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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η Αρτηριοσκλήρωση αποτελεί µία ινώδη – εξαπλωµένη ασθένεια 

του έσω χιτώνα των αρτηριών. Πολλά στοιχεία προτείνουν ότι ανάµεσα 

στους παράγοντες υπεύθυνους για την ανάπτυξη της ασθένειας είναι και οι 

γενετικές και µοριακές αλλαγές. Αρχικές  µελέτες έχουν δείξει γενετικές 

αλλαγές στο DNA αθηρωµατικών πλακών, σε επίπεδο µικροδορυφορικού 

DNA. Στην παρούσα µελέτη, επεκτείνοντας τα αρχικά µας αποτελέσµατα, 

πραγµατοποιήσαµε µικροδορυφορική ανάλυση σε 27 αθηρωµατικές 

πλάκες, χρησιµοποιώντας 25 υψηλά πολυµορφικούς δείκτες, εστιάζοντας 

το ενδιαφέρον µας στα χρωµοσώµατα 1, 2, 8, 9 και 17. Η µελέτη αυτή 

αποτελεί την πρώτη ανάλυση µικροδορυφορικού DNA στην οποία 

εξετάζονται αθηρωµατικές πλάκες από εγκεφαλικές αρτηρίες. Οι αναλύσεις 

των παραπάνω δειγµάτων έδειξαν ότι συγκεκριµένες περιοχές στα 

χρωµοσώµατα 2, 8, 9 και 17 παρουσίασαν σηµαντικά ποσοστά LOH. Το 

46% των δειγµάτων  παρουσίασαν LOH στην περιοχή 2p13-p21, 48% 

παρουσίασαν LOH στην περιοχή 8p12-q11.2 ενώ στην περιοχή 8p11.2-

p21.1 ανιχνεύθηκε LOH στο 47% των περιπτώσεων. Η συχνότητα LOH 

ήταν 39%, 31% και 27% στο 17q21, 9q31-34 και 17p13 αντίστοιχα. Οι 

γενετικές αλλαγές ανιχνεύθηκαν σε υψηλότερη συχνότητα σε σύγκριση µε 

τις αντίστοιχες αλλαγές που παρουσιάστηκαν σε πλάκες από άλλες 

αρτηρίες. Τα αποτελέσµατά µας δηλώνουν σηµαντικά ποσοστά 

µετάλλαξης, σε συγκεκριµένες χρωµοσωµικές περιοχές, προτείνοντας 

πιθανή συµµετοχή αυτών των χρωµοσωµικών περιοχών στην 

αθηρογένεση.  
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ABSTRACT 
 
 

Atherosclerosis is a fibroproliferative disease of the artery intima. 

Several lines of evidence suggest that among other factors, genetic and 

molecular alterations are involved in the development of atherosclerosis. 

Initial studies have shown alterations in the DNA of atherosclerotic plaques, at 

the microsatellite level. In the present study, we extend our initial findings, 

performing a microsatellite analysis in 27 atherosclerostic plaques, using 25 

highly polymorphic markers focused on chromosomes 1, 2, 8, 9 and 17. To 

our knowledge, this is the first microsatellite analysis using atherosclerotic 

plaques obtained from cerebral vessels. Our analysis revealed that specific 

loci on chromosomes 2, 8, 9 and 17 exhibited significant incidence of LOH. 

46% of the specimens showed loss of heterozygosity (LOH) at 2p13-p21, 

48% exhibited LOH at 8p12-q11.2 while at 8p11.2-p21.1 LOH was detected in 

47% of the cases. Considerable incidence of LOH was observed at 17q21, 

9q31-34, and 17p13, 39%, 31% and 27%, respectively. Interestingly, genetic 

alterations were detected in a more significant rate as compared to the 

corresponding alterations observed in plaques from other vessels. Our results 

indicate an elevated mutational rate, suggesting a potential implication of 

these chromosomal regions in atherogenesis. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

 

ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η αρτηριοσκλήρωση, µία ασθένεια των µεγάλων αρτηριών, 

αποτελεί τη βασική αιτία καρδιακών και εγκεφαλικών παθήσεων. Στις 

∆υτικές κοινωνίες έως και το 59% όλων των θανάτων αποδίδονται στην 

ασθένεια αυτή. Επιδηµιολογικές µελέτες έχουν αποδείξει ότι σηµαντικοί 

περιβαντολογικοί και γενετικοί παράγοντες σχετίζονται µε την 

αρτηριοσκλήρωση. 

 

1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Οι συνθήκες και οι συνήθειες οι οποίες εµφανίζονται µε µεγαλύτερη 

συχνότητα στα άτοµα που αναπτύσσουν «πρόωρη» αρτηριοσκλήρωση, 

παρά στο γενικό πληθυσµό, ορίζονται ως «παράγοντες κινδύνου». Εκτός 

από την υπερλιπιδαιµία, την χαµηλή συγκέντρωση της HDL-χοληστερόλης 

και την υψηλή συγκέντρωση της Lp (a), ως παράγοντες κινδύνου 

αναφέρονται επίσης το οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου, το άρρεν  

φύλο, η παχυσαρκία, η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης και 

το κάπνισµα (Πίνακας 1.1 - ∆ιονυσίου-Αστερίου Α, 1997) (Schaefer et al., 

1993). Οι πέντε τελευταίοι θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως εξαρτηµένοι 

από την χοληστερόλη δεδοµένου ότι για επίπεδα χοληστερόλης µικρότερα 

από 160 mg/dl δεν παρουσιάζονται ως καθαυτό αθηρογόνοι. Εξάλλου και 

οι πέντε επηρεάζουν τα επίπεδα των λιποπρωτεϊνών στο πλάσµα 
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(Schaefer et al., 1993; Thelle, 1992; Roberts, 1992). 

 

Πίνακας 1.1. Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη «πρόωρης» 

αρτηριοσκλήρωσης (∆ιονυσίου-Αστερίου Α, 1997) 

1. Υπερλιπιδαιµία 

2. HDL – χοληστερόλη µικρότερης των 35 mg/dl 

3. Υπέρταση 

4. Κάπνισµα 

5.    Σακχαρώδης διαβήτης 

6. Οικογενειακό ιστορικό εµφράγµατος του µυοκαρδίου σε ηλικία 

µικρότερη των 55 ετών για τους άρρενες συγγενείς ή µικρότερη 

των 65 ετών για τους θήλεις 

7. Άρρεν φύλο 

8. Ιστορικό εγκεφαλοαγγειακής νόσου ή αποφρακτικής 

περιφερειακής αγγειοπάθειας 

9. Παχυσαρκία  

10. Υψηλή συγκέντρωση Lp (α)  

 

 

Η συνύπαρξη περισσοτέρων του ενός παραγόντων κινδύνου 

αυξάνει κατά πολύ την πιθανότητα ανάπτυξης αθηρωµατικών πλακών. Η 

δράση τους δεν είναι αθροιστική αλλά πολλαπλασιαστική (European 

Atherosclerosis Society, 1992). Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ή 

αποφυγή των παραµέτρων που εδραιώθηκαν ως παράγοντες κινδύνου, 

ιδιαίτερα όταν αντιµετωπίζονται από την νεαρή ηλικία δεν υπάρχει 
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αµφιβολία ότι θα βοηθήσει στην πρόληψη και στην ελάττωση της 

θνητότητας της νόσου (Strong, 1995).  

 Η πρόοδος στην πλήρη κατανόηση των µηχανισµών  σε κυτταρικό 

και µοριακό επίπεδο αποτελεί µια αργή διαδικασία λόγω της 

πολυπλοκότητας αυτής της ασθένειας. Ωστόσο, αρκετά στοιχεία έχουν 

προκύψει µετά από  µακροχρόνιες έρευνες και είναι τώρα ξεκάθαρο το 

γεγονός ότι η αρτηριοσκλήρωση δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µία  

«αναπόφευχθη» εκφυλιστική ασθένεια αποτέλεσµα της γήρανσης, αλλά 

ως µια χρόνια φλεγµονή η οποία µπορεί να εξελιχθεί σε οξύ κλινικό 

γεγονός µε την ρήξη της πλάκας και σχηµατισµό θρόµβου. 

 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Από τις παθήσεις των αγγείων η µεγαλύτερη προσοχή, λόγω ίσως 

της εµφανούς κλινικής σηµασίας της, έχει αποδοθεί στην 

αρτηριοσκληρωτική αγγειοπάθεια, η οποία αναφέρεται µε τον όρο 

αρτηριοσκλήρωση (atherosclerosis). Η αρτηριοσκλήρωση περιλαµβάνει 

οµάδα διαταραχών οι οποίες ως κοινό χαρακτηριστικό έχουν την 

συσσώρευση λιπιδίων και ινωδών στοιχείων στις µεγάλες αρτηρίες, µε 

αποτέλεσµα την πάχυνση και την απώλεια της ελαστικότητας του 

αρτηριακού τοιχώµατος. Η ανατοµία µίας φυσιολογικής αρτηρίας 

απεικονίζεται στην Εικόνα 1.1. (Lusis, 2000). 
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Εικόνα 1.1.  Μορφολογία µίας φυσιολογικής µεγάλης αρτηρίας.  

Μία µεγάλη αρτηρία αποτελείται από τρία µορφολογικά διακριτά 
επίπεδα. Τον έσω χιτώνα (intima), το ποιο εσωτερικό (innermost) επίπεδο 
που ορίζεται από ένα µονοεπίπεδο ενδοθηλιακών κυττάρων στην πλευρά 
του αγγειακού αυλού και ένα στρώµα ελαστίνης (elastic lamina) στην 
περιφερειακή πλευρά. Ο κανονικός έσω χιτώνας είναι µια πολύ λεπτή 
περιοχή (το µέγεθος του στην συγκεκριµένη εικόνα δεν είναι ανάλογο του 
πραγµατικού του µεγέθους) και αποτελείται κυρίως από  πρωτεογλυκάνες  
και κολλαγόνο. Το µέσο χιτώνα (media), το ενδιάµεσο επίπεδο, 
αποτελείται από λεία µυϊκά κύτταρα. Τον έξω χιτώνα (adventitia), ο οποίος 
αποτελείται από συνδετικό ιστό  µε διασκορπισµένους ινοβλάστες και λεία 
µυϊκά κύτταρα  (Lusis, 2000). 
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Τρεις οντότητες οι οποίες διαφέρουν µορφολογικά, 

περιλαµβάνονται στον όρο αρτηριοσκλήρωση (∆ιονυσίου-Αστερίου, 1997).  

• Η αθηροσκλήρυνση (atherosclerosis), χαρακτηρίζεται από το 

σχηµατισµό του αθηρώµατος στον έσω χιτώνα της αρτηρίας. 

• Η αγγειίτιδα τύπου Monckeberg (Monckeberg's medial calcified 

sclerosis), χαρακτηρίζεται από την απασβέστωση του µέσου χιτώνα 

των αρτηριών. 

• Η αρτηριοσκλήρυνση (arteriosclerosis), η οποία διακρίνεται από την 

εναπόθεση υαλίνης και την πάχυνση του τοιχώµατος των µικρών 

αρτηριών και των αρτηριολίων. 

Επειδή η αθηροσκλήρυνση είναι η πλέον κοινή και ίσως µε την 

µεγαλύτερη κλινική σηµασία µορφή της αρτηριοσκλήρωσης και οι δύο όροι 

συνήθως χρησιµοποιούνται χωρίς διάκριση εκτός και αν ειδικά 

προσδιορίζονται (Cotran et al,1994).  

Θεωρητικά κάθε όργανο ή ιστός µπορεί να προσβληθεί από τη 

"νόσο", ωστόσο τα συµπτώµατα συνήθως εντοπίζονται στην καρδιά, 

εγκέφαλο, νεφρούς, κάτω άκρα και λεπτό έντερο. Το έµφραγµα του 

µυοκαρδίου και τα οξέα εγκεφαλικά επεισόδια είναι οι πλέον επικίνδυνες 

συνέπειες της νόσου καθώς επίσης η χρόνια ισχαιµική καρδιοπάθεια, η 

γάγγραινα των κάτω άκρων, η απόφραξη της µεσεντερίου αρτηρίας και η 

ισχαιµική εγκεφαλοπάθεια.  

 

1.3 ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ 

Η αρτηριοσκλήρωση είναι εξελισσόµενη νόσος η οποία αρχίζει 

νωρίς από την παιδική ηλικία αλλά οι κλινικές εκδηλώσεις παρουσιάζονται 
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συνήθως κατά τη µέση ηλικία ή αργότερα (Cotran et al,1994).  Ως βασική 

µορφολογική αλλοίωση θεωρείται η αθηρωµατική πλάκα ή αθήρωµα 

(Εικόνα 1.2) (∆ιονυσίου-Αστερίου, 1997).  

 

 ΙΝΩ∆ΗΣ ΜΑΝ∆ΥΑΣ
λεία µυϊκά κύτταρα, 
αφρώδη κύτταρα, 
λεµφοκύτταρα, 
κολλαγόνο, 
 ελαστίνη, 
πρωτεογλυκάνες. 
 
 
Έσω χιτώνας 
 
 
Μέσος χιτώνας 

ΝΕΚΡΩΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ 
Κρύσταλλοι χοληστερόνης, 
αφρώδη κύτταρα, 
υπολείµµατα κυττάρων, 
άλατα ασβεστίου 

 

Εικόνα 1.2  Σχηµατική παράσταση αθηρωµατικής πλάκας 
  

Σχηµατίζεται στον έσω χιτώνα (intima) της αρτηρίας και 

αναπτύσσεται αργά και αθόρυβα χωρίς κλινικά συµπτώµατα επί σειρά 

ετών. Είναι ένα περιγεγραµµένο µόρφωµα όπου διακρίνεται ένας πυρήνας 

λιπιδίων, κυρίως χοληστερόλης, συνήθως σε συµπλέγµατα µε πρωτεΐνες 

και εστέρες χοληστερόλης, ο οποίος καλύπτεται από ινώδη µανδύα.  

Μεγαλώνοντας σε µέγεθος προοδευτικά παρεισδύει στον αυλό του 

αγγείου αλλά και στον υποκείµενο µέσο χιτώνα. Κατά συνέπεια ο αυλός 

του αγγείου σµικρύνεται αλλά και το τοίχωµα εξασθενίζει.  Ως επιπλοκές 

της στοιχειώδους βλάβης µπορεί να θεωρηθεί η απασβέστωση, η 

εξέλκωση, ο σχηµατισµός θρόµβου ή ανευρύσµατος. Τα αθηρώµατα 

κατανέµονται αραιά στην αρχή αλλά όσο εξελίσσεται η νόσος αυξάνονται 

σε αριθµό και µερικές φορές καλύπτουν όλη τον έσω χιτώνα των 

αρτηριών. 
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1.3.1. Στάδια Αθηροσκληρυντικής διεργασίας 

∆ιακρίνονται τρία στάδια της αρτηριοσκληρυντικής διεργασίας 

(Ross et al, 1986; Schwartz et al, 1991). Οι λιποειδείς ραβδώσεις, η 

ινώδης πλάκα και η προχωρηµένη ή επιλεγµένη βλάβη. 

• Οι λιποειδείς ραβδώσεις παρουσιάζονται από την παιδική ηλικία ήδη 

µετά το πρώτο έτος ζωής και αποτελούν την πρόδροµο µορφή της 

αθηρωµατικής πλάκας. Παρουσιάζονται µε την µορφή πολλαπλών 

υποκίτρινων επίπεδων κηλίδων οι οποίες αναπτύσσονται σε επιµήκεις 

ραβδώσεις.  Αποτελούνται από ποικίλα κύτταρα, µακροφάγα και λεία 

µυϊκά τα οποία έχουν εξελιχθεί προς αφρώδη γεµάτα µε χοληστερόλη 

και εστέρες χοληστερόλης, Τ-λεµφοκύτταρα, καθώς και 

πρωτεογλυκάνες, ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης.  

