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ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

 

Α) Ζιενμιδκία αζηήζεςξ οπμρδθίμο: 8/6/2005 

 

Β) Ζιενμιδκία μνζζιμφ 3ιεθμφξ οιαμοθεοηζηήξ Δπζηνμπήξ: 11/7/2005 
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Γ) Ζιενμιδκία μνζζιμφ ημο εέιαημξ: 15/7/2005 

 

Δ) Πνυεδνμξ Ηαηνζηήξ πμθή ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ 

Υνζζηυδμοθμξ ηεθακάδδξ, Καεδβδηήξ 

 

Σ) Μέθδ 7ιεθμοξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ: 

1) Μζπαήθ Μοηςκζάηδξ, Ακαπθδνςηήξ Καεδβδηήξ 
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ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΔΠΧΝΤΜΟ:  ΓΗΑΓΚΗΝΖ 

ΟΝΟΜΑ:  ΑΘΖΝΑ 

ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΔΧ: 01/11/1980 

ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ:  EΛΛΖΝΗΚΖ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ:  ΑΓΑΜΖ, 

ΜΔΛΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ: ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 26, Σ.Κ. 14561 

ΚΖΦΗΗΑ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ:   (0030) 2108086261 

ΚΗΝΖΣΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ:  (0030) 6976744600  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:  atgiag@hotmail.com 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ: - ΥΖΜΗΚΟ 

- ΚΑΣΟΥΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ – 

ΜΟΡΗΑΚΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΖ 

 

ΠΟΤΓΔ 

2005-κέρξη ζήκεξα  Τπμρήθζα δζδάηηςν Ηαηνζηήξ πμθήξ ημο Δεκζημφ ηαζ Καπμδζζηνζαημφ 

Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ηαζ ημο Ηδνφιαημξ Ηαηνμαζμθμβζηχκ Δνεοκχκ 

Αηαδδιίαξ Αεδκχκ. 

2004-2007 Μεηαπηοπζαηυ δίπθςια εζδίηεοζδξ ζηδκ «Κθζκζηή Βζμπδιεία – 

Μμνζαηή Γζαβκςζηζηή» ζημ Σιήια Βζμθμβίαξ ηδξ πμθήξ Θεηζηχκ 

Δπζζηδιχκ ημο Δεκζημφ ηαζ Καπμδζζηνζαημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, 

ζε ζοκενβαζία ιε ημ Σιήια Υδιείαξ ηαζ ημ Σιήια Νμζδθεοηζηήξ ημο 

Δεκζημφ ηαζ Καπμδζζηνζαημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ (ααειυξ: Λίακ 

Καθχξ, 7,7). Θέια ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ «Μεθέηδ ημο νυθμο ημο 

αολδηζημφ πανάβμκηα ηςκ κεφνςκ (NGF) ζηδκ αίζεδζδ ημο πυκμο» 

(ααειυξ: Άνζζηα, 9,0). 

mailto:atgiag@biol.uoa.gr


iii 

 

1999-2004  Πηοπίμ Υδιείαξ ζημ Σιήια Υδιείαξ ημο Δεκζημφ ηαζ Καπμδζζηνζαημφ 

Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ (ααειυξ Λίακ Καθχξ, 6,36). Σνυπμξ 

εζζαβςβήξ: Πακεθθήκζεξ εζζαβςβζηέξ ελεηάζεζξ (έημξ 1999). 

1998  Απμθμίηδζδ απυ ημ 2
μ
 Λφηεζμ Κδθζζζάξ. (ααειυξ Άνζζηα, 18,6) 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΝΧΔΗ  

o Απνκόλωζε DNA, RNA, πξωηεϊλώλ θαη αληίζηξνθε κεηαγξαθή (Reverse 

Transcription) 

o PCR (Polymerase Chain Reaction Reaction – Αθοζζδςηή Ακηίδναζδ Πμθοιενάζδξ), 

RT-PCR, real-time PCR, multiplex PCR, nested PCR 

o ELISA (Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assay – Δκγοιμζφκδεηδ 

Ακμζμπνμζνμθδηζηή Σεπκζηή) 

o Αλνζνζηύπωζε Western 

o Βηνρεκηθόο Ακαθοηήξ   

o IHC (Immunochemistry –  Ακμζμïζημπδιεία) 

o Απνηύπωζε θαηά Western (Western Blot Analysis) 

o GC-MS (Gas Chromatography with Μass Spectrometry – Αένζα Υνςιαημβναθία ιε 

Ακζπκεοηή Μάγαξ) 

o HPLC-UV (High Performance Liquid Chromatography with Ultra Violet Detector – 

Τβνή Υνςιαημβναθία Τρδθήξ Απυδμζδξ ιε Ακζπκεοηή Τπενζχδδξ Αηηζκμαμθίαξ) 

o Φαζκαηνθωηόκεηξν κνξηαθήο απνξξόθεζεο ηύπνπ UNICAM model Helios β 

o TLC (Thin Layer Chromatography – Υνςιαημβναθία Λεπηήξ ημζαάδαξ)   

o πλεζηηαθό Μηθξνζθόπην άξωζεο κε Λέηδεξ (Confocal Microscopy)   

o Μηθξνηόκνο (Microtome) 

o Κξπνζηάηεο (Cryostat)  

 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Γεθέκβξηνο 2005 – 

Γεθέκβξηνο 2008 

Δνβαζηδνζαηή απαζπυθδζδ ηαηά ημ δζάζηδια 28/12/2005 έςξ 

27/12/2008 ζηα πθαίζζα ημο ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ ιε Κ.Α. 

70/3/9049 ηαζ ηίηθμ: «οιαμθή ηςκ αζιμδοκαιζηχκ παναβυκηςκ ζηδκ 

πνυηθδζδ ζζημιμνθμιεηνζηχκ αθθμζχζεςκ ημο ημζπχιαημξ ηςκ 

ανηδνζμθθεαζηχκ ακαζημιχζεςκ». Πνυβναιια Δκίζποζδξ ημο 

Δνεοκδηζημφ Γοκαιζημφ (ΠΔΝΔΓ)-2003, Υνδιαημδυηδζδ ημο 
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Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ημο Γ’ Κμζκμηζημφ Πθαζζίμο ηήνζλδξ). 

Ηαλνπάξηνο 2004 – 

επηέκβξηνο 2004 

Έθεβπμξ doping ηδξ Ο.Δ.Ο.Α. «ΑΘΖΝΑ 2004» ζημ ενβαζηήνζμ εθέβπμο 

doping ημο Ο.Α.Κ.Α. οιιεημπή ζηδκ μιάδα πμο πναβιαημπμίδζε ηδκ 

ενβαζηδνζαηή ακάθοζδ ηςκ δεζβιάηςκ μφνςκ βζα ηδκ πνήζδ 

ακααμθζηχκ, ιέζς ακαθοηζηήξ πμνείαξ ηαζ πνήζδξ GC-MS ηαζ HPLC 

ζημ Δνβαζηήνζμ Δθέβπμο Doping ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ πμζυηδηαξ 

ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17025 ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ Οθοιπζαηχκ ηαζ 

Παναμθοιπζαηχκ αβχκςκ ημο 2004. Οζ ιέεμδμζ έβζκακ ζφιθςκα ιε ηζξ 

μδδβίεξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ O.M.A.C (Olympic Movement 

Antidoping Code) ηαζ ήηακ δζαπζζηεοιέκεξ ζε δζεεκέξ επίπεδμ. 

Ννέκβξηνο 2003 – 

Ηαλνπάξηνο 2004 

Πναηηζηή άζηδζδ ζημ Γεκζηυ Υδιείμ ημο Κνάημοξ. Δλάζηδζδ ζημ Β’ 

Σιήια ηδξ Γ’ Υδιζηήξ Τπδνεζίαξ Αεδκχκ ζημ ζφζηδια πμζυηδηαξ ημο 

ενβαζηδνίμο εθέβπμο πνυζεεηςκ ζηα ηνυθζια (ISO 17025) ηαζ ζηζξ 

ακηίζημζπεξ ιεευδμοξ ακάθοζδξ (GC-MS, HPLC). 

Μάξηηνο 2003– 

Ννέκβξηνο 2003  

Πηοπζαηή ενβαζία. Δηπμκήεδηε ζημκ Σμιέα ηδξ Ονβακζηήξ Υδιείαξ 

ημο Σιήιαημξ Υδιείαξ ημο Δεκζημφ ηαζ Καπμδζζηνζαημφ 

Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, ιε εέια: «Αλζμθυβδζδ ημο Αοηυιαημο 

Αζιαημθμβζημφ Ακαθοηήνα SE 9500 ηδξ Sysmex βζα ηδ ιέηνδζδ 

Αζιαημηνίηδ ηαζ Γζηηομενοενμηοηηάνςκ ηαζ ημκ Πνμζδζμνζζιυ 

Αζιμζθαζνίκδξ ιε ημπυ ημκ Έιιεζμ Πνμζδζμνζζιυ ηδξ Υμνήβδζδξ 

Δνοενμπμζδηίκδξ ζημοξ Αεθδηέξ» (ααειυξ: Άνζζηα, 10). 

Μάξηηνο 2003 – 

Ννέκβξηνο 2003 

Πναηηζηή άζηδζδ ζημ Αζιαημθμβζηυ Δνβαζηήνζμ ημο Πενζθενεζαημφ 

Γεκζημφ Νμζμημιείμο Αεδκχκ «Ο Δοαββεθζζιυξ» ζηα πθαίζζα ηδξ 

εηπυκδζδξ ηδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ. 

 

ΜΔΛΟ 

Μέθμξ Έκςζδξ Δθθήκςκ Υδιζηχκ απυ ημ 2004. 

Μέθμξ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Βζμπδιείαξ ηαζ Μμνζαηήξ Βζμθμβίαξ απυ ημ 2008. 

 

ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 

Καθή βκχζδ Αββθζηχκ επζπέδμο First Certificate in English. 

Καθή βκχζδ Γαθθζηχκ επζπέδμο Certificat. 

Καθή βκχζδ Ηηαθζηχκ επζπέδμο Celi 3. 
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ΓΝΧΔΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

Κάημπμξ πηοπίμο ECDL ζηζξ εκυηδηεξ Word, Excel, ηαζ Internet Explorer. 

Βεααίςζδ ζπμοδχκ απυ ηα Δηπαζδεοηζηά Κέκηνα Πθδνμθμνζηήξ «Info Quality» βζα ηδκ 

απυηηδζδ βκχζεςκ μθμηθδνςιέκμο πεζνζζιμφ ηςκ Word XP, Excel XP, Windows XP, ηαζ 

Internet Explorer 6.0. 

Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: 

- Microsoft Windows 2000-XP 

- Microsoft Office 2003 (Word, Excel, Power Point) 

- Internet 

ηαηηζηηθά πξνγξάκκαηα:  

SPSS 10.0, Origin 8.0, Statistica Axa 7.1. 

Πξνγξάκκαηα επεμεξγαζία εηθόλαο θαη γξαθηθώλ παξαζηάζεωλ: 

Image Pro Plus 6.0, Sigma Scan 4.5, Image J ηαζ Graph Prism 5.0. 

Xεκηθά πξνγξάκκαηα:                                                                    

ChemOffice (ChemDraw, Chem 3D), ChemWindow, PrologD, Pallas 3.3.2.4 (CompuDrug, 

Chemistry ltd.), ClogP for Windows v.4.0 (Biobyte Corp.), ACD Labs Chem Sketch, 

ADME Boxes 3.0 (PharmaAlgorithm), GBC HPLC-UV Vis-Fluorescence Winchrom. 

 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ 

1. Tsourouflis G, Theocharis E, Sampani A, Giagini A, Kostakis A, Kouraklis G. 

Prognostic and predictive value of thymidylate synthase expression in colon cancer. 

Dig Dis Sci. 2008 May;53(5):1289-96. 

2. Iliopoulos DC, Kritharis E.P, Giagini A.T, Papadodima SA, Sokolis DP. Ascending 

thoracic aortic aneurysms are associated with compositional remodeling and vessel 

stiffening but not weakening in age-matched subjects. J Thorac Cardiovasc Surg. 

2009 Jan;137(1):101-9. 

3. Giaginis C, Giagini A, Theocharis S. Receptor-binding cancer antigen expressed on 

SiSo cells (RCAS1): a novel biomarker in the diagnosis and prognosis of human 

neoplasia. Histol Histopathol. 2009 Jun;24(6):761-76. 

4. Giaginis C, Giagini A, Theocharis T.
 
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-β 

(PPAR-β) ligands as potential therapeutic agents to treat arthritis. Pharmacol Res. 

2009 Sep;60(3):160-9 
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5. Kritharis EP, Giagini AT, Kakisis JD, Stergiopulos N, Karayannacos PE, Tsangaris 

S, Sokolis DP. Flow-induced adaptation of carotid artery biomechanical properties, 

structure, and zero-stress state in the arteriovenous shunt. Submitted. 

6. Kritharis EP, Kakisis JD, Giagini AT, Manos T, Stergiopulos N, Tsangaris S, 

Sokolis DP. Biomechanical, morphological, and zero-stress state characterizal of 

hugural vein remodeling in arteriovenous fistulas for hemodialysis. Submitted. 

7. Manos TA, Sokolis DP, Giagini AT, Davos CH, Kakisis JD, Kritharis EP, 

Stergiopulos N, Karayannacos PE, Tsangaris S. Local Hemodynamics and Intimal 

Hyperplasia at the Venous Side of Porcine Carotid Artery – Jugular Vein Shunt. 

Submitted. 
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1. Tsourouflis G, Theocharis S, Sampani A, Giagini A, Kouraklis G. Prognostic and 
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th

 European 

Congress of Pathology, Istanbul, Turkey, September 8-13, 2007. 

2. Sokolis DP, Kritharis EP, Giagini AT, Lampropoulos KM, Iliopoulos DC. The 

influence of aneurysm on the mechanical properties of ascending aorta. 23
rd 

World 

Congress of the International Union of Angiology, Athens, Greece, June 21-25,2008. 
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Mechanical properties of ascending aortIc aneurysms: classification by aortic 

diameter. 23
rd

 World Congress of the International Union of Angiology, Athens, 

Greece, June 21-25,2008. 

4. Manos TA, Sokolis DP, Giagini AT, Dimitriou CA, Davos CH, Peroulis MG, 

Karayannacos PE, Tsangaris S. Prediction of the blood flow field in the carotid-

jugular anastomosis using flow and pressure measurements and computational fluid 

mechanics. 3
rd 

International Conference From Scientific Computational Engineering, 

Athens, Greece, July 9-12,2008. 

5. Kadoglou NPE, Kostomitsopoulos N, Kapelouzou A, Katsiboulas M, Moustardas P, 

Giagini A, Dede E, Boudoulas H, Karayannacos PE, Liapis CD. The effects of 

exercise training on atherosclerotic plaque stability in apoE-deficient mice. European 

Society Cardiology 30 August-3 September,2008. 

6. Kadoglou NPE, Kostomitsopoulos N, Kapelouzou A, Katsiboulas M, Moustardas P, 

A.Giagini, Dede E, Boudoulas H, Liapis CD, Karayannacos PE. The anti-
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inflammatory effects of exercise training on atherosclerotic plaque in apoE-knockout 

mice. European Lipoprotein Club, 31
th 

Annual Meeting, September 8-11,2008. 

7. Sokolis DP, Kritharis EP, Lampropoulos KM, Giagini AT, Papadodima SA, 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ δδιζμονβία ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ είκαζ ιζα απυ ηζξ ζοπκυηενα 

εηηεθμφιεκεξ αββεζμπεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ ζημοξ αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ ηεθζημφ 

ζηαδίμο.
 
Ζ ζδακζηή ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ ηδ ζοκέπεζα ηδξ 

γςήξ ζημοξ κεθνμπαεείξ, πανειααίκμκηαξ ζηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ, εκχ ηα πμζμζηά 

απμηοπίαξ αθθά ηαζ ηςκ επζπθμηχκ ηδξ κα είκαζ πενζμνζζιέκα. Γοζηοπχξ, βζα ημοξ 

πενζζζυηενμοξ αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ, δ ηονζυηενδ αζηία κμζμημιεζαηήξ κμζδθείαξ 

μθείθεηαζ ζε πνμαθήιαηα ζοζπεηζγυιεκα ιε ηδ ααηυηδηα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ. ε ιεβάθμ πμζμζηυ αζεεκχκ επζθέβεηαζ δ αββεζαηή πνμζπέθαζδ κα βίκεηαζ 

ιε πνήζδ ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ απυ εηηεηαιέκμ πμθοηεηναθθμομνμαζεοθέκζμ (ePTFE), 

ζδζαίηενα ζε πενζπηχζεζξ πμο είπακ δεπεεί ζημ πανεθευκ ηαζ άθθδ ανηδνζμθθεαζηή 

επζημζκςκία δ μπμία είπε απμηφπεζ. 

Έπεζ παναηδνδεεί υηζ ιεηά ημ πέναξ εκυξ ηαζ δφμ εηχκ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ αοημφ 

ημο ιμζπεφιαημξ μ δείηηδξ ααηυηδηαξ ημο είκαζ 40-50% ηαζ 25% ακηίζημζπα. Ζ ενυιαςζδ 

ημο ιμζπεφιαημξ απμηεθεί ηδκ ηφνζα αζηία υθςκ ηςκ δοζθεζημονβζχκ ηςκ αββεζαηχκ 

πνμζπεθάζεςκ, εκχ ζε πμζμζηυ πάκς απυ 90% ηςκ ενμιαμοιέκςκ ιμζπεοιάηςκ θαιαάκεζ 

πχνα ζηέκςζδ ημο ιμζπεφιαημξ πμο μθείθεηαζ ζε ζκμιοσηή οπενπθαζία ηαζ αββεζαηή 

ακαδζάηαλδ είηε ζημ ζδιείμ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ είηε ζηδκ ηεκηνζηή ηδξ 

πενζμπή. Πανά ημ ιεβάθμ ιέβεεμξ ημο πνμαθήιαημξ, δεκ οπάνπμοκ ιέπνζ ζήιενα 

απμηεθεζιαηζηά ιέζα βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδ εεναπεία ηδξ ζηέκςζδξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ 

ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ ePTFE. 

Ζ δζδαηημνζηή αοηή δζαηνζαή αζπμθήεδηε ιε ηδ ιεθέηδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ηαζ 

αζμπδιζχκ αθθμζχζεςκ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ιεηά 

ηδκ ημπμεέηδζδ ζοκεεηζηχκ ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ ePTFE ζε πεζναιαηζηυ 

επίπεδμ. Οζ αθθμζχζεζξ αοηέξ ελεηάζηδηακ ηυζμ ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή πενζμπή ημο 

αββείμο ζε ζπέζδ ιε ημ ιυζπεοια υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ παναιμκήξ ημο 

ιμζπεφιαημξ ζημ γςζηυ πνυηοπμ.    

Tα πεζνάιαηα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ 

πναβιαημπμζήεδηακ ζημ Κέκηνμ Πεζναιαηζηήξ Υεζνμονβζηήξ ημο Ηδνφιαημξ 

Ηαηνμαζμθμβζηχκ Δνεοκχκ ηδξ Αηαδδιίαξ Αεδκχκ, ιεηά απυ ηδκ ακάεεζδ ημο εέιαημξ απυ 

ημκ αθοπδνεηήζακηα Ακαπθδνςηή Καεδβδηή η. Μζπαήθ Μοηςκζάηδ, ημο Δνβαζηδνίμο 



xiii 

 

Πεζναιαηζηήξ Φανιαημθμβίαξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ Οιυηζιμ Καεδβδηή η. Πακαβζχηδ 

Καναβζακκάημ. 

Οζ ενβαζηδνζαηέξ ακαθφζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ ζημ Δνβαζηήνζμ Ηζημθμβίαξ ημο 

Ηδνφιαημξ Ηαηνμαζμθμβζηχκ Δνεοκχκ ηδξ Αηαδδιίαξ Αεδκχκ, ζημ Βζμπδιζηυ Δνβαζηήνζμ 
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εηπμκήεδηε ζηα πθαίζζα ημο Πνμβνάιιαημξ Δκίζποζδξ Δνεοκδηζημφ Γοκαιζημφ 

(Π.ΔΝ.Δ.Γ. 2003) ιε ηςδζηυ 03ΔΓ 262 ηαζ ακάδμπμ θμνέα ημ Δεκζηυ Μεηζυαζμ 

Πμθοηεπκείμ, θμνέα ζοβπνδιαημδυηδζδξ ημ Swiss Federal Institute of Technology (EPFL), 
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Θα ήεεθα κα εηθνάζς ηζξ εενιέξ ιμο εοπανζζηίεξ ζημκ αθοπδνεηήζακηα 

Ακαπθδνςηή Καεδβδηή η. Μζπαήθ Μοηςκζάηδ, επζαθέπμκηα ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ 

δζαηνζαήξ, βζα ηδκ ειπζζημζφκδ πμο ιμο επέδεζλε, ημ ζοκεπέξ ηαζ αιείςημ εκδζαθένμκ ημο, 

ηδκ επζζηδιμκζηή ηαεμδήβδζδ ηαζ οπμζηήνζλή ημο, ηαζ ηδκ αιένζζηδ ζοιπανάζηαζή ημο, 

ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα εηπυκδζδξ ηδξ δζαηνζαήξ. 

Θενιέξ εοπανζζηίεξ εα ήεεθα κα απεοεφκς ζημκ Οιυηζιμ Καεδβδηή η. Πακαβζχηδ  

Καναβζακκάημ, Γζεοεοκηή ημο Κέκηνμο Πεζναιαηζηήξ Υεζνμονβζηήξ ημο Ηδνφιαημξ 

Ηαηνμαζμθμβζηχκ Δνεοκχκ ηδξ Αηαδδιίαξ Αεδκχκ, μ μπμίμξ ιμο πανείπε υθεξ ηζξ 

απαναίηδηεξ δζεοημθφκζεζξ βζα ηδκ απνυζημπηδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή εηηέθεζδ υθςκ ηςκ 

πεζναιαηζηχκ ενβαζζχκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ ακαθφζεςκ. 

Δπίζδξ, εα ήεεθα μθυεενια κα εοπανζζηήζς ηδκ Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζα ηα 

Δζνήκδ Βαθεζάδδ-Εμοιπμφθδ, βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ πανμφζαξ 

δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ ηαζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ ηαηά ηδκ εηπυκδζή ηδξ. 

