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(i) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ: 1993
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 1994
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: 1994 ‐ 1996
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ‐ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 1996‐2002
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 60
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ‐ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 2004 ‐ 2005
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2005 ‐ 2008
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ.Ν.Ν .ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 2008
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΠ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ>>
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: 2006
ECDL CERTIFICATE: 1) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, 2) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ, 3)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 4) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, 5) ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 6) ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, 7)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
•
•
•
•

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: IN DATA ΕΠΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ INFO AE ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΤ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EPI INFO
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
•

ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΤΙΩΝ ΤΡΙΨΗΦΙΑΣ ΤΚΕ ΕΡΥΘΡΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ. 10ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

•

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

•

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ PROFILE ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ GONDII ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 1998‐2000. 20ο ΕΘΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ‐2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
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•

ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ IGG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ TOXOPLASMA GONDII ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ. 20ο ΕΘΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ‐2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

•

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ PROFILE IGG ΚΑΙ IGM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ GONDII ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΚΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ 1995‐1999. 12ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ.

•

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ο
ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

•

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ KLEBSIELLA PNEYMONIAE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΜΕΝΑΣΕΣ ΛΟΓΩ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ KPC –Β –ΛΑΚΤΑΜΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009. 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

•

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ G6PD ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

•

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ACINETOBACTER BAUMANII KAI ANTOXH ΣTA ANTIBIOTIKA. 6ο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

•

ΕΙΚΟΝΑ ΟΥΡΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ ΣΤΟ ΓΝΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 15ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

•

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ G6PD ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΝΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 15ο
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

•

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ CRP ΚΑΙ WBC ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ. 15ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

•

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΤΩΝ UREAPLASMA UREALYTICUM,
MYCOPLASMA HOMINIS KAI XLAMYDIA TRACHOMATIS ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ.
15ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

•

ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ – ΤΡΑΧΗΛΙΤΙΔΑΣ. 15ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

•

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΝΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. 15ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ.
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•

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΟΓΧΙΚΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 15ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

•

Tsapaki A, Zaravinos A, Apostolakis S, Voudris K, Vogiatzi K, Kochiadakis GE, Spandidos DA. Genetic
variability of the distal promoter of the ST2 gene is associated with angiographic severity of
coronary artery disease. J Thromb Thrombolysis. 2010 Oct;30(3):365‐71.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ονοματεπώνυμο:

Τσαπάκη Υπαπαντή

Όνομα Πατρός:

Γεώργιος

Τηλέφωνο:

6977 742812

Εmail:

atsapaki@gmail.com
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(ii) ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παρούσα διδακτορική διατριβή σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Κλινικής
Ιολογίας, του τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο
Ηράκλειο κατά το χρονικό διάστημα 2008‐2011.
Με την ολοκλήρωση αυτής της επιστημονικής προσπάθειας αισθάνομαι την ανάγκη να
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όσους με βοήθησαν για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.
Πρωτίστως, ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα Καθηγητή μου κ. Δ.Α. Σπαντίδο, τόσο για τις
επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες που μου μετέδωσε, όσο και για την εμπιστοσύνη, την ηθική
συμπαράσταση, το αμέριστο ενδιαφέρον και την πολύτιμη καθοδήγηση που μου παρείχε καθ’όλη τη
διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής μου.
Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τα λοιπά μέλη της τριμελούς επιτροπής αυτής της διατριβής,
κ. Γιώργο Γουλιέλμο και κ. Γεώργιο Ε Κοχιαδάκη, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς
επιτροπής.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία και τη φιλία τους, τους
Διδάκτορες κ. Απόστολο Ζαραβίνο, κ. Σταύρο Αποστολάκη, κ. Κωνσταντίνα Βογιατζή, καθώς επίσης και
όλα τα υπόλοιπα μέλη του εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας.

Υπαπαντή Τσαπάκη
Ηράκλειο 2011

5

(iii) ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η γενετική πολυμορφία της άπω περιοχής του υποκινητή του γονιδίου ST2, επηρεάζει τη
μεταγραφική ενεργότητα και ευαισθησία στην ατοπική δερματίτιδα και το άσθμα. Βασιζόμενοι στο
φλεγμονώδες υπόβαθρο της αθηροσκλήρωσης, υποθέσαμε ότι η ύπαρξη γενετικών πολυμορφισμών
στον απόμακρο υποκινητή του γονιδίου ST2, θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την ευαισθησία στην
εμφάνιση στεφανιαίας νόσου (CAD). Για να ελέγξουμε την υπόθεσή μας εφαρμόσαμε άμεση
αλληλούχιση μιας περιοχής μεγέθους 825 bp στον απόμακρο υποκινητή – με προηγουμένως
αναφερόμενη παρουσία πολυμορφισμών‐ σε 63 αγγειογραφικά διαγεγνωσμένους ασθενείς με CAD και
63 μάρτυρες, ταιριαστούς ως προς την ηλικία και το φύλο, οι οποίοι είχαν αρνητική στεφανιαία
αγγειογραφία. Εντοπίσαμε 13 πολυμορφισμούς σε αυτή την περιοχή, δυο από τους οποίους (‐27307
Τ/Α και ‐27614 C/A) είχαν συχνότητα αλληλίων μεγαλύτερη από 0.05. Κάναμε επιπλέον γονοτυπική
ανάλυση σε 111 ασθενείς εφαρμόζοντας allele‐specific real‐time PCR για τους πολυμορφισμούς ‐27307
Τ/Α και ‐27614C/A, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των υπό ανάλυση δειγμάτων, στους 129 ασθενείς CAD
και 108 ‐ταιριαστούς ως προς την ηλικία και το φύλο‐ μάρτυρες. Δεν αναγνωρίσαμε καμία
αλληλεπίδραση μεταξύ φαινότυπου‐γονότυπου ανάμεσα στους ασθενείς και τους μάρτυρες. Ωστόσο,
ανάμεσα στους ασθενείς, η σοβαρότητα της CAD εκφρασμένης ως ο μέσος αριθμός νοσούντων
αγγείων, ήταν μεγαλύτερη στους φορείς του αλληλίου ‐27307 Α και στους φορείς ενός εκ των δυο
αλληλίων ‐27614 Α ή ‐27307 Α, από ότι στους μη‐φορείς (2.56±0.73 έναντι 1.83±0.84, P=0.027;
2.47±0.74 έναντι 1.8±0.83, P=0.023). Επιπλέον, οι φορείς οποιουδήποτε εκ των δύο αλληλίων (‐27614 Α
ή ‐27307 Α) ήταν σημαντικά περισσότεροι στην ομάδα με πολλά νοσούντα αγγεία (multi‐vessel disease
group) (n=54), από ότι στην ομάδα με ένα μόνο νοσούν αγγείο (single‐vessel disease group) (n=75). Εν
κατακλείδι, αναφέραμε δυο καινούργιους πολυμορφισμούς στην απόμακρη περιοχή του υποκινητή
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του γονιδίου ST2, οι οποίοι είναι πιθανό να επηρεάζουν την ευαισθησία στην σοβαρή στεφανιαία
νόσο. Η λειτουργική επίδραση αυτών των πολυμορφισμών χρήζει περαιτέρω μελέτης.
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(iv) ABSTRACT

Genetic polymorphy of the distal promoter region of the ST2 gene influences transcriptional
activity and susceptibility to atopic dermatitis and asthma. Based on the inflammatory background of
atherosclerosis we hypothesized that ST2 distal promoter genetic polymorphy could also affect
susceptibility to coronary artery disease (CAD). To test our hypothesis we performed direct sequencing
of a 825 bp locus of the distal promoter ‐with previously reported significant polymorphy‐ in 63
angiographically diagnosed CAD patients and 63 age and sex matched controls with negative coronary
angiography. We identified 13 polymorphisms spanning this region two of which (‐27307 T/A and ‐
27614 C/A) had allele frequencies grater than 0.05. We further genotyped 111 subjects ‐applying allele
specific real‐time PCR‐ for the ‐27307 T/A and 27614 C/A polymorphisms increasing our sample number
to 129 CAD patients and 108 age and sex matched controls.
We identified no phenotype‐genotype interactions between cases and controls. However,
among case subjects severity of CAD expressed as mean number of diseased vessels was greater in ‐
27307 A allele carriers and either allele carriers (‐27614 A or ‐27307 A) than non carriers (2.56±0.73 vs.
1.83±0.84, adjusted p=0.027; 2.47±0.74 vs. 1.8±0.83, adjusted p=0.023). Additionally either allele
carriers (‐27614 A or ‐27307 A) were significantly more common in the multi‐vessel disease group (n=54)
than in the single‐vessel disease group (n=75). In conclusion, we reported two new polymorphisms in
the distal promoter region of the ST2 gene that possibly influence susceptibility to sever CAD. The
functional impact of these polymorphisms remains to be determined.
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(v) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

2

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

6

ABSTRACT

8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9

9
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12
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KΕΦΑΛΑΙΟ 1
Στεφανιαία Νόσος
1.1 Επιδημιολογικά Στοιχεία
Η στεφανιαία νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου στο σύγχρονο κόσμο. Η πρόληψη
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα ιατρικά προβλήματα. [1‐3]
Η στεφανιαία νόσος είναι η κυριότερη αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι
υπεύθυνη για το 17% των εθνικών δαπανών υγείας. Κάθε χρόνο 565.000 Αμερικανοί παρουσιάζουν οξύ
έμφραγμα του μυοκαρδίου για πρώτη φορά. Έχει βρεθεί ότι άτομα που έχουν πάθει έμφραγμα του
μυοκαρδίου έχουν πιθανότητα αιφνιδίου θανάτου τέσσερις με έξι φορές περισσότερη σε σχέση με τον
υπόλοιπο πληθυσμό. Το 50% των ανδρών και το 64% των γυναικών που πεθαίνουν αιφνιδίως από
στεφανιαία νόσο δεν έχουν παρουσιάσει προηγουμένως κανένα σύμπτωμα της νόσου. Η μεγαλύτερη
καταγραφή αιφνίδιων θανάτων παρατηρείται στους άνδρες (70‐89%), ενώ ετησίως η επίπτωση είναι
τρεις με τέσσερις φορές υψηλότερη στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Παρατηρείται ότι αυτή η
διαφορά μειώνεται με την πρόοδο της ηλικίας. [1‐3]
Στην Ελλάδα κάθε χρόνο παρουσιάζονται 15.000 καρδιακά επεισόδια, το 75% των οποίων
οφείλεται σε γνωστούς παράγοντες κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, η υψηλή χοληστερόλη και η
αρτηριακή υπέρταση. [4]
Στην Ευρώπη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα προκαλούν ετησίως 4 εκατομμύρια θανάτους, εκ
των οποίων άνω των 1,5 εκατομμυρίων αντιστοιχούν στις χώρες‐μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό
ισοδυναμεί με το ήμισυ περίπου όλων των θανάτων στην Ευρώπη (48%) και στην Ε.Ε. (41%).[4]
Η επίπτωση της στεφανιαίας νόσου, λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή της ηλικίας στον
ελληνικό πληθυσμό, εκτιμήθηκε ότι είναι 110 θάνατοι ανά 100.000 άτομα (θνησιμότητα). Με βάση το
φύλο, η επίπτωση θανατηφόρων επεισοδίων της στεφανιαίας νόσου κατανέμεται ως εξής:
• 79 θάνατοι ανά 100.000 άνδρες
• 31 θάνατοι ανά 100.000 γυναίκες
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Η συχνότητα εκδήλωσης των στεφανιαίων επεισοδίων και των θανάτων που προκαλούν
καθιστούν την ΣΝ μια καταστρεπτική νόσο. Τα ρεαλιστικά αυτά στατιστικά στοιχεία προκαλούν ακόμη
μεγαλύτερη ανησυχία από το γεγονός ότι το 50% των αντρών και το 64% των γυναικών που απεβίωσαν
αιφνιδίως από ΣΝ δεν παρουσίαζαν συμπτώματα της νόσου.[4]
Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, στο σύνολο των θανάτων της υφηλίου η ισχαιμική
καρδιακή νόσος με 6.5εκ θανάτους το χρόνο, βρίσκεται στην 5η θέση της λίστας. Όμως, οι προβλέψεις
για το 2020 δείχνουν ότι η ισχαιμική καρδιακή νόσος θα είναι η πρώτη αιτία των θανάτων παγκοσμίως
υπευθυνη για το 20% του συνόλου.[1‐3]
1.2 Το στεφανιαίο αγγειακό δίκτυο
Το στεφανιαίο αγγειακό δίκτυο είναι υπεύθυνο για την οξυγόνωση και θρέψη του καρδιακού
μυ. Η στεφανιαία κυκλοφορία παρουσιάζει πολλές παραλλαγές και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανά
άτομο.[3]
Το αίμα που κυκλοφορεί στην καρδιά περνά μέσα από τις κοιλότητές της χωρίς να την τρέφει.
Για τη θρέψη της υπάρχουν ειδικές αρτηρίες, οι στεφανιαίες αρτηρίες (δεξιά και αριστερά). Αυτές
εκφύονται από την αορτή, λίγο πάνω από την έξοδό της από την αριστερά κοιλία. Οι στεφανιαίες
αρτηρίες εισχωρούν κατευθείαν στην καρδιά. Διακλαδίζονται μέσα στο μυοκάρδιο σε πολλούς
μικρότερους κλάδους και αυτοί σε πυκνό δίκτυο τριχοειδών. Το αίμα που δίνει το οξυγόνο και τις
θρεπτικές ουσίες στο μυοκάρδιο, συγκεντρώνεται από τις φλέβες της καρδιάς στο στεφανιαίο κόλπο. Ο
παραπάνω εκβάλλει κατευθείαν στο δεξιό κόλπο. Η καρδιά λοιπόν έχει μια δική της, μικρή ανεξάρτητη
κυκλοφορία. [3]
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Οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι δύο
1. Η αριστερή στεφανιαία αρτηρία
Αποτελείται από ένα στέλεχος μικρού μήκους το οποίο διακλαδίζεται σε δυο μεγάλους κλάδους τον
πρόσθιο κατιόντα και την περισπωμένη αρτηρία.
2. Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία.
1.3 Η στεφανιαία κυκλοφορία
Αποτελεί το πυκνότερο δίκτυο τριχοειδών αγγείων που υπάρχει σε ολόκληρο το σώμα.
Αντιστοιχεί ένα περίπου τριχοειδές σε κάθε μια μυϊκή ίνα του μυοκαρδίου. Επομένως αντιστοιχούν
περίπου 2500 τριχοειδή σε κάθε ένα κυβικό χιλιοστόμετρο μυοκαρδίου.
Σε κατάσταση ηρεμίας το αίμα που διέρχεται από τα στεφανιαία αγγεία σε ένα λεπτό είναι
περίπου 250 κυβικά εκατοστόμετρα. Σε κατάσταση έντονης μυϊκής δραστηριότητας φτάνει στο ένα
λίτρο σε κάθε λεπτό. [3]
14