• Η ινώδης πλάκα, η οποία θεωρείται ως η βασική µορφολογική 

αλλοίωση δηλαδή το αθήρωµα ή αθηρωµατική πλάκα, προέρχεται 

άµεσα από την εξέλιξη των λιποειδών ραβδώσεων αν και όλες οι 

λιποειδείς ραβδώσεις δεν εξελίσσονται προς αθήρωµα. Πρόκειται για 

περιγεγραµµένο µόρφωµα που προεξέχει προς τον αυλό του αγγείου 

και καλύπτεται από ινώδη µανδύα ο οποίος αποτελείται από 

εναλλασσόµενες στιβάδες τροποποιηµένων λείων µυϊκών κυττάρων 

και συστατικών βασικής  µεµβράνης. Κάτω από τον ινώδη µανδύα 

υπάρχουν αφρώδη κύτταρα, λευκοκύτταρα και συστατικά του 

συνδετικού ιστού τα οποία µε την σειρά τους καλύπτουν έναν πυρήνα 

κρυστάλλων χοληστερόλης, νεκρωτικών υπολειµµάτων και 

απασβεστωµένων αλλοιώσεων. Η ινώδης πλάκα δεν παραµένει 

στατική, παρουσιάζει µία δυναµική αποτέλεσµα αλληλεπιδράσεως 
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παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη ή την υποστροφή 

της.  

• Προχωρηµένη ή επιπλεγµένη βλάβη. Στο στάδιο αυτό εµφανίζονται 

απασβέστωση, έλκη, αιµορραγίες, θροµβώσεις. Θεωρείται ως το 

στάδιο το οποίο θα δώσει τα κλινικά συµπτώµατα. Συνήθως ρήξη ή 

εξέλκωση της πλάκας θα οδηγήσουν στην κλινική εµφάνιση της νόσου. 

 

1.3.2. Ανάπτυξη αθηρωµατικής πλάκας 

∆ύο είναι οι επικρατέστερες θεωρίες σχετικά µε την ανάπτυξη της 

αθηρωµατικής πλάκας 

• Η θεωρία η οποία βασίζεται στο ότι η όλη διεργασία αποτελεί 

απάντηση σε προκαλούµενη στο ενδοθήλιο βλάβη, όπου η 

υπερλιπιδαιµία έχει σηµαντικό ρόλο (Ross et al, 1986; Schwartz 

et al, 1991; Munro et al, 1988; Steinberg, 1993). 

  ∆ιάφοροι παράγοντες όπως µηχανικοί ή αιµοδυναµικοί, χηµικοί 

όπως LDL-χοληστερόλη, ιδιαίτερα οι οξειδωµένες LDL µορφές, 

προϊόντα καπνίσµατος, ανοσιολογικοί, λοιµώδεις, ενδοτοξίνες, ιοί, 

µόνοι ή σε συνεργασία, µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµό ή 

βλάβη του ενδοθηλίου, όχι απαραίτητα απογύµνωση, µε 

αποτέλεσµα τη δυσλειτουργία του και διαταραχή των οµοιοστατικών 

µηχανισµών.  Η διαταραχή των οµοιοστατικών µηχανισµών θα 

οδηγήσει σε πολλαπλασιασµό των λείων µυϊκών κυττάρων, 

µετανάστευση µονοκυττάρων και αύξηση της διαπερατότητας για τις 

λιποπρωτεϊνες. 

• Η θεωρία σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη της αθηρωµατικής 
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πλάκας µπορεί να εξηγηθεί αν θεωρηθεί ως έναυσµα, όχι η 

βλάβη του ενδοθηλίου αλλά ο πολλαπλασιασµός των λείων 

µυϊκών κυττάρων του αρτηριακού τοιχώµατος όπως προτείνεται 

στη "µονοκλωνική υπόθεση" των Benditt και Benditt (Benditt et 

al, 1973;  Benditt , 1988). 

  Ο πολλαπλασιασµός των λείων µυϊκών κυττάρων του αρτηριακού 

τοιχώµατος πυροδοτείται από λιπίδια ή µεταβολίτες τους, τα οποία 

στους υπερλιπιδαιµικούς διεισδύουν στη στοιβάδα των λείων 

µυϊκών κυττάρων, από ιούς ή από γενετικές διαταραχές που 

µπορούν να προκαλέσουν τον αυτόνοµο πολλαπλασιασµό τους 

(Gordon et al, 1990; Thomas, 1983). 

Και στις δύο θεωρίες πρωταγωνιστούν ο πολλαπλασιασµός των 

λείων µυϊκών κυττάρων του αρτηριακού τοιχώµατος, τα λιπίδια του 

αίµατος και τα µονοκύτταρα /µακροφάγα, ενώ η οξείδωση των λιπιδίων και 

γενετικοί παράγοντες ευθύνονται, σύµφωνα µε νεότερα δεδοµένα, για τις 

κλινικές συνέπειες της νόσου (Berliner et al., 1995). 

Οι µηχανισµοί, που ευθύνονται για τη γένεση, την ανάπτυξη και την 

εξέλιξη της αθηρωµατικής πλάκας είναι πολύπλοκοι και δεν έχουν πλήρως 

διαλευκανθεί. Η αθηρωγένεση µπορεί να θεωρηθεί ως χρόνια φλεγµονή 

του αρτηριακού τοιχώµατος η οποία χαρακτηρίζεται από 

επαναλαµβανόµενους κύκλους βλάβης-επούλωσης που διεξάγονται σε 

ένα περιβάλλον υπερλιπιδαιµίας ή δυσλιποπρωτεϊναιµίας µε τη σύγχρονη 

συµµετοχή πλήθους χηµικών µεσολαβητών, γενετικών παραγόντων και 

αιµοδυναµικών µηχανισµών (Berliner et al, 1995; Ross, 1993; Schwartz et 

al, 1991).  Στα αθηροσκληρυντικά αγγεία, η σύγχρονη παρουσία Τ 
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λεµφοκυττάρων και µονοκυττάρων στο αρτηριακό τοίχωµα δηλώνει την 

ύπαρξη εκτός της φλεγµονώδους και ανοσολογικής αντιδράσεως η οποία 

πρέπει να συνδέεται µε την ύπαρξη ειδικών αντιγόνων (Ross, 1993). Αν 

και είναι δύσκολο να προσδιορισθούν τέτοια αντιγόνα, εντούτοις η 

παρουσία αυτοαντισωµάτων έναντι των οξειδωµένων LDL  µορφών στο 

πλάσµα, έχει διαπιστωθεί. 

 

1.3.3. Ρήξη της πλάκας 

Τα εξασθενισµένα σηµεία του ινώδους µανδύα που καλύπτει την 

ενδοαυλική επιφάνεια της ινώδους πλάκας, τα οποία συνήθως είναι οι 

παρυφές της πλάκας, λόγω υπόβαθρου πτωχού σε κολλαγόνο, υπό την 

επίδραση ερεθισµάτων, µηχανικών, αιµοδυναµικής αιτιολογίας, 

αγγειοσύσπασης κ.λ.π. διαρρηγνύονται. Οι περισσότερο επιρρεπείς στη 

ρήξη πλάκες είναι εκείνες που περιέχουν πυρήνα µε υψηλή περιεκτικότητα 

σε λιπίδια, µεγάλη πυκνότητα αφρωδών κυττάρων και πτώχεια λείων 

µυϊκών κυττάρων και κολλαγόνων στον ινώδη µανδύα, στοιχεία που 

οδηγούν σε εξασθένιση του µανδύα και προσδίδουν "αστάθεια" στη πλάκα 

(Lendon et al, 1991; Loree et al, 1992; Schroeder et al, 1995). Πλάκες µε 

τα ανωτέρω χαρακτηριστικά συνήθως αποτελούν το 10%-20% του 

συνόλου αλλά είναι υπεύθυνες για το 80%-90% των συµβάντων.  

Ο ινώδης µανδύας εξασθενίζει από την µετανάστευση   ή από τον 

θάνατο των λείων µυϊκών κυττάρων και από την συσσώρευση 

µακροφάγων. Τα τελευταία εκκρίνουν τις πρωτεϊνάσες οι οποίες διασπούν 

το κολλαγόνο και κυτταροτοξικές ενώσεις (Galis et al, 1994; Lendon et al, 

1991) . Οι οξειδωµένες LDL µορφές ως κυταρροτοξικές είναι επίσης 
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µεταξύ των παραγόντων που ευθύνονται για την εξασθένιση του µανδύα. 

Όσο µεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα του πυρήνα της πλάκας σε λιπίδια 

τόσο αυξάνει η πιθανότητα για ρήξη (Loree et al, 1992; Fuster et al, 1992). 

 Με τη ρήξη, η επαφή του περιεχοµένου της πλάκας µε το αίµα 

πυροδοτεί το µηχανισµό του θρόµβου. Για το σχηµατιζόµενο θρόµβο 

τουλάχιστον τέσσερις πιθανότητες διαγράφονται: ενσωµάτωση στην 

πλάκα συµβάλλοντας έτσι στη περαιτέρω ανάπτυξή της, απόφραξη του 

αγγείου µερική, απόφραξη ολική, πρόκληση εµβολής (Davies et al, 1985; 

Gotsman et al, 1992). Για τη ώρα δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία που να 

προλαµβάνει την ρήξη της πλάκας. 

 

1.3.4. Υποστροφή της πλάκας 

 Υποστροφή της πλάκας, ως όρος, σηµαίνει συρρίκνωση της 

πλάκας λόγω ελαττώσεως των συστατικών της, λεία µυϊκά κύτταρα, 

µακροφάγα, συνδετικός ιστός, λιπίδια (Small et al, 1984). Για τον κλινικό ο 

όρος υποστροφή σηµαίνει κάτι περισσότερο. Ότι θα συµβάλει στην 

διερεύνηση του διαµετρήµατος του στενωµένου αυλού της αρτηρίας 

(Brown et al, 1990). Βέβαια η διερεύνηση µπορεί επίσης να προέλθει από 

την λύση αποφρακτικού ή τοιχωµατικού θρόµβου ή από την επούλωση και 

αναδιοργάνωση   ραγείσας πλάκας (Fuster et al, 1992).  

 Στους πιθανούς µηχανισµούς που ευθύνονται για την υποστροφή 

ενέχονται, η λύση του θρόµβου, η ελάττωση των συσσωρευµένων στην 

πλάκα λιπιδίων, η οποία συνδέεται θετικά µε την ελάττωση της 

χοληστερόλης στο πλάσµα και η ατροφία των λείων µυϊκών κυττάρων 

(Gotto Jr et al, 1995). Οι αποθηκευµένοι στα αφρώδη κύτταρα εστέρες της 
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χοληστερόλης, οι λιποπρωτεϊνες  αλλά και οι εξωκυττάριοι εστέρες 

χοληστερόλης της πλάκας ελαττώνονται ως απάντηση στην ελάττωση της 

χοληστερόλης του πλάσµατος (Small et al, 1984). Στο µηχανισµό πρέπει 

να συµµετέχουν µορφές – HDL (Badimon et al, 1990). Η ελάττωση της 

χοληστερόλης του πλάσµατος η οποία βασικά αφορά την ελάττωση της 

LDL-χοληστερόλης και η αντιαθηροσκληρυντική θεραπεία φαίνεται ότι 

επιδρούν αντίθετα στον πολλαπλασιασµό και την µετανάστευση των λείων 

µυϊκών κυττάρων από το µέσο στον έσω χιτώνα, στην απελευθέρωση 

κυτταροκινών και στην οξείδωση των LDL (Alderman, 1992). Το µέγεθος 

της υποστροφής και η συχνότητα µε την οποία είναι δυνατόν να 

παρατηρηθεί υποστροφή, ανεξάρτητα µε το στάδιο της εξελίξεως που 

βρίσκεται η πλάκα ή από το βαθµό στενώσεως του αυλού που προκαλεί, 

αναφέρεται από πολλές κλινικές µελέτες (Alderman, 1992; Brown, 1993; 

Brown et al, 1993; Thompson, 1992). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20  
 

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 
2.1 Κυτταρικές και µοριακές αλληλεπιδράσεις 

Μελέτες έχουν αποδείξει ότι επέρχεται συγκεκριµένη σειρά αλλαγών 

στις αρτηρίες κατά την αθηρογένεση, και έχουν δείξει ότι τα φλεγµονώδη 

κύτταρα προερχόµενα από το αίµα, ειδικότερα τα 

µονοκύτταρα/µακροφάγα, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην όλη διεργασία 

(Lusis, 2000). Μελέτες µε κυτταροκαλλιέργειες αγγειακών κυττάρων και 

µονοκύτταρων/µακροφάγων έχουν προτείνει πιθανά µονοπάτια για την 

έναρξη και πρόοδο της ασθένειας. Οι µελέτες αυτές έχουν δώσει στοιχεία 

για τον σηµαντικότατο ρόλο του ενδοθηλίου στην δηµιουργία της 

φλεγµονής, και προτείνουν ότι η συσσώρευση οξειδωµένης 

τροποποιηµένης LDL στον έσω χιτώνα συνεισφέρει σηµαντικά στη 

συσσώρευση των µονοκυττάρων και  στην δηµιουργία των αφρωδών 

κυττάρων. Την τελευταία δεκαετία, µελέτες όπου έχουν χρησιµοποιηθεί 

διαγονιδιακά ποντίκια και ποντίκια µε τροποποιήσεις σε συγκεκριµένα 

γονίδια έχουν φέρει επανάσταση στην κατανόηση των µοριακών 

µηχανισµών της αθηρογένεσης (Smithies et al, 1995).  

 

2.2 Έναρξη της νόσου 

Έχει πλέον εδραιωθεί η άποψη ότι το ενδοθήλιο αποτελεί ένα 

δυναµικό και µεταλλασόµενο όργανο, µε διαφοροποιηµένες ιδιότητες από 
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ιστό σε ιστό και από περιοχή σε περιοχή, µέσα στο αγγειακό σύστηµα. Η 

δυσλειτουργία του ή η ενεργοποίησή του αποτελούν έναν από τους 

βασικούς συντελεστές για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της αγγειακής 

νόσου (∆ιονυσίου-Αστερίου, 1997). 

 Το ενδοθήλιο αποτελεί ένα διαπερατό διάφραγµα µέσω του οποίου 

γίνεται η ανταλλαγή και η ενεργητική µεταφορά ουσιών στο αρτηριακό 

τοίχωµα. Υπό "φυσιολογικές συνθήκες" παράγει αγγειοδιασταλτικούς, 

αντιµιτογόνους και αντιθροµβογόνους παράγοντες οι οποίοι: 

• συντελούν στη διατήρηση της αγγειακής οµοιόστασης 

εξασφαλίζοντας το πρέπον επίπεδο του αγγειοδιασταλτικού 

τόνου, 

• παρεµποδίζουν τον πολλαπλασιασµό των κυτταρικών στοιχείων 

του αγγειακού τοιχώµατος. 

• αναστέλλουν τη λειτουργία των αιµοπεταλίων, 

• ρυθµίζουν το σύστηµα πήξεως-ινωδολύσεως, ρυθµίζουν 

αντιγονικότητα του αγγείου. 

 Αντίθετα υπό "ορισµένες συνθήκες" το ενδοθήλιο µπορεί να 

ενεργοποιηθεί και να σχηµατίσει παράγοντες οι οποίοι προάγουν τη 

συστολή του αγγείου, τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό, την προσκόλληση 

των λευκοκυττάρων και τη θρόµβωση και όταν το ενδοθήλιο δυσλειτουργεί 

επεµβαίνουν άµεσα ή έµµεσα στο σχηµατισµό και την εξέλιξη της 

αθηρωµατικής πλάκας.  

Το ενδοθήλιο, λειτουργεί ως επιλεκτικό διαπερατό φράγµα µεταξύ 

του αίµατος και του ιστού και µπορεί να παράγει τροποποιητικά κύτταρα 

(effector cells) που ρυθµίζουν την θρόµβωση και την φλεγµονή. Για 
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παράδειγµα, η αφαίρεση του ενδοθηλίου έχει ως αποτέλεσµα  µία 

"εκρηκτική" µετανάστευση και πολλαπλασιασµό των λείων µυϊκών 

κυττάρων, η οποία υποχωρεί κατά την αναγένεση του ενδοθηλίου 

(Gimbrone, 1999). 

Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 2.1 (Lusis, 2000) το κύριο 

γεγονός για την έναρξη της αθηρογένεσης αποτελεί η συγκέντρωση 

λιποπρωτεϊνών και κυρίως LDL στον έσω χιτώνα του ενδοθηλίου (Cotran 

et al, 1988; Gay et al, 1991; Nordestgaard  et al, 1994; Ross, 1993).     

