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ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ  

 

 

ΟΝΟΜΑ : ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΘΗΝΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Γρηγορίου Ε΄ 34, 15122,  

ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 80 61 970 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ  

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

2010: Χορήγηση Άδειας Άσκησης ιατρικής Ειδικότητας Καρδιολογίας, Νομαρχία Αθηνών 

2006‐2009:  Δίπλωμα  Εξειδίκευσης  (Master  Degree)  «Άσκηση  και  Υγεία»,  Τμήμα  Φυσικής 
Αγωγής  και  Αθλητισμού  –  Ιατρική  Σχολή  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  (διατριβή  με  θέμα  «Η 
επίδραση  ενός  προγράμματος  βάδισης  12  εβδομάδων  στην  αποκατάσταση  της  καρδιακής 
συχνότητας μετά από μέγιστο τεστ κοπώσεως σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια») 

2007‐συνέχεια:  Διδακτορικό  Δίπλωμα  με  θέμα  «Μελέτη  της  έκφρασης  των 
μεταλλοπρωτεασών  και  των  αναστολέων  τους  στα  ανευρύσματα  της  ανιούσης  αορτής», 
Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας , Πανεπιστήμιο Κρήτης   

1994‐2000  :  Πτυχίο  Ιατρικής,  του  Τμήματος  Ιατρικής  της  Σχολής  Επιστημών  Υγείας  του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βαθμός πτυχίου ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, 7.00) 

1993     : Απολυτήριο Λυκείου, Ενιαίο Λύκειο Καλαμπάκας (βαθμός απολυτηρίου 19 
10
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 ) 
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ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Αγγλικά  : Πολύ καλά (First Certificate of Cambridge) 

Γαλλικά  : Πολύ καλά (Certificat de la Langue Française) 

Γερμανικά  : Βασικές γνώσεις  

 
ΤΡΕΧΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Οκτώβριος  2010:  Επιστημονικός  συνεργάτης  Νοσ.  Ερρίκος  Ντυνάν,  έναρξη  εκπαίδευσης  στη 
βηματοδότηση‐ηλεκτροφυσιολογία.  

    

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Μάιος 2010 –  Σεπτέμβριος 2010:  Παράταση  σύμβασης  ιδιωτικού  δικαίου  ειδ.  Καρδιολογίας, 
Γ.Ν. Α.Φλέμινγκ,   

2006–2010: Γ.Ν. Α.Φλέμινγκ, ειδικευόμενος ιατρός στην Καρδιολογία   

2004–2005: Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, ειδικευόμενος ιατρός στην Παθολογία (στα πλαίσια 
της ειδίκευσής μου στην ειδικότητα της Καρδιολογίας). 

2002–2003:  Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού  του Ελληνικού Στρατού,  οπλίτης Υγειονομικού 
με ειδικότητα Ιατρός (στα πλαίσια των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων) 

2001–2002 : Περιφερειακό Ιατρείο Βαλτινού του Κ.Υ. Πύλης, Αγροτικός Ιατρός. 

Φεβρουάριος 2001–Μάιος 2001:  Γ.Ν.Τρικάλων,  τρίμηνη εκπαίδευση ως Υπόχρεος Υπηρεσίας 
Υπαίθρου. 

1998–2000: Ιατρός – Υπεύθυνος Α΄ Βοηθειών σε αγώνες ποδοσφαίρου της ΕΠΣΜ 

Ιούλιος–Αύγουστος 1998: Πλήρωμα ΕΚΑΒ στα πλαίσια θερινής αναπλήρωσης/ εκπαίδευσης 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

2007–2008: Ι.Ε.Κ Αμαρουσίου (Ν.Π.Δ.Δ.), μάθημα Παθολογίας 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

2007–ολοκληρώνεται: Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας , 
Πανεπιστήμιο Κρήτης .  

 Μελετάται  σε  μεταγραφικό  και  μοριακό  επίπεδο  η  απώλεια  δυναμικής  ισορροπίας 
μεταλλοπρωτεασών  και  αναστολέων  τους  ως  κινητήρια  δύναμη  αγγειακών  βλαβών, 
καθώς  και  η  επίδραση  των  προδιαθεσικών  παραγόντων  των  ασθενών,  με  σκοπό  την 
ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εργαλείων. Χρησιμοποιούνται κυρίως οι τεχνικές της real 
time PCR και ELISA.  

2007–συνεχίζεται: Β΄ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ. Ν. Αμαλία Φλέμινγκ.  
 Μελετάται  η  επίδραση  της  άσκησης  (ελεύθερη  φυσική  δραστηριότητα,  βάδιση)  στην 

αποκατάσταση  της  λειτουργίας  του αυτονόμου συστήματος  σε  ασθενείς  με  καρδιακή 
ανεπάρκεια. Εφαρμόζεται δοκιμασία κοπώσεως, ηχοκαρδιογραφία, 24ωρη καταγραφή 
ΗΚΓ κατά Holter. 

 Μελετάται η γήρανση των κυττάρων σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για 
στεφανιαία νόσο. Εφαρμόζονται τεχνικές PCR σε σειρά με ELISA. 

 

 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

1. 15Ο  Επιστημονικό  Συνέδριο  Φοιτητών  Ιατρικής  Ελλάδας  2009,  Βράβευση  Εργασίας 
καλύτερης εργασίας 

2. Heart Failure 2009, Nice France, Βράβευση Εργασίας με Travel Grant 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

1. Rentoukas  I.,  Giannopoulos  G.,  Kaoukis  A.,  Kossyvakis  C.,  Raisakis  K.,  Driva  M., 
Panagopoulou V., Tsarouchas K., Vavetsi  S., Pyrgakis V., Deftereos  S. Cardioprotective 
role  of  remote  ischemic  periconditioning  in  primary  percutaneous  coronary 
intervention: enhancement by opioid action.  JACC Cardiovasc  Interv 2010  Jan;3(1):49‐
55 

2. E.  Rentoukas,  K.  Tsarouhas,  C.  Tsitsimpikou,  G.  Lazaros,  S.  Deftereos,  S.  Vavetsi 
Allopurinol Impact on ST Segment Elevation Resolution in Patients Undergoing Primary 
Coronary Interventions Int J Cardiol, 2009 Sep 21. [Epub ahead of print]  

3. K. Tsarouhas,  I. Kafantaris, A. Antonakopoulos,  S. Vavetsi, P. Pavlidis,  L. Constantinou. 
Reversible  dilated  cardiomyopathy  due  to  subclinical  hyperthyroidism.  Hellenic  J 
Cardiol 2010;51:697‐70  

4. K.  Tsarouhas,  P.  Papalexis,  I.  Kafantaris,  Ch.  Tsitsimpikou,  S.  Vavetsi,  E.  Rentoukas. 
Electrocardiographic  findings  compatible  with  Brugada  syndrome  in  a  patient  with 
febrile respiratory infection HIPPOKRATIA 2010, 14, 3: 221‐223 
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5. Sp. Vavetsi, N. Nikolaou, K. Tsarouhas, G. Lymberopoulos, I. Kouzanidis, I. Kafantaris, A. 
Antonakopoulos, C.  Tsitsimpikou,  J.  Kandylas.  Consecutive  administration of  atropine 
and  isoproterenol  for  the  evaluation  of  asymptomatic  sinus  bradycardia.  Europace 
2008(10),1176‐1181 

6. Konstantinos  Tsarouhas,  Ioannis  Kafantaris,  Athanasios  Antonakopoulos,  Georgios 
Lymberopoulos,  Ioannis  Kouzanidis,  Spiridoula  Vavetsi,  Dimitros  Garyfallos,  Loizos 
Konsatntinou.  Free  floating  thrombus  in  the  right  atium  causing massive  pulmonary 
embolism  Int J Cardiol, 2010;138(2):e21‐3. Epub 2008 Aug 3 

7. Christina  Tsitsimpikou,  Kenneth  D.  Fitch,  Athanasios  Tzamourtas,  Peter  Papalexis, 
Konstantinos Tsarouhas. Medication use by athletes at Athens 2004 Paralympic Games 
Br J Sports Med, 2009;43: 1062‐1066 

8. C. Tsitsimpikou, A. Tsiokanos, K. Tsarouhas, P. Schamasch, K. D. Fitch, D. Valasiadis, A. 
Tzamourtas. Medication use by athletes at Athens 2004 Summer Olympic Games. Clin J 
Sports Med 2009;19:33‐38  

9. K.  Tsarouhas,  G.  Soufla,  S.  Apostolakis,  A.  Zaravinos,  M.  Panagiotou,  M.  Khoury,  J. 
Hassoulas, A. Tsatsakis, D. Spandidos. Transcriptional regulation of TIMPs in Ascending 
aorta aneurysms Thrombosis Research 2010 Nov;126(5):399‐405. Epub 2010 Sep 21 

10. C.  Tsitsimpikou,  A.  Z.  Jamurtas,  A.  Tsiokanos,  Ioannis  G.  Fatouros,  K.  Tsarouhas,  E. 
Karachaliou,  P.  Schamasch  and  D.  Valasiadis.  The  First  Blood  Collection  Attempt  for 
Doping Control  in an Olympic Tournament: Data on the Procedure Applied  in Athens 
2004 Olympic Games. The Open Forensic Science Journal, 2009, 1, 27‐33 

11. Tsitsimpikou  C,  Kouretas  D.,  Tsarouchas  K,  Spandidos  D.,  Tsatsakis  A.  Medical 
Applications  and  Biomonitoring  Issues  of  Recombinant  Erythropoietins  for  Doping 
Control  Therapeutic  Drug  Monitoring  –  epub  19  Nov  2010  doi: 
10.1097/FTD.0b013e31820032c4 

12. K. Tsarouhas, C. Karatzaferi, C. Tsitsimpikou, P. Pavlidis, A. Haliassos, S. Adamopoulos, Z. 
Kyriakides,  L. Constantinou,  Y.  Koutedakis,  E. Rentoukas.  Effects of Walking on Heart 
Rate  Recovery,  Endothelium Modulators  and Quality  of  Life  in  Patients with  Heart 
Failure.  Eur  J  Cardiovasc  Prev  Rehab(Submitted‐  under  revision‐revised  manuscript 
submitted) 

13. Tsarouchas K, Tsitsimpikou C, Haliassos A, Panagiotou M, Tsatsakis A, Spandidos D. Mild 
Homocysteinemia,  Aneurysm Diameter  and Metalloproteinases‐3  and  ‐9  in  Patients 
with  Ascending  Aorta  Aneurysms.  Cardiovascular  Toxicology  (Submitted‐  under 
revision) 

14. C.  Tsitsimpikou,  N.  Chrisostomou,  P.  Papalexis,  K.  Tsarouhas,  A.  Tsatsakis,  A. 
Tzamourtas,.The  Use  of  nutritional  Supplements  among  Recerational  Athletes  in 
Athens, Greece. Int J Sports Nutr Metab (Submitted‐ under revision‐revised manuscript 
submitted) 
    

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

15. Γεώργιος  Ν.  Λυμπερόπουλος,  Σπυριδούλα  Κ.  Βαβέτση,  Ιωάννης  Π.  Κουζανίδης, 
Κωνσταντίνος  Ε. Τσαρούχας, Ιωάννης Στ. Καφαντάρης, Αθανάσιος Π. Αντωνακόπουλος, 
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Δημήτριος  Αρ.  Περιστέρης,  Λοϊζος  Λ.  Κωνσταντίνου.  Θρομβολυτική  θεραπεία  σε 
υπομαζική πνευμονική εμβολή.  Καρδιά και Αγγεία 2008 XIII(6):499‐504 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 

16. K. Tsarouhas, Ch. Karatzaferi, P. Pavlidis, Ch. Tsitsimpikou, E. Rentoukas, Z. Kyriakides, L. 
Constantinou, Y. Koutedakis The effect of unsupervised daily physical activity on  the 
heart rate recovery  in patients with advanced heart failure European Journal of Heart 
Failure Supplements 2009; Vol. 8(2) 

17. K. Tsarouhas, C. Tsitsimpikou, E. Rentoukas, S. Adamopoulos, H. Tsafaras, A. Haliassos. 
Effect  of  unsupervised  exercise  on  autonomic  system  regulation  and  biochemichal 
markers in patients with heart failure Clinical Chemistry 2010 C‐36 

18. Rentoukas, Giannopoulos, Deftereos, Tsarouchas, Kossyvakis, Vavetsi, Kafantaris, Driva, 
Kouvousis.  Remote  ischemic  postconditioning  in  patients  submitted  to  primary 
percutaneous coronary intervention. European Heart Journal Supplement 2009; 30, 929 

19. Rentoukas, Giannopoulos, Deftereos, Tsarouchas, Kossyvakis, Antonakopoulos, Kaplanis, 
Kouvousis,  Pyrgakis.  Enhancement  of  the  cardioprotective  effect  of  renote  ischemic 
postconditioning  by  morphine  in  primary  percutaneous  coronary  interventions. 
European Heart Journal Supplement 2009;30,892 

20. K. Tsarouhas, C. Tsitsimpikou, C. Tsafaras, A. Haliassos, L. Konstantinou, Z. Kyriakides, E. 
Rentoukas. The effect of a 12‐week walking program on biochemichal modulators of 
endothelial  function  in  patients with  chronic  heart  failure.  Clin  Chem  Lab Med,  Sep 
2009, Vol 47; 9, p A97 

21. Evangeline Vassilatou, Sophia  Lafoyianni, Kostantine Tsarouhas, Stathis Papavassileiou. 
Nonalcoholic fatty  liver disease  in women with polycystic ovary syndrome. Endocrine 
Abstracts (2008) 16 p647 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

1. Κ.  Tσαρούχας,    Ν.  Κογεράκης,  Σ.  Αποστολάκης,  Δ.  Σπαντίδος,  Μ.  Παναγιώτου. 
Μεταγραφική  ρύθμιση  της  έκφρασης  των  αναστολέων  των  μεταλλοπρωτεασών 
(TIMPs)  σε  ασθενείς  με  ανεύρυσμα  της  ανιούσης  αορτής  8ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο 
Χειρουργών Θώρακος‐Καρδιάς‐Αγγείων, Αθήνα, 18‐20 Νοεμβρίου 2010 

2. Κ. Τσαρούχας, Χ. Τσιτσιμπίκου, Α. Χαλιάσος, Χ. Κιριαζής, Σ. Οικονομίδου, Α.Τσατσάκης, 
Δ. Σπαντίδος, Μ. Παναγιώτου. Η ομοκυστεΐνη ως ρυθμιστικός παράγων έκφρασης των 
μεταλλοπρωτεασών 3 και 9(MMP‐3, MMP‐9) σε ασθενείς με ανεύρυσμα της ανιούσης 
αορτής(ΑΑΑ) 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργών Θώρακος‐Καρδιάς‐Αγγείων, Αθήνα, 
18‐20 Νοεμβρίου 2010 

3. Konstantinos  Tsarouhas,  Peter  Papalexis,  Ioannis  Kafantaris,  Christina  Tsitsimpikou, 
Spiridoula  Vavetsi,  Elias  Rentoukas  Electrocardiographic  Findings  Compatible  with 
Brugada  Syndrome  in  a  Patient  with  Febrile  Respiratory  Infection  15ο  Συνέδριο 
Φοιτητών Ιατρικής Σχολής, Θεσσαλονίκη, 8‐10 Μαΐου 2009 



8 

 

4. Ι. Καφαντάρης, Κ. Τσαρούχας, Α. Αντωνακόπουλος, Ι. Κουζανίδης, Γ. Λυμπερόπουλος, Σ. 
Βαβέτση Προγνωστική  αξία  του  ΗΚΓ/κού  score  για  την  εμφάνιση VF‐VT  στην  οξεία 
φάση εμφράγματος μυοκαρδίου 35ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5‐9 
Μαΐου 2009 

5. Γ. Λυμπερόπουλος, Ι. Κουζανίδης, Κ. Τσαρούχας, Ι. Καφαντάρης, Α. Αντωνακόπουλος, Σ. 
Βαβέτση, Π. Παυλίδης, Λ. Κωνσταντίνου. Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα αορτικής βαλβίδας 
από  Streptococcus  Anginosus.  7ο  Βορειοελλαδικό  Καρδιολογικό  Συνέδριο. 
Θεσσαλονίκη, 22‐24 Μαΐου 2008 

6. ΛΙΑΡΟΣ Α., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΦΑΡΡΗ Α., ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ Β.,  ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Π., 
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ  Κ.,  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  Α.,  ΚΑΠΙΣΤΕΛΟΣ  Α.,  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Λ.  Έλεγχος 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  

Τα γεγονότα που οδηγούν στην εμφάνιση και πρόοδο των αορτικών 

ανευρυσμάτων είναι πολύπλοκα και πολυπαραγοντικά. Η αποδόμηση όμως της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας  του μέσου χιτώνα της αορτής φαίνεται ότι είναι ένα 

σταθερά εμφανιζόμενο ιστοπαθολογικό και βιοχημικό φαινόμενο. Στο διατεταμένο 

αορτικό τοίχωμα έχει παρατηρηθεί αυξημένη τοπική έκφραση των μεταλλοπρωτεασών 

(MMPs) της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και μια ανισορροπία μεταξύ της έκφρασης 

των MMPs και των φυσικών αναστολέων τους (TIMPs). Υποθέσαμε ότι στην ανάπτυξη 

της διάτασης της ανιούσης αορτής υποκρύπτεται ένα διακριτό προφίλ έκφρασης των 

MMPs και TIMPs. Για να ελέγξουμε την υπόθεση μας, μελετήθηκαν τα επίπεδα 

μεταγραφικής έκφρασης 10 MMPs και 4 TIMPs με την τεχνική της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real-time PCR, RT-PCR) σε 

διατεταμένους και φυσιολογικούς αορτικούς ιστούς που προήλθαν από ασθενείς που 

υποβλήθησαν σε εκλεκτική χειρουργική διόρθωση ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής 

και αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αντίστοιχα. Δεν εντοπίστηκε καμία στατιστικά 

σημαντική ενεργοποίηση ή καταστολή του ποσοστού μεταγραφής κάποιας MMP. 

Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ότι ο ιστικός TIMP-3 βρέθηκε στατιστικά 

σημαντικά υπερεκφρασμένος στους διατεταμένους αορτικούς ιστούς συγκριτικά με τους 

ιστούς της ομάδας ελέγχου, αντικατοπτρίζοντας πιθανώς μια προσπάθεια 

αντιμετώπισης της δραστηριότητας των MMPs. Ακόμη όταν αξιολογήσαμε το προφίλ 

συνέκφρασης των MMPs και των ΤΙΜΡs τους σε διατεταμένους και φυσιολογικούς 

αορτικούς ιστούς, παρατηρήσαμε ότι στα αορτικά ανευρύσματα η ενεργοποίηση του 

συστήματος των MMPs χαρακτηρίστηκε από τη συνέκφραση  περισσοτέρων της μίας 
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MMPs και από την καταστολή του ποσοστού μεταγραφής των γονιδίων TIMP-1 και -2. Η 

τελευταία παρατήρηση αποτελεί το κύριο ρυθμιστικό σημείο που οδηγεί στην 

αποδόμηση της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και εν συνεχεία στο σχηματισμό των 

ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής.  

Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν την ύπαρξη σχέσεως μεταξύ των 

ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής και της αυξημένης ομοκυστεΐνης (Hcy) πλάσματος. 

Καμία δημοσιευμένη απόδειξη δε συσχέτισε μέχρι στιγμής το μέγεθος των 

ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής, την Hcy και τη δραστικότητα των MMPs. Σε τμήμα 

της παρούσης διδακτορικής διατριβής, προσπαθήσαμε να εξακριβώσουμε αν τα 

επίπεδα ομοκυστεΐνης πλάσματος σε 27 ασθενείς χειρουργηθέντες με ανεύρυσμα της 

ανιούσας αορτής συνδέονται με τη διάμετρο του ανευρύσματος, τα κυκλοφορούντα και 

ιστικά πρωτεϊνικά  επίπεδα των MMP-3 και MMP-9 και τα ιστικά επίπεδα mRNA των 

ανωτέρω MMPs. Μόνο 43% των ασθενών που μελετήθηκαν είχαν αυξημένα επίπεδα 

ομοκυστεΐνης (15.0μmol/L<Hcy<35.9μmol/L), γεγονός που δηλώνει ήπια 

υπερομοκυστεϊναιμία στην ομάδα μελέτης μας. Η κυκλοφορούσα MMP-3 

(6.44±4.20ng/mL) και η MMP-9 (134±11.4ng/mL) ήταν ανεβασμένες σε σύγκριση με 

τιμές αναφοράς υγιούς πληθυσμού (p<0.001). Οι συγκεντρώσεις πρωτεΐνης των MMP-3 

και MMP-9 στους ιστούς και η συγκέντρωση της κυκλοφορούσας MMP-9 συσχετίστηκαν 

θετικά με την Hcy  (r=0.461, p=0.014; r=0.526, p=0.024; r=0.773, p=0.011, αντίστοιχα). 

