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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Η παρούσα µελέτη εκπονήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου 2005-Ιουλίου 2006, 

στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος «Κυτταρική και Γενετική αιτιολογία, 

διαγνωστική και θεραπευτική των ασθενειών του ανθρώπου», για την απόκτηση 

µεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης. Το πειραµατικό κοµµάτι της εργασίας πραγµατοποιήθηκε 

στο εργαστήριο Παθολογίας της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε 

συνεπιβλέποντες τον καθηγητή Παθολογίας, Ρευµατολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας κ. 

∆ηµήτριο Μπούµπα και το λέκτορα Γενετικής κ.Γεώργιο Γουλιέλµο. 

Ολοκληρώνοντας τη µελέτη αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους του 

µεταπτυχιακού προγράµµατος κ. Μπούµπα, Καθηγητή Παθολογίας και κ. Ζαννή, Καθηγητή 

Βιοχηµείας για την ευκαιρία που µου έδωσαν να φοιτήσω στο πρόγραµµα και επιπλέον τον 

κ. Μπούµπα επιβλέποντα της παρούσας µελέτης, για την αποδοχή µου στο εργαστήριό του 

και την κατανόησή του. Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω να πω και στους συνεργάτες µου στα 

εργαστήρια Παθολογίας και Ρευµατολογίας, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό της Ρευµατολογικής κλινικής αλλά και του τµήµατος αιµοδοσίας του ΠΑ.Γ.Ν.Η 

για την καλή συνεργασία και τη συνεισφορά τους στη συλλογή κλινικών πληροφοριών και 

δειγµάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στον δεύτερο συνεπιβλέποντα της 

παρούσας εργασίας, κ. Γεώργιο Γουλιέλµο, ο οποίος από την αρχή µε καθοδήγησε σωστά 

και µε βοήθησε σηµαντικά, όχι µόνο επιστηµονικά αλλά και ηθικά σε όλα τα στάδια της 

παρούσας δουλείας, βοηθώντας στην εξοικείωση µου µε το δύσκολο αντικείµενο της 

µοριακής γενετικής. Τον ευχαριστώ θερµά. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. 

Αδαµάκη, γραµµατέα του µεταπτυχιακού προγράµµατος για την διαρκή εγρήγορση και 

µέριµνα για την επίλυση τυχόν προβληµάτων.  

Η παρούσα εργασία αφιερώνεται στους γονείς µου και την αδελφή µου για την αµέριστη 

συµπαράσταση και βοήθεια που µου παρείχαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Nitric oxide (NO), a short-lived gaseous free radical, synthesized from L-arginine by NO 

synthases (NOS), has been characterized as a potent mediator of autoimmune and 

inflammatory responses, thus considered as an agent playing a key role in the pathogenesis of 

autoimmune diseases. Low concentrations of the intercellular messenger NO are important to 

endothelial function. Moreover, it directly inhibits platelet aggregation, may compromise 

coagulation, immune function, control of volume and electrolyte content of the intravascular 

and extravascular spaces. Most biological NO is produced by the family of three nitric oxide 

synthases (NOS). In systemic lupus erythematosus (SLE), endothelial nitric oxide synthase 

(eNOS) gene locus has been found in genetic linkage with the disease; eNOS is produced in 

significant amounts and endothelial cell dysfunction has been observed. Similarly, several 

lines of evidence indicate that nitric oxide (NO) may be important in the pathogenesis of 

rheumatoid arthritis (RA). Upon now, several functionally relevant genetic polymorphisms in 

the eNOS gene have been associated with different vascular, infectious and autoimmune 

disease such as SLE and RA in some populations. The objective of this study was to 

investigate the influence of the eNOS gene intron 4 a/b VNTR polymorphism (a 27 base-pair 

tandem repeat based polymorphism) on susceptibility to SLE and RA in patients living in the 

island of Crete, a genetically homogeneous population. A group of 145 healthy subjects and 

190 SLE patients were included in this study. Similarly, a second group of 235 healthy 

controls and 202 RA patients were analyzed. In both cases, patients and controls were sex 

and age matched. The present study, constituting the first attempt to access the implication of 

eNOS gene intron 4 a/b polymorphism in susceptibility to SLE and RA in natives of Crete, 

which share a common genetic and cultural background, has been revealed that the presence 

of a/b genotype of the eNOS gene may act as a risk factor for the development of RA in 

island of Crete. In contrast, the same eNOS polymorphism seems to not be associated with 

susceptibility to SLE. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Φυσιολογική δράση του Μονοξειδίου του Αζώτου (ΝΟ) 

 

Το µονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ), είναι ισχυρό ενδογενές αγγειοδιασταλτικό. Είναι ένα 

από τα πλέον σηµαντικά βιολογικά µόρια, µε δράση παρούσα σε όλα σχεδόν τα βιολογικά 

συστήµατα. ∆ρα ως πυροδοτικό, διαµεσολαβητικό ή εκτελεστικό µόριο σε µια ποικιλία 

βιολογικών αντιδράσεων και µονοπατιών σηµατοδότησης [1]. Συµµετέχει στις φλεγµονώδεις 

και αυτοάνοσες αποκρίσεις καθώς επίσης και στην άµυνα του ξενιστή έναντι µικροβίων και 

καρκινικών κυττάρων [2]. Οι δράσεις του επιτελούνται είτε άµεσα µέσω αντιδράσεων 

µεταξύ ΝΟ και συγκεκριµένων βιοµορίων, είτε έµµεσα µέσω ενεργών ριζών νιτρώδους που 

παράγονται ως προϊόντα οξείδωσης [3].  

Η σύνθεση του ΝΟ ρυθµίζεται αυστηρά από τις συνθετάσες του µονοξειδίου του 

αζώτου (Nitric Oxide Synthases, ΝΟS), οι οποίες εµφανίζονται σε τρεις ισοµορφές: τη 

νευρωνική (nΝΟS), την επαγώµενη (iNOS) και την ενδοθηλιακή ισοµορφή (eNOS). Και οι 

τρεις ισοµορφές των παραπάνω συνθετασών λειτουργούν ως οµοδιµερή, στα οποία οι 

αµινοτελικές περιοχές δύο µορίων που έχουν δράση οξυγενάσης, ενώνονται µεταξύ τους [4].  

Το µονοξείδιο του αζώτου που παράγεται από το ενδοθήλιο, θεωρείται το 

σηµαντικότερο µόριο διατήρησης της ενδοθηλιακής οµοιόστασης και επίκτητες διαταραχές 

στη σύνθεση του ΝΟ που σχετίζονται µε καρδιαγγειακούς κινδύνους προκαλούν 

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της 

αθηροσκλήρωσης [5], [6].  

Καθώς η ρύθµιση της διαθεσιµότητας του ΝΟ στο ενδοθήλιο παρέχεται στο επίπεδο 

του συνθετικού του ενζύµου, της eNOS, το γονίδιο που κωδικοποιεί την eNOS αποτελεί ένα 

υποψήφιο γονίδιο προδιάθεσης για ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης [7]. Ελάττωση στη βασική 

παραγωγή του ΝΟ λόγω µεταβολών στην παραγωγή ή λειτουργικότητα του βιοσυνθετικού 

ενζύµου της eNOS µπορεί να αποτελέσει την απαρχή ή να συµβάλλει στην εξέλιξη της 

αθηροσκληρωτικής διαδικασίας [8].  
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1.2. Ενδοθηλιακή Ισοµορφή της Συνθετάσης του ΝΟ (eNOS) 

 

H Ενδοθηλιακή Ισοµορφή της Συνθετάσης του ΝΟ (eNOS), αποτελεί µια πρωτεΐνη 

µεγέθους 135kDa, η οποία κωδικοποιείται στο χρωµόσωµα 7q35-36. Το γονίδιό της 

αποτελείται από 26 εξόνια και 25 ιντρόνια και καταλαµβάνει µια γενωµική περιοχή περίπου 

21kb [9]. Η πρωτεΐνη εκφράζεται κυρίως στα ενδοθηλιακά κύτταρα και σε χαµηλά επίπεδα 

στα αιµοπετάλια [10]. Στα ενδοθηλιακά κύτταρα η eNOS παράγει συνεχώς ΝΟ σε χαµηλά 

επίπεδα. Το ΝΟ που παράγεται από την eNOS στα ενδοθηλιακά κύτταρα θεωρείται ότι 

συµβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της ενδοθηλιακής οµοιόστασης καθώς αναστέλλει τον 

πολλαπλασιασµό των λείων µυϊκών κυττάρων του τοιχώµατος των αγγείων και αποτρέπει 

την προσκόλληση αιµοπεταλίων και λευκοκυττάρων στο αγγειακό τοίχωµα [11]. Έτσι µέσω 

των αντιφλεγµονωδών και αγγειοδιασταλτικών του ιδιοτήτων, το προερχόµενο από την 

eNOS, ΝΟ στα ενδοθηλιακά κύτταρα, διατηρεί την ακεραιότητα του αγγειακού ενδοθηλίου 

και φαίνεται να προστατεύει από καρδιαγγειακές και νεφρικές επιπλοκές οι οποίες συχνά 

συνοδεύουν την εξέλιξη των αυτοάνοσων νοσηµάτων. Απώλεια της δραστικότητας της 

eNOS, προδιαθέτει στην εµφάνιση ενδαγγειακής θρόµβωσης, στην ενεργοποίηση και 

προσκόλληση των ουδετερόφιλων στο αγγειακό τοίχωµα και στη διαπίδυσή τους στο µέσο 

χιτώνα, καταστάσεις που αποτελούν το εναρκτήριο βήµα ανάπτυξης αθηροσκλήρωσης [12].  

Πειραµατικές και κλινικές µελέτες παρέχουν ενδείξεις ότι διαταραχές στη δράση του 

ενδοθηλιακού ΝΟ (που συνολικά αναφέρεται ως ενδοθηλιακή δυσλειτουργία), δε 

σχετίζονται µόνο µε όλους τους µείζονες καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου όπως η 

υπερλιπιδαιµία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και το κάπνισµα αλλά έχουν και µια 

φανερή προγνωστική αξία για τη µελλοντική εξέλιξη της αθηροσκληρωτικής διαδικασίας 

[13]-[17]. Εποµένως το δυσλειτουργικό eNOS/ΝΟ µονοπάτι, θεωρείται ως πρώιµος δείκτης 

ή ένας κοινός µηχανισµός για διάφορες καρδιαγγειακές διαταραχές.  

Πολλαπλοί ρυθµιστικοί µηχανισµοί εµπλέκονται στη βιοδιαθεσιµότητα του 

ενδοθηλιακού ΝΟ, ιδιαίτερα όπως προαναφέρθηκε, στο ενζυµατικό επίπεδο της eNOS. 

Παθοφυσιολογικά, η βιοδιαθεσιµότητα αυτή ρυθµίζεται από την ισορροπία µεταξύ της 

σύνθεσης και της αποδόµησης του µορίου. Βιοχηµικά, η παραγωγή του ενδοθηλιακού ΝΟ 

ρυθµίζεται σε 3 διαφορετικά επίπεδα:  

1) Έκφραση του γονιδίου της eNOS, 

2) Ενζυµατική δραστηριότητα της eNOS και  

3) Αποδόµηση του ΝΟ [18]. 
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∆ιαταραχή οποιουδήποτε από αυτούς τους µηχανισµούς, µειώνει το βιολογικά 

δραστικό NO και µπορεί να προκαλέσει ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, µηχανισµός που εν 

µέρει µπορεί να εξηγήσει την επιταχυνόµενη αθηροσκλήρωση που παρατηρείται σε 

αυτοάνοσα νοσήµατα. 