Η συσσώρευση των αθηρογόνων λιποπρωτεϊνών, LDL 

(λιποπρωτεϊνες χαµηλής πυκνότητας), VLDL (λιποπρωτεϊνες πολύ 

χαµηλής πυκνότητας), IDL (λιποπρωτεϊνες διάµεσης πυκνότητας) και Lp 

(a) (λιποπρωτεϊνη (α)) στον έσω χιτώνα αποτελεί έναν από τους 

παράγοντες κλειδιά  ή και το κλειδί για την ανάπτυξη της 

αρτηριοσκλήρωσης. Η συσσώρευση ή µάλλον η αυξηµένη συσσώρευση, 

εξαρτάται (Nordestgaard et al, 1994) από την ταχύτητα της εισροής των 

λιποπρωτεϊνών στον έσω χιτώνα η οποία µε τη σειρά της εξαρτάται από 

τρεις παράγοντες. Τη διαπερατότητα της ενδοθηλιακής στιβάδας, τη 

συγκέντρωση των αθηρογόνων λιποπρωτεϊνών στο πλάσµα (θετική 

γραµµική συνάρτηση υπάρχει µεταξύ της ταχύτητας εισροής και της 

συγκεντρώσεως των λιποπρωτεϊνών στο πλάσµα) και την υψηλά 

αρτηριακή πίεση. 

Η συσσώρευση είναι µεγαλύτερη όταν η συγκέντρωση των 

αθηρογόνων λιποπρωτεϊνών και κυρίως της LDL είναι αυξηµένη στο 

πλάσµα και αυτό έχει σαν επακόλουθο την αύξηση της µεταφοράς και της 

κατακράτησης της LDL στον έσω χιτώνα του ενδοθηλίου. Η LDL παθητικά  
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Εικόνα 2.1.  Έναρξης των αλλοιώσεων / κακώσεων.  

Οι «καταλληλότερες» θέσεις για την έναρξη των αλλοιώσεων 
καθορίζονται µερικώς από αιµοδυναµικές δυνάµεις που δρουν πάνω στα 
επιθηλιακά κύτταρα. Αυτές οι δυνάµεις επηρεάζουν την διαπερατότητα του 
ενδοθηλιακού φράγµατος και την έκφραση των γονιδίων των 
ενδοθηλιακών κυττάρων, όπως αυτό της συνθετάσης του νιτρικού οξέος 
(NOS). Ένα σηµαντικό γεγονός στην έναρξη της διαδικασίας αποτελεί η 
«κράτηση» της LDL και άλλων λιποπρωτεϊνών που περιέχουν την 
απολιποπρωτεϊνη Β (apo B) σαν αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µε τα 
στοιχεία της θεµέλιας ουσίας (matrix). Η LDL υφίσταται οξειδωτικές 
τροποποιήσεις σαν αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µε τα στοιχεία του 
ενεργού οξυγόνου (reactive oxygen species /ROS) συµπεριλαµβανοµένων  
και προϊόντων από την 12/15 λιποξυγενάση (12-LO), όπως η HPETE. Η 
οξείδωση της LDL αναστέλλεται από την HDL, η οποία περιέχει την 
αντιοξειδωτική πρωτεΐνη  ορού παραοξονάση 1 (PON1) (Lusis, 2000). 
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διαχέεται διαµέσου των ενδοθηλιακών συνενώσεων, και η κατακράτησή 

της φαίνεται να οφείλεται σε ενώσεις µεταξύ του συστατικού της LDL, 

απολιποπρωτεϊνη Β (apo-B) και πρωτεογλυκάνες (Boren et al, 1998). 

Επιπρόσθετα της LDL, και άλλες λιποπρωτεϊνες που περιέχουν  apo-B, 

όπως η λιποπρωτεϊνη (α), µπορούν να συσσωρευτούν στον έσω χιτώνα 

και να προωθήσουν την αρτηριοσκλήρωση. Η λιποπρωτεϊνη (α), µοιάζει 

µε την LDL αλλά περιέχει και ένα ακόµα πολυπεπτίδιο που ονοµάζεται 

απολιποπρωτεϊνη(α) το οποίο ενώνεται µε το (apo-B) µε δισουλφιδική 

γέφυρα, και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αθηρογενής (Grainger, 1994). 

Οι LDL δεν προσλαµβάνονται από τα µακροφάγα αρκετά γρήγορα 

ώστε να παράγουν αφρώδη κύτταρα, για αυτό το λόγο είχε προταθεί ότι οι 

LDL "τροποποιούνται" κατά κάποιο τρόπο (Goldstein, 1979). 

Μεταγενέστερα, αποδείχθηκε ότι όντως η παγιδευµένη LDL τροποποιείται 

κατά κάποιο τρόπο στον αρτηριακό τοίχωµα  που περιλαµβάνει οξείδωση, 

λιπόλυση, πρωτεόλυση και συσσώρευση και ότι τέτοιες τροποποιήσεις 

"συνεισφέρουν" στην φλεγµονή και στη δηµιουργία αφρωδών κυττάρων. 

Η ποιο σηµαντική τροποποίηση είναι αυτή της οξείδωσης, η οποία 

είναι αποτέλεσµα της έκθεσής τους στα οξειδωµένα κατάλοιπα των 

αγγειακών κυττάρων. Τέτοιες τροποποιήσεις αρχικά παράγουν "ελάχιστα 

οξειδωµένες " LDL οι οποίες έχουν προ-φλεγµονώδη δράση, αλλά δεν 

είναι αρκετά τροποποιηµένες ώστε να αναγνωρίζονται από υποδοχείς 

καθαριστές των µακροφάγων. Ποντίκια που στερούνται την 12/15-

λιποξυγενάση παρουσιάζουν αισθητά µειωµένα επίπεδα 

αρτηριοσκλήρωσης, υποδηλώνοντας έτσι ότι αυτό το ένζυµο είναι 

σηµαντική πηγή ενεργού οξυγόνου για την οξείδωση των LDL (Cyrus et al, 
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1999). Λιποξυγενάσες προσθέτουν µοριακό οξυγόνο στα πολυνεϊκά 

λιπαρά οξέα, παράγοντας µόρια όπως το υδρο-περοξυ-εικοσατετραενοϊκό 

οξύ, τα οποία πιθανότατα µεταφέρονται διαµέσου της κυτταρικής 

µεµβράνης για να "διασπείρουν" το εξωκυττάριο LDL.  

Η HDL δρα προστατευτικά έναντι της αρτηριοσκλήρωσης µε δύο 

τρόπους.  

• µε την αφαίρεση της υπερβολικής χοληστερόλης από τους 

περιφερειακούς ιστούς, και 

• µε την αναστολή της οξείδωσης των LDL. Οι αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες της HDL οφείλονται εν µέρει στην παραοξονάση του ορού, 

µία εστεράση που µεταφέρεται πάνω στις HDL και µπορεί να 

διασπάσει βιολογικά ενεργά οξειδωµένα φωσφολιπίδια (Hegele, 

1999; Shih et al, 2000). 

 

2.3 Φλεγµονή 

Η αρτηριοσκλήρυνση χαρακτηρίζεται από την συσσώρευση των 

µονοκυττάρων και λεµφοκυττάρων, αλλά όχι ουδετερόφιλων, στο 

αρτηριακό τοίχωµα. (Εικόνα 2.2. Lusis, 2000). Το γεγονός που προκαλεί 

αυτή την διαδικασία είναι η συσσώρευση «ελάχιστα» οξειδωµένης LDL, 

που διεγείρει το ενδοθήλιο να παράγει έναν αριθµό από προ-φλεγµονώδη 

µόρια, συµπεριλαµβανοµένων των µορίων προσκόλλησης και αυξητικών 

παραγόντων όπως ο παράγοντας διεγέρσεως των αποικιών µακροφάγων 

(macrophage colony-stimulating factor/M-CSF). Η βιολογική 

δραστηριότητα της  «ελάχιστα» οξειδωµένης LDL έχει αναγνωρισθεί ότι 

περιέχεται  κυρίως στο  τµήµα  του  φωσφολιπιδίου της και σε  τρία ενεργά  
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Εικόνα 2.2. Φλεγµονή.  

Η ελάχιστα οξειδωµένη LDL διεγείρει τα επιθηλιακά κύτταρα ώστε 
να παράγουν µόρια προσκόλλησης, χηµοτακτικές πρωτεΐνες, όπως η 
µονοκύτταρη χηµοτακτική πρωτεΐνη για τα µονοκύτταρα τύπου 1 
(monocyte chemotactic protein-1 / MCP-1) και αυξητικούς παράγοντες 
όπως τον παράγοντα διεργέσεως των αποικιών µακροφάγων 
(macrophage colony-stimulating factor / M-CSF), έχοντας σαν αποτέλεσµα 
την συσσώρευση των µονοκυττάρων στα τοιχώµατα της αρτηρίας. Η 
οξειδωµένη LDL µπορεί να αναστείλει την παραγωγή της NO, ενός 
σηµαντικού διαµεσολαβητή της αγγειακής χαλάρωσης και της έκφρασης 
των µορίων προσκόλλησης στα ενδοθηλιακά κύτταρα (endothelial 
leukocyte adhesion moleculeς / ELAMs). Τα ποιο σηµαντικά ενδοθηλιακά 
λευκοκυτταρικά µόρια προσκόλλησης, µε σηµαντικό ρόλο στο 
συσσώρευση των λευκοκυττάρων, είναι πιθανότατα  τα διακυτταρικά µόρια 
προσκολλήσεως τύπου 1 (ICAM-1), P-σελεκτίνες (P-selectins), Ε-
σελεκτίνες (Ε-selectins), PCAM-1 και µόρια προσκολλήσεως στα αγγειακά 
κύτταρα τύπου 1 (VCAM-1). Τα σηµαντικά µόρια προσκόλλησης των 
µονοκυττάρων συµπεριλαµβάνουν την β2 ιντεγκρίνη (β2 integrin), VLA-4, 
και  PCAM-1. Τελικά προϊόντα γλυκοζυλίωσης (advanced glycosylation 
endproducts -  AGEs) σχηµατίζονται στον διαβήτη και προωθούν τη 
φλεγµονή διάµεσου συγκεκριµένων υποδοχέων πάνω στα ενδοθηλιακά 
κύτταρα (Lusis, 2000). 
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προϊόντα οξείδωσης που προκύπτουν από την διαίρεση ή αναδιευθέτηση 

των µη κορεσµένων λιπαρών οξέων (Watson et al, 1997). Η οξειδωµένη 

LDL µπορεί να αναστείλει και την παραγωγή του νιτρικού οξέος (NO), ενός 

χηµικού διαµεσολαβητή µε πολλαπλές αντι-αθηρογενείς ιδιότητες, 

συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της αγγειακής χαλάρωσης. Ποντίκια που 

στερούνται ενδοθηλιακής συνθετάσης νιτρικού οξέος, έδειξαν αυξηµένη 

αρτηριοσκλήρωση, κυρίως λόγω της αυξηµένης πίεσης του αίµατος 

(Knowles et al, 2000). Επιπρόσθετα της οξειδωµένης LDL, ένας αριθµός 

άλλων παραγόντων, πιθανότατα ρυθµίζουν την φλεγµονή, 

συµπεριλαµβανοµένων των αιµοδυναµικών δυνάµεων, των επιπέδων της 

οµοκυστείνης, των ορµονών φύλλου και των µολύνσεων. Ο διαβήτης 

µπορεί να προωθεί την φλεγµονή µερικώς λόγω του σχηµατισµού 

εξελιγµένων τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης που αλληλεπιδρούν µε 

ενδοθηλιακούς υποδοχείς (Hofmann et al, 1999). 

Η είσοδος συγκεκριµένων ειδών λευκοκυττάρων µέσα στο 

αρτηριακό τοίχωµα, επιτυγχάνεται µε την µεσολάβηση των µορίων 

προσκόλλησης και χηµοτακτικούς παράγοντες. Όταν τα υπό καλλιέργεια 

ενδοθήλια κύτταρα εκτίθονται σε οξειδωµένη LDL, δεσµεύουν 

µονοκύτταρα αλλά όχι ουδετερόφιλα. Το πρώτο βήµα στην προσκόλληση, 

η «κύληση» των λευκοκυττάρων κατά µήκος της επιφάνειας του 

ενδοθηλίου, επιτυγχάνεται µε την µεσολάβηση των σελεκτινών (selectins), 

οι οποίες ενώνονται στα υδατανθρακικά προσδέµατα των λευκοκυττάρων. 

Έρευνες σε ποντίκια ελλιπή σε P- και E- σελεκτίνες ή το κύτταρο 

προσκόλλησης ICAM, φανερώνουν το ρόλο αυτών των κυττάρων 

προσκόλλησης στην αρτηριοσκλήρωση (Dong et al, 1998; Collins et al, 
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2000) . Η σταθερή προσκόλληση των µονοκυττάρων και των T κυττάρων 

στο ενδοθήλιο, µπορεί να επιτευχθεί διαµέσου  της ιντεγκρίνης VLA-4 

πάνω σε αυτά τα κύτταρα, η οποία αλληλεπιδρά και µε το VCAM-1 στο 

ενδοθήλιο και το CS-1 εναλλακτικό µετάγραφο τηε φιµπρονεκτίνης. In vivo 

και in vitro έρευνες προτείνουν ότι αυτές οι αλληλεπιδράσεις παίζουν ρόλο 

στην αρτηριοσκλήρωση (Shih et al, 2000). Τελικά, ποντίκια ελλιπή σε 

χηµοτακτική πρωτεϊνη για τα µονοκύτταρα τύπου 1 (monocyte chemotactic 

protein/MCP-1)  ή τον υποδοχέα της CCR2 είχαν σηµαντικά ελαττωµένες 

αρτηριοσκληρωτικές κακώσεις, προτείνοντας ότι οι MCO-1/CCR2 

αλληλεπιδράσεις παίζουν ρόλο στη συσσώρευση των µονοκυττάρων στην 

αρτηριοσκλήρωση (Gu et αl, 1998; Boring et al, 1998). 

Η κυτταροκίνη M-CSF διεγείρει τον πολλαπλασιασµό και την 

διαφοροποίηση των µακροφάγων, και επιδρά σε διάφορες λειτουργίες των 

µακροφάγων όπως στην έκφραση των υποδοχέων αποτοξίνωσης. 

Ποντίκια που παρουσιάσουν αυθόρµητα οµόζυγη µετάλλαξη στο M-CSF, 

έχουν δραµατικά µειωµένες κακώσεις, προτείνοντας έναν υποχρεωτικό 

ρόλο των µακροφάγων στην δηµιουργία των κακώσεων (Smith et al, 

1995).  

 

2.4 ∆ηµιουργία αφρωδών κυττάρων 

Η LDL πρέπει να είναι υψηλά οξειδωµένη ώστε να µπορούν τα 

µακροφάγα να την παίρνουν αρκετά γρήγορα και να δηµιουργούν τα 

αφρώδη κύτταρα. (Εικόνα 2.3. Lusis, 2000.) 

Αυτή η τροποποίηση πιθανότατα συµπεριλαµβάνει ενεργό οξυγόνο 

που παράγεται από τα ενδοθήλια κύτταρα και τα µακροφάγα. Ωστόσο 
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Εικόνα 2.3. ∆ηµιουργία αφρωδών κυττάρων.  

