυττάρων οφείλεται στο 

σχηµατισµό ειδικών µορίων γλυκοπρωτεϊνών στην επιφάνεια τους όπως και στην 

επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων (µόρια προσκόλλησης). Γενικά, τα µόρια 

προσκόλλησης αποτελούν ετερογενή οµάδα εξειδικευµένων κυτταρικών επιφανειακών 

δοµών, οι οποίες συνδεόµενες µε υποδοχείς στην επιφάνεια γειτονικών κυττάρων 

συντελούν στη διευκόλυνση της µετακίνησης των κυττάρων και στη συγκράτηση 

µεταξύ τους σε επαφή προκειµένου να επιτευχθεί η κυτταρική επικοινωνία και 

συνεργασία. Τα µόρια προσκόλλησης, ανάλογα µε τη δοµή τους κατατάσσονται σε 

διάφορες οικογένειες, όπως: υπερ-οικογένεια ανοσοσφαιρινών (immunoglobulin 

superfamily), οικογένεια ιντεγκρινών (integrins), οικογένεια σελεκτινών (selectins), 

οικογένεια σιαλοβλεννινών (sialomycins) και οικογένεια καντχερινών (cadherins) [81].  

Στις θέσεις βλάβης του ενδοθηλίου, τα κύτταρα (πολυµορφοπύρηνα 

ουδετερόφιλα, µονοκύτταρα και λεµφοκύτταρα) µπορούν να προσκολλώνται µε τη 

βοήθεια των µορίων προσκόλλησης. Η προσκόλληση αυτή των κυττάρων µεταξύ τους 

(µονοκύτταρα, λεµφοκύτταρα και ενδοθήλιο) παριστάνει µία ειδικού τύπου 

αλληλεπίδραση µεταξύ υποδοχέα-συνδέτη (receptor-ligand), κριτική για την 

προσκόλληση των κυττάρων πάνω στο ενδοθήλιο. Ο τύπος αυτός αλληλεπίδρασης 

ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά σε µελέτη ασθενούς µε σύνδροµο έλλειψης 

προσκόλλησης των λευκοκυττάρων. Τα άτοµα εµφανίζουν µειωµένη, ή απουσιάζει η 

επιφανειακή έκφραση των ετεροδιµερών CD11/CD18 πάνω στα φαγοκύτταρα, µε 

αποτέλεσµα την µετανάστευση τους σε περίπτωση διέγερσης, λόγω της ανικανότητάς 

τους να προσκολλώνται στο ενδοθήλιο. Κλινικά δεν σχηµατίζεται πύο στις θέσεις 

βακτηριακής λοίµωξης, τα φαγοκύτταρα δεν µεταναστεύουν στα δερµατικά 

“παράθυρα” και τα άτοµα υποφέρουν από υποτροπιάζουσες λοιµώξεις [82].  
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Τα µονοκύτταρα περιέχουν CD11b υποδοχείς που ενώνονται µε το µόριο 

προσκόλλησης ICAM-1 (συνδέτης) που βρίσκεται πάνω στα ενδοθηλιακά κύτταρα. 

Οµοίως, τα ενδοθηλιακά κύτταρα διαθέτουν και άλλο µόριο γλυκοπρωτεΐνης στην 

κυτταρική τους επιφάνεια που ονοµάζεται ELAM-1 και το οποίο ενώνεται µε ένα, 

ακόµη µη αναγνωρισθέντα, υποδοχέα των µονοκυττάρων. Τέλος, υπάρχει και τρίτο 

σύστηµα στο οποίο µία άλλη γλυκοπρωτεΐνη της κυτταρικής επιφάνειας, που 

ονοµάζεται VLA-4 ενώνεται µε το VCAM-1 των ενδοθηλιακών κυττάρων (Εικόνα 2.5). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υποδοχείς και οι συνδέτες υπερ-ρυθµίζονται 

καθώς ενεργοποιούνται τα µονοκύτταρα και λεµφοκύτταρα ή τα ενδοθηλιακά κύτταρα. 

Σήµερα, ένας αριθµός από αυτά έχουν κλωνοποιηθεί και εκφραστεί µε αποτέλεσµα να 

διατίθενται µονοκλωνικά αντισώµατα χρησιµοποιούµενα στην αναστολή της 

προσκόλλησης των διαφόρων κυττάρων στους ανάλογους υποδοχείς. Όταν τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα διεγερθούν, π.χ. µε την παρουσία κυτταροκινών (TNF-a ή Il-1), 

παρατηρείται υπερέκφραση των υποδοχέων τους. Πρόσφατα δεδοµένα δείχνουν ότι ο 

συνδέτης VLA-4 της κυτταρικής επιφάνειας των λεµφοκυττάρων αναγνωρίζει τον 

VCAM-1 στην κυτταρική επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων, όταν αυτά 

διεγερθούν από τις κυτταροκίνες. Τα µονοκύτταρα µπορεί επίσης να εκφράσουν VLA-

4. Γενικά λοιπόν, η παρουσία µιας σειράς µορίων τύπου συνδέτης-υποδοχέας πάνω στα 

µονοκύτταρα ή λεµφοκύτταρα και στα ενδοθηλιακά κύτταρα διευκολύνει την 

αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των κυττάρων και του ενδοθηλίου, µία διεργασία που 

είναι κριτική στην ανάπτυξη της πρώτης φάσης δηµιουργίας βλαβών αθηρωµάτωσης. 

Στις θέσεις έκφρασης των µορίων προσκόλλησης παρατηρείται αυξηµένη 

προσκόλληση των κυττάρων στο ενδοθηλιακό τοίχωµα και στη συνέχεια η έκκριση 

χηµειοτακτικών ουσιών, όπως της λευκοτριένης Β4 ή ο σχηµατισµός του 
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συµπληρώµατος, βοηθούν στην είσοδο των λευκοκυττάρων στον υπενδοθηλιάκο χώρο 

(Εικόνα 1.2) [83].  

 

 

 

 

Εικόνα 2.5 
Σχηµατική απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των λευκοκυττάρων και 
ενδοθηλιακών κυττάρων κατά την διάρκεια των αρχικών διαδικασιών δηµιουργίας 
αθηρωσκληρωτικών βλαβών και ο ρόλος των µορίων πρόσδεσης στην εξέλιξη της 
νόσου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ 

 

3.1 Ο ρόλος των αυξητικών παραγόντων VEGF-A, bFGF και TGF-β1 

στην εξέλιξη και δηµιουργία της στεφανιαίας νόσου. 

Η σχέση των καρδιαγγειακών νοσηµάτων µε επιβαρυντικούς παράγοντες όπως 

το κάπνισµα, η υπέρταση, η υπερχοληστερολαιµία, ο διαβήτης και το οικογενειακό 

ιστορικό, είναι ιδιαίτερα τεκµηριωµένη [84].  

Παρόλα αυτά, µένουν ακόµη να εντοπιστούν οι κρίσιµες µοριακές και 

κυτταρικές αλληλοεπιδράσεις που οδηγούν στην εξέλιξη, την ανάπτυξη και την ρήξη 

των αθηρωµατικών πλακών. Πιστεύεται ότι τα προερχόµενα από µονοκύτταρα, 

ενεργοποιηµένα µακροφάγα διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην εγκατάσταση και 

την εξέλιξη του αθηρώµατος. Η φάση διαφοροποίησης των µακροφάγων, συνδέεται 

άµεσα µε τον µεταβολισµό των λιποπρωτεϊνών και της χοληστερόλης από τα 

µακροφάγα και κατά συνέπεια µε τον σχηµατισµό αφρωδών κυττάρων (foam cells) 

[85]. Η ανάπτυξη της αθηρωµάτωσης συνδέεται µε την συσσώρευση µακροφάγων, την 

αλλαγή της λειτουργίας των ενδοθηλιακών κυττάρων, την φαινοτυπική προσαρµογή 

των λείων µυϊκών κυττάρων, και την επαναγγείωση του ιστού της πλάκας [2, 86].  

Ένα δευτερεύον συµβάν της αθηρωσκλήρυνσης, που επίσης εµπλέκονται τα 

µακροφάγα, είναι η ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας, υπό την επίδραση υποξικού 

στρες [87]. Η αγγειογένεση είναι ωφέλιµη για ασθενείς που έχουν προσβληθεί από 

στεφανιαία νόσο, όπου η στένωση ή η απόφραξη προκαλούν επαναλαµβανόµενη ή 

χρόνια ισχαιµία του µυοκαρδίου [88]. Μετά από την απόφραξη µιας µεγάλης αρτηρίας, 

 
45



το ισχαιµικό στρες προκαλεί την ενεργοποίηση των παρακείµενων αρτηριδίων. Τα 

ενδοθηλιακά τους κύτταρα υπερ-εκφράζουν και παράγουν παράγοντες πρόσφυσης [89] 

µε αποτέλεσµα την µετανάστευση των µονοκυττάρων στο αγγειακό τοίχωµα του 

αναπτυσσόµενου παράπλευρου αγγείου. Το προτεινόµενο µοντέλο [90] υποστηρίζει ότι 

τα διηθούντα µονοκύτταρα/µακροφάγα παράγουν τον Αγγειακό Ενδοθηλιακό Αυξητικό 

Παράγοντα (Vascular Endothelial Growth Factor-Α: VEGF-Α), τον βασικό Αυξητικό 

Παράγοντα των Ινοβλαστών (basic Fibroblast Growth Factor: bFGF) και άλλους 

παράγοντες, οι οποίοι ασκούν την δράση τους στο ενδοθήλιο και στα λεία µυϊκά 

κύτταρα συντελώντας, κατά αυτόν τον τρόπο, στην µεγαλύτερη παραγωγή του VEGF-

Α. Επιπλέον η µετανάστευση των µονοκυττάρων διευκολύνεται από την έκκριση 

αρκετών αυξητικών παραγόντων όπως του VEGF-Α του bFGF και της Χηµειοτακτικής 

Πρωτεΐνης των Μονοκυττάρων (Monocyte Chemo-attractant Protein 1: MCP-1). Έχει 

αποδειχτεί ότι η αγγειογένεση διαφέρει από άτοµο σε άτοµο [91] και ότι είναι 

ελλειµµατική σε διαβητικούς ασθενείς όπου η µεταναστευτική απάντηση των 

µονοκυττάρων στον VEGF-A είναι αµβλυµµένη [92].  

Οι τροποποιηµένες χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες, οι προ-φλεγµονώδεις 

κυτταροκίνες και οι χηµειοτακτικοί παράγοντες είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την 

διαφοροποίηση και την µετανάστευση των µακροφάγων, παίζοντας κατά συνέπεια ρόλο 

στην αθηρωγένεση [2] και στην νέο-αγγειογένεση [90]. Τα µακροφάγα µπορούν να 

παράγουν VEGF-Α ως απάντηση στην υποξία, TGF-β1, αγγειοτασίνη-ΙΙ, bFGF, και 

ιντερλευκίνη–1 [93, 94]. ∆ιαπιστώθηκε ότι αυτοί οι παράγοντες εκφράζονται και σε 

αθηρωσκληρωτικές βλάβες.  

Στους ασθενείς µε στεφανιαία νόσο χορηγούνται συγκεκριµένα φάρµακα, και 

µεταξύ των σκευασµάτων αυτών συµπεριλαµβάνονται και οι στατίνες. Η αναστολή της 
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αναγωγάσης HMG-CoA από τις στατίνες, ως καθιερωµένα φάρµακα για την 

αντιµετώπιση της υπερχοληστερολαιµίας [95] συνδυάστηκε µε θετικές επιπτώσεις σε 

ότι αφορά την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της στεφανιαίας νόσου σε 

ανθρώπους και πειραµατόζωα [96, 97]. Αναφέρθηκε ότι οι στατίνες επηρεάζουν τον 

επιφανειακό φαινότυπο των περιφερικών λεµφοκυττάρων [98].  

Πιστεύεται ότι η αθηρωγένεση είναι µια συστηµατική φλεγµονώδης αντίδραση. 

Κατά συνέπεια, θα µπορούσαν να επηρεαστούν όλα τα περιφερικά λεµφοκύτταρα και 

µονοκύτταρα. Μολονότι ο VEGF-Α, ο bFGF, και ο TGF-b1 εµπλέκονται στον 

µηχανισµό αθηρωγένεσης καθώς και στην ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας, δεν 

έχει γίνει ακόµη µια λεπτοµερής ανάλυση της σταθερής έκφρασης των επιπέδων του 

mRNA αυτών των παραγόντων σε µεµονωµένα περιφερικά µονοκύτταρα και 

λεµφοκύτταρα σε ασθενείς που πάσχουν από στεφανιαία νόσο.  

Ο VEGF-A είναι µία γλυκοπρωτεΐνη 45 kDa που παρουσιάζεται µε 5 

διαφορετικές ισοµορφές (VEGF121, VEGF145, VEGF165, VEGF181 και VEGF206) 

προερχόµενες όλες από το ίδιο γονίδιο, που ακολουθούν όµως εναλλακτική συρραφή 

εξωνίων (alternative exon splicing) [93]. Το γονίδιο του συγκεκριµένου παράγοντα στο 

ανθρώπινο γονιδίωµα, εδράζεται στο χρωµόσωµα 6p21.3, και αποτελείται από οκτώ 

εξώνια (exons), διαχωριζόµενα από επτά εσώνια (introns). Το αναγνωστικό πλαίσιο του 

γονιδίου αυτού εξαπλώνεται σε µία περιοχή 14 χιλιάδων βάσεων (14 kb) περίπου [99-

101]. ∆ύο είναι οι βασικοί υποδοχείς του, o Flt-1 (VEGFR-1) και ο Flk-1 (VEGFR-2) 

και οι δύο µε θέσεις φωσφορυλίωσης της τυροσίνης από ειδικές κινάσες τυροσίνης 

[102, 103].  

Ο πολλαπλασιασµός των ECs έχει δειχτεί ότι συνδέεται στενά µε την έκφραση 

του VEGF-A, ο οποίος επηρεάζει την ενδοθηλιακή διαπερατότητα µέσο 
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αλληλεπίδρασής µε τον Flk-1 υποδοχέα των µακροφάγων, ECs και VSMCs. Επίσης, ο 

παράγοντας αυτός συνδέεται µε την ρύθµιση της αθηρωµάτωσης και της θρόµβωσης 

[104]. Επιπροσθέτως, ο VEGF υποδοχέας Flt-1 (VEGFR-1) έχει δειχτεί ότι εκφράζεται 

στα ανθρώπινα µονοκύτταρα προκαλώντας χηµειοτακτική απάντηση των κυττάρων 

αυτών [105, 106]. Αρκετοί είναι οι παράγοντες που ρυθµίζουν την έκφραση του mRNA 

τουVEGF-A. Έχει δειχτεί, σε in vitro και in vivo πειράµατα, ότι το οξυγόνο είναι ένας 

παράγοντας κλειδί για την γονιδιακή του έκφραση. Χαµηλά επίπεδα οξυγόνου σε 

κυτταροκαλλιέργειες έχουν ως αποτέλεσµα την υπερ-έκφραση του VEGF-A [107, 108]. 

Επίσης, σε αρουραίους, µε ισχαιµικά επεισόδια, προκαλούµενα από την απόφραξη του 

πρόσθιου κατιόντα, παρατηρήθηκαν αυξηµένα επίπεδα έκφρασης mRNA και πρωτεΐνης 

για τον VEGF-A στο µυοκάρδιό τους [109, 110]. Ένας µεγάλος αριθµός κυτταροκινών 

(ιντερλευκίνη 1 και 6) [111, 112], ορµονών (ACTH, thyroid-stimulating hormone) [113, 

114] και αυξητικών παραγόντων (EGF, TGF-β) [115-117] παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στην ρύθµιση της έκφρασής του.  

Ο bFGF είναι µία πρωτεΐνη που παρουσιάζεται µε αρκετές ισοµορφές. Ο 

παράγοντας αυτός ανήκει σε µία µεγάλη οικογένεια FGF πρωτεϊνών και έχει δειχτεί ότι 

παίζει σηµαντικό ρόλο σε αρκετές βιολογικές λειτουργίες, όπως κυτταρική αύξηση, 

πολλαπλασιασµός και διαφοροποίηση [118] καθώς επίσης αναδιαµόρφωση του ιστού 

[119]. Το γονίδιο του bFGF εδράζεται στο χρωµόσωµα 4 q26-q27 του ανθρωπίνου 

γονιδιώµατος, και αποτελείται από τρία εξώνια διαχωριζόµενα από δύο εσώνια. Το 

αναγνωστικό πλαίσιο του γονιδίου αυτού εξαπλώνεται σε µία περιοχή 36 kb [120]. Τα 

τελευταία χρόνια έχουν αναγνωριστεί πέντε ισοµορφές του bFGF. Οι ισοµορφές αυτές 

εντοπίζονται σε διαφορετικές περιοχές του κυττάρου και παρουσιάζουν διαφορετικές 

βιολογικές δραστηριότητες. Το mRNA του bFGF περιέχει πολλαπλά σηµεία έναρξης 
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της µετάφρασης (multiple translational start sites), συµπεριλαµβανοµένου ενός 

κλασικού AUG κωδικονίου έναρξης, και τεσσάρων CUG κωδικονίων. Τα τέσσερα 

αυτά κωδικόνια εντοπίζονται στο 5’ άκρο του bFGF mRNA, πάνω από το κλασικό 

κωδικόνιο έναρξης. [121-123]. Η έναρξη της µετάφρασης του mRNA από το AUG 

κωδικόνιο έχει ως αποτέλεσµα την σύνθεση ενός πεπτιδίου 155 αµινοξέων και 

µοριακού βάρους 18 kDa. Αντιθέτως, η έναρξη από τα τέσσερα CUG κωδικόνια έχει ως 

αποτέλεσµα την σύνθεση τεσσάρων πεπτιδίων µοριακού βάρους 22, 22,5, 24 και 34 

kDa αντίστοιχα, των HMW ισοµορφών. Οι HMW bFGF ισοµορφές περιέχουν µία 

περιοχή που τους επιτρέπει να είναι αναγνωρίσιµες από την πυρηνική µεµβράνη για την 

µεταφορά τους στον πυρήνα. του κυττάρου, ενώ αντίθετα, η 18 kDa bFGF ισοµορφή 

παραµένει στο κυτταρόπλασµα και µπορεί να µεταφερθεί εξωτερικά του κυττάρου 

όπου και προσδένεται µε τον αντίστοιχο FGF υποδοχέα της στην κυτταρική 

µεµβράνη[124, 125] (Εικόνα 3.1). 

Ο 18 kDa bFGF αλληλεπιδρά µε ειδικούς υποδοχείς της κυτταρικής µεµβράνης. 

Τέσσερις είναι οι βασικοί υποδοχείς του παράγοντα αυτού: ο FGFR1 (flg), ο FGFR2 

(bek), ο FGFR3, και ο FGFR4 [126, 127]. Και οι τέσσερις υποδοχείς παρουσιάζουν 

τρεις περιοχές µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Την κυτταροπλασµατική περιοχή, µε 

σηµεία φωσφορυλίωσης της τυροσίνης από ειδικές κινάσες, την διαµεµβρανική περιοχή 

και την εξωκυτταρική περιοχή όπου προσδένονται οι συνδέτες σε αυτούς τους 

υποδοχείς.  

Η ικανότητα του bFGF να ρυθµίζει την ανάπτυξη και λειτουργία των αγγειακών 

κυττάρων όπως ενδοθηλιακών και λείων µυϊκών κυττάρων, επεξηγεί την εµπλοκή 

αυτού του παράγοντα στην αγγειογένεση (δηµιουργία νέων αιµοφόρων αγγείων) και 

στην παθογένεση αγγειακών νοσηµάτων όπως είναι η αθηρωσκλήρυνση. Είναι γενικός 
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αποδεκτό ότι η δράση του bFGF στον υποδοχέα του, ενεργοποιεί την ενδογενή του 

ιδιότητα, κινάσης της τυροσίνης [128].  

Ο TGF-β1 είναι ένας οµοδιµερής αυξητικός παράγοντας 25kD, εκκρινόµενος 

από πολλούς τύπους κυττάρων συµπεριλαµβανοµένων, µακροφάγων, λεµφοκυττάρων, 

λείων µυϊκών κυττάρων και αιµοπεταλίων [129]. Το γονίδιο του παράγοντα αυτού 

αποτελείται από 7 εξώνια, διαχωριζόµενα από 6 εσώνια. Το αναγνωστικό πλαίσιο του 

γονιδίου αυτού εξαπλώνεται σε µία περιοχή 100 kb [130]. Η µεταγραφή και η 

πρωτεϊνική σύνθεση του TGF-β1 παρουσιάζεται στην εικόνα 3.2. Ο TGF-β1 είναι µία 

καλά αναγνωρισµένη αντι-φλεγµονώδης κυτταροκίνη και έχει βρεθεί ότι εκφράζεται σε 

αθηρωµατικές πλάκες (ανθρώπων και ποντικών) υποδηλώνοντας τον ισχυρό αντι-

αθηρωγενετικό ρόλο της [131-133]. Αυτός παράγεται σε ανενεργό µορφή και 

ενεργοποιείται από την πλασµίνη [129], που µε την σειρά της παράγεται από το 

πλασµινογόνο µε την δράση του ιστικού ενεργοποιητή του πλασµινογόνου (tissue 

plasminogen activator). Η παραγωγή της πλασµίνης αναστέλλεται από την 

ανταγωνιστική δράση της λιποπρωτεΐνης (a) και του ενεργοποιητή του αναστολέα 

τύπου 1 του πλασµινογόνου (plasminogen activator inhibitor 1). Ως εκ τούτου, τα µόρια 

αυτά επάγουν τον πολλαπλασιασµό των λείων µυϊκών κυττάρων, µετά από καταστολή 

του, προκληθήσα από την ενεργό µορφή του TGF-β [134, 135]. 

Ο TGF-β1 προσδένεται µε τον υποδοχέα του στην κυτταρική µεµβράνη του 

κυττάρου “στόχο”. Ο υποδοχέας αυτός είναι µία οµοτετραµερή πρωτεΐνη αποτελούµενη 

από δύο πεπτίδια τύπου II (µοριακό βάρος 75-85 kDa) που προσδένονται µε τον 

συνδέτη και από δύο πεπτίδια τύπου Ι (µοριακό βάρος 50-60 kDa) τα οποία είναι 

υπεύθυνα για την µεταφορά του σήµατος µέσα στο κύτταρο. Ο υποδοχέας αυτός έχει 

την ενζυµατική ιδιότητα κινάσης σερίνης-θρεονίνης [136, 139]. Άπαξ και το σήµα 
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περάσει στο κύτταρο ενεργοποιείται το βιοχηµικό µονοπάτι των Smads πεπτιδίων µε 

τελικό αποτέλεσµα την γονιδιακή ρύθµιση διαµέσου µεταγραφικών παραγόντων όπως 

ο TF [140, 141] (Εικόνα 3.3). 

3.1.1 Στόχος της παρούσας µελέτης. 

Στόχος του πρώτου σκέλους αυτής της µελέτης ήταν να ελεγχθεί κατά πόσον τα 

επίπεδα έκφρασης του VEGF-A, του TGF-β1 και του bFGF στα περιφερικά 

λεµφοκύτταρα και µονοκύτταρα έχουν κάποια σχέση µε την στεφανιαία νόσο. 

Ελέγξαµε επίσης την επίπτωση κλινικών παραµέτρων που έχουν σχέση µε την 

στεφανιαία νόσο (διαβήτης, τύπος µυοκαρδιακών ισχαιµικών επεισοδίων), στην 

παραπάνω σχέση. Η στρατηγική µας συµπεριλάµβανε την διερεύνηση των επιπέδων 

έκφρασης του VEGF-Α, του TGF-β1 και του bFGF σε αποµονωµένα µονοκύτταρα και 

λεµφοκύτταρα περιφερικού αίµατος σε ασθενείς µε στεφανιαία νόσο και σε 

φυσιολογικούς δότες. Παρατηρήσαµε µια σηµαντική αύξηση του VEGF-Α και του 

bFGF αλλά όχι του TGF-β1 στην περίπτωση ασθενών µε στεφανιαία νόσο και σταθερή 

στηθάγχη, µία αύξηση που είναι ακόµη πιο έντονη στους διαβητικούς. Εκτός από αυτό, 

αποδείξαµε εργαστηριακά, σε ένα µοντέλο κυτταρικής καλλιέργειας ότι η βραχυχρόνια 

υπεργλυκαιµία δεν αυξάνει τα επίπεδα των VEGF-Α και bFGF σε µονοκύτταρα από 

υγιείς δότες. Τέλος δεν παρατηρήθηκαν µεταβολές στην έκφραση των ανωτέρω 

παραγόντων µετά την ενεργοποίηση των κυττάρων µε στατίνη. 

Η εµπλοκή αυτών των αυξητικών παραγόντων στην αθηρωγένεση είναι είδη 

εξακριβωµένη. Γνωρίζουµε όµως λίγα στοιχεία για την εµπλοκή τους στους διάφορους 

τύπους αθηρωµατικών βλαβών στα ανθρώπινα στεφανιαία αγγεία. Στο δεύτερο σκέλος 

της παρούσας µελέτης διερευνήθηκε η έκφραση και σύνθεση των αγγειογενετικών 

παραγόντων VEGF-A και bFGF και του αντι-φλεγµονώδη παράγοντα TGF-β1 σε 
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ανθρώπινα προσβεβληµένα στεφανιαία αγγεία. Εκτιµήσαµε την δυνατή συσχέτιση 

αυτών των παραγόντων µε την αθηρωγένεση και την πορεία της εξέλιξης διαφόρων 

τύπων αθηρωσκλήρυνσης σε ανθρώπινα στεφανιαία αγγεία. 

 

 

Εικόνα 3.1.  
Κυτταρική κυκλοφορία των bFGF ισοµορφών, bFGF 18 kDa και HMW. Η µετάφραση 
του bFGF mRNA οδηγεί στην παραγωγή πολλαπλών ισοµορφών, διαµέσου του 
µηχανισµού των εναλλακτικών κωδικονίων έναρξης (alternative start codons). Στην 
εικόνα υποδεικνύονται σχηµατικά οι θέσεις αυτών των κωδικονίων έναρξης στο bFGF 
mRNA. Οι HMW bFGF ισοµορφές περιέχουν µία περιοχή (NLS) που τους επιτρέπει να 
είναι αναγνωρίσιµες από την πυρηνική µεµβράνη για την µεταφορά τους στον 
κυτταρικό πυρήνα. Αντίθετα, η 18 kDa bFGF ισοµορφή παραµένει στο κυτταρόπλασµα 
και µπορεί να µεταφερθεί εξωτερικά του κυττάρου όπου και προσδένεται µε τον 
αντίστοιχο FGF υποδοχέα της στην κυτταρική µεµβράνη. Αµέσως µετά την πρόσδεση, 
το πρωτεϊνικό σύµπλεγµα ενδοκυτταρώνεται µε έναν µηχανισµό “υποδοχέα-
εξαρτώµενο” και µεταφέρεται στον πυρήνα. Οι πυρηνικές ισοµορφές του bFGF 
(HMW) και η κυτταροπλασµατική ισοµορφή (η18 kDa bFGF) διαφέρουν ως προς την 
κυτταρική τους δράση στις βιολογικές απαντήσεις.  
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Εικόνα 3.2 
Μεταγραφή, πρωτεϊνική σύνθεση και έκκριση του TGF-β1. 
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Εικόνα 3.3 
Το βιοχηµικό µονοπάτι µεταφοράς σήµατος στον κυτταρικό πυρήνα, TGF-β1/TGF-β 
υποδοχέας/Smads/µεταγραφικός παράγοντας TF (Transcription Factor), για την 
γονιδιακή ρύθµιση. Στην εικόνα µπορούµε να παρατηρήσουµε αρκετούς 
συνενεργοποιητές που διευκολύνουν την σωστή και δυνατή πρόσδεση του TF στο 
επιθυµητό σηµείο του DNA, όπως το πρωτεϊνικό σύµπλοκο CBP/p300/MH1/MH2 και 
τον βοηθητικό παράγοντα MSG1.  
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3.2 Εξέταση για την πιθανή εµπλοκή, δύο νέων αυξητικών 

παραγόντων, της Heregulin και του CYR61, στην δηµιουργία της 

νόσου, σε διαφορετικού τύπου ανθρωπίνων στεφανιαίων 

αθηρωσκληρωτικών βλαβών.  

