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Περίληψη 

 

Είναι  γνωστό ότι τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ παίζουν 

βασικό ρόλο σε παθολογικές καταστάσεις του πνεύμονα, κατά τις οποίες 

συχνά εκτίθενται σε συνθήκες υποξίας και υπερκαπνίας. Στο πρώτο μέρος 

αυτής της μελέτης εξετάσαμε την επίδραση της υποξίας και της υπερκαπνίας 

στη λειτουργία και ομοιόσταση των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων τύπου 

ΙΙ. Συγκεκριμένα εξετάσαμε την ικανότητα των κυττάρων για παραγωγή 

πρωτεϊνών του επιφανειοδραστικού παράγοντα και διαπιστώσαμε ότι η 

υποξία προκαλεί καταστολή της παραγωγής της πρωτεΐνης C του 

επιφανειοδραστικού παράγοντα μετά από έκθεση λίγων ωρών ενώ η 

υπερκαπνία μόνο μετά από πιο μακροχρόνια έκθεση έχει κατασταλτική 

δράση. Επίσης διαπιστώσαμε ότι η προφλεγμονώδης κυτταροκίνη TNFα 

μερικώς αναστέλλει αυτό το φαινόμενο. Επιπλέον εξετάσαμε την επίδραση 

της υποξίας και της υπερκαπνίας στην ικανότητα των κυττάρων για 

πολλαπλασιασμό και στην εμφάνιση αποπτωτικού θανάτου.  Διαπιστώσαμε 

ότι η υποξία και όχι η υπερκαπνία επάγει απόπτωση και αναστολή του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού στα κυψελιδικά επιθηλιακά  κύτταρα τύπου ΙΙ.  

Είναι γνωστό ότι ο μηχανικός αερισμός μπορεί να προκαλέσει βλάβη 

στον πνεύμονα που αποφεύγεται με τον περιορισμό του αναπνεόμενου 

όγκου. Θεωρείται πιθανό η χαμηλή αναπνευστική συχνότητα να είναι επίσης 

προστατευτική, αλλά η ασφάλεια της υπερκαπνίας στην οποία αναπόφευκτα 

θα οδηγήσει δεν έχει εξακριβωθεί. Στο πρώτο μέρος της μελέτης 

διαπιστώθηκε ότι η έκθεση των επιθηλιακών κυττάρων του πνεύμονα σε 

συνθήκες υπερκαπνίας είναι σχετικά ασφαλής. Έτσι στο δεύτερο μέρος της 
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μελέτης εξετάσθηκε η επίδραση της χαμηλής συχνότητας του μηχανικού 

αερισμού στην εμφάνιση βλάβης πνεύμονα από μηχανικό αερισμό. 

Διαπιστώθηκε ότι η χαμηλή αναπνευστική συχνότητα έχει προστατευτικό ρόλο 

καθώς ελαττώνει δείκτες φλεγμονής στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, και 

συνοδεύεται από μικρότερη βλάβη ιστολογικά. Ο ΤΝFα δεν βρέθηκε να 

επηρεάζεται από τις συνθήκες αερισμού που μελετήθηκαν. Επίσης 

διαπιστώθηκε ότι ο μηχανικός αερισμός με χαμηλή συχνότητα σχετίζεται με 

επαγωγή προαποπτοτικών και καταστολή αντιαποπτωτικών πρωτεϊνών σε 

αντίθεση με τον συμβατικό μηχανικό αερισμό, όπως είναι γνωστό ότι 

συμβαίνει και σε προστατευτικό μηχανικό αερισμό με χαμηλό αναπνεόμενο 

όγκο.  

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη έδειξε ότι in vitro η υποξία 

επηρεάζει σημαντικά την παραγωγή του επιφανειοδραστικού παράγοντα C, 

τον πολλαπλασιασμό και την απόπτωση επιθηλιακών κυττάρων του 

πνεύμονα ενώ η υπερκαπνία και ο ΤΝFα δεν έχουν τέτοια επίδραση. Επίσης 

διαπιστώθηκε in vivo ότι η αναπνευστική συχνότητα του μηχανικού αερισμού 

επηρεάζει την εμφάνιση βλάβης πνεύμονα χωρίς όμως τη συμμετοχή του 

TNFα.   
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Εισαγωγή 

 

I. Γενικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου οξείας βλάβης πνεύμονα  

 

Το σύνδρομο οξείας βλάβης πνεύμονα (ALI) και το σύνδρομο οξείας 

αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) αποτελούν το φάσμα μιας κλινικής 

οντότητας που χαρακτηρίζεται από αιφνίδιας έναρξης αναπνευστική 

ανεπάρκεια που προκαλείται από πνευμονικό οίδημα μη καρδιογενούς 

αιτιολογίας και διάχυτη κυψελιδική βλάβη [1].  

Το σύνδρομο οξείας βλάβης πνεύμονα αποτελεί την κοινή εκδήλωση 

πολυάριθμων κλινικών καταστάσεων που προσβάλλεται ο πνεύμονας, είτε 

άμεσα, όπως συνηθέστερα στις λοιμώξεις του αναπνευστικού και στην 

εισρρόφηση,  είτε έμμεσα, στα πλαίσια σοβαρής συστηματικής φλεγμονώδους 

αντίδρασης με εξωπνευμονική εστία [1]. Η οξεία βλάβη πνεύμονα 

συνοδεύεται, ή και οδηγεί σε μερικές περιπτώσεις, σε σύνδρομο ανεπάρκειας 

πολλαπλών οργάνων και συνοδεύεται από σημαντική θνητότητα που 

κυμαίνεται μεταξύ 25 και 50% [2]. Το σύνδρομο οξείας βλάβης πνεύμονα είναι 

πολύ συχνό στη μονάδα εντατικής θεραπείας καθώς οι περισσότεροι ασθενείς 

έχουν ανάγκη αυξημένης υποστήριξης και μηχανικού αερισμού.  

Κλινικά η οξεία βλάβη πνεύμονα χαρακτηρίζεται από αιφνίδιας έναρξης 

σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια με υποξυγοναιμία, απεικονιστικά 

χαρακτηριστικά πνευμονικού οιδήματος, χωρίς στοιχεία αριστερής καρδιακής 

ανεπάρκειας [1]. Παθολογοανατομικά η οξεία βλάβη πνεύμονα χαρακτηρίζεται 

από εκτεταμένη βλάβη των κυψελιδικών επιθηλιακών και ενδοθηλιακών 

κυττάρων με αποτέλεσμα την καταστροφή του κυψελιδοτριχοειδικού φραγμού 
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και τη δημιουργία πνευμονικού οιδήματος με υψηλή συγκέντρωση πρωτεΐνης 

[3]. Επιπλέον συνυπάρχει διήθηση από φλεγμονώδη κύτταρα και 

δυσλειτουργία του επιφανειοδραστικού παράγοντα [3]. Η πλήρωση των 

κυψελίδων από υγρό λόγω της βλάβης του κυψελιδοτριχοειδικού φραγμού 

έχει σαν αποτέλεσμα την σοβαρή υποξυγοναιμική αναπνευστική ανεπάρκεια 

που παρατηρείται. Η ανεπάρκεια του επιφανειοδραστικού παράγοντα 

περαιτέρω επιδεινώνει την αναπνευστική ανεπάρκεια καθώς οδηγεί σε 

σύγκληση των κυψελίδων και έτσι απώλεια λειτουργικών μονάδων του 

πνεύμονα. Οι διαταραχές αυτές έχουν σαν συνέπεια εκτός από την 

υποξυγοναιμία και την σημαντική ελάττωση της ενδοτικότητας (compliance) 

του πνεύμονα [4].  
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Ο μηχανικός αερισμός ασθενών με οξεία βλάβη πνεύμονα έχει ιδιαίτερες 

δυσκολίες. Η μειωμένη ενδοτικότητα του πνεύμονα έχει σαν αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη υψηλών πιέσεων στις κυψελίδες όταν χορηγείται από τον 

αναπνευστήρα φυσιολογικός αναπνεόμενος όγκος [5]. Καθώς οι βλάβες στο 

σύνδρομο οξείας βλάβης πνεύμονα έχουν τυπικά ανομοιογενή κατανομή, 

μεγαλύτερο ποσοστό του αναπνεόμενου όγκου οδηγείται στις σχετικά πιο 

υγιείς περιοχές. Έτσι τα κυψελιδικά επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα 

καθώς και τα μακροφάγα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές διατείνουσες 

πιέσεις σε κάθε αναπνοή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την βλάβη του πνεύμονα 

στις περιοχές αυτές, που ονομάζεται βλάβη του πνεύμονα από το μηχανικό 

αερισμό (ventilator induced lung injury, VILI) [6, 7].  

 

Η βλάβη αυτή είναι πολυπαραγοντική, και περιλαμβάνει ενεργοποίηση 

ενδοκυττάριων σηματοδοτικών μονοπατιών που οδηγούν σε αυξημένη 

φλεγμονή, διαταραχή της επαναρρόφησης του πνευμονικού οιδήματος, 

πιθανά αναστολή της απόπτωσης, αλλά και βλάβη του κυψελιδοτριχοειδικού 
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φραγμού και νέκρωση κυττάρων [8, 9]. Η βλάβη του πνεύμονα από το 

μηχανικό αερισμό συνοδεύεται από συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση, 

επηρεάζοντας εκτός από τον πνεύμονα και άλλα όργανα συμβάλλοντας στην 

εμφάνιση του συνδρόμου ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων [2]. Είναι πλέον 

αποδεδειγμένο ότι η βλάβη του πνεύμονα από το μηχανικό αερισμό είναι ένας 

από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση των ασθενών 

με οξεία βλάβη πνεύμονα [5, 7]. 
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II. Ο ρόλος της υπερκαπνίας στην θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας 

βλάβης πνεύμονα 

 

Η βλάβη του πνεύμονα από το μηχανικό αερισμό έχει διαπιστωθεί ότι 

μειώνεται με την χρήση χαμηλού αναπνεόμενου όγκου και χαμηλών 

εισπνευστικών πιέσεων [5],[10]. Η πρακτική αυτή που ονομάζεται μηχανικός 

αερισμός με προστασία του πνεύμονα είναι η μοναδική θεραπευτική 

παρέμβαση που έχει βρεθεί να βελτιώνει την έκβαση των ασθενών με οξεία 

βλάβη πνεύμονα και έχει καθιερωθεί στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών 

[11].   

Η ελάττωση του αναπνεόμενου όγκου μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα 

την υπερκαπνία λόγω της ελάττωσης του κυψελιδικού αερισμού. Παρόλο που 

έχει αποδειχθεί ότι η μείωση του αναπνεόμενου όγκου έχει προστατευτική 

δράση στην βλάβη του πνεύμονα, η επίδραση της επακόλουθης υπερκαπνίας 

δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως [12]. Σε μεταανάλυση μιας μεγάλης 

τυχαιοποιημένης μελέτης διαπιστώθηκε καλύτερη έκβαση των ασθενών που 

είχαν υποβληθεί σε μηχανικό αερισμό με φυσιολογικό αναπνεόμενο όγκο όταν 

συνυπήρχε υπερκαπνία, ενώ στους ασθενείς που είχε εφαρμοστεί χαμηλός 

αναπνεόμενος όγκος η παρουσία υπερκαπνίας δεν άλλαζε την έκβαση [13]. 

Σε πειραματόζωα έχει βρεθεί βελτίωση παραμέτρων βλάβης πνεύμονα με τη 

χορήγηση εισπνεόμενου CO2, σε μοντέλα βλάβης πνεύμονα από ισχαιμία και 

επαναιμάτωση, από ενδοτοξίνη και από μηχανικό αερισμό με μεγάλο 

αναπνεόμενο όγκο [14],[15],[16],[17],[18],[19]. Υπάρχουν όμως και μελέτες με 

αντίθετα αποτελέσματα. Σε μια μελέτη βλάβης πνεύμονα από ενδοτοξίνη και 

μηχανικό αερισμό σε ποντίκια έχει βρεθεί επιδείνωση της βλάβης πνεύμονα 
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από υπερκαπνία προκαλούμενη από χαμηλή αναπνευστική συχνότητα [20]. 

Σε μια άλλη μελέτη σε μοντέλο απομονωμένου πνεύμονα έχει βρεθεί 

διαταραχή της αποκατάστασης της κυτταρικής μεμβράνης μετά από βλάβη 

από μεγάλο αναπνεόμενο όγκο σε συνθήκες υπερκαπνικής οξέωσης [21].  

Σε ασθενείς με σοβαρή μορφή συνδρόμου οξείας βλάβης πνεύμονα η 

υπερκαπνία που προκαλείται από την ανάγκη χορήγησης χαμηλού 

αναπνεόμενου όγκου για διατήρηση χαμηλών πιέσεων αποτελεί το 

σημαντικότερο πρόβλημα στο μηχανικό αερισμό. Ο βαθμός επιτρεπόμενης 

υπερκαπνίας που είναι ασφαλής δεν μπορεί να καθοριστεί από τα υπάρχοντα 

βιβλιογραφικά δεδομένα, γεγονός που αναφέρεται και στις κατευθυντήριες 

οδηγίες για την αντιμετώπιση της οξείας βλάβης πνεύμονα στη σήψη [11]. 

Ενώ λοιπόν η υπερκαπνία είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα του μηχανικού 

αερισμού με πρωτόκολλο προστασίας του πνεύμονα, η επίδραση της στον 

πνεύμονα δεν έχει μελετηθεί πλήρως και η ασφάλεια της επιτρεπόμενης 

υπερκαπνίας στην οξεία βλάβη πνεύμονα δεν έχει εξακριβωθεί.   

Στο πρωτόκολλο μηχανικού αερισμού του της μεγαλύτερης μέχρι τώρα 

μελέτης στην οξεία βλάβη πνεύμονα (μελέτη του ARDSnet [10]) συνίσταται η 

αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας ώστε να ελέγχεται η υπερκαπνία και 

να διατηρείται το pH του αρτηριακού αίματος πάνω από 7.30. Όμως η 

αυξημένη αναπνευστική συχνότητα μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη πνεύμονα 

από το μηχανικό αερισμό.  Σε in vitro μελέτες έχει βρεθεί ότι αυξημένη 

συχνότητα περιοδικής διάτασης επάγει κυτταρική βλάβη και μπορεί να 

οδηγήσει σε νέκρωση των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων [22]. Σε 

πειραματόζωα έχει βρεθεί ότι η χαμηλή αναπνευστική συχνότητα μειώνει τη 

βλάβη από μηχανικό αερισμό με μεγάλο αναπνεόμενο όγκο [23]. Έτσι, ενώ η 

συμβολή του χαμηλού αναπνεόμενου όγκου στην προστασία του πνεύμονα 
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κατά το μηχανικό αερισμό σε ασθενείς με οξεία βλάβη πνεύμονα έχει 

αποδειχθεί η συμβολή της αναπνευστικής συχνότητας δεν έχει ξεκαθαριστεί 

πλήρως. Είναι πιθανό η αναπνευστική συχνότητα του μηχανικού αερισμού να 

επηρεάζει σημαντικά την εμφάνιση και εξέλιξη της οξείας βλάβης πνεύμονα. 
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III. Ο ρόλος των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων τύπου ΙΙ στην οξεία 

βλάβη πνεύμονα 

 

Οι κυψελίδες στον πνεύμονα καλύπτονται από επιθηλιακά κύτταρα δύο 

τύπων. Τα κύτταρα τύπου Ι, που είναι λεπτά, πλήρως διαφοροποιημένα 

κύτταρα, και καλύπτουν το 90% της επιφάνειας της κυψελίδας, και τα κύτταρα 

τύπου ΙΙ που καλύπτουν μόνο το 10% της επιφάνειας και είναι υπεύθυνα για 

την έγκριση του επιφανειοδραστικού παράγοντα, την ενεργό μεταφορά 

νατρίου από την κορυφαία (κυψελιδική) στην βασική επιφάνεια, και την 

αποκατάσταση του επιθηλίου καθώς πολλαπλασιάζοντας και 

διαφοροποιούνται σε κύτταρα τύπου Ι [91].  Η βλάβη των επιθηλιακών 

κυψελιδικών κυττάρων παίζει βασικό ρόλο τόσο στην εμφάνιση όσο και στην 

εξέλιξη και αποκατάσταση της οξείας βλάβης πνεύμονα [24]. Ο βαθμός της 

κυψελιδικής βλάβης είναι προγνωστικός δείκτης της έκβασης της οξείας 

βλάβης πνεύμονα [24]. Η βλάβη των επιθηλιακών κυττάρων στην οξεία βλάβη 

πνεύμονα έχει μια σειρά επιπτώσεις. Συμβάλει καθοριστικά στην αυξημένη 

διαπερατότητα της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης και ταυτόχρονα 

επηρεάζει την επαναρρόφηση του πνευμονικού οιδήματος [1]. Έχει βρεθεί ότι 

στην οξεία βλάβη πνεύμονα η ενεργός μεταφορά νατρίου είναι ανεπαρκής, 

συμβάλλοντας έτσι στο πνευμονικό οίδημα που παρατηρείται [25]. Μελέτες σε 

πειραματόζωα έχουν δείξει μείωση της ικανότητας ενεργού μεταφοράς ιόντων 

και νερού από τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα με την επίδραση 

ενδοτοξίνης και μηχανικού αερισμού με μεγάλο αναπνεόμενο όγκο [26]. 

Επιπλέον η ανεπαρκής η ανεπιτυχής επούλωση της οξείας βλάβης πνεύμονα 

οδηγεί σε ίνωση και μόνιμη αναπνευστική ανεπάρκεια [24]. 
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IV. Ο ρόλος των προφλεγμονωδών κυτταροκινών και ειδικά του TNFα 

στην οξεία βλάβη πνεύμονα 

 

Το σύνδρομο οξείας βλάβης πνεύμονα χαρακτηρίζεται ιστολογικά από 

την διήθηση του πνευμονικού παρεγχύματος από φλεγμονώδη κύτταρα,  

κυρίως ουδετερόφιλα αλλά και λεμφοκύτταρα που παράγουν μια σειρά από 

προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, όπως ο TNF-α και η IL-6 [3].  Ο TNF-α είναι 

από τους βασικούς διαμεσολαβητές της φλεγμονώδους απάντησης και 

βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στις κυψελίδες σε οξεία βλάβη πνεύμονα 

[27],[28]. Προέρχεται κυρίως από μακροφάγα και T λεμφοκύτταρα, και σε 

μικρότερο βαθμόo από κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα [29].  

Η ενεργοποίηση του καταρράκτη των κυτταροκινών που ακολουθεί το 

ερέθισμα που προκαλεί την οξεία βλάβη πνεύμονα αρχίζει με την 

ενεργοποίηση των μονοκυττάρων και των μακροφάγων του πνεύμονα που 

οδηγεί στην παραγωγή του πρώτου κύματος κυτταροκινών που είναι ο TNF-α 

και η ιντερλευκίνη 1 (IL-1b) [8]. Οι κυτταροκίνες αυτές δρουν στα 

ουδετερόφιλα αλλά και στα κυψελιδικά επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα 

και επάγουν την παραγωγή περισσότερων κυτταροκινών  και άλλων διαλυτών 

μεσολαβητών που μεγεθύνουν το φλεγμονώδες σήμα. Έτσι επάγεται 

περαιτέρω άθροιση ουδετερόφιλων στον πνεύμονα που οδηγεί τελικά στην 

οξεία βλάβη του πνεύμονα μέσω της έκκρισης των πρωτεασών των 

ουδετερόφιλων που προκαλούν την ιστική βλάβη [30].  Σημαντικό ρόλο στην 

εμφάνιση της βλάβης του πνεύμονα παίζει η επίδραση του TNF-α και της IL-

1b στο ενδοθήλιο και το επιθήλιο των κυψελίδων που έχει σαν αποτέλεσμα 

την επαγωγή της έκφρασης μορίων προσκόλλησης των ουδετερόφιλων [31]. 