 

 

1.3. Ο ρόλος της eNOS στην αθηρογένεση. Μελέτες σε ζώα µε έλλειψη του γονιδίου 

eNOS 

 

 Πρόσφατα, ο ρόλος της έλλειψης του ΝΟ που παράγεται από την eNOS στην 

αθηρογένεση, µελετήθηκε σε µοντέλα ζώων µε απαλοιφή του γονιδίου. 

 Γενετική έλλειψη της eNOS οδήγησε σε εκτεταµένη αθηροσκλήρωση αλλά και σε 

υπέρταση σε ζώα διπλά ελλιπή για ΑpoE και eNOS [19], εύρηµα που επιβεβαιώθηκε και από 

άλλη µελέτη [20], καταδεικνύοντας το ρόλο του ενζύµου στην προστασία των αγγείων κάτω 

από αθηρογόνες συνθήκες. 

 Στον αντίποδα των µελετών αυτών, αναφέρθηκε ότι, σε ζώα µε έλλειψη eNOS, 

υπήρξε ελάττωση της αθηροσκληρωτικής περιοχής σε σχέση µε άγριου τύπου ζώα, όταν και 

τα δύο τρέφονταν µε υψηλή σε χοληστερίνη δίαιτα. Η L-NAME, ένας αναστολέας της 

eNOS, ανέστειλε την εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης στα άγριου τύπου ζώα, όχι όµως και στα 

ανεπαρκή σε eNOS, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι κάτω από αθηρογόνες συνθήκες, η 

eNOS δυσλειτουργεί, συµβάλλει στην οξείδωση της LDL χοληστερόλης και ότι η έλλειψη 

του ενζύµου αναστέλλει την αθηροσκλήρωση ως συνέπεια µειωµένης οξείδωσης της LDL 

[21].  

 

 

1.4. H eNOS ως ένζυµο παραγωγής Υπεροξειδίου  

 

 Η αυξηµένη παραγωγή υπεροξειδίου, αποτελεί σηµαντικό χαρακτηριστικό των 

αθηροσκληρωτικών αγγείων και µέρος της παθοφυσιολογίας της αθηροσκλήρωσης. Η 

αντίδραση του παραγόµενου ΝΟ µε υπεροξείδια µειώνει τη βιοδιαθεσιµότητα του, επηρεάζει 

αρνητικά την αγγειοκινητική λειτουργία και αυξάνει την προσκόλληση των αιµοπεταλίων, 

µονοκύτταρων και λευκοκύτταρων στο ενδοθήλιο. Η παραγωγή υπεροξειδίου και άλλων  
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ενεργών ριζών οξυγόνου, αυξάνει την οξειδωτική τροποποίηση των λιπιδίων, επάγει την 

έκφραση προφλεγµονωδών γονιδίων και αυξάνει τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό. Έτσι το 

υπεροξείδιο µπορεί να θεωρηθεί ως προαθηρογόνο µόριο.  

 Η eNOS αποτελεί ένα σηµαντικό ένζυµο ικανό να παράγει υπεροξείδιο. Σε συνθήκες 

παρουσίας µη επαρκών ποσοτήτων L-αργινίνης (το υπόστρωµα του ενζύµου), ή/και ΒΗ4 

(συµπαράγοντας), η ενεργοποίηση της eNOS οδηγεί στην «αποσύζευξη» του ενζύµου και 

παραγωγή υπεροξειδίου [22]-[23].  

 Ποντίκια µε υπερέκφραση eNOS ανεπαρκή σε ΑpoE (ΑpoE -/-, /eNOS (Tg) 

παρουσιάζουν µεγαλύτερα ποσοστά αθηροσκλήρωσης, αυξηµένη παραγωγή ΝΟ στην αορτή 

και αυξηµένη παραγωγή Υπεροξειδίων σε σχέση µε ΑpoE (-/-) και άγριου τύπου ζώα [24].  

 

 

1.5. Ρύθµιση του γονιδίου της eNOS 

 

 Πρόσφατες µελέτες έχουν υπογραµµίσει τη σηµαντική συνεισφορά «της σταθερής 

κατάστασης» του m-RNA της eNOS, στη συνολική έκφραση του γονιδίου. Σε ανθρώπινους 

ιστούς από αθηροσκληρωτικά αγγεία, η έκφραση του m-RNA της eNOS, όπως φάνηκε µε in-

situ υβριδισµό, ήταν ελαττωµένη στα ενδοθηλιακά κύτταρα που κάλυπταν εκτεταµένη 

αθηρωµατική πλάκα [25]-[26].  

 Ποικίλα εξωγενή ερεθίσµατα και καταστάσεις που είναι σχετικά µε την παθολογική 

βιολογία του ενδοθηλίου, έχει δειχθεί ότι αλλάζουν την έκφραση της eNOS µέσω 

τροποποίησης της «σταθερής κατάστασης» του m-RNA της [27].  

 Η ρύθµιση αυτή γίνεται τόσο σε µεταγραφικό όσο και σε µετα-γραφικό ή µετα-

φραστικό επίπεδο. Τα επίπεδα m-RNA δε σχετίζονται εποµένως αποκλειστικά µε τη 

µεταγραφική ρύθµιση του γονιδίου αλλά και µε άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

σταθερότητα του πρωτογενούς µεταγραφήµατος αλλά και τη µετα-µεταγραφική 

τροποποίηση του καθώς και το επίπεδο της µεταφραστικής του ικανότητας.  

 Το γονίδιο της eNOS κωδικοποιεί ένα m-RNA 4052 νουκλεοτιδίων και είναι παρόν 

σε ένα µόνο αντίγραφο στο απλοειδές ανθρώπινο γονιδίωµα. Οι 5’ µη µεταφραζόµενες 

περιοχές του γονιδίου περιέχουν cis ρυθµιστικές DNA αλληλουχίες σε ένα υποκινητή ο 

οποίος δε διαθέτει το γνωστό «ΤΑΤΑ» κουτί [9]. Σηµαντικός θεωρείται ο ρόλος των SP1 και 

GATA cis ρυθµιστικών στοιχείων στο βασικό υποκινητή του γονιδίου [28].  
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 Ο υποκινητής διαθέτει επίσης δύο cis ρυθµιστικά στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως: 

θετική ρυθµιστική περιοχή I (PRD I) και θετική ρυθµιστική περιοχή II (PRD II), πάνω στα 

οποία προσδένονται ποικίλοι trans µεταγραφικοί παράγοντες ρυθµίζοντας έτσι τη βασική 

µεταγραφική µηχανή του γονιδίου [29]. 

 Η εκλεκτική έκφραση της eNOS στα ενδοθηλιακά κύτταρα πιθανόν να ρυθµίζεται σε 

επιγενετικό επίπεδο, µε τους µηχανισµούς που βασίζονται στην τροποποίηση της χρωµατίνης 

µέσω υπερµεθυλίωσης του υποκινητή, σε ιστούς που το γονίδιο δεν εκφράζεται, να παίζουν 

σηµαντικό ρόλο [30].  

 Σε µεταγραφικό επίπεδο, σηµαντικός είναι ο ρόλος των αλλαγών στην αιµατική ροή 

µέσα στα αγγεία αλλά και της φυσικής άσκησης που αυξάνουν τη µεταγραφή του γονιδίου 

της ενός, κινητοποιώντας µεταγραφικούς παράγοντες, κυριότερος των οποίων είναι ο ΝF-κB, 

που µε τη σειρά τους προσδένονται στις αντίστοιχες αλληλουχίες DNA στον υποκινητή του 

γονιδίου [31]. 

 Σε µεταγραφικό επίπεδο επίσης, ο ΤGF-β [32], αλλά και το ανοσοκατασταλτικό 

φάρµακο Κυκλοσπορίνη Α [33], αυξάνει την έκφραση του γονιδίου της eNOS.  

 Ωστόσο στον έλεγχο της έκφρασης του γονιδίου, σηµαντικός είναι και ο ρόλος 

µεταγραφικών τροποποιήσεων, κυρίως σε επίπεδο m-RNA. Το m-RNA της eNOS είναι 

αρκετά σταθερό µε χρόνο ηµιζωής 24 έως 48 ώρες µετά από πλήρη µεταγραφική παύλα. Η 

υψηλή αυτή βασική σταθερότητα του m-RNA επηρεάζεται κυρίως από cis-mRNA στοιχεία 

στην 3-αµετάφραστη περιοχή του, που σχηµατίζουν σταθερά ριβονουκλεοπρωτεϊνικά 

συµπλεγµατα [34]. 

 Μετά από κυτταρική ενεργοποίηση του ενδοθηλίου από διάφορους παράγοντες 

φλεγµονής (TNF-a και Λιποπολυσακχαρίτες), και εφόσον τα επίπεδα της µεταγραφής του 

γονιδίου δεν αυξηθούν, τα επίπεδα σταθερής-κατάστασης του m-RNA θα µειωθούν 

επηρεάζοντας αρνητικά τη συνολική ποσότητα του παραγόµενου ενζύµου και άρα το 

βιοδιαθέσιµο NO [35]-[36]. 
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1.6. Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος (Σ.Ε.Λ.) και ΝΟ 

 

Ο Σ.Ε.Λ. αποτελεί µια πολυοργανική συστηµατική αυτοάνοση διαταραχή αγνώστου 

αιτιολογίας, αν και διάφοροι γενετικοί παράγοντες, επηρεαζόµενοι από αντίστοιχους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, επηρεάζουν την ανάπτυξη της νόσου.  

Χαρακτηρίζεται από την παραγωγή αυτοαντισωµάτων, από ένα ευρύ φάσµα 

φλεγµονωδών κλινικών εκδηλώσεων, όπως νεφρίτιδα, αγγειίτιδα, λεµφαδενοπάθεια ή 

αρθρίτιδα και µια ποικιλία ανοσολογικών χαρακτηριστικών. Ο Σ.Ε.Λ. χαρακτηρίζεται από 

αυξηµένη παραγωγή ΝΟ, ενώ συρρέουσες πληροφορίες, κυρίως από ζωικά µοντέλα, 

καταδεικνύουν το σηµαντικό ρόλο του µονοσθενούς αυτού αερίου στην παθογένεια της 

νόσου [37]. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα του ΝΟ είναι σηµαντικά αυξηµένα σε 

ασθενείς µε Σ.Ε.Λ. σε σχέση µε υγιείς εθελοντές, ενώ συσχέτιση έχει βρεθεί µεταξύ των 

επιπέδων ΝΟ του ορού και της δραστηριότητας της νόσου του Σ.Ε.Λ. [38]. Ωστόσο, τα 

ευρήµατα αυτά, δεν επιβεβαιώθηκαν προοπτικά, υποδηλώνοντας ότι ο ρόλος του ΝΟ στην 

παθογένεια του Σ.Ε.Λ. δεν είναι πλήρως εξακριβωµένος [39].  

 

 

1.7. Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα (Ρ.Α.) και ΝΟ 

 

Πολλαπλές µελέτες παρέχουν ενδείξεις ότι το ΝΟ µπορεί να είναι σηµαντικό στην 

παθογένεια της Ρευµατοειδούς Αρθρίτιδας [40]. Μονοκύτταρα περιφερειακού αίµατος που 

αποµονώθηκαν από ασθενείς µε Ρ.Α. χαρακτηρίζονται από αυξηµένη έκφραση της 

επαγόµενης συνθάσης ΝΟ (iNOs), και ενισχυµένη παραγωγή ΝΟ που σχετίζεται µε τη 

δραστηριότητα της νόσου [41]. Το ΝΟ έχει θεωρηθεί επίσης ως µόριο διαµεσολαβητικό της 

κυτταρικής απόπτωσης µέσα στις αρθρώσεις των ασθενών µε Ρ.Α. [42]. Ασθενείς µε Ρ.Α. 

