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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  
 
Απο:    Απολιποπρωτεΐνη  

ABCA1:  ATP-binding cassette transporter A1 

ABCG1:  ATP-binding cassette transporter G1 

ADP:    Διφωσφορική Αδενοσίνη (Adenosine diphoshate) 

APS:   Υπερθειϊκό Αμμώνιο (Ammonium Persulfate) 

Arg:   Αργινίνη (Arginine) 

Asn:    Ασπαραγίνη (Asparagine) 

Asp:    Ασπαρτικό οξύ (Aspartate) 

ATP:    Τριφωσφορική Αδενοσίνη (Adenosine triphoshate) 

BSA:  Αλβουμίνη ορού μόσχου (Bovine Serum Albumin) 

CaCl2:   Χλωριούχο Ασβέστιο 

CE:   Εστέρες Χοληστερόλης (Cholesterol Esters) 

CETP:  Πρωτεΐνη Μεταφοράς Εστέρων Χοληστερόλης (Cholesteryl 

Ester Transfer Protein)  

CH3OH:   Μεθανόλη  

CHCl3:   Χλωροφόρμιο 

CM:  Χυλομικρά (Chylomicrons) 

CR:  Υπολείμματα Χυλομικρών (Chylomicron Remnants) 

Cu:   Χαλκός  

Cys:    Κυστεΐνη (Cysteine) 

DHBS:  3,5-διχλωρο-2-υδροξυβενζοσουλφονικό οξύ 

DCF:   διχλωροφθουροσκεΐνη (dichlorofluorescein) 

EDTA: Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (Ethylene-diamino-tetra-

acetic Acid) 

EM: Έμφραγμα Μυοκαρδίου 

eNOS: Ενδοθηλιακή Συνθετάση του Νιτρικού Οξειδίου (Endothelial 

Nitric Oxide Synthetase) 

FED:    Ασθένεια ματιού ψαριού (Fish eye Disease)    

FFA:    Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα (Free Fatty Acids) 

FLD:    Οικογενής έλλειψη LCAT (Familial LCAT deficiency) 
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GK:   Κινάση της Γλυκερόλης (Glycerol Kinase) 

Gln:   Γλουταμίνη (Glutamine) 

Glu:   Γλουταμικό οξύ (Glutamate) 

GPO: Οξειδάση της φωσφο-γλυκερόλης (Glycerol Phosphate 

Oxidase) 

h: Ώρα 

H2O2:   Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 

HCL:  Υδροχλωρικό οξύ 

HDL:  Λιποπρωτεΐνη Υψηλής Πυκνότητας (High Density 

Lipoprotein)  

His: Ιστιδίνη (Histidine) 

HL:    Ηπατική Λιπάση (Hepatic Lipase) 

HTGL:  Ηπατική Λιπάση των Τριγλυκεριδίων (Hepatic Triglyceride 

Lipase) 

ICAM-1: Intercellular Adhesion Molecule-1 

IDL:  Λιποπρωτεΐνη Ενδιάμεσης Πυκνότητας (Intermediate 

Density Lipoprotein)  

IL-1: Interleucin-1 

KBr:    Βρωμιούχο Κάλιο  

KO:   knock-out 

LCAT:  Ακυλοτρανσφεράση της Λεκιθίνης-Χoληστερόλης (Lecithin-

Cholesterol Acyltransferase)  

Leu: Λευκίνη (Leucine) 

LDL:  Λιποπρωτεΐνη Χαμηλής Πυκνότητας (Low Density 

Lipoprotein)  

LDLR:  Yποδοχέας της Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνης (LDL 

Receptor) 
LPL:    Λιποπρωτεϊνική Λιπάση (Lipoprotein Lipase) 

LPR:    Υπολείμματα Λιποπρωτεϊνών (Lipoprotein Remnants) 

LRP:  Πρωτεΐνη σχετική με τον υποδοχέα της Χαμηλής Πυκνότητας 

Λιποπρωτεΐνης (LDL Receptor Related protein) 
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MCP-1: Χυμειοτακτική Πρωτεΐνη των Μονοκυττάρων (Monocyte 

Chemotactic Protein 1) 

M-CSF: Διεγερτικός Παράγοντας των Αποικιών των Μονοκυττάρων 

(Monocyte Colony Stimulating Factor) 

Met: Μεθειονίνη (Methionine) 

Mg:  Μαγνήσιο 

MgCl2:  Χλωριούχο Μαγνήσιο 

min: Λεπτό 

MM-LDL: Ελάχιστα Τροποποιημένη-LDL (minimally modified-LDL) 

N2: Άζωτο 

NaOH: Υδροξείδιο του Νατρίου 

ΝΟ: Νιτρικό Οξείδιο 

oxLDL: Οξειδωμένη-LDL 

PAF-AH: Ακετυλοϋδρολάση του παράγοντα ενεργοποίσης των 

αιμοπεταλίων (Platelet Activating Factor Acetylhydrolase) 

Phe: Φαινυλαλανίνη (Phenylalanine) 

PL:  Φωσφολιπιδία (Phospholipids) 

PLTP:  Πρωτεΐνη Μεταφοράς Φωσφολιπιδίων (Phospholipid 

Transfer Protein) 

POΝ1:  Παραοξονάση 1 (Paraoxonase 1) 

POPC:  1-παλμιτοϋλο-2-ολεοϋλο-φωσφατιδυλοχολίνη (1-palmitoyl-2-

oleoyl-L-phosphatidylcholine) 

ΡΟΡΟΡ: 1,4-δι[2-(5-φαινυλοξαζολο)]βενζόλιο 
ΡΡΟ: 2,5-διφαινυλοξαζόλιο 

RE: Εστέρες Ρετινοειδούς (Retinyl Esters) 

rHDL:  Δισκοειδή σωματίδια ανασυγκροτημένης HDL (discoidal 

reconstituted HDL particles) 

rpm: Στροφές ανά λεπτό  

ΣΔ: Σακχαρώδης Διαβήτης  

ΣΝ: Στεφανιαία Νόσος  

SAA: Αμυλοειδές Α (Serum Amyloid A) 
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SDS: Δωδεκυλοθειϊκό Νάτριο (Sodium Dodecyl Sulfate) 

Ser: Σερίνη (Serine) 

sPLA2: Εκκρινόμενη Φωσφολιπάση Α2 (Secretory Phospholipase 

A2) 

SR:  Υποδοχέας Εκκαθαριστής (Scavenger Receptor)  

SR-BI:  Υποδοχέας Εκκαθαριστής Τάξης Β, Τύπου Ι (Scavenger 

Receptor, Class B, Type I) 

TC: Ολική Χοληστερόλη (Total Cholesterol) 

TEMED: Τετραμεθυλοαιθυλενοδιαμίνη 

TES: Ν-[Τρι(υδροξυμεθυλ)μεθυλ]-2-αμινοαιθανοσουλφονικό οξύ 
TG: Τριγλυκερίδια (Triglycerides) 

Thr: Θρεονίνη (Threonine) 

ΤLC:  Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας (Thin Layer 

Chromatography) 

TNF-α:  Παράγοντας Νέκρωσης των Όγκων-α (Tumor Necrosis 

Factor-α) 

Tris: Τρις-υδροξυμεθυλαμινομεθάνιο 
TRL: Λιποπρωτεΐνες Πλούσιες σε Τριγλυκερίδια (Triglyceride Rich 

Lipoproteins) 

VCAM-1: Vascular Adhesion Molecule-1 

VLDL:  Λιποπρωτεΐνη Πολύ Χαμηλής Πυκνότητας (Very Low Density 

Lipoprotein)  

VLDLR:  Υποδοχέας της Πολύ Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνης 

(VLDL)  

WT: Αγρίου Τύπου 

 
 
 
Για τη μετάφραση των αγγλικών όρων χρησιμοποιήθηκε το «Αγγλοελληνικό 

Λεξικό Χημικών και Συγγενών με τη Χημεία Όρων» του Τμήματος Χημείας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιμέλεια Έκδοσης: 

Κωνσταντίνος Ευσταθίου. Αθήνα 1998. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η αντιαθηρογόνος δράση των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL) 

είναι εδραιωμένη εδώ και πολλά χρόνια. Αν και τα χαμηλά επίπεδα της HDL-

χοληστερόλης σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου (ΣΝ), μελέτες 

των τελευταίων ετών έδειξαν ότι η προστατευτική δράση των HDL καθορίζεται 

περισσότερο από την ποιότητά τους παρά από την ποσότητά τους. Με απώτερο 

στόχο τη συσχέτιση της σύστασης και των δράσεων των HDL με τη διάγνωση και 

πρόγνωση της ΣN έγινε μελέτη της σύστασης και των αντιοξειδωτικών/ 

αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων των HDL σε ανθρώπους που έχουν υποστεί 

έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΕΜ) σε ηλικία μικρότερη των 36 ετών και σε ομάδα 

αναφοράς αντίστοιχης ηλικίας και φύλου, καθώς και σε μοντέλα μυών (αποA-I-/-, 

αποE-/-, SR-BI-/-).  

Ο προσδιορισμός των επιπέδων των λιπιδίων στις HDL έδειξε στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές στην ολική χοληστερόλη (TC) καθώς και στο λόγο εστέρων 

χοληστερόλης/ολική χοληστερόλη (CE/TC) για την ομάδα των εμφραγματιών 

(n=13) σε σχέση με την ομάδα αναφοράς (n=7) (40±9 έναντι 54±13 mg/dl, 

p=0,014 και 0,65±0,10 έναντι 0,86±0,08, p=0,0001, αντίστοιχα). Στατιστικώς 

σημαντική μείωση παρατηρήθηκε ακόμη στα επίπεδα της αποΑ-Ι στον ορό 

ανάμεσα στους ασθενείς και στους υγιείς εθελοντές (64±9 έναντι 93±36,5 mg/dl, 

p=0,018, αντίστοιχα). Σε ό,τι αφορά στους υποπληθυσμούς των HDL, που 

μελετήθηκαν με ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων, δεν παρατηρήθηκε κάποια 

σημαντική διαφορά. Το ίδιο συνέβη και με τις αντιοξειδωτικές/αντιφλεγμονώδεις 

ιδιότητες των HDL που μελετήθηκαν με φθορισμομετρική δοκιμασία in vitro. 

Μελετήθηκε επιπλέον η δραστικότητα τριών πρωτεϊνών, της Πρωτεΐνης 

Μεταφοράς Εστέρων Χοληστερόλης (Cholesteryl Ester Transfer Protein, CETP), 

της Ακυλοτρανσφεράσης της Λεκιθίνης-Χοληστερόλης (Lecithin:Cholesterol Acyl 

Transferase, LCAT) και της Παραοξονάσης 1 (Paraoxonase 1, PON1), οι οποίες 

εντοπίζονται στην επιφάνεια των HDL. Η CETP μεταφέρει εστέρες χοληστερόλης 

(CE) από τις HDL στις VLDL και LDL και τριγλυκερίδια (TG) από τις VLDL στις 
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LDL και HDL, επηρεάζοντας έτσι την σύσταση και τον μεταβολισμό των HDL και 

οδηγώντας στη μεταφορά CE από τις HDL στο ήπαρ για απομάκρυνση μέσω του 

LDL-υποδοχέα. Η LCAT είναι ένζυμο εστεροποίησης της χοληστερόλης στις HDL 

και οδηγεί στο σχηματισμό των ώριμων σφαιρικών HDL, ενώ μειωμένη 

δραστικότητα LCAT έχει συσχετιστεί με αθηροσκλήρωση. Η PON1 είναι 

εστεράση, η οποία υδρολύει οξειδωμένα φωσφολιπίδια συνεισφέροντας στις 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες των HDL. Στατιστικώς σημαντική μείωση παρατηρήθηκε 

για τη δραστικότητα της CETP και της LCAT των HDL ανάμεσα στους ασθενείς 

και στους υγιείς εθελοντές (6,55±1,69 έναντι 9,07±2,26 pmol/μl/h, p=0,011 και 

0,17±0,12 έναντι 0,37±0,24 nmol/h, p=0,048, αντίστοιχα), αλλά όχι για την PON1. 

Η μειωμένη δραστικότητα LCAT των HDL των ασθενών συμφωνεί με τον 

μειωμένο λόγο CE/TC που παρατηρήθηκε στις HDL των ασθενών. Η μη 

στατιστικώς σημαντική διαφορά στην ενεργότητα της PON1 μεταξύ των ομάδων 

αναφοράς και εμφραγματιών συμφωνεί με το γεγονός ότι οι HDL των δύο 

ομάδων δεν παρουσίασαν διαφορά στις αντιοξειδωτικές/αντιφλεγμονώδεις 

ιδιότητές τους.  

Σε ό,τι αφορά στα μοντέλα μυών παρατηρήθηκαν διαφορές στις τιμές των 

επιπέδων των λιπιδίων και της δραστικότητας των ενζύμων που μετρήθηκαν 

στον ορό. Πιο συγκεκριμένα, στην αποE-/- ομάδα μυών (n=9), οι οποίοι 

θεωρούνται ως ένα από τα καλύτερα μοντέλα μελέτης της αθηροσκλήρωσης, η 

TC, τα TG και τα φωσφολιπίδια (PL) παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική 

αύξηση σε σχέση με τους μύες αγρίου τύπου C57BL/6J (n=10) (462±150 έναντι 

182±38 mg/dl, p<0,0001, 111±30 έναντι 83±24 mg/dl, p=0,036 και 322±84 έναντι 

193±51 mg/dl, p=0,0008, αντίστοιχα). Αντιθέτως, ο λόγος CE/TC ήταν 

στατιστικώς σημαντικά ελαττωμένος σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (0,79±0,14 

έναντι 0,91±0,06, p=0,025). Ομοίως, η δραστικότητα της LCAT στον ορό των 

αποE-/- μυών ήταν στατιστικώς σημαντικά ελαττωμένη σε σχέση με τους μύες 

αγρίου τύπου (0,10±0,016 έναντι 0,16±0,015 nmol CE/h, p=0,0004, n=5). Στην 

SR-BI-/- (scavenger receptor class B type I) ομάδα μυών (n=6), οι οποίοι επίσης 

αποτελούν μοντέλο μελέτης της αθηροσκλήρωσης, τα φωσφολιπίδια ήταν 

στατιστικώς σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τους μύες αγρίου τύπου C57BL/6J 
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(n=10) (250±27 έναντι 193±51 mg/dl, p=0,026). Η TC και τα επίπεδα των TG 

στον ορό ήταν επίσης αυξημένα στους μύες αυτούς (241±103 έναντι 182±38 

mg/dl και 130±92 έναντι 83±24 mg/dl, αντίστοιχα), ενώ ο λόγος CE/TC ήταν 

στατιστικώς σημαντικά ελαττωμένoς (0,72±0,18 έναντι 0,91±0,06, p=0,008). 

Ομοίως, η δραστικότητα της LCAT στον ορό των SR-BI-/- μυών (n=4) ήταν 

στατιστικώς σημαντικά ελαττωμένη σε σχέση με τους μύες αγρίου τύπου (n=5) 

(0,07±0,003 έναντι 0,16±0,015 nmol CE/h, p=0,0004). Τέλος, στην αποΑ-Ι-/- 

ομάδα μυών (n=2), στους οποίους δεν εκφράζεται η αποΑ-Ι που είναι η κύρια 

απολιποπρωτεΐνη των HDL, η TC, τα TG, τα PL και ο λόγος CE/TC 

παρουσίασαν μεγάλη μείωση σε σχέση με τους μύες αγρίου τύπου C57BL/6J 

(n=10) (40±2 έναντι 182±38 mg/dl, 39±12 έναντι 83±24 mg/dl, 116±27 έναντι 

193±51 mg/dl και 0,58±0,05 έναντι 0,91±0,06, αντίστοιχα). Η δραστικότητα της 

LCAT στον ορό των αποA-I-/- μυών (n=2) παρουσίασε επίσης μεγάλη μείωση σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου (n=5) (0,03±0,018 έναντι 0,16±0,015 nmol CE/h). 

Σε ό,τι αφορά στη δραστικότητα της PON1,  ήταν στατιστικώς σημαντικά 

ελαττωμένη στον ορό των αποE-/- (n=3) και SR-BI-/- (n=4) μυών σε σχέση με τους 

μύες αγρίου τύπου (n=4) (294,2±57,4 έναντι 402,7±28,2 U/lt, p=0,020 και 

164,2±49,1 έναντι 402,7±28,2 U/lt, p=0,0002, αντίστοιχα) και σχεδόν 

εξαφανίστηκε στον ορό των αποA-I-/- μυών (n=2) (8,3±10,4 έναντι 402,7±28,2 

U/lt). Σε ακολουθία με τη δραστικότητα της PON1, οι HDL και των τριών 

μοντέλων μυών ήταν περισσότερο προφλεγμονώδεις σε σχέση με τις HDL των 

μυών αγρίου τύπου. Ανάλυση των υποπληθυσμών των HDL με ηλεκτροφόρηση 

δύο διαστάσεων έδειξε ότι οι μύες αγρίου τύπου σχηματίζουν διάφορους 

υποπληθυσμούς HDL, κυρίως α ηλεκτροφορητικής κινητικότητας, οι οποίοι είναι 

εμπλουτισμένοι σε αποΑ-Ι, όπως αναμενόταν. Αντίστοιχη ανάλυση έδειξε ότι οι 

μύες αποE-/- σχηματίζουν προβ-HDL και γρήγορης ηλεκτροφορητικής 

κινητικότητας (μικρά) α-HDL σωματίδια. Οι SR-BI-/- μύες σχηματίζουν γρήγορης 

ηλεκτροφορητικής κινητικότητας (μικρά) α-HDL σωματίδια εμπλουτισμένα σε 

αποA-I και αργής ηλεκτροφορητικής κινητικότητας (μεγάλα) α-HDL σωματίδια 
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εμπλουτισμένα σε αποE. Τέλος, οι αποA-I-/- μύες σχηματίζουν αργής 

κινητικότητας (μεγάλα) σωματίδια εμπλουτισμένα σε αποE. 

Συνοψίζοντας, τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν 

διαφορές στη σύσταση των HDL σε λιπίδια και αποΑ-Ι καθώς και χαμηλότερες 

τιμές δραστικότητας LCAT και CETP ανάμεσα σε νεαρούς εμφραγματίες και στην 

αντίστοιχη ομάδα αναφοράς, που είναι πιθανό να επηρεάζουν τις ιδιότητες των 

HDL και να σχετίζονται με την αύξηση του κινδύνου για την εμφάνιση ΣΝ. 

Επέκταση της μελέτης αυτής σε μεγάλο δείγμα νέων εμφραγματιών είναι 

αναγκαία για να εξεταστεί αν η σύσταση των HDL μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

δείκτης διάγνωσης ή πρόγνωσης ΕΜ σε νέους. Σε ό,τι αφορά στα μοντέλα μυών 

φαίνεται ότι επίσης υπάρχουν διαφορές στη σύσταση των HDL σε λιπίδια, καθώς 

και χαμηλότερες τιμές δραστικότητας LCAT και PON1 ανάμεσα στους αποA-I-/-, 

αποE-/- και SR-BI-/- μύες και στους μύες αγρίου τύπου. Περαιτέρω μελέτη των 

ίδιων μοντέλων μυών, καθώς και άλλων στα οποία έχουν απαλειφθεί ή 

υπερεκφράζονται γονίδια του μονοπατιού των HDL θα βοηθήσει στη συσχέτιση 

αυτών των γονιδίων με τη λειτουργικότητα των HDL, την εμφάνιση συνδρόμων 

χαμηλών ή υψηλών επιπέδων HDL ή δυσλιπιδαιμίας και την εμφάνιση 

αθηροσκλήρωσης σε μύες. Απώτερος στόχος είναι η αναγνώριση αντίστοιχων 

διαταραχών σε ασθενείς και η εύρεση νέων δεικτών για τη διάγνωση ή 

πρόγνωση της ΣΝ.  
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ABSTRACT 
 

The anti-atherogenic role of high density lipoproteins (HDL) has been well 

established for many years. Low levels of HDL-cholesterol have been associated 

with an increased risk for coronary heart disease (CHD); nonetheless, recent 

studies have shown that the atheroprotective role of HDL is determined more by 

its quality rather than by its quantity. The current study tested the composition 

and the antioxidative/anti-inflammatory properties of HDL in humans aged <36 

years old that have suffered a myocardial infarction (ΜI) and in age and sex-

matched healthy controls, as well as in mouse models (apoA-I-/-, apoE-/-,         

SR-BI-/-). The ultimate goal is to correlate the composition and functions of HDL 

with the diagnosis and/or prognosis of CHD. 

Measurement of HDL lipid levels showed a statistically significant 

decrease in HDL-total cholesterol (TC) and cholesterol ester/total cholesterol 

ratio (CE/TC) in patients with MI (n=13) compared with the control group (n=7) 

(40±9 vs. 54±13 mg/dl, p=0.014 and 0.65±0.10 vs. 0.86±0.08, p=0.0001, 

respectively). A statistically significant decrease was also observed in serum 

apoA-I levels between the patients and the healthy subjects (64±9 vs. 93±36.5 

mg/dl, p=0.018, respectively). The HDL subpopulations analyzed by two-

dimensional gel (2D) electrophoresis and the antioxidative/anti-inflammatory 

properties of HDL measured by a fluorometric assay in vitro were similar 

between the two groups. The activity of three proteins, CETP (cholesteryl ester 

transfer protein), LCAT (lecithin:cholesterol acyl transferase) and PON1 

(paraoxonase 1), that are associated with HDL, was also measured. CETP 

transfers cholesterol esters from HDL to VLDL and LDL and triglycerides (TG) 

from VLDL to LDL and HDL, thus affecting the HDL composition and metabolism, 

and leading to the transfer of CE from HDL to the liver for clearance by the LDL-

receptor. LCAT esterifies cholesterol on HDL and leads to the formation of 

mature spherical HDL particles, while decreased LCAT activity has been 

associated with increased risk of atherosclerosis. PON1 is an esterase, which 

hydrolyses oxidized phospholipids (PL) contributing to the antioxidative 
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properties of HDL. CETP and LCAT, but not PON1, activities of HDL were 

statistically significantly decreased in patients compared to the control group 

(6.55±1.69 vs. 9.07±2.26 pmol/μl/h, p=0.011, and 0.17±0.12 vs. 0.37±0.24 

nmol/h, p=0.048, respectively). The decreased LCAT activity of HDL in patients 

can be associated with the decreased CE/TC ratio of patients’ HDL. The non-

statistically significant difference in HDL-PON1 activity between patients and 

healthy subjects is in aggreement with the absence of any difference in the 

antioxidative/anti-inflammatory properties of HDL between these two groups. 

Regarding the mouse models differences were observed in serum lipid 

levels and enzyme activities. ApoE-/- mice (n=9), which are considered one of the 

best models to study atherosclerosis, had statistically significantly increased 

serum TC, TG, and PL levels compared to the wild type (WT) C57BL/6J mice 

(n=10) (462±150 versus 182±38 mg/dl, p<0.0001, 111±30 versus 83±24 mg/dl, 

p=0.036 and 322±84 versus 193±51 mg/dl, p=0.0008, respectively), while the 

CE/TC ratio was significantly decreased in comparison with the control group 

(0.79±0.14 versus 0.91±0.06, p=0.025). LCAT activity in the serum of apoE-/- 

mice was also significantly decreased in comparison with the WT mice 

(0.10±0.016 versus 0.16±0.015 nmol CE/h, p=0.0004, n=5). SR-BI-/- mice (n=6), 

which are also models for atherosclerosis, had significantly increased serum PL 

levels compared to the WT mice (n=10) (250±27 versus 193±51 mg/dl, p=0.026). 

Serum TC and TG levels were also increased in this group of mice (241±103 

versus 182±38 mg/dl and 130±92 versus 83±24 mg/dl, respectively), while the 

CE/TC ratio was significantly decreased (0.72±0.18 versus 0.91±0.06, p=0.008). 

Similarly, serum LCAT activity was significantly decreased in SR-BI-/- mice (n=4) 

compared to the WT mice (n=5) (0.07±0.003 versus 0.16±0.015 nmol CE/h, 

p=0.0004). Finally, in apoA-I-/- mice (n=2), which are deficient for apoA-I, the 

main apolipoprotein of HDL, serum TC, TG, PL levels, and CE/TC ratio were 

greatly decreased compared to the WT mice (n=10) (40±2 versus 182±38 mg/dl, 

39±12 versus 83±24 mg/dl, 116±27 versus 193±51 mg/dl and 0.58±0.05 versus 

0.91±0.06, respectively). Serum LCAT activity was also highly decreased in 
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apoA-I-/- mice (n=2) compared to the control mice (n=5) (0.03±0.018 versus 

0.16±0.015 nmol CE/h). Serum PON1 activity was statistically significant 

decreased in apoE-/- (n=3) and SR-BI-/- (n=4) mice compared to the control mice 

(n=4) (294.2±57.4 vs. 402.7±28.2 U/lt, p=0.020 and 164.2±49.1 vs. 402.7±28.2 

U/lt, p=0.0002, respectively). Serum PON1 activity was diminished in apoA-I-/- 

mice (n=2) compared to the control mice (n=4) (8.3±10.4 vs. 402.7±28.2 U/lt). In 

accordance to lower PON1 activity between the three mouse models and WT 

mice, HDL of all three mouse models was more pro-inflammatory than HDL of 

WT mice. Analysis of the HDL subpopulations by 2D gel electrophoresis showed 

that WT mice formed various HDL subpopulations mainly of α-electrophoretic 

mobility, which are enriched in apoA-I as expected. Similar analysis showed 

accumulation of preβ-HDL and α-HDL particles of fast electrophoretic mobility 

(small) in apoE-/- mice. SR-BI-/- mice formed α-HDL particles of fast 

electrophoretic mobility (small), that were enriched in apoA-I and α-HDL particles 

of slow electrophoretic mobility (large), that were enriched in apoE. ApoA-I-/- mice 

formed particles of slow electrophoretic mobility (large) enriched in apoE. 

In conclusion, these findings show that there are differences in HDL lipids 

and apoA-I levels, and reduced LCAT and CETP activities of HDL between 

young patients who suffered an MI and the control group, which may affect the 

properties of HDL and may be related with increased risk for CHD. Prospective 

studies of larger groups of young patients with MI are needed to test whether the 

compositional abnormalities of HDL can be used as a biomarker for diagnosis 

and prognosis of MI in young adults. Regarding mouse models, there are also 

differences in HDL lipids levels and reduced LCAT and PON1 activities between 

apoA-I-/-, apoE-/- and SR-BI-/- mice and WT mice. Further studies of the same or 

other knock-out and transgenic mouse models in genes of the HDL pathway are 

necessary to find associations between these genes, HDL functions, low or high 

HDL syndromes or dyslipidemia, and atherosclerosis in mice. The ultimate goal 

is the recognition of similar phenotypes of HDL metabolism disturbances in 

humans and the identification of new markers for the diagnosis or prognosis of 

CHD. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 
 

Οι λιποπρωτεΐνες είναι ετερογενή μακρομοριακά συμπλέγματα λιπιδίων 

και πρωτεϊνών, των απολιποπρωτεϊνών (Aπο). Η βασική τους λειτουργία είναι η 

μεταφορά στη συστηματική κυκλοφορία και η διανομή στους ιστούς λιπιδίων 

(χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, φωσφολιπίδια), τα οποία είναι απαραίτητα για την 

κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε ενέργεια αλλά και για τη σύσταση των 

μεμβρανών, των χολικών οξέων και των στεροειδών ορμονών (Brewer et al 

1988). 

Οι λιποπρωτεΐνες είναι είτε σφαιρικά είτε δισκοειδή σωματίδια. Τα 

σφαιρικά σωματίδια έχουν ένα υδρόφοβο εσωτερικό που περιέχει μη πολικά 

ουδέτερα λιπίδια (τριγλυκερίδια, εστέρες χοληστερόλης) και μία υδρόφιλη 

επιφάνεια που περιέχει σχετικά πολικά μόρια, όπως φωσφολιπίδια, ελεύθερη 

χοληστερόλη, απολιποπρωτεΐνες καθώς και άλλες πρωτεΐνες (Zannis et al 2005).  

Τα δισκοειδή σωματίδια αποτελούνται κυρίως από πολικά λιπίδια και πρωτεΐνες, 

και βρίσκονται σε διαμόρφωση διπλοστιβάδας (Zannis et al 2005). 

Οι λιποπρωτεΐνες ταξινομούνται (Πίν. 1) α) βάσει της πυκνότητας με τη 

μέθοδο της υπερφυγοκέντρησης σε 5 κλάσματα: τα χυλομικρά (CM, d<0,94 

gr/ml),  τις Λιποπρωτεΐνες Πολύ Χαμηλής Πυκνότητας (VLDL, d=0,94-1,006 

gr/ml), τις Λιποπρωτεΐνες Ενδιάμεσης Πυκνότητας (IDL, d=1,006-1,019 gr/ml), τις 

Λιποπρωτεΐνες Χαμηλής Πυκνότητας (LDL, d=1,019-1,063 gr/ml) και τις 

Λιποπρωτεΐνες Υψηλής Πυκνότητας (HDL, d=1,063-1,21 gr/ml) (Zannis et al 

2005) και β) βάσει του φορτίου με τη μέθοδο της ηλεκτροφόρησης σε 4 

κλάσματα: τα χυλομικρά, τις β-λιποπρωτεΐνες, τις προ-β-λιποπρωτεΐνες και τις α-

λιποπρωτεΐνες (Kotsovassilis and Bei 2003). 
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Πίνακας 1. Ιδιότητες και σύσταση των κυριότερων λιποπρωτεϊνών του πλάσματος (Από 
Zannis et al 2005, Zannis et al 1993). 

 

 

Ιδιότητες και Συστατικά  

 

Χυλομικρά 

 

VLDL 

 

LDL 

 

HDL 

Πηγή  έντερο ήπαρ VLDL ήπαρ και  

έντερο 

Μέγεθος (Å) 750-12.000 300-800 180-300 50-120 

Πυκνότητα (g/ml) <0,94 0,94-1,006 1,019-1,063 1,063-1,21 

Μοριακή Μάζα (kDa) ~400.000 10-80.000 2.300 175-360 

Τριγλυκερίδια (%wt) 80-95 45-65 4-8 2-7 

Φωσφολιπίδια (%wt) 3-6 15-20 18-24 26-32 

Ελεύθερη  

Χοληστερόλη (%wt) 

1-3 4-8 6-8 3-5 

Εστεροποιημένη 

Χοληστερόλη (%wt) 

2-4 16-22 45-50 15-20 

Πρωτεΐνες (%wt) 1-2 6-10 18-22 45-55 

Κύριες απολιποπρωτεΐνες αποA-I, αποA-IV, 

αποB-48, αποCI, 

αποCIII, αποE 

αποB-100, 

αποE, αποCI, 

αποCII, αποCIII

αποB-100 αποA-I, αποA-II

Δευτερεύουσες   

απολιποπρωτεΐνες  

αποA-II, αποCII αποA-I, αποA-

II, αποA-IV, 

αποCIV, 

αποAV 

αποCI, 

αποCII, 

αποCIII, 

αποE 

αποCI, αποCII, 

αποCIII, αποD, 

αποE, αποJ, 

αποAV 
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1.1 Χυλομικρά (CM) (Zannis et al 1993, Zannis et al 2005) 
 

Τα CM είναι τα μεγαλύτερα λιποπρωτεϊνικά σωματίδια με τη μικρότερη 

πυκνότητα, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε τριγλυκερίδια (TG) και της 

χαμηλής σε πρωτεΐνη. Η κύρια απολιποπρωτεΐνη των CM είναι η αποΒ-48. Τα 

CM συντίθενται στο έντερο και μεταφέρουν τα TG και τη χοληστερόλη της 

τροφής, από το έντερο σε μη-ηπατικούς ιστούς μέσω της συστηματικής 

κυκλοφορίας. Στο πλάσμα τα TG των CM υδρολύονται από τη λιποπρωτεϊνική 

λιπάση (LPL), που είναι προσκολλημένη στην επιφάνεια του αγγειακού 

ενδοθηλίου των τριχοειδών. Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFA) που προκύπτουν 

από αυτή την υδρόλυση χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών των κυττάρων ή αποθηκεύονται στο λιπώδη ιστό, αφού προηγουμένως 

επανεστεροποιηθούν σε TG. Τα υπολείμματα της υδρόλυσης ονομάζονται 

υπολείμματα χυλομικρών (chylomicron remnants, CR) και είναι πλούσια σε 

εστέρες χοληστερόλης (CE) και σε πρωτεΐνες αποΕ και αποΒ-48. Στη συνέχεια 

τα CR απομακρύνονται πολύ γρήγορα από την κυκλοφορία (12 ώρες μετά το 

γεύμα δεν υπάρχουν CR στο πλάσμα) μέσω του ήπατος με την βοήθεια 

υποδοχέων που αναγνωρίζουν την αποΕ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 

μεταφορά και η ανακατανομή της χοληστερόλης και των άλλων λιπιδίων της 

τροφής σε κύτταρα-στόχους.  

 
1.2 Λιποπρωτεΐνες Πολύ Χαμηλής Πυκνότητας (VLDL) (Zannis et al 1993, 
Kotsovassilis and Bei 2003). 
 

Οι VLDL συντίθενται κυρίως στο ήπαρ. Έχουν διάμετρο 30-80 nm και είναι 

πολύ πλούσιες σε TG. Περιέχουν απολιποπρωτεΐνες σε ποσοστό 10% περίπου 

της ολικής τους μάζας και η κύρια απολιπρωτεΐνη τους είναι η αποΒ-100. Η 

βασική τους λειτουργία είναι να μεταφέρουν τα ενδογενώς συντεθειμένα TG και 

χοληστερόλη από το ήπαρ στους περιφερικούς ιστούς. Η είσοδος των VLDL στην 

κυκλοφορία έχει ως αποτέλεσμα την υδρόλυση των TG από την LPL που είναι 

προσκολλημένη στο αγγειακό ενδοθήλιο των τριχοειδών και την δημιουργία ΙDL 
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και άλλων υπολειμμάτων λιποπρωτεϊνών (LPR). Τα LPR που προέρχονται από 

την υδρόλυση των VLDL είναι πλούσια σε CE και αποΕ και ακολουθούν δύο 

οδούς: Το 60% περίπου απομακρύνεται από την κυκλοφορία μέσω σύνδεσης με 

ηπατικούς υποδοχείς που αναγνωρίζουν την αποΕ, ενώ το υπόλοιπο 

μετατρέπεται σε LDL με περαιτέρω υδρόλυση TG και φωσφολιπιδίων (PL) από 

την ηπατική λιπάση (HL) και την λιπάση των τριγλυκεριδίων (HTGL), που 

βρίσκεται στην επιφάνεια των ηπατικών κυττάρων. Στον ορό ενός φυσιολογικού 

ατόμου, 12h μετά το γεύμα μένει μόνο το 10% των VLDL της τροφής. 

 

1.3 Λιποπρωτεΐνες Ενδιάμεσης Πυκνότητας (IDL) (Zannis et al 1993) 
 

Οι ΙDL αποτελούν ενδιάμεσες μορφές στην μετατροπή των VLDL σε LDL, 

η οποία γίνεται μέσω της LPL. Η περιεκτικότητα των ΙDL σε χοληστερόλη και TG 

είναι σχετικά μικρότερη από αυτή των VLDL. Μέρος των ΙDL απομακρύνεται από 

το ήπαρ (μέσω πρόσδεσης σε ηπατικούς υποδοχείς που αναγνωρίζουν την 

αποΕ) και το υπόλοιπο μετατρέπεται σε LDL.  

 

1.4 Λιποπρωτεΐνες Χαμηλής Πυκνότητας (LDL) (Zannis et al 1993, 
Kotsovassilis and Bei 2003). 
 

Οι LDL είναι σωματίδια διαμέτρου 18-30 nm (Εικ. 1) και αποτελούν τους 

κύριους φορείς χοληστερόλης και CE στο πλάσμα. Περίπου 45-50% του βάρους 

των σωματιδίων των LDL είναι CE, ενώ το ολικό ποσό εστεροποιημένης και μη 

χοληστερόλης αποτελεί περισσότερο από το μισό του βάρους του σωματιδίου. Η 

περιεκτικότητά τους σε TG είναι πολύ μικρή. Οι απολιποπρωτεΐνες αποτελούν το 

20% της μάζας των LDL και η βασική πρωτεΐνη τους είναι η αποΒ-100. Η κύρια 

πηγή προέλευσης LDL είναι η υδρόλυση των VLDL, με ενδιάμεσα προιόντα την 

ΙDL καθώς και LPR. Οι LDL μεταφέρουν και εναποθέτουν χοληστερόλη σε 

περιφερικούς ιστούς και στο ήπαρ μέσω αναγνώρισης της LDL από τους 

υποδοχείς της (LDL-receptors) στην επιφάνεια των κυττάρων. Η πρόσληψη της 

LDL μέσω του υποδοχέα της ρυθμίζει την ενδογενή σύνθεση χοληστερόλης στα 
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κύτταρα. Η συσσώρευση της LDL στο πλάσμα μπορεί να οδηγήσει στην 

οξείδωση ή την ακυλίωση της και την πρόσληψή της από τους υποδοχείς της 

τροποποιημένης LDL, αλλιώς υποδοχείς εκκαθαριστές (scavenger receptors, 

SR), που υπάρχουν στα μονοκύτταρα-μακροφάγα (Brown and Goldstein 1983). 

Με τον τρόπο αυτό σχηματίζονται τα αφρώδη κύτταρα (foam cells) τα οποία 

συμβάλλουν στη δημιουργία αθηρωματικών πλακών.  

 

 

       
 
Εικόνα 1. Δομή των LDL (Τροποποιημένο από Steinberg 2002). 
 

1.5 Λιποπρωτεΐνες Υψηλής Πυκνότητας (HDL) 
 

Οι HDL είναι οι μικρότερες (5-12 nm) και πυκνότερες (d=1,063-1,21 gr/ml) 

λιποπρωτεΐνες. Κύρια λειτουργία τους είναι η μεταφορά χοληστερόλης από τους 

περιφερειακούς ιστούς στο ήπαρ. Τα σφαιρικά σωματίδια της HDL (Εικ. 2) 

περιέχουν χοληστερόλη σε ποσοστό 20-25% και PL σε ποσοστό 30% των 
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ολικών τους λιπιδίων. Οι απολιποπρωτεΐνες αποτελούν περίπου το 50% της 

ολικής μάζας. Η κύρια απολιποπρωτεΐνη της HDL είναι η αποΑ-Ι, με δεύτερη 

σημαντικότερη την αποΑ-ΙΙ (Zannis et al 2005). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 2. Δομή της σφαιρικής ΗDL (Από Δροσάτος 2002). 
TG: Τριγλυκερίδια, CE: Εστέρες Χοληστερόλης, ΑΙ: ΑποΑ-Ι, ΑΙΙ: ΑποΑ-ΙΙ. 

 

Όπως περιγράφεται παρακάτω, η σφαιρική HDL προέρχεται από μια 

πρόδρομη μορφή HDL που αποτελείται από αποΑ-Ι, PL και χοληστερόλη και έχει 

δισκοειδές σχήμα (Εικ. 3). Δισκοειδή σωματίδια ανασυγκροτημένης HDL 

(reconstituted HDL, rHDL) μπορούν να σχηματιστούν επίσης σε δοκιμαστικό 

σωλήνα με ανάμειξη αποΑ-Ι, PL και χοληστερόλης (Matz and Jonas 1982). Τα 

δισκοειδή σωματίδια της HDL χαρακτηρίζονται από έλλειψη μη πολικού πυρήνα 

και διαμόρφωση των πολικών PL σε διπλοστοιβάδα (Havel and Kane 2001).  

Τα επίπεδα της HDL-χοληστερόλης είναι πολύ σημαντικά για την υγεία του 

καρδιαγγειακού συστήματος. Το Εθνικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των ΗΠΑ για 

τη Χοληστερόλη (NCEP, ATP III) στις οδηγίες που εξέδωσε το 2001, αναγνωρίζει 

τη χαμηλή HDL-χοληστερόλη (40 mg/dl) ως ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για 
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την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου (ΣΝ), ως παράγοντα του μεταβολικού 

συνδρόμου και ως στόχο θεραπευτικής παρέμβασης. Από την άλλη πλευρά, 

κάθε αύξηση στην HDL-χοληστερόλη κατά 1 mg/dl σχετίζεται με μείωση κατά 3-

6% στον κίνδυνο θανάτου από ΣΝ ή έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΕΜ) (Gordon et 

al 1989, Ashen and Blumenthal 2005, Brewer 2004).  

 

1.5.1 Μεταβολισμός των HDL 

Παρά το γεγονός ότι η χοληστερόλη είναι απαραίτητο συστατικό όλων των 

κυτταρικών μεμβρανών, σε μεγάλες ποσότητες είναι τοξική για τα κύτταρα. Η 

αντίστροφη μεταφορά χοληστερόλης (η μεταφορά χοληστερόλης από τα 

περιφερικά κύτταρα στο ήπαρ) είναι ένα πολύ σημαντικό μεταβολικό μονοπάτι 

για τη διατήρηση της ομοιόστασης του μεταβολισμού της χοληστερόλης (Rader 

2006), αφού τα κύτταρα δεν διαθέτουν τον απαραίτητο μηχανισμό για την 

αποδόμησή της σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό (Mahley et al 2006). Τη 

βασική θέση του μονοπατιού αυτού κατέχει ο ίδιος ο μεταβολισμός της HDL. 

 

 

 

Εικόνα 3. Μοντέλο δομής δισκοειδούς σωματιδίου ΗDL (Από Segrest et al 2000). 
 

Η βιογένεση της HDL συμβαίνει κυρίως στο ήπαρ μέσω ενός πολύπλοκου 

μονοπατιού. Αρχικά, η αποΑ-Ι εκκρίνεται κυρίως ελεύθερη λιπιδίων από το ήπαρ 

και αποκτά PL και χοληστερόλη μέσω αλληλεπιδράσεων της με τον μεταφορέα 
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λιπιδίων ABCA1 (ATP-binding cassette A1) (Zannis et al 2005) (Εικ. 4). Μέσω 

ενδιάμεσων βημάτων που δεν είναι απολύτως γνωστά ακόμα, η αποΑ-Ι αποκτά 

σταδιακά περισσότερα λιπίδια και σχηματίζει δισκοειδή σωματίδια. Η 

εστεροποίηση της FC που βρίσκεται στην επιφάνεια της HDL με τη μεταφορά 

ενός λιπαρού οξέος από τη λεκιθίνη ή τη φωσφατιδυλοχολίνη γίνεται μέσω της 

Ακυλοτρανσφεράσης της Λεκιθίνης-Χοληστερόλης (LCAT) (Zannis et al 2005). 

Αποτέλεσμα είναι η μεταφορά των παραγόμενων από αυτή την αντίδραση CE 

στον πυρήνα του HDL σωματιδίου και ο σχηματισμός σφαιρικών σωματιδίων 

HDL3 και HDL2 (Kontush and Chapman 2006). Επιπλέον χοληστερόλη μπορεί να 

μεταφερθεί στην HDL είτε μέσω του υποδοχέα της HDL SR-BI (Scavenger 

receptor, Class B, Type I) είτε μέσω του μεταφορέα χοληστερόλης ABCG1 (ATP-

binding cassette G1) (Zannis et al 2006). Επίσης, PL μπορούν να μεταφερθούν 

από την VLDL στην HDL μέσω της Πρωτεΐνης Μεταφοράς Φωσφολιπιδίων 

(PLTP) (Zannis et al 2006) (Εικ. 4). 