Το ποσό που διέρχεται από τα στεφανιαία αγγεία σε κατάσταση ηρεμίας,

είναι σχεδόν

διπλάσιο από εκείνο που διέρχεται από άλλα όργανα του σώματος, όταν υπολογίζεται σε ποσό αίματος
ανά μονάδα βάρους του οργάνου. Το ποσό που διέρχεται από τα στεφανιαία σε κατάσταση έντονης
μυϊκής δραστηριότητας είναι οκταπλάσιο περίπου της αιμάτωσης οποιουδήποτε άλλου ιστού του
σώματος. [3]
Όπως και πολλές άλλες αρτηρίες στο σώμα, οι στεφανιαίες αρτηρίες, είναι δυνατό να
υποστούν στένωση. Η στένωση δημιουργείται με την ανάπτυξη στην εσωτερική επιφάνεια τους
τοιχώματός τους, αθηρωματικών πλακών (αρτηριοσκλήρωση).[3]
Όταν περπατάμε, τρέχουμε κλπ η καρδιά χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο και άλλα θρεπτικά
στοιχεία. Όμως λόγω της στένωσης δεν είναι δυνατό να περνάει αρκετό αίμα προς τα τριχοειδή του
μυοκαρδίου. Έτσι το μυοκάρδιο πάσχει από έλλειψη οξυγόνου. Αυτή η κατάσταση προκαλεί δυσφορία
και έντονο στηθαγχικό πόνο. [3]
Στο σημείο της στένωσης μπορεί επίσης να σχηματιστεί αιφνίδια θρόμβος, από αίμα που έχει
πήξει (εξαιτίας της επαφής του αίματος με στοιχεία της αθηρωματικής πλάκας), με αποτέλεσμα την
απότομη πλήρη ή σοβαρή διακοπή της ροής του αίματος από αυτό το σημείο. Σ’ αυτή την περίπτωση
πρόκειται για οξεία καρδιακή προσβολή (έμφραγμα του μυοκαρδίου), με συνέπειες ανάλογες με τη
σπουδαιότητα του αρτηριακού κλάδου που έχει αποφραχθεί.[3]

1.4 Προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου
Οι προδιαθεσικοί παράγοντες της στεφανιαίας νόσου είναι οι:
•

Φύλλο (Άρρεν Θήλυ)

•

Ηλικία (άνδρες άνω 45 ετών, γυναίκες άνω 55 ετών)

•

Σακχαρώδης διαβήτης

•

Υπερχοληστεριναιμία (LDL ‐ ''κακή'' ‐ χοληστερίνη πάνω απο 130mg/dl)

•

HDL χοληστερίνη (καλή χοληστερίνη) κάτω από 35 mg/dl. Εάν η HDL χοληστερίνη είναι πάνω
από 60 mg/dl αφαιρείται ένας προδιαθεσικός παράγοντας
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•

Κάπνισμα

•

Αρτηριακή υπέρταση (πάνω από 140/90 mmHg)

•

Stress ‐ Οξύ στρεσογόνο γεγονός

•

Κληρονομικότητα (εμφάνιση στεφανιαίας νόσου σε πατέρα ή αδελφό σε ηλικία κάτω από 55
ετών, σε μητέρα ή αδελφή σε ηλικία κάτω από 65 ετών)

•

Οικογενειακό ιστορικό στ. Νόσου
Η στένωση των στεφανιαίων αρτηριών γίνεται από το σχηματισμό μιας πλάκας (αθήρωμα) στο

τοίχωμα της αρτηρίας. Με το χρόνο η πλάκα αυξάνει σε πάχος έτσι ώστε μικραίνει τη διάμετρο του
αυλού της αρτηρίας δηλαδή προκαλείται στένωση του αγγείου. Η ελάττωση της προσφοράς οξυγόνου
στο μυοκάρδιο εκφράζεται κλινικά με την στηθάγχη.[3, 6]
Η ρήξη της πλάκας και δημιουργία θρόμβου (αθηροθρόμβωση) προκαλεί τα οξέα ισχαιμικά ή
στεφανιαία σύνδρομα.
1.5 Κλινικές Εκδηλώσεις
Έχει βρεθεί ότι το 10% περίπου των ανδρών ηλικίας 50‐59 ετών έχει, έστω σιωπηλή,
στεφανιαία νόσο. Σε άτομα, όμως, με συμπτώματα ομοιάζοντα με στηθάγχη η συχνότητα,
αγγειογραφικά επιβεβαιωμένης, στεφανιαίας νόσου αγγίζει το 60‐90%. [3]
Η στεφανιαία νόσος μπορεί να εμφανισθεί με τις παρακάτω κλινικές μορφές:
•

Σταθερή στηθάγχη

•

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα
o

Ασταθής στηθάγχη

o

Έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς Q

o

Έμφραγμα του μυοκαρδίου με Q

o

Αιφνίδιος θάνατος

Συχνά όμως βρίσκονται βαριές αθηροσκληρυντικές αλλοιώσεις σε άτομα τα οποία ουδέποτε
έχουν παρουσιάσει ενοχλήματα.
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Η στηθάγχη ‐ οπισθοστερνικός πόνος είναι το σύμπτωμα που κυριαρχεί σε όλες τις μορφές
στεφανιαίας νόσου. Η στηθάγχη παρουσιάζεται μετά από την επίδραση κάποιου εκλυτικού παράγοντα.
[3]
Οι εκλυτικοί παράγοντες της στηθάγχης είναι:
•

Βαρύ γεύμα

•

Κόπωση

•

Το άγχος και οι έντονες συναισθηματικές καταστάσεις

•

Έκθεση σε έντονο ψύχος

•

Επώδυνες καταστάσεις
Η στεφανιαία νόσος είναι μία χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση. Σε αυτήν εμπλέκονται οι

βλάβες του ενδοθηλίου (η εσωτερική στοιβάδα του αρτηριακού τοιχώματος) και η LDL‐
χοληστερόλη που οδηγούν σε δύο κύριες διαδικασίες:
Αθηροσκλήρυνση
•

προκαλεί πάχυνση της εσωτερικής στιβάδας των στεφανιαίων αρτηριών

•

συσσώρευση αθηρώματος

•

το αθήρωμα είναι ένας συνδυασμός εναπόθεσης λιπώδους ινώδους ιστού, υπερπλασίας
του ιστού του κυτταρικού τοιχώματος και συσσώρευσης υλικού θρόμβωσης αίματος

Θρόμβωση
•

σχηματισμός θρόμβου, ο οποίος μπορεί να αποφράξει την αιματική ροή στην στεφανιαία
αρτηρία

•

παρατηρείται όταν το πεπαχυσμένο τμήμα της αρτηρίας υφίσταται ρήξη, προκαλώντας τη
συγκόλληση των αιμοπεταλίων για την κάλυψη του ρήγματος

•

αυτό, διεγείρει την απελευθέρωση άλλων παραγόντων πήξης που συνδυάζονται με τα
αιμοπετάλια προς σχηματισμό θρόμβου
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Η αθηροσκλήρυνση των στεφανιαίων αρτηριών είναι η κυριότερη αιτία της στεφανιαίας
νόσου. Στην αθηροσκλήρυνση αναπτύσσονται αθηρωματώδεις πλάκες στον έσω χιτώνα των
αρτηριών. Με την πάροδο του χρόνου οι πλάκες αυτές δημιουργούν στένωση του αυλού του
αγγείου. Διάφοροι παράγοντες ενοχοποιούνται για την παθογένειά της όπως μηχανικοί,
αιμοδυναμικοί, υπερχοληστεριναιμία, ανοσολογικοί. Οι παράγοντες αυτοί προκαλούν βλάβη
του ενδοθηλίου του αγγείου και έτσι ευνοείται η είσοδος των λιποπρωτεινών και στη συνέχεια
η δημιουργία αθηροσκλήρυνσης. [3, 5]
Η ΣΝ είναι η σοβαρότερη επιπλοκή της αθηροσκλήρυνσης.
1.6 Αθηροσκλήρυνση
Με την επίδραση των προδιαθεσικών παραγόντων επέρχεται δυσλειτουργία του ενδοθηλίου
των στεφανιαίων αρτηριών. Στη συνέχεια η χοληστερίνη και ειδικά η LDL χοληστερίνη, εισέρχεται στο
τοίχωμα του αγγείου και προσελκύει τα μονοκύτταρα που και αυτά προσλαμβάνουν χοληστερίνη. Έτσι
σχηματίζεται η αθηρωματική πλάκα ή αθήρωμα. [3, 5]
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Η αρτηροσκλήρωση αρχίζει όταν τραυματίζεται το ενδοθήλιο. Το τοίχωμα μιας αρτηρίας
αποτελείται από διάφορα στρώματα. Η εσωτερική επένδυση ή το εσωτερικό στρώμα (ενδοθήλιο) είναι
συνήθως ομαλή και συνεχής. Σε κάθε βλάβη του ενδοθηλίου περαιτέρω διεργασίες οδηγούν στην
αρτηριοσκλήρυνση:
•

ορισμένα λευκοκύτταρα του αίματος αποκαλούμενα μονοκύτταρα ενεργοποιούνται και
κινούνται από το αίμα και μέσω του τραυματισμένου ενδοθηλίου μιας αρτηρίας στο
τοίχωμα αυτής.

•

Μέσα στο τοίχωμα μετασχηματίζονται σε αφρώδη κύτταρα, τα οποία είναι κύτταρα
που συλλέγουν τα λιπαρά υλικά, κυρίως χοληστερόλη.
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•

Ταυτόχρονα, τα λεία μυικά κύτταρα κινούνται από το μέσο χιτώνα προς το ενδοθήλιο
και εκεί πολλαπλασιάζονται.

•

Επίσης συνδετικός και ελαστικός ιστός συσσωρεύεται κάτω από το ενδοθήλιο, όπως
επίσης και συντρίμμια κυττάρων, κρύσταλλοι χοληστερόλης και ασβέστιο.

•

Αυτή η συσσώρευση των αφρωδών κυττάρων, των λείων μυικών κυττάρων, και άλλων
υλικών διαμορφώνει μια ετερόκλητη συσσώρευση αποκαλούμενη αθήρωμα ή
αθηρωσκληρυντική πλάκα.

•

Καθώς η πλάκα μεγαλώνει από τη συνεχή εναπόθεση των ανωτέρω υλικών, παχύνεται
και καταλαμβάνει το εσωτερικό της αρτηρίας.

•

Αυτό δημιουργεί τοπικά στένωση της αρτηρίας που εμποδίζει την ομαλή ροή του
αίματος.

Η αθηροσκλήρυνση προκαλεί τους περισσότερους θανάτους από κάθε άλλη παθολογική
κατάσταση. Η αθηροσκληρυντική καρδιοπάθεια που προσβάλλει τις στεφανιαίες αρτηρίες είναι η
συχνότερη αυτοτελής αιτία θανάτου. Η αρτηριοσκληρυντική καρδιοπάθεια ευθύνεται για το 1/3 όλων
των θανάτων. Η αθηροσκληρυντικής αιτιολογία παρεμπόδιση της αιμάτωσης τους εγκεφάλου (που
προκαλεί εγκεφαλικό επεισόδιο) είναι η τρίτη σε συχνότητα θανάτου μετά τον καρκίνο. [1‐3]
Ορισμένοι παράγοντες κινδύνου αυξάνουν τις πιθανότητες ανάπτυξης αθηροσκλήρυνσης. Οι
παράγοντες αυτοί είναι:
• το ανδρικό φύλο
• το κάπνισμα
• η υπέρταση
• η μεγάλη συγκέντρωση χοληστερίνης στο αίμα
• η παχυσαρκία
• η αγχώδης ή επιθετική προσωπικότητα
• η σωματική αδράνεια
• το οικογενειακό ιστορικό αρτηριοπάθειας

Με την πρόοδο της ηλικίας αυξάνεται ο κίνδυνος αθηροσκλήρυνσης. Αυτό πιθανώς συμβαίνει
εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται για το σχηματισμό των πλακών. Η επίδραση του φύλου φαίνεται
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από τη σύγκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών προεμμηνοπαυσιακής ηλικίας. Στην ηλικιακή ομάδα των
35–44 ετών, οι άνδρες που χάνουν τη ζωή τους από στεφανιαία καρδιοπάθεια είναι έξι φορές
περισσότεροι από τις γυναίκες. [1‐3, 6]
Η αθηροσκλήρυνση δυστυχώς δεν προκαλεί συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Η
συμπτωματολογία ξεκινάει όταν η βλάβη των αρτηριών έχει γίνει αρκετά βαριά, και περιορίζει τη ροή
του αίματος. Ο περιορισμός της ροής αίματος προς το μυοκάρδιο λόγω αθηροσκλήρυνσης μπορεί να
προκαλέσει στηθάγχη.[3]
Η στεφανιαία νόσος ‐ ισχαιμική καρδιοπάθεια οφείλεται κατά 90% των περιπτώσεων στην
αθηροσκλήρυνση και είναι αποτέλεσμα της αθηροσκλήρυνσης των στεφανιαίων αρτηριών. Η
αθηροσκλήρυνση είναι η δημιουργία μιας πλάκας μέσα στον αυλό ενός μεγάλου αγγείου που
αποτελείται από ινώδη ιστό, κολλαγόνο θρομβωτικό υλικό και μεγάλα «αφρώδη» κύτταρα γεμάτα
λιπίδια και ασβέστιο. Η σκλήρυνση και η στένωση των στεφανιαίων αρτηριών οφείλεται στο
σχηματισμό και εναπόθεση στο εσωτερικό τους τοίχωμα, ενός υλικού που ονομάζεται πλάκα
αθηρωμάτωσης. Όσο μεγαλώνει η πλάκα αθηρωμάτωσης, η αθηροσκλήρυνση επιδεινώνεται και ο
αυλός των στεφανιαίων αρτηριών που έχουν προσβληθεί, στενεύουν περισσότερο. [3, 5] Η
αθηροσκλήρυνση προκαλεί την πάχυνση των τοιχωμάτων των αρτηριών και κατά συνέπεια τη στένωση
του αυλού μέσα στον οποίο ρέει το αίμα. Με την πάροδο του χρόνου, η ροή του αίματος προς τον
καρδιακό μυ μειώνεται και μπορεί να περιοριστεί πλήρως. Η ΣΝ μπορεί να μην ανιχνευθεί για πολλά
χρόνια πριν την κλινική της εκδήλωση. Όταν τα σημεία και συμπτώματα της ΣΝ είναι πλέον κλινικά
εμφανή, συχνά μπορεί να είναι σοβαρά και απειλητικά για τη ζωή. [3] Η πλάκα αυτή φράζει το αγγείο
και επηρεάζει την ομαλή ροή του αίματος. Μερικές φορές λόγω της αθηροσκλήρυνσης αδυνατίζει όλο
το τοίχωμα του αγγείου με αποτέλεσμα την δημιουργία ανευρύσματος. Το κάπνισμα αυξάνει κατά
δυόμισι φορές τον κίνδυνο εμφράγματος, ενώ η συνύπαρξη υπέρτασης – καπνίσματος – υψηλής
χοληστερίνης κατά 8 φορές.[3, 5]
Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της αθηροσκλήρυνσης δεν έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα,
όταν έχουν ήδη εγκατασταθεί αρτηριακές βλάβες. [3, 5]
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1.7 Αθηροσκλήρυνση και φλεγμονή
Η στεφανιαία νόσος είναι η σοβαρότερη και συχνότερη επιπλοκή της αρτηριακής
αθηροσκλήρυνσης, μίας φλεγμονώδους αντίδρασης του αρτηριακού τοιχώματος. [8, 9]
Η αρτηριακή αθηροσκλήρυνση αποτελεί την σημαντικότερη απειλή της ανθρώπινης ζωής. Η
στεφανιαία εντόπισή της αποτελεί την σοβαρότερη και κυριότερη επιπλοκή της.
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στα εξής:
•

Αναγνώριση του ρόλου της φλεγμονώδους αντίδρασης της οξειδωτικής βλάβης, και πιθανώς
του λοιμώδους παράγοντος στην παθογένεια της αθηροσκλήρυνσης.

