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Κέληξν Πεηξακαηηθήο Υεηξνπξγηθήο, Ίδξπκα Ιαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ Αθαδεκίαο Αζελψλ, 

2
Γ' Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Αηηηθφ Ννζνθνκείν, Ιαηξηθή ρνιή Παλ/κίνπ Αζελψλ, 

3
Δξγαζηήξην Βηνξεπζηνκεραληθήο θαη Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο, ρνιή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Δζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. 

ΚΟΠΟ: Οη κεηαιινπξσηεάζεο (MMPs) θαη νη ελδνγελείο αλαζηνιείο ηνπο (TIMPs) αλαιακβάλνπλ θεληξηθφ 

ξφιν ζηελ απνδφκεζε ηεο εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο νπζίαο, ζηελ αλάπηπμε ηλνκπτθήο ππεξπιαζίαο θαη ζηελ 

επαθφινπζε απφθξαμε ηεο αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο (ΑΦΔ). Αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο ήηαλ ν 

ρσξνρξνληθφο πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ΜΜΡ2, ΜΜΡ9, ΣΙΜΡ1 θαη ΣΙΜΡ2 ζην θιεβηθφ ζηέιερνο ηεο 

ΑΦΔ. 

ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟ: ε 24 πγηείο ρνίξνπο Landrace δεκηνπξγήζεθε ΑΦΔ κεηαμχ ηεο θνηλήο θαξσηίδαο 

θαη έζσ ζθαγίηηδαο κε ρξήζε κνζρεχκαηνο e-PTFE. Μεηά απφ 2, 4 θαη 12 εβδνκάδεο, επζαλαηψζεθαλ ηα 

δσηθά πξφηππα θαη εμαηξέζεθαλ ηκήκαηα ηεο αλαζηνκσκέλεο (Α, εγγχο, θέληξν θαη άπσ ηεο ΑΦΔ) θαη 

ηζνυςνχο εηεξφπιεπξεο ζθαγίηηδαο (Δ). Πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ MMP2, MMP9, 

TIMP1 θαη TIMP2 σο πξνο ην γνλίδην αλαθνξάο GAPDH κέζσ Real-time PCR κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ΓΓCT. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Βξέζεθε απμεκέλε έθθξαζε φισλ ησλ γνληδίσλ ζηελ Α έλαληη ηεο Δ (Δηθφλα). 

Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ mRNA ησλ ΜΜΡ2 θαη ΜΜΡ9 κε παξάιιειε κείσζε ησλ 

ΣΙΜΡ1 θαη ΣΙΜP2 ζην θέληξν έλαληη ησλ άιισλ ηνπνγξαθηθψλ ζέζεσλ, πνπ δηεπξχλζεθε κε ην ρξφλν. 
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‡ = p<0,05: ρξνληθέο θαη • = p<0,05: ρσξηθέο κεηαβνιέο (Γνθηκαζία Tukey κεηά απφ ANOVA).  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Η δεκηνπξγία ΑΦΔ επάγεη εθηελή απνδφκεζε ηεο εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο νπζίαο, θπξίσο 

ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο αλαζηφκσζεο, πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ. Σα επξήκαηά καο, πνπ αθνξνχλ ζηηο 

ρσξνρξνληθέο κεηαβνιέο ζηελ έθθξαζε ησλ κεηαιινπξσηεαζψλ θαη ησλ ελδνγελψλ αλαζηνιέσλ ηνπο, 

επηηξέπνπλ ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ παζνθπζηνινγηθψλ κεραληζκψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε 

ηλνκπτθήο ππεξπιαζίαο ζην θιεβηθφ ζηέιερνο ηεο ΑΦΔ, κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηε βαηφηεηα ηνπ ΑΦ 

κνζρεχκαηνο. 
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Το έπγο ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος μέηπος 8.3 ηος Ε.Π. Ανηαγωνιζηικόηηηα, Γ’ Κοινοηικό πλαίζιο 

ζηήπιξηρ και ζςγσπημαηοδοηείηαι καηά: 80% ηηρ Δημόζιαρ δαπάνηρ από ηην Εςπωπαϊκή Ένωζη – 

Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 20% ηηρ Δημόζιαρ Δαπάνηρ από ηο Ελληνικό Δημόζιο –

Υποςπγείο Ανάπηςξηρ – Γενική Γπαμμαηεία Έπεςναρ και Τεσνολογίαρ 