Υψηλά οξειδωµένη LDL σχηµατίζεται στην αρτηρία σαν αποτέλεσµα 
της δράσης τουτων στοιχείων του ενεργού οξυγόνου (reactive oxygen 
species – ROS) και ενζύµων όπως η σφιγγοµυελινάση (spingomyelinase – 
Smase), της εκκριτικής φωσφολιπάσης (secretory phospholipase 2 – 
sPLA2), άλλων λιπασών, και της µυελοπεροξιδάσης (myeloperoxidase – 
MPO). Η οξειδωµένη συσσωρευµένη LDL αναγνωρίζεται από τους 
υποδοχείς των µακροφάγων αποµάκρυνσης (scavenger macrophage) 
όπως οι SR-A, CD36 και CD68. Η έκφραση των µακροφάγων 
αποµάκρυνσης  επιτυγχάνεται δια της µεσολαβήσεως των κυτταροκινών 
(cytokines), όπως ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων τύπου α (tumour 
necrosis factor-α / TNF-α), και ιντερφερόνη-γ (interferon-γ / IFN-γ). Τα 
αφρώδη κύτταρα εκκρίνουν απολιποπρωτεΐνη Ε (apolopoprotein E – 
apoE) η οποία πιθανά εξυπηρετεί την αφαίρεση της υπερβολικής 
κυτταρικής χοληστερόλης. Ο θάνατος των αφρωδών κυττάρων αφήνει 
πίσω του µία αυξανόµενη µάζα από εξωκυτταρικά λίπη και άλλα 
υπολείµµατα (Lusis, 2000). 
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αρκετά ένζυµα πιστεύεται ότι συµµετέχουν, συµπεριλαµβανοµένων της 

µυεολοπεροξιδάσης, της σφιγγοµυελινάσης και µίας εκκριτικής 

φωσφολιπάσης, πολλές από τις οποίες παρουσιάζονται σε 

αρτηριοσκληρωτικές κακώσεις.  

Η γρήγορη απορρόφηση της υψηλά οξειδωµένης (και διαφορετικά 

τροποποιηµένης) LDL από τα µακροφάγα, που οδηγούν στη δηµιουργία 

των αφρωδών κυττάρων, επιτυγχάνεται µε την βοήθεια µιας οµάδας 

υποδοχέων που αναγνωρίζουν µία µεγάλη τάξη προσδεµάτων. ∆ύο τέτοιοι  

υποδοχείς αποµάκρυνσης λιπαρών οξέων, SR-A και CD36, φαίνονται να 

είναι εξαιρετικής σηµασίας, και ποντίκια που στερούνται αυτών των 

υποδοχέων δείχνουν µια σχετική µείωση στις αρτηριοσκληρωτικές 

κακώσεις (Suzuki et al, 1997; Febbraio et al, 2000). Η έκφραση αυτών των 

υποδοχέων ελέγχεται από  τον γ-υποδοχέα που ενεργοποιείται από τα 

υπεροξυσώµατα, έναν µεταγραφικό παράγοντα του οποίου τα 

προσδέµατα συµπεριλαµβάνουν οξειδωµένα λιπαρά, και κυτταροκίνες 

όπως ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων α (tumour necrosis factor-a) και 

την ιντερφερόνη-γ (INF-γ) (Tontonoz et al, 1998). 

Τα µακροφάγα ενεργά εκκρίνουν apoE, και αυτό µπορεί να προάγει 

την εκροή της χοληστερόλης προς HDL, αναστέλλοντας την µετατροπή 

των µακροφάγων σε αφρώδη κύτταρα. Στοιχεία για αυτό το ρόλο της apoE 

έχουν προκύψει από έρευνες σε περιστατικά µεταµόσχευσης µυελού των 

οστών. Ποντίκια στα οποία έχει γίνει µεταµόσχευση µυελού από ποντίκια 

µε απάλλειψη του γονιδίου apoE, αναπτύσσουν πολύ µεγαλύτερες 

αλλοιώσεις από αυτά που έλαβαν µυελό από φυιολογικά ποντίκια (Fazio 

et al, 1997). Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ποντίκια µε 
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ανεπάρκεια σε ACAT1, το ένζυµο που είναι υπεύθυνο για την 

εστεροποίηση της χοληστερόλης στα µακροφάγα, εξακολουθούν να 

αναπτύσσουν σηµαντικές αλλοιώσεις (Accad et al, 2000). 

 

2.5 Ινώδης πλάκες 

Οι ινώδης πλάκες χαρακτηρίζονται από µία αναπτυσσόµενη µάζα 

εξωκυτταρικών  λιπιδίων, κυρίως χοληστερόλης και των εστέρων της, και 

από την συσσώρευση  λείων µυϊκών κυττάρων και λείων µυϊκών κυττάρων  

παραγόµενη εξωκυτταρική θεµέλια ουσία  (Εικόνα 2.4. Lusis, 2000). 

Κυτταροκίνες και αυξητικοί παράγοντες που εκκρίνονται από τα 

µακροφάγα και τα T κύτταρα είναι σηµαντικά για την µετανάστευση και 

εξάπλωση των λείων µυϊκών κυττάρων καθώς και για την παραγωγή 

εξωκυτταρικής θεµέλιας ουσίας (Lusis A, 2000). 

Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι η αλληλεπίδραση του CD 40 µε 

το πρόσδεµα του CD40L (CD154) συνεισφέρει σηµαντικά στην ανάπτυξη 

των προχωρηµένων αλλοιώσεων  (Schonbeck et al, 2000).   

Αυτή η αλληλεπίδραση αναγνωρίστηκε ως σηµαντική στις 

ανοσολογικές αντιδράσεις στις οποίες συµµετείχαν T και B κύτταρα, αλλά 

είναι τώρα ξεκάθαρο ότι CD40 εκφράζεται στα µακροφάγα, στα 

ενδοθηλιακά κύτταρα, και στα λεία µυϊκά κύτταρα. Η «σύνδεση» του CD40 

και του CD40L έχει σαν αποτέλεσµα την παραγωγή φλεγµονωδών 

κυτταροκινών, πρωτεάσες που αποικοδοµούν την θεµέλια ουσία και µόρια 

προσκολλήσεως. Σε µελέτες όπου έχουν χρησιµοποιηθεί ποντίκια µε 

απάλλειψη του γονιδίου που κωδικοποιεί CD40 ή  αντισώµατα που 

ουδετεροποιούν το CD40, έχει αποδειχθεί ότι η διακοπή αυτής της  
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Εικόνα 2.4. ∆ηµιουργία ινωδών πλακών.  

Ένας αριθµός παραγόντων επικινδυνότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων και των αυξηµένων επιπέδων της οµοκυστίνης 
(homocysteine) και της αγγειοτενσίνης II (angiotensin II), διεγείρουν την 
µετανάστευση ή εξάπλωση των λείων µυϊκών κυττάρων. Τα οιστρογόνα 
(oestrogens) έχουν θετική επίδραση στα επίπεδα των λιποπρωτεϊνών του 
πλάσµατος και επίσης διεγείρουν την παραγωγή του νιτρικού οξέος (NO) 
και της προστακυκλίνης (prostacyclin)  από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Η 
αλληλεπίδραση του CD40 και του CD40L, διεγείρει τα Τ-λεµφοκύτταρα (T 
cells)  και τα µακροφάγα στο να εκφράσουν κυτταρoκίνες όπως η 
ιντερφερόνη-γ (INF-γ) που µπορούν να επηρεάσουν την φλεγµονή, την 
ανάπτυξη των λείων µυϊκών κυττάρων (SMC) και τη συσσώρευση 
θεµέλιας ουσίας (matrix). Τα λεία µυϊκά κύτταρα του έσω χιτώνα εκκρίνουν 
εξωκυτταρική θεµέλια ουσία και δηµιουργούν ένα ινώδη κάλυµµα (cap) 
(Lusis, 2000). 
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επίδρασης έχει ως αποτέλεσµα µικρότερες αλλοιώσεις οι οποίες 

παρουσιάζονται λιγότερο φλεγµονώδης και περισσότερο ινώδης 

(Schonbeck et al, 2000). Αν και έρευνες στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν 

ανοσοανεπαρκή  ποντίκια αρχικά παρουσίασαν έναν µέτριο ρόλο των 

λεµφοκυττάρων στην αθηρογένεση (Pyfe et al, 1994), οι έρευνες των 

CD40-CD40L (Schonbeck et al, 2000), αντισωµάτων στα επιτόπια της 

οξειδωµένης LDL (Shaw et al, 2000), και του προϊόντος του T-

λεµφοκυττάρου IFN-γ (Gupta et al, 1997), απέδειξε ένα σηµαντικό ρόλο 

για τα λεµφοκύτταρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30  
 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 
3.1 Γενετική ανάλυση 

Εάν και οι περισσότερες µορφές της αρτηριοσκλήρωσης είναι 

πολυπαραγοντικές, έρευνες στις οποίες εξετάστηκαν σπάνιοι Μεντελιανοί 

τύποι, µας έχουν  δώσει τις περισσότερες πληροφορίες για αυτή την 

ασθένεια (Πίνακας 3.1- Lusis, 2000). Έρευνες κατά τις οποίες εξετάστηκε η 

υπερχοληστεριλαιµία σε ολόκληρες οικογένειες, έχουν βοηθήσει στο να 

διευκρινιστούν τα µονοπάτια που ελέγχουν το µεταβολισµό της 

χοληστερόλης του ορού, γνώση η οποία αποδείχθηκε πολύ σηµαντική 

στην ανάπτυξη και τον σχεδιασµό φαρµάκων κατάλληλων για την 

ελάττωση της χοληστερόλης (Lusis, 2000). Τα τελευταία χρόνια, η 

ασθένεια Tangier, µία σπάνια υπολειπόµενη ανωµαλία, η οποία 

χαρακτηρίζεται από την απώλεια  κυκλοφορούσας HDL, αποδείχθηκε ότι 

οφείλεται σε µεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικοποιεί για τον ATP-

συνδετική-κασέτα µεταφορέα 1 (ATP-binding-cassete (ABC) transporter 

1), παρέχοντας έτσι µία πολύ πιθανή αιτία και για άλλες συνηθισµένες 

µορφές ανεπάρκειας της HDL (Young et al, 1999; Orso et al, 2000). 

Σε αντίθεση µε τις κατά Μέντελ ανωµαλίες, οι προσπάθειες για τον 

εντοπισµό γονιδίων υπεύθυνα για τις  συνηθισµένες, πολύπλοκες µορφές 

της αρτηριοσκλήρωσης, έχουν στεφθεί µε ανάµικτη επιτυχία. Έρευνες, σε 

γονίδια «υποψήφια υπεύθυνα» για την ασθένεια, έχουν αποκαλύψει ότι 

κάποια από αυτά  
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Πίνακας 3.1. Ανωµαλίες κατά Μέντελ σχετικές µε την αρτηριοσκλήρωση 

(Lusis, 2000) 

 
Χαρακτηριστικό (trait) Ασθένεια (γονίδιο) 

Αυξηµένα επίπεδα LDL/VLDL Οικογενείς υπερχοληστερολαιµία - 
υποδοχέας LDL 

 
Χαµηλά επίπεδα HDL Ελλειψη ApoAI (apoAI) 

 
Ασθένεια Tangier (ABC1 µεταφορέας) 

 
Πήξη  ∆ιάφορες γενετικές ανωµαλίες της 

αιµόστασης 
 

Αυξηµένη οµοκυστίνη Οµοκυστινουρία  (κρυσταθιονίνη β-
συνθετάση) 

 
∆ιαβήτης, τύπου 2 MODY1 (ηπατικός πυρηνικός 

παράγοντας-4α), MODY2 
(γλυκοκινάση), MODY3 (ηπατικός 

πυρηνικός παράγοντας -1α) 
 

Υψηλή αρτηριακή πίεση Γλυκοκορτικοειδή– θεραπεύσιµο 
αλδοστερονισµό (Υβριδισµένο γονίδιο 

από διασταύρωση της 11-β-
υδροξυλάσης και της συνθετάσης της 

αλδοστερόνης) 
 

Σύνδροµο Liddle’s (επιθηλιακό 
πέρασµα νατρίου) 

 
Μινεραλοκορτικοειδής υποδοχέας  
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επιδεικνύουν ένα σηµαντικό ή πιθανό συσχετισµό ή σύνδεση µε 

χαρακτηριστικά σχετικά µε την αρτηριοσκλήρωση. Ωστόσο η κατανόηση 

του µηχανισµού της ασθένειας παραµένει ελλιπής (Πίνακας 3.2). Επίσης,  

µαζική χαρτογράφηση βρίσκεται υπό εξέλιξη, για πολλά ακόµα υποψήφια 

γονίδια όπως αυτά της υπέρτασης, του διαβήτη και άλλων 

χαρακτηριστικών που σχετίζονται µε την αρτηριοσκλήρωση (Cargill et al, 

1999). Σε µία προσπάθεια αναγνώρισης γονιδίων υπεύθυνα για την 

αρτηριοσκλήρωση, έχουν διεξαχθεί µελέτες σε ολόκληρο το γονιδίωµα για 

γενετικές περιοχές που σχετίζονται µε διαβήτη, υπερλιπιδαιµία, χαµηλά 

επίπεδα HDL και υπέρταση (Krushkal, 1999). Ωστόσο, έχουν βρεθεί µόνο 

ελάχιστες περιοχές που να παρουσιάζουν σηµαντικά στοιχεία 

συσχετισµού, αποδεικνύοντας για άλλη µια φορά την πολυπλοκότητα της 

ασθένειας.  

Η χρησιµοποίηση ζωικών οργανισµών σαν ερευνητικά µοντέλα, 

αποτελεί πιθανά ένα δυναµικό τρόπο για την αναγνώριση γονιδίων που 

συνεισφέρουν στις συνηθισµένες µορφές της αρτηριοσκλήρωσης. Ποντίκια 

ή αρουραίοι – τα ποιο χρήσιµα θηλαστικά για γενετικές µελέτες – 

παρουσιάζουν κοινές διαφοροποιήσεις σε πολλά χαρακτηριστικά σχετικά 

µε την αρτηριοσκλήρωση, και αντίστοιχα ορθόλογα γονίδια συχνά 

συνεισφέρουν στα χαρακτηριστικά και των ανθρώπων και των τρωκτικών 

(Stooll et al, 2000). Χαρτογράφηση και αναγνώριση γονιδίων που 

συνεισφέρουν σε πολύπλοκα χαρακτηριστικά, πραγµατοποιείται 

ευκολότερα στα τρωκτικά από ότι στους ανθρώπους, όπως έχει 

αποδειχθεί και στο πρόσφατα αναγνωρισµένο γονίδιο του διαβήτη (Aitman 

et al, 1999). Μελέτες  σε  µοντέλα ζώων είναι   ιδιαίτερα  χρήσιµες  για  την  
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Πίνακας 3.2. Συνηθισµένες γενετικές διαφοροποιήσεις που συµβάλουν 

στις καρδιακές παθήσεις και στους παράγοντες επικινδυνότητας τους. 

 

Χαρακτηριστικό Γονίδιο 

LDL/VLDL ApoE 

Επίπεδα HDL Ηπατική λιπάση 
Οµάδα Apo AI-CIII-AIV  

Πρωτεΐνη µεταφοράς του εστέρα της 
χοληστερόλης 

Λιποπρωτεϊνική λιπάση  

Λιποπρωτεϊνη(α) Απολιποπρωτεϊνη(α) 

Οµοκυστίνη Μεθυλική τετραυδροφολική αναγωγάση 

Πήξη Ινωδογόνο B 
Αναστολέας του ενεργοποιητή του 

πλασµογόνου τύπου 1 
Παράγοντας VIII 

Πίεση Αγγειοτενσίνη 
Β-ανδρενεργικός υποδοχέας 

 
Καρδιακή πάθηση Μετατρεπτικό ένζυµο της αγγειοτενσίνης 

Παραοξονάση ορού 
Αιµοχρωµάτοση – σχετιζόµενο γονίδιο 
Ενδοθηλιακή συνθετάση νιτρικού οξέος 

Παράγοντας XIII 
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αναγνώριση γενετικών παραγόντων που επιδρούν στην αγγειακή 

κυτταρική λειτουργία. Για παράδειγµα, η προδιάθεση στην 

αρτηριοσκλήρωση µεταξύ συγκεκριµένων στελεχών ποντικιών, φαίνεται να 

οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο «συµπεριφοράς» των ενδοθηλιακών 

κυττάρων στην οξειδωµένη LDL (Shi et al, 2000). Την επόµενη δεκαετία 

φαίνεται, ότι για την αντιµετώπιση της ασθένειας αυτής θα χρησιµοποιηθεί 

ευρέως η µέθοδος της ανάλυσης του γονιδιόµατος για την εύρεση 

πιθανών µεταλλάξεων. 

Σαν αποτέλεσµα των γονιδιακών µελετών και της χαρτογράφησης, 

χιλιάδες µονονουκλεοτιδικοί πολυµορφισµοί έχουν αναγνωρισθεί και ένας 

κατάλογος µε όλες τις γνωστές ποικιλοµορφίες θα είναι διαθέσιµος τα 

επόµενα χρόνια. Αυτό εποµένως δίνει την δυνατότητα για να 

πραγµατοποιηθούν µελέτες συσχετισµού ολόκληρου του γονιδιόµατος. 