παρουσιάζουν διαταραχές στην εξαρτώµενη από το ΝΟ αγγειακή λειτουργία οφειλόµενη 

κυρίως σε υπερπαραγωγή ΝΟ, εύρηµα ανάλογο µε αυτό που παρατηρείται στη σήψη, κατά 

τη διάρκεια της οποίας η παραγωγή ΝΟ είναι σηµαντικά αυξηµένη [43]-[44].  
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1.8. Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και αγγειακές επιπλοκές  

 

Αυξηµένο οξειδωτικό στρες, οφειλόµενο κυρίως σε ελεύθερες ρίζες και στην 

υπερπαραγωγή ΝΟ, έχει προταθεί ότι διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παθογένεια των 

µικροαγγειακών επιπλοκών [45]. ∆υσλειτουργία φυσιολογικών βιοχηµικών διεργασιών 

παρατηρείται σε αυτές τις περιπτώσεις στα ενδοθηλιακά κύτταρα που επενδύουν την 

εσωτερική επιφάνεια όλων των αιµοφόρων αγγείων, αρτηριών και φλεβών. Ελαττωµατικές 

πηξιολογικές διεργασίες, αυξηµένη προσκολλητικότητα αιµοπεταλίων και λευκοκυττάρων, 

ελαττωµατικός έλεγχος όγκου αίµατος και ηλεκτρολυτών και κυρίως διαταραγµένη 

αγγειοδιασταλτική ικανότητα σε απόκριση στον όγκο του αίµατος, αποτελούν εκφάνσεις της 

ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας που χαρακτηρίζει την απαρχή της επερχόµενης ανάπτυξης της 

αθηροσκληρωτικής διαδικασίας [46] και που προϋπάρχει πριν η τελευταία καταστεί κλινικά 

εµφανής. 

Οι περισσότερες, αν όχι όλες, από τις παραπάνω διαδικασίες ρυθµίζονται από το ΝΟ 

που παράγεται συνεχώς σε µικρές ποσότητες στα ενδοθηλιακά κύτταρα από την eNOS. Είναι 

εύκολο να θεωρηθεί ότι διαταραχές στην παραγωγή του ΝΟ µέσα στο αγγειακό ενδοθήλιο, 

επηρεάζει την ενδοθηλιακή οµοιόσταση και εποµένως µπορεί να εµπλέκεται στην 

παθογένεια των αγγειακών επιπλοκών που σχετίζονται τόσο µε το Σ.Ε.Λ. όσο και µε τη Ρ.Α. 

Κατάλληλα ρυθµιζόµενη έκφραση της eNOS (και των συµπαραγόντων της), είναι 

βασική για την ικανοποιητική παραγωγή ΝΟ. Εποµένως πολυµορφισµοί του γονιδίου της 

eNOS (σε επίπεδο DNA) που οδηγούν στην ελαττωµατική παραγωγή eNOS ή σε ασταθή 

πρωτεΐνη, σε επίπεδο ποσοτικό ή λειτουργικό, µπορεί να οδηγήσουν είτε σε ελαττωµατική 

παραγωγή είτε σε υπερπαραγωγή ΝΟ. Και οι δύο καταστάσεις συµβάλλουν στην 

επιταχυνόµενη αθηροσκλήρωση πουι µπορεί να σχετίζονται τόσο µε την αγγειοπάθεια του 

Σ.Ε.Λ. όσο και της Ρ.Α.  

 

 

1.9. Γενετικοί πολυµορφισµοί της eNOS 

 

Πολυάριθµοι γονιδιακοί πολυµορφισµοί στο γονίδιο της eNOS, έχουν συσχετισθεί µε 

διάφορες αγγειακές, φλεγµονώδεις και αυτοάνοσες νόσους όπως ο Σ.Ε.Λ. και η Ρ.Α., σε 

µερικούς πληθυσµούς. Λειτουργικά σηµαντικοί πολυµορφισµοί του γονιδίου της eNOS,  
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µπορούν να επηρεάσουν την προδιάθεση για ανάπτυξη Σ.Ε.Λ και Ρ.Α. (ή των αγγειακών 

επιπλοκών τους), επηρεάζοντας το ποσό του ΝΟ που παράγεται από το ενδοθήλιο.  

Οι γενετικοί πολυµορφισµοί του γονιδίου της eNOS, είναι δυνατόν να αλλάξουν τα 

επίπεδα της έκφρασης του, µειώνοντας ή αυξάνοντας το ποσό της παραγόµενης πρωτεΐνης. 

Εποµένως µπορεί να σχετίζονται είτε µε την παθογένεια νοσηµάτων όπως ο Σ.Ε.Λ., ή η Ρ.Α., 

ή µε την εµφάνιση συγκεκριµένων κλινικών χαρακτηριστικών των νόσων αυτών όπως για 

παράδειγµα αθηροσκλήρωσης ή νεφρικών επιπλοκών.  

Μέχρι στιγµής διάφορες πολυµορφικές περιοχές του γονιδίου έχουν καταγραφεί που 

αφορούν τόσο ιντρόνια όσο και εξόνια. Ορισµένοι από αυτούς αφορούν την 3’-µη 

µεταφραζόµενη περιοχή και τον υποκινητή του γονιδίου, το εξόνιο 7 και τα ιντρόνια 4, 13, 

18 και 23 [47] (Εικόνα 1).  

 

 

 

 

 

Μερ

σε διάφορ

 

 

1.10. Γενε

Μετ

ενδιαφέρο

ένα ποικίλ

 

 

Εικόνα 1. Σχηµατική παράσταση του γονιδίου που κωδικοποιεί την eNOS. Το 
ανθρώπινο γονίδιο της eNOS (που εντοπίζεται στο χρωµόσωµα 7q35-36),περιέχει 26 
εξόνια. Τα εξόνια απεικονίζονται µε αριθµούς. Το AUG αποτελεί το εναρκτήριο 
σηµείο της µεταγραφής. Συγκεκριµένοι πολυµορφισµοί του γονιδίου απεικονίζονται 
µε βέλη. 
ικοί από τους πολυµορφισµούς αυτούς είναι κοινοί παγκοσµίως αλλά διαφέρουν 

ες εθνικές οµάδες [48].  

τικός Πολυµορφισµός στο Ιντρόνιο 4 του Γονιδίου της eNOS 

 

αξύ των διαφόρων γονιδιακών πολυµορφισµών που αναφέρθηκαν, ιδιαίτερο 

ν παρουσιάζει ο πολυµορφισµός στο ιντρόνιο 4 του γονιδίου. Χαρακτηρίζεται από 

ο αριθµό επαναλήψεων µιας παλλίνδροµης αλληλουχίας νουκλεοτιδίων  
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αποτελούµενη από 27 ζεύγη βάσεων. Έχουν περιγραφεί αλληλόµορφα που φέρουν 4 

επαναλήψεις της συγκεκριµένης αλληλουχίας (αλληλόµορφο a), 5 επαναλήψεις 

(αλληλόµορφο b) ή 6 επαναλήψεις (αλληλόµορφο c).  

Η επίδραση του πολυµορφισµού στη δραστηριότητα της eNOS παραµένει ωστόσο 

ακόµα άγνωστη. Έχει προταθεί ότι ο πολυµορφισµός αυτός µπορεί να σχετίζεται µε τα 

επίπεδα του ΝΟ στο πλάσµα. ∆ιερεύνηση του πολυµορφισµού αυτού, κατέδειξε συσχέτιση 

µεταξύ του ΝΟ στο πλάσµα, της ύπαρξης του πολυµορφισµού και της εµφάνισης διαφόρων 

νόσων όπως πνευµονικό οίδηµα σε µεγάλο υψόµετρο, στεφανιαίες αλλοιώσεις, βροχικό 

άσθµα και νεφρίτιδα [49]-[50].  

Συγκεκριµένα το αλληλόµορφο µε 4 επαναλήψεις (a αλληλόµορφο), σχετίστηκε µε την 

εµφάνιση στεφανιαίας νόσου, µε διαταραχές των λιπιδίων του πλάσµατος, ιδιοπαθείς 

επαναλαµβανόµενες αποβολές, εκσεσηµασµένη διαβητική νεφροπάθεια, τελικού σταδίου 

νεφροπάθεια σε µη διαβητικούς καθώς και οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου, σε ορισµένους 

πληθυσµούς [51]. Ένας από τους κύριους λόγους για τη µελέτη του συγκεκριµένου 

πολυµορφισµού σε ασθενείς µε Σ.Ε.Λ., αποτελεί η συσχέτιση, που έχει δηµοσιευθεί, να 

υπάρχει µεταξύ του πολυµορφισµού αυτού και της καρδιονεφρικής νόσου.  

 

 

1.11. Γενετικός Πολυµορφισµός στο Ιντρόνιο 4 του Γονιδίου της eNOS και Αυτοάνοσα 

Νοσήµατα 

 

Μελέτη του πολυµορφισµού στο ιντρόνιο 4 της eNOS σε µια οµάδα Κορεατών 

ασθενών µε νόσο Αδαµαντιάδη-Behcet, δεν κατέδειξε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

συγκρινόµενη µε υγιείς εθελοντές [52]. Οµοίως, σε µια ασθενών ιταλικής καταγωγής µε την 

ίδια νόσο, καµία συσχέτιση δε βρέθηκε µεταξύ του συγκεκριµένου πολυµορφισµού και της 

νόσου [53]. 

Αντίθετα σε ένα πληθυσµό ασθενών Τουρκικής καταγωγής, ο συγκεκριµένος 

πολυµορφισµός, αλλά ο άγριου τύπου γονότυπος (b/b) και αλληλόµορφο (b) σχετιζόταν µε 

την εµφάνιση της νόσου [54]. 

Σε ασθενείς µε Σ.Ε.Λ., έχουν αναφερθεί αντικρουόµενα αποτελέσµατα για το 

συγκεκριµένο πολυµορφισµό. Η παρουσία του αλληλοµόρφου a σχετιζόταν µε την ανάπτυξη 

νεφρίτιδας του Σ.Ε.Λ. σε µια κοορτή Κορεατών ασθενών, αλλά όχι µε τη νόσο καθ’ αυτή  
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[50]. Αντίθετα σε µια µελέτη ασθενών µε Σ.Ε.Λ. από τη νοτιοδυτική Κολοµβία (Ισπανικής 

καταγωγής), η παρουσία του άγριου τύπου γονοτύπου b/b και του αλληλοµόρφου b 

σχετιζόταν ισχυρά µε την εµφάνιση της νόσου [55].  

Σε µια συγκριτική µελάτη µεταξύ ασθενών µε Σ.Ε.Λ. καταγωγής Αφροαµερικανικής 

και Καυκάσιας, δε βρέθηκε συσχέτιση της νόσου µε τον πολυµορφισµό, ο οποίος όµως 

διέφερε σηµαντικά µεταξύ των δύο εθνικών οµάδων [51].  

 

 

1.12. Σηµασία Επιλογής του Κρητικού Πληθυσµού για µελέτη Συσχέτισης 

πολυµορφισµών µε Νόσο 

 

Μελέτες συσχέτισης γονιδιακών πολυµορφισµών µε νοσήµατα όπως ο Σ.Ε.Λ. ή η Ρ.Α. 