Δοπανζζηχ εενιά ημκ Δπίημονμ Καεδβδηή η. Κςκζηακηίκμ Πάκημ βζα ηδκ ζηήνζλδ 

ηαζ οπμζηήνζλδ ηςκ πνμζπαεεζχκ εηπυκδζδξ ζπεηζηά ιε ηδ δζδαηημνζηή αοηή δζαηνζαή. 

Δοπανζζηχ, επίζδξ, ημκ Καεδβδηή η. ςηνάηδ Σζαββάνδ, βζα ημ εζθζηνζκέξ 

εκδζαθένμκ πμο επέδεζλε ζημ ένβμ ιμο, ηαζ ηδκ οπμζηήνζλή ημο ζε επζζηδιμκζηυ ηαζ δεζηυ 

επίπεδμ. 

Θα ήεεθα αηυια, κα εοπανζζηήζς ημκ Καεδβδηή η. Γαανζήθ Καναηγά, βζα ηζξ 

πνήζζιεξ ζοιαμοθέξ ηαζ ημ ζοκεπέξ εκδζαθένμκ πμο ελέθναζε ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

δζδαηημνζηήξ αοηήξ δζαηνζαήξ. 
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Αηυια, εα ήεεθα μθυεενια κα εοπανζζηήζς ηδκ αείικδζηδ Καεδβήηνζα ηαζ 

Γζεοεφκηνζα ημο Δνβαζηδνίμο Πεζναιαηζηήξ Φανιαημθμβίαξ Υνζζηίκα πονάηδ ηαεχξ ηαζ 

ηδ κοκ Γζεοεφκηνζα ημο Δνβαζηδνίμο Πεζναιαηζηήξ Φανιαημθμβίαξ Καεδβήηνζαξ ηα Εςή 

Παπαδμπμφθμο-Νηαïθχηδ, βζα ηζξ πνμζπάεεζεξ ημοξ κα πναβιαημπμζδεεί ηαζ κα 

μθμηθδνςεεί δ πανμφζα δζδαηημνζηή δζαηνζαή. 

Δοπανζζηχ, επίζδξ, ημκ Δπίημονμ Καεδβδηή η. Ηςάκκδ Καηίζδ βζα ηδκ αιένζζηδ 

αμήεεζά ημο ζηδκ οθμπμίδζδ ηςκ πεζνμονβζηχκ επειαάζεςκ ζηα γςζηά πνυηοπα. Ζ 

ζοιαμθή ημο οπήνλε ηαεμνζζηζηή, δζυηζ πςνίξ αοηυκ δεκ εα ιπμνμφζε κα μθμηθδνςεεί ημ 

δφζημθμ πεζνμονβζηυ ημιιάηζ ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ. 

Δπίζδξ, εα ήεεθα μθυεενια κα εοπανζζηήζς ημ Γνα Γδιήηνζμ μηυθδ βζα ηδκ 

πμθφηζιδ ζοκεζζθμνά ηαζ ζοιπανάζηαζδ ζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ δζδαηημνζηήξ αοηήξ 

δζαηνζαήξ, βζα ημ μοζζαζηζηυ εκδζαθένμκ πμο επέδεζλε βζα ηα πάζδξ θφζεςξ πνμαθήιαηα 

ηαζ ηζξ ακηζλμυηδηεξ πμο πνμέηορακ ηαηά ηδκ πμνεία ηδξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ πμθφηζιεξ 

ζοιαμοθέξ ηαζ εφζημπεξ παναηδνήζεζξ ημο, ιε ζηυπμ πάκηα ηδκ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ άνηζα 

εηπαίδεοζή ιμο ζηζξ ηεπκζηέξ ημο πεζναιαηζημφ ιένμοξ ηδξ δζαηνζαήξ. 

Θενιέξ εοπανζζηίεξ εα ήεεθα κα απεοεφκς ζημ Γνα ηαφνμ Γζαβθή βζα ηζξ 

πμθφηζιεξ ζοιαμοθέξ ηαζ ηδκ αδζάημπδ ζοιπανάζηαζή ημο ηαε’ υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

δζδαηημνζηήξ αοηήξ δζαηνζαήξ. Οζ πνμηάζεζξ ημο ζπεηζηά ιε ημ ζπεδζαζιυ ηςκ πεζναιάηςκ 

ήηακ πάκημηε ζδιακηζηέξ. 

Θα ήεεθα, υιςξ, κα ακαθενεχ ηαζ ζημοξ ζοκαδέθθμοξ ιμο, ιε ημοξ μπμίμοξ 

ζοκενβάζηδηα ζηα πθαίζζα ηδξ εηπυκδζδξ ηδξ δζδαηημνζηήξ ιμο δζαηνζαήξ, υθμοξ αοημφξ 

ημοξ «αθακείξ ήνςεξ», απυ ημοξ μπμίμοξ ηαεέκαξ έααθε ημ δζηυ ημο θζεανάηζ ζε αοηυ ημ 

μζημδυιδια, πανέπμκηαξ ιμο έιπναηηδ αμήεεζα, πμθφηζιεξ ζοιαμοθέξ ηαζ απενζυνζζηδ 

δεζηή ζοιπανάζηαζδ. Θα ήεεθα κα ημοξ εοπανζζηήζς υθμοξ εενιά, λεηζκχκηαξ απυ ημοξ 

Θειζζημηθή Μάκμ, Δθεοεένζμ Κνίεανδ, μθία αζζάκδ, Ηςάκκδ Μυζπμ, Κςκζηακηίκμ 

Γδιδηνίμο, Άθηζζηδ Καπεθμφγμο, Νζηυθαμ Καδυβθμο, Μζπάθδ Πενμφθδ, Μζπάθδ 

Καηζζιπμφθα ηαζ Ηςάκκδ Μπυηδ. Οθείθς κα εοπανζζηήζς υθα ηα ιέθδ ημο Κέκηνμο 

Ακμζμθμβίαξ ηαζ Μεηαιμζπεφζεςκ ημο Ηδνφιαημξ Ηαηνμαζμθμβζηχκ Δνεοκχκ ηδξ 

Αηαδδιίαξ Αεδκχκ βζα ηδκ αμήεεζα ημοξ ηαζ ηδ δζανηή ημοξ ζοιπανάζηαζδ ηαηά ηδκ 

εηπυκδζδ ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ. 

Δοπανζζηίεξ εα ήεεθα κα εηθνάζς ηαζ ζε υθμ ημ ηεπκζηυ πνμζςπζηυ ημο Κέκηνμο 

Πεζναιαηζηήξ Υεζνμονβζηήξ ημο Ηδνφιαημξ Ηαηνμαζμθμβζηχκ Δνεοκχκ ηδξ Αηαδδιίαξ 

Αεδκχκ βζα ηδκ μοζζαζηζηή θνμκηίδα ηςκ γςζηχκ πνμηφπςκ ηαζ ηδκ επζιέθεζα ηςκ 

ηεπκζηχκ ιέζςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηα πεζνάιαηα. Δπίζδξ, εοπανζζηχ ηδκ ηα Άκκα 
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Αβαπάηδ απυ ημ Δνβαζηήνζμ Ηζημθμβίαξ βζα ηδκ επελενβαζία ηαζ πνμεημζιαζία ηςκ 

ζζημθμβζηχκ παναζηεοαζιάηςκ.     

 Θα ήηακ πανάθδρδ ιμο κα ιδκ εοπανζζηήζς ημοξ θίθμοξ ιμο βζα ηδκ αδζάημπδ 

ζηήνζλή ηαζ ηδκ ροπμθμβζηή ζοιπανάζηαζή ημοξ υθα αοηά ηα πνυκζα. 

Σμ πζμ ιεβάθμ, υιςξ, εοπανζζηχ ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ εοβκςιμζφκδξ ιμο ημ 

μθείθς ζημοξ βμκείξ ιμο, Θμδςνή ηαζ Μάνς, ζημοξ αδεθθμφξ ιμο, Κχζηα ηαζ Γζάκκδ ηαζ 

ζημκ αννααςκζαζηζηυ ιμο, Υνήζημ, βζα ημ αδζάημπμ ηαζ αιέηνδημ εκδζαθένμκ ημοξ, ηδ 

δζανηή ζηήνζλδ ηαζ ηδκ αηεθείςηδ αβάπδ ημοξ, πςνίξ ηα μπμία δ εηπυκδζδ ηδξ πανμφζαξ 

δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ εα ήηακ αηαηυνεςηδ. Σμοξ μθείθς, θζηά ηαζ απένζηηα, ηα πάκηα… 
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πληνκνγξαθίεο 

 

ACTB:  actin beta, α-αηηίκδ 

ADP:  adenosine diphosphate, δζθςζθμνζηή αδεκμζίκδ 

AMV:  Avian Myeloblastosis Virus, ζυξ ιοεθμαθάζηςζδξ ηςκ πηδκχκ 

ATP6:  ATP synthase 6 ή ATPase subunit 6, ζοκεάζδ 6 ημο ATP ή οπμιμκάδα 6 ηδξ 

ATPάζδξ 

B2M:  beta-2-microglobulin, α2-ιζηνμζθαζνίκδ 

cAMP:  3'-5'-cyclic adenosine monophosphate, 3'-5'-ηοηθζηή ιμκμθςζθμνζηή 

αδεκμζίκδ 

COL1A1: collagen type I alpha 1, ημθθαβυκμ α1 ηφπμο I 

COL3A1: collagen type III alpha 1, ημθθαβυκμ α1 ηφπμο IIΗ 

CT:  threshold cycle, μνζαηυξ ηφηθμξ 

DAG:  diacylglycerol, δζαηοθμβθοηενυθδ 

DEPC:  diethylpyrocarbonate, δζαζεοθμπονμηαναμκζηυ 

DNA:  deoxyribonucleic acid, δεμλονζαμκμοηθεσηυ μλφ 

dNTPs: deoxyribonucleotides 5'-triphosphate, 5'-ηνζθςζθμνζηά 

δεμλονζαμκμοηθεμηίδζα 

EDN1: endothelin 1, εκδμεδθίκδ 1 

EDTA:  ethylenediaminetetraacetic, αζεοθεκμ-δζαιζκμ-ηεηναμλζηυ 

EGF:  epidermal growth factor, επζδενιζηυξ αολδηζηυξ πανάβμκηαξ 

ELAM1: endothelial cell leukocyte adhesion molecule 1, ιυνζμ 1 πνμζηυθθδζδξ ηςκ 

θεοημηοηηάνςκ ζηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα 

eNOS: endothelial nitric oxide synthase, εκδμεδθζαηή ζοκεάζδ ημο ιμκμλεζδίμο ημο 

αγχημο 

ePTFE:  expanded polytetrafluoroethylene, εηηεηαιέκμ πμθοηεηναθεμνζμαζεοθέκζμ 

FGF2:  fibroblast growth factor 2, ζκμαθαζηζηυξ αολδηζηυξ πανάβμκηαξ 2 

G6PD: glucose-6-phosphate dehydrogenase, αθοδνμβμκάζδ ηδξ 6-θςζθμνζηήξ 

βθοηυγδξ 

GAPDH: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, αθοδνμβμκάζδ ηδξ 3-

θςζθμνζηήξ βθοηεναθδεΰδδξ 

GSK3: glycogen synthase kinase 3, ηζκάζδ 3 ηδξ ζοκεάζδξ ημο βθοημβυκμο 

GUSB:  beta-glucuronidase, α-βθοημονμκζδάζδ 

HEPES: Ν-(2-hydroxyethyl)-piperazine-N´-2-ethanesulfonic acid 
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HMBS: hydroxymethylbilane synthase, ζοκεάζδ ημο πνμμονμπμνθονζκμβυκμο 

HPRT1: hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1, θςζθμνζαμγοθμηνακζθενάζδ 1 

ηδξ οπμλακείκδξ 

IFN-β: interferon-β, ζκηενθενυκδ-β 

IGF1: insulin-like growth factor 1, ζκζμοθζκμεζδήξ αολδηζηυξ πανάβμκηαξ 1 

IL-1:  interleukin 1, ζκηενθεοηίκδ 1 

MAPK: mitogen-activated protein kinase, εκενβμπμζμφιεκδ απυ ιζημβυκα πνςηεσκζηή 

ηζκάζδ 

ΜΜLV: Moloney Murine Leukemia Virus, ζυξ Moloney ηδξ θεοπαζιίαξ ημο πμκηζημφ 

MMP: matrix metalloprotease, ιεηαθθμπνςηεάζδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ μοζίαξ 

MMP2: matrix metalloprotease 2, ιεηαθθμπνςηεάζδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ μοζίαξ 2 

MMP9: matrix metalloprotease 9, ιεηαθθμπνςηεάζδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ μοζίαξ 9 

mTOR: mammalian target of rapamycin, ζηυπμξ ηδξ ναπαιοηίκδξ ηςκ εδθαζηζηχκ 

NFKB: nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, 

ιεηαβναθζηυξ πανάβμκηαξ 

NO:  nitric oxide, ιμκμλείδζμ ημο αγχημο 

NOS3:  nitric oxide synthase 3, ζοκεάζδ 3 ημο ιμκμλεζδίμο ημο αγχημο 

PBGD:  porphobilinogen deaminase, απαιζκάζδ ημο πμνθμπμθζκμβυκμο 

PBS:  phosphate buffered saline, νοειζζηζηυ δζάθοια θςζθμνζηχκ αθάηςκ 

PCR:  polymerase chain reaction, αθοζζδςηή ακηίδναζδ πμθοιενάζδξ 

PDGF: platelet-derived growth factor, αζιμπεηαθζαηυξ αολδηζηυξ πανάβμκηαξ 

PI3K:  phosphoinositide-3-kinase, ηζκάζδ ηδξ 3-θςζθμνζηήξ ζκμζζηυθδξ 

PIP3:  phosphatidylinositol (3,4,5)-trisphosphate, 3,4,5-ηνζθςζθμνζηή 

θςζθαηζδοθμσκμζζηυθδ 

PKB:  protein kinase B, πνςηεσκζηή ηζκάζδ B 

PKC:  protein kinase C, πνςηεσκζηή ηζκάζδ C 

PTEN:  phosphatase and tensin homolog 

PTFE:  polytetrafluoroethylene, πμθοηεηναθεμνζμαζεοθέκζμ 

PTGE2:  prostaglandin E2, πνμζηαβθακδίκδ Δ2 

Rb:  retinoblastoma protein, πνςηεΐκδ ημο νεηζκμαθαζηχιαημξ 

RNA:  ribonucleic acid, νζαμκμοηθεσηυ μλφ 

RPS14: ribosomal protein S14, νζαμζςιζηή πνςηεΐκδ S14 

RT:  reverse transcription, ακηίζηνμθδ ιεηαβναθή 

RTase:  reverse transcriptase, ακηίζηνμθδ ιεηαβναθάζδ 
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RT-PCR: reverse transcription – polymerase chain reaction, ακίζζηνυθδ ιεηαβναθή – 

αθοζζδςηή ακηίδναζδ πμθοιενάζδξ 

TBE:  Tris-HCl, Borate, EDTA, Tris-HCl, Βμνζηά άθαηα, EDTA   

TBP:  TATA box binding protein 

TCR: T-cell receptor, οπμδμπέαξ ηςκ T-ηοηηάνςκ 

TFRC:  transferrin receptor, οπμδμπέαξ ηνακζθενίκδξ 

TGFB: transforming growth factor beta, ιεηαζπδιαηίγςκ αολδηζηυξ πανάβμκηαξ α 

Th:  T-helper cells, αμδεδηζηά T-ηφηηανα 

TIMP: tissue inhibitor of metalloproteinase, ζζημθμβζηυξ ακαζημθέαξ ηδξ 

ιεηαθθμπνςηεάζδξ 

TIMP1: tissue inhibitor of metalloproteinase 1, ζζημθμβζηυξ ακαζημθέαξ 1 ηδξ 

ιεηαθθμπνςηεάζδξ 

TIMP2: tissue inhibitor of metalloproteinase 2, ζζημθμβζηυξ ακαζημθέαξ 2 ηδξ 

ιεηαθθμπνςηεάζδξ 

Tm:  melting temperature, εενιμηναζία ηήλδξ 

TNFα:  tumour necrosis factor α, μβημεηνςηζηυξ πανάβμκηαξ α 

TRIS: tris(hydroxymethyl)aminomethane 

VEGFA: vascular endothelial growth factor A, αολδηζηυξ πανάβμκηαξ A ημο αββεζαημφ 

εκδμεδθίμο 

VSMCs:  vascular smooth muscle cells, αββεζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα 

vWF: von Willebrand factor, πανάβμκηαξ von Willebrand 

α-SMA: smooth muscle α-actin, α-αηηίκδ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ 

Α.Φ.Δ.: ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία 
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1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

1.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ εζζαβςβή ηδξ αζιμηάεανζδξ ςξ εεναπεία ηδξ πνυκζαξ κεθνζηήξ ακεπάνηεζαξ 

ακηζπνμζςπεφεζ ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ζαηνζηέξ ελεθίλεζξ ημο 20μφ αζχκα. Ζ 

ακαηάθορδ απυ ημκ Willem J. Kolff ημ 1943 ημο πνχημο ιδπακήιαημξ ηεπκδημφ κεθνμφ [1] 

απμηέθεζε ηδκ ανπή ιίαξ αθιαηχδμοξ ακάπηολδξ ζηδκ ζζημνία ηδξ αζιμηάεανζδξ. Αζεεκείξ 

ιε κεθνζηή ακεπάνηεζα, πμο δ ηεθζηή ημοξ ηαηάθδλδ ήηακ μ εάκαημξ ζηζξ ανπέξ ημο αζχκα 

ιαξ, ηχνα ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ πνυκζαξ πενζμδζηήξ αζιμηάεανζδξ έπμοκ πενζζζυηενα αθθά 

ηαζ πθέμκ πμζμηζηά πνυκζα γςήξ. ηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ Αιενζηήξ (ΖΠΑ), μ ανζειυξ ηςκ 

αζεεκχκ πμο αζιμηαεαίνμκηαζ πθδζζάγεζ ζηαεενά ηζξ 400.000, εκχ ημ 1984 ήηακ 66.300 [2]. 

Ζ δζαηήνδζδ ημο κεθνμπαεμφξ αζεεκμφξ ζηδ γςή πνμτπμεέηεζ, πνμξ ημ πανυκ 

ημοθάπζζημκ, ηδκ πενζμδζηή ζφκδεζή ημο ιε ημκ ηεπκδηυ κεθνυ ή ηδκ πναβιαημπμίδζδ 

ζοπκχκ πενζημκασηχκ πθφζεςκ ιε εζδζηά δζαθφιαηα ή ηδκ απυηηδζδ άθθμο οβζμφξ κεθνμφ 

ιεηά απυ ηέθεζδ επζηοπμφξ ιεηαιυζπεοζδξ. Ζ πζμ δζαδεδμιέκδ θφζδ παναιέκεζ δ πνχηδ, 

αθθά ηαζ υηακ είκαζ εθζηηή δ πνμηζιδηέα ιεηαιυζπεοζδ, πάθζ πνμδβείηαζ δζάζηδια 

ζφκδεζδξ ημο αζεεκμφξ ιε ημ ηεπκδηυ κεθνυ. Έηζζ δ δδιζμονβία ηςκ ηαηάθθδθςκ 

οπμδμπέςκ ζημ ζχια ημο αζεεκμφξ, πνμξ ζφκδεζή ημο ιε ημκ εκ θυβς γςμδυηδ ιδπακζζιυ, 

αθμνά ζημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ αζεεκχκ πμο εζζάβμκηαζ ζημ ηεθζηυ ζηάδζμ κεθνζηήξ 

ακεπάνηεζαξ. 

Πνμτπυεεζδ βζα ηδ ζοκεπή ανηδνζμθθεαζηή ελςκεθνζηή ηάεανζδ απμηεθεί δ 

δδιζμονβία ανηδνζμθθεαζηχκ επζημζκςκζχκ (αββεζαηέξ πνμζπεθάζεζξ), πεζνμονβζηχκ 

δδθαδή επειαάζεςκ πμο θένμοκ ζε επζημζκςκία ιία ανηδνία ιε ιία θθέαα – ζοκήεςξ ηςκ 

άκς άηνςκ – δδιζμονβχκηαξ έκα ζφζηδια ορδθήξ πανμπήξ αίιαημξ, απυ ιία πφθδ εζζυδμο 

ζε ιία πφθδ ελυδμο, ιε ζημπυ ηδκ απμδμηζηή, ςθέθζιδ ηαζ απνυζημπηδ αζιμηάεανζδ. 

Υνεζάζηδηακ ανηεηά πνυκζα απυ ηδκ επμπή ημο Willem J. Kolff ιέπνζ ηδκ εζζαβςβή ηςκ 

ελςηενζηχκ ανηδνζμθθεαζηχκ επζημζκςκζχκ απυ ημοξ Quinton, Dillard ηαζ Scribner ημ 1960 

[3]. Ζ ιέεμδμξ απέαδ πνήζζιδ βζα επείβμοζεξ πενζπηχζεζξ, ηαευζμκ απμδείπεδηε ζπεηζηά 

πενζμνζζιέκμξ μ πνυκμξ δζάνηεζαξ ηδξ αζιαηζηήξ νμήξ εκηυξ αοηχκ ηςκ ηαεεηήνςκ 

ζφκδεζδξ. Πναηηζηά, υιςξ, αοηυ πμο επζηνέπεζ ζοζηδιαηζηή ηαζ επακαθαιαακυιεκδ 

πανέιααζδ ζηδκ ηοηθμθμνία ή, αθθζχξ, ζοζηδιαηζηή αζιμηάεανζδ ζε αζεεκείξ ιε κεθνζηή 

ακεπάνηεζα ηεθζημφ ζηαδίμο, εζζήπεδ ημ 1966 απυ ημοξ Brescia, Cimino ηαζ Appel ιε ηδκ 
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εζςηενζηή ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία ηδξ ηενηζδζηήξ ανηδνίαξ ιε ηδκ ηεθαθζηή θθέαα 

ζημ φρμξ ημο ηανπμφ [4]. 