Η διάμετρος του ανευρύσματος δε συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά ούτε με την Hcy 

αλλά ούτε με τα πρωτεϊνικά επίπεδα των MMP-3 και MMP-9 σε πλάσμα και ιστό, αν και 

οι τρείς δείκτες βρέθηκαν ανεβασμένοι σε ανευρύσματα διαμέτρου >55mm. Τα 

αποτελέσματα μας υποδεικνύουν ότι η Hcy, ακόμη και σε ασθενείς με ήπια 
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υπερομοκυστεΐναιμία, δύναται να εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία των ανευρυσμάτων 

της ανιούσης αορτής μέσω της ρύθμισης της δραστηριότητας των MMP-3 και MMP-9. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

The events that result in the establishment and progression of aortic aneurysms 

are complex and multifactorial. However, degradation of the extracellular matrix (ECM) 

of aortic tunica media appears to be a consistent histopathological and biochemical 

feature. An increased local expression of matrix metalloproteinases (MMPs) as well as 

an imbalance between MMP expression and the expression of their natural tissue 

inhibitors (TIMPs) have been demonstrated in dilated aortic wall. We hypothesized that 

a distinct MMP and TIMP expression pattern underlies the development of ascending 

aorta dilation. To test our hypothesis, transcriptional expression levels of 10 MMPs and 

4 TIMPs were assessed by real-time PCR in dilated and normal aortic tissue derived 

from patients that underwent elective surgical repair of ascending aorta aneurysm (AAA) 

and coronary artery by-pass grafting, respectively. We found no statistically significant 

up- or down-regulation of any individual MMP. Surprisingly, the tissue inhibitor of 

metalloproteinases (TIMP)-3 was significantly more expressed in dilated aortic tissue 

compared to control tissue, thereby reflecting an effort to counteract MMP activity. 

Finally, when we evaluated the MMP and TIMP co-expression pattern in normal and 

dilated aortic tissue, we observed that in aortic aneurysms activation of the MMP system 

was characterised by the coexpression of more than one proteinase and the down-

regulation of TIMP-1 and -2. The latter observation is the key regulatory point that leads 

to ECM degradation and, subsequently, to AAA formation. 

Data from recent publications suggest an association between abdominal 

aneurysms and elevated plasma homocysteine (Hcy). No published evidence correlates 

AAA size, Hcy and MMPs activity. In the framework of the present thesis, we also 
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attempted to identify whether serum Hcy in 27 patients operated for AAA is associated 

with aneurysm diameter, circulating and tissue protein levels of MMP-3 and MMP-9 and 

their mRNA tissue expression. Only 43% of the patients of our study group had 

abnormal Hcy levels (15.0μmol/L<Hcy<35.9μmol/L). Circulating MMP-3 

(6.44±4.20ng/mL) and MMP-9 (134±11.4ng/mL) were elevated compared to reference 

values (p<0.001). Tissue MMP-3 and MMP-9 concentrations and circulating MMP-9 

positively correlated with Hcy (r=0.461,p=0.014; r=0.526, p=0.024; r=0.773, p=0.011, 

respectively). Aneurysm diameter didn’t statistically correlate with either Hcy or MMP-3 

and MMP-9 protein levels in both serum and tissue, although all three markers were 

elevated in aneurysm diameters >55mm. Our results suggest that Hcy, even in patients 

with mild hyperhomocysteinaemia, could be involved in the pathophysiology of AAA, 

through regulation of MMP-3 and MMP-9 activity. 
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11..00..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  

11..11..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

Τα ανευρύσματα της θωρακικής και ιδιαίτερα της ανιούσας αορτής αποτελούν 

σημαντικότατες νόσους της αορτής και πολύ συχνή αιτία θανάτου εξαιτίας ρήξεως ή 

διαχωρισμού.1 Παρά το γεγονός ότι η εκλεκτική χειρουργική διόρθωση αποτελεί 

αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της ρήξεως των ανευρυσμάτων της θωρακικής 

αορτής, εξακολουθεί να συνοδεύεται από υψηλή περιεγχειρητική και απώτερη 

νοσηρότητα και θνησιμότητα ακόμα και με τις νέες χειρουργικές τεχνικές2 3 4.  

 

1.1.1. Η Αορτή 

Η αορτή (Εικόνα 1) είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη αρτηρία στο ανθρώπινο 

σώμα, μεταφέροντας περίπου 200 εκατομμύρια λίτρα αίματος στο σώμα κατά μέσο όρο 

στη διάρκεια της ζωής5. Η αορτή διαιρείται ανατομικά σε θωρακική και κοιλιακή αορτή. Η 

θωρακική αορτή αποτελείται από 4 τμήματα: 

1) την αορτική ρίζα που περιλαμβάνει τον αορτικό δακτύλιο, τις πτυχές των 

αορτικών βαλβίδων και τους κόλπους του Valsava. Αυτό το τμήμα της αορτής είναι το 

ευρύτερο με διάμετρο περίπου 3,5 cm. 

 2) την ανιούσα αορτή που περιλαμβάνει το σωληνώδες τμήμα της ανιούσης 

αορτής που αρχίζει από την κολποσωληνώδη συμβολή και επεκτείνεται μέχρι την 

έκφυση της βραχιονοκεφαλικής αρτηρίας. Φυσιολογικά η ανιούσα αορτή βρίσκεται δεξιά 



της μέσης γραμμής με το εγγύς τμήμα της να βρίσκεται εντός της περικαρδιακής 

κοιλότητας. 

 

 

Εικόνα 1: Σχηματικό διάγραμμα φυσιολογικής αορτής. 

 

 3) το αορτικό τόξο που ξεκινά από την έκφυση της βραχιονοκεφαλικής αρτηρίας 

και από το οποίο εκφύονται οι αρτηρίες για την περιοχή του τραχήλου και της κεφαλής 

και  

4) την κατιούσα θωρακική αορτή που ξεκινά από την περιοχή του ισθμού μεταξύ 

της έκφυσης της αριστερής υποκλειδίου και του αρτηριακού συνδέσμου κινούμενη 

αρχικά στο οπίσθιο μεσοθωράκιο αριστερά της σπονδυλικής στήλης και βαθμιαία 
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πορεύεται προς τα εμπρός καθώς κατέρχεται βρισκόμενη ακριβώς πίσω από τον 

οισοφάγο6.  

Η κοιλιακή αορτή αποτελεί τη συνέχεια της θωρακικής αορτής, από αυτή 

εκφύονται οι μεσεντέριες και οι νεφρικές αρτηρίες και τελειώνει κατά το διχασμό της στις 

κοινές λαγόνιες αρτηρίες. 

 

1.1.2. Το αορτικό τοίχωμα 

Το αορτικό τοίχωμα αποτελείται από 3 χιτώνες, αναφερόμενοι από την εσωτερική 

επιφάνεια προς τα έξω:  

1) τον λεπτό έσω χιτώνα ή intima. Είναι ένας χιτώνας αποτελούμενος από 

ενδοθηλιακά κύτταρα πάνω σε μια βασική μεμβράνη με ελάχιστη εξωκυττάρια 

θεμέλια ουσία και συνδετικό ιστό.   

2) τον παχύ μέσο χιτώνα ή media. Η ισχύς της αορτής βρίσκεται στο μέσο χιτώνα, ο 

οποίος αποτελείται από πολλαπλά ελασματοειδή και αλληλοδιαπλεκόμενα 

στρώματα ελαστικών ινών, διευθετημένα συγκεντρικά με παρεμβαλλόμενα λεία 

μυϊκά κύτταρα ανάμεσα τους. 

3) Το λεπτό έξω χιτώνα ή adventitia. Είναι ένας ελαστικός χιτώνας από κολλαγόνο 

που περιέχει τα νεύρα και τα αγγεία αγγείων (vasa vasorum). Κάποια από τα 

vasa vasorum μπορούν να εκτείνονται μέχρι το εξωτερικό τριτημόριο του μέσου 

χιτώνα.                                               

 

1.1.3. Ορισμός και περιγραφή ανευρυσμάτων 

Ο όρος ανεύρυσμα της αορτής αναφέρεται σε παθολογική διάταση του 

φυσιολογικού αυλού της αορτής που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα τμήματα. Με 
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βάση ένα χρήσιμο κριτήριο κατάταξης, το ανεύρυσμα της αορτής ορίζεται ως μόνιμη 

εντοπισμένη διάταση της αορτής που έχει διάμετρο τουλάχιστον 1.5 φορά μεγαλύτερη 

από την αναμενόμενη φυσιολογική διάμετρο σε εκείνο το τμήμα της αορτής7.  

Σε αντίθεση το ψευδοανεύρυσμα ή ψευδές ανεύρυσμα αποτελεί μια 

περιγεγραμμένη συλλογή αίματος προκύπτουσα από την αποδόμηση του αορτικού 

τοιχώματος και την εξαγγείωση αίματος που περιχαρακώνεται από περιαορτικό 

συνδετικό ιστό και όχι από κάποιο αορτικό χιτώνα. 

Ως αορτική εκτασία χαρακτηρίζεται η διαταραχή, κατά την οποία η αορτική 

διάταση δεν προσεγγίζει το 150% της φυσιολογικής αορτικής διαμέτρου για το δεδομένο 

επίπεδο της αορτής. Ένας ακόμη σημαντικός όρος είναι ο αορτικός διαχωρισμός που 

περιγράφει το διαχωρισμό του μέσου χιτώνα της αορτής με συνοδό αιμορραγία μέσα και 

κατά μήκος του αορτικού τοιχώματος. Για τη θωρακική αορτή, διάταση ανιούσης αορτής 

με μέγεθος μεγαλύτερο των 3,5cm θεωρείται εκτασία ή μεγαλύτερη  από το φυσιολογικό 

ενώ μέγεθος μεγαλύτερο των 4,5cm θεωρείται ανευρυσματικό8. 

Τα ανευρύσματα συνήθως περιγράφονται με βάση την εντόπιση τους, το μέγεθος 

τους, τη μορφολογική τους εικόνα και την προέλευση τους. Η μορφολογία ενός 

ανευρύσματος της αορτής είναι τυπικά είτε ατρακτοειδής, που αποτελεί το συχνότερο 

τύπο, είτε σακοειδής. Ένα ατρακτοειδές ανεύρυσμα έχει σχετικά ομοιόμορφο σχήμα με 

συμμετρική διάταση που αφορά όλη την περιφέρεια του αορτικού τοιχώματος. Τα 

σακοειδή ανευρύσματα αφορούν πιο εντοπισμένη διάταση που εμφανίζεται ως προβολή 

ενός μόνο τμήματος του αορτικού τοιχώματος.  

Από πλευράς εντόπισης τα ανευρύσματα διακρίνονται σε ανευρύσματα της 

θωρακικής αορτής και σε ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής. Τα ανευρύσματα της 

θωρακικής αορτής διακρίνονται περαιτέρω σε ανευρύσματα της ανιούσης αορτής, σε 
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ανευρύσματα του αορτικού τόξου και σε ανευρύσματα της κατιούσης θωρακικής αορτής. 

Αυτή η ανατομική διάκριση είναι σημαντική γιατί η αιτιολογία, η φυσική ιστορία και η 

αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής διαφέρει σε καθένα από αυτά 

τα τμήματα. Τα ανευρύσματα της ανιούσης αορτής απαντώνται πολύ συχνότερα στις 

επιδημιολογικές σειρές σε ποσοστό 60%, ακολουθούν τα ανευρύσματα της κατιούσης 

θωρακικής αορτής σε ποσοστό 40%, ενώ τα ανευρύσματα του αορτικού τόξου και τα 

θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα απαντώνται σε ποσοστό 10% έκαστο 5. 

 

1.1.4. Χειρουργική αντιμετώπιση ανευρυσμάτων αορτής 

1.1.4.i. Ανευρύσματα ανιούσης αορτής. Η χειρουργική αντιμετώπιση των 

ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής πραγματοποιείται με τη χρήση καρδιοπνευμονικής 

παράκαμψης. Αν η αορτική βαλβίδα είναι καλώς λειτουργούσα, πραγματοποιείται απλή 

αντικατάσταση  της ανιούσης αορτής με σωληνωτό μόσχευμα από Dacron. Αν η αορτική 

βαλβίδα δεν είναι καλώς λειτουργούσα αλλά οι αορτικές πτυχές είναι φυσιολογικές και η 

κολποσωληνώδης συμβολή είναι διατεταμένη, μπορεί να επιχειρηθεί αποκατάσταση της 

λειτουργικότητας της αορτικής βαλβίδας με μείωση της διαμέτρου της 

κολποσωληνώδους συμβολής. Η επέμβαση πραγματοποιείται με διατομή της ανιούσης 

αορτής 5mm άνωθεν της κολποσωληνώδους συμβολής. Και οι 3 συμβολές των 

αορτικών πτυχών (κομμισούρες) της αορτικής βαλβίδας έλκονται προς τα άνω και 

μεταξύ τους μέχρι τα χείλη των αορτικών πτυχών να έλθουν σε επαφή κεντρικά και η 

διάμετρος ενός υποθετικού κύκλου που περιέχει και τις 3 κομμισούρες να είναι ίση με τη 

διάμετρο της αορτής στο ύψος της κολποσωληνώδους συμβολής. Ακολούθως 

πραγματοποιείται συρραφή μοσχεύματος στα υπολείμματα της ανιούσας αορτής στο 

επίπεδο της κολποσωληνώδους συμβολής9. 



  Στα ανευρύσματα της ανιούσης αορτής που αφορούν την αορτική ρίζα η συνήθης 

αντιμετώπιση περιλαμβάνει την αντικατάσταση της με βαλβιδοφόρο μόσχευμα, συνήθως 

μόσχευμα από Dacron που φέρει μηχανική βαλβίδα. Έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί 

μοσχεύματα φέροντα ομοιομοσχεύματα αορτικής βαλβίδας ή βιοπροσθετική χοίρεια 

βαλβίδα. Λόγω της νεαρής ηλικίας των περισσοτέρων ασθενών αυτής της κατηγορίας 

και της περιορισμένης διάρκειας ζωής των βιοπροσθετικών και βιολογικών βαλβίδων 

χρησιμοποιούνται συνήθως μηχανικές βαλβίδες. 

 

Εικόνα 2: Χειρουργική αντιμετώπιση ανευρύσματος ανιούσας αορτής 

  

Προεγχειρητικά η αορτογραφία αποτελεί την καλύτερη μέθοδο εκτίμησης των 

ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής αλλά η αξονική και η μαγνητική τομογραφία 

κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην αξιολόγηση των διαστάσεων και της ανατομίας των 

ανευρυσμάτων6. Στη λήψη της αποφάσεως για χειρουργική αντιμετώπιση σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζει η ύπαρξη συμπτωμάτων ιδιαίτερα νέων καθώς αποτελούν σημεία 

επαπειλούμενης ρήξης του ανευρύσματος. Η εγχείρηση συνιστάται σε ανευρύσματα της 
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ανιούσης αορτής όταν η διάμετρος τους προσεγγίζει και υπερβαίνει τα 55mm αλλά 

πολλές φορές συνιστάται η επεμβατική αντιμετώπιση σε ασθενείς με μικρότερα 

ανευρύσματα αλλά με ταχύ ρυθμό αύξησης της διαμέτρου του ανευρύσματος άνω των 

5mm ανά έτος ή η εμφάνιση σημαντικής ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας. Η 

πιθανότητα ρήξης των ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής είναι άμεσα συνδεδεμένη 

με την αορτική διάμετρο και η μέση διάμετρος της αορτής προ της ρήξεως βρέθηκε ότι 

είναι 6,1cm10. Ο ρυθμός της διάτασης των ανευρυσμάτων δεν είναι σταθερός αλλά 

φαίνεται ότι ο ρυθμός διάτασης αυξάνεται όσο αυξάνουν οι διαστάσεις του 

ανευρύσματος11. 

 

1.1.4.ii. Ανευρύσματα κοιλιακής αορτής 

 Ο χειρουργικός κίνδυνος για την εκλεκτική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της 

κοιλιακής αορτής είναι συνολικά 4 έως 6% και 2% σε χαμηλού κινδύνου ασθενείς5. 

 Η χειρουργική διόρθωση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής συνίσταται στη 

διάνοιξη  του ανευρύσματος και στην τοποθέτηση μιας συνθετικής πρόθεσης από 

Dacron ή από εκπτυσσόμενο πολυτετραφλουοροαιθυλένιο. Στην περίπτωση μεγάλων 

ανευρυσμάτων μεγάλο μέρος του τοιχώματος του ανευρύσματος παραμένει στη θέση 

του (ενδοανευρυσματική προσπέλαση κατά Greech) μειώνοντας την ανάγκη 

εκτεταμένης εκτομής και του χρόνου αποκλεισμού της αορτής. Πρόσφατα διαδερμικά 

τοποθετούμενες εκπτυσσόμενες ενδαγγειακές προθέσεις (stents) χρησιμοποιούνται για 

την αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής. Ενδείξεις χειρουργικής 

αντιμετώπισης στα ασυμπτωματικά  ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής αποτελεί η 

διάμετρος ανευρύσματος ίση ή μεγαλύτερη από 55mm ή αύξηση της διαμέτρου του 

ανευρύσματος ίση ή μεγαλύτερη από 5mm σε ένα χρόνο. 
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 Η όψιμη επιβίωση μετά από διόρθωση ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής  

βρέθηκε να είναι 93, 63 και 40%στο 1 έτος , στα 5 και στα 10 έτη από την επέμβαση12. 

 

1.1.5. Ιστολογία και παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά ανευρυσμάτων 

1.1.5.i. Η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία 

 Ο μέσος χιτώνας του αορτικού τοιχώματος αποτελείται από ελαστίνη, λεία μυϊκά 

κύτταρα, κολλαγόνο και θεμέλια βασική ουσία που αποτελείται από νερό 

σταθεροποιημένο από γλυκοσαμινογλυκάνες, πρωτεογλυκάνες και γλυκοπρωτεΐνες13.  

Ο μέσος χιτώνας κυρίως καθορίζει τις μηχανικές ιδιότητες του αορτικού τοιχώματος και 

χαρακτηρίζεται από το πάχος του που είναι μέγιστο κατά το μήκος της ανιούσης αορτής 

και μειώνεται βαθμιαία καθώς η αορτή κατέρχεται προς την κοιλία14. Οι ελαστικές ίνες 

και οι ίνες κολλαγόνου μαζί με τις πρωτεογλυκάνες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την 

οργάνωση του αορτικού τοιχώματος. Η ανιούσα αορτή παρουσιάζει μια μεγάλη 

συγκέντρωση ελαστικών ινών και είναι πιο ευένδοτη από την κατιούσα θωρακική αορτή. 

Με την προοδευτική μετάβαση από την ανιούσα στην κατιούσα θωρακική και την 

κοιλιακή αορτή η περιεκτικότητα σε ελαστίνη μειώνεται και αυξάνεται αυτή σε 

κολλαγόνο15. Οι ελαστικές ίνες στην κοιλιακή αορτή τελικά μειώνονται κατά το ήμισυ 

αριθμητικά σε σύγκριση με την ανιούσα και αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να εξηγεί και 

τη διαφορετική σε μεγάλο βαθμό αιτιολογία και παθοφυσιολογία των ανευρυσμάτων 

θωρακικής και κοιλιακής αορτής. 

 Η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία φυσιολογικά αποτελείται από α) ινώδεις δομικές 

πρωτεΐνες όπως το κολλαγόνο και η ελαστίνη β) προσκολλητικές γλυκοπρωτεΐνες όπως 

η φιμπρονεκτίνη και η λαμινίνη και γ) πρωτεογλυκάνες και υαλουρονικό οξύ. Η 
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διακυτταρική θεμέλια ουσία εντοπίζεται στα κενά μεταξύ επιθηλιακών, ενδοθηλιακών και 

λείων μυικών κυττάρων και μεταξύ συνδετικών ιστών. 