σε πληθυσµούς όπως ο Κρητικός, παρουσιάζουν πολλαπλά πλεονεκτήµατα και παρέχουν 

χρήσιµες πληροφορίες. Η Κρήτη είναι νησί µε 650.000 κατοίκους περίπου, οι οποίοι 

µοιράζονται κοινό γενετικό και πολιτιστικό υπόβαθρο. Το κοινό αυτό περιβάλλον είναι 

αρκετά ελκυστικό καθώς σε τέτοιες «γεωγραφικά αποµονωµένες» γενετικές δεξαµενές 

µπορούν να ανιχνευθούν συγκεκριµένες αλλαγές στη συχνότητα ορισµένων αλληλόµορφων 

σε σχέση µε µεγαλύτερους και ανοµοιογενείς πληθυσµούς, λόγω του φαινοµένου της 

«διατήρησης» σπάνιων αλληλόµορφων. Επιπρόσθετα, λόγω της παρατεταµένης περιόδου 

γενετικής αποµόνωσης και του µικρού ποσοστού «νόθευσης» του γονιδιώµατος από 

εξωγενείς πηγές, έχει επιτελεσθεί σηµαντική γενετική καθήλωση [56]. Τα σίγουρα 

πλεονεκτήµατα αποµονωµένων πληθυσµών, όπως ο Κρητικός, συνίστανται σε ένα δυναµικά 

υψηλότερο επιπολασµό ορισµένων νόσων, καλές γενεαλογικές καταγραφές και οµοιόµορφες 

περιβαλλοντικές επιδράσεις [57].  

Οι γηγενείς Κρητικοί παρουσιάζουν χαµηλά ποσοστά µετανάστευσης, γεγονός που 

παρέχει τη γενετική οµοιογένεια του συγκεκριµένου πληθυσµού. Ο αποκαλούµενος 

«θόρυβος υποβάθρου» (background noise) που αποτελείται από όλους τους πιθανούς 

συνδυασµούς περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων που είναι παρόντες στον 

πληθυσµό, ελαχιστοποιείται σε ένα τέτοιο οµοιογενή πληθυσµό.  

Λαµβάνοντας κανένας υπόψη όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, συνάγει ότι η µελέτη 

ενός µεγάλου αριθµού δείγµατος δεν είναι απαραίτητη και προφανώς δεν είναι και εφικτή σε 

µια περιορισµένη γεωγραφική περιοχή.  
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Στόχος της παρούσας µελέτης είναι να διερευνήσει κατά πόσο ο γνωστός γονιδιακός 

πολυµορφισµός στο ιντρόνιο 4 της eNOS σχετίζεται µε την ανάπτυξη Σ.Ε.Λ. ή Ρ.Α. σε 

ασθενείς µε Κρητική καταγωγή καθώς και να καθορίσει το ρόλο του ως προδιαθεσικού 

παράγοντα στην παθογενετική διαδικασία της νόσου. 

Καθώς ο Σ.Ε.Λ. και η Ρ.Α. αποτελούν πολυγονιδιακά νοσήµατα µε πολύπλοκες 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ γενετικών παραγόντων και περιβάλλοντος, η ταυτοποίηση 

συγκεκριµένου γενετικού τόπου και συγκεκριµένης γονιδιακής παραλλαγής που µπορεί να 

σχετίζεται µε την εµφάνιση τους, τουλάχιστον όσο αφορά ένα συγκεκριµένο εθνικό 

πληθυσµό, θα βοηθήσει στην αποσαφήνιση των µηχανισµών που µπορεί να εµπλέκονται 

στην παθοφυσιολογική διαδικασία. 

Επιπροσθέτως, η επιβεβαίωση µιας τέτοιας συσχέτισης, µπορεί γρήγορα να 

αναγνωρίσει, µε ένα σχετικά απλό έλεγχο, να ελέγξει και να εντοπίσει άτοµα σε κίνδυνο όχι 

µόνο για την ανάπτυξη της νόσου αλλά και επιπλοκών της (καρδιαγγειακές, νεφρικές 

παθήσεις), οδηγώντας τα άτοµα αυτά σε συστηµατική παρακολούθηση, έγκαιρη ανίχνευση 

και δραστική αντιµετώπιση των επιπλοκών αυτών ευθύς µε την εµφάνισή τους.  
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3. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

3.1 Ασθενείς-Υγιείς εθελοντές 

 

 Στην παρούσα µελέτη κινητοποιήθηκαν 2 οµάδες συµµετεχόντων.  

Η πρώτη αποτελούνταν από 190 ασθενείς µε Σ.Ε.Λ. και 145 υγιείς εθελοντές. Όλοι οι 

ασθενείς είχαν διαγνωσµένο Σ.Ε.Λ. σύµφωνα µε τα κριτήρια ACR και ήταν όλοι Κρητικής 

καταγωγής όπως προέκυψε από αναλυτική λήψη ιατρικού και κοινωνικού ιστορικού. Οι 

υγιείς εθελοντές ταίριαζαν σε ηλικία και φύλο µε τους ασθενείς, ήταν επίσης Κρητικής 

καταγωγής και δεν είχαν ιστορικό ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη συστηµατικού αυτοάνοσου 

νοσήµατος.  

Η δεύτερη οµάδα µελέτης αποτελούνταν από 202 ασθενείς µε Ρ.Α. και 235 υγιείς 

εθελοντές. Όλοι οι ασθενείς είχαν διαγνωστεί ως έχοντες Ρ.Α. σύµφωνα µε τα κριτήρια της 

ACR και ήταν Κρητικής καταγωγής. Οι υγιείς εθελοντές ταίριαζαν µε τους ασθενείς σε 

ηλικία και φύλο µε τους ασθενείς, ήταν επίσης Κρητικής καταγωγής και δεν είχαν ιστορικό ή 

οποιαδήποτε άλλη ένδειξη αυτοάνοσου νοσήµατος.  

 Τόσο οι ασθενείς µε Σ.Ε.Λ. όσο και οι ασθενείς µε Ρ.Α. παρακολουθούνταν στο τµήµα 

Ρευµατολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου 

Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) και είχε ληφθεί η συγκατάθεση τους, µετά από πλήρη ενηµέρωση 

τους, για ότι αφορούσε τη συµµετοχή τους στη µελέτη.  

Οι υγιείς εθελοντές συλλέχθηκαν σε συνεργασία µε το τµήµα Αιµοδοσίας του 

ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

Από όλους τους µετέχοντες στη µελέτη, ολικό αίµα συλλέχθηκε σε ειδικά φιαλίδια µε 

αντιπηπτικό EDTA, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την αποµόνωση γενωµικού DNA. 

 

 

3.2 Μέθοδοι 

 

1) Εξαγωγή γενωµικού DNA από κύτταρα ολικού περιφερικού αίµατος µε 

εµπορικό kit (Puregene σύστηµα αποµόνωσης DNA της Gentra).  
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2) Ποσοτικός προσδιορισµός DNA 

α) µε φασµατοφωτόµετρο 

β) µε κατασκευή πηκτώµατος αγαρόζης 0,8% 

3) Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης µε χρήση κατάλληλα σχεδιασµένων 

εκκινητών. 

4) Έλεγχος προϊόντων της PCR και γονοτύπηση µε κατασκευή γέλης αγαρόζης. 

3%. 

 

3.2.1. Υλικά 

Για την ολοκλήρωση των πειραµάτων της παρούσας µελέτης χρησιµοποιήθηκαν τα 

ακόλουθα υλικά: 

 ∆ιάλυµα ΤSE (NaCl 150mM, EDTA 100mM pH:8, Tris-Cl 20mM pH:8). 

 Sodium Dodecyl Sulphate (SDS) 20% w/v 

 Απόλυτη αιθανόλη 

 70% αιθανόλη 

 RNase A 10mg/ml 

 100% ισοπροπανόλη (2 προπανόλη) 

 ∆ιάλυµα ΤΒΕ 1x (90mM Tris-Cl, 90mM βορικό οξύ, 2mM EDTA) 

 ∆ιάλυµα χρωστικής 6x 

 Βρωµιούχο αιθίδιο 

 Πήκτωµα αγαρόζης 0.8% 

 ∆ιάλυµα λύσης ερυθρών αιµοσφαιρίων (RBC Lysis solution της Gentra) 

 ∆ιάλυµα λύσης κυττάρων (Cell Lysis solution της Gentra) 

 ∆ιάλυµα κατακρήµνισης πρωτεϊνών (Protein Precipitation solution της Gentra) 

 Taq πολυµεράσης 5U της Minotech 

 Νερό απιονισµένο και αποστειρωµένο 
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3.2.2. Εξοπλισµός 

 Σωληνίσκοι µικροφυγοκέντρησης χωρητικότητας 1.5ml 

 Μικροφυγόκεντρος για σωληνίσµους 1,5ml µε δυνατότητα ανάπτυξης 

θερµοκρασιών ψύχους (marka) 

 Αυτόµατος θερµικός κυκλοποιητής (PTC-100 thermal cycler MJ Research Inc 

Watertown Ma, USA) 

 Σωληνίσκοι χωρητικότητας 0.5ml κατάλληλοι για χρήση στον αυτόµατο θερµικό 

κυκλοποιητή, αποστειρωµένοι µε έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία για 20 λεπτά 

 Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης πηκτώµατος αγαρόζης 

 Πηγή ηλεκτρικής τάσης  

 Λάµπα υπεριώδους 

 Εξοπλισµός για φωτογράφηση του πηκτώµατος 

 

3.2.3 ∆ιαδικασία 

1) Αποµόνωση γενωµικού DNA µε το Puregene DNA genomic purification kit της 

Gentra 

Σε σωληνίσκο χωρητικότητας 1.5ml που περιέχει 900ml PRB Lysis Solution (διάλυµα 

λύσης ερυθρών αιµοσφαιρίων), προστίθενται 300ml περιφερικού αίµατος µε αντιπηκτικό 

EDTA και το µείγµα επωάζεται για 10 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθεί 

φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στις 13000 rpm και αποµάκρυνση του υπερκειµένου, 

καταλείποντας ορατό λευκό κατακρηµνισθέν ίζηµα των 10-20µl. Τα κύτταρα 

επαναδιαλύονται στο υγρό µε δυναµικό vortex, γεγονός που διευκολύνει τη µετέπειτα 

κυτταρική λύση. Στα διαλυµένα κύτταρα προστίθενται 300µl Cell Lysis Solution (διάλυµα 

λύσης κυττάρων) και το δείγµα παραµένει σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθεί η 

προσθήκη 100µl Protein Precipitation Solution (διάλυµα κατακρήµνισης πρωτεϊνών), 

δυναµικό vortex σε υψηλή ταχύτητα για 20 δευτερόλεπτα και φυγοκέντρηση για 0 λεπτά στις 

13000 rpm. Στον πυθµένα καταλείπεται ορατό σκούρο καφέ πρωτεϊνικό ίζηµα. Το 

υπερκείµενο που περιέχει το DNA, µεταφέρεται σε σωληνίσκο του 1.5ml, που περιέχει 300µl 

100% ισοπροπανόλης για κατακρήµνιση και µετά από ήπια ανακίνηση περίπου 50 φορές, 

φυγοκεντρείται για 3 λεπτά στις 13000 rpm. Το υπερκείµενο αποµακρύνεται και το DNA 

παραµένει στο σωληνίσκο για στέγνωµα σε καθαρό απορροφητικό χαρτί. Ακολουθεί  
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προσθήκη 300µl 70% αιθανόλης και νέα φυγοκέντρηση στις 13000 rpm για 3 λεπτά. Τέλος, 

η αιθανόλη αποµακρύνεται και το DNA στεγνώνει στον αέρα για να επαναιωρηθεί σε 100µl 

DNA Hydration solution (διάλυµα επαναιώρησης του DNA) στους 4 oC. To DNA που 

αποµονώθηκε µε αυτόν τον τρόπο, αποθηκεύθηκε στους -20 oC µέχρι τη στιγµή της 

ανάλυσής του. 