Οζ αββεζαηέξ πνμζπεθάζεζξ βζα πνυκζα κεθνζηή αζιμηάεανζδ είκαζ μοζζαζηζηά 

ζαηνμβεκείξ επίηηδηεξ ανηδνζμθθεαζηέξ επζημζκςκίεξ, αοηυθμβεξ ή ιδ ιε πνήζδ ζοκεεηζηχκ 

ιμζπεοιάηςκ, πμο εηηεθμφκηαζ βζα εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ. Οζ επειαάζεζξ αοηέξ είκαζ 

ζήιενα μζ ζοπκυηενα εηηεθμφιεκεξ αββεζμπεζνμονβζηέξ εβπεζνήζεζξ ζηζξ ΖΠΑ, υπςξ 

ακέθενακ μζ Kherlakian ηαζ ζοκενβάηεξ 1984, εεςνχκηαξ «οπμπνεςηζηή», ζε ηάεε 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία, ηδκ πνμζπάεεζα επίηεολδξ ιαηνμπνυκζαξ ααηυηδηαξ ηαζ 

θεζημονβίαξ [2]. Σα ηεθεοηαία πνυκζα, υθμ ηαζ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ αζεεκχκ ιε κεθνζηή 

ακεπάνηεζα ηεθζημφ ζηαδίμο ακηζιεηςπίγεηαζ ιε αζιμηάεανζδ. Αοηή δ αφλδζδ ημο ανζειμφ 

είκαζ υιςξ ηαζ πναβιαηζηή [5], δεδμιέκδξ ηδξ ιείςζδξ ηςκ κεθνζηχκ ιμζπεοιάηςκ ηαζ 

πανάθθδθα ηδξ αφλδζδξ ημο ιέζμο υνμο δθζηίαξ, αθθά ηαζ ηδξ επζιήηοκζδξ ηδξ επζαίςζδξ 

ηςκ αζεεκχκ πμο εζζάβμκηαζ ζε πνμβνάιιαηα πνυκζαξ πενζμδζηήξ αζιμηάεανζδξ. ηζξ 

ΖΠΑ, πενίπμο 100.000 αζεεκείξ οπμαάθθμκηαζ εηδζίςξ ζε αββεζαηέξ πνμζπεθάζεζξ [6]. 

Eκχ, παβημζιίςξ πενζζζυηενμζ απυ 200.000 κεθνμπαεείξ αζεεκείξ δζαηδνμφκηαζ ζηδ γςή 

πάνδ ζηζξ αββεζαηέξ πνμζπεθάζεζξ [7]. 

Ζ αββεζαηή πνμζπέθαζδ βζα αζιμηάεανζδ είκαζ ιία απυ ηζξ ζοπκυηενα εηηεθμφιεκεξ 

αββεζμπεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ [2,8-10]. Ζ ημπμεέηδζδ ηεκηνζηχκ θθεαζηχκ ηαεεηήνςκ, μζ 

αοηυθμβεξ (ιε αοηυθμβμ ζζηυ) ηαζ πνμζεεηζηέξ (ιε ζοκεεηζηά ιμζπεφιαηα) 

ανηδνζμθθεαζηέξ επζημζκςκίεξ απμηεθμφκ ημ εειέθζμ θίεμ ηδξ αζιμηάεανζδξ. Ηδακζηή 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία είκαζ δ αββεζαηή πνμζπέθαζδ πμο ιπμνεί κα ελαζθαθίγεζ ηδ 

ζοκέπεζα ηδξ γςήξ ζημοξ κεθνμπαεείξ, πανειααίκμκηαξ ζηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ ηαζ 

απμδίδμκηαξ νμέξ ημοθάπζζημκ 400 mL/min ηνεζξ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα [8], εκχ ηα πμζμζηά 

απμηοπίαξ (άιεζδξ ηαζ απχηενδξ) αθθά ηαζ ηςκ επζπθμηχκ ηδξ κα είκαζ πενζμνζζιέκα. 

Οζ αββεζαηέξ πνμζπεθάζεζξ βζα αζιμηάεανζδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ επζπθμηέξ ημοξ, 

απμηεθμφκ πδβή αολδιέκδξ κμζδνυηδηαξ, κμζμημιεζαηήξ θνμκηίδαξ ηαζ ηυζημοξ [11-13]. 

Γζα ημοξ πενζζζυηενμοξ αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ ζηζξ ΖΠΑ, δ ηονζυηενδ αζηία 

κμζμημιεζαηήξ κμζδθείαξ μθείθεηαζ ζε πνυαθδια ζπεηζγυιεκμ ιε ηδκ επζαίςζδ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ [14]. Ζ δοζθεζημονβία ηςκ αββεζαηχκ πνμζπεθάζεςκ ζε 

αζιαηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ απμηεθεί ηδκ ηφνζα αζηία εκδζζιυηδηάξ ημοξ. ηζξ ΖΠΑ 

230.000 πνυκζμζ αζιαηαεαζνυιεκμζ αζεεκείξ ηαηαθήβμοκ εηδζίςξ, ανζειυξ πμο αολάκεηαζ 

ηαηά 7% ακά έημξ [15,16]. Έπεζ πνμζδζμνζζηεί υηζ πενίπμο ημ 20% ηςκ αζιαηαεαζνυιεκςκ 

αζεεκχκ [17] πανμοζζάγεζ ηάπμζα δοζθεζημονβία ζηδκ αββεζαηή πνμζπέθαζή ημο ιε 

ζοκμθζηυ ηυζημξ πενίπμο 1,7 δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα ακά πνυκμ [18]. ηζξ ΖΠΑ ηαζ ζηδκ 
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Δονχπδ ζε πμζμζηυ 70% ηαζ 60%, ακηίζημζπα πνυκζςκ αζιμηαεαζνυιεκςκ αζεεκχκ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα αββεζαηή πνμζπέθαζδ, ζοκεεηζηυ ανηδνζμθθεαζηυ ιυζπεοια απυ 

εηηεηαιέκμ πμθοηεηναθεμνζμαζεοθέκζμ (expanded polytetrafluoroethylene, ePTFE) έκακηζ 

ηςκ οπμθμίπςκ εζδχκ αββεζαηήξ πνμζπέθαζδξ, ζδζαίηενα ζε αζεεκείξ μζ μπμίμζ είπακ δεπεεί 

ηαζ ζημ πανεθευκ θίζημοθα ηαζ ηδκ είπακ απμννίρεζ [19-21]. Έπεζ παναηδνδεεί υηζ ιεηά ημ 

πέναξ εκυξ ηαζ δφμ εηχκ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ ePTFE ζε 

αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ, μ δείηηδξ ααηυηδηαξ ημο ιμζπεφιαημξ είκαζ 40-50% ηαζ 25% 

ακηίζημζπα [19,22]. Ζ ενυιαςζδ ημο ιμζπεφιαημξ απμηεθεί ηδκ ηφνζα αζηία υθςκ ηςκ 

δοζθεζημονβζχκ ηςκ αββεζαηχκ πνμζπεθάζεςκ ζε πμζμζηυ 80%. Δκημφημζξ, ζε πμζμζηυ 

πάκς απυ 90% ηςκ ενμιαμφιεκςκ ιμζπεοιάηςκ θαιαάκεζ πχνα ζηέκςζδ ημο ιμζπεφιαημξ 

πμο μθείθεηαζ ζε θθεαζηή ζκμιοσηή οπενπθαζία ηαζ αββεζαηή ακαηαηαζηεοή, είηε ζημ 

ζδιείμ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ είηε ζηδκ ηεκηνζηή ηδξ πενζμπή [23,24]. 

Πανά ημ ιεβάθμ ιέβεεμξ ημο πνμαθήιαημξ, δεκ οπάνπμοκ ιέπνζ ζήιενα 

απμηεθεζιαηζηά ιέζα βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδ εεναπεία ηδξ θθεαζηήξ ζηέκςζδξ ηαζ ηδξ 

θθεαζηήξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ ePTFE [25,26]. Αοηυ 

μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ έθθεζρδ επανημφξ βκχζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ παεμθοζζμθμβία 

ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζε αζιμδοκαιζηυ, ηοηηανζηυ αθθά ηαζ ιμνζαηυ επίπεδμ [25]. 

 

1.2. ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

Σμ ηοηθμθμνζηυ ζφζηδια ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ απανηίγεηαζ απυ ημ 

ηανδζαββεζαηυ (αζιμθυνμ αββεζαηυ) ηαζ ημ θειθζηυ αββεζαηυ ζφζηδια. Ζ θεζημονβία ημο 

πνχημο ζοκίζηαηαζ ζηδ ιεηαθμνά αίιαημξ ιεηαλφ ηδξ ηανδίαξ ηαζ ηςκ ζζηχκ ηαζ πνμξ ηζξ 

δφμ δζεοεφκζεζξ, εκχ ημ δεφηενμ ζοθθέβεζ ηδ θέιθμ, δδθαδή ηδκ πενίζζεζα ημο 

ελςηοηηάνζμο οβνμφ ηςκ ζζηχκ ηαζ ηδκ επακαθένεζ ζημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια. Δπμιέκςξ, 

ημ θειθζηυ ζφζηδια πναβιαημπμζεί ιμκυδνμιδ, εκχ ημ ηανδζαββεζαηυ αιθίδνμιδ 

ηοηθμθμνία [27,28]. 

Σμ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια πενζθαιαάκεζ ηδκ ηανδζά ηαζ δφμ επζιένμοξ 

«ηοηθχιαηα» ημο αίιαημξ: αοηυ ηδξ πκεοιμκζηήξ ηοηθμθμνίαξ, πμο ιεηαθένεζ ημ αίια απυ 

ηαζ πνμξ ημοξ πκεφιμκεξ, υπμο βίκεηαζ δ ακηαθθαβή αενίςκ ηαζ αοηυ ηδξ ζοζηδιαηζηήξ 

ηοηθμθμνίαξ, ιε ημ μπμίμ ημ αίια ηαηακέιεηαζ ζε υθμοξ ημοξ ζζημφξ ημο ζχιαημξ. Σα δφμ 

αοηά ηοηθχιαηα απμηεθμφκηαζ απυ ανηδνίεξ, ηνζπμεζδή αββεία ηαζ θθέαεξ. Οζ ανηδνίεξ 

είκαζ ιία ζεζνά απυ αζιμθυνα αββεία πμο ιεηαθένμοκ ημ αίια απυ ηδκ ηανδζά πνμξ ηδκ 
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πενζθένεζα, ζοκεπχξ δζαηθαδζγυιεκεξ ζε αββεία ιζηνυηενδξ δζαιέηνμο, ιε ηεθζηή δζαίνεζδ 

ηα ηνζπμεζδή πμο ανδεφμοκ υθεξ ηζξ πενζμπέξ ημο ζχιαημξ ιε αίια. Σα ηνζπμεζδή είκαζ ηα 

αββεία ιε ημ θεπηυηενμ ημίπςια, ηδ ιζηνυηενδ δζάιεηνμ ηαζ ζπδιαηίγμοκ δίηηοα υπμο 

βίκεηαζ δ ακηαθθαβή αενίςκ, ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ, μνιμκχκ, ιεηααμθζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ 

ζδιαημδμηζηχκ ιμνίςκ ιεηαλφ αίιαημξ ηαζ ζζηχκ, θεζημονβία μοζζχδδξ βζα ηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ θοζζμθμβζηήξ ιεηααμθζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηδξ μιμζυζηαζδξ ηςκ ζζηχκ. Σέθμξ, μζ 

θθέαεξ απμηεθμφκ ηα αββεία, πμο πανμπεηεφμοκ ημ αίια απυ ημ δίηηομ ηςκ ηνζπμεζδχκ 

αββείςκ ζε αββεία μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενδξ δζαιέηνμο, επζζηνέθμκηάξ ημ ηεθζηά ζηδκ 

ηανδζά [27,28]. 

οκδείγεηαζ δ δζάηνζζδ ημο ηοηθμθμνζημφ ζοζηήιαημξ ζε ιαηνμηοηθμθμνία, πμο 

αθμνά ζηα μναηά ιε βοικυ ιάηζ αββεία δζαιέηνμο ιεβαθφηενδξ ημο 0,1 mm (ιοσημφ ηαζ 

εθαζηζημφ ηφπμο ανηδνίεξ, ιεβάθα ανηδνίδζα, ιοσημφ ηφπμο θθέαεξ) ηαζ ιζηνμηοηθμθμνία, 

πμο αθμνά ζηα μναηά ιυκμ ιε ιζηνμζηυπζμ αββεία (ανηδνίδζα, ηνζπμεζδή, θθεαίδζα). Ζ 

ιζηνμηοηθμθμνία είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή βζα ηδκ ακηαθθαβή μοζζχκ ιεηαλφ αίιαημξ ηαζ 

ζζηχκ, υπςξ πνμακαθένεδηε, αθθά ηαζ ζε πενζπηχζεζξ θθεβιμκήξ [27,28]. 

 

1.3. ΣΟ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΣΟΗΥΧΜΑ 

 

Πανυηζ ηα αββεία ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ έπμοκ ημζκά παναηηδνζζηζηά, 

παναηδνμφκηαζ μνζζιέκεξ δζαθμνμπμζήζεζξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ηαζ ηδ αάζδ βζα ηδκ 

ηαηάηαλδ ηςκ αββείςκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ηαηδβμνίεξ. Έηζζ βζα πανάδεζβια, ηα ημζπχιαηα 

ηςκ αββείςκ πμο δέπμκηαζ ορδθέξ πζέζεζξ (υπςξ είκαζ μζ οπμηθείδζεξ ανηδνίεξ) είκαζ 

παπφηενα απυ αοηά πμο ιεηαθένμοκ αίια ιε παιδθή πίεζδ (υπςξ είκαζ μζ οπμηθείδζεξ 

θθέαεξ). Πανυθα αοηά, υιςξ δ δζάιεηνμξ ηςκ ανηδνζχκ εθαηηχκεηαζ ζε ηάεε δζαηθάδςζδ, 

δ δζάιεηνμξ ηςκ θθεαχκ αολάκεζ ιεηά απυ ηάεε ζφβηθζζδ, ιεηααάθθμκηαξ επμιέκςξ ηαζ ηα 

ακηίζημζπα ζηνχιαηα ημο ημζπχιαημξ ηςκ αββείςκ. οκεπχξ, δεκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί 

ιυκμ ημ πάπμξ ημο ημζπχιαημξ βζα ηδ δζάηνζζδ ζοβηεηνζιέκςκ ανηδνζχκ απυ θθέαεξ, 

ηαεχξ δ ζφβηνζζδ δεκ είκαζ απυθοηδ. Ακηίεεηα, ηα ημζπχιαηα ηςκ ηνζπμεζδχκ ηαζ ηςκ 

θθεαζδίςκ πανμοζζάγμοκ ζδζαζηενυηδηεξ ηαζ είκαζ θζβυηενμ πμθφπθμηα απυ αοηά ηςκ 

ιεβαθφηενςκ αββείςκ, βεβμκυξ πμο ηα ηαεζζηά εφημθα δζαηνζηά. ε βεκζηέξ βναιιέξ, 

πάκηςξ, μζ ανηδνίεξ δζαεέημοκ παπφηενμ ημίπςια ηαζ ιζηνυηενδ δζάιεηνμ απυ ηζξ 

ακηίζημζπεξ θθέαεξ. Δπζπθέμκ, δ ζοκήεδξ ειθάκζζδ ηςκ ανηδνζχκ ζε ζζημθμβζηέξ ημιέξ 

είκαζ ιε πήια ηοηθζηυ ηαζ πςνίξ αίια ζημκ αοθυ ημοξ (πήια 1.1) [27-29]. 
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Σμ ημίπςια ηςκ αββείςκ ζπδιαηίγεηαζ απυ ηνία ααζζηά δμιζηά ζοζηαηζηά: 

εκδμεήθζμ, ιοσηυ ζζηυ ηαζ ζοκδεηζηυ ζζηυ ιε εθαζηζηά ζημζπεία. Ζ ακαθμβία ηαζ δ 

μνβάκςζδ ηςκ ηνζχκ αοηχκ ζημζπείςκ ηαηά ιήημξ ημο ηοηθμθμνζημφ ζοζηήιαημξ 

επδνεάγεηαζ απυ ιδπακζημφξ ηαζ ιεηααμθζημφξ πανάβμκηεξ, υπςξ είκαζ δ ανηδνζαηή πίεζδ 

ηαζ μζ ιεηααμθζηέξ ακάβηεξ ηςκ ζζηχκ. Οζ ζζημί αοημί, ζε δζαθμνεηζηέξ ακαθμβίεξ, 

ζπδιαηίγμοκ ημ ημίπςια υθςκ ηςκ αββείςκ, εηηυξ απυ αοηυ ηςκ ηνζπμεζδχκ ηαζ ηςκ 

ιεηαηνζπμεζδζηχκ θθεαζδίςκ, ηςκ μπμίςκ ηα ιυκα δμιζηά ζοζηαηζηά είκαζ ημ εκδμεήθζμ, μ 

ααζζηυξ οιέκαξ αοημφ ηαζ ηα πενζηφηηανα [27-29]. 

 

 

ρήκα 1.1. πδιαηζηυ δζάβναιια ιοσημφ ηφπμο ανηδνίαξ (ανζζηενά) ηαζ εθαζηζηήξ 

ανηδνίαξ (δελζά). Ο ιέζμξ πζηχκαξ ηδξ εθαζηζηήξ ανηδνίαξ ζπδιαηίγεηαζ απυ ζηνχιαηα 

θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ πμο δζαπςνίγμκηαζ απυ εθαζηζηά πέηαθα. Ο έλς πζηχκαξ ηαζ ημ 

ελςηενζηυ ηιήια ημο ιέζμο πζηχκα πενζέπεζ ιζηνά αζιμθυνα αββεία, εθαζηζηέξ ίκεξ ηαζ ίκεξ 

ημθθαβυκμο [27]. 

 

1.4. IΣΟΛΟΓΗΚΖ ΓΟΜΖ ΑΗΜΟΦΟΡΧΝ ΑΓΓΔΗΧΝ 

 

Σνία λεπςνζζηά, ζοβηεκηνζηά ζηνχιαηα ζζημφ (πζηχκεξ) απανηίγμοκ ημ ημίπςια 

εκυξ ηοπζημφ αζιμθυνμο αββείμο (πήια 1.2). Πνμξ ημ εζςηενζηυ ανίζηεηαζ μ έζς πζηχκαξ, 

μ μπμίμξ απμηεθείηαζ απυ ιμκή ζημζαάδα πεπθαηοζιέκςκ, πθαηςδχκ εκδμεδθζαηχκ 

ηοηηάνςκ, ηα μπμία ζπδιαηίγμοκ έκα ζςθήκα πμο επεκδφεζ ημκ αοθυ ημο αββείμο, ιαγί ιε 
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ημκ οπμηείιεκμ οπεκδμεδθζαηυ ζοκδεηζηυ ζζηυ. Σμ ιεζαίμ ζηνχια ζζημφ, μ ιέζμξ πζηχκαξ 

ζοκηίεεηαζ ηονίςξ απυ θεία ιοσηά ηφηηανα ιε μιυηεκηνδ δζάηαλδ βφνς απυ ημκ αοθυ ημο 

αββείμο. Σμ πθέμκ ελςηενζηυ ζηνχια, μ έλς πζηχκαξ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ ζκμεθαζηζηυ 

ζοκδεηζηυ ζζηυ ιε επζιήηδ πνμζακαημθζζιυ [27]. 

Ο έζς πζηχκαξ πενζθαιαάκεζ ζημ ελςηενζηυ ημο ηιήια ηδκ έζς εθαζηζηή ιειανάκδ, 

ιία θεπηή γχκδ εθαζηζηχκ ζκχκ πμο είκαζ ζδζαίηενα ακαπηοβιέκδ ζηζξ ιεζαίμο ιεβέεμοξ 

ανηδνίεξ. Ακηίζημζπα, ημ ελχηαημ ηιήια ημο ιέζμο πζηχκα πενζθαιαάκεζ ιία επίζδξ θεπηή 

γχκδ εθαζηζηχκ ζκχκ, ηδκ έλς εθαζηζηή ιειανάκδ, πμο υιςξ δεκ παναηδνείηαζ ζε υθεξ ηζξ 

ανηδνίεξ. Σα ηφηηανα πμο ανίζημκηαζ ααεζά ζημ ιέζμ πζηχκα ηαεχξ ηαζ ηα ηφηηανα ημο 

έλς πζηχκα αζιαηχκμκηαζ απυ ηα αββεία ηςκ αββείςκ [27-29]. 

  

 

ρήκα 1.2. πδιαηζηή απεζηυκζζδ ηδξ ζζημθμβζηήξ δμιήξ εκυξ αζιμθυνμο αββείμο [27]. 

 

1.4.1. Έζω ρηηώλαο 

 

Tα εκδμεδθζαηά ηφηηανα (ιμκυζημζαμ πθαηχδεξ επζεήθζμ) πμο επεκδφμοκ ημκ αοθυ 

ημο αζιμθυνμο αββείμο ζηδνίγμκηαζ ζημ ααζζηυ οιέκα. Σα πεπθαζηοζιέκα αοηά ηφηηανα 

είκαζ δζαηεηαβιέκα ζε έκα θεπηυ ζηνχια ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε μ επζιήηδξ άλμκάξ ημοξ κα 

είκαζ ζπεδυκ πανάθθδθμξ ιε ημκ επζιήηδ άλμκα ημο αββείμο, βεβμκυξ πμο επζηνέπεζ ζε 
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ιειμκςιέκα εκδμεδθζαηά ηφηηανα κα επεκδφμοκ ιυκα ημοξ ημκ αοθυ ημοθάπζζημκ ιζηνμφ 

δζαιεηνήιαημξ αββείμο (πήια 1.3). Σα εκδμεδθζαηά ηφηηανα δεκ πανέπμοκ ιυκμ ιία 

απυθοηα θεία επζθάκεζα βζα ηδ νμή ημο αίιαημξ, αθθά επζπθέμκ έπμοκ ηαζ εηηνζηζηή 

θεζημονβία, αθμφ πανάβμοκ ηαζ εηηνίκμοκ ημθθαβυκμ ηφπμο ΗΗ, IV ηαζ V, θαιζκίκδ, 

εκδμεδθίκδ 1 (endothelin 1, EDN1), ιμκμλείδζμ ημο αγχημο (nitric oxide, NO), ηαζ 

πανάβμκηα von Willebrand (von Willebrand factor, vWF). Αηυια, δζαεέημοκ ζοκδεδειέκα 

ζηδ ιειανάκδ ημοξ έκγοια, υπςξ ημ ιεηαηνεπηζηυ έκγοιμ ηδξ αββεζμηεκζίκδξ, πμο δζαζπά 

ηδκ αββεζμηεκζίκδ Η ηαζ ηδ ιεηαηνέπεζ ζε αββεζμηεκζίκδ ΗΗ, υπςξ ηαζ έκγοια πμο 

απεκενβμπμζμφκ ηδ αναδοηζκίκδ, ηδ ζενμημκίκδ, ηζξ πνμζηαβθακδίκεξ, ηδ ενμιαίκδ ηαζ ηδ 

κμνεπζκεθνίκδ. Σέθμξ, ιπμνμφκ κα ζοκδέζμοκ ηδ θζπμπνςηεσκζηή θζπάζδ, ημ έκγοιμ πμο 

απμδμιεί θζπμπνςηεΐκεξ [27-29]. 