Ο καταβολισμός και η αναδόμηση (remodelling) της HDL γίνεται είτε με 

απευθείας μεταφορά της χοληστερόλης (ελεύθερης και εστεροποιημένης) στο 

ήπαρ μέσω του υποδοχέα SR-BΙ (Zannis et al 2006) είτε έμμεσα με τη 

μεσολάβηση της Πρωτεΐνης Μεταφοράς Εστέρων Χοληστερόλης (CETP) (Rader 

2006, Barter and Reye 2006). Η ανταλλαγή CE με TG μέσω της CETP ανάμεσα 

στις HDL και τις λιποπρωτεΐνες που περιέχουν αποB (VLDL, LDL) οδηγεί στη 

μεταφορά της χοληστερόλης πίσω στο ήπαρ μέσω του LDL-υποδοχέα. Από το 

ήπαρ η χοληστερόλη μπορεί να αποβληθεί από τον οργανισμό μέσω της χολής 

(Zannis et al 2006, Rader 2006, Barter and Reye 2006). Τα TG και PL 

απομακρύνονται από το σωματίδιο της HDL με υδρόλυση μέσω των ενζύμων HL 

και ενδοθηλιακή λιπάση (EL) (Zannis et al 2006) (Εικ. 4).   
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Εικόνα 4. Σχηματική απεικόνιση του μονοπατιού βιογένεσης και καταβολισμού της HDL. 
Οι αριθμοί 1 ως 11 αντιστοιχούν σε πρωτεΐνες-κλειδιά της μεμβράνης ή του πλάσματος 
οι οποίες φαίνεται να επηρεάζουν τα επίπεδα ή τη σύνθεση της HDL. (1) 
απολιποπρωτεΐνη Α-Ι, (2) μεταφορέας λιπιδίων ABCA1, (3) ένζυμο ακυλοτρανσφεράσης 
της Λεκιθίνης-Χοληστερόλης, (4) πρωτεΐνη μεταφοράς εστέρων χοληστερόλης, (5) 
ηπατική λιπάση, (6) ενδοθηλιακή λιπάση, (7) πρωτεΐνη μεταφοράς φωσφολιπιδίων, (8) 
λιποπρωτεϊνική λιπάση, (9) υποδοχέας SR-BI, (10) υποδοχέας της LDL και (11) 
μεταφορέας χοληστερόλης ABCG1. (Όπου PL: φωσφολιπίδια, FC: ελεύθερη 
χοληστερόλη, CE: εστέρες χοληστερόλης.) 
 

 Το κομμάτι της αντίστροφης μεταφοράς χοληστερόλης που σχετίζεται πιο 

άμεσα με την αθηροσκλήρωση είναι εκείνο που αφορά στο μακροφάγο (Cuchel 

and Rader 2006), αφού συσσώρευση χοληστερόλης σε αυτό οδηγεί στο 

σχηματισμό αφρώδους κυττάρου και αθηροσκληρωτικών αλλοιώσεων. Η έξοδος 

χοληστερόλης από το μακροφάγο (Εικ. 5) γίνεται με 4 διαφορετικούς τρόπους: α) 

με παθητική διάχυση, β) μέσω του SR-B1 προς δισκοειδή και σφαιρικά HDL 

σωματίδια, γ) μέσω του ABCG1 προς σφαιρικά HDL σωματίδια και δ) μέσω του 

ABCA1 προς μη λιπιδιωμένη ή ελάχιστα λιπιδιωμένη αποΑ-Ι. 
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Εξωκυττάριος Χώρος Κυτ. Μεμβράνη 

αποΑ-Ι φτωχή σε 
λιπίδια 

Διάχυση 

Δισκοειδής HDL 

Διάχυση 

HDL3 

Διάχυση 

HDL2 

 
Εικόνα 5. Σχηματική παράσταση των μηχανισμών εξόδου χοληστερόλης από ένα 
μακροφάγο (Τροποποιημένο από Barter and Rye 2006). 
 
1.5.2 Διαχωρισμός των HDL του πλάσματος  

Ο διαχωρισμός των σωματιδίων της HDL του πλάσματος γίνεται με τους 

ακόλουθους τρεις τρόπους (Zannis et al 2004):  

 

α) Διαχωρισμός με υπερφυγοκέντρηση και ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα 
πολυακριλαμιδίου 

 

Οι HDL, εξαιτίας της ύπαρξης διαφορών στη σχετική σύσταση των CE, 

διαχωρίζονται με υπερφυγοκέντρηση (Chung et al 1986) σε δύο πληθυσμούς 

διαφορετικής πυκνότητας HDL
3 

(1.125-1.210 g/ml) και HDL
2 

(1.063-1.125 g/ml). 

Έχουν μοριακά βάρη 200 και 400 kDa και μέση διάμετρο 8 και 10 nm, αντίστοιχα 

(Πίν. 2). Οι HDL
3 
και HDL

2 
δεν είναι δομικά ξεχωριστές οντότητες, αλλά 

περιέχουν διαφορετικού μεγέθους και σύστασης υποπληθυσμούς.  
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Πίνακας 2. Ποιοτική και ποσοτική σύσταση των HDL (Από Kotsovassilis and Bei 2003). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα σωματίδια HDL διαχωρίζονται στη συνέχεια, με βάση το μέγεθος τους, 

με ηλεκτροφόρηση διαβάθμισης σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου, υπό μη 

αποδιατακτικές συνθήκες (Chung et al 1986). Η HDL
2 
υποδιαιρείται σε δύο 

υποπληθησμούς: HDL
2a 

(8,8-9,7 nm, 1,1-1,125 gr/ml), και HDL
2b 

(9,7-12,9 nm, 

1,063-1,1 gr/ml). Με παρόμοιο τρόπο η HDL
3 

υποδιαιρείται σε τρεις 

υποπληθησμούς, HDL
3a 

(8,2-8,8 nm, 1,125-1,147 gr/ml), HDL
3b 

(7,8-8,2 nm, 

1,147-1,167 gr/ml) και HDL
3c 

(7,2-7,8 nm, 1,167-1,2 gr/ml).  

. 
β) Διαχωρισμός με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης και 
πολυακριλαμιδίου 

Η ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης (Davidson et al 1994) διαχωρίζει 

τις HDL με βάση το φορτίο τους. Αυτός ο διαχωρισμός διακρίνει 3 

υποπληθυσμούς HDL που ονομάζονται προ-β, α και προ-α, ανάλογα με την 

ηλεκτροφορητική τους κινητικότητα (πιο αργή, ίδια, πιο γρήγορη σε σχέση με την 

αλβουμίνη).  
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4

Εικόνα 6. (Α) Υποπληθυσμοί των HDL και (Β) σχηματική αναπαράστασή τους. Τα 
σωματίδια των HDL διαχωρίζονται με ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων υπό μη 
αποδιατακτικές συνθήκες (Τροποποιημένο από Asztalos and Schaefer 2003). 

 

Η ηλεκτροφόρηση διαβάθμισης σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου, υπό μη 

αποδιατακτικές συνθήκες (Nichols et al 1986, Asztalos and Schaefer 2003), 

διαχωρίζει τις προ-β HDL και α HDL, σε επιπλέον υποπληθυσμούς (Εικ. 6).  

Οι προ-β HDL διακρίνονται σε 3 κατηγορίες (Fielding and Fielding 1996): 

α) Η προ-β-1 HDL αποτελεί το 2-5% της HDL του πλάσματος, και συνήθως 

αποτελείται από μικρά σωματίδια, με μοριακή μάζα 60-75 kDa. Η αποΑ-Ι 

αποτελεί την μοναδική πρωτεΐνη των σωματιδίων αυτών, και η επί τοις % 

σύσταση τους σε λιπίδια ποικίλλει από 10-40%. β) Η προ-β-2 HDL αποτελεί το 2-

3% της ολικής μάζας της HDL του πλάσματος και όπως και η προ-β-1 HDL 

περιέχει μόνο αποΑ-Ι, ως πρωτεϊνικό συστατικό. Τα σωματίδια αυτά είναι μεγάλα 

σε μέγεθος (325 kDa) και αποτελούν το καλύτερο υπόστρωμα για τη δράση της 

LCAT. γ) Τέλος, έχει ταυτοποιηθεί και μια μορφή προ-β-3 HDL, η οποία είναι 

πιθανό να αποτελεί σύμπλοκο μεταξύ της προ-β-2 HDL και του ενζύμου LCAT.  
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Επίσης έχει ταυτοποιηθεί και ένας υποπληθυσμός HDL, που 

χαρακτηρίζεται από γ-ηλεκτροφορητική κινητικότητα και περιέχει μόνο αποΕ 

(Huang et al 1994, Huang et al 1997). Η γ HDL έχει βρεθεί στο πλάσμα αποΑ-Ι-/- 

μυών (Huang et al 1994, Huang et al 1997). Τα σωματίδια της γ HDL αποτελούν 

πολύ αποτελεσματικούς δέκτες κυτταρικής χοληστερόλης (Huang et al 1994, 

Huang et al 1997).  

Η πλειονότητα της HDL στο πλάσμα συνίσταται από σωματίδια που έχουν 

α-ηλεκτροφορητική κινητικότητα (Fielding and Fielding 1986) και διακρίνονται σε 

α-1, α-2, α-3 και α-4 (Schaefer and Asztalos 2006). Δίπλα ακριβώς στα 

σωματίδια α-ηλεκτροφορητικής κινητικότητας τρέχουν τα δισκοειδή προ-α 

σωματίδια που περιέχουν μόνο αποΑ-Ι (Schaefer and Asztalos 2006).  

 

γ) Διαχωρισμός με χρήση χρωματογραφίας ανοσοσυγγένειας  
H χρωματογραφία ανοσοσυγγένειας (Cheung and Albers 1984, Dashti et 

al 1989) διαχωρίζει την HDL σε υποπληθυσμούς που έχουν διαφορετική 

σύσταση σε απολιποπρωτεΐνες. Τα σωματίδια που απομονώνονται συχνότερα 

είναι τα Lp(AI), τα οποία περιέχουν μόνο αποΑ-Ι (11-45% της ολικής HDL), και τα 

Lp(AI-ΑΙΙ), τα οποία περιέχουν αποΑ-Ι και αποΑ-ΙΙ. Στο πλάσμα φυσιολογικών 

ατόμων, τα σωματίδια Lp(AI) και Lp(AI-ΑΙΙ) περιέχουν περίπου το 25% και 65% 

της ολικής αποΑ-Ι του πλάσματος αντίστοιχα. Η διαφορά των δύο ειδών 

σωματιδίων είναι ότι τα Lp(AI) περιέχουν σε μεγαλύτερες ποσότητες LCAT, αποJ 

και CETP, συγκριτικά με τα Lp(AI-ΑΙΙ). Η πλειονότητα των σωματιδίων Lp(AI) έχει 

την ίδια πυκνότητα με HDL
2
, ενώ η πλειονότητα των σωματιδίων Lp(AI-ΑΙΙ) 

επιπλέει στην πυκνότητα της HDL
3
.  

 
1.5.3 Αντιφλεγμονώδης και αντιοξειδωτικός ρόλος των HDL 
 

Εκτός του ρόλου της στη θεωρούμενη αντίστροφη μεταφορά 

χοληστερόλης, η HDL φαίνεται να παίζει και ρόλο ρυθμιστή σε συνθήκες 

φλεγμονής. Είναι γνωστό ότι η οξειδωμένη χοληστερόλη και τα προϊόντα της είναι 
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σημαντικά για την οξείδωση της LDL, η οποία προκαλεί βλάβες στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα. Έχει προταθεί ότι η HDL εμποδίζει την οξείδωση της LDL που προκαλεί 

κυτταροτοξικότητα (Hessler et al. 1979). Η οξείδωση των PL της LDL σχηματίζει 

μια σειρά οξειδωμένων λιπιδίων που μπορούν να οδηγήσουν στην αθηρογένεση 

(Berliner and Watson 2005). Τα αφρώδη κύτταρα είναι από τα κύρια 

χαρακτηριστικά των ασταθών αθηρωματικών πλακών που είναι πιθανό να 

υποστούν ρήξη και να προκαλέσουν θρόμβωση. Σημαντικό ρόλο στην 

συσσώρευση χοληστερόλης από την LDL έχουν τα μακροφάγα του αρτηριακού 

τοιχώματος, ενώ σημαντικό ρόλο στην απομάκρυνση της περίσσειας 

χοληστερόλης από τα μακροφάγα παίζει η αποΑ-Ι και η HDL (Zhang et al. 2003). 

Η έλλειψη αποΑ-Ι σε μύες συνδέθηκε με τη μειωμένη αντίστροφη μεταφορά 

χοληστερόλης από τα μακροφάγα στο ήπαρ αλλά και με μειωμένη αντι-

φλεγμονώδη δραστικότητα της HDL (Moore et al. 2005). Οι Navab και 

συνεργάτες έδειξαν ότι μύες ανθεκτικοί στην ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης, είχαν 

αντιφλεγμονώδη HDL, δηλαδή HDL που εμποδίζει την οξείδωση της LDL και την 

ικανότητά της να επάγει χυμειοτακτικά τα μονοκύτταρα. Σε αντίθεση, μύες που 

ήταν επιρρεπείς στην ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης είχαν προ-φλεγμονώδη HDL, 

δηλαδή HDL που ενισχύει την οξείδωση της LDL και την επαγωγή των 

μονοκυττάρων, χυμειοτακτικά, όπως για παράδειγμα μέσω της χυμειοτακτικής 

πρωτεΐνης των μονοκυττάρων (monocyte chemotactic protein-1, MCP-1) (Navab 

et al. 2005). Η ιδιότητα της HDL να επάγει χυμειοτακτικά τα μονοκύτταρα, 

συσχετίστηκε αντιστρόφως ανάλογα με την ικανότητα της ΗDL να επάγει την 

αντίστροφη μεταφορά χοληστερόλης από τα μακροφάγα στο ήπαρ (Navab et al. 

2005). Οι παρατηρήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι η HDL παίζει σημαντικό ρόλο 

στην καταστολή της φλεγμονής που προκαλεί η LDL.  

Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ενζύμων με αντιοξειδωτικές ιδιότητες τα 

οποία σχετίζονται με την HDL (Navab et al. 2001), όπως η παραοξονάση 1 

(paraoxonase 1, PON 1), η ακετυλοϋδρολάση του παράγοντα ενεργοποίησης 

των αιμοπεταλίων (platelet-activating factor acetylhydrolase, PAF-AΗ) και η 

υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (glutathione peroxidase). Αυτά τα ένζυμα έχουν 

την ιδιότητα να εμποδίζουν το σχηματισμό των οξειδωμένων PL που μπορούν να 
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επάγουν φλεγμονή (Berliner and Watson 2005). Είναι σημαντικό ότι πολύ 

πρόσφατα, η χρήση ευαίσθητων αναλυτικών μεθόδων έδειξε ότι στην HDL 

υπάρχουν περισσότερες πρωτεΐνες με αντιφλεγμονώδεις/ανοσολογικές 

λειτουργίες (23 από τις 48 συνολικά) παρά πρωτεΐνες που σχετίζονται με τον 

μεταβολισμό και την μεταφορά λιπιδίων (22 από τις 48) (Vaisar et al. 2007). Tα 

ένζυμα αυτά ρυθμίζονται αρνητικά από τα οξειδωμένα PL (Bielicki and Forte 

1999; Forte et al. 2002).  

 

 
 

Εικόνα 7. Κατά τη διάρκεια αντίδρασης οξείας φάσης η λιπιδιακή και πρωτεϊνική 
σύσταση της HDL αλλάζει (Από Rohrer et al 2004). 
Όπου SAA: αμυλοειδές Α, A-I: απολιποπρωτεΐνη A-I, A-II: απολιποπρωτεΐνη A-II, A-J: 
απολιποπρωτεΐνη A-J, sPLA2: εκκρινόμενη φωσφολιπάση A2, PON 1: παραοξονάση 1,  
PAF–AH: ακετυλοϋδρολάση του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων, CETP:  
πρωτεΐνη μεταφοράς εστέρων χοληστερόλης, LCAT: ακυλοτρανσφεράση της λεκιθίνης-
χοληστερόλης, PLTP: πρωτεΐνη μεταφοράς φωσφολιπιδίων. 

 

Έχει προταθεί ότι υπό συνθήκες οξείας απόκρισης σε φλεγμονή (acute 

phase response) η HDL γίνεται προ-φλεγμονώδης (Van Lenten et al. 1995). Αυτό 

συμβαίνει διότι το αμυλοειδές Α (SAA), η απολιποπρωτεΐνη J και η εκκρινόμενη 
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φωσφολιπάση A2 (sPLA2) αυξάνουν στον ορό και ενσωματώνοται στην HDL 

(Εικ. 7). Από την άλλη πλευρά, η αποΑ-Ι, η PON1, η PAF–AH, η CETP, η LCAT 

και η PLTP μειώνονται στο κλάσμα των HDL (Εικ. 7). Παρατηρείται ακόμα 

αλλαγή στη λιπιδιακή σύσταση της HDL με σημαντική μείωση των PL, μείωση 

των CE, και αύξηση των TG, των FFA και της FC (Rohrer et al 2004). 
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2. ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΣΤΕΡΩΝ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ (CETP) 
 

Η Πρωτεΐνη Μεταφοράς Εστέρων Χοληστερόλης (Cholesteryl Ester 

Transfer Protein, CETP) είναι μία υδρόφοβη γλυκοπρωτεΐνη μοριακού βάρους 74 

kDa (Tall 1993). Στο πλάσμα εμφανίζει δραστικότητα μεταφοράς CE, TG, PL και 

εστέρων ρετινοειδούς (retinyl ester, RE) (Tall 1993). Διευκολύνει την ανταλλαγή 

και μεταφορά ουδέτερων λιπιδίων, κυρίως CE και TG, ανάμεσα στις διάφορες 

λιποπρωτεΐνες, και PL σε μικρότερο βαθμό. Η CETP είναι υπεύθυνη για όλη τη 

μεταφορά CE και TG (Le Goff et al 2004). Επειδή τα περισσότερα TG του 

πλάσματος προέρχονται από τις VLDL και οι περισσότεροι CE σχηματίζονται σε 

σωματίδια HDL στην αντίδραση που καταλύεται από την LCAT, η δραστικότητα 

της CETP οδηγεί σε καθαρή μεταφορά TG από VLDL στις LDL και HDL, και CE 

από τις HDL στις VLDL και LDL (Barter and Kastelein 2006) (Εικ. 8). 

 Το ανθρώπινο CETP γονίδιο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 16 και περιέχει 

16 εξόνια και 15 ιντρόνια (Agellon et al 1990, Drayna et al 1987). Το mRNA της 

CETP κωδικοποιεί μία προ-πρωτεΐνη 493 αμινοξέων, που περιέχει ένα 

προπεπτίδιο 17 αμινοξέων, το οποίο αφαιρείται με αποτέλεσμα η ώριμη CETP 

του πλάσματος να περιέχει 476 αμινοξέα (Drayna et al 1987). Στους ανθρώπους 

η CETP εκφράζεται κυρίως στο ήπαρ και στο λιπώδη ιστό (Drayna et al 1987). 

Σε μικρότερα επίπεδα συντίθεται ακόμη στα μακροφάγα, στο λεπτό έντερο, στον 

σπλήνα και στα επινεφρίδια (Drayna et al 1987, Tollefson et al 1985). Η CETP 

παράγεται επίσης από τα λεία μυικά κύτταρα του μέσου χιτώνα των αρτηριών 

(Ishikawa et al 2001). Σε αθηροσκληρωτικές αλλοιώσεις η CETP συντίθεται από 

μακροφάγα και λεία μυικά κύτταρα που έχουν μεταναστεύσει από το μέσο χιτώνα 

και ανιχνεύεται ακόμη σε αφρώδη κύτταρα σε αθηροσκληρωτικές πλάκες 

(Ishikawa et al 2001). Τέλος, ο ανθρώπινος εγκέφαλος παράγει μικρά ποσά 

CETP (Chouinard et al 1998). 

Η CETP του πλάσματος βρίσκεται συνδεδεμένη με σωματίδια VLDL (1%), 

LDL (24%) και HDL (74%) (Nishida et al 1993). Μόνο το 1% της CETP βρίσκεται 

σε ελεύθερη μορφή (Nishida et al 1993). Σε ό,τι αφορά στους διάφορους 

υποπληθυσμούς HDL, η CETP είναι κυρίως συνδεδεμένη με σωματίδια HDL που 
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περιέχουν μόνο αποA-I και με προ-β HDL (Moulin et al 1994). Ένα μικρότερο 

μόνο ποσοστό της είναι συνδεδεμένο με σωματίδια HDL που περιέχουν τόσο 

αποA-I όσο και αποA-II (Moulin et al 1994). Σε άτομα με φυσιολογικά επίπεδα 

λιπιδίων η συγκέντρωση της CETP στο πλάσμα κυμαίνεται από 1 ως 3 μg/ml 

(Marcel et al 1990). Σε ανθρώπους που πάσχουν όμως από διάφορες 

δυσλιπιδαιμίες (υπερχοληστερολαιμία, συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία, 

δυσβηταλιποπρωτεϊναιμία, σοβαρή χυλομικροναιμία, νεφρωτικό σύνδρομο) η 

συγκέντρωση και/ή δραστικότητα της CETP αυξάνεται (de Grooth et al 2004). Το 

κάπνισμα αυξάνει επίσης τη δραστικότητα της CETP (Dullaart et al 1994, 

Freeman et al 1993). Από την άλλη πλευρά, η κατάχρηση αλκοόλ και η φυσική 

άσκηση σχετίζονται με ελαττωμένα επίπεδα συγκέντρωσης CETP (Hannuksela 

et al 1992, Savolainen et al 1990, Seip et al 1993). Επομένως, η CETP του 

πλάσματος επηρεάζεται από μία σειρά μεταβολικών και υγιεινοδιαιτητικών 

παραγόντων (de Grooth et al 2004).  

 
Εικόνα 8.  Η CETP μεταφέρει CE και TG ανάμεσα στις HDL, LDL και στις λιποπρωτεΐνες 
που είναι πλούσιες σε TG (TRL: CM και VLDL) (Από Borggreve 2003). 
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Πρόσφατα η κρυσταλλική δομή της CETP αναλύθηκε στα 2.2-Å (Qiu et al 

2007). Το πιο ασυνήθιστο δομικό χαρακτηριστικό της CETP είναι ένα μακρύ (60 

Å), συνεχόμενο τούνελ μεγάλου όγκου (2,560 Å3). Η εκφραζόμενη πρωτεΐνη 

περιείχε προσδεδεμένα λιπίδια (CE και PL) που είναι οι φυσικοί προσδέτες της. 

Δύο μόρια CE είναι τοποθετημένα στο μέσο του τούνελ το οποίο περιβάλλεται 

από υδρόφοβα αμινοξέα. Τα δύο μικρά ανοίγματα που αποτελούν την είσοδο και 

την έξοδο του τούνελ καλύπτονται από PL. Τα PL έχουν τις ακυλο-αλυσίδες τους 

θαμένες μέσα στο υδρόφοβο τούνελ, ενώ οι υδρόφιλες ουρές τους βρίσκονται σε 

επαφή με την εξωτερική υδάτινη επιφάνεια. Η πρωτεΐνη έχει σχήμα δίκην 

«boomerang» και μία πτύχωση που αποτελείται από δύο κυλίνδρους 

συνδεδεμένους με μία β-πτυχωτή επιφάνεια (Qiu et al 2007). Η ανάλυση της 

δομής επιτρέπει τη δημιουργία ενός μοντέλου του μοριακού μηχανισμού της 

μεταφοράς λιπιδίων από τη CETP (Hamilton and Deckelbaum 2007) (Εικ. 9). 

Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις των υδρόφιλων κεφαλών των PL που είναι 

συνδεδεμένα στη CETP με συστατικά της επιφάνειας του HDL σωματιδίου, 

πιθανότατα πλευρικές αλυσίδες αμινοξέων, ξεκινούν τη μεταφορά των PL στην 

HDL. Καθώς οι ακυλο-αλυσίδες των PL εξέρχονται από το υδρόφοβο τούνελ της 

CETP, οι CE ή τα TG που είναι προσδεδεμένα στη CETP πιθανότατα γεμίζουν 

αυτό το χώρο, πρωτού προλάβει να εισέλθει νερό το οποίο θα δημιουργούσε 

ενεργειακό φραγμό για τη μεταφορά τους στην HDL. Καθώς τα λιπίδια εξέρχονται 

από τη CETP, αντικαθίστανται από άλλα λιπίδια τα οποία προέρχονται από την 

HDL, που εισέρχονται πιθανότατα από το άλλο άνοιγμα του τούνελ (Εικ. 9). 

Ίσως με την ανακάλυψη της δομής της CETP να μπορέσουν να εξαχθούν 

πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο της στην αθηροσκλήρωση. Μέχρι 

σήμερα πάντως μελέτες τόσο σε μοντέλα ζώων όσο και σε ανθρώπους με 

φυσικές μεταλλάξεις του γονιδίου της CETP (μερική ή σχεδόν πλήρης έλλειψη 

της) έχουν οδηγήσει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα, με άλλες από αυτές να 

υποστηρίζουν την αντιαθηρογόνο δράση της και άλλες την προαθηρογόνο 

(Dullaart et al 2007).  
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Επιφανειακή 
στοιβάδα 

CETP προσδεδε- 
μένη σε TGL 

 

Υδρόφοβο τούνελ της CETP 

Υδρόφοβο τούνελ της CETP 

CETP 
πλάσματος  

CETP προσδεδε- 
μένη σε HDL 

 
Εικόνα 9.  Υποθετικό σχήμα μεταφοράς CE και TG ανάμεσα στις HDL και τις TGL. 
Μέση: η CETP στο πλάσμα. Πάνω: Η CETP προσδένεται σε TGL, μεταφέροντας PL 
μέσα στη λιποπρωτεΐνη σε ανταλλαγή με TG που παίρνει από τη λιποπρωτεΐνη και τα 
μεταφέρει στο υδρόφοβο τούνελ της CETP. Κάτω: Η CETP προσδένεται σε HDL, 
μεταφέροντας PL μέσα στη λιποπρωτεΐνη σε ανταλλαγή με CE που παίρνει από τη 
λιποπρωτεΐνη και τους μεταφέρει στο υδρόφοβο τούνελ της CETP (Τροποποιημένο από 
Hamilton and Deckelbaum 2007). 
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3. ΑΚΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΙΘΙΝΗΣ-ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ     
(LCAT) 
 

Η LCAT αποτελεί βασικό ένζυμο για το μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών, 

γιατί είναι υπεύθυνη για την σύνθεση της πλειονότητας των CE του πλάσματος 

(Glomset 1962, Jonas 1987). Έχοντας ως ενεργοποιητή της την αποΑ-Ι (Fielding 

et al 1972) καταλύει την εστεροποίηση των μορίων της χοληστερόλης της HDL 

και της LDL (Εικ. 10) και αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για την ωρίμανση των 

δισκοειδών σωματιδίων της HDL σε σφαιρικά σωματίδια (Εικ. 11).  

 
 
 
 
 
 
 

LCAT 

Φωσφατιδυλοχολίνη Χοληστερόλη  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εστέρας Χοληστερόλης 
 
Eικόνα 10. Χημική αντίδραση που καταλύεται από το ένζυμο LCAT. Η 2-ακυλ-ομάδα της 
φωσφατιδυλοχολίνης ή της φωσφατιδυλο-αιθανολαμίνης μεταφέρεται στην ελεύθερη 
υδροξυλομάδα της χοληστερόλης και δημιουργείται εστέρας χοληστερόλης (ο οποίος 
κατακρατείται στην HDL) και λυσοφωσφατιδυλοχολίνη ή λυσοφωσφατιδυλο-
αιθανολαμίνη.  

Λυσοφωσφατιδυλοχολίνη 

 
Το γονίδιο LCAT του ανθρώπου έχει χαρτογραφηθεί στο χρωμόσωμα 16 

(περιοχή 16q 22) (McLean et al. 1986a). Έχει μέγεθος 4,5 kb και δίνει αντίγραφο 

mRNA μεγέθους 1,5 kb (McLean et al. 1986b). Συντίθεται κυρίως στο ήπαρ και 

σε πολύ μικρότερα ποσά στον εγκέφαλο ανθρώπων, αρουραίων και μυών (Hoeg 

et al 1996, Albers et al 1992). Η συγκέντρωση της LCAT στο πλάσμα είναι 

περίπου 6 mg/lt σε ενήλικες ανθρώπους και μεταβάλλεται πολύ λίγο με την 

ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ (Albers et al 1982). Η 
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ώριμη πρωτεΐνη αποτελείται από 416 αμινοξέα και η μοριακή της μάζα είναι 49 

kDa (Yang et al 1987). Το πρωτογενές προϊόν της μετάφρασης του LCAT 

περιέχει μια υδρόφοβη αλληλουχία πεπτιδίου σήματος, μήκους 24 αμινοξέων 

που απομακρύνεται από την πεπτιδάση σήματος στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Η 

πρωτεΐνη περιέχει 6 υπολείμματα κυστεΐνης (Yang et al 1987). Οι Cys31 και 

Cys184 είναι ελεύθερες, ενώ οι άλλες 4 κυστεΐνες σχηματίζουν ανά 2 

δισουλφιδικές γέφυρες (Cys50-Cys74 και Cys313-Cys356). Η LCAT περιέχει 4 θέσεις 

Ν-γλυκοσυλίωσης (Asn20, Asn84, Asn272  και Asn384) και 2 Ο-γλυκοσυλίωσης 

(Thr407 και Ser409). Είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω των πολλών αυτών 

υδρογονανθράκων η μάζα της αυξάνεται κατά 20% στα 60 kDa.  

 
Eικόνα 11. Σχηματική παρουσίαση μετατροπής ενός δισκοειδούς σωματιδίου HDL σε 
σφαιρικό. Η εστεροποίηση της ελεύθερης χοληστερόλης από το ένζυμο LCAT παρέχει 
στο δισκοειδές σωματίδιο HDL ένα πυρήνα μη πολικών εστέρων χοληστερόλης (Από 
Λιαδάκη 2000). 
 

Έχει προταθεί ένα μοριακό μοντέλο για την τριτοταγή δομή της LCAT του 

ανθρώπου, με βάση τη δομική ομολογία της με μέλη της οικογένειας των 

λιπασών που έχουν δομή α/β υδρολάσης (Peelman et al 1998). Η κεντρική 

περιοχή του ενζύμου LCAT αποτελείται από 7 β-πτυχωτές επιφάνειες, με 4 α-

έλικες και βρόχους (loops) που συνδέουν τις β-δομές (Εικ. 12). Οι έλικες 3/4 και 
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5/6 είναι κοντά στο ενεργό κέντρο του ενζύμου. Η καταλυτική τριάδα 

περιλαμβάνει τα αμινοξέα Ser181, Asp345 και His377. Τα αμινοξέα Phe103 και Leu182 

συμμετέχουν και αυτά στο σχηματισμό του ενεργού κέντρου. Η αλληλεπίδραση 

του ενζύμου LCAT με τα λιποπρωτεϊνικά του υποστρώματα πιθανώς 

χρησιμοποιεί μια επιφανειακή περιοχή αναγνώρισης. Οι Peelman και συνεργάτες 

(1999) βασιζόμενοι στην ομολογία της LCAT με τις λιπάσες, και στη χρήση 

μεταλλαγμένων της μορφών, ταυτοποίησαν την περιοχή της LCAT μεταξύ των 

αμινοξέων 50-74 ως την επιφανειακή περιοχή αναγνώρισης (LCAT lid). 

  

 

His377 

Asp345 

Ser181 

Eικόνα 12. Η κεντρική περιοχή του ενζύμου LCAT. Οι τελείες παριστάνουν τα αμινοξέα 
της καταλυτικής τριάδας, ενώ τα αστέρια τα αμινοξέα Phe103 και Leu182 (Από Jonas 
2000). 
 
 

Το ένζυμο LCAT είναι ενεργό στην επιφάνεια των HDL και LDL, και οι 

ενεργότητες αυτές καλούνται α και β αντίστοιχα (Jonas 1998). Η α ενεργότητα 

της LCAT στην HDL απαιτεί την παρουσία των απολιποπρωτεϊνών Α-Ι και A-IV, 

που δρουν ως ενεργοποιητές, ενώ οι πρωτεΐνες αυτές δεν απαιτούνται για την β-

ενεργότητα του ενζύμου. Στο γονίδιο της LCAT ανακαλύφθηκαν διάφορες 

μεταλλάξεις (Peelman et al 2000, von Eckardstein 2006). Οι πιο σοβαρές 

μεταλλάξεις προκαλούν οικογενή έλλειψη LCAT (familial LCAT deficiency-FLD), 

η οποία χαρακτηρίζεται από πρακτικά πλήρη έλλειψη ενζυματικής δράσης του 

ενζύμου LCAT στο πλάσμα. Οι CE στις λιποπρωτεΐνες είναι δραματικά 

ελαττωμένοι, το λιποπρωτεϊνικό προφίλ διαταραγμένο και τα ερυθρά αιμοσφαίρια 
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έχουν ανώμαλη μορφή. Κλινικά οι ασθενείς με FLD εμφανίζουν θόλωμα του 

κερατοειδούς χιτώνα, αναιμία, πρωτεϊνουρία και νεφρική νόσο. Πιο ήπιες 

γενετικές ανωμαλίες προκαλούν την ασθένεια μάτι ψαριού (fish-eye disease-

FED) και διατηρούν την β-ενεργότητα του ενζύμου LCAT στην LDL. Οι ασθενείς 

με FED κλινικά εμφανίζουν μόνο θόλωμα του κερατοειδούς χιτώνα και 

υπολιποπρωτεϊναιμία. Οι μεταλλάξεις του ενζύμου LCAT που προκαλούν FLD ή 

FED απαντώνται σε διαφορετικές περιοχές στην τρισδιάστατη δομή του ενζύμου 

(Jonas 2000). Οι περισσότερες μεταλλάξεις που προκαλούν FLD είναι 

συγκεντρωμένες κοντά στην καταλυτική τριάδα, ή επηρεάζουν συντηρημένες 

δομικές περιοχές του ενζύμου. Αντίθετα, οι περισσότερες μεταλλάξεις που 

προκαλούν FED απαντώνται στην εξωτερική υδρόφιλη επιφάνεια των ελίκων 

ανάμεσα στα αμινοξέα 143-187. Αυτές οι μεταλλάξεις επηρεάζουν σε μικρότερο 

βαθμό την συνολική δομή του ενζύμου, αλλά είναι πιθανό ότι παρεμποδίζουν την 

αλληλεπίδραση του ενζύμου με την αποΑ-Ι.  

Τα δεδομένα από μελέτες σε μοντέλα ζώων σχετικά με το ρόλο της LCAT 

στην αθηροσκλήρωση έχουν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Μελέτες 

υπερέκφρασης της LCAT σε κουνέλια είχαν ως αποτέλεσμα αύξηση των 

επιπέδων της HDL-χοληστερόλης (Hoeg et al 1996a) και μείωση της 

αθηροσκλήρωσης (Hoeg et al 1996b). Η υπερέκφραση της LCAT σε μύες 

αυξάνει τα επίπεδα της HDL-χοληστερόλης (Vaisman et al 1995, Francone et al 

1995, Mehlum et al 1995), αλλά το τελικό της αποτέλεσμα στην αθηροσκλήρωση 

είναι αμφισβητήσιμο, καθώς η αθηροσκλήρωση είτε μένει ανεπηρέαστη (Mehlum 

et al 1997) είτε αυξάνει (Berard et al 1997). Αυτή η αναντιστοιχία μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι μύες δεν έχουν CETP, καθώς η αθηροσκλήρωση 

μειώνεται σε μύες στους οποίους η CETP εκφράζεται παράλληλα με την LCAT 

(Foger et al 1999). Μύες με πλήρη έλλειψη της LCAT (LCAT-KO) παρουσιάζουν 

είτε αυξημένη (Furbee et al 2002) είτε ελαττωμένη (Lambert et al 2001) 

αθηροσκλήρωση. Και αυτή η αναντιστοιχία δεν έχει εξηγηθεί ικανοποιητικά. 

Δεδομένα για τους ανθρώπους δεν υπάρχουν πολλά μια και τα σύνδρομα 

έλλειψης της LCAT είναι σπάνια. Παρόλα αυτά μια μελέτη σε ετερόζυγα άτομα 

για μεταλλάξεις του γονιδίου της LCAT έδειξε αυξημένο πάχος του έσω προς το 
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μέσο χιτώνα στις καρωτίδες ετεροζυγοτών σε σχέση με μάρτυρες, μέλη των 

οικογενειών που εξετάσθηκαν (Hovingh et al 2005), υπονοώντας ότι μία μείωση 

στη δραστικότητα της LCAT μπορεί να είναι προαθηρογόνος. Παρά το γεγονός 

ότι η LCAT είναι απαραίτητη για το μεταβολισμό της HDL, περισσότερες μελέτες 

απαιτούνται για να καθοριστεί το αποτέλεσμα της δραστικότητάς της στην 

αθηροσκλήρωση σε ανθρώπους και μοντέλα ζώων. 
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4. ΠΑΡΑΟΞΟΝΑΣΗ 1 (PON1) 
 

Η PON1 ανήκει σε μία οικογένεια πρωτεϊνών που ονομάζονται 

παραοξονάσες και περιλαμβάνει τρεις πρωτεΐνες (PON1, PON2 και PON3). Τα 

γονίδια που τις κωδικοποιούν βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο στο μακρύ 

σκέλος του χρωμοσώματος 7 (Primo-Parmo et al 1996). Τα τρία γονίδια είναι 

κατά 70% όμοια σε νουκλεοτιδικό επίπεδο και οι τρεις πρωτεΐνες έχουν 

αλληλουχία αμινοξέων όμοια κατά 65%. Στους ανθρώπους η έκφραση της PON1 

περιορίζεται στο ήπαρ. Η PON3 εκφράζεται κυρίως στο ήπαρ αλλά και στους 

νεφρούς (Reddy et al 2001). Η PON2, από την άλλη πλευρά, εκφράζεται σε 

πολλούς ιστούς (καρδιά, νεφροί, ήπαρ, πνεύμονες, πλακούντας, γαστρεντερικός 

σωλήνας, σπλήνας, στόμαχος, όρχεις) (Primo-Parmo et al 1996, Ng et al 2001). 

Η PON2 είναι επίσης η μόνη που ανιχνεύεται σε αγγειακά κύτταρα (ενδοθηλιακά, 

λεία μυικά και μακροφάγα) (Ng et al 2001). 

Η PON1 στον ορό σχετίζεται κυρίως με τις HDL και μάλιστα η HDL 

προκαλεί την έκκριση της PON1 από το ήπαρ και σταθεροποιεί την εκκρινόμενη 

πρωτεΐνη (Sorenson et al 1999, James and Deakin 2004). Η PON1 μπορεί να 

σχετίζεται ακόμη με τα CM και τις VLDL αλλά όχι με τις LDL (Fuhrman et al 2005, 

Deakin et al 2005). Η PON3 σχετίζεται και αυτή με τις HDL, ενώ για την PON2 

δεν παρατηρείται τέτοιος συσχετισμός (Ng et al 2001, Draganov et al 2000).  

Η PON1 είναι μία ασβεστιο-εξαρτώμενη εστεράση που αποτελείται από 

354 αμινοξέα και έχει μοριακή μάζα 45 kDa περίπου (Furlong et al 1989, Hassett 

et 1991) . Σε ό,τι αφορά στη δομή της, η PON1 είναι ένας β-έλικας έξι πτερυγίων 

(six-bladed β-propeller) και κάθε πτερύγιο αποτελείται από 4 β-δομές (Harel et al 

2004) (Εικ. 13). Αυτό το «velcro» κλείσιμο που είναι χαρακτηριστικό για τέτοιου 

είδους δομές (Jawad and Paoli 2002) ενισχύεται από μία δισουλφιδική γέφυρα 

ανάμεσα στην Cys42 και στην Cys353. Δύο ιόντα ασβεστίου που απέχουν 7,4 Å 

βρίσκονται στο κεντρικό τούνελ του β-έλικα, το ένα (Ca1) στην κορυφή του και το 

άλλο (Ca2) στον πυθμένα του (Εικ. 13). Το Ca2 είναι πιθανότατα το δομικό 

ασβέστιο, ενώ το Ca1 είναι το καταλυτικό ασβέστιο (Jawad and Paoli 2002). Το 

Ca1 φαίνεται ότι αλληλεπιδράει με πέντε αμινοξέα που βρίσκονται σε απόσταση 
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2,2-2,5 Å (Asn224, Asn270, Asn168, Asp269 and Glu53). Δύο άλλοι πιθανοί συνδέτες 

είναι ένα μόριο νερού και ένα από τα οξυγόνα ενός φωσφορικού ιόντος (Harel et 

al 2004).  

 

 
 
Eικόνα 13. Δομή της PON1. a) Άποψη του β-έλικα έξι πτερυγίων (six-bladed β-propeller) 
από πάνω. Η κορυφή του έλικα είναι η πλευρά που φέρει τους βρόχους που συνδέουν 
την εξωτερική β-πτυχή του κάθε πτερυγίου (πτυχή D) με την εσωτερική πτυχή (A) κάθε 
επόμενου πτερυγίου (Scharff et al 2001). Φαίνονται τα N και C αμινοτελικά άκρα και τα 
δύο άτομα ασβεστίου στο κεντρικό τούνελ του έλικα (Ca1, πράσινο και Ca2, κόκκινο). b) 
Πλευρική άποψη που περιλαμβάνει τις τρεις έλικες στην κορυφή του έλικα (H1–H3). Τα 
N-αμινοτελικά αμινοξέα 1-15 καθώς και ένας επιφανειακός βρόχος που συνδέει τις β-
δομές 1B και 1C (αμινοξέα 72–79) δεν φαίνονται στη δομή της πρωτεΐνης (Από Harel et 
al 2004). 
 

Στον πυθμένα του ενεργού κέντρου βρίσκεται το Ca1 και το φωσφορικό 

ιόν (Εικ. 14). Ένα από τα άτομα οξυγόνου του φωσφορικού ιόντος βρίσκεται σε 

απόσταση μόνο 2,2 Å από το Ca1. Δίπλα ακριβώς στα δύο αυτά ιόντα βρίσκεται 

μία δυάδα His-His (Εικ. 14, 15). Πιθανολογείται ότι η His115 δρά ως βάση η οποία 

αποπρωτονιώνει ένα μόριο νερού και δημιουργει ιόν υδροξειδίου, ενώ η His134 

λειτουργεί σε ένα μηχανισμό μεταφοράς πρωτονίων για να αυξήσει τη 

βασικότητα της His115 (Harel et al 2004). 
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Eικόνα 14. Το ενεργό κέντρο της PON1 όπως φαίνεται από πάνω από τον β-έλικα. 
Φαίνεται το κεντρικό τούνελ με τα δύο άτομα ασβεστίου, το φωσφορικό ιόν και η 
πιθανολογούμενη καταλυτική δυάδα His-His (Από Harel et al 2004). 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ οι περισσότεροι β-έλικες έχουν ανοιχτά 

καταλυτικά κέντρα, το ενεργό κέντρο της PON1 καλύπτεται από τις έλικες H2 και 

H3 και τους βρόχους που τις συνδέουν στην κυρίως πρωτεΐνη. Φαίνεται ότι το 

κάλυμμα αυτό είναι σημαντικό τόσο για τη λειτουργία της PON1 όσο και για τη 

σύνδεσή της στην HDL (Harel et al 2004). 

Η PON1 είναι μία γλυκοζυλιωμένη πρωτεΐνη (Draganov et al 2004). Η 

γλυκοζυλίωση δεν είναι απαραίτητη για τις υδρολυτικές δραστικότητες των 

παραοξονασών (Aharoni et al 2004, Josse et al 1999) αλλά μπορεί να είναι 

απαραίτητη για την αύξηση της διαλυτότητας και της σταθερότητας τους καθώς 

και για να εμποδίζει τη μη ειδική σύνδεσή τους σε κυτταρικές μεμβράνες (όπως 

έχει προταθεί και για άλλες πρωτεΐνες που σχετίζονται με τις HDL, Jonas 2000). 

Υπάρχουν 4 πιθανές θέσεις Ν-γλυκοζυλίωσης στην PON1. Δύο (Asn227, Asn270) 

βρίσκονται στο κεντρικό τούνελ και δεν έρχονται σε επαφή με διαλύτη. Οι άλλες 
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δύο (Asn253, Asn324) οι οποίες είναι και οι πιο πιθανές θέσεις Ν-γλυκοζυλίωσης 

(Josse et al 1999) βρίσκονται πάνω σε επιφανειακούς βρόχους.  