•

Αναγνωρίστηκε ότι η αθηροσκλήρυνση αποτελεί μία αντιδραστική επεξεργασία του
αρτηριακού τοιχώματος στην οποία εμπλέκονται τέσσερις κυτταρικοί πληθυσμοί:
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9 τα ενδοθηλιακά κύτταρα που καλύπτουν το εσωτερικό της αρτηρίας
9 τα μονοκύτταρα του αίματος που εισβάλουν στην περιοχή της βλάβης
9 τα Τ‐λεμφοκύτταρα που και αυτά εισέρχονται και παραμένουν στη βλάβη
9 τα λειομυοκύτταρα του μέσου χιτώνα της αρτηρίας που μεταναστεύουν κάτω από
το ενδοθήλιο, πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται
Η αντίδραση στην ενδοθηλιακή βλάβη είναι αφορμή που πυροδοτεί τη διαδοχή των
φαινομένων που οδηγούν στη δημιουργία της αθηροσκληρωτικής βλάβης.
Η υπενδοθηλιακή συγκέντρωση αφρωδών κυττάρων χαρακτηρίζει τις πρώιμες λιπώδες
γραμμώσεις που αποτελούν την πρώτη αναγνωρίσιμη μακροσκοπικά αθηρωματική βλάβη.
Τα μακροφάγα παράγουν σημαντικές ποσότητες αυξητικών και χημειοτακτικών παραγόντων
που οδηγούν τα λειομυοκύτταρα του μέσου χιτώνα να μεταναστεύσουν στην περιοχή της βλάβης όπου
πολλαπλασιάζονται και αλλάζουν φαινότυπο και από συσταλτικά γίνονται κύτταρα που συνθέτουν και
παράγουν θεμέλιο ουσία. [8, 9]
Η άθροιση λειομυοκυττάρων κάτω από το ενδοθήλιο δημιουργεί την ινώδη κάψα της βλάβης.
Εξάλλου η φαγοκύττωση της έντονα κυτταροτοξικής οξειδωμένης LDL μπορεί να θεωρηθεί
προστατευτική για το ενδοθήλιο. Όταν όμως τα φαγοκύτταρα κορεστούν ή νεκρωθούν, επαυξάνεται η
φλεγμονώδης αντίδραση και οδηγεί στο σχηματισμό του νεκρωτικού πυρήνα της βλάβης. Τα δε
σταγονίδια λίπους που ελευθερώνονται μπορεί να φαγοκυτταρωθούν από τα λειομυοκύτταρα που και
αυτά μετατρέπονται σε αφρώδη κύτταρα. [5, 7‐9]
Η βλάβη μεγενθύνεται παραπέρα με την είσοδο και πολλαπλασιασμό περισσοτέρων
μονοκυττάρων, λειομυοκυττάρων και παραγωγή υπερβολικών ποσοτήτων εξωκυτταρίου ουσίας αλλά
και από τη διάβρωση του ενδοθηλίου, την τοιχωματική θρόμβωση και οργάνωση του επιφανειακού
θρόμβου.
Το ποσό και η ποιότητα του ινώδους που περιέχεται στη βλάβη και ιδιαίτερα εκείνο της κάψας
έχει σημασία όχι μόνο για την αύξηση του μεγέθους της βλάβης αλλά κυρίως για την ευπάθειά της στη
ρήξη.
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Ο αιφνίδιος θάνατος, το έμφραγμα μυοκαρδίου και η ασταθής στηθάγχη οφείλονται στη ρήξη
αθηρωματικής πλάκας με συνέπεια τη δημιουργία θρόμβου.
Στα αρχικά στάδια η αθηρωματική πλάκα αναπτύσσεται κάτω από τον έσω χιτώνα μέσα στο
πάχος του αρτηριακού τοιχώματος και παίρνει σχήμα ημισελινοειδές. Καθώς αυξάνει ο λιπιδικός
πυρήνας και σχηματίζεται ινώδης κάψα, προβάλλει μέσα στον αυλό ως μία διόγκωση. Έχει διαπιστωθεί
παθολογοανατομικά ότι τα συχνότερα σημεία σχάσης της κάψας που οδηγεί σε ρήξη της πλάκας είναι
στη βάση‐αυχένα της διόγκωσης. Η θέση αυτή φαίνεται πως είναι σημείο μεγίστης καταπόνησης από
τη τριβή διαχωρισμού της ροής του αίματος (shear stress). [5, 7‐9]
Πλάκες που υπόκεινται συχνότερα σε ρήξη είναι μικρού μεγέθους με πλούσιο λιπιδικό, μαλακό
πυρήνα και λεπτή ινώδη κάψα, ενώ πλάκες που προκαλούν σοβαρή στένωση του αυλού του αγγείου
είναι συχνά πιο ινώδεις και σταθερές. [5, 7‐9]
Ωστόσο, η ευπάθεια της βλάβης στη ρήξη εξαρτάται κυρίως από βιολογικούς παράγοντες. Η
συγκέντρωση φαγοκυττάρων και Τ‐λεμφοκυττάρων στην κάψα προδιαθέτει σε ρήξη.
Ο μηχανισμός της θρόμβωσης που ακολουθεί την αρτηριακή βλάβη (ρήξη της πλάκας)
οφείλεται στο ότι αποκαλύπτεται ο ιστικός παράγοντας, διεγείρονται και προσκολλώνται αιμοπετάλια
στην εκτεθειμένη υποενδοθηλιακή στιβάδα, διεγείρονται αιμοπετάλια και παράγεται θρομβίνη. Η
θρομβίνη αποτελεί ισχυρότατο ερέθισμα ενεργοποίησης και συσσώρευσης αιμοπεταλίων ενώ
μετατρέπει το ινωδογόνο σε ινώδες οι ίνες του οποίου καθιζάνουν και δημιουργούν το θρόμβο τον
οποίο η θρομβίνη παραπέρα ισχυροποιεί με την ενίσχυση των εγκαρσίων γεφυρών μεταξύ των ινών
του ινώδους. Στο ινώδες του θρόμβου παραμένουν δεσμευμένα μόρια της θρομβίνης όπου διατηρούν
την καταλυτική τους δράση προάγοντας την καθήλωση ινώδους και την παραπέρα ενεργοποίηση και
συσσώρευση αιμοπεταλίων. Επίσης προάγουν την παραγωγή της ίδιας της θρομβίνης. Είναι για αυτό το
λόγο που η επιφάνεια του θρόμβου είναι η πλέον θρομβογόνος επιφάνεια που έχει παρατηρηθεί. [5, 7‐
9]
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1.8 Κυτταροκίνες
Τα τελευταία χρόνια έχει απομονωθεί ένας μεγάλος αριθμός πρωτεϊνικών η γλυκοπρωτεϊνικών
μορίων που εκκρίνονται από το κύτταρο και ενεργοποιούν μία σειρά χαρακτηριστικών ανταποκρίσεων
(ανάπτυξη, διαφοροποίηση, ανοσολογική απάντηση). Φέρονται με την ονομασία κυτοκίνες και
συνιστούν μία τάξη βιολογικών τροποποιητών που σχηματίζουν ένα δίκτυο ενδοκυτταρικών
μηνυμάτων τα οποία μεταφέρονται από ειδικούς υποδοχείς με χαρακτηριστική ενζυμική δράση και
ρυθμίζουν την έκφραση γονιδίων που ελέγχουν δομικές και λειτουργικές πρωτεΐνες. [5, 7‐9]
Οι κυτταροκίνες είναι δραστικές πρωτεΐνες που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις
φυσιολογικές λειτουργίες, ανοσιακές απαντήσεις και φλεγμονώδεις αντιδράσεις του οργανισμού,
ρυθμίζοντας και κατευθύνοντας τόσο την ομοιόσταση, όσο την πορεία και την έκβαση της ανοσιακής
απάντησης και της φλεγμονής. Πρόκειται για γλυκοπρωτεΐνες, που εκκρίνονται από τα κύτταρα της
φυσικής (μη ειδικής) και της επίκτητης (ειδικής) ανοσίας. Παράγονται δε σε απάντηση μικροβιακών και
άλλων αντιγονικών ερεθισμών. Η ονοματολογία των κυτταροκινών είχε ως βάση την κυτταρική
προέλευσή τους. Οι κυτταροκίνες που παράγονται από μονοκύτταρα ονομάστηκαν μονοκίνες και αυτές
που παράγονται από λεμφοκύτταρα, λεμφοκίνες. Κατέστη ωστόσο φανερό ότι η ίδια πρωτεΐνη μπορεί
να συντίθεται, κατά περίπτωση, από διαφρετικούς τύπους κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων ποικίλων
ιστών και θεωρείται σήμερα ότι ο περιληπτικός όρος «κυτταροκίνες» είναι ο πλέον κατάλληλος για την
περιγραφή αυτών των διαμεσολαβητών.
Επειδή δε, η πλειονότητα των κυτταροκινών παράγεται από λευκοκύτταρα και δρα σε άλλα
λευκοκύτταρα, ονομάζονται επίσης ιντερλευκίνες (IL) αν και δεν πρόκειται για ακριβή όρο, διότι πολλές
κυτταροκίνες παράγονται και δρουν και σε άλλους τύπους κυττάρων. Πρόκειται ωστόσο για χρήσιμο
όρο, διότι κάθε κυτταροκίνη που χαρακτηρίζεται σε μοριακό επίπεδο, αποκτά έναν αύξοντα αριθμό IL,
π.χ. IL‐1, IL‐2 κ.λπ., επιτρέποντας μια ομοιόμορφη ονοματολογία. Σήμερα, αναφέρονται στη
βιβλιογραφία 33 διαφορετικές ιντερλευκίνες. [5, 7‐9]
Ιντερλευκίνες (ILs): Ομάδα κυτταροκινών που εκκρίνονται από τα λευκοκύτταρα αλλά και άλλες
κατηγορίες φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων. Οι ιντερλευκίνες είναι κεφαλαιώδους σημασίας
για την ρύθμιση της αιμοποίησης, της ανοσίας, φλεγμονής και εμβρυϊκής ανάπτυξης. [5, 7‐9]
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Η φλεγμονή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλα τα στάδια της αθηροσκλήρυνσης. Από τους
κυριότερους φλεγμονώδεις δείκτες που σχετίζονται με την αθηρωμάτωση είναι οι κυτταροκίνες: Οι
δράσεις τους είναι κατασταλτικές στο μυοκάρδιο, βλαπτικές στο ενδοθήλιο, και προάγουν την
ενδοαγγειακή πηκτική δραστηριότητα. Έχουν επίσης προγνωστική αξία σε υγιείς άνδρες και γυναίκες
σε πρωτογενή πρόληψη, αλλά και σε ασθενείς με οξέα ισχαιμικά σύνδρομα. [5, 7‐9]
Η αθηροσκλήρυνση είναι περίπλοκη, πολυπαραγοντική νόσος που προκαλείται από την
αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων. [5, 7‐9]
Έχει βρεθεί ότι η φλεγμονή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην έναρξη, όσο και στην
εξέλιξη της αθηροσκλήρυνσης. Φλεγμονώδη κύτταρα διηθούν τις αθηρωματικές πλάκες σε όλα τα
στάδια της ανάπτυξης, από τις λιπώδεις γραμμώσεις έως τις προχωρημένες αθηρωματικές βλάβες, τη
ρήξη της πλάκας και τη θρόμβωση.
Εφόσον η φλεγμονή διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη διεργασία της αθηροσκλήρυνσης,
είναι λογικό να χρησιμοποιούνται οι δείκτες φλεγμονής ως δείκτες αθηρωμάτωσης και ως
προγνωστικοί δείκτες αγγειακών επεισοδίων. [5, 7‐9]
Οι φλεγμονώδεις κυτταροκίνες είναι πρωτεϊνες σχετικά μικρού μοριακού βάρους, που
παράγονται από κύτταρα ως απάντηση ποικίλλων ερεθισμάτων. Αν και ήταν παραδοσιακή η παραδοχή
ότι οι κυτταροκίνες παράγονται από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, σήμερα πλέον
θεωρείται ότι εκλύονται και από μυοκαρδιακά κύτταρα, από το ενδοθήλιο των αγγείων, τα μακροφάγα
και το λιπώδη ιστό. [5, 7‐9]

Οι κυριότερες δράσεις τους στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι:
•

Η ενδοθηλιακή βλάβη

•

Η προαγωγή μιας μικρού βαθμού φλεγμονώδους διεργασίας

•

Η ενίσχυση της ενδοαγγειακής πηκτικής δραστηριότητας

•

Η ενίσχυση του οξειδωτικού stress

•

Η ενεργοποίηση του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου

•

Η καταστολή της μυοκαρδιακής συσταλτικότητας

•

Η επιτάχυνση του καταβολισμού των σκελετικών μυών
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Οι κυτταροκίνες ενέχονται και στα τρία στάδια της αθηροθρόμβωσης.
1. Στο στάδιο φλεγμονώδους διεργασίας που αφορά στην ενδοθηλιακή δυσλειτουργία
και την ενεργοποίηση μονοκυττάρων / μακροφάγων.
2. Στο στάδιο που αφορά στην ενεργοποίηση και τον πολλαπλασιασμό των λείων μυικών
ινών.
3. Στο στάδιο ενεργοποίησης του συστήματος πήξης / θρόμβωσης

Σε φυσιολογικές συνθήκες οι κυτταροκίνες διατηρούν την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα
στην κυτταρική ανάπτυξη και την απόπτωση, έτσι ώστε να διατηρείται τόσο η λειτουργία των
αγγειακών ιστών, όσο και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του αγγειακού ενδοθηλίου και των κυτταρικών
στοιχείων του αίματος στα φυσιολογικά επίπεδα.
Με αυτόν τον τρόπο οι κυτταροκίνες διευκολύνουν το σχηματισμό τοιχωματικών θρόμβων.
Οι κυτταροκίνες είναι ρυθμιστές του συστήματος ισορροπίας μεταξύ αγγειακού ενδοθηλίου και
κυτταρικών στοιχείων του αίματος. Κάθε διαταραχή λειτουργίας των κυτταροκινών επηρεάζει άμεσα
την λειτουργία αυτού του συστήματος ισορροπίας με συνεπακόλουθο την έναρξη φλεγμονής και την
εξέλιξη σε αθηρωμάτωση και προοδευτικά και στεφανιαία νόσο. [5, 7‐9]
Επίσης οι κυτταροκίνες ενισχύουν την έκφραση των μορίων προσκόλλησης στη μεμβράνη των
λευκοκυττάρων (ιντεγρίνες), με αποτέλεσμα σύνδεση των μονοκυττάρων με το ενδοθήλιο και
ενεργοποιούν τα μακροφάγα για παραγωγή μεταλλοπρωτεϊνασών οι οποίες οδηγούν σε λέπτυνση της
κάψας της αθηρωματικής πλάκας, με αποτέλεσμα να είναι επιρρεπής σε ρήξη.[5, 7‐9]
Ένας σημαντικός αριθμός αυτών των πρωτεϊνών έχει βρεθεί στην αρτηριοσκληρυντική πλάκα.
Τα αγγειακά κύτταρα είναι ιδιαίτερος στόχος για τις κυτταροκίνες. Οι δράσεις τους
συνοψίζονται στα εξής:
•

Τροποποίηση των αντιθρομβωτικών ιδιοτήτων του ενδοθηλίου ( IL‐1, TNF)

•

Τροποποίηση στην παραγωγή μορίων προσκόλλησης

•

Αύξηση των συνθετικών ιδιοτήτων των αγγειακών κυττάρων

•

Τροφικές και μορφολογικές δράσεις

•

Ρύθμιση των πρωτεϊνών και εξωκυττάριου ιστού
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Συμπερασματικά οι κυτταροκίνες:
1. Αποτελούν τους κύριους ρυθμιστές της αθηρογένεσης
2. Ενέχονται στη γένεση της μυοκαρδιακής ισχαιμίας
3. Ευθύνονται για την αστάθεια της αθηροματικής πλάκας
4. Συμβάλλουν στην ενεργοποίηση τους συστήματος πήξης
•

Προκαλούν μυϊκή δυστροφία τόσο με έμμεσους (π.χ. ανορεξία) όσο και με άμεσους
μηχανισμούς (π.χ. καταστολή πρωτεϊνοσύνθεσης, επαγωγή iΝΟS, μάλιστα δε η χορήγηση
αναστολέων της iNOS και αντι‐οξειδωτικών παραγόντων ανέστειλε την επαγόμενη από τον
TNF‐α μυϊκή δυστροφία και καχεξία)

•

Επιτρέπουν τον καταβολισμό των σκελετικών μυών

•

Προκαλούν

υπέρμετρη

ενεργοποίηση

του

προγραμματισμένου

κυτταρικού

θανάτου

(απόπτωση) των σκελετικών μυϊκών κυττάρων.