 

 

ρήκα 1.3. πδιαηζηή ακαπανάζηαζδ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ (ανζζηενά) ηαζ 

δθεηηνμκζηή ιζηνμθςημβναθία ημο εκδμεδθίμο ιζηνήξ θθέααξ (δελζά). Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί 

δ πανάθθδθδ ιε ηδ νμή ημο αίιαημξ δζάηαλδ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ [28]. 

 

Κάης αηνζαχξ απυ ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα ανίζηεηαζ δ οπεκδμεδθζαηή ζημζαάδα. 

Αοηή απμηεθείηαζ απυ παθανυ ζοκδεηζηυ ζζηυ ηαζ θίβα δζάζπανηα θεία ιοσηά ηφηηανα, 

αιθυηενα δζαηαβιέκα ηαηά ημκ επζιήηδ άλμκα ημο αββείμο. Κάης ηαζ απυ ηδκ 

οπεκδμεδθζαηή ζημζαάδα ανίζηεηαζ δ έζς εθαζηζηή ιειανάκδ, πμο είκαζ ζδζαίηενα 

ακαπηοβιέκδ ζηζξ ιοσηέξ ανηδνίεξ. Ζ ιειανάκδ αοηή είκαζ έκα θεπηυ ζκχδεξ ζηνχια 
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απμηεθμφιεκμ απυ εθαζηίκδ πμο πςνίγεζ ημκ έζς απυ ημ ιέζμ πζηχκα ημο αββείμο ηαζ 

ειθακίγεζ εονίδεξ πμο επζηνέπμοκ ηδ δζάποζδ μοζζχκ απυ ημκ αοθυ ημο αββείμο πνμξ 

ααεφηενα ζηνχιαηα ημο ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ βζα ηδ ενέρδ ηςκ ηοηηάνςκ πμο 

ανίζημκηαζ ζε αοηά [27-29]. 

ε οβζή κεανά άημια, μ έζς πζηχκαξ είκαζ ζδζαίηενα θεπηυξ ηαζ δζαδναιαηίγεζ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ιδπακζηχκ ζδζμηήηςκ ηςκ αββείςκ. Με ηδκ δθζηία 

υιςξ επένπεηαζ πάποκζδ ημο έζς πζηχκα ηαεχξ ηαζ αφλδζδ ηδξ αββεζαηήξ δζαιέηνμο,
 

αθθαβέξ πμο επζδνμφκ ηαηαθοηζηά ζηζξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ημο αββείμο [30]. 

 

1.4.2. Μέζνο ρηηώλαο 

 

Ο ιέζμξ πζηχκαξ απμηεθεί ηδ ιεζαία ζημζαάδα ηαζ ημ παπφηενμ ζηνχια ημο 

αζιμθυνμο αββείμο. Οζ μιυηεκηνεξ ζημζαάδεξ ηοηηάνςκ πμο ζπδιαηίγμοκ ημ ιέζμ πζηχκα 

απμηεθμφκηαζ ηονίςξ απυ εθζημεζδχξ δζαηεηαβιέκα θεία ιοσηά ηφηηανα. Γζάζπανηεξ ιεηαλφ 

ηςκ ζημζαάδςκ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ανίζημκηαζ εθαζηζηέξ ίκεξ, ίκεξ ημθθαβυκμο 

ηφπμο ΗΗΗ ηαζ πνςηεμβθοηάκεξ. Σα ζκχδδ ζημζπεία ζπδιαηίγμοκ πέηαθα εκηυξ ηδξ εειέθζαξ 

μοζίαξ πμο εηηνίκμοκ ηα θεία ιοσηά ηφηηανα. Ο ιέζμξ πζηχκαξ είκαζ πενζζζυηενμ 

ακαπηοβιέκμξ ζηζξ ανηδνίεξ, εκχ δεκ είκαζ εοηνζκήξ ζηζξ θθέαεξ ηαζ ηέθμξ ζηα πμθφ ιζηνά 

αββεία μοζζαζηζηά είκαζ ακφπανηημξ. ηα αββεία πμο είκαζ πμθφ ημκηά ζηδκ ηανδζά ηαζ 

δέπμκηαζ υθμ ημκ υβημ ημο ηφιαημξ ηδξ ζοζημθζηήξ πίεζδξ, μ εθαζηζηυξ ζζηυξ είκαζ πμθφ 

ηαθά ακαπηοβιέκμξ ηαζ βζα αοηυ μκμιάγμκηαζ εθαζηζηέξ ανηδνίεξ. ηζξ ιοσηέξ ανηδνίεξ ηαζ 

ανηδνίδζα ημ ηφνζμ εθαζηζηυ πέηαθμ αιέζςξ ηάης απυ ημκ έζς πζηχκα μκμιάγεηαζ έζς 

εθαζηζηή ιειανάκδ. Οζ ιεβαθφηενεξ ιοσηέξ ανηδνίεξ δζαεέημοκ ηαζ έλς εθαζηζηή 

ιειανάκδ, πμο είκαζ θεπηυηενδ απυ ηδκ έζς εθαζηζηή ιειανάκδ ηαζ πςνίγεζ ημ ιέζμ πζηχκα 

απυ ημ οπενηείιεκμ έλς πζηχκα [27-29]. 

 

1.4.3. Έμω ρηηώλαο 

 

Ο έλς πζηχκαξ ηαθφπηεζ ηα αββεία ηαηά ηδκ ελςηενζηή ημοξ επζθάκεζα, 

απμηεθμφιεκμξ ηονίςξ απυ ζκμαθάζηεξ, ίκεξ ημθθαβυκμο ηφπμο Η ηαζ εθαζηζηέξ ίκεξ ιε 

επζιήηδ πνμζακαημθζζιυ. Ο πζηχκαξ αοηυξ ζοκήεςξ ζοκέπεηαζ ιε ηα οπυθμζπα ζημζπεία ημο 

ζοκδεηζημφ ζζημφ πμο πενζαάθθμοκ ημ αββείμ. Ο έλς πζηχκαξ είκαζ ζοπκά μ πζμ ειθακήξ 
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πζηχκαξ ημο ημζπχιαημξ ηςκ θθεαχκ. Μέζα ζημκ έλς πζηχκα ιε παπζά ημζπχιαηα 

δζεζζδφμοκ ιζηνά αββεία, ηα αββεία ηςκ αββείςκ, ηα μπμία δζαηθαδζγυιεκα ηνμθμδμημφκ ιε 

αίια ημ ιέζμ πζηχκα [27-29]. 

 

1.4.4. Μηθξά αηκνθόξα αγγεία ηωλ αγγείωλ 

 

Σμ πάπμξ ηαζ δ ιοσηή ζφζηαζδ ηςκ ιεβάθςκ αββείςκ – ηονίςξ ημο ιέζμο ηαζ έλς 

πζηχκα – δεκ επζηνέπμοκ ζηα ηφηηανα πμο απανηίγμοκ αοημφξ ημοξ πζηχκεξ κα 

πνμζθαιαάκμοκ ενεπηζηά ζοζηαηζηά ιε δζάποζδ απυ ημκ αοθυ ημο αββείμο. Αοηά ηα 

ηφηηανα, επμιέκςξ, ηνέθμκηαζ απυ ηα αββεία ηςκ αββείςκ, ιζηνέξ ανηδνίεξ πμο εζζένπμκηαζ 

ζημ αββεζαηυ ημίπςια ηαζ απμζπίγμκηαζ ζε πμθθμφξ ηθάδμοξ βζα κα ελοπδνεηήζμοκ ηζξ 

ακάβηεξ ηςκ ηοηηάνςκ ημο ιέζμο ηαζ έλς πζηχκα ηςκ αββείςκ. ε ζφβηνζζδ ιε ηζξ 

ανηδνίεξ, μζ θθέαεξ έπμοκ πενζζζυηενα ηφηηανα πμο δεκ είκαζ δοκαηυκ κα πνμζθάαμοκ 

μλοβυκμ ηαζ ενεπηζηά ζοζηαηζηά ιε δζάποζδ, ελαζηίαξ ηαζ ηδξ ιζηνυηενδξ πενζεηηζηυηδηαξ 

ημο θθεαζημφ αίιαημξ ζε μλοβυκμ ηαζ ενεπηζηέξ μοζίεξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ηα αββεία ηςκ 

αββείςκ απακημφκ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ ζηα ημζπχιαηα ηςκ θθεαχκ απυ αοηά ηςκ 

ανηδνζχκ, εκχ απμοζζάγμοκ απυ ηα θεπηυηενα αββεία, ηα μπμία πνμζθαιαάκμοκ μλοβυκμ ιε 

δζάποζδ απυ ημκ αοθυ [27-29]. 

 

1.4.5. Νεύξωζε ηωλ αγγείωλ  

 

Έκα δίηηομ αββεζμηζκδηζηχκ κεφνςκ ημο ζοιπαεδηζημφ αοηυκμιμο κεονζημφ 

ζοζηήιαημξ πανέπεζ κεφνςζδ ζηα θεία ιοσηά ηφηηανα ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ. Οζ αιφεθεξ, 

ιεηαβαββθζαηέξ ζοιπαεδηζηέξ κεονζηέξ ίκεξ είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδκ αββεζμζφζπαζδ. Σα 

κεφνα ζπάκζα εζζένπμκηαζ ζημ ιέζμ πζηχκα ηςκ αββείςκ, επμιέκςξ δε ζπδιαηίγμοκ 

ζοκάρεζξ άιεζα ιε ηα θεία ιοσηά ηφηηανα. Ακηίεεηα, απεθεοεενχκμοκ ηδ 

κεονμδζααζααζηζηή μοζία κμνεπζκεθνίκδ, πμο ιε δζάποζδ θηάκεζ ζημ ιέζμ πζηχκα ηαζ δνα 

ζηα παναηείιεκα θεία ιοσηά ηφηηανα. Οζ χζεζξ δζαδίδμκηαζ ζε υθα ηα θεία ιοσηά ηφηηανα 

ιέζς ηςκ παζιαηζηχκ ζοκδέζεχκ ημοξ, πανάβμκηαξ ιία ζοκημκζζιέκδ ζοζημθή υθςκ ηςκ 

ιοσηχκ ηοηηάνςκ ημο ημζπχιαημξ ημο αββείμο, ιε απμηέθεζια ηδκ εθάηηςζδ ηδξ δζαιέηνμο 

ημο αοθμφ ημο. Οζ ανηδνίεξ δέπμκηαζ πθμοζζυηενδ αββεζμηζκδηζηή κεφνςζδ απυ υηζ μζ 
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θθέαεξ, αθθά μζ θθέαεξ δέπμκηαζ επζπθέμκ αββεζμηζκδηζηέξ κεονζηέξ απμθήλεζξ ζημκ έλς 

πζηχκα [27-29]. 

Σα εκ θυβς απαβςβά κεφνα βεκζηά δεκ εζζένπμκηαζ ζημκ έζς πζηχκα ηδξ αμνηήξ ηαζ, 

επμιέκςξ, μζ κεονμδζααζααζηέξ πνέπεζ κα δζαποεμφκ ζε ανηεηή απυζηαζδ, μφηςξ χζηε κα 

επζδνάζμοκ ζηα θεία ιοσηά ηφηηανα ημο ιέζμο πζηχκα. Οζ παζιαηζηέξ ζοκάρεζξ ιεηαλφ ηςκ 

θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ημο ιέζμο πζηχκα δζαδίδμοκ ηδκ ακηίδναζδ ημο κεονμδζααζααζηή 

πνμξ ηζξ εζςηενζηυηενεξ ζημζαάδεξ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ. ηζξ πνμζαβςβέξ 

(αζζεδηζηέξ) κεονζηέξ απμθήλεζξ ηςκ ανηδνζχκ πενζθαιαάκμκηαζ μζ ηαζεμτπμδμπείξ 

(οπμδμπείξ δζαηαζζιυηδηαξ) ζημκ ηανςηζδζηυ ηυθπμ ηαζ ζημ αμνηζηυ ηυλμ υζμ ηαζ μζ 

πδιεζμτπμδμπείξ ηςκ ηανςηζδζηχκ ηαζ αμνηζηχκ ζςιαηίςκ [28,29,31]. 

 

1.5. ΓΗΑΚΡΗΖ ΑΗΜΟΦΟΡΧΝ ΑΓΓΔΗΧΝ 

 

Σα αζιμθυνα αββεία δζαηνίκμκηαζ ζε ανηδνίεξ, θθέαεξ ηαζ ηνζπμεζδή, υπςξ έπεζ ήδδ 

πνμακαθενεεί. Με αάζδ ημ ζπεηζηυ ιέβεεμξ ηςκ αββείςκ ηαζ ηα ιμνθμθμβζηά ημοξ 

παναηηδνζζηζηά, ηαεειία απυ αοηέξ ηζξ ηαηδβμνίεξ ιπμνεί κα οπμδζαζνεεεί ζε πενζζζυηενεξ 

(πήια 1.4). Έηζζ, μζ ανηδνίεξ δζαηνίκμκηαζ ζε ιεβάθεξ εθαζηζηέξ ανηδνίεξ, ιοσημφ ηφπμο 

ανηδνίεξ ηαζ ανηδνίδζα. Οζ θθέαεξ ακηζζημίπςξ δζαηνίκμκηαζ ζε θθεαίδζα ηαζ ιζηνέξ, ιέζμο 

ιεβέεμοξ ηαζ ιεβάθεξ θθέαεξ, εκχ ηα ηνζπμζεζδή δζαηνίκμκηαζ πεναζηένς ζε ζοκεπή 

(ζςιαηζημφ ηφπμο), εονζδςηά (ζπθαπκζημφ ηφπμο) ηαζ ημθπχδδ (ημθπμεζδή) ηνζπμεζδή. 

Καεχξ δ δζάιεηνμξ ηςκ ανηδνζχκ ηαζ θθεαχκ εθαηηχκεηαζ ηαζ αολάκεηαζ, ακηίζημζπα, ιε 

ζοκεπή ηνυπμ, οπάνπεζ ααειζαία αθθαβή ζηα ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ αββείςκ 

ηαηά ηδ ιεηάπηςζδ απυ ηδ ιία ηαηδβμνία ζηδκ άθθδ. οκεπχξ, μνζζιέκα αββεία είκαζ 

δοκαηυ κα ειθακίγμοκ παναηηδνζζηζηά δφμ ηαηδβμνζχκ ηαζ κα ιδκ ηαηαηάζζμκηαζ ιε 

αεααζυηδηα ζε ιία ηαηδβμνία [28,29,31,32]. 
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ρήκα 1.4. πδιαηζηή απεζηυκζζδ ηςκ δζαθμνχκ ζηδ δμιή ημο ημζπχιαημξ ηςκ αζιμθυνςκ 

ήημζ ηςκ αββείςκ, ανηδνζχκ, θθεαχκ ηαζ ηνζπμεζδχκ [32]. 

 

1.5.1. Αξηεξίεο  

 

1.5.1.1. Μεγάιεο ειαζηηθέο αξηεξίεο  

 

Ζ αμνηή ηαζ μζ ηθάδμζ πμο εηθφμκηαζ απυ ημ αμνηζηυ ηυλμ (ημζκή ηανςηίδα ηαζ 

οπμηθείδζμξ ανηδνία), μζ ημζκέξ θαβυκζεξ ανηδνίεξ ηαζ ημ ζηέθεπμξ ηδξ πκεοιμκζηήξ 

ανηδνίαξ ακήημοκ ζηζξ εθαζηζηέξ ανηδνίεξ, πμο επίζδξ μκμιάγμκηαζ ηαζ ιεηαθμνζηέξ. Σμ 

ημίπςια αοηχκ ηςκ αββείςκ ζε κςπά παναζηεοάζιαηα έπεζ ηίηνζκμ πνχια, θυβς ηδξ 

άθεμκδξ εθαζηίκδξ πμο πενζέπεζ [28,29,31,32]. 
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Ο έζς πζηχκαξ ηςκ εθαζηζηχκ ανηδνζχκ απμηεθείηαζ απυ εκδμεήθζμ πμο 

οπμζηδνίγεηαζ απυ θεπηή ζημζαάδα οπμηείιεκμο ζοκδεηζημφ ζζημφ, απμηεθμφιεκδ απυ 

θίβμοξ ζκμαθάζηεξ, πενζζηαζζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα ηαζ ίκεξ ημθθαβυκμο. Δπίζδξ, 

παναηδνμφκηαζ εθαζηζηέξ ίκεξ πμο ζπδιαηίγμοκ θεπηή έζς εθαζηζηή ιειανάκδ. Σα 

εκδμεδθζαηά ηφηηανα ηςκ εθαζηζηχκ ανηδνζχκ έπμοκ πθάημξ 10-15 ιm ηαζ ιήημξ 25-50 

ιm, ιε ημοξ επζιήηεζξ άλμκέξ ημοξ πανάθθδθμοξ ζημκ επζιήηδ άλμκα ημο αββείμο. Οζ 

ηφνζεξ δμιέξ ζοκμπήξ πμο παναηδνμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ είκαζ μζ απμθναηηζηέξ ζοκδέζεζξ. Ζ 

ηοηηανζηή ημοξ ιειανάκδ πενζέπεζ ιζηνά ηοζηίδζα, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιεηαθμνά φδαημξ, 

ιαηνμιμνίςκ ηαζ δθεηηνμθοηχκ. Πενζζηαζζαηά, αιαθείεξ πνμελμπέξ ηδξ ηοηηανζηήξ 

ιειανάκδξ ζπδιαηίγμοκ παζιαηζηέξ ζοκδέζεζξ ιε θεία ιοσηά ηφηηανα ημο οπμηείιεκμο 

ιέζμο πζηχκα. Σα εκδμεδθζαηά ηφηηανα επίζδξ πενζέπμοκ ζςιάηζα Weibel-Palade, πμο 

απμηεθμφκ έβηθεζζηα δζαιέηνμο 0,1 ιm ηαζ ιήημοξ 3 ιm, πενζααθθυιεκα απυ ιειανάκδ, 

ποηκή ιήηνα απυ ζςθδκμεζδή ζημζπεία πμο πενζέπμοκ ημ βθοημπνςηεσκζηυ πανάβμκηα von 

Willebrand. Αοηυξ μ πανάβμκηαξ, πμο δζεοημθφκεζ ηδκ πήλδ ηαζ ημ ζπδιαηζζιυ 

αζιμπεηαθζημφ ενυιαμο, ζοκηίεεηαζ απυ ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ, 

αθθά ανίζηεηαζ απμεδηεοιέκμξ ιυκμ ζε αοηά ηςκ ανηδνζχκ [28,29,31,32]. 

Ο ιέζμξ πζηχκαξ ηςκ εθαζηζηχκ ανηδνζχκ απμηεθείηαζ απυ δζάηνδηα πέηαθα 

εθαζηίκδξ, βκςζηά ηαζ ςξ δζάηνδηεξ ιειανάκεξ, πμο εκαθθάζζμκηαζ ιε ηοηθμηενχξ 

δζαηαβιέκεξ ζημζαάδεξ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ. O ανζειυξ ηςκ ιειανακχκ εθαζηίκδξ 

αολάκεζ ιε ηδκ δθζηία ηαζ απυ πενίπμο 40 ζημ κεμβκυ θηάκεζ ηζξ 70 ζημοξ εκήθζηεξ. Οζ 

ιειανάκεξ αολάκμοκ επίζδξ ζε πάπμξ, θυβς ηδξ ζοκεπμφξ εκαπυεεζδξ εθαζηίκδξ, πμο 

ζοκεέηεζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ιέζμο πζηχκα. Σα θεία ιοσηά ηφηηανα είκαζ πμθφ 

θζβυηενα ζε ανζειυ ζηζξ εθαζηζηέξ απυ υ,ηζ ζηζξ πενζζζυηενεξ ιοσηέξ ανηδνίεξ. Ζ 

ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία, πμο εηηνίκεηαζ απυ ηα θεία ιοσηά ηφηηανα, απμηεθείηαζ ηονίςξ 

απυ εεζζηή πμκδνμσηίκδ, ημθθαβυκμ, ηαεχξ ηαζ δζηηοςηέξ ηαζ εθαζηζηέξ ίκεξ. ημ ιέζμ 

πζηχκα παναηδνείηαζ επίζδξ έλς εθαζηζηή ιειανάκδ [28,29,31,32]. 

Ο έλς πζηχκαξ ηςκ εθαζηζηχκ ανηδνζχκ είκαζ ζπεηζηά θεπηυξ ηαζ ζοκηίεεηαζ απυ 

παθανυ ζκμεθαζηζηυ ζοκδεηζηυ ζζηυ πμο πενζέπεζ θίβμοξ ζκμαθάζηεξ. Σνμθμδμηζηά αββεία 

ηςκ αββείςκ απακημφκ ζε αθεμκία ζημκ έλς πζηχκα. Μάθζζηα, δίηηοα ηνζπμεζδχκ πμο 

λεηζκμφκ απυ αοηά ηα αββεία επεηηείκμκηαζ ζημοξ ζζημφξ ημο ιέζμο πζηχκα βζα ηδκ πανμπή 

μλοβυκμο ηαζ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ζημ ζοκδεηζηυ ζζηυ ηαζ ζηα θεία ιοσηά ηφηηανα. Οζ 

εονίδεξ ηςκ εθαζηζηχκ πεηάθςκ επζηνέπμοκ ςξ έκα ααειυ ηδ δζάποζδ μλοβυκμο ηαζ μοζζχκ 

απυ ημκ αοθυ ημο αββείμο ζηα ηφηηανα ημο ιέζμο πζηχκα, αθθά δ ηφνζα πδβή ενεπηζηχκ 
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ζοζηαηζηχκ βζα ηα ηφηηανα αοημφ ημο πζηχκα είκαζ μζ ηθάδμζ ηςκ ηνμθμθυνςκ αββείςκ ημο 

αββείμο [28,29,31,32]. 