 

2) Ποσοτικός προσδιορισµός του DNA  

Η ποσότητα του DNA που περιέχεται σε κάθε δείγµα, προσδιορίστηκε µε 

φωτοµέτρηση και ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης.  

 

 2i) Φωτοµέτρηση 

Τα νουκλεϊκά οξέα απορροφούν στα 260nm. Οι πρωτεΐνες και ο αρωµατικός δακτύλιος 

της φαινόλης απορροφούν στα 260nm αλλά και στα 280nm, όπου δεν απορροφούν τα 

νουκλεϊκά οξέα. Για να είναι καθαρό το δείγµα, πρέπει η απορρόφηση στα 260nm να είναι 

σχεδόν διπλάσια της απορρόφησης 280nm. Γίνονται εποµένως δύο µετρήσεις και 

υπολογίζεται ο λόγος OD260/OD280. Ο λόγος αυτός πρέπει να είναι 1.6-2. Η 

ποσοτικοποίηση γίνεται από την τιµή της απορρόφησης µιας αιώρησης του αρχικού 

δείγµατος 1ml 260nm. Για δίκλωνο DNA ισχύει ότι OD260=1, που σηµαίνει ότι στο 1ml που 

µετρήθηκε περιέχονται 50µg DNA. 

 

2ii) Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης 

Η ηλεκτροφόρηση DNA σε πήκτωµα αγαρόζης, εκτός από τη δυνατότητα εκτίµησης 

του µεγέθους του και την προσεγγιστική ποσοτικοποίηση αυτού, δίνει επιπλέον πληροφορίες 

σχετικά µε την ποιότητα του DNA και την περιεκτικότητα του σε RNA. 

 

 Υλικά: 

• 1x διάλυµα ΤΒΕ (90 mM Tris-Cl, 90mM Βορικό οξύ, 2mM EDTA): πρόκειται 

για το διάλυµα ηλεκτροφόρησης, που προσδίδει αγωγιµότητα στο πήκτωµα και τα ιόντα 

Βορικού οξέος. 
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• 6x διάλυµα χρωστικής: το διάλυµα αυτό αναµειγνύεται µε τα δείγµατα για την 

καθήλωση του DNA όταν φορτώνεται στο πήκτωµα και την παρακολούθηση της 

κινητικής της ηλεκτροφόρησης. 

• Βρωµιούχο αιθίδιο: προστίθεται στο πήκτωµα και στο διάλυµα 

ηλεκτροφόρησης σε τελική συγκέντρωση 100µg/ml. Προσδένεται µεταξύ των δύο 

αλυσίδων της DNA έλικας, ώστε το σύµπλοκο αιθιδίου-DNA να φθορίζει όταν φωτίζεται 

µε υπεριώδη ακτινοβολία.  

• Πήκτωµα αγαρόζης 0.8%: η αγαρόζη διαλύεται σε ΤΒΕ 1x µε βρασµό. Στο 

διάλυµα προστίθεται βρωµιούχο αιθίδιο και στη συνέχεια αφήνεται να σταθεροποιηθεί σε 

ειδική µήτρα στην οποία τοποθετείται κατάλληλο χτένι για το σχηµατισµό των θέσεων 

όπου φορτώνονται τα δείγµατα.  

 

Εξοπλισµός: 

• Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης  

• Πηγή ηλεκτρικής τάσης  

• Λάµπα υπεριώδους ακτινοβολίας  

• Εξοπλισµός για φωτογράφηση του πηκτώµατος και αποθήκευση των 

φωτογραφιών. 

 

∆ιαδικασία: 

10 ml δείγµατος DNA αναµειγνύονται µε 5ml διάλυµα χρωστικής. Τα δείγµατα 

φορτώνονται στο πήκτωµα και στο ίδιο πήκτωµα φορτώνεται (σε παραπλήσια θέση και ένας 

ποσοτικός µάρτυρας (DNA λ βακτηριοφάγου γνωστής συγκέντρωσης). Η ηλεκτροφόρηση 

πραγµατοποιείται στα 120Volt για 45min – 1h. Στη συνέχεια, το πήκτωµα εκτίθεται σε 

υπεριώδη ακτινοβολία και φωτογραφίζεται. Η ποσοτικοποίηση γίνεται συγκρίνοντας την 

ένταση της ζώνης του άγνωστου DNA µε την ένταση της ζώνης του µάρτυρα. Το RNA, αν 

υπάρχει, φαίνεται µε τη µορφή νέφους. 
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3) Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (PCR) 

 Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (PCR) στηρίζεται στον ενζυµατικό 

πολλαπλασιασµό ενός τµήµατος DNA που βρίσκεται µεταξύ δύο «εκκινητών» (primers). Οι 

εκκινητές είναι ολιγονουκλεοτίδια που συνήθως έχουν µήκος 20-30 bp, υβριδοποιούνται µε 

συµπληρωµατικές αλληλουχίες της DNA έλικας και κατευθύνουν την αντιγραφή του 

ενδιάµεσου τµήµατος από την DNA πολυµεράση. Οι εκκινητές προσανατολίζονται από το 

3’άκρο τους προς το τµήµα του DNA που θα πολλαπλασιαστεί. Επαναλαµβανόµενοι κύκλοι 

θερµικής αποδιάταξης του DNA-στόχου, υβριδοποίησης των εκκινητών στη 

συµπληρωµατική τους αλληλουχία και επέκτασή τους από τη DNA πολυµεράση, 

καταλήγουν στον εκθετικό πολλαπλασιασµό του τµήµατος του DNA που ορίζεται από τα 

5’άκρα των εκκινητών. Η DNA πολυµεράση που χρησιµοποιείται είναι η Taq πολυµεράση, 

ένα θερµοανθεκτικό ένζυµο του βακτηρίου Thermus aquaticus, ώστε να µη χρειάζεται η 

προσθήκη νέου ενζύµου µετά από κάθε στάδιο θερµικής αποδιάταξης.  

Η συγκεκριµένη µέθοδος χρησιµοποιήθηκε για να πολλαπλασιαστεί το τµήµα του 

γενωµικού DNA (από κάθε ασθενή και υγιή εθελοντή) που φέρει τον πολυµορφισµό στο 

ιντρόνιο 4 του γονιδίου της eNOS. Η αλληλουχία των εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν για 

την παραπάνω αντίδραση παρουσιάζονται στον πίνακα 1 

 

Πίνακας 1.  Αλληλουχίες εκκινητών (primers) που χρησιµοποιήθη-
καν στην αντίδραση PCR για τη γονοτυπική ανάλυση του 
πολυµορφισµού στο ιντρόνιο 4 του γονιδίου της eNOS 
Forward primer   5΄ AGG CCC TAT GGT AGT GCC TTT 3΄  
Reverse primer    5΄ TCT CTT AGT GCT GTG GTC AC    3΄    

 
 

Για κάθε αντίδραση χρησιµοποιήθηκαν 0.5µgr ολικού γενωµικού DNA, 200ngr από 

κάθε ένα από τους εκκινητές, 5µl 10x ρυθµιστικό διάλυµα της αντίδρασης, 25mM MgCl2, 

0,25mM από κάθε ένα από τα τέσσερα δεόξυριβονουκλεοτίδια (dATP, dCTP, dGTP, dTTP). 

O τελικός όγκος κάθε αντίδρασης ήταν 50µl. Οι συνθήκες αντίδρασης ήταν οι ακόλουθες: 

 Αρχική αποδιάταξη του DNA: 94oC για 4min 

 36 κύκλοι:  

- αποδιάταξη του DNA: 94oC για 30sec 

- υβριδοποίηση εκκινητή στην αλληλουχία στόχο: 63oC για 30sec 
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- Επέκταση της αλύσου από την Taq πολυµεράση: 72oC για 1min. 

 Τελική επέκταση: 72oC για 5min 

Η θερµοκρασία της υβριδοποίησης του εκκινητή µε την αλληλουχία-στόχο 

χαρακτηρίζει κάθε ζεύγος εκκινητών και γενικά είναι 3-10οC µικρότερη από το Τm των 

εκκινητών. Εκκινητές µε υψηλό GC% (υψηλό Τm) υβριδοποιούνται σε θερµοκρασίες άνω 

των 55οC. Χαµηλές θερµοκρασίες υβριδοποίησης, κάτω των 50οC, ευνοούν την παραγωγή 

µη ειδικών προϊόντων, λόγω έκτοπης (µη ειδικής) πρόσδεσης των PCR εκκινητών. Η 

υβριδοποίηση πραγµατοποιείται σε µικρό χρόνο, γιατί οι εκκινητές βρίσκονται σε περίσσεια. 

Ο χρόνος της επέκτασης εξαρτάται από το µήκος της αλληλουχίας-στόχου. Για PCR 

προϊόντα µεγέθους 400-500bp αρκούν 30sec ως χρόνος επέκτασης. Η τελική επέκταση 

γίνεται µε σκοπό της παραγωγής όσο το δυνατό πιο ολοκληρωµένων προϊόντων. Σε αυτό το 

στάδιο, η Taq πολυµεράση ολοκληρώνει τη σύνθεση των µορίων που δεν έχει προλάβει να 

ολοκληρώσει στους προηγούµενους κύκλους.  

 

4) Έλεγχος των προϊόντων της PCR-Γονοτύπηση 

Ο έλεγχος των προϊόντων της PCR πραγµατοποιήθηκε µε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα 

αγαρόζης συγκέντρωσης 3%, µε διαδικασία που έχει ήδη περιγραφτεί. Σε κάθε περίπτωση 

παρατηρήθηκαν 1ή 2 ζώνες ανάλογα µε το γονότυπο του κάθε συµµετέχοντα, σύµφωνα µε 

τον παρακάτω πίνακα 2.  

 

Πίνακας 2. Προϊόντα αντίδρασης PCR που προκύπτουν µε βάση τον αριθµό 
των επαναλήψεων της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας 27 bp στο ιντρόνιο 4 του 
γονιδίου της eNOS και τα αλληλόµορφα στα οποία αντιστοιχούν. 
Μέγεθος προϊόντος 

(σε ζεύγη βάσεων-bp) 
 
 

393 
420 
447 

Αριθµός επαναλήψεων 
27νουκλεοτιδικής 
αλληλουχίας 

 
4 
5 
6 
 

Αλληλόµορφο 
 
 
 
a 
b 
c 

 

Το µέγεθος κάθε ζώνης στη γέλη προσδιορίστηκε µε βάση το γνωστό µέγεθος ζωνών ενός 

DNA δείκτη. Μία χαρακτηριστική εικόνα γονοτύπησης παρουσιάζονται στην παρακάτω 

εικόνα (Eικόνα 2).  
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Εικόνα 2. Ηλεκτροφόρηση σε 
πήκτωµα αγαρόζης 3%, των 
προϊόντων της αντίδρασης PCR. 
Η γονοτύπηση γίνεται µε βάση το 
µέγεθος και τον αριθµό των 
ζωνών που εµφανίζονται στο 

  Στήλη
  Στήλε
  Στήλε
  Στήλη

p 

p 

p 
p 

3.3. 