 Το κολλαγόνο εμφανίζεται κυρίως με τους  διαμεσοκυτταρικούς ή ινώδεις τύπους 

I, II και III. Προσφέρει δομική σταθερότητα και δύναμη ενάντια στις δυνάμεις τάσεως στο 

αορτικό τοίχωμα. Μια ανισσοροπία ανάμεσα στη σύνθεση και αποδόμηση του 

κολλαγόνου μπορεί να δημιουργεί τις προϋποθέσεις της ρήξεως των ανευρυσμάτων. Αν 

και η διάσπαση της ελαστίνης και η εξασθένιση του μέσου χιτώνα χαρακτηρίζουν τα 

ανευρύσματα της ανιούσης αορτής, ο έξω χιτώνας της αορτής, στον οποίο το κολλαγόνο 

είναι κυρίαρχο, είναι υπεύθυνο για την αντίσταση της αορτής στις περιπτώσεις απουσίας 

της ελατίνης του μέσου χιτώνα. Η ελαστίνη συμπληρώνει τις ιδιότητες του κολλαγόνου 

υπό την έννοια ότι προσδίδει ευενδοτότητα στο αορτικό τοίχωμα. Η ελαστίνη συνθέτεται 

από τα λεία μυϊκά κύτταρα και οι ίνες της διατάσσονται συγκεντρικά προς τον αορτικό 

αυλό. Η ελαστίνη σταθεροποιείται με διαμοριακούς δεσμούς και είναι άφθονη στον μέσο 

χιτώνα. Η μειωμένη συγκέντρωση ελαστίνης και η διάσπαση των ινών της είναι 

σημαντικότατα σημεία στη δημιουργία των ανευρυσμάτων. 

  

 1.1.5.ii. Γενετικές διαταραχές, θεμέλια ουσία και ανευρύσματα της ανιούσης 

αορτής 

 Γενετικές διαταραχές που συνδέονται με την ανώμαλη σύνθεση της εξωκυττάριας 

θεμέλιας ουσίας και την πρώιμη εμφάνιση αορτικών και αρτηριακών ανευρυσμάτων 

έχουν καταγραφεί και αφορούν απαλοιφή και μετάλλαξη γονιδίων που κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες της εξωκυττάριας θεμελίου ουσίας. Μια τέτοια γενετική διαταραχή αποτελεί το 

σύνδρομο Marfan, μια κληρονομική νόσος του συνδετικού ιστού που χαρακτηρίζεται 

από καρδιαγγειακές, σκελετικές και οφθαλμικές ανωμαλίες. Η γενετική ανωμαλία αφορά 
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μετάλλαξη στο γονίδιο της φιμπριλλίνης, μιας δεσμευτικής του ασβεστίου πρωτεΐνης, 

σημαντικού συστατικού των μικροϊνιδίων των ελαστικών στοιχείων της αορτής. Το 

σύνδρομο Marfan προκαλεί ανευρυσματική διάταση της αορτής και ρήξεις της που 

αποτελούν την κύρια αιτία θνητότητας σε αυτούς τους ασθενείς16. Γενετική ετερογένεια 

παρατηρείται στην ασθένεια καθώς η συχνότερη βλάβη είναι η μετάλλαξη στο γονίδιο 

NBF1 στο χρωμόσωμα 15q21 ενώ το 105των περιπτώσεων συνδέεται με ξεχωριστή 

μετάλλαξη στο χρωμόσωμα 3p2517. Μια άλλη γενετική ανωμαλία σχετιζόμενη με την 

εξωκυττάρια θεμέλια ουσία είναι το σύνδρομο Ehlers-Danlos, μια νόσος του συνδετικού 

ιστού που παρουσιάζει αγγειακές ανωμαλίες. Στον τύπο IV της νόσου γονιδιακή 

μετάλλαξη οδηγεί σε σύνθεση μειονεκτικής ποιότητας κολλαγόνου και αυτό με τη σειρά 

του σε ανευρυσματική διάταση της αορτής18. Η παρουσία διγλώχινας αορτικής βαλβίδας 

είναι μια κοινή συγγενής καρδιακή ανωμαλία στην οποία παρατηρείται υψηλή 

πιθανότητα αορτικής διάτασης και ανευρυσμάτων. Ενώ παλαιότερα θεωρούνταν ότι η 

αορτική διάταση στις περιπτώσεις διγλώχινας αορτικής βαλβίδας ήταν αποτέλεσμα 

μηχανικού στρες λόγω βαλβιδικής ανωμαλίας νεότερες μελέτες υποδεικνύουν 

διαταραχές στις δομικές πρωτεΐνες του αορτικού τοιχώματος και κληρονομικά 

χαρακτηριστικά της διαταραχής σε σημείο απόγονοι ασθενών με διγλώχινα βαλβίδα να 

εμφανίζουν συχνά ανευρύσματα αορτής χωρίς την παρουσία διγλώχινας βαλβίδας6, 19. 

  

1.1.6. Μηχανισμοί δημιουργίας ανευρυσμάτων 

 Οι μηχανισμοί δημιουργίας των ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής είναι 

πολυπαραγοντικοί και αφορούν την αλληλεπίδραση γενετικών, κυτταρικών και 

αιμοδυναμικών παραγόντων. Κυρίαρχη διαταραχή στο μηχανισμό αυτό στη θωρακική  

αορτή αποτελεί η αποδιοργάνωση  της δομής του μέσου χιτώνα της αορτής ενώ στην 
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κοιλιακή αορτή σημαντικό ρόλο παίζει η αθηροσκλήρωση. Στη θωρακική αορτή 

χρησιμοποιείται συχνά ο όρος κυστική νέκρωση του μέσου χιτώνα για να περιγραφεί η 

συγκέντρωση βασεόφιλης άμορφης ουσίας στο μέσο χιτώνα που οδηγεί στην κατάτμηση 

των ελαστικών ινών και την απώλεια λείων μυϊκών κυττάρων. Η αορτική διάταση που 

ακολουθεί από την απώλεια των ελαστικών ιδιοτήτων της αορτής ενισχύεται από τη 

δράση της ενδοαορτικής πίεσης που αυξάνεται με την αύξηση της διαμέτρου του 

ανευρύσματος20. Η αποδιοργάνωση της αρχιτεκτονικής της αορτής που οδηγεί στο 

σχηματισμό των ανευρυσμάτων σχετίζεται με τη δράση πρωτεολυτικών ενζύμων και 

κυρίως των μεταλλοπρωτεασών. 

 

1.1.7. Μεταλλοπρωτεάσες και ανευρύσματα της ανιούσης αορτής 

 Περιορισμένες μελέτες μέχρι σήμερα έχουν διερευνήσει την παρουσία των 

μεταλλοπρωτεασών (MMPs) στο αορτικό τοίχωμα ασθενών με ανεύρυσμα της ανιούσης 

αορτής ενώ πολλές πληροφορίες συλλέγονται από τα ανευρύσματα της κοιλιακής 

αορτής. Οι MMPs είναι πρωτεάσες που συμμετέχουν στην αποδόμηση της 

εξωκυττάριας θεμελίου ουσίας και εμφανίζουν ρυθμιστικό ρόλο σε πολλές βιολογικές 

διαδικασίες όπως η διαμόρφωση του σκελετού, η αγγειογένεση, ο καρκίνος, η αρθρίτιδα 

αλλά και νόσοι του καρδιαγγειακού συστήματος.21 Είναι ενδοπεπτιδάσες με βάση τον 

ψευδάργυρο και έχουν αναγνωριστεί 24 μέλη της οικογένειας στον άνθρωπο. Η 

έκφραση τους ρυθμίζεται στο μεταγραφικό επίπεδο από ορμόνες, αυξητικούς 

παράγοντες, κυτοκίνες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ κυττάρων αλλά και μεταξύ κυττάρων 

και υποστρώματος.  

Οι MMPs της θεμελίου ουσίας εμπλέκονται στην ανακατασκευή του αγγειακού 

συστήματος καθώς έχουν μια υψηλή ικανότητα να επιδρούν σε διαφορετικά 
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υποστρώματα όπως αυτόχθονες και ελαφρά αποδομημένες ίνες κολλαγόνου, 

κολλαγόνο της βασικής μεμβράνης, πρωτεογλυκάνες, ελαστίνη και φιμπρονεκτίνη. 

Ακόνη οι στόχοι τους είναι άλλες πρωτεάσες, αναστολείς πρωτεασών, παράγοντες 

πήξεως, ανενεργοί αυξητικοί παράγοντες, διακυτταρικά μόρια προσκόλλησης. 

Εξαιρετικής σημασίας για το καρδιαγγειακό είναι η ικανότητα ορισμένων από αυτές ( 

MMP-2, MMP-3, MMP-9, MMP-12) να υδρολύουν την ελαστίνη. Σε φυσιολογικά αγγεία η 

κύρια πηγή των MMPs είναι τα λεία μυϊκά κύτταρα του μέσου χιτώνα, τα ενδοθηλιακά 

κύτταρα, και τα κύτταρα του συνδετικού ιστού του έξω χιτώνα. Υπό φυσιολογικές 

συνθήκες τα ένζυμα αυτά βοηθούν στη σταθεροποίηση των μεμβρανών και στη 

διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων. Σε φλεγμονώδεις καταστάσεις σημαντική 

πηγή αποτελούν και τα μακροφάγα. Η δράση των MMPs ελέγχεται σε τρία επίπεδα, στη 

γονιδιακή έκφραση, στην ενεργοποίηση τους από προένζυμα και στη σύνδεση με τους 

αναστολείς τους TIMPs22. Αυτά τα ένζυμα με τη δυνατότητα αποδόμησης πρωτεϊνών 

συνθέτονται από ανενεργή ζυμογόνα που χρειάζονται ενεργοποίηση. Η ενεργοποίηση 

συνήθως σχετίζεται με διαταραχή των δεσμών κυστεϊνης-ψευδαργύρου  και την 

ακόλουθη αφαίρεση του προπεπτιδίου από το μόριο τους23.  

Διακρίνονται διαφορετικοί τρόποι ενεργοποίησης ανάλογα με τη 

μεταλλοπρωτεάση:  

α) ενδοκυτταρική ενεργοποίηση (π.χ.στρομελυσίνη) από φουρίνη22.  

β) εξωκυτταρική ενεργοποίηση από άλλες MMPs, ιδίως MT-MMPs. Η πιο 

χαρακτηριστική περίπτωση αυτού του μηχανισμού αφορά την ενεργοποίηση της προ-

MMP-2. Οι MMPs τύπου μεμβράνης (MT1-MMPs), που εκκρίνονται από τα μακροφάγα, 

βρίσκονται κυρίως τοποθετημένες στην κυτταρική μεμβράνη. Ο αναστολέας 

μεταλλοπρωτεασών TIMP-2 προσδένει το μόριο της MT1-MMP και το σύμπλεγμα 



λειτουργεί ως υποδοχέας της προ-MMP-2. Ελεύθερες MT1-MMP επιδρούν τότε στο 

τριμερές και αποκόπτουν το προπεπτίδιο. Άλλες μορφές ενεργοποίησης της προ-MMP-

2.περιλαμβάνουν δράσεις της MMP-1 και της  MMP-1224.   

γ) Εξωκυτταρική ενεργοποίηση από μη πρωτεολυτικούς παράγοντες. Οι 

κυριότεροι διαμεσολαβητές σε αυτή την περίπτωση είναι η πλασμίνη, ο ενεργοποιητής 

του πλασμινογόνου της ουροκινάσης (Upa), αναστολείς του πλασμινογόνου (PAI-1, PAI-

2) και ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Η πλασμίνη έχει ένα διπλό ρόλο, πρώτα αποδομεί η 

ίδια στοιχεία της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και μετά καταλύει την ενεργοποίηση των 

περισσότερων προ-MMPs25.  

 

Εικόνα 3: Δομικές περιοχές των μεταλλοπρωτεασών θεμέλιας ουσίας. Διαγράμματα του 
δομικού τομέα των διαφόρων υποομάδων της οικογένειας των 
μεταλλοπρωτεασών. Ο προ-τομέας περιέχει μια αλληλουχία υψηλά 
συντηρημένη που περιέχει ελεύθερη σουλφυδρυλομάδα κυστεϊνης, η οποία 
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αλληλεπιδρά με το ψευδάργυρο του ενεργού κέντρου, διατηρώντας το ένζυμο 
σε ανενεργή μορφή (διακόπτης κυστεϊνης, cysteine switch). O προ-τομέας 
ορισμένων MMPs περιέχει μια περιοχή αναγνώρισης ενζύμων τύπου 
φουρινών, η διάσπαση των οποίων ενεργοποιεί τις MMPs. Ο καταλυτικός 
τομέας των ζελατινασών (MMP-2 και MMP-9) περιέχει τρία 
επαναλαμβανόμενα τμήματα σύνδεσης ζελατίνης που είναι τύπου ΙΙ 
φιμπρονεκτίνης. 

 

Οι MMPs διακρίνονται σε υποομάδες με βάση το είδος του υποστρώματός τους: 

κολλαγενάσες (MMP-1, -8, -13,-18), ζελατινάσες (MMP-2, -9), στρομελυσίνες (MMP-3, -

10, -11), ελαστάση(MMP-12), ματριλυσίνες (MMP-7,26) και τύπου μεμβράνης (MT-

MMP-14, -16, -17, -18).26 Μία δεύτερη οικογένεια μεταλλοπρωτεασών αποτελούν οι 

ADAMTS. Ορισμένα μέλη αυτής της οικογένειας εμφανίζουν την ιδιότητα να διασπούν 

την αγκρεκάνη και ονομάζονται αγκρεκανάσες, με κύριους εκπροσώπους τις ADAMTS-4 

και -527 

Οι κολλαγενάσες έχουν την ικανότητα να διασπούν τη φυσική ελικοειδή διάταξη 

του κολλαγόνου τύπου I, II και III που εν συνεχεία γίνεται στόχος άλλων MMPs. Η 

κολλαγενάση 1 (MMP-1) παράγεται από μεσεγχυματικά κύτταρα του λεπτού έξω χιτώνα 

της αορτής μετά από διέγερση των κυττάρων από τη δράση φλεγμονωδών κυττάρων και 

κυτταροκινών28. Και η MMP-8 παράγεται από μεσεγχυματικά κύτταρα  του έξω χιτώνα 

της αορτής ενώ για την MMP-13 μόνο μια μελέτη σε ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής 

έχει δείξει αυξημένη mRNA έκφραση της από τα λεία μυϊκά κύτταρα των 

ανευρυσματικών ιστών. Η MMP-8 βρέθηκε πάλι στο τοίχωμα των ανευρυσμάτων της 

κοιλιακής αορτής αυξημένη σε πρωτεϊνικό επίπεδο και μάλιστα  στα κύτταρα του έξω 

χιτώνα29, 30.  

Οι κατεξοχήν δραστικές στην ελαστίνη πρωτεάσες είναι οι ζελατινάσες. Τα 

μεσεγχυματικά κύτταρα και κυρίως τα λεία μυϊκά κύτταρα εκφράζουν την MMP-2 και η 
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παρουσία της εντοπίζεται στο μέσο και έξω χιτώνα της αορτής. Τα λεία μυϊκά κύτταρα 

στην αορτή εμφανίζουν δύο φαινοτύπους, έναν που διατηρεί την ικανότητα σύσπασης 

και ένα συνθετικό. Η μετάβαση των λείων μυϊκών κυττάρων από το συσπαστικό στο 

συνθετικό φαινότυπο τα καθιστά ικανά για την παραγωγή της MMP-231. Η MMP-9 

αποτελεί την κύρια ελαστάση στο αορτικό τοίχωμα ενώ παρουσιάζει κολλαγενολυτική 

και ζελατινολυτική δράση. Η MMP-9 ανευρίσκεται στο μέσο χιτώνα της αορτής αλλά η 

κύρια προέλευση της είναι από φλεγμονώδη κύτταρα, μακροφάγα και Β κύτταρα που 

διεισδύουν στον εξωτερικό χιτώνα της αορτής32.  

Οι Taketani et al εντόπισαν αυξημένα επίπεδα έκφρασης των MMP-2, MMP-9 σε 

ασθενείς με αθηροσκληρωτικά ανευρύσματα της ανιούσης αορτής33, ενώ αυξημένα 

επίπεδα των MMP-1, MMP-2 και MMP-9 εντοπίζουν οι Lesauskaite et al34. Οι LeMaire 

et al αναφέρουν αυξημένα επίπεδα της MMP-9 σε ασθενείς με ανεύρυσμα της ανιούσης 

αορτής και τρίπτυχη αορτική βαλβίδα ενώ σε αντίστοιχα δείγματα ασθενών με δίπτυχη 

αορτική βαλβίδα βρέθηκε αυξημένη έκφραση της MMP-235. Οι Boyun et al αναφέρουν 

αυξημένη έκφραση και της MMP-2 και της MMP-9 σε ανευρύσματα της ανιούσης αορτής 

ασθενών με διγλώχινα αορτική βαλβίδα36. Η MMP-9 φαίνεται ότι είναι η κύρια 

μεταλλοπρωτεάση που εκφράζεται στο τοίχωμα των κοιλιακών ανευρυσμάτων καθώς τα 

mRNA επίπεδα της βρέθηκε να είναι είκοσι φορές υψηλότερα από αυτά της MMP-1 και 

πάνω από διπλάσια από αυτά της MMP-237. Επιπλέον μια πολύ ενδιαφέρουσα 

παρατήρηση  έγινε σε μια μελέτη διάκρισης του γονιδιακού προφίλ μεταξύ των 

ανευρυσμάτων της ανιούσης και της κοιλιακής αορτής και αντίστοιχων φυσιολογικών 

ιστών από πτωματικούς δότες. Με τεχνικές microarray που επιβεβαιώθηκαν με RT-

qPCR βρέθηκε ότι η MMP-9 ήταν η μόνη μεταλλοπρωτεάση και ένα από τα 9 γονίδια 

που βρέθηκαν αυξημένα στους ανευρυσματικούς ιστούς τόσο της θωρακικής όσο και 
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της κοιλιακής αορτής σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η MMP-9 μεταγραφικά 

εκφραζόταν πολύ περισσότερο στα ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής από αυτά της 

ανιούσης (9 φορές περισσότερο σε σύγκριση με τα control στην θωρακική και 86 φορές 

περισσότερο στην κοιλιακή αορτή)38. Μια σπάνια πάλι πληροφορία για τους 

μηχανισμούς δημιουργίας των ανευρυσμάτων προέρχεται από τους McMillan et al που 

βρήκαν ότι η μεταγραφική έκφραση της MMP-9 σχετίζεται με τη διάμετρο του 

ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής και ότι τα ανευρύσματα διαμέτρου 5-7 εκατοστών 

εμφάνιζαν 4πλάσια έκφραση της MMP-9 συγκριτικά με μικρότερα και μεγαλύτερα 

ανευρύσματα39. 

Η MMP-3 έχει μεγάλη χημική συγγένεια με τις υπόλοιπες κολλαγενάσες αλλά δε 

διασπά το κολλαγόνο των διάμεσων ιστών αλλά διασπά το κολλαγόνο τύπου IV, τη 

φιμπρονεκτίνη, τη λαμινίνη  και το πρωτεϊνικό τμήμα του πυρήνα των 

πρωτεογλυκανών40, 41. Οι πρωτεογλυκάνες συνδέονται στενά με τις πρωτείνες της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και αυξάνουν την πρωτεϊνική αντοχή στη λύση και 

αποδόμηση. Υπάρχουν ελάχιστες ερευνητικές εργασίες για τη συμμετοχή της MMP-3 

στο σχηματισμό των ανευρυσμάτων και δεν έχει διασαφηνιστεί ο ακριβής μηχανισμός 

δράσης τους σε αυτήν την περίπτωση. 

Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις έχουν γίνει για τις πρωτεάσες ADAMTS.  Πρόκειται 

για MMPs ομοιάζουσες με τη δυσεντιγκρίνη και διαθέτουσες μοτίβα θρομβοσποντίνης 

τύπου 1. Περιέχουν και αυτές μια καταλυτική περιοχή με θέσεις δέσμευσης για 

ψευδάργυρο. Η δράση τους επάγεται από παράγοντες φλεγμονής όπως ο TNF –a42. 

Διαπιστώθηκε  ότι οι ADAMTS διασπούν τη βερσικάνη, μια πρωτεογλυκάνη, που 

εντοπίζεται σε αναπτυσσόμενα αγγεία και ένα κλάσμα της υπάρχει στο αορτικό 

τοίχωμα43. Επιπλέον βρέθηκε ότι οι ADAMTS 1 και 4 μπορούν να αποδομήσουν το 
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συγκεκριμένο κλάσμα44 Μειωμένη συγκέντρωση βερσικάνης και συγκεκριμένων 

ισομορφών της εντοπίστηκαν πρόσφατα στο αορτικό τοίχωμα ασθενών με ανεύρυσμα 

της κοιλιακής αορτής.45  Στην ανιούσα αορτή μια μόνο μελέτη παρουσιάζει αυξημένη 

έκφραση της ADAMTS-1 στο τοίχωμα αρτηριοσκληρυντικών ανευρυσμάτων33 Φαίνεται 

ότι στο αορτικό τοίχωμα πιθανές πηγές τους είναι τα λεία μυϊκά κύτταρα και τα 

μακροφάγα. Η ταυτόχρονη μελέτη της έκφρασης ενός συνόλου MMPs στο τοίχωμα της 

ανιούσης αορτής ασθενών με ανεύρυσμα αυτής αποτέλεσε έναν από τους στόχους της 

παρούσας μελέτης. 