 

1.5.1.2. Μεζαίεο κπϊθέο αξηεξίεο 

 

Οζ ιοσηέξ ανηδνίεξ, βκςζηέξ ηαζ ςξ ανηδνίεξ ηαηακμιήξ, πενζθαιαάκμοκ ημοξ 

πενζζζυηενμοξ ηθάδμοξ ηδξ αμνηήξ εηηυξ απυ ημοξ ιεβάθμοξ ηθάδμοξ ημο αμνηζημφ ηυλμο 

ηαζ ημο ηεθζημφ δζπαζιμφ ηδξ ημζθζαηήξ αμνηήξ, πμο ακαβκςνίγμκηαζ ςξ εθαζηζηέξ ίκεξ. Σμ 

παναηηδνζζηζηυ ηςκ ιοσηχκ ανηδνζχκ είκαζ μ ζπεηζηά παπφξ ιέζμξ πζηχκαξ πμο απμηεθείηαζ 

ηονίςξ απυ θεία ιοσηά ηφηηανα [28,29,31,32]. 

Ο έζς πζηχκαξ ζηζξ ιοσηέξ ανηδνίεξ είκαζ θεπηυηενμξ απυ ημκ ακηίζημζπμ ηςκ 

εθαζηζηχκ ανηδνζχκ, αθθά δ οπεκδμεδθζαηή ζημζαάδα πενζέπεζ θίβα θεία ιοσηά ηφηηανα. 

Δπίζδξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ εθαζηζηέξ ανηδνίεξ, δ έζς εθαζηζηή ιειανάκδ ηςκ ιοσηχκ 

ανηδνζχκ είκαζ εοδζάηνζηδ ηαζ ειθακίγεζ ηοιαημεζδή επζθάκεζα πάκς ζηδκ μπμία απθχκεηαζ 

ημ εκδμεήθζμ. πςξ ηαζ ζηζξ εθαζηζηέξ ανηδνίεξ, ημ εκδμεήθζμ ειθακίγεζ πνμελμπέξ πμο 

δζαπενκμφκ ηζξ εονίδεξ ηδξ έζς εθαζηζηήξ ιειανάκδξ ηαζ ζπδιαηίγμοκ παζιαηζηέξ 

ζοκάρεζξ ιε ηα θεία ιοσηά ηφηηανα ημο ιέζμο πζηχκα πμο ανίζημκηαζ ζε επαθή ιε ημκ έζς 

πζηχκα. Θεςνείηαζ πςξ αοηέξ μζ ζοκάρεζξ ιπμνμφκ κα ζοκδέμοκ ιεηααμθζηά ημ εκδμεήθζμ 

ιε ηα θεία ιοσηά ηφηηανα [28,29,31,32]. 

ημ ιέζμ πζηχκα ηςκ ιοσηχκ ανηδνζχκ ηονζανπμφκ ηα θεία ιοσηά ηφηηανα, πανυθμ 

πμο αοηά είκαζ ζδιακηζηά ιζηνυηενα ζε ιέβεεμξ απυ ηζξ ζπθαπκζηέξ θείεξ ιοσηέξ ίκεξ. Σα 

θεία ιοσηά ηφηηανα είκαζ πνμζακαημθζζιέκα ηοηθμηενχξ βφνς απυ ημκ αοθυ ζηα ζδιεία 

επαθήξ ιε ημκ έζς πζηχκα, εκχ θίβα δειάηζα θείςκ ιοσηχκ ζκχκ είκαζ δζαηαβιέκα ηαηά ημκ 

επζιήηδ άλμκα ηςκ αββείςκ ζημκ έλς πζηχκα. Γζάζπανηεξ ιεηαλφ ηςκ ζημζαάδςκ ηςκ θείςκ 

ιοσηχκ ηοηηάνςκ ανίζημκηαζ εθαζηζηέξ ίκεξ, ίκεξ ημθθαβυκμο ΗΗΗ ηαζ εεσζηή πμκδνμσηίκδ, 

υθεξ παναβυιεκεξ απυ ηα θεία ιοσηά ηφηηανα. Ζ έλς εθαζηζηή ιειανάκδ ακαβκςνίγεηαζ ζε 

ζζημθμβζηέξ ημιέξ ιεβαθφηενςκ ιοσηχκ ανηδνζχκ [28,29,31,32]. 

Ο έλς πζηχκαξ ηςκ ιοσηχκ ανηδνζχκ απμηεθείηαζ απυ εθαζηζηέξ ίκεξ, ίκεξ 

ημθθαβυκμο (δζαιέηνμο 60 – 100 nm) ηαζ εειέθζα μοζία πμο πενζέπεζ εεσζηή δενιαηάκδ ηαζ 

εεσζηή δπανάκδ. Αοηή δ ελςηοηηάνζα μοζία πανάβεηαζ απυ ζκμαθάζηεξ ημο έλς πζηχκα. Οζ 

ίκεξ ημθθαβυκμο, ηαεχξ ηαζ μζ εθαζηζηέξ ίκεξ είκαζ πνμζακαημθζζιέκεξ ηαηά ημκ επζιήηδ 

άλμκα ημο αββείμο ηαζ ακαιζβκφμκηαζ ιε ημκ πενζαάθθμκηα ζοκδεηζηυ ζζηυ. ηα πθέμκ 

ελςηενζηά ζηνχιαηα ημο έλς πζηχκα απακημφκ ηα αββεία ηςκ αββείςκ ηαζ αιφεθεξ κεονζηέξ 
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απμθήλεζξ (πήια 1.5). Οζ κεονμδζααζααζηέξ πμο απεθεοεενχκμκηαζ ζηζξ κεονζηέξ 

απμθήλεζξ δζαπέμκηαζ ιέζς ηςκ πυνςκ ηδξ έλς εθαζηζηήξ ιειανάκδξ ζημ ιέζμ πζηχκα ηαζ 

πνμηαθμφκ ηδκ εηπυθςζδ μνζζιέκςκ απυ ηα επζθακεζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα. Ζ εηπυθςζδ 

ηεθζηά δζαδίδεηαζ ζε υθεξ ηζξ θείεξ ιοσηέξ ίκεξ ημο ιέζμο πζηχκα ιέζς ηςκ παζιαηζηχκ 

ζοκάρεςκ ιεηαλφ ημοξ [28,29,31,32]. 

 

 

ρήκα 1.5. πδιαηζηή πανμοζίαζδ δφμ ανηδνζχκ, ιίαξ εθαζηζημφ ηφπμο (πάκς) ηαζ ιίαξ 

ιοσημφ ηφπμο (ηάης), υπμο ηαείζηακηαζ ειθακείξ μζ δζαθμνέξ ζηδ ζπεηζηή ζφζηαζδ ηςκ 

ηνζχκ πζηχκςκ ημο ημζπχιαημξ ηςκ αββείςκ [29]. 
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1.5.1.3. Αξηεξίδηα 

 

Οζ ανηδνίεξ ιε δζάιεηνμ ιζηνυηενδ ημο 0,1 ιm εεςνμφκηαζ ανηδνίδζα. Σα ανηδνίδζα 

απμηεθμφκ ηα ηεθεοηαία ανηδνζαηά αββεία πμο νοειίγμοκ ηδκ αζιαηζηή νμή ζηα δίηηοα ηςκ 

ηνζπμεζδχκ. Σμ πάπμξ ημο ημζπχιαημξ ηςκ ανηδνζδίςκ είκαζ πενίπμο ίζμ ιε ηδ δζάιεηνμ ημο 

αοθμφ ημοξ [28,29,31,32]. 

 

1.5.2. Φιέβεο 

 

Ζ ζφζηαζδ ηςκ ηνζχκ πζηχκςκ πμζηίθεζ ζηζξ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ θθεαχκ ηαζ 

απμηεθεί ααζζηυ ηνζηήνζμ βζα ηδ δζάηνζζή ημοξ. Οζ θθέαεξ πμζηίθμοκ ζε ιέβεεμξ, ιε 

δζάιεηνμ πμο ηοιαίκεηαζ απυ 1 mm έςξ 4 cm (έκακηζ ηδξ δζαιέηνμο ηςκ ανηδνζχκ απυ 1 cm 

έςξ 0,5 cm). ε ζπέζδ ιε ηζξ ανηδνίεξ ιε ζοβηνίζζιδ ελςηενζηή δζάιεηνμ, μζ θθέαεξ έπμοκ 

ιεβαθφηενμ αοθυ ηαζ ζπεηζηά θεπηυηενμ ημίπςια (πήια 1.6). ηα ζζημθμβζηά 

παναζηεοάζιαηα παναηδνείηαζ ζφιπηςζδ ηςκ ημζπςιάηςκ ημοξ, εηηυξ ηαζ ακ έπεζ 

πνμδβδεεί εζδζηή εκδμαββεζαηή έβποζδ ιμκζιμπμζδηζημφ οβνμφ, δ μπμία δζαηδνεί ζε 

δζάηαζδ ημκ αοθυ ημο αββείμο. Ακ ηαζ μζ θθέαεξ θένμοκ έζς, ιέζμ ηαζ έλς πζηχκα, αοημί δε 

δζαπςνίγμκηαζ ηαθά, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ ανηδνίεξ, χζηε ζοπκά είκαζ δφζημθμ κα 

ακαβκςνζζηεί πυηε ηεθεζχκεζ μ έκαξ πζηχκαξ ηαζ πυηε ανπίγεζ μ επυιεκμξ. Οζ θθέαεξ 

ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ημοξ ειθακίγμοκ δζαθμνεηζηή δμιή ζημ ημίπςιά ημοξ [28,29,31,32]. 

 

1.5.2.1. Μεηαηξηρνεηδή θιεβίδηα 

 

Σα άιεζα ιεηαηνζπμεζδή θθεαίδζα (πενζηοηηανζηέξ θθέαεξ), πμο πμζηίθμοκ ζε 

δζάιεηνμ απυ 0,1-0,5 mm ηαζ ζε ιήημξ απυ 0,5-70 mm, παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ πανμοζία 

πενζηοηηάνςκ. Ο έζς πζηχκαξ αοηχκ ηςκ αββείςκ απμηεθείηαζ απυ εκδμεήθζμ ηαζ ιία πμθφ 

θεπηή οπεκδμεδθζαηή ζημζαάδα. ηα αββεία αοηά παναηδνμφκηαζ μζ παθανυηενεξ ζοκδέζεζξ 

ιεηαλφ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ απυ υθμ ημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια. Ο ιέζμξ πζηχκαξ 

αοηχκ ηςκ θθεαζδίςκ είκαζ δοκαηυκ κα πενζέπεζ ιυκμ ζοζηαθηζηά πενζηφηηανα. Σα 

ιεηαηνζπμεζδή θθεαίδζα έπμοκ πμθθά ημζκά παναηηδνζζημθμβζηά ιε ηα ηνζπμεζδή, υπςξ δ 

ζοιιεημπή ζηζξ θθεβιμκχδεζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ δ ακηαθθαβή ιμνίςκ, αηυια ηαζ ηοηηάνςκ 

ιεηαλφ αίιαημξ ηαζ ζζηχκ [28,29,31,32]. 
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ρήκα 1.6. πδιαηζηή απεζηυκζζδ ανηδνίαξ ηαζ θθέααξ, υπμο παναηδνείηαζ υηζ δ θθέαα 

έπεζ ιεβαθφηενδ δζάιεηνμ ηαζ θεπηυηενμ ημίπςια απυ ηδκ ανηδνία [33]. 

 

1.5.2.2. Μπϊθέο θιέβεο 

 

Σα πενζζζυηενα θθεαίδζα έπμοκ ιοσηά ηφηηανα ζημ ημίπςιά ημοξ. Σα αββεία αοηά 

ζοπκά ζοκμδεφμοκ ανηδνίδζα, απυ ηα μπμία δζαηνίκμκηαζ εφημθα ζε ζζημθμβζηέξ ημιέξ, 

ελαζηίαξ ημο θεπηυηενμο ημζπχιαημξ ηαζ ημο ακχιαθμο αοθμφ, θυβς ηδξ ζφιπηςζδξ ηςκ 

ημζπςιάηςκ ημοξ. Σα θθεαίδζα αοηά είκαζ δοκαηυκ κα επδνεάγμοκ ηδκ αζιαηζηή νμή ζηα 

ανηδνίδζα ιε ηδκ παναβςβή ηαζ έηηνζζδ αββεζμδναζηζηχκ μοζζχκ [28,29,31,32]. 

Απυ ηα θθεαίδζα, ημ αίια ζοθθέβεηαζ ζε θθέαεξ ιεβαθφηενμο ιεβέεμοξ, πμο 

δζαηνίκμκηαζ ζε ιζηνμφ ή ιεζαίμο ιεβέεμοξ, ιε δζάιεηνμ ιεηαλφ 1 ηαζ 9 mm. O έζς 

πζηχκαξ ζοκήεςξ δζαεέηεζ θεπηή οπεκδμεδθζαηή ζημζαάδα, πμο υιςξ ιπμνεί ηαζ κα 

απμοζζάγεζ. Ο ιέζμξ πζηχκαξ απμηεθείηαζ απυ ιζηνέξ δεζιίδεξ θείςκ ιοσηχκ ζκχκ, πμο 

ακαιζβκφμκηαζ ιε δζηηοςηέξ ίκεξ ηαζ έκα θεπηυ δίηηομ εθαζηζηχκ ζκχκ. Ο έλς πζηχκαξ, πμο 

απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ ημθθαβυκμ, είκαζ ηαθά ακαπηοβιέκμξ [28,29,31,32]. 
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1.5.2.3. Μεγάιεο θιέβεο 

 

Οζ ιεβάθεξ θθέαεξ πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ ηα πθδζίμκ ηδξ ηανδζάξ ιεβάθα θθεαζηά 

ζηεθέπδ. Σα αββεία αοηά έπμοκ ηαθά ακαπηοβιέκμ έζς πζηχκα, αθθά μ ιέζμξ πζηχκαξ είκαζ 

ανηεηά θεπηυηενμξ, ιε θίβεξ ζημζαάδεξ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ηαζ άθεμκμ ζοκδεηζηυ ζζηυ 

(πήια 1.7). Ο έλς πζηχκαξ είκαζ μ παπφηενμξ ηαζ μ ηαθφηενα ακεπηοβιέκμξ πζηχκαξ ζηζξ 

θθέαεξ ηαζ ζοπκά πενζέπεζ επζιήηδ δειάηζα θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ. Αοηέξ μζ θθέαεξ, 

εζδζηά μζ ιεβαθφηενεξ, έπμοκ ααθαίδεξ ζημ εζςηενζηυ ημοξ, πμο απμηεθμφκηαζ απυ δφμ 

διζζεθδκμεζδέξ πηοπέξ ημο έζς πζηχκα πμο πνμαάθθμοκ ζημκ αοθυ. οκηίεεκηαζ απυ 

ζοκδεηζηυ ζζηυ πθμφζζμ ζε εθαζηζηέξ ίκεξ ηαζ επεκδφμκηαζ ηαζ ζηζξ δφμ πθεονέξ απυ 

εκδμεήθζμ. Οζ ααθαίδεξ, πμο είκαζ πμθοάνζειεξ ζηζξ θθέαεξ ηςκ άηνςκ, ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

επακαθμνά ημο θθεαζημφ αίιαημξ ζηδκ ηανδζά, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ζφζπαζδ ηςκ 

ζηεθεηζηχκ ιοχκ πμο πενζαάθθμοκ ηζξ θθέαεξ [28,29,31,32]. 

 

 

ρήκα 1.7. οβηνζηζηή ζπδιαηζηή πανάζηαζδ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο ημζπχιαημξ ιίαξ θθέααξ 

ιεζαίμο ιεβέεμοξ (ανζζηενά) ηαζ ιεβάθμο ιεβέεμοξ (δελζά) [29]. 
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1.6. ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΚΤΣΣΑΡΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΑΓΓΔΗΑΚΟΤ 

ΣΟΗΥΧΜΑΣΟ 

 

Σα εκδμεδθζαηά ηαζ ηα αββεζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα (vascular smooth muscle cells, 

VSMCs) απμηεθμφκ ηα δφμ ηφνζα ηοηηανζηά ζοζηαηζηά ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ. 

οκήεςξ δεκ ειθακίγμκηαζ ηοπζημί ζκμαθάζηεξ, οπάνπμοκ υιςξ ζημκ έλς πζηχκα 

ζζηζμηφηηανα ακαβκςνίζζια απυ ημ ελαζνεηζηά μνζγυκηζμ ζπήια ημοξ ηαζ ηζξ θεπηέξ 

ηοηηανμπθαζιζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο εηηείκμκηαζ ζε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ δεζιχκ 

ημθθαβυκμο. 

 

1.6.1. Δλδνζειηαθά θύηηαξα 

 

Σα εκδμεδθζαηά ηφηηανα ζπδιαηίγμοκ έκα ζηνχια πμο επζηαθφπηεζ μθυηθδνμ ημ 

αββεζαηυ ζφζηδια, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ημ πζμ ζδιακηζηυ θνάβια δζαπεναηυηδηαξ ηςκ 

αζιμθυνςκ αββείςκ [34]. Καηά ζοκέπεζα, δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζε θαζκυιεκα 

ιεηαθμνάξ ιάγαξ ηαζ οπυηεζκηαζ άιεζα ζηζξ δοκάιεζξ ηδξ αζιαηζηήξ νμήξ. Σα εκδμεδθζαηά 

ηφηηανα έπμοκ επίπεδμ ζπήια, απμηεθμφκηαζ απυ θεπηή ζημζαάδα ηοηηανμπθάζιαημξ ηαζ 

έκα ιμκαδζηυ εθθεζρμεζδή πονήκα, μ μπμίμξ πνμελέπεζ ζημκ εκδμαοθζηυ πχνμ. Σα 

εκδμεδθζαηά ηφηηανα έπμοκ επζιδηοιέκδ ιμνθή, ιε ημκ άλμκά ημοξ ημπμεεηδιέκμ 

πανάθθδθα ζηδ δζεφεοκζδ νμήξ ημο αίιαημξ. Ο πονήκαξ ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο 

ηοηηανμπθάζιαημξ ανίζημκηαζ ζε απυζηαζδ απυ ημ ιέζμ ζδιείμ ημο επζιήηδ άλμκά ημοξ. 

Σα εκδμεδθζαηά ηφηηανα βφνς απυ ηα ζηυιζα ηςκ αμνηζηχκ δζαηθαδχζεςκ έπμοκ ζοπκά 

πμθοβςκζηυ ζπήια ηαζ μζ πονήκεξ ημοξ είκαζ αηακυκζζηα δζεοεεηδιέκμζ [35]. Σμ ζπήια, δ 

δζεφεοκζδ ηαζ δ ποηκυηδηα ηςκ πονήκςκ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ πμζηίθμοκ 

ζδιακηζηά ζηζξ δζάθμνεξ ανηδνίεξ ηαζ θθέαεξ. Ακηζεέηςξ, ζε αββεζαηά ηιήιαηα, υπςξ είκαζ 

δ ιεζυηδηα ηαζ δ ηαηχηενδ ιμίνα ηδξ ηαηζμφζαξ εςναηζηήξ αμνηήξ, ζηδκ μπμία δ νμή είκαζ 

ζηαεενή, μζ πονήκεξ είκαζ ημπμεεηδιέκμζ πανάθθδθα ιε ημκ άλμκα ημο αζιμθυνμο αββείμο. 

ηα ζηυιία υιςξ πμθθχκ ανηδνζχκ ηαεχξ ηαζ ζηδκ ακζμφζα αμνηή, μζ πονήκεξ ηςκ 

εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ δεκ πανμοζζάγμοκ αλμκζηή δζεφεοκζδ ηαζ είκαζ θζβυηενμ 

μνβακςιέκμζ [27]. 

Οζ Flaherty ηαζ ζοκενβάηεξ ημ 1972 [36] ηαζ μζ Fry ηαζ ζοκενβάηεξ ημ 1976 [37], ζε 

ειπενζζηαηςιέκεξ ιεθέηεξ ζημ ανηδνζαηυ εκδμεήθζμ, ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια υηζ ημ 

ζπήια, δ δζεφεοκζδ ημο πονήκα ηαζ δ ποηκυηδηά ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ελανηάηαζ 
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απυ ημπζηά αζιμδοκαιζηά θαζκυιεκα. Δπζπθέμκ, δ δζαηιδηζηή ηάζδ πμο αζηείηαζ ηαηά έκακ 

ζδζυννοειμ ηνυπμ ηαεχξ αθθάγεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηανδζαημφ ηφηθμο, είκαζ δ πνςηανπζηή 

δφκαιδ πμο δζαιμνθχκεζ ηδ ιμνθμθμβία ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ. Σα ηεθεοηαία 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ιε επζιήηοκζδ ζηδ δζεφεοκζδ εθανιμβήξ ηδξ 

ηάζδξ. Ζ αζηαεήξ ηέθμξ ή ηοναχδδξ νμή ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ υπζ ιυκμ 

απμπνμζακαημθζζιυ, αθθά ηαζ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ [36,37]. 

Σμ ηοηηανυπθαζια ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ πενζέπεζ ιζηνυ ανζειυ 

ιζημπμκδνίςκ, δζάποηα αδνά εκδμπθαζιαηζηά δίηηοα, θοζμζχιαηα, ιζηνμζςθδκίζημοξ ηαζ 

έκα ιζηνυ ζφιπθεβια Golgi. Δπζπθέμκ ηςκ ζοζηαηζηχκ αοηχκ πμο είκαζ ημζκά ηαζ ζε άθθα 

ηφηηανα, ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα έπμοκ ηαζ άθθα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά, υπςξ είκαζ ηα 

ζςιάηζα Weibel-Palade, ηα ηοηηανμπθαζιαηζηά κδιάηζα, ηα πζκμηοηςηζηά ή ιεηαθμνζηά 

ηοζηίδζα, ηαεχξ ηαζ εζδζηέξ ιεηαηνμπέξ ηςκ ιειανακχκ ημο πθάζιαημξ. Σα ζςιάηζα 

Weibel-Palade είκαζ επζιδηοιέκεξ δμιέξ ηαζ απμηεθμφκηαζ απυ πενζμνζζηζηή ιειανάκδ πμο 

πενζαάθθεζ ποηκυ οθζηυ ιε ηαεανέξ ηοθζκδνζηέξ επζθάκεζεξ. Γφμ είδδ ηοηηανμπθαζιζηχκ 

κδιαηίςκ είκαζ ακαβκςνίζζια ζηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα. Σα ζκίδζα αηηίκδξ δζαιέηνμο 5,0 

έςξ 7,5 nm ηαζ ηα ηοηηανμζηεθεηζηά ζκίδζα ιε δζάιεηνμ 10 nm. ε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ, ηα 

ζκίδζα αηηίκδξ ζπδιαηίγμοκ λεπςνζζηέξ δέζιεξ, μζ μπμίεξ εκίμηε ειθακίγμοκ ηαζκζςηή 

δζεοεέηδζδ. Μέζς ηςκ ζκζδίςκ αοηχκ, ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα ιεηαηνέπμοκ ημ ζπήια ημοξ 

ηαζ οθίζηακηαζ ζοζημθή [38]. 