Ακόμα τα ίδια τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα παράγουν TNF-α [32] και 
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έχει διαπιστωθεί ότι τα κύτταρα A549 παράγουν μικρές ποσότητες TNF-α μετά 

από ερεθισμό με παθογόνα [33],[34]. Eπίσης έxει βρεθεί ότι ο TNF-α 

καταστέλλει την έκφραση της pSPC σε συνθήκες νορμοξίας [35] αλλά δεν 

είναι γνωστό πως η δράση του αυτή επηρεάζεται σε συνθήκες υποξίας και 

υπερκαπνίας. 

Η σημασία του TNF-α μεμονωμένα στην εμφάνιση και εξέλιξη της 

οξείας βλάβης πνεύμονα  έχει εξεταστεί και σε μελέτες συσχέτισης γενετικών  

πολυμορφισμών με την εμφάνιση και εξέλιξη της οξείας βλάβης πνεύμονα. 

Ενώ έχει βρεθεί ότι ο πολυμορφισμός -308GA του TNF-α σχετίζεται με 

αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης σηπτικού σοκ [36] με οξεία βλάβη πνεύμονα 

στα πλαίσια ανεπάρκειας πολλών οργάνων και αυξημένη θνητότητα, ειδικά 

στην μεμονωμένη οξεία βλάβη πνεύμονα ο γενετικός αυτός πολυμορφισμός 

έχει μόνο ασθενή συσχέτιση με την εμφάνιση και τη θνητότητα [37]. Παρά τον 

κεντρικό ρόλο του TNF-α στην φλεγμονώδη αντίδραση, είναι πιθανό η 

μεμονωμένη έλλειψη ή αδρανοποίηση του να μην επηρεάζει την εμφάνιση και 

εξέλιξη της οξείας βλάβης πνεύμονα. 
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V. Ο ρόλος του επιφανειοδραστικού παράγοντα και οι μηχανισμοί 

ρύθμισης της παραγωγής του 

 

Η ανακάλυψη του επιφανειοδραστικού παράγοντα ακολούθησε την 

παρατήρηση ότι η παρατηρούμενη επιφανειακή τάση των πνευμόνων ήταν 

κατά πολύ μικρότερη από την υπολογιζόμενη με το νόμο του Laplace. 

Διαπιστώθηκε ότι αυτό οφείλεται στην ύπαρξη μιας λιπιδιακής μονοστοιβάδας 

που επικαλύπτει τις κυψελίδες και μειώνει την επιφανειακή τους τάση. Ο 

επιφανειοδραστικός παράγοντας αποτελείται κατά 85% από φωσφολιπίδια και 

κατά 10% από πρωτεΐνες. Το σύμπλεγμα πρωτεϊνών και φωσφολιπιδίων έχει 

μια ειδική στερεοδομή που του επιτρέπει να ελαττώνει την επιφανειακή τάση 

στις κυψελίδες αποτρέποντας την σύγκλιση τους. Ο μεταβολισμός του 

επιφανειοδραστικού παράγοντα περιλαμβάνει τη σύνθεση των πρωτεϊνών, το 

σχηματισμό του συμπλόκου με τα φωσφολιπίδια στα lamellar bodies, την 

εξωκυττάρωση, και στη συνέχεια την απομάκρυνση και ενδοκυττάριο 

ανακύκλωση των πρωτεϊνών.  Οι πρωτεΐνες του επιφανειοδραστικού 

παράγοντα είναι 4,  οι υδρόφιλες Α, και  D, και οι υδρόφοβες Β και C. Οι 

πρωτεΐνες Β και C είναι πολύ βασικές στη σύνθεση και στα διατήρηση της 

μονοστοιβάδας του επιφανειδραστικού παράγοντα [92].  

Είναι γνωστό ότι η ανεπάρκεια του επιφανειοδραστικού παράγοντα 

οδηγεί σε σύνδρομο οξείας βλάβης πνεύμονα [38]. Έχει βρεθεί επίσης σε 

ασθενείς με οξεία βλάβη πνεύμονα μείωση της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών 

του επιφανειοδραστικού παράγοντα στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμμα καθώς 

και μείωση της λειτουργικότητας του επιφανειοδραστικού παράγοντα [39], 

[40]. Φλεγμονώδεις μεσολαβητές όπως ο TNF-α που παίζουν σημαντικό ρόλο 
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στην οξεία βλάβη πνεύμονα έχει βρεθεί ότι καταστέλλουν την παραγωγή του 

επιφανειοδραστικού παράγοντα από τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου 

ΙΙ [35]. Ειδικά έχει βρεθεί ότι ο TNF-α μπορεί να καταστείλει τη σύνθεση τόσο 

της φωσφατυδυλχολίνης, βασικού συστατικού των φωσφολιπιδίων του 

επιφανειοδραστικού παράγοντα [41] όσο και πρωτεϊνών του 

επιφανειοδραστικού παράγοντα, στα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ 

[35]. 
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VI. Η επίδραση της υποξίας στα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ 

 

Ο βασικός ρόλος του οξυγόνου στα κύτταρα είναι η παραγωγή ενέργειας 

με τη μορφή ΑΤΡ. Ενώ η επίδραση της υποξίας στα ενδοθηλιακά κύτταρα έχει 

μελετηθεί εκτενώς, οι μελέτες για την επίδραση της υποξίας στα επιθηλιακά 

κύτταρα είναι περιορισμένες. Έχει βρεθεί ότι η έκθεση κυψελιδικών 

επιθηλιακών κυττάρων σε ανοξία για 18 ώρες συνοδεύεται από παροδική 

μόνο πτώση του περιεχόμενου τους σε ΑΤΡ [42]. Η κατανάλωση οξυγόνου 

στα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα μειώνεται δραματικά μετά από σύντομη 

έκθεση σε συνθήκες υποξίας, και η μείωση αυτή δεν είναι αναστρέψιμη μετά 

από παρατεταμένη έκθεση για 24 ώρες, ενώ συνοδεύεται από αντίστοιχη 

μείωση της σύνθεσης πρωτεϊνών [42].  

 Τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα σχηματίζουν ένα ισχυρό φραγμό 

που εμποδίζει υδατοδιαλυτών και μακρομοριακών ουσιών στον κυψελιδικό 

χώρο. Η υποξία φαίνεται πως μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στον 

κυτταροσκελετό των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων τύπου ΙΙ, 

συμβάλλοντας πιθανά στη διαταραχή της μεταφοράς ιόντων και νερού [43]. 

Έκθεση πειραματόζωων σε συνθήκες υποξίας δεν έχει βρεθεί να προκαλεί 

πνευμονικό οίδημα αυξημένης διαπερατότητας [44]. Η επαναρρόφηση του 

πνευμονικού οιδήματος και αποκατάσταση της αναπνευστικής ανεπάρκειας 

που αυτό συνεπάγεται, εξαρτάται από την ενεργό μεταφορά νατρίου και νερού 

από τις κυψελίδες. Τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ είναι υπεύθυνα 

για την ενεργό μεταφορά νατρίου, η οποία επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των 

ευαίσθητων στην αμιλορίδη αντλιών νατρίου (ENaC) και των διαμεμβρανικών 

καναλιών της κυστικής ίνωσης [45],[46],[47]. Η απέκκριση του νατρίου στην 

βασική επιφάνεια των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων γίνεται μέσω της 
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αντλίας νατρίου –καλίου (Na,K-ATPase) και το νερό ακολουθεί οσμωτικά 

μέσω ειδικών πόρων που ονομάζονται aquaporins [48], [49]. Τόσο στα 

κύτταρα Α549 όσο και στα πρωτογενή κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου 

ΙΙ όταν εκτίθενται σε συνθήκες υποξίας έχει βρεθεί ότι ελαττώνεται η 

διακυτταρική μετακίνηση νατρίου και νερού [50]. Η υποξία φαίνεται ότι επιδρά 

σε πολλαπλά σημεία στην διαδικασία της μεταφοράς νατρίου και νερού. Έχει 

βρεθεί ότι μειώνει τον αριθμό των ENaC [51], καταστέλλει την λειτουργικότητα 

της Na,K ATPase19 [52], ενώ μετά από παρατεταμένη έκθεση σε συνθήκες 

υποξίας ελαττώνεται σημαντικά ο αριθμός των μεμβρανικών αντλιών νατρίου 

καλίου [45].  

Η υποξία έχει βρεθεί ότι προκαλεί απόπτωση σε πολλούς τύπους 

επιθηλιακών κύτταρων και εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων [53] αλλά ειδικά 

στα επιθηλιακά κυψελιδικά κύτταρα δεν έχει μελετηθεί. Σε μια μόνο μελέτη έχει 

βρεθεί ότι η ανοξία επάγει απόπτωση μετά από έκθεση επί 24 ώρες [54]. 

Επίσης η υποξία προδιαθέτει τα επιθηλιακά κύτταρα σε βλάβη από ενεργείς 

ρίζες οξυγόνου [55]. Σε μια μελέτη όμως έχει βρεθεί ότι σε εμβρυικά 

κυψελιδικά κύτταρα η υποξία δεν επάγει απόπτωση [56]. 
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VII. Η επίδραση της υπερκαπνίας στα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα 

τύπου ΙΙ 

 

Για την επίδραση της υπερκαπνίας στα κύτταρα του πνεύμονα και ειδικά 

στα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες. 

Έχει βρεθεί ότι η υπερκαπνία επηρεάζει τα κυψελιδικά μακροφάγα, 

καταστέλλοντας την επαγόμενη από LPS έκκριση TNF-α και επάγοντας 

nitration της πρωτεΐνης Α του επιφανειοδραστικού παράγοντα [57], [58]. 

Ειδικά για τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα έχει βρεθεί ότι σε συνθήκες 

υπερκαπνίας έχουν αυξημένη δραστικότητα της NOS και παραγωγή  NO και 

είναι πιο επιρρεπή σε απόπτωση επαγομένη από προφλεγμονώδεις 

μεσολαβητές (TNF-α, IFNγ και IL-1) μαζί με LPS, [59]. Επίσης έχει βρεθεί ότι 

η ικανότητα αποκατάστασης της κυτταρικής μεμβράνης των επιθηλιακών 

κυττάρων μετά από διάταση της με μηχανικό αερισμό με μεγάλο αναπνεόμενο 

όγκο είναι ελαττωμένη σε συνθήκες υπερκαπνίας [21]. 
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VIII. Ο ρόλος και οι μηχανισμοί απόπτωσης στην οξεία βλάβη πνεύμονα 

 

Απόπτωση καλείται η διαδικασία κατά την οποία ένα κύτταρο μπορεί να 

οδηγηθεί σε θάνατο μέσω ενεργοποίησης μηχανισμών προγραμματισμένου 

κυτταρικού θανάτου. Η απόπτωση έχει μορφολογικά και βιοχημικά 

χαρακτηριστικά διαφορετικά από τη νέκρωση [60]. Τα κύτταρα που 

πεθαίνουν ως απόκριση σε οξύ τραυματισμό, όπως πιθανά συμβαίνει σε 

μηχανικό αερισμό με υψηλές διατείνουσες πιέσεις, υπόκεινται σε νέκρωση 

και παρουσιάζουν ποικίλες μορφολογικές διαφοροποιήσεις. Τυπικά, το 

κύτταρο αυξάνει σε όγκο, διαρρηγνύεται η κυτταρική μεμβράνη του και το 

κυτταρικό περιεχόμενο απελευθερώνεται στον μεσοκυττάριο χώρο 

προκαλώντας φλεγμονώδη αντίδραση. Αντίθετα, η απόπτωση είναι μια 

ενεργός διαδικασία που περιλαμβάνει την ενεργοποίηση ειδικών ενζύμων, 

των κασπασών, που θρυμματίζουν το κυτταρικό γονιδίωμα. Τα αποπτωτικά 

κύτταρα συρρικνώνονται, εξαφανίζονται οι συνδέσεις μεταξύ τους και 

χάνουν την πολικότητα της μεμβράνης τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

έκφραση στην εξωτερική πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης μορίων 

φωσφατιδυλ-σερίνης, με τα οποία προσδένεται η χρωστική Annexin V, και 

αυτό αποτελεί ένα από τους κλασικούς τρόπους εκτίμησης της απόπτωσης 

[61]. Ακολούθως τα κύτταρα διασπόνται σε μια σειρά από αποπτωτικά 

θραύσματα  που περιλαμβάνουν άθικτα κυτταρικά οργανίδια περικλειόμενα 

από κυτταρική μεμβράνη τα οποία τελικά φαγοκυτταρώνονται από τα 

γειτονικά μακροφάγα χωρίς να προκληθεί φλεγμονή.   

Η διαδικασία της απόπτωσης αποτελεί μια φυσιολογική διαδικασία που 

παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην εμβρυϊκή ανάπτυξη όσο και στην 

διατήρηση των ιστών (remodeling) των ενήλικων ατόμων. Ο ρόλος της στην 
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ρύθμιση της ανοσολογικής αντίδρασης μετά από ιστική βλάβη είναι επίσης 

καθοριστικός [62]. 

Οι μηχανισμοί ρύθμισης της απόπτωσης περιλαμβάνουν την 

ενεργοποίηση μεμβρανικών υποδοχέων, που αποκαλούνται και υποδοχείς 

θανάτου (death receptors), που ακολουθείται από ενεργοποίηση 

συγκεκριμένων ενδοκυττάριων σηματοδοτικών μονοπατιών και οδηγεί σε 

ενεργοποίηση των κασπασών, αλλά και το μη-εξαρτώμενο από μεμβρανικούς 

υποδοχείς, μιτοχονδριακό μονοπάτι της απόπτωσης [63]. 

 

 

 

Εικόνα : Ενδοκυττάριοι μηχανισμοί απόπτωσης: η ενεργοποίηση των 

μεμβρανικών υποδοχέων θανάτου  οδηγεί σε ενεργοποίηση των κασπασών 8 

και 3, ενώ η ενεργοποίηση του μιτοχονδριακού μονοπατιού απόπτωσης 
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οδηγεί σε απελευθέρωση κυττοχρώματος-c και ενεργοποίηση της κασπάσης 

9.  

Οι οικογένεια των υποδοχέων θανάτου περιλαμβάνει τους υποδοχείς Ι 

και ΙΙ του TNF, και τον υποδοχέα του Fas (CD95), που ενεργοποιείται είτε από 

το Fas ligand (FasL) που βρίσκεται στην μεμβράνη κυτταροτοξικών 

λεμφοκυττάρων, είτε από τη διαλυτή μορφή του FasL (soluble FasL, sFasL). 

Η πρόσδεση του υποδοχέα (Fas) με τον προσδέτη (FasL) προκαλεί τον 

άμεσο τριμερισμό του υποδοχέα και το σχηματισμό συμπλόκου που 

σηματοδοτεί την επαγωγή του θανάτου (DISC-Death-Inducing Signaling 

Complex), με την ενεργοποίηση του καταρράκτη των κασπασών [64], [65].   

Στο μιτοχονδριακό μονοπάτι της απόπτωσης σημαντικό ρόλο παίζουν 

οι πρωτεΐνες της οικογένειας  Bcl-2 οι οποίες έχουν ως κύριο ρόλο τον έλεγχο 

της διαπερατότητας της μεμβράνης του μιτοχονδρίου [66]. Υπό την επίδραση 

ορισμένων ερεθισμάτων, όπως η στέρηση τροφικών παραγόντων, 

μικροβιακών εξωτοτοξινών κτλ, ενεργοποιούνται προ-αποπτωτικές Bcl-2 

πρωτεΐνες όπως οι Bax και Bad, μετατοπίζονται στα μιτοχόνδρια, όπου 

επηρεάζουν την διαπερατότητα της μεμβράνης και επιτρέπουν την έξοδο των 

αποπτωτικών παραγόντων από τον διαμεμβρανικό χώρο [67]. Οι αντι-

αποπτωτικές Bcl-2 και Bcl-XL, που βρίσκονται μόνιμα πάνω στην εξωτερική 

μιτοχονδριακή μεμβράνη, αναστέλλουν τις μιτοχονδριακές αλλαγές που 

ευθύνονται για την απελευθέρωση των αποπτωτικών παραγόντων από τον 

διαμεμβρανικό χώρο. Η απελευθέρωση προ-αποπτωτικών παραγόντων από 

τη διαμεμβρανική περιοχή των μιτοχονδρίων μπορεί να προκληθεί και 

ανεξάρτητα από τις πρωτεΐνες της οικογένειας Bcl-2, από τη διάνοιξη ενός μη 

ειδικού πόρου στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη που καλείται ΜΡΤΡ 
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και συμβαίνει κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης της συγκέντρωσης των 

Ca+2 ή των ενεργών ριζών οξυγόνου (ROS) στο μιτοχονδριακό στρώμα.                                      

Οι αποπτωτικοί παράγοντες που απελευθερώνουν τα μιτοχόνδρια είναι 

κυρίως το κυτόχρωμα c, η πρωτεΐνη Smac/Diablo, καθώς και η πρωτεάση 

σερίνης ΗtrA2. Oι παράγοντες αυτοί ακολούθως ενεργοποιούν τον 

καταρράκτη των κασπασών [68].  

Η οικογένεια πρωτεϊνών Bcl-2 περιλαμβάνει 3 ομάδες πρωτεϊνών: τις 

αντι-αποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2 (Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w, Mcl-1, A1, NR13, 

Boo), τις προ-αποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2 (Bax, Bak, Bok) και τις ΒΗ3-προ-

αποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2 (Bid, Bad, Bim, Bik, Blk, Bnip3, BimL, Noxa) 

[67]. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό των πρωτεϊνών της οικογένειας Bcl-2 είναι 

η ικανότητά τους να διαμορφώνουν σταθερά ετεροδιμερή μεταξύ αντί- και 

προ-αποπτωτικών μελών, ρυθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δράση τους 

στην απόπτωση [69]. Η αναλογία ανάμεσα στην Bcl-2 και στην Bax φαίνεται 

να είναι ένα κρίσιμο σημείο για την αποπτωτική διαδικασία, χωρίς όμως να 

έχει αποδειχθεί αν με τον ετεροδιμερισμό οι δράσεις των πρωτεϊνών στην 

απόπτωση ελαχιστοποιούνται ή αυξάνουν στο μέγιστο βαθμό. Επίσης οι αντι-

αποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2 φαίνεται ότι συνδέονται και με άλλες πρωτεΐνες 

εκτός από τα προ-αποπτωτικά μέλη της οικογένειας γεγονός που πιθανόν 

αποτελεί τμήμα ενός ρυθμιστικού μηχανισμού της βιολογικής δράσης των 

πρωτεϊνών αυτών [69]. 

Παρόλο που το μονοπάτι των μεμβρανικών υποδοχέων και το 

μιτοχονδριακό είναι αρχικά τελείως διαφορετικά, τα τελικά γεγονότα που 

οδηγούν στον κυτταρικό θάνατο είναι τα ίδια, και έτσι δεν είναι δυνατό να 

βρεθεί με τις  μεθόδους που ανιχνεύεται η απόπτωση το αρχικό ερέθισμα.  
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 Η καταστροφή των επιθηλιακών κυττάρων είναι ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά της οξείας βλάβης πνεύμονα αλλά οι παθογενετικοί 

μηχανισμοί που ενέχονται δεν έχουν εξακριβωθεί. Είναι γνωστό ότι ο θάνατος 

των επιθηλιακών κυττάρων στην οξεία βλάβη πνεύμονα συμβαίνει τόσο μέσω 

νέκρωσης όσο και μέσω απόπτωσης, αλλά η σχετική συμμετοχή των δυο 

αυτών μηχανισμών στην παθογένεια του συνδρόμου δεν είναι γνωστή. 

Νέκρωση των επιθηλιακών κυττάρων μπορεί να συμβεί από την επίδραση 

βακτηριακών τοξινών αλλά και από υπερδιάταση των κυψελιδικών κυττάρων 

με το μηχανικό αερισμό [70].  

Οι μηχανισμοί που ρυθμίζουν την απόπτωση των επιθηλιακών 

κυττάρων στην οξεία βλάβη πνεύμονα είναι αντικείμενο εντατικής έρευνας.  