Τα επίπεδα των MMPs στο περιφερικό αίμα αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης 

αναφορικά με τη δυνατότητα διάγνωσης και παρακολούθησης των ασθενών με 

ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής. Στο πεδίο αυτό οι ερευνητές έχουν παρουσιάσει 

αντικρουόμενα αποτελέσματα. Οι McMillan et al μέτρησαν αυξημένα επίπεδα της MMP-

9 σε ασθενείς με ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής46 και οι Lindholt et al παρουσιάζουν 

ότι τα επίπεδα πλάσματος της MMP-9 συνδέονται με το ρυθμό αύξησης των 

ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής47. Σε μια έρευνα σε ασθενείς με διάταση της 

αορτικής ρίζας τα υπερηχογραφικά δεδομένα της διάτασης της ανιούσης αορτής 

συσχετίστηκαν με αυξημένα επίπεδα πλάσματος της MMP-948. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το γεγονός ότι τα επίπεδα της MMP-3 βρίσκονται αυξημένα τόσο στον ιστό των 

ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής όσο και στο περιφερικό αίμα, επανέρχονται στο 

φυσιολογικό μετά από επεμβατική ενδαγγειακή διόρθωση (stent) αλλά παραμένουν 

αυξημένα στους ασθενείς που μετά την ενδαγγειακή παρέμβαση εμφανίζουν επίμονη 

διαρροή εκτός του stent (endoleak)49.  Πρόσφατα μια μεταανάλυση έδειξε ότι από τα 

δεδομένα ερευνών σε ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής τα επίπεδα της 

κυκλοφορούσης MMP-9 ήταν υψηλότερα στα ανευρύσματα συγκριτικά με την ομάδα 
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ελέγχου50. Στην περίπτωση των διαχωριστικών ανευρυσμάτων της αορτής 

παρατηρήθηκε μια πρόσκαιρη άνοδος των επιπέδων πλάσματος της MMP-9 για μια 

περίοδο δύο εβδομάδων από την έναρξη των συμπτωμάτων51. 

Αντίθετα άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα επίπεδα πλάσματος των MMP-2 

και MMP-9 απέτυχαν ως δείκτες των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής.52. Μέχρι 

σήμερα δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα που να συσχετίζουν τα πρωτεϊνικά 

επίπεδα των MMPs στο πλάσμα με τα αντίστοιχα επίπεδα τους στο αορτικό τοίχωμα 

στους ασθενείς με ανευρύσματα της ανιούσης αορτής. Η διερεύνηση της δυνατότητας 

χρήσης των επιπέδων πλάσματος των MMPs ως διαγνωστικού και προγνωστικού 

δείκτη στα ανευρύσματα της ανιούσης αορτής ανήκε στους στόχους της παρούσας 

μελέτης. 

 

1.1.8. Αναστολείς των μεταλλοπρωτεασών και ανευρύσματα της ανιούσης αορτής 

Ο κύριος μηχανισμός ρύθμισης της δραστηριότητας των MMPs είναι μέσω της 

σύνδεσης τους με μια οικογένεια ομόλογων πρωτεϊνών, τους ιστικούς αναστολείς των 

μεταλλοπρωτεασών (TIMPs). Οι ΤΙMPs εμπλέκονται σε αρκετές φυσιολογικές και 

βιοχημικές λειτουργίες όπως αναστολή των ενεργών MMPs, ενεργοποίηση των 

proMMPs, την κυτταρική ανάπτυξη, την αναστολή της αγγειογένεσης και την εισαγωγή 

της απόπτωσης. Στον άνθρωπο έχουν αναγνωριστεί τέσσερις αναστολείς των 

μεταλλοπρωτεασών TIMP-1, -2,-3,-4.53 Οι ΤΙMPs σχηματίζουν συμπλέγματα με αυτές σε 

αναλογία 1:1 και αναστέλλουν όλες τις γνωστές MMPs. Η αλληλεπίδραση παρατηρείται 

στο ενεργό σημείο της καρβοξυτελικής περιοχής των MMPs που ομοιάζει στην 

αιμοπηξίνη. Ο TIMP-3 βρέθηκε ότι αναστέλλει και τις ADAMTS-1,-4,-554. Ο TIMP-3 είναι 

ένας ικανός αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου του TNF-a55. Επίσης ο TIMP-1, που 



σχηματίζεται από τα λεία μυϊκά κύτταρα του μέσου χιτώνα στην αορτή, αναστέλλει την 

MMP-3 ενώ φαίνεται ότι αναστέλλει τη μετανάστευση των λείων μυϊκών κυττάρων και 

των μακροφάγων σε αθηροσκληρωτικής αρχής ανευρύσματα της αορτής56. 

 

Εικόνα 4: Τρισδιάσταση σχηματική αναπαράσταση του συμπλέγματος TIMP-1 και του 
καταλυτικά ενεργού τομέα της MMP-3. Η MMP-3 αναπαριστάται με ασημί 
χρώμα και η TIMP-1 με κόκκινο. Τα ιόντα Zn με καταλυτικό και δομικό ρόλο 
και τα τρία ιόντα Ca δηλώνονται ως μωβ και κόκκινες σφαίρες, αντίστοιχα. 
Τα τρία μόρια ιστιδίνης που συνδέονται με τον καταλυτικό Zn φαίνονται 
μπλε. Τα πτυχωτά φύλλα και οι έλικες στην  TIMP-1 επισημαίνονται ως A-J  
και 1-4, αντίστοιχα. Οι δισουλφιδικοί δεσμοί στην TIMP-1 φαίνονται κίτρινοι. 
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Οι Knox et al απέδωσαν στις διαταραχές της λειτουργικής ισορροπίας των MMPs 

και των αναστολέων τους και στην αυξημένη πρωτεολυτική δραστηριότητα την αρχή του 

σχηματισμού των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής.40 Μελέτες σε ποντίκια με 

έλλειψη του TIMP-1 έδειξαν αυξημένη αποδόμηση του μέσου χιτώνα της αορτής και 

μεγαλύτερη συχνότητα ρήξεων και σχηματισμού ψευδοανευρυσμάτων56. Μελέτες σε 

αρουραίους με γενετική προδιάθεση  για σχηματισμό αορτικών ανευρυσμάτων έδειξαν 

μια ισχυρή μείωση του TIMP-457 ενώ για τη δράση του TIMP-2, που είναι απαραίτητος 

για τη σταθεροποίηση του μη ενεργοποιημένου μορίου της ΜΜP-2 αλλά και υπεύθυνος 

για την αναστολή του58 ,σε θεωρητικά μοντέλα δεν έχει διασαφηνιστεί αν η αυξημένη ή η 

μειωμένη έκφραση του ευνοεί την ανάπτυξη των ανευρυσμάτων.59 Σε έρευνες σε 

ποντίκια με γενετική έλλειψη του TIMP-2 παρατηρήθηκε εξασθένιση της ανάπτυξης των 

ανευρυσμάτων60. Εκτός από τους TIMPs αναστολή λύσεως της ελαστίνης προκαλείται 

και από τη δράση της α1-αντιθρυψίνης που αναστέλλει το 90% των κυκλοφορούντων 

πρωτεασών και την α2-μακρογλοβουλίνη. Ο ρόλος της α2-μακρογλοβουλίνης είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός λόγω της αφθονίας της στα υγρά των ιστών αποτελώντας τον κύριο 

αναστολέα των MMPs σε αυτά ενώ οι TIMPs δρουν στον εξωκυττάριο χώρο14, 53. 

Στις περιορισμένες μελέτες στο αορτικό τοίχωμα ασθενών με ανευρύσματα της 

ανιούσης αορτής αλλά και της κοιλιακής αορτής ορισμένοι ερευνητές αναφέρουν αύξηση 

και του TIMP-1 και του TIMP-261, 62καθώς και του λόγου MMP-9/TIMP-1, ενδεικτικού της 

πρωτεολυτικής κατάστασης, ενώ άλλοι δεν αναφέρουν σημαντικές διαφορές στα 

επίπεδα τους μεταξύ ασθενών με ανευρύσματα και αυτών με φυσιολογικές αορτές35 Η 

διερεύνηση της σχέσης MMPs και αναστολέων τους στην ανιούσα αορτή πιθανόν να 

προσφέρει νέα δεδομένα στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας των ανευρυσμάτων της 

και ένα πιθανό σημείο παρέμβασης για την πρόληψη ή τη συστηματική θεραπεία τους. 
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1.1.9. Ρύθμιση επιπέδων και δραστικότητας μεταλλοπρωτεασών 

 Οι κύριες μορφές ρύθμισης βρίσκονται σε μεταγραφικό και μετα-μεταγραφικό 

επίπεδο (μέσω σταθεροποίησης του mRNA), στο επίπεδο της μετάφρασης και μετα-

μεταγραφικά μέσω της ενεργοποίησης των ζυμογόνων ως προπεπτίδια. Επιπλέον 

έλεγχος πραγματοποιείται μέσω των ΤΙΜPs αλλά και τοπικά στον ιστό (μέσω εκκριτικής 

ρύθμισης). Τα επίπεδα μεταγραφικής έκφρασης των MMPs μπορούν να επηρεαστούν 

από ορμόνες, στεροειδή, κυτοκίνες, ιντεγκρίνες ακόμη και από το σχήμα των 

κυττάρων14. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του TNF-a που μπορεί να επηρεάσει 

την μεταγραφική έκφραση των MMPs με την ενεργοποίηση μεταγραφικών παραγόντων 

που συνδέονται με συγκεκριμένα τμήματα απόκρισης των εισαγωγέων των γονιδίων των 

MMPs63.  

Η μετα-μεταγραφική ρύθμιση επιτυγχάνεται από την επίδραση κυτοκινών όπως 

ιντερλευκίνες, ιντερφερόνες, ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας, ο TGF-b αλλά και του 

επαγωγέα των MMPs της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (EMMPRIN)64. Επιπλέον για 

την MMP-9 έχει δειχτεί ότι αυξημένα πρωτεϊνικά επίπεδα έκφρασης της μπορούν να 

παρατηρηθούν λόγω αυξημένης μεταφραστικής αποτελεσματικότητας, χωρίς αντίστοιχη 

αύξηση των μεταγραφικών επιπέδων της, μέσω αυξημένης σύνδεσης της νουκλεολίνης, 

μιας ριβοσωμικής πρωτεΐνης στην 3΄ περιοχή65. 

Μετα-μεταγραφική ρύθμιση παρατηρείται στον εξωκυττάριο χώρο κατά την 

ενεργοποίηση των MMPs από ανενεργή ζυμογόνα. Τα περισσότερα κύτταρα εκκρίνουν 

άμεσα τις MMPs που παράγουν ενώ τα μακροφάγα τις αποθηκεύουν. Επίσης άλλες 

MMPs παράγονται συνεχώς και άλλες μετά από κάποιο ερέθισμα14. Η ενεργοποίηση 

των MMPs στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία γίνεται από άλλες MMPs  ή από άλλες 
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πρωτεάσες της σερίνης που αποκόπτουν το προπεπτίδιο από το μόριο των MMPs66. 

Αλλά και τμήματα του αποδομημένου κολλαγόνου μπορούν να προκαλέσουν 

ενεργοποίηση των MMPs και αυτό με τη σειρά του να οδηγήσει σε νέα διάσπαση του 

κολλαγόνου. 

 

1.1.10. Ομοκυστεΐνη και ανευρύσματα της ανιούσης αορτής 

Η ομοκυστεΐνη είναι ένα ενδιάμεσο θειούχο αμινοξύ που είναι το αποτέλεσμα του 

μεταβολισμού της μεθειονίνης. Η υπερομοκυστεΐναιμία θεωρείται ότι διαδραματίζει  

κάποιο ρόλο στο μηχανισμό δημιουργίας των ανευρυσμάτων της κοιλιακής και 

θωρακικής αορτής67-69. Η ομοκυστεΐνη συσχετίζεται επίσης με το μέγεθος και το ρυθμό 

διάτασης των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής70, 71 Η μόνη αναφορά στη σχέση 

ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής και ομοκυστεΐνης υπάρχει για το σύνδρομο Marfan. 

Στη μελέτη των Giusti et al βρέθηκε ότι τα επίπεδα ομοκυστεΐνης περιφερικού αίματος 

ήταν υψηλότερα σε ασθενείς με σύνδρομο Marfan και αυτό σχετίστηκε με το βαθμό της 

αορτικής διάτασης72. Η ομοκυστεΐνη μπορεί να δρα απευθείας στο μόριο της 

φιμπριλίνης. Περιοχές στο μόριο της που ομοιάζουν στον επιδερμικό αυξητικό 

παράγοντα παρουσιάζουν υψηλή ευαισθησία στην ομοκυστεΐνη. Υπάρχει πάντα το 

ενδεχόμενο μιας αύξησης της κυκλοφορούσης ομοκυστεΐνης από τους ιστούς των 

κατεστραμμένων αγγείων καθώς η βλάβη των ιστών προκαλεί μια αύξηση των 

αντιδράσεων μεθυλίωσης δημιουργώντας S-αδενυλ-ομοκυστεΐνη και τελικά 

ελευθερώνοντας ομοκυστεινη73. Από όσο είναι γνωστό δεν υπάρχει στη διεθνή 

βιβλιογραφία κάποια απόδειξη συσχέτισης της ομοκυστεΐνης, του μεγέθους των 

ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής και της ενεργότητας των MMPs .  
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22..00..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  

22..11..  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  

Στόχοι της παρούσας διατριβής αποτελούν: 

α) Η μελέτη της έκφρασης σε επίπεδο m-RNA ενός συνόλου μεταλλοπρωτεασών 

MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-8, MMP-9, MMP-12, MMP-14 και ADAMTS-1, -4  και των 

αναστολέων τους TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3 και TIMP-4 στο τοίχωμα της ανιούσης 

αορτής ασθενών με ανεύρυσμα της ανιούσης αορτής καθώς και σε αντίστοιχα δείγματα 

ασθενών που υποβάλλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη και λογίζονται, όσον 

αφορά την παρουσία ανευρυσματικής διάτασης της ανιούσης αορτής, φυσιολογικοί 

μάρτυρες. 

β) Η μελέτη του προφίλ συν-έκφρασης των MMPs και των αναστολέων τους στο 

τοίχωμα της ανιούσας αορτής των ασθενών και των φυσιολογικών μαρτύρων. Το 

προφίλ έκφρασης των παραπάνω μορίων αναμένεται να προσφέρει σημαντικές 

πληροφορίες για την αποσαφήνιση του μοριακού μηχανισμού σχηματισμού των 

ανευρυσμάτων και να αναδείξει νέους μοριακής στόχους θεραπευτικής αγωγής, καθώς 

θεωρείται πιθανό ότι η διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ MMPs και αναστολέων να 

συνιστά το πραγματικό αίτιο του σχηματισμού των ανευρυσμάτων. 

γ) Η μελέτη, σε επίπεδο πρωτεΐνης, MMPs και των αναστολέων τους στο 

περιφερικό αίμα, προεπεμβατικά, στις προαναφερθείσες ομάδες ασθενών. 

Υπολογίστηκαν οι συγκεντρώσεις MMPs στο περιφερικό αίμα προεπεμβατικά μέσω 

αιμοληψιών στους παραπάνω ασθενείς και διερευνήθηκε η ύπαρξη συσχετίσεων των 

επιπέδων των MMPs στο περιφερικό αίμα και το αορτικό τοίχωμα. Χρησιμοποιήθηκε 

ομάδα ελέγχου από εθελοντές φυσιολογικούς δότες προκειμένου να διευκρινιστεί η 
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ειδικότητα και ευαισθησία της μέτρησης των επιπέδων των MMPs στο περιφερικό αίμα 

ως νέοι πιθανοί μοριακοί διαγνωστικοί δείκτες της νόσου.  

δ) Η συσχέτιση των επιπέδων, στο αορτικό τοίχωμα και στο πλάσμα, των MMPs 

και των αναστολέων τους με τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών 

(αορτικές βαλβιδικές ανωμαλίες35, διάμετρος του ανευρύσματος39, χρόνια υπερτασική 

νόσος, σακχαρώδης διαβήτης74, υπολιπιδαιμική αγωγή με στατίνες75, ηλικία76, 

οικογενειακό ιστορικό ανευρυσματικής αορτικής νόσου2). Διερευνάται ο ρόλος των 

παραπάνω μορίων στην αποδόμηση της εξωκυττάριας ουσίας του τοιχώματος της 

ανιούσης αορτής και η εμπλοκή τους στο μηχανισμό σχηματισμού και εξέλιξης των 

ανευρυσμάτων. 
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22..22..  ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΙΙ  

2.2.1. Συλλογή δειγμάτων 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 39 δείγματα τοιχώματος της ανιούσης αορτής στο 

επίπεδο των ανευρυσμάτων ή μεταστενωτικών ανευρυσματικών διατάσεων (ομάδα 

μελέτης). Τα δείγματα ελήφθησαν χειρουργικά από 39 ασθενείς (μέση ηλικία 65 έτη, 

εύρος 39 έως 83 έτη) που υποβλήθηκαν σε εκλεκτική χειρουργική διόρθωση 

ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής στα ακόλουθα ιδρύματα: α) στο Ιατρικό Κέντρο 

Αθηνών από την καρδιοχειρουργική ομάδα υπό τη διεύθυνση του κ. Παναγιώτου και β) 

στο Ωνάσσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο από καρδιοχειρουργική ομάδα υπό τη 

διεύθυνση του κ. Khoury.  

Η ομάδα ελέγχου περιελάμβανε 18 δείγματα αορτικού ιστού ανιούσης αορτής 

από ισάριθμους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη για την 

αντιμετώπιση στεφανιαίας νόσου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου 

Κρήτης. Οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου επελέγησαν, έτσι ώστε η ομάδα ελέγχου να μη 

διαφέρει σημαντικά ως προς την ηλικία και το φύλο από τους ασθενείς με ανεύρυσμα 

της ανιούσης αορτής.  

Τα δείγματα ιστού που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των χειρουργείων 

υποβλήθηκαν σε άμεση ταχεία ψύξη και αποθηκεύθηκαν στους -80ºC μέχρι την έναρξη 

της διαδικασίας απομόνωσης του RNA. Τα αορτικά δείγματα της ομάδας ελέγχου 

ελήφθησαν από μακροσκοπικά υγιή αορτικό ιστό που δεν εμφάνιζε σημεία εκτεταμένης 

αθηροσκλήρωσης στο σημείο της αναστόμωσης του μοσχεύματος στην ανιούσα αορτή. 

Όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν την έγγραφη συγκατάθεση τους για τη συμμετοχή τους 

στη μελέτη. Παράλληλα προεπεμβατικά έγιναν αιμοληψίες σε όλους τους ασθενείς και 
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άμεση φυγοκέντρηση του ληφθέντος αίματος για την απομόνωση του ορού πλάσματος 

και κατάψυξη του στους -80oC μέχρι τη στιγμή υπολογισμού των συγκεντρώσεων των 

MMPs στο περιφερικό αίμα των ασθενών. 

 
Πίνακας 1: Κλινικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της παρούσας εργασίας: ομάδα 

μελέτης – ασθενείς με ανεύρυσμα ανιούσας αορτής, ομάδα ελέγχου – 

ασθενείς με αορτοστεφανιαία παράκαμψη 

Χαρακτηριστικά 
ασθενών 

Ομάδα μελέτης Ομάδα ελέγχου Στατιστική 
σημαντικότητα (P) 

Μέση Ηλικία (εύρος) 65 (39-83) 66 (49-78) NS 

Φύλο 24 (61,5) 18 (100) NS 

Στεφανιαία νόσος 7   (17,9) 18 (100) <0.001 

Διαβήτης 6   (15,4) 6   (33,3) <0.01 

Υπέρταση 28 (72) 13 (72,2) NS 

Δυσλιπιδαιμία 

(σε υπολιπιδαιμική 
αγωγή) 

13 (33,3) 14 (77,8) 
NS 

Κάπνισμα 7  (17,9) 8 (44,4) NS 

Αορτική ανεπάρκεια   
(μεγαλύτερη της 
ήπιας) 

16 (41) 0 (0) 
<0.01 

Διγλώχινα αορτική 
βαλβίδα 

3 (7,7) 0 (0) NS 

Συνολικά 39 18  

Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων αναφέρονται σε ποσοστά % εκτός και αν υπάρχει άλλη ένδειξη 

 

Οι ασθενείς κλήθηκαν να απαντήσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με α) την 

ηλικία και το φύλο τους β) την παρουσία σακχαρώδους διαβήτη, τα έτη από τη διάγνωση 

και τη λαμβανόμενη αντιδιαβητική αγωγή γ) την ύπαρξη χρόνιας υπερτασικής νόσου και 
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τη λαμβανόμενη αντιυπερτασική αγωγή δ) τη λαμβανόμενη υπολιπιδαιμική αγωγή  ε) το 

οικογενειακό ιστορικό ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής ή άλλου καρδιαγγειακού 

νοσήματος και στ) τις έξεις και τον τρόπο ζωής (κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ). Στον 

πίνακα παραθέτονται τα χαρακτηριστικά ασθενών και control. 