 

 
 
Eικόνα 15. Το προβλεπόμενο καταλυτικό κέντρο και ο μηχανισμός κατάλυσης της PON1. 
a) Το καταλυτικό κέντρο περιλαμβάνει το άνω άτομο ασβεστίου (Ca1), το φωσφορικό ιόν 
και την προβλεπόμενη δυάδα His-His. b) Σχηματική αναπαράσταση του μηχανισμού 
δράσης της PON1 σε εστέρες όπως φαινυλο και 2-ναφθο οξικό. Το πρώτο βήμα 
περιλαμβάνει την αποπρωτονίωση ενός μορίου νερού από τη δυάδα His-His γεγονός 
που δημιουργεί ένα ανιόν υδροξειδίου που επιτείθεται στον καρβονικό εστέρα και 
δημιουργεί μία ενδιάμεση οξυανιονική τετραεδρική δομή. Αυτή η ενδιάμεση δομή σπάει 
(2ο βήμα) σε οξικό ιόν και είτε σε φαινόλη είτε σε 2-ναφθόλη (Από Harel et al 2004). 
 

Η PON1 διατηρεί το υδρόφοβο Ν αμινοτελικό της άκρο το οποίο μοιάζει με 

πεπτίδιο σήμα και πιστεύεται ότι βοηθάει στην προσκόλλησή της στην επιφάνεια 

της HDL (Sorenson et al 1999). Το μεγαλύτερο τμήμα του Ν αμινοτελικού άκρου 

δεν φαίνεται στην κρυσταλλική δομή αλλά το υδρόφιλο κομμάτι του το οποίο 

βρίσκεται πέρα από το πεπτίδιο σήμα (αμινοξέα 19-28) έχει ελικοειδή δομή (Η1). 

Ολόκληρη πάντως η ακολουθία του Ν αμινοτελικού άκρου είναι συμβατή με μία 

διαμεμβρανική έλικα. Η έλικα Η2 η οποία βρίσκεται δίπλα στην Η1, έχει και αυτή 

αμφιπαθικό χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι το υδρόφοβο κομμάτι της 

«βλέπει» προς το διαλύτη. Οι έλικες Η1 και Η2 αποτελούν λοιπόν δύο κοντινές 

αμφιπαθικές περιοχές τα υδρόφοβα τμήματα των οποίων σχηματίζουν μία 

περιοχή που είναι πολύ πιθανό ότι ευθύνεται για τη σύνδεση της PON1 στην 

HDL (Harel et al 2004). 
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Η PON1 έχει δύο συνηθισμένους πολυμορφισμούς στην κωδική περιοχή 

Leu/Met στη θέση 55 και Gln/Arg στη θέση 192, καθώς και 5 πολυμορφισμούς 

στην περιοχή του ενισχυτή (Draganov et al 2004). Οι δύο πολυμορφισμοί στην 

κωδική περιοχή έχουν συσχετιστεί με την ανάπτυξη ΣΝ, σακχαρώδους διαβήτη 

(ΣΔ) καθώς και νόσου του Alzheimer (Mackness et al 2002, Li et al 2003, Costa 

et al 2003, Draganov et al 2004). Παρόλα αυτά, μία πρόσφατη μετανάλυση που 

συμπεριέλαβε τα δεδομένα από όλες τις δημοσιευμένες μελέτες αναφορικά με τη 

σχέση ανάμεσα στους πολυμορφισμούς του γονιδίου της PON1 και την 

ανάπτυξη ΣΝ δεν έδειξε στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα (Wheeler et al 

2004). Για το λόγο αυτό οι Mackness και συνεργάτες προτείνουν ότι δεν θα 

πρέπει να γίνονται πια γενετικές επιδημιολογικές μελέτες που μελετούν τη σχέση  

πολυμορφισμών του γονιδίου της PON1 και ανάπτυξης ΣΝ εκτός και αν αφορούν 

σε μεγάλο αριθμό ασθενών (Mackness et al 2004, Durrington et al 2004). Από 

την άλλη πλευρά, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο γονότυπο της PON1 και της 

ανάπτυξης μακροαγγειακών (Abbott et al 1995) και μικροαγγειακών (Mackness 

et al 2000) επιπλοκών του ΣΔ πρέπει να διερευνηθεί (Mackness et al 2004). Σε 

όλες τις μελέτες που έχουν δημοσιευθεί η χαμηλή δραστικότητα και συγκέντρωση 

της PON1 ήταν πιο σημαντικοί παράγοντες εμφάνισης ΣΝ σε σχέση με το 

γονότυπό της (Jarvik et al 2000, Mackness et al 2001, Jarvik et al 2003). Ακόμη, 

φαίνεται ότι η δραστικότητα της PON1 παρά η συγκέντρωσή της έχει μεγαλύτερη 

συσχέτιση με τη ΣΝ (Mackness et al 2001, Mackness et al 2003).  

Τα επίπεδα της PON1 στον ορό διαφέρουν μέχρι και 13 φορές ανάμεσα 

στους ανθρώπους (Costa et al 2003). Η δραστικότητα μάλιστα της PON1 

ελαττώνεται με την ηλικία (Jarvik et al 2002, Milochevitch and Khalil 2001, Seres 

et al 2004). Υπάρχουν όμως και πολλοί φαρμακολογικοί και διατροφικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση και τη δραστικότητα της PON1 

(Costa et al 2005).  

Οι στατίνες (10 mg/ημέρα ατορβαστατίνης) σε δυσλιπιδαιμικούς ασθενείς 

μειώνουν το οξειδωτικό stress και αυξάνουν τη δραστικότητα της PON1 στον ορό 

(Kural et al 2004, Paragh et al 2004). Σε ό,τι αφορά στην έκφραση της PON1 τα 

αποτελέσματα είναι συγκεχυμένα, με άλλες in vitro μελέτες να δείχνουν αύξηση 
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της έκφρασης (Deakin et al 2003) και άλλες μείωση (Gouedard et al 2003). 

Αντίθετα με τις κλινικές μελέτες σε ανθρώπους, η χορήγηση στατινών (20 

mg/kg/ημέρα φλουβαστατίνης) σε αρουραίους μειώνει τη δραστικότητα της PON1 

τόσο στον ορό όσο και στην καρδιά (Beltowski et al 2004). Αντικρουόμενα 

αποτελέσματα υπάρχουν και για τις φιμπράτες, με άλλες κλινικές μελέτες σε 

ανθρώπους να δείχνουν αύξηση στη δραστικότητα της PON1 (Aviram et al 1998, 

Balogh et al 2001, Paragh et al 2003) και άλλες καμία μεταβολή (Turay et al 

2000, Durrington et al 1998). Σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ορμονική 

θεραπεία μειώνει τα επίπεδα οξειδωμένης LDL και αυξάνει τη δραστικότητα της 

PON1 (Kumru et al 2004). 

Το κάπνισμα εμποδίζει τη δραστικότητα της PON1 (Nishio et al 1997, 

James et al 2000, Jarvik et al 2002, Ferre et al 2003, Senti et al 2003). Η μικρή 

κατανάλωση αλκοόλ, από την άλλη πλευρά, αυξάνει τη δραστικότητα της PON1 

(van der Gaag et 1999, Sierksma et al 2002, Rao et al 2003). Πάντως υπάρχουν 

και μελέτες οι οποίες δεν κατάφεραν να συσχετίσουν την κατανάλωση αλκοόλ με 

τη δραστικότητα της PON1 (Ferre et al 2003, Sarando et al 2003, Vincent-Viry et 

al 2003). Η σχέση αντιοξειδωτικών παραγόντων (βιταμίνες C και E, β-καροτένη, 

χυμός ροδιού) με τη δραστικότητα της PON1 δεν έχει καθοριστεί με ακρίβεια με 

άλλες μελέτες να δείχνουν θετική (Jarvik et al 2002, Aviram et al 2000), άλλες 

αρνητική (Rantala et al 2002, Kleemola et al 2002) και κάποιες καμία συσχέτιση 

(Ferre et al 2003). Τέλος, η κατανάλωση ελαιολάδου φαίνεται ότι αυξάνει τη 

δραστικότητα της PON1 (Wallace et al 2001, Tomas et al 2001) και αυτό 

οφείλεται μάλλον στη μεγάλη περιεκτικότητά του σε ολεϊκό οξύ (Nguyen et al 

2003). 

Η μελέτη της σχέσης της PON1 με την αθηροσκλήρωση έγινε με τη 

βοήθεια μοντέλων ζώων. Οι PON1 KO μύες δεν εμφανίζουν δραστικότητα 

παραοξονάσης στο πλάσμα, ενώ οι ετερόζυγοι μύες έχουν 50% λιγότερη 

δραστικότητα σε σχέση με τους μύες αγρίου τύπου (Shih et al 1998). Επίσης, η 

HDL από τους PON1 KO μύες δεν μπορεί να εμποδίσει την οξείδωση της LDL 

και οι μύες αυτοί αναπτύσσουν σημαντικά μεγαλύτερες αθηροσκληρωτικές 

αλλοιώσεις σε σχέση με τους ετερόζυγους και τους μύες αγρίου τύπου όταν 
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τρέφονται με δίαιτα υψηλή σε λιπαρά που περιέχει χολικό οξύ (Shih et al 1998). 

Επιπρόσθετα, μύες ΚΟ για τα γονίδια της PON1 και της αποΕ αναπτύσσουν 

αθηροσκληρωτικές αλλοιώσεις μεγαλύτερης έκτασης σε σχέση με τους αποΕ ΚΟ 

μύες (Shih et al 2000). Η LDL που απομονώνεται από τους μύες αυτούς περιέχει 

μεγαλύτερο ποσοστό βιολογικά ενεργών PL, ενώ και στην περίπτωση αυτή η 

HDL τους αδυνατεί να προστατεύσει την LDL από την οξείδωση (Shih et al 

2000). Από την άλλη πλευρά, η HDL διαγονιδιακών μυών που υπερεκφράζουν 

την PON1 παρουσιάζει μεγαλύτερη αντίσταση στην υπεροξείδωση λιπιδίων σε 

σχέση με τους μύες αγρίου τύπου (Oda et al 2002) και προστατεύει περισσότερο 

την LDL από την οξείδωση (Tward et al 2002). Παράλληλα, σε σχέση με τους 

μύες αγρίου τύπου αναπτύσσουν μικρότερες αλλοιώσεις τόσο σε C57BL/6 όσο 

και σε αποΕ υπόβαθρο (Tward et al 2002). 

Αν και η PON1 δεν συνδέεται άμεσα με την LDL εντούτοις εμποδίζει την 

οξείδωσή της. Αυτό επιτυγχάνεται με έναν από τους τρεις μηχανισμούς που 

περιγράφονται παρακάτω (James and Deakin 2004) (Εικ. 16). Το να οφείλεται η 

αντιοξειδωτική δραστικότητα της PON1 σε φαινόμενα διάχυσης είναι μάλλον 

απίθανο και αν αυτό πράγματι συνέβαινε στην κυκλοφορία θα ήταν πολύ 

περιορισμένο μέσα στην αθηρωματική πλάκα (Εικ. 16Α). Η άλλη πιθανότητα είναι 

το ένζυμο να δρα μέσα στο σύμπλεγμα της HDL και να αλληλεπιδράει με τις 

πηγές των οξειδωμένων PL (LDL, VLDL) (Εικ. 16Β). Αυτή η μεταφορά 

οξειδωμένων PL φαίνεται να είναι ο πιο πιθανός μηχανισμός και συμφωνεί με το 

γεγονός ότι η HDL είναι ο κύριος μεταφορέας οξειδωμένων PL στον ορό (Bowry 

et al 1992). Παρά το γεγονός ότι η λειτουργικότητα της HDL επηρεάζεται 

αρνητικά από αυτά τα λιπίδια η λιποπρωτεΐνη έχει μία μεγάλη ποικιλία από 

αντιοξειδωτικούς αμυντικούς μηχανισμούς (PON1, PON3, αποΑ-Ι, LCAT, PAF-

AH) (Navab et al 1998). Το τελευταίο σενάριο είναι η μεταφορά της PON1 από 

την HDL στην κυτταρική μεμβράνη (πχ. των αγγειακών κυττάρων) (Sorenson et 

al 1999). Αν και η PON1 έχει μεγάλη συγγένεια για την HDL παρόλα αυτά κάτω 

από συνθήκες φλεγμονής όπου αυξάνεται η έκφραση πρωτεϊνών οξείας φάσης 

(πχ. SAA, serum amyloid A) μπορεί η PON1 να αντικατασταθεί από SAA πάνω 

στην επιφάνεια των HDL (Uhlar et al 1999, Cabana et al 2003) (Εικ. 16Γ). 
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Μεταφορά των 
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Γ 

Eικόνα 16. Μηχανισμοί μέσω των οποίων η HDL-PON1 μπορεί να ασκεί την 
αντιοξειδωτική της δράση. A) Αλληλεπίδραση ανάμεσα στις HDL και σε άλλες 
λιποπρωτεΐνες ή κυτταρικές μεμβράνες. B) Μεταφορά οξειδωμένων λιπιδίων στις HDL. 
Γ) Μεταφορά της PON1 σε κυτταρικές μεμβράνες (Τροποποιημένο από James and 
Deakin 2004). 
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5. Η ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ ΩΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ 
 

Η αθηροσκλήρωση πιστεύεται ότι είναι μία φλεγμονώδης ασθένεια η 

οποία προκαλείται από αυξημένες συγκεντρώσεις LDL και υπολειμμάτων των 

λιποπρωτεϊνών πλούσιων σε TG (TRL: CM και VLDL) (Gianturco and Bradley 

1999, Ross 1999, Lusis 2000, Steinberg 2002, Barter 2005). Οι LDL (αλλά και οι 

άλλες προαθηρογόνες λιποπρωτεΐνες) εισέρχονται με ευκολία από το πλάσμα 

όπου κυκλοφορούν μέσα στο αγγειακό τοίχωμα. Το ίδιο εύκολη είναι και η 

επιστροφή τους στην κυκλοφορία. Όταν όμως η συγκέντρωση των 

λιποπρωτεϊνών αυτών στο πλάσμα αυξηθεί πάνω από κάποιο επίπεδο το οποίο 

δεν είναι ακριβώς γνωστό (για τις LDL μπορεί και να είναι γύρω στα 60 mg/dl), 

τότε η είσοδος τους στο αγγειακό τοίχωμα είναι μεγαλύτερη από από την έξοδό 

 

 Μονοκύτταρο Μόριο 
προσκόλλησης 

LDL/ 
υπολείμματα CM  

 
 

Αυλός 
αγγείου 

Ενδοθήλιο 

 LDL/υπολείμματα CM
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Έσω   
χιτώνας 
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Αφρώδες          
κύτταρο 

 Μακροφάγο 
 
 
 
 
 
Εικόνα 17. Ο ρόλος των LDL και των υπολειμμάτων λιποπρωτεϊνών στην αθηρογένεση. 
Τα αυξημένα επίπεδα LDL και υπολειμμάτων λιποπρωτεϊνών πλούσιων σε TG στο 
πλάσμα είναι οι κύριοι παράγοντες έναρξης της διαδικασίας της αθηροσκλήρωσης. 
MCP-1: monocyte chemoattractant protein-1. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε 
κείμενο (Τροποποιημένο από www.lipidsonline.org, Steinberg et al 1989, Navab et al 
1991, Nathan et al 1987).  
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τους με αποτέλεσμα τη συσσώρευσή τους (Barter 2005) (Εικ. 17). Το γεγονός 

αυτό προκαλεί στη συνέχεια την οξειδωτική τροποποίηση των LDL στο αγγειακό 

τοίχωμα, ως αποτέλεσμα τοπικής έλλειψης ενδογενών αντιοξειδωτικών ή 

περίσσειας ελεύθερων μεταλλικών ιόντων. Η οξείδωση μπορεί να γίνεται από τα 

ενδοθηλιακά ή τα λεία μυϊκά κύτταρα, με τη μεσολάβηση ιόντων μετάλλων αλλά 

και από τα μακροφάγα που προέρχονται από τα μονοκύτταρα του αίματος, με τη 

μεσολάβηση ή όχι ιόντων μετάλλων  (Steinberg 2002) (Εικ. 18). 

 

 
 
Εικόνα 18. Πρόσληψη της LDL από τον LDL-υποδοχέα και της οξειδωμένης LDL από 
τους υποδοχείς Εκκαθαριστές (Τροποποιημένο από Steinberg 2002). 
 

Η οξειδωτική τροποποίηση των παγιδευμένων LDL θεωρείται ότι 

συμβαίνει ως εξής (Steinberg 1997): Το πρώτο στάδιο συμβαίνει πριν 

συγκεντρωθούν τα μακροφάγα. Η σύνδεση των LDL με τις πρωτεογλυκάνες του 

αρτηριακού τοιχώματος τις κάνει ευάλωτες στην οξειδωτική τροποποίηση και 

οδηγεί σε οξείδωση των λιπιδίων, κυρίως των λιπιδίων του μορίου των LDL, με 

μικρή μεταβολή της apoΒ-100 (Hurt and Camejo 1987). Δημιουργείται, έτσι, η 

ελάχιστα τροποποιημένη LDL (minimally modified LDL, ΜΜ-LDL), η οποία και 

αναγνωρίζεται από τον LDL-υποδοχέα. Οι τροποποιημένες LDL προκαλούν την 

παραγωγή από τα ενδοθηλιακά κύτταρα της MCP-1 με τη βοήθεια της οποίας τα 

μονοκύτταρα προσκολλώνται στα ενδοθηλιακά κύτταρα και μεταναστεύουν 
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ανάμεσα από αυτά στο υπενδοθήλιο (Navab et al 1991, Xiao et al 1999). Οι 

τροποποιημένες LDL προωθούν επίσης τη διαφοροποίηση των μονοκυττάρων 

σε μακροφάγα εξαιτίας της επαγωγής σύνθεσης του διεγερτικού παράγοντα των 

αποικιών των μονοκυττάρων (M-CSF) από τα ενδοθηλιακά κύτταρα (Frostegard 

et al 1990). Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώνονται τα μονοκύτταρα στην περιοχή 

και μετατρέπονται σε μακροφάγα οπότε ξεκινάει το δεύτερο στάδιο οξείδωσης. Σε 

αυτό το δεύτερο στάδιο, τα λιπίδια των LDL οξειδώνονται ακόμη περισσότερο 

(δημιουργούνται οι oxLDL (oxidized LDL)), αλλά τροποποιείται και το πρωτεϊνικό 

τους τμήμα, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζονται πια οι oxLDL από τους LDL-

υποδοχείς, αλλά από τους SR των μακροφάγων (Brown and Goldstein 1983, 

Steinberg 1997). Η πρόσληψη των oxLDL από τους υποδοχείς αυτούς δεν 

παρουσιάζει down-regulation, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται μεγάλη 

άθροιση χοληστερόλης μέσα στα μακροφάγα (Brown and Goldstein 1983, 

Steinberg 1997). Έτσι, τα μακροφάγα αποκτούν ένα «αφρώδες» κυτταρόπλασμα 

και μετατρέπονται σε αφρώδη κύτταρα που αποτελούν το βασικό κύτταρο των 

αθηρωματικών αλλοιώσεων. 

Τα μακροφάγα στη συνέχεια εκκρίνουν κυτταροκίνες (IL-1, TNF-α) οι 

οποίες επάγουν την έκφραση μορίων προσκόλλησης (VCAM-1, ICAM-1, E-

σελεκτίνη) στα ενδοθηλιακά κύτταρα (Haraldsen et al 1996). Αυτά τα μόρια 

προσκόλλησης προσδένουν μονοκύτταρα στο ενδοθήλιο με αποτέλεσμα την 

έκθεσή τους στην MCP-1 και τη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου που παράγει 

διαρκώς νέα αφρώδη κύτταρα (Barter 2005). Τα μακροφάγα και τα αφρώδη 

κύτταρα εκκρίνουν επίσης αυξητικούς παράγοντες και μεταλλοπρωτεϊνάσες 

(Ross 1999, Uzui et al 2002, Yang et al 2003) που οδηγούν σε κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό και αποσύνθεση του στρώματος και τελικά στη δημιουργία μιας 

ασταθούς πλάκας (Libby and Aikawa 2002). Η ρήξη μιας τέτοιας πλάκας μπορεί 

να οδηγήσει σε οξύ στεφανιαίο επεισόδιο (Libby and Aikawa 2002). 

Οι HDL μπορούν να διακόψουν το φλεγμονώδη κύκλο που δημιουργείται 

από τις LDL και τα TRL σε αρκετά σημεία (Barter 2005) (Εικ. 19). Συγκεκριμένα 

προωθούν την έξοδο χοληστερόλης από τα μακροφάγα εμποδίζοντας με τον 

τρόπο αυτό τη δημιουργία αφρωδών κυττάρων (βλέπε παρ. 1.5.1). Επίσης, 
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έχουν την ικανότητα να αναστέλλουν την οξειδωτική τροποποίηση των LDL 

(βλέπε παρ. 1.5.3) και την έκφραση των VCAM-1, ICAM-1 και E-σελεκτίνης σε 

ενδοθηλιακά κύτταρα που έχουν ενεργοποιηθεί από TNF-α ή IL-1 (Cockerill et al 

1995 και βλέπε παρ. 1.5.3). 
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Εικόνα 19. Αναστολή της αθηροσκλήρωσης από τις HDL. 
MCP-1: monocyte chemoattractant protein-1. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε 
κείμενο (Τροποποιημένο από www.lipidsonline.org, Miyazaki et al 1992, Mackness et al 
1993, Baker et al 2000).  
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6. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ 
ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ (ΕΜ) 
 

Το Έμφραγμα του Μυοκαρδίου (ΕΜ) σε ενήλικες ασθενείς ηλικίας κάτω 

των 45 ετών είναι ένα σχετικά ασύνηθες φαινόμενο. Ο επιπολασμός της 

ασθένειας σε παλαιότερες μελέτες (Zimmerman et al 1995, Chen et al 1995) 

αναφερόταν ως 4% περίπου, ενώ σε νεότερες (Doughty et al 2002, Chan et al 

2006) το ποσοστό αυτό δείχνει να έχει αυξηθεί στο 10% περίπου. Φαίνεται ότι η 

προστασία που παρέχει η νεαρή ηλικία αρχίζει να χάνεται κάτω από το βάρος 

του διαρκώς αυξανόμενου επιπολασμού παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο 

για ΣΝ, όπως είναι το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η έλλειψη φυσικής 

δραστηριότητας (Egred et al 2005). 

Οι αιτίες που οδηγούν στην εκδήλωση της νόσου διακρίνονται σε 4 

κατηγορίες (Egred et al 2005, Choudhury and Marsh 1999): 

1) Αθηρωματική ΣΝ. Αποτελεί το 80% των περιστατικών. Οφείλεται στους 

ίδιους παράγοντες όπως και στους ασθενείς μεγάλης ηλικίας, αλλά με διαφορές 

στη βαρύτητα καθενός από αυτούς. Πιο συγκεκριμένα όλες οι μελέτες 

(Zimmerman et al 1995, Chen et al 1995, Doughty et al 2002, Rallidis et al 2005, 

Pineda et al 2007) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι νέοι ασθενείς έχουν 

μεγαλύτερα ποσοστά καπνίσματος, υπερλιπιδαιμίας και θετικού οικογενειακού 

ιστορικού για ΣΝ σε σχέση με τους εμφραγματίες μεγάλης ηλικίας. Αντιθέτως, 

έχουν λιγότερο επιπλεγμένη ΣΝ και τα ποσοστά ΣΔ και υπέρτασης είναι 

μικρότερα.  

2) Μη-Αθηρωματική ΣΝ. Αφορά κυρίως συγγενείς ανωμαλίες και λοιμώξεις 

του καρδιαγγειακού συστήματος και περιλαμβάνει το 10% περίπου των 

περιστατικών. 

3) Καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αυξημένη πηκτικότητα του 

αίματος. Είναι υπεύθυνη για το 5% των περιστατικών. Σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, το νεφρωτικό σύνδρομο, η μετάλλαξη 

του παράγοντα V (Leiden) και η λήψη αντισυλληπτικών χαπιών.  
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4) Λήψη απαγορευμένων ουσιών. Τα πιο πολλά περιστατικά οφείλονται 

στη λήψη κοκαΐνης, ενώ έχουν αρχίσει και ενοχοποιούνται οι αμφεταμίνες και η 

μαριχουάνα.  

Αν και το λιπιδαιμικό προφίλ των ασθενών αυτών έχει ήδη μελετηθεί 

(Chen et al 1995, Rallidis et al 2005) εντούτοις ελάχιστα γνωρίζουμε για την 

ποιότητα των HDL του ορού τους. Με απώτερο, λοιπόν, στόχο τη συσχέτιση της 

σύστασης και των δράσεων των HDL με τη διάγνωση και πρόγνωση της ΣΝ έγινε 

μελέτη της σύστασης και των αντιοξειδωτικών/αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων των 

HDL σε ασθενείς που έχουν υποστεί ΕΜ σε ηλικία μικρότερη των 36 ετών (n=13) 

και σε ομάδα αναφοράς αντίστοιχης ηλικίας και φύλου (n=7). Τα δείγματα που 

χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τα νοσοκομεία Γενικό Κρατικό Νίκαιας και 

Αττικό και αφορούν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με διάγνωση ΕΜ (Rallidis et 

al 2005, Panagiotakos et al 2007). Τέλος, πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η 

αιμοληψία έγινε όταν οι ασθενείς είχαν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν τη συνήθη 

μετεμφραγματική θεραπεία (στατίνες, ασπιρίνη, β-αναστολείς ± αναστολείς του 

μετατρεπτικού ενζύμου). 
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7. ΜΟΝΤΕΛΑ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ  
 

Για τη μελέτη της αθηροσκλήρωσης χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα μοντέλα 

μυών τα χαρακτηριστικά των οποίων αναλύονται στις παρακάτω παραγράφους.  

 

7.1 Μύες C57BL/6  
 

Η μέση διάρκεια ζωής ενός μυός είναι περίπου 2 χρόνια και το βάρος ενός 

ενήλικα ανέρχεται στα 30 gr. Το λιπιδαιμικό προφίλ των μυών είναι πολύ 

διαφορετικό σε σχέση με εκείνο των ανθρώπων, οι οποίοι μεταφέρουν το 75% 

της ολικής χοληστερόλης του πλάσματος στις LDL. Οι μύες μεταφέρουν την 

πλειονότητα της ολικής χοληστερόλης στις HDL, οι οποίες είναι αντιαθηρογόνες 

στους ανθρώπους. Για το λόγο αυτό οι μύες είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στην 

ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης. Η μόνη εξαίρεση είναι μύες που ανήκουν στο 

στέλεχος C57BL/6 (Jawien et al 2004, Getz et al 2006). Το πρώτο μοντέλο 

αθηροσκλήρωσης περιγράφηκε στο εργαστήριο του Wissler (Wissler 1952, 

Wissler et al 1954, Seskind et al 1954). Μύες C57BL/6 τρέφονταν με ειδική δίαιτα 

που περιλάμβανε 30% λίπος, 5% χοληστερόλη και 2% χολικό οξύ. Αν και η 

δίαιτα αυτή προκαλούσε αθηροσκλήρωση στους μύες εντούτοις ήταν πολύ τοξική 

με αποτέλεσμα να χάνουν βάρος και να παθαίνουν λοιμώξεις του 

αναπνευστικού. Η δίαιτα αυτή τροποποιήθηκε από τον Paigen και συνεργάτες 

(1985) οι οποίοι δημιούργησαν τη «δίαιτα Paigen» που αποτελείται από 15% 

λίπος, 1,25% χοληστερόλη και 0,5% χολικό οξύ. Παρά το γεγονός ότι το μοντέλο 

αυτό χρησιμοποιήθηκε εκτενώς στη μελέτη της αθηροσκλήρωσης παρουσιάζει 

αρκετά μειονεκτήματα. Οι βλάβες έχουν πολύ μικρή έκταση (200-1.000 μ2) και 

εμφανίζονται μόνο στο αορτικό τόξο. Αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από 

αφρώδη κύτταρα με μικρή μόνο συμμετοχή από τα λεία μυικά κύτταρα. Έτσι το 

μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για τη μελέτη του αρχικού μόνο σταδίου 

δημιουργίας αθηρωματικών πλακών και όχι για προχωρημένα στάδια. Ακόμη, 

έχει δειχθεί ότι η δίαιτα είναι προφλεγμονώδης διότι οδηγεί στην επαγωγή της 

ηπατικής έκφρασης του NF-kΒ και την έκφραση πρωτεϊνών οξείας φάσης, όπως 
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το SAA (Liao et al 1993). Για όλους αυτούς τους λόγους υπήρξε η ανάγκη 

δημιουργίας άλλων μοντέλων, τρία από τα οποία περιγράφονται παρακάτω. 

 

7.2 Μύες αποΕ ΚΟ 
 

Η αποE είναι μία γλυκοπρωτεΐνη με μοριακή μάζα 34 kDa που συντίθεται 

στο ήπαρ, στον εγκέφαλο και σε άλλους ιστούς τόσο στους ανθρώπους όσο και 

στους μύες (Zannis et al 2004). Αποτελεί δομικό συστατικό όλων σχεδόν των 

λιποπρωτεϊνών (VLDL, IDL, HDL, CM, CR). Μία από τις σημαντικότερες 

λειτουργίες της είναι να δρά ως προσδέτης υψηλής συγγένειας για τους αποB και 

αποE (LDL) υποδοχείς καθώς και για τον υποδοχέα των CR. Με τον τρόπο αυτό 

γίνεται η πρόσληψη από το ήπαρ των υπολειμμάτων λιποπρωτεϊνών που 

περιέχουν αποΕ (Zannis et al 2004). Η ανθρώπινη αποE έχει 3 ισομορφές 

(αποE-2, αποE-3 και αποE-4) απο τις οποίες η αποE-3 είναι η πιο συχνή. Η 

αποΕ-2 ισομορφή σχετίζεται με υπερλιποπρωτεϊναιμία τύπου III, ενώ η αποΕ-4 

με τη νόσο του Alzheimer (Zannis et al 2004). 

Το 1992 δημιουργήθηκαν μύες σε υπόβαθρο C57BL/6 στους οποίους έχει 

απαλειφθεί το γονίδιο της αποE (Piedrahita et al 1992, Plump et al 1992). Οι 

μύες με πλήρη ή μερική έλλειψη του γονιδίου της αποE εμφανίζονταν υγιείς. Δεν 

υπήρχε καμία διαφορά στο σωματικό τους βάρος σε σχέση με τους μύες 

αναφοράς. Παρόλα αυτά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στο λιπιδαιμικό 

τους προφίλ. Τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης πλάσματος στους αποΕ ΚΟ μύες 

είναι πέντε φορές μεγαλύτερα σε σχέση με τους μύες αγρίου τύπου. Παρά το 

γεγονός αυτό τα επίπεδα HDL-χοληστερόλης ανέρχονται στο 45% του 

φυσιολογικού (η HDL-χοληστερόλη αντικαθίσταται από χοληστερόλη που 

βρίσκεται στα κλάσματα των VLDL και CR- Εικ. 20).  
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αγρίου τύπου 

αποΕ ΚΟ 

Λιποπρωτεϊνικά κλάσματα 

Εικόνα 20. Συγκεντρώσεις χοληστερόλης στα λιποπρωτεϊνικά κλάσματα μυών αγρίου 
τύπου και αποΕ ΚΟ μετά από υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (Από Jawien et 
al 2004). 
 

Η χρονολογική σειρά των γεγονότων που οδηγούν στο σχηματισμό της 

αθηρωματικής πλάκας έχει περιγραφεί (Nakashima et al 1994). Μύες 5-6 

εβδομάδων παρουσιάζουν μονοκυτταρικές διηθήσεις στην αορτή που φαίνονται 

με το μικροσκόπιο. Στις 6-10 εβδομάδες οι περισσότεροι αποΕ ΚΟ μύες 

αναπτύσσουν λιπώδεις γραμμώσεις που αποτελούνται κυρίως από αφρώδη και 

μυϊκά κύτταρα. Αυτές οι λιπώδεις γραμμώσεις εξελίσσονται γρήγορα σε πιο 

σοβαρές αλλοιώσεις οι οποίες είναι ετερογενείς αλλά αποτελούνται κυρίως από 

ένα νεκρωτικό πυρήνα που περιβάλεται από πολλαπλασιαζόμενα μυϊκά κύτταρα 

και εξωκυττάριο στρώμα (κολλαγόνο και ελαστίνη). Όχι σπάνια, η φλεγμονώδης 

αλλοίωση μπορεί να διαβρώσει το μέσο χιτώνα της αορτής και να δημιουργήσει 

ακόμα και ανευρύσματα σε κάποιους από τους μύες. Με την πάροδο του χρόνου 

πολλές από τις αλλοιώσεις ασβεστοποιούνται (Reddick et al 1994). 

Οι αθηροσκληρωτικές αλλοιώσεις σε αυτό το μοντέλο περιέχουν 

επιτόπους ειδικούς για οξείδωση (Palinski et al 1994). Στις αρχικές βλάβες οι 

επίτοποι αυτοί εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές πλούσιες σε μακροφάγα, ενώ σε 

προχωρημένες βλάβες στις νεκρωτικές περιοχές. Επιπρόσθετα, μεγάλες 
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συγκεντρώσεις αντισωμάτων έναντι των επιτόπων παρουσιάζονται στο πλάσμα 

των αποΕ ΚΟ μυών.  

Οι Plump και συνεργάτες (1992) ανέπτυξαν μία πιο φυσιολογική δίαιτα σε 

σχέση με τη «δίαιτα Paigen» η οποία ονομάζεται δίαιτα δυτικού τύπου και 

περιλαμβάνει 21% λίπος, 0,15% χοληστερόλη και καθόλου χολικό οξύ. Οι μύες 

αγρίου τύπου C57BL/6 που τρέφονταν με αυτή τη δίαιτα παρουσίαζαν δύο φορές 

πιο αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης σε σχέση με μύες σε δίαιτα με χαμηλά 

λιπαρά, ενώ τα αποΕ ΚΟ περισσότερο από τρεις φορές (η αύξηση παρατηρείται 

κυρίως στο κλάσμα των VLDL, αλλά και στις LDL) (Plump et al 1992). Η 

μεταγευματική εκκαθάριση των λιποπρωτεϊνών που παράγονται από το 

γαστρεντερικό σωλήνα παρουσιάζει μεγάλη μείωση. Από την άλλη πλευρά οι 

ετερόζυγοι μύες για το γονίδιο της αποΕ όταν τρέφονται με δίαιτα δυτικού τύπου 

δεν παρουσιάζουν αύξηση στα επίπεδα χοληστερόλης υπονοώντας ότι μία 

μείωση κατά 50% στο επίπεδο της αποΕ δεν είναι αρκετή για να επηρεάσει το 

μεταβολισμό της χοληστερόλης (Van Ree et al 1994). Επίσης, σε ομόζυγα ζώα η 

εμφάνιση αθηρωματικών πλακών επιταχύνεται κατά πολύ και το μέγεθός τους 

είναι ιδιαίτερα αυξημένο (Nakashima et al 1994). Σε ζώα ηλικίας 10 εβδομάδων 

που τράφηκαν με τη δίαιτα δυτικού τύπου για 5 μόνο εβδομάδες παρατηρήθηκαν 

αλλοιώσεις 3-4 φορές μεγαλύτερες σε έκταση σε σχέση με μύες που τρέφονταν 

με δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά. Επιπρόσθετα, μονοκυτταρικές διηθήσεις και 

προχωρημένες βλάβες παρουσιάστηκαν σε μικρότερη ηλικία (Εικ. 21). 

Συγκρίνοντας τους ανθρώπους με τους αποΕ ΚΟ μύες η εξέλιξη της 

αθηρωματικής πλάκας αλλά και οι κυτταρικοί τύποι που μετέχουν στο 

σχηματισμό της είναι οι ίδιοι. Η κύρια διαφορά είναι ότι δεν παρατηρείται ρήξη της 

πλάκας η οποία στους ανθρώπους είναι συχνή και οδηγεί σε οξέα στεφανιαία 

επεισόδια (βλέπε παρακάτω τους διπλούς ΚΟ μύες για αποΕ και SR-BI). Οι 

αποΕ ΚΟ μύες θεωρούνται πάντως ως ένα απο τα καλύτερα μοντέλα μελέτης της 

αθηροσκλήρωσης, αφού οι μύες είναι υπερχοληστερολαιμικοί και εμφανίζουν 

αυτόματες αγγειακές βλάβες (Nakashima et al 1994). 
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Εικόνα 21. Διάγραμμα στο οποίο φαίνεται ότι αποΕ ΚΟ μύες που τρέφονται με δίαιτα 
δυτικού τύπου (Western type diet) αναπτύσσουν τα διάφορα στάδια αθηρωματικών 
αλλοιώσεων πιο γρήγορα σε σχέση με αποΕ ΚΟ μύες που τρέφονται με δίαιτα χαμηλή 
σε λιπαρά (Chow diet) (Τροποποιημένο από Nakashima et al 1994). 
 

7.3 Μύες SR-BI KO 
 

Ο SR-BI είναι μία μεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη με μοριακή μάζα 82 kDa 

που αποτελείται από μία μεγάλη εξωκυτταρική περιοχή, δύο διαμεμβρανικές 

περιοχές και δύο βραχείες άμινο- και καρβόξυ- τελικές κυτταροπλασματικές 

περιοχές (Krieger 2001). Ο SR-BI δεσμεύει την HDL και την ανασυγκροτημένη 

HDL εν μέρει μέσω της αποΑ-Ι και της αποΕ. Δεσμεύει ακόμα την LDL και τις 

τροποποιημένες λιποπρωτεΐνες (Krieger 2001, Triggati et al 2003, Zannis et al 

2005). Όταν ο SR-BI δεσμεύει την HDL προάγει την επιλεκτική πρόσληψη CE και 

άλλων λιπιδίων της HDL καθώς και την έξοδο περίσσειας χοληστερόλης από το 

κύτταρο (Krieger 2001, Triggati et al 2003, Zannis et al 2005). Έχει αποδειχθεί 

ότι η αλληλεπίδραση της HDL με τον SR-BI προκαλεί κλιμακωτές ενδοκυτταρικές 

φωσφορυλιώσεις που ενεργοποιούν τυροσινικές κινάσες, οι οποίες με τη σειρά 
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τους οδηγούν στη φωσφορυλίωση της ενδοθηλιακής συνθετάσης του νιτρικού 

οξειδίου (eNOS) και προάγουν την απελευθέρωση NO από το ενδοθήλιο (Krieger 

2001, Triggati et al 2003, Zannis et al 2005). 

Η απενεργοποίηση του γονιδίου του SR-BI (ΚΟ) σε μύες C57BL/6 είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων της ολικής αλλά και της HDL-

χοληστερόλης στο πλάσμα (Rigotti et al 1997, Varban et al 1998) (Εικ. 22), τη 

μείωση της εκλεκτικής απομάκρυνσης της HDL-χοληστερόλης (Varban et al 

1998)  και τη μείωση της συγκέντρωσης και της έκκρισης χοληστερόλης στη χολή 

(Mardones et al 2001, Triggati et al 1999, Wang and Carey 2002). Η μείωση της 

έκκρισης χοληστερόλης δε συνοδεύεται από μεταβολή στην έκκριση χολικών 

οξέων, στη συνολική ποσότητα χολικών οξέων ή στην έκκριση της χολής στα 

κόπρανα (Rigotti et al 1997). Το κλάσμα ελεύθερης προς εστεροποιημένη 

χοληστερόλη στο πλάσμα ΚΟ μυών είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τους 

μύες αναφοράς (van Eck et al 2003, Braun et al 2003). Η απενεργοποίηση του 

γονιδίου του SR-BI οδηγεί ακόμα στην εμφάνιση σωματιδίων HDL που είναι 

πλούσια σε αποΕ και σε μειωμένα επίπεδα CE σε στεροειδογενετικούς ιστούς 

(Rigotti et al 1997). Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι ο SR-BI προάγει τη 

μεταφορά χοληστερόλης από την HDL του πλάσματος στη χολή για απέκκριση 

και στους στεροειδογενετικούς ιστούς για τη σύνθεση στεροειδικών ορμονών. 

 

 
 
Εικόνα 22. Επίδραση της έλλειψης SRBI στην κατανομή της χοληστερόλης του 
πλάσματος. Η συλλογή αίματος έγινε είτε Α) υπό φυσιολογική (chow) δίαιτα είτε Β) υπό 
δίαιτα δυτικού τύπου  (WTD). Τα κλάσματα 3–7 αντιπροσωπεύουν τις VLDL, 8–14 τις 
LDL και 15–19 τις HDL. SRBI+/+: μύες χωρίς έλλειψη για το γονίδιο του SRBI, SRBI+/-: 
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μύες ετερόζυγοι για την έλλειψη του γονιδίου του SRBI και SRBI-/-: μύες ομόζυγοι για 
την έλλειψη του γονιδίου του SRBI (Από van Eck et al 2003). 
 

Οι SR-BI ΚΟ μύες αναπτύσσουν αθηροσκλήρωση όταν τρέφονται με 

δίαιτα δυτικού τύπου (van Eck et al 2003) (Εικ. 23). Επίσης, εμφανίζουν αναιμία 

(Holm et al 2002) η οποία επιδεινώνεται σε υπερχοληστερολαιμία (100% 

ποικιλοκυττάρωση), ενώ οι θηλυκοί ΚΟ μύες έχουν προβλήματα γονιμότητας 

(Miettinen et al 2001).  
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Εικόνα 23. Η έλλειψη SRBI οδηγεί στην ανάπτυξη αθηρωματικών αλλοιώσεων. Η 
ανάπτυξη αθηρωματικών αλλοιώσεων καθορίστηκε στη ρίζα της αορτής των SRBI+/+, 
SRBI+/-, και SRBI-/- μετά από 20 εβδομάδες δίαιτας δυτικού τύπου. Α) Ποσοτικοποίηση 
της μέσης έκτασης της βλάβης. Β) Μικροφωτογραφίες τομών της αορτικής ρίζας στο 
επίπεδο της τριγλώχινας βαλβίδας (ως βαφή χρησιμοποιήθηκε oil red O). ***, p<0,001 
σε σύγκριση με τους SRBI+/+ μύες. SRBI+/+: μύες χωρίς έλλειψη για το γονίδιο του 
SRBI, SRBI+/-: μύες ετερόζυγοι για την έλλειψη του γονιδίου του SRBI και SRBI-/-: μύες 
ομόζυγοι για την έλλειψη του γονιδίου του SRBI (Από van Eck et al 2003). 
 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα νέο μοντέλο μυός που έχει 

απαλοιφή των γονιδίων τόσο της αποΕ όσο και του SR-BI και φαίνεται ότι μπορεί 

να βοηθήσει σημαντικά στη μελέτη της ΣΝ (Braun et al 2002). Όταν οι μύες αυτοί 

τεθούν σε δίαιτα χαμηλής χοληστερόλης παρουσιάζουν σημαντικές 

αθηρωματικές αλλοιώσεις στην αορτή την 4η ή 5η βδομάδα της ζωής τους. Έχουν 

ακόμη εκτεταμένες αποφράξεις των στεφανιαίων αγγείων και αναπτύσσουν 

αυτόματα πολλαπλά ΕΜ και καρδιακή δυσλειτουργία. 
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7.4 Μύες αποΑ-Ι ΚΟ 
 

Η αποA-I αποτελεί το κύριο πρωτεϊνικό συστατικό της HDL και βασικό 

ενεργοποιητή της LCAT (Fielding et al 1972). Η μοριακή της μάζα είναι 28 kDa 

και συντίθεται στο ήπαρ και το έντερο (Zannis et al 1985, Lenich et al 1988). 