Έχει βρεθεί ότι ο λιποπολυσακχαρίτης (LPS) επάγει απόπτωση στα 

κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα με ενεργοποίηση του Fas/FasL, και ο 

μηχανικός αερισμός δρα συνεργικά, επάγοντας τη σύνθεση  sFasL στον 

πνεύμονα  [70], [71]. Σε ασθενείς με ARDS έχει βρεθεί αυξημένη 

συγκέντρωση sFasL στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, καθώς και αυξημένη 

έκφραση Fas στο πνευμονικό παρέγχυμα ασθενών που πέθαναν από ARDS 

[72]. Έχει βρεθεί επίσης ότι το  βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ασθενών με ARDS 

επάγει απόπτωση σε κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα [72]. Η σημασία της 

απόπτωσης των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων στην οξεία βλάβη 

πνεύμονα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Από τη μία πλευρά  μπορεί να οδηγεί σε 

απώλεια των συνάψεων και διαταραχή του επιθηλιακού φραγμού, 

συμβάλλοντας έτσι στην εμφάνιση πνευμονικού οιδήματος. Από την άλλη 

πλευρά όμως μπορεί να είναι ωφέλιμη σε σχέση με τη νέκρωση καθώς δεν 

συνοδεύεται από φλεγμονή [70], [30]. Έχει βρεθεί ότι ο μηχανικός αερισμός με 

πρωτόκολλο προστασίας πνεύμονα συνοδεύεται από αυξημένη απόπτωση 
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στον πνεύμονα, ενώ ο μηχανικός αερισμός με μεγάλο αναπνεόμενο όγκο 

σχετίζεται με αυξημένη  απόπτωση σε άλλα όργανα, όπως τα νεφρά, αλλά 

μειωμένη απόπτωση στον πνεύμονα, πιθανότατα λόγω αυξημένης 

νέκρωσης[73]. 
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Σκοπός και μοντέλο μελέτης 

 

Ο πρώτος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης 

της υποξίας και της υπερκαπνίας στα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου 

ΙΙ. Για το σκοπό αυτό  εκθέσαμε κύτταρα A549 και πρωτογενή κύτταρα 

πνεύμονα σε συνθήκες υποξίας και υπερκαπνίας. Η Α549 είναι μια κυτταρική 

σειρά με χαρακτηριστικά κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων τύπου ΙΙ, 

συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής επιφανειοδραστικού παράγοντα, η 

οποία έχει βρεθεί ότι αντιδρά κατά τον ίδιο τρόπο με τα πρωτογενή κυψελιδικά 

επιθηλιακά κύτταρα [50] και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σαν πειραματικό 

μοντέλο σε αντίστοιχα πειράματα [32, 74, 75].  

Για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα από τα πειράματα με την 

κυτταρική σειρά Α549, επαναλάβαμε τα ίδια πειράματα σε πρωτογενή 

κύτταρα πνεύμονα που απομονώθηκαν από ποντίκια.  Επιπλέον εξετάσαμε 

την επίδραση προφλεγμονοδών κυτταροκινών, και συγκεκριμένα του TNF-α, 

στα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ σε συνθήκες υποξίας και 

υπερκαπνίας, και για το σκοπό αυτό επαναλάβαμε τα πειράματα με 

συνεπίδραση TNF-α.  

Οι παράμετροι που αξιολογήσαμε με την επίδραση της υποξίας και της 

υπερκαπνίας ήταν η ικανότητα τους για παραγωγή επιφανειδραστικού 

παράγοντα, όπως αυτό εκτιμάται από την έκφραση της πρωτεΐνης C και η 

βιοσημότητα τους, όπως αυτό εκτιμάται από την απόπτωση και την ικανότητα 

τους για πολλαπλασιασμό. Για το σκοπό αυτό εκθέσαμε κύτταρα σε 

κυτταροκαλλιέργεια σε συνθήκες υποξίας και υπερκαπνίας για διαφορετικές 
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χρονικές περιόδους και μετρήσαμε την έκφραση της πρωτεΐνης C του 

επιφανειοδραστικού παράγοντα, την απόπτωση και την κατανομή του 

κυτταρικού κύκλου χωρίς και με συνεπίδραση με TNF-α. 

 Στην κλινική πράξη στους ασθενείς με οξεία βλάβη πνεύμονα ο 

μηχανικός αερισμός με προστασία του πνεύμονα είναι γνωστό ότι μπορεί να 

βελτιώσει την έκβαση. Ενώ έχει διαπιστωθεί ότι ο μηχανικός αερισμός με 

χαμηλό αναπνεόμενο όγκο είναι προστατευτικός, ο ρόλος της αναπνευστικής 

συχνότητας δεν έχει μελετηθεί, ενώ η ασφάλεια της επιτρεπόμενης 

υπερκαπνίας που θα επακολουθήσει δεν έχει ξεκαθαριστεί. Στα πειράματα 

του πρώτου μέρους διαπιστώθηκε ότι η υπερκαπνία δεν έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ. Έτσι ο δεύτερος 

σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της 

αναπνευστικής συχνότητας στην εμφάνιση του συνδρόμου βλάβης πνεύμονα 

από μηχανικό αερισμό.  

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα in vivo μοντέλο βλάβης 

πνεύμονα από μηχανικό αερισμό σε ποντίκια. Σε αυτό το μοντέλο εξετάσαμε 

την επίδραση της αναπνευστικής συχνότητας στην εμφάνιση της βλάβης 

πνεύμονα από μηχανικό αερισμό.  Επιλέξαμε να εξετάσουμε παραμέτρους 

μηχανικού αερισμού που μπορούν να εφαρμοστούν και στην κλινική πράξη. 

Οι παράμετροι βλάβης πνεύμονα που αξιολογήσαμε περιλαμβάνουν δείκτες 

φλεγμονής, όπως η συγκέντρωση πρωτεΐνης και προφλεγμονωδών 

κυτταροκινών στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, δείκτες απόπτωσης, όπως η 

έκφραση των προαποπτοτικών και αντιαποπτοτικών πρωτεϊνών Bax και Bcl-

2, Akt και ERK1/2, και η ιστολογική εικόνα του πνεύμονα. 
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Υλικά και μέθοδοι 

 

Ι.  Κυτταροκαλλιέργεια κυττάρων Α549 

 

 Υλικά και συσκευές καλλιεργειών 

DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (GIBCO-BRL Co,MD, USA)  

Ορός εμβρύου βοός: FCS (Foetal Calf Serum) (GIBCO-BRL Co,MD, USA) 

Πενικιλίνη/ Στρεπτομυκίνη: Penicillin/Streptomycin (GIBCO-BRL Co,MD ,USA)  

Αλβουμίνη ορού βοός, Bovine Serum Albumin (BSA), (Sigma-Aldrich, USA) 

Trypsin (0.05%-EDTA), (GIBCO-BRL Co,MD ,USA) 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός: (Olympus, Japan) 

Πλάκα αιματοκυτταρομετρητή (Neubauer)  

Επωαστικός κλίβανος Forma (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK) 

Επωαστικός κλίβανος για υποξία INVIVO O2 (Ruskinn Technologies, USA) 

DMSO (Sigma, USA) 

Χρωστική Trypan Blue (Seromed Biochrom, Germany) 

TNF-α (GIBCO-BRL Life Technologies CA, USA) 

 

Η καλλιέργεια των κυττάρων A549 γίνεται σε Dulbecco’s modified 

Eagle’s medium (DMEM) εμπλουτισμένου με 10% FCS και 100 πενικιλίνης 

και 1% Penicillin/Streptomycin σε επωαστικό κλίβανοo ρυθμισμένο σε 

θερμοκρασία 37οC, ατμόσφαιρα 5% CO2 / 95% αέρα και υγρασία 100%. Τα 

πειράματα γίνονται κατά προτίμηση σε παρόμοια στάδια ανάπτυξης των 

κυττάρων. Τα θρεπτικά υλικά των καλλιεργειών ανανεώνονται ανά 48 ώρες. 
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Τα κύτταρα καταψύχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στους -80οC, έτσι 

ώστε να διατηρούνται σε χαμηλό αριθμό γενεών και τα πειράματα να 

πραγματοποιούνται στην ίδια φάση της λογαριθμικής αύξησης των κυττάρων 

και περίπου στον ίδιο αριθμό γενιάς. Συγκεκριμένα, κυτταρικό εναιώρημα 

συγκεντρώσεως 5x106 κυττάρων τοποθετείται σε σωληνάρια βαθιάς 

κατάψυξης, και τους προστίθεται στάγδην υπό συνεχή ανάδευση σε αναλογία 

1:1 το κατάλληλο για κατάψυξη υλικό (FCS με 20% DMSO). Ενώ η κατάψυξη 

των κυττάρων πραγματοποιείται σταδιακά ώστε να εξασφαλιστεί η 

ακεραιότητά τους, η απόψυξη τους είναι γρήγορη κι άμεση. Τα κατεψυγμένα 

σωληνάρια με τα κύτταρα θερμαίνονται στους 37οC κι άμεσα διαλύονται σε 

θρεπτικό υλικό καλλιέργειας ιδίας θερμοκρασίας. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 

στις 1500 στροφές ανά λεπτό για 10 λεπτά και επανακαλλιέργεια όπως 

παραπάνω. Ο προσδιορισµός του αριθµού των κυττάρων για επίστρωση σε 

κάθε πείραµα πραγµατοποιείται µε τη μέθοδο αιματοκυτταρομετρίας (10μl 

από τα κύτταρα αναμιγνύονται με 90μl Trypan Blue, τοποθετούνται σε πλάκα 

Neubauer και γίνεται καταμέτρηση των κυττάρων με την βοήθεια 

μικροσκοπίου ορατού φωτός, σε µεγέθυνση 40x).  

Για τη διενέργεια των πειραμάτων η επίστρωση των κυττάρων γίνεται 

σε πυκνότητα 0.5 εκατομμύρια κύτταρα ανά κυψέλη σε μικροπλάκα 6 

κυψελών. Τα κύτταρα επωάζονται για 12 ώρες σε φυσιολογικές συνθήκες (5% 

CO2 / 95% αέρα) ώστε να προσκολληθούν στις κυψέλες και στη συνέχεια 

μεταφέρονται σε επωαστές με συνθήκες υποξίας ή υπερκαπνίας.  Συνθήκες 

υποξίας (1% O2– 5% 

CO2– 94% N2) με υγρασία 100% επιτυγχάνονται με τον επωαστή INVIVO O2 

aerobic workstation, ενώ συνθήκες υπερκαπνίας (15%) με τροποποίηση του 

παρεχόμενου CO2 στον επωαστικό κλίβανο Forma.  
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Η επίδραση με TNF-α γίνεται με προσθήκη 25 ng/ml TNF-α στο 

θρεπτικό υλικό. Η έκθεση σε συνθήκες έλλειψης θρεπτικών γίνεται με 

καλλιέργεια των κυττάρων σε θρεπτικό που δεν περιέχει FCS.  Η συλλογή 

των κυττάρων γίνεται με επεξεργασία με τρυψίνη (trypsin 0.05% -EDTA).  

 

 

ΙΙ. Απομόνωση και καλλιέργεια πρωτογενών κυψελιδικών επιθηλιακών 

κυττάρων τύπου ΙΙ από ποντίκια 

 

 Υλικά 

Dispase II 0.5 IU/mg (295 825 Roche Diagnostics, Germany) in PBS (Ca++ 

free) σε τελική συγκέντρωση 1.2IU/ml 

KGF - recombinant human Keratinocyte growth factor (100-19, Peprotech, 

USA) 

Fibronectin, bovine (Sigma) για την επίστρωση των πλακών 

κυτταροκαλλιέργειας σε συγκέντρωση 1ng/cm2 

Dnase I (Invitrogen, USA) 

Agarose 2% (Invitrogen, USA) 

 

Η απομόνωση και καλλιέργεια των πρωτογενών κυψελιδικών 

επιθηλιακών κυττάρων γίνεται με τη μέθοδο που έχει περιγραφεί [76] με 

μικρές τροποποιήσεις. Όλα τα πειραματόζωα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

απομόνωση πρωτογενών κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων ήταν αρσενικά 

ποντίκια C57BL/6,  ηλικίας 4-8 εβδομάδων, βάρους 20-25gr. Οι συνθήκες 

διαβίωσής τους καθώς και οι τρόποι θανάτωσής τους ήταν σύμφωνοι με τις 

οδηγίες του ΝΗΙ ‘Guide for care and use of Laboratory Animals’. Μετά τη 
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θανάτωση του πειραματόζωου γίνεται διατομή της κάτω κοίλης φλέβας και 

απομάκρυνση του αίματος. Ακολούθως γίνεται διάνοιξη της θωρακικής 

κοιλότητας και την με έγχυση 8-10ml PBS διαμέσου της δεξιάς κοιλίας, 

χρησιμοποιώντας μια βελόνα 26g, γίνεται έκπλυση του αίματος από τους 

πνεύμονες.  Στη συνέχεια γίνεται τομή στον τράχηλο και αποκάλυψη της 

τραχείας με αφαίρεση των σιελογόνων αδένων και διατομή των μυών. Η 

τραχεία καθετηριάζεται με ένα καθετήρα 24g και γίνεται έγχυση 3ml 

διαλύματος dispase και ακολούθως 1ml διαλύματος αγαρόζης 2%. Οι 

πνεύμονες επικαλύπτεται με πάγο για να παγώσει η αγαρόζη και στη 

συνέχεια απομονώνονται αφού αφαιρεθούν η καρδιά και ο θύμος. Γίνεται 

επώαση των πνευμόνων σε 1ml διαλύματος  dispase για 45 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου.  Στη συνέχεια οι πνεύμονες μεταφέρονται σε τρυβλίο 

60mm που περιέχει 5ml DMEM και 100 IU/ml Dnase I, ομογενοποιούνται, 

συλλέγεται το διάλυμα, διηθείται διαμέσου φίλτρου νάιλον 70nm (Falcon) και 

φυγοκεντρείται στις 1300 rpm για 8 λεπτά.  Το ίζημα επαναδιαλύεται σε 

DMEM με FBS 10% και Penicillin/Streptomycin 1%, τοποθετείται σε τρυβλίο 

κυτταροκαλλιέργειας 100mm και επωάζεται σε κλίβανο επώασης στους 37οC 

για 45 λεπτά. Στη συνέχεια συλλέγεται το υπερκείμενο και φυγοκεντρείται στις 

1300 rpm για 8 λεπτά. Το ίζημα επαναδυαλύεται σε 1ml NH4Cl (0,165M) για 

1min ώστε να καταστραφούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, επαναφυγοκεντρείται 

και τέλος το ίζημα διαλύεται σε σε DMEM με FBS 10% και 

Penicillin/Streptomycin 1% και 10ng/ml KGF και , τοποθετείται σε τρυβλίο 

κυτταροκαλλιέργειας στο οποίο έχει γίνει επικάλυψη με fibronectin. Η συλλογή 

κυττάρων και ο ποσοτικός προσδιορισμός για τη διενέργεια των πειραμάτων 

γίνεται όπως και στα Α549, ενώ η επίστρωση γίνεται σε κυψέλες μικροπλάκα 

24 κυψελών. 
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ΙΙΙ. Εκτίμηση της έκφρασης πρωτεϊνών pSPC, BAX, Bcl2  με μέθοδο 

ανοσοαποτύπωσης  (Western Blot Analysis) 

 

Συνοπτικά η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει συλλογή και προετοιμασία 

των δειγμάτων, ηλεκτροφόρησή τους σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου σε 

συνθήκες αποδιάταξης με χρήση SDS, µεταφορά των πρωτεϊνών από την 

πηκτή πολυακρυλαµιδίου σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης, υβριδοποίησή της µε 

το αντίστοιχα κάθε φορά αντίσωμα και ανίχνευση της εκάστοτε πρωτεΐνης µε 

σύστημα χηµειοφωταύγειας ECL.  

 

 

1. Συλλογή και προετοιμασία δειγμάτων  

 Υλικά  

Μετά νατρίου άλας του θειικού δωδεκυλίου: SDS (Serva, Γερµανία)  

Tris (Bio-Rad Labs, ΗΠΑ)  

NaCl, HCl, Bacitracin, Leupeptin (Sigma, ΗΠΑ)  

Αζίδιο του νατρίου: Sodium Azide (Merck, Γερµανία)  

Μη ιονικό απορρυπαντικό P-40: NP40 (Sigma, ΗΠΑ)  

Φαινυλο-µεθυλ-σουλφονυλο φθορίδιο: PMSF (Sigma, ΗΠΑ)  

Γλυκερόλη (Sigma, ΗΠΑ)  

∆ιθειοθρεϊτόλη: DTT (Sigma, ΗΠΑ)  

Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PBS) 

 

∆ιάλυµα λύσης – φόρτωσης   

62.5 mM Tris και προστίθενται: 
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2 % SDS και  

10% γλυκερόλη 

Ρυθμίζεται το pH διαλύματος στο 6.8 μόνο με το Tris. Το διάλυμα 

φυλάσσεται στους -20oC. Πριν τη χρήση προστίθενται 10 µg/ml PMSF και 

0,5 mM διθειοθρεϊτόλη (DTT)  

 

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες 6 ή 24 οπών σε συνθήκες όπως 

αναφέρεται στη μέθοδο της κυτταροκαλλιέργειας. Στο τέλος των πειραμάτων 

τα κύτταρα συλλέγονται με την επίδραση τρυψίνης, φυγοκεντρούνται και 

εκπλένονται µία φορά PBS. Κατόπιν,  προστίθεται το διάλυμα λύσης - 

φόρτωσης. Η λύση ολοκληρώνεται µετά από κατεργασία µε υπερήχους για 2 

δευτερόλεπτα σε πάγο. Για την απομάκρυνση των στερεών υπολλειµάτων, τα 

δείγματα φυγοκεντρούνται στις 12.000 στροφές ανά λεπτό για 15 λεπτά. Στο 

σημείο αυτό τα υπερκείμενα (που περιέχουν τις προς µμελέτη πρωτεΐνες) 

συλλέγονται και φυλάσσονται στους –80οC. Τα προς ηλεκτροφόρηση 

δείγματα αποψύχονται,  βράζονται για 5 λεπτά στους 100οC, τοποθετούνται 

στον πάγο για 3 λεπτά και φυγοκεντρούνται για 1 λεπτό. Με την διαδικασία 

αυτή επιτυγχάνεται αποδιάταξη της τριτοταγούς και δευτεροταγούς δομής της 

πρωτεΐνης, ενώ διατηρείται µόνο η πρωτοταγής της δομή και επικαλύπτεται 

με SDS. Το SDS χρησιμοποιείται ως αποδιατακτικός παράγοντας και 

επιπλέον προσδίδει στην πρωτεΐνη αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο σχηματίζοντας 

σύµπλοκα µαζί της σε καθορισµένη κατά βάρος αναλογία 14g SDS/g 

πρωτεΐνης.  