 

Πίνακας 2: Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών με ανεύρυσμα ανιούσης 

αορτής της ομάδας μελέτης ομοκυστεΐνης  

Χαρακτηριστικά Ασθενείς 

Ηλικία (έτη) 
65.9±10.9  

(εύρος τιμών 39-83) 

Άνδρες 20 
Φύλο 

Γυναίκες  7 

Ομοκυστεΐνη (μmol/L) 
14.7±7.7  

(εύρος τιμών 3.6-35.9) 

Διάμετρος ανευρύσματος (mm) 52.3±5.3 (44-63) 

Αορτική βαλβίδα Τριγλώχινα 25 

 Διγλώχινα 2 

Στεφανιαία νόσος 8 

Διαβήτης 5 

Υπέρταση 24 

Δυσλιπιδαιμία (σε υπολιπιδαιμική αγωγή) 12 

Κάπνισμα 9 

Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας (μεγαλύτερη της 
ήπιας) 16 

Σύνολο 27 
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Για τον υπολογισμό τιμών αναφοράς για τη συγκέντρωση των πρωτεϊνών ΜΜΡ-3 

και ΜΜΡ-9 στον ορό στο φυσιολογικό πληθυσμό, χρησιμοποιήθηκαν δείγματα ορού 32 

εθελοντών ηλικίας 33-82 ετών (μέση ηλικία 62 έτη), οι οποίοι δεν κάπνιζαν και δεν είχαν 

διαγνωσμένη κλινικά ή εργαστηριακά διαβήτη, στεφανιαία νόσο ή διαταραγμένο 

λιπιδαιμικό προφίλ. 

Σε μια υποομάδα 27 ασθενών (ομάδα μελέτης ομοκυστε�νης) με ανεύρυσμα της 

ανιούσης αορτής που συνελέγησαν δείγματα αορτικού ιστού από το σημείο της μέγιστης 

διαμέτρου του ανευρύσματος έγιναν κατά όμοιο με τον προαναφερθέντα τρόπο 

αιμοληψίες περιφερικού αίματος προεπεμβατικά και υπολογίστηκαν τα επίπεδα 

ομοκυστε�νης, προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση της ομοκυστεΐνης περιφερικού 

αίματος με τις MMPs και τα χαρακτηριστικά των ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής. Τα 

κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της υποομάδας αυτής των ασθενών 

παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2). 

 

2.2.2.  Απομόνωση RNA 

Το RNA απομονώθηκε από τα δείγματα με τη βοήθεια της τροποποιημένης 

μεθόδου των Chomczynsky and Sacchi και χρήση του αντιδραστηρίου Trizol 

(Invitrogen). Συνοπτικά, το δείγμα ομογενοποιήθηκε με τη βοήθεια ειδικού μηχανικού 

ομογενοποιητή με έμβολο από τεφλόν, μέσα σε διάλυμα Trizol. Στη συνέχεια 

εκχυλίστηκε το RNA από το φαινολικό διάλυμα του Trizol με προσθήκη χλωροφορμίου. 

Ακολούθησε κατακρήμνιση του RNA από το υπερκείμενο διάλυμα με προσθήκη 

ισοπροπανόλης, καθαρισμός με αιθανόλη και αναδιασπορά της πελέτας με νερό 

ελεύθερο νουκλεασών (DEPC-H2O). Τα δείγματα RNA αποθηκεύθηκαν στους -80 ºC 

έως τη χρήση τους. Το υποκείμενο φαινολικό διάλυμα της εκχύλισης φυλάχθηκε για την 
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απομόνωση πρωτεΐνης. Η συγκέντρωση RNA και η καθαρότητα του εκτιμήθηκαν με 

φωτομέτρηση στα 260 nm και 280 nm.  

 

2.2.3. Σχεδιασμός ειδικών για το RNA εκκινητών  

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε σχεδιασμός ειδικών για το 

RNA εκκινητών για κάθε ένα από τα γονίδια MMPs και αναστολέων τους που 

μελετήθηκαν. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη καθώς η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε για την μελέτη της έκφρασης απαιτούσε να διασφαλίσουμε την ενίσχυση 

μόνο του mRNA των γονιδίων που μας ενδιέφερε. Πιθανή συν-ενίσχυση DNA περιοχών 

των ίδιων γονιδίων με την παρούσα διαδικασία δεν θα ήταν εφικτή. Στον πίνακα 

παραθέτονται οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στη αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (RT-PCR). 

 

Πίνακας 3: Αλληλουχία εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν στην ποσοτική RT-PCR. 

Γονίδιο Αλληλουχία ζευγαριών εκκινητών 
(5'-3') 

Θερμοκρασία 
αναδόμησης 

Μέγεθος 
προϊόντος 
(bp) 

MMP-1 GGCCCACAAACCCCAAAAG 

ATCTCTGTCGGCAAATTCGTAAGC 

58ºC 204 

MMP-2 CACGCTGGGCCCTGTCACTCGGG 
GCCTCGTATACCGCATCAATC 

60ºC 204 

MMP-3 GATGCCCACTTTGATGATGATGAA 

AGTGTTGGCTGAGTGAAAGAGACC 

57ºC 94 

MMP-8 TGGGGCTCGCTCACTCCTC 

ATCAAATGTCAAACTGGGGTCAC 

55ºC 192 

MMP-9 TGCCCGGACCAAGGATACAGTTT 60ºC 198 



47 

 

AGGCCGTGGCTCAGGTTCAGG 

MMP-12 GGGCCCGTATGGAGGAAACA 

ACGGGCAAAAACCACCAAAATG 

59ºC 180 

MMP-14 GCCGGGGCATCCAGCAACTTTA 

TCCTCACCCGCCAGAACCAG 

59ºC 210 

ADAMTS-1 CCCGGCACTGCAAGGCGTAGG 

GAGGGCAGCATTGGAGGTCACTT 

60ºC 283 

ADAMTS-4 TGTGCGGAGGGGACGGTTCTGGT 

ACATCTGTGGGGGAGGGCATCA 

62ºC 223 

TIMP-1 CACCATGGCCCCCTTTGAGC 

CACGAACTTGGCCCTGATGACGA 

60ºC 146 

TIMP-2 CCAAAGCGGTCAGTGAGAAGGAAG 

GAGGAGGGGGCCGTGTAGATAAAC

60ºC 145 

TIMP-3 GGCGGCAGCAGCGGCAATGAC 

TACCAGCTTCTTCCCCACCACCTT 

60ºC 172 

TIMP-4 GGCGCACCCTCAGCAGCACA 

GTCTGCACTGGCCGGAACTACCTT 

60ºC 88 

GAPDH GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA 

GTCATTGATGGCAACAATATCCACT 

60ºC 101 

 

2.2.4. Αντίστροφη Μεταγραφή – RT PCR  

Το στάδιο της αντίστροφης μεταγραφής, δηλαδή της μετατροπής του RNA σε 

συμπληρωματικό DNA (cDNA) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ενζύμου ανάστροφη 

μεταγραφάση (reverse transcriptase) και τυχαίων εξαμερών (random hexamers) ως 

εκκινητές. Η απομόνωση cDNA από κάθε δείγμα προέκυψε από την αντίστροφη 

μεταγραφή 2 μg ολικού RNA με τη χρήση του Affinity Script TM Multi Temperature cDNA  
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synthesis kit (Stratagene, La Jolla, CA, USA). Για να απομακρυνθεί το πρόσθετο RNA 

χρησιμοποιήθηκε επώαση του cDNA με RNάση από E.Coli και αποθηκεύθηκε στους -

20οC μέχρι τη χρήση του. 

Με την τεχνική της RΤ PCR πραγματοποιήθηκε ο ποσοτικός προσδιορισμός των 

επιπέδων mRNA των γονιδίων που μελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή. Για την 

πραγματοποίηση των αντιδράσεων της Real Time PCR χρησιμοποιήθηκε το σύστημα 

Mx3000P Real Time PCR (Stratagene, La Jolla, CA, USA) με τη βοήθεια του SYBR 

Green I Master Mix (Stratagene, La Jolla) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Για την αποφυγή επιμόλυνσης και ενδεχόμενου πολλαπλασιασμού επιμολυνθέντος 

γενομικού DNA οι εκκινητές για καθεμιά από τις MMPs και TIMPs σχεδιάστηκαν έτσι 

ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον ένα ιντρόνιο. Οι αλληλουχίες των εκκινητών και οι 

θερμοκρασίες πολλαπλασιασμού παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Ως εσωτερικό 

πρότυπο για την ποσοτικοποίηση των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε το γονίδιο 

αναφοράς της γλουτεραλδεύδης 3- φωσφορικής δευδρογονάσης GAPDH. Μια 

αντιπροσωπευτική άθροιση όλων των δειγμάτων (pool) υποβλήθηκε σε μια σειρά 7 

αραιώσεων 2Χ και χρησιμοποιήθηκε για το σχηματισμό της καμπύλης αναφοράς για τη 

διαδικασία της ποσοτικοποίησης. Υπολογίστηκαν καμπύλες τήξεως για κάθε προϊόν 

πολλαπλασιασμού προκειμένω να εκτιμηθεί η ειδικότητα των προϊόντων και τα 

αποτελέσματα επαληθεύθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε γέλη αγαρόζης και χρώση με 

βρωμιούχο αιθίδιο (ethidium bromide). Κάθε αντίδραση RT PCR περιελάμβανε 2 

αρνητικά δείγματα ελέγχου (control), ένα χωρίς ύπαρξη cDNA και το άλλο χωρίς την 

πραγματοποίηση αντίστροφης μεταγραφής. Όλα τα δείγματα μετρήθηκαν εις τριπλούν. 

Τα δεδομένα συνελέγησαν και αναλύθηκαν με τη χρήση του λογισμικού Μx3000P Real 

Time PCR version 2, Build 215, Schema 60 (Stratagene). Η αναπαραγωγιμότητα των 
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αποτελεσμάτων της RT PCR (μέσος όρος των δεδομένων που συνελέγησαν σε τρία 

ανεξάρτητα πειράματα) για τα ίδια δείγματα ήταν 99%.  

Τα μεταγραφικά επίπεδα των MMPs και των TIMPs (προσαρμοσμένα προς το 

γονίδιο αναφοράς GADPH) για τα παθολογικά δείγματα και τα δείγματα της ομάδας 

ελέγχου υπολογίσθηκαν με τη χρήση του τύπου:  

 

παθολογικό δείγμα ή δείγμα ελέγχου = (1+EMMP-x)-ΔCtMMP-x/(1+EGAPDH)-
ΔCtGAPDH 

 

Η προσαρμοσμένη έκφραση των παθολογικών δειγμάτων ως προς το γονίδιο 

αναφοράς διαιρέθηκε προς το μέσο όρο των τιμών των επίσης προσαρμοσμένων ως 

προς το GADPH δειγμάτων control (αναλογίες έκφρασης). Η διπλάσια αύξηση ή μείωση 

της έκφρασης θεωρήθηκε ως σημαντική υπερέκφραση ή καταστολή του ποσοστού 

μεταγραφής ρύθμιση αντίστοιχα. 

 

2.2.5.  Απομόνωση πρωτεΐνης. 

Για την απομόνωση της ολικής πρωτεΐνης από κάθε ιστοτεμάχιο, 

χρησιμοποιήθηκε το υποκείμενο φαινολικό διάλυμα που προέκυψε μετά την προσθήκη 

χλωροφορμίου κατά τη διαδικασία απομόνωσης RNA σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Στο διάλυμα αυτό προστέθηκε αιθανόλη και κατακρημνίστηκε το DNA το 

οποίο απομακρύνθηκε με φυγοκέντρηση. Ακολούθως προστέθηκε ισοπροπανόλη και 

κατακρημνίστηκε η πρωτεΐνη, η οποία αφού εκπλύθηκε με διάλυμα υδροχλωρικής 

γουανιδίνης αναδιασπάρθηκε σε SDS 1%. Η απομονωμένη πρωτεΐνη φυλάχθηκε στους 

-20 ºC έως τη χρήση της. 
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2.2.6.  Μέτρηση πρωτεΐνης. 

Η περιεκτικότητα σε ολική πρωτεΐνη των δειγμάτων ιστών υπολογίστηκε με τη 

χρήση της μεθόδου Bradford77. Η μέθοδος βασίζεται στην πρόσδεση της χρωστικής 

coomassie brilliant blue G-250 στα μόρια της πρωτεΐνης του διαλύματος με αποτέλεσμα 

την αλλαγή της τιμής απορρόφησης της χρωστικής από τα 465 στα 595 nm. Προστίθεται 

σε 50 μl διαλύματος εναιωρήματος πρωτεΐνης ιστού της παραγράφου 3.4 2,5 ml 

διαλύματος χρωστικής 0,01% w/v σε αιθανόλη και φωσφορικό οξύ και ύστερα από 

παραμονή 5 min σε θερμοκρασία δωματίου ακολουθεί φωτομέτρηση στα 595nm. 

 

2.2.7. Μέτρηση επιπέδων πρωτεΐνης MMPs σε ιστό και ορό  

Τα επίπεδα πρωτεΐνης των MMPs τόσο στον ιστό όσο και στον ορό των ασθενών 

αποτιμήθηκαν με τη βοήθεια ανοσοενζυμικών μεθόδων sandwich.  

 

2.2.7.i. Μέτρηση ολικής συγκέντρωσης MMP-9 (προ-MMP-9 μεγέθους 92 kDa και 

ενεργή μορφή MMP-9 μεγέθους 82 kDa) 

Χρησιμοποιήθηκε το kit Quantikine® Human MMP-9 (total) της R&D Systems. Τα 

96 πηγάδια της μικροπλάκας του kit έχουν επιστρωθεί από τον κατασκευαστή με 

μονοκλωνικό αντίσωμα ειδικό για την MMP-9. Με την προσθήκη των προτύπων και των 

δειγμάτων στα πηγάδια, η MMP-9 δεσμεύεται από το ακινητοποιημένο αντίσωμα. 

Ακολουθεί έκπλυση των μη δεσμευμένων ουσιών, προσθήκη πολυκλωνικού 

αντισώματος ειδικού για την MMP-9 συζευγμένου με το ένζυμο υπεροξειδάση 

αγριοράπανου (Horse Radish Peroxidase) (Total MMP-9 Conjugate) και δεύτερη 

έκπλυση για την απομάκρυνση της περίσσειας του Total MMP-9 Conjugate. 



Σχήμα 1: Καμπύλη αναφοράς ELISA MMP-9 

 

Με την προσθήκη κατάλληλου υποστρώματος που αποτελείται από χρωμογόνο 

τετραμεθυλοβενζιδίνη και υπεροξείδιο του υδρογόνου, επώαση για 30 λεπτά και 

σταμάτημα της αντίδρασης με προσθήκη θειικού οξέος, μετράται η απορρόφηση στα 

450 nm με διόρθωση στα 570 nm. Η ανάπτυξη του κίτρινου χρώματος είναι ανάλογη με 

την ποσότητα της ολικής MMP-9 που δεσμεύτηκε στη μικροπλάκα στο αρχικό στάδιο 

της μεθόδου. Για την ανάπτυξη της καμπύλης αναφοράς της μεθόδου 

χρησιμοποιήθηκαν τα πρότυπα διαλύματα του kit συγκεντρώσεων 0.312 – 10 ng/ml 

(Σχήμα 1). Όλες οι μετρήσεις έγιναν εις διπλούν. 

 

2.2.7.ii. Μέτρηση ολικής συγκέντρωσης MMP-3 (προ-MMP-3 και ενεργή MMP-3) 

Χρησιμοποιήθηκε το kit Quantikine® Human MMP-3 (total) της R&D Systems. Τα 

96 πηγάδια της μικροπλάκας του kit έχουν επιστρωθεί από τον κατασκευαστή με 

μονοκλωνικό αντίσωμα ειδικό για την MMP-3. Με την προσθήκη των προτύπων και των 

δειγμάτων στα πηγάδια, η MMP-3 δεσμεύεται από το ακινητοποιημένο αντίσωμα. 

Ακολουθεί έκπλυση των μη δεσμευμένων ουσιών, προσθήκη πολυκλωνικού 

αντισώματος ειδικού για την MMP-3 συζευγμένου με το ένζυμο υπεροξειδάση 
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αγριοράπανου (Total MMP-3 Conjugate) και δεύτερη έκπλυση για την απομάκρυνση της 

περίσσειας του Total MMP-3 Conjugate. 

Σχήμα 2: Καμπύλη αναφοράς ELISA MMP-3 

 

Με την προσθήκη κατάλληλου υποστρώματος που αποτελείται από χρωμογόνο 

τετραμεθυλοβενζιδίνη και υπεροξείδιο του υδρογόνου, επώαση για 30 λεπτά και 

σταμάτημα της αντίδρασης με προσθήκη θειικού οξέος, μετράται η απορρόφηση στα 

450 nm με διόρθωση στα 570 nm. Η ανάπτυξη του κίτρινου χρώματος είναι ανάλογη με 

την ποσότητα της ολικής MMP-3 που δεσμεύτηκε στη μικροπλάκα στο αρχικό στάδιο 

της μεθόδου. Για την ανάπτυξη της καμπύλης αναφοράς της μεθόδου 

χρησιμοποιήθηκαν τα πρότυπα διαλύματα του kit συγκεντρώσεων 0.156 – 10 ng/ml 

(Σχήμα 2). Όλες οι μετρήσεις έγιναν εις διπλούν. 

 

2.2.7.iii. Μέτρηση συγκέντρωσης του αναστολέα TIMP-3 

Τα επίπεδα του αναστολέα TIMP-3 στα δείγματα ιστών μετρήθηκαν με τη χρήση 

του TIMP-3 (Human) ELISA kit (Abnova, Taipei City, Taiwan) σύμφωνα με τις οδηγίες 
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του κατασκευαστή. Τα 96 πηγάδια της μικροπλάκας του kit έχουν επιστρωθεί από τον 

κατασκευαστή με το ειδικό μονοκλωνικό αντίσωμα για την ανθρώπεια TIMP3. Με την 

προσθήκη των προτύπων και των δειγμάτων στα πηγάδια, η ΤΙMP-3 δεσμεύεται από το 

ακινητοποιημένο αντίσωμα. Ακολουθεί έκπλυση των μη δεσμευμένων ουσιών με 

ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων (PBS), προσθήκη βιοτινιλιωμένων 

μονοκλωνικών αντισωμάτων για την ανθρώπεια TIMP-3, επώαση και προσθήκη του  

συμπλέγματος αβιδίνης – βιοτίνης – υπεροξειδάσης. Τα μη δεσμευμένα προϊόντα 

σύζευξης απομακρύνθηκαν με έκπλυση με διάλυμα PBS. Η ενζυμική αντίδραση της 

υπεροξειδάσης αγριοράπανου οπτικοποιήθηκε με τη χρήση του υποστρώματος 

τετραμεθυλοβενζιδίνη (TMB). Η ΤΜΒ καταλύθηκε από τη HRP προς παραγωγή 

Σχήμα 3: Καμπύλη αναφοράς ELISA TIMP-3 

 

προϊόντος μπλε χρώματος που μεταβλήθηκε σε κίτρινο μετά την προσθήκη όξινου 

διαλύματος για το τερματισμό της αντίδρασης. Η ανάπτυξη του κίτρινου χρώματος είναι 

ανάλογη με την ποσότητα της ολικής TIMP-3 που δεσμεύτηκε στη μικροπλάκα στο 

αρχικό στάδιο της μεθόδου. Για την ανάπτυξη της καμπύλης αναφοράς της μεθόδου 
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χρησιμοποιήθηκαν τα πρότυπα διαλύματα του kit συγκεντρώσεων 0.156 – 5 ng/ml 

(Σχήμα 3). Όλες οι μετρήσεις έγιναν εις διπλούν. 