1.9 Ιντερλευκίνη 33 (IL‐33)
Το γονίδιο που κωδικοποιεί την ιντερλευκίνη 33 ταυτοποιήθηκε από τον Schmitz et al (2005). Η
ιντερλευκίνη 33 συντίθεται σαν μια πρωτεϊνη με 270 αμινοξέα στον άνθρωπο και περιέχει μια Ν‐τελική
πυρηνική τοποθεσία ίδιας δομής με την οικογένεια των IL‐1 κυτοκινών. [10]

Η IL‐33 είναι το πιο πρόσφατα ανακαλυφθέν μόριο της οικογένειας των κυτοκινών IL‐1. Οι IL‐33
είναι νέο μέλος της οικογένειας των κυτοκινών. Είναι προσδέτης του ST2 υποδοχέα. Λίγα είναι γνωστά
για τη δράση της. Είναι μια πυρηνική πρωτεϊνη η οποία ελευθερώνεται στον εξωκυττάριο χώρο και δρα
σαν διπλής δράσης πρωτεϊνη, ως κυτοκίνη και ως ενδοκυτταρικός παράγοντας. [11] Εξωκυτταρικά η
ιντερλευκίνη 33 δεσμεύεται στην κυτταρική επιφάνεια του υποδοχέα ST2 οδηγώντας σε ενεργοποίηση
ενδοκυτταρικών σηματοδοτικών μονοπατιών ίδιων με αυτών που χρησιμοποιούνται από την
ιντερλευκίνη 1. [11] Συμπερασματικά η IL‐33 δρα σαν προφλεγμονώδη κυτοκίνη. Όσον αφορά την
ενδοκυττάρια δράση της, δρα σαν ενδοκυτταρικός πυρηνικός παράγοντας με μεταγραφικές
ρυθμιστικές ιδιότητες. [12] Η βιολογική της δράση μπορεί να παρακινηθεί από διάφορα ερεθίσματα
κατά τη διάρκεια ανοσολογικών απαντήσεων. [13] Έχει βρεθεί ότι η IL‐33 μειώνει την ανάπτυξη της
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αθηροσκλήρυνσης και συμπερασματικά παίζει έναν προσταυτευτικό ρόλο εμποδίζοντας την ανάπτυξη
της αθηροσκλήρυνσης. [14]
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν τον προστατευτικό ρόλο της IL‐33 και ST2L στην
αθηροσκλήρυνση. [15] Η IL‐33 ανταγωνίζεται την καρδιομυϊκή υπερτροφία η οποία επάγεται από την
αγγειοτενσίνη II και την φαινυλεφρίνη. [10]
Αρχικά ο ST2 περιγράφηκε σαν υποδοχέας για την οικογένεια των IL‐1 κυτοκινών με δύο
ισομερή, μια διαλυτή και μια διαμεμβρανική μορφή. [16a]
Ο ST2 υποδοχέας έχει αναγνωρισθεί ως ειδικός λειτουργικός προσδέτης για την IL‐33. Το
γονίδιο ST2 είναι μέλος της οικογένειας των υποδοχέων IL‐1, και παράγει μια εκκρινόμενη και μια
διαμεμβρανική μορφή, τη διαλυτή ST2 (sST2) και την ST2L, αντίστοιχα. Η ενεργοποίηση της ST2L από
την IL‐33 διεγείρει ενδοκυτταρικά σηματοδοτικά μονοπάτια, οδηγώντας στην ενεργοποίηση του NF‐κΒ
και επακολούθως στην επαγωγή μιας απόκρισης από τις Τ βοηθητικές κυτοκίνες. Η διαλυτή ST2 μορφή,
προσδένεται άμεσα στην IL‐33 και καταστέλλει την ενεργοποίηση του NF‐κΒ. Συνεπώς, πιστεύεται πως
είναι φυσικός αναστολέας της σηματοδότησης της IL‐33. [11]

Ο ST2L επίσης εκφράζεται στα

καρδιομυοκύτταρα και η αύξηση του επιπέδου του sST2 στον ορό προλέγει τη θνητότητα και την
καρδιακή ανεπάρκεια σε ασθενείς με οξύ μυοκαρδιακό έμφραγμα. [14]
Προσφάτως έχει αποδειχθεί ότι η IL‐33/ST2 σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βιο‐μηχανικά
ενεργοποιημένο σύστημα το οποίο ελέγχει την καρδιομυοκυτταρική υπερτροφία και την καρδιακή
ίνωση μετά από μηχανική υπερφόρτωση (overload). Παρ’ όλα αυτά ο ρόλος της IL‐33 και του ST2 στην
αθηροσκλήρυνση δεν έχει ερευνηθεί πλήρως ακόμα. [14]
Από τη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι μετά την αναγνώριση της IL‐33 ως λειτουργικός
προσδέτης για τον ST2 και την κατανόηση του ρόλου του ST2/IL‐33 σηματοδοτικού μονοπατιού στην
καρδιακή αναγέννηση, ο sST2 έχει προκύψει ως ένας καινούργιος καρδιαγγειακός βιο‐δείκτης για την
παρουσία βιομηχανικής υπερφόρτωσης κοιλιών. [16a] Η συγκέντρωση του sST2 στον ορό έχει
ενοχοποιηθεί για την παρουσία και σοβαρότητα της καρδιακής ανεπάρκειας με ιδιαίτερη αξία όσον
αφορά την πρόγνωση. [16a]
Στην παρούσα εργασία πάμε να διερευνήσουμε τη σχέση του βιοχημικού μονοπατιού IL‐
33/sST2 και της στεφανιαίας νόσου διαμέσου μιας πληθυσμιακής μελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2. Σκοπός της μελέτης αυτής
Πρόσφατα, η άμεση αλληλούχιση ολόκληρου του τόπου ST2 αποκάλυψε ότι πολυμορφισμοί
στην απόμακρη περιοχή του υποκινητή του γονιδίου ST2, επηρεάζουν την μεταγραφική του
ενεργότητα. Ένας κοινός πολυμορφισμός σε αυτή την περιοχή έχει συσχετιστεί με ευαισθησία στην
ατοπική δερματίτιδα και το άσθμα [17,18]. Βασιζόμενοι στο φλεγμονώδες υπόβαθρο της
αθηροσκλήρωσης υποθέσαμε ότι πολυμορφισμοί στην απόμακρη περιοχή του υποκινητή του γονιδίου
ST2, θα μπορούσαν επίσης να επηρεάζουν την ευαισθησία στην στεφανιαία νόσο (CAD). Για να
ελέγξουμε την υπόθεσή μας, εφαρμόσαμε άμεση αλληλούχιση αυτού του τόπου σε αγγειογραφικά
διαγνωσμένους ασθενείς με CAD, και σε ταιριαστούς ως προς το φύλο και την ηλικία μάρτυρες, οι
οποίοι είχαν αρνητική στεφανιαία αγγειογραφία. Μελετήσαμε περαιτέρω τις αλληλεπιδράσεις
φαινοτύπου‐γονοτύπου των γενετικών διακυμάνσεων με την κλινική συμπεριφορά (συχνότητα > 0.05)
εφαρμόζοντας allele‐specific real‐time PCR.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μέθοδοι και Υλικά
3.1. Ασθενείς και μάρτυρες / Κλινικοί ορισμοί
Επιλέχθηκαν 129 περιστατικά και 108 μάρτυρες παρόμοιας ηλικίας και φύλλου, από μια
τράπεζα DNA που περιλάμβανε 412 ασθενείς καρδιαγγειακής νόσου (CAD) και 270 αγγειογραφικά
εκτιμημένους μάρτυρες που δεν έπασχαν από καρδιαγγειακή νόσο. Τα δείγματα συλλέχθηκαν μέσα σε
ένα διάστημα 2 ετών από την Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Κρήτης. Οι
μάρτυρες επιλέχθηκαν με κριτήριο να έχουν τουλάχιστον 1 κύριο παράγοντα προδιάθεσης για
εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου (υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, κάπνισμα, δυσλιπιδαιμία και
οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου).
Όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν Καυκάσιοι Έλληνες κάτοικοι. Τα δημογραφικά και
κλινικά χαρακτηριστικά των περιστατικών και των μαρτύρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.
Συναίνεση προερχόταν από όλα τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη. Το πρωτόκολλο μελέτης ήταν
σύμφωνο με τις δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές της Διακύρηξης του Ελσίνκι 1975, όπως
αντικατοπτρίζεται από την εκ των προτέρων έγκριση από την επιτροπή δεοντολογίας του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης.
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Πίνακας 3.1. Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών και της ομάδας ελέγχου.

Ασθενείς

Μάρτυρες

64 (45)

64 (53)

Διάμεσος ηλικία (εύρος)
n

%

n

%

Φύλλο άρεν

105

81

90

83

Διαβήτης

43

33

15

14

Υπέρταση

83

64

47

44

Δυσλιπιδαιμία

113

88

50

46

Κάπνισμα

83

64

57

53

Οικογενειακό Ιστορικό CAD

28

22

22

20

Πολυαγγειακή νόσος

54

42

Μονο‐αγγειακή νόσος

75

58

Σύνολο

129

108

Οι τιμές αναφέρονται σε αριθμό ασθενών (%), ή όπως αναφέρεται.
Οι κλινικοί ορισμοί του καπνίσματος, της υπέρτασης, του διαβήτη, της δυσλιπιδαιμίας και του
θετικού οικογενειακού ιστορικού, έχουν περιγραφεί προηγουμένως [19, 20]. Η καρδιαγγειακή νόσος
ταξινομήθηκε ως ασθένεια 1, 2 ή 3 αγγείων με βάση τον αριθμό των μεγάλων επικαρδιακών αγγείων
με ≥ 70% στένωση αυλού. Οι ασθενείς ήταν επίσης χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Μία ομάδα ασθενείας
ενός αγγείου και μια ομάδα ασθενείας πολλών αγγείων, εάν επλήγησαν ένα ή περισσότερα του ενός
αγγεία, αντίστοιχα.
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3.2. Εξαγωγή DNA
Tα δείγματα DNA απομονώθηκαν με εξαγωγή DNA απο ολικό αίμα. Το γενομικό DNA
απομονώθηκε από τα δείγματα αίματος χρησιμοποιώντας το πρωτόκολο κατακρήμνισης με φαινόλη /
χλωροφόρμιο και αιθανόλη. Γενομικό DNA απομονώθηκε από 10 ml ηπαρινισμένο φλεβικό αίμα. Το
αίμα αρχικά αιμολύθηκε με την χρήση διαλύματος σαπώνων (Reagent A) και στην συνέχεια επωάστηκε
σε διάλυμα NaClO4. Στην συνέχεια το DNA εκχυλίστηκε με την χρήση διαλύματος φαινόλης και
χλωροφορμίου και κατακρημνίστηκε με καθαρή αιθανόλη. Το τελικό προϊόν μετά από καθαρισμό με
αιθανόλη 70% επαναδιαλύθηκε σε απεσταγμένο/αποστειρωμένο ύδωρ (dH2O). Η ποσότητα και η
καθαρότητα του DNA αξιολογήθηκε φωτομετρικά με την απορρόφηση του δείγματος στα 260 nm και
τον λόγο απορρόφησης 260/280 nm αντίστοιχα. Όλα τα δείγματα αίματος ελήφθησαν πριν ή κατά την
διάρκεια του χειρουργείου.

3.3. Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR)
H PCR εφαρμόστηκε για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων DNA. Το 1985 ο Mullis και οι
συνεργάτες του ανέπτυξαν μια τεχνική in vitro πολλαπλασιασμού του DNA [21]. Η μέθοδος αυτή που
είναι γνωστή ως αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (polymerase chain reaction, PCR) επιτρέπει την
επιλεκτική παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ενός συγκεκριμένου τμήματος DNA που υπάρχει σε ένα
σύνθετο μείγμα νουκλεϊκών οξέων, κατά τη διάρκεια μίας απλής ενζυμικής αντίδρασης.
Στην ουσία η τεχνική αυτή εκμεταλλεύεται τον ημισυντηρητικό τρόπο διπλασιασμού του DNA. Σε
συνδυασμό με την ανακάλυψη θερμοανθεκτικών DNA πολυμερασών επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη
παραγωγή αμιγών τμημάτων DNA σε μεγάλες ποσότητες με ελάχιστο κόστος και χρόνο. Τα βασικά
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χαρακτηριστικά γνωρίσματα της PCR αντίδρασης είναι: ευαισθησία, επιλεκτικότητα και ταχύτητα [22‐
25].
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί το γεγονός ότι η PCR απαιτεί ελάχιστη ποσότητα αρχικού
υλικού, η οποία δυνητικά μπορεί να φτάσει στο επίπεδο του ενός μορίου. Το αρχικό υλικό DNA δεν
είναι απαραίτητο να έχει την υψηλή καθαρότητα και ακεραιότητα που απαιτούνται για άλλες τεχνικές,
ενώ οι πηγές προέλευσης του δύνανται να ποικίλουν (νωπός ιστός, σωματικά υγρά, μονιμοποιημένοι
ιστοί και άλλα) [23, 26]. Μοναδική προϋπόθεση είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένα ακέραιο τμήμα DNA,
το οποίο να εμπεριέχει την περιοχή που αναζητείται για ενίσχυση. Με την εφαρμογή της PCR πήραμε
την γενωμική περιοχή του ST2 γονιδίου που αναζητούσαμε, σε μεγάλες ποσότητες.