 

2. Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμίδης σε συνθήκες 

SDS-αποδιάταξης 
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 Υλικά και συσκευές 

Tris/HCl (Bio-Rad Labs, ΗΠΑ)  

Χλωριούχο Nάτριο (NaCl) (Merk, Germany)  

Γλυκίνη (GIBCO, ΗΠΑ)  

Υπερθειϊκό αμμώνιο (Ammonium PerSulfate, APS): (NH4)S2O8 (Sigma, 

ΗΠΑ) 

Ακρυλαμίδιο (Serva, Γερμανία) 

Δισ-ακρυλαµίδιο: N,N-µεθυλεν-δις-ακρυλαµίδιο (Promega, ΗΠΑ)  

Tween-20 (Merk Germany)  

SDS (Bio-Rad Labs, ΗΠΑ)  

TEMED (Ν,Ν,Ν,Ν τετρα-μεθυλενο αιθυλoδιαμίνη) (Serva, Γερμανία)  

Γλυκερόλη (Merk, Germany)  

Πρωτεϊνικοί δείκτες γνωστού μοριακού βάρους (Biorad, ΗΠΑ) 

Τροφοδοτικό (Hoefer, ΗΠΑ) 

Συσκευή ηλεκτροφόρησης (Amersham) 

 

Διάλυμα ακρυλαμίδης 30% 

Ακρυλαμίδιο 29.2% (w/v), Δισ-ακρυλαμίδιο 0.8% (w/v) 

∆ιάλυµα ηλεκτροφόρησης 10x (1λίτρο)  

Τris/HCl 30.3g, Γλυκίνη 144.2g, SDS 10g, pΗ 8.3 

Διάλυμα διαχωρισμού 

Tris.HCl 1.5Μ, SDS 0.4 (w/v), pΗ 8.8  

Διάλυμα επιστοίβαξης 

Tris.HCl 0.5Μ, SDS 0.4% (w/v), pΗ 6.8 
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Παρασκευή πηκτής πολυακρυλαµιδίου 

Πήκτωμα διαχωρισµού 12% (30ml)  

∆ιάλυµα ακρυλαµίδης 30% 12 ml  

∆ιάλυµα διαχωρισµού 7.5 ml  

Απεσταγµένο νερό 9.9 ml  

APS 10% 300µl  

TEMED 12µl  

SDS 10% 300μl 

 

Πήκτωµα επιστοίβαξης (10ml) 

∆ιάλυµα ακρυλαµίδης 30% 1.7ml  

∆ιάλυµα επιστοίβαξης 1.25 ml  

Απιονισµένο νερό 6.8ml  

APS 10% 100µl  

TEMED 10µl  

SDS 10% 100μl 

 

Αρχικά παρασκευάζεται το διάλυµα διαχωρισµού και αφήνεται να πήξει 

στην συσκευή ηλεκτροφόρησης. Προστίθεται στην συνέχεια το διάλυµα 

επιστοίβαξης και τοποθετείται το κατάλληλο ‘χτένι’ µε τον αντίστοιχο αριθµό 

εσοχών όπου φορτώνονται τα δείγµατα των πρωτεϊνών καθώς και ένας 

δείγμα πρωτεϊνών γνωστού μοριακού βάρους (Marker), όταν έχει 

ολοκληρωθεί ο πολυµερισµός της πολυακρυλαµίδης. Τα δείγµατα κινούνται 

µε βάση το µοριακό τους βάρος σε ηλεκτρικό πεδίο που εφαρµόζεται αρχικά 

150V και µετά την διέλευση τους από το διάλυµα επιστοίβαξης στα 280V. Η 

ηλεκτροφορητική κινητικότητα εξαρτάται από το µοριακό βάρος της πρωτεΐνης 
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διότι το φορτίο/µονάδα µάζας είναι σταθερό. Η ηλεκτροφόρηση των δειγµάτων 

διαρκεί 1-2 ώρες. 

 

3. Μεταφορά των πρωτεϊνών σε νιτροκυτταρίνη 

 

 Υλικά και συσκευές 

Συσκευή μεταφοράς πρωτεϊνών (LKB, Bromma, Σουηδία) 

Μεµβράνη νιτροκυτταρίνης (Schleicher & Schuell)  

Χαρτί Wattman 3MM (Amersham ΗΠΑ)  

Μεθανόλη, Τween-20 (Merk, Γερμανία) 

Διάλυμα μεταφοράς πρωτεϊνών: 500ml διαλύματος ηλεκτροφόρησης 10x 

προστίθενται σε 1lt μεθανόλης και ο όγκος ρυθμίζεται στα 5lt. 

 

Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτροφορητική διαδικασία η πηκτή 

πολυακρυλαµιδίου αποµακρύνεται από την συσκευή. ∆ιαχωρίζεται η πηκτή 

επιστοίβαξης και λαµβάνεται µόνο η πηκτή διαχωρισµού που εµπεριέχει τις 

πρωτεΐνες. Τοποθετείται στο διχτυωτό πλέγµα της συσκευής μεταφοράς 

πρωτεϊνών σε μορφή ‘σάντουιτς’ που αποτελείται από τα εξής : χαρτί 

wattman,  πηκτή πολυακρυλαµιδίου, μεμβράνη νιτροκυτταρίνης και ξανά χαρτί 

wattman. Το πλέγµα τοποθετείται στην συσκευή µεταφοράς πρωτεϊνών και 

εφαρµόζεται ηλεκτρικό πεδίο 0.8mΑ για 1.5 ώρα. Οι πρωτεΐνες στην πηκτή 

πολυακρυλαµιδίου όπως αναφέρθηκε είναι αρνητικά φορτισµένες. Προς τον 

θετικό πόλο τοποθετείται η νιτροκυτταρίνη. Οι πρωτεΐνες λόγω του αρνητικού 

τους φορτίου µεταφέρονται από την πηκτή πολυακρυλαµιδίου στην μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης. Όταν τελειώσει η διαδικασία της μεταφοράς η μεμβράνη 

επωάζεται με το κατάλληλο αντίσωμα για τον προσδιορισμό της πρωτεΐνης. 
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4. Ανοσοπροσδιορισµός πρωτεϊνών µε υβριδοποίηση σε νιτροκυτταρίνη  

 

 Υλικά και συσκευές  

Ξηρό γάλα (Regilait) χωρίς λιπαρά 

Πρώτο αντίσωµα κατά της πρωτεΐνης που θα μελετηθεί κάθε φορά  

∆εύτερο αντίσωµα κατά του πειραματόζωου στο οποίο έχει αναπτυχθεί το 

πρώτο αντίσωµα  

Σύστημα χηµειοφωταύγιας ECL (Amersham USA)  

Φίλµ εµφάνισης υψηλής ευαισθησίας (Kodak)  

∆ιαλύµα ΤΒS-T (10x) 

Tris/HCl 20mM 

NaCl 137mM 

Tween-20 0.1%  

(pΗ 7.6) 

 

Διάλυµα αφαίρεσης πρωτεϊνών (Stripping buffer) 

Tris/HCl 62.5mM 

β-µερκαπτοαιθανόλη  

100mM SDS 2%  

(pΗ 6.7 ) 

 

 

 Αντισώματα 

pSPC (chemicon, AB3786) σε αραίωση 1:10000 

Actin (Chemicon, ΜΑΒ1501) σε αραίωση 1:1000 
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Bax, Bcl2  (sc-526, sc-492, Santa Cruz Biotechnology) σε αραίωση 1:1000 

Anti- mouse (IM0817), anti- rabbit (IM0831) (Immunotech, Γαλλία) και anti- 

goat (sc-2020, Santa Cruz) δεύτερα αντισώματα συνδεδεμένα με 

υπεροξειδάση του ραπανιού (ΗRP).  

 

Η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης επωάζεται µε ξηρό γάλα 5% σε TBS-T για 

1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Με τον τρόπο αυτό δεσµεύονται οι µη 

ειδικές θέσεις δέσµευσης. Ακολουθεί έκπλυση της µεµβράνης µε TBS-T. Η 

μεμβράνη επωάζεται στη συνέχεια µε µονοκλωνικό αντίσωµα ειδικό για κάθε 

πρωτεΐνη συνήθως μέχρι την επόμενη ημέρα στους 4οC υπό ανάδευση (οι 

συνθήκες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αντίσωµα που χρησιµοποιείται). 

Ακολουθεί έκπλυση της µεµβράνης µε TBS-T και επώαση  µε το δεύτερο 

αντίσωµα για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Η μεμβράνη εκπλένεται µε 

TBS-T και επωάζεται τέλος µε το σύστηµα χηµειοφωταύγιας ECL για 1 λεπτό 

Ακολουθεί έκθεση στo φίλµ και εμφάνιση σε εμφανιστικό μηχάνημα. Η ένταση 

της κάθε ζώνης είναι ανάλογη της ποσότητας της συγκεκριμένης κάθε φορά 

πρωτεΐνης και μετράται με την χρήση του λογισμικού Τina Scan. 

Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο να γίνει ανίχνευση 

περισσότερων από µία πρωτεϊνών στην ίδια νιτροκυτταρίνη. Αυτό γίνεται µε 

επώαση της µεµβράνης για 30 λεπτά στους 500C µε το διάλυµα αφαίρεσης 

των συνδεδεμένων πρωτεϊνών (αντισωμάτων) (stripping). Ακολουθεί έκπλυση 

µε ΤΒS-Τ και επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας. 
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ΙV.  Εκτίμηση της απόπτωσης με χρώση με Annexin V και 

κυτταρομετρία ροής 

 

 Υλικά και συσκευές     

ΗEPES (1M Gibco-Invitrogen, USA) 

Annexin V, PE conjucated (BD-Pharmingen, USA) 

Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PBS)  

Κυτταρομετρητής CYAN, DakoCytomation,USA 

Πρόγραμμα ανάλυσης αποτελεσμάτων: Summit v.4.0 software (Dako, USA) 

 

Μέθοδος  

Η κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιείται στον διαχωρισμό κυττάρων σε 

ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος, ο όγκος και το δυναμικό ή 

το pH των κυττάρων (φυσικοχημικές ιδιότητες). Ο κυτταρομετρητής ροής 

λειτουργεί ως εξής: Τα κύτταρα περνάνε ένα-ένα μπροστά από μια δέσμη 

φωτός, συνήθως από ένα laser, και κατατάσσονται ανάλογα με δύο 

παραμέτρους: α. τα μορφολογικά, δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των 

κυττάρων που προκαλούν σκέδαση της δέσμης φωτός, και, β. την εκπομπή 

φθορισμού από χημικές ενώσεις που υπάρχουν στα κύτταρα.  

 

Προσδιορισμός της απόπτωσης με κυτταρομετρία ροής  

 

Η μέθοδος βασίζεται στην ιδιότητα της χρωστικής Annexin V να 

συνδέεται με τη φωσφατιδύλ-σερίνη της κυτταρικής μεμβράνης. Μόρια 

φωσφατιδύλ-σερίνης βρίσκονται στην εσωτερική επιφάνεια της κυτταρικής 
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μεμβράνης στα φυσιολογικά κύτταρα, ενώ στα αποπτωτικά κύτταρα 

επισυμβαίνει αναστροφή της κυτταρικής μεμβράνης και έτσι μόρια 

φωσφατιδύλ-σερίνης βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά, συνδέονται με τη 

χρωστική Annexin V και ανιχνεύονται με κυτταρομετρία ροής.  

Για την εκτέλεση της μεθόδου τα κύτταρα συλλέγονται, γίνεται έκπλυση 

δύο φορές με PBS και επαναδιαλύονται σε 50 μl Annexin Binding Buffer που 

περιέχει 10 mM HEPES, 140 mM NaCl, 5 mM KCl, 1 mM MgCl2, 1.8 mM 

CaCl2 σε pH 7.4 και 25 μg/μl Annexin V συνδεδεμένο με phycoerythrine (PE). 

Επωάζονται για 15 min στον πάγο και στο σκοτάδι και στη συνέχεια 

μεταφέρονται σε νέα φιαλίδια όπου προστίθενται άλλα 300 μl Annexin Binding 

buffer σε κάθε δείγμα. Τα δείγματα εξετάζονται εντός 30 λεπτών με 

κυτταρομετρία ροής, με τη χρήση κυτταρομετρητή τύπου CYAN 

DakoCytomation και αναλύονται με το πρόγραμμα Summit v.4.0 software. 

 

 

 

 

V. Εκτίμηση του κυτταρικού κύκλου με χρώση με Propidium Iodide και 

κυτταρομετρία ροης 

 

 Υλικά και συσκευές     

Propidium iodide (Sigma, USA) 

Sodium Citrate (Sigma, USA) 

Nonidet P-40 (Sigma, USA) 

Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PBS)  
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Κυτταρομετρητής CYAN, DakoCytomation,USA 

Πρόγραμμα ανάλυσης αποτελεσμάτων: Summit v.4.0 software (Dako, USA) 

 

Για την εκτίμηση της κατανομής των κυττάρων στις διάφορες φάσεις 

του κυτταρικού κύκλου γίνεται χρώση με propidium iodide. Τα κύτταρα 

συλλέγονται, γίνεται έκπλυση δύο φορές με PBS και επαναδιαλύονται σε 

διάλυμα που περιέχει propidium iodide (50 μg/ml) σε 0.1% sodium citrate και 

0.3% Nonidet P-40, ένα διάλυμα που επιτρέπει τη λύση της κυτταρικής 

μεμβράνης αφήνοντας άθικτο τον πυρήνα.  Οι πυρήνες αναλύονται ανάλογα 

με το περιεχόμενο τους σε  DNA και έτσι καθορίζεται σε ποια από τις G1, S 

και G2/M φάσεις του κυτταρικού κύκλου βρίσκονται. Τα δείγματα εξετάζονται 

εντός 30 λεπτών με κυτταρομετρία ροής, με τη χρήση κυτταρομετρητή τύπου 

CYAN DakoCytomation και αναλύονται με το πρόγραμμα Summit v.4.0 

software. 

 

 

 

 

VI. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων του ειδικού μερους Ι 

 

Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως μέσες τιμές και σταθερή απόκλιση της 

μέσης τιμής. Η σύγκριση γίνεται με analysis of variance, και σύγκριση των 

μέσων τιμών με το Fisher’s least significance difference test. Τα 

αποτελέσματα που εκφράζονται ως εκατοστιαία ποσοστά συγκρίνονται με τη 

μη παραμετρική δοκιμασία Kruskal–Wallis για ανεξάρτητα δείγματα.  
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VII. In vivo μοντέλο βλάβης πνεύμονα σε ποντίκια από μηχανικό 

αερισμό 

 

Στο in vivo μοντέλο βλάβης πνεύμονα αρσενικά ποντίκια C57BL6 ηλικίας 

8–14 εβδομάδων (βάρους 20–30 g) εκτίθενται σε μηχανικό αερισμό με 

διαφορετικές συνθήκες, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, ώστε να εκτιμηθεί η 

επίδραση της αναπνευστικής συχνότητας στη βλάβη του πνεύμονα από το 

μηχανικό αερισμό. Αρχικά χορηγείται αναισθησία με ενδοπεριτοναϊκή ένεση 

ketamine (120 mg/kg) και xylazine (8 mg/kg). Γίνεται αποκάλυψη της τραχείας 

και καθετηριασμός της με σωλήνα 18G, 1.30 mm OD και στη συνέχεια τα 

ποντίκια συνδέονται σε αναπνευστήρα μικρών ζώων SAR-830/P ventilator 

(IITC Life Science, CA, USA) σε μοντέλο αερισμού ελεγχόμενου όγκου.  Η 

πίεση αεραγωγών (Paw) καταγράφεται από μια πλάγια σύνδεση με ένα 

μετατροπέα πίεσης (Paw; Micro-Switch 140PC, Honeywell, Ontario, Canada). 

Το σήμα της πίεσης αεραγωγών λαμβάνεται στα 150 Hz (Windaq Instruments 

Inc, OH, USA) και αποθηκεύεται σε υπολογιστή για ανάλυση. Κατά τη 

διάρκεια του πειράματος η θερμοκρασία του ζώου μετράται και ρυθμίζεται με 

τη χρήση θερμαντικής λάμπας. Μια δόση 10μl/g of Ringer’s lactate χορηγείται 

από την φλέβα της ουράς στην αρχή του πειράματος. Η διατήρηση της 

αναισθησίας κατά τη διάρκεια του πειράματος γίνεται με χορήγηση 

ενδοπεριτοναϊκά ketamine (30mg/kg/h) και xylazine (2mg/kg/h) όπως έχει 

περιγραφεί [77]. Η επιτροπή  Πειραματόζωων του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

η Κτηνιατρική επιτροπή της νομαρχίας Ηρακλείου Κρήτης έχουν εγκρίνει το 

πρωτόκολλο.   

Τα ζώα τυχαιοποιούνται σε 4 ομάδες με τέσσερις διαφορετικές 

συνθήκες στο μηχανικό αερισμό. Τα πρωτόκολλα μηχανικού αερισμού είναι τα 
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εξής: 1) αναπνευστική συχνότητα 120 br/min, αναπνεόμενος όγκος 10ml/kg 

(ομάδα RR120VT10, φυσιολογικής συχνότητας), 2) αναπνευστική συχνότητα 80 

br/min, αναπνεόμενος όγκος 12ml/kg (ομάδα RR80VT12, χαμηλής 

συχνότητας), 3) αναπνευστική συχνότητα 160 br/min και αναπνεόμενος όγκος 

8.5ml/kg (ομάδα RR160VT8, υψηλής συχνότητας, χαμηλού όγκου), και 4) 

αναπνευστική συχνότητα 160 br/min, αναπνεόμενος όγκος 10ml/kg (ομάδα 

RR160VT10, υψηλή συχνότητα, φυσιολογικός όγκος). Στην ομάδα αυτή γίνεται 

τροποποίηση του νεκρού χώρου του αναπνευστήρα ώστε να έχουμε στο 

τέλος του πειράματος την ίδια μερική πίεση διοξειδίου στο αίμα όπως και στις 

υπόλοιπες ομάδες. Ο εισπνευστικός χρόνος τροποποιείται ανάλογα ώστε η 

εισπνευστική ροή να κυμαίνεται μεταξύ 90-100ml/min. Μία επιπλέον ομάδα 

ζώων που δεν εκτείνονται σε μηχανικό αερισμό χρησιμοποιείται ως ομάδα 

ελέγχου. Σε όλα τα ζώα χορηγείται οξυγόνο σε πυκνότητα 100% για 120 

λεπτά. Σε όλη τη διάρκεια του πειράματος διατηρείται θετική τελοεκπνευστική 

πίεση 1.5 cmH2O.   

Η επιλογή της φυσιολογικής αναπνευστικής συχνότητας βασίστηκε σε 

προκαταρτικά πειράματα όπου χορηγήθηκε στα ζώα καταστολή στο ένα τρίτο 

της δόσης που προαναφέρεται και μετρήθηκε η αναπνευστική συχνότητα, 

όπως και στη βιβλιογραφία [77]. Μετά την έναρξη του μηχανικού αερισμού 

χορηγείται μια παρατεταμένη εισπνοή διάρκειας 3 δευτερολέπτων για την 

αποφυγή ατελεκτασιών.  Στο τέλος του πειράματος χορηγείται μια δόση 

καταστολής και γίνεται λήψη αρτηριακού αίματος με παρακέντηση της καρδιάς 

καθώς και λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος όπως περιγράφεται 

παρακάτω. Από το αρτηριακό αίμα γίνεται μέτρηση αερίων αίματος ενώ ορός 

αίματος λαμβάνεται μετά από φυγοκέντρηση για 10 λεπτά στις 10000rpm και 

φυλάσσεται στους -80οC για ανάλυση.    
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VIII. Εκτίμηση μηχανικών ιδιοτήτων του πνεύμονα  

 

Η εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων του πνεύμονα περιλαμβάνει τη 

μέτρηση της ενδογενούς θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης και τη στατική 

καμπύλη πίεσης όγκου. Η εκτίμηση της ενδογενούς θετικής τελοεκπνευστικής 

πίεσης (PEEPi) γίνεται στην αρχή και στο τέλος του πειράματος πριν 

θανατωθεί το ζώο, ενώ η στατική καμπύλη πίεσης όγκου στο τέλος του 

πειράματος μετά το θάνατο του ζώου με χορήγηση μεγάλης δόσης 

αναισθητικού.  