Θεωρώντας επίσης ως δεδοµένη, την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας 

των πληροφοριών, θα είναι δυνατή η µελέτη µεγάλου αριθµού 

πολυµορφισµών σε χιλιάδες άτοµα. Ωστόσο υπάρχουν ζητήµατα, όπως η 

ανισορροπία γενετικής σύνδεσης (linkage disequilibrium) και η στατιστική 

ανάλυση (Risch, 2000) του συγκεκριµένου τρόπου προσέγγισης των 

ερευνών, που δεν έχουν λυθεί ακόµα (Lusis, 2000).      

 

3.2 Απώλεια της ετεροζυγωτίας 

 Tο φαινόµενο της απώλειας της ετεροζυγωτίας (Loss of 

Heterozygosity – LOH) έχει µελετηθεί κυρίως σε ογκο-κατασταλτικά 

γονίδια όπως και σε γονίδια που συµπεριφέρονται µε τρόπο 

υπολειπόµενο. ∆ηλαδή, η δραστικότητά τους ενέχεται στην λειτουργική 
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αδρανοποίηση και των δύο αλληλοµόρφων των γονιδίων αυτών (Knudson, 

1971; Knudson et al, 1972; Knudson, 1986; Lasco et al, 1991).  

 Όσον αφορά τα ογκοσταλτικά γονίδια, τα πρώτα πειράµατα σχετικά 

µε την δράση τους διεξήχθησαν µε την µέθοδο σύντηξης κυττάρων η 

οποία οδηγούσε στον σχηµατισµό κυτταρικών υβριδίων (Harris et al, 

1969). Συγκεκριµένα, ένα καρκινικό κύτταρο συντήχθηκε µε ένα κύτταρο το 

οποίο χαρακτηριζόταν από χαµηλότερο βαθµό κακοήθειας και γίνονταν 

παρατήρηση του φαινοτύπου του υβριδικού κυττάρου. Mε τέτοια 

πειράµατα βρέθηκε ότι το χρωµόσωµα 4 του ανθρώπου µπορούσε να 

καταστείλει την κακοήθεια (Evans et al, 1988), το χρωµόσωµα 1 την 

ανεξαρτησία προσκόλλησης στο υπόστρωµα καθώς και την αγγειογένεση 

(Rastinejad et al, 1989; Stoler et al, 1985) κλπ. Tα υβρίδια εκείνα τα οποία 

αφενός χαρακτηρίζονταν από απώλεια συγκεκριµένων χρωµοσωµάτων 

και αφετέρου από την ικανότητά τους να επάγουν όγκους σε 

πειραµατόζωα οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι τα συγκεκριµένα 

χρωµοσώµατα φέρουν ογκο-κατασταλτικά γονίδια. Aντίστροφα, η 

επαναφορά των χρωµοσωµάτων αυτών στα υβρίδια συνοδεύονταν από 

µείωση του καρκινικού φαινοτύπου γεγονός που υποδείκνυε και το ότι τα 

γονίδια αυτά θα πρέπει να συµπεριφέρονται γενετικά µε τρόπο 

υπολειπόµενο (Weissman et al, 1982; Saxon et al, 1986; Weissman et al 

1987; Shimizu et al, 1990). 

 

3.3 Tο παράδειγµα του ρετινοβλαστώµατος. 

 Tο ρετινοβλάστωµα είναι καρκίνος της παιδικής ηλικίας µε 

συχνότητα περίπου 1 στις 14.000 περιπτώσεις (Vogel, 1979). O όγκος 
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αυτός αποτελεί παράδειγµα στην γενετική µελέτη του καρκίνου και 

κατάλληλο µοντέλο για την µελέτη των ογκοκατασταλτικών γονιδίων. 

Kυτταρογενετικές αναλύσεις αρχικά απέδειξαν ότι στην ανάπτυξη του 

όγκου αυτού σηµαντικό ρόλο κατέχει η χρωµοσωµική περιοχή 13q14 

(Yunis et al, 1978) η οποία συχνά σε βιοψίες αντίστοιχων όγκων υφίσταται 

απαλείψεις (Balaban et al, 1981). Στην συνέχεια, βρέθηκε µε γενετικές 

αναλύσεις σύνδεσης ότι το γονίδιο εκείνο που ευθύνεται για το 

ρετινοβλάστωµα, στις κληρονοµικές µορφές της νόσου τουλάχιστον, 

βρίσκεται συνδεδεµένο µε το γονίδιο της εστεράσης D (Sparkes et al, 

1983), το οποίο επίσης χαρτογραφήθηκε στην χρωµοσωµική ζώνη 13q14 

(Sparkes et al, 1980). H σηµαντικότερη ωστόσο παρατήρηση, όπως 

αποδείχθηκε στην συνέχεια, ήταν ότι οι κληρονοµικές µορφές της νόσου 

δεν είχαν ποτέ ετερόζυγο φαινότυπο για τους γενετικούς δείκτες της 

περιοχής αυτής. Yποτέθηκε έτσι ότι, το δεύτερο «χτύπηµα» για την 

επαγωγή του όγκου, θα έπρεπε να προκαλεί την αδρανοποίηση του 

φυσιολογικού αλληλοµόρφου (Cavanee et al, 1983). Πράγµατι, γενετικές 

αναλύσεις στην συνέχεια µε πολυµορφισµό µήκους περιοριστικών 

θραυσµάτων και υβριδισµό κατά Southern καθώς και µε PCR σε δείκτες 

µικροδορυφορικού DNA, έδειξαν ότι η απώλεια της ετεροζυγωτίας 

αποτελεί σταθερό και χαρακτηριστικό γνώρισµα των ογκο-κατασταλτικών 

γονιδίων, το οποίο βρίσκει εφαρµογή όχι µόνο στο γονίδιο του 

ρετινοβλαστώµατος αλλά και σε όλα τα ογκο-κατασταλτικά γονίδια 

(Cavanee et al, 1984; Botstein et al, 1980). 

 Όσον αφορά τον µοριακό µηχανισµό της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας, έχουν διατυπωθεί διάφορα µοντέλα (Lasco et al, 1991) τα 
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οποία ερµηνεύουν το φαινόµενο αυτό (Εικόνα 3.1). Tα σηµαντικότερα είναι 

τα παρακάτω: 

Α. H έλλειψη ανιχνεύεται σαν απώλεια του ενός αλληλοµόρφου 

χωρίς αύξηση της έντασης του εναποµένοντος αλληλοµόρφου. Στην 

περίπτωση αυτή η απώλεια της ετεροζυγωτίας ταυτίζεται µε την 

κυταρογενετική ανάλυση µε την οποία γίνεται ανίχνευση της έλλειψης, µε 

πλεονέκτηµα ότι γίνεται λεπτή χαρτογράφηση της περιοχής και η τεχνική 

χαρακτηρίζεται από υψηλότερη διακριτική ικανότητα.  

Β. Aπώλεια που ακολουθείται από διπλασιασµό του 

χρωµοσώµατος στην περιοχή αυτή στο εναποµένον αλληλόµορφο. Eδώ, 

αντίθετα µε την προηγούµενη περίπτωση η πυκνοµετρική ανάλυση της 

ηλεκτροφορητικής ζώνης δεν δείχνει απώλεια αν χρησιµοποιηθεί σαν 

µάρτυρας αντίστοιχη γενετική περιοχή που δεν βρίσκεται σε γενετική 

σύνδεση µε την περιοχή που εµφανίζει την έλλειψη. 

 Γ. Mιτωτικός ανασυνδυασµός όταν γενετικοί δείκτες εκατέρωθεν 

της υπό µελέτη περιοχής δεν υφίστανται απώλεια. Tο φαινόµενο αυτό 

µπορεί να θεωρηθεί και ως γονιδιακή µετατροπή.  

 Mελέτες απώλειας της ετεροζυγωτίας, σε συνδυασµό µε το 

πρότυπο των γενετικών δεικτών των γονέων του ασθενούς, έδειξαν ότι το 

χρωµόσωµα εκείνο του ασθενούς το οποίο υφίσταται την απώλεια είναι 

αυτό το οποίο προέρχεται από τον γονέα που δεν είναι υπεύθυνος για την 

κληροδότηση του ρετινοβλαστώµατος (Cavanee et al, 1985). Tο 

αλληλόµορφο αυτό είναι το φυσιολογικό ενώ αυτό που παραµένει είναι το 

µεταλλαγµένο. 
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Eικόνα 3.1. Mηχανισµοί απώλειας της ετεροζυγωτίας. 
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  Όλα τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα, συνδυαζόµενα µεταξύ 

τους, οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι το ρετινοβλάστωµα όπως και όλα τα 

ογκο-κατασταλτικά γονίδια προϋποθέτουν για την εµπλοκή τους στην 

καρκινογένεση την αδρανοποίηση και των δύο αλληλοµόρφων δηλαδή 

συµπεριφέρονται µε τρόπο υπολειπόµενο (Dunn et al, 1989; Friend et al, 

1986; Fung et al, 1988). Eπίσης, οι µελέτες απώλειας της ετεροζυγωτίας, 

αφενός υποδεικνύουν την θέση νέων υποψήφιων γονιδίων και αφετέρου, 

αν αυτά είναι ήδη χαρακτηρισµένα τότε δείχνουν το βαθµό συµµετοχής 

των γονιδίων αυτών στην συγκεκριµένη νόσο. 

 

3.4 Aστάθεια µικροδορυφορικού DNA. 

 Tο µικροδορυφορικό DNA, για λόγους που θα γίνουν προφανείς 

στην συνέχεια, απετέλεσε το ιδανικό πειραµατικό εργαλείο για τον 

προδιορισµό της πιστότητας στην αντιγραφή του DNA στα καρκινικά 

κύτταρα. Θα αναφέρουµε στη συνέχεια κάποια χαρακτηριστικά του 

µικροδορυφορικού DNA που το κατέστησαν πολύ χρήσιµο σε ανάλογες 

µελέτες. 

 Tο µικροδορυφορικό DNA ανήκει στο υψηλά επαναλαµβανόµενο 

DNA και αποτελείται συνήθως από δινουκλεοτίδια ή τρινουκλεοτίδια (έως 

και εξανουκλεοτίδια θεωρείται ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή), που 

επαναλαµβάνονται αρκετές φορές στο γονιδίωµα του ανθρώπου. Yπάρχει 

σε περίπου 100.000 διαφορετικές θέσεις σε όλα τα χρωµοσώµατα του 

ανθρώπου και τις περισσότερες φορές είναι CA/GT διπλέτες που 

επαναλαµβάνονται (Weber et al, 1989). Όσον αφορά την λειτουργία των 

αλληλουχιών αυτών, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν 
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συσχετίζεται µε την ρύθµιση της έκφρασης κάποιων γονιδίων. Έχει όµως 

προταθεί ότι οι αλληλουχίες αυτές συµµετέχουν στην αποφυγή λαθών 

κατά την διάρκεια φαινοµένων γενετικού ανασυνδυασµού (recombination 

events), καθώς οριοθετούν τις περιοχές που γίνεται η ανταλλαγή των 

αδελφών χρωµατίδων, χωρίς να επιβάλλεται αυτό να γίνει µε απόλυτη 

οµολογία. Kατά συνέπεια, µικρά λάθη κατά τον ανασυνδυασµό, δεν 

αλλοιώνουν το πλαίσιο ανάγνωσης σε παρακείµενα γονίδια (Radman et al, 

1993).  

 H έλλειψη συγκεκριµένης λειτουργικότητας στις αλληλουχίες αυτές, 

σε συνδυασµό µε την επαναλαµβανόµενη δοµή τους, είχε σαν συνέπεια οι 

αλληλουχίες αυτές να χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό πολυµορφισµού 

ως εξής: H δηµιουργία λαθών λόγω άνισου επιχιασµού κατά το 

ζευγάρωµα των αδελφών χρωµατίδων ή κατά την αντιγραφή του DNA 

ευνοούνταν, ενώ η απουσία επιλεκτικής πίεσης στα νεοσχηµατισθέντα - 

µεταλλαγµένα - αλληλόµορφα, τα σταθεροποιούσε στον πληθυσµό, 

προκαλώντας ένα υψηλότατο βαθµό πολυµορφισµού (Kornberg et al, 

1992; Schlotterer et al, 1992). Eνδεικτικά αναφέρουµε ότι η ετεροζυγωτία 

των αλληλοµόρφων του µικροδορυφορικού DNA, όσον αφορά τον αριθµό 

επανάληψης των αλληλουχιών αυτών υπερβαίνει το 90% στον 

φυσιολογικό πληθυσµό. 

 Tελευταία βρέθηκε ότι τα καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται επίσης 

από την δηµιουργία τέτοιων νέων µεταλλαγµένων αλληλοµόρφων, που 

απουσιάζουν από τον παρακείµενο φυσιολογικό ιστό. O σχηµατισµός των 

νέων αυτών αλληλοµόρφων είναι πάλι προϊόν των φαινοµένων που 
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προαναφέρθηκαν και χαρακτηρίζεται σαν αστάθεια του µικροδορυφορικού 

DNA (microsatellite instability). 

 Eιδικότερα για τον καρκίνο, το φαινόµενο της αστάθειας 

συσχετίστηκε µε λάθη κατά την αντιγραφή του DNA και αρχικά 

χαρακτηρίστηκε στον κληρονοµικό µη πολυπωσικό καρκίνο του παχέως 

εντέρου (hereditary non polyposis colorectal cancer) όπου και βρέθηκε ότι 

οφείλεται σε κληρονοµικές µεταλλάξεις σε γονίδια που συµµετέχουν στην 

επιδιόρθωση των λαθών κατά την αντιγραφή του DNA (Parsons et al, 

1993). Mεταγενέστερα όµως πειράµατα έδειξαν ότι το φαινόµενο της 

αστάθειας επίσης χαρακτηρίζει σχεδόν όλους τους τύπους καρκίνου όπως 

σποραδικό καρκίνο του παχέως και του λεπτού εντέρου, του στοµάχου, 

του µαστού, του ενδοµητρίου, των ωοθηκών, του πνεύµονα κλπ. Aν και 

στις προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν υπάρχει ακόµα σαφής συσχέτιση 

µε µεταλλάξεις σε DNA-επιδιορθωτικά γονίδια, ωστόσο η αύξηση του 

ρυθµού µεταλλαξογένεσης είναι προφανής επιβεβαιώνοντας της θεωρία 

για τον καρκίνο σαν µεταλλακτικό φαινότυπο. 

 Aστάθεια σε αλληλουχίες µικροδορυφορικού DNA, εκτός από τον 

καρκίνο έχουν αναφερθεί και σε άλλα γενετικά νοσήµατα νευρολογικής 

φύσης. Tέτοιες είναι η χορίτις του Huntington (Snell et al, 1993), το 

σύνδροµο του εύθραυστου X χρωµοσώµατος (Yu et al, 1991) και η 

µυοτονική δυστροφία (Fu et al, 1992). Στις προαναφερθείσες νόσους αυτό 

το οποίο συνήθως παρατηρείται είναι αύξηση του αριθµού τρινοκλεοτιδίων 

σε περιοχές επαναλαµβανόµενου DNA, παρακείµενες σε συγκεκριµένα 

γονίδια των οποίων επηρεάζεται η έκφραση. H θεµελιώδης διαφορά της 

περίπτωσης αυτής από την αστάθεια που παρατηρείται στον καρκίνο, είναι 
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ότι οι αλληλουχίες-στόχοι είναι συγκεκριµένες και κατά συνέπεια η 

αστάθειά τους δεν εκφράζει µία γενικότερη αύξηση στον ρυθµό 

µεταλλαξογένεσης. 
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KEΦAΛAIO 40 
 
 

MEΘO∆OI KAI YΛIKA 
 

 

A. MΕΘΟ∆ΟΙ 
 

 
4.1 Aποµόνωση χρωµοσωµικού DNA από συµπαγείς 
ιστούς. 
 O ιστός τεµαχίζεται και οµογενοποιείται σε διάλυµα λύσης 

(10 mM EDTA, 10 mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 0.5% SDS). 