Αποτελείται από ένα πολυπεπτίδιο 243 αµινοξέων (Brewer et al 1978) το οποίο 

περιλαµβάνει οκτώ επαναλήψεις 22 αµινοξέων και δύο επαναλήψεις 11 

αµινοξέων, οι οποίες είναι οργανωµένες σε 10 αµφιπαθικές έλικες (Li et al 1988, 

Fukushima et al 1979, Segrest et al 1974). Οι έλικες 4-7 της αποΑ-Ι είναι 

απαραίτητες για τη δράση της LCAT, ενώ το καρβοξυ-τελικό άκρο της αποΑ-Ι 

είναι απαραίτητο για την πρόσδεση λιπιδίων και λιποπρωτεϊνών (Laccotripe et al 

1997). Πλήθος δεδομένων από μελέτες σε ζώα καταδεικνύουν ότι η ηπατική 

υπερέκφραση της αποΑ-Ι προστατεύει από την αθηροσκλήρωση αλλά οι ακριβείς 

μηχανισμοί με τους οποίους επιτυγχάνεται αυτό δεν είναι γνωστοί. Φαίνεται όμως 

ότι αυτό οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει στην ικανότητα της αποΑ-Ι να επάγει την 

αντίστροφη µεταφορά χοληστερόλης από τους περιφερειακούς ιστούς προς το 

ήπαρ και άλλα όργανα (Glomset 1968, Zhang et al 2003). 

Η απενεργοποίηση του γονιδίου της αποΑ-Ι σε μύες C57BL/6 είχε ως 

αποτέλεσμα την ελάττωση των επιπέδων της ολικής αλλά και της HDL-

χοληστερόλης στο πλάσμα τόσο σε μύες που τρέφονταν με δίαιτα χαμηλή σε 

λιπαρά όσο και σε μύες με δίαιτα δυτικού τύπου σε σύγκριση με μύες αγρίου 

τύπου (Plump et al 1997) (Εικ. 24). Αντιθέτως, τα επίπεδα TG, FC και CE στο 

κλάσμα των HDL παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Το μέγεθος των σωματιδίων 

HDL παρέμεινε το ίδιο στους αποΑ-Ι ΚΟ μύες σε σχέση με τους μύες αναφοράς. 

Εκείνο που μεταβλήθηκε είναι η πρωτεϊνική τους σύσταση. Η μεγαλύτερη αύξηση 

παρατηρήθηκε για την αποΕ, η οποία αποτελεί το 25% των HDL των αποΑ-Ι ΚΟ 

μυών (Plump et al 1997). Οι περιφερικοί ιστοί και το ήπαρ είχαν φυσιολογικά 

επίπεδα και σύνθεση χοληστερόλης, με εξαίρεση τα επινεφρίδια και τις ωοθήκες 

που είχαν μειωμένα επίπεδα CE (Plump et al 1997). 
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Εικόνα 24. Επίδραση της έλλειψης αποΑ-Ι στην κατανομή της χοληστερόλης του 
πλάσματος. A) Μύες αγρίου τύπου, B) Ετερόζυγοι μύες για την έλλειψη του γονιδίου της 
αποΑ-Ι και Γ) Ομόζυγοι μύες για την έλλειψη του γονιδίου της αποΑ-Ι. Λευκοί κύκλοι: 
δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά, μαύροι κύκλοι: αθηρογόνος δίαιτα. OD500: απορρόφηση στα 
500 nm (Από Li et al 1993). 
 

Μετά από 15 μήνες σε δίαιτα με χαμηλά λιπαρά, μύες ΚΟ για το γονίδιο 

της αποΑ-Ι δεν παρουσίασαν αθηροσκληρωτικές αλλοιώσεις (Li et al 1993). Το 

ίδιο συνέβη και για τους μύες αγρίου τύπου αλλά και για τα ετερόζυγα ζώα. 

Ακόμη όμως και μετά από 20 εβδομάδες σε δίαιτα Paigen οι αποΑ-Ι ΚΟ μύες 

παρουσίασαν μικρής έκτασης προαθηρωματικές αλλοιώσεις που δεν σχετίζονται 

όμως με τον αποΑ-Ι γονότυπο. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η απαλοιφή 

του γονιδίου αποΑ-Ι δεν κάνει επιρρεπή τα ζώα σε αθηροσκλήρωση που 

προκαλείται λόγω υψηλής σε λιπαρά δίαιτας (Li et al 1993). Το γεγονός αυτό 
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μπορεί να οφείλεται στο ότι τα επίπεδα του πλάσματος της μη-HDL-

χοληστερόλης (κυρίως VLDL) τόσο σε αποΑ-Ι ΚΟ μύες που τρέφονταν με δίαιτα 

χαμηλή σε λιπαρά όσο και σε μύες με δίαιτα δυτικού τύπου παρουσιάζουν 

μεγάλη ελάττωση (Plump et al 1997). Αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με την 

κατάσταση που επικρατεί στους ανθρώπους, όπου τα χαμηλά επίπεδα HDL-

χοληστερόλης σχετίζονται άμεσα με υψηλή συγκέντρωση VLDL. Παράλληλα, η 

συγκέντρωση της HDL-χοληστερόλης (16-20 mg/dl, ανάλογα με τη δίαιτα) δεν 

είναι τόσο χαμηλή όσο σε ανθρώπους ομόζυγους για την έλλειψη του αποΑ-Ι 

γονιδίου (4 mg/dl) (Plump et al 1997). Ο συνδυασμός των δύο αυτών 

παραγόντων μπορεί να συντελεί στην παράδοξη απουσία αθηροσκλήρωσης σε 

αποΑ-Ι ΚΟ μύες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 66



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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8. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

 
8.1 Απομόνωση ορoύ από το αίμα 
 
Αντιδραστήρια, όργανα 
 

• Αποστειρωμένες βελόνες και σύριγγες για τη λήψη αίματος  

• Πλαστικά σωληνάρια συλλογής ορού που περιέχουν ενεργοποιητή πήξης 

(BD Vacutainer SST Tubes) 

• Ψυχόμενη φυγόκεντρος (Harrier 18/80, SANYO) 

• Διάλυμα σουκρόζης (25 gr σουκρόζης και 0,483 gr NaCl διαλύονται σε 

απεσταγμένο νερό μέχρι τελικό όγκο 50 ml) 

• Σωλήνες eppendorf 

 
Αρχή Μεθόδου 
 

Η φυγοκέντρηση του αίματος έχει ως αποτέλεσμα το διαχωρισμό των 

έμμορφων συστατικών του, τα οποία καθιζάνουν, από το πλάσμα. Αν το αίμα 

αφεθεί να πήξει προτού γίνει η φυγοκέντρησή του τότε γίνεται λήψη ορού (έχει 

την ίδια ακριβώς σύσταση με το πλάσμα με τη μόνη διαφορά ότι του λείπουν το 

ινωδογόνο και όλοι οι άλλοι παράγοντες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 

της πήξης). 

 
Πειραματική διαδικασία  

Αφού γίνει η αιμοληψία το αίμα τοποθετείται στο ειδικό πλαστικό 

σωληνάριο συλλογής ορού. Στη συνέχεια, το σωληνάριο ανακινείται προσεκτικά 

5 φορές για να αναμιχθεί το αίμα με τον ενεργοποιητή πήξης και αφήνεται  σε 

θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον 30 min για να πήξει. Κατόπιν, γίνεται 

φυγοκέντρηση σε 1300 x g για 15 min. Το υπερκείμενο, δηλαδή ο ορός 

συλλέγεται σε σωλήνες eppendorf και αναμιγνύεται με διάλυμα σουκρόζης σε 

αναλογία όγκου 1:4 (σουκρόζη : ορός). Η σουκρόζη διατηρεί τις φυσικοχημικές 
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και βιολογικές ιδιότητες των λιποπρωτεϊνών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.   

Ο ορός φυλάσσεται στους -80 °C. 

 
8.2 Απομόνωση HDL από τον ορό του αίματος (Warnick et al 1982)  
  
Αντιδραστήρια, όργανα 

• Θειϊκή δεξτράνη, 20 gr/l (Sigma): Σε περίπου 80 ml απιονισμένου νερού 

προσθέτονται 2 gr θειϊκής δεξτράνης και το pH του διαλύματος ρυθμίζεται 

στο 7 με αραιό HCl. Κατόπιν, το διάλυμα μεταφέρεται σε ογκομετρική 

φιάλη και ο όγκος του ρυθμίζεται στα 100 ml. Διατηρείται στους 4°C. 

•  Χλωριούχο Μαγνήσιο (MgCl2), 1 mol/l (Sigma): Σε περίπου 80 ml 

απιονισμένου νερού προσθέτονται 9,522 gr MgCl2 και το pH του 

διαλύματος ρυθμίζεται στο 7 με αραιό NaOH. Κατόπιν, το διάλυμα 

μεταφέρεται σε ογκομετρική φιάλη και ο όγκος του ρυθμίζεται στα 100 ml. 

Διατηρείται στους 4°C. 

• Ενεργό αντιδραστήριο: Ίσοι όγκοι διαλυμάτων θειϊκής δεξτράνης και 

MgCl2 προσθέτονται για να φτιαχτεί ένα διάλυμα με συγκέντρωση θειϊκής 

δεξτράνης 10 gr/l και MgCl2 500 mmol/l. Αυτό το αντιδραστήριο όταν 

προστεθεί στα δείγματα δίνει τελική συγκέντρωση θειϊκής δεξτράνης 0,9 

gr/l και Mg 45 mmol/l. 

• HCl, 37% (AppliChem) 

• NaOH, 10Ν (AppliChem) 

• Ξηραντήρας (Duran). Τόσο η θειϊκή δεξτράνη όσο και το MgCl2 

αποθηκεύονται σε ξηραντήρα, διότι είναι υγροσκοπικά. 

• Ψυχόμενη μικροφυγόκεντρος (Biofuge Fresco, Heraus) 
 
Αρχή Μεθόδου 

Οι μηχανισμοί της καθίζησης λιποπρωτεϊνών από πολυανιόντα και 

δισθενή κατιόντα δεν είναι γνωστοί με μεγάλη ακρίβεια. Παρόλα αυτά, η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των αρνητικά φορτισμένων ομάδων των πολυανιόντων 

και των θετικά φορτισμένων ομάδων των πρωτεϊνών στις λιποπρωτεΐνες είναι 

 69



πιθανότατα πολύ σημαντική. Επίσης, τα δισθενή ιόντα μετάλλων αλληλεπιδρούν 

με αρνητικά φορτισμένες ομάδες (πχ. PL) πάνω στις λιποπρωτεΐνες ευνοώντας 

το σχηματισμό αδιάλυτων συμπλόκων. Οι μεγαλύτερες και πλούσιες σε λιπίδια 

λιποπρωτεΐνες, VLDL και LDL, σχηματίζουν αδιάλυτα σύμπλοκα πιο γρήγορα σε 

σχέση με τις μικρότερες και πλουσιότερες σε πρωτεΐνη HDL. Τα αδιάλυτα 

σύμπλοκα καταβυθίζονται στη συνέχεια με φυγοκέντρηση χαμηλής ταχύτητας. 

 

Πειραματική διαδικασία  
Τα δείγματα και τα αντιδραστήρια αφήνονται ώστε η θερμοκρασία τους να 

εξισορροπηθεί με αυτή του δωματίου. Σε κάθε δείγμα προστίθεται ενεργό 

αντιδραστήριο σε αναλογία όγκου 10:1. Το μείγμα αναμιγνύεται ισχυρά (vortex) 

και αφήνεται σε θερμοκρασία δωματίου για 10 min. Στη συνέχεια το μείγμα 

φυγοκεντρείται σε ψυχόμενη φυγόκεντρο στους 4°C, για 40 min, στα 1500 x g. 

Το υπερκείμενο απομακρύνεται και φυλάσσεται σε νέο σωληνάριο. 

Σε περίπτωση που το δείγμα περιέχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση TG το 

υπερκείμενο είναι θολό και τα αδιάλυτα σύμπλοκα έχουν είτε παραμείνει σε 

εναιώρημα στο υπερκείμενο ή επιπλέουν στην επιφάνεια. Τότε, χωρίς να 

προηγηθεί διαχωρισμός του θολού υπερκείμενου από το ίζημα, προσθέτονται 

στο σωληνάριο NaCl 0,15 mmol/l (ίσος όγκος με το αρχικό δείγμα) και ενεργό 

αντιδραστήριο σε ίδιο όγκο με αυτόν που προστέθηκε αρχικά. Κατόπιν, 

ακολουθείται ακριβώς η παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία, με τη μόνη 

διαφορά ότι η συγκέντρωση λιπιδίων των HDL που απομονώθηκαν 

πολλαπλασιάζεται x2 για να διορθωθεί η αραίωση που έγινε. 
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8.3 Απομόνωση LDL από τον ορό του αίματος 
 
Αντιδραστήρια, όργανα 

• Βρωμιούχο κάλιο (KBr, Sigma) 

• Ψυχόμενη υπερφυγόκεντρος (L8-80M, Beckman) 

• Κεφαλή υπερφυγοκέντρου (75 Ti) 

• Σωληνάρια υπερφυγοκέντρου 

• Πιπέτες παστέρ 

• PBS 1x (Whittaker) 

 
Αρχή Μεθόδου 

Ο διαχωρισμός των λιποπρωτεϊνών γίνεται με βάση το μέγεθος και την 

πυκνότητά τους που καθορίζεται από την επίπλευσή τους σε διαβάθμιση 

διαλύματος KBr  μετά από υπερφυγοκέντρηση.   

 
Πειραματική διαδικασία  

Αφού γίνει η συλλογή αίματος και απομονωθεί ορός με τη διαδικασία που 

έχει ήδη περιγραφεί στην παρ. 8.1, προστίθεται στο δείγμα ποσότητα KBr που 

υπολογίζεται από την εξίσωση: 1 x (ρ-1)/1-(0,298 x ρ)=gr KBr / ml ορού, όπου ρ 

είναι η πυκνότητα την οποία πρέπει να έχει ο ορός. Δηλαδή ρ=1,063 gr/ml,  ώστε 

να παραμείνουν κάτω οι HDL και να επιπλεύσουν όλες οι λιποπρωτεΐνες με 

πυκνότητα <1,063 gr/ml, δηλαδή οι LDL, IDL και VLDL. Στη συνέχεια, γίνεται 

υπερφυγοκέντρηση στους 5°C, για 18h, στις 47.000 rpm. Το υπερκείμενο 

συλλέγεται προσεκτικά με πιπέτες παστέρ, μετράται ο όγκος του και προστίθεται 

PBS σε ποσότητα που υπολογίζεται από την εξίσωση: όγκος PBS = όγκος (LDL, 

IDL, VLDL) x (1,063-ρ) / (ρ-1). Αυτή τη φορά ρ=1,019 gr/ml, ώστε να 

καταβιθυστούν οι LDL και να επιπλεύσουν όλες οι λιποπρωτεΐνες με πυκνότητα 

<1,019 gr/ml, δηλαδή οι IDL και VLDL. Κατόπιν, γίνεται υπερφυγοκέντρηση 

στους 5°C, για 19h, στις 45800 rpm. Το υγρό απομακρύνεται, αφήνοντας το 

ίζημα των LDL και 1-2 ml υγρού ανά σωλήνα. Στη συνέχεια, το ίζημα των LDL 

τοποθετείται για 2h περίπου στους 4°C για να επαναδιαλυτοποιηθεί. Τελικά, 
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γίνεται διαπίδυση του δείγματος σε 1 lt διάλυματος PBS, στους 4°C, με χρήση 

μεμβράνης διαπίδυσης με διάμετρο πόρων που επιτρέπουν την έξοδο μορίων 

μοριακής μάζας <12-14 kDa (Με τον τρόπο αυτό απομακρύνεται το KBr). Η 

διαπίδυση γίνεται για 1 ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται 3 με 4 φορές 

αλλαγή του PBS. 

 
8.4 Προσδιορισμός Ολικής Χοληστερόλης  
 

Αντιδραστήρια, όργανα 

• Βαθμονομητής Πρότυπος Ορός (Data-Cal της Thermo): είναι ένας 

σταθερός, λυοφιλιοποιημένος ορός ζωικής προέλευσης (βοείας), στον 

οποίο έχουν προστεθεί διάφορα συστατικά ώστε να δώσουν τιμές στόχους 

στο υψηλό φυσιολογικό εύρος. Η ανασύσταση του βαθμονομητή γίνεται με 

την προσθήκη 3 ml απιονισμένου νερού. Το περιεχόμενο διαλύεται 

πλήρως μέσα σε 30 min με περιστασιακή ήπια ανακίνηση, αποφεύγοντας 

το σχηματισμό αφρού. Το ανασυσταμένο υλικό είναι σταθερό για 1 μήνα 

στους -20°C. Για τη μέτρηση της ολικής χοληστερόλης ο Βαθμονομητής 

Πρότυπος Ορός αραιώνεται 1 προς 5 με PBS, διότι η περιεκτικότητα του 

σε χοληστερόλη είναι 255 mg/dl.  

• Φυσιολογικός Ορός Ελέγχου (Data-Trol της Thermo): παρασκευάζεται 

από ανθρώπινο ορό στον οποίο έχουν προστεθεί ανθρώπινα και μη- 

ανθρώπινα ένζυμα, μη πρωτεϊνικά συστατικά και βακτηριοστατικοί 

παράγοντες. Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ακρίβειας και 

της επαναληψιμότητας των διαδικασιών των εξετάσεων κλινικής χημείας. 

Η ανασύσταση του βαθμονομητή γίνεται με την προσθήκη 5 ml 

απιονισμένου νερού. Το περιεχόμενο διαλύεται πλήρως μέσα σε 30 min 

με περιστασιακή ήπια ανακίνηση, αποφεύγοντας το σχηματισμό αφρού. 

Το ανασυσταμένο υλικό είναι σταθερό για τουλάχιστον 1 μήνα στους         

-20°C. Η αναμενόμενη μέση τιμή χοληστερόλης είναι 152 mg/dl, ενώ το 

εύρος διακύμανσης 137-167 mg/dl. 
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• Αντιδραστήριο μέτρησης χοληστερόλης (Infinity της Thermo): Οξειδάση 

χοληστερόλης >200U/l, εστεράση χοληστερόλης >500U/l,   Υπεροξειδάση 

>300U/l, 4-Αμινοαντιπυρίνη 0,25 mmol/l, 4-υδροξυβενζοϊκό οξύ 10 mmol/l, 

ρυθμιστικό διάλυμα 50 mmol/l, Επιφανειοδραστικός παράγοντας, pH 

6,7±0,1 στους 20°C. Το αντιδραστήριο παρέχεται έτοιμο προς χρήση και 

διατηρείται στους 4°C, προστατευμένο από το φως μέχρι την ημερομηνία 

λήξης του. 

• Πλακίδιο 96 θέσεων (Greiner Bio-one) 

• Μετρητής πλακιδίων φθορισμού-απορρόφησης (Fluo-Star Galaxy, bMG)  

 
Αρχή Μεθόδου 

Η ολική χοληστερόλη του ορού προσδιορίζεται με ενζυμική φωτομετρική 

μέθοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ως εξής: Αρχικά, οι CE 

υδρολύονται από την εστεράση της χοληστερόλης σε χοληστερόλη και FFA. Η 

ελεύθερη χοληστερόλη, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που υπήρχε αρχικά, 

οξειδώνεται στη συνέχεια από την οξειδάση της χοληστερόλης σε χολεστ-4-εν-3-

όνη και υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) (Εικ. 25). Το H2O2 αντιδρά με 4-

υδροξυβενζοϊκό οξύ και 4-αμινοαντιπυρίνη και σχηματίζει ένα προϊόν με κόκκινο 

χρώμα του οποίου η απορρόφηση μετράται στα 505 nm (Εικ. 26).  
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χοληστερόλη  

 
χοληστ-5-εν-3-όνη 

 
χολεστ-4-εν-3-όνη 

Εικόνα 25. Μηχανισμός δράσης της οξειδάσης της χοληστερόλης. 

 

 

 
 
+ HCOOH | 

HOOC  
2

Εικόνα 26. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) που σχηματίζεται στην πρώτη 
αντίδραση προκαλεί την οξείδωση της 4-αμινοαντιπυρίνης και του 4-υδροξυβενζοϊκού 
οξέος παρουσία υπεροξειδάσης με αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντος με ερυθρό 
χρώμα. 
 
Πειραματική διαδικασία  

Αφού φτιαχτεί η πρότυπη καμπύλη χρησιμοποιώντας το Βαθμονομητή 

Πρότυπο Ορό με βάση τον παρακάτω πίνακα, αναμιγνύεται καλά το δείγμα ορού 
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ή απομονωμένης HDL (3 μl δείγματος σε 17 μl PBS και 5 μl δείγματος σε 15 μl  

PBS, αντίστοιχα) με 300μl χρωμογόνου αντιδραστηρίου. Για την παρακολούθηση 

της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας της διαδικασίας χρησιμοποιείται ο 

Φυσιολογικός Ορός Ελέγχου (5 μl σε 15 μl PBS). Στη συνέχεια ακολουθεί 

επώαση στους 37°C για 10 min και μέτρηση της απορρόφησης στα 505 nm. 

  

CAL PBS 

0 μl 20 μl 

3 μl 17 μl 

5 μl 15 μl 

10 μl 10 μl 

20 μl 0 μl 

 
 
.5 Προσδιορισμός Ελεύθερης Χοληστερόλης  

 

 Kit (Wako Chemicals) που περιέχει: 

υμα: Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού 0,1 Μ (pH 7), 

  

%. Για την ανασύσταση 

 

3. 

4. ρότυπο διάλυμα: Ισοπροπανόλη 

 φθορισμού-απορρόφησης (Fluo-Star Galaxy, bMG)  

 

 

8

Αντιδραστήρια, όργανα 

•

1. R1 Ρυθμιστικό διάλ

Φαινόλη 0,1%, Επιφανειοδραστικός παράγοντας

2. R1α Χρωμογόνο αντιδραστήριο: Οξειδάση χοληστερόλης 0,04 U/ml, 

Υπεροξειδάση 0,8 U/ml, 4-Αμινοαντιπυρίνη 0,015

ενός φιαλιδίου του R1α απαιτούνται 75 ml R1. Διατηρείται στους 4°C για 

δύο εβδομάδες.   

CAL  Πρότυπο διάλυμα: Χοληστερόλη 100 mg/dl Ισοπροπανόλης 

DIL Διαλύτης για π

• PBS 1x (Whittaker) 

• Πλακίδιο 96 θέσεων (Greiner Bio-one)  

• Μετρητής πλακιδίων
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Αρχή Μεθόδου 
Η FC του ορού προσδιορίζεται με ενζυμική φωτομετρική μέθοδο (παρ. 

 τις οδηγίες του κατασκευαστή, ως εξής: η FC οξειδώνεται από 

την οξε

ό η προς 

 

στην πρώτη 
 προκαλεί την οξείδωση της 4-αμινοαντιπυρίνης και της φαινόλης παρουσία 

περοξειδάσης με αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντος με ερυθρό χρώμα. 

Αφού φτιαχτεί η πρότυπη καμπύλη με βάση τον παρακάτω πίνακα, 

α ορού ή απομονωμένης HDL (3 μl δείγματος σε 17 μl  

PBS κ

 

8.4), σύμφωνα με

ιδάση της χοληστερόλης σε χολεστ-4-εν-3-όνη και H2O2 (Εικ. 25). Το H2O2 

που σχηματίζεται προκαλεί την οξείδωση της φαινόλης και της 4-

αμινοαντιπυρίνης παρουσία υπεροξειδάσης με αποτέλεσμα την παραγωγή 

προϊόντος με ερυθρ  χρώμα (Εικ. 27). Η ποσότητα τ ς FC στο εξέταση 

δείγμα προσδιορίζεται με μέτρηση της απορρόφησης του κόκκινου χρώματος στα 

505 nm. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 27. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) που σχηματίζεται 
αντίδραση
υ
 
Πειραματική διαδικασία  

αναμιγνύεται καλά το δείγμ

αι 5 μl δείγματος σε 15 μl PBS, αντίστοιχα) με 300μl ανασυσταμένου 

χρωμογόνου αντιδραστηρίου. Στη συνέχεια ακολουθεί επώαση στους 37°C για 

15 min και μέτρηση της απορρόφησης στα 505 nm.  

 76



CAL PBS 

0 μl 20 μl 

1 μl 19 μl 

2,5 μl 17,5 μl 

5 μl 15 μl 

10 μl 10 μl 

20 μl 0 μl 

 

Η ποσότητα του  χοληστερόλη κύπτει αφαιρώντας την 

ποσότητα της ελεύθερης χοληστερόλης από την ή χοληστερόλη (παρ. 8.4). 

ο κλάσμα του εστέρα χοληστερόλης δίνεται από το πηλίκο της ποσότητας του 

εστέρα ς

ντιδραστήρια, όργανα 

(Data-Cal της Thermo): Η περιεκτικότητά 

του σε χοληστερόλη είναι 185 mg/dl (Για τα υπόλοιπα βλέπε παρ. 8.4). 

 Ελέγχου (Data-Trol της Thermo): Η αναμενόμενη 

S) 1 mmol/l, Οξειδάση της 

• 

• Πλακίδιο 96 θέσεων (Greiner Bio-one) 

εστέρα ς προ

 ολικ

Τ

 χοληστερόλης προ  την ποσότητα της ολικής χοληστερόλης. 

 

8.6 Προσδιορισμός Τριγλυκεριδίων  
 

Α

• Βαθμονομητής Πρότυπος Ορός 

• Φυσιολογικός Ορός

μέση τιμή τριγλυκεριδίων είναι 103 mg/dl, ενώ το εύρος διακύμανσης 86-

121 mg/dl (Για τα υπόλοιπα βλέπε παρ. 8.4). 

• Αντιδραστήριο μέτρησης Τριγλυκεριδίων (Infinity της Thermo): ATP 2,6 

mmol/l, Οξικό Μαγνήσιο 2,5 mmol/l, 4-Αμινοαντιπυρίνη 0,8 mmol/l, 3,5-

διχλωρο-2-υδροξυβενζοσουλφονικό οξύ (DHB

φωσφο-γλυκερόλης >3000 mmol/l, Κινάση της γλυκερόλης >100 U/l, 

Λιπάση >2000 U/l, Υπεροξειδάση >300U/l,  ρυθμιστικό διάλυμα 53 mmol/l, 

pH 7±0,1 στους 20°C. Το αντιδραστήριο παρέχεται έτοιμο προς χρήση και 

διατηρείται στους 2-8°C, προστατευμένο από το φως μέχρι την 

ημερομηνία λήξης του. 

PBS 1x (Whittaker) 

 77



• ς

 

Αρχή 
ε ενζυμική φωτομετρική μέθοδο, 

σύμ ω ι 

πό λιπάση σε FFA και γλυκερόλη (Εικ. 28). Η γλυκερόλη παρουσία ATP 

ι από την κινάση της γλυκερόλης (GK) για να παράγει 3-

φωσφο

απομονωμένης HDL (3 μl δείγματος σε 17 μl  

PBS και 5 μl δείγματος σε 15 μl PBS, αντίστοιχα) με 300μl χρωμογόνου 

χεια ακολουθεί επώαση στους 37°C για 5 min και 

μέτρησ

Μετρητής πλακιδίων φθορισμού-απορρόφηση  (Fluo-Star Galaxy, bMG) 

Μεθόδου 
Τα TG του ορού προσδιορίζονται μ

φ να με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ως εξής: Αρχικά, τα TG υδρολύντα

α

φωσφορυλιώνετα

-γλυκερόλη και ADP. Στη συνέχεια, η 3-φωσφο-γλυκερόλη οξειδώνεται σε 

φωσφο-διϋδροξυ-ακετόνη από την οξειδάση της φωσφο-γλυκερόλης (GPO) 

παράγοντας H2O2. Τελικά, το H2O2 αντιδράει με 4-αμινοαντιπυρίνη και 3,5-

δίχλωρο-2-υδροξυ-βενζοσουλφονικό οξύ σε μια αντίδραση που καταλύεται από 

υπεροξειδάση και σχηματίζει ένα προϊόν με κόκκινο χρώμα του οποίου η 

απορρόφηση μετράται στα 505 nm. 

 

Πειραματική διαδικασία  
Αφού φτιαχτεί η πρότυπη καμπύλη με βάση τον παρακάτω πίνακα, 

αναμιγνύεται καλά το δείγμα ορού ή 

αντιδραστηρίου. Στη συνέ

η της απορρόφησης στα 505 nm.  

 

CAL PBS 

0 μl 20 μl 

2 μl 18 μl 

4μl 16 μl  

6μl 14 μl 

12 μl 8 μl 

20 μl 0 μl 
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Ε όνα 28. Αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τον προσδιορισμό τριγλυκεριδίων. 

 

 
 
 
 

 

Λιπαρά οξέα    Τριγλυκερίδιο     Γλυκερόλη 

3-Φωσφο-γλυκερόλη Γλυκερόλη 

3-Φωσφο-
γλυκερόλη Φωσφο-διϋδροξυακετόνη 

4-Αμινοαντιπυρίνη 

 
Χρωμογόνο Προϊόν 

 
 
3,5-δίχλωρο-2-υδροξυ 
βενζοσουλφονικό οξύ 

Υπεροξειδάση

→ 

GPO 

→

Λιπάση 

→

 
+ Η2Ο2

GK 
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8.7 Προσδιορισμός Φωσφολιπιδίων  
 

ντιδραστήρια, όργανα 

• Kit (Sentinel Diagnostics) που περιέχει: 

ξυμεθυλ)μεθυλ]-2-αμινοαιθανοσουλφονι- 

κό οξύ (TES) 50 mmol/l pH 7,6, 4-υδροξυβενζοϊκό οξύ 12 mmol/l, EDTA 

ραζίδιο <0,1%, Επιφανειοδραστικοί παράγοντες. 

μηνία λήξης του. 

4. υμα φωσφολιπιδίων (300 mg/dl), νατραζίδιο 

(

• 

 
Αρχή 

ε ενζυμική φωτομετρική μέθοδο, 

σύμ ω λεκιθίνη, 

φιγγομυελίνη, λυσολεκιθίνη) υδρολύονται παρουσία της φωσφολιπάσης D σε 

σφατιδικό οξύ ή Ν-ακυλο-σφιγγο-φωσφορικό οξύ ή 

λυσοφ

Α

1. Αντιδραστήριο R1a: Ν-[Τρι(υδρο

1,3 mmol/l, νατ

Διατηρείται στους 2-8°C μέχρι την ημερο

2. Αντιδραστήριο R1b (Λυοφιλιοποιημένο): TES 50 mmol/l, Φωσφολιπάση D 

>1500 U/l, Οξειδάση της χολίνης >7500 U/ml, Υπεροξειδάση >7000 U/ml, 

4-Αμινοαντιπυρίνη 1,2 mmol/l. Διατηρείται στους 2-8°C μέχρι την 

ημερομηνία λήξης του.   

3. Διάλυμα R1: 10 ml αντιδραστηρίου R1a προσθέτονται σε 1 φιαλίδιο 

αντιδραστηρίου R1b. Το μείγμα αφήνεται για 10 min και στη συνέχεια 

γίνεται ήπια ανακίνησή του. Διατηρείται στους 2-8°C για 14 μέρες.  

Πρότυπο διάλυμα: διάλ

<0,1%, Επιφανειοδραστικοί παράγοντες. Το αντιδραστήριο παρέχεται 

έτοιμο προς χρήση και διατηρείται στους 2-8°C μέχρι την ημερομηνία 

λήξης του (4 μήνες σε περίπτωση που ανοιχθεί). 

• Πλακίδιο 96 θέσεων Greiner Bio-one) 

Μετρητής πλακιδίων φθορισμού-απορρόφησης (Fluo-Star, bMG) 

Μεθόδου 
Τα PL του ορού προσδιορίζονται μ

φ να με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ως εξής: τα PL (

σ

χολίνη και φω

ωσφατιδικό οξύ, αντίστοιχα (Εικ. 29). Η χολίνη οξειδώνεται από την 

οξειδάση της χολίνης σε βεταΐνη και H2O2 (Εικ. 29). Τελικά, το υπεροξείδιο του 

υδρογόνου αντιδράει με 4-αμινοαντιπυρίνη και 4-υδροξυβενζοϊκό οξύ σε μία 

 80



αντίδραση που καταλύεται από υπεροξειδάση και σχηματίζει ένα προϊόν με 

κόκκινο χρώμα (Εικ. 26) του οποίου η απορρόφηση μετράται στα 505 nm. 

 

 

 → 
Φωσφολιπάση D  

1. Φωσφολιπίδια { Λεκιθίνη, Σφιγγομυελίνη, Λυσολεκιθίνη } + Η2Ο 

O-CH2-CH2-N(CH3)3]+OH- + { Φωσφατιδικό οξύ, Ν-ακυλο-σφιγγο-φωσφορικό 

οξύ, Λυσοφωσφατιδικό οξύ

2. [HO-CH2-CH 3)3] OH  + 2 3)3

                  
Εικόνα 29. Αντιδράσεις που λαμβά ν προσδιορισμό φωσφολιπιδίων. 

 διαδικασία 
ς 

μονωμένη HDL) αναμιγνύεται καλά με το διάλυμα 

κάτω πίνακα. Στη συνέχεια, ακολουθεί επώαση στους 

37°C γ

[H

 } 

 

+ - Ο2→ 2Η2Ο2 + -ΟΟC-CH2-N(CH2-N(CH

  
νουν  κατά τοχώρα

                                               

Πειραματική
Τα αντιδραστήρια πριν την έναρξη της διαδικασίας πρέπει να είναι στου

37°C. Το δείγμα (ορός ή απο

R1 σύμφωνα με τον παρα

ια 10 min και μέτρηση της απορρόφησης  μέσα σε 30 min στα 505 nm. 

 

 Τυφλό δείγμα πρότυπο 

απεσταγμένο νερό 3μl - - 

δείγμα - 3μl - 

πρότυπο - - 3μl 

διάλυμα R1 3  30 l 30 l 00μl 0μ 0μ

 
Αφού αφαιρεθεί η τιμή  τυφλού από ό ς τις τιμές απορρόφησης, ο 

 είναι ο εξής:  

ση δείγματος/απορρόφηση προτύπου) Χ 300= mg φωσφολιπιδίων/ dl 

δείγμα

Χολίνη 

Χολίνη  

 του λε

υπολογισμός

Οξειδάση της χολίνης 

Βεταΐνη

(απορρόφη

τος. 
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8.8 Προσδιορισμός αποΑ-Ι με ELISA (Liu et al 2002) 
 
Αντιδραστήρια, όργανα 

• Άπαχο γάλα σε σκόνη 

S+Tween-20 0,05%) 

r άπαχο γάλα σε σκόνη σε 100 ml  PBS 1x+Tween-

 ανθρώπινη αποΑ-Ι, 5F-6, 

•  αντίσωμα προβάτου για την ανθρώπινη αποΑ-Ι, 

 

υδρογόνου / ρυθμιστικού διαλύματος σε 20 ml 

• 

• 

• ar, bMG) 

 
Αρχή 

ς τύπος 

νοσομέτρησης στερεάς φάσης όπου το αντίσωμα, το οποίο είναι ειδικό για την 

ποιείται σε ένα πολυμερές υπόστρωμα, όπως μία 

επιφάν

• PBS 1x (Whittaker) 

• Tween-20 (Merck) 

• Διάλυμα πλύσης (PB

• Διάλυμα blocking (10 g

20 0,05%) 

• Μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού για την

(Ottawa Heart Institute), 1 mg/ml (1ο αντίσωμα) 

Πολυκλωνικό

συνδεδεμένο με υπεροξειδάση (horseradish peroxidase), (K90085P 

Biodesign) (2ο αντίσωμα) 

• OPD (o-phenyl-diamine-dihydrochloride), (Sigma). Το ενεργό 

αντιδραστήριο φτιάχνεται διαλύοντας μία κάψουλα OPD και μία κάψουλα 

ουρίας, υπεροξειδίου του 

απεσταγμένου νερού. Κατόπιν, συντηρείται στους 4°C. 

Διάλυμα τερματισμού (2Μ H2SO4) 

Πλακίδιο ELISA 96 θέσεων όγκου 200 μl (Costar) 

Μετρητής πλακιδίων φθορισμού-απορρόφησης (Fluo-St

Μεθόδου (Stryer 1997) 
Η ενζυμοσύνδετη ανοσοπροσροφητική μέτρηση (ELISA) είναι ένα

α

πρωτεΐνη υπό εξέταση σταθερο

εια πολυστυρενίου. Μικρή ποσότητα κυτταρικού εκχυλίσματος ή δείγματος 

ορού ή ούρων τοποθετείται πάνω στην επιφάνεια που ξεπλένεται μετά τη 

δημιουργία ενός συμπλόκου αντισώματος-αντιγόνου. Στη συνέχεια, προστίθεται 

αντίσωμα ειδικό για μία αλλη θέση του αντιγόνου και η επιφάνεια ξαναξεπλένεται. 

Το δεύτερο αντίσωμα είναι δεσμευμένο με ένα ένζυμο, όπως η αλκαλική 
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φωσφατάση, που μπορεί να μετατρέψει γρήγορα ένα άχρωμο υπόστρωμα που 

προστίθεται σε χρωμογόνο προϊόν. Το ποσό του δεύτερου αντισώματος που 

δεσμεύεται στην επιφάνεια είναι ανάλογο με την ποσότητα του αντιγόνου στο 

δείγμα. 

 
Πειραματική διαδικασία 
Α. Προετοιμασία της πρότυπης καμπύλης: 

Αρχικά ζυγίζεται ποσότητα αποΑ-Ι η οποία διαλύεται σε PBS και κατόπιν 

σή της με τη μέθοδο Lowry (βλέπε παρ. 8.10). Στη 

ρι τελικής συγκέντρωσης 0,04 μg/μl. 

Από α

θετείται μονοκλωνικό αντίσωμα για την ανθρώπινη 

ποΑ-Ι, 5F-6 (1ο αντίσωμα) σε αραίωση 1:700 για προσρόφηση στην πλαστική 

0 µl σε κάθε φρεάτιο. 

τα πλακίδια και πετώντας το 

ι 150 µl διαλύµατος πλύσης στα φρεάτια, το 

ησης). 

.

ρος εξέταση ορός 

σε PBS. Σε κάθε φρεάτιο 

υπολογίζεται η συγκέντρω

συνέχεια αραιώνεται η αποΑ-Ι σε PBS μέχ

υτό το τελευταίο διάλυμα αποΑ-Ι, τοποθετούνται σε 7 σωληνάρια, που το 

καθένα περιέχει 2 ml PBS, ποσότητες 10, 7,5, 5, 4, 3, 2, 1 μl. Ως τυφλό 

χρησιμοποιείται σκέτο PBS. 

 
Β. Πειραματική διαδικασία: 

1. Στα πλακίδια ELISA τοπο

α

επιφάνεια των φρεατίων, 10

2. Επώαση όλη νύχτα στους 4°C. 

3. Πλύσιµο των πλακιδίων ELISA µε διάλυµα πλύσης, 3 φορές. Το διάλυµα 

αφαιρείται από τα φρεάτια, αναποδογυρίζοντας 

υγρό. Στη συνέχεια, προσθέτοντα

οποίο και αφαιρείται. Η διαδικασία πλύσης επαναλαμβάνεται άλλες 2 φορές (Το 

ελεύθερο αντίσωμα αποµακρύνεται µε την πλύση). 

4. Αφού αφαιρεθεί το τελευταίο υγρό πλύσης, σε κάθε φρεάτιο προσθέτονται 150 

µl διαλύµατος blocking (Πρόσθεση περίσσειας αλβουμίνης µε σκοπό το 

µπλοκάρισµα πιθανών μη ειδικών σηµείων προσρόφ

5. Επώαση 1 h, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

6. Πλύσιµο των πλακιδίων, 3 φορές (βλ  3). 

7. Πρόσθεση του εξεταζόµενου δείγματος ορού. Ο π

αραιώνεται 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000 
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προσθέτονται 100 µl αραιωµένου ορού. Το ίδιο γίνεται και με τα δείγματα που 

τ

ιωμένου 1:500 σε 

α στους 4°C. 

 υπόστρωµα. Με 

µα του 2ου αντισώµατος) παράγεται 

σθέτοντας το διάλυµα τερματισμού. 

µ η

οϋλ-L-φωσφατιδυλοχολίνη (POPC, Sigma), 20 mg 

POPC / ml CHCl3-CH3OH (2:1) 

a), 30 mg/ml SB (βλέπε παρακάτω) 

• HCl3-CH3OH (2:1) 

  53 mCi/mmol 

lmer)  

χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό ης πρότυπης καμπύλης. 

8. Επώαση 1 h, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

9. Πλύσιµο των πλακιδίων, 3 φορές (βλ. 3). 

10. Προσθέτονται 100 µl ανά φρεάτιο 2ου αντισώματος αρα

διάλυµα blocking και ακολουθεί επώαση όλη νύχτ

11. Πλύσιµο των πλακιδίων, 3 φορές (βλ. 3). 

12. Χρησιµοποιείται το διάλυµα OPD. Προσθέτονται 100 µl από το έτοιµο 

διάλυµα OPD σε κάθε φρεάτιο. (Το OPD περιέχει ένα άχρωµο

τη δράση της υπεροξειδάσης (το ενζυµικό τµή

ένα έγχρωµο (κίτρινο)  τελικό προϊόν). 

13. Επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου, παρατήρηση της εµφάνισης χρώµατος 

(10-15 min). 

14. Η αντίδραση σταματάει προ

Προσθέτονται  50 μl διαλύματος τερματισμού σε κάθε φρεάτιο (το χρώμα γίνεται 

πορτοκαλί). 

15. Η απορρόφηση διαβάζεται σε ήκος κύµατος 490 nm σε μετρ τή πλακιδίων 

φθορισμού-απορρόφησης.  

  

8.9 Παρασκευή δισκοειδών σωματιδίων ανασυγκροτημένης HDL (rHDL) 
(Matz and Jonas 1982) 
 
Αντιδραστήρια, όργανα 

• 1-παλμιτοϋλ-2-ολε

• Χολικό νάτριο (Sigm

• ΑποΑ-Ι 

Χοληστερόλη (Sigma), 2 mg/ml C

• [4-
14

C]χοληστερόλη, 0,04 mCi/ml, ειδική δραστικότητα

(Perkin E

• Χλωροφόρμιο (CHCl3, AppliChem) 
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• Μεθανόλη (CH3OH, Merck) 

Τρις-υδροξυμεθυ• λαμινομεθάνιο (Tris, AppliChem) 

 Tris-HCl, 1,5 M NaCl, 

50 mM NaCl, 0.01% EDTA, pH 8) 

• 

 
Αρχή 

χολικού νατρίου διευκολύνει την 

λληλεπίδραση της αποΑ-Ι με μυκήλια φωσφολιπιδίων και χοληστερόλης. Όταν 

 και τα μυκήλια λιπιδίων αναμειχθούν, τότε τα χολικά άλατα 

διαταρ

η δ

ασκευάζονται με βάση την μέθοδο της 

ιαπίδυσης παρουσία χολικού νατρίου, με μερικές μικρές τροποποιήσεις (Matz 

e et al 1997). Η μοριακή αναλογία στα σωματίδια rHDL 

• NaCl (AppliChem) 

• EDTA (Riedel de-Haën) 

• Ρυθμιστικό Διάλυμα, Salt Buffer (SB) 10x (100 mM

0,1% EDTA, pH 8) 

• SB 1x (10 mM Tris-HCl, 1

• PBS 1x (Whittaker) 

Κυκλοαναδευτήρας (Vortex-2 Genie, Scientific Industries) 

• Γυάλινα σωληνάρια 

• Οβίδα Ν
2
 

• Μεμβράνη διαπίδυσης 12 kDa (Sigma) 

Μεθόδου 
Η μέθοδος της διαπίδυσης παρουσία 

α

τα χολικά άλατα

άσσουν το πλέγμα των λιπιδίων και τα διαλυτοποιούν. Όταν η αναλογία 

φωσφολιπιδίων και χολικού νατρίου είναι 1:1 (όπως στη μέθοδο που 

χρησιμοποιείται) τότε το μίγμα  λιπιδίων-χολικού νατρίου σχηματίζει δισκοειδείς 

διπλοστιβάδες λιπιδίων και χολικού νατρίου που σταθεροποιούνται με την 

δακτυλιοειδή τοποθέτ ση μορίων χολικού νατρίου γύρω από τη ιπλοστιβάδα. 