3.3.1. Η βασική αρχή λειτουργίας του PCR
Στη βασική της μορφή η αντίδραση PCR είναι μια χημική παρά βιολογική μέθοδος για την
δημιουργία πολλαπλών αντιγράφων ενός συγκεκριμένου τμήματος DNA σε σχέση με άλλες
αλληλουχίες νουκλεϊκών οξέων, οι οποίες υπάρχουν στο μείγμα της αντίδρασης [21, 24]. Για τον
πολλαπλασιασμό ενός τμήματος DNA, ή cDNA μετά από αντίστροφη μεταγραφή μίας αλληλουχίας
RNA, απαιτείται η γνώση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας σε μικρή έκταση γύρω από το τμήμα που
αποτελεί τον στόχο για ενίσχυση. Η γνώση της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων στην περιοχή στόχο,
αποτελεί την βάση για τον σχεδιασμό και κατασκευή δύο συνθετικών ολιγονουκλεοτιδικών αλυσίδων,
οι οποίες χρησιμεύουν ως εκκινητές (primers) στην αντίδραση πολυμερισμού. Το μήκος (συνήθως 20‐
30 βάσεις) και η αλληλουχία των εκκινητών εξασφαλίζει στατιστικά ότι οι εκινητές έχουν ελάχιστη
πιθανότητα υβριδισμού με άλλες περιοχές του γονιδιώματος, εκτός από εκείνες που έχουν καθοριστεί
γύρω από το επιλεγμένο τμήμα DNA.
Η αντίδραση PCR εκτελείται με την επανάληψη θερμικών κύκλων που αποτελούνται από
αυστηρά επιλεγμένα και καθορισμένα στάδια. Ο κάθε κύκλος αρχίζει με ισχυρή θερμική αποδιάταξη
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(95°C), η οποία καθιστά το δίκλωνο DNA μονόκλωνο. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα στάδιο με
χαμηλότερη θερμοκρασία (50‐65°C), κατά το οποίο οι εκκινητές υβριδοποιούνται με τις
συμπληρωματικές τους περιοχές στους αντίστοιχους μονούς κλώνους DNA. Κάθε εκκινητής
υβριδοποιείται με τον συμπληρωματικό του κλώνο αντίστοιχα, έχοντας το 3’‐ΟΗ άκρο του στραμμένο
το ένα προς το άλλο. Τελικά κάθε εκκινητής επεκτείνεται με πολυμερισμό κατά μήκος του τμήματος
DNA από μια θερμοανθεκτική DNA πολυμεράση σε τελική θερμοκρασία 72°C. Οι κύκλοι των τριών
φάσεων επαναλαμβάνονται αρκετές φορές μέχρι να συσσωρευτεί ικανοποιητική ποσότητα προϊόντων
PCR. Το προϊόν PCR που παράγεται από μία επιτυχημένη αντίδραση, αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από
μόρια τμημάτων DNA με μήκος ίσο με το άθροισμα του μήκους των δύο ολιγονουκλεοτιδίων και το
μήκος του DNA τμήματος το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ των θέσεων των δύο εκκινητών.
Η επιτυχία της PCR αντίδρασης εξαρτάται από την επιτυχή επιλογή των εξής στοιχείων:
1. Επιλογή κατάλληλων εκκινητών:
Η παρουσία εκκινητών είναι απαραίτητη για την διεξαγωγή της PCR, καθώς υβριδοποιούνται
με το DNA μέσω της συμπληρωματικότητας των βάσεων και αποτελούν το κομμάτι του δίκλωνου DNA
πάνω στο οποίο θα προσδεθεί η DNA πολυμεράση και θα ξεκινήσει τον πολυμερισμό του DNA. Η
ειδικότητα της PCR αντίδρασης ως προς την αλληλουχία που πρόκειται να ενισχυθεί εξαρτάται από
τους εκκινητές. Ο καλός σχεδισμός για την επιλογή εκκινητών αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα για
την επιτυχία της PCR.
Στατιστικά, έχει βρεθεί ότι όταν μία αλληλουχία DNA έχει μήκος τουλάχιστον 20 bp, τότε είναι
μοναδική στο γονιδίωμα και κατά συνέπεια, για να επιτευχθεί ειδική ενίσχυση αλληλουχιών πρέπει οι
εκκινητές να είναι τουλάχιστον 20‐μερή. Προτιμούνται εκκινητές που α) έχουν περιεκτικότητα σε
γουανίνη και κυτοσίνη παρόμοια με το τμήμα DNA που θα ενισχυθεί, β) δεν έχουν σημαντική
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δευτεροταγή δομή ούτε αλληλεπικάλυψη ειδικά στο 3΄άκρο, γ) δεν έχουν εκτάσεις από πολυπουρίνες
ή πολυπυριμιδίνες και δ) το ζεύγος των εκκινητών δεν εμφανίζει συμπληρωματικότητα και δεν
σχηματίζει διμερή (primer dimers) με αποτέλεσμα την παραγωγή μη ειδικών προϊόντων.
2. Επιλογή θερμοκρασίας υβιδοποίησης εκκινητών (annealing temperature):
Η θερμοκρασία υβριδισμού ποικίλλει ανάλογα με το μήκος και τη σύσταση των εκκινητών σε
βάσεις GC, και το είδος του υποστρώματος DNA. Ως ιδανική θερμοκρασία υβριδισμού Ta θεωρείται
αυτή που το 50% των μορίων είναι αποδιατεταγμένο. Υψηλές θερμοκρασίες επιτυγχάνουν
περισσότερο εξειδικευμένο υβριδισμό, χαμηλής όμως απόδοσης. Η επιλογή χαμηλότερης
θερμοκρασίας αυξάνει την απόδοση σε βάρος της ειδικότητας, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο
δημιουργίας παραπροϊόντων της PCR.
3. Επιλογή συγκέντρωσης δεοξυριβονουκλεοτιδίων(dNTPs) και ιόντων Mg2+:
Τα ιόντα Mg2+ είναι μεταλλικός συμπαράγοντας της Taq πολυμεράσης και η μεν περίσσεια τους
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του μη ειδικού προϊόντος λόγω αύξησης της ενεργότητας της
πολυμεράσης, η δε έλλειψή της οδηγεί σε μειωμένη απόδοση προϊόντος. Με δεδομένο ζεύγος
εκκινητών, συνήθως η κανονικοποίηση των συνθηκών σε μία αντίδραση PCR, περιλαμβάνει πειράματα
όπου σταδιακά μεταβάλλονται ανεξάρτητα μεταξύ τους η θερμοκρασία αναδιάταξης και η
συγκέντρωση ιόντων Mg2+.
4. Αριθμός κύκλων:
Συνήθως ο βέλτιστος αριθμός κύκλων είναι 25‐30 και προσδιορίζεται πειραματικά με βάση την
καλύτερη δυνατή απόδοση προϊόντος με το λιγότερο μη ειδικό προϊόν. Μετά από έναν αριθμό κύκλων
η αντίδραση φτάνει σε μια στατική φάση (plateau), κατά την οποία νέα αύξηση του αριθμού των
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κύκλων δεν οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης. Για ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων της PCR
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τερματίσει η αντίδραση, ενώ ακόμα βρίσκεται στην εκθετική της
φάση.
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει γραμμική αντιστοίχιση της τελικής ποσότητας προϊόντος
στην αρχική ποσότητα υποστρώματος. Συνήθως επιτελούνται προκαταρκτικά πειράματα με διαδοχικές
αραιώσεις αρχικού υποστρώματος (δημιουργία πρότυπης καμπύλης), ώστε να βρεθούν οι συνθήκες
εκείνες όπου διατηρείται η γραμμική αυτή σχέση. Ακόμα περισσότερο αξιόπιστη είναι η συνενίσχυση
με την αλληλουχία στόχο, σταθερής ποσότητας υποστρώματος στο οποίο οι θέσεις αναγνώρισης των
εκκινητών ταυτίζονται με αυτή της αλληλουχίας‐στόχου [27].
Με τον τρόπο αυτό επιτελείται συναγωνισμός ανάμεσα στις δύο αλληλουχίες που
συνενισχύονται, οπότε η αφθονία των αρχικών αντιγραφών της αλληλουχίας στόχου εκφράζεται σαν ο
λόγος της ως προς την ένταση της ζώνης που αντιστοιχεί στον συναγωνιστή.
5. Παρουσία ενισχυτών και αναστολέων:
Η παρουσία ενισχυτών είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή μιας PCR αντίδρασης, ενώ οι
αναστολείς εμποδίζουν την επιμήκυνση της αλυσίδας του DNA. Αναστολείς μπορεί να υπάρχουν είτε
στα βιολογικά δείγματα είτε στα χημικά αντιδραστήρια. Παράδειγμα αναστολέων είναι ιοντικά
επιφανειοδραστικά όπως το SDS. Ουσίες‐ενισχυτές της αντίδρασης αποτελούν το φορμαμίδιο (5%),
πολυαιθανογλυκόλη (PEG) (5‐15%) κ.α.
Η μέση απόδοση μιας σειράς κύκλων PCR δύναται να περιγραφεί με την ακόλουθη εξίσωση:
Ν=n(1+e)c, όπου Ν συμβολίζει την τελική ποσότητα του προϊόντος, n συμβολίζει την αρχική ποσότητα
του υποστρώματος, e συμβολίζει την απόδοση της αντίδρασης και c συμβολίζει τον αριθμό των κύκλων
PCR. Επειδή τα προϊόντα κάθε κύκλου προστίθενται σαν υπόστρωμα για τον επόμενο κύκλο, η
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συσσώρευση του προϊόντος PCR γίνεται με εκθετικό τρόπο, οπότε μπορεί να εκτιμηθεί και η απόδοση
της ενίσχυσης. Όταν όμως η συγκέντρωση προϊόντος προσεγγίσει την 10‐7 Μ, τότε παύει πλέον η
παραγωγή και η αντίδραση μπαίνει σε φάση κορεσμού [21, 24]. Η χρήση θερμοανθεκτικών
πολυμερασών και η κατασκευή θερμικών κυκλοποιητών, έδωσε την δυνατότητα αυτοματοποίησης και
ταυτόχρονης ανάπτυξης πολλαπλών δειγμάτων σε σύντομο χρόνο και με ελάχιστο κόστος.

3.3.2. Συνθήκες αντιδράσεων PCR και εκκινητές
Μισό έως 2 μg του εκχυλίσματος DNA από κάθε δείγμα υφίσταται ενζυμική ενίσχυση σε τελικό
όγκο 50 μl. Η αντίδραση περιλαμβάνει 5 μl ρυθμιστικού διαλύματος της πολυμεράσης, 150 μΜ από
κάθε dNTP, 0.5 μM από κάθε εκκινητή, Mg2+ σε τελική συγκέντρωση 2‐3 mM και 1.25 U πολυμεράσης.
Το μίγμα αρχικά επωάζεται για 1 min στους 95°C και ακολουθούν 35 κύκλοι ενίσχυσης οι οποίοι
περιλάμβαναν αποδιάταξη στους 95˚C για 30 sec, υβριδισμό για 30 sec στην κατάλληλη για κάθε
ζεύγος εκκινητών θερμοκρασία, και επιμήκυνση στους 72˚C για 30 sec. Για την εκτίμηση των
αποτελεσμάτων της PCR χρησιμοποιείται πήκτωμα αγαρόζης 2%.
Ο γονοτυπικός έλεγχος για κάθε έναν από τους υπό μελέτη πολυμορφισμούς εκτελέστηκε
αρχικά με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). To DNA επωάστηκε σε κατάλληλο ρυθμιστικό
διάλυμα

παρουσία

θερμοανθεκτικού

ενζύμου

(Taq

DNA‐πολυμεράσης),

μίγματος

δεσοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs) και κατάλληλου ζεύγους εκκινητών (primers) που πλαισίωναν την
πολυμορφική περιοχή. Για την ανίχνευση των πολυμορφισμών εφαρμόστηκε αλυσιδωτή αντίδραση
πολυμεράσης συγκεκριμένου αλληλομόρφου (allele‐specific PCR) και αλληλούχιση DNA.
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Εικόνα 3.3.2. Απεικόνιση του τρόπου λειτουργίας μιας αντίδρασης PCR.
Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει την περιοχή
του υποκινητή. Χρησιμοποιήθηκε ένα ζευγάρι εκκινητών (Forward: 5'‐ATCCTTAGGCCTCTTCTCATCT‐3'
και Reverse: 5'‐GCTGCATTGCTTTTTAT‐3'), που έδινε προϊόν μεγέθους 825 bp, και κυμαινόταν από ‐
27750 έως ‐26925 στη γονιδιακή αλληλουχία. Οι PCR αντιδράσεις εφαρμώστηκαν σε συνολικό όγκο 25
μl με 5 μΜ του 5X Green GoTaq® Reaction Buffer, 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM κάθε τριφωσφορικoύ
δεοξυριβονουκλεοτιδίου (dNTPs), 0.6 μΜ εκκινητές, 0.6 units GoTaq Flexi πολυμεράσης DNA (Promega,
Madison, ΗΠΑ) και 100 ng του γενωμικού DNA.

3.4. Ηλεκτροφόρηση του DNA και των προϊόντων PCR σε πήκτωμα αγαρόζης
Η ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης, μας επιτρέπει την οπτική παρατήρηση του προϊόντος
της PCR, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η επιτυχής εκτέλεση της και η παραλαβή του αναμενόμενου
προϊόντος. Η τελική συγκέντρωση αγαρόζης στο πήκτωμα αποφασίζεται ανάλογα με την ζητούμενη
διακριτική ικανότητα του συγκεκριμένου πηκτώματος [28]. Η επιθυμητή ποσότητα αγαρόζης διαλύεται
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σε διάλυμα 0.5xΤΒΕ και θερμαίνεται σε φούρνο μικροκυμάτων για 5 min περίπου. Αφήνεται να
κρυώσει έως τους 60°C, οπότε προστίθεται βρωμιούχο αιθίδιο (EtBr) σε τελική συγκέντρωση 0.5 μg/ml.
Αφού στερεοποιηθεί το πήκτωμα αφαιρείται η «κτένα» που δημιουργεί τα «πηγαδάκια» για το
φόρτωμα των προϊόντων PCR, ή του DNA, και το πήκτωμα εμβαπτίζεται σε συσκευή ηλεκτροφόρησης
που περιέχει 0.5xΤΒΕ. Τα δείγματα (5μl) φορτώνονται στα πηγάδια αφού αναμιχθούν με 1/10 του
όγκου διαλύματος φόρτωσης (loading buffer) και εφαρμόζεται ηλεκτρική τάση. Οι ζώνες του DNA
γίνονται ορατές αν εκτεθεί το πήκτωμα σε υπεριώδη ακτινοβολία.
Τα προϊόντα PCR επιλύθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης 2%, φωτογραφήθηκαν σε υπεριώδες φως,
αφαιρέθηκαν και επεξεργάστηκαν με το kit καθαρισμού Qiaquick PCR (Qiagen Inc, Crawley, Ηνωμένο
Βασίλειο), με σκοπό την παραλαβή καθαρού PCR προϊόντος (Εικόνα 3.4.1.).
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Εικόνα 3.4.1. Καθαρισμένα PCR προϊόντα του γονιδίου ST2, μεγέθους 825 bp, έπειτα από
ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 2%. Έχει χρησιμοποιηθεί μοριακός δείκτης (DNA ladder)
μεγέθους 50 bp.
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3.5. Άμεση αλληλούχιση DNA
Η άμεση αλληλούχιση έγινε για να διαβαστεί βάση – προς ‐ βάση η DNA ακολουθία του
προϊόντος της αντίδρασης PCR, έτσι ώστε να ανιχνευτούν οι πολυμορφισμοί που ψάχναμε. Η άμεση
αλληλούχιση έγινε με την μέθοδο των διδεοξυ‐τριφωσφορικών νουκλεοτιδίων (ddNTPs), τα οποία
έχουν ένα Η στον 3’ άνθρακα του σακχάρο ριβόζης, αντί για την φυσιολογική ομάδα ΟΗ που
εντοπίζεται

στα

τριφωσφορικά

δεοξυνουκλεοτίδια

(dNTPs)

(Μέθοδος

του

Sanger).

Τα

διδεοξυνουκλεοτίδια είναι τερματιστές (terminators) της PCR αντίδρασης.
Σε μια αντίδραση, εάν προστεθεί ένα διδεοξυνουκλεοτίδιο, αντί για το κανονικό
δεοξυνουκλεοτίδιο, η σύνθεση της αλυσίδας σταματάει σε εκείνο το σημείο, επειδή η απαραίτητη για
την πρόσθεση του επόμενου νουκλεοτιδίου ομάδα ΟΗ, είναι απούσα (Εικόνα 3.5.1.).