αλληλ

Ratios

διάστη

 

242 b

331 b
404 b

489 b
πήκτωµα. 
 
 
 
 

 1. DNA-δείκτης µε ζώνες γνωστού µεγέθους 
ς 2,4,5. Απεικονίζεται µία ζώνη µε µέγεθος 420 bp. Άτοµα οµόζυγα b/b 
ς 3,6,8. Απεικονίζονται 2 ζώνες µε µέγεθος 393 bp και 420 bp. Άτοµα ετερόζυγα a/b 
 7. Απεικονίζεται µία .ζώνη µε µέγεθος 393 bp.Άτοµο οµόζυγο a/a 

 

 

Στατιστική ανάλυση 

Η κατανοµή των γονοτύπων και η σύγκριση των συχνοτήτων γονοτύπων και 

οµόρφων µεταξύ των οµάδων έγινε µε τη x2 δοκιµασία της ανεξαρτησίας. Τα Οdds 

 (O.R.) χρησιµοποιήθηκαν ως δείκτης εκτίµησης του σχετικού κινδύνου, µε ένα 95% 

µα εµπιστοσύνης. Τιµές p<0.05 θεωρήθηκαν ως στατιστικά σηµαντικές. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1 Μελέτη ασθενών - µαρτύρων για το Σ.Ε.Λ. 

 

 Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών µε ΣΕΛ παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 

Πίνακας  3 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά ασθενών µε Σ.Ε.Λ 
(N=190) 
Φύλο 

     Γυναίκες (%Ν) 

     Άνδρες    (%Ν) 

Ηλικία (έτη) 

Εθνικότητα 

     Κρητική/Άλλη 

 

178 (94%) 

  12 (6%) 

39.82±13.271

 

190/0 
                                1 Μέση τιµή ± σταθερή απόκλιση 

Η κατανοµή των γονοτύπων και η συχνότητα την αλληλοµόρφων του πολυµορφισµού 

στο ιντρόνιο 4 της eNOS, για τους ασθενείς µε Σ.Ε.Λ. και τους αντίστοιχους υγιείς εθελοντές 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4. 

Πίνακας 4 Συχνότητες γονοτύπων και αλληλοµόρφων του πολυµορφισµού στο ιντρόνιο 4 της eNOS, όπως 
αναλύθηκαν στις οµάδες ασθενών µε ΣΕΛ και υγιών εθελοντών. 
Ο γονότυπος eNOS 4 a/a, έχει συνυπολογιστεί µαζί µε το γονότυπο eNOS 4 a/b λόγω του µικρού αριθµού 
ασθενών και υγιών που βρέθηκαν µε αυτό το γονότυπο. 
 
Γονότυπος 
 
 
 
 
     Άγριος Τύπος b/b 
 
     Μεταλλαγµένος a/b 
     ή a/a 
 
Αλληλόµορφα 
 
     Άγριου τύπου b 
 
     Μεταλλαγµένο a 

Ασθενείς Σ.Ε.Λ. 
N=190 (100%) 
 
 
 
136 (72%) 
 
54 (28%) 
 
 
 
 
322 (84.33%) 
 
58 (15.27%) 

Οµάδα ελέγχου 
N=145(100%) 
 
 
 
105 (72.4%) 
 
40 (27.6%) 
 
 
 
 
247 (85.17%) 
 
41 (14.83%) 

Τιµή p1 

 
 
 
 
Μη σηµαντική 
 
 
 
 
 
 
Μη σηµαντική 

Ο.R (95% C.I.)1 

 

 

 

 

1.04 (0.64-1.69) 
 
 
 
 
 
 
1.034 (0.67-1.59) 

1 για την παρουσία του µεταλλαγµενου γονοτύπου (a/b ή a/a) ή του µεταλλαγµένου αλληλοµόρφου 
(a) στην οµάδα ασθενών µε ΣΕΛ συγκρινόµενη µε την οµάδα υγιών εθελοντών 
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Ο πιο συχνός γονότυπος τόσο σε ασθενείς όσο και σε υγιείς ήταν ο b/b, σε ποσοστό 

72% των ασθενών και 72.4% των υγιών. Οι µεταλλαγµένοι γονότυποι (a/b ή a/a) 

παρατηρήθηκαν σε 28% των ασθενών και 27.6% των υγιών. Παρά το γεγονός ότι ο 

µεταλλαγµένος γονότυπος ήταν ελάχιστα υψηλότερος στους ασθενείς, η διαφορά αυτή δεν 

κατάφερε να φθάσει σε επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας, όπως εκτιµήθηκε, µε τη χ2 

δοκιµασία της ανεξαρτησίας (p<1). ∆εν στοιχειοθετείται εποµένως συσχέτιση του γονοτύπου 

αυτού µε την εµφάνιση της νόσου, σε ασθενείς µε Σ.Ε.Λ. Κρητικής καταγωγής, όπως 

φαίνεται άλλωστε και από τον υπολογισµό του Ο.R. ως µέτρο του σχετικού κινδύνου (O.R.: 

1.04, 95% C.I.: 0.64, 1.69).  

Ανάλογα ευρήµατα παρατηρήθηκαν και όσο αφορά τη συχνότητα των 2 

αλληλοµόρφων (a και b) σε ασθενείς και υγιείς εθελοντές. Το αλληλόµορφο b ήταν το 

συχνότερα παρατηρούµενο, τόσο σε υγιείς (84.33%) όσο και σε ασθενείς (85.17%), ενώ το 

αλληλόµορφο a παρατηρήθηκε σε ποσοστό 15.27% στους ασθενείς και 14.83% στους υγιείς. 

Ξανά, η ελάχιστη αυτή παρατηρούµενη διαφορά δε φθάνει σε επίπεδα στατιστικής 

σηµαντικότητας (p<1).  

Σηµειώνεται ότι το τρίτο αλληλόµορφο στο ιντρόνιο 4 που έχει παρατηρηθεί σε άλλους 

εθνικούς πληθυσµούς (αλληλόµορφο c), δε βρέθηκε σε κανένα ασθενή ή υγιή εθελοντή. 

Ο πολυµορφισµός εποµένως στο ιντρόνιο 4 της eNOS δε σχετίζεται µε την εµφάνιση 

της νόσου κάθε αυτής, ούτε σε επίπεδο γονοτύπου, ούτε και σε επίπεδο αλληλοµόρφων. Η 

συσχέτιση του µε άλλα κλινικά χαρακτηριστικά (κυρίως καρδιαγγειακής αιτιολογίας) 

αποτελεί θέµα περαιτέρω διερεύνησης.  
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4.2 Μελέτη ασθενών - µαρτύρων για τη Ρευµατοειδή Αρθρίτιδα 

 

Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών µε ΡΑ παρουσιάζονται στον πίνακα 5. 

Πίνακας 5 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά ασθενών µε ΡΑ 
(N=202) 
Φύλο 

     Γυναίκες (%Ν) 

     Άνδρες    (%Ν) 

Ηλικία (έτη) 

Εθνικότητα 

     Κρητική/Άλλη 

 

141 (70%) 

  61 (30%) 

60.57±16.611

 

202/0 
1 Μέση τιµή ± σταθερή απόκλιση 

 

Η κατανοµή των γονοτύπων και η συχνότητα την αλληλοµόρφων του πολυµορφισµού 

στο ιντρόνιο 4 της eNOS, για τους ασθενείς µε Ρ.Α. και τους αντίστοιχους υγιείς εθελοντές 

παρουσιάζονται στον πίνακα 6.  

Πίνακας 6  Συχνότητες γονοτύπων και αλληλοµόρφων του πολυµορφισµού στο ιντρόνιο 4 της 
eNOS όπως αναλύθηκαν στις οµάδες ασθενών µε ΡΑ και υγιών εθελοντών. 
Ο γονότυπος eNOS 4 a/a, έχει συνυπολογιστεί µαζί µε το γονότυπο eNOS 4 a/b λόγω του µικρού 
αριθµού ασθενών και υγιών που βρέθηκαν µε αυτό το γονότυπο. 

 
 
 
 
Γονότυπος 
 
     Άγριος Τύπος b/b 
 
     Μεταλλαγµένος a/b 
     ή a/a 
 
Αλληλόµορφα 
 
     Άγριου τύπου b 
 
     Μεταλλαγµένο a 

Ασθενείς ΡΑ. 
 
N=202 (100%)
 
 
 
128 (63.36%) 
 
74 (37.64%) 
 
 
 
 
327 (81%) 
 
77 (19%) 

Οµάδα 
ελέγχου 
N=235(100%)
 
 
 
180 (77%) 
 
55 (23%) 
 
 
 
 
410 (87.28%) 
 
60 (12.72%) 

Τιµή p1 

 
 
 
 
 
<0.01 
 
 
 
 
 
 
<0.025 

Ο.R (95% C.I.)1 

 

 

 

 

 

1.89 (1.25-2.87) 
 
 
 
 
 
 
1.609 (1.11-2.32) 

1 για την παρουσία του µεταλλαγµένου γονοτύπου (a/b ή a/a), ή του µεταλλαγµένου 
αλληλοµόρφου (a) στην οµάδα ασθενών µε Ρ.Α. συγκρινόµενη µε την οµάδα υγιών εθελοντών 

 

Όπως και στην αντίστοιχη µελέτη για το Σ.Ε.Λ., ο συχνότερα παρατηρούµενος 

γονότυπος τόσο σε ασθενείς µε Ρ.Α. όσο και στους αντίστοιχους υγιείς εθελοντές ήταν ο b/b  
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µε ποσοστό 63.33% στους ασθενείς και 77% στους υγιείς. Ο µεταλλαγµένος γονότυπος (a/b 

ή a/a) παρατηρήθηκε σε ποσοστό 37.64% σε ασθενείς και 23% στους υγιείς εθελοντές.  

Η συχνότητα του µεταλλαγµένου γονοτύπου ήταν σηµαντικά υψηλότερη στους 

ασθενείς σε σχέση µε τους υγιείς εθελοντές. Η δοκιµασία ανεξαρτησίας x2 έδειξε ότι η 

διαφορά ήταν στατιστικά σηµαντική (χ2 = 9.138) µε p<0.01. Με βάση την πληροφορία αυτή, 

διαφαίνεται ότι υπάρχει σαφής συσχέτιση του µεταλλαγµένου γονοτύπου (a/b ή a/a) µε την 

εµφάνιση της Ρ.Α. σε ασθενείς µε Κρητική καταγωγή. Ο υπολογισµός Ο.R. ως µέτρο 

εκτίµησης του σχετικού κινδύνου, Ο.R. = 1.89. C.I. 95% (1.25-2.87), έδειξε ότι η παρουσία 

του γονοτύπου αυτού αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης της νόσου κατά 1.609 φορές.  

Όσο αφορά τα αλληλόµορφα, το b ήταν επίσης το συχνότερα παρατηρούµενο τόσο σε 

ασθενείς όσο και σε υγιείς (81% στους ασθενείς έναντι 87.28% στους υγιείς), ενώ το 

µεταλλαγµένο αλληλόµορφο a βρέθηκε σε 19% των ασθενών και 12.72% των υγιών. Η 

δοκιµασία ανεξαρτησίας χ2 κατέδειξε ότι το αλληλόµορφο a είναι συχνότερο στους ασθενείς 

µε στατιστικά σηµαντική διαφορά (p<0.025) ενώ η παρουσία του αυξάνει τον κίνδυνο 

εµφάνισης της νόσου κατά 1.609 φορές (O.R. 1.609, 95% C.I. 1.11-2.32). 