Με τη διαπίδυση επιτυγχάνεται η σταδιακή απομάκρυνση του χολικού νατρίου 

από τα λιποσώματα και η αντικατάστασή του με την αποΑ-Ι προς σχηματισμό 

δισκοειδών μυκηλιακών συμπλόκων.  

 

Πειραματική διαδικασία 
Τα σωματίδια της rHDL παρ

δ

and Jonas 1982, Laccotrip
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είναι 1

ω υ

ι

Αντιδραστήρια, όργανα 

1. 250 ml Αντιδραστήριο Α (αλκαλικό διάλυμα χαλκού)  

δραστήριο Β (αραιό αντιδραστήριο Folin-Ciocalteu) 

A, Sigma). Φτιάχνονται διαλύματα αυξανόμενων 

συγ  1,5 mg/ml, 2 

mg

• PBS 1x (Whittaker) 

• Πλακίδιο 96 θέσεων (Greiner Bio-one) 

00:10:1:100 (POPC: χοληστερόλη: A-I: χολικό νάτριο). Σε ένα τυπικό 

πείραμα, χρησιμοποιούνται 0.14gr χοληστερόλης (σημασμένη με 

[
14

C]xοληστερόλη, σε αναλογία 5.000-7.000 κρούσεις (cpm) ανά nmole μη-

σημασμένης χοληστερόλης) και 2.71gr POPC, τα οποία αναμιγνύονται σε 

γυάλινο σ ληνάριο με ήπια ανάδευση και ακολούθως ξηραίνονται πό 

ατμόσφαιρα Ν
2
. Τα ξηραμένα λιπίδια επαναδιαλύονται σε 250 μl διαλύματος SB 

1x, με ήπια ανάδευση (vortex) για περίπου 1 min και ακολουθεί επώαση στους 0-

4°C για 1 min. Η διαδικασία ανάδευσης σε κυκλοαναδευτήρα για 1 min και 

παραμονής στους 0-4°C για άλλο 1 min επαναλαμβάνονται μέχρι την 

ομογενοποίηση των λιπιδίων (συνολικό διάστημα περίπου 1 h) .  Στη συνέχεια, 

προστίθεται διάλυμα χολικού νατρίου 51 μl και ακολουθεί επώαση του μείγματος 

1 h στους 0-4°C. Στο τελικό στάδιο, γίνεται προσθήκη 1 mg αποΑ-Ι κα  η επώαση 

συνεχίζεται για 1 h ακόμη. Κατόπιν, γίνεται διαπίδυση των δειγμάτων σε 100 ml 

διάλυματος SB 1x, στους 4°C, με χρήση μεμβράνης διαπίδυσης με διάμετρο 

πόρων που επιτρέπουν την έξοδο μορίων μοριακής μάζας <12-14 kDa. Η 

διαπίδυση γίνεται για δύο ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται 3 με 4 

φορές αλλαγή του SB. Στα σωματίδια διαβιβάζεται αέριο Ν
2
 για να αποφευχθεί η 

οξείδωση των λιπιδίων και στη συνέχεια αποθηκεύονται στους 4°C.  

 

8.10 Προσδιορισμός πρωτεΐνης κατά Lowry (Lowry et al 1951) 
 

• Kit (Biorad) που περιέχει: 

2. 2000 ml Αντι

• Αλβουμίνη ορού βοός (BS

κεντώσεων σε PBS (0,2 mg/ml, 0,6 mg/ml, 1 mg/ml,

/ml). 
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• Μετρητής πλακιδίων φθορισμού-απορρόφησης (Fluo-Star, bMG) 

Μεθόδου
 
Αρχή  

ης πρωτεΐνης βασίζεται στο γεγονός ότι ο Cu2+ σε 

αλκ ι  ιώδους χρώματος με τους 

πεπ δ ήκη του 

ντιδραστηρίου Folin-Ciocalteu γίνεται αναγωγή των μολυβδαινικών και των 

των, που περιέχονται σε αυτό, με αποτέλεσμα το σχηματισμό 

έντονο

γ

οποιείται PBS (5 

l). Στη συνέχεια ακολουθεί επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για 15 min και 

 στα 595 nm.  

Ο προσδιορισμός τ

αλ κό περιβάλλον σχηματίζει σύμπλοκα

τι ικούς δεσμούς και ανάγεται προς Cu+. Στη συνέχεια, με τηv προσθ

α

βολφραμικών ιόν

υ μπλε προϊόντος. Η εμφάνιση χρώματος οφείλεται κυρίως στα αμινοξέα 

Tyr και Trp και σε μικρότερο βαθμό στην His και Cys. Το μέ ιστο της 

απορρόφησης είναι στα 750 nm, ενώ το ελάχιστο στα 405 nm.  

 
Πειραματική διαδικασία 

Αφού φτιαχτεί η πρότυπη καμπύλη με βάση τον παρακάτω πίνακα, 

αναμιγνύεται καλά το δείγμα  (πχ. 3 μl δείγματος και 2 μl  PBS) με 25 μl 

αντιδραστηρίου Α και 200μl αντιδραστηρίου Β. Ως τυφλό χρησιμ

μ

μέτρηση της απορρόφησης

 

BSA Συγκέντρωση 

5 μl 0,2 mg/ml 

5 μl 0,6 mg/ml 

5 μl 1 mg/ml 

5 μl 1,5 mg/ml 

5 μl 2 mg/ml 

 

8.11 Μελέτη δραστικότη του ενζύμου accotripe et al 1997, 
Chroni et al 2004) 
 
Αντιδραστήρια, όργανα 

• rHDL 

τας  LCAT (L
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• CHCl3 (AppliChem) 

• CH3OH (Merck) 

• Tris (AppliChem) 

(Riedel de-Haën) 

-HCl, pH 8, 1,5 M NaCl, 0,1% EDTA) 

is-HCl, pH 8, 150 mM NaCl, 0.01% EDTA) 

 (Sigma) 

ηστερόλη και 

τέρα χοληστερόλης σε 1 ml CHCl3-CH3OH (2:1, v/v). 

ution): 40 μl carrier solution σε 5 ml CHCl3-

• 

• ιο (ΡΡΟ, Sigma) 

ο (ΡΟΡΟΡ, Fluka) 

: 1,1gr PPO, 0,2gr POPOP, 1266 ml τολουόλιο. Τα 

όλη νύχτα και την επόμενη μέρα 

3 Velp Scientifica) 

 

• Υδατόλουτρο (Bioline Scientific) 

• Οβίδα Ν
2
 

• NaCl (AppliChem) 

• EDTA 

• SB 10x (100 mM Tris

• SB 1x (10 mM Tr

• BSA (Sigma) 

• β-μερκαπτοαιθανόλη

• Χοληστερόλη (Sigma) 

• Ολεϊκός εστέρας χοληστερόλης (Sigma) 

• Διάλυμα εσωτερικών προτύπων (carrier solution): (5 mg χολ

5 mg ολεϊκού εσ

• Διάλυμα τερματισμού (stop sol

CH3OH (2:1, v/v).  

• Πετρελαϊκός αιθέρας (AppliChem) 

• Αιθυλαιθέρας (Sigma) 

Οξικό οξύ (Riedel de-Haën) 

• Ιώδιο (AppliChem) 

2,5-διφαινυλοξαζόλ

• 1,4-δι[2-(5-φαινυλοξαζολο)]βενζόλι

• Tολουόλιο (Merck) 

• Triton X-100 (Merck) 

• Υγρό σπινθηρισμού

τρία αυτά συστατικά επωάζονται 

προσθέτονται 660 ml Triton X-100.  

• Κυκλοαναδευτήρας (Rx

• Πλαστικά σωληνάρια πολυπροπυλενίου
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• Πιπέτες παστέρ 

Χρωματογραφική πλάκα ITLC (Pall Corporation, polysillica acid gel 

impregnated glass fiber sheets) 
• 

 (β-ακτινοβολίας) (TRI-CARB 2100TR 

tillation Analyzer) 

son LX-300+ 
 
Αρχή 

αι υπεύθυνη για την εστεροποίηση της FC, μεταφέροντας 

μακ φωσφατιδυλοχολίνη στη θέση 3 του μορίου της 

χολ τ

κυρίως  σε μικρότερο βαθμό στις LDL και VLDL. 

 
 διαδικασία 

αυτού του πειράματος είναι να καθοριστεί η δραστικότητα του 

ενζύμου

β-

. Ο τελικός όγκος ρυθμίζεται στα 500μl με την προσθήκη 

 αναμιγνύεται ισχυρά (vortex) και επωάζεται στους 

37°C για  (

την

  

κάτω Ν Τα

• Απαγωγός 

• Φιαλίδια σπινθηρισμού 

• Μετρητής σπινθηρισμού υγρών

Liquid Scin

• Καταγραφέας Ep

Μεθόδου 
Η LCAT είν

ράς αλύσου FFA από τη 

ηστερόλης (βλέπε Εικ. 10 σ ο Κεφ. 3). Αυτή η αντίδραση λαμβάνει χώρα 

 στην επιφάνεια των HDL και

Πειραματική
Ο στόχος 

 LCAT τόσο στον ορό όσο και στις απομονωμένες HDL ανθρώπων και 

ποντικών. Τα σωματίδια rHDL προσθέτονται (σε τόσο όγκο ώστε η τελική 

συγκέντρωση αποΑ-Ι να είναι 6 μg/ml≈0,2μΜ) σε γυάλινο σωληνάριο μαζί με 50 

μl από διάλυμα 40 mg/ml BSA, και 20 μl από διάλυμα 100 mM 

μερκαπτοαιθανόλης

διαλύματος SB. Το μείγμα

 30 min. Στη συνέχεια, προσθέτονται 4 μl δείγματος ορός ή HDL) και η 

επώαση συνεχίζεται για επιπλέον 30 min. Η αντίδραση τερματίζεται με  

προσθήκη 5 ml διαλύματος τερματισμού. Το μείγμα αναμιγνύεται ισχυρά (vortex) 

και μεταφέρεται στους 4°C για τουλάχιστον 40 min, ώστε να διαχωριστούν η 

οργανική από την ανόργανη φάση. Η πάνω, υδατική φάση απομακρύνεται με

πιπέτα παστέρ, και η , οργανική φάση, ξηραίνεται υπό 
2
.  λιπίδια 

επαναδιαλύονται σε 500 μl χλωροφορμίου, αναμιγνύονται ισχυρά με vortex και 
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κατόπιν ξηραίνονται υπό Ν
2
. Το υπόλειμμα επαναδιαλύεται σε 75 μl 

χλωροφορμίου και τοποθετείται σε χρωματογραφική πλάκα ITLC. Η πλάκα αυτή 

αναπτύσσεται για περίπου 5 min, σε διάλυμα πετρελαϊκού αιθέρα: αιθυλαιθέρα: 

οξικού οξέος (αναλογία όγκων 85:15:1) σε χρωματογραφικό θάλαμο. Οι ζώνες 

των CE και της FC εμφανίζονται με έκθεση σε ατμούς ιωδίου για 10-20 sec. Οι 

θέσεις της FC και των CE σημειώνονται με μολύβι και το κίτρινα χρωματισμένο 

ιώδιο αφήνεται να εξαχνωθεί, μέχρι την πλήρη εξαφάνιση της χρώσης. Τότε, οι 

ζώνες της FC και τω  CE κόβονται χωριστά κα  τοποθετούνται σε σωλήνες 

σπινθηρισμού. Ακολουθεί προσθήκη 10 ml διαλύματος σπινθηρισμού και 

επώαση 30 min ώστε να επιτευχθεί η πλήρης αποσύνδεση των λιπιδίων από την 

χρωματογραφική πλάκα. Τελικά, τα δείγματα μετρώνται σε μετρητή 

σπινθηρισμού υγρών. 

 

8.12 Μελέτη δραστικότητας της πρωτεΐνης CETP  
 
Αντιδραστήρια, όργανα 

• Kit (Biovision) που περιέχει: 

 Όγκος 

ν ι

Μόριο Δότη 0,1mM 1 ml 

Μόριο Δέκτη 1 ml 

Ρυθμιστικό διάλυμα 5 ml 

10x 

Θετικό control (ορός 30μl 

κουνελιού) 

 

• scan) 

• έσεων (Greiner Bio-one) 

• φθορισ πορρόφησης (Fluo-Star Galaxy, bMG)  

 
 

Ισοπροπανόλη (Lab

Πλακίδιο 96 θ

Μετρητής πλακιδίων 

 

μού-α
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Αρχή 
Η  CETP μεταφέρει ουδέτερα λιπίδια από τις HDL στις VLDL  και LDL (Tall 

1993). σιμοποιεί ένα μόριο Δότη που περιέχει ένα 

φθο ζ τέτοια μορφή που δεν φθορίζει και 

μετ έ  

φθορίζοντος ουδέτερου λιπιδιού στο μόριο Δέκτη έχει ως αποτέλεσμα μια αύξηση 

την ένταση του φθορισμού (Διέγερση: 465 nm, Εκπομπή: 535 nm). 

 

δικασία 
Η διαδ

. Η 

ισοπροπανόλη μόνη της χρησιμοποιείται ως τυφλό.  

 δοκιμαστικά σωληνάρια, τα οποία ονομάζονται Τ0 ως 

ει να 

περιέχει 0,4 ml. 

 Τ5 και γίνεται καλή ανάδευση του 

ορίου Δότη περιέχει 0,1 mM 

 

Β. Π

1. 

Μεθόδου 

Το Kit της Biovision χρη

ρί ον ουδέτερο λιπίδιο το οποίο είναι σε 

αφ ρεται παρουσία της CETP στο μόριο Δέκτη. Αυτή η μεταφορά του

σ

Πειραματική δια
ικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

Α. Προετοιμασία της πρότυπης καμπύλης: 

Η πρότυπη καμπύλη φτιάχνεται κάνοντας διαδοχικές αραιώσεις του μoρίου 

Δότη σε ισοπροπανόλη (η οποία επιτρέπει στο μόριο Δότη να φθορίσει) και 

καταγράφοντας στη συνέχεια την ένταση φθορισμού σε κάθε αραίωση

1. Χρησιμοποιούνται 6

Τ5, και τοποθετείται 0,2 ml ισοπροπανόλης στο καθένα. Το Τ5 πρέπ

2. Προσθέτονται 2 μl μoρίου Δότη στο

μίγματος. 

3. 0,2 ml μεταφέρονται από το Τ5 στο Τ4. Γίνεται καλή ανάδευση και στη 

συνέχεια 0,2 ml μεταφέρονται από το Τ4 στο Τ3. Η ίδια διαδικασία 

επαναλαμβάνεται ως το Τ1. Το διάλυμα του μ

φθορίζοντος ουδέτερου λιπιδίου και για το λόγο αυτό τα δείγματα της 

πρότυπης καμπύλης περιέχουν 0, 6,25, 12,5, 25, 50, 100 pmol μορίου 

Δότη. 

4. Μετράται η ένταση φθορισμού των δειγμάτων Τ0 ως Τ5. 

ειραματική διαδικασία 

Σε κάθε αντίδραση προσθέτονται: 
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 Όγκος 

Μόριο Δότη 10 μl 

Μόριο Δέκτη 10 μl 

Ρυθμιστικό διάλυμα 10x 20 μl 

Δείγμα (ορός) 1-3 μl 

Απεσταγμένο νερό ως τα 

200 μl 

 

Ως ετικό control χρησιμοποιού  μl του ορού κουνελιού. 

Ως οποιούνται 1-3 . 

2. αση στους 37  45 min. 

3. ισμ  δειγμάτων, του θετικού control και του 

4. στικότη  CETP σε κάθε δείγμα ορού (pmol 

ουδέτερου λιπιδίου/μl ορού/ ση τον ακόλουθο τύπο: 

Y = MX + B 

 - Ένταση φθορισμού του τυφλού 

 μείο όπου η πρότυπη καμπύλη τέμνει τον άξονα των y 

 

8.13 ύμου PON1 

(Tsimihodimos et al 2002) 
 
Αντιδρ

• ινυλοφωσφορικό οξύ, Sigma) 

 

 

θ νται 1-3

τυφλό χρησιμ μl PBS

Ακολουθεί επώ °C για

Μετράται η ένταση φθορ ού των

τυφλού. 

Υπολογίζεται η δρα τα της

h) με βά

Όπου: 

Υ = Ένταση φθορισμού του δείγματος

Μ = Η κλίση της πρότυπης καμπύλης  

 Χ = Η δραστικότητα της CETP του δείματος  

Β = Το ση

Προσδιορισμός ενεργότητας παραοξονάσης του ενζ

αστήρια, όργανα 

Παραοξόν 4200 mM (Διαιθυλ-π-νιτροφα

• Χλωριούχο ασβέστιο (CaCl2, Sigma) 

• Tris-HCl (AppliChem) 
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• Ρυθμιστικό διάλυμα μέτρησης ενεργότητας PON1 έναντι παραοξόν: 100 

mM  Tris-HCl, 2 mM CaCl2. To pH ρυθμίζεται στο 8 και το διάλυμα 

συντηρείται στους 4°C. 

 εργασίας παραοξονάσης: To διάλυμα αυτό προκύπτει 

σης 

 αντίστοιχο όγκο παραοξόν ώστε η 

ι 6,11 mM. 

• 

 

• Ρυθμιστικό διάλυμα

με την ανάμιξη κατάλληλου όγκου ρυθμιστικού διαλύματος μέτρη

ενεργότητας PON1 έναντι παραοξόν με

συγκέντρωσή του να είνα

• Πλακίδιο 96 θέσεων (Greiner Bio-one) 

Μετρητής πλακιδίων φθορισμού-απορρόφησης (Fluo-Star Galaxy, bMG)  

 

Παραοξονάση 

 
Εικόνα 30. Αντίδ βάνει χώρα κατά τον προσδιορισμό ενεργότητας 
παραοξονάσης του . 
 
Αρχή Μεθόδου 

Η ενεργότητα της PON1 ως παραοξονάση προσδιορίζεται έχοντας ως 

α το παραοξόν. Το παρα α της ι σε p-

νιτροφαινόλη και διαιθυλοφωσφορικό οξύ (Εικ. 30). 

Διαιθυλοφωσφορικό 
οξύ Παραοξόν p-νιτροφαινόλη 

ραση που λαμ
 ενζύμου PON1

υπόστρωμ οξόν παρουσί  PON1 μετατρέπετα
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Πειραμ

-νιτροφαινόλης στα 405 nm, 

τους 25°C για 10 min στο φασματοφωτόμετρο. Ο τελικός όγκος στον οποίο 

ίνεται η μέτρηση είναι 250 μl τα οποία περιέχουν 5 μl δείγματος και 245 μl 

υθμιστικού διαλύματος εργασίας παραοξονάσης. Οι παραπάνω όγκοι μπορεί να 

εταβληθούν, αυξάνοντας τον όγκο του δείγματος και μειώνοντας αντίστοιχα τον 

ματος ώστε ο τελικός όγκος να παραμένει στα 250 μl. 

Η τελικ

• CH3OH (AldraSORB, Sigma) 

• Επωαστήρας (Labtech) 

ορισμού 96 θέσεων (Greiner Bio-one) 

 
Αρ

L μετρώνται με in vitro μέθοδο που χρησιμοποιεί 2,7-

διχ ρ H). Οι HDL ελέγχονται για την ικανότητά τους να 

ανα έ  ανθρώπινης LDL ή να απενεργοποιούν τα ήδη 

ατική διαδικασία  
Ο ρυθμός υδρόλυσης του παραοξόν προκύπτει από την καταγραφή της 

αύξησης της απορρόφησης λόγω της παραγωγής p

σ

γ

ρ

μ

όγκο του ρυθμιστικού διαλύ

ή συγκέντρωση του παραοξόν στο μίγμα της αντίδρασης είναι 5,5 mM. 

Στη συνέχεια, υπολογίζεται η ποσότητα της p-νιτροφαινόλης που σχηματίστηκε 

χρησιμοποιώντας το συντελεστή μοριακής απόσβεσης 17.000 (mol/l) -1 cm-1. Η 

ενεργότητα της PON1 εκφράζεται σε U/l ορού, ορίζοντας το 1 U/l ως την 

ενεργότητα που καταλύει το σχηματισμό 1 μmol p-νιτροφαινόλης ανά λεπτό. 

 

8.14 Προσδιορισμός αντιοξειδωτικών/αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων των 
HDL (Navab et al 2001, Ansell et al 2003, McMahon et al 2006) 
 
Αντιδραστήρια, όργανα 

• 2,7-διχλωρο-διϋδρο-φθοροσκεΐνο-διοξικός εστέρας (H2DCFDA, Molecular 

Probes) 

• PBS 1x (Whittaker) 

• Σωλήνες eppendorf 

• Μαύρο πλακίδιο φθ

• Μετρητής πλακιδίων φθορισμού-απορρόφησης (Fluo-Star Galaxy, bMG)  

χή Μεθόδου 

Οι ιδιότητες των HD

λω οφθοροσκεΐνη (DCF

στ λλουν την οξείδωση της
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οξε ι με προϊόντα 

υπε ι 

ντονο φθορισμό (Εικ. 31). Η ένταση του φθορισμού που παράγεται μπορεί να 

ματοφωτόμετρο. Οι φυσιολογικές HDL απενεργοποιούν τα 

οξειδω

που λαμβάνουν χώρα κατά τον προσδιορισμό αντιοξειδωτικών/ 
 των

 
Πειραματική διαδικασία 

Το DCFH-DA διαλύεται συγκέντρωση 2 mg/ml με ισχυρή 

ανάδευση για 2 min. Το διάλυμα σε θερμοκρασία δωματίου 

προστατευμένο από το φως για 20 min. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υδρόλυση 

του εστερικού δεσμού και την απελευθέρωση DCFH. Η DCFH τοποθετείται σε 

 

ξείδωση και φυλάσσεται στους -20°C σε σκοτάδι. Την ημέρα του πειράματος 

ργασίας DCFH, αναμιγνύοντας 9 μέρη PBS με 1 μέρος 

Κυτταρικές Εστεράσες,   
Mεθανόλη 

ιδωμένα λιπίδια της LDL. Η DCFH όταν αλληλεπιδράε

ροξείδωσης λιπιδίων που περιέχονται στις LDL σχηματίζει DCF, που παράγε

έ

μετρηθεί σε φασ

μένα λιπίδια των LDL εμποδίζοντάς τα να αλληλεπιδράσουν με τη DCFH. 

Οι αντιοξειδωτικές/αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των HDL προσδιορίζονται με τη 

μέτρηση στην αλλαγή της έντασης του φθορισμού από την οξείδωση της DCFH 

από την LDL παρουσία ή απουσία HDL. 

 

 

 
Εικόνα 31. Αντιδράσεις 
αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων  HDL. 

 σε CH3OH σε 

επωάζεται 

σωλήνες eppendorf, διαβιβάζεται ρεύμα N2 για να αποφευχθεί περαιτέρω

ο

παρασκευάζεται διάλυμα ε

Υδρόλυση 

Οξείδωση COOH
H 

C

OO HO

Cl l

 DCFH-DA                 DCFH                  DCF  

COOH 
H 

Cl 

 
O 

O-C-CH3 

O 
-O 

Cl 

O CH3-C

Φθορίζον προϊόν

COOH
H

Cl

OH

Cl

HO O

H2O2 
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διάλυμ

 

Tris (AppliChem) 

• ιάλυμα ακρυλαμιδίου/Ν,Ν’-μεθυλενο-δις-ακρυλαμιδίου 37,5:1, διάλυμα 

gr Tris σε 250 ml 

απεσταγμένο νερό 

 Tris 1 M, pH 6,8: 12,114 gr Tris σε 100 ml 

ό 

ωδεκυλοθειϊκού νατρίου (SDS) (Sigma): 10 gr SDS σε 

• ύ αμμωνίου 10% (APS) (Sigma): 10 gr APS σε 100 ml 

• οδιαμίνη (TEMED) (Sigma) 

• Κυανούν της βρωμοφαινόλης  

α stock DCFH (συγκέντρωση μετά την αραίωση 0.2 mg/ml). Σε κάθε 

πηγάδι πλακιδίου 96 θέσεων τοποθετείται ποσότητα HDL μάρτυρα ή ασθενούς  

(για την απομόνωση HDL βλέπε παρ. 8.2) ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι 

50 μg/ml χοληστερόλης και ποσότητα LDL (για την απομόνωση LDL βλέπε παρ. 

8.3) ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι 100 μg/ml χοληστερόλης σε τελικό όγκο 

200 μl. Ως τυφλό χρησιμοποιείται PBS. Τα πλακίδια επωάζονται στη συνέχεια σε 

ανακινούμενο επωαστήρα στους 37°C, σε 80 rpm, για 1 h. Κατόπιν, 20 μl 

διαλύματος εργασίας DCFH σε PBS προσθέτονται σε κάθε πηγάδι, αναδεύονται 

καλά και ακολουθεί επώαση για ακόμα 2 h, στους  37°C, σε 80 rpm,  με 

περιστροφή. Τελικά, η ένταση του φθορισμού που παράγεται μετράται σε 

μετρητή πλακιδίων φθορισμού-απορρόφησης (Διέγερση: 465 nm, Εκπομπή: 535 

nm). 

 

8.15 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακριλαμιδίου κάτω από 
αποδιατακτικές συνθήκες (SDS-PAGE) (Laemmli 1970) 
 
Αντιδραστήρια, όργανα 

• CH3OH (Merck) 

• 

Δ

30% (w/v) (Sigma) 

• Ρυθμιστικό διάλυμα Tris 1,5 M, pH 8,8: 42,43 

• Ρυθμιστικό διάλυμα

απεσταγμένο νερ

• Διάλυμα 10% w/v δ

100 ml απεσταγμένο νερό 

Διάλυμα υπερθειϊκο

απεσταγμένο νερό. Φύλαξη στους -20°C. 

Τετραμεθυλοαιθυλεν
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• Διάλυμα πηκτής επιστίβασης (stacking gel) 5%. Aναμιγνύονται 1,5 ml 

διαλύματος ακρυλαμιδίου/Ν,Ν΄-μεθυλενο-δις-ακρυλαμιδίου, 1,25 ml 

α, προσθέτονται στο διάλυμα του μονομερούς 

•  gel) 12%. Αναμιγνύονται 5 ml 

υλαμιδίου με 3,125 ml 

5M, pH 8,8, 62,5 μl διαλύματος SDS 10% 

• 

 10 ml με απεσταγμένο 

• 

• 

• 

• κτένα για το σχηματισμό των φρεατίων της πηκτής 

• 

 

Αρχή 
ει τις πρωτεΐνες μέσα σε μία μήτρα 

πηκ ς

σχημα  συμπολυμερισμό του μονομερούς ακρυλαμιδίου με το 

αντ νώ αυτά τα δύο 

αντ ουργούνται ελεύθερες 

ρυθμιστικού διαλύματος Tris 1M, pH 6,8, 100μL διαλύματος SDS 10% και 

5,8 ml νερού. Στη συνέχει

50 μl διαλύματος APS 10% και 20 μl TEMED. 

Διάλυμα πηκτής διαχωρισμού (separating

διαλύματος ακρυλαμιδίου/Ν,Ν΄-μεθυλενο-δις-ακρ

ρυθμιστικού διαλύματος Tris 1,

και 4,25 ml νερού. Στη συνέχεια, προσθέτονται 50 μl διαλύματος APS 10% 

και 30 μl TEMED. 

4x διάλυμα δείγματος: 2,5 ml 1M Tris-HCl pH 6,8, 4 ml γλυκερόλη, 0,8 gr 

SDS, 2 ml 2-μερκαπτοαιθανόλη και 1 ml κυανούν της βρωμοφαινόλης 1%. 

Ο τελικός όγκος του διαλύματος ρυθμίζεται στα

νερό. 

10x διάλυμα ηλεκτροφόρησης: 30 gr Tris, 143,5 gr γλυκίνη, 10 gr SDS. Ο 

τελικός όγκος του διαλύματος ρυθμίζεται στο 1 lt με απεσταγμένο νερό. 

Πρότυπo διάλυμα πρωτεϊνών μοριακού βάρους (6-175 kDa), (New 

England Biolabs) 

• Γυάλινες πλάκες διαστάσεων 10x8 cm 

Ειδικές διαχωριστικές ταινίες (spacers) για τη ρύθμιση του πάχους της 

πηκτής (1,5 mm) 

Ειδική 

• Συσκευή ηλεκτροφόρησης Mini-Protean II, BIORAD 

Τροφοδοτικό Consort Bioblock E341 

Μεθόδου 

Η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών διαχωρίζ

τή  πολυακρυλαμιδίου με βάση το μέγεθος. Οι πηκτές πολυακρυλαμιδίου 

τίζονται μετά από

ιδραστήριο διασταύρωσης Ν,Ν΄-μεθυλενο-δις-ακρυλαμιδίου. Ε

ιδραστήρια είναι σταθερά, με την προσθήκη APS δημι
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ρίζε σμό. Η όλη αντίδραση επιταχύνεται 

αρουσία καταλύτη TEMED. Στα δείγματα των πρωτεϊνών προστίθεται 

τοαιθανόλης και SDS, με αποτέλεσμα η μεν μερκαπτοαιθανόλη 

να ανά

ετείται στον ενδιάμεσο χώρο των δύο πλακών του 

andwich ηλεκτροφόρησης και αφήνεται να πολυμεριστεί για 45 min. Η πηκτή 

με ισοπροπανόλη, η οποία απομακρύνεται με 

ν   

ς, οι οποίες ξεκινούν τον συμπολυμερι

π

περίσσεια μερκαπ

γει τους δισουλφιδικούς δεσμούς που υπάρχουν στις πρωτεΐνες, το δε 

SDS να ενώνεται στις πρωτεΐνες, αποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο ένα αρνητικό 

φορτίο στο μόριό τους. Έχοντας αυτό το αρνητικό φορτίο οι πρωτεΐνες 

διαχωρίζονται μόνο με βάση τη μοριακή τους μάζα.  

 Παρασκευάζονται δύο πηκτές πολυακρυλαμιδίου: η πρώτη είναι πηκτή 

επιστίβασης και η άλλη πηκτή διαχωρισμού. Η διαφορά αυτών έγκειται στο 

διαφορετικό μέγεθος πόρων της πηκτής, καθώς και στη διαφορά pH και ιοντικής 

ισχύος. Η πηκτή επιστίβασης διευκολύνει τη συσσώρευση των πρωτεϊνών σε μία 

στενή περιοχή, με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη είσοδο όλων των πρωτεϊνών 

στην πηκτή διαχωρισμού. 

 

Πειραματική διαδικασία  
 Αρχικά ετοιμάζεται το sandwich ηλεκτροφόρησης που δημιουργείται μετά 

την τοποθέτηση ειδικών διαχωριστικών ταινιών ανάμεσα στις δύο γυάλινες 

πλάκες. Στη συνέχεια τοποθετείται ειδική κτένα, ευθυγραμμίζεται και σημειώνεται 

1cm από το κάτω άκρο της. Είναι το σημείο μέχρι το οποίο θα φτάσει η στάθμη 

της πηκτής διαχωρισμού. Μετά την παρασκευή του μίγματος της πηκτής 

διαχωρισμού, αυτό τοποθ

s

διαχωρισμού καλύπτεται 

διαδοχικές εκπλύσεις με Η2Ο μετά το τέλος του πολυμερισμού. Στη συνέχεια 

τοποθετείται η κτένα, ευθυγραμμίζεται και προστίθεται η πηκτή επιστίβασης μέχρι 

να καλυφθεί ο κενός χώρος των δοντιών της κτένας. Μετά από 45 min 

πολυμερισμού απομακρύνεται η κτένα και ξεπλένονται τα φρεάτια που έχουν 

σχηματιστεί με Η2Ο. Τα φρεάτια είναι ο χώρος τοποθέτησης των δειγμάτων. Τα 

δείγματα, πριν τοποθετηθούν στην πηκτή, υπόκεινται στην παρακάτω διαδικασία: 

προστίθεται διάλυμα δείγματος σε αναλογία 4:1 και θερμαίνονται για 4 min στους 

950C. Κατά την ηλεκτροφόρηση χρησιμοποιού ται και πρότυπα δείγματα τα 
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οποία έχουν υποστεί την ίδια κατεργασία. Τέλος προστίθεται το ρυθμιστικό 

διάλυμα ηλεκτροφόρησης στην άνω και στην κάτω μονάδα της συσκευής. Η 

ηλεκτροφόρηση γίνεται σε σταθερή τάση 100V και διαρκεί 2 h περίπου.  

 

8.16 Ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων (Fielding and Fielding 1996) 
 
Αντιδραστήρια, όργανα 

• CH3OH (Merck) 

• Tris (AppliChem) 

• Tricine (N-[τρις(υδροξυμεθυλο)μεθυλο]-γλυκίνη), (Sigma) 

• Γαλακτικό ασβέστιο (Fluka) 

• Νατραζίδιο (Riedel de-Haën) 

ine, 0,92 

gr γαλακτικό ασβέστιο και 0,5 gr νατραζίδιο σε 1 lt απεσταγμένο νερό. Το 

,6. Το διάλυμα φτιάχνεται φρέσκο κάθε φορά. 

ρόζης 0,75%: Ζυγίζονται 0,75 gr αγαρόζης σε 100 ml 

θερμαίνεται σε 

1-2 min ώσπου να διαλυθεί η αγαρόζη. Στη 

ηθεί διατηρείται στους 42°C ή στους 55°C σε 

• 

• μιστικού 

οφόρησης 1ης διάστασης. 

• 

 

 

 

 

 

• Διάλυμα ηλεκτροφόρησης 1ης διάστασης: 3,03 gr Tris, 4,48 gr Tric

pH ρυθμίζεται στο 8

• Αγαρόζη (Fluka) 

• Διάλυμα πηκτής αγα

διαλύματος ηλεκτροφόρησης 1ης διάστασης. Το μίγμα 

φούρνο μικροκυμάτων για 

συνέχεια μέχρι να χρησιμοποι

υδατόλουτρο. 

BSA (Sigma) 

Διάλυμα BSA 20%. Διαλύεται 0,1 gr BSA σε 0,5 ml ρυθ

διαλύματος ηλεκτρ

• Γλυκερόλη (Sigma) 

Κυανούν της βρωμοφαινόλης 
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• Παρασκευή δειγμάτων 

 BSA Δείγμα 

BSA 20% 1 μl - 

Ορός - 1 μl 

Ρυθμ. διάλυμα 6 μl 6 μl 

50% γλυκερόλη 2 μl 2 μl 

1% κυανούν 
βρωμοφαινόλης  

1 μl 1 μl 

 

• Διάλυμα ακρυλαμιδίου/Ν,Ν’-μεθυλενο-δις-ακρυλαμιδίου 37,5:1, διάλυμα 

• Ρυθμιστικό διάλυμα Tris 1,5 M, pH 8,8: 42,43 gr Tris σε 250 ml 

απεσ ρό 

• Ρυθμισ άλυμα πηκτής επιστίβασης (4x), pH 6,8: 6 gr Tris σε 100 ml 

απ  

• Δ ού αμμωνίο % (APS) (Sigma): 10 gr APS σε 100 ml 

α  Φύλαξη στους -20°C. 

 Τετραμεθυλοαιθυλενοδιαμίνη (TEMED) (Sigma) 

αμιδίου/Ν,Ν΄-μεθυλενο-δις-ακρυλαμιδίου, 1,25 ml 

α, προστίθενται στο διάλυμα του μονομερούς 85 μl 

• ής πηκτών Mini Protean 3 Multi Casting Chamber 

• ient maker (General Electric) 

ενης πυκνότητας 4-20%. 

ς

30% (w/v), (Sigma) 

ταγμένο νε

τικό δι

εσταγμένο νερό

ιάλυμα υπερθειϊκ υ 10

πεσταγμένο νερό.

•

• Διάλυμα πηκτής επιστίβασης (stacking gel) 3%. Aναμιγνύονται 500 μl 

διαλύματος ακρυλ

ρυθμιστικού διαλύματος πηκτής επιστίβασης (4x), pH 6,8 και 3,25 ml 

νερού. Στη συνέχει

διαλύματος APS 10% και 8,5 μl TEMED. 

Θάλαμος παρασκευ

(Biorad) 

Συσκευή βαθμίδωσης Hoefer SG 100 grad

• Πηκτή διαχωρισμού (separating gel) διαβαθμιζόμ

Για να φτιαχτούν 12 πηκτές απαιτούνται περίπου 110 ml διαλύματος. Ο 

ολικός όγκο  χωρίζεται σε δύο ίσους όγκους, δηλαδή 55 ml, που 

τοποθετούνται σε κάθε θάλαμο της συσκευής βαθμίδωσης (Εικ. 32). Στο 
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θάλαμο Α τοποθετείται το πυκνό διάλυμα, ενώ στο θάλαμο Β το αραιό. Η 

σύσταση των δύο διαλυμάτων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

 

 Πυκνό 20% Αραιό 4% 

Διάλυμα   

ακρυλαμιδίου 30% 36,7 ml 7,3 ml 

Ρυθμιστικό 

διάλυμα Tris 1,5 

M, pH 8,8  

 

13,8 ml  

 

13,8 ml 

Απεσταγμένο νερό 16 μl  34 ml 

APS 10%  275 μl 275 μl 

TEMED  27,5 μl 27,5 μl 

 

υή βαθμίδωση τοποθετείται πάνω σε μαγνητικό 

αν ίνεται  33) και στο θ Β τοποθετείται 

ένας μ οίγονται προσεκτικά οι βαλβίδες που  τους δύο 

θαλ  και το ενό τους έ ε επαφή στο 

θάλαμ εται η ροή να μην είναι πολύ γρήγορη ώστε να υπάρχει 

χρ  ανάμιξη  διαλυμάτω θάλαμο Β. Το 

μείγμα οτελεί τη ηματιζόμενη διαχωρισμού 

διαβαθμ πυκνότητας εισέρχεται στο  παρασκευής 

πηκτών, όπου και αφήνεται να πήξει για τουλάχιστον 1 h. Οι πηκτές που 

παρασ

• 

• 

• 

• δ ρ ν υ

 

Η συσκε

αδευτήρα (όπως φα

ς 

στην εικ. άλαμο 

αγνήτης. Αν

άμους κλειστούς

ο Β. Φροντίζ

 κρατούν

περιεχόμ ρχεται σ

όνος να γίνει καλή  των δύο ν στο 

 που απ νεοσχ πηκτή 

ιζόμενης  4-20%  θάλαμο

κευάζονται διατηρούνται στους 4°C για 2-3 βδομάδες. 

Stock διάλυμα ηλεκτροφόρησης 12,5x: 30 gr Tris, 144g γλυκίνη στα 800 

ml με απεσταγμένο νερό.  

Διάλυμα ηλεκτροφόρησης 2ης διάστασης: 80 ml διάλυμα μεταφοράς 12,5x 

και 920 ml απεσταγμένο νερό. 

Γυάλινες πλάκες διαστάσεων 10x8 cm 

Ειδικές ιαχω ιστικές ται ίες (spacers) για τη ρύθμιση το  πάχους της 

πηκτής (1,5 mm) 
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Εικόνα 32. Η συσκευή βαθμίδωσης Hoefer SG 100 gradient maker. 

 

• Ειδική κτένα για το σχηματισμό των φρεατίων της πηκτής 

• Συσκευή ηλεκτροφόρησης Mini-Protean II, BIORAD 

• Τροφοδοτικό Consort Bioblock E341 

 

Αρχή Μεθόδου 
 Βλέπε στο θεωρητικό μέρος παρ. 1.5.2. 

 

Πειραματική διαδικασία  
δημιουργείται μετά 

ν τοποθέτηση ειδικών διαχωριστικών ταινιών ανάμεσα στις δύο γυάλινες 

πλά ς  και παρ. 8.15) 

τοπ μεσο χώρο των δύο 

πλα  να πολυμεριστεί για 30 min. 

ατόπιν, απομακρύνεται η κτένα και ξεπλένονται τα φρεάτια που έχουν 

Αρχικά, ετοιμάζεται το sandwich ηλεκτροφόρησης που 

τη

κε . Στη συνέχεια και αφού τοποθετηθεί ειδική κτένα (βλέπε

οθετείται το μείγμα της πηκτής αγαρόζης στον ενδιά

κών του sandwich ηλεκτροφόρησης και αφήνεται

Κ
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σχηματιστεί με Η2Ο. Στη συνέχεια, τα δείγματα και η BSA τοποθετούνται στην 

ηκτή. α ηλεκτροφόρησης 1ης διάστασης 

την άνω και στην κάτω μονάδα της συσκευής. Η ηλεκτροφόρηση γίνεται σε 

ιαρκεί 1 h περίπου (ώσπου η μπάντα της BSA να 

μετανα

π  Τέλος, προστίθεται το ρυθμιστικό διάλυμ

σ

σταθερή τάση 100V και δ

στεύσει 3 cm από την κορυφή και αυτή της βρωμοφαινόλης 5 cm). Μετά 

την ολοκλήρωση της ηλεκτροφόρησης κόβεται με προσοχή από το μέσο της 

μπάντας μία λεπτή λωρίδα. Αυτή τοποθετείται στο πάνω μέρος της πηκτής 

επιστίβασης, που παρασκεύαζεται φρέσκια κάθε φορά και βρίσκεται πάνω από 

την πηκτή διαχωρισμού διαβαθμιζόμενης πυκνότητας 4-20%. Η λωρίδα της 

πηκτής αγαρόζης από την 1η διάσταση σταθεροποιείται πάνω από την πηκτή 

επιστίβασης της 2ης διάστασης με την προσθήκη μικρής ποσότητας αγαρόζης 

0,75% που πήζει πολύ γρήγορα. Τελικά, προστίθεται το ρυθμιστικό διάλυμα 

ηλεκτροφόρησης 2ης διάστασης στην άνω και στην κάτω μονάδα της συσκευής. 

Η ηλεκτροφόρηση γίνεται σε σταθερή τάση 100V και διαρκεί 2-2,5 h. 
 

 

Θάλαμος παρασκευής 
πηκτών Mini Protean 3 
Multi Casting Chamber 

Εικόνα 33. Τρόπος σύνδεσης της συσκευής βαθμίδωσης και του θαλάμου παρασκευής 
πηκτών. 
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8.17 Ανάλυση των πρωτεϊνών με μεταφορά σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης 
και ανοσοαποτύπωση (western blotting)  
 
Αντιδραστήρια, όργανα 

• PBS 1x (Whittaker)

• C

• Tris (AppliChem)  

• Διάλυμα μεταφοράς (transfer buffer) 12,5x: 30 gr Tris, 144g γλυκίνη στα 

800ml με απεσταγμένο νερό.  

• Διάλυμα μεταφοράς (transfer buffer) 1x: 80 ml διάλυμα μεταφοράς 12,5x, 

200 ml CH3OH και 720ml απεσταγμένο νερό. 

• Συσκευή μεταφοράς (Biorad) 

• Τροφοδοτικό Consort Bioblock E341 

• Άπαχο γάλα σε σκόνη 

• Διάλυμα πλύσης (PBS+Tween-20 0,05%) 

-

• Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (Amersham Corp.) 