 

2.2.8. Μέτρηση ομοκυστεΐνης στον ορό 

Τα επίπεδα κυκλοφορούσης ομοκυστεΐνης στο περιφερικό αίμα υπολογίσθηκαν 

στα δείγματα ορού με τη χρήση της μεθόδου FPIA IMx της Abbott. Η μέθοδος είναι μία 

ανοσοχημική μέθοδος φθορίζουσας πόλωσης του φωτός που βασίζεται στην εκλεκτική 

και ποσοτική ενζυμική με υδρολάση από βόειο ήπαρ μετατροπή της ομοκυστεΐνης σε S-

αδενοσυλο-L-ομοκυστεΐνη, η οποία στη συνέχεια αναγνωρίζεται από ειδικό μονοκλωνικό 

αντίσωμα (4-481-244). Ως ιχνηθέτης φθορισμού χρησιμοποιείται το αμίδιο της S-

αδενοσυλο-L-ομοκυστεΐνο-καρβοξυφλουορεσκεΐνης.  

 

2.2.9. Ιστοχημικός χαρακτηρισμός των χειρουργικών δειγμάτων 

Τα δείγματα ελήφθησαν από το σημείο της μέγιστης διαμέτρου των 

ανευρυσμάτων. Τα δείγματα μονιμοποιήθηκαν σε φορμαλδεΰδη και εμπιέσθηκαν σε 

παραφίνη. Έγινε χρώση του εμπιεσθέντος ιστού  με εωσίνη αιματοξυλίνη και εξέταση 

του στο οπτικό μικροσκόπιο. Έγινε ιστοχημική εξέταση 28 δειγμάτων. 

 

2.2.10. Στατιστική ανάλυση 

Πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου SPSS 11. Ο έλεγχος Kosmogorov Smirnov έγινε για τη μελέτη της 

ύπαρξης κανονικότητας στην κατανομή των επιπέδων mRNA έκφρασης των γονιδίων 

που μελετήθηκαν. Η σύγκριση της mRNA έκφρασης των MMPs και των αναστολέων 

τους στα φυσιολογικά και παθολογικά δείγματα όπως και μέσα στις διαφορετικές ομάδες 
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με βάση τα επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά έγινε με τη χρήση παραμετρικών 

ή μη τεστ αναλόγως. Ο έλεγχος συσχετίσεων Pearson ή Spearman χρησιμοποιήθηκε 

για την ανά ζεύγη εξέταση των συσχετίσεων της mRNA έκφρασης των MMPs και των 

αναστολέων τους. Ο έλεγχος χ2 πραγματοποιήθηκε για τη μελέτη διαφορών της 

έκφρασης των MMPs (υπερέκφραση ή καταστολή του ποσοστού μεταγραφής) μέσα 

στην ίδια ομάδα ή μεταξύ διαφορετικών ομάδων δειγμάτων. Το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας καθορίστηκε στο 0,05.  
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22..33..  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Το προφίλ έκφρασης 9 MMPs και 4 αναστολέων τους σε επίπεδο mRNA 

(αναφορικά οι MMP-1, -2, -3, -8, -9, -12, -14 και των ADAMTS-1, -4 και των TIMP-1, -2, -

3, -4) μελετήθηκαν σε 39 δείγματα αορτικού ιστού ληφθέντα από ανευρύσματα ανιούσης 

αορτής στο σημείο του ανευρύσματος και από 18 δείγματα αορτικού ιστού από ασθενείς 

που υποβλήθηκαν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη για την αντιμετώπιση στεφανιαίας 

νόσου  από το σημείο αναστόμωσης των μοσχευμάτων στην ανιούσα αορτή. Η 

αναλογία των μεταγραφικών επιπέδων καθενός των MMPs αλλά και των αναστολέων 

τους προς τα επίπεδα mRNA του γονιδίου αναφοράς GADPH (εσωτερικό control) για 

κάθε δείγμα χωριστά αποτέλεσε την normalized μεταγραφική του έκφραση. 

 

2.3.1. Μεταγραφικά επίπεδα μεταλλοπρωτεασών 

Δεν παρατηρήθηκε μεταγραφική έκφραση της MMP-1 ενώ η μεταγραφική 

έκφραση της MMP-3 και της ADAMTS-4 ήταν περιορισμένη τόσο στα δείγματα ιστού 

ασθενών με ανεύρυσμα ανιούσης αορτής όσο και σε αυτά της ομάδας ελέγχου. Οι 

μεταλλοπρωτεάσες MMP-2, -8, -9, -12, -14 και η ADAMTS-4 εμφάνισαν ανιχνεύσιμα 

μεταγραφικά επίπεδα έκφρασης σε ένα εύρος 15-69% των δειγμάτων ανευρυσμάτων 

και σε ένα εύρος 0-33% των δειγμάτων της ομάδας ελέγχου αντίστοιχα. Η MMP-12 

παρουσίασε ανιχνεύσιμα επίπεδα mRNA μόνο σε δείγματα ανευρυσμάτων και σε 

ποσοστό 15%. Τα ποσοστά έκφρασης ή μη σε επίπεδο mRNA των MMPs και των 

αναστολέων τους φαίνονται στον Πίνακα 4.  
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Πίνακας 4:  Μετρηθέντα επίπεδα έκφρασης mRNA (%) των A. Μεταλλοπρωτεασών 

και των B. Αναστολέων των Μεταλλοπρωτεασών σε δείγματα αορτικού 

ιστού ασθενών με ανεύρυσμα της ανιούσης αορτής και ασθενών της ομάδας 

ελέγχου. 

A. ΜΜΡs 

Εκφρασθέν 
γονίδιο 

AAAs 

% (N) 

Controls  
% (N) 

P τιμή* 

MMP-1 - - - 

MMP-2 46% (18/39) 33% (6/18) NS 

MMP-3 18% (7/39) 5% (1/18) NS 

MMP-8 33% (13/39) 39% (7/18) NS 

MMP-9 26% (10/39) 28% (5/18) NS 

MMP-12 15% (6/39) 0% (0/18) NS 

MMP-14 69% (27/39) 61% (11/18) NS 

ADAMTS-1 56% (22/39) 67% (12/18) NS 

ADAMTS-4 26% (10/39) 28% (5/18) NS 

*x2  τεστ. P<0.05 θεωρήθηκε στατιστικά σημαντικό, NS, μη σημαντικό. 

B. 

Γονίδιο AAAs 

% (N) 

Controls 
% (N) 

P value 

TIMP-1 87% (34/39) 83% (15/18) NS 

TIMP-2 74% (29/39) 55% (10/18) NS 

TIMP-3 95% (37/39) 100% (18/18) NS 

TIMP-4 97% (38/39) 100% (18/18) NS 

*x2 τεστ. P<0.05 θεωρήθηκε στατιστικά σημαντικό, NS, μη σημαντικό. 
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Οι MMPs και οι αναστολείς τους συνολικά δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά 

διαφορές στη συχνότητα έκφρασης μεταξύ των δειγμάτων ανευρυσμάτων και των 

δειγμάτων της ομάδας ελέγχου. 

 

2.3.2. Μεταγραφικά επίπεδα αναστολέων των μεταλλοπρωτεασών 

 Η mRNA έκφραση των TIMP-1, -2, -3,-4 ήταν μετρήσιμη στην πλειονότητα των 

δειγμάτων των ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής (κυμαινόμενη από 75 έως 97%) 

αλλά και στα δείγματα της ομάδας ελέγχου (κυμαινόμενη από 55 έως 100%) όπως 

φαίνεται στον πίνακα 3Β. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα μεταγραφικά 

επίπεδα της TIMP-3 ήταν στατιστικά σημαντικά ανεβασμένα στα αορτικά ανευρύσματα 

(μέσος όρος-ΜΟ ± τυπική απόκλιση-τα=1,74±0,15) συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου 

(1,25±0,15) (P=0,045,t-test) (Σχήμα 4). Σε συμφωνία με τα ανωτέρω, τα πρωτεϊνικά 

επίπεδα της TIMP-3 όπως μετρήθηκαν με την τεχνική ELISA στα δείγματα ιστών 

εμφάνισαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα επίπεδα mRNA της TIMP-3 σε αυτούς 

μετρούμενα με την τεχνική της real time PCR (Pearson’s r=0,481, p=0,023). Τα επίπεδα 

mRNA της TIMP-2 βρέθηκε να είναι αυξημένα στους ανευρυσματικούς ιστούς σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η ύπαρξη μεγάλης διακύμανσης που παρατηρήθηκε 

δεν επιτρέπει τη στατιστική αξιολόγηση της παραπάνω παρατήρησης. Χαμηλότερα 

μεταγραφικά επίπεδα των TIMP-1 και TIMP-4 παρατηρήθηκαν στα ανευρύσματα της 

ανιούσης αορτής(0,90±0,23 και 0,86±0,07, αντίστοιχα) συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου  



 

Σχήμα 4: Φυσιολογικοποιημένα ως προς την GADPH μεταγραφικά επίπεδα των Α) 
TIMP-1 B) TIMP-2  C)TIMP-3 D) TIMP-4 σε ανευρύσματα της ανιούσης 
αορτής AAAs και την ομάδα ελέγχου. Τα επίπεδα mRNA της TIMP-3 ήταν 
στατιστικά σημαντικά ανεβασμένα στα ανευρύσματα της ανιούσης αορτής  
συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. 

 

(1,84±0,91 και 1,02±0,11, αντίστοιχα). Παρόλα αυτά οι διαφορές αυτές δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές. Επιπλέον υπολογίστηκαν οι λόγοι των MMPs προς τους 

φυσικούς αναστολείς τους TIMPs μεταξύ των δειγμάτων αορτικού ιστού των 
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ανευρυσμάτων και της ομάδας ελέγχου. Κάθε μία ομαδοποίηση με βάση το λόγο 

MMP/TIMP υπολογίσθηκε και αναλύθηκε στατιστικά. Δεν καταγράφηκε καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ ανευρυσμάτων και ομάδας ελέγχου ούτε κάποια στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των λόγων έκφρασης σε mRNA. 

 

2.3.3. Μεταγραφικά επίπεδα μεταλλοπρωτεασών και αναστολέων τους σε σχέση 

με τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών 

 Παρατηρήθηκε καταστολή του ποσοστού μεταγραφής των γονιδίων των 

αναστολέων TIMP-1 και TIMP-2 σε ιστούς αορτικών ανευρυσμάτων με διάμετρο 

μεγαλύτερη των 55mm (Σχήμα 5). Συγκεκριμένα  στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα 

μεταγραφικά επίπεδα των TIMP-1 και TIMP-2 παρατηρήθηκαν σε δείγματα ιστών 

ασθενών με διάμετρο ανευρύσματος μεγαλύτερη των 55mm (P=0,013 και 0,014, Mann 

Whitney test, αντίστοιχα). Το φύλο βρέθηκε να είναι σημαντικό στην περίπτωση της 

TIMP-1 στην οποία οι άνδρες ασθενείς παρουσίασαν υψηλότερα mRNA επίπεδα 

(ΜΟ±τα: 1,01±0,31) συγκριτικά με τις γυναίκες (0,55±0,41) (P=0,043, Mann Whitney 

test). 

 Καμία συσχέτιση δεν καταγράφηκε μεταξύ του βαθμού αορτικής ανεπάρκειας ή 

της παρουσίας διγλώχινας αορτικής βαλβίδας και των μεταγραφικών επιπέδων κάποιας 

εκ των MMPs και των αναστολέων τους που περιλήφθηκαν στη μελέτη. Επιπλέον οι 

καπνιστικές συνήθειες των ασθενών, τα υπολιπιδαιμικά φάρμακα, που είναι γνωστό ότι 

επηρεάζουν τα επίπεδα των MMPs στα ανευρύσματα της ανιούσης αορτής, ή η 

παρουσία διαταραχών όπως ο σακχαρώδης διαβήτης ή η στεφανιαία νόσος και η 

υπέρταση δε βρέθηκε να συνδέονται και να συσχετίζονται με τα μεταγραφικά επίπεδα 

κάποιας εκ των MMPs και των αναστολέων τους που μελετήθηκαν. 



 

 
Σχήμα 5: Φυσιολογικοποιημένα ως προς την GADPH μεταγραφικά επίπεδα των Α) 

TIMP-1 B) TIMP-2 σε ανευρύσματα της ανιούσης αορτής σε σχέση με τη 
διάμετρο τους. Στατιστικά σημαντικότερα χαμηλότερα μεταγραφικά επίπεδα 
των TIMP-1 και TIMP-2 παρατηρήθηκαν σε δείγματα ιστού ανευρυσμάτων 
ανιούσης αορτής με διάμετρο μεγαλύτερη των 55mm 

 

2.3.4. Προφίλ  mRNA έκφρασης των μεταλλοπρωτεασών 

 Οι MMPs που περιλήφθησαν στην παρούσα μελέτη (εκτός από την MMP-1 που 

δεν εκφράστηκε στους ιστούς των ανευρυσμάτων) δεν παρουσίασαν ανιχνεύσιμα 

μεταγραφικά επίπεδα σε όλα τα δείγματα ανευρυσμάτων ή της ομάδας ελέγχου. Για 

αυτό το λόγο αρχικά αξιολογήσαμε το προφίλ συνέκφρασης σε μεταγραφικό επίπεδο 

των MMPs στους ιστούς των ανευρυσμάτων και σε αυτούς της ομάδας ελέγχου 

βασισμένο στο αν εκφράστηκαν ή όχι σε επίπεδο mRNA για κάθε δείγμα. 

 Η μόνη στατιστικά σημαντική συσχέτιση που ανιχνεύθηκε στην ομάδα ελέγχου 

ήταν ανάμεσα στα μεταγραφικά επίπεδα των MMP-9 και ADAMTS-4 (P=0,009, Pearson) 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 5Α. Στους ανευρυσματικούς ιστούς από την άλλη πλευρά 
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κατεγράφησαν πολλαπλές θετικές συσχετίσεις. Ειδικότερα η κατάσταση έκφρασης( αν 

εκφράστηκαν ή όχι) της MMP-9 συσχετίστηκε θετικά με αυτή των MMP-2, -3, -12, -14 

καθώς και με αυτή της ADAMTS-4 (P<0,001, P=0,010, P=0,042, P=0,009, P<0,001, 

Spearman,αντίστοιχα). Η κατάσταση mRNA έκφρασης της ADAMTS-4 συσχετίσθηκε 

θετικά με αυτή των MMP-2 και της MMP-3 (P<0,001, P=0,042, Spearman, αντίστοιχα), 

ενώ η κατάσταση μεταγραφικής έκφρασης της MMP-2 ήταν οριακά μη στατιστικά 

σημαντικά σχετιζόμενη με αυτή της MMP-14 (P=0,056, Spearman) (Πίνακας 5Β). 

  

Πίνακας 5: Spearman συσχετίσεις που δείχνουν το προφίλ συνέκφρασης των MMPs 

βασισμένη στο καθεστώς έκφρασης τους (έκφραση ή μη) σε A. Ιστούς της ομάδας 
ελέγχου και B. Ιστούς ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής (AAAs). 
 
A. Ομάδα ελέγχου 
  MMP-3 MMP-2 MMP-8 MMP-9 MMP-14 ADAMTS-4 

MMP-3 rho 1.000      

   P        

MMP-2 rho -0.141 1.000     

  P  0.541      

MMP-8 rho -0.175 0.372 1.000    

  P  0.447 0.097     

MMP-9 rho 0.316 0.000 0.277 1.000   

  P  0.163 1.000 0.224     

MMP-14 rho 0.235 0.030 0.037 0.337 1.000  

   P  0.306 0.897 0.872 0.135   

 ADAMTS-4 rho -0.125 0.141 0.252 0.553** 0.362  

  P  0.589 0.541 0.270 0.009 0.106 1.000 

Η MMP-12 δεν εμφάνισε έκφραση mRNA στην ομάδα ελέγχου 
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**Συσχετίσεις θεωρούνται σημαντικές στο επίπεδο του 0.01 (αμφίπλευρα). 
 
B. Ιστοί ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής (AAAs) 

  MMP-3 MMP-2 MMP-8 MMP-9 MMP-12 MMP-14 ADAMTS-4 

MMP-3 rho 1.000       

   P         

MMP-2 rho 0.258      1.000      

  P  0.099            

MMP-8 rho -0.141 -0.198 1.000     

  P  0.372 0.209      

MMP-9 rho 0.392* 0.565** -0.147 1.000    

  P  0.010 0.000 0.354      

MMP-12 rho 0.000 0.059 -0.043 0.315* 1.000   

  P  1.000 0.711 0.787 0.042    

MMP-14 rho 0.121 0.297 -0.017 0.399* 0.088 1.000  

   P  0.445 0.056 0.914 0.009 0.578   

 ADAMTS-4 rho 0.315* 0.688** -0.103 0.655** 0.066 0.109  

  P  0.042 0.000 0.517 0.000 0.676 0.494 1.000 

*Συσχετίσεις θεωρούνται σημαντικές στο επίπεδο του 0,05(αμφίδρομα) 
** Συσχετίσεις θεωρούνται σημαντικές στο επίπεδο του 0.01 (αμφίδρομα). 
 

2.3.5. Ανάλυση της ανά ζεύγη μεταγραφικής συνέκφρασης των MMPs και TIMPs 

 Ένα σημαντικά διαφορετικό μοτίβο mRNA συνέκφρασης παρατηρήθηκε μεταξύ 

των ανευρυσμάτων και της ομάδας ελέγχου. Ειδικότερα μια στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ των mRNA επιπέδων των TIMP-3 και TIMP-4 στην ομάδα 

ελέγχου (P=0,010, Pearson correlation). Τα μεταγραφικά επίπεδα της TIMP-2 βρέθηκε 

να συσχετίζονται θετικά με αυτά της MMP-14 (P=0,049). Τελικά μια στατιστικά σημαντική 



 Από την άλλη πλευρά, το μοτίβο μεταγραφικής συνέκφρασης ήταν σημαντικά 

διαφοροποιημένο στα δείγματα των ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής καθώς  μόνο η 

μεταγραφική συνέκφραση των TIMP-3 και TIMP-4 διατηρήθηκε(P=0,010, Pearson) και 

όλες οι άλλες συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν στην ομάδα ελέγχου καταργούνται και 

άλλες παίρνουν τη θέση τους. Πιο αναλυτικά, τα μεταγραφικά επίπεδα της TIMP-3 

βρέθηκαν να συσχετίζονται θετικά με αυτά της MMP-8 (P=0,032, Pearson) ενώ τα 

mRNA επίπεδα της MMP-2 ήταν θετικά σχετιζόμενα με αυτά της ADAMTS-1 (P<0,001, 

Spearman). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα μεταγραφικά επίπεδα της TIMP-1 

παρουσίασαν συνέκφραση με αυτά της TIMP-2 (P=0,001,Spearman) αλλά 

συσχετίζονταν αρνητικά με αυτά των TIMP-3 και TIMP-4 (P=0,028 και P=0,025, 

Spearman, αντίστοιχα). Επιπλέον, μια σειρά αρνητικών συσχετίσεων σημειώθηκαν 

μεταξύ των TIMP-2 και TIMP-4 και μιας ομάδας MMPs. Αναλυτικά τα μεταγραφικά 

επίπεδα της TIMP-2 ήταν αρνητικά συσχετιζόμενα με αυτά της MMP-8 και της MMP-

12(P=0,001 και P<0,001, Spearman, αντίστοιχα) ενώ τα μεταγραφικά επίπεδα της 

TIMP-4 ήταν αρνητικά συσχετιζόμενα με αυτά της MMP-12 (P=0,004,Pearson) (Πίνακας 

6Β). 

θετική συνέκφραση υπήρξε μεταξύ της των μεταγραφικών επιπέδων της MMP-2 

ADAMTS-1 (P=0,002, Pearson correlation) (Πίνακας 6Α). 
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Πίνακας 6: Πίνακες συσχετίσεων των ανά ζεύγη μεταγραφικών μοτίβων συνέκφρασης των TIMPs and MMPs σε A. Ιστούς της 

ομάδας ελέγχου και B. Ιστούς ανευρυσμάτων της ανιούσας αορτής (AAAs). 