Ο έλεγχος για την ύπαρξη PEEPi  ήταν απαραίτητος γιατί θα μπορούσε 

στην ομάδα υψηλής συχνότητας να μην επαρκεί ο εκπνευστικός χρόνος και 

έτσι να προκαλείται παγίδευση αέρα και να εμφανίζεται PEEPi. Η εκτίμηση της 

PEEPi στους ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας γίνεται με 

τελοεκπνευστική απόφραξη όταν η χορηγούμενη θετική τελοεκνευστική πίεση 

είναι μηδέν, οπότε η πίεση που μετρά ο αναπνευστήρας αντιστοιχεί στην 

ενδογενή θετική τελοεκπνευστική πίεση. Ο αναπνευστήρας μικρών ζώων που 

χρησιμοποιείται στα πειράματα δεν επιτρέπει τελοεκπνευστική απόφραξη 

αλλά μόνο παράταση της εκπνοής. Έτσι για την εκτίμηση της ύπαρξης PEEPi 

έγινε σύγκριση της μέγιστης τελοεισπνευστικής πίεσης (ΔPawpeak) πριν και 

μετά από μία παρατεταμένη εκπνοή διάρκειας ίσης με 5 αναπνευστικούς 

κύκλους. Θεωρώντας ότι σε μία τόσο παρατεταμένη εκπνοή αν υπήρχε 

παγίδευση αέρα θα εξέλειπε, η τυχόν διαφορά μεταξύ της μέγιστης 

τελοεισπνευστικής πίεσης πριν και μετά θα αντιπροσωπεύει την PEEPi. 

Γίνεται επίσης η παραδοχή ότι η αντίσταση των αεραγωγών και η 

ενδοτικότητα του πνεύμονα παραμένουν σταθερές στη διάρκεια αυτού του 

χειρισμού.   
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Η στατική καμπύλη πίεσης όγκου του αναπνευστικού συστήματος 

γίνεται στο τέλος του πειράματος, σε διαφορετικά ζώα από αυτά στα οποία 

γίνεται λήψη αίματος και βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος. Χορηγείται με 

σύριγγα αέρας 100 μικρόλιτρα κάθε φορά και καταγράφεται η πίεση των 

αεραγωγών, μέχρι η πίεση να φτάσει τα 30 cmH2O στην εισπνοή, που 

θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε ολική ζωτική χωρητικότητα, και 0 cmH2O στην 

εκπνοή [78].  Η μέτρηση αυτή γίνεται δυο φορές σε κάθε πειραματόζωο. 

 

 

 

 

IX. Προσδιορισμός της ολικής συγκέντρωσης πρωτεΐνης στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ποντικιών μετά από μηχανικό αερισμό  

 

Η λήψη του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος γίνεται με έγχυση 600μl 

φυσιολογικού ορού στους πνεύμονες. Το υγρό που αναρροφάται, περίπου 

500 μl φυγοκεντρείται στις 10,000g για 10min και το υπερκείμενο 

αποθηκεύεται στους -80°C. Η ολική συγκέντρωση πρωτεΐνης στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα υπολογίζεται με τη μέθοδο Bradford όπως 

περιγράφεται στη συνέχεια: 

 Υλικά- Συσκευές 

Αλβουμίνη ορρού βοός (Bovine Serum Albumin, BSA) (Sigma USA) 

Διάλυμα χρωστικής Coomassie Brilliant blue G-250 : Bio-Rad Protein Assay 

Reagent (Bio-Rad Life Technologies) 

Πλάκες 96 οπών, τύπου ELISA, επίπεδου πυθμένα (Corning & Costar, USA) 

Φωτόμετρο πλακών ELISA (Biorad) 

 52



 

Μέθοδος 

 H μέθοδος Bradford βασίζεται στην αντίδραση της χρωστικής 

Coomassie Brilliant blue G-250 με τις πρωτονιωμένες αμινομάδες των 

αμινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας των πρωτεϊνών. Η ελεύθερη μορφή 

της χρωστικής έχει κόκκινο χρώμα ενώ με τη σύνδεσή της με την πρωτεΐνη, 

μετατρέπεται σε μπλε. που έχει σαν αποτέλεσμα τη μετατροπή της μορφής 

της χρωστικής με κόκκινο χρώμα στη μορφή της με μπλε χρώμα. Η ένταση 

του χρώματος μετριέται φωτομετρικά στα 595 nm. Το σύμπλοκο της 

χρωστικής με την πρωτεΐνη έχει υψηλό συντελεστή απορροφήσεως, 

παρέχοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο μεγάλη ευαισθησία στη μέθοδο. Η σύνδεση 

της χρωστικής με την πρωτεΐνη γίνεται γρήγορα (2 λεπτά) και μπορεί να 

μετρηθεί σε χρονικό διάστημα 1 ώρας. Η ποσοτική εκτίμηση των πρωτεϊνών 

κάθε δείγματος γίνεται με τη χρήση πρότυπης καμπύλης, η οποία 

κατασκευάζεται από την ταυτόχρονη μέτρηση δειγμάτων γνωστών 

συγκεντρώσεων BSA. Το διάλυμα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή 

των διαλυμάτων BSA είναι το ίδιο με το διάλυμα, στο οποίο βρίσκονται 

διαλυμένα τα υπό εξέταση δείγματα.  Σε πλάκα 96 οπών τύπου ELISA  

φέρονται 160μl ανά οπή από κάθε γνωστό και άγνωστο δείγμα εις τριπλούν 

και προστίθενται 40μl του διαλύματος χρωστικής. Ακολουθεί ανάδευση του 

μείγματος και μέτρηση της οπτικής πυκνότητας (O.D.) σε μήκος κύματος 

595nm σε φωτόμετρο πλακών τύπου ELISA. Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης 

των άγνωστων δειγμάτων υπολογίζεται βάσει της πρότυπης καμπύλης και 

εκφράζονται σε μονάδες μg/ml.  
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X. Προσδιορισμός των επιπέδων των κυτταροκινών TNF-α, IL-6, 

MIP-2 στο βρογχοκυψελιδικό εκπλυμα και τον ορό ποντικιών μετά από 

μηχανικό αερισμό 

 

Ο προσδιορισμός των κυτταροκινών IL-6, TNF-α και MIP-2 στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα και στον ορό γίνεται με την ανοσοενζυμική 

μέθοδο ELISA. Χρησιμοποιήθηκαν έτοιμα πακέτα αντιδραστηρίων και 

μικροπλάκες για  ELISA ειδικά για τις συγκεκριμένες κυτταροκίνες ποντικιού 

(Quantikine, R&D Systems, UK) και ακολουθήθηκε η μέθοδος που συνιστά ο 

κατασκευαστής. Συνοπτικά, χρησιμοποιούνται μικροπλάκες ΕLISA 

επικαλυμμένες με μονοκλωνικό αντίσωμα κατά των TNF-α MIP-2 και IL-6 

αντίστοιχα. Η προσθήκη στις κυψελίδες δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων 

καθώς και των άγνωστων δειγμάτων επιτρέπει τη δημιουργία συμπλόκου 

μεταξύ της υπο μελέτη ουσίας και ακινητοποιημένου αντισώματος. Μετά την 

απομάκρυνση του μη δεσμευμένου κλάσματος προστίθεται σε κάθε 

μικροκυψελίδα πολυκλωνικό αντίσωμα ειδικό για τις μετρούμενες ουσίες το 

οποίο είναι σημασμένο με φυτική υπεροξειδάση και συνδέεται με το 

ακινητοποιημένο αντιγόνο σχηματίζοντας σύμπλοκο μορφής ‘σάντουιτς’. Η 

προσθήκη χρωμογόνου διαλύματος (τετραμεθυλβενζιδίνη) οδηγεί στην 

ανάπτυξη χρώματος το οποίο είναι ανάλογο της δεσμευμένης ουσίας. Η 

αντίδραση διακόπτεται και η ένταση του χρώματος μετριέται σε φωτόμετρο 

ELISA. 

Η ποσοτική εκτίμηση κάθε δείγματος γίνεται με τη χρήση πρότυπης 

καμπύλης η οποία λαμβάνεται από την ταυτόχρονη μέτρηση των δειγμάτων 
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γνωστών συγκεντρώσεων ιντερλευκινών. Τα δείγματα αραιώνται κατάλληλα 

όπου χρειάζεται ώστε οι τιμές μέτρησής τους να βρίσκονται μέσα στα όρια της 

πρότυπης καμπύλης. Η ευαισθησία της μεθόδου είναι για την IL-6 :1.6 pg/ml 

και για τον TNF-α : 5.1  pg/ml.  

 

 

 

 

XI. Προσδιορισμός της έκφρασης των πρωτεϊνών BAX, Bcl2  με 

μέθοδο ανοσοαποτύπωσης  (Western Blot Analysis) σε ιστό πνεύμονα 

ποντικιών μετά από μηχανικό αερισμό 

 

Στο τέλος του πειράματος οι πνεύμονες αφαιρούνται από τον θώρακα. 

Ένα δείγμα ιστού 100μl διαλύεται σε 500μl διαλύματος λύσης που περιέχει 

Tris 50mM pH 6.8, 2% SDS, 5mM EDTA και αναστολείς πρωτεασών 

(Complete, Boehringer, Germany), ομογενοποιείται, γίνεται λύση με 

υπέρηχους για 5 δευτερόλεπτα, φυγοκεντρείται στις 10,000g για 2 λεπτά και 

φυλάσσεται στους -80°C. Για την ηλεκτροφόρησή τους σε πηκτή 

πολυακρυλαµιδίου προστίθεται σε κάθε δείγμα 0.1x όγκος διαλύματος 

φόρτωσης που περιέχει 0.3% bromophenol Blue, 50% glucerol, 0.3% β-

mercaptethanol και διάλυμα λύσης 50% v/v. Τα δείγματα βράζονται για 5 

λεπτά, φυγοκεντρούνται στις 10,000g για 2 λεπτά και στη συνέχεια 

ηλεκτροφορούνται σε γέλη πολυακρυλαμιδίου  15% όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο 3ΙΙΙ. Τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3ΙΙΙ.  
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XII. Ιστολογική εξέταση και βαθμολόγηση της βλάβης του πνεύμονα 

από το μηχανικό αερισμό 

 

Η ιστολογική εξέταση γίνεται σε δείγμα ιστού που έχει μονιμοποιηθεί σε 

φορμόλη. Ο ιστός τοποθετείται σε παραφίνη και κόβεται σε λεπτές τομές. Η 

εξέταση γίνεται από παθολογοανατόμο ο οποίος δεν γνωρίζει τις πειραματικές 

συνθήκες. Η αξιολόγηση γίνεται με ένα απλό σύστημα βαθμολόγησης που 

έχει χρησιμοποιηθεί σε αυτό το μοντέλο [79]. Συνοπτικά τέσσερεις 

παθολογοανατομίες εικόνες: συμφόρηση των κυψελίδων, αιμορραγία, 

διήθηση από ουδετερόφιλα και πάχυνση του τοιχώματος των κυψελίδων 

βαθμολογούνται με κλίμακα από 0-4.  Βαθμός 0 δίδεται σε φυσιολογικό 

πνεύμονα, 1 σε ήπιες βλάβες με προσβολή <25% του πνεύμονα,  2, σε 

μέτριες βλάβες με προσβολή  25-50% του πνεύμονα, 3, σε σοβαρές βλάβες 

με προσβολή 50-75% του πνεύμονα και 4 πολύ σοβαρές βλάβες, με >75% 

του πνεύμονα προσβεβλημένου. Ο συνολικός βαθμός υπολογίζεται από το 

άθροισμα των επιμέρους βαθμών μετά από εξέταση τριών τομών από κάθε 

πνεύμονα.  

 

 

 

 

VIII. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων του ειδικού μέρους ΙΙ 

 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των μηχανικών ιδιοτήτων 

του πνεύμονα έγινε με τη χρήση του προγράμματος Microcal Origin. Με 

έκφραση των πνευμονικών όγκων σαν ποσοστό της ολικής ζωτικής 
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χωρητικότητας έγινε υπολογισμός της στατικής καμπύλης πίεσης όγκου και 

της ενδοτικότητας του πνεύμονα με την μη γραμμική καμπύλη του Boltzman. 

Οι πιέσεις των αεραγωγών συγκρίθηκαν με ανάλυση οne-way analysis of 

variance, ANOVA. Οι μη παραμετρικές δοκιμασίες Mann-Whitney και Kruskal 

Wallis χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των επιπέδων 

ων κυτταροκινων και της ολικής πρωτεΐνης με τη χρήση του στατιστικού 

προγράμματος SPSS. Στατιστικά σημαντική θεωρήθηκε τιμή p μικρότερη από 

0.05.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Αποτελέσματα ειδικού μέρους Ι 

 

I.  Επίδραση της υποξίας και της υπερκαπνίας στην έκφραση της 

πρωτεΐνης C του επιφανειοδραστικού παράγοντα (pSPC)  
 

Κύτταρα A549 εκτέθηκαν σε κυτταροκαλλιέργεια σε συνθήκες υποξίας 

και υπερκαπνίας όπως αναφέρεται στη μέθοδο και συλλέχθηκαν σε 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα μεταξύ 4 και 72 ωρών. Η έκφραση της pSPC  

μετρήθηκε με ανάλυση Western blot. Βρέθηκε ότι η υποξία μειώνει την 

έκφραση της pSPC στα A549 κύτταρα. Η μείωση της έκφρασης της pSPC 

έγινε σημαντική μετά από 8 ώρες καλλιέργειας σε συνθήκες υποξίας ενώ μετά 

από 24 ώρες η έκφραση της pSPC είχε σχεδόν καταργηθεί πλήρως (εικόνα 

1). Η έκθεση των κυττάρων σε συνθήκες υπερκαπνίας δεν είχε καμία 

επίδραση στην έκφραση της pSPC ως και μετά από 24 ώρες αλλά προκάλεσε 

μείωση στα επίπεδα της  pSPC μετά από 48 ώρες (εικόνα 2).  
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Εικόνα 1  
Η υποξία προοδευτικά καταστέλλει την έκφραση της πρωτεΐνης C 
του επιφανειοδραστικού παράγοντα: έκφραση της πρωτεΐνης C του 

επιφανειοδραστικού παράγοντα με μέτρηση με western blot analysis και 

σύγκριση με την έκφραση ακτίνης, μετά από έκθεση κυττάρων Α549 σε 

συνθήκες υποξίας (1% Ο2)από 0 ως 48 ώρες. Αντιπροσωπευτικό δείγμα 

τριών ανεξάρτητων πειραμάτων. 
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Εικόνα  2 
Η υπερκαπνία καταστέλλει την έκφραση της πρωτεΐνης C του 
επιφανειοδραστικού παράγοντα μετά από παρατεταμένη έκθεση: 

έκφραση της πρωτεΐνης C του επιφανειοδραστικού παράγοντα με μέτρηση 

με western blot analysis και σύγκριση με την έκφραση ακτίνης, μετά από 

έκθεση κυττάρων Α549 σε συνθήκες υποξίας και υπερκαπνίας (1% Ο2 και 

5% CΟ2) για 24-48 ώρες. Αντιπροσωπευτικό δείγμα τριών ανεξάρτητων 

πειραμάτων. 
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II.  Επίδραση του παράγοντα TNF-α σε συνθήκες υποξίας και 

υπερκαπνίας στην έκφραση της πρωτεΐνης C του επιφανειοδραστικού 

παράγοντα (pSPC)  

 

Κύτταρα A549 αφού καλλιεργήθηκαν σε φυσιολογικές συνθήκες για 24 

ώρες εκτέθηκαν σε  TNF-α 25 ng/ml και αμέσως μετά υποβλήθηκαν σε 

καλλιέργεια σε συνθήκες υποξίας και υπερκαπνίας για χρονικό διάστημα ως 

48 ώρες. Η  έκφραση της pSPC μετρήθηκε σε διαφορετικά χρονικά 

διαστήματα με ανάλυση Western blot. Βρέθηκε ότι η επίδραση TNF-α σε 

συνθήκες υποξίας και υπερκαπνίας όχι μόνο δεν κατέστειλε την έκφραση της 

pSPC, αλλά και μερικώς ανέστειλε την κατασταλτική επίδραση της υποξίας και 

της υπερκαπνιας στην έκφραση της pSPC στις 48 ώρες (εικόνα 3). 
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Εικόνα 3 
Η επίδραση του  TNF-α προκαλεί μερική αναστροφή της καταστολής 

της έκφρασης της πρωτεΐνης C του επιφανειοδραστικού παράγοντα 
που προκαλείται από έκθεση σε υποξία και υπερκαπνία: έκφραση της 

πρωτεΐνης C του επιφανειοδραστικού παράγοντα με μέτρηση με western blot 

analysis και σύγκριση με την έκφραση ακτίνης, μετά από έκθεση κυττάρων 

Α549 σε συνθήκες υποξίας και υπερκαπνίας (1% Ο2 και 5% CΟ2) για 24-48 

ώρες με και χωρίς την επίδραση TNF-α. Αντιπροσωπευτικό δείγμα τριών 

ανεξάρτητων πειραμάτων. 
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III. Επίδραση της υποξίας στην απόπτωση των κυττάρων Α549 

 

Για να καθορίσουμε την επίδραση της υποξίας και της υπερκαπνίας στα 

κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα, εκθέσαμε A549 κύτταρα σε συνθήκες υποξίας 

και υπερκαπνίας για διάφορες χρονικές περιόδους. Στη συνέχεια έγινε 

εκτίμηση της απόπτωσης με μέτρηση της σύνδεσης  με  Annexin V στα 

αποπτοτικά κύτταρα. Η Annexin V συνδεδεμένη με phycoerythrine (PE) 

μετρήθηκε με κυτταρομετρία ροής όπως περιγράφεται στη μέθοδο (εικόνα 4). 

Η υποξία επάγει απόπτωση στα A549 κύτταρα που αρχίζει να εμφανίζεται 

μετά από έκθεση 4 ωρών και αυξάνεται σταδιακά προς τις 48 ώρες. 

Ειδικότερα μετά από 2 ώρες έκθεσης σε υποξία δεν παρατηρείται αύξηση του 

αριθμού των αποπτοτικών κυττάρων ενώ στις 4 ώρες το 6.9% του συνολικού 

αριθμού κυττάρων έχει μπει σε απόπτωση και ως τις 48 ώρες το 19.6% των 

κυττάρων είναι αποπτοτικά. Αυτές οι διαφορές αντιπροσωπεύουν μια αύξηση 

ως 2.3 πάνω από το φυσιολογικά στις 4 ώρες και 6.6 φορές πάνω στις 48 

ώρες. Στις 72 ώρες τα περισσότερα κύτταρα έχουν πεθάνει (76% του 

συνολικού πληθυσμού) και από αυτά που παραμένον το 35.8% είναι 

αποπτοτικά (εικόνα 4A). Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και με χρώση με  

propidium iodide στην κυτταρομετρία ροής.  
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Εικόνα 4  
Η υποξία επάγει απόπτωση στα κύτταρα Α549: η απόπτωση στα 

κύτταρα Α549 όπως εκτιμάται με χρώση με Annexin V και κυτταρομετρία ροής 

μετά από έκθεση σε συνθήκες υποξίας (1% Ο2) για 0 ως 48 ώρες. 

Αναγράφεται το ποσοστό των Annexin V θετικών κυττάρων που θεωρούνται 

αποπτωτικά (*p<0.05, **p<0.01 όπως εκτιμάται με ανάλυση ANOVA). 