ωμα μυός για την ανθρώπινη αποΑ-Ι, 5F-6 (Ottawa 

 ανοσοσφαιρίνη IgG μυός συνδεδεμένο με υπεροξειδάση 

idase), (Chemicon) 

z Biotechnology)  

icon)  

ς για την ανθρώπινη αποΑ-Ι (ΑΒ 740), 

 

H3OH (Merck) 

• Tween-20 (Merck) 

• Διάλυμα blocking (5 gr άπαχο γάλα σε σκόνη σε 100 ml  PBS 1x+Tween

20 0,05%) 

• Μονοκλωνικό αντίσ

Heart Institute)  

• Αντίσωμα για την

(horseradish perox

• Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για την αποΑ-Ι ανθρώπου, μυός και 

αρουραίου, FL-267 (Santa Cru

• Αντίσωμα για την ανοσοσφαιρίνη IgG κουνελιού συνδεδεμένο με 

υπεροξειδάση (horseradish peroxidase), (Chem

• Πολυκλωνικό αντίσωμα αίγα

(Chemicon) 



• Πολυκλωνικό αντίσωμα αίγας για την απο-Ε μυός, Μ-20 (Santa Cruz 

• για την ανοσοσφαιρίνη IgG αίγας συνδεδεμένο με 

 Cruz Biotechnology)  

• φιλμ  

γο πριν τη χρήση αναμιγνύονται 

• 

ν ,

 

Αρχή 
 ποσότητες μιας υπό εξέταση πρωτεΐνης ενός κυττάρου ή 

κυτ ρ

ανοσο stern blotting). Ένα δείγμα ηλεκτροφορείται σε πηκτή 

πολυακριλαμιδίου. ι 

αποτύ ι να 

αντ  το αντίσωμα που προστίθεται στη συνέχεια και είναι 

ειδικό  πρωτεΐνη. Το σύμπλοκο αντισώματος-αντιγόνου 

στη ε ί να ε την

ειδικού

προϊόν . 8.8) ή ένα προΐόν που εκπέμπει 

χημ τη μέθοδο που χρησιμοποιείται). Το ποσό του 2ου 

αντ γο με την ποσότητα της 

πρωτεΐνης στο δείγμα. 

Πειραμ
 

ιο 

ια 

Biotechnology)  

Αντίσωμα 

υπεροξειδάση (horseradish peroxidase), (Santa

• Χαρτί Whatman 

Κασέτα έκθεσης 

• Αντιδραστήριο ενισχυμένης χημειοφωταύγειας (Enhanced 

Chemiluminescence, ECL), (Pierce). Λί

ίσοι όγκοι διαλύματος 1 και 2. 

Φίλμ Kodak και Fuji 

• Υγρά εμφά ισης φιλμ  developer και fixer (Kodak) 

Μεθόδου (Stryer 1997) 
Πολύ μικρές

τα ικού υγρού ή δείγματος ορού μπορούν να ανιχνευθούν με την 

αποτύπωση (We

Οι πρωτεΐνες που διαχωρίζονται στην πηκτή μεταφέροντα με 

πωση σε μεμβράνη πολυμερούς (πχ. νιτροκυτταρίνης) που τις κάνε

ιδρούν πιο εύκολα με

για την αναζητούμενη

ν πιφάνεια μπορε  ανιχνευθεί μ  προσθήκη ενός 2ου αντισώματος 

 για το 1ο. Ένα ένζυμο πάνω στο 2ο αντίσωμα δημιουργεί ένα έγχρωμο 

, όπως στην ELISA (παρ

ειοφωταύγεια (όπως σ

ισώματος που δεσμεύεται στην επιφάνεια είναι ανάλο

 
ατική διαδικασία  
Δείγματα ορού ασθενών και μαρτύρων που έχουν υποβληθεί σε

ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων υποβάλλονται σε ανοσοαποτύπωση. Π

συγκεκριμένα, αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτροφόρηση (παρ. 8.15, 8.16), στη συνέχε
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ακολουθεί η μεταφορά των πρωτεϊνών από την πηκτή σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνη

Για τον λόγο αυτό 3 κομμάτια χαρτιού whatman κομμένου στο μέγεθος της γέλη

τοποθετούνται στην ειδική συσκευή μεταφοράς αφού πρώτα έχουν διαβραχεί με 

ρυθμιστικό διάλυμα μεταφοράς 1x. Πάνω τους τοποθετείται η γέλη και από πάνω

μεμβράνη νιτροκυτταρίνης αφού έχει πρώτα διαβραχεί και αυτή με το ίδιο ρυθμιστικ

διάλυμα. Τέλος, οποθετούνται άλλα 3 κομμάτια βρεγμένου χαρτιού Whatman κ

αφαιρούνται με προσοχή όλες οι φυσαλίδες μεταξύ όλων αυτών των στρώσεω

(όπου υπάρχουν φυσαλίδες δεν θα γίνει επιτυχής μεταφορά των πρωτεϊνών). 

συσκευή κλείνει και αφ

ς. 

ς 

το 

 η 

ό 

τ  αι 

ν 

Η 

ήνεται σε λειτουργία στα 100V για 2-2,5 h. Στη συνέχεια, η 

εμβράνη τοποθετείται σε κατάλληλο πλαστικό δοχείο και εκπλένεται με διάλυμα 

in η καθεμία για να φύγουν πλήρως τα υπολείμματα του 

ρυθμισ λ ς λ  τ

κ μπλοκαρίσματος

 

μ

πλύσης 3 φορές από 10 m

τικού δια ύματο  μεταφοράς 1x. Ακολουθεί ο ονύκτια επώαση ης 

μεμβράνης στο ατάλληλο διάλυμα  στους 4°C. Την επομένη, η 

μεμβράνη εκπλένεται με διάλυμα πλύσης 3 φορές για 10 min. Στη συνέχεια, η 

μεμβράνη τοποθετείται σε ειδικό σακουλάκι και προστίθεται είτε μονοκλωνικό 

αντίσωμα για την ανθρώπινη αποΑ-Ι, σε αραίωση 1:2000 (χρησιμοποιείται το 

αντίσωμα 5F-6, που ο επίτοπος του είναι τα αμινοξέα 118-141 της ανθρώπινης 

αποΑ-Ι) είτε πολυκλωνικό αντίσωμα για την ανθρώπινη αποΑ-Ι (ΑΒ 740) σε 

αραίωση 1:2000 σε διάλυμα μπλοκαρίσματος. Σε ό,τι αφορά στους μύες το 1ο 

αντίσωμα για την αποΑ-Ι (FL-267) χρησιμοποιείται σε αραίωση 1:200, ενώ το 1ο για 

την αποΕ (Μ-20) σε αραίωση 1:100. Πριν σφραγιστεί το σακουλάκι απομακρύνονται 

με προσοχή όλες οι φυσαλίδες ούτως ώστε το αντίσωμα να έρχεται σε επαφή με 

όλη την επιφάνεια της μεμβράνης. Το σακουλάκι τεντώνεται καλά πάνω σε γυάλινη 

πλάκα με την βοήθεια ταινίας, ώστε να κυκλοφορεί το διάλυμα ελεύθερο, και 

αφήνεται στους 37°C για 1 ώρα υπό ανακίνηση. Στη συνέχεια, η μεμβράνη 

εκπλένεται 3 φορές με διάλυμα πλύσης για 10 min και τοποθετείται σε καθαρό 

σακουλάκι με το 2ο αντίσωμα (είτε το αντίσωμα για την IgG μυός σε αραίωση 1:2000 

είτε το αντίσωμα για την IgG αίγας σε αραίωση 1:2000) σε διάλυμα μπλοκαρίσματος 

και αφήνονται υπό ανάδευση στους 37°C για 1 h. Για τους μύες το 2ο αντίσωμα για 

την ανοσοσφαιρίνη IgG κουνελιού χρησιμοποιείται σε αραίωση 1:1000, ενώ το 2ο για 

την ανοσοσφαιρίνη IgG αίγας σε αραίωση 1:2000. Πριν σφραγιστεί το σακουλάκι 
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απομακρύνονται με προσοχή όλες οι φυσαλίδες ούτως ώστε το αντίσωμα να έρχεται 

σε επαφή με όλη την επιφάνεια της μεμβράνης. Η μεμβράνη τέλος, εκπλένεται 3 

φορές από 10 min με διάλυμα πλυσίματος και 1 με σκέτο PBS 1x. Η μεμβράνη 

επωάζεται με το μίγμα διαλυμάτων του kit της χημειοφωταύγειας και τοποθετείται σε 

κασέτα έκθεσης φιλμ. Πάνω από τη μεμβράνη τοποθετείται το φιλμ και η κασέτα 

κλείνει για κατάλληλο χρονικό διάστημα. Ακολουθεί εμφάνιση του φιλμ με επώαση 

πρώτα στο developer και έπειτα στο fixer και τέλος έκπλυση με νερό. 
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9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Παλαιότερες επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει αντίστροφη 

υσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα της HDL-χοληστερόλης και της εμφάνισης ΣΝ. 

εότερες μελέτες όμως δείχνουν ότι οι αντιαθηρογόνες δράσεις της HDL 

 περισσότερο από την ποιότητα και λιγότερο από την ποσότητα της. 

την παρούσα εργασία εξετάστηκε η σύσταση και οι αντιοξειδωτικές/ 

ντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των HDL σε ασθενείς που έχουν υποστεί ΕΜ σε 

 μικρότερη των 36 ετών και σε ομάδα αναφοράς αντίστοιχης ηλικίας και 

ύλου, καθώς και σε μοντέλα ζώων (αποA-I-/-, αποE-/-, SR-BI-/-). Τα 

ποτελέσματα των πειραμάτων αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες 

. 

 

ασθενείς και υγιείς εθελοντές 
 

 προσδιορισμός των λιπιδίων των ασθενών και των υγιών εθελοντών 

εθελον

 

σ

Ν

καθορίζονται

Σ

α

ηλικία

φ

α

παραγράφους

9.1 Προσδιορισμός λιπιδίων σε 

Ο

έγινε τόσο στον ορό όσο και στις HDL. 

 

9.1.1 Προσδιορισμός λιπιδίων στον ορό ασθενών και υγιών εθελοντών  
  

Στον ορό των ασθενών και υγιών τών προσδιορίστηκαν η TC, η 

FC, τα TG, τα PL και ο λόγος CE/TC με τις μεθόδους που παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 8 (παρ. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, και 8.5 αντίστοιχα). Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 3. 
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Πίνακα Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των τιμών των παραμέτρων του λιπιδαιμικού 

Μάρτυρες (Ορός) Ασθενείς (Ορός) 

ς 3. 
προφίλ στον ορό ασθενών και υγιών εθελοντών.   

 

  n=7  n=13 
Ολική Χοληστερόλη (mg/dl) 256±63 181±48 
Ελεύθερη Χοληστερόλη (mg/dl) 31±6 25±14 
Τριγλυκερίδια (mg/dl) 75±36 145±115 
Φωσφολιπίδια (mg/dl) 245±27 205±55 
CE/TC 0,87±0,03 0,86±0,04 

 

 ότι η μέση τιμή της TC (Εικ. 34) στην ομάδα των υγιών 

εθελοντών είναι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την ομάδα των 

ασθενών (p=0,0085). Οι μετρήσεις όλων των άλλων παραγόντων δεν έδειξαν 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες (Εικ. 35-38). 

Παρατηρήθηκε

 

Ολική Χοληστερόλη (ορός)

Control MI
0

300

100

200

400

dl
)

αι υγιών 
τιστικώς 

σημαντική (p=0,0085). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: υγιείς (n=7), 
MI: εμφραγματίες (n=13). 

 

C
ho

l (
m

g/

 
Εικόνα 34. Κατανομή των τιμών ολικής χοληστερόλης στον ορό ασθενών κ
εθελοντών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων είναι στα
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Ελεύθερη Χοληστερόλη (ορός)

Control MI
0

25

50

75
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 (m

g/
dl

)

 
Εικόνα 35. Κατανομή των τιμών ελεύθερης χοληστερόλης στον ορό ασθενών και υγιών 
εθελοντών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικώς 
σημαντική (p=0,30). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: υγιείς (n=7), MI: 
εμφραγματίες (n=13). 

 

Εστέρες/ Ολική χοληστερόλη
(ορός)

Control MI
0.7

0.8

0.9

1.0

C
E/

TC

 
Εικόνα 36. Κατανομή των τιμών του κλάσματος εστέρες/ ολική χοληστερόλη στον ορό 
ασθενών και υγιών εθελοντών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων δεν 
είναι στατιστικώς σημαντική (p=0,89). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: 
υγιείς (n=7), MI: εμφραγματίες (n=13). 
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Τριγλυκερίδια (ορός)
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Εικόνα 37. Κατανομή των τιμών τριγλυκεριδίων στον ορό ασθενών και υγιών θελοντών.  ε
Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικώς σημαντική 
(p=0,14). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: υγιείς (n=7), MI: 
εμφραγματίες (n=13). 
 

Φωσφολιπίδια (ορός)
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Εικόνα 38. Κατανομή των τιμών φωσφολιπιδίων στον ορό ασθενών  υγιών 

 

και
εθελοντών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικώς 
σημαντική (p=0,09). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: υγιείς (n=7), MI: 
εμφραγματίες (n=13). 
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9.1.2 Προσδιορισμός λιπιδίων στις HDL ασθενών και υγιών εθελοντών   
 

Στις απομονωμένες HDL (Παρ. 8.2) των ασθενών και υγιών εθελοντών 

προσδιορίστηκαν η TC, η FC, τα TG, τα PL και ο λόγος CE/TC με τις μεθόδους 

που παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8 (παρ. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, και 8.5 

αντίστοιχα). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών παρουσιάζονται συνοπτικά 

στον Πίνακα 4. 
 
Πίνακας 4. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των τιμών των παραμέτρων του λιπιδαιμικού 
προφίλ στις HDL ασθενών και υγιών εθελοντών.   

 

 
Μάρτυρες (HDL) 

 n=7 
Ασθενείς (HDL)  

n=13 
Ολική Χοληστερόλη (mg/dl) 54±13 40±9 
Ελεύθερη Χοληστερόλη (mg/dl) 8±2 13±7 
Τριγλυκερίδια (mg/dl) 16±3 21±16 
Φωσφολιπίδια (mg/dl) 93±14 92±39 
CE/TC 0,86±0,08 0,65±0,10 

 
 

Ολική Χοληστερόλη (HDL)

Control MI
0
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75

Ε μών ολικής χ όλης στις HDL ασ  και υγιών 
ε εσα στη μέσ των δύο ομάδων κώς 
σ αμμή παρισ  το μέσο όρο, Contro ς (n=7), MI: 
ε
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l (
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dl

)

 
ικόνα 39. Κατανομή των τι
θελοντών. Η διαφορά ανάμ

οληστερ
η τιμή 

θενών
είναι στατιστι

ημαντική (p=0,014). Η ευθεία γρ τάνει l: υγιεί
μφραγματίες (n=13). 
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Παρατηρήθηκε ότι η μέση τιμή . 39) στην ν υγιών 

θελοντών είναι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την ομάδα των 

ασθενών (p=0,014), ενώ το ίδιο συμβαίνει και με το λόγο CE/TC (p=0,0001) (Εικ. 

41). Το αντίθετο παρατηρείται με την FC (Εικ. 40) με τους ασθενείς να έχουν 

περισσότερη στο κλάσμα των HDL (p=0,01).  Οι μετρήσεις των TG και των PL 

δεν έδειξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες (Εικ. 42, 

43). 

 

 της TC (Εικ ομάδα τω

ε

Ελεύθερη Xοληστερόλη (HDL)

Control MI
0

20

30

m
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dl
)
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 (
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Εικόνα 40. Κατανομή των τιμών ελεύθερης χοληστερόλης στις HDL ασθενών και υγιών 
εθελοντών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων είναι στατιστικώς 
σημαντική (p=0,01). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: υγιείς (n=7), MI: 
εμφραγματίες (n=13). 
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Εικόνα 41. Κατανομή των τιμών του κλάσματος εστέρες/ ολική χοληστερόλη στις HDL 
ασθενών και υγιών εθελοντών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων είναι 
στατιστικώς σημαντική (p=0,0001). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: 
γιείς (n=7), MI: εμφραγματίες (n=13). 

 
υ

Τριγλυκερίδια (HDL)
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Εικόνα 42. Κατανομή των τιμών τριγλυκεριδίων στις HDL ασθενών και υγιών εθελοντών. 
Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικώς σημαντική 
(p=0,42). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: υγιείς (n=7), MI: 
εμφραγματίες (n=13). 
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Εικόνα 43. Κατανομή των τιμών φωσφολιπιδίων στις HDL ασθενών και υγιών 
εθελοντών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικώς 
σημαντική (p=0,96). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: υγιείς (n=7), MI: 
εμφραγματίες (n=13). 
 

 
9.2  Προσδιορισμός αποΑ-Ι με ELISA στον ορό ασθενών και υγιών 
εθελοντών 

 

Στον ορό των ασθενών και υγιών εθελοντών προσδιορίστηκε η αποΑ-Ι με 

τη μέθοδο που παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8 (παρ. 8.8). Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 5. 
 
Πίνακας 5. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των τιμών της αποΑ-Ι στον ορό ασθενών και 
υγιών εθελοντών. 
 

 Μάρτυρες (Ορός), n=7 Ασθενείς (Ορός), n=12 

αποΑ-Ι (mg/dl) 93±36,5 64±9 
 

Παρατηρήθηκε ότι η μέση τιμή της αποΑ-Ι (Εικ. 44) στην ομάδα των υγιών 

εθελοντών είναι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την ομάδα των 

ασθενών (p=0,018). 
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9.3 Μελέτη δραστικότητας του ενζύμου LCAT στον ορό και στις HDL 
ασθενών και υγιών εθελοντών 
 

Με βάση την παρατήρηση ότι ο λόγος CE/TC στις HDL των ασθενών είναι 

στατιστικώς σημαντικά ελαττωμένος σε σχέση με τους υγιείς εθελοντές έγινε ο 

προσδιορισμός της δραστικότητας του ενζύμου LCAT τόσο στις HDL όσο και 

στον ορό των δύο ομάδων. Η μέτρηση έγινε με τη μέθοδο που παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 8 (παρ. 8.11). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 6. 
 
Πίνακας 6. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των τιμών της δραστικότητας του ενζύμου 

Α
-Ι 

(m
g/

dl
)

 
Ε  44. Κατανομή των τιμών συγκέντρωσης της αποΑ-Ι στον ορό ασθενών και υγιών 

τών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων είναι στατιστικώς 
σημαντική (p=0,018). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: υγιείς (n=7), MI: 
εμφραγματίες (n=12). 
 

LCAT στον ορό και στις HDL ασθενών και υγιών εθελοντών. 
 

Μάρτυρες, n=6 Ασθενείς, n=10 

 Ορός HDL Ορός HDL 

Δραστικότητα LCAT (nmol CE/h) 0,30±0,20 0,37±0,24 0,17±0,13 0,17±0,12 
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Εικόνα 45. Κατανομή των τιμών δραστ ύμου LC θενών 
και υγιών εθελοντών. Η διαφορά ανά στη μ μή των μάδων είναι 
στατιστικώς σημ  (p=0,13). Η ε ραμμ ιστάνει σο όρο trol: 
υ 0

Παρατηρήθηκε ότι η ενώ στον ορό (Εικ. 45) δεν υπάρχει διαφορά στη 

δραστικότητα της LCAT ανάμεσα στις δύο ομάδες, αντιθέτως στις HDL (Εικ. 46)  

των ασθενών είναι στατιστικώς σημαντικά ελαττωμένη σε σχέση με τους υγιείς 

εθελοντές (p=0,048). 
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Εικόνα 46. Κατανομή των τιμών δραστικότητας του ενζύμου LCAT στις HDL ασθενών 
και υγιών εθελοντών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων είναι 
στατιστικώς σημαντική (p=0,048). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: 
υγιείς (n=6), MI: εμφραγματίες (n=10). 
 
9.4 Μελέτη δραστικότητας της πρωτεΐνης CETP στον ορό και στις HDL 
ασθενών και υγιών εθελοντών 

ETP στον ορό και στις HDL των ασθενών και υγιών εθελοντών. Η μέτρηση 

τών παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 7. 

Πίνακα
CETP σ

 
Στη συνέχεια, έγινε ο προσδιορισμός της δραστικότητας της πρωτεΐνης 

C

έγινε με τη μέθοδο που παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8 (παρ. 8.12). Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων αυ
 

ς 7. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των τιμών της δραστικότητας της πρωτεΐνης 
τον ορό και στις HDL ασθενών και υγιών εθελοντών. 

 

Μάρτυρες, n=7 Ασθενείς, n=13 

 Ορός HDL Ορός HDL 
Δραστικότητα CETP (pmol 
ουδέτερου λιπιδίου/μl 
δείγματος/h) 12,63±3,20 9,07±2,26 11,77±2,51 6,55±1,69 
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Εικόνα 47. Κατανομή των τιμών δραστικότητας της πρωτεΐνης CETP στον ορό ασθενών 
και υγιών εθελοντών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων δεν είναι 
στατιστικώς σημαντική (p=0,52). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: 
υγιείς (n=7), MI: εμφραγματίες (n=13). 
 

Παρατηρήθηκε ότι η ενώ στον ορό (Εικ. 47) δεν υπάρχει ιαφορά στη 

 

δ

δραστικότητα της CETP ανάμεσα στις δύο ομάδες, αντιθέτως στις HDL (Εικ. 48) 

των ασθενών είναι στατιστικώς σημαντικά ελαττωμένη σε σχέση με τους υγιείς 

εθελοντές (p=0,011). 
 

HDL

Control MI
0

5

10

15

 C
ET

P
/1

h)
Δ
ρα

στ
ικ
ότ
ητ
α

(p
m

ol
/μ

l s
am

pl
e

 

 119



Εικόνα 48. Κατανομή των τιμών δραστικότητας της πρωτεΐνης CETP στις HDL ασθενών 
και υγιών εθελοντών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων είναι 
στατιστικώς σημαντική (p=0,011). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: 
υγιείς (n=7), MI: εμφραγματίες (n=13). 
 
9.5 Προσδιορισμός ενεργότητας παραοξονάσης του ενζύμου PON1 στον 
ορό και στις HDL ασθενών και υγιών εθελοντών 

 

Ακολούθως, έγινε ο προσδιορισμός της δραστικότητας του ενζύμου PON1 

στον ορό και στις HDL των ασθενών και υγιών εθελοντών. Η μέτρηση έγινε με τη 

μέθοδο που παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8 (παρ. 8.13). Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 8. 
 

Μάρτυρες, n=7 Ασθενείς 

Πίνακας 8. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των τιμών της δραστικότητας του ενζύμου 
PON1 στον ορό και στις HDL ασθενών και υγιών εθελοντών. 
 

 Ορός HDL Ορός, n=12 HDL, n=10 

Δραστικότητα PON1 (U/lt) 159±123,9 102,2±78,1 113,8±107,4 74,3±56,4 
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Εικόνα 49. Κατανομή των τιμών δραστικότητας του ενζύμου PON1 στον ορό ασθενών 
και υγιών εθελοντών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων δεν είναι 

ότ
ητ
α

(U
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)
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στατιστικώς σημαντική (p=0,41). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: 
υγιείς (n=7), MI: εμφραγματίες (n=12). 
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Εικόνα 50. Κατανομή των τιμών δραστικότητας του ενζύμου PON1 στις HDL ασθενών 
και υγιών εθελοντών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων δεν είναι 
στατιστικώς σημαντική (p=0,40). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: 
υγιείς (n=7), MI: εμφραγματίες (n=10). 
 

Παρατηρήθηκε ότι ούτε στον ορό (Εικ. 49) αλλά ούτε και στις HDL (Εικ. 

50)  δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στη δραστικότητα της PON1 

ανάμεσα στις δύο ομάδες. 
 
9.6 Προσδιορισμός αντιοξειδωτικών/αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων των HDL 
σε ασθενείς και υγιείς εθελοντές 
 

Αρχικά μελετήθηκε η κατάσταση οξείδωσης της LDL Control (ευγενική 

χορηγία του Δρ. Μ. Navab, University of California at Los Angeles) με τη 

νωμένης LDL Control για την παραγωγή 

ανοποιητικής έντασης φθορισμού (Εικ. 51). Όταν όμως η LDL Control 

φθορισμομετρική in vitro δοκιμασία παρουσία DCFH, που περιγράφεται 

αναλυτικά στην παράγραφο 8.14. Τα πρώτα πειράματα έδειξαν ότι απαιτούνται 

πολύ μεγάλες ποσότητες απομο

ικ
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υποβλ

 της διαπίδυσης απομακρύνθηκε το EDTA που 

ίχε χρησιμοποιηθεί στην απομόνωση της LDL Control και το οποίο κάνει 

χρησιμοποιηθούν ως συγκέντρωση εργασίας 

 100 μg LDL-χοληστερόλης/ml, μία συγκέντρωση δηλαδή που είναι στο αρχικό, 

γραμμ

ήθηκε σε διαπίδυση, τότε σε πολύ μικρότερες συγκεντρώσεις 

παρατηρήθηκε ικανοποιητικό σήμα φθορισμού (Εικ. 52).  Το γεγονός αυτό οφεί- 

λεται πιθανότατα στο ότι μέσω

ε

απόσβεση της ακτινοβολίας φθορισμού που εκπέμπει η DCF. Με βάση τα αρχικά 

αυτά πειράματα αποφασίστηκε να 

τα

ικό τμήμα της καμπύλης της εικόνας 52. 
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Εικόνα 51. Οξειδωτική συμπεριφορά της LDL Control σε διαρκώς αυξανόμενες 
συγκεντρώσεις. 
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Εικόνα 52. Οξειδωτική συμπεριφορά της LDL Control  μετά από διαπίδυση σε διαρκώς 
αυξανόμενες συγκεντρώσεις. 
 

Στη συνέχεια μελετήθηκε η κατάσταση οξείδωσης της ΗDL Sample που 

απομονώθηκε από υγιή εθελοντή προκειμένου να εξεταστεί η συμπεριφορά της 

ε διαρκώς αυξανόμενες συγκεντρώσεις (Εικ. 53). Η ενδιαφέρουσα παρατήρηση 

θορισμού, ενώ σε συγκεντρώσεις >20 μg ΗDL-χοληστερόλης/ml το σήμα της 

σταθερ

ν εργασία αυτή αναφέρεται ότι η HDL που 

έχει απ

σ

ήταν ότι σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις η ΗDL Sample δίνει υψηλό σήμα 

φ

οποιείται σε χαμηλά επίπεδα.  

Η απομόνωση της HDL από τον ορό έγινε παρουσία θειϊκής δεξτράνης 

(όπως περιγράφεται στην παρ. 8.2) σύμφωνα με την εργασία των Navab και 

συνεργατών (2001), οι οποίοι ανέπτυξαν τη μέθοδο προσδιορισμού των 

αντιοξειδωτικών/αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων των HDL με φθορισμομετρική in 

vitro δοκιμασία παρουσία DCFH.  Στη

ομονωθεί παρουσία θειϊκής δεξτράνης συμπεριφέρεται το ίδιο με την HDL 

που έχει απομονωθεί με άλλους τρόπους (ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης, 

μοριακή διήθηση) σε ό,τι αφορά στις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες παρουσία LDL. 

Όμως δεν δίνεται κάποια πληροφορία για το πως συμπεριφέρεται η HDL 

απουσία LDL σε διάφορες συγκεντρώσεις. 
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Εικόνα 53. Οξειδωτική συμπεριφορά της HDL Sample σε διαρκώς αυξανόμενες 
συγκεντρώσεις. 
 

Το επόμενο βήμα ήταν η απομόνωση ΗDL και από άλλους υγιείς 

 

αι 50 μg/ml, τόσο μόνη της όσο και σε συνδυασμό με την LDL Control (Εικ. 54). 

Ενώ σ

εθελοντές και η μελέτη της συμπεριφοράς της σε δύο συγκεντρώσεις, 20 μg/ml 

κ

τη μικρότερη συγκέντρωση ΗDL το σήμα σε κάποιους εθελοντές ήταν 

μεγαλύτερο από αυτό της LDL Control, στη μεγαλύτερη συγκέντρωση το σήμα 

όχι μόνο ήταν μικρότερο αλλά ο συνδυασμός της με την LDL Control είχε ως 

αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του αρχικά υψηλού σήματος. Αποφασίστηκε 

λοιπόν να χρησιμοποιηθούν ως συγκέντρωση εργασίας τα 50 μg ΗDL-

χοληστερόλης/ml. 
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Εικόνα 54. Μελέτη της οξειδωτικής συμπεριφοράς της HDL σε δύο διαφορετικές 
συγκεντρώσεις (20 μg/ml και 50 μg/ml). Επεξηγήσεις: C: HDL Control (ευγενική χορηγία 
του Δρ. Μ. Navab), S1-3: HDL Sample από 3 υγιείς εθελοντές, LDL: μέτρηση του 
φθορισμού της LDL σε συγκέντρωση 100 μg/ml, όπου εμφανίζεται το L σημαίνει ότι 
μετράται ο φθορισμός του μείγματος LDL και HDL. RFU: ένταση φθορισμού σε τυχαίες 
μονάδες. 
 

Στη συνέχεια, έγινε ο προσδιορισμός των αντιοξειδωτικών/ 

αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων των HDL στα δείγματα των ασθενών και υγιών 

εθελοντών. Στις εικόνες 55 και 56 παρουσιάζονται οι τιμές φθορισμού στις HDL 

και στο μείγμα HDL και LDL, αντίστοιχα. Δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικώς 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. 
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Εικόνα 55. Κατανομή των τιμών έντασης φθορισμού στις HDL ασθενών και υγιών 
εθελοντών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικώς 
σημαντική (p=0,99). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: υγιείς (n=7), MI: 
εμφραγματίες (n=13). Η LDL μόνη της είχε τιμή φθορισμού 15791. 

 

Στο σύνολο των 20 δειγμάτων (7 υγιείς, 13 εμφραγματίες) που 

εξετάσθηκαν ένας ασθενής είχε οξειδωμένη HDL, η οποία, απουσία LDL, έδινε 

ένταση φθορισμού μεγαλύτερη από αυτή που έδινε η LDL μόνη της. 
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Εικόνα 56. Κατανομή των τιμών έντασης φθορισμού στο μίγμα HDL και LDL ασθενών 
και υγιών εθελοντών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των δύο ομάδων δεν είναι 
στατιστικώς σημαντική (p=0,88). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, Control: 
υγιείς (n=7), MI: εμφραγματίες (n=13). Η LDL μόνη της είχε τιμή φθορισμού 15791. 
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Η εικόνα 57 παρουσιάζει τα ίδια αποτελέσματα με την εικόνα 56, αλλά με 

τη μορφή του Φλεγμονώδους Δείκτη (Inflammatory Index), που δίνεται από το 

πηλίκο της τιμής φθορισμού που μετρήθηκε για την LDL παρουσία HDL προς την 

τιμή φθορισμού που μετρήθηκε για την LDL μόνη της (Ansell et al 2003, Ansell et 

al 2005, McMahon et al 2006). Οποιαδήποτε τιμή άνω της μονάδας σημαίνει ότι 

η HDL είναι προφλεγμονώδης, ενώ κάτω της μονάδας αντιφλεγμονώδης. Στο 

σύνολο των 20 δειγμάτων (7 υγιείς, 13 εμφραγματίες) που εξετάσθηκαν μόλις 

ένας ασθενής παρουσίασε προφλεγμονώδη HDL. 
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Εικόνα 57. Κατανομή των τιμών του Φλεγμονώδους Δείκτη (Inflammatory Index) στο 
μίγμα HDL και LDL ασθενών και υγιών εθελοντών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή 
των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικώς σημαντική (p=0,88). Η ευθεία γραμμή παριστάνει 
το μέσο όρο, Control: υγιείς (n=7), MI: εμφραγματίες (n=13). 
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9.7 Ανάλυση των υποπληθυσμών των HDL ασθενών και υγιών εθελοντών 
με ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων  
 

Είναι γνωστό από δύο μεγάλες κλινικές μελέτες (Asztalos et al 2004, 

Asztalos et al 2005) ότι ασθενείς με ΣΝ έχουν χαμηλά επίπεδα α-1 και α-2 ΗDL 

και ότι τα επίπεδα αυτά προβλέπουν καλύτερα τον κίνδυνο επανεμφάνισης της 

νόσου σε σχέση με τη συγκέντρωση της ΗDL-χοληστερόλης (Εικ. 58 και Εικ. 6 

στο θεωρητικό μέρος παρ. 1.5.2). 

 
Εικόνα 58. (a) Μάρτυρας και (b) ασθενής με στεφανιαία νόσο. Ο ασθενής έχει πολύ 
λιγότερη α-1 HDL σε σχέση με τον υγιή μάρτυρα (Από Asztalos and Schaefer 2006). 

 

Έγινε ανάλυση των υποπληθυσμών των HDL με ηλεκτροφόρηση δύο 

διαστάσεων επιλέγοντας κάποια δείγματα ασθενών με βάση τα χαρακτηριστικά 

που παρουσιάζονται στον πίνακα 9, ενώ δύο υγιείς εθελοντές χρησιμοποιήθηκαν 

ως control. 
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Πίνακας 9. Κριτήρια επιλογής των ασθενών ο ορός των οποίων υποβλήθηκε σε 
ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων. Όλες οι τιμές είναι σε mg/dl. *Σε RFU. Η LDL μόνη της 
είχε τιμή φθορισμού 15791. 

 

Ασθενής  Παράμετρος επιλογής Τιμή παραμέτρου (μέσος όρος) 

MI4 ↑ TG στον ορό,  

↑ PL στον ορό  και στις HDL,  

↓ CE/TC στον ορό 

 430 (145),  

329 (205), 171 (92), 

0,75 (0,86) 

MI79 Οξειδωμένες HDL 17703 (15791) * 

ΜΙ86 ↓ TC στις HDL, ↑ TG στον ορό, 

↓ PL στις HDL 

26 (40), 329 (145), 

41 (92) 

MI87 ↓ TC στις HDL, ↓ PL στις HDL 28 (40), 56 (92) 

MI73 Λιπίδια των HDL στο μέσο όρο  

 
Οι οροί των δειγμάτων υποβλήθηκαν σε ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων 

και western blotting χρησιμοποιώντας μονοκλωνικό ή πολυκλωνικό αντίσωμα 

έναντι της αποΑ-Ι (παρ. 8.16, 8.17). Οι εικόνες 59 και 60 παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα από τους υγιείς εθελοντές και οι 61 και 62 από τους ασθενείς. 
 

       

Α Β 

 
Εικόνα 59. Α) Ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων στον ορό μάρτυρα (C6) με μονοκλωνικό 
αντίσωμα για την ανθρώπινη αποΑ-Ι, 5F-6 (Ottawa Heart Institute). Β) Ηλεκτροφόρηση 
δύο διαστάσεων στον ορό του ίδιου μάρτυρα με πολυκλωνικό αντίσωμα για την 
ανθρώπινη αποΑ-Ι, AB 740 (Chemicon).  
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Β Α 

Εικόνα 60. Α) Ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων στον ορό μάρτυρα (C8) με μονοκλωνικό 
αντίσωμα για την ανθρώπινη αποΑ-Ι, 5F-6 (Ottawa Heart Institute). Β) Ηλεκτροφόρηση 
δύο διαστάσεων στον ορό του ίδιου μάρτυρα με πολυκλωνικό αντίσωμα για την 
ανθρώπινη αποΑ-Ι, AB 740 (Chemicon).  
 

Όπως φαίνεται από τις εικόνες 59 και 60 το πολυκλωνικό αντίσωμα δείχνει 

να αναγνωρίζει καλύτερα τις προβ-HDL. 
 
 

      

Α B 

  
Εικόνα 61. Α) ΜΙ73 και Β) ΜΙ87. Παραδείγματα ηλεκτροφορήσεων δύο διαστάσεων στον 
ορό δύο εμφραγματιών με μονοκλωνικό αντίσωμα για την ανθρώπινη αποΑ-Ι, 5F-6 
(Ottawa Heart Institute). 
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Γ Α Β 

Εικόνα 62. Α), Β) και Γ) Ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων στον ορό τριών εμφραγματιών 
(ΜΙ4, ΜΙ79 και ΜΙ86 αντίστοιχα) με πολυκλωνικό αντίσωμα για την ανθρώπινη αποΑ-Ι, 
AB 740 (Chemicon). 

 

Από τις παραπάνω εικόνες δεν παρατηρήθηκε κάποια μεγάλη διαφορά 

στην κατανομή των υποπληθυσμών των HDL ανάμεσα στις ομάδες των ασθενών 

και υγιών εθελοντών. 
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9.8 Προσδιορισμός λιπιδίων στον ορό μυών 
 

Στον ορό των C57BL/6J (WT), αποE-/-, SR-BI-/- και αποA-I-/- μυών 

προσδιορίστηκαν η TC, η FC, τα TG, τα PL και ο λόγος CE/TC με τις μεθόδους 

που παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8 (παρ. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, και 8.5 

αντίστοιχα). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών παρουσιάζονται συνοπτικά 

στον Πίνακα 10. 
 
Πίνακας 10. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των τιμών των παραμέτρων του 
λιπιδαιμικού προφίλ στον ορό μυών. WT: μύες αγρίου τύπου C57BL/6J (n=10), αποE-/- : 
μύες στους οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο της απο-Ε (n=9), SR-BI-/- : μύες στους 
οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο του SR-BI (n=6), αποA-I-/- : μύες στους οποίους έχει 
απαλειφθεί το γονίδιο της αποΑ-Ι (n=2). *Για τους αποΑ-Ι-/- μύες δίνεται η μέση τιμή ± 
εύρος τιμών. 
 

Μύες (Ορός) WT αποE-/- SR-BI-/- αποA-I-/-* 
Ολική 
Χοληστερόλη 
(mg/dl) 182±38 462±150 241±103 40±2 
Ελεύθερη 
Χοληστερόλη 
(mg/dl) 55±60 120±82 68±24 19±4 

Τριγλυκερίδια 
(mg/dl) 83±24 111±30 130±92 39±12 
Φωσφολιπίδια 
(mg/dl) 193±51 322±84 250±27 116±27 

CE/TC 0,91±0,06 0,79±0,14 0,72±0,18 0,58±0,05 
 

Στον πίνακα 11 παραθέτονται οι τιμές p για τις παραπάνω μετρήσεις όταν 

συγκρίνονται οι WT μύες με καθένα από τα τρία μοντέλα μυών. Παρατηρήθηκε 

ότι η μέση τιμή της TC (Εικ. 63) στην ομάδα των αποE-/- μυών είναι στατιστικώς 

σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την ομάδα των WT μυών (p<0,0001). Οι 

αποA-I-/- μύες έχουν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερη (p=0,0005) TC, ενώ οι 

SR-BI-/- μύες δεν παρουσιάζουν διαφορά σε σχέση με τους WT μύες. Σε ό,τι 

αφορά στην FC (Εικ. 64) δεν παρατηρείται στατιστικώς σημαντική διαφορά για 

κανένα από τα τρία μοντέλα μυών. Από την άλλη πλευρά, ο λόγος CE/TC (Εικ. 

65) ήταν στατιστικώς σημαντικά μικρότερος και για τα τρία μοντέλα μυών (αποE-/- 
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(p=0,025), SR-BI-/- (p=0,0079) και αποA-I-/- (p<0,0001)) έναντι των WT μυών. Οι 

μετρήσεις των TG (Εικ. 66) έδειξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μόνο για τις 

ομάδες των αποE-/- (p=0,036) και αποA-I-/- (p=0,036) σε σχέση με τους WT μύες. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στα PL (Εικ. 67) παρατηρείται στατιστικώς σημαντική 

αύξηση για δύο μοντέλα μυών (αποE-/- (p=0,0008) και SR-BI-/- (p=0,026)) έναντι 

των WT μυών. 
 
Πίνακας 11. Οι τιμές p που προκύπτουν όταν συγκρίνονται οι WT μύες με καθένα από 
τα τρία μοντέλα μυών. Με * συμβολίζονται οι στατιστικώς σημαντικές διαφορές. 

 

 WT- αποE-/- WT- SR-BI-/-  WT- αποA-I-/-

Ολική Χοληστερόλη  <0,0001* 0,12 0,0005* 

Ελεύθερη Χοληστερόλη  0,063 0,63 0,43 

Τριγλυκερίδια  0,036* 0,15 0,036* 

Φωσφολιπίδια  0,0008* 0,026* 0,070 

CE/TC 0,025* 0,0079* <0,0001* 
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Εικόνα 63. Κατανομή των τιμών ολικής χοληστερόλης στον ορό μυών. Η διαφορά 
ανάμεσα στη μέση τιμή των τεσσάρων ομάδων είναι στατιστικώς σημαντική (p<0,0001). 
Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, WT: μύες αγρίου τύπου C57BL/6J (n=10), 
αποE-/- : μύες στους οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο της απο-Ε (n=9), SR-BI-/- : μύες 
στους οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο του SR-BI (n=6), αποA-I-/- : μύες στους 
οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο της αποΑ-Ι (n=2). 
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Εικόνα 64. Κατανομή των τιμών ελεύθερης χοληστερόλης στον ορό μυών. Η διαφορά 
ανάμεσα στη μέση τιμή των τεσσάρων ομάδων δεν είναι στατιστικώς σημαντική 
(p=0,0868). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, WT: μύες αγρίου τύπου 
C57BL/6J (n=10), αποE-/- : μύες στους οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο της απο-Ε 
(n=9), SR-BI-/- : μύες στους οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο του SR-BI (n=6),     
αποA-I-/- : μύες στους οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο της αποΑ-Ι (n=2). 
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Εικόνα 65. Κατανομή των τιμών του κλάσματος εστέρες χοληστερόλης/ ολική 
χοληστερόλη στον ορό μυών. Η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή των τεσσάρων ομάδων 
είναι στατιστικώς σημαντική (p=0,0059). Η ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, WT: 
μύες αγρίου τύπου C57BL/6J (n=10), αποE-/- : μύες στους οποίους έχει απαλειφθεί το 
γονίδιο της απο-Ε (n=9), SR-BI-/- : μύες στους οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο του 
SR-BI (n=6), αποA-I-/- : μύες στους οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο της αποΑ-Ι (n=2). 
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Εικόνα 66. Κατανομή των τιμών τριγλυκεριδίων στον ορό μυών. Η διαφορά ανάμεσα στη 
μέση τιμή των τεσσάρων ομάδων δεν είναι στατιστικώς σημαντική (p=0,1016). Η ευθεία 
γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, WT: μύες αγρίου τύπου C57BL/6J (n=10), αποE-/- : 
μύες στους οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο της απο-Ε (n=9), SR-BI-/- : μύες στους 
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οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο του SR-BI (n=6), αποA-I-/- : μύες στους οποίους έχει 
απαλειφθεί το γονίδιο της αποΑ-Ι (n=2). 
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Εικόνα 67. Κατανομή των τιμών φωσφολιπιδίων στον ορό μυών. Η διαφορά ανάμεσα 
στη μέση τιμή των τεσσάρων ομάδων είναι στατιστικώς σημαντική (p=0,0002). Η ευθεία 
γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, WT: μύες αγρίου τύπου C57BL/6J (n=10), αποE-/- : 
μύες στους οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο της απο-Ε (n=9), SR-BI-/- : μύες στους 
οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο του SR-BI (n=6), αποA-I-/- : μύες στους οποίους έχει 
απαλειφθεί το γονίδιο της αποΑ-Ι (n=2). 
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9.9 Μελέτη δραστικότητας του ενζύμου LCAT στον ορό μυών 
 

Με βάση την παρατήρηση ότι ο λόγος CE/TC στον ορό και των τριών 

μοντέλων μυών είναι στατιστικώς σημαντικά ελαττωμένος σε σχέση με τους WT 

μύες έγινε ο προσδιορισμός της δραστικότητας του ενζύμου LCAT. Η μέτρηση 

έγινε με τη μέθοδο που παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8 (παρ. 8.11). Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 

12. 
 
Πίνακας 12. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των τιμών δραστικότητας του ενζύμου LCAT 
στον ορό μυών. WT: μύες αγρίου τύπου C57BL/6J (n=5), αποE-/- : μύες στους οποίους 
έχει απαλειφθεί το γονίδιο της απο-Ε (n=5), SR-BI-/- : μύες στους οποίους έχει 
απαλειφθεί το γονίδιο του SR-BI (n=5), αποA-I-/- : μύες στους οποίους έχει απαλειφθεί το 
γονίδιο της αποΑ-Ι (n=2). *Για τους αποΑ-Ι-/- μύες δίνεται η μέση τιμή ± εύρος τιμών. 