Εικόνα 3.5.1. Η διαφορά ανάμεσα σε ένα δεοξυνουκλεοτίδιο (dNTP) κι ένα διδεοξυνουκλεοτίδιο
(ddNTP) έγκειται στον 3’ άνθρακα του σακχάρου της ριβόζης. Τα ddNTPs έχουν ένα Η αντί για την
φυσιολογική ομάδα ΟΗ που έχουν τα dNTPs, στη θέση αυτή.
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Στην άμεση αλληλούχιση και οι 4 διδεοξυ αντιδράσεις επιτελούνται στο ίδιο σωληνάκι. Αυτό
επιτελείται λόγω του ότι κάθε ddNTP είναι σεσημασμένο με μια διαφορετική φθορίζουσα χρωστική.
Συνεπώς, η χρωστική μέσα σε κάθε νεοσυντιθέμενο τμήμα, αντιστοιχεί στη χρωστική που είναι
προσδεδεμένη στο διδεοξυνουκλεοτίδιο που προστέθηκε για να τερματίσει την σύνθεση εκείνου του
τμήματος.
Μια ρομποτική συσκευή μετακινεί το sample tray, έτσι ώστε κάθε ένα από τα 16 πηγαδάκια να
είναι σε επαφή με ένα δεύτερο τριχοειδές σωληνάκι γεμάτο με ένα πολυμερές. Το πολυμερές
αντικαθιστά ένα διάδρομο της γέλης ηλεκτροφόρησης. Το σεσημασμένο DNA από αυτό το πηγαδάκι
μετακινείται μέσα σε αυτό το τριχοειδές σωληνάκι, όπου τα μικρότερου μεγέθους σημασμένα τμήματα
μετακινούνται γρηγορότερα από τα μεγαλύτερα. Ένας μετρητής χρωστικής (fluorometer) κι ένας
ηλεκτρονικός υπολογιστής, εντοπίζουν και καταγράφουν την χρωστική που είναι προσδεδεμένη στα
τμήματα τα οποία διατρέχουν το gel. Η αλληλουχία καθορίζεται από την σειρά με την οποία
καταγράφονται οι χρωστικές από τη γέλη (Εικόνα 3.5.2.).
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Εικόνα 3.5.2. Σχηματική μέθοδος της άμεσης αλληλούχισης χρησιμοποιώντας τα διδεοξυ νουκλεοτίδια
(Μέθοδος του Sanger). Δομή ενός διδεοξυ‐νουλκεοτιδίου (παρατηρείται το άτομο Η προσδεδεμένο στο
3’ άνθρακα). Φαίνονται επίσης τα διαφορετικά μεγέθη των σεσημασμένων ελίκων, που
δημιουργούνται κατά την αντίδραση.
Τα προϊόντα της PCR καθαρίστηκαν με το Qiaquick PCR purification kit (Qiagen Inc) και
ακολούθησε δεύτερη αντίδραση PCR με τον ένα εκκινητή, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενίσχυση
μονόκλωνου PCR προϊόντος. Η αντίδραση έγινε στον θερμικό κυκλοποιητή GeneAmp 9600
χρησιμοποιώντας το ABI Prism Big Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit (PE Applied
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Biosystems). Έπειτα από κατακρήμνιση του PCR προϊόντος με EDTA 125 mΜ, προστέθηκε σε αυτό 100%
αιθανόλη, αναμίχθηκε και επωάστηκε σε θερμοκρασία δωματίου.
Στη συνέχεια, αφού φυγοκεντρήθηκε και «ξεπλύθηκε» με αιθανόλη 70%, επαναδιαλύθηκε σε
φορμαμίδη (βεβαιώνει ότι το DNA παραμένει γραμμικό), οι κλώνοι αποδιατάχθηκαν για 5 min στους
95°C, και τα PCR προϊόντα φορτώθηκαν στον γενετικό αναλυτή ABI Prism 310 Genetic Analyzer (PE
Applied Biosystems, Tokyo, Japan), όπου και έγινε η ανάλυση του καθορισμού των αλληλουχιών του
ST2 γονιδίου.
Οι αλληλουχίες ελέγχθηκαν διπλά κάνοντας χρήση ξεχωριστά τους πρόσθιους και οπίσθιους
εκκινητές κάθε φορά. Τα δεδομένα της αλληλούχισης αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας κατάλληλο
λογισμικό ανάλυσης αλληλουχιών (Sequence Analysis 3.7; Applied Biosystems). Οι αλληλουχίες
ελέχθησαν διπλά εφαρμώζοντας τους εμπρόσθιους και τους οπίσθιους εκκινητές. Επιτυχής
αλληλούχιση έγινε σε 63 ασθενείς και 63 μάρτυρες [34, 35].
3.6.

Μελέτη Γονοτύπων χρησιμοποιώντας την μέθοδο Plexor qPCR
Η γονοτύπιση με τη μέθοδο Plexor qPCR χρησιμοποιήθηκε σαν επιβεβαιωτική μέθοδος της

αλληλούχισης του PCR προϊόντος. Έτσι έγινε περαιτέρω επιβεβαίωση της παρουσίας των
πολυμορφισμών που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, χρησιμοποιώντας την
μέθοδο Plexor qPCR.
Η βασική αρχή στην οποία βασίζεται η μέθοδος Plexor qPCR είναι η μείωση της εκπομπής
φθορισμού, αντιστρόφως ανάλογα από την αύξηση του PCR προϊόντος.Η γονοτυπική μέθοδος Plexor ™
Systems στηρίζεται στην μέθοδο allele‐specific PCR (ASPCR). Η μέθοδος αυτή, χρησιμοποιεί τρεις
εκκινητές σε μια allele‐specific PCR αντίδραση. Ο κάθε ένας από τους εκκινητές για τη γονοτύπιση
(genotyping primers) περιέχει μια εναλλακτική βάση κοντά στο 3’ άκρο. Αμφότεροι οι 2 εκκινητές για τη
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γονοτύπιση περιέχουν ένα νουκλεοτίδιο iso‐dC και είναι σεσημασμένοι με διαφορετικές φθορίζουσες
ουσίες, έτσι ώστε να διαφέρουν μεταξύ τους. Ο 3ος εκκινητής (anchor primer), θα είναι μη‐
σεσημασμένος, και μόλις χρησιμοποιείται στην αντίδραση με τον έναν ή τον άλλο genotyping primer,
πολλαπλασιάζει την αλληλουχία στόχο (Εικόνα 3.6.1. και Εικόνα 3.6.2.).

Εικόνα 3.6.1. Σχηματική αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας της μεθόδου Plexor qPCR. Η μείωση
του φθορισμού που εκπέμπουν οι χρωστικές FAM και HEX, είναι αντιστρόφως ανάλογη της αύξησης
του PCR προϊόντος. Η χρωστική Dabcyl δρα ως αποσβέστης (quencher) και απορροφά την ενέργεια που
παράγουν οι προαναφερθείσες χρωστικές. Οι Dabcyl και FAM / HEX έρχονται σε γειτνίαση λόγω της
συμπληρωματικότητας των βάσεων iso‐dC και iso‐dG.
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Οι 2 εκκινητές γονοτυπικού ελέγχου σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να έχουν χαμηλότερη
θερμοκρασία αναδιάταξης (annealing temperature) από τον anchor primer. Επίσης, κατά τον
σχεδιασμό των εκκινητών, προστέθηκε στο 5’ άκρο του καθενός genotyping primer, μια αλληλουχία μη‐
συμπληρωματική προς τον στόχο (template), με σκοπό οι θερμοκρασίες τήξης (melting temperatures)
των genotyping primers, να είναι παρόμοιες με αυτή του anchor primer μετά από το πέρας του πρώτου
κύκλου πολλαπλασιασμού.
Η μη‐συμπληρωματική αλληλουχία που προστέθηκε στο 5’ άκρο καθενός από τους genotyping
primers, ήταν σκόπιμα διαφορετική. Η αντίδραση τελείωσε με τον καθορισμό της καμπύλης τήξης (melt
curve determination) για όλα τα δείγματα, χρησιμοποιώντας το ειδικό software Plexor qPCR. Ο
καθορισμός του κάθε γονοτύπου έγινε με την εξέταση του σήματος φθορισμού στις καμπύλες τήξης για
τις αντιδράσεις με κάθε έναν από τους σεσημασμένουν φθορίζοντες εκκινητές. Στην αντίδραση
προστέθηκαν τα κατάλληλα controls (ομόζυγο αλληλόμορφο 1, ετερόζυγο, ομόζυγο αλληλόμορφο 2,
καθώς επίσης αρνητικοί και θετικοί μάρτυρες).
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Εικόνα 3.6.2. Σχηματική αναπαράσταση πειράματος χρησιμοποιώντας το σύστημα Plexor qPCR.

Για την εξακρίβωση της παρουσίας των πολυμορφισμών στον υποκινητή του ST2 από ‐27307
bp έως ‐27614 bp, πραγματοποιήσαμε μια γονοτυπική μέθοδο που βασίζεται στην allele‐specific PCR,
χρησιμοποιώντας το Plexor qPCR System (Promega, Madison, WI), όπως έχει περιγραφεί
προηγουμένως (Εικόνα 3.6.3.). Multiplex qPCR ανάλυση σε πραγματικό χρόνο έγινε με τον θερμικό
κυκλοποιητή Mx3000P Thermal Cycler (Stratagene, La Jolla, CA), και τα δεδομένα αναλύθηκαν
περαιτέρω χρησιμοποιώντας το λογισμικό Plexor qPCR (Promega).
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Εικόνα 3.6.3. Καμπύλες ενίσχυσης που αναφέρονται στους πολυμορφισμούς που εντοπίστηκαν στην
περιοχή του υποκινητή του γονιδίου ST2: ‐27307 Τ/Α και ‐27614 C/A. Τα δύο προϊόντα της PCR είχαν
μέγεθος 77‐78 bp και 56‐57 bp, αντίστοιχα. Η αύξηση του PCR προϊόντος είναι αντιστρόφως ανάλογη
της μείωσης της εκπομπής του φθορισμού που εκπέμπουν οι χρωστικές FAM και HEX.
Σχεδιάστηκαν αλληλουχίες εκκινητών που ήταν ειδικές για multiplex, με τη βοήθεια τoυ
λογισμικού Plexor Primer Design, με τη χρήση όλων των απαραίτητων παραμέτρων που απαιτούνται
για χρήση με το σύστημα Plexor qPCR. Οι ακολουθίες που σχεδιάστηκαν για τον πολυμορφισμό στην
περιοχή ‐27614 bp, είχαν ως εξής: ‐27614‐C: 5'‐FAM‐iso‐DC‐AGAGAGTCTCTTCCATGCAT‐3', ‐27614‐A: 5'‐
HEX‐iso‐DC‐TAGTGCTGCTCTTCCATGAA‐3', και εκκινητής: 5'‐CAGATTTAACACAGAACTGCCA‐3'. Όσον
αφορά τον πολυμορφισμό στο bp ‐27307 οι αλληλουχίες ήταν οι εξής: ‐27307‐A: 5'‐FAM‐iso‐DC‐
ATCGACTAGTACTTACTAAGCCACA‐3', ‐27307‐T: 5'‐HEX‐iso‐DC‐GACATCAGTACTTACTAAGCCTCA‐3' και
εκκινητής:

5'‐AGTTATCCTTTCCACAAAACAC‐3'.

Πέντε

μικρόλιτρα

του

γονιδιωματικού

DNA

χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση. Το θερμικό προφίλ πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 2 min
επώαση στους 95°C, και ακολουθήθηκε από ένα δεύτερο τμήμα που αποτελείται από ένα πρώτο βήμα
αποδιάταξης σε θερμοκρασία 95°C για 5 sec και επώαση στους 50°C για 35 sec και στη συνέχεια ένα
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τρίτο τμήμα αποδιάταξης στους 95°C για 5 sec ακολουθούμενη από 40 κύκλους, με 35 sec στους 60°C.
Η αντίδραση έκλεισε με ανάλυση της καμπύλης αποδιάταξης (Melt‐Curve Analysis) κατά την οποία η
θερμοκρασία αυξήθηκε από τους 60‐95°C σε ένα γραμμικό ρυθμό 0.2°C/sec. Κάθε δείγμα αναλύθηκε
εις διπλούν.
3.7. Στατιστική ανάλυση
Οι κατανομές των γονοτύπων για κάθε πολυμορφισμό, πρώτα συγκρίθηκαν με τις τιμές που
προβλέπεται από την ισορροπία Hardy‐Weinberg (HWE) μέσω ανάλυση χ2. Υπολογίσθηκαν οι
απλότυποι και μετρήθηκε η linkage of equilibrium.Η συσχέτιση του κάθε ενός από τους υπό μελέτη
πολυμορφισμούς με τις κλινικές παραμέτρους, αρχικά αξιολογήθηκε με το τεστ χ2, με δύο βαθμούς
ελευθερίας.
Η έκταση της συσχέτισης του κάθε γονότυπου με την ασθένεια είχε αρχικά εκτιμηθεί από την
ανάλυση Pearson χ2, ή το Fisher exact test, όταν αυτό ενδεικνυόταν (αναμενόμενες συχνότητες ≤ 5). Η
προσαρμογή για τους συμβατικούς παράγοντες κινδύνου των ασθενών (ηλικία, φύλο, το κάπνισμα, ο
σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία και το οικογενειακό ιστορικό) έγινε με τη
συμπερίληψη αυτών των συμμεταβλητών σε ένα λογιστικό μοντέλο παλινδρόμησης. Για να πάρουμε το
πηλίκο των διαγώνιων γινομένων (odds ratios ‐ ORs) για κάθε γονότυπο, ως ομάδα αναφοράς
θεωρήθηκε o πιο κοινός γονότυπος.
Τόσο οι προσαρμοσμένες όσο και οι μη‐προσαρμοσμένες ORs αναφέρθηκαν στην παρουσία
των σημαντικών αποτελεσμάτων ή όπου υπήρχε οριακή σημασία. Με το παρόν μέγεθος του δείγματος,
η μελέτη είχε μια δύναμη του 90% για την ανίχνευση αύξησης 3 φορές στις συχνότητες αλληλομόρφων,
υποθέτοντας επικράτηση του 10% του σπάνιου αλληλίου στην ομάδα ελέγχου και τύπου I πιθανότητα
σφάλματος της τιμής 0.05.
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Οι αριθμητικές τιμές εκφράζονται ως η μέση τιμή ± σταθερή απόκλιση (SD), και οι διαφορές
μεταξύ των μέσων συγκρίθηκαν με 2‐tailed unpaired Student’s t test. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι τιμές p
<0.05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές. Οι αναλύσεις αυτές έγιναν με το SPSS v15 (SPSS Inc, Chicago,
IL).

3.8. Διαλύματα
3.8.1. Διαλύματα απομόνωσης DNA
EtOH 70% και 100% (Merck).
dH2O κατεργασμένο με DEPC (Invitrogen).
Reagent B: Tris‐base (400mM), NaCl (150mM), EDTA (60mM), SDS (1w/v).
Ρύθμιση pH=8.0 χρησιμοποιώντας HCl 37%. Το SDS προστίθεται μετά την αποστείρωση του
διαλύματος.