Στην συνέχεια ο οµογενοποιηµένος ιστός επωάζεται σε 

θερµοκρασία 60οC, αφού προστεθεί προτεϊνάση K σε τελική 

συγκέντρωση 100 µg/ml. Aκολουθεί εκχύλιση του DNA µε 

φαινόλη/χλωροφόρµιο. Tο DNA κατακρηµνίζεται µε προσθήκη 

µισού όγκου οξικού αµµωνίου (ή 1/20 όγκου NαCl 5M) και 2.5 

όγκων απόλυτης αιθανόλης. Aκολουθεί φυγοκέντρηση σε 

θερµοκρασία 4οC σε 13.000 rpm και πλύσιµο του 

κατακρηµνισµένου DNA  µε 70% αιθανόλη. Aφού αποµακρυνθεί 

η αιθανόλη το DNA επαναιωρείται σε ddH2O και διατηρείται σε 

θερµοκρασία 4οC. H ποσότητα του DNA καθώς και η καθαρότητά 

του υπολογίζεται έπειτα από φωτοµέτρηση στα 260 nm και στα 

280 nm (Maniatis et al, 1982). 
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4.2 Aποµόνωση χρωµοσωµικού DNA από περιφεριακό αίµα. 

 Περίπου 5 ml περιφερικού αίµατος συλλέγονται και 

διατηρούνται µε αντιπηκτικό (K-Na EDTA) σε θερµοκρασία 4oC. 

Aρχικά γίνεται λύση των ερυθρών αιµοσφαιρίων (απύρηνα) µε 

επώαση του αίµατος σε ρυθµιστικό διάλυµα που περιέχει 10 mM 

Tris HCl pH 8.0, 320 mM σουκρόζη, 5 mM MgCl2 και 1% Triton-

X-100. Aκολουθεί ήπια ανάδευση του διαλύµατος σε 

θερµοκρασία δωµατίου και φυγοκέντρηση σε 2.500 rpm. Tο 

κυτταρικό ίζηµα συλλέγεται και επαναιωρείται σε διάλυµα που 

περιέχει Tris pH 8.0 400 mM, EDTA 60 mM, NaCl 150 mM και 

SDS 1%. Aκολουθεί επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου για 30’ 

και προσθήκη ¼ όγκου υπερχλωρικού νατρίου 5Μ. Το διάλυµα 

επωάζεται σε θερµοκρασία 65ο C για 40’ και ακολουθεί προσθήκη 

ίσου όγκου χλωροφορµίου. Με φυγοκέντρηση συλλέγεται η  

υδατική φάση και ακολουθεί κατακρήµνιση του DNA µε αιθανόλη 

όπως περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο. 

 

4.3 Aνάλυση απλοτύπου µε δείκτες µικροδορυφορικού DNA 

 H µέθοδος περιλαµβάνει την PCR ενίσχυση των 

πολυµορφικών αυτών περιοχών, την ηλεκτροφόρηση του 

προϊόντος σε πήκτωµα ακρυλαµιδίου 10% για 1000-2000 Vh και 

την χρώση µε νιτρικό άργυρο. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των 

αλληλουχιών αυτών (επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες και 

πολυµορφισµός δηλαδή ετεροζυγωτία) επισηµαίνονται διάφοροι 

παράγοντες, η προσοχή των οποίων επιβάλλεται για την επιτυχία 
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της µεθόδου. Aρχικά απαιτείται η διατήρηση της αντίδρασης στην 

εκθετική της φάση, δεδοµένου ότι πρόκειται για ηµιποσοτική 

µέθοδο προσδιορισµού της σχετικής έντασης των δύο 

αλληλοµόρφων. Eπίσης, κατά την ηλεκτροφόρηση πρέπει να 

επιτυγχάνεται η µέγιστη διακριτική ικανότητα αφού συχνά τα 

αλληλόµορφα διαφέρουν σε µέγεθος µόλις δύο ζεύγη βάσεων. 

 

4.4 Aλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (PCR) 

 Aρχή της µεθόδου 

 H αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (PCR) 

επινοήθηκε το 1985 από τον Mullis και τους συνεργάτες του 

(Saiki et al, 1985) και έφερε πραγµατική επανάσταση στην 

µοριακή βιολογία µε εφαρµογές από την βασική έρευνα στην 

κλινική πράξη. H µέθοδος αυτή επιτυγχάνει σε ελάχιστο χρόνο, 

που δεν υπερβαίνει τις 2-3 h την ειδική ενίσχυση µε εκθετικό 

τρόπο, συγκεκριµένων αλληλουχιών DNA, ώστε να είναι δυνατή η 

µελέτη τους και ο περαιτέρω χειρισµός τους.  

 Tο υπόστρωµα DNA επωάζεται σε ρυθµιστικό διάλυµα 

που περιέχει την θερµοανθεκτική Taq DNA πολυµεράση, µίγµα 

δεσοξυριβονουκλεοτιδίων και το ζεύγος των εκκινητών (primers). 

Aρχικά γίνεται θερµική αποδιάταξη του DNA στους 95οC για 5 

min και ακολουθούν 30-35 κύκλοι 95οC (αποδιάταξη), 55-60οC 

(υβριδισµός των εκκινητών) και 72οC (πολυµερισµός), διάρκειας 

περίπου 30 sec το κάθε βήµα. Mε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 

η εκθετική αύξηση του αριθµού των αντιγράφων του DNA 
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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 του PCR.  

 H τεράστια απόδοση της αντίδρασης κάνει δυνατή την 

ενίσχυση αλληλουχιών, ακόµα και όταν αυτές βρίσκονται σε 

ελάχιστο αριθµό αντιγράφων ή το DNA έχει υποστεί µια σχετική 

αποδιάταξη.  

 H ειδικότητα της PCR αντίδρασης ως προς την αλληλουχία 

που πρόκειται να ενισχυθεί εξαρτάται από του εκκινητές. 

Στατιστικά, έχει βρεθεί ότι όταν µια αλληλουχία DNA έχει µήκος 

τουλάχιστον 20 bp, τότε είναι µοναδική στο γονιδίωµα. Kατά 

συνέπεια, για να επιτευχθεί ειδική ενίσχυση αλληλουχιών πρέπει 

οι εκκινητές να 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. 

 H 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  
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 Mε δεδοµένο ζεύγος εκκινητών, συνήθως η 

κανονικοποίηση των συνθηκών σε µια αντίδραση PCR, 

περιλαµβάνει πειράµατα όπου σταδιακά µεταβάλλονται 

ανεξάρτητα µεταξύ τους η θερµοκρασία αναδιάταξης και η 

συγκέντρωση ιόντων Mg. 

 Για ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων του PCR 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι το να τερµατισθεί η αντίδραση, 

ενώ ακόµα βρίσκεται στην εκθετική της φάση. Mε 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. 

 Aκόµα 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 (Siebert et al, 1992). Mε τον τρόπο αυτό 

επιτελείται συναγωνισµός ανάµεσα στις δύο αλληλουχίες που 

συνενισχύονται, οπότε η αφθονία των αρχικών αντιγράφων της 

αλληλουχίας στόχου εκφράζεται σαν ο λόγος της ως προς την 

ένταση της ζώνης που αντιστοιχεί στον συναγωνιστή. 

 Pυθµιστικά διαλύµατα για την PCR 

 Για την PCR χρησιµοποιούνται διάφορα ρυθµιστικά 

διαλύµατα που αφενός ρυθµίζουν την τιµή του pH και αφετέρου 
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προµηθεύουν τους απαραίτητους συµπαράγοντες και τις 

σταθεροποιητικές ουσίες για την µέγιστη απόδοση της 

πολυµεράσης.  

 Στα πειράµατα που περιγράφονται στην συνέχεια 

χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα ρυθµιστικά διαλύµατα (10X): 

 

 Pυθµιστικό διάλυµα A: 670 mM Tris.HCl, pH 8.5; 166 

mM θειϊκό αµµώνιο 67 mM χλωριούχο µαγνήσιο; 1.7 mg/ml BSA; 

100 µM β-µερκαπτοαιθανόλη και 1% (w/v) Triton X-100) 

 

 Pυθµιστικό διάλυµα B: 75mM Tris-HCl pH 9.0, 20 mM 

θειϊκό αµµώνιο, 0.01% (w/v) Tween 20, 2.5 mM θειϊκό µαγνήσιο, 

 

 Pυθµιστικό διάλυµα C: 50 mM Tris HCl pH 8.3, 50 mM 

χλωριούχο κάλιο, 10 mM χλωριούχο µαγνήσιο, 10 mM 

διθειοθρεϊτόλη, 0.5 mM σπερµιδίνη 

 

4.5 Hλεκτροφόρηση DNA 

 To DNA ηλεκτροφορείται σε πήκτωµα αγαρόζης ή 

ακρυλαµιδίου. H επιλογή του συγκεκριµένου πηκτώµατος 

εξαρτάται αφενός από το µέγεθος του DNA που πρόκειται να 

ηλεκτροφορηθεί και αφετέρου από την διακριτική ικανότητα που 

προσδοκάται να επιτευχθεί. Συνήθως, όσο µεγαλύτερα είναι τα 

DNA τµήµατα καθώς και όσο µεγαλύτερες είναι οι διαφορές 

µεγέθους των τµηµάτων που πρόκειται να διαχωριστούν, τόσο 
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καταλληλότερο είναι το πήκτωµα αγαρόζης. Aντίθετα, για 

µικρότερα τµήµατα DNA και για µικρές διαφορές µεγέθους 

ανάµεσά τους, επιλέγεται το πήκτωµα ακρυλαµιδίου (29:1 µίγµα 

ακρυλαµιδίου/bis-ακρυλαµιδίου). Στην παρούσα εργασία 

χρησιµοποιήθηκε το πήκτωµα αγαρόζης µόνο για να ελεγχθεί η 

αποτελεσµατικότητα του πρωτοκόλλου της αποµόνωσης. 

 Kαι οι δύο τύποι πηκτωµάτων σχηµατίζονται σε υδατικό 

µέσο που περιέχει 1X TBE ρυθµιστικό διάλυµα (10.8 g/l Tris pH 

8.0, 0.002 EDTA). H πήξη των πηκτωµάτων επιτυγχάνεται για 

την µεν αγαρόζη µε στερεοποίησή της µε την πτώση 

θερµοκρασίας (προηγείται τήξη της µε βρασµό) ενώ για το 

ακρυλαµίδιο µε την προσθήκη TEMED και 10% υπερθειϊκού 

αµµωνίου.  

 Tο δείγµα DNA που πρόκειται να ηλεκτροφορηθεί, 

επαναιωρείται σε διάλυµα φόρτωσης που περιέχει 0.25% µπλέ 

της βρωµοφαινόλης, 0.25% κυανό του ξυλενίου και 25% φυκόλη. 

 

4.6 Xρώση του DNA µε νιτρικό άργυρο 

 H 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 µειονεκτήµατά 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 

46 



ύπαρξη ιδιαίτερα καθαρού και ειδικού DNA. Συνήθως 

εφαρµόζεται κατά την ηλεκτροφόρηση προϊόντων PCR. 

 Aρχικά το πήκτωµα ακρυλαµιδίου τοποθετείται υπό 

ανάδευση σε µονιµοποιητικό διάλυµα για 10 min που περιέχει 

10% αιθανόλη και 0.5% οξικό οξύ. Aκολουθεί η προσθήκη 

διαλύµατος νιτρικού αργύρου 0.1% (w/v) για 20 min σε σκοτάδι, 

πλύσιµο µε νερό και η προσθήκη κατόπιν του διαλύµατος 

εµφάνισης που περιέχει 0.4 N NαOH και 0.15% (v/v) 

φορµαλδεΰδη. H αντίδραση τερµατίζεται µε την προσθήκη 

διαλύµατος ανθρακικού νατρίου 0.75% (w/v). 

 

4.7 ∆οκιµασία ευαισθησίας της µεθόδου 

 Για να εκτιµηθεί η ευαισθησία της µεθόδου, ετοιµάστηκαν 

διαδοχικές αραιώσεις δείγµατος γνωστής συγκέντρωσης DNA 

από παθολογικό (Π)  και φυσιολογικό (Φ) – ιστό, προερχόµενο 

από τον ίδιο ασθενή ο οποίος ήταν γνωστό ότι εµφάνιζε LOH για 

ένα συγκεκριµένο δείκτη. Η ανάλυση έδειξε ότι το φαινόµενο της 

απώλειας της ετεροζυγωτίας ήταν διακριτό ακόµη και  σε 

αραίωση 1:16 (Π/Φ). 
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B. YΛIKA 

 

4.8 Yλικό βιοψίας 

 Για την παρούσα διατριβή χρησιµοποιήθηκαν ιστοί οι 

οποίοι προήλθαν από το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου 

– Τµήµα Ιατροδικαστικών Επιστηµών. Oι ιστοί που µελετήθηκαν 

προέρχονταν από εγκεφαλικές αρτηρίες οι  οποίες αφαιρέθηκαν 

κατά την νεκροτοµή των ατόµων. Μη ασβεστοποιηµένα δείγµατα 

αθηρωµατικών πλακών επιλέχθηκαν µε διάµετρο περίπου 0.5cm. 

Ασβεστοποιηµένα δείγµατα και δείγµατα µε σηµαντικά ινώδη 

συστατικά εξαιρέθηκαν από την συγκεκριµένη µελέτη. Όλα τα 

δείγµατα λήφθηκαν από εγκεφαλικές  αρτηρίες και περιείχαν 

αφρώδη κύτταρα ως το κύριο συστατικό τους. Τα δείγµατα των 

ιστών καταψύχθηκαν αµέσως µετά την λήψη τους στους –80 0C. 

Eπίσης, εξετάστηκαν δείγµατα αίµατος των ιδίων ατόµων για να 

χρησιµοποιηθούν ως συγκριτικό υλικό φυσιολογικού ιστού.  

 

4.9 Eκκινητές 

 Για την ενίσχυση των γενετικών δεικτών που ανήκουν στο 

µικροδορυφορικό DNA χρησιµοποιήθηκαν εκκινητές που 

προµηθεύτηκαν από τις εταιρείες Research Genetics, USA και 

Isogen, The Netherlands. 
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4.10 Yλικά και εταιρείες προέλευσης 

1,2-διυδροξυ-αιθυλενο-δισ-ακρυλαµίδιο - BDH 

Aγαρόζη - Gibco BRL 

Aιθανόλη - BDH 

Aιθυλενο-διαµινο-τετραοξικό οξύ - BDH 

Aκρυλαµίδιο - BDH 

Aνθρακικό νάτριο - Sigma 

Bορικό οξύ - BDH 

Bρωµιούχο αιθίδιο - Sigma 

Γλυκερόλη - Gibco BRL 

∆ιθειοθρεϊτόλη - Sigma 

∆ιµεθυλσουλφοξείδιο - BDH 

∆εσοξυριβονουκλεοτίδια - Boehringer Manheim 

Θειϊκό αµµώνιο - BDH 

Iσοπροπανόλη - BDH 

Kιτρικό νάτριο - BDH 

Kυανό της βρωµοφαινόλης - Sigma 

Nιτρικός άργυρος - Sigma 

Oξεικό αµµώνιο - Sigma 

Oξεικό κάλιο - Sigma 

Oξεικό νάτριο - Sigma 

Oξεικό οξύ - BDH 

Πρωτεϊνάση K - Sigma 

Pιβονουκλεάση A - Sigma 

SDS - Sigma 
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Taq πολυµεράση - Gibco BRL 

TEMED - Sigma 

Tris base - BDH 

Triton-X-100 - Sigma 

Tween-20 - Sigma 

Yδροξείδιο του νατρίου - Sigma 

Yδροχλωρικό οξύ - BDH 

Yπερθειϊκό αµµώνιο - Gibco BRL 

Yπεροξείδιο του υδρογόνου - BDH 

Φαινόλη - BDH 

Φορµαλδεϋδη - BDH 

Φορµαµίδιο - BDH 

Xλωριούχο κάλιο - Sigma 

Xλωριούχο λίθιο - Sigma 

Xλωριούχο Mαγγάνιο - Sigma 

Xλωριούχο µαγνήσιο - Sigma 

Xλωριούχο νάτριο - Sigma 

Xλωροφόρµιο - Fluka 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Οι µελέτες απώλειας της ετεροζυγωτίας µε την χρήση δεικτών 

µικροδορυφορικού DNA αποσκοπούν στην αποκάλυψη χρωµοσωµικών 

περιοχών  µε αυξηµένη πιθανότητα για την παρουσία «αθηρογενετικών» 

γονιδίων. Στην παρούσα διατριβή έγινε εφαρµογή µιας τέτοιας ανάλυσης 

για την διερεύνηση ύπαρξης «αθηρογενετικών» γονιδίων σε 25 

χρωµοσωµικές περιοχές. Συγκεκριµένα αναλύθηκε η συχνότητα της 

απώλειας της ετεροζυγωτίας (LOH) σε αθηρωµατικές πλάκες από 

εγκεφαλικές αρτηρίες σε δέκα (10) χρωµοσωµικές περιοχές, 

χρησιµοποιώντας 25 διαφορετικούς µικροδορυφορικούς δείκτες. Οι δείκτες 

αυτοί επιλέχθηκαν µε δύο κριτήρια α. να συγκριθούν τα αποτελέσµατα της 

παρούσας µελέτης µε αυτά που παρουσιάστηκαν για τις αθηρωµατικές 

πλάκες από αορτή και β. να εντοπίζονται σε διαφορετικές χρωµοσωµικές 

περιοχές ώστε να δίνεται όσο το δυνατό πληρέστερα η εικόνα της 

κατάστασης του γονιδιόµατος. ∆ύο από τους δείκτες εδράζονται στο 

χρωµόσωµα 1, τέσσερις στο χρωµόσωµα 2, έξι στο χρωµόσωµα 8, έξι στο 

χρωµόσωµα 9 και επτά στο χρωµόσωµα 17.  Τα αναλυτικά αποτελέσµατα 

της µελέτης παρουσιάζονται ανά χρωµόσωµα στους Πίνακες 5.1 έως και 

5.4. 
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Πίνακας 5.1. Αναλυτικά αποτελέσµατα της ανάλυσης µικροδορυφορικών 
δεικτών των χρωµοσωµάτων 1 και 2, από αθηρωµατικές πλάκες 
εγκεφαλικών αρτηριών. 