 

 WT αποE-/- SR-BI-/- αποA-I-/-* 

Δραστικότητα LCAT 

(nmol CE/h) 
0,16±0,015 0,10±0,016 0,07±0,003 0,03±0,018 

 
Παρατηρήθηκε ότι η δραστικότητα της LCAT στον ορό (Εικ. 68) και των 

τριών μοντέλων μυών είναι στατιστικώς σημαντικά ελαττωμένη σε σχέση με τους 

WT μύες (αποE-/- (p=0,0004), SR-BI-/- (p<0,0001) και αποA-I-/- (p=0,0002)). 
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Εικόνα 68. Κατανομή των τιμών δραστικότητας του ενζύμου LCAT στον ορό μυών. Η 
ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, WT: μύες αγρίου τύπου C57BL/6J (n=5),   
αποE-/- : μύες στους οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο της απο-Ε (n=5), SR-BI-/- : μύες 
στους οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο του SR-BI (n=5), αποA-I-/- : μύες στους 
οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο της αποΑ-Ι (n=2). 
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9.10 Προσδιορισμός ενεργότητας παραοξονάσης του ενζύμου PON1 στον 
ορό μυών 

 

Ακολούθως έγινε ο προσδιορισμός της δραστικότητας του ενζύμου PON1 

στον ορό των μυών. Η μέτρηση έγινε με τη μέθοδο που παρουσιάζεται αναλυτικά 

στο κεφάλαιο 8 (Παρ. 8.13). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 13. 
 
Πίνακας 13. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των τιμών δραστικότητας του ενζύμου 
PON1 στον ορό μυών. WT: μύες αγρίου τύπου C57BL/6J (n=4), αποE-/- : μύες στους 
οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο της απο-Ε (n=3), SR-BI-/- : μύες στους οποίους έχει 
απαλειφθεί το γονίδιο του SR-BI (n=4), αποA-I-/- : μύες στους οποίους έχει απαλειφθεί το 
γονίδιο της αποΑ-Ι (n=2). *Για τους αποΑ-Ι-/- μύες δίνεται η μέση τιμή ± εύρος τιμών. 

 

 WT αποE-/- SR-BI-/- αποA-I-/-* 

Δραστικότητα PON1 

(U/lt)  
402,7±28,2 294,2±57,4 164,2±49,1 8,3±10,4 

 

Παρατηρήθηκε ότι η δραστικότητα της PON1 στον ορό (Εικ. 69) και των 

τριών μοντέλων μυών είναι στατιστικώς σημαντικά ελαττωμένη σε σχέση με τους 

WT μύες (αποE-/- (p=0,0202), SR-BI-/- (p=0,0002) και αποA-I-/- (p<0,0001)). 
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Εικόνα 69. Κατανομή των τιμών δραστικότητας του ενζύμου PON1 στον ορό μυών. Η 
ευθεία γραμμή παριστάνει το μέσο όρο, WT: μύες αγρίου τύπου C57BL/6J (n=4),   
αποE-/- : μύες στους οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο της απο-Ε (n=3), SR-BI-/- : μύες 
στους οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο του SR-BI (n=4), αποA-I-/- : μύες στους 
οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο της αποΑ-Ι (n=2). 
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9.11 Προσδιορισμός αντιοξειδωτικών/αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων των 
HDL σε μύες  

 

Αρχικά μελετήθηκε η κατάσταση οξείδωσης της ΗDL (WT HDL) που 

απομονώθηκε από μύες αγρίου τύπου C57BL/6J προκειμένου να εξεταστεί η 

συμπεριφορά της σε διαρκώς αυξανόμενες συγκεντρώσεις. Όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 70, το σήμα φθορισμού αυξάνει όσο αυξάνει και η συγκέντρωσή της WT 

HDL. Είναι χαρακτηριστικό ότι φθάνει το επίπεδο φθορισμού της LDL σε 

συγκέντρωση μόλις 2 μg χοληστερόλης/ml και σε σχέση με την ανθρώπινη ΗDL 

παρουσιάζει πολύ εντονότερο σήμα.  

Στη συνέχεια, δοκιμάστηκε η HDL των τριών μοντέλων μυών σε διαρκώς 

αυξανόμενες συγκεντρώσεις (Εικ. 71). Τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα με εκείνα 

της WT ΗDL με ουσιώδη διαφορά ότι όλες παρουσιάζονται εμφανώς πιο 

οξειδωμένες.  
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Εικόνα 70. Οξειδωτική συμπεριφορά της WT HDL σε διαρκώς αυξανόμενες (μg/ml) 
συγκεντρώσεις. Με λευκό χρώμα παρουσιάζεται η DCF απουσία HDL ή LDL, με κίτρινο 
η WT HDL και με πράσινο η LDL (100 μg χοληστερόλης/ml). 

 

Το ίδιο αποτέλεσμα προέκυψε και όταν δοκιμάστηκε η οξειδωτική 

συμπεριφορά της HDL των τριών μοντέλων μυών σε συγκέντρωση 0,1 μg/ml 

παρουσία και απουσία LDL (Εικ. 72). Η WT ΗDL ήταν η λιγότερο οξειδωμένη 
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τόσο μόνη της όσο και σε ανάμιξη με LDL σε συγκέντρωση 100 μg 

χοληστερόλης/ml. Πάντως και οι 4 διαφορετικές ΗDL σε συνδυασμό με LDL 

δίνουν σήμα φθορισμού πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που έχει η LDL μόνη της. 
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Εικόνα 71. Οξειδωτική συμπεριφορά της HDL των τριών μοντέλων μυών σε διαρκώς 
αυξανόμενες (μg/ml) συγκεντρώσεις. Με λευκό χρώμα παρουσιάζεται η DCF, με γαλάζιο 
η  αποE-/-HDL, με κόκκινο η SR-BI-/- HDL, με μαύρο η αποA-I-/- HDL και με πράσινο η 
LDL (100 μg χοληστερόλης/ml). 
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Εικόνα 72. Οξειδωτική συμπεριφορά της HDL των τριών μοντέλων και των WT μυών σε 
συγκέντρωση 0,1 μg χοληστερόλης/ml παρουσία και απουσία LDL. Με λευκό χρώμα 
παρουσιάζεται η DCF, με γαλάζιο η αποE-/- HDL, με κόκκινο η SR-BI-/- HDL, με μαύρο η 
αποA-I-/- HDL, με κίτρινο η WT HDL και με πράσινο η LDL (100 μg χοληστερόλης/ml). 
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9.12 Ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων στον ορό μυών 
 

Οι οροί των δειγμάτων υποβλήθηκαν σε ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων 

και western blotting χρησιμοποιώντας πολυκλωνικά αντισώματα έναντι της 

αποA-I και της αποE (παρ. 8.16, 8.17).  

 

προβ           α 

    
Εικόνα 73. Ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων στον ορό μυών με πολυκλωνικό αντίσωμα 
για την αποΑ-Ι μυός, FL-267 (Santa Cruz Biotechnology). Α) WT μύες C57BL/6J,          
Β) SR-BI-/-  μύες, Γ) αποE-/- μύες.  
 

προβ             α  

   

Α Β Γ 

Α Γ Β 

Εικόνα 74. Ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων στον ορό μυών με πολυκλωνικό αντίσωμα 
για την αποΕ μυός, Μ-20 (Santa Cruz Biotechnology). Α) WT μύες C57BL/6J, Β) SR-BI-/-  
μύες, Γ) αποA-I-/-  μύες. 
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Όπως φαίνεται στις Εικόνες 73 και 74 οι WT μύες σχηματίζουν διάφορους 

υποπληθυσμούς HDL κυρίως α ηλεκτροφορητικής κινητικότητας, οι οποίοι είναι 

εμπλουτισμένοι σε αποΑ-Ι όπως αναμενόταν, ενώ με την ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε δεν εντοπίστηκε αποΕ. 

Οι SR-BI-/- μύες σχηματίζουν γρήγορης ηλεκτροφορητικής κινητικότητας 

(μικρά) α-HDL σωματίδια  που περιέχουν αποΑ-Ι και αργής ηλεκτροφορητικής 

κινητικότητας (μεγάλα) α-HDL σωματίδια, τα οποία έχουν μειωμένη 

περιεκτικότητα σε αποΑ-Ι, σε σχέση με τα αντίστοιχα σωματίδια των WT μυών, 

αλλά είναι εμπλουτισμένα σε αποΕ (Εικ. 73 και 74). 

Οι αποΑ-Ι-/- μύες σχηματίζουν αργής κινητικότητας (μεγάλες) 

λιποπρωτεΐνες που περιέχουν αποΕ (Εικ. 73). Η παρατήρηση αυτή είναι 

σύμφωνη με προηγούμενες μελέτες που έχουν δείξει αυξημένα επίπεδα αποE 

στο κλάσμα των HDL σε αποA-I-/- μύες (Plump et al 1997). 

Τέλος, οι αποΕ-/- μύες σχηματίζουν προβ-HDL και γρήγορης 

ηλεκτροφορητικής κινητικότητας (μικρά) α-HDL σωματίδια (Εικ. 74). 
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10. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Υψηλά επίπεδα LDL-χοληστερόλης αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

κινδύνου για την ανάπτυξη πρώιμης ΣΝ (Lamarche et al 1997, Austin et al 1988) 

και η θεραπεία με στατίνες ελαττώνει αυτόν τον κίνδυνο (Baigent et al 2005, 

Cannon et al 2006). Όσο όμως και αν ελαττωθεί η LDL-χοληστερόλη σε 

περίπτωση που η LDL συνοδεύεται και από χαμηλή HDL-χοληστερόλη ο 

καρδιαγγειακός κίνδυνος παραμένει υψηλός (Bruckert and Hansel 2007). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το 1/3 των ασθενών που λαμβάνει στατίνες εμφανίζει χαμηλά 

επίπεδα HDL-χοληστερόλης (Bruckert et al 2005). Πολλές κλινικές μελέτες 

φαρμακολογικών παραγόντων που αυξάνουν τη συγκέντρωση της HDL-

χοληστερόλης (LRC-CPPT, Helsinki Heart Study, VA-HIT, 4S, HATS) έχουν 

συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΝ (Schaefer and Asztalos 2006) και 

σήμερα πέρα από κάθε αμφιβολία η χαμηλή HDL-χοληστερόλη (<40 mg/dl) 

αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση ΣΝ, παράγοντα του 

μεταβολικού συνδρόμου και στόχο θεραπευτικής παρέμβασης (Grundy et al 

2004, Genest et al 2003, De Backer et al 2003).  

Παρόλα αυτά, προσεκτική ανάγνωση της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει ότι 

ακόμα και στην πρωτότυπη μελέτη του Framingham (Gordon et al 1977), 

περισσότερο από το 40% των περιστατικών καρδιαγγειακής νόσου συνέβησαν 

σε άτομα με φυσιολογικά επίπεδα HDL-χοληστερόλης. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται και από την αποτυχία του αναστολέα της CETP, torcetrapib, ο 

οποίος αν και αύξανει σημαντικά τα επίπεδα της HDL-χοληστερόλης στον ορό 

εντούτοις δεν ελαττώνει την εξέλιξη της αθηρωματικής νόσου στα στεφανιαία 

αγγεία και στις καρωτίδες και μάλιστα φαίνεται να επιταχύνει την εξέλιξη της 

νόσου στο τμήμα της κοινής καρωτίδας (Nissen et al 2007, Kastelein et al 2007, 

Tall 2007). Φαίνεται λοιπόν ότι η προστατευτική δράση των HDL καθορίζεται 

περισσότερο από την ποιότητά τους παρά από την ποσότητά τους (Singh et al 

2007). 

Στα πλαίσια αυτά μελετήθηκε η ποιοτική σύσταση των HDL τόσο σε μία 

ιδιαίτερη ομάδα ασθενών όσο και σε μοντέλα μυών. Πιο συγκεκριμένα 
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μετρήθηκαν τα επίπεδα λιπιδίων στον ορό και στις HDL και η συγκέντρωση της 

αποΑ-Ι στον ορό. Μελετήθηκε επιπλέον η δραστικότητα τριών πρωτεϊνών, της 

CETP, της LCAT και της PON1, οι οποίες εντοπίζονται στην επιφάνεια των HDL. 

Μελετήθηκαν ακόμη οι αντιοξειδωτικές/αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των HDL με 

φθορισμομετρική δοκιμασία in vitro. Τέλος, μελετήθηκαν οι υποπληθυσμοί των 

HDL στον ορό τόσο των ανθρώπων όσο και των μοντέλων μυών με 

ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων. 

Η επιλογή των συγκεκριμένων ασθενών έγινε για δύο κυρίως λόγους. Ο 

πρώτος είναι ότι το ΕΜ σε ενήλικες ασθενείς ηλικίας κάτω των 45 ετών είναι ένα 

σχετικά ασύνηθες φαινόμενο. Ο δεύτερος ότι αν και το λιπιδαιμικό προφίλ των 

ασθενών αυτών εχεί ήδη μελετηθεί (Chen et al 1995, Rallidis et al 2005) παρόλα 

αυτά ελάχιστα γνωρίζουμε για την ποιότητα των HDL του ορού τους. Αποτελεί 

λοιπόν σημαντικό ερώτημα αν αυτός ο τόσο ιδιαίτερος πληθυσμός που 

αναπτύσσει πρώιμη καρδιαγγειακή νόσο παρουσιάζει κάποια βλάβη στις HDL 

που επηρεάζει την ποιοτική τους σύσταση. Με απώτερο, λοιπόν, στόχο τη 

συσχέτιση της σύστασης και των δράσεων των HDL με τη διάγνωση και 

πρόγνωση της ΣΝ έγινε μελέτη της σύστασης και των αντιοξειδωτικών/ 

αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων των HDL σε ασθενείς που έχουν υποστεί ΕΜ σε 

ηλικία μικρότερη των 36 ετών (n=13) και σε ομάδα αναφοράς αντίστοιχης ηλικίας 

και φύλου (n=7).  

Ο προσδιορισμός των επιπέδων των λιπιδίων στις HDL έδειξε στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές στην TC καθώς και στο λόγο CE/TC για την ομάδα των 

εμφραγματιών (n=13) σε σχέση με την ομάδα αναφοράς (n=7) (40±9 έναντι 

54±13 mg/dl, p=0,014 και 0,65±0,10 έναντι 0,86±0,08, p=0,0001, αντίστοιχα). Η 

διαφορά στην TC μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασθενείς αυτοί 

βρίσκονταν υπό θεραπεία με στατίνες, ενώ η μείωση του λόγου CE/TC σε πιθανή 

ελάττωση της δραστικότητας της LCAT (βλέπε παρακάτω). 

Στατιστικώς σημαντική μείωση παρατηρήθηκε ακόμη στα επίπεδα της 

αποΑ-Ι στον ορό ανάμεσα στους ασθενείς και στους υγιείς εθελοντές (64±9 

έναντι 93±36,5 mg/dl, p=0,018, αντίστοιχα). Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί 

πλήρως με το γεγονός ότι τα χαμηλά επίπεδα αποΑ-Ι αποτελούν προγνωστικό 
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παράγοντα εμφάνισης ΣΝ με την ίδια τουλάχιστον αξία με την HDL-χοληστερόλη 

(Thompson and Danish 2006). Προτείνεται μάλιστα να χρησιμοποιείται η μέτρηση 

της αποΑ-Ι στη θέση της HDL-χοληστερόλης μια και ο προσδιορισμός της αποΑ-Ι 

έχει τυποποιηθεί διεθνώς σε αντίθεση με τον αντίστοιχο της HDL (Walldius and 

Jugner 2006, Marcovina and Packard 2006). 

Σε ό,τι αφορά στους υποπληθυσμούς των HDL δεν παρατηρήθηκε κάποια 

σημαντική διαφορά. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με μεγάλες κλινικές 

μελέτες που έχουν δημοσιευθεί (Asztalos et al 2004, Asztalos et al 2005), οι 

οποίες δείχνουν ότι ασθενείς με ΣΝ έχουν χαμηλά επίπεδα α-1 και α-2 ΗDL και 

ότι τα επίπεδα αυτά προβλέπουν καλύτερα τον κίνδυνο επανεμφάνισης της 

νόσου σε σχέση με τη συγκέντρωση της ΗDL-χοληστερόλης. 

Το ίδιο συνέβη και με τις αντιοξειδωτικές/αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των 

HDL οι οποίες δεν παρουσίασαν ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. 

Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα έχουν δημοσιεύσει οι Navab και 

συνεργάτες οι οποίοι μελέτησαν τις αντιοξειδωτικές/αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες 

των HDL και τις βρήκαν εμφανώς ελαττωμένες σε πληθυσμούς με 

εγκαταστημένη ΣΝ και νόσους του συνδετικού ιστού (Navab et al 2001, Ansell et 

al 2003, McMahon et al 2006) σε σχέση με τους αντίστοιχους πληθυσμούς 

αναφοράς. Μπορεί και εδώ να παίζει σημαντικό ρόλο η λήψη στατινών από τους 

εμφραγματίες οι οποίες έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες 

(Ansell et al 2003). 

Σε ό,τι αφορά στις πρωτεΐνες που μελετήθηκαν η CETP μεταφέρει CE από 

τις HDL στις VLDL και LDL και TG από τις VLDL στις LDL και HDL, 

επηρεάζοντας έτσι την σύσταση και τον μεταβολισμό των HDL και οδηγώντας 

στη μεταφορά CE από τις HDL στο ήπαρ για απομάκρυνση μέσω του LDL-

υποδοχέα (Barter και Kastelein 2006). Η LCAT είναι ένζυμο εστεροποίησης της 

χοληστερόλης στις HDL και οδηγεί στο σχηματισμό των ώριμων σφαιρικών HDL 

(Jonas 2000), ενώ μειωμένη δραστικότητα LCAT έχει συσχετιστεί με 

αθηροσκλήρωση (Ayyobi et al 2004, Hovingh et al 2005). Η PON1 είναι 

εστεράση, η οποία υδρολύει οξειδωμένα φωσφολιπίδια συνεισφέροντας στις 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες των HDL (Mackness et al 2004). Στατιστικώς σημαντική 
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μείωση παρατηρήθηκε για τη δραστικότητα της CETP και της LCAT των HDL 

ανάμεσα στους ασθενείς και στους υγιείς εθελοντές (6,55±1,69 έναντι 9,07±2,26 

pmol/μl/h, p=0,011 και 0,17±0,12 έναντι 0,37±0,24 nmol/h, p=0,048, αντίστοιχα), 

αλλά όχι για την PON1. Η μειωμένη δραστικότητα LCAT των HDL των ασθενών 

συμφωνεί με τον μειωμένο λόγο CE/TC που παρατηρήθηκε στις HDL των 

ασθενών. Η μη στατιστικώς σημαντική διαφορά στην ενεργότητα της PON1 

μεταξύ των ομάδων αναφοράς και εμφραγματιών συμφωνεί με το γεγονός ότι οι 

HDL των δύο ομάδων δεν παρουσίασαν διαφορά στις αντιοξειδωτικές/ 

αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές στη 

σύσταση των HDL σε λιπίδια και αποΑ-Ι καθώς και χαμηλότερες τιμές 

δραστικότητας LCAT και CETP ανάμεσα σε νεαρούς εμφραγματίες και στην 

αντίστοιχη ομάδα αναφοράς, που είναι πιθανό να επηρεάζουν τις ιδιότητες των 

HDL και να σχετίζονται με την αύξηση του κινδύνου για την εμφάνιση ΣΝ. 

Επέκταση της μελέτης αυτής σε μεγάλο δείγμα νέων εμφραγματιών είναι 

αναγκαία για να εξεταστεί αν η σύσταση των HDL μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

δείκτης διάγνωσης ή πρόγνωσης ΕΜ σε νέους. 

Σε ό,τι αφορά στα μοντέλα μυών παρατηρήθηκαν διαφορές στις τιμές των 

επιπέδων των λιπιδίων και της δραστικότητας των ενζύμων που μετρήθηκαν 

στον ορό. Πιο συγκεκριμένα, στην αποE-/- ομάδα μυών (n=9), οι οποίοι 

θεωρούνται ως ένα από τα καλύτερα μοντέλα μελέτης της αθηροσκλήρωσης 

(Jawien et al 2004, Getz and Reardon 2006), η TC, τα TG και τα PL 

παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική αύξηση σε σχέση με τους μύες αγρίου 

τύπου C57BL/6J (n=10) (462±150 έναντι 182±38 mg/dl, p<0,0001, 111±30 έναντι 

83±24 mg/dl, p=0,036 και 322±84 έναντι 193±51 mg/dl, p=0,0008, αντίστοιχα). 

Αντιθέτως, ο λόγος CE/TC ήταν στατιστικώς σημαντικά ελαττωμένος σε σχέση με 

την ομάδα ελέγχου (0,79±0,14 έναντι 0,91±0,06, p=0,025). Ομοίως, η 

δραστικότητα της LCAT στον ορό των αποE-/- μυών ήταν στατιστικώς σημαντικά 

ελαττωμένη σε σχέση με τους μύες αγρίου τύπου (0,10±0,016 έναντι 0,16±0,015 

nmol CE/h, p=0,0004, n=5).  
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Στην SR-BI-/- ομάδα μυών (n=6), οι οποίοι επίσης αποτελούν μοντέλο 

μελέτης της αθηροσκλήρωσης (Krieger 2001, Triggati et al 2003, Zannis et al 

2005), τα PL ήταν στατιστικώς σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τους μύες 

αγρίου τύπου C57BL/6J (n=10) (250±27 έναντι 193±51 mg/dl, p=0,026). Η TC 

και τα επίπεδα των TG στον ορό ήταν επίσης αυξημένα στους μύες αυτούς 

(241±103 έναντι 182±38 mg/dl και 130±92 έναντι 83±24 mg/dl, αντίστοιχα), ενώ ο 

λόγος CE/TC ήταν στατιστικώς σημαντικά ελαττωμένoς (0,72±0,18 έναντι 

0,91±0,06, p=0,008). Ομοίως, η δραστικότητα της LCAT στον ορό των SR-BI-/- 

μυών (n=4) ήταν στατιστικώς σημαντικά ελαττωμένη σε σχέση με τους μύες 

αγρίου τύπου (n=5) (0,07±0,003 έναντι 0,16±0,015 nmol CE/h, p=0,0004).  

Τέλος, στην αποΑ-Ι-/- ομάδα μυών (n=2), στους οποίους δεν εκφράζεται η 

αποΑ-Ι που είναι η κύρια απολιποπρωτεΐνη των HDL (Plump et al 1997), η TC, 

τα TG, τα PL και ο λόγος CE/TC παρουσίασαν μεγάλη μείωση σε σχέση με τους 

μύες αγρίου τύπου C57BL/6J (n=10) (40±2 έναντι 182±38 mg/dl, 39±12 έναντι 

83±24 mg/dl, 116±27 έναντι 193±51 mg/dl και 0,58±0,05 έναντι 0,91±0,06, 

αντίστοιχα). Η δραστικότητα της LCAT στον ορό των αποA-I-/- μυών (n=2) 

παρουσίασε επίσης μεγάλη μείωση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (n=5) 

(0,03±0,018 έναντι 0,16±0,015 nmol CE/h).  

Σε ό,τι αφορά στη δραστικότητα της PON1, ήταν στατιστικώς σημαντικά 

ελαττωμένη στον ορό των αποE-/- (n=3) και SR-BI-/- (n=4) μυών σε σχέση με τους 

μύες αγρίου τύπου (n=4) (294,2±57,4 έναντι 402,7±28,2 U/lt, p=0,020 και 

164,2±49,1 έναντι 402,7±28,2 U/lt, p=0,0002, αντίστοιχα) και σχεδόν 

εξαφανίστηκε στον ορό των αποA-I-/- μυών (n=2) (8,3±10,4 έναντι 402,7±28,2 

U/lt). Σε ακολουθία με τη δραστικότητα της PON1, οι HDL και των τριών 

μοντέλων μυών ήταν περισσότερο προφλεγμονώδεις σε σχέση με τις HDL των 

μυών αγρίου τύπου.  

Ανάλυση των υποπληθυσμών των HDL με ηλεκτροφόρηση δύο 

διαστάσεων έδειξε ότι οι μύες αγρίου τύπου σχηματίζουν διάφορους 

υποπληθυσμούς HDL, κυρίως α ηλεκτροφορητικής κινητικότητας, οι οποίοι είναι 

εμπλουτισμένοι σε αποΑ-Ι, όπως αναμενόταν. Αντίστοιχη ανάλυση έδειξε ότι οι 
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μύες αποE-/- σχηματίζουν προβ-HDL και γρήγορης ηλεκτροφορητικής 

κινητικότητας (μικρά) α-HDL σωματίδια. Οι SR-BI-/- μύες σχηματίζουν γρήγορης 

ηλεκτροφορητικής κινητικότητας (μικρά) α-HDL σωματίδια εμπλουτισμένα σε 

αποA-I και αργής ηλεκτροφορητικής κινητικότητας (μεγάλα) α-HDL σωματίδια 

εμπλουτισμένα σε αποE (Rigotti et al 1997). Τέλος, οι αποA-I-/- μύες σχηματίζουν 

αργής κινητικότητας (μεγάλα) σωματίδια εμπλουτισμένα σε αποE (Plump et al 

1997, Chroni et al 2007).  

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι και στα μοντέλα μυών υπάρχουν διαφορές στη 

σύσταση των HDL σε λιπίδια, καθώς και χαμηλότερες τιμές δραστικότητας LCAT 

και PON1 ανάμεσα στους αποA-I-/-, αποE-/-, SR-BI-/- μύες και στους μύες αγρίου 

τύπου. Περαιτέρω μελέτη των ίδιων μοντέλων μυών, καθώς και άλλων στα οποία 

έχουν απαλειφθεί ή υπερεκφράζονται γονίδια του μονοπατιού των HDL θα 

βοηθήσει στη συσχέτιση αυτών των γονιδίων με τη λειτουργικότητα των HDL, την 

εμφάνιση συνδρόμων χαμηλών ή υψηλών επιπέδων HDL ή δυσλιπιδαιμίας και/ή 

την εμφάνιση αθηροσκλήρωσης σε μύες. Απώτερος στόχος είναι η αναγνώριση 

αντίστοιχων διαταραχών σε ασθενείς και η εύρεση νέων δεικτών για τη διάγνωση 

ή πρόγνωση της ΣΝ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 150



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

 

 

 

 

 

 151



1. Abbott CA, Mackness MI, Kumar S, Boulton AJ and Durrington PN. Serum 

Paraoxonase Activity, Concentration, and Phenotype Distribution in 

Diabetes Mellitus and Its Relationship to Serum Lipids and Lipoproteins. 

Arterioscler Thromb Vasc Biol 1995; 15:1812-1818. 

2. Agellon LB, Quinet EM, Gillette T G, Drayna DT, Brown ML and Tall AR. 

Organization of the human cholesteryl ester transfer protein gene. 

Biochemistry 1990; 29:1372–1376. 

3. Aharoni A et al. Directed evolution of mammalian paraoxonases PON1 and 

PON3 for bacterial expression and catalytic specialization. Proc Natl Acad 

Sci USA 2004; 101:482-487. 

4. Albers JJ, Bergelin RO, Adolphson JL, Wahl PW. Population-based 

reference values for lecithin-cholesterol acyltransferase (LCAT). 

Atherosclerosis 1982; 43:369-379. 

5. Albers JJ, Marcovina SM, Christenson RH. Cholesteryl ester transfer 

protein in human brain. Int J Clin Res 1992; 22:169-172.  

6. Ansell BJ, Navab M, Hama S, et al. Inflammatory/anti-inflammatory 

properties of high-density lipoprotein distinguish patients from control 

subjects better than high-density lipoprotein cholesterol levels and are 

favorably affected by simvastatin treatment. Circulation 2003; 108:2751–

2756. 

7. Ansell BJ, Watson KE, Fogelman AM, Navab M, Fonarow GC. High-

density lipoprotein function recent advances. J Am Coll Cardiol 2005; 

46(10):1792-1798. 

8. Ashen DM and Blumenthal RG. Low HDL cholesterol levels. N Engl J Med 

2005; 353:1252-1260. 

9. Asztalos BF and Schaefer EJ. High-Density Lipoprotein Subpopulations in 

Pathologic conditions. Am J Cardiol 2003; 91 (suppl): 12E-17E. 

10. Asztalos BF, Cupples LA, Demissie S, Horvath KV, Cox CE, Batista MC, 

Schaefer EJ. High-density lipoprotein subpopulation profile and coronary 

heart disease prevalence in male participants of the Framingham 

Offspring Study. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2004; 11:2181-2187. 

 152



 

11. Asztalos BF, Collins D, Cupples LA, Demissie S, Horvath KV, Bloomfield 

HE, Robins SJ, Schaefer EJ. Value of high density lipoprotein (HDL) 

subpopulations in predicting recurrent cardiovascular events in the 

Veterans Affairs HDL Intervention Trial. Arterioscler Thromb Vasc Biol 

2005; 25:2185–2191. 

12. Austin MA, Breslow JL, Hennekens CH, Buring JE, Willett WC, Krauss 

RM. Low-density lipoprotein subclass patterns and risk of myocardial 

infarction. JAMA 1988; 260:1917–1921. 

13. Aviram M, Rosenblat M, Bisgaier CL, Newton RS. Atorvastatin and 

gemfibrozil metabolites, but not the parent drugs, are potent antioxidants 

against lipoprotein oxidation. Atherosclerosis 1998; 138:271–280. 

14. Aviram M, Dornfeld L, Rosenblat M, Volkova N, Kaplan M, Coleman R, et 

al. Pomegranate juice consumption reduces oxidative stress, atherogenic 

modifications to LDL, and platelet aggregation: studies in humans and in 

atherosclerotic apolipoprotein E-deficient mice. Am J Clin Nutr 2000; 

71:1062–1076. 

15. Ayyobi AF, McGladdery SH, Chan S, Mancini GBJ, Hill JS, Frihlich JJ. 

Lecithin: cholesterol acyltransferase (LCAT) deficiency and risk of 

vascular disease: 25 year follow-up. Atherosclerosis 2004; 177:361–366. 

16. Baigent C, Keech A, Kearney PM et al. Efficacy and safety of cholesterol- 

lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 

participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005; 366:1267–

1278. 

17. Baker PW, Rye KA, Gamble JR, Vadas MA, Barter PJ. Phospholipid 

composition of reconstituted high density lipoproteins influences their 

ability to inhibit endothelial cell adhesion molecule expression. J Lipid Res 

2000; 41:1261-1267. 

18. Balogh Z, Seres I, Marangi M, Kovacs P, Kakuk G, Paragh G. Gemfibrozil 

increases paraoxonase activity in type 2 diabetic patients. A new 

 153



hypothesis of the beneficial action of fibrates? Diabetes Metab 2001; 

27:604–610. 

19. Barter P. The inflammation: Lipoprotein cycle. Atheroscler Suppl 2005; 

6(2):15-20. 

20. Barter PJ, Rye KA. The rationale for using apoA-I as a clinical marker of 

cardiovascular risk. J Intern Med 2006; 259(5):447-454. 

21. Barter PJ and Kastelein JJP. Targeting Cholesteryl Ester Transfer Protein 

for the Prevention and Management of Cardiovascular Disease.J Am Coll 

Cardiol 2006; 47:492–499. 

22. Beltowski J, Wojcicka G, Jamroz A. Effect of 3-hydroxy-3-

methylglutarylcoenzyme A reductase inhibitors (statins) on tissue 

paraoxonase 1 and plasma platelet activating factor acetylhydrolase 

activities. J Cardiovasc Pharmacol 2004; 43:121–127. 

23. Berard AM, Foger B, Remaley A, Vaisman BL, Talley G, Paigen B, Hoyt 

RFJ, Brewer HBJ, Santamarina-Fojo S. High plasma HDL concentration 

associated with enhanced atherosclerosis in transgenic mice 

overexpressing lecithin-cholesteryl acyltransferase. Nat Med. 1997;3:744–

749. 

24. Berliner JA and Watson AD. A Role for Oxidized Phospholipids in 

Atherosclerosis. N Engl J Med 2005; 353(1):9-11. 

25. Bielicki JK and Forte TM. Evidence that lipid hydroperoxides inhibit 

plasma lecithin:cholesterol acyltransferase activity. J Lipid Res 1999; 

40:948-954. 

26. Borggreve SE, De Vries R, Dullaart RPF. Alterations in high-density 

lipoprotein metabolism and reverse cholesterol transport in insulin 

resistance and type 2 diabetes mellitus: role of lipolytic enzymes, lecithin: 

cholesterol acyltransferase and lipid transfer proteins. Eur J Clin Invest 

2003; 33:1051–1069. 

 

 154



27. Bowry VW, Stanley KK, Stocker R. High density lipoprotein is the major 

carrier of lipid hydroperoxides in human blood plasma from fasting donors. 

Proc Natl Acad Sci USA 1992; 89:10316–10320. 

28. Braun A, Trigatti BL, Post MJ, Ssato K, Simons M, Edelberg JM, 

Rosenberg RD, Schrenzel M, Krieger M. Loss of SR-BI expression leads 

to the early onset of occlusive atherosclerotic coronary artery disease, 

spontaneous myocardial infarctions, severe cardiac dysfunction, and 

premature death in apolipoprotein E-deficient mice. Circ Res 2002; 

90:270–276. 

29. Braun A, Zhang S, Miettinen HE, Ebrahim S, Holm TM, Vasile E, Post MJ, 

Yoerger DM, Picard MH, Krieger JL, Andrews NC, Simons M, Krieger M. 

Probucol prevents early coronary heart disease and death in the HDL 

receptor SR-BI/ apolipoprotein E double knockout mouse. Proc Natl Acad 

Sci USA 2003; 100:7283–7288. 

30. Brewer HB Jr, Fairwell T, LaRue A, Ronan R, Houser A, Bronzert TJ. The 

amino acid sequence of human APOA-I, an apolipoprotein isolated from 

high density lipoproteins. Biochem Biophys Res Commun. 1978; 

80(3):623-30. 

31. Brewer HB, Gregg RE, Hoeg JM, Fojo SS. Apolipoprotein and lipoproteins 

in human plasma: an overview. Clin Chem 1988; 34(8B):B4-B8. 

32. Brewer HB Jr. Increasing HDL cholesterol levels. N Engl J Med 2004; 

350:1491– 1494. 

33. Brown MS, Goldstein JL. Lipoprotein metabolism in the macrophage: 

implications for cholesterol deposition in atherosclerosis. Annu Rev 

Biochem 1983; 52:223-261.  

34. Bruckert E, Baccara-Dinet M, McCoy F, Chapamn J. High prevalence of 

low HDL-cholesterol in a pan-European survey of 8545 dyslipidaemic 

patients. Curr Med Res Opin 2005; 21:1927–1934. 

 

 155



35. Bruckert E and Hansel B. HDL-c is a powerful lipid predictor of 

cardiovascular diseases. Int J Clin Pract doi: 10.1111/j.1742-

1241.2007.01509.x 

36. Cabana VG, Reardon CA, Feng N, Neath S, Lukens J, Getz GS. Serum 

paraoxonase: effect of the apolipoprotein composition of HDL and the 

acute phase response. J Lipid Res 2003; 44:780–792. 

37. Cannon CP, Steinberg BA, Murphy SA, Mega JL, Braunwald E. Meta-

analysis of cardiovascular outcomes trials comparing intensive versus 

moderate statin therapy. J Am Coll Cardiol 2006; 48:438–445. 

38. Chan MY, Woo KS, Chia BL, et al. Antecedent risk factors and their 

control in young patients with a first myocardial infarction. Singapore Med 

J 2006; 47:27–30. 

39. Chen L, Chester M, Kaski J. Clinical factors and angiographic features 

associated with premature coronary artery disease. Chest 1995; 108:364–

369. 

40. Cheung MC, Albers JJ. Characterization of lipoprotein particles isolated by 

immunoaffinity chromatography. Particles containing A-I and A-II and 

particles containing A-I but no A-II. J Biol Chem 1984; 259:12201-12209. 

41. Choudhury L, Marsh JD. Myocardial Infarction in Young Patients. Am J 

Med 1999; 107:254-261. 

42. Chouinard Jr RA, Luo Y, Osborne TF, Walsh A, and Tall AR. Sterol 

regulatory element binding protein-1 activates the cholesteryl ester 

transfer protein gene in vivo but is not required for sterol up-regulation of 

gene expression. J Biol Chem 1998; 273:22409– 22414. 

43. Chroni A, Kan HY, Kypreos KE, Gorshkova IN, Shkodrani A, and Zannis 

VI. Substitutions of glutamate 110 and 111 in the middle helix 4 of human 

apolipoprotein A-I (apoA-I) by alanine affect the structure and in vitro 

functions of apoA-I and induce severe hypertriglyceridemia in apoA-I-

deficient mice. Biochemistry 2004; 43:10442-10457. 

44. Chroni A, Koukos G, Duka A, and Zannis VI. The carboxy-terminal region 

of apoA-I is required for the ABCA1-dependent formation of alpha-HDL 

 156



but not prebeta-HDL particles in vivo. Biochemistry 2007; 46(19):5697-

5708. 

45. Chung BH, Segrest JP, Ray MJ, Brunzell JD, Hokanson JE, Krauss RM, 

Beaudrie K, Cone JT. Single vertical spin density gradient 

ultracentrifugation. Methods Enzymol 1986; 128:181-209. 

46. Cockerill GW, Rye KA, Gamble JR, Vadas MA, Barter PJ. High-density 

lipoproteins inhibit cytokine-induced expression of endothelial cell 

adhesion molecules. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1995; 15:1987–94. 

47. Costa LG, Cole TB, Jarvik GP, Furlong CE. Functional genomics of the 

paraoxonase (PON1) polymorphisms: effects on pesticide sensitivity, 

cardiovascular disease, and drug metabolism. Annu Rev Med 2003; 

54:371–392. 

48. Costa LG, Vitaloneb A, Colea TB, Furlong CE. Modulation of paraoxonase 

(PON1) activity. Biochem Pharm 2005; 69:541–550. 

49. Cuchel M, Rader DJ. Macrophage reverse cholesterol transport: key to the 

regression of atherosclerosis? Circulation. 2006; 113(21):2548-2555. 

50. Δροσάτος Κ. Διατριβή μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης. Βοστώνη 2002. 

51. Dashti N, Koren E, Alaupovic P. Identification and partial characterization 

of discrete apolipoprotein A containing lipoprotein particles secreted by 

human hepatoma cell line HepG2. Biochem Biophys Res Commun. 1989; 

163:574-580.  

52. Davidson WS, Sparks DL, Lund-Katz S, Phillips MC. The molecular basis 

for the difference in charge between pre-beta- and alpha-migrating high 

density lipoproteins. J Biol Chem 1994; 269:8959-8965. 

53. De Backer G et al. European guidelines for cardiovascular disease 

prevention in clinical practice: third joint task force of European and other 

societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice 

(constituted by representatives of eight societies and by invited experts). 

Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2003; 10:S1-S10. 

 

 157



54. de Grooth GJ, Klerkx AH, Stroes ES, Stalenhoef AF, Kastelein JJ, 

Kuivenhoven JA. A review of CETP and its relation to atherosclerosis. J 

Lipid Res. 2004; 45:1967–1974. 

55. Deakin S, Leviev I, Guernier S, James RW. Simvastatin modulates 

expression of the PON1 gene and increases serum paraoxonase: a role 

for sterol regulatory element-binding protein-2. Arterioscler Thromb Vasc 

Biol 2003; 23:2083–2089. 

56. Deakin S, Moren X, James RW. Very low density lipoproteins provide a 

vector for secretion of paraoxonase-1 from cells. Atherosclerosis 2005; 

179:17–25. 

57. Doughty M, Mehta R, Bruckman D, et al. Acute myocardial infarction in the 

young. The University of Michigan experience. Am Heart J 2002; 143:56–

62. 

58. Draganov D, Stetson PL, Watson C, Billecke S, LaDu BN. Rabbit serum 

paraoxonase 3 (PON3) is a high-density lipoprotein-associated lactonase 

and protects lipoprotein against oxidation. J Biol Chem 2000; 275:33435–

42. 

59. Draganov DI, La Du BN. Pharmacogenetics of paraoxonases: a brief 

review. Naunyn Schmiedeberg’s Arch Pharmacol 2004; 369:78– 88. 

60. Drayna D, Jarnagin AS, McLean J, Henzel W, Kohr W, Fielding C and 

Lawn R. Cloning and sequencing of human cholesteryl ester transfer 

protein cDNA. Nature 1987; 327:632– 634. 

61. Duffy D, Daniel J and Rader DJ.  Emerging Therapies Targeting High-

Density Lipoprotein Metabolism and Reverse Cholesterol Transport. 

Circulation 2006; 113:1140-1150. 

62. Dullaart RP, Hoogenberg K, Dikkeschei BD and van Tol A. Higher plasma 

lipid transfer protein activities and unfavorable lipoprotein changes in 

cigarette-smoking men. Arterioscler. Thromb. 1994; 14:1581–1585. 

 

 158



63. Dullaart RP, Dallinga-Thie GM, Wolffenbuttel HR and van Tol A. CETP 

inhibition in cardiovascular risk management: a critical appraisal. Eur J 

Clin Invest 2007; 37:90-98. 

64. Durrington PN, Mackness MI, Bhatnagar D, Julier K, Prais H, Arrol S, et 

al. Effects of two different fibric acid derivatives on lipoproteins, cholesterol 

ester transfer, fibrinogen, plasminogen activator inhibitor and paraoxonase 

activity in type IIb hyperlipoproteinemia. Atherosclerosis 1998; 138:217–

225. 

65. Durrington PN, Mackness B, Mackness MI. Paraoxonase polymorphisms 

and coronary artery disease. Lancet 2004; 364:579–580. 

66. Egred M, Viswanathan G, Davis GK. Myocardial infarction in young adults. 

Postgrad Med J 2005; 81:741-745. 

67. Eisenberg S. High density lipoprotein metabolism. J Lipid Res 1984; 

25:1017-1058.  

68. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol 

Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). 

JAMA 2001; 285:2486 –2497. 

69. Ferre N, Camps J, Fernandez-Ballart J, Arija V, Murphy MM, Ceruelo S, et 

al. Regulation of serum paraoxonase activity by genetic, nutritional and 

lifestyle factors in the general population. Clin Chem 2003; 49:1491–1497. 

70. Fielding CJ, Shore VJ, Fielding PE. Lecithin: cholesterol acyltransferase: 

effects of substrate composition upon enzyme activity. Biochem Biophys 

Res Commun 1972; 46:1493-1498. 

71. Fielding CJ and Fielding PE. Two-dimensional nondenaturing 

electrophoresis of lipoproteins: Applications to high-density lipoprotein 

speciation. Methods Enzymol 1996; 263:251-259. 

72. Fogelman AM. When good cholesterol goes bad. Nat Med 2004; 10:902–

903. 

 

 159



73. Foger B, Chase M, Amar MJ, Vaisman BL, Shamburek RD, Paigen B, 

Fruchart-Najib J, Paiz JA, Koch CA, Hoyt RF, Brewer HB Jr, Santamarina-

Fojo S. Cholesteryl ester transfer protein corrects dysfunctional high 

density lipoproteins and reduces aortic atherosclerosis in lecithin 

cholesterol acyltransferase transgenic mice. J Biol Chem 1999; 

274:36912–36920. 

74. Forte TM, Subbanagounder G, Berliner JA, Blanche PJ, Clermont AO, Jia 

Z, Oda MN, Krauss RM and Bielicki JK. Altered activities of anti-

atherogenic enzymes LCAT, paraoxonase, and platelet-activating factor 

acetylhydrolase in atherosclerosis-susceptible mice. J Lipid Res 2002; 

43:477-485. 

75. Francone OL, Gong EL, Ng DS, Fielding CJ, Rubin EM. Expression of 

human lecithin-cholesterol acyltransferase in transgenic mice: effect of 

human apolipoprotein AI and human apolipoprotein all on plasma 

lipoprotein cholesterol metabolism. J Clin Invest 1995; 96:1440 –1448. 

76. Frostegard J, Nilsson J, Haegerstrand A, et al. Oxidized low density 

lipoprotein induces differentiation and adhesion of human monocytes and 

the monocytic cell line U937. Proc Natl Acad Sci USA 1990; 87:904–908. 