Οι αθηρωσκληρωτικές βλάβες συνίστανται από διάφορους κυτταρικούς τύπους, 

όπως ενδοθηλιακά κύτταρα, µονοκύτταρα/µακροφάγα και αγγειακά λεία µυϊκά 

κύτταρα. Οι παράγοντες φλεγµονής που εκκρίνονται από τα ενεργοποιηµένα κύτταρα 

του ανοσοποιητικού συστήµατος ή από τα “τραυµατισµένα” ενδοθηλιακά κύτταρα, 

συµβάλουν στην εδραίωση και εξέλιξη της αθηρωµατικής πλάκας. Ένα ευρύ σύνολο 

αρνητικών παραµέτρων όπως η υπερχοληστερολαιµία, το κάπνισµα, ο σακχαρώδης 

διαβήτης, η υπέρταση και µικροβιακοί παράγοντες εµπλέκονται στην παθογένεια της 

νόσου προκαλώντας ενδοθηλιακή δυσλειτουργία [142]. Κατά την πορεία της 

αθηρωσκλήρυνσης τα “τραυµατισµένα” ενδοθηλιακά κύτταρα προκαλούν την 

συνάθροιση των µονοκυττάρων/µακροφάγων από το περιφερικό αίµα στον 

υπενδοθηλιακό χώρο (intima). Στα ποιο προχωρηµένα στάδια της νόσου παρατηρείται 

µετανάστευση VSMCs και ινοβλαστών, µε αποτέλεσµα παθολογικές και µορφολογικές 

αλλαγές στην intima του αγγείου [84]. Ένας µεγάλος αριθµός κυτταροκινών, αγγειακών 

αυξητικών παραγόντων και οι υποδοχείς τους εκφράζονται από τα ενεργοποιηµένα 

κύτταρα, επηρεάζοντας την συνάθροιση, µετανάστευση και πολλαπλασιασµό των 

φλεγµονωδών κυττάρων στην intima του “τραυµατισµένου” αγγειακού τοιχώµατος [2]. 

Η Heregulin (HRG) ανήκει σε µία οµάδα αυξητικών παραγόντων που είναι οι 

φυσικοί συνδέτες (ligands) των υποδοχέων του επιδερµικού αυξητικού παράγοντα 

(Epidermal Growth Factor: EGF) (HER) και συγκεκριµένα των στελεχών της οµάδας 

αυτών των υποδοχέων, ErbB1=HER1, ErbB2=HER2, ErbB3=HER3 και ErbB4=HER4 
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[143, 144]. Οι υποδοχείς αυτοί, είναι πεπτίδια µοριακού βάρους 170-185 kDa. ∆οµικά 

παρουσιάζουν µία διαµεµβρανική περιοχή, µία εξωκυττάρια περιοχή πλούσια σε 

κυστεΐνες και µία µεγάλη κυτταροπλασµατική περιοχή η οποία περιέχει µεγάλο αριθµό 

τυροσινών όπου είναι και τα σηµεία αυτοφωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης. Υπάρχουν 

τέσσερα διαφορετικά γονίδια για την HRG (HRG1, HRG2, HRG3 και HRG4) καθώς 

και αρκετές πεπτιδικές ισοµορφές οι οποίες παράγονται µετά από εναλλακτική 

συρραφή των εξωνίων (alternate RNA splicing) του mRNA της. Τα τελευταία χρόνια 

έχουν ανακαλυφθεί περισσότερες από 15 ισοµορφές της Heregulin 1, [145]. Όπως όλοι 

οι συνδέτες των Erb B υποδοχέων έτσι και το πεπτίδιο της Heregulin περιέχει µία 

περιοχή 50-60 αµινοξέων που παρουσιάζει υψηλή οµολογία µε τον επιδερµικό 

αυξητικό παράγοντα (EGF). Η περιοχή αυτή προσδίδει στο πεπτίδιο τις ίδιες σχεδόν 

ιδιότητες µε τον EGF [146] και βοηθάει στην πρόσδεση του πεπτιδίου µε το 

ετεροδιµερές των υποδοχέων ErbB2/ErbB4. Επίσης στο αµινοτελικό άκρο όλων των 

ισοµορφών της Heregulin υπάρχει µία περιοχή µε υψηλή οµολογία στις ανοσοσφαιρίνες 

(Ig-like domain) [147].  

Μελέτες που έγιναν σε διαγονιδιακά ποντίκια ελλιπή στην Heregulin έδειξαν ότι 

το βιοχηµικό µονοπάτι HRG/ErbB υποδοχέων, είναι ουσιαστικό για την δηµιουργία και 

την εξέλιξη του νευρικού και του καρδιοαγγειακού συστήµατος κατά την 

εµβρυογένεση [148-150]. 

Στον καρκίνο του µαστού χαµηλές συγκεντρώσεις της HRG προκαλούν 

µιτωγόνα ερεθίσµατα, µολονότι υψηλά επίπεδα του ίδιου παράγοντα προκαλούν 

παρεµπόδιση του πολλαπλασιασµού, κυτταρική διαφοροποίηση και απόπτωση [151-

154]. Η ανθρώπινη κυτταρική σειρά monocytic-like THP-1 και τα ενεργοποιηµένα 

περιφερικά µονοκύτταρα εκφράζουν υψηλά επίπεδα HRG [155]. Η έκφραση της HRG 
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από καρκινικά κύτταρα του µαστού προκαλεί νέο-αγγειογένεση, δια µέσου της 

προώθησης της έκφρασης αγγειογενετικών παραγόντων όπως ο VEGF-Α και ο CYR61.  

Ο CYR61 (Cysteine-rich 61) είναι µέλος των CCN πρωτεϊνών, µία νέα οµάδα 

αγγειογενετικών παραγόντων η οποία αποτελείται από τον Αυξητικό Παράγοντα του 

Συνδετικού Ιστού (Connective Tissue Growth Factor: CTGF), τον NOV 

(Nephroblastoma Overexpressed) και τους WISP-1, -2 και -3 (Wnt-induced secreted 

proteins-1, -2 και -3). Οι πρωτεΐνες αυτές υποκινούν την κυτταρική µίτωση, την 

κυτταρική πρόσδεση, την απόπτωση, την παραγωγή εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας, 

διευκολύνουν την µετανάστευση των µακροφάγων και επάγουν τους µηχανισµούς 

αγγειογένεσης. Στα κύτταρα στόχους αυτών των παραγόντων συµπεριλαµβάνονται οι 

ινοβλάστες, τα επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα, τα µονοκύτταρα/µακροφάγα, τα 

λεία µυϊκά και νευρικά κύτταρα [156]. Ο CYR61 είναι µία εκκρινόµενη πρωτεΐνη η 

οποία προσδένεται στην κυτταρική µεµβράνη και στην εξωκυττάρια θεµέλια ουσία 

[157] υποστηρίζοντας την κυτταρική πρόσδεση και επάγοντας το σήµα πρόσδεσης 

[158-160]. Ο παράγοντας αυτός επάγει την αγγειογένεση διαµέσου των ιντεγκρινών 

(integrins) α6β1 και ανβ3 στα ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα του οµφάλιου λώρου 

(Human Umbilical Vein Endothelial Cells: HUVECs) [161]. Επίσης, δια µέσου της 

ιντεγκρίνης αΜβ3, ο CYR61 επάγει την πρόσδεση και µετανάστευση των περιφερικών 

µονοκυττάρων, υπογραµµίζοντας τον κεντρικό ρόλο του στις παθοφυσιολογικές 

λειτουργίες των µονοκυττάρων/µακροφάγων κατά την διάρκεια φλεγµονής και 

αθηρωσκλήρυνσης [162, 163]. Ο CYR61 έχει βρεθεί ότι υπερ-εκφράζεται σε 

αθηρωµατικές βλάβες στον άνθρωπο αλλά και σε ζωικά µοντέλα [164].  
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3.2.1 Σκοπός του τρίτου σκέλους της µελέτης. 

Ο σκοπός, του τρίτου σκέλους της διδακτορικής µελέτης, ήταν να διερευνηθεί ο 

βαθµός έκφρασης των HRG και CYR61 από τα εµπλεκόµενα στην διαδικασία της 

αθηρωµάτωσης, κύτταρα (µακροφάγα και ενδοθηλιακά). Αναζητήθηκε επίσης η 

παρουσία τους στις αθηρωµατικές βλάβες στεφανιαίων αγγείων. Τέλος, µελετήθηκαν 

τα επίπεδα έκφρασης αυτών των παραγόντων σε διαφορετικούς τύπους βλάβης, ώστε 

να προσδιοριστεί η σηµασία τους στην εδραίωση και πρόοδο της αθηρωσκλήρυνσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o 

ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

4.1 Συλλογή δειγµάτων.  

4.1.1 Ασθενείς. 

Οι ασθενείς συγκεντρώθηκαν τυχαία σε ένα χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών 

µεταξύ αυτών που υποβλήθηκαν σε διαγνωστικό στεφανιογραφικό έλεγχο στο 

Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Κρήτης. Στην µελέτη συµπεριελήφθησαν 

συνολικά 53 ασθενείς. Μια οµάδα 36 ασθενών που υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφικό 

έλεγχο λόγω παρουσίας στηθάγχης, εµφάνισαν στεφανιαία νόσο ενός, δύο ή και τριών 

αγγείων µε στένωση ≥70% κατά την οπτική ανάλυση, και θεωρήθηκαν οµάδα 

προσβεβληµένη από στεφανιαία νόσο. Ένα σύνολο 17 ατόµων που υποβλήθηκαν σε 

στεφανιογραφικό έλεγχο λόγω βαλβιδοπάθειας ή άτυπου συνδρόµου θωρακικού άλγους 

µε αρνητικό ή µη διαγνωστικό test κοπώσεως διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν στένωση και 

θεωρήθηκαν η οµάδα των µαρτύρων (χωρίς στεφανιαία νόσο: noCAD). Από την µελέτη 

αυτή αποκλείστηκαν 4 δείγµατα ασθενών από τα οποία πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση 

περιφερικών µονοκυττάρων/µακροφάγων (1 CDA UA, 2 noCDA και 1CAD SA) και 12 

δείγµατα ασθενών στα οποία πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση περιφερικών 

λεµφοκυττάρων(5 CAD UA, 3 noCAD και 4 CAD SA), επειδή δεν επιτεύχθηκε σωστή 

εκχύλιση και αποµόνωση καλής ποιότητας mRNA. 

Οι ασθενείς και οι µάρτυρες δεν είχαν ενδείξεις αθηρωσκλήρυνσης περιφερικών 

ή εγκεφαλικών αγγείων; όλοι παρουσίασαν φυσιολογικό echodublex των αυχενικών 

αρτηριών, ενώ ο δείκτης πίεσης της ποδοκνηµικής/βραχιόνιας ήταν >0,85. Τα κριτήρια 

αποκλεισµού ήταν:1) ηλικία <18, 2) κλινικά ή εργαστηριακά στοιχεία χρόνιου ή οξέος 

φλεγµονώδους νοσήµατος και 3) παρουσία νεοπλασµατικής νόσου. 

 
59



4.1.2 Κλινικοπαθολογικά στοιχεία ασθενών. 

Οι ορισµοί των κλινικών παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη, 

αναφέρονται παρακάτω. Α. Υπέρταση: συστολική αρτηριακή πίεση ≥140 mm Mg 

και/ή διασταλτική αιµατική πίεση >90 mm Mg. Β. Υπερχοληστερολαιµία: LDL ≥160 

mg/dl για ασθενείς χωρίς κάποιους αγγειακούς επιβαρυντικούς παράγοντες για 

στεφανιαία νόσο, ή LDL ≥130 mg/dl για ασθενείς µε ένα γνωστό επιβαρυντικό 

παράγοντα για στεφανιαία νόσο, ή LDL ≥100 mg/dl για ασθενείς µε εντοπισµένη 

στεφανιαία νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη. Γ. Σακχαρώδης διαβήτης: ∆ύο ξεχωριστές 

τιµές για την γλυκόζη του αίµατος σε κατάσταση νηστείας ≥126 mg/dl ή δύο τυχαίες 

τιµές της γλυκόζης του αίµατος ≥200mg/dl ή παθολογική καµπύλη γλυκόζης. ∆. 

Επίπεδα ουρικού οξέος: ≥7mg/dl. Ε. Ασταθής στηθάγχη: στηθάγχη µε αυξητικές 

τάσεις στην βάση ενός προϋπάρχοντος µοντέλου σταθερής στηθάγχης συνδυαζόµενης 

µε άσκηση, ή στηθάγχης εν ηρεµία, καθώς και µε ελάχιστη άσκηση, ή νεοεµφανιζόµενη 

στηθάγχη που προκαλείται µετά από ελάχιστη προσπάθεια. ΣΤ. Σταθερή στηθάγχη: 

στηθάγχη που παρατηρείται κατά την καταβολή προσπάθειας.  

4.1.3 Συλλογή αίµατος από ασθενείς. 

Από κάθε ασθενή συγκεντρώθηκαν 20 ml περιφερικού αίµατος από την µηριαία 

φλέβα κατόπιν καθετηριασµού και πριν από την έναρξη της αγγειογραφίας. Το αίµα 

τοποθετήθηκε αµέσως σε τέσσερα σωληνάρια πολυπροπυλενίου των 5 ml όπου 

περιείχαν ηπαρίνη και φυλάχτηκε µέσα σε πάγο µέχρι να χρησιµοποιηθεί για την 

αποµόνωση των µονοκυττάρων. Σε όλες τις περιπτώσεις, το αίµα χρησιµοποιήθηκε 

εντός µια ώρας από την στιγµή της αιµοληψίας.  

Η παρούσα µελέτη ενεκρίθη από την επιτροπή θεσµικής δεοντολογίας του 

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης και οι ασθενείς συναίνεσαν αφού 
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προηγουµένως ενηµερώθηκαν, για να πάρουν µέρος στην µελέτη. Η έρευνα είναι 

σύµφωνη µε τις αρχές που αναφέρονται στην ∆ιακήρυξη του Ελσίνκι. 

4.1.4 Συλλογή αίµατος από υγιείς δότες. 

Επιλέξαµε δύο ανεξάρτητους και υγιείς δότες ηλικίας 27 και 23 ετών 

αντίστοιχα, χωρίς ιστορικό αθηρωσκλήρυνσης ή σακχαρώδη διαβήτη για την συλλογή 

40 ml αίµατος και την περαιτέρω αποµόνωση µονοκυττάρων και λεµφοκυττάρων. Τα 

δείγµατα αυτά τα επεξεργαστήκαµε µε τρόπο ταυτόσηµο µε αυτόν που 

χρησιµοποιήσαµε για τους ασθενείς. 

4.1.5 Συλλογή νεκροτοµικού υλικού. 

Η συλλογή των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2002 έως τον 

∆εκέµβριο του 2003 στο Γενικό Νεκροτοµείο µε έδρα το Ιατροδικαστικό τµήµα της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είκοσι έξη φρέσκα δείγµατα 

στεφανιαίων αρτηριών, προερχόµενα από 8 διαφορετικά πτώµατα (6 άντρες, 2 

γυναίκες) ηλικίας από 41 έως 81 ετών, εξαιρέθηκαν κατά την ιατροδικαστική αυτοψία, 

εντός οκτάωρου από την ώρα κατάληξης. Όλα τα δείγµατα αµέσως χωρίστηκαν σε δύο 

µέρη. Το ένα εκ των δύο βυθίστηκε σε διάλυµα 10% παραφορµαλδεΰδης για περαιτέρω 

ιστοπαθολογική και ανοσοϊστοχηµική µελέτη. Το δεύτερο µέρος από όλα τα δείγµατα 

φυλάχτηκε σε –70οC για RNA ανάλυση µε την µέθοδο της RT-PCR. 

Η παρούσα µελέτη ενεκρίθη από την επιτροπή θεσµικής δεοντολογίας του 

τµήµατος. Η έρευνα είναι σύµφωνη µε τις αρχές που αναφέρονται στην ∆ιακήρυξη του 

Ελσίνκι.  
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4.2 Κύτταρα και κυτταροκαλλιέργειες.  

4.2.1 ∆ιαχωρισµός λεµφοκυττάρων σε Φικόλη (Ficol)∗. 

Τα 20 ml του αίµατος από κάθε δήγµα (ασθενών και υγιών δοτών) 

τοποθετήθηκαν µε προσοχή στην επιφάνια 30 ml ειδικού πολυσακχαρίτη µε 

διαβαθµισµένη πυκνότητα (Ficoll. Histopaque-1077: Sigma), µέσα σε σωλήνα 

φυγοκέντρησης, πολυπροπυλενίου των 50 ml. Οι σωλήνες φυγοκεντρήθηκαν στις 1800 

στροφές για 30 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. Η µέση φάση (buffy coat) που 

περιείχε τα µονοκύτταρα αποµονώθηκε και τοποθετήθηκε σε έναν καινούργιο σωλήνα 

φυγοκέντρησης των 50 ml. Ο αριθµός των κυττάρων µετά την αποµόνωση ανήλθε κατά 

µέσον όρο στα 106κύτταρα/ml αίµατος. Τα αποµονωθέντα µονοπύρηνα εκπλύθηκαν 

δύο φορές µε αποστειρωµένο φωσφορικό αλατούχο διάλυµα (Phosphate Buffered 

Saline: PBS). Τα κύτταρα τοποθετήθηκαν αµέσως σε θρεπτικό µέσον RPMI1640 

(Sigma) µέσα σε πλαστικά δοχεία κυτταροκαλλιέργειας των 25 cm2 (Costar) και 

επωάστηκαν σε κλίβανο επώασης (Forma) στους 37οC µε 5% CO2, για µία ώρα, για να 

επιτραπεί η πρόσφυση των µονοκυττάρων στην πλαστική επιφάνια του δοχείου. Τα 

κύτταρα που δεν προσφύθηκαν, αποµακρύνθηκαν µε διπλή έκπλυση µε PBS. Η 

αξιολόγηση της καθαρότητας του σκευάσµατος των µονοκυττάρων έγινε µε αντίσωµα 

anti-CD14 µετά από ανάλυση σε κυτταροµετρητή ροής (FACS.FACSCalibur, Beckton 

Dickinson) και έδειξε καθαρότητα της τάξης του 95%. Το κλάσµα των λεµφοκυττάρων 

που αναφέρεται στην µελέτη, αντιπροσώπευε το µη προσφυηθέν κλάσµα του 

καθαρισµένου περιφερειακού σκευάσµατος λευκοκυττάρων. Το κλάσµα των 

λευκοκυττάρων, περιείχε ένα πολύ χαµηλό επίπεδο κοκκιοκυττάρων (<1%) και 

µακροφάγων (<1%). Η βιωσιµότητα του πληθυσµού µας µετά από την διαδικασία 

καθαρισµού, υπερέβαινε το 99% όπως ορίζεται από τον αποκλεισµό του µε trypan blue.  
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∗Μέθοδος. 

Τα λεµφοκύτταρα αποµονώνονται από το πλήρες αίµα µε την χρήση ενός 

φράγµατος πυκνότητας. Από το πλήρες αίµα αφαιρείται το ινώδες µε ανακίνηση 

παρουσία υάλινων σφαιριδίων, το δε σχηµατιζόµενο πήκτωµα αποµακρύνεται. Το αίµα 

αραιώνεται τότε µε υλικό ιστοκαλλιέργειας και επιστοιβάζεται προσεκτικά στην 

επιφάνεια κατάλληλης ποσότητας φικόλης, η οποία ευρίσκεται µέσα σε δοκιµαστικό 

σωλήνα. Η φικόλη έχει µεγαλύτερη πυκνότητα από εκείνη των λεµφοκυττάρων, αλλά 

µικρότερη από αυτή των ερυθροκυττάρων και κοκκιοκυττάρων (π.χ. ουδετερόφιλων). 

Μετά από φυγοκέντρηση, τα ερυθροκύτταρα και τα πολυµορφοπύρηνα ουδετερόφιλα 

(PMNs) διέρχονται διαµέσου της φικόλης για να σχηµατίσουν ίζηµα στον πυθµένα του 

σωληνάριου, ενώ τα λεµφοκύτταρα “κατακαθίζουν” στην µεσοστιβάδα του 

καλλιεργητικού µέσου και της φικόλης. Το παρασκεύασµα των λεµφοκυττάρων µπορεί 

να απαλλαγεί περαιτέρω από τα µακροφάγα και τα υπόλοιπα PMNs µε την προσθήκη 

ρινισµάτων σιδήρου. Τα ρινίσµατα προσλαµβάνονται από τα φαγοκύτταρα, τα οποία 

µπορούν τότε να αποµακρυνθούν µε έναν ισχυρό µαγνήτη. Τα µακροφάγα µπορούν να 

αποµακρυνθούν αφήνοντας το εναιώρηµα των κυττάρων να καθιζήσει σε πλαστικό 

τρυβλίο. Τα µακροφάγα προσκολλώνται στο πλαστικό, ενώ τα λεµφοκύτταρα µπορούν 

να αποµακρυνθούν µε πλύσιµο. 

4.2.2 Κυτταροκαλλιέργεια ανθρώπινων µονοκυττάρων/µακροφάγων. 

Η ανάλυση της επίπτωσης της γλυκόζης, της στατίνης (Fluvastatin) και του 

Salmonella enteritidys-derived lipopolysaccharide (LPS) (Sigma), στην κινητική της 

έκφρασης του mRNA έγινε σύµφωνα µε τον τρόπο που περιγράφεται σε παλαιότερη 

µελέτη. Λόγω της ανάγκης για ένα µεγάλο αριθµό κυττάρων για την κινητική ανάλυση, 

χρησιµοποιήσαµε buffy coats από υγιείς δότες. Εν συντοµία, κεκαθαρµένα κύτταρα µε 
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Ficoll επωάστηκαν σε πλαστικά δοχεία κυτταροκαλλιέργειας (Costar) σε συγκέντρωση 

2x106 κύτταρα/ml σε RPMI1640 ως θρεπτικό µέσο και για µία ώρα, σε επωαστήρα 

CO2. Τα µη προσφυηθέντα κύτταρα, αποµακρύνθηκαν µε διπλή έκπλυση µε PBS και 

στην συνέχεια προστέθηκε φρέσκο θρεπτικό υλικό RPMI1640 που περιείχε 5% 

ανθρωπίνου ορού (human serum). Fluvastatin (1 µΜ), ή γλυκόζη (6mg/ml), ή 

LPS(10µg/ml) προστέθηκαν στην κυτταροκαλλιέργεια, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό της 

µελέτης. Σε κατάλληλες χρονικές στιγµές (30 min, 1h, 2h,4h,24h και 48h) τα κύτταρα 

αποµονώθηκαν και το ολικό RNA εκχειλίστηκε για περαιτέρω ηµι-ποσοτικό 

προσδιορισµό µε την µέθοδο της RT-PCR.  

4.2.3 Κυτταροκαλλιέργεια ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων.  

Η κυτταρική σειρά EA hy926 των ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων του 

οµφάλιου λώρου (HUVECs) ήταν µία ευγενική προσφορά της καθηγήτριας Cora-Jean 

S. Edgell [165, 166]. Τα κύτταρα αυτά καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό µέσο Dulbecco's 

Modified Eagle Medium που περιείχε 10% εµβρυϊκού βόειου ορού (Fetal Calf Serum: 

FCS), 10 mM L-glutamine, 100 U/ml πενικιλίνη και 0,1 mg/ml στρεπτοµυκίνη, σε 

κλίβανο επώασης (Forma) στους 37οC µε 5% CO2. Τα κύτταρα πριν την ενεργοποίηση 

τους τοποθετήθηκαν σε ειδικά τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας σε συγκέντρωση 4x105 

κύτταρα/ml και η καλλιέργεια συνεχίστηκε για µία ηµέρα. Την επόµενη ηµέρα στο 

θρεπτικό µέσο προστέθηκαν Heregulin beta (R&D Systems, USA) στις αντίστοιχες 

συγκεντρώσεις (1ng/ml, 5ng/ml and 10ng/ml) ή Salmonella enteritidys-derived 

lipopolysaccharide (LPS) (Sigma) (10µg/ml) και τα κύτταρα επωάστηκαν σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό της µελέτης. 
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4.3. Εκχύλιση RNA. 

4.3.1. Εκχύλιση του mRNA από κύτταρα. 

Το ολικό RNA αποµονώθηκε άµεσα από τα αποµονωθέντα µονοκύτταρα και 

από το µη προσφυειθέν κλάσµα των λεµφοκυττάρων του περιφερικού αίµατος των 

ασθενών, από τα δισκία της καλλιέργειας που περιείχαν τα προσφυηθέντα µονοκύτταρα 

του περιφερικού αίµατος των δοτών και από τα ενδοθηλιακά κύτταρα της 

κυτταροκαλλιέργειας, χρησιµοποιώντας το αντιδραστήριο Trizol (Life Technologies 

Ltd., U.K.). Εν συντοµία, προσετέθη 1 ml Trizol σε κάθε δισκίο, χρησιµοποιώντας την 

πιπέτα µε γρήγορες κινήσεις, και µεταφέρθηκε σε ένα σωληνάριο Eppendorf του 1,5ml. 

Στην συνέχεια, προστέθηκε χλωροφόρµιο (200 µl) και το σωληνάριο υποβλήθηκε σε 

περιδίνηση (vortex) και φυγοκέντρηση σε 14.000 στροφές για 15 λεπτά. Το RNA 

κατακρηµνίσθηκε µε ίσο όγκο απόλυτης ισοπροπανόλης και εκπλύθηκε µε 75% 

αιθανόλη. Το RNA στέγνωσε στον αέρα και επαναιωρήθηκε σε ύδωρ όπου είχε 

επεξεργαστεί µε διαιθυλικό πυροανθρακικό άλας (diethyl pyrocarbonate). Το σκεύασµα 

RNA αποτέλεσε αντικείµενο επεξεργασίας µε DNase Ι για να αποµακρυνθούν τα 

κατάλοιπα DNA. 

4.3.2. Εκχύλιση του mRNA από συµπαγείς ιστούς. 

Το ολικό RNA αποµονώθηκε άµεσα από όλα τα στεφανιαία αγγεία 

(φυσιολογικά και µη) χρησιµοποιώντας το αντιδραστήριο Trizol (Life Technologies 

Ltd., U.K.). Εν συντοµία, σε σωληνάριο το οποίο περιείχε κοµµάτι ιστού προσετέθη 1 

ml Trizol και ακολούθησε η οµογενοποίηση του σε ειδικό οµογενοποιητή. Από το 

σηµείο αυτό το πρωτόκολλο εκχύλισης RNA από συµπαγείς ιστούς, µε το 

αντιδραστήριο Trizol είναι το ίδιο µε αυτό της εκχύλισης του από κύτταρα (βλέπε 

προηγούµενη ενότητα). 
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4.3.3. Ηµι-ποσοτικός προσδιορισµός mRNA. 

Η πυκνότητα και η καθαρότητα του ολικού RNA, καθορίστηκαν µε ένα 

υπεριώδες φασµατοφωτόµετρο (Hitatchi Instruments Inc., U.S.A.), µε βάση την 

απορροφητικότητα 260 nm και τον λόγο 260 nm προς 280 nm αντιστοίχως. Για να 

εξεταστεί η ακεραιότητα του RNA χρησιµοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα 

αγαρόζης 1% και χρώση µε βρωµιούχο αιθίδιο (ethidium bromide). 

4.3.3.1 Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης. 

Για να εξεταστεί η ακεραιότητα του RNA, όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη 

παράγραφο, περίπου 5µg RNA επαναδιαλύονται σε 25 µl απιονισµένου φορµαµιδίου 

50% (v/v), 1X MOPS διάλυµα (0,02 MOPS, 50 mM οξικό νάτριο και 10 µM EDTA pH 

8,0) και 16% v/v φορµαλδεΰδη. Ακολουθεί αποδιάταξη των δειγµάτων σε 65οC για 15 

min και ψύξη τους σε πάγο. Προστίθενται 2,5 διάλυµα φόρτωσης (50% γλυκερόλη, 

1mM EDTA και 0,25% κυανό της βρωµοφαινόλης). Τα δείγµατα ηλεκτροφορούνται σε 

πήκτωµα αγαρόζης 1% (σε 1Χ διάλυµα MOPS και 2,2 M φορµαλδεΰδη). Στο τέλος της 

ηλεκτροφόρησης, το πήκτωµα ανακινείται σε απεσταγµένο νερό για 1 h για την 

αποµάκρυνση της φορµαλδεΰδης και βάφεται σε διάλυµα βροµιούχου αιθιδίου 0,5 

mg/ml. 
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4.4. Αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (PCR). 

4.4.1. Αρχή της µεθόδου. 