3.8.2. Ηλεκτροφορητικά διαλύματα
Διάλυμα ηλεκτροφόρησης DNA σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου (0.5x ΤΒΕ): 0.09 TrisHCl, 0.09M
Βορικό οξύ, 2.5mM EDTA, pH 8.3.
Διάλυμα φόρτωσης DNA: 0.25% κυανούν της βρωμοφαινόλης, 0.25% κυανούν του ξυλενίου και
40% γλυκερόλη.
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3.8.3. Ένζυμα
Gο Taq Flexi DNA πολυμεράση (Promega).
Πρωτεϊνάση Κ (Promega).
3.9. Υλικά και εταιρείες προέλευσης

Υλικό

Εταιρία

Υλικό

Εταιρία

Αγαρόζη

Invitrogen

Μεθανόλη

Fluka

Αιθανόλη

Merck

SDS

BDH

Ανθρακικό νάτριο

Sigma

TEMED

Sigma

Βορικό οξύ

BDH

Tris base

BDH

Bromophenol blue

Sigma

Υδροξείδιο του Νατρίου

Sigma

Βρωμιούχο αιθίδιο

BDH

Υδροχλωρικό οξύ

BDH

Γλυκερόλη

Invitrogen

Φαινόλη

BDH

Διθειοθρεϊτόλη

Sigma

Φορμαλδεύδη

BDH

dNTPS

Promega

Χλωριούχο νάτριο

Sigma

EDTA

BDH

Χλωροφόρμιο

Fluka

Ισοπροπανόλη

BDH
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1. Ανάλυση της αλληλουχίας
Η απευθείας αλληλούχιση αποκάλυψε 13 πολυμορφισμούς που εκτείνονται στο τμήμα μήκους
825 bp του ST2 υποκινητή (Εικόνα 4.1.1.). Ωστόσο, μόνο 2 πολυμορφισμοί (‐27307 Τ/Α και ‐27614 C/A)
είχαν συχνότητες αλληλίων μεγαλύτερες από 5% και θεωρήθηκαν πιθανής κλινικής σημασίας. Λόγω
της εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας τους στο υπό μελέτη δείγμα, οι υπόλοιποι 11 πολυμορφισμοί δεν
συμπεριελήφθησαν στην ανάλυση.
4.2. Ισορροπία Hardy‐Weinberg και γενετική αλληλεπίδραση εντός της άπω περιοχής του ST2
υποκινητή.
Οι γονότυποι και οι συχνότητες των απλοτύπων των SNPs ‐27307 Τ/Α και ‐27614 C/A
παρουσιάζονται στους πίνακες 2 και 3. Οι συχνότητες των αλληλίων στην ομάδα ελέγχου ήταν 0.046
και 0.042, αντίστοιχα. Οι γονοτυπικές συχνότητες και των δύο πολυμορφισμών ήταν σε συμφωνία με
τις προβλεπόμενες από την Ισορροπία Hardy‐Weinberg (HWE) σε όλες τις ομάδες της μελέτης. Η
ανάλυση έδειξε μέτρια linkage disequilibrium μεταξύ των δύο SNPs (r2 = 0.4), ενώ, η ανάλυση
απλοτύπων αποκάλυψε 4 δυνατούς απλότυπους (Πίνακας 4.2.1.). Ο απλότυπος που περιέχει το άγριου
τύπου αλλήλιο (‐27307 Τ/ ‐27614 C ή H1) ήταν ο πιο συχνός τόσο σε ασθενείς όσο και στην ομάδα
ελέγχου για πάνω από το 90% του γονιδιακού αποθέματος της ομάδας ελέγχου.
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Πίνακας 4.2.1. Συχνότητες απλοτύπων στους ασθενείς και την ομάδα ελέγχου.

Συχνότητες απλοτύπων
H1
‐27307T/‐
27614C
Ασθενείς

0.945

Μάρτυρες 0.935

H2

LD Στατιστική

H3

H4

‐27307A/‐
27614C

‐27307A/‐
27614A

D’

r2

0.016

0.016

0.023

0.6

0.4

0.01

0.023

0.032

0.75

0.4

‐27307T/‐
27614A
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Πίνακας 4.2.2. Γονότυπος διανομής σε ασθενείς και ομάδα ελέγχου.

Γονότυπος

Ασθενείς

Μάρτυρες

TT

120 (93)

98 (92)

TA

9 (7)

10 (8)

AA

‐

‐

CC

116 (90)

96 (89)

CA

13 (10)

9 (11)

AA

‐

‐

‐27307

‐27614

‐27307

‐27614

TT

CC

113 (88)

96 (89)

TT

CA

7 (5)

2 (2)

TT

AA

‐

‐

TA

CC

3 (2)

3 (3)

TA

CA

6 (5)

7 (6)

TA

AA

‐

‐

AA

CC

‐

‐

AA

CA

‐

‐

AA

AA

‐

‐

Οι τιμές αναφέρονται σε αριθμό ασθενών (%).
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Εικόνα 4.1.1. Αντιπροσωπευτικά ηλεκτρογραφήματα των πιό κοινά εμφανιζόμενων παραλλαγών που
εντοπίστηκαν στο τμήμα μεγέθους 825 bp της απόμακρης περιοχής του υποκινητή του γονιδίου, έπειτα
από ανάλυση αλληλούχισης DNA. Οι διπλές κορυφές στα ηλεκτροφορεγραφήματα, αντιπροσωπεύουν
την παρουσία πολυμορφισμών.
4.3 Αλληλεπιδράσεις γονοτύπου‐φαινοτύπου
Αξιολογήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις γονοτύπου‐φαινοτύπου για κάθε γονότυπο μόνο, για
συνδυασμό γονοτύπων, αλλά και για κάθε ένα από τους

4 απλότυπους. Δεν παρατηρήθηκαν

στατιστικά σημαντικές διαφορές στις συχνότητες γονότυπου και απλότυπου μεταξύ των ασθενών και
της ομάδας ελέγχου.
Μεταξύ των ασθενών, η σοβαρότητα της CAD εκφραζόμενη ως ο μέσος αριθμός των
νοσούντων αγγείων, ήταν μεγαλύτερη στους φορείς του αλληλίου ‐27307 Α, και στους φορείς ενός εκ
των 2 αλληλομόρφων (‐27614 Α ή ‐27307 Α) από τους μη φορείς (2.56 ± 0.73 έναντι 1.83 ± 0.84,
προσαρμοσμένο p = 0.027, 2.47 ± 0.74 έναντι 1.8 ± 0.83, προσαρμοσμένο p = 0.023, αντίστοιχα),
Πίνακας 4.3.1.
Επιπλέον, οι φορείς ενός εκ των 2 αλληλίων (‐27614 Α ή ‐27307 Α) ήταν σημαντικά συχνότεροι
στην ομάδα ασθενειών πολλαπλών αγγείων (n = 54) σε σχέση με την ομάδας ενός νοσούντος αγγείου
(n = 75). Η τελευταία στατιστική σημασία παρέμεινε αμετάβλητη σε μοντέλο πολλαπλής λογιστικής
παλινδρόμησης, όπου τα δημογραφικά δεδομένα και οι συμβατοί παράγοντες κινδύνου για CAD
χρησιμοποιήθηκαν ως συμμεταβλητές (Πίνακας 4.3.2).
Δεν παρουσιάστηκαν συσχετίσεις μεταξύ των πολυμορφισμών και δημογραφικών είτε κλινικών
χαρακτηριστικών των ασθενών και της ομάδας ελέγχου.
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Πίνακας 4.3.1. Συσχέτιση των πολυμορφισμών ‐27307 και ‐27614 με την αγγειογραφική σοβαρότητα
της στεφανιαίας νόσου.

Μέσος αριθμός Unadjusted 2 tailed
νοσούντων αγγείων
significance
φορείς
μη‐φορείς

1.83±0.84

φορείς

1.81±0.84

‐27614

‐27307 και ‐
27614

μη‐φορείς

2.31±0.75

φορείς

2.47±0.74

μη‐φορείς

1.8±0.83

φορείς

2.33±0.82

μη‐φορείς

t

significance

0.013

2.24

0.027

0.04

1.4

0.17

0.004

2.3

0.023

0.181

‐0.9

0.3

2.56±0.73

‐27307

‐27307 ή
27614

Adjusted Model

1.86±0.85

Οι προσαρμοσμένες τιμές p έχουν διορθωθεί για την ηλικία, το φύλο και τους κύριους παράγοντες
προδιάθεσης της στεφανιαίας νόσου.
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Πίνακας 4.3.2. Συσχέτιση των πολυμορφισμών ‐27307 και ‐27614 με την αγγειογραφική σοβαρότητα
της στεφανιαίας νόσου.

Φορείς σπάνιων
αλληλίων

Ένα αγγείο
(N=75)

Πολλαπλά
αγγεία
(N=54)

Unadjusted
OR

Adjusted OR

Adjusted p
value

‐27307

1 (1.9)

8 (10.6)

6.5 (0.79‐54)

7.4 (0.8‐69)

0.08

‐27614

2 (3.7)

11 (14.7)

4.6 (1‐21)

4.2 (0.8‐23)

0.09

‐27307 ή ‐27614

3 (5.5)

14 (18.7)

6.2 (1.3‐28)

6.6 (1.3‐35)

0.026

‐27307 και ‐27614

1 (1.9)

5 (6.7)

3.9 (0.4‐34)

3.4 (0.35‐33)

0.29

Οι προσαρμοσμένες τιμές p έχουν διορθωθεί για την ηλικία, το φύλο και τους κύριους παράγοντες
προδιάθεσης της στεφανιαίας νόσου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ‐ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Πειστικές αποδείξεις υποστηρίζουν την εμπλοκή του μονοπατιού IL‐33/ST2 σε διάφορους
τομείς της καρδιαγγειακής νόσου [29‐33]. Έχει προταθεί ότι η sST2 είναι μια μηχανικά επαγώμενη
πρωτεϊνη των μυικών καρδιακών κυττάρων, και η σηματοδότηση από τις IL‐33/ST2 περιγράφεται ως
ένα καινούργιο μηχανιστικά ενεργοποιημένο, παρακρινικό σύστημα ινοβλαστών και μυοκαρδιακών
κυττάρων με σημαντικές θεραπευτικές δυνατότητες στον τομέα της απόκκρισης του μυοκαρδίου στο
έμφραγμα. Ο διαλυτός ST2, θεωρείται ότι συμμετέχει στην ανοσολογική απόκκριση που σχετίζεται με
την καρδιαγγειακή βλάβη [30, 31], και έχει ελεγχθεί ως διαγνωστικός ή προγνωστικός δείκτης σε
ασθενείς που παρουσιάζουν οξέα στεφανιαία σύνδρομα, δύσπνοια ή οξεία καρδιακή ανεπάρκεια [29].
Στον τομέα της γενετικής επιδημιολογίας δεν υπάρχει καμία προηγούμενη μελέτη για την
αξιολόγηση των επιπτώσεων της γενετικής πολυμορφίας του ST2 και της καρδιαγγειακής νόσου.
Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ενδιαφέρουσες ενδείξεις σε διαφορετικές φλεγμονώδης νόσους. Οι
Shimizu et al, μελέτησαν τις επιπτώσεις της γενετικής πολυμορφίας του ST2, στην ενεργότητα του
μονοπατιού ST2/IL33 και βρήκαν συσχέτιση ανάμεσα στο ‐26999 Α αλλήλιο στην εγγύς περιοχή του
υποκινητή και την ατοπική δερματίτιδα [18]. Ομοίως, οι Ali et al συσχέτισαν το ‐26999 Α αλλήλιο με το
παιδικό άσθμα [17].
Στην παρούσα μελέτη αξιολογήσαμε την επίδραση πολυμορφίας της άπω περιοχής του
υποκινητή ST2, στην ευαισθησία και την αγγειογραφική σοβαρότητα της στεφανιαίας νόσου.
Μελετήσαμε μια περιοχή 825 bp του άπω υποκινητή, η οποία βάση προηγούμενων μελετών [36]
περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 πολυμορφισμούς, δύο εκ των οποίων αναφέρθηκαν ως αρκετά
λειτουργικοί και κοινοί για να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε αλληλεπιδράσεις φαινότυπου‐γονότυπου,
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στο δεδομένο μέγεθος δειγμάτων. Ωστόσο, στην ανάλυσή μας, εντοπίσαμε ένα εντελώς διαφορετικό
πολυμορφικό πρότυπο σε αυτό το γονιδιακό τόπο, με την ύπαρξη 13 πολυμορφισμών, εκ των οποίων
μόνο 2 είχαν συχνότητες αλληλομόρφο λιγότερο από 0.05 και κανένας κάτω του 0.1. Οι 2 αυτοί
πολυμορφισμοί είναι καινούργιοι. Οι διαφορές αυτές μπορούν είτε να αποδοθούν στις εντελώς
διαφορετικές εθνικές και φυλετικές ομάδες που εξετάστηκαν σε προηγούμενες μελέτες (Ιαπωνία,
Αυστραλία) ή σε πιθανό γονοτυπικό σφάλμα [17, 18].
Παρ'όλα αυτά, η παράγωγη αλληλουχία της μελέτης μας ήταν πανομοιότυπη με εκείνη που
διατίθεται

στις

βάσεις

δεδομένων

Ensembl

(http://www.ensembl.org)

και

Pubmed

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε την άμεση αλληλούχιση σε
περισσότερο από το 50% των συμμετεχόντων της μελέτης μας, μια μέθοδο πιο αξιόπιστη από την
ανάλυση RFLP ή την alle‐specific PCR. Έτσι, φαίνεται ότι η ST2 άπω υποκινητή δεν είναι μόνο ιδιαίτερα
πολυμορφική, αλλά είναι και ένας τόπος με μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων φυλετικών και
εθνικών ομάδων.
Στην ανάλυσή μας, δεν χρησιμοποιήθηκαν λειτουργικές δοκιμασίες, και μόνο εικασίες
μπορούμε για μια λειτουργική συνέπεια των πολυμορφισμών ‐27307 Τ/Α και ‐27614 C/A. Δεδομένου
ότι και οι δύο παραλλαγές συνδέονται με την πιο σοβαρή CAD στους ασθενείς, αυτοί οι πολυμορφισμοί
είναι πιθανό να αυξάνουν την μεταγραφική δραστηριότητα του γονιδίου ST2, προάγοντας την
ενεργοποίηση του NF‐kB και στη συνέχεια την φλεγμονή. Ωστόσο, η έλλειψη των λειτουργικών
δεδομένων είναι ένας σημαντικός περιορισμός της μελέτης και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.
Τέλος, ένας άλλος σημαντικός περιορισμός της μελέτης είναι το μέγεθος του δείγματος μας.
Συμπεριλάβαμε ένα μικρό αριθμό ασθενών και ατόμων ελέγχου, πράγμα που περιόρισε την στατιστική
δύναμη μας και μας εμπόδισε από το να τεκμηριώσουμε τις αρνητικίς συσχετίσεις. Έτσι, μπορούμε να
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αναφέρουμε μόνο τα θετικά αποτελέσματα και μπορεί ακόμη να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός
αλληλεπιδράσεων φαινότυπου‐γονότυπου, που μπορεί να έμειναν απαρατήρητες. Παρ 'όλα αυτά,
έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε ένα μικρό αλλά καλά χαρακτηρισμένο αριθμό δειγμάτων,
προκειμένου να αποφευχθεί η μεροληψία εξαιτίας της ετερογένειας του δείγματος. Εξάλλου,
αποφασίσαμε να αλληλουχίσουμε την περιοχή του ενδιαφέροντός μας, σε περισσότερο από το 50%
του δείγματός μας, αντί να ψάξουμε ήδη γνωστούς πολυμορφισμούς με κοινές τεχνικές όπως η
ανάλυση RFLP ή η allele‐specific PCR.
Εν κατακλείδι, υποθέσαμε ότι η γενετική πολυμορφία στον άπω υποκινητή του ST2, θα
μπορούσε να επηρεάσει την ευαισθησία σε CAD. Για να ελέγξουμε υπόθεση μας εφαρμόσαμε άμεση
αλληλούχιση / allele‐specific real time PCR αυτού του τόπου, σε 129 αγγειογραφικά διαγνωσθέντες με
CAD ασθενείς και 108 ίδιας ηλικίας και φύλου μάρτυρες με αρνητική αγγειογραφία των στεφανιαίων
αρτηριών. Αναφέρουμε δύο νέους πολυμορφισμούς στην εγγύς περιοχή του υποκινητή του ST2
γονιδίου: τους ‐27307 Τ/Α και ‐27614 C/A. Οι φορείς είτε του ενός είτε του άλλου πολυμορφισμού ή
του αλληλομόρφου ‐27307 Α, είχαν αγγειογραφικά πιο σοβαρή CAD σε σύγκριση με τους μη φορείς.
Ωστόσο, η λειτουργική συνέπεια αυτών των πολυμορφισμών μένει να καθοριστεί.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στις ανεπτυγμένες
χώρες. Η ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια αποτελεί βασική επιπλοκή της αθηρωματικής νόσου των
στεφανιαίων αγγείων.
Στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που οδηγούν τόσο στην αθηρωμάτωση των
στεφανιαίων αγγείων όσο και στην συνέπεια αυτής δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, εμπλέκονται
φλεγμονώδεις

διαδικασίες

και

φλεγμονώδη

μόρια:

κυττοκίνες

και

χημοκίνες.