Απυ ημ λεδίπθςια ηςκ ιειανακχκ ημο ηοηηανμπθάζιαημξ ζπδιαηίγεηαζ ιεηααθδηυξ 

ανζειυξ ιεηαθμνζηχκ ή πζκμηοηςηζηχκ ηοζηζδίςκ. Αοηά ηα ηοζηίδζα ειθακίγμκηαζ ηυζμ 

ζηδκ εκδμαοθζηή επζθάκεζα ηςκ ηοηηάνςκ, υζμ ηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο έζς πζηχκα. Αηυια, 

ηα ηοζηίδζα αοηά εεςνμφκηαζ ημ ιεηαθμνζηυ ιέζμ δζα ημο μπμίμο ιεβάθα ιυνζα 

απμννμθμφκηαζ ζηδ ιία πθεονά ημο ηοηηάνμο, εκ ζοκεπεία ιεηαθένμκηαζ ιέζα ζημ 

ηοηηανυπθαζια ηαζ, εκ ηέθεζ, απεθεοεενχκμκηαζ ζηδκ άθθδ πθεονά ημο ηοηηάνμο, υπμο ηα 

ηοζηίδζα ζοβπςκεφμκηαζ ιε ηδ ιειανάκδ ημο πθάζιαημξ. Σμ ζφζηδια αοηυ ηαείζηαηαζ 

οπεφεοκμ βζα ηδ ιεηαθμνά μοζζχκ ιεβάθμο ιμνζαημφ αάνμοξ ιέζα ζημκ έζς πζηχκα ημο 

αββείμο, επεζδή δ δίμδμξ ηέημζςκ μοζζχκ ιεηαλφ δφμ βεζημκζηχκ εκδμεδθίςκ ειπμδίγεηαζ 

απυ ηζξ εζδζηέξ δμιέξ πμο εκχκμοκ ηα ηφηηανα αοηά [38]. 

Σα δζάθμνα ηιήιαηα ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ πανμοζζάγμοκ 

εζδζηέξ δμιζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ. Οζ εκδμαοθζηέξ επζθάκεζεξ ειθακίγμοκ επίζηνςζδ 

πθμφζζα ζε πνςηεΐκδ ηαζ οδνμβμκάκεναηεξ. ε ιενζηά εκδμεήθζα μζ επζθάκεζεξ είκαζ 

μιαθέξ, εκχ ζε άθθα πανμοζζάγμοκ πνμεηηάζεζξ, μζ μπμίεξ εηηείκμκηαζ ιέζα ζημκ αοθυ ηαζ 

πμζηίθθμοκ ζημ ζπήια απυ απυρεςξ ιήημοξ, πάπμοξ ηαζ ιμνθμθμβίαξ. Οζ πθεονζηέξ 
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επζθάκεζεξ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ζπδιαηίγμοκ ζοιπθέβιαηα, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 

ηςκ ζηεκχκ ζοκάρεςκ, ηςκ παζιαηζηχκ ζοκάρεςκ ηαζ ηςκ δεζιμζςιάηςκ, πμο 

πνμζδέκμοκ ηα ηφηηανα ημ έκα ζημ άθθμ. Οζ εκδμεδθζαηέξ επζθάκεζεξ πνμξ ημκ έζς πζηχκα 

επεκδφμκηαζ απυ ααζζηή ιειανάκδ πμο πενζέπεζ ημθθαβυκμ ηφπμο IV ηαζ επζηνέπεζ ηδκ 

πνμζηυθθδζδ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ζημκ οπμηείιεκμ ζοκδεηζηυ ζζηυ. Ζ 

πνμζηυθθδζδ θαίκεηαζ υηζ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ εζζαβςβή ιζηνμσκζδίςκ ημο ζοκδεηζημφ 

ζζημφ ηαζ ημο ημθθαβυκμο ζηδ ααζζηή ιειανάκδ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ. Ο Fry ημ 

1976 [37] οπμθυβζζε υηζ απαζηείηαζ δζαηιδηζηή ηάζδ 400 dyn/cm
2
 βζα ηδ ιδπακζηή 

απμηυθθδζδ ημο εκδμεδθίμο ζηδ εςναηζηή αμνηή ημο ζηφθμο. Δπίζδξ, απέδεζλε υηζ ηάζδ 

ιζηνυηενμο ιεβέεμοξ ιπμνεί κα αολήζεζ ηδκ εκδμεδθζαηή δζαπεναηυηδηα ηαζ υηζ ημ μίδδια, 

ημ μπμίμ δδιζμονβείηαζ ζημκ έζς πζηχκα απυ ηδκ αφλδζδ αοηή, ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδκ ηάζδ 

απμηυθθδζδξ ημο εκδμεδθίμο. Δπζπθέμκ, μ Fry
 

ηαηέδεζλε υηζ ιζηνμδζάανςζδ ηδξ 

εκδμεδθζαηήξ επζθάκεζαξ ζοκακηάηαζ πζμ ζοπκά απυ υηζ βεκζηυηενα εεςνείηαζ πςξ 

ζοιααίκεζ [37]. 

Ζ πνμζηυθθδζδ ημο εκδμεδθίμο ζημ ζοκδεηζηυ ζζηυ είκαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ 

βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ δζαπεναηυηδηαξ ημο αββείμο, ηαεχξ είκαζ πθέμκ ζαθέξ υηζ επζθάκεζεξ 

πμο έπμοκ απμπςνζζηεί ηα εκδμεήθζά ημοξ απμηεθμφκ εέζεζξ ζοβηυθθδζδξ αζιμπεηαθίςκ 

ηαζ ζπδιαηζζιμφ ιζηνμενμιαχζεςκ. Κάης απυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, ηα αζιμπεηάθζα 

απεθεοεενχκμοκ πθήεμξ παναβυκηςκ, ζηακχκ κα επζθένμοκ εειεθζχδεζξ αζμπδιζηέξ 

αθθαβέξ ζηα εκδμεδθζαηά ηαζ ηα θεία ιοσηά ηφηηανα. Πνέπεζ επίζδξ κα ημκζζηεί δ 

ημπμβναθζηή ακμιμζμβέκεζα ημο εκδμεδθίμο. διακηζηέξ αθθαβέξ πανμοζζάγμκηαζ 

παναδείβιαημξ πάνδ ζε δζαθμνεηζηέξ ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο αμνηζημφ ηυλμο ζε 

ζοκάνηδζδ ιε ημοξ ανζειμφξ ηςκ πζκμηοηηανζηχκ ηοζηζδίςκ ζηα εκδμεήθζα, ιε ημ νοειυ 

ηοηηανζηήξ δζαίνεζδξ ηαζ ηδκ εοημθία ιε ηδκ μπμία ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα 

απμημθθμφκηαζ ημ έκα απυ ημ άθθμ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηναοιαηζζιμφ ή θανιαηεοηζηήξ 

πανέιααζδξ. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, απαζηείηαζ ιεβάθδ πνμζμπή ηαηά ηδ ζφβηνζζδ 

εκδμεδθζαηχκ ακηζδνάζεςκ πνμενπυιεκςκ απυ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ημο αββείμο [39]. 

 

1.6.2. Αγγεηαθά ιεία κπϊθά θύηηαξα 

 

Σα αββεζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα (VSMCs) [35], απμηεθμφκ ιμκάδα ιε ηφνζα 

θεζημονβία ηδ ζοζημθή. Ζ δμιή ημοξ, επμιέκςξ, είκαζ ηέημζα πμο ελοπδνεηεί ηδ ααζζηή ημοξ 

θεζημονβία. Κονίανπδ εέζδ ζηα VSMCs ηαηέπεζ δ ζοζηαθηζηή ζοζηεοή, εκχ μ 
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ηοηηανμζηεθεηυξ ηαζ μζ ζοκδέζεζξ ηςκ ηοηηάνςκ ιε ηα βεζημκζηά ημοξ ηαζ ιε ηδκ 

ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία είκαζ ελίζμο ζδιακηζηέξ, ηαεχξ πνδζζιεφμοκ ζηδ 

ζδιαημδυηδζδ ηαζ ιεηαθμνά ιδκοιάηςκ απυ ημκ ελςηοηηάνζμ πχνμ [40]. 

Σα VSMCs επεζδή έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοζηέθθμκηαζ ηαζ κα αθθάγμοκ ηζξ 

εθαζηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ, παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζημ ζοκημκζζιυ ηδξ ιδπακζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο αββείμο. Έπμοκ ηδ ιμνθή εκυξ ηοθζβιέκμο κήιαημξ ηαζ απθμφξ 

επζιδηοιέκμοξ πονήκεξ. Σμ ζπήια ηςκ πονήκςκ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαηάζηαζδ ζοζημθήξ ή 

δζαζημθήξ ηςκ ηοηηάνςκ. Οζ πονδκζηέξ ιειανάκεξ πενζεθίζζμκηαζ υηακ ηα ηφηηανα 

ζοζηέθθμκηαζ ηαζ μιαθμπμζμφκηαζ ζηδ θάζδ πμο ηα ηφηηανα παθανχκμοκ. Ζ ζοζημθζηή 

δνάζδ ηςκ VSMCs ιεζμθααείηε απυ παπζά (ιομζίκδ) ηαζ θεπηά (αηηίκδ ηαζ ηνμπμιομζίκδ) 

ηοηηανμπθαζιζηά ιομκδιάηζα. Σα θεπηά κδιάηζα βίκμκηαζ εφημθα ειθακή, έπμοκ δζάιεηνμ 

5,0 έςξ 7,5 nm ηαζ πνμζθφμκηαζ ζε δθεηηνμκζυποηκα ζςιάηζα (ποηκά ζςιάηζα) πμο 

εκημπίγμκηαζ ζηδκ ηοηηανζηή ιειανάκδ. Αοηά ηα ποηκά ζςιάηζα ελαζθαθίγμοκ ιδπακζηέξ 

δζαζοκδέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ηοηηανμπθαζιαηζηχκ ιειανακχκ ηαζ ηςκ ζοζηαθηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ [29]. 

Πζμ πνυζθαηα, δζαπζζηχεδηε δ πανμοζία ηνίημο ηφπμο κδιαηίςκ, ιε πάπμξ 10 nm 

ηαζ δζάιεηνμ 50 Α
0
, ηα μπμία είκαζ θηζαβιέκα απυ ιία πνςηεΐκδ, ηδ δεζιίκδ. Ο νυθμξ πμο 

επζηεθεί δ πνςηεΐκδ αοηή είκαζ δ ζηήνζλδ ηςκ ιομκδιάηςκ ηδξ αηηίκδξ ηαζ ηδξ ιομζίκδξ. 

Σα ιομκδιάηζα αοηά πζζηεφεηαζ υηζ απμηεθμφκ έκα ιάθθμκ ζοκεπέξ ζφζηδια (πθέβια), ημ 

μπμίμ ζοκδέεζ ηα ποηκά, δθεηηνμκζηχξ, ζςιάηζα πμο παναηδνήεδηακ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ 

ημο ηοηηανμπθάζιαημξ ηαζ ζηδκ εζςηενζηή επζθάκεζα ηδξ ηοηηανζηήξ ιειανάκδξ. Ο ηνυπμξ 

ζφκδεζδξ ηςκ παναπάκς εκδζάιεζςκ κδιαηίςκ ηαζ ηςκ ποηκχκ ζςιαηίςκ ιε ηα 

ιομκδιάηζα αηηίκδξ ή ιομζίκδξ δεκ είκαζ αηυιδ βκςζηυξ. Ζ εκένβεζα ηδξ ζοζημθήξ 

ιεηααζαάγεηαζ πζεακχξ ζηα εκδζάιεζα κδιάηζα ηαζ ιέζς αοηχκ ζηα ποηκά ζςιάηζα ιε 

απμηέθεζια ηδκ παναιυνθςζδ ηδξ ηοηηανζηήξ επζθάκεζαξ ηαζ ηδκ ανάποκζδ ημο επζιήημοξ 

άλμκα ηδξ ιοσηήξ ίκαξ. 

Δπζπθέμκ, ηα VSMCs πενζέπμοκ δίηηομ απυ ηοηηανμζηεθεηζηά εκδζάιεζα κδιάηζα 

δζαιέηνμο 10 nm, πμο δζαθένμοκ ιμνθμθμβζηά απυ ηα κδιάηζα αηηίκδξ ηαζ ιομζίκδξ. Πανά 

ημ βεβμκυξ υηζ δ φπανλδ ζοζηαθηζηχκ κδιαηίςκ απμηεθεί ημ πθέμκ παναηηδνζζηζηυ 

ιμνθμθμβζηυ ζημζπείμ ηςκ VSMCs, εκημφημζξ είκαζ ακαβηαίμ κα ημκζζηεί υηζ απυ ιυκμ ημο 

αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ δεκ είκαζ επανηέξ βζα κα ηαοηζζηεί έκα μπμζμδήπμηε ηφηηανμ ιε έκα 

θείμ ιοσηυ. Σα κδιάηζα αοηά ηαζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ ζοζηαθηζηέξ πνςηεΐκεξ ημοξ ηάκμοκ ηδκ 

ειθάκζζή ημοξ ζε ιζηνυηενμ ααειυ ηαζ ζε άθθα ηφηηανα, ιδ ιοσηά. Σα VSMCs 

πενζαάθθμκηαζ απυ ιία ηαθά ζπδιαηζζιέκδ ααζζηή ιειανάκδ. Ζ ιειανάκδ ημο 
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ηοηηανμπθάζιαηυξ ημοξ ζοκήεςξ έπεζ έκα ιέηνζμ ανζειυ πζκμηοηςηζηχκ ή ιεηαθμνζηχκ 

ηοζηζδίςκ, υπμο ηα βεζημκζηά ηφηηανα είκαζ ζοκδεδειέκα ιε ιζηνμφξ, ιεζμηοηηάνζμοξ 

ζοκδέζιμοξ, ηα δεζιμζχιαηα. Σα ιζημπυκδνζα είκαζ ιζηνά ηαζ ζπμναδζηά, εκχ ημ 

εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ ηαζ ημ ζφιπθεβια Golgi είκαζ ιζηνά ηαζ δοζδζάηνζηα, ελαζνμοιέκςκ 

ηςκ VSMCs πμο οθίζηακηαζ είηε ηαπεία αφλδζδ, είηε έκημκδ ιεηααμθζηή δναζηδνζυηδηα 

[29]. Αηυια, δ ααζζηή ιειανάκδ ηςκ VSMCs απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ θαιζκίκδ, ημθθαβυκμ 

ηφπμο IV, ζκμκεηηίκδ, ηεκαζηίκδ, πνςηεμβθοηάκδ (εεζζηή
 
δπανάκδ), εκηαηηίκδ/κζδμβυκμ, 

πνςηεΐκεξ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηδκ πανειπυδζζδ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηαζ ηδξ 

ιεηακάζηεοζδξ ηςκ VSMCs αθθά ηαζ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ VSMCs ζε ηαηάζηαζδ 

ζοζημθήξ [41-44]. ε θοζζμθμβζηά αββεία, υπμο ηα VSMCs είκαζ δζαθμνμπμζδιέκα, 

πενζέπμοκ ηυζμ άθεμκεξ ζοζηαθηζηέξ πνςηεΐκεξ υζμ ηαζ εκδζάιεζεξ ζκμδμβυκεξ πνςηεΐκεξ. 

Δκημφημζξ, οπυ θοζζμθμβζηέξ αθθά ηαζ παεμθμβζηέξ ζοκεήηεξ, υπςξ είκαζ δ 

αεδνμζηθήνςζδ ηαζ δ επακαζηέκςζδ έπεζηα απυ αββεζμπθαζηζηή ηαζ ημπμεέηδζδ θθεαζηχκ 

ιμζπεοιάηςκ [45-50], ηα VSMCs ηνμπμπμζμφκηαζ απυ «ζοζηαθηζηυ» δζαθμνμπμζδιέκμ 

θαζκυηοπμ ζε ακχνζιμ ζοκεεηζηυ θαζκυηοπμ, μ μπμίμξ επζηνέπεζ ζηα VSMCs κα 

ιεηακαζηεφζμοκ ζημκ έζς πζηχκα, κα πμθθαπθαζζάγμκηαζ, ηαζ κα εηηνίκμοκ πμζηίθα ιυνζα 

ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ  (extracellular matrix, ECM), ηαεχξ ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ 

ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ημ ζπδιαηζζιυ ημο έζς πζηχκα [50-52]. 

Σα VSMCs είκαζ ζηακά κα ζοκεέζμοκ πμζηίθα ελςηοηηάνζα ζοζηαηζηά ημο 

ζοκδεηζημφ ζζημφ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ημθθαβυκμο ηφπμο Η ηαζ ΗΗΗ ηδξ ααζζηήξ 

ιειανάκδξ, ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ηαζ ηςκ πνςηεμβθοηάκςκ. Ζ νφειζζδ αοηχκ ηςκ 

θεζημονβζχκ πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ, επεζδή μζ δμιζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ δ ιδπακζηή 

ζοιπενζθμνά ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ πμζυηδηα ηαζ 

ηδκ μνβάκςζδ ημο ζοκδεηζημφ ημοξ ζζημφ. Έπεζ απμδεζπηεί υηζ δ αφλδζδ ηαζ μ 

πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ VSMCs επδνεάγεηαζ απυ ηζξ ιδπακζηέξ δοκάιεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηδ νμή ημο αίιαημξ εκηυξ ημο αββείμο, ηαεχξ ηαζ απυ δζάθμνμοξ πδιζημφξ πανάβμκηεξ πμο 

πενζέπμκηαζ ζημ αίια. Ηδζαίηενδ ικεία μθείθεηαζ ζημοξ πανάβμκηεξ πμο απεθεοεενχκμοκ ηα 

αζιμπεηάθζα. Οζ Ross ηαζ ζοκενβάηεξ ημ 1997 [39] έδεζλακ υηζ πζεακυξ ηναοιαηζζιυξ ημο 

εκδμεδθίμο πνμηαθεί πνμζηυθθδζδ ηαζ ζοβηυθθδζδ αζιμπεηαθίςκ. Σα ζοβηεκηνςιέκα 

αζιμπεηάθζα πανάβμοκ έκα ιζημβυκμ πανάβμκηα, μ μπμίμξ μδδβεί ζε ημπζηυ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ζηζξ οπμηείιεκεξ πενζμπέξ ημο έζς πζηχκα, ζοκμδεουιεκμ 

απυ ζφκεεζδ ζοζηαηζηχκ ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ ηαζ εκαπυεεζδ εκδμηοηηανζηχκ ηαζ 

ελςηοηηανζηχκ θζπζδίςκ [39]. 
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1.6.3. Φαηλνηππηθή πιαζηηθόηεηα ηωλ αγγεηαθώλ ιείωλ κπϊθώλ θπηηάξωλ 

 

Tα αββεζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα απμηεθμφκ ηα ελαζνεηζηά ελεζδζηεοιέκα ηφηηανα ιε 

ηφνζα θεζημονβία ηδ ζοζημθή ηαζ νφειζζδ ημο ηυκμο ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ, ηδξ 

ανηδνζαηήξ πίεζδξ ηαζ ηδξ αζιαηζηήξ νμήξ. ηα αββεία ηςκ εκδθίηςκ, ηα VSMCs 

ειθακίγμοκ παιδθυ νοειυ πμθθαπθαζζαζιμφ, παιδθή ζοκεεηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ 

εηθνάγμοκ έκα ιμκαδζηυ ζφκμθμ ζοζηαθηζηχκ πνςηεσκχκ, δζαφθςκ ζυκηςκ ηαζ 

ζδιαημδμηζηχκ ιμνίςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ ζοζηαθηζηή ημοξ δναζηδνζυηδηα. Σμ πνμθίθ 

αοηήξ ηδξ πνςηεσκζηήξ έηθναζδξ είκαζ ιμκαδζηυ βζα ηα VSMCs ζε ζπέζδ ιε μπμζμκδήπμηε 

άθθμ ηφπμ ηοηηάνςκ. Ακηίεεηα, ιε ηα ζηεθεηζηά ηαζ ιε ηα ηανδζαηά ιοσηά ηφηηανα πμο 

είκαζ ηεθζηά δζαθμνμπμζδιέκα, ηα VSMCs δζαηδνμφκ αλζμζδιείςηδ πθαζηζηυηδηα ηαζ 

ιπμνμφκ κα οπμζημφκ ζδιακηζηέξ ηαζ ακαζηνέρζιεξ ιεηααμθέξ ζημ θαζκυηοπυ ημοξ ςξ 

απάκηδζδ ζε πμζηίθεξ ιεηααμθέξ ηαζ ζε ενεείζιαηα πμο δέπμκηαζ απυ ημ ημπζηυ ημοξ 

πενζαάθθμκ [53-55]. 

Μεηά ηδκ ςνίιακζδ ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ, ηα VSMCs απμηημφκ έκα 

«ζοζηαθηζηυ» δζαθμνμπμζδιέκμ θαζκυηοπμ, ημ μπμίμ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ έηθναζδ 

δεζηηχκ εζδζηχκ βζα ηα θεία ιοσηά ηφηηανα, υπςξ είκαζ δ αηηίκδ θείμο ιοσημφ ηφπμο, δ 

δεζιίκδ, δ αανζά αθοζίδα ηδξ ιομζίκδξ θείμο ιοσημφ ηφπμο, δ ηαθπμκίκδ ηαζ δ h-

ηαθδεζιυκδ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ πμθφ ζδιακηζηέξ πνςηεΐκεξ βζα ηδ νφειζζδ ηδξ ζοζημθήξ. 

ηακ ηα αββεία οπμζημφκ έκα ηναοιαηζζιυ ή ιία αθάαδ υπςξ ιεηά απυ ηδ πεζνμονβζηή 

ημπμεέηδζδ ανηδνζαημφ ή ηεπκδημφ ιμζπεφιαημξ ή απυ ηδ ημπμεέηδζδ εκδμπνμεέζεςκ 

(stents) ή αηυια ηαζ απυ εβπεζνήζεζξ πανάηαιρδξ (bypass), ηα VSMCs 

απμδζαθμνμπμζμφκηαζ ηαζ εζζένπμκηαζ λακά ζημκ ηοηηανζηυ ηφηθμ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή 

αολάκεηαζ μ νοειυξ πμθθαπθαζζαζιμφ ηαζ ιεηακάζηεοζδξ ηςκ VSMCs, ηαεχξ ηαζ δ 

ζφκεεζδ πμζηίθςκ ζοζηαηζηχκ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ απυ ηα VSMCs [53-55]. 