 

A. Δείγματα ομάδας ελέγχου 

  TIMP-1 TIMP-2 TIMP-3 TIMP-4 MMP-2 MMP-8 MMP-9 MMP-14 ADAMTS-1 

TIMP-1 C
C 

1.000         

   P           

TIMP-2 C
C 

-0.278 1.000        

  P  0.504         

TIMP-3 C
C 

-0.357 0.150 1.000       

  P  0.192 0.678        

TIMP-4 C
C 

-0.419 0.224 0.590** 1.000      

  P  0.120 0.534 0.010        

MMP-2 C -0.485 -0.320 0.708 0.538 1.000     
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C 

 P 0.408 0.599 0.115 0.271      

MMP-8 C
C 

0.680 -0.834 0.193 -0.044 -1.000x 1.000    

 P 0.093 0.166 0.679 0.926      

MMP-9 C
C 

0.022 0.543 0.266 0.684 1.000x 0.507 1.000   

 P 0.972 0.635 0.666 0.203  0.662    

MMP-14 C
C 

-0.117 0.879* 0.522 0.009 1.000x -0.434 -0.033 1.000  

   P  0.731 0.049 0.099 0.979  0.390 0.967   

 ADAMTS-1 C
C 

-0.138 -0.362 0.207 -0.006 0.987* 0.585 -0.999x 0.208  

  P  0.686 0.339 0.519 0.985 0.002 0.300  0.621 1.000 

CC: Συντελεστές συσχετίσεως, που αντιστοιχούν σε συσχετίσεις Pearson  
*Συσχετίσεις θεωρούνται σημαντικές στο επίπεδο του 0,05(αμφίδρομα) 
** Συσχετίσεις θεωρούνται σημαντικές στο επίπεδο του 0,01(αμφίδρομα) 
x: Περιορισμένος αριθμός περιπτώσεων 
Δεν υπήρξε μεταγραφική έκφραση της MMP-12 στα δείγματα της ομάδας ελέγχου 
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B. Ιστοί ανευρυσμάτων ανιούσης αορτής (AAAs) 
  TIMP-1 TIMP-2 TIMP-3 TIMP-4 MMP-2 MMP-8 MMP-9 MMP-12 MMP-14 ADAMTS-1 

TIMP-1 C
C 

1.000          

   P            

TIMP-2 C
C 

-0.590a** 1.000         

  P  0.001          

TIMP-3 C
C 

-0.383a* -0.307a 1.000        

  P  0.028 0.119         

TIMP-4 C
C 

0.384a* -0.112a 0.418b* 1.000       

  P  0.025 0.572 0.010         

MMP-2 C
C 

-0.040a -0.017a -0.152a -0.143b 1.000      

 P 0.874 0.948 0.560 0.570       

MMP-8 C
C 

-0.406a -0.867a** 0.595b* 0.298b 0.086a 1.000     

 P 0.191 0.001 0.032 0.322 0.872      
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MMP-9 C
C 

-0.200a 0.200a -0.135b 0.053b 0.000 1.000bx 1.000    

 P 0.580 0.580 0.711 0.884 1.000      

MMP-12 C
C 

-0.200a -1.000a** -0.405b -0.946b* 1.000x 0.119b -1.000bx 1.000   

 P 0.800 0.000 0.426 0.004  0.924     

MMP-14 C
C 

-0.342a -0.053a -0.104a 0.084a 0.071 -0.400a 0.297a 0.200a 1.000  

   P  0.094 0.819 0.615 0.676 0.800 0.286 0.405 0.747   

 ADAMTS-1 C
C 

0.014a 0.033 -0.052a -0.035 0.777** -0.030a 0.055a 0.400a 0.06a  

  P  0.943 0.875 0.786 0.851 0.000 0.934 0.881 0.600 0.977 1.000 

CC: Συντελεστής συσχετίσεως, όπου a: Τιμές R της συσχετίσεως Spearman, b: Τιμές συσχετίσεως Pearson 
* Συσχετίσεις θεωρούνται σημαντικές στο επίπεδο του 0,05 (αμφίδρομα) 
** Συσχετίσεις θεωρούνται σημαντικές στο επίπεδο του 0,01 (αμφίδρομα) 
x: Περιορισμένος αριθμός περιπτώσεων 
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Πίνακας 7. Ιστοχημικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων ανευρυσμάτων ανιούσης αορτής 

Αριθμός 
Δείγματος 

Ύπαρξη 
φλεγμονής 

Αιμορραγικά 
στοιχεία 

Εναποθέσεις 
αλάτων 

ασβεστίου 

Εξοίδηση Διάσπαση 
ελαστίνης 

Ίνωση Εναπόθεση ή 
εξάλειψη 

κολλαγόνου 

Απώλεια λείων μυικών 
κυττάρων 

1 √ - - √ - - √ √ 

2 √ - √ - - √ - √ 

3 - - √ - - - - √ 

4 √ - - √ - - - - 

5 - - - √ - - - - 

6 - - - √ - - - - 

7 √ - - √ - - - - 

8 √ - - √ - - - - 

9 √ - - √ - - - - 

10 √ - - √ - - - - 

11 
√ 

γιγαντοκύτταρα - - - √ √ - √ 

12 - - - √ - - - - 

13 - - - √ - √ - - 

14 - - - √ - - - - 

15 - - - √ - √ - - 

16 √ - - √ - - - - 
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17 - - - √ - - - - 

18 - - - √ - √ - - 

19 - - - √ - - - - 

20 - - - √ - √ - √ 

21 
√ 

γιγαντοκύτταρα 
- - √ √ √ - - 

22 - - 
√ 

οστεοποίηση 
- √ √ - - 

23 √ - - - - √ - - 

24 - - - √ - - - √ 

25 √ - - √ - - - - 

26 √ - - √ - √ - √ 

27 - - - √ - √ - - 

28 - - - √ - √ - √ 

 



2.3.6. Ιστολογικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων ανευρυσμάτων 

ανιούσης αορτής 

Από τα αποτελέσματα του ιστολογικού χαρακτηρισμού των δειγμάτων 

ανευρυσμάτων ανιούσας αορτής (Πίνακας 7, Εικόνες 5-8), χαρακτηριστική 

είναι η απώλεια λείων μυικών ινών στα ανευρύσματα που φθάνει το 2,8% και 

το μικρό ποσοστό της διάσπασης ελαστίνης, μόλις 10,7%. Το τελευταίο 

μπορεί να σχετίζεται με το πολύ μικρό ποσοστό έκφρασης της MMP-12 που 

από τις ελαστάσες απαντάται πιο συχνά στα ανευρύσματα. Στα δείγματα των 

ανευρυσμάτων μας η MMP-12 εκφράστηκε μόνο σε ποσοστό μόνο 15%. 

Παράλληλα, παρατηρείται χαμηλή εναπόθεση αλάτων ασβεστίου (3/28 

ανυερύσματα), χαρακτηριστική διαδικασία της αθηροσκλήρωσης, γεγονός 

που συμφωνεί και με την ήπια ομοκυστεϊναιμία των ασθενών μας. 

 

Εικόνα 5: Απεικόνιση στο οπτικό μικροσκόπιο δειγμάτων ανιούσης αορτής 
μετά από χρώση με εωσίνη-αιματοξυλίνη: εξοίδηση μυϊκών ινών, 
ίνωση έσω ( χ40) 
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Εικόνα 6: Απεικόνιση στο οπτικό μικροσκόπιο δειγμάτων ανιούσης αορτής 
μετά από χρώση με εωσίνη-αιματοξυλίνη: Εναπόθεση αλάτων ασβεστίου, 
ίνωση (χ100) 

 

Εικόνα 7: Απεικόνιση στο οπτικό μικροσκόπιο δειγμάτων ανιούσης αορτής 
μετά από χρώση με εωσίνη-αιματοξυλίνη: Διάσπαση ελαστικού, 
παρουσία γιγαντοκυττάρων. 

72 

 



 

Εικόνα 8: Απεικόνιση στο οπτικό μικροσκόπιο δειγμάτων ανιούσης αορτής 
μετά από χρώση με εωσίνη-αιματοξυλίνη:  Ίνωση, οστεοποίηση. 

 

2.3.7. Επίδραση ομοκυστεΐνης στα επίπεδα μεταλλοπρωτεασών 

Η πλειονότητα των ασθενών της ομάδας της ομοκυστεΐνης (57,2%) 

είχαν διάμετρο του ανευρύσματος μεγαλύτερη των 50mm. Μόνο 43% αυτών 

παρουσίασαν ανώμαλα επίπεδα ομοκυστεΐνης (Hcy) περιφερικού 

αίματος(15.0μmol/L<Hcy<35.9μmol/L). Τα επίπεδα πρωτεΐνης της 

κυκλοφορούσης MMP-3 (6.44±4.20ng/mL) και αυτά της MMP-9 

(134±11.4ng/mL) βρέθηκαν ανεβασμένα σε σύγκριση με τιμές αναφοράς 

υγιών εθελοντών που έχουν συλλεχθεί στο ίδρυμα μας (1.96±0.87ng/mL, 

p<0.001, και 79.5±26.0ng/mL, p=0.017, αντίστοιχα). Τα επίπεδα πρωτεΐνης 

της MMP-9 στους ανευρυσματικούς ιστούς βρέθηκαν να είναι 40.02±0.06 
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ng/mg διαλυτής πρωτεΐνης ενώ τα επίπεδα της MMP-3 στους 

ανευρυσματικούς ιστούς ήταν 10 φορές χαμηλότερα και με πολύ υψηλότερη 

Ολική συγκέντρωση ΜΜΡ-3
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Ολική συγκέντρωση ΜΜΡ-9
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Σχήμα 5: Μέσα επίπεδα ολικής πρωτεΐνης των MMP-3 και MMP-9 στην 
περιφερική κυκλοφορία και σε δείγματα ιστών των ανευρυσμάτων 
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τυπική απόκλιση (4.02±1.03 ng/mg). Η στατιστική ανάλυση γραμμικής 

παλινδρόμησης αποκάλυψε μια ισχυρή συσχέτιση των πρωτεϊνικών επιπέδων 

της MMP-3 και της MMP-9 στους ανευρυσματικούς ιστούς(r=0.748, p<0.001). 

Τα πρωτεϊνικά επίπεδα της MMP-3 και της MMP-9 στους ανευρυσματικούς 

ιστούς και τα επίπεδα πρωτεΐνης της κυκλοφορούσας MMP-9  στο περιφερικό 
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αίμα παρουσίασαν θετική συσχέτιση με την κυκλοφορούσα ομοκυστεΐνη στο 

περιφερικό αίμα (r=0.461, p=0.014, r=0.526,p=0.024 και r=0.773, 

p=0.011,αντίστοιχα). 

 Η διάμετρος του ανευρύσματος δε συσχετίσθηκε ούτε με τα επίπεδα 

της κυκλοφορούσης ομοκυστεΐνης ούτε με τα πρωτεϊνικά επίπεδα των MMP-3 

και MMP-9 στους ανευρυσματικούς ιστούς ή στο περιφερικό αίμα των 

ασθενών αν και τα μετρηθέντα επίπεδα και των τριών δεικτών όπου και αν 

μετρήθηκαν  βρέθηκαν στατιστικά μη σημαντικά αυξημένα σε ανευρύσματα με 

διάμετρο άνω των 55mm. Στην ομάδα ανευρυσμάτων της ομοκυστεΐνης δεν 

παρατηρήθηκε μεταγραφική έκφραση σε επίπεδο ιστού για την MMP-3 ενώ η 

MMP-9 παρουσίασε περιορισμένη mRNA έκφραση στην ομάδα αυτή των 

ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής (6 ανευρυσματικοί ιστοί,  ποσοστό 

έκφρασης 21%). 
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22..44..    ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  

Η αποδόμηση του κολλαγόνου και των ελαστικών ινών του αορτικού 

τοιχώματος θεωρείται πως είναι η υπεύθυνη βιοχημική διαδικασία που οδηγεί 

στο σχηματισμό και τη ρήξη των ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής14, 78. 

Αυτή η θεωρία υποστηρίχθηκε κυρίως από το γεγονός ότι ορισμένα ένζυμα, 

με καταστροφική δράση για τις πρωτεΐνες της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας 

και κυρίως μέλη της οικογένειας των MMPs εντοπίστηκαν στο τοίχωμα των 

ανευρυσματικών αρτηριών79-81. Επιπλέον η ισορροπία μεταξύ των MMPs, 

ιδιαίτερα μεταξύ της MMP-2 και της MMP-9 και των φυσικών αναστολέων 

τους, έχει δειχτεί ότι παίζει τον καθοριστικό ρόλο στην παθογένεση των 

ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής μέσω του καθορισμού του βαθμού 

αναδιαμόρφωσης της εξωκυττάριας θεμελίου ουσίας82-86. Μελέτες σε ζωικά 

μοντέλα έχουν επιπλέον υποστηρίξει το ρόλο των MMPs στη δημιουργία των 

αορτικών ανευρυσμάτων87, 88.  

Τα πρωτεϊνικά επίπεδα των MMPs έχουν βρεθεί αυξημένα στους 

ιστούς ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής σε διάφορες μελέτες. Ιδιαίτερη 

σημασία έχει δοθεί στα αυξημένα επίπεδα των MMP-2,-3,-934-36. Η ύπαρξη 

αυξημένων πρωτεϊνικών επιπέδων της MMP-8 έχει αναφερθεί μόνο σε 

ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής29. Από την άλλη πλευρά μόνο λίγες 

μελέτες έχουν αξιολογήσει την έκφραση σε μεταγραφικό επίπεδο των MMPs 

στα ανευρύσματα της ανιούσης αορτής33, 89. 

 Η ρύθμιση όμως της δραστηριότητας των MMPs είναι πολύπλοκη. Οι 

MMPs της εξωκυττάριας θεμελίου ουσίας συνθέτονται από μια ποικιλία 

κυτταρικών τύπων, εκκρίνονται ως προένζυμα και μπορούν να 

ενεργοποιηθούν από μια σειρά πρωτεασών συμπεριλαμβανομένων σε αυτές 
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άλλες MMPs90, 91. Επιπλέον η δραστηριότητα των MMPs μπορεί να 

περιοριστεί από τους φυσικούς αναστολείς τους (TIMPs). Κατά αυτόν τον 

τρόπο είναι πιο πιθανό ένα συγκεκριμένο προφίλ έκφρασης των 

μεταλλοπρωτεασών και των αναστολέων τους παρά η ενεργοποίηση ή 

καταστολή του ποσοστού μεταγραφής ενός συγκεκριμένου γονιδίου 

δημιουργεί το βιοχημικό μικροπεριβάλλον που οδηγεί στην αποδόμηση της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας του αορτικού τοιχώματος. Για την αποκάλυψη 

αυτού του ξεχωριστού προφίλ έκφρασης πρέπει να μελετηθεί ταυτόχρονα 

ένας μεγάλος αριθμός MMPs και των αναστολέων τους σε δείγματα αορτικού 

ιστού. 

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η έκφραση σε επίπεδο mRNA και το 

προφίλ συνέκφρασης μιας μεγάλης κλίμακας MMPs και σχετιζόμενων μορίων 

μελετήθηκαν σε δείγματα ανευρυσματικού αορτικού ιστού. Μια ενδιαφέρουσα 

αρχική παρατήρηση ήταν η έλλειψη έκφρασης της MMP-1 τόσο στα δείγματα 

ιστού των ασθενών με ανεύρυσμα όσο και των controls. Σε συμφωνία με τα 

ευρήματα μας, προηγούμενες μελέτες έχουν αναφέρει χαμηλά επίπεδα 

έκφρασης της MMP-1 στην αορτή, φανερώνοντας μια μάλλον μικρή 

σημαντικότητα της MMP-1 στη διαδικασία της αποδόμησης της αγγειακής 

εξωκυττάριας θεμελίου ουσίας80. Επιπλέον παρατηρήσαμε ότι οι MMPs που 

περιλήφθησαν στην παρούσα μελέτη δεν παρουσίασαν ανιχνεύσιμα 

μεταγραφικά επίπεδα σε όλα τα ανευρύσματα ή τα controls. Αυτό μπορεί σε 

κάποιο βαθμό να οφείλεται στη σχετική ετερογένεια του δείγματος, τη σύνθετη 

παθοφυσιολογία της ασθένειας, στα διαφορετικά στάδια της ασθένειας, που 

δεν απεικονίζονται απαραίτητα στο μέγεθος του ανευρύσματος.  Παρόλα αυτά 

ακόμα και σε αυτό το ετερογενές προφίλ μεταγραφικής έκφρασης, είναι 
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φανερό ότι όταν το μεταβολικό μονοπάτι των MMPs είναι ενεργοποιημένο 

περισσότερα από ένα μόρια εκφράζονται. Αυτή η έκφραση αντικατοπτρίζεται 

από τις πολλαπλές συσχετίσεις συνέκφρασης που βρέθηκαν στους 

ανευρυσματικούς ιστούς. Η πολλαπλή ύπαρξη συσχετίσεων συνέκφρασης και 

μια μοναδική ανά ζεύγος συνέκφραση γονιδίων που παρατηρείται μόνο σε 

ιστούς ανευρυσμάτων και όχι σε ιστούς της ομάδας ελέγχου μπορεί να 

υποδηλώνει ότι ένα ξεχωριστό προφίλ έκφρασης των MMPs/TIMPs παρά η 

υπερέκφραση ή υποέκφραση ενός συγκεκριμένου μορίου εμπλέκεται στο 

βιοχημικό μικροπεριβάλλον που οδηγεί στην αποδόμηση της αορτικής 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι η μόνη 

σημαντική μεταγραφική συνέκφραση που παρατηρήθηκε στους ιστούς της 

ομάδας ελέγχου ήταν αυτή μεταξύ της MMP-9 και της ADAMTS-4. 

 Επιπλέον κατορθώσαμε να αναγνωρίσουμε ένα διακριτό προφίλ 

έκφρασης των MMPs και των αναστολέων τους στα ανευρύσματα της 

ανιούσης αορτής. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του αποκαλυφθέντος  

προφίλ έκφρασης ήταν ότι στον ιστό των ανευρυσμάτων της ανιούσης 

αορτής, η ενεργοποίηση των MMPs συνοδευόταν από την καταστολή του 

ποσοστού μεταγραφής των αναστολέων τους TIMPs (ιδιαίτερα των TIMP-1 

και TIMP-2). Η τελευταία παρατήρηση υποστηρίζει την άποψη ότι η κύρια 

μεταβολή στη βιοχημική αλυσίδα που οδηγεί στην αποδόμηση της 

εξωκυττάριου θεμελίου ουσίας είναι η καταστολή του ποσοστού μεταγραφής 

των αναστολέων TIMP-1 και TIMP-2. Αυτή η υπόθεση ενισχύεται επιπλέον 

από την παρατήρηση ότι οι TIMP-1 και TIMP-2 είχαν χαμηλότερη έκφραση 

στα μεγαλύτερα ανευρύσματα (άνω των 55mm). Σε αντίθεση, ο TIMP-3 είχε 

υπερεκφραστεί στα ανευρύσματα της ανιούσης αορτής πιθανότατα σε μια 
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προσπάθεια αντίδρασης- εξισορρόπησης απέναντι στην αυξημένη 

δραστηριότητα των MMPs (θετική παλίνδρομη ρύθμιση). Η τελευταία 

παρατήρηση επαληθεύθηκε από τον έλεγχο των επιπέδων πρωτεΐνης του 

TIMP-3. Πραγματικά μια σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ των 

επιπέδων mRNA και πρωτεΐνης του TIMP-3 στους αορτικούς 

ανευρυσματικούς ιστούς. Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης το γεγονός ότι η 

υπερέκφραση του TIMP-3 στον ιστό των ανευρυσμάτων ήταν η μόνη 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του μοριακού προφίλ έκφρασης ενός 

ατόμου και των ανευρυσμάτων. Οι TIMP-3 και TIMP-4 και το προφίλ 

συνέκφρασης των MMPs στα ανευρύσματα της ανιούσης αορτής ήταν 

παρόμοια με αυτά που παρατηρήθηκαν στους ιστούς της ομάδας ελέγχου. 

Αυτή η παρατήρηση είναι σύμφωνη με προηγούμενα αποτελέσματα από 

ζωικά μοντέλα σε τρωκτικά που παρουσίασαν τη συνεργική δράση των MMP-

2 και MMP-9 στη διαδικασία στης αορτικής διάτασης87. 

Τελικά δεν αποκαλύφθηκε στατιστικά σημαντική ενεργοποίηση ή 

καταστολή του ποσοστού μεταγραφής μιας συγκεκριμένης 

μεταλλοπρωτεάσης στους ανευρυσματικούς ιστούς. Πρέπει να επισημανθεί 

ότι ο αναστολέας μεταλλοπρωτεασών TIMP-3 ήταν στατιστικά σημαντικά 

υπερεκφρασμένος στους διατεταμένους αορτικούς ιστούς συγκριτικά με τους 

μη διατεταμένους αορτικούς ιστούς πιθανόν σε μια προσπάθεια να 

εξισορροπήσει τη δραστηριότητα των MMPs. Η ενεργοποίηση του 

συστήματος των MMPs όταν παρατηρήθηκε, κάτι πιο συνηθισμένο στους 

ανευρυσματικούς ιστούς, χαρακτηριζόταν από την υπερέκφραση 

περισσότερων της μιας MMPs και από την καταστολή του ποσοστού 

μεταγραφής των αναστολέων TIMP-1 και TIMP-2. Η τελευταία παρατήρηση 
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αποτελεί το κύριο ρυθμιστικό σημείο που οδηγεί στην αποδόμηση της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και εν συνεχεία στο σχηματισμό των 

ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής. 