 

Αριθµός 
∆είγµατος 

Μικροδορυφορικοί ∆είκτες 

 Χρωµόσωµα 1 Χρωµόσωµα 2 

 CRP APOA2 D2S337 D2S160 D2S171 D2S177 
1 H H H N H N 
2 H N N N H H 
3 H H H H N N 
4 N H N N N - 
5 H H H LOH H - 
6 N H H LOH N N 
7 H N H N H N 
8 H H N N N N 
9 H H LOH LOH H H 
10 H H N N H N 
11 - H LOH N N H 
12 H H N H H N 
13 N MI H N H H 
14 H N N H H H 
15 H LOH N N N N 
16 H H LOH LOH N H 
17 H LOH H H H N 
18 N H H H H N 
19 H H H LOH H H 
20 H H H LOH H N 
21 H H H N N H 
22 H H H N N H 
23 N N H H H H 
24 H H LOH N H N 
25 H H H H N H 
26 H H N LOH H H 
27 N - LOH H N H 

 
 

H: herozygous – Ετεροζυγώτης N: Non-informative – Μη πληροφοριακό LOH: Loss of 
Heterozygosity – Απώλεια της ετεροζυγωτίας MI: microsatellite instability – αστάθεια του 

µικροδορυφορικού DNA 
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Πίνακας 5.2. Αναλυτικά αποτελέσµατα της ανάλυσης µικροδορυφορικών 

δεικτών του χρωµοσώµατος 8, από αθηρωµατικές πλάκες εγκεφαλικών 

αρτηριών. 

Αριθµός 
∆είγµατος 

∆είκτες Μικροδορυφορικού DNA 

 D8S133 D8S137 PLAT PLAT2 D8S7 ANK1 

1 H H H H N H 
2 H LOH H H H H 
3 N N H H H N 
4 H H N LOH N H 
5 LOH N H H H H 
6 H H H N H LOH 
7 N N H H LOH H 
8 H LOH N N N N 
9 H H LOH LOH N H 
10 H H LOH N N N 
11 N N H H N N 
12 H N N H LOH H 
13 H LOH H N H H 
14 LOH H H N H H 
15 H H N H N N 
16 H H H H H LOH 
17 LOH N N - H LOH 
18 H H H H N H 
19 H H LOH N N H 
20 N H H LOH H H 
21 H H LOH H LOH N 
22 H N H N H H 
23 H LOH N H H H 
24 H H H H H H 
25 N LOH N N H LOH 
26 H N H N N H 
27 H N - H N N 

 
 

H: herozygous – Ετεροζυγώτης N: Non-informative – Μη πληροφοριακό LOH: Loss of 
Heterozygosity – Απώλεια της ετεροζυγωτίας MI: microsatellite instability – αστάθεια του 

µικροδορυφορικού DNA 
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Πίνακας 5.3. Αναλυτικά αποτελέσµατα της ανάλυσης µικροδορυφορικών 

δεικτών του χρωµοσώµατος 9, από αθηρωµατικές πλάκες εγκεφαλικών 

αρτηριών. 

Αριθµός 
∆είγµατος

∆είκτες Μικροδορυφορικού DNA 

 D9S50 D9S270 D9S112 D9S109 D9S144 D9S59 

1 LOH H H H LOH N 
2 H H H H N H 
3 H LOH LOH LOH H H 
4 N H H H H N 
5 H H N N H H 
6 LOH N H H H H 
7 H H H H N H 
8 H H N N - LOH 
9 H H H N H N 

10 N N H H H H 
11 N N H H H H 
12 N H H H N H 
13 H N H H N H 
14 N N N LOH LOH LOH 
15 LOH LOH LOH H H N 
16 H N H H H LOH 
17 N N N N N N 
18 H N N LOH N N 
19 N H N N H H 
20 N H LOH H H H 
21 N MI H H H H 
22 H H H H H H 
23 H H H H H LOH 
24 N N H H H H 
25 H N LOH N H H 
26 LOH H H H N H 
27 H LOH H N H H 

 
 

H: herozygous – Ετεροζυγώτης N: Non-informative – Μη πληροφοριακό LOH: Loss of 
Heterozygosity – Απώλεια της ετεροζυγωτίας MI: microsatellite instability – αστάθεια του 

µικροδορυφορικού DNA 
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Πίνακας 5.4. Αναλυτικά αποτελέσµατα της ανάλυσης µικροδορυφορικών 

δεικτών του χρωµοσώµατος 17,  από αθηρωµατικές πλάκες εγκεφαλικών 

αρτηριών. 
Αριθµός 
∆είγµατος 

∆είκτες Μικροδορυφορικού DNA 

 D17S678 D17S855 D17S515 THRA1 D17S250 D17S579 TP53 

1 H H - N H H N 
2 N LOH H N H N H 
3 H H H H N H H 
4 H H N N H LOH H 
5 H LOH H H H H LOH 
6 N LOH H LOH N H H 
7 N H H LOH H H H 
8 H LOH H H H H H 
9 H H N H N H H 
10 H H H H N H LOH 
11 H H LOH H N N H 
12 H H H H N H N 
13 H H H LOH N H H 
14 H H N H N LOH H 
15 N H LOH H N LOH H 
16 H H H H N N H 
17 H LOH H H - N H 
18 H H N H H N N 
19 N H H H H H H 
20 N H LOH H H H - 
21 N N H H H N N 
22 N H N H LOH N N 
23 LOH H H LOH H LOH LOH 
24 H LOH LOH H H H N 
25 H H H N N H H 
26 H H N N H N H 
27 H H H H H H N 

 
 

H: herozygous – Ετεροζυγώτης N: Non-informative – Μη πληροφοριακό LOH: Loss of 
Heterozygosity – Απώλεια της ετεροζυγωτίας MI: microsatellite instability – αστάθεια του 

µικροδορυφορικού DNA 
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 Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της ανάλυσης των 

µικροδορυφορικών περιοχών όπως επίσης και του γενετικού τόπου του 

κάθε δείκτη παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5 ενώ η συχνότητα των 

απαλείψεων των αλληλίων ανά χρωµοσωµικό τόπο παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 5.6.   
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Πίνακας 5.5. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της ανάλυσης των 

µικροδορυφορικών περιοχών σε αθηρωµατικές πλάκες εγκεφαλικών 

αρτηριών. 

Μικροδορυφορικός 
δείκτης 

Χρωµοσωµική  
εντόπιση 

LOH (%) 

CRP 1q21-q23 - 
APOA2 1q21-q23 2/22 (9%) 
D2S160 2q13-q14 7/15 (47%) 
D2S171 2p24-p21 - 
D2S177 2p16 - 
D2S337 2p15 5/19 (26%) 
PLAT 8p12-p11 4/19 (21%) 
PLAT2 8p12-p11 3/17 (18%) 

D8S133 8p21.3-q11.1 3/22 (14%) 
D8S137 8p21.3-q11.1 5/18 (28%) 
D8S7 8p23 3/16 (19%) 
ANK1 8p12-p11.2 4/20 (20%) 
D9S50 9p21 4/17 (24%) 

D9S270 9p21 3/17 (18%) 
D9S144 9pter-p22 2/19 (11%) 
D9S59 9q31-q33 4/20 (20%) 

D9S109 9q31 3/20 (15%) 
D9S112 9q31-q34 4/21 (19%) 

D17S578 17pter-p13.1 1/19 (5%) 
TP53 17p13.1 3/19 (16%) 

D17S515 17p13 4/20 (20%) 
D17S250 17q11.2-q12 1/15 (6%) 
THRA1 17q11.2-q12 4/22 (18%) 

D17S855 17q21 6/26 (23%) 
D17S579 17q21.1-q21.3 4/19 (21%) 
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Πίνακα 5.6.  Συχνότητα εµφάνισης της απώλειας της ετεροζυγωτίας ανά 

χρωµοσωµική θέση σε αθηρωµατικές πλάκες από εγκεφαλικές αρτηρίες. 

 Χρωµοσωµική 
θέση 

LOH (%) 

Χρωµόσωµα 1 1q21-q23 2/25 (4%) 

Χρωµόσωµα 2 2p21-p25 - 

 2p13-p21 10/22 (45,5%) 

Χρωµόσωµα 8 8p12-q11.2 13/27 (48%) 

 8p11.2-p21.1 7/15 (46,6%) 

Χρωµόσωµα 9 9p21 6/25 (24%) 

 9q31-q34 8/26 (30,7%) 

Χρωµόσωµα 17 17p13 7/26 (26,9%) 

 17q11.2-q12 5/26 (19,2%) 

 17q21 10/26 (38.5%) 
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Η συχνότητα της απώλειας της ετεροζυγωτίας διαφέρει ανάλογα µε 

τον χρωµοσωµικό βραχίονα που εξετάστηκε. Αντιπροσωπευτικά 

παραδείγµατα δειγµάτων που παρουσίασαν απώλεια της ετεροζυγωτίας 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 5.1.  

 

Εικόνα 5.1.  Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα δειγµάτων που 

εµφάνισαν απώλεια της ετεροζυγωτίας σε αθηρωµατικές πλάκες 

εγκεφαλικών αρτηριών. Τα βέλη δείχνουν την θέση του αλληλοµόρφου 

που έχει υποστεί απάλειψη. N: normal – φυσιολογικό DNA. P: pathological 

– παθολογικό DNA. Το νούµερο του ασθενούς   βρίσκεται πάνω από την 

ένδειξη του δείκτη που εξετάζεται. 
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Ο τόπος 2p21-p25 δεν παρουσίασε κανένα δείγµα LOH ενώ 

αντίθετα η περιοχή 2p13-p21 εµφάνισε µεγάλη συχνότητα LOH (46%). 

Ανάλογα επίπεδα LOH παρατηρήθηκαν και για τους χρωµοσωµικούς 

βραχίονες 8p12-q11.2 και 8p11.2-p21.1, 48% και 47% αντίστοιχα. 

Σηµαντικά ποσοστά LOH επίσης παρουσιάστηκαν στις περιοχές 9p21 και 

9q31-34, 24% και 31% αντίστοιχα. Το φαινόµενο της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας εντοπίστηκε σε 3 τόπους του χρωµοσώµατος 17, ένα στον 

βραχύ και δύο στον µακρύ βραχίονα του χρωµοσώµατος. Η ανάλυση 

έδειξε LOH σε επίπεδο 27% των δειγµάτων στο 17p13 και 19% στο 

17q12. Ο τόπος 17q21 εµφάνισε σηµαντικές γενετικές αλλοιώσεις αφού το 

39% των αθηρωµατικών πλακών παρουσίασε χρωµοσωµικές 

απαλλείψεις. Ο δείκτης µε την µεγαλύτερη συχνότητα απώλειας της 

ετεροζυγωτίας ήταν ο D2S160 (7/15, 47%).  

Η κατανοµή των γενετικών αλλοιώσεων διαφέρει ανάλογα µε τα 

δείγµατα. Η πλειοψηφία των LOH-θετικών δειγµάτων (11 περιπτώσεις) 

είχαν επηρεαστεί σε δύο µικροδορυφορικούς δείκτες, ενώ 5 δείγµατα είχαν 

επηρεαστεί σε 3 δείκτες. Τέσσερα δείγµατα εµφάνισαν LOH σε τέσσερις 

δείκτες, 3 δείγµατα σε 1 δείκτη και 2 δείγµατα σε 5 δείκτες. ∆ύο δείγµατα 

εµφάνισαν εκτεταµένες χρωµοσωµικές απαλείψεις όπου παρουσίασαν το 

φαινόµενο της απώλειας της ετεροζυγωτίας σε 6 και 7 δείκτες το καθένα.  

Κανένα δείγµα µε οµόζυγη απάλειψη σε χρωµοσωµική περιοχή δεν 

ανιχνεύθηκε. Υπήρξαν δείγµατα τα οποία εµφάνισαν µερική έλλειψη της 

περιοχής 17q. Οι ελλείψεις αυτές περιλάµβαναν είτε συνεχόµενα τµήµατα 

του χρωµοσωµικού βραχίονα είτε µη διαδοχικές περιοχές. Το γεγονός 

αυτό µπορεί να αποδοθεί σε φαινόµενα πολλαπλού µιτωτικού 
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ανασυνδιασµού. Κανένα δείγµα δεν έδειξε απώλεια της ετεροζυγωτίας για 

ολόκληρο το χρωµοσωµικό βραχίονα 17q, δηλώνοντας ότι δεν έχει συµβεί 

απώλεια ολόκληρου του χρωµοσωµικού βραχίονα. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι γενετικές 

αλλαγές ανιχνεύθηκαν σε υψηλότερη συχνότητα στις αθηρωµατικές 

πλάκες που προέρχονταν από εγκεφαλικές αρτηρίες σε σύγκριση µε τις 

αντίστοιχες αλλαγές που παρουσιάστηκαν σε πλάκες από άλλες αρτηρίες 

όπως αυτές από την αορτή (Hatzistamou J et al,1996),  (Πίνακας 5.7).  

 

Πίνακας 5.7. Συγκριτικά αποτελέσµατα της εµφάνισης του φαινοµένου της 

απώλειας της ετεροζυγωτίας (LOH) σε αντίστοιχους µικροδορυφορικούς 

δείκτες από αθηρωµατικές πλάκες εγκεφαλικών αρτηριών και αορτής. 