Φαίνεται εποµένως ότι το γονίδιο της eNOS και πιο συγκεκριµένα ο πολυµορφισµός 

στο ιντρόνιο 4, σχετίζεται και σε επίπεδο γονοτύπου και σε επίπεδο αλληλοµόρφων µε την 

εµφάνιση της Ρ.Α. σε ασθενείς Κρητικής καταγωγής.  

Η περαιτέρω συσχέτιση του µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της νόσου 

καρδιαγγειακής αιτιολογίας, αποτελεί θέµα µεγαλύτερης διερεύνησης.  

Επισηµαίνεται ότι το αλληλόµορφο c δε βρέθηκε σε κανένα ασθενή µε Ρ.Α ή υγιή 

εθελοντή.  

 

 

4.3 Συγκριτική µελέτη του πολυµορφισµού µεταξύ ασθενών µε Σ.Ε.Λ. και Ρ.Α. 

Κρητικής καταγωγής 

 

Η χρήση δύο διαφορετικών οµάδων υγιών εθελοντών που χρησιµοποιήθηκαν στην 

παρούσα µελέτη κατέστη επιβεβληµένη λόγω της διαφορετικής αναλογίας φύλου στις 

οµάδες των ασθενών. Στους ασθενείς µε Σ.Ε.Λ. το 93.66% ήταν γυναίκες και το 6.32% 

άνδρες, ποσοστά ανάλογα µε την οµάδα ελέγχου.  
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Στην οµάδα της Ρ.Α. το 70% ήταν γυναίκες και το 30% άνδρες γεγονός που οδήγησε 

στη χρήση διαφορετικής οµάδας ελέγχου για αυτή τη µελέτη. Η κατανοµή των γονοτύπων, 

τόσο του άγριου τύπου όσο και του µεταλλαγµένου στις δύο οµάδες υγιών που 

κινητοποιήθηκαν δε διέφερε στατιστικά σηµαντικά (p<1), γεγονός που σηµαίνει ότι η 

συλλογή του δείγµατος ήταν σωστή, παρά τη χρήση δύο διαφορετικών οµάδων.  
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια, πολυάριθµες µελέτες έχουν διερευνήσει τη συσχέτιση µεταξύ 

διαφόρων υποψήφιων γονιδίων και την ανάπτυξη ή εξέλιξη του Σ.Ε.Λ. της Ρ.Α. ή/και 

συγκεκριµένων κλινικών εκδηλώσεων και των δύο νόσων, σε πληθυσµούς διαφορετικής 

εθνικής προέλευσης. ∆οθείσης της ποικιλίας των βιολογικών ρόλων του ΝΟ καθώς επίσης 

και την ταχύτητα δράσης και απενεργοποίησης του, σε διάφορα κυτταρικά συστήµατα, ο 

αυστηρός έλεγχος της παραγωγής και αποδόµησης του ΝΟ είναι απαραίτητος.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία γονιδιακών πολυµορφισµών της eNOS, του 

ενζύµου που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή ΝΟ στο ενδοθήλιο, µπορεί να επηρεάζει 

φαινοτύπους και εκβάσεις νόσων όπως τα αυτοάνοσα, ο σακχαρώδης διαβήτης, τα 

καρδιαγγειακά κ.λ.π. 

Στην παρούσα µελέτη, διερευνήθηκε κατά πόσο ο πολυµορφισµός στο ιντρόνιο 4 του 

γονιδίου της eNOS εµπλέκεται στην προδιάθεση για ανάπτυξη Σ.Ε.Λ. ή Ρ.Α. σε γηγενείς 

Κρητικούς, πληθυσµός µε κοινό γενετικό και πολιτισµικό υπόβαθρο. Φάνηκε ότι υπήρχε µια 

αύξηση στη συχνότητα του a/b γονοτύπου και του a αλληλόµορφου του ιντρονίου 4 του 

γονιδίου της eNOS σε ασθενείς µε Ρ.Α. σε σχέση µε υγιείς εθελοντές, εύρηµα το οποίο δεν 

επιβεβαιώθηκε σε ασθενείς µε Σ.Ε.Λ.  

Μεταξύ πολλών πολυµορφισµών στο γονίδιο της eNOS που έχουν περιγραφτεί, έχει 

καταστεί εµφανές ότι λειτουργικοί πολυµορφισµοί, αφορούν κυρίως τα εξόνια του γονιδίου 

που κωδικοποιούν ή αλλάζουν συγκεκριµένες αµινοξικές θέσεις στην πρωτεΐνη και 

παρουσιάζουν κύρια συνεισφορά στην ανάπτυξη συγκεκριµένων κλινικών εκδηλώσεων του 

Σ.Ε.Λ. ή/και της Ρ.Α. µέσω της παραγωγής παραλλαγµένης πρωτεΐνης.  

Κάτω από το πρίσµα της παραπάνω παρατήρησης, ο ιντρονικός πολυµορφισµός στο 

γονίδιο της eNOS που αποτελεί το θέµα της συγκεκριµένης µελέτης, είναι λιγότερο πιθανό 

να διαθέτει λειτουργική σηµασία από µόνος του σε σχέση µε πολυµορφισµούς σε κωδικές 

περιοχές ή στον υποκινητή του γονιδίου. Παρ’ όλα αυτά, έχει αναφερθεί ότι η παρουσία του 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη αγγειακών νόσων όπως η στεφανιαία νόσος ή η 

διαβητική νεφροπάθεια. Το a αλληλόµορφο (µε 4 επαναλήψεις στο γονίδιο), έχει 

συσχετιστεί, σε διάφορες µελέτες, µε χαµηλά επίπεδα µεταβολιτών του ΝΟ στο πλάσµα, 

καθώς άτοµα οµόζυγα για το αλληλόµορφο αυτό (γονότυπος a/a) βρέθηκαν να έχουν 20% 

τουλάχιστον χαµηλότερα επίπεδα µεταβολιτών του ΝΟ σε σχέση µε οµοζυγωτές b/b [58].  
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Οµοίως έχει αναφερθεί στο παρελθόν η καθαρή συσχέτιση του ιντρονικού 

πολυµορφισµού αυτού µε τη διαβητική νεφροπάθεια του τύπου Ι ινσουλινοεξαρτώµενου 

σακχαρώδους διαβήτη. Η απαλοιφή µιας από τις 5 νουκλεοτιδικές επαναλήψεις στο ιντρόνιο 

4, που αντιστοιχεί στην παρουσία του a αλληλόµορφου, επηρεάζει τα επίπεδα µεταγραφής 

του γονιδίου καθώς και το ρυθµό επεξεργασίας του πρωτογενούς µεταγραφήµατος, 

οδηγώντας σε παραγωγή eNOS µε µειωµένη ενζυµατική δραστηριότητα και προφανώς σε 

µειωµένα επίπεδα ΝΟ στο ενδοθήλιο και στο πλάσµα [59].  

Προς επιβεβαίωση του λειτουργικού ρόλου του πολυµορφισµού στο ιντρόνιο 4 της 

eNOS, µια πρόσφατα δηµοσιευµένη µελέτη, καταδεικνύει ότι οι 27 νουκλεοτιδικές 

επαναλήψεις αποτελούν δοµές που δρουν ως cis-ρυθµιστικά στοιχεία, πάνω στα οποία 

προσδένονται µεταγραφικοί παράγοντες, επηρεάζοντας τη συνολική µεταγραφή του 

γονιδίου. Μάλιστα ο πολυµορφισµός αυτός δρα συνεργικά µε έναν άλλο περιγεγραµµένο 

πολυµορφισµό στον υποκινητή του γονιδίου (Τ -786 C), επηρεάζοντας σηµαντικά τα επίπεδα 

του παραγόµενου ενζύµου. Είναι εποµένως πιθανό, µελέτες συσχέτισης απλοτύπων και όχι 

µονήρων πολυµορφισµών, να αποδώσουν ευνοϊκότερα αποτελέσµατα, όσο αφορά 

πολυγονιδιακές νόσους [60]. Εξάλλου ανάλογα ευρήµατα για ιντρονικούς πολυµορφισµούς 

έχουν αναφερθεί και σε άλλες µελέτες ελέγχου λειτουργικότητας όπως για το γονίδιο του 

ανθρώπινου µεταφορέα της ντοπαµίνης [61], καθώς και για το γονίδιο SLC22A4 που 

κωδικοποιεί ένα οργανικό µεταφορέα κατιόντων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ένας 

ιντρονικός πολυµορφισµός στο γονίδιο, αλλάζει τη θέση πρόσδεσης ενός µεταγραφικού 

παράγοντα πάνω στο ιντρόνιο και αναφέρεται ότι συσχετίζεται µε Ρ.Α [62]. Επιπλέον, σε ex 

vivo µελέτες κυτταροκαλλιεργειών ενδοθηλιακών κυττάρων οµφαλικής φλέβας (HUVEC), 

παρατηρήθηκε ότι η παρουσία του γονοτύπου a/b (µε δύο αλληλόµορφα 4 και 5 

επαναλήψεων αντίστοιχα), στο ιντρόνιο 4, χαρακτηρίζεται από σηµαντικά ελαττωµένη 

ποσότητα eNOS σε επίπεδο πρωτεΐνης, αλλά και σηµαντικά µειωµένη δραστικότητα του 

παραγόµενου ενζύµου σε σχέση µε τον άγριο τύπου γονότυπο b/b [63].   

Μια άλλη πιθανή ερµηνεία για τη συσχέτιση του ιντρονικού αυτού πολυµορφισµού µε 

την εµφάνιση της νόσου, εν προκειµένω της Ρ.Α., αποτελεί η πιθανότητα το a αλληλόµορφο 

να µη σχετίζεται καθ’ εαυτό, αλλά να βρίσκεται σε ανισορροπία σύνδεσης (linkage 

disequilibrium) µε άλλους µη αναγνωρισµένους ακόµα, λειτουργικούς πολυµορφισµούς είτε 

στο γονίδιο της eNOS είτε σε άλλα γονίδια.  

Αντικρουόµενες συσχετίσεις µεταξύ του γονοτύπου της eNOS και ποικίλων 

βιοχηµικών και κλινικών φαινοτύπων, αποτελεί ένα κοινό φαινόµενο που έχει παρατηρηθεί  
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σε πολλές µελέτες, αλλά και για ποικίλα άλλα γονίδια και κλινικούς φαινοτύπους. Οι 

συσχετίσεις µεταξύ γονιδιακών πολυµορφισµών και φαινοτύπων µπορεί να ποικίλουν, 

ποιοτικά ή ποσοτικά, είτε µέσα στον ίδιο πληθυσµό ή µεταξύ διαφορετικών πληθυσµών, 

λόγω της επίδρασης διαφορετικών περιβαλλοντικών παραγόντων, τροποποιητικών γονιδίων 

ή αλληλεπιδράσεις µεταξύ γονιδίων, κυρίως σε νοσήµατα των οποίων η παθογένεια είναι 

πολυγονιδιακή, επηρεάζοντας και τροποποιώντας την απλή σχέση γονοτύπου-φαινοτύπου 

που ισχύει για τις µονογονιδιακές νόσους.  