Αντιπροσωπευτικό δείγμα τεσσάρων ανεξάρτητων πειραμάτων. 
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IV. Επίδραση της υπερκαπνίας στην απόπτωση των κυττάρων Α549 

 

Για να διερευνήσουμε την επίδραση της υπερκαπνίας στην απόπτωση 

εκθέσαμε A549 κύτταρα σε 15% CO2 και η απόπτωση μετρήθηκε μετά από 

24 και 48 ώρες με χρώση με Annexin V. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική 

διαφορά στον αριθμό των αποπτοτικών κυττάρων ακόμα και μετά από 48 

ώρες καλλιέργειας σε συνθήκες υπερκαπνίας (εικόνα 5). 
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Εικόνα 5  
Η υπερκαπνία δεν επάγει απόπτωση στα κύτταρα Α549: η απόπτωση 

στα κύτταρα Α549 όπως εκτιμάται με χρώση με Annexin V και κυτταρομετρία 

ροής μετά από έκθεση σε συνθήκες υποξίας και υπερκαπνίας (1% Ο2 και 5% 

CΟ2) για 24-48 ώρες. Αναγράφεται το ποσοστό των Annexin V θετικών 

κυττάρων που θεωρούνται αποπτωτικά (*p<0.05, όπως εκτιμάται με ανάλυση 

ANOVA). Αντιπροσωπευτικό δείγμα τεσσάρων ανεξάρτητων πειραμάτων. 
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V. Επίδραση της υποξίας και της υπερκαπνίας στην κατανομή του 

κυτταρικού κύκλου στα κύτταρα Α549 

 

Για να εξετάσουμε την ικανότητα των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων να 

πολλαπλασιάζονται σε συνθήκες υποξίας και υπερκαπνίας εξετάσαμε την 

κατανομή του κυτταρικού κύκλου. Για το σκοπό αυτό κύτταρα που 

καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες υποξίας εξετάστηκαν μετά από λύση και χρώση 

με propidium iodide-containing με κυτταρομετρία ροής όπως περιγράφεται 

στη μέθοδο (εικόνα 6). Βρέθηκε ότι στις 24 ώρες το 82,36% των κυττάρων 

ήταν σε φάση G1 σε σχέση με το 71.2% σε χρόνο μηδέν  (εικόνα 6Β), δηλαδή 

μια αύξηση 15.5% (εικόνα 6Γ). Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η 

έκθεση των κυττάρων σε συνθήκες υποξίας αναστέλλει τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό. Διαπιστώθηκε σταδιακή αύξηση των κυττάρων που 

βρίσκονται σε φάση G1 με παρατεταμένη έκθεση σε υποξία που έφτασε σε 

σταθερό επίπεδο στις 24 ώρες.  

Αντίθετα η έκθεση των κυττάρων σε συνθήκες υπερκαπνίας δεν είχε καμία 

επίδραση στον κυτταρικό κύκλο και τα κύτταρα συνέχισαν να 

πολλαπλασιάζονται. Η κατανομή του κυτταρικού κύκλου παρέμεινε 

αδιαφοροποίητη ακόμα και μετά από 48 ώρες. Μια μικρή αύξηση των 

κυττάρων σε φάση G1 αποδίδεται σε αύξηση του κυτταρικού πληθυσμού και 

έλλειψη θρεπτικών και παρατηρήθηκε και σε φυσιολογικές συνθήκες (εικόνα 

7). 
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Εικόνα 6  
Η υποξία επάγει διακοπή του κυτταρικού κύκλου στη φάση G1 στα κύτταρα 

Α549: εκτίμηση της κατανομής του κυτταρικού κύκλου με χρώση με propidium iodide 

και κυτταρομετρία ροής μετά από έκθεση κυττάρων Α549 σε συνθήκες υποξίας (1% 

Ο2) για 0 ως 48 ώρες. Α. Τυπικό αποτέλεσμα κυτταρομετρίας, αναγράφεται το 

ποσοστό των κυττάρων που βρίσκονται στη φάση G1 του κυτταρικού κύκλου 

(αντιπροσωπευτικό 4 ανεξάρτητων πειραμάτων). Β. Εκατοστιαία αναλογία κυττάρων 

στη φάση G1 του κυτταρικού κύκλου στις διάφορες χρονικές στιγμές μετά από 

έκθεση σε συνθήκες υποξίας από 0-48 ώρες. C. Σχετική αύξηση του ποσοστού των 

κυττάρων που βρίσκονται στη φάση G1 του κυτταρικού κύκλου στις διάφορες 

χρονικές στιγμές μετά από έκθεση σε συνθήκες υποξίας από 0-48 ώρες (*p<0.05, 

**p<0.01)  

 69



 
Εικόνα 7  
Η υπερκαπνία δεν επάγει διακοπή του κυτταρικού κύκλου στη φάση G1 στα 

κύτταρα Α549: εκτίμηση της κατανομής του κυτταρικού κύκλου με χρώση με 

propidium iodide και κυτταρομετρία ροής μετά από έκθεση κυττάρων Α549 σε 

συνθήκες υποξίας και υπερκαπνίας (1% Ο2 και 5% CΟ2) για 24-48 ώρες. Α. Τυπικό 

αποτέλεσμα κυτταρομετρίας, αναγράφεται το ποσοστό των κυττάρων που βρίσκονται 

στη φάση G1 του κυτταρικού κύκλου (αντιπροσωπευτικό 4 ανεξάρτητων πειραμάτων). 

Β. Εκατοστιαία αναλογία κυττάρων στη φάση G1 του κυτταρικού κύκλου στις διάφορες 

χρονικές στιγμές μετά από έκθεση σε συνθήκες υποξίας για 24-48 ώρες. C. Σχετική 

αύξηση του ποσοστού των κυττάρων που βρίσκονται στη φάση G1 του κυτταρικού 

κύκλου στις διάφορες χρονικές στιγμές μετά από έκθεση σε συνθήκες υποξίας για 24-

48 ώρες (*p<0.05, **p<0.01).  
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VI. Επίδραση της υποξίας και της υπερκαπνίας στην έκφραση της 
προαποπτωτικής πρωτεΐνης Bax 

 

Η έκφραση της προαποπτωτικής πρωτεΐνης Bax σε συνθήκες υποξίας και 

υπερκαπνίας μετρήθηκε με western blot όπως περιγράφεται στη μέθοδο. Σε 

φυσιολογικές συνθήκες δεν αναμένεται επαγωγή της έκφρασης της  Bax, και 

έτσι για σύγκριση τα κύτταρα που επωάσθηκαν σε φυσιολογικές συνθήκες 

εκτέθηκαν σε περιβάλλον στέρησης θρεπτικών. Αναλυτικά, τα κύτταρα αφού 

καλλιεργήθηκαν σε φυσιολογικές συνθήκες παρουσία θρεπτικού για 24 ώρες 

εκτέθηκαν στη συνέχεια: α) σε φυσιολογικές συνθήκες αλλά σε στέρηση 

θρεπτικού, β) σε συνθήκες υποξίας, γ) σε συνθήκες υπερκαπνίας, για 

διάστημα ως 24 ώρες. 

Σε φυσιολογικές συνθήκες η στέρηση θρεπτικών είναι γνωστό ότι επάγει 

απόπτωση, και διαπιστώθηκε η προοδευτική αύξηση της έκφρασης της Bax 

από τις 8 στις 24 ώρες. Σε συνθήκες υποξίας διαπιστώθηκε επίσης 

προοδευτική αύξηση της έκφρασης της Bax, ποσοτικά αντίστοιχη αυτής που 

προκαλείται από τη στέρηση θρεπτικών. Αντίθετα σε συνθήκες υπερκαπνίας 

δεν διαπιστώθηκε αύξηση της έκφρασης της Bax (εικόνα 8).  
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Εικόνα 8 
Η υποξία επάγει την έκφραση της Bax όσο και η στέρηση θρεπτικών, 

ενώ η υπερκαπνία δεν την επηρεάζει: εκτίμηση της έκφρασης της 
πρωτεΐνης Bax σε σύγκριση με την έκφραση της ακτίνης με western blot 
analysis μετά από έκθεση σε συνθήκες στέρησης θρεπτικών (normal), 
υποξίας και υπερκαπνίας για 0-24 ώρες. Αντιπροσωπευτικό δείγμα τριών 
ανεξάρτητων πειραμάτων. 
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VII. Επίδραση της υποξίας και της υπερκαπνίας στην έκφραση της 

αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης Bcl2 

 

Η έκφραση της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης Bcl2 εκτιμήθηκε με τον ίδιο 

τρόπο όπως η Bax. Διαπιστώθηκε προοδευτική καταστολή της έκφρασης της 

Bcl2 σε συνθήκες υποξίας, η οποία όμως έγινε εμφανής μετά από έκθεση 24 

ωρών και σε 48 ώρες η έκφραση της Bcl2 είχε σχεδόν καταργηθεί (εικόνα 9). 

Σε συνθήκες υπερκαπνίας η έκφραση της Bcl2 δεν μεταβλήθηκε ούτε μετά 

από παρατεταμένη έκθεση 48 ωρών (εικόνα 10).  

 

 

Εικόνα 9 
Η υποξία προκαλεί προοδευτική καταστολή της έκφρασης της 

πρωτεΐνης Bcl-2: εκτίμηση της έκφρασης της πρωτεΐνης Bcl-2 σε σύγκριση 
με την έκφραση της ακτίνης με western blot analysis μετά από έκθεση σε 
συνθήκες υποξίας για 0-48 ώρες. Αντιπροσωπευτικό δείγμα τριών 
ανεξάρτητων πειραμάτων. 
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Εικόνα 10 
Η υποξία και όχι η υπερκαπνία καταστέλλουν την έκφραση πρωτεΐνης 

Bcl-2: εκτίμηση της έκφρασης της πρωτεΐνης Bcl-2 σε σύγκριση με την 
έκφραση της ακτίνης με western blot analysis μετά από έκθεση σε συνθήκες 
υποξίας και υπερκαπνίας για 24-48 ώρες. Αντιπροσωπευτικό δείγμα τριών 
ανεξάρτητων πειραμάτων. 
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VIII. Σύγκριση της επίδρασης της υποξίας και του TNF-α στα Α549 κύτταρα 

και σε πρωτογενή κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ 

 

Για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των παραπάνω πειραμάτων που 

έγιναν στην κυτταρική σειρά Α549,  έγινε σύγκριση με πρωτογενή κυψελιδικά 

επιθηλιακά κύτταρα που απομονώθηκαν από πνεύμονες ποντικιών όπως 

περιγράφεται στη μέθοδο. Αναλυτικά, πρωτογενή κύτταρα αφού 

απομονώθηκαν, καλλιεργήθηκαν αρχικά σε φυσιολογικές συνθήκες παρουσία 

αυξητικού παράγοντα κερατινοκυττάρων  (KGF) για 72 ώρες, και στη συνέχεια 

εκτέθηκαν σε συνθήκες υποξίας για 24 ώρες με ή χωρίς συνεπίδραση με 

TNF-α και εκτιμήθηκε η έκφραση της πρωτεΐνης C του επιφανειοδραστικού 

παράγοντα. Διαπιστώθηκε ότι τα πρωτογενή κύτταρα αντιδρούν με τον ίδιο 

τρόπο σε αυτά τα ερεθίσματα όπως τα Α549 κύτταρα. Συγκεκριμένα 

παρατηρήθηκε ανάλογη μείωση της έκφρασης της pSPC σε συνθήκες 

υποξίας, και μερική αναστροφή αυτής της δράσης από τον TNF-α (εικόνα 11). 
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Εικόνα 11 
Η υποξία προκαλεί καταστολή της έκφρασης της πρωτεΐνης C του 

επιφανειοδραστικού παράγοντα, που μερικώς αναστρέφεται με την 
επίδραση του TNF-α  στον ίδιο βαθμό στα πρωτογενή κυψελιδικά 
επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ και στα κύτταρα Α549: έκφραση της 
πρωτεΐνης C του επιφανειοδραστικού παράγοντα με μέτρηση με western blot 
analysis και σύγκριση με την έκφραση ακτίνης, μετά από έκθεση πρωτογενών 
κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων και κυττάρων Α549 σε συνθήκες υποξίας 
(1% Ο2) για 24 ώρες με και χωρίς την επίδραση TNF-α. Αντιπροσωπευτικό 
δείγμα τριών ανεξάρτητων πειραμάτων. 
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Αποτελέσματα ειδικού μέρους ΙΙ 

 

IX. Επίδραση του μηχανικού αερισμού με διαφορετική αναπνευστική 

συχνότητα στις μηχανικές ιδιότητες του πνεύμονα 

 

Όλα τα ζώα ήταν ζωντανά στο τέλος του πειράματος. Στον πίνακα 1 

φαίνονται οι συνθήκες του μηχανικού αερισμού, η μέγιστη εισπνευστική πίεση 

των αεραγωγών, και τα αέρια αίματος για κάθε ομάδα. Η μέγιστη εισπνευστική 

πίεση στις διάφορες ομάδες δεν είχε σημαντική διάφορα και ήταν εντός 

φυσιολογικών ορίων (10-12 cmH2O).  Τα αέρια αίματος στο τέλος του 

πειράματος ήταν παρόμοια μεταξύ των ομάδων. Η διαφορά της μέγιστης 

εισπνευστικής πίεσης πριν και μετά από παρατεταμένη εκπνοή ήταν 

μικρότερη από 1cmH2O σε όλα τα πειράματα, χωρίς σημαντική διαφορά 

μεταξύ των ομάδων, γεγονός που αποδεικνύει ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν 

υπήρχε σημαντική ενδογενής θετική τελοεκπνευστική πίεση. Η στατική 

καμπύλη πίεσης όγκου δεν είχε διαφορές μεταξύ των ομάδων, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι οι μηχανικές ιδιότητες του πνεύμονα δεν αλλάζουν μετά από 2 

ώρες μηχανικού αερισμού με αυτές τις πειραματικές συνθήκες.   
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RR120VT10 1:1.8 11,7+0.7 0,65 + 0.1 369 +57 31 +8 7,25 +0,07 

RR80VT12 1:2 9.9+0.5 0,75+ 0.1 352 +47 36 +11 7,27 +0,06 

RR160VT8 1:1.7 10,9+0.4 0,22+ 0.1 354 +47 39 +14 7,24 +0,12 

RR160VT10 1:1.7 8.9+0.8 0.90+ 0.2 340+37 39+17 7,26 +0,02 

 
Πίνακας 1 
 
Συνθήκες μηχανικού αερισμού, πιέσεις αεραγωγών και αέρια αίματος  
Οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή +/- σταθερή απόκλιση (SD) για τις πιέσεις 

αεραγωγών και τα αέρια αίματος σε 8 ζώα σε κάθε ομάδα. Δεν παρατηρήθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων.  

Συντομεύσεις: RR αναπνευστική συχνότητα, VT αναπνεόμενος όγκος, Ti/Te χρόνος 

εισπνοής/χρόνος εκπνοής, Paw peak δυναμική μέγιστη εισπνευστική πίεση, dPaw 

διαφορά μέγιστης εισπνευστικής πίεσης πριν και μετά από παύση 5 δευτερολέπτων 

(όπως περιγράφεται στη μέθοδο), PEEP θετική τελοεκπνευστική πίεση.  
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X. Επίδραση του μηχανικού αερισμού με διαφορετική αναπνευστική 

συχνότητα στην συνολική συγκέντρωση πρωτεΐνης στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα  

 

Για να εκτιμήσουμε την επίδραση του μηχανικού αερισμού με διαφορετική 

αναπνευστική συχνότητα στην εμφάνιση υψηλής διαπερατότητας 

πνευμονικού οιδήματος μετρήσαμε την ολική συγκέντρωση πρωτεΐνης στο 

βρογχοκυψελιδικό εκπλυμα. Στις ομάδες RR120VT10 και RR160VT10 η ολική 

πρωτεΐνη στο BAL βρέθηκε σημαντικά υψηλότερη από τις ομάδες RR80VT12 

και RR160VT8 (εικόνα 12). Η ολική συγκέντρωση πρωτεΐνης στο BAL δεν 

διέφερε σημαντικά μεταξύ των ομάδων RR80VT12 και RR160VT8. Στην ομάδα 

ελέγχου, στα ζώα που δεν είχαν υποβληθεί σε μηχανικό αερισμό η ολική 

πρωτεΐνη του BAL ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με όλες τις ομάδες 

ζώων που είχαν υποβληθεί σε μηχανικό αερισμό.  
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Εικόνα 12 
Η συγκέντρωση πρωτεΐνης στο BAL είναι μικρότερη μετά από 

μηχανικό αερισμό με χαμηλή συχνότητα, και χαμηλό αναπνεόμενο 
όγκο: Συγκέντρωση της ολικής πρωτεΐνης στο BAL ποντικιών στις τέσσερις 

ομάδες μηχανικού αερισμού σε σύγκριση με ποντίκια χωρίς έκθεση σε 

μηχανικό αερισμό (control) όπως εκτιμάται με μέτρηση με μέθοδο Bradford. 

Αναφέρονται μέση τιμή±SD. *p<0.05 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. 

#p<0.05 σε σχέση με τις ομάδες RR80VT12 and RR160VT10. ^p<0.05 σε σχέση 

με την ομάδα RR120VT10. 
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XI. Επίδραση του μηχανικού αερισμού με διαφορετική αναπνευστική 

συχνότητα στην συγκέντρωση των κυτταροκινών TNF-α, IL-6, MIP-2 

στο βρογχοκυψελιδικό εκπλυμα 

 

Για να εκτιμήσουμε περαιτέρω την βλάβη του πνεύμονα σχετιζόμενη με την 

αναπνευστική συχνότητα μετρήσαμε τα επίπεδα των προφλεγμονωδών 

κυτταροκινών TNF-α, IL-6 και MIP2 στο BAL. Στις ομάδες RR120VT10 και 

RR160VT10 η IL-6 βρέθηκε σημαντικά υψηλότερη από τις ομάδες RR80VT12 και 

RR160VT8 (εικόνα 13). Στα ζώα της ομάδας ελέγχου τα επίπεδα της IL-6 δεν 

ήταν ανιχνεύσιμα. Οι διαφορές αυτές παρέμειναν ίδιες όταν έγινε διόρθωση 

της συγκέντρωσης της IL-6 για την ολική συγκέντρωση πρωτεΐνης στο BAL 

και για το βάρος του ζώου. Οι  MIP2  και TNF-α δεν βρέθηκαν αυξημένες στο 

BAL σε καμία από τις ομάδες.  
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Εικόνα 13 
Η συγκέντρωση της IL-6 στο BAL είναι μικρότερη μετά από μηχανικό 

αερισμό με χαμηλή συχνότητα, και χαμηλό αναπνεόμενο όγκο: 

Συγκέντρωση της προφλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-6 στο BAL ποντικιών 

στις τέσσερις ομάδες μηχανικού αερισμού σε σύγκριση με ποντίκια χωρίς 

έκθεση σε μηχανικό αερισμό (control) όπως εκτιμάται με μέτρηση με μέθοδο 

ELISA. *p<0.05 σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. #p<0.05 σε σύγκριση με 

τις ομάδες RR80VT12, RR160VT10. 
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XII. Επίδραση του μηχανικού αερισμού με διαφορετική αναπνευστική 

συχνότητα στην συγκέντρωση των κυτταροκινών στον ορό 

 

Για να εξετάσουμε αν η βλάβη του πνεύμονα συνοδεύεται από συστηματική 

φλεγμονή μετρήσαμε τα επίπεδα των ίδιων προφλεγμονωδών κυτταροκινών 

(TNF-α, IL-6, MIP-2) στον ορό. Η IL-6 βρέθηκε αυξημένη στον ορό όλων των 

ζώων που είχαν υποβληθεί σε μηχανικό αερισμό χωρίς διαφορές μεταξύ των 

ομάδων ενώ στα ζώα που δε είχαν υποβληθεί σε μηχανικό αερισμό τα 

επίπεδα IL-6 ήταν μη ανιχνεύσιμα (εικόνα 14). Η MIP-2 και ο TNF-α δεν ήταν  

μετρήσιμα σε καμία ομάδα.   