Η αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (PCR) επινοήθηκε το 1985 από τον 

Mullis και τους συνεργάτες του [167] και έφερε πραγµατική επανάσταση στην µοριακή 

βιολογία µε εφαρµογές από την µοριακή έρευνα στην κλινική πράξη. Η µέθοδος αυτή 

επιτυγχάνει σε ελάχιστο χρόνο, που δεν υπερβαίνει τις 2-3 h, την ενίσχυση µε εκθετικό 

τρόπο, συγκεκριµένων αλληλουχιών DNA, ώστε να είναι δυνατή η µελέτη τους και ο 

περαιτέρω χειρισµός τους. 

Το υπόστρωµα DNA επωάζεται σε ρυθµιστικό διάλυµα που περιέχει την 

θερµοανθεκτική Taq DNA πολυµεράση, µίγµα δεσοξυριβονουκλεοτιδίων και το ζεύγος 

των εκκινητών (primers). Αρχικά γίνεται θερµική αποδιάταξη του DNA στους 95οC για 

5 min και ακολουθούν 30-40 κύκλοι 95oC (αποδιάταξη), 55-60οC (υβριδισµός των 

εκκινητών) και 72οC (πολυµερισµός), διάρκειας περίπου 30 sec το κάθε βήµα. Με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εκθετική αύξηση του αριθµού των αντιγράφων του DNA 

σύµφωνα µε την εξίσωση N=n (1+e)c, όπου N η τελική ποσότητα του προϊόντος, n η 

αρχική ποσότητα του υποστρώµατος, e η απόδοση της αντίδρασης και c ο αριθµός των 

κύκλων της PCR αντίδρασης. 

Η τεράστια απόδοση της αντίδρασης κάνει δυνατή την ενίσχυση αλληλουχιών, 

ακόµα και όταν αυτές βρίσκονται σε ελάχιστο αριθµό αντιγράφων ή το DNA έχει 

υποστεί µία σχετική αποδιάταξη.  

Η ειδικότητα της PCR αντίδρασης ως προς την αλληλουχία που πρόκειται να 

ενισχυθεί εξαρτάται από τους εκκινητές. Στατιστικά, έχει βρεθεί ότι όταν µία 

αλληλουχία DNA έχει µήκος τουλάχιστον 20 bp, τότε είναι µοναδική στο γονιδίωµα. 

Κατά συνέπεια, για να επιτευχθεί ειδική ενίσχυση αλληλουχιών πρέπει οι εκκινητές να 
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είναι τουλάχιστον 20-µερή. Πράγµατι, αυτό είναι και το µέσο µήκος των εκκινητών 

στην συντριπτική πλειοψηφία των εφαρµογών, που τους δίνει µια τέτοια 

θερµοδυναµική σταθερότητα ώστε σε θερµοκρασία περίπου 55οC να αναδιατάσσονται.  

Η επίτευξη ικανοποιητικής αντίδρασης πολυµερισµού τόσο ως προς την 

απόδοση, όσο και ως προς την ειδικότητα, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους 

παρακάτω παράγοντες: 

1. την επιλογή κατάλληλων εκκινητών 

2. την συγκέντρωση ιόντων Mg που είναι απαραίτητος συµπαράγοντας για την 

δράση της πολυµεράσης  

3. τον προσδιορισµό της ακριβούς θερµοκρασίας αναδιάταξης των εκκινητών  

Με δεδοµένο ζεύγος εκκινητών, συνήθως η κανονικοποίηση των συνθηκών σε 

µία αντίδραση PCR, περιλαµβάνει πειράµατα όπου σταδιακά µεταβάλλονται 

ανεξάρτητα µεταξύ τους η θερµοκρασία αναδιάταξη ς και η συγκέντρωση ιόντων Mg. 

Για ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων της PCR απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι το να τερµατίσει η αντίδραση, ενώ ακόµα βρίσκεται στην εκθετική της φάση. Με 

τον τρόπο αυτό µπορεί να γίνει γραµµική αντιστοίχιση της τελικής ποσότητας 

προϊόντος στην αρχική ποσότητα υποστρώµατος. Συνήθως επιτελούνται 

προκαταρκτικά πειράµατα µε διαδοχικές αραιώσεις αρχικού υποστρώµατος 

(δηµιουργία πρότυπης καµπύλης), ώστε να βρεθούν οι συνθήκες εκείνες όπου 

διατηρείται η γραµµική αυτή σχέση.  

Ακόµα περισσότερο αξιόπιστη είναι η συνενίσχυση µε την αλληλουχία στόχο, 

σταθερής ποσότητας υποστρώµατος στο οποίο οι θέσεις αναγνώρισης των εκκινητών 

ταυτίζονται µε αυτή της αλληλουχίας-στόχου [168]. Με τον τρόπο αυτό επιτελείται 

συναγωνισµός ανάµεσα στις δύο αλληλουχίες που συνενισχύονται, οπότε η αφθονία 
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των αρχικών αντιγραφών της αλληλουχίας στόχου εκφράζεται σαν ο λόγος της ως προς 

την ένταση της ζώνης που αντιστοιχεί στον συναγωνιστεί. 

4.4.2. Αντίστροφη PCR.  

Η µέθοδος αναφέρεται στην εφαρµογή του PCR όταν αρχικό υπόστρωµα 

χρησιµοποιείται RNA (reverse transcription PCR: RT-PCR). Κατά την µέθοδο αυτή το 

RNA µετατρέπεται αρχικά σε cDNA το οποίο χρησιµοποιείται σαν υπόστρωµα για την 

αντίδραση πολυµερισµού. Χρησιµοποιείται το ένζυµο Thermoscript II Rnase H- 

Reverse Transcriptase.  

Τρία έως πέντε µg ολικού RNA υφίστανται αντίστροφη µεταγραφή σε όγκο 20 

µl (200 mM Tris HCl; pH 8,4, 500 mM KCl, 25 mM MgCl2, 0,1 M DTT, 10 mM 

dNTPs, 50 ng random hexamers και 200 U Thermoscript II Rnase H- Reverse 

Transcriptase) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το προϊόν της αντίδρασης 

στη συνέχεια υφίσταται πέψη µε Rnase H (2 U/µl) έτσι ώστε να αποικοδοµηθεί η 

ποσότητα του ολικού RNA που δεν µετατράπηκε σε cDNA. Το προϊόν της πέψης 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας για την ενίσχυση κωδικών αλληλουχιών γονιδίων 

µε την χρήση της PCR.  

4.4.3. Ηµι-ποσοτική RT-PCR για τα γονίδια των αυξητικών παραγόντων VEGF-A, 

bFGF, TGF-β1, HRG και CYR61.  

Κάθε ζεύγος ποσοτικού καθορισµού, συµπεριλάµβανε δύο αντιδράσεις (την 

PCR αντίδραση για τον στόχο και την PCR αντίδραση για τον εσωτερικό µάρτυρα β2-

µικροσφαιρίνη: β2Μ)). Κάθε αντίδραση PCR (στόχος και β2Μ) βελτιστοποιήθηκε 

ξεχωριστά για εκκινητή (primer), συγκέντρωση ιόντων Mg και συγκέντρωση Taq 

πολυµεράσης, χρησιµοποιώντας ως δείκτη ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο όλων των 

δειγµάτων που θα έπρεπε να µετρηθούν. Μετά, οι αντιδράσεις συνδυάστηκαν σε έναν 
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και µοναδικό σωλήνα για να αποφευχθούν οι παραλλαγές από τον ένα σωλήνα στον 

άλλον. Αµέσως µετά πραγµατοποιήθηκε µια καινούργια βελτιστοποίηση για να 

εξασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε αµοιβαία καταστολή µεταξύ των δύο αντιδράσεων της 

PCR. Στην συνέχεια, έγινε µια τρίτη βελτιστοποίηση, ρυθµίζοντας τις σχετικές 

συγκεντρώσεις των δύο ζευγαριών primers, για να υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι δύο 

αντιδράσεις είχαν φτάσει την λογαριθµική φάση επέκτασης, στους ίδιους κύκλους της 

PCR (συγχρονισµός αντίδρασης). Τέλος, καθορίσαµε τον κύκλο στον οποίο η 

αντίδραση έφτασε στο µέσον της λογαριθµικής φάσης επέκτασης. Το σύνολο των 

συνθηκών που καθορίστηκαν σε ότι αφορά τον εκκινητή, την συγκέντρωση ιόντων Mg, 

την συγκέντρωση Taq πολυµεράσης και τον αριθµό των κύκλων της PCR, 

χρησιµοποιήθηκε ειδικά για το σύνολο των δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για την 

τυποποίηση (sample pool) και τον αντίστοιχο στόχο. Η όλη διαδικασία τυποποίησης 

επαναλήφθηκε για κάθε αντίδραση ηµι-ποσοτικού προσδιορισµού (VEGF-Α, bFGF, 

TGF–β1, HRG και CYR61).  

Αντιδράσεις αντίστροφης µεταγραφής, για την προετοιµασία του πρώτου 

µονόκλωνου παραγόµενου cDNA από 1 µg συνολικού RNA, έγιναν για 1 ώρα στους 

52οC, χρησιµοποιώντας αντίστροφη τρανσκριπτάση (15 U Thermoscript reverse 

transcriptase), αναστολέα των RNases (40 U RNaseOut), τυχαία εξαµερή ως εκκινητές 

(50 ng of random hexamers), 1,0 mM από κάθε dNTP και ρυθµιστικό διάλυµα (1x First 

Strand cDNA Synthesis Buffer) που περιείχε 5mM δυθειοτρειτόλη (DTT) επί 

συνολικού όγκου 20 µl για κάθε αντίδραση, ενώ σε µια δεύτερη φάση έγινε επώαση για 

20 λεπτά στους 37οC µε 2 U E.coli RnaseH για να αποφευχθεί η µόλυνση του cDNA µε 

RNA, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του κατασκευαστή (Life Technologies Ltd, U.K.).  
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Οι δοκιµές του PCR έγιναν σε ένα προγραµµατιζόµενο θερµικό µηχάνηµα PTC-

200 (MJ Research Inc. U.S.A.); 1 µl cDNA εφαρµόστηκε σε έναν συνολικό όγκο 20 µl 

περιεχοµένου. Το γενικό πρωτόκολλο για την PCR αντίδραση, συµπεριλάµβανε 1x 

PCR ρυθµιστικό διάλυµα αντίδρασης , 2,5 mM MgCl2, 0,4 mM dNTPs, 30 pmol από 

κάθε ζευγάρι εκκινητών (primers)και 0,6 U Platinum Taq DNA πολυµεράση (Life 

Technologies Ltd.,U.K). Οι κυκλικές παράµετροι για την PCR αντίδραση ήταν οι εξής: 

3 λεπτά για την αρχική αποδιάταξη του DNA στους 94oC, 30 sec στους 94oC, 30 sec 

στους 56-62oC (θερµοκρασία annealing), 40 sec στους 72oC για την επέκταση του 

εκκινητή. Τα βήµατα αυτά επαναλήφθηκαν για 35-38 κύκλους. Τελικό βήµα επέκτασης 

στους 72oC για 10 λεπτά . Η β2Μ χρησιµοποιήθηκε ως εσωτερικός µάρτυρας σε όλες 

τις αντιδράσεις PCR. 

4.4.4. Ηλεκτροφόρηση DNA προϊόντων της RT-PCR αντίδρασης σε πήκτωµα 

πολυακρυλαµίδης.  

Τα προϊόντα της PCR αντίδρασης αναλύθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα 

πολυακρυλαµίδης 10% (29:1 ακρυλαµίδης/δις-ακρυλαµίδης). Σε κάθε πήκτωµα 

ηλεκτροφόρησης πραγµατοποιήθηκε χρώση µε νιτρικό άργυρο (silver staining) 

σύµφωνα µε το πρωτόκολλο∗. Στην συνέχεια κάθε πήκτωµα σαρώθηκε σε έναν 

ψηφιακό σαρωτή εικόνας (Agfa Snap-Scan 1212 u. Gevaert N.V.Belgium). Η 

ενοποιηµένη πυκνότητα των ζωνών χρησιµοποιήθηκε ως ποσοτική παράµετρος και 

υπολογίστηκε µε ανάλυση ψηφιακής εικόνας (Scion image). Ο λόγος της ενοποιηµένης 

πυκνότητας του κάθε γονιδίου διαιρεµένο µε αυτόν της β2-Μ, χρησιµοποιήθηκε για τον 

ηµι-ποσοτικό καθορισµό των αποτελεσµάτων. Οι εκκινητές (primers) που 
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χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη, καθώς επίσης και οι συνθήκες των PCR αντιδράσεων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1.  

∗Πρωτόκολλο χρώσης του DNA µε νιτρικό άργυρο (silver staining). 

Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται όταν το DNA έχει ηλεκτροφορηθεί σε πήκτωµα 

ακρυλαµιδίου και χαρακτηρίζεται για την πολύ µεγάλη ευαισθησία της η οποία την 

κάνει να επιλέγεται αντικαθιστώντας την ραδιενέργεια. Στα µειονεκτήµατα της 

ταξινοµείται η µη ειδική χρώση του δίκλωνου DNA, δεδοµένου ότι χρωµατίζεται 

επίσης και το µονόκλωνο DNA, το RNA καθώς και πρωτεΐνες, θέτοντας σαν 

προϋπόθεση για την εφαρµογή της την ύπαρξη ιδιαίτερα καθαρού και ειδικού DNA. 

Συνήθως εφαρµόζεται κατά την ηλεκτροφόρηση προϊόντων PCR.  

Αρχικά το πήκτωµα ακρυλαµιδίου τοποθετείται υπό ανάδευση σε 

µονιµοποιητικό διάλυµα για 10 min που περιέχει 10% αιθανόλη και 0,5% οξικό οξύ. 

Ακολουθεί η προσθήκη διαλύµατος νιτρικού αργύρου 0,1% (w/v) για 20 min σε 

ηµίφως, πλύσιµο µε νερό και η προσθήκη κατόπιν του διαλύµατος εµφάνισης που 

περιέχει 0,4 N NaOH και 0,15 (v/v) φορµαλδεΰδη. Η αντίδραση τερµατίζεται µε την 

προσθήκη διαλύµατος ανθρακικού νατρίου 0,75% (w/v).  
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Πίνακας 4.1. Αλληλουχίες εκκινητών και συνθήκες PCR αντίδρασης. 

Ζεύγη εκκινητών Αλληλουχίες ολιγονουκλεοτιδίων Annealing temperature 
(oC) Amplification cycles Μέγεθος προϊόντος 

PCR αντίδρασης (bp) 
VEGF-A Fwd: acg atc gat aca gaa acc acg  

Rev: ctc tgc gca gag tct cct ct 58   35 105

bFGF Fwd: gcc aca tct aat ctc att tca ca  
Rev: ctg ggt aac agc aga tgc aa 58   

   

   

   

   

   

   

   

   

35 217

TGF-β1 Fwd: atg aac tca ttc agt cac cat agc  
Rev: cta tcc ccc act aaa gca gg 58 35 141

β2-Microglobulin Fwd: tcc aac atc aac atc ttg gt  
Rev: tcc ccc aaa ttc taa gca ga 58 35 122

VEGF-A Fwd: gca gaa gga gga ggg cag aat c 
Rev: aca ctc cag gcc ctc gtc att  62 38 197

bFGF Fwd: gaa gag cga ccc tca cat caa g  
Rev: ctg ccc agt tcg ttt cag tg 58 36 236

TGF-β1 Fwd: acc aac tat tgc ttc agc tc  
Rev: tta tgc tgg ttg tac agg  56 38 198

HRG Fwd: act tcc aca gcc cat cac tc  
Rev: gcc tcc tgt gcc att aag ac 58 36 180

CYR61 Fwd: acg agg act gca gca aaa cg  
Rev: gtt ctt ggg gac aca gag ga 56 38 231

β2-Microglobulin Fwd: agc gta ctc caa aga ttc agg tt  
Rev: tac atg tct cga tcc cac tta act at 55-65 297

Fwd: πρόσθιος εκκινητής (Forward). Rev: ανάστροφος εκκινητής (Reverse). 
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4.5. Ανοσοϊστοχηµεία. 

4.5.1. Ιστοπαθολογική εκτίµηση και ηµι-ποσοτικός µικροσκοπικός προσδιορισµός 

των δειγµάτων. 

Μετά από ιστοπαθολογική εκτίµηση τα δείγµατα των στεφανιαίων αγγείων 

ταξινοµήθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές οµάδες: α) φυσιολογικές στεφανιαίες 

αρτηρίες, ή No Lesion (NL) no=7, β) λιπώδεις πλάκες, ή Fatty Streak lesions (FS) no=5 

(αγγειακές βλάβες τύπου Ι και II µε βάση την ταξινόµηση της ΑΗΑ), γ) ινώδεις πλάκες, 

ή Plaque lesions (P) no=6 (αγγειακές βλάβες τύπου III και IV µε βάση την ταξινόµηση 

της ΑΗΑ) και δ) επιπλεγµένες αθηρωµατικές βλάβες, ή Complicated Lesions (CL) 

no=8 (αγγειακές βλάβες τύπου V και VI µε βάση την ταξινόµηση της ΑΗΑ) [169].  

Ο ηµι-ποσοτικός µικροσκοπικός προσδιορισµός όλων των τοµών 

πραγµατοποιήθηκε από έναν έµπυρο παρατηρητή. Τα δείγµατα µετά την χρώση µε τα 

αντίστοιχα αντισώµατα για τον VEGF-A, bFGF, TGF-β1, HRG και CYR61 

εκτιµήθηκαν µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) µη ανιχνεύσιµη χρώση (-), β) ασθενής 

χρώση (+), <10% της κυτταρικής περιοχής ήταν θετική για την σήµανση που 

µελετήθηκε, γ) µέτρια χρώση (++), 10-50% της κυτταρικής περιοχής ήταν θετική για 

την σήµανση που µελετήθηκε, δ) ισχυρή χρώση (+++), >50% της κυτταρικής περιοχής 

ήταν θετική για την σήµανση που µελετήθηκε [170]. 

4.5.2. Χρώση των τοµών µε τα κατάλληλα αντισώµατα.  

Για την ανοσοϊστοχηµική µελέτη των αυξητικών παραγόντων VEGF-A, bFGF, 

TGF-β1, HRG και CYR61, χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω αντισώµατα: VEGF-A 

monoclonal antibody (Pharmingen), σε αραίωση 1:100, bFGF rabbit polyclonal 

antibody (Santa-Cruz), σε αραίωση 1:100, TGF-β1 rabbit polyclonal antibody (Santa-
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Cruz), σε αραίωση 1:50, Heregulin (clone 7D5) mouse monoclonal antibody 

(Neomarkers), σε αραίωση 1:50 και Cyr61 (C-20) goat polyclonal antibody (Santa-Cruz 

Biotechnologie,Inc.), σε αραίωση 1:50. 

Η ανοσοϊστοχηµεία πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την µέθοδο της έµµεσης 

streptavidin-biotin-peroxidase. Εν συντοµία, 5 µm παραφινοµένων τοµών ιστού 

συντηρήθηκαν σε poly-L-lysine-coated slides, καθαρίστηκαν, ενυδατώθηκαν, και 

επωάστηκαν για 30 min µε 0.3% υπεροξείδιο του υδρογόνου για να απενεργοποιηθεί η 

ενδογενής δράση της υπεροξειδάσης. Ακολούθησε η αποκάλυψη των προς µελέτη 

παραγόντων. Οι τοµές επωάστηκαν µε τα κατάλληλα πρωτογενή αντισώµατα στις 

προαναφερθείσες αραιώσεις. Ακολούθησε δεύτερη επώαση µε αντί-αντίσωµα 

σηµασµένο µε βιοτίνη σε αραίωση 1:200 για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Σε 

επόµενο στάδιο πραγµατοποιήθηκε 30 λεπτών επώαση σε Strept AB Complex (1:100 

stock biotin solution, 1:100 stock streptavidin-peroxidase solution) (DAKO). Για την 

εµφάνιση των χρωµάτων χρησιµοποιήθηκε 3,3’-diaminobenzidine tetrahydrochloride 

(DAB, Sigma) και αιµατοξυλίνη σαν µέτρο αναφοράς. 

4.6. Στατιστική ανάλυση. 

4.6.1. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων του πρώτου σκέλους της µελέτης. 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σαν µέσες τιµές ± SEM (Standard Error of 

the Mean). Η αρχική στατιστική σύγκριση των αποτελεσµάτων της έκφρασης του 

mRNA µεταξύ των οµάδων µε στεφανιαία νόσο και αυτών που δεν παρουσίαζαν την 

νόσο (µάρτυρες: no CAD), έγινε χρησιµοποιώντας το στατιστικό τεστ Mann Whitney 

[171]. Η µετέπειτα ανάλυση µεταξύ της οµάδας των µαρτύρων (noCAD) και της 

οµάδας που είχε στεφανιαία νόσο συνοδευόµενη από σταθερή στηθάγχη (CAD SA) ή 
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της οµάδας µε στεφανιαία νόσο και ασταθή στηθάγχη (CAD UA) για τον εντοπισµό 

στατιστικά σηµαντικών διαφορών στα στοιχεία απαρίθµησης, έγινε µε την χρήση του 

στατιστικού τεστ x2. Στα πλαίσια των οµάδων έγινε ανάλυση διαρκών µεταβλητών 

όπως η ηλικία, ο αριθµός των νοσούντων αγγείων και του ποσοστού των 

λεµφοκυττάρων χρησιµοποιώντας την µέθοδο one-way ANOVA. Η έκφραση του 

VEGF-Α, του bFGF και του TGF–β1 mRNA, συγκρίθηκε στις οµάδες noCAD, CAD 

SA και CAD UA, µε την µέθοδο ANCOVA, µε την ηλικία, τον αριθµό των νοσούντων 

αγγείων, το οικογενειακό ιστορικό, τον σακχαρώδη διαβήτη, το κάπνισµα, την 

υπέρταση και την υπερχοληστερολαιµία, ως συµµεταβλητές. Τέλος εφαρµόστηκε η 

στατιστική µέθοδος Bonferroni post hoc για να συγκριθούν τα ρυθµισµένα επίπεδα 

VEGF-A, bFGF και TGF-β1 µεταξύ των τριών οµάδων. 

4.6.2. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων του δεύτερου και του τρίτου 

σκέλους της µελέτης. 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σαν µέσες τιµές ± SEM (Standard Error of 

the Mean). Το µη παραµετρικό Mann-Whitney U-test και το Student’s t-test 

χρησιµοποιήθηκαν για την σύγκριση δύο διαφορετικών οµάδων, ενώ για την σύγκριση 

περισσοτέρων από δύο οµάδων χρησιµοποιήθηκε το Kruskal-Wallis one-way ANOVA 

test. Η στατιστική ανάλυση υλοποιήθηκε µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.1. Αποτελέσµατα του πρώτου σκέλους της µελέτης. 

5.1.1. Ποσοτικός προσδιορισµός του mRNA για τους VEGF-A, bFGF και TGT-β1 

στα περιφερειακά µονοκύτταρα και λεµφοκύτταρα. 

Στην εικόνα 5.1 υπάρχει µια αντιπροσωπευτική ηµι-ποσοτική δοκιµή RT-PCR 

που δείχνει ένα φάσµα διαφορών στην παραγωγή του mRNA των VEGF-A, bFGF και 

TGF-β1 σε πέντε διαφορετικούς δότες. Ο ποσοτικός προσδιορισµός και η στατιστική 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων έκφρασης του mRNA (Mann-Whitney test) για τις 

οµάδες µε στεφανιαία νόσο και αυτής χωρίς στεφανιαία νόσο (µάρτυρες) δεν έδειξε 

κάποια σηµαντική διαφορά για κάποιον από τους παραπάνω παράγοντες. Η σταδιακή 

ανάλυση της έκφρασης του VEGF-A µε τις κλινικές παραµέτρους που έχουν σχέση µε 

την στεφανιαία νόσο (στηθάγχη, ηλικία, αριθµός νοσούντων αγγείων, οικογενειακό 

ιστορικό καρδιακού νοσήµατος, σακχαρώδης διαβήτης, κάπνισµα, υπέρταση και 

υπερχοληστερολαιµία) αποκάλυψε έναν ιδιαίτερα σηµαντικό συσχετισµό µε την 

παράµετρο της στηθάγχης (R=0,5, p=0,003).  

Για να διερευνηθεί περαιτέρω η σχέση της έκφρασης του mRNA του VEGF-A, 

του bFGF και του TGF-β1 µε την παράµετρο της στηθάγχης, χωρίσαµε τους ασθενείς 

µας στις παρακάτω οµάδες: οµάδα χωρίς στεφανιαία νόσο (µάρτυρες: noCAD), οµάδα 

µε στεφανιαία νόσο και σταθερή στηθάγχη (CAD SA), οµάδα µε στεφανιαία νόσο και 

ασταθή στηθάγχη (CAD UA), και προβήκαµε στην στατιστική αξιολόγηση µόνον ή σε 

συνεργασία µε άλλες κλινικές παραµέτρους. Στον πίνακα 5.1 παρατίθεται το προφίλ 
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των δοτών στις οµάδες noCAD, CAD SA και CAD UA σε σχέση µε το φύλο, τα 

επίπεδα ουρικού οξέος, την υπέρταση, το κάπνισµα, τον σακχαρώδη διαβήτη, το 

οικογενειακό ιστορικό, την υπερχοληστερολαιµία και τον αριθµό νοσούντων αγγείων. 

Οι αριθµοί των λεµφοκυττάρων για τους δότες, παρατίθεται στον πίνακα 5.2. ∆εν 

σηµειώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των τριών οµάδων σε ότι αφορά 

οποιαδήποτε από αυτές τις µεταβλητές.  

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων ποσοτικού προσδιορισµού για τα 

επίπεδα έκφρασης του mRNA του VEGF-A και του bFGF στα µακροφάγα, αποκάλυψε 

µια στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των τριών οµάδων. ∆εν διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τα επίπεδα έκφρασης του mRNA του TGF-β1 στα 

µακροφάγα και των VEGF-A, bFGF και TGF-β1 στα λεµφοκύτταρα.  

Στον πίνακα 5.3, παρουσιάζεται µια περίληψη των αποτελεσµάτων. Στα 

περιφερικά µακροφάγα στην οµάδα noCAD ο µέσος λόγος VEGF-A/b2M ήταν 

32,13+/-8,38, στην οµάδα CAD SA ο µέσος λόγος VEGF-A/b2M ήταν 152,07+/-50,63 

και στην οµάδα CAD UA ο µέσος λόγος VEGF-A/b2M ήταν 23,86+/-6,7. Οι 

αντίστοιχες µέσες τιµές του λόγου bFGF/b2M για τις παραπάνω οµάδες ήταν 16,73+/-

8, 85,98+/-25,26 και 5,3+/-1,63 αντίστοιχα. Στο κλάσµα του λεµφοκυτταρικού 

πληθυσµού, οι αντίστοιχες µέσες τιµές για τον λόγο VEGF-A/b2M στις παραπάνω 

οµάδες ήταν 4,31+/-3,72, 22,66+/-14,16 και 1,62+/-1,62 αντίστοιχα. 
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Εικόνα 5.1  

Ηλεκτροφόρηση πηκτώµατος ακρυλαµίδης των προϊόντων RT-PCR. Προϊόντα RT-
PCR αντίδρασης πέντε τυχαίων ασθενών, που δείχνουν τις διαφορές µεταξύ τους στην 
έκφραση του mRNA των VEGF-Α, bFGF και TGF-β1 στα περιφερικά 
µονοκύτταρα/µακροφάγα. Ο ηµι-ποσοτικός προσδιορισµός του RT-PCR και του 
mRNA για κάθε παράγοντα, πραγµατοποιήθηκε όπως περιγράφεται στο τµήµα σχετικά 
µε τις µεθόδους. 
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Πίνακας 5.1. Χαρακτηριστικά ασθενών. 