Στο πεδίο έρευνας για το Σ.Ε.Λ. και τη Ρ.Α., όπως και σε πολυάριθµα άλλα ερευνητικά 

πεδία που προσπαθούν να συνδέσουν γενετικούς πολυµορφισµούς µε διάφορες νόσους, ο 

µεγάλος αριθµός αντικρουόµενων µελετών έχει οδηγήσει σε µια ασαφή εικόνα. Οι διαφορές 

που έχουν παρατηρηθεί στις µελέτες αυτές, είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν διαφορές στο 

γενετικό υπόβαθρο των πληθυσµών που µελετήθηκαν. Το διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο 

αλληλεπιδρά µε ποικίλους περιβαλλοντικούς παράγοντες οδηγώντας σε ποικιλία φαινοτύπων 

και συσχετίσεων µεταξύ των διαφόρων εθνικοτήτων για το ίδιο νόσηµα.  

Επιπρόσθετα προβλήµατα αφορούν επίσης, το µικρό µέγεθος δείγµατος ασθενών ή 

υγιών που κινητοποιούνται για τις συγκεκριµένες µελέτες καθώς επίσης και ο ασαφής, 

πολλές φορές, ορισµός του υπό µελέτη φαινοτύπου. 

Το πρόβληµα αρκετές φορές επιτείνεται από «σφάλµατα δηµοσίευσης» µε θετικά 

αποτελέσµατα συσχέτισης να γίνονται αποδέκτες µεγαλύτερης προσοχής από ότι τα 

αρνητικά ευρήµατα.  

Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο αυτό που διέπει µελέτες συσχέτισης µεταξύ γονιδιακών 

πολυµορφισµών και πολυγονιδιακών νοσηµάτων, ορισµένα συγκεκριµένα ισχυρά στοιχεία 

της παρούσας µελέτης, χρήζουν περαιτέρω συζήτησης.  

Αναφέρθηκε το πρόβληµα της γενετικής ποικιλοµορφίας και της εθνικής ποικιλότητας 

που παρατηρείται σε µελέτες για πολυπαραγοντικά νοσήµατα. Στην παρούσα µελέτη, ένα 

ιδιαίτερο πλεονέκτηµα, τουλάχιστον όσον αφορά άλλες µελέτες που προσπάθησαν να 

αποσαφηνίσουν το συγκεκριµένο θέµα, ήταν η αξιοσηµείωτη προσοχή που δόθηκε τόσο 

στην επιλογή των ασθενών όσο και των υγιών εθελοντών, ώστε να είναι γενετικά και εθνικά 

οµοιογενείς. Όλοι οι ασθενείς και οι υγιείς εθελοντές που έλαβαν µέρος στην παρούσα 

µελέτη ήταν Κρητικής καταγωγής τουλάχιστον 2 γενιές πριν. Έτσι µειώθηκε το πιθανό 

σφάλµα που θα προέκυπτε κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων, καθώς όλοι οι µη 

Κρητικής καταγωγής ασθενείς και υγιείς εξαιρέθηκαν. Συνέπεια αυτού, τα αποτελέσµατα της 

παρούσας µελέτης δύσκολο να περιλαµβάνουν σφάλµατα δειγµατοληψίας.  
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Το σχετικά µικρό δείγµα που χρησιµοποιήθηκε για να γίνει αυτή η µελέτη, 

αντισταθµίζεται από το γεγονός ότι οι γηγενείς Κρητικοί, παρουσιάζουν πολύ µικρά ποσοστά 

µετανάστευσης γεγονός που παρέχει τη γενετική οµοιογένεια αυτού του πληθυσµού [64], το 

οποίο σε συνδυασµό µε την αναµενόµενη χαµηλότερη περιβαλλοντική ποικιλοµορφία του 

πληθυσµού, καθιστά µη αναγκαία τη µελέτη ενός µεγάλου αριθµού δείγµατος, το οποίο 

άλλωστε δε θα ήταν και εφικτό σε τόσο µικρή γεωγραφική περιοχή.  

Πειστικά δεδοµένα αποδεικνύουν ότι ο Κρητικός πληθυσµός παρουσιάζει 

συγκεκριµένες διαφορές σε σχέση µε άλλους πληθυσµούς σε πολλά σηµεία που αντανακλούν 

προφανώς τη γενετική του σύνθεση. Για παράδειγµα πολλά αλληλόµορφα του γονιδίου 

DRB1 που είναι παρόντα σε διάφορες οµάδες της Ελλαδικής ενδοχώρας, απουσιάζουν από 

τους Κρητικούς. Αντίθετα, ο απλότυπος HLA-A2, B-13, DRB1 1601 βρέθηκε µόνο σε 

Κρητικούς [65]. Η µεταλλαγή R334W της κυστικής ίνωσης βρέθηκε να είναι συχνή µόνο 

στην Κρήτη [66]. Οµοίως η µεταλλαγή CCR-5-delta 32, στον υποδοχέα της χυµοκίνης 

CCR5, βρέθηκε σε αξιοσηµείωτα µικρή συχνότητα στην Κρήτη, παρέχοντας έτσι 

καθυστερηµένη εξέλιξη από τη λοίµωξη µε τον ιό HIV στην κλινική εκδήλωση του AIDS 

[67]. Μια καινούρια µετάλλαξη µέσα στον υποκινητή του γονιδίου Α της γ-σφαιρίνης, που 

αναφέρθηκε στην Κρήτη, είναι µοναδική σε όλη την οµάδα γονιδίων οµοιάζοντα στη β-

σφαιρίνη των πρωτευόντων, οδηγώντας σε αυξηµένα επίπεδα εµβρυϊκής αιµοσφαιρίνης 

(HbF) [68]. Επιπλέον, µεταλλαγές που προκαλούν εµφάνιση του παράγοντα V Leiden 

εµφανίζουν πολύ υψηλή συχνότητα στην Κρήτη και θεωρούνται από τις υψηλότερες 

παγκοσµίως [69].  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, φαίνεται λογικό να εξεταστεί η πιθανή συσχέτιση 

του πολυµορφισµού της eNOS σε ασθενείς µε Σ.Ε.Λ. ή/και Ρ.Α. στην Κρήτη, 

εκµεταλλευόµενοι τα οφέλη ενός τέτοιου πληθυσµού θεωρώντας αρκετά αξιόπιστα τα 

αποτελέσµατα.  

Η παρούσα µελέτη, αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να αποσαφηνιστεί η σχέση του 

πολυµορφισµού στο ιντρόνιο 4 της eNOS σε ασθενείς µε Σ.Ε.Λ. και Ρ.Α. στην Κρήτη. 

Βρέθηκε ότι η παρουσία του a/b γονοτύπου σχετίζεται µε την εµφάνιση της Ρ.Α. στο 

συγκεκριµένο πληθυσµό και ότι δρα ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου. Κάτι τέτοιο 

όµως δεν επιβεβαιώθηκε για τους ασθενείς µε Σ.Ε.Λ. 

Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για να αποσαφηνιστεί ο υποθετικός, µέχρι 

στιγµής, λειτουργικός ρόλος του συγκεκριµένου πολυµορφισµού ή η υποθετική γενετική 

σύνδεσή του µε άλλους λειτουργικούς πολυµορφισµούς, πάνω στην παραγωγή του ΝΟ και  
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της ενδοθηλιακής λειτουργίας εν γένει, που θα µπορούσε να ερµηνεύσει, µερικά 

τουλάχιστον, τα υψηλά ποσοστά αθηροσκλήρωσης και αγγειακών επιπλοκών που 

παρουσιάζουν ασθενείς µε Σ.Ε.Λ. και Ρ.Α.  

Μία ενδιαφέρουσα πρόσφατα παρατήρηση που προσπαθεί να ερµηνεύσει την 

αγγειοπάθεια σε ασθενείς µε αυτοάνοσα νοσήµατα αποτελεί η διαταραχή της βιολογίας των 

ενδοθηλιακών προγονικών κυττάρων και η συνακόλουθη αδυναµία τους για επιδιόρθωση 

του δυσλειτουργικού ενδοθηλίου. Τα κύτταρα αυτά βρίσκονται στο µυελό των οστών και 

µεταναστεύουν στις περιοχές της βλάβης συµβάλλοντας στην επιδιόρθωση κατεστραµµένου 

ή δυσλειτουργικού ενδοθηλίου. 

Η διατήρηση και κινητοποίηση των βλαστικών αυτών κυττάρων από το µυελό, 

καθορίζεται από το τοπικό µικροπεριβάλλον, τη «φωλιά» των βλαστικών κυττάρων, που 

αποτελείται από οστεοβλάστες, ινοβλάστες και ενδοθηλιακά κύτταρα [70]-[71]. 

Κυτταροκίνες και αυξητικοί παράγοντες όπως ο VEGF και ο SDF-1 που παράγονται στις 

ισχαιµικές περιοχές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην κινητοποίηση EPCs από το µυελό 

των οστών και στην µετανάστευση τους στις περιοχές βλάβης [72]-[73]. Η κινητοποίηση των 

παραγόντων αυτών εµποδίζει την αλληλεπίδραση µεταξύ βλαστικών και στρωµατικών 

κυττάρων και επιτρέπει στα βλαστικά κύτταρα να αποµακρυνθούν από το µυελό. Η 

κινητοποίηση αυτή µεσολαβείται από πρωτεϊνάσες µε σηµαντικότερες τις 

µεταλλοπρωτεϊνάσες του στρώµατος ( ΜΜPs) [74]. Η MMP-9 φαίνεται ότι είναι η 

βασικότερη µεταλλοπρωτεϊνάση στην επαγώµενη από VEGF και SDF-1 κινητοποίηση των 

βλαστικών κυττάρων [75]. 

Η eNOS που παράγεται συνεχώς στα ενδοθηλιακά κύτταρα του στρωµατικού 

µικροπεριβάλλοντος του µυελού αποτελεί ουσιαστικό συστατικό της «φωλιάς» των 

βλαστικών κυττάρων και είναι βασική για την κινητοποίηση βλαστικών και προγονικών 

κυττάρων in-vivo, πιθανά µέσω ενεργοποίησης της MMP-9 [76]. Το παραγόµενο NO από 

την eNOS οδηγεί στην νιτροζυλίωση και ενεργοποίηση της MMP-9 [77] αλλά ο ακριβής 

µηχανισµός παραµένει άγνωστος. Καθώς η MMP-9 διαµεσολαβεί τη δράση του VEGF στην 

κινητοποίηση των EPCs, ένα υποθετικό µηχανιστικό µοντέλο θεωρεί την ενεργοποίηση της 

eNOS, ως ένα ενδιάµεσο βήµα στην σηµατοδότηση από τον VEGF και στην εξαρτώµενη 

από την MMP-9 κινητοποίηση των EPCs από το στρώµα του µυελού [79]. Την άποψη αυτή 

ενισχύουν αναφορές ότι τα οιστρογόνα  και οι στατίνες  που αυξάνουν την κινητοποίηση των 

EPCs από το µυελό, όπως προαναφέρθηκε, ταυτόχρονα ενεργοποιούν και την eNOS µέσω 

του σηµατοδοτικού µονοπατιού PI3K/Akt. [76], [79]-[80] Κατά πόσον ο γονιδιακός  
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πολυµορφισµός της eNOS επηρεάζει τη δράση της στο µυελό και στην κινητοποίηση των 

κυττάρων αυτών, µένει να διευκρινιστεί. 

Νέες τεχνολογίες χρησιµοποιώντας µικροσυστοιχίες DNA µπορούν να αποσαφηνίσουν 

δυνατούς συνδέσµους για την παθογένεια των αυτοάνοσων νοσηµάτων. Προοπτικές µελέτες 

είναι επιβεβληµένες επίσης για να καθοριστεί ο προγνωστικός ρόλος των πολυµορφισµών 

της eNΟs στην εµφάνιση της Ρ.Α. ή/και αγγειακών επιπλοκών της.  
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