Μικροδορυφορικός 
δείκτης 

LOH (%) από πλάκες 
εκγεφαλικών αρτηριών

LOH (%) από πλάκες 
αορτής 

ANKI 4/20 (20) 1/17 (5.9) 

D17S250 1/15 (6.7) 1/25 (4) 

 

Η δηµιουργία ενός νέου αλληλίου (µικροδορυφορική αστάθεια/ΜI- 

microsatellite instability), παρατηρήθηκε µόνο σε δύο δείγµατα για τον 

δείκτη APOA2 (∆είγµα Νο 13) που βρίσκεται στο γονίδιο της 

απολιποπρωτεϊνης A-II και για τον δείκτη D9S270 (∆είγµα Νο 21). Και τα 

δύο δείγµατα παρουσίασαν ταυτόχρονα το φαινόµενο της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας και της αστάθειας του µικροδορυφορικού DNA σε 

διαφορετικούς δείκτες – το ∆είγµα Νο 13 παρουσίασε LOH στους δείκτες 

THRA1 και D8S137 και MI στο δείκτη APOA2 ενώ το ∆είγµα Νο 21 

παρουσίασε LOH στους δείκτες D8S7και D8S137 και MI στο δείκτη 

APOA2. Τα παραπάνω αποτελέσµατα προτείνουν την ύπαρξη µη 
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«πραγµατικού» µεταλλακτικού φαινοτύπου, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 

υψηλή  συχνότητα επηρεασµένων δεικτών στις  θετικές περιπτώσεις της 

µικροδορυφορικής αστάθειας. Η εκδήλωση της αστάθειας οφείλεται 

πιθανότατα στην δηµιουργία ενός µοναδικού  νέου αλληλίου και όχι σε ένα 

«κλιµακωτό τύπο» (ladder pattern) όπως αρχικά είχε περιγραφεί στον 

κληρονοµικό πολυποσικό καρκίνο του παχέως εντέρου (Aaltonen LA et al, 

1993; Ionov Y et al, 1993; Thibodeau SN et al, 1993). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
 
 

6.1 Γενετική προσέγγιση των µηχανισµών της αρτηριοσκλήρωσης   

Κύριο χαρακτηριστικό της νόσου αποτελεί η δηµιουργία 

αθηρωµατικών πλακών λόγω µετακίνησης και συσσώρευσης λείων 

µυϊκών κυττάρων, ινοβλαστών, λιποκυττάρων, µονοκυττάρων 

/µακροφάγων και Τ λεµφοκυττάρων στις αρτηρίες.   

Οι µηχανισµοί υπεύθυνοι για τη γένεση, την ανάπτυξη και την 

εξέλιξη αυτής της νόσου δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως. Ωστόσο, 

πρόσφατες έρευνες έχουν δώσει βασικές παθολογοβιολογικές αρχές που 

παρέχουν την βάση για την κατανόηση αυτής της πολυπλοκότατης 

διαδικασίας (Lusis, 2000). Τροποποιηµένη χοληστερόλη και γενικά 

µεταβολισµός λιπιδίων, αυξηµένη πίεση ή αιµοστατικοί παράγοντες, 
κάπνισµα, χαµηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών ουσιών,  λοιµώδεις 

παράγοντες και άλλοι παράγοντες κινδύνου οδηγούν σε µία φλεγµονώδη  

αντίδραση, λόγω της καταστροφής του ενδοθηλίου και των λείων µυϊκών 

κυττάρων του αρτηριακού τοιχώµατος. Αυτό µπορεί να εξελιχθεί σε 

αθηρωµατική νόσο που µπορεί να µετατραπεί σε οξύ κλινικό επεισόδιο µε 

ρήξη της πλάκας και θρόµβωση.  
Παράλληλα σε υποκυτταρικό επίπεδο έχει αναφερθεί η 

υπερέκφραση  κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων (Ross, 1993), η 

παρουσία ενεργοποιηµένων ογκογονιδίων (Penn et al, 1986; Parkes et al, 

1991), η ανίχνευση απαλείψεων χρωµοσωµικών περιοχών (Hatzistammou 
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et al, 1996) καθώς και η αύξηση του ρυθµού της µεταλλοξογένεσης όπως 

αντικατροπτρίζεται από την ανίχνευση του φαινοµένου της αστάθειας του 

µικροδορυφορικού DNA σε αθηρωµατικές πλάκες από αρτηρίες όπως η 

καρωτίδα και η αορτή (Spandidos et al, 1996). 

Στη παρούσα διατριβή χρησιµοποιήθηκαν οι γενετικοί δείκτες του 

µικροδορυφορικού DNA, για να εξεταστεί κατά πόσο υφίσταται το 

φαινόµενο της ετεροζυγωτίας  (loss of heterozygosity - LOH) καθώς και το 

φαινόµενο της αστάθειας του µικροδορυφορικού DNA (microsattelite 

instability-MI), σε δείγµατα που έχουν ληφθεί από αθηρωµατικές πλάκες 

εγκεφαλικών αρτηριών. 

Οι γενετικές αλλοιώσεις που ανιχνεύθηκαν στο γενετικό υλικό των 

κυττάρων που συµµετέχουν στο σχηµατισµό των αθηρωµατικών πλακών 

από την αορτή, µας κατεύθυναν στο να συνεχίσουµε την προσπάθεια 

ανίχνευσης του φαινοµένου της απώλειας της ετεροζυγωτίας σε σύνολο 27 

δειγµάτων αθηρωµατικών πλακών που έχουν ληφθεί από εγκεφαλικές 

αρτηρίες µε τη χρήση δεικτών µικροδορυφορικού DNA, συνολικά 25, για 

την πιο λεπτοµερή χαρτογράφηση των χρωµοσωµικών περιοχών. Οι 

δείκτες αυτοί εντοπίζονται στα χρωµοσώµατα 1, 2, 8, 9 και 17 και 

συγκεκριµένα στις χρωµοσωµικές περιοχές 2p13-p21, 8p12-q11.2, 9q31-

34, 17q21 και 17p13. Η συχνότητα της ανίχνευσης του φαινοµένου της 

απώλειας της ετεροζυγωτίας διαφέρει ανάλογα µε το χρωµοσωµικό 

βραχίονα που εξετάσαµε. 

Επίσης, µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι γενετικές αλλαγές, 

ανιχνεύθηκαν σε υψηλότερη συχνότητα στις αθηρωµατικές πλάκες που 

προέρχονταν από εγκεφαλικές αρτηρίες σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες 
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αλλαγές που παρουσιάστηκαν σε πλάκες από άλλες αρτηρίες όπως αυτές 

από την αορτή (Hatzistamou et al, 1996), γεγονός που υποδηλώνει ότι 

πιθανότατα οι αθηρωµατικές πλάκες εγκεφαλικών αρτηριών αποτελούν 

καταλληλότερα δείγµατα µελέτης των γενετικών διεργασιών της 

αρτηριοσκλήρωσης. 

Η µελέτη αυτή αποτελεί την πρώτη ανάλυση µικροδορυφορικού 

DNA στην οποία εξετάζονται αθηρωµατικές πλάκες από εγκεφαλικές 

αρτηρίες. Τα αποτελέσµατά µας δηλώνουν σηµαντικά ποσοστό 

µετάλλαξης σε συγκεκριµένες χρωµοσωµικές περιοχές, προτείνοντας 

πιθανή συµµετοχή αυτών των γενετικών περιοχών στην αθηρογένεση. 

 

6.2 Απώλεια της ετεροζυγωτίας και αστάθεια του µικροδορυφορικού 

DNA σε αθηρωµατικές πλάκες από εγκεφαλικές αρτηρίες. 

Ο στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η ανίχνευση γενετικών 

αλλοιώσεων στην δηµιουργία αθηρωµατικών πλακών. Για το σκοπό αυτό 

πραγµατοποιήθηκε ανάλυση µε τη χρήση µικροδορυφορικού DNA, 

αποσκοπώντας στην ανίχνευση των φαινοµένων της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας και της αστάθειας του µικροδορυφορικού DNA. Οι µελέτες 

απώλειας της ετεροζυγωτίας µε τη χρήση δεικτών µικροδορυφορικού DNA 

αποσκοπούν στην αποκάλυψη χρωµοσωµικών περιοχών µε αυξηµένη 

πιθανότητα γονιδίων υπεύθυνα για την αθηρογένεση. Στην παρούσα 

διατριβή έγινε εφαρµογή µιας τέτοιας ανάλυσης για την διερεύνηση της 

παρουσίας «αθηρογενετικών» γονιδίων. 

  Πρόσφατες µελέτες έχουν διενεργηθεί στις  µοριακές αλλοιώσεις 

των αθηρωµατικών πλακών, συµπεριλαµβανοµένων και της 
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ενεργοποίησης των ογκογονιδίων και της µη αυξηµένης έκφρασης των 

αυξητικών παραγόντων (Penn et al, 1986; Parkes et al, 1991; Penn et al, 

1991; Chen et al, 1999; Chang, 2000). Επίσης, υπάρχουν στοιχεία ότι 

γονίδια που σχετίζονται µε την απόπτωση εµπλέκονται στην ανάπτυξη της 

ασθένειας (Bjorkerud et al, 1996; Han et al 1995).  Προηγούµενες µελέτες 

παρέχουν αρχικά στοιχεία για την κατάσταση των µικροδορυφορικών 

περιοχών στις αθηρωµατικές αλλοιώσεις (Hatzistamou et al, 1996; 

Spandidos et al, 1996; Flouris et al, 2000). Στην  παρούσα διατριβή 

επεκτείναµε την ανάλυση των µικροδορυφορικών περιοχών για να 

εξετάσουµε τη συχνότητα του φαινοµένου της απώλειας της ετεροζυγωτίας 

σε εγκεφαλικές αθηρωµατικές πλάκες, σε συγκεκριµένους χρωµοσωµικούς 

βραχίονες. Αρχικά, LOH είχε αναφερθεί στην ανάπτυξη ανθρωπίνων 

όγκων και αντιπροσωπεύει µια εκδήλωση της υπολειπόµενης 

συµπεριφοράς  των ογκο-κατασταλτικών γονιδίων (Kundon, 1971). 

Eποµένως, η αναγνώριση των γενετικών περιοχών που παρουσιάζουν 

υψηλή συχνότητα LOH υποδεικνύουν την θέση των γονιδίων που 

εµπλέκονται στην ασθένεια. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής υποδηλώνουν ότι η 

απάλειψη χρωµοσωµικών περιοχών είναι επίσης ανιχνεύσιµη και στις 

αθηρωµατικές πλάκες και πιθανότατα σχετίζονται µε την ασθένεια. LOH 

ανιχνεύθηκε σε 46% στο 2p13-p21, ενώ αντίθετα η περιοχή 2p21-25, 

παρέµεινε ανεπηρέαστη. Το γονίδιο επιδιόρθωσης hMSH2 βρίσκεται 

κοντά στην περιοχή 2p13-p21,  γεγονός που υποδηλώνει πιθανή ατέλεια 

στο σύστηµα επιδιόρθωσης του DNA στις αθηρωµατικές πλάκες. 

Απαλείψεις αλληλοµόρφων παρατηρήθηκαν στο 48% και στο 47% στις 
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περιοχές 8p12-q11.2  και 8p11.2-p21.1, αντίστοιχα. Το φαινόµενο της 

απώλειας της ετεροζυγωτίας που παρατηρήθηκε στο χρωµόσωµα 8 

µπορεί να οφείλεται στο ογκογονίδιο c-myc για το οποίο υπάρχουν µελέτες 

που δείχνουν ότι επεκτείνεται (amplified) (Kiaris et al, 1995) γεγονός που 

είναι σύµφωνο µε την υπερέκφραση του γονιδίου c-myc που έχει 

παρατηρηθεί στις αθηρωµατικές πλάκες (Parkes et al, 1991). Οι γενετικοί 

τόποι που εξετάστηκαν πάνω στο χρωµόσωµα 9 επέδειξαν LOH 24% στο 

9p21  και 31% στο 9q31-q34. Το χρωµόσωµα 9 περιέχει πολλά γονίδια 

που συµµετέχουν στην ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου όπως το p16INK4 

(Kamb et al, 1994; Hirai et al, 1995) και απαλείψεις στο ένα αλληλόµορφο 

µπορεί να αποτελεί το πρώτο “χτύπηµα” για την διακοπή της λειτουργίας 

τους. Χρωµοσωµικές απαλείψεις ανιχνεύθηκε στην περιοχή 17p13, που 

εντοπίζεται το γονίδιο p53 στο 27% των δειγµάτων. Το p53 είναι ένας 

ρυθµιστής του κυτταρικού κύκλου και συµµετέχει στους µηχανισµούς 

διόρθωσης του DNA, σύνθεση του DNA, κυτταρική διαφοροποίηση, και 

απόπτωση (Ihling et al, 1998). Αναστολή του γονιδίου p53 έχει ως 

αποτέλεσµα την ανάπτυξη των αγγειακών λείων µυϊκών κυττάρων στην 

αορτή των ανθρώπων (Aoki M et al, 1999), ενώ η απουσία του p53 

επιταχύνει την αρτηριοσκλήρωση αυξάνοντας τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό in vivo (Guevara et al, 1999). Εποµένως, οι γενετικές 

αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν στον p53 τόπο µπορεί να 

αντιπροσωπεύουν αδρανοποίηση  του γονιδίου p53, έχοντας σαν 

αποτέλεσµα την αποτυχία στους θεµελιώδεις ρόλους του γονιδίου στην 

εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου, στη διόρθωση του DNA και στην 

απόπτωση. 
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Υψηλά ποσοστά LOH βρέθηκαν στο 17q21, προτείνοντας ότι 

σηµαντικά ογκο-κατασταλτικά γονίδια για την ανάπτυξη και πρόοδο της 

αρτηριοσκλήρωσης πιθανά είναι τοποθετηµένα σε αυτήν την 

χρωµοσωµική περιοχή. Απαλείψεις στη χρωµοσωµική περιοχή 17q21, 

όπου βρίσκεται το BRCA1 γονίδιο, απατούνται συχνά σε διάφορες 

νεοπλασίες του ανθρώπου (Godwin et al, 1994; Kiaris et al, 1995; 

Sourvinos et al, 1997). 

Οι αθηρωµατικές πλάκες χαρακτηρίζονται από την συσσώρευση 

λιπιδίων και τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασµό των λείων µυϊκών 

κυττάρων, γεγονότα που προτείνουν ότι η αρτηριοσκλήρωση φέρει 

χαρακτηριστικά της νεοπλασίας και πρέπει να θεωρείται µία καλοήθη 

νεοπλασµατική αλλοίωση (Vanni R et al, 1990). Στη παρούσα εργασία 

αναφέρουµε την ύπαρξη ενός βασικού κακοήθη χαρακτηριστικού: την 

εµφάνιση του φαινοµένου της απώλειας της ετεροζυγωτίας (LOH) στα 

κύτταρα των αθηρωµατικών πλακών. LOH συνδέεται στενά µε την 

ανάπτυξη των ανθρωπίνων όγκων και χαρακτηρίζει την έλλειψη σωστού 

ελέγχου κατά τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων. Η εµφάνιση των 

χρωµοσωµικών απαλείψεων αποτελεί σηµαντικό στοιχείο ότι πιθανότατα 

υπάρχουν µετασχηµατισµένα κύτταρα στις αθηρωµατικές πλάκες. Η 

ανίχνευση του LOH στην αρτηριοσκλήρωση µπορεί πιθανά να 

αποκαλύπτει την αδρανοποίηση συγκεκριµένων «κατασταλτικών γονιδίων 

της αθηρογένεσης». Ωστόσο, απώλεια αλληλοµόρφου σε αυτούς τους 

χρωµοσωµικούς βραχίονες έχει ήδη περιγραφεί σε πολλούς ανθρώπινους 

όγκους, παρέχοντας στοιχεία για την πλειοτροπική δράση των ογκο-

κατασταλτικών γονιδίων στις ανθρώπινες ασθένειες. 
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Περιληπτικά, το φαινόµενο της απώλειας της ετεροζυγωτίας είναι 

ένα ανιχνεύσιµο φαινόµενο σε ένα σηµαντικό αριθµό συγκεκριµένων 

χρωµοσωµικών περιοχών, προτείνοντας έτσι την παρουσία δυνητικών 

ογκο-κατασταλτικών γονιδίων. Η αδρανοποίηση αυτών των γονιδίων ίσως 

παρέχει ένα πλεονέκτηµα στα κύτταρα που µεταφέρουν αυτές τις 

µεταλλάξεις για πολλαπλασιασµό, δίνοντας την δυνατότητα ανάπτυξης ή 

προάγουν την εξέλιξη των αθηροσκληρωτικών πλακών.  

Μελλοντικές µελέτες χρειάζονται για την λεπτή χαρτογράφηση των 

χρωµοσωµικών τοποθεσιών που βρέθηκαν να επηρεάζονται σε µεγάλο 

βαθµό, ώστε να αναγνωρισθούν τα γονίδια που εµπλέκονται στην 

αθηρογένεση.      
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