Στην παρούσα μελέτη την πρώτη που διερεύνησε τόσο μεγάλο εύρος 

MMPs, TIMPs και ADAMTS ομοιόμορφη έκφραση mRNA βρέθηκε να υπάρχει 

μεταξύ των δειγμάτων ανευρυσματικών ιστών και των δειγμάτων της ομάδας 

ελέγχου, γεγονός που βρίσκεται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες σε 

ανευρύσματα κοιλιακής αορτής και ρήξεις αυτών92. Από την άλλη πλευρά οι 

Taketani et al αναφέρουν αυξημένη mRNA έκφραση των MMP-2 και MMP-9 

σε δείγματα ιστών ανευρυσμάτων της ανιούσης θωρακικής αορτής ληφθέντα 

στο σημείο του ανευρύσματος σε σύγκριση με δείγματα φυσιολογικών 

αορτικών ιστών ληφθέντων από σημεία της ανιούσης αορτής πλησίον του 

ανευρύσματος αλλά χωρίς κάποια ένδειξη ανευρυσματικών μεταβολών σε 

αυτά που χρησίμευσαν ως ομάδα ελέγχου33. Η παρατήρηση μας αυτή οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι τα αυξημένα επίπεδα των MMPs σε επίπεδο πρωτεΐνης 

που έχουν βρεθεί σε ανευρύσματα της ανιούσης αορτής πιθανόν να είναι 

αποτέλεσμα μετα-μεταγραφικών τροποποιήσεων89, 93. Μια άλλη πιθανή 

εξήγηση αποτελεί ο κιρκάδιος ρυθμός σύνθεσης των MMPs, με μη 

ενεργοποιημένα προένζυμα να κρατούνται αποθηκευμένα, υποδηλώνοντας 

μια χρονική ανομοιογένεια μεταξύ της σύνθεσης και ενεργοποίησης των 

MMPs93. Πράγματι ζωικά πειραματικά μοντέλα έχουν δείξει ότι υπάρχει μια 

χρονική ετερογένεια της μεταγραφικής έκφρασης των MMPs στο μηχανισμό 

της δημιουργίας των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής94.  

Η εισβολή των μακροφάγων στο αορτικό τοίχωμα αποτελεί ένα από τα 

κύρια χαρακτηριστικά του μηχανισμού δημιουργίας των ανευρυσμάτων95. Τα 
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ώριμα μακροφάγα παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα MMPs, ειδικά της 

MMP-9, και μειωμένα επίπεδα mRNA96. Η αφθονία των μακροφάγων στο 

αορτικό τοίχωμα μπορεί επομένως να εξηγήσει την προηγουμένως 

αναφερθείσα δυσαρμονία ανάμεσα  στα πρωτεϊνικά και τα επίπεδα mRNA 

των MMPs στο αορτικό τοίχωμα των ανευρυσμάτων93.  

Η αποδειχθείσα περίσσεια των MMPs στο τοίχωμα των αορτικών 

ανευρυσμάτων μπορεί να ελεγχθεί από τους φυσικούς αναστολείς τους 

(TIMPs). Στη μελέτη μας παρατηρήσαμε μια στατιστικά σημαντική αύξηση των 

mRNA επιπέδων της TIMP-3 στο τοίχωμα των ανευρυσμάτων όπως και μια 

αύξηση αυτών της TIMP-2 αλλά με την παρουσία υψηλής διακύμανσης που 

δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων . Η μεγάλη διακύμανση 

των mRNA επιπέδων της TIMP-2 μπορεί να αποδοθεί στο διπλό της ρόλο με 

τα χαμηλά επίπεδα της TIMP-2 να επάγουν και τα υψηλά να καταστέλλουν τη 

δραστηριότητα της MMP-297, 98, με ομάδες ανευρυσμάτων των δειγμάτων μας 

να βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο προόδου της αορτικής διάτασης. 

Αυξημένα mRNA επίπεδα της TIMP-2 έχουν βρεθεί σε αθηροσκληρυντικά 

ανευρύσματα της ανιούσας θωρακικής και κοιλιακής αορτής89, 99. Στην 

παρούσα μελέτη η TIMP-3 ήταν στατιστικά υπερεκφρασμένη στα 

ανευρύσματα της ανιούσης αορτής. Τελευταία ευρήματα υποδεικνύουν ότι η 

TIMP-3 είναι ένας αρνητικός ρυθμιστής της βιοενεργότητας και του 

μονοπατιού μεταγωγής των σημάτων του παράγοντα νέκρωσης όγκων 

TNF100. O TNF-a διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη φλεγμονή του αορτικού 

τοιχώματος στα ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής και η αναστολή της 

δράσης του οδηγεί στην αναστολή του σχηματισμού τους101. Τα αυξημένα 

επίπεδα mRNA της TIMP-3 στα ανευρύσματα της ανιούσης αορτής 
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πιθανότατα αντιμετωπίζουν την υπερέκφραση του TNF-a σε μια προσπάθεια 

καταστολής της βιοχημική οδού μεταγωγής σήματος του TNF-a. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διακριτή σχέση ανάμεσα στο μέγεθος του 

ανευρύσματος και την mRNA έκφραση των TIMPs στα ανευρύσματα της 

ανιούσης αορτής. Οι McMilan et al αρχικά παρουσίασαν τη σημασία του 

μεγέθους των ανευρυσμάτων στην mRNA έκφραση των MMPs στα 

ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής39. Η παρατήρηση ότι οι TIMP-1 και TIMP-2 

εμφάνισαν χαμηλότερη έκφραση στα ανευρύσματα μεγαλύτερης διαμέτρου 

(άνω των 55mm) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στα μικρότερης διαμέτρου 

ανευρύσματα η αορτική διάταση είναι μια ενεργός διεργασία  που πιθανόν 

βασίζεται στην ανισορροπία του λόγου MMPs/TIMPs ενώ τα μεγαλύτερης 

διαμέτρου ανευρύσματα στηρίζονται κυρίως σε μηχανικές δυνάμεις για τη 

διάταση τους39. 

Οι άντρες, αναφέρεται σε μελέτες κοινότητας, ότι παρουσιάζουν 

υψηλότερα ολικά επίπεδα πλάσματος TIMP-1102. Σε συμφωνία με τα 

προηγούμενα, δείξαμε ότι οι άντρες με ανεύρυσμα της ανιούσης αορτής 

εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα mRNA της TIMP-1 από τις γυναίκες. Παρόλα 

αυτά, τα υψηλότερα επίπεδα της TIMP-1 στους άνδρες δε μπορούν να 

συνδεθούν με την αναφερθείσα σε επιδημιολογικές μελέτες υψηλότερη 

επίπτωση των αορτικών ανευρυσμάτων σε αυτούς αν και πειραματικά 

ευρήματα δείχνουν αυξημένη έκφραση του γονιδίου της TIMP-1 σε ανδρικά 

αορτικά λεία μυϊκά κύτταρα αρουραίων103. 

Στη μελέτη των Iconomidis et al  σε ασθενείς με σύνδρομο Marfan, οι 

ασθενείς αυτοί συγκρίθηκαν με ασθενείς με ανεύρυσμα ανιούσης αορτής 

χωρίς σημεία συνδρόμου Marfan και μια ομάδα ελέγχου με φυσιολογική 
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αορτή. Σε αντίθεση με την υπάρχουσα αντίληψη οι ασθενείς με ανεύρυσμα 

ανιούσης αορτής χωρίς σημεία Marfan είχαν μικρότερη έκφραση MMP-9 σε 

σχέση με τα φυσιολογικά control. Στους ασθενείς χωρίς σημεία Marfan ήταν η 

χαμηλή έκφραση των TIMPs που κινητοποιούσε την πρωτεόλυση79. Τα 

ευρήματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με τα ευρήματα της παρούσης 

διατριβής όσον αφορά τη   μη ύπαρξη διαφορών στα επίπεδα μεταγραφικής 

έκφρασης των MMPs αλλά στην ύπαρξη διαφορών έκφρασης των TIMPs.  

Επιπλέον μελέτες χρειάζονται για τη διαπίστωση αν η πρωτεϊνική αλλά 

και η μεταγραφική έκφραση των MMPs και των αναστολέων τους συνδέονται 

στενά όχι μόνο με την ύπαρξη των ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής αλλά 

και με τα διαφορά στάδια της εξέλιξης τους αντικατοπτρίζοντας έτσι την 

πρόοδο της αποδόμησης της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, πιθανές 

συνδέσεις με τη φλεγμονή ή ακόμη και διαφοροποιώντας την παθολογία των 

ανευρυσμάτων. 

Στην υπομελέτη με θέμα το ρόλο της ομοκυστε�νης στην 

ενεργοποίηση των MMPs στα ανευρύσματα της ανιούσης αορτής βρήκαμε ότι 

τα πρωτεϊνικά επίπεδα ορού των MMP-3 και MMP-9 είναι ανεβασμένα σε 

ασθενείς χειρουργηθέντες λόγω ανευρύσματος της ανιούσης αορτής και ότι η 

MMP-9 κυριαρχεί έναντι της MMP-3 σε εκχύλισμα ιστών, όπως προηγούμενα 

έχει περιγραφεί14, όπως και στην m-RNA έκφραση. Τρεις ομάδες 

μακρομορίων φυσικά συνδέονται για το σχηματισμό της φυσιολογικής 

εξωκυττάριας θεμελίου ουσίας: ινώδεις δομικές πρωτεΐνες όπως το κολλαγόνο 

και η ελαστίνη, προσκολλητικές γλυκοπρωτεΐνες περιλαμβανόμενης της 

φιμπρονεκτίνης και της λαμινίνης και τρίτον πρωτεογλυκάνες και υαλουρονικό 
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οξύ14. Οι πρωτεάσες της οικογένειας των MMPs εμπλέκονται στην 

αποδόμηση της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, συμβάλλοντας έτσι στη 

παθογένεια των ανευρυσμάτων. Η μεταλλοπρωτεάση MMP-9 είναι μια 

ζελατινάση που δρα στην ελαστίνη και στον τύπο IV του κολλαγόνου. Η MMP-

3 είναι μια στρομελυσίνη με συγκεκριμένη πρωτεολυτική δράση 

κατευθυνόμενη εναντίον πρωτεογλυκανών, φιμπρονεκτίνης και λαμινίνης. Το 

γεγονός ότι η mRNA έκφραση είναι πολύ κατώτερη από τα δεδομένα από τη 

μέτρηση των πρωτεϊνών μπορεί να αποδοθεί μεταξύ άλλων και σε μετα-

μεταγραφικές τροποποιήσεις ή σε διαφορετικές in vivo ημιπεριόδους ζωής 

των πρωτεϊνικών μακρομορίων, κανένα εκ των ανωτέρω δυνάμενο να 

αποκλείσει το άλλο104. 

Τα επίπεδα ορού της MMP-3 στους ασθενείς με ανεύρυσμα της 

ανιούσης αορτής που μελετήθηκαν είναι συγκρίσιμα με αυτά που 

περιέγραψαν οι Barutcu et al.  για ασθενείς με αορτική διάταση και ιδιοπαθή 

υπέρταση105, ενώ τα επίπεδα της MMP-3 που μετρήθηκαν στους 

ανευρυσματικούς ιστούς ήταν πολύ χαμηλότερα από αυτά που έχουν 

περιγραφεί για τα κοιλιακά αορτικά ανευρύσματα106. Ο ρόλος της 

πρωτεολυτικής δράσης της MMP-3 στο σχηματισμό των ανευρυσμάτων της 

ανιούσης αορτής που αποκαλύφθηκε στη μελέτη μας αλλά και στο 

παρελθόν107, 108 χρειάζεται επιπλέον έρευνα για την πλήρη αποσαφήνιση του. 

Οι ασθενείς με ανεύρυσμα της ανιούσης αορτής που μελετήθηκαν 

παρουσίαζαν μόνο σε ποσοστό 43% ήπια υπερομοκυστεΐναιμία, 

συγκρινόμενοι με το 60% των ασθενών με ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής 

όπως έχει αναφερθεί σε παλαιότερες μελέτες71. Τα επίπεδα της 

κυκλοφορούσης ομοκυστεΐνης, αν και ελάχιστα αυξημένα, συσχετίσθηκαν 
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στους ασθενείς μας τόσο με τη δραστηριότητα της MMP-3 όσο και με αυτή της 

MMP-9  σε επίπεδο ιστού. 

Μελέτες σε ζωικά μοντέλα έχουν δείξει ότι η υπερομοκυστεΐναιμία 

μπορεί να επιφέρει σημαντική αναδιαμόρφωση της εξωκυττάριας θεμέλιας 

ουσίας στο αρτηριακό τοίχωμα με την επαγωγή της ελαστόλυσης μέσω της 

ενεργοποίησης των MMPs109. Η ομοκυστε�νη μπορεί να παρεμβληθεί με 

ενδο- ή διαμοριακούς διασουλφιδικούς δεσμούς δια της ανταλλαγής 

δισουλφιδίων ή με τη σύνδεση της σε ελεύθερες σουλφιδριλικές ομάδες και 

έτσι να επηρεάσει πρωτεάσες με μεγάλη χημική συγγένεια προς υπολείμματα 

εστέρων του θειικού οξέος όπως η MMP-3110. Τα αγγειακά ενδοθηλιακά 

κύτταρα μπορούν να συμμετάσχουν στην υπενδοθηλιακή αποδόμηση των 

αρτηριακών ελαστικών δομών που παρατηρείται στην υπερομοκυστεΐναιμία, 

αλλά αυτό συμβαίνει σε καθαρά παθολογικά επίπεδα της ομοκυστεΐνης (100 

έως 250μmol/L)111.  

Οι ασθενείς με υπερομοκυστεΐναιμία και ανεύρυσμα της κοιλιακής 

αορτής έχουν μεγαλύτερες ταχύτητες διάτασης της αορτής και η ταχεία 

αορτική διάταση που παρατηρείται οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο αορτικής 

ρήξης71. Στους ασθενείς με ανεύρυσμα της ανιούσης αορτής που μελετήθηκαν 

η διάμετρος του ανευρύσματος δε συσχετίσθηκε ούτε με τα επίπεδα της 

κυκλοφορούσης ομοκυστε�νης ούτε με αυτά της MMP-3 και της MMP-9, 

πιθανότατα λόγω του γεγονότος ότι τα μεγάλα ανευρύσματα, που 

αποτελούσαν την πλειονότητα στο δείγμα των ασθενών μας, εξαρτώνται 

κυρίως από μηχανικές δυνάμεις για την έκπτυξη  και διάταση τους39. 

Τελικά τα αποτελέσματα μας υποδεικνύουν ότι η ομοκυστεΐνη, ακόμη 

και σε ασθενείς με ήπια υπερομοκυστεΐναιμία, μπορεί να παίξει ρόλο στην 
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παθοφυσιολογία των ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής μέσω της ρύθμισης 

της ενεργότητας των MMP-3 και MMP-9. Επιπλέον μελέτες χρειάζονται για να 

αναγνωριστούν πιθανές αλληλεπιδράσεις της ομοκυστεΐνης με τη διάμετρο 

του ανευρύσματος και το ρυθμό διάτασης του που οδηγεί σε αυξημένη 

πιθανότητα ρήξης. 
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22..55..  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

2.5.1. Περιορισμοί της μελέτης 

Στους περιορισμούς της μελέτης ανήκει  η καταλληλότητα των 

δειγμάτων της ομάδας ελέγχου. Η στεφανιαία νόσος εμπλέκει πολλά κοινά 

βιοχημικά μονοπάτια και διάφορους κοινούς προδιαθεσικούς παράγοντες, 

όπως η υπέρταση, με την ανάπτυξη των ανευρυσμάτων της ανιούσης αορτής. 

Έτσι οι ιστοί της ομάδας ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν δε μπορούν να 

θεωρηθούν φυσιολογικοί ιστοί αν και έχουν χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό 

στη διεθνή βιβλιογραφία112, 113. Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι αν και το 

μέγεθος του δείγματος της μελέτης είναι από τα μεγαλύτερα στη βιβλιογραφία,  

είναι παρόλα αυτά ανεπαρκές για την εύρεση αρνητικών σχέσεων. Επομένως 

είναι πιθανό ότι υπάρχουν και άλλες σχέσεις που δεν έχουν εντοπιστεί. 

Τα επίπεδα ομοκυστεΐνης στο περιφερικό αίμα μετρήθηκαν προ της 

χειρουργικής αντιμετώπισης των ανευρυσμάτων. Επομένως όπως έχει ήδη 

αναφερθεί μπορεί ένα μέρος της αύξησης της ομοκυστεΐνης να είναι 

αποτέλεσμα της ίδιας της αγγειακής βλάβης που μέσω αύξησης των 

αντιδράσεων μεθυλιώσεως οδηγεί σε αύξηση τελικά των επιπέδων 

ομοκυστεΐνης. Ακόμη παρά το γεγονός ότι από την ιστολογική εξέταση στους 

ανευρυσματικούς ιστούς δεν κατεγράφησαν στοιχεία εκτεταμένης 

αθηροσκλήρωσης δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την επίδραση της 

αθηροσκλήρωσης στη δημιουργία των ανευρυσμάτων της μελέτης μας, 

γεγονός που περιπλέκει τη διερεύνηση της σχέσης ομοκυστεΐνης MMPs και 

ανευρυσμάτων.  Η ομοκυστεΐνη ίσως σχετίζεται με τα ανευρύσματα μέσω της 

πρόκλησης φλεγμονώδους κατάστασης.  
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2.5.2. Συμπέρασμα 

Στην παρούσα διατριβή καταδείχθηκε ότι στα ανευρύσματα της 

ανιούσης αορτής σε μεταγραφικό επίπεδο δεν καταγράφεται κάποια 

ενεργοποίηση ή καταστολή του ποσοστού μεταγραφής του γονιδίου κάποιας 

μεταλλοπρωτεάσης, αλλά υπάρχει ένα διακριτό προφίλ συνεκφράσεως που 

όταν το σύστημα των MMPs είναι ενεργοποιημένο τότε παρατηρείται 

υπερέκφραση περισσότερων της μίας MMPs και υποέκφραση των TIMP-1 και 

TIMP-2. Δείχθηκε ακόμη ότι η ομοκυστεΐνη χρήζει μεγαλύτερης μελέτης για το 

ρόλο της στην επαγωγή της δράσης των MMPs στα ανευρύσματα της 

ανιούσης αορτής. 

 

2.5.3. Προτάσεις για το μέλλον 

Στο πεδίο της έρευνας των ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής 

παρατηρείται μια στροφή στη μελέτη δεικτών που θα μπορούσαν να 

αναγνωρίσουν υποψηφίους για ανάπτυξη ανευρυσμάτων ή ρήξη αυτών με 

βάση πληροφορίες από το περιφερικό αίμα. Οι Elefteriadis et al από το 

πανεπιστήμιο Yale ανακάλυψαν μια υπογραφή 41 γονιδίων στα μονοκύτταρα 

του περιφερικού αίματος που διέκριναν τους ασθενείς με ανεύρυσμα της 

θωρακικής αορτής από την ομάδα ελέγχου114. Το γεγονός αυτό έρχεται σε 

συμφωνία με την τρέχουσα άποψη ότι τα ανευρύσματα της θωρακικής αορτής 

κληρονομούνται με κάποιο τρόπο στο ένα πέμπτο των ασθενών115. Θα 

παρουσίαζε ενδιαφέρον συνεπώς το ξεχωριστό προφίλ μεταγραφικής 

έκφρασης που καταγράψαμε στους ιστούς των ανευρυσμάτων να το 

διερευνήσουμε και στα κύτταρα περιφερικού αίματος που έχουμε συλλέξει 

προεπεμβατικά. Η κεντρική ιδέα της θεωρίας αυτής έγκειται στο ότι η 
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διαταραχή του ανοσιακού συστήματος είναι αυτή τελικά που παίζει κεντρικό 

ρόλο στη δημιουργία των ανευρυσμάτων. 
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Ακολουθεί αντίγραφο δημοσίευσης στο περιοδικό Thrombosis 

Research. Πρόκειται για διεθνή περιοδικό με κρίση που ευρετηριάζεται στο 

Medline και διαθέτει impact factor. 
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