Συµµεταβλητές Μάρτυρες CAD SA1 CAD UA2 X2 F3 P 

Αριθµός δειγµάτων       17 19 17
Φύλο (άντρες), % 59 89,5 70,6 4,45  0,100 
Ουρικό οξύ, % 
(7 mg/dl) 11,7      

      

     

      

26,3 11,7 1,83 0,400
Υπέρταση, % 
(S.B.P.4≥160 mm Mg, D.B.P.5>90 mm Mg) 53 79 53 2,95 0,229
Κάπνισµα, % 41 53 53 1,09  0,578 

Σακχαρώδης διαβήτης, % 
(≥126 mg/dl6, ≥200 mg/dl7) 23,5 52,6 41 3,2 0,201
Οικογενειακό ιστορικό, % 35 37 53 1,36  0,507 
Υπερχοληστερολαιµία, %  
(LDL ≥160 mg/dl8, LDL ≥130 mg/dl9, LDL ≥100 mg/dl10) 47 68 76 3,43 0,179
Αριθµός νοσούντων αγγείων, (µέσος όρος) 0 2,1 ± 0,87 1,9 ± 0,82 0,332 0,568  

1: Στεφανιαία νόσος, Σταθερή στηθάγχη (Coronary Artery disease, Stable Angina). 2: Στεφανιαία νόσος, Ασταθής στηθάγχη (Coronary 
Artery disease, Unstable Angina). 3: Στατιστική ανάλυση ANOVA στον αριθµό των νοσούντων αγγείων στις οµάδες ασθενών CAD SA και 
CAD UA. 4: Συστολική Αιµατική Πίεση (Systolic Blood Pressure). 5: ∆ιασταλτική Αιµατική Πίεση (Diastolic Blood Pressure). 6: ∆ύο 
ξεχωριστές τιµές για την γλυκόζη του αίµατος σε κατάσταση νηστείας. 7: ∆ύο τυχαίες τιµές της γλυκόζης του αίµατος. 8: LDL ≥160 mg/dl 
για ασθενείς χωρίς κάποιους αγγειακούς επιβαρυντικούς παράγοντες για στεφανιαία νόσο. 9: LDL ≥130 mg/dl για ασθενείς µε ένα γνωστό 
επιβαρυντικό παράγοντα για στεφανιαία νόσο. 10: LDL ≥100 mg/dl για ασθενείς µε εντοπισµένη στεφανιαία νόσο. 
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Πίνακας 5.2. Αιµατολογικοί παράµετροι  

 Μάρτυρες CAD SA1 CAD UA2 F3 P 

Αριθµός ασθενών 10 9 12   

Ουδετερόφιλα (µέσος όρος) 0,617 0,689 0,559 1,066 0,354 

Λεµφοκύτταρα (µέσος όρος) 0,293 0,226 0,334 0,845 0,436 

Μονοκύτταρα (µέσος όρος) 0,053 0,062 0,078 0,608 0,551 

1: Στεφανιαία νόσος, Σταθερή στηθάγχη (Coronary Artery disease, Stable Angina). 2: 
Στεφανιαία νόσος, Ασταθής στηθάγχη (Coronary Artery disease, Unstable Angina). 3: 
Στατιστική ανάλυση ANOVA. 

 

Πίνακας 5.3. Σύνοψη των αποτελεσµάτων της έκφρασης του mRNA των VEGF-A και bFGF 
στα µονοκύτταρα (Mf) και λεµφοκύτταρα (Ly)  

Τα αποτελέσµατα δίνονται σαν µέσες τιµές (mean score) ± SEM (standard error of the mean). Οι 
τιµές δείχνουν τους λόγους VEGF-A/β2-microglobulin και bFGF/β2-microglobulin οι οποίοι 
υπολογίστηκαν διαιρώντας την ακέραιη οπτική ένταση του κάθε αυξητικού παράγοντα 
ξεχωριστά µε αυτήν της β2-microglobulin 

 Μάρτυρες CAD SA1 CAD UA2

VEGF-A/β2M Mf 32,13 +/- 8,38 152,07 +/- 50,63 23,86 +/- 6,7 

bFGF/β2M Mf 16,73 +/- 8 85,98 +/- 25,26 5,3 +/- 1,63 

VEGF-A/β2M Ly 4,31 +/- 3,72 22,66 +/- 14,16 1,62 +/- 1,62 

1: Στεφανιαία νόσος, Σταθερή στηθάγχη (Coronary Artery disease, Stable Angina). 2: 
Στεφανιαία νόσος, Ασταθής στηθάγχη (Coronary Artery disease, Unstable Angina). 

 

5.1.2. Η επίπτωση της γλυκόζης και των στατινών στην έκφραση του VEGF-A και 

του bFGF. 

Επιλέξαµε δύο ανεξάρτητους και υγιείς δότες ηλικίας 27 και 23 ετών 

αντίστοιχα, χωρίς ιστορικό αθηρωσκλήρυνσης ή σακχαρώδη διαβήτη. Τα δείγµατα 

αυτά τα επεξεργαστήκαµε µε τρόπο ταυτόσηµο µε αυτόν που χρησιµοποιήσαµε για 

τους ασθενείς. Οι παραλλαγές στα πλαίσια των δοκιµών σε ότι αφορά τις µετρήσεις του 
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mRNA στο βραχυχρόνιο in vitro µοντέλο κυτταροκαλλιέργειας, αξιολογήθηκε 

µετρώντας τα επίπεδα έκφρασης του mRNA του VEGF-Α και του bFGF σε τριπλές 

καλλιέργειες το καθένα. Για τον δότη 1, ο µέσος λόγος VEGF-Α/b2M ήταν 97,5+/-1,53 

ενώ ο µέσος λόγος bFGF/b2M ήταν 54,62+/-5,19. Για τον δότη 2 ο µέσος λόγος VEGF-

Α/b2M ήταν 45,47+/-4,55 ενώ ο µέσος λόγος bFGF/b2M ήταν 18,87+/-2,37.  

Επιπροσθέτως στο παραπάνω in vitro µοντέλο αναλύσαµε την επίπτωση των 

υψηλών επιπέδων γλυκόζης που βρέθηκαν στους διαβητικούς ασθενείς και την 

επίπτωση των στατινών, φάρµακα τα οποία είχαν χορηγηθεί σε όλους τους ασθενείς, σε 

ότι αφορά τα επίπεδα έκφρασης του mRNA του VEGF-Α και του bFGF κατά την 

διάρκεια ενός διαστήµατος 48 ωρών. Σε αυτό το στάδιο της µελέτης, ποσότητα 

περιφερικού αίµατος από υγιή δότη αποµονώθηκε µε τον ίδιο τρόπο µε αυτόν των 

ασθενών µας. Τα αποµονωθέντα µονοκύτταρα/µακροφάγα επιστρώθηκαν σε τρυβλία 

κυτταροκαλλιέργειας και ενεργοποιήθηκαν µε την κατάλληλη συγκέντρωση γλυκόζης ή 

στατίνης και συνδυασµού γλυκόζης και στατίνης αντίστοιχα. Μετά από µία χρονική 

περίοδο πρόσφυσης τα ενεργοποιηµένα µονοκύτταρα/µακροφάγα συνελλέγησαν σε 

συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα (30 min, 1h, 2h, 4h, 24h και 48h) και 

προσδιορίστηκε ποσοτικά το mRNA των VEGF-Α και bFGF. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν µια σταδιακή χρονοεξαρτώµενη µείωση των επιπέδων έκφρασης του mRNA 

και των δύο παραγόντων (Εικόνα 5.2) που δεν επηρεάστηκε από την γλυκόζη ή την 

στατίνη. Το πείραµα επαναλήφθηκε µε διαφορετικό δότη και τα αποτελέσµατα ήταν 

παρεµφερή. Μολονότι οι αρχικές τιµές του bFGF και του VEGF-Α παρουσίαζαν µια 

µικρή διαφορά, σύµφωνα µε τις παραλλαγές που παρατηρήθηκαν στους δότες, η τάση 

για µείωση της έκφρασής τους ήταν η ίδια. Τα αποτελέσµατα αυτά θα πρέπει να 
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αξιολογηθούν στα πλαίσια του in vitro συστήµατός µας από την στιγµή που η έκφραση 

των γονιδίων in vivo δεν είναι πάντοτε η ίδια. 

 

 

Εικόνα 5.2. 

Ανάλυση της επίπτωσης της γλυκόζης και της fluvastatin στην κινητική  της 
έκφρασης του mRNA του VEGF-A (-■-) και του bFGF(-●-) σε φυσιολογικά 
µονοκύτταρα/µακροφάγα κατά το χρονικό διάστηµα 48 ωρών σε in vitro πείραµα. 
Α, χωρίς ενεργοποίηση. Β, ενεργοποίηση µε γλυκόζη (6mg/ml). C, ενεργοποίηση µε 
fluvastatin (1 µM). D, ενεργοποίηση µε γλυκόζη και fluvastatin. Ο άξονας των  y, 
αντιπροσωπεύει τον λόγο VEGF-Α/β2-µικροσφαιρίνης και bFGF/b2-µικροσφαιρίνης 
στην ολοκληρωµένη πυκνότητα αντιστοίχως. 

 

 
83



5.1.3. Στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µεταξύ διαφορετικών οµάδων 

ασθενών. 

Ο ποσοτικός προσδιορισµός του mRNA αποκάλυψε µια στατιστικά σηµαντική 

διαφορά στην έκφραση του, µεταξύ των τριών οµάδων, σε ότι αφορά τους VEGF-Α και 

bFGF στα µακροφάγα (Εικόνα 5.3. Α και C). ∆εν παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στα επίπεδα έκφρασης του mRNA του TGF-β1 στα µακροφάγα 

και στα επίπεδα έκφρασης του mRNA των VEGF-Α, bFGF και TGF-b1 στα 

λεµφοκύτταρα.  

Η διαφορά στην έκφραση του mRNA του VEGF-Α στα µακροφάγα µεταξύ της 

οµάδας των µαρτύρων και της οµάδας CAD SA, ήταν στατιστικά σηµαντική (p=0,041), 

όπως και η διαφορά µεταξύ των οµάδων CAD SA και CAD UA (p=0,024) (Εικόνα 5.3. 

A). ∆εν υπήρξε στατιστικά σηµαντική διαφορά στα επίπεδα έκφρασης του mRNA του 

VEGF-A στα µακροφάγα στην οµάδα CAD UA συγκρινόµενα µε αυτά της οµάδας 

noCAD (p=0,445) (Εικόνα 5.3. A). Κατά τον ίδιο τρόπο, η διαφορά στην έκφραση του 

bFGF στα µακροφάγα µεταξύ των οµάδων CAD SA και CAD UA ήταν στατιστικά 

σηµαντική (p=0,005), όπως εξάλλου ήταν και η διαφορά µεταξύ των οµάδων CAD SA 

και noCAD (p=0,022) (Εικόνα 5.3. C). ∆εν υπήρξε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των οµάδων noCAD και CAD UA (p=0,160) (Εικόνα 5.3. C). Τέλος δεν 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τα επίπεδα έκφρασης του mRNA 

του TGF-β1 στα µακροφάγα αλλά ούτε και για τους VEGF-Α, bFGF και TGF-β1 στα 

λεµφοκύτταρα (Εικόνα 5.3. Ε), και στις τρεις οµάδες υπό εξέταση.  

Τα αποτελέσµατα έκφρασης του mRNA από τις τρεις οµάδες, υπεβλήθησαν σε 

ANCOVA στατιστική ανάλυση χρησιµοποιώντας ως µεταβλητές την ηλικία, το φύλο, 

 
84



το πρότερο έµφραγµα του µυοκαρδίου, την υπέρταση, το οικογενειακό ιστορικό, την 

υπερχοληστερολαιµία, το κάπνισµα, τον σακχαρώδη διαβήτη και τον αριθµό των 

νοσούντων αγγείων, ως συµµεταβλητές. Η ανάλυση έδειξε µια στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των τριών οµάδων σε ότι αφορά τα επίπεδα έκφρασης του mRNA του 

VEGF-Α και του bFGF στα µακροφάγα (p=0,011)(Εικόνα 5.3. Β) και (p=0,002) 

(Εικόνα 5.3. D) αντίστοιχα. Ο διαβήτης ήταν η µόνη συµµεταβλητή που διαπιστώθηκε 

ότι επηρέαζε σε µεγάλο βαθµό την διαφορά βελτιώνοντας σηµαντικά την στατιστική 

σηµασία του µοντέλου µας και για τον VEGF-Α (p=0,001) (Εικόνα 5.3Β) αλλά και για 

τον bFGF (p=0,000) (Εικόνα 5.3D). Οι συγκρίσεις µεταξύ των οµάδων noCAD και 

CAD SA και µεταξύ των οµάδων CAD SA και CAD UA µετά από ανάλυση µε post hoc 

Bonferoni test αποκάλυψε µια στατιστικά σηµαντική διαφορά στην έκφραση του 

VEGF-Α (p=0,021 και p=0,011 αντιστοίχως.). ∆εν διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των οµάδων noCAD και CAD UA. Κατά τον ίδιο τρόπο στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές για τα επίπεδα έκφρασης του mRNA του bFGF αποκάλυψαν οι 

συγκρίσεις µεταξύ των οµάδων CAD SA και CAD UA (p=0,003) και µεταξύ των 

οµάδων noCAD και CAD SA (p=0,016).∆εν διαπιστώθηκε σηµαντική διαφορά µεταξύ 

των οµάδων noCAD και CAD UA (p=0.843). Ο διπλός συσχετισµός Pearson στην 

έκφραση του VEGF και του bFGF, διαπιστώθηκε ότι ήταν ιδιαίτερα σηµαντικός 

(p<0.001). 
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Εικόνα 5.3 

Box plots της έκφρασης του VEGF-A και του bFGF. Box plot κατανοµή της 
έκφρασης του VEGF-A στα µονοκύτταρα/µακροφάγα (Α, Β), του bFGF στα 
µονοκύτταρα/µακροφάγα (C, D) και του VEGF-A στα λεµφοκύτταρα (E, F). Τα box 
plots A, C και Ε δείχνουν την έκφραση στην οµάδα των µαρτύρων, και στις οµάδες 
στεφανιαία νόσος και σταθερή στηθάγχη (CAD SA) και στεφανιαία νόσος και ασταθή 
στηθάγχη (CAD UA). Τα box plots B, D και F δείχνουν την έκφραση στις παραπάνω 
οµάδες που έχουν ταξινοµηθεί για σακχαρώδη διαβήτη. Οι τιµές του άξονα των y 
αντιπροσωπεύουν τους λόγους  VEGF-A/β2–µικροσφαιρίνη και bFGF/β2–
µικροσφαιρίνη αντιστοίχως. Οι λόγοι αυτοί υπολογίστηκαν από την οπτική 
ολοκληρωµένη πυκνότητα κάθε γονιδίου, διαιρεµένου δια αυτής της β2-
µικροσφαιρίνης. Η οπτική ολοκληρωµένη πυκνότητα, υπολογίστηκε µε ανάλυση 
ψηφιακής εικόνας (Scion image) των ηλεκτροφόρηθέντων προϊόντων της RT-PCR 
αντίδρασης σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου. Mf: µακροφάγα, Ly: µη προσφυόµενο 
κλάσµα λεµφοκυττάρων, ns: µη σηµαντικό. 
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5.2. Αποτελέσµατα του δεύτερου σκέλους της µελέτης. 

5.2.1. Ανοσοϊστοχηµική ανάλυση του VEGF-A, bFGF και TGF-β1 σε 

αθηρωσκληρωτικές βλάβες και σε φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία.  

Τα πρωτεϊνικά επίπεδα του VEGF-A του bFGF και του TGF-β1 εκτιµήθηκαν 

και συγκρίθηκαν µε ανοσοϊστοχηµεία. σε αθηρωσκληρωτικές βλάβες και σε 

φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία. Το µονοκλωνικό αντίσωµα anti-VEGF, το 

πολυκλωνικό αντίσωµα anti-bFGF και το πολυκλωνικό αντίσωµα anti-TGF-β1, 

χρησιµοποιήθηκαν για την ανίχνευση των VEGF-A, bFGF και TGF-β1 αντίστοιχα. Τα 

αποτελέσµατα της ηµι-ποσοτικής ανάλυσης από τις ανοσοϊστοχηµικές χρώσεις στα 

ενδοθηλιακά κύτταρα (ECs), στον υπενδοθηλιακό χώρο (intima), στον µέσο χιτώνα 

(media) και στην adventitia και στα 26 δείγµατα συνοψίζονται στον πίνακα 5.4.  

∆εν παρατηρήθηκε έκφραση του VEGF-A στα ECs και των 7 NL στεφανιαίων 

αγγείων τα οποία εξετάσθηκαν µε ανοσοϊστοχηµεία (Εικόνα 5.4.a), λαµβανοµένου 

υπόψη ότι από τα 19 δείγµατα που παρουσίαζαν αθηρωµατική βλάβη, τα 18 έδειξαν 

χαµηλή έκφραση για τον συγκεκριµένο παράγοντα (Εικόνα 5.4.b). Το δείγµα 8 (FS 

βλάβη) των στεφανιαίων αγγείων ήταν το µοναδικό που δεν παρουσίασε έκφραση για 

τον VEGF-A στα ECs. Ποιο συγκεκριµένα η χρώση στα ECs για τον VEGF-A ήταν 

ουσιαστικά έντονη στις FS βλάβες (mean score 1,20, P=0,018), στις πλάκες (mean 

score 1, P=0,001) και στα CL (mean score 1,13, P<0,001) συγκρίνοντας την κάθε 

οµάδα ξεχωριστά µε την οµάδα των φυσιολογικών αγγείων. Περαιτέρω συγκρίσεις που 

έγιναν µεταξύ των τριών αυτών οµάδων στα ECs για την έκφραση του VEGF-A δεν 

έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές.  

Στον υπενδοθηλιακό χιτώνα των αθηρωσκληρωτικών βλαβών η χρώση για τον 

VEGF-A ήταν ισχυρή (Εικόνα 5.4. b, c και c1) όταν συγκρίθηκαν µε τα 6 φυσιολογικά 
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αγγεία τα οποία δεν παρουσίασαν έκφραση στην συγκεκριµένη περιοχή (Εικόνα 5.4.a). 

Το δείγµα 1 (βλέπε πίνακα 5.4) ήταν το µοναδικό φυσιολογικό αγγείο το οποίο έδειξε 

ασθενή χρώση για αυτόν τον αυξητικό παράγοντα στην intima. Τα επίπεδα έκφρασης 

του VEGF-A στην intima των FS βλαβών (mean score 2,6) παρουσίασαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές (P=0,003) όταν συγκρίθηκαν µε την οµάδα NL. Επιπροσθέτως, 

πραγµατοποιήθηκε στατιστική ανάλυση στα αυξηµένα επίπεδα έκφρασης αυτού του 

παράγοντα στην intima της οµάδας των P (mean score 2,83, P=0,001) και στην intima 

της οµάδας των CL (mean score 2,88, P<0,001) συγκρινόµενες µε την οµάδα των 

φυσιολογικών αγγείων. Ωστόσο, οι συγκρίσεις που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ των 

τριών οµάδων για τα επίπεδα έκφρασης του VEGF-A δεν έδειξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές. 

Η χρώση που πραγµατοποιήθηκε στην media και adventitia αποκάλυψε 

διακυµάνσεις στην έκφραση του VEGF-A. Αύξηση στα επίπεδα του VEGF-A 

παρατηρήθηκε στην media της οµάδας P (Εικόνα 5.4. c2) (mean score 1,83, P=0,009) 

και της οµάδας CL (mean score 2,00, P=0,019) συγκρινόµενα µε αυτά της οµάδας FS 

αντίστοιχα (Εικόνα 5.4. d). Επίσης αύξηση παρατηρήθηκε στην adventitia της οµάδας 

CL (mean score 1,50, P=0,021 και P=0,006) µετά από σύγκριση µε τις οµάδες NL και 

FS αντίστοιχα.  

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η χρώση στην intima των αγγείων µε 

αθηρωµάτωση ήταν της ίδιας εντάσεως και στους δύο κυτταρικούς τύπους που 

εµπλέκονται στην δηµιουργία και εξέλιξη της βλάβης και οι οποίοι είναι τα VSMCs και 

τα αφρώδη κύτταρα (foam cells) (Εικόνα 5.4.e). 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των επιπέδων έκφρασης του TGF-β1 

µετά από χρώση µε το συγκεκριµένο αντίσωµα, µεταξύ των διαφορετικών τύπων 
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αθηρωµάτωσης και των φυσιολογικών στεφανιαίων αγγείων στα ECs και στους τρεις 

αγγειακούς χιτώνες εφαρµόστηκε η ίδια µέθοδος µε αυτήν για τον VEGF-A. Υψηλά 

επίπεδα έκφρασης για τον TGF-β1 καταγράφηκαν στην intima των δειγµάτων της 

οµάδας P (Εικόνα 5.5.a) (mean score 2,83, P=0,005 and P=0,030) συγκρινόµενα µε 

αυτά των φυσιολογικών αγγείων και της οµάδας FS αντίστοιχα (Εικόνα 5.5.b). 

Επιπροσθέτως, οριακή στατιστική σηµαντικότητα παρατηρήθηκε στα επίπεδα 

έκφρασης του TGF-β1 στην οµάδα CL (mean score 1,75, P=0,045) συγκρινόµενα µε 

αυτά της οµάδας FS.  

Τα επίπεδα έκφρασης του bFGF σε όλους τους τύπους των στεφανιαίων 

αγγείων που εξετάστηκαν µε ανοσοϊστοχηµεία στην παρούσα µελέτη έδειξαν έντονη, 

και σταθερής ισχύος χρώση στα ECs αλλά και στους τρεις χιτώνες του αγγειακού 

τοιχώµατος [ECs, intima (Εικόνα 5.6.a), media, adventitia (Εικόνα 5.6.b)]. Κατά 

συνέπεια δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για αυτόν τον παράγοντα.  
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Πίνακας 5.4. Πρωτεϊνικά επίπεδα έκφρασης των VEGF-A, bFGF και TGF-β1 σε στεφανιαίες αρτηρίες. 

M: άρρην (male). F: θήλυ (female). NL: φυσιολογικό αγγείο (no lesion). FS: λιπώδης πλάκα (fatty streak). P: ινώδης πλάκα (plaque). CL: 
επιπλεγµένη βλάβη (complicated lesion). ECs: ενδοθηλιακά κύτταρα (endothelial cells) 

Αριθµός 
δειγµάτων 

Ηλικία/
φύλο 

Τύπος 
βλάβης VEGF-A    bFGF TGF-β1 

     ECs Intima Media Adventitia ECs Intima Media Adventitia ECs Intima Media Adventitia 
1            51/M NL - + + ++  +++ +++ +++ +++  +++ ++ +++ +++
2              
                 
              
              
              
              
              
                 
              
              
              
                 
                 
                 
              
                 
                 
              
              
              
                 
              
              
                 
                 

41/F NL - - ++ -  +++ +++ +++ +++  ++ ++ +++ +++
3 55/M NL - - + - +++ +++ +++ +++ +++ - +++ +++
4 74/M NL - - ++ -  +++ +++ +++ +++  +++ ++ +++ +++
5 55/M NL - - ++ +  +++ +++ +++ +++  ++ - +++ +++
6 51/M NL - - - -  +++ +++ +++ +++  ++ - +++ +++
7 55/M NL - - + -  +++ +++ +++ +++  +++ ++ +++ +++
8 51/M FS - +++ - -  +++ +++ +++ +++  ++ - +++ +++
9 51/M FS + ++ - - +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++

10 41/F FS ++ +++ + +  +++ +++ +++ +++  ++ - +++ +++
11 58/F FS ++ +++ + -  +++ +++ +++ +++  ++ - +++ +++
12 46/M FS + ++ + -  +++ +++ +++ +++  ++ - +++ +++
13 51/M P + +++ + + +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
14 55/M P + +++ ++ + +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++
15 55/M P + +++ ++ + +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++
16 46/M P + +++ ++ +  +++ +++ +++ +++  ++ ++ +++ +++
17 58/F P + ++ ++ - +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
18 58/F P + +++ ++ + +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++
19 81/M CL + +++ +++ ++  +++ +++ +++ +++  ++ + +++ +++
20 51/M CL + +++ + +  +++ +++ +++ +++  ++ + ++ +++
21 55/M CL + ++ + +  +++ +++ +++ +++  ++ + ++ ++
22 81/M CL + +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++
23 55/M CL + +++ ++ ++  +++ +++ +++ +++  ++ + +++ +++
24 74/M CL + +++ +++ ++  +++ +++ +++ +++  ++ + +++ +++
25 41/F CL ++ +++ ++ + +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++
26 51/M CL + +++ + + +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++

 -: µη ανιχνεύσιµη χρώση. +: ασθενής χρώση. ++: µέτρια χρώση. +++: ισχυρή χρώση. 
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Εικόνα 5.4 
a. Χρώση µε anti VEGF-A αντίσωµα σε φυσιολογικό αγγείο. Σηµειώνεται ότι τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα (λεπτά βέλη) και η κάτω από αυτά intima παρουσιάζουν αρνητική 
χρώση. Μεγέθυνση 400x. b. Χρώση µε anti VEGF-A αντίσωµα σε Fatty Streak 
αθηρωµατική βλάβη. Σηµειώνεται ότι τα ενδοθηλιακά κύτταρα παρουσιάζουν ασθενή 
χρώση (λεπτά βέλη) ενώ τα κύτταρα των αθηρωµατικών βλαβών στην intima παρουσιάζουν 
έντονη χρώση (χοντρά βέλη). Μεγέθυνση 400x. c. Χρώση µε anti VEGF-A αντίσωµα σε 
Plaque αθηρωµατική βλάβη. Παρατηρείται έντονη χρώση στα κύτταρα της αθηρωµατικής 
βλάβης στην intima του αγγειακού τοιχώµατος (λεπτά βέλη), ενώ η χρώση στα κύτταρα της 
media είναι αδύνατη (χοντρά βέλη). Έσω ελαστικός υµένας (διπλά λεπτά βέλη). Μεγέθυνση 
250x. c1. Yψηλή µεγέθυνση της εικόνας c. Τα λεπτά βέλη δείχνουν τα λεία µυϊκά κύτταρα 
της αθηρωµατικής βλάβης στην intima. Μεγέθυνση 400x. c2. Yψηλή µεγέθυνση της 
εικόνας c. Αδύνατη χρώση των λείων µυϊκών κυττάρων της media (λεπτά βέλη). Έσω 
ελαστικός υµένας (χοντρά βέλη). Μεγέθυνση 400x. d. Ασθενής χρώση της media (λεπτά 
βέλη) παρακείµενη σε Fatty Streak αθηρωµατική βλάβη. Έσω ελαστικός υµένας (χοντρά 
βέλη). e. Χρώση µε anti VEGF-A σε Plaque αθηρωµατική βλάβη. Και οι δύο τύποι 
κυττάρων (ωοειδή αφρώδη κύτταρα: λεπτά βέλη και επιµήκη λεία µυϊκά κύτταρα: χοντρά 
βέλη) παρουσιάζουν χρώση. Μεγέθυνση 400x. 
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Εικόνα 5.5 
a. Χρώση µε anti TGF-β1 αντίσωµα σε Plaque αθηρωµατική βλάβη. Σηµειώνεται 
ότι τα κύτταρα για τον TGF-β1 παρουσίασαν έντονη χρώση (λεπτά βέλη). Μεγέθυνση 
400x. b. Χρώση µε anti TGF-β1 αντίσωµα σε Fatty Streak αθηρωµατική βλάβη. 
Σηµειώνεται ότι η χρώση για τον TGF-β1 είναι ασθενής. Μεγέθυνση 400x. 
 

 

 
Εικόνα 5.6 
a. ∆υνατή χρώση µε anti bFGF αντίσωµα στα κύτταρα της intima σε Plaque 
αθηρωµατική βλάβη. Αγγειακός αυλός (αστερίσκος). Μεγέθυνση 400x. b. ∆υνατή 
χρώση µε anti bFGF αντίσωµα στην media (λεπτά βέλη) και στην adventitia 
(χοντρά βέλη). Σηµειώνεται ότι η adventitia παρουσιάζει λιγότερο έντονη χρώση από 
ότι η media. Ο εξωκυτταρικός συνδετικός ιστός (ίνες κολλαγόνου) παραµένει 
αχρωµάτιστος αλλά οι ινοβλάστες παρουσιάζουν εξίσου έντονη χρώση µε τα λεία µυϊκά 
κύτταρα της media. 
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5.2.2. Ηµι-ποσοτικοποίηση του mRNA των VEGF-A, bFGF και TGF-β1 σε 

αθηρωσκληρωτικές βλάβες και σε φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία.  

Ο ποσοτικός προσδιορισµός του mRNA αποκάλυψε µια στατιστικά σηµαντική 

διαφορά στην έκφραση του mRNA των VEGF-A, bFGF και TGF-β1 κατά την διάρκεια 

της εξέλιξης της νόσου, ξεκινώντας από τα φυσιολογικά αγγεία και καταλήγοντας στις 

επιπλεγµένες αθηρωµατικές βλάβες (Εικόνα 5.7). Τα αποτελέσµατα από την 

ποσοτικοποίηση του mRNA των VEGF-A, bFGF και TGF-β1 συνοψίζονται στον 

Πίνακα 5.5. 