Ζ πθαζηζηυηδηα πμο ειθακίγμοκ ηα VSMCs πανμοζζάγεζ ζδιακηζηυ θοζζμθμβζηυ 

νυθμ, ηαεχξ ελοπδνεηεί ηαζ ηδ θοζζμθμβζηή αββεζαηή ακάπηολδ. Καηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

ακάπηολδξ ηςκ αββείςκ, ηα VSMCs πμο ανπζηά ανίζημκηαζ ζε θζβυηενμ δζαθμνμπμζδιέκδ 

ηαηάζηαζδ ηαζ εηδδθχκμοκ ορδθυ ααειυ πμθθαπθαζζαζιμφ, ιεηακάζηεοζδξ ηαζ 

παναβςβήξ ζοζηαηζηχκ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ –ημθθαβυκμ, εθαζηίκδ, 

πνςηεμβθοηάκεξ- ηαηέπμοκ ζδιακηζηυ ιένμξ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ, εκχ πανάθθδθα 

απμηημφκ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα ζοζημθήξ. ηακ, υιςξ, μθμηθδνςεεί δ ακάπηολδ ηςκ αββείςκ, 

ηα VSMCs δζαθμνμπμζμφκηαζ ζημ «ζοζηαθηζηυ» θαζκυηοπμ, χζηε κα ακαθάαμοκ ηδ 

θεζημονβία πμο ημοξ ακηζζημζπεί ζημ ημίπςια ηςκ χνζιςκ πθέμκ αββείςκ. 
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Σα VSMCs ζοιιεηέπμοκ εκενβά ιε ηδ θαζκμηοπζηή ημοξ ζηνμθή ζηδκ παεμβέκεζα 

ηυζμ ηδξ επακαζηέκςζδξ ιεηά απυ αββεζμπθαζηζηή ηαζ ημπμεέηδζδ θθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ 

υζμ ηαζ ηδξ αεδνμζηθήνςζδξ. Ακαθοηζηά, ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ επακαζηέκςζδξ ηςκ 

αββείςκ ηα VSMCs απμδζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ημ ζοζηαθηζηυ πνμξ ημ ζοκεεηζηυ θαζκυηοπμ 

ημοξ ιεηά ημ ηναοιαηζζιυ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ. ημοξ πανάβμκηεξ πμο επάβμοκ ημκ 

απμδζαθμνμπμζδιέκμ θαζκυηοπμ ηςκ VSMCs ζοιπενζθαιαάκμκηαζ δ απμβφικςζδ ημο 

εκδμεδθίμο, μ άιεζμξ ηναοιαηζζιυξ ηςκ VSMCs ηαζ δ επαηυθμοεδ απεθεοεένςζδ 

πμζηίθθςκ αολδηζηχκ παναβυκηςκ. Μεηά ηδκ απμδζαθμνμπμίδζδ, ηα VSMCs 

ιεηακαζηεφμοκ ζημκ οπεκδμεδθζαηυ πχνμ, πμθθαπθαζζάγμκηαζ ηαζ εηηνίκμοκ άθεμκεξ 

πμζυηδηεξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ. Ζ ηεθεοηαία ζοκζζηά ιεβάθμ ιένμξ ημο υβημο 

ηδξ οπενπθαζηζηήξ αθθμίςζδξ ημο έζς πζηχκα πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ επακαζηέκςζδ, ηδ 

ζοπκυηενδ αζηία απυννζρδξ ιμζπεφιαημξ [56,57]. 

 

1.7. ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΔΞΧΚΤΤΣΣΑΡΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΑΓΓΔΗΑΚΟΤ 

ΣΟΗΥΧΜΑΣΟ 

 

Σα ελςηοηηανζηά ζημζπεία [34,58] ηςκ θοζζμθμβζηχκ αζιμθυνςκ αββείςκ 

ακαθένμκηαζ εκ βέκεζ ςξ ζοζηαηζηά ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηζξ 

πνςηεμβθοηάκεξ, ηζξ ίκεξ ημθθαβυκμο ηαζ ηζξ εθαζηζηέξ ίκεξ ηαζ ζοκεζζθένμοκ ζε 

ζδιακηζηυ ααειυ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αββεζαηήξ μιμζμζηαζίαξ. Σα ιαηνμιυνζα ημο 

ημθθαβυκμο ηαζ ηδξ εθαζηίκδξ αζημφκ πμθθαπθέξ δνάζεζξ, υπςξ βζα πανάδεζβια 

δζαιμνθχκμοκ ημ ζηεθεηυ πάκς ζημκ μπμίμ εκαπμηίεεκηαζ ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα ηαζ ηα 

θεία ιοσηά ηφηηανα, πνδζζιεφμοκ ζηδ ιεηαθμνά ζδιάηςκ, δεζιεφμοκ ηαζ ηαηαηναημφκ 

θζπμπνςηεΐκεξ ηαζ απμηεθμφκ δελαιεκή αολδηζηχκ παναβυκηςκ [59,60]. Δπζπθέμκ ημ 

ημθθαβυκμ ηαζ δ εθαζηίκδ ζοιαάθθμοκ ζηδ δφκαιδ ηαζ ηδ δμιζηή αηεναζυηδηα ημο 

αββεζαημφ ημζπχιαημξ [61]. ε θοζζμθμβζημφξ ζζημφξ, δ έηθναζδ ηαζ ακαδζμνβάκςζδ ημο 

ελςηοηηάνζμο οθζημφ απμηεθεί ιία ηαθά νοειζζιέκδ δοκαιζηή ζζμννμπία. Ακηίεεηα ζε 

παεμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ, υπςξ δ νεοιαημεζδήξ ανενίηζδα, δ ηανηζκμβέκεζδ, δ 

αεδνςιάηςζδ, ηαζ δ ζκμιοσηή οπενπθαζία δ παναπάκς ζζμννμπία δζαηανάζζεηαζ 

εοκμχκηαξ ηδκ ελέθζλδ ηαζ ηθζκζηή εηδήθςζδ ηςκ παναπάκς δζαηαναπχκ [62,63]. 
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1.7.1. Πξωηενγιπθάλεο 

 

Οζ πνςηεμβθοηάκεξ [64,65] απμηεθμφκηαζ απυ βθοημγαιζκμβθοηάκεξ ηαζ πνςηεΐκεξ 

[66,67]. Οζ βθοημγαιζκμβθοηάκεξ είκαζ ζφκεεημζ πμθοζαηπανίηεξ, μζ μπμίμζ είκαζ 

μιμζμπμθζηά ζοκδεδειέκμζ ζημ πνςηεσκζηυ ηιήια ιέζς εζηενζηχκ δεζιχκ ιε ζενίκδ ή 

ενεμκίκδ. Σα ηφνζα είδδ πνςηεμβθοηάκςκ πμο ειθακίγμκηαζ ζηα εδθαζηζηά είκαζ ημ 

οαθμονμκζηυ μλφ, δ εεζζηή
 
πμκδνμσηίκδ [68], δ δπανίκδ, δ εεζζηή

 
δπανάκδ [69], δ εεζζηή 

ηεναηάκδ ηαζ δ εεζζηή δενιαηάκδ [70]. Καεέκα απυ αοηά ηα έλζ είδδ απμηεθείηαζ απυ 

επακαθαιαακυιεκεξ ιμκάδεξ δζζαηπανζηχκ πμο πενζέπμοκ έκα αιζκμζάηπανμ ηαζ έκα 

ζάηπανμ οαθμονμκζημφ μλέμξ. Ο ανζειυξ ηςκ ιμκάδςκ δζζαηπανζηχκ ζε ηάεε αθοζίδα ιίαξ 

βθοημγαιζκμβθοηάκδξ ηοιαίκεηαζ απυ 10 έςξ 60, εηηυξ ημο οαθμονμκζημφ μλέμξ πμο ιπμνεί 

κα πενζέπεζ ιέπνζ ηαζ 2500 ιμκάδεξ. Ζ ζοβηέκηνςζδ πνςηεμβθοηάκςκ εεςνείηαζ υηζ 

πενζμνίγεζ ηδκ ηίκδζή ημοξ ηαζ δζαηδνεί ορδθή ηδ ζοβηέκηνςζή ημοξ ζημοξ ζζημφξ, πςνίξ 

υιςξ κα αολάκεζ ζδιακηζηά ηδ δζαηιδηζηή αηαιρία ηςκ δζαθοιάηςκ ηςκ πνςηεμβθοηακχκ 

[71]. 

Δλαζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ δζαθμνάξ ζηζξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ηεθεοηαίςκ ιε ηζξ ίκεξ 

ημθθαβυκμο, είκαζ πμθφ πζεακυ υηζ μζ ιμκμιενείξ πνςηεμβθοηάκεξ δε ιεηαδίδμοκ ηζξ ηάζεζξ 

ιεηαλφ βεζημκζηχκ ζκχκ. Δκ ημφημζξ, δ πανμοζία ημοξ ζοιαάθθεζ ζηδκ παναιυνθςζδ ηςκ 

ζκζδίςκ ιέζα ζε ιία ιειμκςιέκδ ίκα. 

 

1.7.2. Διαζηηθέο ίλεο 

 

Οζ εθαζηζηέξ ίκεξ απμηεθμφκ ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο ελςηοηηάνζμο οθζημφ ηςκ 

ιεβάθςκ αββείςκ ηαζ είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ιδπακζηχκ δοκάιεςκ ηαζ 

αθθαβχκ πμο πνμηαθεί δ ανηδνζαηή πίεζδ. Σμ ζφζηδια ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ απμηεθείηαζ 

απυ δφμ αζμπδιζηά ηαζ οπενδμιζηά ζοζηαηζηά, ηδκ εθαζηίκδ, ημ ζοζηαηζηυ πμο είκαζ 

οπεφεοκμ βζα ηδκ εθαζηζηυηδηα ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ, ηαζ ηα ζοζηαηζηά ηςκ ιζηνμïκζδίςκ. Ζ 

εθαζηίκδ [72,73] απμηεθεί ημκ πονήκα ηδξ εθαζηζηήξ ίκαξ, είκαζ δμιζηά άιμνθδ, ηαζ 

ζοκηίεεηαζ ςξ ιμκμιενέξ, ηδκ ηνμπμεθαζηίκδ, ιία πνςηεΐκδ πμο ζοκηίεεηαζ απυ ηα 

εκδμπθαζιαηζηά δίηηοα ηςκ ιεζεβποιαηζηχκ ηοηηάνςκ. Οζ εθαζηζηέξ ηδξ ζδζυηδηεξ 

μθείθμκηαζ ζηδ δζαζηαονμφιεκδ ακαδίπθςζδ ηςκ ιμκμιενχκ ζε εθαζηζηά ζκίδζα, υπμο ηα 

ιζηνμïκίδζα αοηά επζηνέπμοκ ηδ δζάηαζδ ηαζ ακαδίπθςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ηαζ είκαζ αοηά πμο 

πενζαάθθμοκ ημοξ πονήκεξ, ιε δζάιεηνμ 10-15 nm ηαζ ζοκήεςξ ζςθδκμεζδή ειθάκζζδ. Σα 
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ιζηνμσκίδζα έπμοκ ηδκ ηάζδ κα ιεζχκμκηαζ ζε ανζειυ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ δθζηίαξ ηαζ ηδκ 

ςνίιακζδ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ. Με ηδ δμιή αοηή μζ εθαζηζηέξ ίκεξ, μζ μπμίεξ δζαπθέημκηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα ιε ίκεξ ημθθαβυκμο, επζηνέπμοκ ζημ αββεζαηυ ημίπςια κα ακείζηαηαζ, πςνίξ 

κα παναιμνθχκεηαζ απυ ηζξ ιδπακζηέξ δοκάιεζξ πμο ημο αζημφκηαζ [74]. 

Ζ απμδυιδζδ ηςκ πνςηεσκχκ ημο ελςηοηηάνζμο οθζημφ, ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηδξ 

εθαζηίκδξ, απμηεθεί ηεκηνζηυ ζδιείμ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. Δπζηνέπεζ 

ανπζηά ηδ δζήεδζδ, δζαιέζμο ηδξ ααζζηήξ ιειανάκδξ, ιμκμηοηηάνςκ ηαζ Σ-ηοηηάνςκ απυ 

ημκ αββεζαηυ αοθυ ζημκ οπμεκδμεδθζαηυ πχνμ. ηδ ζοκέπεζα πνμάβεζ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ 

VSMCs απυ ημ ιέζμ ζημκ έζς πζηχκα, δζαιέζμο ηςκ εθαζηζηχκ ζημζαάδςκ ηαζ ηέθμξ 

πνμςεεί ηδκ πνμξ ηα έλς (εεηζηή) ακαηαηαζηεοή ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ, ηδκ ειθάκζζδ 

ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηαζ ηδκ επαηυθμοεδ ελέθζλή ηδξ. 

ζμ αθμνά ηδκ εθαζηίκδ, δ πμζυηδηά ηδξ ζημ αββεζαηυ ημίπςια ανίζηεηαζ ζε ιία 

δοκαιζηή ζζμννμπία, ηαεχξ οπάνπεζ ζοκεπήξ ακαδζμνβάκςζδ ηςκ εθαζηζηχκ ζκζδίςκ. Έηζζ 

δ εθαζηίκδ απμδμιείηαζ ζοκεπχξ απυ εθαζηάζεξ – εκδμπεπηζδάζεξ, εκχ ηα απεθεοεενςιέκα 

απυ ηδκ απμδυιδζδ πεπηίδζα πμθθαπθαζζάγμοκ ηδκ ηαπφηδηα απμδυιδζδξ ημο 

ελςηοηηάνζμο οθζημφ ηαζ παίγμοκ εκενβυ νυθμ ζηδ ιδ ακαζηνέρζιδ ελέθζλδ ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά βζα κα δζαηδνδεεί δ μιμζμζηαζία ημο αββεζαημφ 

ημζπχιαημξ κέεξ εθαζηζηέξ ίκεξ πανάβμκηαζ ηαζ εκαπμηίεεκηαζ ζοκεπχξ [75]. 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ παναβςβή εθαζηίκδξ έπεζ απμδμεεί βεκζηά ζηα VSMCs ηαζ 

ημοξ ζκμαθάζηεξ, εκημφημζξ οπάνπμοκ ηαζ άθθα ηφηηανα πμο είκαζ ζηακά κα ζοκεέημοκ αοηή 

ηδκ πνςηεΐκδ. Ζ ηνμπμεθαζηίκδ δζαθένεζ απυ ημ ημθθαβυκμ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ηδξ ζε 

αιζκμλέα ηαζ πενζέπεζ έκακ ανζειυ θοζοθμιάδςκ πμο ιεηαηνέπμκηαζ ιε μιμζμπμθζημφξ 

δεζιμφξ, υηακ δ ηνμπμεθαζηίκδ πμθοιενίγεηαζ ζημκ ελςηοηηάνζμ πχνμ. Ζ μλεζδάζδ ηδξ 

θοζοθμιάδαξ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζε αοηή ηδ ιεηαηνμπή ηαζ δ ζοιιεημπή ηδξ ζ’ αοηέξ 

ηζξ δζαδζηαζίεξ μδδβεί ζε ζμαανέξ αββεζαηέξ αθθμζχζεζξ. Σα ιζηνμσκίδζα πενζέπμοκ ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ οδνμβμκακενάηςκ, εκχ δεκ ζζπφεζ ημ ίδζμ βζα ηδκ εθαζηίκδ. Δκημφημζξ, μζ 

ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ιζηνμσκζδίςκ δεκ είκαζ ιέπνζ ζήιενα βκςζηέξ [74], εκχ μζ 

ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ έπμοκ πνμζμιμζςεεί ιε ηαηάθθδθα ιμκηέθα [76-

78]. Δκημφημζξ, δ εκ θυβς πνμζμιμίςζδ δεκ είκαζ δ ζδακζηή, βεβμκυξ πμο ιπμνεί κα 

μθείθεηαζ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο κενμφ ιε ηα οδνυθμαα ηιήιαηα ηδξ πνςηεΐκδξ [79]. Σμ 

θμνηίμ εναφζδξ ημο εθαζηζημφ ζζημφ είκαζ 0,1 MPa, εκχ ημ ιέηνμ εθαζηζηυηδηαξ ηαζ δ 

παναιυνθςζδ αζημπίαξ είκαζ πενίπμο ίζδ ιε 0,1 MPa ηαζ 300% ακηίζημζπα [80]. ε 

ζφβηνζζδ ιε ηζξ ίκεξ ημθθαβυκμο, μζ εθαζηζηέξ ίκεξ είκαζ αζεεκέζηενεξ, ιαθαηυηενεξ ηαζ 

πενζζζυηενμ δζαηάζζιεξ. 
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ηα αββεία, δ εθαζηίκδ πανμοζζάγεηαζ ζε πενζμπέξ μζ μπμίεξ εηηίεεκηαζ ζε πνμκζηά 

ιεηαααθθυιεκδ ηάζδ [81]. Ζ πμζυηδηα ηδξ εθαζηίκδξ ζημοξ δζάθμνμοξ ζζημφξ ελανηάηαζ 

απυ ημ ημπζηυ πθάημξ ημο παθιζημφ ηφιαημξ. Ζ αμνηζηή νίγα εηηείκεηαζ ζδζαίηενα ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ζοζημθήξ, εκχ «λεθμοζηχκεζ» ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαζημθήξ ηαζ έπεζ ηδ 

ιεβαθφηενδ πμζυηδηα εθαζηίκδξ. Σα αββεία πμο δζαζηέθθμκηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ απυ ημ 

παθιζηυ ηφια, υπςξ δ εςναηζηή ηαζ δ ημζθζαηή αμνηή ηαζ ηα ιζηνυηενα πενζθενεζαηά, 

έπμοκ πνμμδεοηζηά ιζηνυηενδ πενζεηηζηυηδηα εθαζηίκδξ. Σα ηνζπμεζδή ηαζ ηα θθεαίδζα, ηα 

μπμία δεκ εηηίεεκηαζ ζε ορδθμφξ νοειμφξ ιεηααμθήξ ηδξ ηάζδξ, δεκ πενζέπμοκ εθαζηίκδ. 

Μεηά ηδ βέκκδζδ, δ εθαζηίκδ αολάκεηαζ ζδζαίηενα ζημ ημίπςια ηδξ αμνηήξ ιε ηδκ αφλδζδ 

ηδξ ζοζημθζηήξ πίεζδξ, εκχ πανάθθδθα ιεζχκεηαζ ζηδκ πκεοιμκζηή ανηδνία. Δκ ηαηαηθείδζ, 

δ πμζυηδηα ηαζ δ ημπμβναθζηή ζοβηέκηνςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζημοξ δζάθμνμοξ ζζημφξ 

ιεηααάθθεηαζ ακάθμβα ιε ημ νοειυ ιεηααμθήξ ηδξ ηάζδξ, δ μπμία αζηείηαζ ημπζηά ζηα 

ιεζεβποιαηζηά ηφηηανα. 

 

1.7.3. Κνιιαγόλν 

 

Σμ ιαηνμιυνζμ αοηυ ζοκήεςξ ζοκηίεεηαζ απυ αββεζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα ηδξ έζς 

ζημζαάδαξ ημο αββείμο ηαζ ελαζθαθίγεζ ηδκ αηεναζυηδηα ημο αββείμο έκακηζ ηςκ ιδπακζηχκ 

δοκάιεςκ πμο αζημφκηαζ ιε ηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ. Ζ πμζμηζηή πανμοζία ημο 

ημθθαβυκμο ζημκ αββεζαηυ ζζηυ είκαζ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια ιίαξ δοκαιζηήξ ζζμννμπίαξ 

ιεηαλφ ηδξ ζφκεεζδξ ηαζ ηδξ απμδυιδζήξ ημο ηαζ ηαεμνίγεζ ηδ δμιή ημο αββεζαημφ 

ημζπχιαημξ. 

Ζ ααζζηή δμιζηή ιμκάδα ημο ημθθαβυκμο είκαζ ημ ηνμπμημθθαβυκμ, ημ μπμίμ ιε 

πμθοιενζζιυ ηαζ αθθδθεπίδναζδ ιε ηα άθθα ζοζηαηζηά ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ ιπμνεί κα 

ζπδιαηίζεζ πμζηζθία ζοκεέζεςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ζκζδίςκ, ηςκ ααζζηχκ 

ιειανακχκ ηαζ ημο πυκδνμο [82]. Με ηδ ζεζνά ημοξ, ηα ζκίδζα ημθθαβυκμο απμηεθμφκ 

ααζζηυ δμιζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ. Tμ ηνμπμημθθαβυκμ έπεζ ιμνζαηή ιάγα 

285.000 πενίπμο ηαζ απμηεθείηαζ απυ ηνείξ πμθοπεπηζδζηέξ αθοζίδεξ ίδζμο ιεβέεμοξ, μζ 

μπμίεξ έπμοκ εθζημεζδή δζεοεέηδζδ ηαζ δ ζφκεεζδ ημοξ ελανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ημο 

ημθθαβυκμο [83]. Καηά ηδ δζάνηεζα ζπδιαηζζιμφ ζκζδίςκ, μζ ηνεζξ έθζηεξ εθίζζμκηαζ ζε ιία 

δελζυζηνμθδ οπενέθζηα. Ζ εθζημεζδήξ αοηή δζαιυνθςζδ δίκεζ ζημ ιυνζμ ιία πμθφ ζηαεενή 

ηαζ ζηένεα ιμνθή. Σμ ηνμπμημθθαβυκμ είκαζ εηενμβεκέξ ηαζ ηα ηέζζενα είδδ 

ηνμπμημθθαβυκμο είκαζ εοδζάηνζηα ιε αάζδ ηδ ζφκεεζδ ηςκ α-αθοζίδςκ ημοξ ζε αιζκμλέα. 



39 

 

Σμ ηνμπμημθθαβυκμ ηφπμο Η πενζέπεζ δφμ α1(Η)- ηαζ ιία α2-αθοζίδα. Καεέκα απυ ηα άθθα 

ηνμπμημθθαβυκα απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ υιμζεξ α-αθοζίδεξ ημο ηαηάθθδθμο ηφπμο, δδθαδή 

α1(ΗΗ), α1(ΗΗΗ) ηαζ α1(ΗV) ακηίζημζπα. 