Βασικές

παθοφυσιολογικές διαδικασίες που συνοδεύουν την ισχαιμική νόσο, όπως η υπερτροφία των
μυοκαρδιακών κυττάρων και η ίνωση του τοιχώματος των καρδιακών κοιλοτήτων φαίνεται να
προάγονται από τη δράση κυττοκινών.
Η ιντερλευκίνη (IL)‐33 είναι μία κυττοκίνη υψηλής συγγένειας σε δομή και αλληλουχία με τις IL‐
1 και IL‐18. Έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία των «διπλού ρόλου κυτοκινών» (double agents) λόγω τόσο
της ενδοκυττάριας όσο και της εξωκυττάριας παρουσίας και λειτουργικότητας της. Η IL‐33 παράγεται
από ινοβλάστες και προάγει την έκφραση κυττοκινών από τα Th2 κύτταρα. Επίσης λειτουργεί και σαν
ενδοκυττάριος μεταγραφικός παράγοντας σε ενδοθηλιακά κύτταρα.
Ο υποδοχέας της IL‐33, ST2, ανήκει στην οικογένεια των IL‐1 υποδοχέων . Απαντάται σε δύο
ισομορφές: την διαμεμβρανική (ST2L) και την διαλυτή (sST2). Η διαλυτή μορφή του ST2 υποδοχέα
θεωρείται ότι παράγεται από τα μυοκαρδιακά κύτταρα υπό την επίδραση μηχανικής φόρτισης και τα
επίπεδα του στον ορό αποτελούν προγνωστικό δείκτη για ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και
καρδιακή ανεπάρκεια.
Στόχος του παρόντος είναι η διερεύνηση του ρόλου του βιοχημικού μονοπατιού IL‐33/ST2 στην
εγκατάσταση και πρόοδο της στεφανιαίας νόσου/ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας. Εφαρμόζοντας ένα
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μοντέλο πληθυσμιακής γενετικής θα μελετήσουμε την ύπαρξη πολυμορφισμών στην άπω περιοχή του
γονιδίου του υποδοχέα ST2.
Η γενετική πολυμορφία της περιοχής του απόμακρου υποκινητή του γονιδίου ST2, επηρεάζει
τη μεταγραφική ενεργότητα και ευαισθησία στην ατοπική δερματίτιδα και το άσθμα. Βασιζόμενοι στο
φλεγμονώδες υπόβαθρο της αθηροσκλήρωσης, υποθέσαμε ότι η ύπαρξη γενετικών πολυμορφισμών
στον απόμακρο υποκινητή του γονιδίου ST2, θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την ευαισθησία στην
εμφάνιση στεφανιαίας νόσου (CAD). Για να ελέγξουμε την υπόθεσή μας εφαρμόσαμε άμεση
αλληλούχιση μιας περιοχής μεγέθους 825 bp στον άπω εκκινητή –με προηγουμένως αναφερόμενη
παρουσία πολυμορφισμών‐ σε 63 αγγειογραφικά διεγνωσμένους ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ΣΝ)
και 63 μάρτυρες, αντίστοιχης ηλικίας και φύλου, οι οποίοι είχαν αρνητική στεφανιαία αγγειογραφία.
Εντοπίσαμε 13 πολυμορφισμούς σε αυτή την περιοχή, δυο από τους οποίους (‐27307 Τ/Α και ‐27614
C/A) είχαν συχνότητα αλληλίων μεγαλύτερη από 0.05. Κάναμε επιπλέον γονοτυπική ανάλυση σε 111
ασθενείς εφαρμόζοντας allele‐specific real‐time PCR για τους πολυμορφισμούς ‐27307 Τ/Α και ‐
27614C/A, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των δειγμάτων, στους 129 ασθενείς με ΣΝ και 108 ‐αντίστοιχης
ηλικίας και φύλου‐ μάρτυρες. Δεν αναγνωρίσαμε καμία αλληλεπίδραση μεταξύ φαινότυπου‐
γονότυπου ανάμεσα στους ασθενείς και τους μάρτυρες. Ωστόσο, ανάμεσα στους ασθενείς, η
σοβαρότητα της ΣΝ εκφρασμένης ως ο μέσος αριθμός νοσούντων αγγείων, ήταν μεγαλύτερη στους
φορείς του αλληλίου ‐27307 Α και στους φορείς ενός εκ των δυο αλληλίων ‐27614 Α ή ‐27307 Α, από
ότι στους μη‐φορείς (2.56±0.73 έναντι 1.83±0.84, P=0.027; 2.47±0.74 έναντι 1.8±0.83, P=0.023).
Επιπλέον, οι φορείς οποιουδήπτε εκ των δύο αλληλίων (‐27614 Α ή ‐27307 Α) ήταν σημαντικά
περισσότεροι στην ομάδα με πολλά νοσούντα αγγεία (multi‐vessel disease group) (n=54), από ότι στην
ομάδα με ένα μόνο νοσούν αγγείο (single‐vessel disease group) (n=75). Εν κατακλείδι, εντοπίσαμε δύο
νέους πολυμορφισμούς στην άπω περιοχή του εκκινητή του γονιδίου ST2, οι οποίοι είναι πιθανό να
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επηρεάζουν την βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου. Η λειτουργική επίδραση αυτών των
πολυμορφισμών χρήζει περαιτέρω μελέτης.
Αναλυτικότερα:
Οι κυτοκίνες IL‐1 μοιράζονται μια κοινή ομοιάζουσα με τριφύλλι δομή και σχηματίζουν ένα
περίπλοκο δίκτυο αρκετών ανταγωνιστών και υποδοχέων δολωμάτων (decoy receptors), ρυθμίζοντας
τις υψηλά προ‐φλεγμoνώδεις ιδιότητές τους. Η IL‐33 είναι το πιο πρόσφατα ανακαλυφθέν μόριο της
οικογένειας των κυτοκινών IL‐1. Έχει αναγνωρισθεί ως ειδικός προσδέτης του υποδοχέα ST2L. Το
γονίδιο ST2 είναι μέλος της οικογένειας των υποδοχέων IL‐1, και παράγει μια εκκρινόμενη και μια
διαμεμβρανική μορφή, τη διαλυτή ST2 (sST2) και την ST2L, αντίστοιχα. Η ενεργοποίηση της ST2L από
την IL‐33 διεγείρει ενδοκυτταρικά σηματοδοτικά μονοπάτια, οδηγώντας στην ενεργοποίηση του NF‐κΒ
και επακολούθως στην επαγωγή μιας απόκρισης από τις Τ βοηθητικές κυτοκίνες. Η διαλυτή ST2 μορφή,
προσδένεται άμεσα στην IL‐33 και καταστέλλει την ενεργοποίηση του NF‐κΒ. Συνεπώς, πιστεύεται πως
είναι φυσικός αναστολέας της σηματοδότησης της IL‐33.
Πρόσφατα, η άμεση αλληλούχιση ολόκληρου του τόπου ST2 αποκάλυψε ότι πολυμορφισμοί
στην περιοχή του άπω εκκινητή του γονιδίου ST2, επηρεάζουν την μεταγραφική του ενεργότητα. Ένας
κοινός πολυμορφισμός σε αυτή την περιοχή έχει συσχετιστεί με ευαισθησία στην ατοπική δερματίτιδα
και το άσθμα. Βασιζόμενοι στο φλεγμονώδες υπόβαθρο της αθηροσκλήρωσης υποθέσαμε ότι
πολυμορφισμοί στον άπω εκκινητή του γονιδίου ST2, θα μπορούσαν επίσης να επηρεάζουν την
ευαισθησία στην στεφανιαία νόσο (CAD). Για να ελέγξουμε την υπόθεσή μας, εφαρμόσαμε άμεση
αλληλούχιση αυτού του τόπου σε αγγειογραφικά διαγνωσμένους ασθενείς με CAD, και αντίστοιχου
φύλου και ηλικίας μάρτυρες, οι οποίοι είχαν αρνητική στεφανιαία αγγειογραφία. Μελετήσαμε
περαιτέρω τις αλληλεπιδράσεις φαινοτύπου‐γονοτύπου των γενετικών πολυμορφισμών με κλινική
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σημασία (συχνότητα > 0.05) σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και μαρτύρων εφαρμόζοντας allele‐
specific real‐time PCR.
Μέθοδοι και Υλικά
Ασθενείς και μάρτυρες
Επιλέχθηκαν 129 ασθενείς και 108 μάρτυρες παρόμοιας ηλικίας και φύλλου, από μια τράπεζα
DNA που περιλάμβανε 412 ασθενείς καρδιαγγειακής νόσου (CAD) και 270 αγγειογραφικά εκτιμημένους
μάρτυρες που δεν έπασχαν από καρδιαγγειακή νόσο. Τα δείγματα συλλέχθηκαν μέσα σε ένα διάστημα
2 ετών από την Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Κρήτης. Οι μάρτυρες
επιλέχθηκαν με κριτήριο να έχουν τουλάχιστον 1 κύριο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση
καρδιαγγειακής νόσου (υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, κάπνισμα, δυσλιπιδαιμία και οικογενειακό
ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου).
Η καρδιαγγειακή νόσος ταξινομήθηκε ως ασθένεια 1, 2 ή 3 αγγείων με βάση τον αριθμό των
μεγάλων επικαρδιακών αγγείων με ≥ 70% στένωση αυλού. Οι ασθενείς ήταν επίσης χωρισμένοι σε δύο
ομάδες. Μία ομάδα με νόσο ενός αγγείου και μια ομάδα νόσου πολλών αγγείων, εάν έπασχαν ένα ή
περισσότερα του ενός αγγεία, αντίστοιχα.
•

Εξαγωγή DNA
Tα δείγματα DNA απομονώθηκαν με εξαγωγή DNA από ολικό αίμα.

•

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
Με την εφαρμογή της PCR απομονώθηκε η γενωμική περιοχή του ST2 γονιδίου που

αναζητούσαμε, σε μεγάλες ποσότητες.

Η επιτυχία της PCR αντίδρασης βασίστηκε στην επιτυχή επιλογή των εξής στοιχείων:
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•

Επιλογή κατάλληλων εκκινητών

•

Επιλογή θερμοκρασίας υβιδοποίησης εκκινητών (annealing temperature)

•

Επιλογή συγκέντρωσης δεοξυριβονουκλεοτιδίων(dNTPs) και ιόντων Mg2+

•

Αριθμός κύκλων

•

Παρουσία ενισχυτών και αναστολέων

•

Ηλεκτροφόρηση του DNA και των προϊόντων PCR σε πήκτωμα αγαρόζης
Η ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης, μας επιτρέπει την οπτική παρατήρηση του προϊόντος

της PCR, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η επιτυχής εκτέλεση της και η παραλαβή του αναμενόμενου
προϊόντος.
•

Τα προϊόντα PCR επεξεργάστηκαν με το kit καθαρισμού Qiaquick PCR (Qiagen Inc, Crawley,
Ηνωμένο Βασίλειο), με σκοπό την παραλαβή καθαρού PCR προϊόντος.

•

Έγινε άμεση αλληλούχιση DNA για να διαβαστεί βάση – προς ‐ βάση η DNA ακολουθία του
προϊόντος της αντίδρασης PCR, έτσι ώστε να ανιχνευτούν οι πολυμορφισμοί που ψάχναμε.

•

Ο γονοτυπικός έλεγχος για κάθε έναν από τους υπό μελέτη πολυμορφισμούς εκτελέστηκε
αρχικά με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Για την ανίχνευση των
πολυμορφισμών

εφαρμόστηκε

αλυσιδωτή

αντίδραση

πολυμεράσης

συγκεκριμένου

αλληλομόρφου (allele‐specific PCR) και αλληλούχιση DNA.
•

Έγινε μελέτη γονοτύπων χρησιμοποιώντας την μέθοδο Plexor qPCR. Η γονοτύπιση με τη
μέθοδο Plexor qPCR χρησιμοποιήθηκε σαν επιβεβαιωτική μέθοδος της αλληλούχισης του PCR
προϊόντος. Έτσι έγινε περαιτέρω επιβεβαίωση της παρουσίας των πολυμορφισμών που
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, χρησιμοποιώντας την μέθοδο Plexor
qPCR.
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Η απευθείας αλληλούχιση αποκάλυψε 13 πολυμορφισμούς που εκτείνονται στο τμήμα μήκους
825 bp του ST2 υποκινητή. Ωστόσο, μόνο 2 πολυμορφισμοί (‐27307 Τ/Α και ‐27614 C/A) είχαν
συχνότητες αλληλίων μεγαλύτερες από 0.05 και θεωρήθηκαν πιθανής κλινικής σημασίας.
Στην παρούσα μελέτη αξιολογήσαμε την επίδραση πολυμορφίας της άπω περιοχής του εκκινητή
του ST2, στην ευαισθησία και την αγγειογραφική σοβαρότητα της στεφανιαίας νόσου. Μελετήσαμε μια
περιοχή 825 bp του άπω υποκινητή, η οποία βάση προηγούμενων μελετών περιλαμβάνει τουλάχιστον
6 πολυμορφισμούς, δύο εκ των οποίων αναφέρθηκαν ως λειτουργικοί και κοινοί για να μπορέσουμε να
ανιχνεύσουμε αλληλεπιδράσεις φαινότυπου‐γονότυπου, στο δεδομένο μέγεθος δειγμάτων.
Ωστόσο, στην ανάλυσή μας, εντοπίσαμε ένα εντελώς διαφορετικό πολυμορφικό πρότυπο σε
αυτό το γονιδιακό τόπο, με την ύπαρξη 13 πολυμορφισμών, εκ των οποίων μόνο 2 είχαν συχνότητες
αλληλομόρφου μεγαλύτερες από 0.05 και κανένας πάνω του 0.1. Οι 2 αυτοί πολυμορφισμοί είναι
καινούργιοι.
Στην ανάλυσή μας, δεν χρησιμοποιήθηκαν λειτουργικές δοκιμασίες, και μόνο εικασίες μπορούμε
να κάνουμε για την λειτουργική συνέπεια των πολυμορφισμών ‐27307 Τ/Α και ‐27614 C/A. Δεδομένου
ότι και οι δύο παραλλαγές συνδέονται με την σοβαρότητα της ΣΝ στους ασθενείς, αυτοί οι
πολυμορφισμοί είναι πιθανό να αυξάνουν την μεταγραφική δραστηριότητα του γονιδίου ST2,
προάγοντας την ενεργοποίηση του NF‐kB. Ωστόσο, η έλλειψη των λειτουργικών δεδομένων είναι ένας
σημαντικός περιορισμός της μελέτης και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.
Εν κατακλείδι, υποθέσαμε ότι η γενετική πολυμορφία στον άπω εκκινητή του ST2, θα μπορούσε
να επηρεάσει την ευαισθησία σε CAD. Οι φορείς είτε του ενός είτε του άλλου πολυμορφισμού ή του
αλληλομόρφου ‐27307 Α, είχαν αγγειογραφικά βαρύτερη ΣΝ σε σύγκριση με τους μη φορείς. Ωστόσο, η
λειτουργική συνέπεια αυτών των πολυμορφισμών μένει να καθοριστεί.
72