Υψηλά επίπεδα έκφρασης για το mRNA του VEGF-A παρατηρήθηκε στην 

οµάδα των FS βλαβών (µέση τιµή: 0,63, P=0,003) στην οµάδα των P βλαβών (µέση 

τιµή: 1,1, P=0,001) καθώς επίσης και στην οµάδα των CL (µέση τιµή: 1,7, P< 0,001), 

κατά την σύγκρισή τους µε αυτά της οµάδας των φυσιολογικών αγγείων. Περαιτέρω 

ανάλυση αποκάλυψε διαφορές στα επίπεδα έκφρασης του mRNA αυτού του παράγοντα 

µεταξύ των διαφορετικών τύπων αθηρωσκληρωτικών βλαβών. Έτσι, η έκφραση του 

mRNA του VEGF-A ήταν αυξηµένη στην οµάδα των P βλαβών (P=0,004), στην οµάδα 

των CL (P=0,002) συγκρινόµενα µε αυτά της οµάδας των FS βλαβών, και επίσης 

αυξηµένα στην οµάδα των CL (P=0,029) συγκρινόµενα µε αυτά της οµάδας των P.  

Για τον TGF-β1 παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων έκφρασης του mRNA 

στην οµάδα των P βλαβών (µέση τιµή: 2,7, P=0,001, P=0,004 and P=0,001) όταν 

συγκρίθηκαν µε αυτά των NL, FS και CL αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, αρκετά υψηλά 

επίπεδα mRNA για τον ίδιο παράγοντα βρέθηκαν στην οµάδα των NL (µέση τιµή: 0,9, 

P=0,030) και στην οµάδα των CL (µέση τιµή: 1, P=0,045) όταν συγκρίθηκαν µε αυτά 

της οµάδας FS.  
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Τέλος τα επίπεδα έκφρασης του mRNA του bFGF ήταν υψηλά στην οµάδα των 

P (µέση τιµή: 2,65, P=0,001) και στην οµάδα των CL (µέση τιµή: 1,7, P= 0,029) όταν 

συγκρίθηκαν µε αυτά των φυσιολογικών στεφανιαίων αγγείων. Επίσης τα επίπεδα 

έκφρασης στην οµάδα των P ήταν αρκετά υψηλά σε σχέση µε αυτά των οµάδων FS και 

CL (µέση τιµή: 2.65, P=0,004 και P=0,029 αντίστοιχα). 

 

Πίνακας 5.5. Σύνοψη των αποτελεσµάτων της έκφρασης του mRNA των VEGF-Α, bFGF και TGF-
β1 στα στεφανιαία αγγεία 

Τα αποτελέσµατα δίνονται σαν µέσες τιµές (mean score) ± SEM (standard error of the mean). Οι τιµές 
δείχνουν τους λόγους VEGF-A/β2-microglobulin, bFGF/β2-microglobulin και TGF-β1/β2-
microglobulin οι οποίοι υπολογίστηκαν διαιρώντας την ακέραιη οπτική ένταση του κάθε αυξητικού 
παράγοντα ξεχωριστά µε αυτήν της β2-microglobulin.  

Τύπος βλάβης VEGF-A/β2M bFGF/β2M TGF-β1/β2M 

NL1 0.12 +/-0.15 1.25 +/-0.19 0.89 +/-0.17 

FS2 0.63 +/-0.07 1.46 +/-0.18 0.69 +/-0.11 

P3 1.13 +/-0.31 2.65 +/-0.99 2.7 +/-1,68 

CL4 1.73 +/-0.53 1.7 +/-0.43 1.7 +/-0,28 

1.NL: φυσιολογικό αγγείο (no lesion). 2. FS: λιπώδης πλάκα (fatty streak). 3. P: ινώδης πλάκα 
(plaque). 4. CL: επιπλεγµένη βλάβη (complicated lesion).  
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Εικόνα 5.7 
Απεικόνιση σε πήκτωµα ακρυλαµιδίου µετά από ηλεκτροφόρηση του RT-PCR 
προϊόντος 8 δειγµάτων στεφανιαίων αρτηριών για τα επίπεδα έκφρασης του mRNA των 
αυξητικών παραγόντων VEGF-A, TGF-β1 και bFGF συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα 
RT-PCR προϊόντα της b2-Microglobulin (b2-M). Γραµµές 1 και 2: ∆είγµατα από την 
οµάδα No Lesion. Γραµµές 3 και 4: ∆είγµατα από την οµάδα Fatty Streak. Γραµµές 5 
και 6: ∆είγµατα από την οµάδα Plaque. Γραµµές 7 και 8: ∆είγµατα από την οµάδα 
Complicated Lesion.Γραµµή 9: Θετικός µάρτυρας (positive control). Γραµµή 10: 
Αρνητικός µάρτυρας (negative control). Γραµµή 11: Ladder 100bp. 
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5.3. Αποτελέσµατα του τρίτου σκέλους της µελέτης. 

5.3.1. Τα ενεργοποιηµένα µονοκύτταρα/µακροφάγα εκφράζουν HRG και CYR61.  

Για τον καθορισµό της πιθανής συσχέτισης της έκφρασης της HRG και του 

CYR61 στα µακροφάγα, αποµονώθηκαν µακροφάγα/µονοκύτταρα από το περιφερικό 

αίµα δύο υγιών δοτών ηλικίας 27 και 23 ετών αντίστοιχα, χωρίς ιστορικό 

αθηρωσκλήρυνσης ή σακχαρώδη διαβήτη. Τα αποµονωµένα αυτά κύτταρα επωάστηκαν 

σε τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας και εν συνεχεία ενεργοποιήθηκαν µε LPS σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους.  

Τα ενεργοποιηµένα κύτταρα µε LPS παρουσίασαν µία γρήγορη αύξηση των 

επιπέδων έκφρασης του mRNA της HRG. Ποιο συγκεκριµένα, πρώτα παρατηρήθηκε 

έκφραση την χρονική περίοδο των 30 min, µε την σταθεροποίηση του σήµατος την 

πρώτη ώρα ενεργοποίησης, ακολουθούµενη από την σταδιακή του µείωση τις επόµενες 

χρονικές περιόδους και τέλος την εξαφάνισή του στις 24 ώρες (Εικόνα 5.8. Α).Τα 

ευρήµατα αυτά δείχνουν ότι η έκφραση της HRG είναι ένα πρώιµο συµβάν κατά την 

διάρκεια ενεργοποίησης των µακροφάγων. Το σήµα έκφρασης του CYR61, στο 

συγκεκριµένο πειραµατικό κοµµάτι, εµφανίστηκε κατά την διάρκεια της χρονικής 

περιόδου των δύο ωρών. Στην συνέχεια παρατηρήθηκε µία σταδιακή µείωση του 

σήµατος αυτού και η τελική του εξαφάνιση την χρονική περίοδο των 48 ωρών (Εικόνα 

5.8. Β). Από τα παραπάνω φαίνεται ότι τα ενεργοποιηµένα µακροφάγα εκφράζουν και 

τους δύο αυτούς παράγοντες και ότι η έκφραση της HRG προηγείται χρονικά αυτής του 

CYR61. Τα αποτελέσµατα είναι αντιπροσωπευτικά τριών διαδοχικών ανεξάρτητων 

πειραµάτων που έδωσαν όµοια αποτελέσµατα.  
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Εικόνα 5.8 
Ανάλυση των επιδράσεων της LPS (10 µg/ml) στην κινητική έκφρασης του mRNA της 
HRG (A) και του CYR61 (B) στα µονοκύτταρα/µακροφάγα του περιφερικού αίµατος 
φυσιολογικών δοτών στην διάρκεια της χρονικής περιόδου των 48 ωρών από την 
στιγµή της ενεργοποίησης. Στον άξονα y παρουσιάζονται οι λόγοι HRG/β2-
microglobulin και CYR61/β2-microglobulin οι οποίοι υπολογίστηκαν διαιρώντας την 
ακέραιη οπτική ένταση του κάθε αυξητικού παράγοντα ξεχωριστά µε αυτήν της β2-
microglobulin: Εικόνα 1 Α και Εικόνα 1 Β αντίστοιχα.  
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5.3.2. Η Heregulin επάγει την έκφραση του CYR61 στα EA.hy926 ενδοθηλιακά 

κύτταρα. 

Σε αυτό το σκέλος της διδακτορικής εργασίας επιλέχτηκαν ενδοθηλιακά 

κύτταρα τα οποία δεν εκφράζουν HRG αλλά εκφράζουν CYR61. ∆εδοµένου τούτου, τα 

κύτταρα αυτά είναι ένα καλό µοντέλο για την αξιολόγηση του παρακρινή ρόλου της 

HRG αλλά και της επίδρασης της στην έκφραση του CYR61. Έτσι, εξετάστηκε κατά 

πόσο η HRG µπορεί να επάγει άµεσα την έκφραση του CYR61 στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα. Για αυτόν τον σκοπό, τα EA.hy926 κύτταρα καλλιεργήθηκαν παρουσία HRG 

beta1 σε διαδοχικά αυξανόµενες συγκεντρώσεις και η έκφραση του CYR61 εκτιµήθηκε 

µετά από τις 6 και 12 ώρες αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η HRG στις 

συγκεντρώσεις 1 ng/ml και 5 ng/ml αντίστοιχα επάγουν την έκφραση του CYR61 στην 

χρονική περίοδο των δύο ωρών. ∆εν παρατηρήθηκε κάποια επαγωγική σηµαντικότητα 

για τον CYR61 την χρονική περίοδο των 12 ωρών ή στις υψηλές συγκεντρώσεις της 

HRG (Εικόνα 5.9). Τα επίπεδα έκφρασης του παράγοντα αυτού τις χρονικές περιόδους 

των 28 και 48 ωρών παραµένουν στα ίδια επίπεδα µε αυτά του µάρτυρα ( ενδοθηλιακά 

κύτταρα EA.hy926 τα οποία δεν ενεργοποιήθηκαν µε HRG beta1). Θα µπορούσαµε 

έτσι να συµπεράνουµε ότι η HRG έχει µία άµεση επίδραση στην έκφραση του CYR61 

στα ενδοθηλιακά κύτταρα, διευκολύνοντας µε αυτόν τον τρόπο την µετανάστευση των 

µακροφάγων από την περιφέρεια στο τοίχωµα του “τραυµατισµένου” αγγείου και 

εποµένως την εξέλιξη της αθηρωγένεσης.  
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Εικόνα 5.9 
Ανάλυση της επίδρασης της Heregulin στην κινητική έκφρασης του mRNA του CYR61 
στην κυτταρική σειρά EA hy926 στην διάρκεια της χρονικής περιόδου των 12 ωρών 
από την στιγµή της ενεργοποίησης. Στον άξονα y παρουσιάζεται ο λόγος CYR61/β2-
microglobulin ο οποίος υπολογίστηκε διαιρώντας την ακέραιη οπτική ένταση του 
αυξητικού παράγοντα µε αυτήν της β2-microglobulin.  
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5.3.3. Η Heregulin και ο CYR61 υπερ-εκφράζονται στις ανθρώπινες στεφανιαίες 

αθηρωσκληρωτικές βλάβες αλλά όχι στα φυσιολογικά αγγεία.  

Τα πρωτεϊνικά επίπεδα της HRG και του CYR61 εκτιµήθηκαν και συγκρίθηκαν 

µε ανοσοϊστοχηµεία. σε αθηρωσκληρωτικές βλάβες και σε φυσιολογικά στεφανιαία 

αγγεία. Το µονοκλωνικό αντίσωµα anti-Heregulin (clone 7D5) και το πολυκλωνικό 

αντίσωµα anti-Cyr61 (C-20), χρησιµοποιήθηκαν για την ανίχνευση της HRG και του 

CYR61 αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα της ηµι-ποσοτικής ανάλυσης από τις 

ανοσοϊστοχηµικές χρώσεις στα ενδοθηλιακά κύτταρα (ECs), στον υπενδοθηλιακό χώρο 

(intima), στον µέσο χιτώνα (media) και στην adventitia, και στα 26 δείγµατα 

συνοψίζονται στον πίνακα 5.6.  

∆εν παρατηρήθηκε πρωτεϊνική έκφραση για την HRG στα ECs, στον µέσο 

χιτώνα (media) και στην adventitia στα φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία αλλά και στα 

αγγεία µε αθηρωσκληρωτικές βλάβες (Εικόνα 5.10. a, b, c d2). Στον υπενδοθηλιακό 

χιτώνα (intima) ενός εκ των επτά φυσιολογικών αγγείων που εξετάστηκαν 

παρατηρήθηκε ασθενής χρώση για την HRG κατά την διάρκεια της ανοσοϊστοχηµικής 

ανάλυσης µε anti-HRG αντίσωµα (δείγµα no3, Πίνακας 5.6). Παράλληλα, στην intima 

και των 19 στεφανιαίων αγγείων µε αθηρωσκληρωτικές βλάβες παρατηρήθηκε και 

µέτρια και ισχυρή χρώση για την HRG (Πίνακας 5.6). Συγκεκριµένα στην intima των 

αγγείων µε λιπώδεις πλάκες (FS lesions) (µέση τιµή: 1,4, P=0,003) (Εικόνα 5.10. b), 

στην οµάδα των αγγείων µε ινώδεις πλάκες (P lesions) (µέση τιµή: 1,83, P=0,003) 

(Εικόνα 5.10. c) και στην οµάδα των αγγείων που παρουσίαζαν επιπλεγµένες βλάβες 

(CL) (µέση τιµή: 2,37, P<0,001) (Εικόνα 5.10. d και d1) τα πρωτεϊνικά επίπεδα της 

HRG ήταν αυξηµένα όταν συγκρίθηκαν µε αυτά της οµάδας των φυσιολογικών αγγείων 

(NL) (µέση τιµή: 0,14). Περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσµάτων µεταξύ των οµάδων 
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των αθηρωσκληρωτικών βλαβών για την πρωτεϊνική έκφραση της HRG στην intima 

δεν έδειξε καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά. Η χρώση της HRG στην intima 

εντοπίστηκε κυρίως στα µακροφάγα/αφρώδη κύτταρα αλλά όχι στους ινοβλάστες και 

στα αγγειακά λεία µυϊκά κύτταρα(Εικόνα 3. b) ή στην εξωκυττάρια θεµέλια ουσία 

(Εικόνα 5.10. d, d1 και e).  

Παροµοίως, εκτιµήθηκαν τα πρωτεϊνικά επίπεδα του CYR61 µεταξύ των 

διαφορετικών τύπων αθηρωσκληρωτικών βλαβών και των φυσιολογικών στεφανιαίων 

αγγείων στα ECs και στα τρία αγγειακά στρώµατα (intima, media, adventitia). Ασθενής 

χρώση για αυτόν τον παράγοντα, µετά από ανοσοϊστοχηµεία µε το κατάλληλο 

αντίσωµα, παρατηρήθηκε στα ECs και των φυσιολογικών αγγείων και των αγγείων µε 

αθηρωσκληρωτικές βλάβες (Εικόνα 5.11. d). Πιο ισχυρή χρώση διαπιστώθηκε στον 

µέσο χιτώνα και στην adventitia όλων των αγγείων υπό εξέταση (Εικόνα 5.11. f). Οι 

συγκρίσεις των πρωτεϊνικών επιπέδων του CYR61, στα ECs, στην media και στην 

adventitia, µεταξύ των διαφορετικών τύπων αθηρωσκληρωτικών βλαβών δεν έδειξαν 

καµία στατιστική σηµαντική διαφορά. Αντιθέτως, τα επίπεδα έκφρασης του παράγοντα 

αυτού στην intima των αθηρωσκληρωτικών βλαβών ήταν εµφανώς ποιο ισχυρά κατά 

την σύγκρισή τους µε αυτά των φυσιολογικών αγγείων. Μόνο σε ένα από τα επτά 

φυσιολογικά αγγεία (δείγµα no4, Πίνακας 5.6) παρατηρήθηκε χρώση για τον 

συγκεκριµένο παράγοντα. Ειδικότερα, υψηλά πρωτεϊνικά επίπεδα για τον CYR61 

παρατηρήθηκαν στην οµάδα των αγγείων µε λιπώδεις βλάβες (FS lesions), (µέση τιµή: 

2,6, P=0,001,) (Εικόνα 5.11. b), στην οµάδα των αγγείων µε ινώδεις αθηρωµατικές 

πλάκες (P), (µέση τιµή: 2,83, P=0,001), (Εικόνα 5.11. c, d και e) και τέλος στην οµάδα 

των αγγείων µε επιπλεγµένες βλάβες (CL) (µέση τιµή: 2,75, P<0.001) (Εικόνα 5.11. g) 

συγκρινόµενα µε αυτά της οµάδας των φυσιολογικών αγγείων (µέση τιµή: 0,14). Οι 
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συγκρίσεις των επιπέδων έκφρασης για τον CYR61 που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ 

των τριών οµάδων των αγγείων µε αθηρωσκληρωτικές βλάβες δεν παρουσίασαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Η χρώση για αυτόν τον παράγοντα στην intima των 

αγγείων εντοπίστηκε στα µακροφάγα/αφρώδη κύτταρα και VSMCs (Εικόνα 5.11. b και 

c) καθώς επίσης και στην εξωκυττάρια θεµέλια ουσία (extracellular matrix) (Εικόνα 

5.11. a). 
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Πίνακας 5.6. Πρωτεϊνικά επίπεδα έκφρασης της HRG και του CYR61 σε στεφανιαίες αρτηρίες. 

M: άρρην (male). F: θήλυ (female). NL: φυσιολογικό αγγείο (no lesion). FS: λιπώδης πλάκα (fatty streak). P: ινώδης πλάκα (plaque). CL: 
επιπλεγµένη βλάβη (complicated lesion). CA: στεφανιαίο αγγείο. ECs: ενδοθηλιακά κύτταρα (endothelial cells) 

HRG  CYR61 Sample no Age/Sex Lesion 
type 

Anatomical 
site ECs        Intima Media Adventitia  ECs Intima Media Adventitia

1            51/M NL C.A. - - - -  + - + +
2            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

41/F NL C.A. - - - -  + - + +
3 55/M NL C.A. - + - -  + - + +
4 74/M NL C.A. - - - -  - + ++ ++
5 55/M NL C.A. - - - -  + - ++ ++
6 51/M NL C.A. - - - -  + - ++ ++
7 55/M NL C.A. - - - -  - - + +
8 51/M FS C.A. - + - -  + +++ + +
9 51/M FS C.A. - ++ - -  + +++ ++ ++

10 41/F FS C.A. - + - -  - ++ ++ ++
11 58/F FS C.A. - + - -  + ++ + +
12 46/M FS C.A. - ++ - -  + +++ ++ ++
13 51/M P C.A. - ++ - -  + +++ + +
14 55/M P C.A. - + - -  + +++ + +
15 55/M P C.A. - ++ - -  - ++ ++ ++
16 46/M P C.A. - ++ - -  + +++ + +
17 58/F P C.A. - ++ - -  + +++ + +
18 58/F P C.A. - ++ - -  + +++ + +
19 81/M CL C.A. - +++ - -  + +++ + +
20 51/M CL C.A. - + - -  + ++ + +
21 55/M CL C.A. - +++ - -  - ++ + +
22 81/M CL C.A. - +++ - -  ++ +++ ++ +++
23 55/M CL C.A. - ++ - -  + +++ ++ ++
24 74/M CL C.A. - ++ - -  + +++ ++ ++
25 41/F CL C.A. - +++ - -  + +++ ++ ++
26 51/M CL C.A. - ++ - -  + +++ + +

 -: µη ανιχνεύσιµη χρώση. +: ασθενής χρώση. ++: µέτρια χρώση. +++: ισχυρή χρώση 
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Εικόνα 5.10 

Επεξηγήσεις της εικόνας 5.10 στην σελίδα 106. 
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Εικόνα 5.11 

Επεξηγήσεις της εικόνας 5.11 στην σελίδα 106. 
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Εικόνα 5.10 

a. Χρώση µε anti-Heregulin αντίσωµα σε φυσιολογικό αγγείο. Όλα τα στοιχεία 
παραµένουν αρνητικά στην χρώση µε το συγκεκριµένο αντίσωµα. Μεγέθυνση 400x. b. 
Χρώση µε anti-Heregulin αντίσωµα σε λιπώδεις βλάβες (Fatty Streak lesions). Τα 
αφρώδη κύτταρα παρουσιάζουν χρώση για την HRG ισχυρής εντάσεως (κεφαλές 
βελών). Τα επιµήκη κύτταρα τα οποία θα µπορούσαν να είναι ινοβλάστες ή λεία µυϊκά 
κύτταρα (βέλη), παραµένουν αρνητικά στην χρώση µε το συγκεκριµένο αντίσωµα. 
Μεγέθυνση 400x. c. Χρώση µε anti-Heregulin αντίσωµα σε ινώδεις πλάκες (P). Τα 
αφρώδη κύτταρα παρουσιάζουν χρώση για την HRG ισχυρής εντάσεως (κεφαλές 
βελών). Τα επιµήκη λεία µυϊκά κύτταρα (βέλη) και η εξωκυττάρια θεµέλια ουσία 
(extracellular matrix) παραµένουν αρνητικά στην χρώση µε το συγκεκριµένο αντίσωµα. 
Μεγέθυνση 400x. d. Χρώση µε anti-Heregulin αντίσωµα σε επιπλεγµένη βλάβη 
(Complicated Lesion: CL). H εξωκυττάρια θεµέλια ουσία παραµένει αρνητική στην 
χρώση µε το συγκεκριµένο αντίσωµα. Μόνο τα εναποµείναντα αφρώδη κύτταρα 
παρουσιάζουν χρώση για την HRG ισχυρής εντάσεως (µικρά βέλη). Έσω ελαστικός 
υµένας (κεφαλές βελών). Ο µέσος χιτώνας δεν παρουσιάζει καµία χρώση (µεγάλα 
βέλη). Μεγέθυνση x6,3. d1. Ισχυρή µεγέθυνση της εικόνας 5.10.d. Κεντρικό σηµείο 
της βλάβης. H εξωκυττάρια θεµέλια ουσία παραµένει αρνητική στην χρώση µε το 
συγκεκριµένο αντίσωµα. Τα αφρώδη κύτταρα τα οποία σηµειώνονται µε µικρά βέλη 
στην εικόνα 5.10.d, παρουσιάζουν ισχυρή χρώση για την Heregulin (βέλη). Μεγέθυνση 
400x. d2. Ισχυρή µεγέθυνση της εικόνας 5.10.d. Ο µέσος χιτώνας (media) παραµένει 
αρνητικός στην χρώση µε το συγκεκριµένο αντίσωµα (αστερίσκος). Μεγέθυνση 400x. 
e. Χρώση µε anti-Heregulin αντίσωµα σε ινώδεις πλάκες (P). H εξωκυττάρια 
θεµέλια ουσία παραµένει αρνητική στην χρώση µε το συγκεκριµένο αντίσωµα. 
Μεγέθυνση 160x. 
 
Εικόνα 5.11 

106

a. ∆ιαδοχική τοµή αυτής, της εικόνας 3e. Χρώση µε anti-CYR61 αντίσωµα σε 
ινώδεις πλάκες (P). Παρατηρείται µέτρια χρώση για τον CYR61 στην εξωκυττάρια 
θεµέλια ουσία. Μεγέθυνση 160x. b. Χρώση µε anti-CYR61 αντίσωµα σε λιπώδεις 
βλάβες (Fatty Streak lesions). Τα αφρώδη κύτταρα (µικρά βέλη) παρουσιάζουν χρώση 
µε το συγκεκριµένο αντίσωµα, ισχυρής εντάσεως. Ο µέσος χιτώνας (αστερίσκος) 
παρουσιάζει χρώση ασθενής εντάσεως. Μεγέθυνση 400x. c. Χρώση µε anti-CYR61 
αντίσωµα σε ινώδεις πλάκες (P). Περιφερικό σηµείο της πλάκας. Και οι δύο τύποι 
κυττάρων, αφρώδη κύτταρα (κεφαλές βελών) και λεία µυϊκά κύτταρα (βέλη), 
παρουσιάζουν χρώση ισχυρής έντασης για τον CYR61. Μεγέθυνση 400x. d. Χρώση µε 
anti-CYR61 αντίσωµα σε ινώδεις πλάκες (P). Περιφερικό σηµείο της πλάκας. Τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα (κεφαλές βελών), και τα λεία µυϊκά κύτταρα (µικρά βέλη), 
έδειξαν χρώση µέτριας έντασης. Αντιθέτως στα αφρώδη κύτταρα (µεγάλα βέλη) η 
χρώση για τον CYR61 ήταν ισχυρή. Μεγέθυνση 400x. e. Χρώση µε anti-CYR61 
αντίσωµα σε ινώδεις πλάκες (P). Τα αφρώδη κύτταρα (κεφαλές βελών) και τα λεία 
µυϊκά κύτταρα (βέλη) παρουσίασαν χρώση µέτριας έντασης για τον CYR61. 
Μεγέθυνση 400x. f. Χρώση µε anti-CYR61 αντίσωµα στην media και στην 
adventitia αγγείου µε ινώδης πλάκα Παρατηρείται ασθενή χρώση στα λεία µυϊκά 
κύτταρα (κεφαλές βελών) στην media και επίσης ασθενή χρώση στους ινοβλάστες 
(βέλη) στην adventitia του αγγείου. Μεγέθυνση 400x. g. Χρώση µε anti-CYR61 
αντίσωµα σε επιπλεγµένη βλάβη (Complicated Lesion: CL). Στην εξωκυττάρια 
θεµέλια ουσία (αστερίσκος), παρατηρήθηκε χρώση µέτριας εντάσεως για τον CYR61. 
Επίσης, µέτριας έντασης χρώση για τον συγκεκριµένο παράγοντα παρατηρήθηκε και 
στα αφρώδη κύτταρα (κεφαλές βελών) και στα λεία µυϊκά κύτταρα (βέλη). Μεγέθυνση 
400x. 

 



5.3.4. Ρύθµιση των επιπέδων έκφρασης του mRNA της Heregulin και του CYR61 στις 

αθηρωσκληρωτικές βλάβες. 

Επιπλέον, στην διδακτορική αυτή εργασία, εξετάστηκε κατά πόσο τα αυξηµένα 

πρωτεϊνικά επίπεδα που παρατηρήθηκαν µετά από ανοσοϊστοχηµεία θα µπορούσαν να 

είναι συµβατά µε τα επίπεδα έκφρασης του mRNA για την HRG και τον CYR61. 

Πράγµατι, µία ηµι-ποσοτική RT-PCR ανάλυση έδειξε µία σειρά από διαφορές στην 

παραγωγή του mRNA της HRG και του CYR61 κατά την εξέλιξη της αθηρωσκληρωτικής 

βλάβης, ξεκινώντας από τα φυσιολογικά αγγεία και καταλήγοντας στις επιπλεγµένες 

βλάβες (CLs) (Εικόνα 5.12). Τα αποτελέσµατα από την ποσοτικοποίηση της έκφρασης του 

mRNA της HRG και του CYR61 συνοψίζονται στον Πίνακα 5.6. 

Υψηλά επίπεδα έκφρασης για το mRNA της HRG παρατηρήθηκαν στην οµάδα των 

αγγείων µε λιπώδεις βλάβες (FS lesions) (µέση τιµή: 0,47, P<0,001), στην οµάδα των 

αγγείων µε ινώδεις βλάβες (P) (µέση τιµή: 0,62, P<0,001) και στην οµάδα των αγγείων µε 

επιπλεγµένες βλάβες (CLs) (µέση τιµή: 1,15, P=0,001)όταν συγκρίθηκαν µε αυτά των 

φυσιολογικών αγγείων(µέση τιµή: 0,12). Περαιτέρω ανάλυση αποκάλυψε αύξηση της 

έκφρασης της HRG ανάµεσα στις τρεις διαφορετικές οµάδες αθηρωσκληρωτικών βλαβών. 

Έτσι, τα επίπεδα έκφρασης του mRNA της HRG ήταν αυξηµένα στις οµάδες P (P=0,033) 

και CL (P=0,005) συγκρινόµενα µε αυτά της οµάδας FS. Επίσης διαφορά στα επίπεδα 

έκφρασης του mRNA για αυτόν τον παράγοντα παρατηρήθηκαν και µεταξύ των οµάδων P 

και CL (P=0,017) µε µία αυξητική τάση στην δεύτερη οµάδα.  

Για τον CYR61 τα επίπεδα έκφρασης του mRNA ήταν αυξηµένα στην οµάδα FS 

(µέση τιµή: 1,90, P<0,001), στην οµάδα P (µέση τιµή: 1,83, P<0.001) και στην οµάδα CL 

(µέση τιµή 2,15, P<0.001) όταν συγκρίθηκαν µε την οµάδα των φυσιολογικών αγγείων 
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(µέση τιµή: 0,49). Επιπλέον ανάλυση στις διαφορές έκφρασης του mRNA του CYR61 

ανάµεσα στις τρεις διαφορετικές οµάδες αθηρωσκληρωτικών βλαβών δεν έδειξε καµία 

στατιστικά σηµαντική διαφορά.  