77. Fuhrman B, Volkova N, Aviram M. Paraoxonase 1 (PON1) is present in 

postprandial chylomicrons. Atherosclerosis 2005; 180:55–61. 

78. Fukushima D, et al. J Am Chem Soc 1979; 101:3703-3704. 

79. Furbee JW Jr, Sawyer JK, Parks JS. Lecithin:cholesterol acyltransferase 

deficiency increases atherosclerosis in the low density lipoprotein receptor 

and apolipoprotein E knockout mice. J Biol Chem 2002; 277:3511–3519. 

80. Freeman DJ, Griffin BA, Murray E, Lindsay GM, Gaffney D, Packard CJ 

and Shepherd J. Smoking and plasma lipoproteins in man: effects on low 

density lipoprotein cholesterol levels and high density lipoprotein 

subfraction distribution. Eur J Clin Invest 1993; 23:630–640. 

81. Furlong CE, Richter RJ, Seidel SL, Costa LG, Motulsky AG. 

Spectrophotometric assays for the enzymatic hydrolysis of the active 

 160



metabolites of chlorpyrifos and parathion by plasma paraoxonase/ 

arylesterase. Anal Biochem 1989; 180:242– 247. 

82. Gabay C, Kushner I. Acute-phase proteins and other systemic responses 

to inflammation. N Engl J Med. 1999; 340:448–454. 

83. Genest J et al. Recommendations for the management of dyslipidemia 

and the prevention of cardiovascular disease: summary of the 2003 

update. CMAJ 2003; 169:921-924. 

84. Getz GS, Reardon CA. Diet and Murine Atherosclerosis. Arterioscler 

Thromb Vasc Biol 2006; 26:242-249. 

85. Glomset JA. The mechanism of the plasma cholesterol esterification 

reaction: plasma fatty acid transferase. Biochim Biophys Acta 1962; 

65:128-135.  

86. Gordon DJ, Probstfield JL, Garrison RJ, Neaton JD, Castelli WP, Knoke 

JD, Jacobs DR, Bangdiwala S and Tyroler HA. High-Density Lipoprotein 

Cholesterol and Cardiovascular Disease: Four Prospective American 

Studies. Circulation 1989; 79:8-15. 

87. Gordon T, Castelli WP, Hjortland MC, Kannel WB, Dawber TR. High 

density lipoprotein as a protective factor against coronary heart disease. 

The Framingham Study. Am J Med 1977; 62: 707–714. 

88. Gouedard C, Koum-Besson N, Barouki R, Morel Y. Opposite regulation of 

the human paraoxonase-1 gene PON1 by fenofibrate and statins. Mol 

Pharmacol 2003; 63:945–956. 

89. Grundy SM et al. Implications of recent clinical trials for National 

Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines. 

Circulation 2004; 110:227-239. 

90. Hamilton JA and Deckelbaum RJ. Crystal structure of CETP: new hopes 

for raising HDL to decrease risk of cardiovascular disease? Nat Struct Mol 

Biol 2007; 14:95–97. 

 

 161



91. Hamilton RL, Williams MC, Fielding C, Havel RJ. Discoidal bilayer 

structure of nascent high density lipoproteins from perfused rat liver. J Clin 

Invest 1976; 58:667-680.  

92. Han CY, Chiba T, Campbell JS, Faust N, Chaisson M, Orasanu G, Plutzky 

J, Chait A. Reciprocal and co-ordinate regulation of serum amyloid A 

versus apolipoprotein A-I and paraoxonase-1 by inflammation in murine 

hepatocytes. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2006; 26:1806–1813. 

93. Hannuksela M, Marcel YL, Kesaniemi YA and Savolainen MJ. Reduction 

in the concentration and activity of plasma cholesteryl ester transfer 

protein by alcohol. J Lipid Res 1992; 33:737– 744. 

94. Haraldsen G, Kvale D, Lien B, Farstad IN, Brandtzaeg P. Cytokine 

regulated expression of E-selectin, intercellular adhesion molecule-1 

(ICAM-1), and vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) in human 

microvascular endothelial cells. J Immunol 1996; 156:2558–2565. 

95. Harel M, Aharoni A, Gaidukov L, et al. Structure and evolution of the 

serum paraoxonase family of detoxifying and anti-atherosclerotic 

enzymes. Nat Struc Mol Biol 2004; 11:412–419. 

96. Hassett C, Richter RJ, Humbert R, Chapline C, Crabb JW, Omiecinski CJ, 

Furlong CE. Characterization of cDNA clones encoding rabbit and human 

serum paraoxonase: the mature protein retains its signal sequence. 

Biochemistry 1991; 30:10141– 10149. 

97. Havel JH, Kane JP. Introduction: structure and metabolism of plasma 

lipoproteins. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS et al, eds. The metabolic 

and molecular bases of inherited disease. New York: McGraw-Hill 2001: 

2705–2716. 

98. Hessler JR, Robertson A L and Chisolm GM. LDL-induced cytotoxicity and 

its inhibition by HDL in human vascular smooth muscle and endothelial 

cells in culture. Atherosclerosis 1979; 32:213-229. 

99. Hoeg JM, Vaisman BL, Demosky  SJ Jr, Meyn SM, Talley GD, Hoyt RF Jr, 

Feldman S, Berard AM, Sakai N, Wood D, Brousseau ME, Marcovina S,  

Brewer HB Jr, Santamarina-Fojo S. Lecithin:cholesterol acyltransferase 

 162



overexpression generates hyperalpha-lipoproteinemia and a 

nonatherogenic lipoprotein pattern in transgenic rabbits. J Biol Chem 

1996a; 271:4396-4402. 

100. Hoeg JM, Santamarina-Fojo S, Berard AM, Cornhill JF, Herderick EE, 

Feldman SH, Haudenschild CC, Vaisman BL, Hoyt RF Jr, Demosky SJ Jr, 

Kauffman RD, Hazel CM, Marcovina SM, Brewer HB Jr. Overexpression 

of lecithin:cholesterol acyltransferase in transgenic rabbits prevents diet-

induced atherosclerosis. Proc Natl Acad Sci USA 1996b; 93:11448–

11453. 

101. Holm TM, Braun A, Trigatti BL, Brugnara C, Sakamoto M, Krieger M, 

Andrews NC. Failure of red blood cell maturation in mice with defects in 

the high-density lipoprotein receptor SR-BI. Blood 2002; 99:1817–1824. 

102. Hovingh GK, Hutten BA, Holleboom AG, Petersen W, Rol P, Stalenhoef 

A, Zwinderman AH, de Groot E, Kastelein JJ, Kuivenhoven JA. 

Compromised LCAT function is associated with increased atherosclerosis. 

Circulation 2005; 112:879–884. 

103. Huang Y, von Eckardstein A, Wu S, Maeda N, Assmann G. A plasma 

lipoprotein containing only apolipoprotein E and with gamma mobility on 

electrophoresis releases cholesterol from cells. Proc Natl Acad Sci USA 

1994; 91:1834-1838. 

104. Huang Y, Zhu Y, Langer C, Raabe M, Wu S, Wiesenhutter B, Seedorf U, 

Maeda N, Assmann G, von Eckardstein A. Effects of genotype and diet on 

cholesterol efflux into plasma and lipoproteins of normal, apolipoprotein A-

I-, and apolipoprotein E-deficient mice. Arterioscler Thromb Vasc Biol 

1997; 17:2010-2019. 

105. Hurt E and Camejo G. Effect of arterial proteoglycans on the interaction 

of LDL with human monocyte-derived macrophages. Atherosclerosis 

1987; 62: 73-80. 

106. Ishikawa Y, Ito K, Akasaka Y, Ishii T, Masuda T, Zhang L, Akishima Y, 

Kiguchi H, Nakajima K, and Hata Y. The distribution and production of 

 163



cholesteryl ester transfer protein in the human aortic wall. Atherosclerosis 

2001; 156:29– 37. 

107. James RW, Leviev I, Righetti A. Smoking is associated with reduced 

serum paraoxonase activity and concentration in patients with coronary 

artery disease. Circulation 2000; 101:2252–2257. 

108. James RW and Deakin SP. The importance of high-density lipoproteins 

for paraoxonase-1 secretion, stability, and activity. Free Rad Bio Med 

2004; 37(12):1986-1994. 

109. Jarvik GP, Rozek LS, Brophy VH, et al. Paraoxonase (PON1) phenotype 

is a better predictor of vascular disease than is PON1192 or PON155 

genotype. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000; 20:2441–2447. 

110. Jarvik GP, Trevanian Tsai N, McKinstry LA, Wani R, Brophy VH, Richter 

RJ, et al. Vitamins C and E intake is associated with increased 

paraoxonase activity. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2002; 22:1329–1333. 

111. Jarvik GP, Hatsukami TS, Carlson C, et al. Paraoxonase activity, but not 

haplotype utilizing the linkage disequilibrium structure, predicts vascular 

disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003; 231:1465–1471. 

112. Jawad Z and Paoli M. Novel sequences propel familiar folds. Structure 

2002; 10:447-454. 

113. Jawien J, Nastalek P, Korbut R. Mouse models of experimental 

atherosclerosis. Jourmal of Physiology and Pharmacology 2004; 55(3) 

503-517. 

114. Jonas A, Sweeny SA, Herbert PN. Discoidal complexes of A and C 

apolipoproteins with lipids and their reactions with lecithin cholesterol 

acyltransferase. J Biol Chem 1984; 259:6369-6375.  

115. Jonas A. Lecithin-cholesterol acyltransferase. In Plasma Lipoproteins. A. 

M. Gotto, editor. Elsevier Press, Amsterdam, 1987 pp: 299-333.  

116. Jonas A. Regulation of lecithin cholesterol acyltransferase activity. Prog 

Lipid Res 1998; 37:209-234.  

 

 164



117. Jonas A. Lecithin cholesterol acyltransferase. Biochim Biophys Acta 

2000; 1529(1-3):245-256. 

118. Josse D et al. identification of residues essential for human paraoxonase 

(PON1) arylesterase/ organophosphatase activities. Biochemistry 1999; 

38:2816-2825.  

119. Kastelein JJP, van Leuven SI,  Burgess L, et al. Effect of Torcetrapib on 

Carotid Atherosclerosis in Familial Hypercholesterolemia. N Engl J Med 

2007; 356:1620-1630. 

120. Kleemola P, Freese R, Jaulainen M, Pahlman R, Alfthan G, Mutanen M. 

Dietary determinants of serum paraoxonase activity in healthy humans. 

Atherosclerosis 2002; 160:425–432. 

121. Kontush A and Chapman MJ. Antiatherogenic small, dense HDL--

guardian angel of the arterial wall? Nat Clin Pract Cardiovasc Med 2006; 

3(3):144-153. 

122. Kotsovassilis C, Bei TA. Lipoproteins and atherosclerosis. Arch Hell Med 

2003; 20(4):384-406. 

123. Krieger M. Scavenger receptor class B type I is a multiligand HDL 

receptor that influences diverse physiologic systems. J Clin Invest 2001; 

108:793-797. 

124. Kumru S, Aydin S, Aras A, et al. Effects of surgical menopause and 

estrogen replacement therapy on serum paraoxonase activity and plasma 

malondialdehyde concentration. Gynecol Obstet Invest 2004; 59:108–119. 

125. Kural BV, Orem C, Uydu HA, et al. The effects of lipid-lowering therapy 

on paraoxonase activities and their relationships with the oxidant–

antioxidant system in patients with dyslipidemia. Coron Artery Dis 2004; 

15:277–283. 

126. Λιαδάκη Κ. Σχέση Δομής – Λειτουργίας Της Απολιποπρωτεΐνης Α-Ι Του 

Ανθρώπου. Διδακτορική διατριβή 2000. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα 

Βιολογίας.  

127. Laccotripe M, Makrides SC, Jonas A, and Zannis VI. The carboxyl-

terminal hydrophobic residues of apolipoprotein A-I affect its rate of 

 165



phospholipid binding and its association with high-density lipoprotein. J 

Biol Chem 1997; 272:17511-17522. 

128. Laemmli UK. Cleavage of structural proteins during the assembly of the 

head of bacteriophage T4. Nature 1970; 277:680-685. 

129. Lamarche B, Tchernof A, Moorjani S et al. Small dense low-density 

lipoprotein particles as a predictor of the risk of ischemic heart disease in 

men. Prospective results from the Quebec cardiovascular study. 

Circulation 1997; 95:69–75. 

130. Lambert G, Sakai N, Vaisman BL, Neufeld EB, Marteyn B, Chan CC, 

Paigen B, Lupia E, Thomas A, Striker LJ, Blanchette-Mackie J, Csako G, 

Brady JN, Costello R, Striker GE, Remaley AT, Brewer HB Jr, 

Santamarina-Fojo S. Analysis of glomerulosclerosis and atherosclerosis in 

lecithin cholesterol acyltransferase-deficient mice. J Biol Chem 2001; 

276:15090 –15098. 

131. Le Goff W, Guerin M, Chapman MJ. Pharmacological modulation of 

cholesteryl ester transfer protein, a new therapeutic target in atherogenic 

dyslipidemia. Pharmacol Ther. 2004; 101:17–38. 

132. Lenich C, Brecher P, Makrides S, Chobanian A, Zannis VI. 

Apolipoprotein gene expression in the rabbit: abundance, size, and 

distribution of apolipoprotein mRNA species in different tissues. J Lipid 

Res 1988; 29:755-764 

133. Li H, Reddick R, Maeda N. Lack of apoA-I is not associated with 

increased susceptibility to atherosclerosis in mice. Arterioscler Thromb 

1993; 13:1814-1821. 

134. Li HL, Liu DP, Liang CC. Paraoxonase gene polymorphisms, oxidative 

stress, and diseases. J Mol Med 2003; 81:766–779. 

135. Li WH, Tanimura M, Luo CC, Datta S, Chan L. The apolipoprotein 

multigene family: biosynthesis, structure, structure-function relationships, 

and evolution. J Lipid Res 1988; 29:245-271 

 

 166



136. Liao F, Andalibi A, deBeer FC et al. Genetic control of inflammatory 

gene induction and NF kappa B-like transcription factor activation in 

response to an atherogenic diet in mice. J Clin Invest 1993; 91: 2572-

2579. 

137. Libby P, Aikawa M. Stabilization of atherosclerotic plaques: new 

mechanisms and clinical targets. Nat Med 2002; 8(11):1257-1262. 

138. Liu T, Krieger M, Kan HY and Zannis VI. The effects of mutations in 

helices 4 and 6 of apoA-I on scavenger receptor class B type I (SR-BI)-

mediated cholesterol efflux suggest that formation of a productive complex 

between reconstituted high density lipoprotein and SR-BI is required for 

efficient lipid transport. J Biol Chem 2002; 277:21576-21584. 

139. Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL and Randall RJ. Protein 

measurement with the folin phenol reagent. J Biol Chem 1951; 193:265–

275. 

140. Lusis J. Atherosclerosis. Nature 2000; 407:233–241. 

141. Mackness B, Durrington PN, Abuashia B, et al. Low paraoxonase activity 

in type II diabetes complicated by retinopathy. Clin Sci 2000; 98:355–363. 

142. Mackness B, Davies GK, Turkie W, et al. Paraoxonase status in 

coronary heart disease: are activity and concentration more important than 

genotype? Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001; 21:1451–1457. 

143. Mackness B, Durrington PN, Mackness MI. The paraoxonase gene 

family and coronary heart disease. Curr Opin Lipidol 2002; 13:357–362. 

144. Mackness B, Durrington P, McElduff P, et al. Low paraoxonase activity 

predicts coronary events in the Caerphilly prospective study. Circulation 

2003; 107:2775–2779. 

145. Mackness MI, Abbott C, Arrol S, Durrington PN. The role of high-density 

lipoprotein and lipid-soluble antioxidant vitamins in inhibiting low-density 

lipoprotein oxidation. Biochem J 1993; 294:829-834. 

146. Mackness M, Mackness B. Paraoxonase 1 and atherosclerosis: is the 

gene or the protein more important? Free Radic Biol Med 2004; 37:1317–

1323. 

 167



 

147. Mahley RW, Huang Y and Weisgraber KH. Putting cholesterol in its 

place: apoE and reverse cholesterol transport. J Clin Invest 2006; 

116:1226- 1229. 

148. Marcel YL, McPherson R, Hogue M, Czarnecka H, Zawadzki Z, Weech 

PK, Whitlock ME, Tall AR and Milne RW. Distribution and concentration of 

cholesteryl ester transfer protein in plasma of normolipemic subjects. J 

Clin Invest 1990; 85:10–17. 

149. Marcovina S, Packard CJ. Measurement and meaning of apolipoprotein 

AI and apolipoprotein B plasma levels. J Intern Med 2006; 259:437–446. 

150. Mardones P, Quinones V, Amigo L, Moreno M, Miquel JF, Schwarz M, 

Miettinen HE, Trigatti B, Krieger M, VanPatten S, Cohen DE, Rigotti A. 

Hepatic cholesterol and bile acid metabolism and intestinal cholesterol 

absorption in scavenger receptor class B type I-deficient mice. J Lipid Res 

2001; 42:170–180. 

151. Matz CE, Jonas A. Micellar complexes of human apolipoprotein A-I with 

phosphatidylcholines and cholesterol prepared from cholate-lipid 

dispersions. J Biol Chem 1982; 257:4535-4540.  

152. McLean J, Wion K, Drayna D, Fielding C, Lawn R. Human lecithin-

cholesterol acyltransferase gene: complete gene sequence and sites of 

expression. Nucleic Acids Res 1986a; 14:9397-9406. 

153. McLean J, Fielding C, Drayna D, Dieplinger H, Baer B, Kohr W, Henzel 

W, Lawn R. Cloning and expression of human lecithin-cholesterol 

acyltransferase c DNA. Proc Natl Acad Sci USA 1986b; 83:2335-2339.  

154. McMahon M, Grossman J, FitzGerald J, Dahlin-Lee E, Wallace DJ, 

Thong BY, Badsha H, Kalunian K, Charles C, Navab M, Fogelman AM, 

and Hahn BH. Proinflammatory High-Density Lipoprotein as a Biomarker 

for Atherosclerosis in Patients With Systemic Lupus Erythematosus and 

Rheumatoid Arthritis. Arthritis & Rheumatism 2006; 54(8):2541–2549. 

 

 168



155. Mehlum A, Staels B, Duverger N, Tailleux A, Castro G, Fievet C, Luc G, 

Fruchart JC, Olivecrona G, Skretting G. Tissue-specific expression of the 

human gene for lecithin:cholesterol acyltransferase in transgenic mice 

alters blood lipids, lipoproteins and lipases towards a less atherogenic 

profile. Eur J Biochem 1995; 230:567–575. 

156. Mehlum A, Muri M, Hagve TA, Solberg LA, Prydz H. Mice 

overexpressing human lecithin:cholesterol acyltransferase are not 

protected against diet-induced atherosclerosis. APMIS 1997; 105:861– 

868. 

157. Miettinen HE, Rayburn H, Krieger M. Abnormal lipoprotein metabolism 

and reversible female infertility in HDL receptor (SR-BI)-deficient mice. J 

Clin Invest 2001; 108:1717-1722. 

158. Milochevitch C, Khalil A. Study of the paraoxonase and platelet 

activating factor acetylhydrolase activities with aging. Prostagl Leukot 

Essent Fatty Acids 2001; 65:241–246. 

159. Miyazaki A, Rahim AT, Ohta T, Morino Y, Horiuchi S. High density 

lipoprotein mediates selective reduction in cholesteryl esters from 

macrophage foam cells. Biochim Biophys Acta 1992; 1126:73-80. 

160. Moulin P, Cheung MC, Bruce C, Zhong S, Cocke T, Richardson H and 

Tall AR. Gender effects on the distribution of the cholesteryl ester transfer 

protein in apolipoprotein A-I-defined lipoprotein subpopulations. J Lipid 

Res 1994; 35:793– 802. 

161. Moore RE, Navab M, Millar JS, Zimetti F, Hama S, Rothblat GH and 

Rader DJ. Increased atherosclerosis in mice lacking apolipoprotein A-I 

attributable to both impaired reverse cholesterol transport and increased 

inflammation. Circ. Res. 2005; 97:763-771. 

162. Nakashima Y, Plump AS, Raines EW, Breslow JL, Ross R. ApoE - 

deficient mice develop lesions of all phases of atherosclerosis throughout 

the arterial tree. Arterioscler Thromb 1994; 14: 133-140. 

163. Nathan CF. Secretory products of macrophages. J Clin Invest 1987; 

79:319-326. 

 169



 

164. Navab M, Imes SS, Hama SY, et al. Monocyte transmigration induced by 

modification of low density lipoprotein in cocultures of human aortic wall 

cells is due to induction of monocyte chemotactic protein 1 synthesis and 

is abolished by high density lipoprotein. J Clin Invest 1991; 88:2039–2046. 

165. Navab M, Hama SY, Hough GP, Hedrick CC, Sorenson R, La Du BN, 

Kobashigawa JA, Fonarow GC, Berliner JA, Laks H, Fogelman AM. High 

density associated enzymes: their role in vascular biology. Curr Opin 

Lipidol 1998; 9:449–456. 

166. Navab M, Berliner JA, Subbanagounder G, Hama S, Lusis AJ, Castellani 

LW, Reddy S, Shih D, Shi W, Watson AD, Van Lenten BJ, Vora D and 

Fogelman AM. HDL and the inflammatory response induced by LDL-

derived oxidized phospholipids. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001; 

21:481-488. 

167. Navab M, Hama SY, Hough GP, et al. A cell-free assay for detecting 

HDL that is dysfunctional in preventing the formation of or inactivating 

oxidized phospholipids. J Lipid Res. 2001; 8:1308–1317. 

168. Navab M, Hama SY, Reddy ST, et al. Oxidized lipids as mediators of 

coronary heart disease. Curr Opin Lipidol 2002; 13:363–372. 

169. Navab M, Anantharamaiah GM, Reddy ST, et al. The oxidation 

hypothesis of atherogenesis: the role of oxidized phospholipids and HDL. 

J Lipid Res 2004; 45:993–1007. 

170. Navab M, Ananthramaiah GM, Reddy ST, Van Lenten BJ, Ansell BJ, 

Hama S, Hough G, Bachini E, Grijalva VR, Wagner AC, Shaposhnik Z and 

Fogelman AM. The double jeopardy of HDL. Ann. Med. 2005; 37:173-178. 

171. Navab M, Anantharamaiah GM, Reddy ST, Van Lenten BJ, Ansell BJ 

and Fogelman AM. Mechanisms of Disease: proatherogenic HDL—an 

evolving field.  Nat Clin Pract Endocrinol Metab. 2006; 2(9):504-511.  

172. Ng CJ, Wadleigh DJ, Gangopadhyay A, Hama S, Grijalva VR, Navab M, 

Fogelman AM, Reddy ST. Paraoxonase-2 is a ubiquitously expressed 

protein with antioxidant properties and is capable of preventing cell-

 170



mediated oxidative modification of low density lipoprotein. J Biol Chem 

2001; 276:44444–44449. 

173. Nguyen SD, Sok DE. Beneficial effect of oleoylated lipids on 

paraoxonase 1: protection against oxidative inactivation and stabilization. 

Biochem J 2003; 375:275–285. 

174. Nichols AV, Krauss RM, Musliner TA. Nondenaturing polyacrylamide 

gradient gel electrophoresis. Methods Enzymol 1986; 128:417-431. 

175. Nicholls SJ, Hazen SL. Myeloperoxidase and cardiovascular disease. 

Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005; 25:1102–1111. 

176. Nishida HI, Arai H and Nishida T. Cholesterol ester transfer mediated by 

lipid transfer protein as influenced by changes in the charge 

characteristics of plasma lipoproteins. J Biol Chem 1993; 268:16352– 

16360. 

177. Nishio E, Watanabe Y. Cigarette smoke extracts inhibits plasma 

paraoxonase activity by modification of the enzyme’s free thiols. Biochem 

Biophys Res Comm 1997; 236:289–293. 

178. Nissen SE, Tardif J-C, Nicholls SJ, et al. Effect of torcetrapib on the 

progression of coronary atherosclerosis. N Engl J Med 2007; 356:1304-

1316. 

179. Oda MN, Bielicki JK, Ho TT, Berger T, Rubin EM, Forte TM. 

Paraoxonase 1 overexpression in mice and its effect on high-density 

lipoproteins. Biochem Biophys Res Commun 2002; 290:921–927. 

180. Paigen B, Morrow C, Brandon C et al. Variation in susceptibility to 

atherosclerosis among inbred strains of mice. Atherosclerosis 1985; 57: 

65-73. 

181. Palinski W, Ord VA, Plump AS, Breslow JL, Steinberg D, Witztum JL. 

ApoE - deficient mice are a model of lipoprotein oxidation in 

atherogenesis. Demonstration of oxidation – specific epitopes in lesions 

and high titers of autoantibodies to malondialdehyde - lysine in serum. 

Arterioscler Thromb 1994; 14: 605-616. 

 171



182. Paragh G, Seres I, Harangi M, Balogh Z, Illyes L, Boda J, et al. The 

effects of micronized fenofibrate on paraoxonase activity in patients with 

coronary heart disease. Diabetes Metab 2003; 29:613–618. 

183. Paragh G, Torocsik D, Seres I, et al. Effect of short term treatment with 

simvastatin and atorvastatin on lipids and paraoxonase activity in patients 

with hyperlipoproteinaemia. Curr Med Res Opin 2004; 20:1321–1327. 

184. Panagiotakos DB, Rallidis LS, Pitsavos C, Stefanadis C, Kremastinos 

DT. Cigarette smoking and myocardial infarction in young men and 

women: A case-control study. Int J Cardiol 2007; 116:371-375. 

185. Peelman F, Vinaimont N, Verhee A, Vanloo B, Verschelde JL, Labeur C, 

Seguret-Mace S, Duverger N, Hutchinson G, Vandekerckhove J, 

Tavernier J, Rosseneu M. A proposed architecture for lecithin cholesterol 

acyl transferase (LCAT): identification of the catalytic triad and molecular 

modeling. Prot Sci 1998; 7:587-599.  

186. Peelman F, Vanloo B, Perez-Mendez O, Decout A, Verschelde JL, 

Labeur C, et al. Characterization of functional residues in the interfacial 

recognition domain of lecithin cholesterol acyltransferase (LCAT). Protein 

Eng 1999; 12:71-78.  

187. Peelman F, Vandekerckhove J and Rosseneu M. Structure and function 

of lecithin cholesterol acyl transferase: new insights from structural 

predictions and animal models. Curr Opin Lipidol 2000; 11(2):155-160. 

188. Piedrahita JA, Zhang SH, Hagaman JR, Oliver PM, Maeda N. 

Generation of mice carrying a mutant apolipoprotein E gene inactivated by 

gene targeting in embryonic stem cells. PNAS 1992; 89: 4471-4475. 

189. Pineda J et al. Premature myocardial infarction: Clinical profile and 

angiographic findings. Int J Cardiol (2007), doi:10.1016/j. 

ijcard.2007.02.038 

190. Plump AS, Smith JD, Hayek T, Aalto-Setela K et al. Severe 

hypercholesterolemia and atherosclerosis in apolipoprotein E - deficient 

mice created by homologous recombination in ES cells. Cell 1992; 71: 

343-353. 

 172



191. Plump AS, Azrolan N, Odaka H, Wu L, Jiang X, Tall A, Eisenberg S, 

Breslow JL. ApoA-I knockout mice: characterization of HDL metabolism 

and identification of a post-RNA mechanism of apoA-I up-regulation in 

heterozygotes. J Lipid Res 1997; 38:1033-1047. 

192. Primo-Parmo SL, Sorenson RC, Teiber J, La Du BN. The human serum 

paraoxonase/arylesterase gene (PON1) is one member of a multigene 

family. Genomics 1996; 33:498–507. 

193. Qiu X. et al. Crystal structure of cholesteryl ester transfer protein reveals 

a long tunnel and four bound lipid molecules. Nat Struct Mol Biol 2007; 

14:106–113. 

194. Rader DJ. Molecular regulation of HDL metabolism and function: 

implications for novel therapies. J Clin Invest 2006; 116:3090 - 3100. 

195. Rallidis LS, Pitsavos C, Panagiotakos DB, Sinos L, Stefanadis C, 

Kremastinos DT. Non-high density lipoprotein cholesterol is the best 

discriminator of myocardial infarction in young individuals. Atherosclerosis 

2005; 179:305-309.  

196. Rantala M, Silaste ML, Tuominen A, Kaikkonen J, Salonen JT, Alfthan 

G, et al. Dietary modifications and gene polymorphisms alter serum 

paraoxonase activity in healthy women. J Nutr 2002; 132:3012–3017. 

197. Rao MN, Marmillot P, Gong  M, Palmer DA, Seeff LB, Strader DB, et al. 

Light, but not heavy alcohol drinking, stimulates paraoxonase by 

upregulating liver mRNA in rats and humans. Metabolism 2003; 52:1287–

1294. 

198. Reddick RL, Zhang SH, Maeda N. Atherosclerosis in mice lacking apoE. 

Evaluation of lesional development and progression. Arterioscler Thromb 

1994; 14: 141-147. 

199. Reddy ST, Wadleigh DJ, Grijalva V, Ng C, Hama S, Gangopadhyay A, 

Shih DM, Lusis AJ, Navab M, Fogelman AM. Human paraoxonase-3 is an 

HDL-associated enzyme with biological activity similar to paraoxonase-1 

protein but is not regulated by oxidized lipids. Arterioscler Thromb Vasc 

Biol 2001; 21:542–547. 

 173



200. Rigotti, A Trigatti BL, Penman M, Rayburn H, Herz J, Krieger M. A 

targeted mutation in the murine gene encoding the high density lipoprotein 

(HDL) receptor scavenger receptor class B type I reveals its key role in 

HDL metabolism. Proc Natl Acad Sci USA 1997; 94:12610–12615. 

201. Rohrer L, Hersberger M, von Eckardstein A. High density lipoproteins in 

the intersection of diabetes mellitus, inflammation and cardiovascular 

disease. Curr Opin Lipidol 2004; 15:269 –278. 

202. Ross R. Atherosclerosis—an inflammatory disease. N Engl J Med 1999; 

340:115–126. 

203. Sarando lE, Serdar Z, Dirican M, Safak O. Effects of red wine 

consumption on serum paraoxonase/arylesterase activities and on 

lipoprotein oxidizability in healthy men. J Nutr Biochem 2003; 14:507–512. 

204. Savolainen MJ, Hannuksela M, Seppanen S, Kervinen K and Kesaniemi 

YA. Increased high-density lipoprotein cholesterol concentration in 

alcoholics is related to low cholesteryl ester transfer protein activity. Eur J 

Clin Invest 1990; 20:593–599. 

205. Schaefer EJ and Asztalos BF. Should we target HDL-cholesterol to 

reduce coronary heart disease risk? 2006; doi:10.1038/ncpendmet0224 

206. Scharff EI, Koepke J, Fritzsch G, Lucke C and Ruterjans H. Crystal 

structure of diisopropylflurophosphtase from Loligo vulgaris. Structure 

2001; 9:453-502. 

207. Segrest JP, Jackson RL, Morrisett JD, Gotto AM Jr. A molecular theory 

of lipid- protein interactions in the plasma lipoproteins. FEBS Lett 1974; 

38:247-253.  

208. Seip RL, Moulin P, Cocke T, Tall AR, Kohrt WM, Mankowitz K, 

Semenkovich CF, Ostlund R and Schonfeld G. Exercise training 

decreases plasma cholesteryl ester transfer protein. Arterioscler Thromb 

1993; 13:1359–1367. 

209. Senti M, Tomas M, Anglada R, Elosua R, Marrugat J, Covas MI, et al. 

Inter-relationship of smoking, paraoxonase activity, and leisure time 

 174



physical activity: a population-based study. Eur J Int Med 2003; 14:178–

184. 

210. Seres I, Paragh G, Deschene E, Fulop T, Khalil A. Study of factors 

influencing the decreased HDL associated PON1 activity with aging. Exp 

Gerontol 2004; 39:59–66. 

211. Seskind CR, Wheatley VR, Rasmussen RA, Wissler RW. Serum lipid 

analyses in rats fed natural and hydrogenated cottonseed oil with 

cholesterol and cholate. Proc Soc Exp Biol Med. 1959; 102:90 –95. 

212. Shih DM, Gu L, Xia YR, Navab M, Li WF, Hama S, Castellani LW, 

Furlong CE, Costa LG, Fogelman AM., Lusis AJ. Mice lacking serum 

paraoxonase are susceptible to organophosphate toxicity and 

atherosclerosis. Nature 1998; 394:284–287. 

213. Shih DM, Xia YR, Wang XP, Miller E, Castellani LW, Subbanagounder 

G, Cheroutre H, Faull KF, Berliner JA, Witztum JL, Lusis AJ. Combined 

serum paraoxonase knockout/ apolipoprotein E knockout mice exhibit 

increased lipoprotein oxidation and atherosclerosis. J Biol Chem 2000; 

275:17527– 17535. 

214. Sierksma A, van der Gaag MS, van Tol A, James RW, Hendriks HFJ. 

Kinetics of HDL cholesterol and paraoxonase activity in moderate alcohol 

consumers. Alcohol Clin Exp Res 2002; 26:1430–1435. 

215. Singh IM, Shishehbor MH, Ansell BJ. High-density lipoprotein as a 

therapeutic target. A systematic review. JAMA 2007; 298(7):786-798. 

216. Sorenson RC, Bisgaier CL, Aviram M, Hsu C, Billecke S, La Du BN. 

Human serum paraoxonase/arylesterase’s retained hydrophobic N-

terminal leader sequence associates with HDLs by binding phospholipids: 

apolipoprotein A-I stabilizes activity. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1999; 

19:2214– 2225. 

217. Steinberg D, Parthasarathy S, Carew TE, Khoo JC, Witztum JL. Beyond 

cholesterol: modifications of low-density lipoprotein that increase its 

atherogenicity. N Engl J Med 1989; 320:915-924. 

 175



218. Steinberg D, Atherogenesis in perspective: Hypercholesterolemia and 

inflammation as partners in crime. Nat Med 2002; 8:1211-1217. 

219. Stryer L. Biochemistry. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1997. 

220. Tall AR. Plasma cholesteryl ester transfer protein. J Lipid Res 1993; 

34:1255–1274. 

221. Tall AR. CETP inhibitors to increase HDL cholesterol levels. N Engl J 

Med. 2007; 356(13):1364-1366. 

222. Tollefson JH, Faust R, Albers JJ and Chait A. Secretion of a lipid transfer 

protein by human monocyte-derived macrophages. J Biol Chem 1985; 

260:5887– 5890. 

223. Tomas M, Senti M, Elosua R, Vila J, Sala J, Masia R, et al. Interaction 

between the Gln-Arg 192 variants of the paraoxonase gene and oleic acid 

intake as a determinant of high-density lipoprotein cholesterol and 

paraoxonase activity. Eur J Pharmacol 2001; 432:121–128. 

224. Trigatti B, Rayburn H, Viñals M, Braun A, Miettinen H, Penman M, Hertz 

M, Schrenzel M, Amigo L, Rigotti A, Krieger M. Influence of the HDL 

receptor SR-BI on reproductive and cardiovascular pathophysiology. Proc 

Natl Acad Sci USA 1999; 96:9322–9327. 

225. Trigatti BL, Krieger M, Rigotti A. Influence of the HDL Receptor SR-BI on 

Lipoprotein Metabolism and Atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc 

Biol 2003; 23:1732-1738. 

226. Tsimihodimos V, Karabina S-A P, Tambaki AP, Bairaktari E, 

Goudevenos JA, Chapman MJ, Elisaf M, and Tselepis AD. Atorvastatin 

preferentially reduces LDL-associated platelet-activating factor 

acetylhydrolase activity in dyslipidemias of type IIA and type IIB. 

Arterioscler Thromb Vasc Biol  2002; 22:306–311. 

227. Turay J, Grniakova V, Valka J. Changes in paraoxonase and 

apolipoprotein A-I, B, B-III and E in subjects with combined familiar 

hyperlipoproteinemia treated with ciprofibrate. Drugs Exp Clin Res 2000; 

26:83–88. 

 176



228. Tward A, Xia YR, Wang XP, Shi YS, Park C, Castellani LW, Lusis AJ, 

Shih DM. Decreased atherosclerotic lesion formation in human serum 

paraoxonase transgenic mice. Circulation 2002; 106:484– 490. 

229. Uhlar CM, Whitehead AS. Serum amyloid A, the major vertebrate acute 

phase protein. Eur J Biochem 1999; 265:501– 523. 

230. Uzui H, Harpf A, Liu M, et al. Increased expression of membrane type 3-

matrix metalloproteinase in human atherosclerotic plaque: role of activated 

macrophages and inflammatory cytokines. Circulation 2002; 106:3024–

3030. 

231. Vaisar T, Pennathur S, Green PS, Gharib SA, Hoofnagle AN, Cheung 

MC, Byun J, Vuletic S, Kassim S, Singh P, Chea H, Knopp RH, Brunzell J, 

Geary R, Chait A, Zhao XQ, Elkon K, Marcovina S, Ridker P, Oram JF 

and Heinecke JW. Shotgun proteomics implicates protease inhibition and 

complement activation in the antiinflammatory properties of HDL. J Clin 

Invest 2007; 117:746-756. 

232. Vaisman BL, Klein HG, Rouis M, Berard AM, Kindt MR, Talley GD, Meyn 

SM, Hoyt RF Jr, Marcovina SM, Albers JJ. Overexpression of human 

lecithin cholesterol acyltransferase leads to hyperalphalipoproteinemia in 

transgenic mice. J Biol Chem 1995; 270:12269 –12275. 

233. Van der Gaag MS, van Tol A, Scheek LM, James RW, Urgest R, 

Schaafsma G, et al. Daily moderate alcohol consumption increases serum 

paraoxonase activity; a diet-controlled, randomized intervention study in 

middle-aged men. Atherosclerosis 1999; 147:405–410. 

234. Van Eck M, Twisk J, Hoekstra M, Van Rij BT, Van Der Lans CA, Bos IS, 

Kruijt JK, Kuipers F, Van Berkel TJ. Differential effects of scavenger 

receptor BI deficiency on lipid metabolism in cells of the arterial wall and 

the liver. J Biol Chem 2003; 278:23699–23705. 

235. Van Lenten BJ, Hama SY, de Beer FC, Stafforini DM, McIntyre TM, 

Prescott SM, La Du BN, Fogelman AM and Navab M. Antiinflammatory 

HDL becomes pro-inflammatory during the acute phase response. Loss of 

 177



protective effect of HDL against LDL oxidation in aortic wall cell 

cocultures. J Clin Invest 1995; 96:2758-2767. 

236. Van Ree JH, van der Broek W, Dahlmans V et al. Diet-induced 

hypercholesterolemia and atherosclerosis in heterozygous apolipoprotein 

E - deficient mice. Atherosclerosis 1994; 111:25-37. 

237. Varban ML, Rinninger F, Wang N, Fairchild-Huntress V, Dunmore JH, 

Fang Q, Gosselin ML, Dixon KL, Deeds JD, Acton SL, Tall AR, Huszar D. 

Targeted mutation reveals a central role for SR-BI in hepatic selective 

uptake of high density lipoprotein cholesterol. Proc Natl Acad Sci USA 

1998; 95:4619–4624. 

238. Vincent-Viry M, Sass C, Bastien S, Aguillon D, Siest G, Visvikis S. 

PON1-192 phenotype and genotype assessment in 918 subjects of the 

Stanislas cohort study. Clin Chem Lab Med 2003; 41:535–540. 

239. Von Eckardstein A. Differential diagnosis of familial high density 

lipoprotein deficiency syndromes. Atherosclerosis 2006; 186:231-239. 

240. Wallace AJ, Sutherland WHF, Mann JI, Williams SM. The effect of meals 

rich in thermally stressed olive and safflower oils on postprandial serum 

paraoxonase activity in patients with diabetes. Eur J Clin Nutr 2001; 

55:951–958. 

241. Walldius G, Jungner I. The apoB/apoA-I ratio: a strong, new risk factor 

for cardiovascular disease and a target for lipid-lowering therapy: a review 

of the evidence. J Intern Med 2006; 259:493–519. 

242. Wang DQ, Carey MC. Susceptibility to murine cholesterol gallstone 

formation is not affected by partial disruption of the HDL receptor SR-BI. 

Biophys Acta 2002; 1583:141–150. 

243. Warnick GR, Benderson J and Alberts JJ. Dextran Sulfate-Mg2+ 

Precipitation Procedure for Quantification of High-Density-Lipoprotein 

Cholesterol. Clin Chem 1982; 28(6):1379-1388 

244. Wheeler JG, Keavney B, Watkins H, et al. Four paraoxonse gene 

polymorphisms in 11,000 cases of coronary heart disease and 13,000 

controls: meta-analysis of 43 studies. Lancet 2004; 363:689–695. 

 178



 

245. Wissler RW. 1952. The production of atheromatous lesions in the albino 

rat. Proc Inst Med Chic. 1952; 19:79–80. 

246. Wissler RW, Eilert ML, Schroeder MA, Cohen L. Production of 

lipomatous and atheromatous arterial lesions in the albino rat. AMA Arch 

Pathol. 1954; 57:333–351. 

247. Xiao D, Wang Z, She M. Minimally modified low-density lipoprotein 

induces monocyte chemotactic protein-1 expression in vivo and a novel 

model for monocyte adhesion to arterial intima. Chin Med J (Engl) 1999; 

112:438–442. 

248. Yang C, Manoogian D, Pao Q, Lee F, Knapp RD, Gotto AM Jr, Pownall 

HJ. Lecithin:cholesterol acyltransferase. Functional regions and a 

structural model of the enzyme. J Biol Chem 1987; 262:3086-3091. 

249. Yang PY, Rui YC. Intercellular adhesion molecule-1 and vascular 

endothelial growth factor expression kinetics in macrophage-derived foam 

cells. Life Sci 2003; 74:471–480. 

250. Zannis VI, Cole FS, Jackson CL, Kurnit DM, Karathanasis SK. 

Distribution of apolipoprotein A-I, C-II, C-III, and E mRNA in fetal human 

tissues. Time-dependent induction of apolipoprotein E mRNA by cultures 

of human monocyte macrophages. Biochemistry 1985; 24:4450-4455.  

251. Zannis VI, Kardassis D, Zanni EE. Genetic mutations affecting human 

lipoproteins, their receptors and their enzymes. Adv. Hum. Genetics (H. 

Harris and K. Hirschhorn, editors). Plenum Press, N.Y, 1993; 21:145-319.  

252. Zannis VI, Chroni A, Tong L, Liadaki KN, Laccotripe M. New insights on 

the roles of apolipoprotein A-I, the ABCA1 lipids transporter, and the HDL 

receptor (SR-BI) in the biogenesis and functions of HDL. “Cellular 

Dysfunction in Atherosclerosis and Diabetes-Reports from Bench to 

Bedside”, Romanian Academy Publishing House, Romania (Simionescu 

M., Sima A., Popov D. Editors), ch. 3, 33-72 (2004). 

 179



253. Zannis VI, Kypreos KE, Chroni A, Kardassis D, Zanni EE. Lipoproteins 

and atherogenesis. “Molecular Mechanisms of Atherosclerosis”, Taylor 

and Francis, UK (Loscalzo J. Editor), ch. 8, 111-174 (2005). 

254. Zannis VI, Chroni A, and Krieger M. Role of apoA-I, ABCA1 and SR-BI in 

the biogenesis of HDL. J Mol Med 2006; 84:276-294. 

255. Zhang Y, Zanotti I, Reilly MP, Glick JM, Rothblat GH and Rader DJ. 

Overexpression of apolipoprotein A-I promotes reverse transport of 

cholesterol from macrophages to feces in vivo. Circulation 2003; 108:661-

663. 

256. Zimmerman F, Cameron A, Fisher L. Myocardial infarction in young 

adults: angiographic characterization, risk factors and prognosis (Coronary 

Surgery Study Registry). J Am Coll Cardiol 1995; 26:654–661. 

 

 180