 

 

Εικόνα 14 
Η συγκέντρωση της IL-6 στον ορό αυξάνεται από μηχανικό αερισμό 

χωρίς σημαντικές διαφορές ανάλογα με την αναπνευστική συχνότητα: 

Συγκέντρωση της προφλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-6 στο BAL ποντικιών 

στις τέσσερις ομάδες μηχανικού αερισμού σε σύγκριση με ποντίκια χωρίς 

έκθεση σε μηχανικό αερισμό (control) όπως εκτιμάται με μέτρηση με μέθοδο 

ELISA. *p<0.05 σε σύγκριση με το control. 
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XIII. Επίδραση του μηχανικού αερισμού με διαφορετική αναπνευστική 

συχνότητα στην έκφραση των πρωτεϊνών Bax και Bcl2 στον 

πνεύμονα 

 

Για να εξετάσουμε τους μηχανισμούς που ενέχονται στην εμφάνιση βλάβης 

πνεύμονα σχετιζόμενη με τη αναπνευστική συχνότητα στο μηχανικό αερισμό, 

μελετήσαμε την έκφραση των πρωτεϊνών Bax και Bcl2 σε ιστό πνεύμονα με 

western blot ανάλυση. Βρήκαμε ότι ο μηχανικός αερισμός με χαμηλή 

συχνότητα σχετίζεται με καταστολή της έκφρασης της Bax και επαγωγή της 

έκφρασης της Bcl2. ο μηχανικός αερισμός με φυσιολογική και υψηλή 

συχνότητα και φυσιολογικό αναπνεόμενο όγκο σχετίζεται με αναστοφή αυτης 

της σχέσης μεταξύ Bax και Bcl2 (Εικόνα 15). 
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Εικόνα 15 
Ο μηχανικός αερισμός με χαμηλή αναπνευστική συχνότητα επάγει την 

έκφραση της πρωτεΐνης Bax και καταστέλλει την έκφραση της 
πρωτεΐνης Bcl-2: Εκτίμηση της έκφρασης των πρωτεϊνών Bax και Bcl-2  σε 

σύγκριση με την έκφραση της ακτίνης στον πνεύμονα στο τέλος του 

πειράματος στις τέσσερις ομάδες μηχανικού αερισμού σε σύγκριση με 

ποντίκια χωρίς έκθεση σε μηχανικό αερισμό (control) όπως εκτιμάται με 

μέτρηση με western blot analysis και ποσοτικοποίηση της. 
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XIV.  Επίδραση του μηχανικού αερισμού με διαφορετική αναπνευστική 

συχνότητα στην έκφραση των πρωτεϊνών Αkt και ERK 1/2 στον 

πνεύμονα 

 

Για να εξετάσουμε περεταίρω τους μηχανισμούς απόπτωσης που σχετίζεται 

με την βλάβη πνεύμονα από την αναπνευστική συχνότητα στο μηχανικό 

αερισμό, μελετήσαμε την ενεργοποίηση των κινασών Αkt και ERK 1/2  σε ιστό 

πνεύμονα με western blot ανάλυση. Βρήκαμε ότι ο μηχανικός αερισμός οδηγεί 

σε αύξηση της φωσφορυλίωσης  της Αkt και της ERK 1/2  σε όλες τις ομάδες. 

Στην ομάδα RR80VT12 η παρατηρούμενη ενεργοποίηση των κινασών Αkt και 

ERK1/2  ήταν μικρότερη σε σχέση με τις άλλες ομάδες μηχανικού αερισμού. 

(Εικόνα 16).   
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Εικόνα 16 
Ο μηχανικός αερισμός με χαμηλή αναπνευστική συχνότητα σχετίζεται 

με ελλατωμένη φωσφορυλίωση της Akt και ERK1/2 σε σχέση με τον 
αερισμό με φυσιολογική και υψηλή αναπνευστική συχνότητα: εκτίμηση 

της φωσφορυλίωσης της Akt και  ERK1/2 στις τέσσερις ομάδες μηχανικού 

αερισμούσε σύγκριση με ποντίκια χωρίς έκθεση σε μηχανικό αερισμό (control) 

όπως εκτιμάται με μέτρηση με western blot analysis και ποσοτικοποίηση της. 
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XV. Επίδραση του μηχανικού αερισμού με διαφορετική αναπνευστική 

συχνότητα στην ιστολογική εικόνα του πνεύμονα 

 

Η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο μηχανικός αερισμός με χαμηλή 

συχνότητα προστατεύει από την εμφάνιση βλάβης πνεύμονα από το μηχανικό 

αερισμό. Εξίσου προστατευτική ήταν η επίδραση του μηχανικού αερισμού με 

μικρό όγκο και υψηλή συχνότητα (RR160VT8). Αν και σε όλα τα δείγματα 

παρατηρήθηκε διατήρηση της αρχιτεκτονικής του πνεύμονα και δεν 

διαπιστώθηκε σχηματισμός μεμβρανών υαλίνης, η εστιακή λευκοκυτταρική 

διήθηση, η πάχυνση των κυψελιδικών τοιχωμάτων και η συμφόρηση των 

κυψελίδων ήταν πιο έντονα στην ομάδα RR120VT10 και ακόμα περισσότερο 

στην ομάδα RR160VT10 (εικόνα 17). Με το σύστημα βαθμολόγησης της βλάβης 

πνεύμονα που αναφέρεται στη μέθοδο το μέσο σκορ ήταν στην ομάδα 

RR120VT10 6.7, στην ομάδα RR80VT12 2.9, στην ομάδα RR160VT8 3.3, και στην 

ομάδα RR160VT10 10 (εικόνα 18). 
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Εικόνα 17 

 Τομές πνευμονικού παρεγχύματος με χρώση αιματοξυλίνης-
ηωσίνης σε μεγέθυνση 100x: Α: RR120VT10; B: RR80VT12; C: RR160VT8;      

D: RR160VT10; E: control.  
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18. Αποτελέσματα της βαθμολόγησης της βλάβης πνεύμονα 

*p<0.05 σε σύγκριση με  τις ομάδες control, RR80VT12 και RR160VT8.  #p<0.05 

σε σύγκριση με την ομάδα RR120VT10.  
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Συζήτηση 

 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης εξετάσαμε την επίδραση της 

υποξίας και της υπερκαπνίας στα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα. Τα 

φυσιολογικά κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ έχουν τρεις βασικές 

λειτουργίες, την παραγωγή του επιφανειοδραστικού παράγοντα, την 

μεταφορά ιόντων και τον πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση σε κύτταρα 

τύπου Ι μετά από βλάβη. Η επίδραση της υποξίας στην μεταφορά ιόντων έχει 

μελετηθεί εκτεταμένα [50, 80-82] ενώ η επίδραση της στις άλλες δυο βασικές 

κυτταρικές λειτουργίες είναι λιγότερο σαφής. Ο ρόλος της υπερκαπνίας στην 

λειτουργικότητα και την επιβίωση των κυψελιδικών κυττάρων τύπου ΙΙ είναι 

ακόμα λιγότερο γνωστός. 

Αυτή όσο γνωρίζουμε είναι η πρώτη μελέτη που εξετάζει την άμεση 

επίδραση της υποξίας και της υπερκαπνίας στην παραγωγή πρωτεϊνών του 

επιφανιοδραστικού παράγοντα από τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα καθώς 

και την ικανότητα τους για κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την εμφάνιση 

αποπτοτικού θανάτου αναλύοντας την χρονική σειρά αυτών των φαινομένων. 

Σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήσαμε ένα μοντέλο κυψελιδικών επιθηλιακών 

κυττάρων τύπου ΙΙ την κυτταρική σειρά Α549, μια κυτταρική σειρά 

επιθηλιακών κυττάρων με χαρακτηριστικά κυττάρων τύπου ΙΙ 

συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής επιφανιοδραστικού παράγοντα. Τα 

κύτταρα A549 έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πειράματα που εξετάζουν την 

παραγωγή πρωτεϊνών του επιφανειοδραστικου παράγοντα [83],[84],[85] και 

τη ρύθμιση της απόπτωσης [86],[54]. Τα A549 κύτταρα έχει βρεθεί ότι 

απαντούν στην υποξία με τον ίδιο τρόπο με τα πρωτογενή κύτταρα στην 
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έκφραση των αντλιών νατρίου [50]. Επίσης τα A549 επίσης απαντούν στην 

απόπτωση από ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και στην αναστολή της επούλωσης 

όπως τα πρωτογενή κύτταρα [86]. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και στα 

δικά μας πειράματα όπου συγκρίθηκε η απάντηση των Α549 κυττάρων με τα 

πρωτογενή κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα στα διάφορα ερεθίσματα. Οι 

συνθήκες υποξίας και υπερκαπνίας που χρησιμοποιήθηκαν (δηλαδή 1% 

οξυγόνο για υποξία και 15% διοξείδιο για υπερκαπνία), είναι παρόμοιες με 

αυτές που χρησιμοποιούνται σε ανάλογες μελέτες [50], [59], [55], [81].  

Στη μελέτη αυτή εξετάσαμε την επίδραση της υποξίας και της 

υπερκαπνίας στην κύρια λειτουργία των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων 

τύπου ΙΙ δηλαδή την παραγωγή επιφανιοδραστικού παράγοντα. Σαν δείκτη 

αυτής της λειτουργίας μελετήσαμε την έκφραση της ενδοκυττάριου 

πρόδρομου μορφής της πρωτεΐνης C (pSPC) του επιφανειοδραστικού 

παράγοντα, που είναι μια από τις τέσσερις πρωτεΐνες του επιφανειοδραστικού 

παράγοντα και η μόνη που παράγεται αποκλειστικά από τα κυψελιδικά 

επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ. Η επίδραση της υποξίας και της υπερκαπνιας 

στη ικανότητα των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων τύπου ΙΙ να παράγουν 

πρωτεΐνες του επιφανειοδραστικού παράγοντα καθώς και ο ρόλος του TNF-α 

σε αυτές τις συνθήκες δεν έχει διερευνηθεί. Βρήκαμε ότι η υποξία καταστέλλει 

σημαντικά την παραγωγή της pSPC. Η επίδραση της υποξίας είναι εμφανής 

πρώιμα, μετά από μόλις 8 ώρες έκθεσης και προοδευτικά αυξάνεται έτσι ώστε 

σε 24 ώρες η παραγωγή της pSPC έχει σχεδόν καταργηθεί. Η καταστολή της 

παραγωγής της pSPC που παρατηρήσαμε δεν μπορεί να αποδοθεί στην 

απόπτωση των κύτταρων καθώς έχει γίνει κανονικοποίηση προς τα επίπεδα 

της ακτίνης διαχωρίζοντας έτσι τα ζωντανά κύτταρα. Θεωρούμε ότι αυτή είναι 

μια σημαντική παρατήρηση γιατί φαίνεται ότι η υποξία μόνη της ανεξάρτητα 
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από το φλεγμονώδες περιβάλλον του πνεύμονα συνεισφέρει σημαντικά στην 

δυσλειτουργία των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων. Παρατηρήσαμε ότι η 

υπερκαπνία καταστέλλει επίσης την έκφραση της pSPC, αλλά, αντίθετα από 

την υποξία η επίδραση αυτή είναι εμφανής μόνο μετά από παρατεταμένη 

έκθεση. Η παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία καθώς συνηγορεί 

υπέρ της ασφάλειας της επιτρεπόμενης υπερκαπνίας, που αποτελεί μια 

σημαντική θεραπευτική παρέμβαση στην αντιμετώπιση των ασθενών με οξεία 

βλάβη πνεύμονα. Βρήκαμε επίσης ότι ο TNF-α ενώ αναστέλλει την παραγωγή 

της pSPC στα κύτταρα A549 κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, σε συνθήκες 

υποξίας και υπερκαπνίας έχει αντίθετη δράση και μερικώς αναστέλλει την 

καταστολή της έκφρασης της pSPC που προκαλεί η υποξία και η υπερκαπνία. 

Δεν θεωρούμε ότι το εύρημα αυτό αντιτίθεται με την παρατηρούμενη 

ανεπάρκεια του επιφανειοδραστικού παράγοντα σε οξεία βλάβη πνεύμονα 

καθώς σε τέτοιες συνθήκες τα κύτταρα είναι εκτεθειμένα σε ένα φλεγμονώδες 

περιβάλλον που περιλαμβάνει πολλές άλλες κυτταροκίνες εκτός από TNF-α 

και τα κύτταρα παθαίνουν απόπτωση η νέκρωση με αποτέλεσμα τον 

περιορισμό των κυττάρων που μπορούν να παράγουν επιφανειοδραστικό 

παράγοντα. Αυτό το εύρημα συμβαδίζει με την αποτυχία που έχει 

παρατηρηθεί με χορήγηση θεραπείας με anti-TNF-α σε ασθενείς με οξεία 

βλάβη πνεύμονα, δίνοντας μια εξήγηση γιατί πιθανά η αναστολή μόνο του 

TNF-α δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα [87]. Επιπλέον συμφωνεί και με 

τη διαπίστωση ότι γενετικός πολυμορφισμός στον εκκινητή του γονιδίου του 

TNF-α που σχετίζεται με αυξημένη παραγωγή του δεν συνδυάζεται με την 

εμφάνιση και εξέλιξη του συνδρόμου οξείας βλάβης πνεύμονα [37]. Τέλος 

διαπιστώσαμε ότι τα πρωτογενή κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα ποντικού 

ανταποκρίνονται κατά τον ίδιο τρόπο με τα κύτταρα Α549. Η παρατήρηση 
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αυτή, αν και ήταν αναμενόμενη με βάση την βιβλιογραφία, ισχυροποιεί την 

κλινική αξία των πειραμάτων μας. 

Διερευνήσαμε επιπλέον την επίδραση της υποξίας και της υπερκαπνίας 

στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό με ανάλυση της κατανομής των διαφόρων 

σταδίων του κυτταρικού κύκλου. Η βρέθηκε ότι η υποξία προκαλεί αναστολή 

της κυτταρικής διαίρεσης και παύση του κυτταρικού κύκλου στην φάση G1. Η 

παύση του κυτταρικού κύκλου εμφανίζεται στην ίδια χρονική περίοδο με την 

απόπτωση, δηλαδή γίνεται εμφανής μετά από 4 ώρες έκθεση σε υποξία 

αυξάνεται προοδευτικά ως τις 24 ώρες και φτάνει σε μέγιστο επίπεδο στις 48 

ώρες. Τα ευρήματα μας υποδηλώνουν ότι παρατεταμένη έκθεση των 

κυψελιδικών κυττάρων σε συνθήκες υποξίας επηρεάζει σημαντικά την 

ικανότητα τους για πολλαπλασιασμό με σημαντικές επιπτώσεις στην 

επούλωση της βλάβης του πνεύμονα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι συμβατά 

με κλινικές μελέτες που έχουν δείξει ότι οι ασθενείς με οξεία βλάβη πνεύμονα 

που δεν βελτιώνονται μετά από 48 ώρες έχουν χειρότερη πρόγνωση. Καθώς 

παρατεταμένες συνθήκες υποξίας μπορεί να παρατηρηθούν σε περιοχές 

ατελεκτασίας, η παρατήρηση ότι η υποξία επηρεάζει την ικανότητα 

επούλωσης του πνεύμονα  συνηγορεί υπέρ της εφαρμογής κατά τον μηχανικό 

αερισμό ασθενών με οξεία βλάβη πνεύμονα υψηλής θετικής τελοεκπνευστικής 

πίεσης καθώς και τεχνικών στράτευσης των κυψελίδων, ώστε να περιορίζεται 

στο ελάχιστο η ύπαρξη ατελεκτατικών περιοχών. 

Στα πειράματα μας αυτά η υπερκαπνία δεν βρέθηκε να επηρεάζει τον 

κυτταρικό κύκλο μετά από έκθεση ως και 48 ωρών. Φαίνεται λοιπόν ότι η 

υπερκαπνία τουλάχιστον in vitro δεν επηρεάζει τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό, γεγονός που συνηγορεί μαζί με την προηγούμενη 
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παρατήρηση για την ασφάλεια της επιτρεπόμενης υπερκαπνίας σαν 

θεραπευτική επιλογή. 

Για να εκτιμήσουμε την επίδραση της υποξίας και της υπερκαπνιας στην 

επιβίωση των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων τύπου ΙΙ μετρήσαμε την 

εμφάνιση απόπτωσης μετά από έκθεση για ποικίλο χρονικό διάστημα σε 

υποξία και υπερκαπνία. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ταχεία αύξηση της 

απόπτωσης σε συνθήκες υποξίας που διπλασιάζεται μετά από μόλις τέσσερις 

ώρες υποξίας. Παρατηρήσαμε προοδευτικά αυξανόμενη απόπτωση από τις 4 

στις 72 ώρες στο σημείο που στις 72 ώρες μόνο το ένα τέταρτο των κυττάρων 

ήταν ακόμα ζωντανά και το ένα τρίτο από αυτά ήταν αποπτοτικά. Η υποξία 

επάγει απόπτωση σε πολλούς τύπους κυττάρων [53], [88] και σύμφωνα με τα 

πειράματα μας τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα είναι επίσης ευαίσθητα στην 

υποξία. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση ήταν ότι η υποξία επάγει ταχέως 

απόπτωση των κυττάρων και στις 4 ώρες έχει ήδη επισυμβεί η μισή της 

συνολικής αύξησης της απόπτωσης, υποδηλώνοντας ότι πιθανά αρκεί τόσο 

μικρή έκθεση για πρόκληση σημαντικής βλάβης. Η υπερκαπνια δεν βρέθηκε 

να επάγει απόπτωση ακόμα και μετά από παρατεταμένη έκθεση 48 -72 

ωρών. Τα αποτελέσματα μας είναι συμβατά με αυτά των Lang και συν. [59]. 

Σε αυτή την μελέτη παρατηρήθηκε ότι η υπερκαπνια δεν επάγει απόπτωση σε 

εμβρυϊκά κύτταρα πνεύμονα εκτός αν υπήρχε συνεπίδραση κυτταροκινών και 

λιποπολυσακχαρίτη (LPS). Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι η υπερκαπνία 

δεν επιδρά άμεσα στην επιβίωση των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων 

συμβαδίζοντας με μελέτες που έχουν δείξει σε μοντέλα ζώων ότι η 

υπερκαπνία δεν επιδεινώνει δείκτες επιθηλιακής βλάβης [14],[12],[16].  

Για να διευκρινίσουμε περαιτέρω τους μηχανισμούς που εμπλέκονται 

στην απόπτωση των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων μελετήσαμε την 
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έκφραση δύο βασικών πρωτεϊνών που ενέχονται στην ρύθμιση της 

απόπτωσης των Bax και Bcl-2. Βρήκαμε ότι σε συνθήκες υποξίας επάγεται η 

έκφραση της προαποτπωτικής πρωτεΐνης Bax ενώ παράλληλα καταστέλλεται 

η έκφραση της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης Bcl-2. Η ένταση αυτών των 

αλλαγών είναι στον ίδιο βαθμό με αυτές που παρατηρούνται σε συνθήκες 

έλλειψης θρεπτικών. Αντίθετα η έκθεση των κυττάρων σε συνθήκες 

υπερκαπνίας δεν επηρέασε των έκφραση των πρωτεϊνών Bax και Bcl-2. τα 

ευρήματα αυτά είναι συμβατά με τα αποτελέσματα των προηγούμενων 

πειραμάτων μας που έδειξαν αυξημένη απόπτωση σε συνθήκες υποξίας αλλά 

όχι σε συνθήκες υπερκαπνίας. 

Συνοπτικά διαπιστώσαμε ότι τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ 

επηρεάζονται σημαντικά από την έκθεση σε υποξία, εμφανίζοντας μετά από 

σύντομη έκθεση καταστολή της παραγωγής πρωτεϊνών του 

επιφανειοδραστικού παράγοντα, διακοπή του πολλαπλασιασμού τους και 

τέλος αποπτοτικό κυτταρικό θάνατο.  Αντίθετα η έκθεση των κυψελιδικών 

επιθηλιακών κυττάρων τύπου ΙΙ σε συνθήκες υπερκαπνίας δεν επηρεάζει την 

βιωσιμότητα και την λειτουργικότητα τους, και μόνο μετά από παρατεταμένη 

έκθεση εμφανίζεται καταστολή της παραγωγής των πρωτεϊνών του 

επιφανειοδραστικού παράγοντα.  