 

Πίνακας 5.7. Σύνοψη των αποτελεσµάτων της έκφρασης του mRNA της HRG και του 
CYR61 στα στεφανιαία αγγεία 

Τα αποτελέσµατα δίνονται σαν µέσες τιµές (mean score) ± SEM (standard error of the 
mean). Οι τιµές δείχνουν τους λόγους HRG/β2-microglobulin και CYR61/β2-
microglobulin οι οποίοι υπολογίστηκαν διαιρώντας την ακέραιη οπτική ένταση του κάθε 
αυξητικού παράγοντα ξεχωριστά µε αυτήν της β2-microglobulin.  

Lesion type  HRG/β2-M CYR61/β2-M 

NL 0.12 +/-0.05 0.49 +/-0.08 

FS 0.47 +/-0.06 1.90 +/-0.18 

P 0.62 +/-0.05 1.83 +/-0.19 

CL 1.15 +/-0.19 2.15 +/-0.24 

1.NL: φυσιολογικό αγγείο (no lesion). 2. FS: λιπώδης πλάκα (fatty streak). 3. P: ινώδης 
πλάκα (plaque). 4. CL: επιπλεγµένη βλάβη (complicated lesion).  
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Εικόνα 5.12 
Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα ακρυλαµιδίου των προϊόντων της RT-PCR αντίδρασης.  
Απεικόνιση σε πήκτωµα ακρυλαµιδίου µετά από ηλεκτροφόρηση του RT-PCR προϊόντος 8 
δειγµάτων στεφανιαίων αρτηριών για τα επίπεδα έκφρασης του mRNA των αυξητικών 
παραγόντων HRG και CYR61 συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα RT-PCR προϊόντα της b2-
Microglobulin (b2-M). Γραµµές 1 και 2: ∆είγµατα από την οµάδα No Lesion. Γραµµές 3 
και 4: ∆είγµατα από την οµάδα Fatty Streak. Γραµµές 5 και 6: ∆είγµατα από την οµάδα 
Plaque. Γραµµές 7 και 8: ∆είγµατα από την οµάδα Complicated Lesion. Γραµµή 9: 
Θετικός µάρτυρας (positive control). Γραµµή 10: Αρνητικός µάρτυρας (negative control). 
Γραµµή 11: Ladder 100bp. Ως θετικός µάρτυρας των παραγόντων HRG και CYR61 
χρησιµοποιήθηκε cDNA από την κυτταρική σειρά MDA-231 (MDA-231 breast cancer 
cells) η οποία εκφράζει και τους δύο αυτούς παράγοντες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

6.1. Τα περιφερικά µονοκύτταρα ασθενών µε σακχαρώδη διαβήτη και 

στεφανιαία νόσο παρουσιάζουν αυξηµένα επίπεδα έκφρασης του mRNA 

των παραγόντων VEGF-A και bFGF.  

Το πρώτο σκέλος της παρούσας µελέτης µας παρέχει στοιχεία για την σχέση της 

έκφρασης του VEGF-A, bFGF και TGF-β1 στα περιφερικά µονοκύτταρα/µακροφάγα και 

λεµφοκύτταρα στις περιπτώσεις ασθενών µε στεφανιαία νόσο. Ο ηµι-ποσοτικός 

προσδιορισµός του mRNA αποκάλυψε µια σηµαντική αύξηση των επιπέδων έκφρασης του 

mRNA των VEGF-A και bFGF στα περιφερικά µονοκύτταρα/µακροφάγα στην οµάδα των 

ασθενών µε στεφανιαία νόσο και σταθερή στηθάγχη σε σύγκριση µε την οµάδα των 

µαρτύρων και την οµάδα των ασθενών µε στεφανιαία νόσο και ασταθή στηθάγχη, που 

εξαρτάτο κατά πολύ από την διαβητική κατάσταση του πληθυσµού. Τα ευρήµατα µας 

συµβάλουν στην κατανόηση του ρόλου των VEGF-A, bFGF και TGF-β1 στις 

καρδιοαγγειακές νόσους. 

Σε µία πρόσφατη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε αποµονωµένα µονοκύτταρα 

αρτηριοσκληρωτικών δοτών, παρατηρήθηκε ότι τα επίπεδα του mRNA του VEGF-A µετά 

από 24 ώρες ήταν χαµηλά, και ενώ είχε προηγηθεί υποξικό στρες [91]. Με στόχο να 

παρακολουθήσουµε την κινητική της έκφρασης του mRNA των VEGF-A και bFGF στα 

µονοκύτταρα/µακροφάγα περιφερικού αίµατος, πραγµατοποιήθηκε ένα πείραµα ελέγχου 
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κυτταροκαλλιέργειας 48 ωρών µε µονοκύτταρα που αποµονώθηκαν από το περιφερικό 

αίµα δύο υγιών δοτών. Παρατηρήσαµε ότι η έκφραση και των δύο γονιδίων παρουσίασε 

πτωτική τάση σε συνάρτηση µε την παρέλευση του χρόνου και έφτασε στα χαµηλότερα 

επίπεδά της, στις 24 και στις 48 ώρες. Το αποτέλεσµα εξηγεί τις διαρκείς χαµηλές τιµές 

που αναφέρθηκαν προηγουµένως [91]. Οι µετρήσεις των επιπέδων του mRNA και για τους 

δύο παράγοντες έγιναν αµέσως µετά από την αποµόνωση των κυττάρων για να µπορέσει 

να εξασφαλιστεί ο αντιπροσωπευτικός κατοπτρισµός της κατάστασης in vivo. Όλα τα 

δείγµατα αντιµετωπίστηκαν ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο, για να εξασφαλιστεί ότι η 

επίπτωση του χειρισµού των κυττάρων και της αποµόνωσης, σε περίπτωση που υπήρχε, θα 

ήταν ενιαία.  

Σε όλους τους ασθενείς στην µελέτη µας χορηγήθηκε συγκεκριµένη φαρµακευτική 

αγωγή, η οποία µεταξύ των άλλων σκευασµάτων συµπεριλάµβανε και στατίνες. Έχει 

αναφερθεί ότι οι στατίνες επηρεάζουν το φαινότυπο των περιφερικών λεµφοκυττάρων 

[98]. Για να καθοριστεί η επίπτωση της fluvastatin στην έκφραση του mRNA των VEGF-Α 

και bFGF στα µονοκύτταρα ενός υγιούς δότη, προβήκαµε σε µια κινητική ανάλυση. ∆εν 

παρατηρήσαµε σηµαντική αλλαγή στα επίπεδα έκφρασης του mRNA των δύο αυτών 

παραγόντων κατά την διάρκεια της 48ωρης ενεργοποίησης των κυττάρων µε fluvastatin. 

Έχει αναφερθεί, σε προηγούµενη µελέτη, ότι η γλυκόζη µπορεί να επηρεάσει την 

κατάσταση διαφοροποίησης γενικά και ειδικά στα CD36 κύτταρα µέσω της άµεσης 

επίπτωσης της στα επίπεδα του mRNA [172]. Από την στιγµή που το µεγαλύτερό µας 

εύρηµα συνδέεται µε διαβητικά άτοµα που συνήθως παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα 

γλυκόζης, αξιολογήσαµε την βραχυπρόθεσµη επίπτωση της γλυκόζης στα µονοκύτταρα 
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ενός υγιούς δότη µε τρόπο παρεµφερή µε την παραπάνω κινητική ανάλυση. ∆εν 

παρατηρήσαµε σηµαντική παρέκκλιση από τα µη αντιµετωπισθέντα επίπεδα του mRNA 

για τους VEGF-Α και bFGF κατά την διάρκεια της 48ωρης περιόδου µετά από την 

ενεργοποίηση των κυττάρων µόνον µε γλυκόζη ή σε συνδυασµό µε fluvastatin.  

Σε καρδιακό ιστό ασθενών µε οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου [173] και ασταθή 

στηθάγχη[174] έχει δειχτεί ότι τα επίπεδα των VEGF-Α και bFGF ήταν υψηλά. Η 

παρουσία του VEGF-Α και του bFGF κατεδείχθη σε αθηρωµατικές πλάκες που 

προκλήθηκαν κυρίως από τα µακροφάγα [175, 176]. Επιπροσθέτως, έχει δειχτεί ότι ο 

VEGF-Α µπορεί να προκαλέσει µετανάστευση και ενεργοποίηση των µονοκυττάρων µέσω 

του υποδοχέα του flt-1 [106], αύξηση της παραγωγής των µορίων πρόσφυσης στην 

επιφάνια των ενδοθηλιακών κυττάρων [177]και έκκριση της ΜCP-1 [178].  

Η παρουσία του VEGF-Α στον ορό αθηρωσκληρωτικών ασθενών, απαιτεί την 

ύπαρξη κατάλληλης πηγής για την παραγωγή του. Τα αποτελέσµατά της µελέτης αυτής, 

δείχνουν ότι στην περίπτωση της στεφανιαίας νόσου, οι VEGF-Α, bFGF και TGF-β1 δεν 

παράγονται συστηµατικά από περιφερικά λεµφοκύτταρα ή µονοκύτταρα. Η έκφραση των 

γονιδίων των VEGF-Α και bFGF περιορίστηκε στον µονοκυτταρικό πληθυσµό στην οµάδα 

των ασθενών µε στεφανιαία νόσο και σταθερή στηθάγχη. Προς επικύρωσιν των 

αποτελεσµάτων µας, µια προηγούµενη µελέτη έδειξε ότι τα επίπεδα του VEGF-A στον ορό 

ασθενών µε σταθερή στηθάγχη ήταν υψηλότερα συγκρινόµενα µε αυτά ασθενών που είχαν 

παρουσιάσει στο παρελθόν έµφραγµα του µυοκαρδίου αλλά και σε σύγκριση µε αυτά των 

µαρτύρων [179]. Στους ασθενείς που πάσχουν από σταθερή στηθάγχη, και η οποία είναι το 

αποτέλεσµα καταβολής προσπάθειας, τα επαναλαµβανόµενα ισχαιµικά µυοκαρδιακά 
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ερεθίσµατα, είναι ενδεχόµενο να στηρίξουν τον σχηµατισµό παράπλευρης κυκλοφορίας 

και την επαναδιαµόρφωσή της. Τέτοιοι ασθενείς εµφανίζουν υψηλά επίπεδα 

ενεργοποιηµένων µακροφάγων στην περιφέρεια, που ενδεχοµένως να παράγουν στο 

µέλλον αγγειογενετικούς παράγοντες. Τα υψηλά επίπεδα των VEGF-Α και bFGF στον ορό, 

που αναφέρθηκε σε άλλες φάσεις της αθηρωσκλήρυνσης, θα έπρεπε να αποδοθεί σε άλλα 

δυνητικά σηµεία παραγωγής όπως η ίδια η αθηρωσκληρωτική βλάβη. Οι συγκεντρώσεις 

του VEGF-Α στον ορό στην πρώιµη φάση του εµφράγµατος του µυοκαρδίου, έχει δειχτεί 

ότι ήταν υψηλές µε ανώτατα επίπεδα µεταξύ της 7ης και της 14ης µέρας µετά το 

µυοκαρδιακό επεισόδιο [180, 181]. Υψηλά επίπεδα VEGF-Α έχουν βρεθεί στον ορό 

ασθενών µε διαβητική αµφισβληστροπάθεια [182], υπερλιπιδαιµία [183] και υπέρταση, 

ασυµπτωµατική για αθηρωσκλήρυνση [184]. Ο διαβήτης είναι αρνητικός προγνωστικός 

δείκτης για ασθενείς µε στεφανιαία νόσο. Η µελέτη µας απεκάλυψε ότι υπάρχει ένας 

εντυπωσιακός περιορισµός της έκφρασης του mRNA των VEGF-Α και bFGF στην 

διαβητική υποοµάδα των ασθενών που παρουσίαζαν αθηρωσκλήρυνση και σταθερή 

στηθάγχη, ενώ η οµάδα των µη διαβητικών παρουσίαζε επίπεδα παρεµφερή µε αυτά της 

φυσιολογικής οµάδας. Σε µια πρόσφατη µελέτη αναφέρεται ότι τα διαβητικά άτοµα µε 

αθηρωσκλήρυνση συχνά παρουσιάζουν σχετικά αυξηµένα επίπεδα VEGF-Α στον ορό 

[185], αλλά στην περίπτωση αυτή δεν ελέγχθηκε η σταθερή στηθάγχη ως συµµεταβλητή. 

Παράγοντες που σχετίζονται µε την ύπαρξη του σακχαρώδη διαβήτη (ασταθή επίπεδα 

γλυκόζης, ελλειµµατική ρύθµιση ινσουλίνης, κλπ) σε συνδυασµό µε την παράλληλη 

ύπαρξη ισχαιµίας του µυοκαρδίου, θα µπορούσαν να είναι υπεύθυνοι για τα υψηλά επίπεδα 

VEGF-Α και bFGF που παρατηρήθηκαν στους διαβητικούς ασθενείς (CAD SA). Σύµφωνα 

µε τα παραπάνω, σε µία πρόσφατη µελέτη σε in vivo πειράµατα παρατηρήθηκε ότι οι 
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διακυµάνσεις στα επίπεδα της γλυκόζης που προκαλείται από την ινσουλίνη, έχουν άµεση 

επίπτωση στα επίπεδα του VEGF-Α στον ορό [186]. Το γεγονός ότι η οµάδα CAD UA 

παρουσιάζει χαµηλά επίπεδα έκφρασης για αυτούς τους παράγοντες είναι ενδιαφέρον και 

θα πρέπει να αποδοθεί στην µετανάστευση των µονοκυττάρων από την περιφέρεια στα 

σηµεία της βλάβης. Οι πολυάριθµοι βιοχηµικοί και µεταβολικοί παράγοντες που θεωρείται 

ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παθογένεση της διαβητικής αγγειακής νόσου, θα 

µπορούσαν να καλυφθούν κάνοντας τις παρακάτω υποθέσεις: είτε η επίπτωση αυξηµένου 

αναγωγικού ή οξειδωτικού στρες στο κύτταρο, είτε η ενεργοποίηση πολυάριθµων 

βιοχηµικών µονοπατιών των κινασών, ιδιαίτερα αυτό της πρωτεϊνικής κινάσης C αλλά και 

των πρωτεϊνικών κινασών που ενεργοποιούνται από τα µιτωγόνα, προκαλούν µια αύξηση 

στην έκφραση των αυξητικών παραγόντων µεταξύ των οποίων ο πιο σηµαντικός είναι ο 

VEGF-Α. Η άποψή µας για το προτεινόµενο µοντέλο είναι ότι η πρόκληση του VEGF-Α 

στην περιφέρεια θα µπορούσε να απαιτεί µια πρώιµη ρύθµιση των µονοκυττάρων που 

γίνεται κατά την διάρκεια της χρόνιας µυοκαρδιακής ισχαιµικής κατάστασης που 

παρατηρείται στην οµάδα µε στεφανιαία νόσο και σταθερή στηθάγχη.  

Ο σχηµατισµός παράπλευρης κυκλοφορίας ακολουθεί συνήθως την 

αθηρωσκλήρυνση. Η αγγειογένεση µειώνεται δραµατικά σε ασθενείς µε σακχαρώδη 

διαβήτη [187]. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι η αγγειογένεση απαιτεί ενεργό 

µετανάστευση των περιφερικών µονοκυττάρων στο σηµείο της ισχαιµίας, και 

αλληλεπίδραση µε το ενδοθήλιο του αγγείου [90]. Εκτός απ’ αυτό, είναι γνωστό ότι η 

µετανάστευση των µονοκυττάρων προκαλείται µέσω της δράσης του VEGF-Α και του 

υποδοχέα του Flt-1 [188, 189]. Προσπαθώντας να εντοπίσουν κάποια γενετική ανωµαλία, ο 
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Waltenberger και οι συνεργάτες του, απέδειξαν ότι στους διαβητικούς τα µονοκύτταρα 

έχουν µια λειτουργική επίπτωση: δεν ανταποκρίνονται στα µεταναστευτικά σήµατα από 

τον VEGF-Α µολονότι τα επίπεδα των υποδοχέων flt-1 είναι φυσιολογικά και η 

ενδοκυττάρια οδός παραµένει λειτουργική [92]. Τα αποτελέσµατά αυτής της µελέτης, µας 

δείχνουν ότι τα µονοκύτταρα από διαβητικούς ασθενείς µε στεφανιαία νόσο και σταθερή 

στηθάγχη εκφράζουν πολύ υψηλά επίπεδα VEGF-Α mRNA. Η άποψή µας είναι ότι το 

µεταναστευτικό έλλειµµα θα µπορούσε να έχει προκληθεί από την αυξηµένη αυτοκρινή 

παραγωγή VEGF-Α από τα περιφερικά µονοκύτταρα. Πράγµατι, ο Waltenberger και οι 

συνεργάτες του [92] συµπεριέλαβαν ένα πείραµα ελέγχου που έδειξε ότι τα µονοκύτταρα 

µεταναστεύουν µόνον όταν συναντούν µια διαβάθµιση της συγκέντρωσης του VEGF-Α. 

Μολονότι επιπλέον πειράµατα είναι αναγκαία για να αξιολογηθούν οι µονοκυτταρικές 

µεταναστευτικές αντιδράσεις στους ασθενείς µας, µπαίνουµε στον πειρασµό να εικάσουµε 

ότι στους διαβητικούς ασθενείς της οµάδας CAD SA, η διαβάθµιση του VEGF-Α 

διαταράσσεται προκαλώντας ελλειµµατικό σχηµατισµό παράπλευρης κυκλοφορίας. Μια 

άµεση επίπτωση αυτού του µοντέλου, είναι ότι οποιαδήποτε σκέψη ενδοφλέβιας 

χορήγησης VEGF-Α λόγω θεραπευτικής παρέµβασης, θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά, 

από την στιγµή που η έγχυση VEGF-Α θα µπορούσε να διαταράξει τις κυτταρικές 

µεταναστευτικές αντιδράσεις και να οδηγήσει σε µια επιδείνωση στην ανάπτυξη 

παράπλευρης κυκλοφορίας. 
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6.2. Ο δυναµικός ρόλος των αυξητικών παραγόντων VEGF-A, bFGF και 

TGF-β1 στην εδραίωση και εξέλιξη της αθηρωσκλήρυνσης.  

Στο δεύτερο σκέλος της πειραµατικής αυτής µελέτης προσπαθήσαµε να 

ποσοτικοποιήσουµε τα πρωτεϊνικά επίπεδα και τα επίπεδα έκφρασης του mRNA των 

VEGF-A, bFGF και TGF-β1 σε φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία καθώς επίσης και σε 

στεφανιαία αγγεία τα οποία παρουσίαζαν διαφορετικού βαθµού επικινδυνότητας 

αθηρωµάτωση. Εκµεταλλευόµενοι τα στοιχεία αυτά προσπαθήσαµε στην συνέχεια να 

εξηγήσουµε κατά πόσο εµπλέκονται στην δηµιουργία και εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου, 

αλλά και τον µηχανισµό δράσης αυτών των παραγόντων.  

Τα ανοσοϊστοχηµικά αποτελέσµατα αναφορικά προς τα πρωτεϊνικά επίπεδα του 

VEGF-A έδειξαν ότι δεν υπάρχει έκφραση στα ενδοθηλιακά κύτταρα και στον 

υπενδοθηλιακό χιτώνα των φυσιολογικών αγγείων, µολονότι ο παράγοντας αυτός 

εντοπίστηκε στα λεία µυϊκά κύτταρα της media και της adventitia των ίδιων αγγείων. 

Αντιθέτως η παρουσία του παράγοντα αυτού εξακριβώθηκε στα ECs, καθώς και στην 

intima, µε ισχυρή χρώση για τα κύτταρα, στα δείγµατα όλων των τύπων αθηρωµατικής 

βλάβης. Ποιο συγκεκριµένα ο VEGF-A εντοπίστηκε στα µακροφάγα/αφρώδη κύτταρα και 

στα VSMCs. Τα αποτελέσµατα από την ανοσοϊστοχηµική µελέτη βρίσκονται σε πλήρη 

συµφωνία µε αυτά των επιπέδων έκφρασης του mRNA του VEGF-A. Εδώ διακρίναµε µία 

διαβάθµιση στην αύξηση των mRNA επιπέδων για τον ίδιο παράγοντα, ξεκινώντας από τα 

φυσιολογικά αγγεία και καταλήγοντας στα CL.  

Τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν τόσο σε ιστολογικό όσο και σε µοριακό 

επίπεδο προσδιόρισαν την παρουσία του VEGF-A στις αθηρωµατικές πλάκες των 
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στεφανιαίων αγγείων. Ένας αυξητικός παράγοντας που έχει βασικό ρόλο στην εµβρυϊκή 

αγγειογένεση και προαγωγή της κινητοποίησης των πρόδροµων ενδοθηλιακών κυττάρων 

του µυελού στους ενήλικες [190], καθώς επίσης µε πρωταρχικό ρόλο στην αγγειακή 

ανασυγκρότηση µετά από τραυµατικό και στην ανανέωση [191]. Από την άλλη πλευρά, 

ένας αυξητικός παράγοντας µε σθεναρή προ-φλεγµονώδη και χηµειοτακτική δράση στα 

λεία µυϊκά κύτταρα και µακροφάγα (κύτταρα φλεγµονής µε ισχυρή παρουσία στις 

αθηρωσκληρωτικές βλάβες) [192]. Σε µία πρόσφατη µελέτη ο Rutanen και συνεργάτες 

[104], καθώς επίσης ο Inoue και συνεργάτες [175], έδειξαν χρησιµοποιώντας 

ανοσοϊστοχηµεία και RT-PCR σε αθηρωσκληρωτικές βλάβες στεφανιαίων και 

περιφερικών αγγείων, ότι τα πρωτεϊνικά επίπεδα και τα επίπεδα έκφρασης του mRNA του 

VEGF-A αυξάνονται στα ECs και στην intima κατά την διάρκεια της εξέλιξης της βλάβης, 

από τις λιπώδεις πλάκες στις επιπλεγµένες πλάκες. Αντιθέτως δεν παρατηρήθηκαν 

πρωτεϊνική και mRNA έκφραση για τον παράγοντα αυτό στα ECs και στην intima 

φυσιολογικών στεφανιαίων και περιφερικών αγγείων. 

Η έκφραση του VEGF-A ήταν αναµενόµενη στα ECs των διαφόρων τύπων 

αθηρωµατικής βλάβης εξαιτίας της µετατροπής της ενδοθηλιακής λειτουργίας από αυτήν 

της φυσιολογικής σε αυτήν της φλεγµονώδης κατάστασης. ∆εδοµένου τούτου, ο VEGF-A 

δεν επάγει µόνο τον πολλαπλασιασµό των ECs και την αύξηση της ενδοθηλιακής 

διαπερατότητας, αλλά επίσης επάγει την µετανάστευση τόσο των 

µονοκύτταρων/µακροφάγων όσο και των λείων µυϊκών κυττάρων. Πράγµατι, η πρωτεϊνική 

και mRNA έκφραση του VEGF-A στα ECs των αθηρωµατικών βλαβών ήταν υψηλή 

συγκρινόµενη πάντα µε αυτήν των φυσιολογικών δειγµάτων. Ένα µάλλον αναµενόµενο 

αποτέλεσµα, καθώς η δυσλειτουργία των ECs δεν είναι κάτι το αναµενόµενο, αλλά ούτε 
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έχει παρατηρηθεί σε φυσιολογικά αγγεία. Έτσι, στην παρούσα µελέτη δεν παρατηρήθηκε 

διείσδυση περιφερικών µονοκυττάρων/µακροφάγων στο τοίχωµα των φυσιολογικών 

αγγείων. Ένας κυτταρικός µηχανισµός ο οποίος ήταν και η κύρια ιδέα του Ross και 

συνεργατών [2].  

Στο πρώτο σκέλος της παρούσας µελέτης (βλέπε κεφάλαιο 5ο, ενότητα 5.1.1) 

δείξαµε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα επίπεδα έκφρασης του mRNA 

του VEGF-A στα περιφερικά µονοκύτταρα/µακροφάγα, σε στεφανιαίους ασθενείς µε 

σταθερή στηθάγχη και σακχαρώδη διαβήτη [193]. Επιπροσθέτως, ο Fleisch και συνεργάτες 

[194] έδειξαν ότι τα πρωτεϊνικά επίπεδα του VEGF-A στον ορό ασθενών µε στεφανιαία 

νόσο ενός, δύο και τριών αγγείων αυξάνονται ανάλογα µε τον βαθµό της νόσου. 

Υψηλά επίπεδα πρωτεϊνικής και mRNA έκφρασης για τον bFGF παρατηρήσαµε 

τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα αγγεία µε αθηρωσκληρωτικές βλάβες. Έτσι η ανάλυση 

των αποτελεσµάτων δεν έδωσε καµία στατιστική σηµαντική διαφορά. Ωστόσο, 

αξιοσηµείωτο είναι ότι τα επίπεδα έκφρασης του mRNA αυτού του παράγοντα ήταν υψηλά 

στις οµάδες των P και CL συγκρινόµενα µε αυτά των οµάδων NL και FS.  

Στο δεύτερο σκέλος της µελέτης αυτής συνελλέχθισαν στεφανιαία νεκροτοµικά 

δείγµατα από δύο γυναίκες ηλικίας 41 και 58 ετών αντίστοιχα. Το πρώτο άτοµο βρισκόταν 

ηλικιακά στα όρια της περιόδου της εµµηνόπαυσης, ενώ το δεύτερο άτοµο βρισκόταν ήδη 

σε περίοδο εµµηνόπαυσης. Το υπόλοιπο των δειγµάτων συνελλέχθει από 6 άντρες µετά την 

κατάληξη (για λεπτοµέρειες βλέπε πίνακα 5.4). Είναι ήδη γνωστό, ότι τόσο οι γυναίκες που 

βρίσκονται στην περίοδο προ-εµµηνόπαυσης όσο και αυτές που βρίσκονται στην περίοδο 

εµµηνόπαυσης και υπό συνθήκες θεραπείας µε οιστρογόνα δεν αναπτύσσουν εύκολα 

στεφανιαία νόσο [195].  
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Σε µία ενδιαφέρουσα µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε πρόβατα τα οποία 

υποβλήθηκαν σε αφαίρεση ωοθηκών από τον Selzman και συνεργάτες [196], διαπιστώθηκε 

ότι τα πρωτεϊνικά επίπεδα του bFGF ήταν υψηλά σε τµήµατα αορτής που εξετάσθηκαν. 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση αυτή συνέβαλε στην ανάπτυξη υπενδοθηλιακής 

υπερπλασίας στα αγγεία αυτά. Επιπροσθέτως, σε in vitro πειράµατα έχει δειχτεί ότι η 

οιστραδιόλη δρα ρυθµιστικά στον µηχανισµό έκφρασης ισχυρών αγγειογενετικών 

παραγόντων όπως είναι ο bFGF, ο οποίος εµπλέκεται άµεσα στην δηµιουργία στεφανιαίας 

παράπλευρης κυκλοφορίας [197]. 

Η έκφραση του bFGF προηγείται αυτής του VEGF-A στα ECs, 

µονοκύτταρα/µακροφάγα και λεία µυϊκά κύτταρα κάτω από παθολογικές συνθήκες 

Εποµένως, ο bFGF θα µπορούσε να λειτουργεί σαν τον κύριο επαγωγό του VEGF-A [198]. 

Θα ήταν αναµενόµενα λοιπόν τα υψηλά επίπεδα αυτού του παράγοντα στις 

αθηρωσκληρωτικές βλάβες αλλά και στα φυσιολογικά αγγεία.  

Παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τον TGF-β1 στην intima των 

διαφόρων τύπων αθηρωσκληρωτικών βλαβών. Τα πρωτεϊνικά επίπεδα του συγκεκριµένου 

αυξητικού παράγοντα έδειξαν αύξηση στην οµάδα των P συγκρινόµενα µε αυτά της 

οµάδας των φυσιολογικών αγγείων. Κατά τον ίδιο τρόπο αύξηση στα πρωτεϊνικά επίπεδα 

του TGF-β1 παρατηρήθηκε και στην οµάδα των CL σε σχέση µε τα αποτελέσµατα από την 

οµάδα των FS. ∆εν βρέθηκε καµία σηµαντική διαφορά, για τα πρωτεϊνικά επίπεδα του 

TGF-β1 στην οµάδα NL συγκρινόµενη µε την οµάδα CL και στην οµάδα P συγκρινόµενη 

µε την οµάδα CL. Το σηµαντικό εύρηµα στην µελέτη αυτή ήταν η µείωση της πρωτεϊνικής 

έκφρασης του παράγοντα αυτού από τα φυσιολογικά αγγεία (οµάδα NL) στα αγγεία µε 

λιπώδεις αθηρωµατικές πλάκες (οµάδα FS) ακολουθούµενη από την αύξησή του, στα 
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αγγεία µε ινώδεις αθηρωµατικές πλάκες (οµάδα P) και στα αγγεία µε επιπλεγµένες 

αθηρωµατικές πλάκες (οµάδα CL) (βλέπε πίνακα 5.4). Η πρωτεϊνική έκφραση του TGF-β1 

µπορεί να συσχετιστεί µε αυτή του mRNA, όπου και εδώ παρατηρήθηκε µείωση στην 

έκφραση στην οµάδα FS συγκρινόµενη µε την οµάδα NL όπως επίσης αύξηση στις οµάδες 

P και CL.  

Σε πρόσφατη µελέτη ο Mallat και συνεργάτες [199] έδειξαν ότι η παρεµπόδιση της 

δράσης του TGF-β µετά από ενδοπεριτοναϊκή έγχυση µε anti-hTGF-β1, β2 και β3 2G7 

µονόκλωνου αντισώµατος σε apoE knockout ποντίκια, επιταχύνει την εξέλιξη της 

αθηρωσκληρωτικής βλάβης µε την άµεση αύξηση φλεγµονωδών παραγόντων στην ίδια την 

βλάβη και µείωση του κολλαγόνου σε αυτήν. Επίσης ο Grainger και συνεργάτες [200] και 

ο Wang και συνεργάτες [201] έδειξαν ότι τα επίπεδα του TGF-β1 στον ορό ασθενών που 

βρίσκονταν σε προχωρηµένο στάδιο στεφανιαίας νόσου κυµαίνονταν σε χαµηλά επίπεδα 

σε σύγκριση µε αυτά των µαρτύρων. Τα παραπάνω αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι ο 

TGF-β1 παίζει έναν βασικό προστατευτικό, αντι-φλεγµονώδη ρόλο για την δηµιουργία και 

εξέλιξη της νόσου. 

Ωστόσο, εξετάζοντας το ζήτηµα ιστολογικά και ιστοχηµικά η πλάκα στην 

πραγµατικότητα είναι µία αθηρωσκληρωτική βλάβη αποτελούµενη κατά κύριο λόγο από 

έναν λιπώδη πυρήνα (lipid core) ο οποίος κατά την εξέλιξη της βλάβης προηγείται της 

δηµιουργίας συνδετικού ιστού (κυρίως κολλαγόνου), ο οποίος στην συνέχεια θα 

προκαλέσει δραµατικές αλλαγές στην intima του αγγείου γύρω από το lipid core. Κατά την 

διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η αθηρωµατική πλάκα µπορεί σταδιακά να εξελιχθεί σε 

επιπλεγµένη ινώδη πλάκα (complicated fibrous plaque) µε την εναπόθεση εξωκυττάριας 

θεµέλιας ουσίας όπως κολλαγόνο. Εν συνεχεία, επαναλαµβανόµενες αποδιοργανώσεις 
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στην επιφάνια της βλάβης, αιµατώµατα και θροµβοτικές εναποθέσεις οδηγούν στην 

πολύστρωµατική αρχιτεκτονική του αθηρώµατος [169]. Σε όλο αυτόν τον µηχανισµό, 

δηµιουργίας και εξέλιξης της βλάβης, έχει δειχτεί ότι ο TGF-β1 επάγει την παραγωγή 

εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας µε την διέγερση της σύνθεσης πρωτοκολλαγόνου τύπου 1 

από τα λεία µυϊκά κύτταρα σε αθηρωσκληρωτικές βλάβες ανθρώπινων πνευµονικών 

αρτηριών [202]. Η υπέρµετρη εναπόθεση εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας, η οποία 

παρακινεί την αθηρωγένεση και το εύρηµα ότι ο TGF-β1 επάγει την θρόµβωση µετά από 

την παρεµπόδιση της σύνθεσης της thrombomodulin [203], υποδεικνύουν ότι αυτός ο 

παράγοντας θα µπορούσε να παίζει έναν βασικό ρόλο στην δηµιουργία και εξέλιξη της 

αθηρωµατικής πλάκας στα στεφανιαία και περιφερικά αγγεία. Σε µία πρόσφατη µελέτη ο 

Bobic και συνεργάτες [131] έδειξαν ότι τα πρωτεϊνικά επίπεδα του TGF-β1 ήταν υψηλά σε 

φυσιολογικές θωρακικές και κοιλιακές αορτές καθώς επίσης και σε αγγεία που 

παρουσίαζαν λιπώδεις (FS) και ινώδεις (P) βλάβες. Τα ευρήµατα της µελέτης αυτής 

συµφωνούν µε αυτά προηγούµενων εργασιών για τον συγκεκριµένο παράγοντα. Συνεπώς, 

ο TGF-β1 θα µπορούσε να χαρακτηριστεί προ-φλεγµονώδης παράγοντας και επαγωγός της 

ανάπτυξης των αθηρωσκληρωτικών βλαβών.  
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6.3. Heregulin και CYR61. Νέοι παράγοντες επικινδυνότητας στην 

διαδικασία της αθηρωσκλήρυνσης; 

Στην φάση αυτή της διδακτορικής εργασίας αναλύθηκε η έκφραση της Heregulin 

και του CYR61 σε αθηρωσκληρωτικές βλάβες και επίσης διερευνήθηκε η πιθανή αµοιβαία 

λειτουργική σχέση αυτών των δύο παραγόντων. 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής αποδεικνύουν ότι η έκφραση της HRG 

επάγεται in vitro στα µακροφάγα µετά από την ενεργοποίηση τους. Οµοίως, 

ανοσοϊστοχηµικές και RT-PCR αναλύσεις σε αθηρωµατικές βλάβες έδειξαν ότι η HRG 

υπερ-εκφράζεται σε όλα τα αθηρωσκληρωτικά δείγµατα που εξετάστηκαν. Επίσης η 

ανοσοϊστοχηµική µελέτη έδειξε ότι η HRG εκφράζεται µόνο από τα µακροφάγα/αφρώδη 

κύτταρα τα οποία βρίσκονται στην intima και ανεξαρτήτως του βαθµού 

αθηρωσκλήρυνσης, επικροτώντας τις παρατηρήσεις στο in vitro πείραµα. 

Παρόµοιες µελέτες σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές µυελόµατος (human 

monocytic-like myeloma cell line THP-1) έδειξαν ότι η ενεργοποίηση των κυττάρων αυτών 

έχει ως αποτέλεσµα την υπερ-έκφραση της HRG [155]. Στην παρούσα µελέτη 

χρησιµοποιήθηκαν πρωτογενή µακροφάγα, µε παρόµοια αποτελέσµατα. Η HRG συνδέεται 

µε την κυτταρική κινητικότητα και την µετάσταση. Ο Tsai και συνεργάτες [204] απέδειξαν 

ότι παρεµποδίζοντας την έκφραση της Heregulin µε ένα ανάστροφο ολιγονουκλεοτίδιο 

(HRG antisense DNA) επιτυγχάνεται η καταστολή του επιθετικού φαινοτύπου της 

καρκινικής σειράς MDA-MB-231 (MDA-MB-231 breast cancer cells) µε την παρεµπόδιση 

έτσι του κυτταρικού πολλαπλασιασµού, την αποσόβηση της ανεξάρτητης καρκινικής 

εξέλιξης και τέλος την αποσιώπηση της δυναµικής της κυτταρικής εισβολής. Επίσης η 
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HRG έχει δειχτεί ότι εµπλέκεται και στην αγγειογένεση. Πράγµατι, η HRG επάγει την 

έκφραση του VEGF-Α στις κυτταρικές σειρές NIH3T3 (NIH3T3 mouse fibroblasts) και 

MCF7 (MCF7 human breast adenocarcinoma cells) [205], ενός αγγειογενετικού παράγοντα 

που συνδέεται στενά µε την αθηρωγένεση. Η έκφραση της HRG από τα 

µονοκύτταρα/µακροφάγα κατά την διάρκεια της αθηρωγένεσης θα µπορούσε να 

διευκολύνει την µετανάστευσή τους µέσα στην intima του αγγείου, να επάγει τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασµό και εποµένως την εδραίωση και εξέλιξη της αθηρωµατικής 

βλάβης. Συνεπώς, η Heregulin µπορεί να είναι ένας σηµαντικός αυξητικός παράγοντας για 

την ανάπτυξη της στεφανιαίας νόσου.  

Ο CYR61 είναι µία πρωτεΐνη η οποία εµπλέκεται στα σήµατα επικοινωνίας µεταξύ 

των κυττάρων και µεταξύ κυττάρων και εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας. Με τον τρόπο 

αυτό υποστηρίζει την κυτταρική πρόσδεση, επάγει την κυτταρική µετανάστευση και 

ενδυναµώνει των κυτταρικό πολλαπλασιασµό διαµέσου της επαγωγής αυξητικών 

παραγόντων. Ο παράγοντας αυτός αλληλεπιδρά µε ειδικές ιντεγκρίνες (integrins) σε 

διάφορους κυτταρικούς τύπους. Σε αυτήν την διδακτορική µελέτη εκτιµήθηκαν τα 

πρωτεϊνικά και mRNA επίπεδα έκφρασης του CYR61 σε διαφορετικούς τύπους 

στεφανιαίων αθηρωσκληρωτικών βλαβών συγκρινόµενα µε αυτά φυσιολογικών 

στεφανιαίων αγγείων. Παρατηρήθηκε ότι ο CYR61 υπερ-εκφράζεται στις ανθρώπινες 

αθηρωµατικές βλάβες αλλά τα επίπεδα έκφραση του δεν συνδέονται µε τον βαθµό και τύπο 

της βλάβης. Επίσης, ισχυρή χρώση για τον CYR61 µετά από ανοσοϊστοχηµική ανάλυση µε 

το κατάλληλο αντίσωµα παρατηρήθηκε στα µακροφάγα/αφρώδη κύτταρα, στα αγγειακά 

λεία µυϊκά κύτταρα (Vascular Smooth Muscle Cells: VSMCs) αλλά επίσης και στην 

εξωκυττάρια θεµέλια ουσία των αγγείων που παρουσίαζαν αθηρωσκληρωτικές βλάβες. 
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Αντιθέτως, στην intima των φυσιολογικών στεφανιαίων αγγείων δεν παρατηρήθηκε χρώση 

για τον CYR61. Οι τιµές των επιπέδων έκφρασης του CYR61 στα ενδοθηλιακά κύτταρα 

(ECs), στην media και στην adventitia όλων των στεφανιαίων αγγείων υπό εξέταση, 

παρέµειναν αµετάβλητες.  

Έχει δειχτεί ότι ο CYR61 εκφράζεται σε αγγεία ποντικών [206, 207]. Επίσης, ο 

συγκεκριµένος παράγοντας παράγεται παρουσία αυξητικών παραγόντων και 

κυτταροκινών, όπως ο αυξητικός αιµοπεταλιακός παράγοντας (Platelet-derived Growth 

Factor: PDGF), o αυξητικός παράγοντας-β µετασχηµατισµού (Transforming Growth 

factor-beta: TGF-β), ο βασικός αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών (basic Fibroblast 

Growth Factor: bFGF), ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (Vascular 

Endothelial Growth Factor: VEGF) και η ιντερλευκίνη-1β (interleukin 1), οι οποίοι 

βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα στις αθηρωσκληρωτικές βλάβες [208-210, 104, 175]. Η 

έκφραση του CYR61 είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την αγγειογένεση, από την στιγµή που 

εµπλέκεται σε αυτόν τον µηχανισµό, του κερατοειδούς χιτώνα των αρουραίων [211, 212]. 

Θα µπορούσαµε, εποµένως, να πούµε ότι από την στιγµή που ο CYR61 ανιχνεύεται στις 

αθηρωσκληρωτικές βλάβες θα παίζει έναν βασικό ρόλο στην δηµιουργία και εξέλιξη της 

νόσου, υποβοηθώντας την κυτταρική µετανάστευση και την αγγειογένεση.  

Σε µία πρόσφατη µελέτη ο Leu SJ και συνεργάτες [161] απέδειξαν ότι οCYR61 

διαµέσου των ιντεγκρινών ανβ3 και α6β1 προάγει την κυτταρική πρόσδεση και 

µετανάστευση, την µίτωση και την αγγειογένεση. Τα ευρήµατα αυτά υποδηλώνουν ότι ο 

CYR61 έχει έναν κρίσιµο ρόλο στην ανάπτυξη των αγγείων και µπορεί να δρα απευθείας 

πάνω στα ενδοθηλιακά κύτταρα υποκινώντας τα, να ακολουθούν βήµα προς βήµα την 

διαδικασία της αγγειογένεσης [213]. Σε αυτήν την εργασία βρέθηκε ότι τα πρωτεϊνικά 
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επίπεδα έκφρασης του CYR61 στα ECs και στα φυσιολογικά αλλά και στα στεφανιαία 

αγγεία µε αθηρωσκληρωτικές βλάβες ήταν παρόµοια (βλέπε πίνακα 5.6). Τα ευρήµατα 

αυτά υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει καµία αρνητική ή θετική ρύθµιση του παράγοντα 

αυτού στα ECs στις αθηρωµατικές βλάβες αλλά ότι βρίσκεται εκεί για να διευκολύνει την 

κυτταρική µετανάστευση και των κυτταρικό πολλαπλασιασµό διαµέσου άλλων 

αγγειογενετικών παραγόντων.  

Είναι πια αποδεκτό ότι η πρόσδεση των µονοκυττάρων στα ECs και η διαπίδυση 

τους στον υπενδοθηλιακό χιτώνα των αγγείων είναι από τους σηµαντικότερους 

µηχανισµούς φλεγµονής, κατά την διάρκεια της δηµιουργίας και εξέλιξης της 

αθηρωσκλήρυνσης [142, 2]. Σε αυτήν την µελέτη παρατηρήθηκαν υψηλά πρωτεϊνικά 

επίπεδα για τον CYR61 στα µακροφάγα/αφρώδη κύτταρα της intima των 

αθηρωσκληρωτικών στεφανιαίων αγγείων. Ο Schober και συνεργάτες [162] απέδειξαν ότι 

τα αποµονωµένα µονοκύτταρα/µακροφάγα διαµέσου της ιντεγκρίνης αΜβ2 προσδένουν τον 

CYR61 µε τελικό αποτέλεσµα την ενεργοποίησή τους. Επιπροσθέτως, η πρόσδεση του 

CYR61 στα περιφερικά µονοκύτταρα επάγει την έκκριση φλεγµονωδών παραγόντων όπως 

της ιντερλευκίνης 1β και της χηµειοτακτικής πρωτεΐνης των µονοκυττάρων τύπου 1 

(Monocyte Chemotactic Protein-1: MCP-1) [214]. Τα ευρήµατα της µελέτης αυτής µαζί µε 

αυτά προηγούµενων αναφορών υποστηρίζουν τον βασικό ρόλο που έχει ο παράγοντας 

αυτός στην µετανάστευση των ενεργοποιηµένων µακροφάγων από την περιφέρεια στην 

intima των στεφανιαίων αγγείων.  

Στην παρούσα µελέτη αποδείξαµε ότι η έκφραση της HRG και του CYR61 

συµπίπτουν στην intima των αγγείων µε αθηρωµατικές βλάβες. Επίσης, δείξαµε ότι η 

ενεργοποίηση των µακροφάγων έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή και των δύο αυτών 
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παραγόντων. Για την διαπίστωση της άµεσης δράσης της HRG στην έκφραση του Cyr61 

έπρεπε να χρησιµοποιήσουµε ένα διαφορετικό κυτταρικό µοντέλο όπου η HRG δεν 

εκφραζόταν και όπου θα έπρεπε να χορηγηθεί εξωγενώς. Για τον λόγο αυτό 

χρησιµοποιήθηκε η κυτταρική σειρά EA.hy926 ενδοθηλιακών κυττάρων, που ως γνωστό 

συµµετέχουν στην δηµιουργία των αθηρωµατικών βλαβών. Η ενεργοποίηση των EA.hy926 

κυττάρων είχε ως αποτέλεσµα την υπερ-έκφραση του CYR61 (Εικόνα 5.9), δείχνοντας ότι 

η HRG έχει άµεση δράση στην ρύθµιση της έκφρασης του CYR61. Επίσης, η HRG επάγει 

και την έκφραση του VEGF-Α στην συγκεκριµένη κυτταρική σειρά, υποστηρίζοντας την 

εµπλοκή αυτής στην εδραίωση της αθηρωµατικής βλάβης. Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν 

επιτευχθεί σε διαφορετικά κυτταρικά µοντέλα (MCF7 breast cancer cells), όπου και εδώ η 

HRG επάγει την έκφραση του CYR61 [215] και του VEGF-Α [205]. Είναι πιθανόν να 

υπάρχει και στα µακροφάγα ένας παρόµοιος βιοχηµικός µηχανισµός όπου η HRG να 

µπορεί να ρυθµίζει την έκφραση του CYR61. 
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ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

- Παρατηρήσαµε µια σηµαντική αύξηση των επιπέδων έκφρασης του mRNA των VEGF-Α 

και bFGF στα µακροφάγα στην οµάδα των ασθενών µε στεφανιαία νόσο και σταθερή 

στηθάγχη σε σχέση µε την οµάδα που δεν παρουσίαζε στεφανιαία νόσο (µάρτυρες) και την 

οµάδα µε στεφανιαία νόσο και ασταθή στηθάγχη. Η αύξηση των παραγόντων αυτών 

εξαρτάτε κατά πολύ από την διαβητική κατάσταση του πληθυσµού. 

 

- Παράγοντες που σχετίζονται µε την ύπαρξη του σακχαρώδη διαβήτη (ασταθή επίπεδα 

γλυκόζης, ελλειµµατική ρύθµιση ινσουλίνης, κλπ) σε συνδυασµό µε την παράλληλη 

ύπαρξη ισχαιµίας του µυοκαρδίου, θα µπορούσαν να είναι υπεύθυνοι για τα υψηλά επίπεδα 

VEGF-Α και bFGF που παρατηρήθηκαν στους διαβητικούς ασθενείς µε στεφανιαία νόσο 

και σταθερή στηθάγχη. 

 

- Τα ευρήµατα από το in vitro κυτταρικό µοντέλο υποδεικνύουν ότι οι στατίνες (και 

ειδικότερα η fluvastatin) δεν επηρεάζουν τα επίπεδα έκφρασης του mRNA των 

παραγόντων VEGF-A και bFGF στα µονοκύτταρα/µακροφάγα. Στο ίδιο συµπέρασµα 

καταλήξαµε και για την γλυκόζη. Πιθανών να εµπλέκονται τα µεταβολικά παράγωγα της 

γλυκόζης και όχι η ίδια, στην αύξηση των επιπέδων έκφρασης αυτών των δύο παραγόντων.  

 

- H αυξηµένη αυτοκρινής παραγωγή VEGF-Α από τα περιφερικά µονοκύτταρα προκαλεί 

την µείωση αγγειογένεσης στην συγκεκριµένη οµάδα ασθενών, όπως αποδείχτηκε από 
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προηγούµενες µελέτες. Μπαίνουµε έτσι στον πειρασµό να εικάσουµε, ότι οποιαδήποτε 

σκέψη ενδοφλέβιας χορήγησης VEGF-Α λόγω θεραπευτικής παρέµβασης, θα πρέπει να 

εξεταστεί προσεκτικά, από την στιγµή που η έγχυση VEGF θα µπορούσε να διαταράξει τις 

κυτταρικές µεταναστευτικές αντιδράσεις και να οδηγήσει σε µια επιδείνωση της 

στεφανιαίας νόσου καθώς επίσης και σε επιδείνωση στην ανάπτυξη παράπλευρης 

κυκλοφορίας σε διαβητικούς. 

 

- Τα ευρήµατα του πρώτου σκέλους αυτής της µελέτης, συµβαδίζουν µε αυτά της 

δεύτερης. Εδώ παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων έκφρασης του mRNA και των 

πρωτεϊνικών επιπέδων των δύο αυτών παραγόντων (VEGF-A και bFGF) στην intima των 

στεφανιαίων αγγείων µε αθηρωσκληρωτικές βλάβες, η οποία δεν παρατηρήθηκε στα 

φυσιολογικά αγγεία. 

 

- Τα ευρήµατα και από τα δύο σκέλη αυτής της µελέτης υπογραµµίζουν τον σηµαντικό 

ρόλο του VEGF-A και bFGF στην δηµιουργία και εξέλιξη της νόσου. ∆ύο παράγοντες µε 

ισχυρή αγγειογενετική και προ-φλεγµονώδη δράση. Περαιτέρω in vivo και in vitro µελέτες 

θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την κατανόηση του συνεργιστικού µηχανισµού 

δράσης των παραγόντων αυτών.  

 

- Στα περιφερικά µονοκύτταρα/µακροφάγα των ασθενών µε στεφανιαία νόσο δεν 

παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα έκφρασης του mRNA του TGF-β1. Θα µπορούσαµε έτσι 

να χαρακτηρίσουµε τον συγκεκριµένο παράγοντα “αντι-φλεγµονώδη” από την στιγµή που 
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σε προηγούµενες µελέτες έχει δειχτεί ότι η παρεµπόδιση της δράσης του TGF-β1 

επιταχύνει την εξέλιξη της αθηρωσκληρωτικής βλάβης. Τα ευρήµατα αυτής της µελέτης 

αντικρούονται µε αυτά της µελέτης που έγινε στα στεφανιαία αγγεία. Εδώ παρατηρήθηκε 

αύξηση του παράγοντα αυτού στην intima των αγγείων µε ινώδεις πλάκες. Θα µπορούσαµε 

να χαρακτηρίσουµε τον TGF-β1 παράγοντα µε “διπλό προσωπείο”, από την στιγµή που 

του αποδίδεται η αντι-φλεγµονώδης και η προ-φλεγµονώδης ιδιότητα. Ωστόσο τα 

ευρήµατα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη µίας σύνθετης ισορροπίας στις απαντήσεις που 

επηρεάζουν την αθηρωγενετική έκβαση διαµέσου του TGF-β1. Η συζήτηση παραµένει 

ακόµα ανοιχτή και µελλοντικές µελέτες in vivo και in vitro θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν για τον καθορισµό του συγκεκριµένου ρόλου που έχει ο TGF-β1. 

 

- Στο τρίτο σκέλος της διδακτορικής διατριβής, αποδείχτηκε η παραγωγή της HRG στις 

ανθρώπινες αθηρωµατικές βλάβες, και ότι η παρουσία της σε αυτές συµπίπτει µε την 

παραγωγή και του CYR61. Μολονότι, η επίδραση της HRG και του CYR61 στα 

µονοκύτταρα και στα ECs παραµένει άγνωστη, η ύπαρξη των δύο αυτών παραγόντων στις 

βλάβες των αγγείων υποδηλώνει τον σηµαντικό ρόλο που έχουν στην αθηρωσκλήρυνση 

στις ανοσοποιητικές απαντήσεις της φλεγµονής και στην εδραίωση της στεφανιαίας νόσου.  
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Abstract
Background: Macrophages can produce vascular endothelial growth factor (VEGF) in response
to hypoxia, transforming growth factor β1 (TGF-β1), angiotensin II, basic fibroblast growth factor
(bFGF), and interleukin-1. These factors have been found in the serum of coronary artery disease
(CAD) patients as well as in atherosclerotic lesions. The aim of the present study was to test the
hypothesis that the expression of VEGF, TGF-β1 and bFGF in peripheral monocytes and
lymphocytes is related to CAD.

Methods: Human Mononuclear cells and lymphocytes from peripheral blood were isolated from
53 donors undergoing angiography. Seventeen were found to be healthy and 36 were diagnosed
with CAD. The respective mRNAs were extracted and quantified.

Results: The statistical analysis revealed a significant increase of the basal level expression for
macrophage VEGF and bFGF in the CAD SA (stable angina) patient group compared to the noCAD
(control) (p = 0.041 and p = 0.022 respectively) and CAD UA (unstable angina) (p = 0.024 and p =
0.005 respectively) groups, which was highly dependent on the diabetic status of the population.
Furthermore, we demonstrated with an in vitro cell culture model that the levels of VEGF and
bFGF in monocytes of healthy donors are not affected by short term exposure to increased glucose
levels (usually observed in the diabetic patients) and/or statin.

Conclusion: Our findings display a statistically significant association of the increased VEGF and
bFGF levels in peripheral monocytes, with stable angina and diabetes in coronary artery disease.
The results give new insight to CAD and the impaired collateral vessel formation in diabetics.

Background
Association of cardiovascular disease with several risk fac-
tors such as smoking, hypertension, hypercholesterolae-
mia, diabetes and family history is well established [1].

However, the critical molecular and cellular interactions
that lead to the development, growth and rupture of
atherosclerotic lesions remain to be identified. Monocyte
derived macrophages are believed to play a pivotal role in
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the initiation and progression of atheroma formation. The
differentiation state of macrophages is directly related to
macrophage metabolism of lipoproteins and cholesterol
and consequently foam cell formation [2]. Progression of
atherosclerosis relates to accumulation of macrophages,
alteration of EC (endothelial cell) function, phenotypic
modulation of SMCs (smooth muscle cell), and neovascu-
larization of the plaque tissue [3,4]

A secondary to atherosclerosis event, also involving mac-
rophages, is the process of collateral vessel development
(arteriogenesis) which appears under hypoxic stress [5].
Arteriogenesis is beneficial to patients with CAD (coro-
nary artery disease) where stenosis or occlusion causes
repetitive or chronic regional myocardial ischemia [6].
Following the occlusion of a large artery, the stress of
ischemia causes nearby arterioles to become activated.
Their endothelial surface upregulates expression of adhe-
sion molecules [7] and triggers the initial monocyte inva-
sion into the arterial wall of the growing collateral
arteriole. The proposed model [8] states that the infiltrat-
ing monocytes/macrophages produce VEGF (vascular
endothelial growth factor), bFGF (basic fibroblast growth
factor) and other factors which act on both the endothe-
lium and the smooth muscle cells thereby inducing more
VEGF production from these cells. Additional migration
of monocytes is facilitated by the secretion of several
growth factors including VEGF, bFGF and MCP-1 (mono-
cyte chemoattractant protein 1). Arteriogenesis has been
shown to vary between individuals [9] and it was defective
in diabetic individuals where the migratory response of
monocytes to VEGF was attenuated [10].

Modified low density lipoproteins, proinflammatory
cytokines and chemotactic factors are known to affect the
differentiation and migration status of macrophages and
thus play a role in the macrophage mediated atherogene-
sis in the vascular wall [3] and collateral vessel formation
[8]. Macrophages can produce VEGF in response to
hypoxia, TGF-β1, angiotensin II, bFGF, and interleukin-1
[11,12]. These factors have also been found to be
expressed in atherosclerotic lesions.

CAD patients receive standard medication which among
other compounds includes statins. HMG-CoA reductase
inhibition by statins as established drugs for the treatment
of hypercholesterolaemia [13] has been associated with
beneficial effects on the progression and regression of
atherosclerosis in humans and in animal models [14,15].
Statins have been reported to influence the surface pheno-
type of peripheral lymphocytes [16].

Atherogenesis is believed to be a system-wide inflamma-
tory response. As such, all peripheral lymphocytes and
monocytes could be affected. Although VEGF, bFGF and

TGF-β1 are involved in the mechanism of atherogenesis
and collateral vessel development, a detailed analysis of
the steady state mRNA levels of these factors in isolated
peripheral monocyte and lymphocyte populations of
patients with CAD has not been previously performed.
The aim of the present study was to test the hypothesis
that the expression levels of VEGF, TGF-β1 and bFGF in
peripheral monocytes and lymphocytes is related to CAD.
We also tested the effect of clinical parameters related to
CAD (diabetes, type of myocardial ischemic episodes) on
the above relationship. The strategy involved exploring
the expression levels of VEGF, TGF-β1 and bFGF in puri-
fied peripheral monocytes and lymphocytes from patients
with CAD and normal donors. We observed a significant
increase of VEGF and bFGF but not TGF-β1 in CAD
patients with stable angina, which is even more pro-
nounced in the diabetics. Furthermore we demonstrated
with an in vitro cell culture model that the short term effect
of glucose and/or statins, which are usually observed in
the diabetic CAD patients, did not increase the levels of
VEGF and bFGF on monocytes from healthy donors.

Methods
Patients
Patients were recruited randomly from those undergoing
diagnostic catheterization at the University Hospital (Her-
aklion, Crete, Greece) over a 4 month period. A total of 53
patients were included in the study. A group of 36
patients, that were submitted to angiography due to
angina pectoris, showed ≥ 1 vessel coronary stenosis of ≥
70% by visual analysis and thus were considered as CAD
group. A total of 17 individuals, that were submitted to
angiography due to valvular disease or nontypical chest
pain syndrome with a negative or non diagnostic exercise
ECG or asymptomatic episodes of unsustained ventricular
tachycardia, were found to have no stenosis and were con-
sidered to be the control group (noCAD). Due to poor
RNA yields we excluded from the analysis 4 macrophage
(1 CAD UA, 2 noCAD and 1 CAD SA) and 12 lymphocyte
samples (5 CAD UA, 3 noCAD and 4 CAD SA).

The patients, and controls had no evidence of peripheral
artery or cerebrovascular disease; all had normal echo-
duplex of cervical arteries, the aorta and lower limb arter-
ies and/or resting and post-exercise ankle/ brachial pres-
sure index > 0.85. Criteria for exclusion were 1) age <
18.2) clinical or laboratory signs of acute or chronic
inflammatory disease and 3) presence of overt neoplastic
disease.

The definitions of the clinical parameters used in the
study are presented below. A. Hypertension: systolic
blood pressure ≥ 160 mm Mg and or diastolic > 90 mm
Mg, B. Hypercholesterolaemia: LDL ≥ 160 mg/dl for
patient without any artery risk factors for coronary artery
Page 2 of 11
(page number not for citation purposes)



Journal of Translational Medicine 2003, 1 http://www.translational-medicine.com/content/1/1/6
desease or LDL ≥ 130 mg/dl for patient with one known
risk factor for coronary artery desease or LDL ≥ 100 mg/dl
for patent with known coronary artery desease, C. Diabe-
tes: Two separate values of fasting blood glucose ≥ 126
mg/dl or two random values of blood glucose ≥ 200 mg/
dl. D. Levels of acid uric ≥ 7 mg/dl. E. Unstable angina:
crescendo angina of superimposed on a preexisting pat-
tern of relatively stable exertion-related angina pectoris or
angina pectoris at rest as well as with minimal exertion or
angina pectoris of new onset which is brought on by min-
imal exertion. F. Stable angina: stable angina on effort
without any clinical changes within two months. The
present study was approved by the institutional ethics
committee and the patients gave written informed con-
sent to participate in the study. The investigation con-
forms to the principles outlined in the Declaration of
Helsinki.

Blood collection, lymphocyte separation and cell culture
Twenty millilitres of blood was collected from the femoral
venous catheter placed for the catheterization before ang-
iography was begun. The blood was immediately placed
in four 5-ml polypropylene heparinized tubes and kept
on ice until it was used for monocyte isolation. In all
instances, the blood was used within 1 hour of removal
from the patients.

The 20 ml of heparinized blood was gently layered over
30 ml of Histopaque-1077 (Sigma) in a 50-ml polypro-
pylene centrifuge tube. Tubes were centrifuged at 1800
rpm for 30 minutes at room temperature. The middle
phase (buffy coat) containing the monocytes was isolated
and placed in a fresh 50-ml polypropylene centrifuge
tube. The cell yield was on average 106 cells /ml of blood.
The isolated mononuclear cells were washed twice with
sterile phosphate buffered saline (PBS). The cell pellets
were resuspended in RPMI1640 medium (Sigma). The
cells were plated on 25 cm2 tissue culture flasks (Costar)
and incubated in a 5% CO2 incubator (Forma) at 37°C for
1 hour to allow for monocyte attachment. The non adher-
ent cells were removed by washing twice with PBS. Purity
assessment of the monocyte preparation was performed
with anti CD14 FACS analysis (FACSCalibur, Beckton
Dickinson) and showed consistently more than 95%
purity. The lymphocyte fraction mentioned in the study
represented the non adherent fraction of the ficoll puri-
fied peripheral leucocyte preparation. The lymphocyte
fraction contained a very low level of granulocytes (<1%)
and macrophages (<1%). The viability of our populations
after the purification procedure was more than 99% as
determined by trypan blue exclusion.

Analysis of the effect of glucose and Fluvastatin on the
kinetics of mRNA expression was performed as previously
described [17]. Due to the need of a large cell number for

the kinetic analysis we utilized buffy coats from healthy
donors. Briefly Ficoll purified cells were incubated in 6-
well plates (Costar) at a concentration of 2 × 106 cells/ml,
in 2 ml RPMI1640 medium, for 1 hour, in a CO2 incuba-
tor. Non adherent cells were removed by washing twice
with PBS and new RPMI1640 medium was added con-
taining 5% human serum. Fluvastatin (1 µM) or glucose
(6 mg/ml) was added according to the study design. At an
appropriate time period (30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 24 h, 48 h)
cells were harvested and mRNA was extracted and
purified.

Extraction and quantification of mRNA
Total RNA was isolated directly from the tissue culture
dishes containing the adherent monocytes using the Tri-
zol reagent (Life Technologies Ltd., U.K.). Briefly, 1 ml of
reagent was added to each dish with vigorous pipetting
and transferred to a 1.5 ml Eppendorf tube. Chloroform
(200 µl) was added, and the tube was vortexed and centri-
fuged at 14 000 rpm for 15 minutes. The RNA was precip-
itated with an equal volume of isopropanol and washed
with 75% ethanol. The RNA was air-dried and resus-
pended in water treated with diethyl pyrocarbonate. The
RNA preparation was treated with DNase I to remove
residual traces of DNA, purified with the phenol-Chloro-
form method and precipitated with ethanol. The non-
adherent/lymph fraction was harvested, centrifuged and
RNA extraction was performed with the Trizol reagent
according to the manufacturer's instructions. RNA con-
centration and purity was determined on a UV spectro-
photometer (Hitachi Instruments Inc., U.S.A.) by the 260
nm absorbance and 260 nm to 280 nm absorbance ratio
respectively. 1% agarose gel electrophoresis and ethidium
bromide staining were used to examine RNA integrity.

Semi-quantitative RT-PCR
Each quantification set included two PCR reactions (the
target and the β2-microglobulin (β2M) reference). Each
PCR reaction (target and β2M) was optimized individu-
ally for primer, Mg and Taq polymerase concentration
using as a template a representative pool of all samples to
be measured. Then the reactions were combined into a
single tube in order to eliminate tube to tube variations. A
new optimization was performed to ensure that there was
no cross inhibition between the two PCR reactions. Sub-
sequently another optimization was performed modulat-
ing the relative concentration of the two sets of primers to
ensure that the two reactions reached the logarithmic
phase of expansion in the same PCR cycles (reaction syn-
chronization). Finally we determined the cycle in which
the reaction reached the middle of the logarithmic expan-
sion phase. The set of conditions that were established
regarding primer, Mg, Taq polymerase concentration and
cycle number, was applied specifically to the set of sam-
ples that were used for the standardization (sample pool)
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and the corresponding target. The total standardization
procedure was repeated for each quantification reaction
(bFGF, VEGF, TGF-β1).

Reverse transcription reactions for the preparation of first
strand cDNA from 1 µg of total RNA, were performed for
1 h at 52°C, using 15 U Thermoscript reverse tran-
scriptase, 40 U RNaseOut, 50 ng of random hexamers and
1.0 mM of each dNTP in a total volume of 20 µl of 1x First
Strand cDNA Synthesis Buffer containing 5 mM dithioth-
reitol (DTT), ensued by incubation for 20 min at 37°C
with 2 U of E. coli RNaseH to avoid RNA contamination
of cDNA, according to the manufacturer's protocol (Life
Technologies Ltd., U.K.).

PCR assays were carried out in a PTC-200 programmable
thermal controller (MJ Research Inc., U.S.A.); 1 µl of
cDNA was amplified in a total volume of 10 µl contain-
ing. The general PCR protocol included 1x PCR reaction
buffer, 2.5 mM MgCl2, 0.4 mM dNTPs, and 0.6 U Plati-
num Taq DNA polymerase (Life Technologies Ltd., U.K.),
with 30 pmol of each primer set. Cycling parameters were
as follows: 3 min for initial denaturation at 94°C; 30 sec
at 94°C, 30 sec at 58°C for primer annealing, 40 sec at
72°C for primer extension, these steps were repeated for
35 cycles; final extension step at 72°C for 10 min. β2-
microglobulin was used as an internal control in all PCR
reactions.

PCR products were analysed by 8% polyacrylamide gel
electrophoresis (29:1 ratio acrylamide/bis-acrylamide)
and silver stained. Gels were scanned on an Agfa Snap-
Scan 1212 u (Agfa-Gevaert N.V., Belgium). The integrated
density of the bands was used as quantitative parameter
and was calculated by digital image analysis (Scion
image). The ratio of the integrated density of each gene
divided by that of β2-microglobulin was used to quantify
the results.

The oligonucleotide primers used in the study were: β2-
microglobulin;Forward (F):
TCCAACATCAACATCTTGGT,

β2-microglobulin;Reverse (R):
TCCCCCAAATTCTAAGCAGA,

TGF-β1;F: ATGAACTCATTCAGTCACCATAGC,

TGF-β1;R: CTATCCCCCACTAAAGCAGG,

VEGF;F: ACGATCGATACAGAAACCACG,

VEGF;R: CTCTGCGCAGAGTCTCCTCT,

bFGF;F: GCCACATCTAATCTCATTTCACA,

bFGF;R: CTGGGTAACAGCAGATGCAA.

Statistical analysis
Data are reported as mean ± SEM. Initial statistical com-
parison of the mRNA expression results between the CAD
and the noCAD (control) groups was performed utilizing
the Mann Whitney test [18]. Subsequent analysis between
noCAD, CAD SA (stable angina) and CAD UA (unstable
ungina) groups for statistically significant differences in
enumerative data was performed with the use of the X2

test. Analysis between groups for continuous variables
such as age, number of diseased vessels and % of lym-
phocytes was performed with one-way ANOVA. The
expression of VEGF, bFGF and TGF-β1 mRNA was com-
pared between the groups noCAD, CAD SA (stable
angina) and CAD UA (unstable ungina) by ANCOVA with
age, number of diseased vessels, family history of heart
disease, diabetes, smoking, hypertension, and hypercho-
lesterolaemia as covariates. Bonferroni post hoc compari-
sons were performed to compare the adjusted levels of
VEGF, bFGF and TGF-β1 between the 3 groups.

Results
Quantitation of the mRNA for VEGF, bFGF and TGF-β1 in 
peripheral monocytes and lymphocytes
A representative semi-quantitative RT-PCR assay demon-
strating a range of differences in the production of VEGF,
bFGF and TGF-β1 mRNA in 5 different donors is shown in
Figure 1. The quantification and statistical evaluation of
the mRNA expression results (Mann Whitney test) for the
CAD and the noCAD (control) groups showed no signifi-
cant difference for any of the above factors. Stepwise
regression analysis of the expression of VEGF with CAD-
related clinical parameters (angina, age, number of dis-
eased vessels, family history of heart disease, diabetes,
smoking, hypertension, and hypercholesterolaemia)
revealed a highly significant association to the angina
parameter (R = 0.5, p = 0.003).

In order to investigate further the relation of the mRNA
expression of VEGF, bFGF and TGF-β1 with the angina
parameter we divided our patients in the following
groups: noCAD(control), CAD SA (CAD with stable
angina), CAD UA (CAD with unstable angina) and pro-
ceeded with the statistical evaluation alone or in coopera-
tion with other clinical parameters. The profile of the
donors in the noCAD, CAD SA and CAD UA groups with
regard to sex, levels of uric acid, hypertension, cigarette
smoking, diabetes, family history, hypercholesterolaemia
and number of diseased vessels is given in Table 1. Lym-
phocyte counts for the donors are shown in Table 2. There
was no statistically significant difference between the 3
patient groups in any of these variables.
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The statistical analysis of the mRNA quantification results
revealed a significant difference in the basal level expres-
sion between the three patient groups for macrophage
VEGF and bFGF. No statistically significant differences
were detected for macrophage TGF-β1 and lymphocyte
VEGF, bFGF and TGF-β1.

A summary of the results is shown in Table 3. In periph-
eral macrophages for donors with no coronary arterial
disease (noCAD) the mean VEGF/β2M ratio was 32.13+/-
8.38, for CAD patients with stable angina the mean VEGF/
β2M ratio was 152.07+/-50.63 and for CAD patients with
unstable angina the mean VEGF/β2M ratio was 23.86+/-
6.7. The respective mean values of bFGF/β2M ratio in the
above patient groups were: noCAD 16.73+/-8, CAD SA
85.98+/-25.26 and CAD UA 5.3+/-1.63. In the lym-
phocyte cell fraction the respective mean values of VEGF/
β2M ratio in the above patient groups were: noCAD
4.31+/-3.72, CAD SA 22.66+/-14.16 and CAD UA 1.62+/-
1.62.

Table 1: The characteristics of patients

Covariate Control CAD SA1 CAD UA2 X2 F3 p

n 17 19 17
Male sex, % 59 89.5 70.6 4.45 0.100
Uric acid, % 11.7 26.3 11.7 1.83 0.400
(7 mg/dl)
Hypertension, % 53 79 53 2.95 0.229
(S.B.P.4 ≥ 160 mm Mg, D.B.P.5 > 90 mm Mg)
Cigarette smoking, % 41 53 53 1.09 0.578
Diabetes, % 23.5 52.6 41 3.2 0.201
(≥ 126 mg/dl6,≥ 200 mg/dl7)
Family history, % 35 37 53 1.36 0.507
Hypercholesterolaemia, % 47 68 76 3.43 0.179
(LDL ≥ 160 mg/dl8, LDL ≥ 130 mg/dl9, LDL ≥ 100 mg/dl10)
No. of diseased vessels (mean) 0 2.1 ± 0.87 1.9 ± 0.82 0.332 0.568

1:Coronary Artery disease, Stable Angina. 2:Coronary Artery disease, Unstable Angina. 3:ANOVA analysis of the number of diseased vessels from 
CAD SA and CAD UA patient groups. 4:Systolic Blood Pressure. 5:Diastolic Blood Pressure. 6:two separate values of fasting blood glucose. 7:two 
random values of blood glucose. 8:for patient without any artery risk factors for Coronary Artery Disease. 9:for patient with one known risk factor 
for Coronary Artery Disease. 10:for patient with known Coronary Artery Disease.

Table 2: Haematological parameters

Control CAD SA 1 CAD UA 2 F3 P

n 10 9 12
Neutrophiles (mean) 0,617 0,689 0,559 1,066 0.354
Lymphocytes (mean) 0,293 0,226 0,334 0,845 0,436
Monocytes (mean) 0,053 0,062 0,078 0,608 0,551

1 Coronary artery disease Stable Angina. 2 Coronary artery disease Unstable Angina. 3 Analysis ANOVA

Acrylamide gel electrophoresis of RT-PCR productsFigure 1
Acrylamide gel electrophoresis of RT-PCR products. 
RT-PCR products from 5 random patients demonstrating the 
interindividual differences in mRNA expression of VEGF, 
bFGF, and TGF-β1 in peripheral monocytes/macrophages. 
The RT-PCR and the mRNA semi-quantification for each fac-
tor were performed as described in the Methods section.
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The effect of glucose and statins in the expression of VEGF 
and bFGF
We selected 2 independent healthy male donors, age of 27
and 23 years, with no prior history of atherosclerosis or
diabetes. These samples were processed in an identical
fashion to those from patients from the catheterization
laboratory. The intra assay variability of the mRNA meas-
urements of our in vitro short term culture system was
assessed by measuring the VEGF and bFGF mRNA in trip-
licate cultures each. For donor 1 the mean VEGF/β2M
ratio was 97.5+/-1.53 and bFGF/β2M ratio 54.62+/-5.19.
For donor 2 the mean VEGF/β2M ratio was 45.47+/-4.55
and bFGF/β2M ratio 18.87+/-2.37.

Furthermore we analyzed in the above model the effect of
high glucose levels found in diabetic individuals and stat-
ins found in the medication of all our patients on the
mRNA levels of VEGF and bFGF during a 48 hour period.
We isolated a blood sample from healthy donor 1 in an
identical fashion to those from patients from the catheter-
ization laboratory and set cultures with appropriate con-
centrations of glucose, statin and glucose+statin. After the
1 hour attachment period the cultures were harvested at
specific time intervals (30 min, 1 h, 2, 4, 24 h, 48 h) and
the mRNA of VEGF and bFGF was quantified. The results
show a gradual time dependent decrease of both mRNA
levels (Figure 2) which was not affected by glucose or sta-
tin. The experiment was repeated with a different donor
and the results were similar. Although the initial values of
bFGF and VEGF differed slightly, consistent with the
donor variation, the trend for decline of expression was
the same. These results should be evaluated in the context
of our in vitro system since in vivo gene expression is not
always the same.

Statistical evaluation of the results between different 
patient groups
The mRNA quantification revealed a significant difference
in the basal level expression between the three groups for
macrophage VEGF and bFGF(Figure 3A,3C). No
statistically significant differences were detected for mac-
rophage TGF-β1 and lymphocyte VEGF, bFGF and TGF-
β1.

The difference in the macrophage VEGF expression
between noCAD control patients and CAD SA patients
was statistically significant (p = 0.041), as was the differ-
ence between patients with CAD SA and CAD UA (p =
0.024) (Figure 3A). There was no statistical difference
between the macrophage VEGF expression of noCAD and
CAD UA patients (p = 0.445) (Figure 3A). Similarly, for
macrophage bFGF, the difference in expression between
patients with CAD SA and CAD UA was highly statistically
significant (p = 0.005) as was the difference between
patients with CAD SA and noCAD (p = 0.022) (Figure
3C). There was no statistical difference between noCAD
and CAD UA patients (p = 0.160) (Figure 3C). No statisti-
cally significant differences were detected for macrophage
TGF-β1 and lymphocyte VEGF (Figure 3E), bFGF and
TGF-β1 in any of the patient groups.

The mRNA expression data from the 3 groups were sub-
jected to ANCOVA using the variables age, sex, prior
myocardial infarction, hypertension, family history,
hypercholesterolaemia, cigarette smoking, diabetes, and
number of diseased vessels as covariates. The simple anal-
ysis of variance gave a significant difference between the
three groups for macrophage VEGF (p = 0.011) (Figure
3B) and macrophage bFGF (p = 0.002) (Figure 3D). Dia-
betes was the only covariate found to influence greatly the
variance improving considerably the significance of our
model both for VEGF (p = 0.001) (Figure 3B) and bFGF (p
= 0.000) (Figure 3D). Bonferroni post hoc comparison
between the groups noCAD and CAD SA and between the
groups CAD SA and CAD UA revealed a statistically signif-
icant difference in VEGF expression (p = 0.021 and p =
0.011 respectively). No significant difference was found
between the groups with noCAD and CAD UA. Bonfer-
roni post hoc comparison in bFGF expression between the
groups CAD SA – CAD UA and noCAD – CAD SA revealed
a statistically significant difference (p = 0.003) and (p =
0.016) respectively. No significant difference of bFGF was
found between the groups noCAD – CAD UA (p = 0.843).
Pearson two tailed correlation of VEGF and bFGF expres-
sion was found to be highly significant (p < 0.001).

Table 3: Summary of the results on VEGF and bFGF expression in monocytes (Mf) and lymphocytes (Ly)

No CAD CADSA CADUA

VEGF/β2M Mf 32.13+/-8.38 152.07+/-50.63 23.86+/-6.7
bFGF/β2M Mf 16.73+/-8 85.98+/-25.26 5.3+/-1.63
VEGF/β2M Ly 4.31+/-3.72 22.66+/-14.16 1.62+/-1.62

Data are presented as mean ± SEM (standard error of the mean). The values represent the VEGF/β2-microglobulin and bFGF/β2-microglobulin 
ratios which were calculated by the optical integrated density of each gene divided by that β2-microglobulin.
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Discussion
The present study provides evidence on the relationship of
the expression of VEGF, bFGF and TGF-β1 in the periph-
eral monocyte and lymphocyte cell populations from
patients with coronary artery disease. The mRNA quantifi-
cation revealed a significant increase of the basal level
expression for macrophage VEGF and bFGF in the CAD SA
patient group compared to the noCAD and CAD UA
groups, which was highly dependent on the diabetic sta-
tus of the population. Our findings contribute to the
understanding of the role of VEGF, bFGF and TGF-β1 in
cardiovascular disease.

A recent study on the hypoxic induction of VEGF reported
a low level of VEGF expression from monocytes of athero-
sclerotic donors after 24 hours of culture [9]. Aiming to
follow the kinetics of the mRNA expression of VEGF and
bFGF during a 48 hour culture period we set up a control
experiment with monocytes isolated from a healthy
donor. We observed that the expression of both genes
declined in a time dependent fashion reaching the lowest
levels at 24 to 48 hours. The result explained the consist-
ently low values reported previously [9]. Our measure-
ments of the mRNA profile were performed immediately
after cell isolation in order to ensure the representative
mirroring of the in vivo condition. All samples were

Analysis of the effect of glucose and fluvastatin on the kinetics of mRNA expression of VEGF (–▪–) and bFGF (–•–) in normal monocytes/macrophages during a 48 hour in vitro treatment periodFigure 2
Analysis of the effect of glucose and fluvastatin on the kinetics of mRNA expression of VEGF (–▪–) and bFGF (–
•–) in normal monocytes/macrophages during a 48 hour in vitro treatment period. A, no treatment. B, treatment 
with glucose (6 mg/ml). C, treatment with fluvastatin (1 µM). D, treatment with glucose and Fluvastatin. The y-axis represents 
the VEGF/β2-microglobulin and bFGF/β2-microglobulin ratio of the integrated density respectively.
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Boxplots of the expression of VEGF and bFGFFigure 3
Boxplots of the expression of VEGF and bFGF. Distribution boxplot of the expression of VEGF in monocytes/macro-
phages (A, B), bFGF in monocytes /macrophages (C, D) and VEGF in lymphocytes (E, F). The boxplots A, C and E demonstrate 
the expression in the control, CAD SA and CAD UA group. The boxplots B, D and F demonstrate the expression in the above 
groups classified for diabetes. The y-axis values represent the VEGF/β2-microglobulin and bFGF/β2-microglobulin ratios 
accordingly. The ratios were calculated by the optical integrated density of each gene divided by that of β2-microglobulin. The 
optical integrated density was calculated by digital image analysis (Scion image) of acrylamide gel electrophoresis of the RT-PCR 
products. Mf: macrophages, Ly: non-adherent lymphocyte fraction, ns: non-significant.
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treated exactly the same way to ensure that the effect of
cell handling and isolation, if any, was uniform.

All the patients in our study received standard medication
which among other compounds included statins. Statins
have been reported to influence the surface phenotype of
peripheral lymphocytes [16]. To determine the effect of
fluvastatin on the mRNA expression of bFGF and VEGF in
monocytes of a healthy donor we performed kinetic anal-
ysis. We observed no significant effect on VEGF or bFGF
during the 48 hour in vitro fluvastatin treatment. Glucose
has been reported to be able to influence macrophage dif-
ferentiation state in general and specifically CD36
through direct effect on the mRNA level [19]. Since our
major finding is related to diabetic individuals usually
exhibiting high glucose levels, we evaluated the short term
effect of glucose on monocytes of a healthy donor simi-
larly to the above kinetic analysis. We observed no signif-
icant deviation from the untreated mRNA levels for VEGF
and bFGF during a 48 hour period after treatment with
glucose alone or in combination with fluvastatin.

VEGF and bFGF have been isolated in human cardiac tis-
sue where increased levels were observed among patients
with acute myocardial infraction [20] and unstable angina
pectoris [21]. Presence of VEGF and bFGF has been dem-
onstrated in atherosclerotic lesions produced mainly by
macrophages [22,23]. Furthermore it was reported that
VEGF can induce migration and activation of monocytes
through its receptor flt-1 [24], up regulation of adhesion
molecules on endothelial cells [25] and secretion of
monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1) [26].

Detection of VEGF in the serum in atherosclerotic patients
requires the existence of an appropriate source producing
it in high amount. Our results demonstrate that in CAD
the VEGF, bFGF and TGF-β1 are not systematically pro-
duced by peripheral lymphocytes or monocytes. Expres-
sion of the VEGF and bFGF gene was restricted to the
monocyte population in the CAD patient group with sta-
ble angina. Corroborating with our results a previous
study demonstrated that patients with stable angina pec-
toris had higher amounts of serum VEGF compared to old
myocardial infraction and control patients [27]. In
patients suffering from stable effort induced angina pec-
toris, repeated myocardial ischemic stimuli can be
expected to continuously sustain collateral growth and
remodeling and display increased amounts of activated
macrophages in the periphery primed to produce ang-
iogenic factors. The high level of serum VEGF and bFGF
reported in other stages of atherosclerosis should be
accredited to other potential sites of production like the
atherosclerotic lesion itself. The serum VEGF concentra-
tions in the early stage of myocardial infarction was
reported to be high reaching maximum levels between

day 7–14 post MI. [28,29]. Elevated VEGF production in
the serum has also been detected in diabetic retinopathy
[30], hyperlipidaimia [31] and hypertention [32]
asymptomatic for atherosclerosis. Diabetes is a negative
prognostic indicator for patients with coronary arterial
disease. Our study revealed a striking restriction of VEGF
and bFGF mRNA expression in the diabetic sub-group of
the atherosclerosis patient group with stable angina pec-
toris while the non diabetic sub-group displayed levels
similar to the normal group. In agreement with our obser-
vations a recent study reported that diabetic individuals
with atherosclerosis display relatively increased levels of
serum VEGF [33] but they did not test stable angina pec-
toris as a covariate. A factor related to the diabetic condi-
tion (unbalanced glucose levels, defective insulin
regulation, etc) in cooperation with the myocardial
ischemia could be responsible for the high levels of VEGF
and bFGF observed in the diabetic patients (CAD SA). In
agreement a recent study demonstrated in vivo a direct
effect of the insulin induced modulation of the level of
glucose on the serum levels of VEGF [34]. The fact that the
CAD UA groups showed low levels of expression is inter-
esting and could be attributed to the migration of mono-
cyte producers from the periphery to the sites of ongoing
tissue damage. The numerous biochemical and metabolic
pathways postulated to have a causal role in the pathogen-
esis of diabetic vascular disease can be summarized to the
following hypothesis: either the effect of increased reduc-
tive or oxidative stress to the cell, or activation of numer-
ous protein kinase pathways, particularly protein kinase C
and mitogen-activated protein kinases, induces growth
factor expression among which the most important is
VEGF. Our contribution to the proposed model is that the
induction of VEGF in the periphery could require precon-
ditioning of the monocytes which is performed during the
chronic myocardial ischemic condition observed in the
CAD SA group.

Collateral vessel formation termed arteriogenesis usually
follows severe atherosclerosis. Arteriogenesis is severely
reduced in patients with diabetes mellitus [35]. Recent
studies showed that arteriogenesis requires active migra-
tion of peripheral monocytes to the site of ischemia and
interaction with epithelium of the arteriole [8]. In addi-
tion it is known that the migration of monocytes is medi-
ated through the action of VEGF and its receptor Flt-1
[36,37]. Trying to identify the molecular abnormality
Waltenberger et al. demonstrated that in diabetics mono-
cytes have a functional defect: they do not respond to
migratory signals from VEGF although their flt-1 receptor
level is normal and the intracellular pathway is functional
[10]. Our results demonstrate that monocytes from dia-
betic CAD SA patients express very high amounts of VEGF
mRNA. We propose that the migratory defect could be
caused by the increased autocrine VEGF production of the
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peripheral monocytes. In fact Waltenberger et al [10]
included a control experiment demonstrating that mono-
cytes migrate only when they encounter a gradient of
VEGF concentration. Although additional experiments are
necessary to evaluate the monocyte migratory responses
in our patients, it is tempting to speculate that in diabetic
patients of the CAD SA group, the VEGF gradient is dis-
turbed causing defective collateral vessel formation. A
direct consequence of this model is that any thought of
intravenous administration of VEGF for a therapeutic
intervention should be carefully examined since infusion
of VEGF could derange monocyte migratory responses
and lead to impaired collateral vessel development.

Conclusions
We observed a significant increase of the basal level
expression for macrophage VEGF and bFGF in the CAD SA
(stable angina) patient group compared to the noCAD
(control) and CAD UA (unstable angina) groups. The
increase was highly dependent on the diabetic status of
the population. Our findings contribute to the under-
standing of the increased risk of atherosclerosis as well as
to the impaired collateral vessel formation which is well
documented for the diabetic CAD patients.
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