 

Στο δεύτερο μέρος αυτής της μελέτης εξετάσαμε την επίδραση της 

αναπνευστικής συχνότητας του μηχανικού αερισμού στην εμφάνιση βλάβης 

πνεύμονα από μηχανικό αερισμό.  Αφού διαπιστώσαμε στο πρώτο μέρος την 

ασφάλεια της έκθεσης σε υπερκαπνία των επιθηλιακών κυττάρων του 

πνεύμονα στο δεύτερο μέρος εξετάσαμε την υπόθεση ότι η χαμηλή 

αναπνευστική συχνότητα, η οποία συνδέεται με επιτρεπόμενη υπερκαπνία 
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στην κλινική πράξη, μπορεί να επηρεάζει την εμφάνιση βλάβης πνεύμονα από 

μηχανικό αερισμό. Είναι γνωστό ότι στην οξεία βλάβη πνεύμονα η ελάττωση 

της διάτασης του πνεύμονα με μείωση του αναπνεόμενου όγκου έχει 

προστατευτική επίδραση αλλά ο πιθανός προστατευτικός ρόλος της χαμηλής 

αναπνευστικής συχνότητας δεν έχει μελετηθεί.  

Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήσαμε ένα μοντέλο βλάβης πνεύμονα σε 

ποντίκια με εφαρμογή «φυσιολογικών» παραμέτρων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και σε μελέτες σε ασθενείς. Το εύρος τιμών αναπνευστικής 

συχνότητας που εξετάσαμε μπορεί να εφαρμοστεί και κλινικά, ενώ για την 

επίτευξη παρόμοιων τιμών αερίων αίματος, έγιναν οι απαραίτητες 

τροποποιήσεις στον αναπνεόμενο όγκο εντός πάντα των κλινικά 

εφαρμόσιμων τιμών.  Συνοπτικά τα ευρήματα μας ήταν τα εξής: ο μηχανικός 

αερισμός προκαλεί βλάβη στον πνεύμονα και φλεγμονώδη αντίδραση, η 

οποία είναι μικρότερη όταν χρησιμοποιηθεί μικρή αναπνευστική συχνότητα 

ενώ ο χαμηλός αναπνεόμενος όγκος προστατεύει από τη βλάβη που 

προκαλεί η υψηλή αναπνευστική συχνότητα.  

Σε προηγούμενες μελέτες που έχουν εξετάσει το θέμα της επίδρασης της 

αναπνευστικής συχνότητας στο μηχανικό αερισμό έχει βρεθεί ότι η χαμηλή 

αναπνευστική συχνότητα είναι προστατευτική από τη βλάβη πνεύμονα από 

μεγάλο αναπνεόμενο όγκο [89], [23]. Στις μελέτες αυτές είχε χρησιμοποιηθεί 

εξαιρετικά υψηλός αναπνεόμενος όγκος (20-40 ml/kg) και είχε μελετηθεί ένα 

εύρος τιμών της αναπνευστικής συχνότητας 50-100% πάνω και κάτω από τη 

φυσιολογική, παράμετροι που δεν έχουν κλινική συσχέτιση. Βρέθηκε 

προστατευτική επίδραση της χαμηλής συχνότητας με μείωση της ολικής 

πρωτεΐνης στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα και των προφλεγμονωδών 

κυτταροκινών IL-6 και TNF-α. Στην παρούσα μελέτη επεκτείναμε αυτά τα 
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αποτελέσματα, εξετάζοντας ένα εύρος τιμών της αναπνευστικής συχνότητας 

33% πάνω και κάτω από το φυσιολογικό, με αναπνεόμενο όγκο μεταξύ 8-

12ml/kg, παράμετροι που έχουν και κλινική εφαρμογή. 

Καθώς είναι γνωστό ότι η υπερκαπνία μπορεί να επηρεάσει την έκβαση 

της οξείας βλάβης πνεύμονα [17], και ο στόχος μας ήταν να απομονώσουμε 

κατά το δυνατόν της επίδραση της αναπνευστικής συχνότητας, 

τροποποιήσαμε τις παραμέτρους του μηχανικού αερισμού έτσι ώστε να 

επιτυγχάνονται παρόμοια αέρια αίματος  στο τέλος του πειράματος σε όλες τις 

ομάδες των πειραματόζωων. Έτσι ο αναπνεόμενος όγκος, η εισπνευστική 

ροή και ο νεκρός χώρος τροποποιήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε η 

αναπνευστική συχνότητα να έχει τη μεγαλύτερη διακύμανση. Το εύρος τιμών 

του αναπνεόμενου όγκου που χρησιμοποιήθηκε ήταν  8.5 – 12 ml/kg, που 

χρησιμοποιείται και στην καθημερινή κλινική πράξη.   

Επειδή η υψηλή εισπνευστική ροή μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση 

βλάβης πνεύμονα από μηχανικό αερισμό [90], έγινε προσπάθεια να 

περιοριστεί η εισπνευστική ροή, με παράταση του εισπνευστικού χρόνου και 

μείωση του εκπνευστικού χρόνου.  Υπό τις συνθήκες αυτές, δηλαδή υψηλής 

συχνότητας και μικρού εκπνευστικού χρόνου, υπάρχει ο κίνδυνος δυναμικής 

υπερδιάτασης και εμφάνισης ενδογενούς θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης.  

Επειδή είναι γνωστό ότι η θετική τελοεκπνευστική πίεση επηρεάζει την 

εμφάνιση οξείας βλάβης πνεύμονα και βλάβης από μηχανικό αερισμό [7] 

μετρήσαμε την θετική τελοεκπνευστική πίεση σε όλες τις ομάδες μελέτης, και 

διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ τους και σε όλες τις 

ομάδες η ενδογενής θετική τελοεκπνευστική πίεση ήταν μικρότερη από 

1cmH2O, που πιθανότατα δεν έχει κλινική σημασία. 
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Οι Bshouty και Younes σε ένα μοντέλο απομονωμένου λοβού πνεύμονα 

διαπίστωσαν μια θετική συσχέτιση μεταξύ της αναπνευστικής συχνότητας και 

το βαθμό σχηματισμού πνευμονικού οιδήματος σε χαμηλό ως φυσιολογικό 

αναπνεόμενο όγκο [91]. Επιπλέον έδειξαν έλλατωση της δημιουργίας 

οιδήματος με την ελλάτωση του αναπνεόμενου όγκου σε υψηλή αναπνευστική 

συχνότητα. Παρότι λόγω του σχεδιασμού της μελέτης δεν εξετάστηκαν  

δείκτες βλάβης του κυψελιδικού επιθηλίου, τα αποτελέσματα αυτά 

υποδηλώνουν ότι η αναπνευστική συχνότητα επηρεάζει την εμφάνιση βλάβης 

από μηχανικό αερισμό (VILI).  Στην παρούσα μελέτη διαπιστώσαμε ότι η 

ελάττωση του αναπνεόμενου όγκου σε μηχανικό αερισμό με υψηλή 

αναπνευστική συχνότητα μπορεί να περιορίσει τη βλάβη πνεύμονα, όπως 

είχαν παρατηρήσει οι Bshouty και Younes.  Επιπλέον είναι πολύ πιθανό η 

προστατευτική δράση της χαμηλής αναπνευστικής συχνότητας να 

υποεκτιμάται καθώς σε αυτή την ομάδα χρησιμοποιήσαμε λίγο μεγαλύτερο 

αναπνεόμενο όγκο (12 ml/kg) από τις άλλες ομάδες ώστε να διατηρήσουμε 

σταθερό το διοξείδιο.    

Οι μηχανικές ιδιότητες των πνευμόνων, όπως εκτιμώνται από τη στατική 

καμπύλη πίεσης όγκου, δεν βρέθηκε να επηρεάζονται από τις συγκεκριμένες 

πειραματικές συνθήκες. Είναι πολύ πιθανό αυτό να οφείλεται στην μικρή 

σχετικά ένταση του ερεθίσματος και τον περιορισμένο χρόνο επίδρασης του. 

Είναι όμως πολύ σημαντικό κλινικά, καθώς διαπιστώνεται ότι σημαντική ιστική 

βλάβη και φλεγμονή μπορεί να προηγείται χρονικά κατά πολύ των  αλλαγών 

στις μηχανικές ιδιότητες του πνεύμονα, που αποτελεί μια από τις πιο κοινές 

παραμέτρους κλινικής αξιολόγησης του αναπνευστικού στους ασθενείς με 

οξεία βλάβη πνεύμονα.  
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Παρόλο που οι πιέσεις αεραγωγών που μετρήθηκαν ήταν εντός 

φυσιολογικών ορίων, οι διατείνουσες πιέσεις στις κυψελίδες ήταν 

αναπόφευκτα διαφορετικές μεταξύ των ομάδων. Έχει βρεθεί ότι η διάταση των 

κυψελίδων από τον αναπνεόμενο όγκο, όταν αυτός εκφράζεται σε ml/kg είναι 

συγκριτικά μεγαλύτερη στα ποντίκια από ότι στους ανθρώπους [92]. Έτσι η 

μείωση της διάτασης των κυψελίδων με την μείωση του αναπνεόμενου όγκου 

από 10 σε 8.5 ml/kg στα ποντίκια ισοδυναμεί με μείωση από 12 σε 6ml/kg σε 

ανθρώπους, που έχει αποδειχθεί ότι προστατεύει από βλάβη πνεύμονα από 

μηχανικό αερισμό. 

Παρόλο που δεν προκλήθηκαν αλλαγές στις μηχανικές ιδιότητες του 

πνεύμονα, ο μηχανικός αερισμός διαπιστώθηκε ότι συνοδεύεται από 

σημαντική βλάβη σε κυτταρικό επίπεδο. Βρέθηκε ότι ο μηχανικός αερισμός με 

συμβατικό αναπνεόμενο όγκο και φυσιολογική αναπνευστική συχνότητα 

προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης πρωτεΐνης στο βρογχοκυψελιδικό 

έκπλυμα,  αύξηση της συγκέντρωσης της προφλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-

6, και ιστολογική βλάβη. Διαπιστώθηκε ότι ο μηχανικός αερισμός με χαμηλή 

συχνότητα έχει προστατευτική επίδραση στην εμφάνιση της βλάβης πνεύμονα 

από μηχανικό αερισμό καθώς σχετίζεται από μείωση της συγκέντρωσης της 

πρωτεΐνης στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, μείωση των επιπέδων της IL-6 και 

μικρότερη βλάβη ιστολογικά. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η ελάττωση του 

αναπνεόμενου όγκου σε μηχανικό αερισμό με υψηλή συχνότητα έχει 

προστατευτική δράση καθώς ελαττώνει τα επίπεδα της IL-6 στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα και την ιστολογική βλάβη. Στις συγκεκριμένες 

πειραματικές συνθήκες διαπιστώθηκε  επαγωγή μόνο της προφλεγμονώδους 

κυτταροκίνης IL-6, και όχι του TNF-α και της MIP-2. αυτό αποδίδεται στην 

σχετικά ήπια ένταση του ερεθίσματος και τον μικρό χρόνο επίδρασης. Οι 
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διαφορές στην φλεγμονώδη αντίδραση μεταξύ των ομάδων ήταν μεγαλύτερες 

στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ενώ στον ορό διαπιστώθηκε μια μικρή 

αύξηση των επιπέδων της IL-6, χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των ομάδων, αν και τα επίπεδα ήταν σχετικά χαμηλότερα στην ομάδα της 

χαμηλής συχνότητας.  

Για να εκτιμήσουμε περαιτέρω την επίδραση της αναπνευστικής 

συχνότητας στην εμφάνιση απόπτωσης σχετιζόμενης με το μηχανικό αερισμό, 

εξετάσαμε την έκφραση της προαποπτωτικής πρωτεΐνης Bax και της 

αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης Bcl2 και τη φωσφορυλίωση των αντιαποπτοτικών 

κινασών Akt και ERK1/2. Οι πρωτεΐνες Bcl-2 και Βax ελέγχουν την απόπτωση 

αναστέλλοντας και επάγοντας αντίστοιχα την απελευθέρωση κυτοχρώματος c 

από τα μιτοχόνδρια, που είναι γνωστό ότι οδηγεί σε αποπτωτικό θάνατο. 

Επίσης είναι γνωστό ότι η ενεργοποίηση των κινασών Akt και ERK1/2 

σχετίζεται με αναστολή της απόπτωσης. Επιπλέον έχει βρεθεί ότι οι κινάσες 

Akt και ERK1/2 ενεργοποιούνται με την διάταση του κυττάρου μέσω ενός 

σηματοδοτικού μονοπατιού που εξαρτάται από G πρωτεΐνες, και η αναστολή 

τους οδηγεί σε αυξημένη απόπτωση. Βρήκαμε ότι ο μηχανικός αερισμός με 

χαμηλή αναπνευστική συχνότητα σχετίζεται με επαγωγή της έκφρασης της 

Bax και καταστολή της έκφρασης της Bcl2 σε σύγκριση με τον αερισμό με 

φυσιολογική και υψηλή συχνότητα. Επίσης διαπιστώσαμε ότι η ενεργοποίηση/ 

φωσφορυλίωση των κινασών Akt και ERK1/2 είναι αυξημένη μετά από 

μηχανικό αερισμό αλλά σε μικρότερο βαθμό στην ομάδα με χαμηλή 

αναπνευστική συχνότητα. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν 

ενεργοποίηση προαποπτοτικών μηχανισμών στα πειραματόζωα που 

εκτέθηκαν σε συνθήκες «προστατευτικού» μηχανικού αερισμού σε αντίθεση 

με τα ζώα που εκτέθηκαν σε συνθήκες συμβατικού μηχανικού αερισμού. 
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Στους μηχανισμούς αυτούς περιλαμβάνεται επαγωγή της έκφρασης της Bax, 

καταστολή της έκφρασης της Bcl2 και μειωμένη φωσφορυλίωσης της Akt και 

ERK1/2.  Είναι γνωστό ότι ο μηχανικός αερισμός με πρωτόκολλο προστασίας 

του πνεύμονα σχετίζεται με αυξημένη απόπτωση στον πνεύμονα. Οι Lionetti 

και συνεργάτες σε μία πρόσφατη ανασκόπηση των μηχανισμών βλάβης 

πνεύμονα από μηχανικό αερισμό [30] προτείνουν τη θεωρεία ότι η μηχανική 

παραμόρφωση ενεργοποιεί τις κινάσες AKT και ERK1/2 και αναστέλει την 

απόπτωση, επιτρέποντας έτσι κυτταρικό θάνατο με νέκρωση, και ότι 

αναστολή αυτού του μονοπατιού θα μπορούσε να ευοδώσει την απόπτωση 

περιορίζοντας έτσι τη φλεγμονή και τελικά την βλάβη από το μηχανικό 

αερισμό. Τα αποτελέσματα μας συμφωνούν με αυτή τη θεωρεία, και 

ενισχύουν τη σημασία της ελάττωσης της αναπνευστικής συχνότητας ως 

μέσου για την ελάττωση της βλάβης πνεύμονα από μηχανικό αερισμό.    
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Συμπεράσματα – Μελλοντικές Προοπτικές 

 
 

Συνοπτικά τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι η υποξία επηρεάζει 

σημαντικά τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ με μείωση της 

παραγωγής επιφανειοδραστικού παράγοντα, αναστολή του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού και απόπτωση, και αυτό συμβαίνει μετά από σύντομη 

έκθεση. Η υπερκαπνία μόνο μετά από παρατεταμένη έκθεση επηρεάζει την 

έκφραση πρωτεϊνών του επιφανειοδραστικού παράγοντα αλλά δεν επηρεάζει 

άμεσα την επιβίωση των κυττάρων και τον πολλαπλασιασμό τους. Ο TNF-α 

προκαλεί μερική μείωση της αναστολής της έκφρασης της pSPC που 

παρατηρείται σε συνθήκες υποξίας και υπερκαπνίας. Είναι γνωστό ότι η 

τεχνικές στράτευσης του πνεύμονα και η υψηλή θετική τελοεκπνευστική πίεση 

που βοηθούν στην αποφυγή των ατελεκτασιών όπου δημιουργούνται 

περιοχές σοβαρής υποξίας βελτιώνουν την έκβαση των ασθενών με οξεία 

βλάβη πνεύμονα. Τα ευρήματα μας προσφέρουν ένα μοριακό μηχανισμό για 

την εξήγηση αυτής της κλινικής παρατήρησης. Επιπλέον συνηγορούν υπέρ 

της ασφάλειας της επιτρεπόμενης υπερκαπνίας ως θεραπευτική επιλογή 

στους ασθενείς με οξεία βλάβη πνεύμονα. Τέλος συνηγορούν εναντίον της 

θεραπείας με anti-TNF-α στην οξεία βλάβη πνεύμονα, καθώς βλέπουμε ότι ο 

TNF-α μεμονωμένα μπορεί να έχει θετική επίδραση στα κυψελιδικά 

επιθηλιακά κύτταρα. Στα πειράματα μας διαπιστώσαμε ότι το μιτοχονδριακό 

μονοπάτι της απόπτωσης ενεργοποιείται από την υποξία, και έτσι θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα πιθανό φαρμακευτικό στόχο.  Σε επόμενα 

πειράματα θα μπορούσαν να μελετηθούν περαιτέρω οι μοριακοί μηχανισμοί 
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που ενέχονται σε αυτά τα φαινόμενα, καθώς και η αναστρεψιμότητα τους μετά 

από αποκατάσταση φυσιολογικών συνθηκών. 

Στο δεύτερο μέρος αυτής της μελέτης διαπιστώσαμε τον προστατευτικό 

ρόλο της χαμηλής αναπνευστικής συχνότητας στην εμφάνιση βλάβης 

πνεύμονα από μηχανικό αερισμό. Βρήκαμε επίσης ότι η βλάβη από το 

μηχανικό αερισμό και κυτταρικό και ιστικό επίπεδο εμφανίζεται πολύ νωρίτερα 

από διαταραχές στις μηχανικές ιδιότητες του πνεύμονα. Επιπλέον 

επιβεβαιώσαμε μια παρατήρηση που έχει αναφερθεί και σε άλλη μελέτη, ότι η 

υψηλή συχνότητα δεν είναι επιβαρυντική εφόσον χρησιμοποιείται χαμηλός 

αναπνεόμενος όγκος.  Με βάση τα ευρήματα αυτής της μελέτης ο 

προστατευτικός ρόλος της χαμηλής αναπνευστικής συχνότητας μπορεί να 

εξεταστεί και σε κλινική μελέτη σε ασθενείς με οξεία βλάβη πνεύμονα. Σε 

επόμενη μελέτη θα μπορούσε να εξεταστεί το πιθανό όφελος από χαμηλή 

αναπνευστική συχνότητα και χαμηλό αναπνεόμενο όγκο, ακόμα και σε 

ασθενείς χωρίς οξεία βλάβη πνεύμονα.  Ακόμα θα εξετάσουμε την επίδραση 

της χαμηλής συχνότητας συνοδευμένης από υπερκαπνία για να 

διαπιστώσουμε πιθανή συνεργική προστατευτική τους δράση στην εμφάνιση 

βλάβης πνεύμονα από μηχανικό αερισμό.  

Όσον αφορά τους μηχανισμούς της βλάβης πνεύμονα από το μηχανικό 

αερισμό, διαπιστώσαμε την ενεργοποίηση του μιτοχονδριακού μονοπατιού 

της απόπτωσης σε συνθήκες προστατευτικού μηχανικού αερισμού, ενώ μέχρι 

τώρα ήταν γνωστή μόνο η ενεργοποίηση του μονοπατιού Fas-FasL. Η 

ενεργοποίηση της κινάσης Akt που διαπιστώσαμε ότι συμβαίνει σε συνθήκες 

μη-προστατευτικού μηχανικού αερισμού και ενδεχομένως συμβάλει στη 

βλάβη πνεύμονα από μηχανικό αερισμό, αποτελεί ένα φαρμακευτικό στόχο. 

Για την διερεύνηση του ρόλου της αναστολής της απόπτωσης μέσω της 
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ενεργοποίησης της  Akt στην βλάβη πνεύμονα από μηχανικό αερισμό, καθώς  

και τους παράγοντες του μηχανικού αερισμού που επηρεάζουν την 

ενεργοποίηση της  Akt, έχουμε σχεδιάσει σε μελλοντικά πειράματα να 

εξετάσουμε την επίδραση του μηχανικού αερισμού σε διαγονιδιακά ποντίκια 

που έχουν έλλειψη της κινάσης Akt. 
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