Σμ ημθθαβυκμ ηφπμο Η είκαζ ημ εονφηενα δζαδεδμιέκμ είδμξ ημθθαβυκμο ζημ ζχια. 

Απμηεθεί ααζζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ ηαζ ιπμνεί κα ζπδιαηζζηεί απυ πθήεμξ 

ηοηηάνςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ θείςκ ιοσηχκ. Σμ ημθθαβυκμ ηφπμο Η ζπδιαηίγεζ 

ζκίδζα δζαιέηνμο 50-100 nm ηαζ ιεβάθδξ ακημπήξ. Σμ ημθθαβυκμ ηφπμο ΗΗ ειθακίγεηαζ ιυκμ 

ζημ πυκδνμ, υπμο ηαζ ζπδιαηίγεζ ζκίδζα δζαιέηνμο 20 nm ηαζ πενζθαιαάκεζ ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ ζε οδνμβμκάκεναηεξ, αθμφ ακηζζημζπεί ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ πνςηεμβθοηάκςκ. 

Σμ ημθθαβυκμ ηφπμο ΗΗΗ απμηεθεί ζδιακηζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ ηαζ 

εεςνείηαζ υηζ ακηαπμηνίκεηαζ ιμνθμθμβζηά ζε ζκίδζα ιε δζάιεηνμ 25-40 nm. Σα VSMCs 

ζοκεέημοκ ςξ επί ης πθείζημκ ημθθαβυκμ ηφπμο ΗΗΗ. Σμ ημθθαβυκμ ηφπμο ΗV απακηάηαζ 

ηονίςξ ζηζξ ααζζηέξ ιειανάκεξ ηςκ ηοηηάνςκ, υπμο ηαζ ειθακίγεηαζ ζε ζηεκή ζοκάνηδζδ 

ιε ορδθέξ πμζυηδηεξ οδνμβμκακενάηςκ. Γεκ είκαζ βκςζηυ ηαηά πυζμ υθεξ μζ ααζζηέξ 

ιειανάκεξ πενζέπμοκ ημκ ίδζμ ηφπμ ημθθαβυκμο. 

Οζ Silver ηαζ ζοκενβάηεξ ημ 1989 παναηήνδζακ υηζ ηαηά ηδκ απμιάηνοκζδ ημο 

εθαζηζημφ ζζημφ ηαζ ηςκ πνςηεμβθοηακχκ απυ ηα αζιμθυνα αββεία δζαηδνείηαζ άεζηημ ημ 

δίηηομ ημθθαβυκμο, ημ δίηηομ πμο απμηεθεί ημ πζμ ααζζηυ ιδπακζηυ ζημζπείμ υθςκ ηςκ 

ζζηχκ [84]. Οζ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ επζιένμοξ ζκχκ ημθθαβυκμο δζαιέηνμο 50-100 ιm 

έπμοκ ιεηνδεεί ζε ιμκμαλμκζηυ εθεθηοζιυ [85], υπμο έπεζ πνμζδζμνζζηεί ςξ ιέβζζημ 

θμνηίμ εναφζδξ ιέπνζ ηαζ 40 ΜPa, παναιμνθχζεζξ έςξ ηαζ 10%, ηαζ ιέηνα εθαζηζηυηδηαξ 

ηδξ ηάλδξ ηςκ 500 ΜPa. Οζ ιδπακζηέξ αοηέξ ζδζυηδηεξ ακηζηαημπηνίγμοκ ηδ δμιζηή 

δοζηαιρία ηδξ ηνζπθήξ έθζηαξ ημο ημθθαβυκμο πμο εεςνείηαζ υηζ ιπμνεί κα θάαεζ ηζιέξ έςξ 

ηαζ 4000 ΜPa ακαθυβςξ ιε ηζξ ζδζυηδηεξ ημο δζαθφιαημξ [86].
 
Αηυια, μζ ίκεξ ημθθαβυκμο 

είκαζ ζλςδμεθαζηζηέξ ηαζ ειθακίγμκηαζ ζημοξ ζοκδεηζημφξ ζζημφξ ζε πμζηζθία δζαιέηνςκ ηαζ 

βεςιεηνζχκ. 

Ζ αζμζφκεεζδ ημο ημθθαβυκμο ζηδνίγεηαζ ζημ ζπδιαηζζιυ ιίαξ πνυδνμιδξ ιμνθήξ 

βκςζηήξ ςξ πνμ-ηνμπμημθθαβυκμ, ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ πνμ-α-αθοζίδεξ. Αλίγεζ 

κα ακαθενεεί, πνζκ απυ ηδ ζφκεεζδ ημο πνμ-ηνμπμημθθαβυκμο, αημθμοεείηαζ ιία 

πμθφπθμηδ ζεζνά βεβμκυηςκ πμο απανηίγεηαζ απυ ηζξ ελήξ θάζεζξ: (1) οδνμλοθίςζδ ηςκ 

πνμθοθ- ηαζ θοζοθμιάδςκ (2) βθοημγοθίςζδ, (3) πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ 

πνμ-α-αθοζζδχκ ηαζ δδιζμονβία ηνζπθμφ έθζηα, (4)έηηνζζδ απυ ημ ηφηηανμ ζημκ 

ελςηοηηάνζμ πχνμ ζε ιία ιδ-ζκζδζαηή ιμνθή, (5) επζθεηηζηή πνςηεμθοηζηή δζάζπαζδ ηαζ 

ζηα δφμ άηνα ημο πνμ-ηνμπμημθθαβυκμο βζα ηδ δδιζμονβία ημο ηνμπμημθθαβυκμο, (6) 
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δδιζμονβία ζκζδίςκ ηαζ (7) δζαζηαφνςζδ ζκζδίςκ πμο πνμζθένεζ επζπθέμκ ιδπακζηή ακημπή, 

απαζηεί υιςξ ηδκ πανμοζία ανηεηχκ δζαθμνεηζηχκ εκγφιςκ. 

Σα ζηάδζα αοηά ζηδ ζφκεεζδ ημο ημθθαβυκμο πανμοζζάγμοκ εκδζαθένμκ ηαεχξ δ 

πανέιααζδ ζε ιενζηά απυ αοηά πνμηαθεί ανζειυ δζαηαναπχκ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ 

ελαζεέκζζδ ηςκ ζοκδεηζηχκ ζζηχκ ηαζ απυ παεμθμβζηή δμιή ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ ιε 

απμηέθεζια ημ ζπδιαηζζιυ αμνηζηχκ ακεονοζιάηςκ ζε πενζμπέξ ελαζεέκδζδξ ηαζ 

θέπηοκζδξ ημο ημζπχιαημξ. Δπί παναδείβιαηζ, δ μλεζδάζδ ηδξ θοζοθμιάδαξ απαζηεί ηδκ 

πανμοζία παθημφ βζα ηδ δνάζδ ηδξ, δ έθθεζρδ ή δ ακεπάνηεζα ημο μπμίμο μδδβεί ζε νήλδ 

ηδξ αμνηήξ. Πανυιμζεξ αθθμζχζεζξ ειθακίγμκηαζ ζε αζεεκείξ ιε ζφκδνμιμ Ehler-Danlos. Ο 

ηφπμξ ΗV αοημφ ημο ζοκδνυιμο παναηηδνίγεηαζ απυ ακεπάνηεζα ζηδ ζφκεεζδ ημθθαβυκμο 

ηφπμο ΗΗΗ ηαζ απυ νήλδ ηδξ αμνηήξ ηαζ ημο εκηένμο. Σμ ζφκδνμιμ Marfan είκαζ ιία αζεέκεζα 

ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ ιομζηεθεηζηέξ ακςιαθίεξ, νήλδ ηδξ 

αμνηήξ ηαζ δναιαηζηή ιείςζδ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ απυ ημ ιέζμ πζηχκα ηδξ αμνηήξ ηαζ ηςκ 

ιεβάθςκ ανηδνζχκ. Ζ μιμηοζηζκμονία είκαζ ημ ζοθθμβζηυ υκμια βζα ιία μιάδα απυ 

ακςιαθίεξ ημο ιεηααμθζζιμφ ηδξ ιεεεζμκίκδξ ηαζ πανμοζζάγεζ έκακ ανζειυ εηδδθχζεςκ 

ζπεηζγυιεκςκ ιε δοζθεζημονβία ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ. Ζ μιμηοζηεΐκδ ζοζζςνεφεηαζ ζ’ 

αοηέξ ηζξ παεήζεζξ ηαζ πανειααίκεζ ζηδ δζαζηαφνςζδ ηςκ ζκχκ ημθθαβυκμο. Δπζπθέμκ, 

παναηδνείηαζ ίκςζδ ημο έζς ηαζ ημο ιέζμο πζηχκα ηςκ ανηδνζχκ υθςκ ηςκ ιεβεεχκ. Οζ 

ιεηααμθέξ αοηέξ ειπθέημκηαζ απυ ιία ενμιαςηζηή ηάζδ, δ μπμία πζεακυκ κα ζπεηίγεηαζ ιε 

ηδκ εοημθία απυπηςζδξ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ απυ ηα ημζπχιαηα ηςκ αββείςκ. Ζ 

αολδιέκδ πανμοζία ημθθαβυκμο ζε έκα αββείμ πμο ειθακίγεζ ζκμιοσηή οπενπθαζία ιπμνεί 

κα πνμέθεεζ απυ αολδιέκδ παναβςβή ημο απυ ηα VSMCs θυβς αφλδζή ημοξ. 

 

1.8. ΗΣΟΡΗΑ ΣΧΝ ΑΓΓΔΗΑΚΧΝ ΠΡΟΠΔΛΑΔΧΝ Δ ΥΡΟΝΗΑ 

ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΟΜΔΝΟΤ ΑΘΔΝΔΗ 

 

Οζ πνχηεξ πνμζπάεεζεξ δδιζμονβίαξ ηεπκδημφ κεθνμφ πνμκμθμβμφκηαζ ήδδ πνμξ ηα 

ηέθδ ημο 18μο αζχκα. Πνχημξ μ Thomas Graham εζζήβαβε ημκ υνμ «δζφθζζδ» βζα κα 

πενζβνάρεζ ηδ δζάποζδ ηνοζηαθθμεζδχκ δζαθοιάηςκ ηαζ ηδ ιεηαηίκδζδ ημο κενμφ δζαιέζμο 

διζπεναηήξ ιειανάκδξ [87]. Οοζζαζηζηά, 100 πνυκζα πζμ πνζκ, δζάθμνα πεζνάιαηα 

ζηδνζγυιεκα ζηδ ιεθέηδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο πενζημκαίμο ςξ ιειανάκδξ έδεζλακ υηζ δ 

αζιμηάεανζδ ήηακ δοκαηή εεςνδηζηά. Ο πνχημξ ηεπκδηυξ κεθνυξ δμηζιάζηδηε ανπζηά ζε 

γχα ημ 1910 απυ ημοξ Aple, Rowntree ηαζ Turner [88]. Ο πνχημξ εθανιυζζιμξ ηεπκδηυξ 
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κεθνυξ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ ακαπηφπεδηε απυ ημκ Willem J. Kolff. ε ακηίεεζδ ιε 

ημοξ ζφβπνμκμοξ πνςημπυνμοξ ηδξ ζαηνζηήξ Murray ηαζ Alwall, μ Kolff μοδέπμηε εθάνιμζε 

πεζναιαηζηέξ ιεθέηεξ, πνμπςνχκηαξ έηζζ απεοεείαξ ζηδκ ηθζκζηή δζφθζζδ δφμ ή ηνία πνυκζα 

κςνίηενα απυ αοημφξ. Καηά ηδ πνμκζηή πενίμδμ 1942-1945 ηαζ μζ ηνείξ ενεοκδηέξ 

ηνμπμπμίδζακ ηαζ αεθηίςζακ ηζξ ιδπακέξ ηεπκδημφ κεθνμφ ζηδ δζάνηεζα πεζναιαηζηχκ 

ιμνθχκ δζφθζζδξ, ςζηυζμ ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Kolff αοηυ επζηεφπεδηε ζε ακενχπμοξ 

ηαζ υπζ ζε ζηφθμοξ (Murray) ή ημοκέθζα (Alwall) [89]. 

Ζ πνχηδ ηθζκζηή εθανιμβή ηδξ αζιμηάεανζδξ έβζκε ζε δφμ αζεεκείξ, έκακ 

δθζηζςιέκμ άκδνα πμο έπαζπε απυ μοναζιία θυβς πνμζηαηζηήξ κυζμο ηαζ ιία κεανή 

βοκαίηα ιε «ηαημήεδ» οπένηαζδ [90]. Οζ αζεεκείξ αοημί οπμαθήεδηακ ζε πνμζεηηζηή 

αζιμηάεανζδ ημ Φεανμοάνζμ ηαζ Μάνηζμ ημο 1943, ακηίζημζπα, αθθά ηαηέθδλακ ηαζ μζ δφμ 

ιεηά απυ ηδκ πνχηδ ηαζ δεφηενδ ζοκεδνίαζδ, ακηίζημζπα. Μία βοκαίηα 67 εηχκ, πάζπμοζα 

απυ πμθμηοζηίηζδα, ζδραζιία ηαζ ακμονία θυβς κεθνμπάεεζαξ απυ ηνοζηάθθμοξ 

ζμοθθμκαιίδδξ, ήηακ δ πνχηδ αζεεκήξ πμο ακέηαιρε επζηοπχξ απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

αζιμηάεανζδξ ηαζ επζαίςζε βζα άθθα επηά έηδ [89]. 

Ο Kolff έπμκηαξ ιαγί ημο ηδκ ηθδνμκμιζά ηςκ ηνζχκ πνχηςκ ιδπακχκ ηεπκδημφ 

κεθνμφ, αθθά ηαζ ηδ δζάεεζδ ηδξ δπανίκδξ ςξ ακηζπδηηζημφ, ακέπηολε ηδκ επυιεκδ 

πνμδβιέκδ βεκζά ηςκ ιδπακχκ αζιμηάεανζδξ πνδζζιμπμζχκηαξ θίθηνα (dialyzers) [90]. Σμ 

ζδιακηζηυηενμ πνυαθδια πμο απέηνερε ηδκ εονεία εθανιμβή ηδξ πνδζζιμπμίδζδξ ηδξ 

δζφθζζδξ βζα ηδ εεναπεία ηςκ αζεεκχκ ιε κεθνζηή ακεπάνηεζα ηεθζημφ ζηαδίμο είκαζ υηζ δεκ 

είπε ηαημνεςεεί ιέπνζ ηυηε ιία «ιυκζιδ» αθθά ηαζ επακαθαιαακυιεκδ μδυξ πνυζααζδξ ηςκ 

αββείςκ. 

Ζ ανπζηή ζδέα ιίαξ ελςηενζηήξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ακήηε ζημκ Alwall μ 

μπμίμξ ημ 1948 πνμζπάεδζε ιέζς θαζηζπέκζςκ ζςθήκςκ κα θένεζ ζε επζημζκςκία ηδκ 

πενζθενζηή ανηδνζαηή ηαζ θθεαζηή βοάθζκδ ηάκμοθα ιε ημ θίθηνμ αζιμηάεανζδξ, 

δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιία επζημζκςκία ζοκεπυιεκδξ νμήξ. Συζμ ζηα ημοκέθζα υζμ ηαζ ζημοξ 

ακενχπμοξ, υπμο εθανιυζηδηε δ ιέεμδμξ, δζαπζζηχεδηε υηζ ιεηά ημ πέναξ ιενζηχκ 

ζοκεδνζάζεςκ δ ενυιαςζδ ήηακ πάκηα ακαπυθεοηηδ [91]. Ακ ηαζ δ πνήζδ βοάθζκδξ 

ηάκμοθαξ βζα άιεζδ πνυζααζδ ζηα αββεία επέηνερε ηδκ επζαίςζδ ηςκ αζεεκχκ αηυια ηαζ 

ιέπνζ έλζ ιήκεξ, εκημφημζξ ιέπνζ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 δ ιδ ακηζζηνέρζιδ πνυκζα 

κεθνζηή ακεπάνηεζα εεςνμφκηακ ςξ απυθοηδ ακηέκδεζλδ βζα αζιμηάεανζδ [92]. 

Σμ 1960 μζ Quinton, Dillard ηαζ Scribner δδιζμονβμφκ ηδκ πνχηδ «ελςηενζηή» 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία, ιε πνήζδ οθζημφ απμηθεζζηζηά απυ ePTFE πμο ελοπδνεημφζε 

ςξ «ιυκζιδ» ηδκ αζιμηάεανζδ ζοκεπυιεκδξ νμήξ [3,93]. Ο επυιεκμξ ζηαειυξ ζηδκ ζζημνία 



42 

 

ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ επζημζκςκζχκ ήηακ δ ακαηάθορδ ηδξ οπμδυνζαξ εζςηενζηήξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζημκ ηανπυ απυ ημοξ Brescia, Cimino ηαζ Appel ημ 1966 [4]. 

Δπεζδή ανηεημί αζεεκείξ δεκ είπακ ζηακήξ δζαιέηνμο θθέαεξ ή είπακ θθέαεξ πμο δεκ 

επέηνεπακ επανηή αζιαηζηή νμή, δ ζδέα ηδξ ιεβέεοκζδξ ηςκ θθεαχκ δδιζμονβχκηαξ ιία 

πεζνμονβζηά εηηεθμφιεκδ ακαζηυιςζδ ήηακ ημ επυιεκμ αήια [92]. 

Έηζζ, μζ Brescia, Cimino ηαζ Appel δδιζμφνβδζακ πεζνμονβζηά ηδ ζοκέκςζδ ηδξ 

ηενηζδζηήξ ανηδνίαξ αιέζςξ πάκς απυ ημκ ηανπυ ηαζ ηδξ ιεβαθφηενδξ ζε δζάιεηνμ 

πθδζζέζηενδξ δζαεέζζιδξ θθέααξ ζημκ ηανπυ [4]. Ζ ανπζηή πενζβναθή αθμνμφζε ζε 

πθαβζμ-πθάβζα ακαζηυιςζδ ιεηαλφ ηενηζδζηήξ ανηδνίαξ [α] ηαζ ηεθαθζηήξ θθέααξ [θ], ακ 

ηαζ ανηεηέξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ πμο αθμνμφζακ ζημκ ηφπμ ηδξ ακαζηυιςζδξ (ηεθζημ-

ηεθζηή, ηεθζημ[α]-πθάβζα[θ], πθαβζμ[α]-ηεθζηή[θ]), αθθά ηαζ ηα πνμξ ακαζημιςιέκα αββεία 

(ςθέκζμξ-ηεθαθζηή, ςθέκζμξ-ααζζθζηή, ηενηζδζηή-ααζζθζηή), αημθμφεδζακ ανβυηενα. Μέζα 

ζε ιία δεηαεηία, ζπεδυκ υθμζ μζ αζεεκείξ ιε κεθνζηή ακεπάνηεζα ηεθζημφ ζηαδίμο 

πνδζζιμπμζμφζακ αοηυθμβδ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία βζα πνυκζα πενζμδζηή 

αζιμηάεανζδ [92]. Ζ πνμζπέθαζδ αοηή, πμο ημοξ απέδςζε αζιαηζηή νμή 250-300 mL/min, 

παναιέκεζ ιέπνζ ζήιενα δ επέιααζδ εηθμβήξ βζα πνυκζα πενζμδζηή αζιμηάεανζδ ζε 

αζεεκείξ ιε κεθνζηή ακεπάνηεζα ηεθζημφ ζηαδίμο, ιε ιαηνφ πνυκμ γςήξ αθθά ηαζ παιδθά 

πμζμζηά θμίιςλδξ ηαζ ενυιαςζδξ. 

ε ανηεηέξ υιςξ πενζπηχζεζξ, ημ θθεαζηυ ηονίςξ αθθά ηαζ ημ ανηδνζαηυ δίηηομ δεκ 

είκαζ επανηέξ χζηε κα οπμζηδνίλεζ ηδ δδιζμονβία ιίαξ ηέημζαξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ. Αηυια ηαζ ιεηά ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ, δ ηεθαθζηή θθέαα, βζα κα είκαζ έημζιδ 

βζα παναηέκηδζδ εα πνέπεζ κα απμηηήζεζ ζηακή δζάιεηνμ αθθά ηαζ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ 

αζιαηζηήξ νμήξ, ηάηζ πμο απαζηεί ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Οζ ηεθεοηαίμζ πενζμνζζιμί, 

αθθά επζπνυζεεηα ηαζ μζ ενμιαχζεζξ ηςκ θθεαχκ ηαζ ηςκ ανηδνζχκ απυ ηζξ ζοπκέξ 

παναηεκηήζεζξ ή ηζξ πεζνμονβζηέξ ημιέξ ζημ ακηζανάπζμ, ακηίζημζπα, έδςζακ ημ έκαοζια βζα 

ηδ δδιζμονβία άθθςκ ηεπκζηχκ ζε ηεκηνζηυηενεξ ακαημιζηέξ εέζεζξ ημο άκς άηνμο, πμο κα 

ιπμνμφκ κα ηαθφπημοκ ημ ηεκυ ακάιεζα ζηδκ ανηδνζαηή ηαζ ηδ θθεαζηή ηοηθμθμνία. 

Έηζζ άνπζζε δ επμπή ηςκ εζςηενζηχκ ανηδνζμθθεαζηχκ επζημζκςκζχκ ιε ηδ πνήζδ 

αοημιμζπεοιάηςκ (αοηυθμβα ιμζπεφιαηα) απυ ζαθδκή θθέαα [94], αθθμιμζπεοιάηςκ 

(μιυθμβα ιμζπεφιαηα) απυ ανηδνία [95], απυ ηνμπμπμζδιέκδ μιθαθζηή θθέαα [96] ή 

λεκμιμζπεοιάηςκ (εηενυθμβα ιμζπεφιαηα) απυ ηανςηίδα αμυξ [97] ηαζ, ηεθζηά, 

ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ απυ Dacron [98] ηαζ πμθοηεηναθεμνζμαζεοθέκζμ 

(polytetrafluoroethylene, PTFE) [99]. Σα ζοκεεηζηά ιμζπεφιαηα ήηακ ηαηαζηεοαζιέκα ιε 

θοζζηά ηαζ ζοκεεηζηά πνμσυκηα, ιε ζδζαίηενδ πνμηίιδζδ ζημ PTFE. Απυ ημ 1973, 
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πνδζζιμπμζείηαζ ημ ηεηαιέκμ πμθοιενέξ ημο PTFE (ePTFE), πμο πδιζηά είκαζ αδνακέξ, έπεζ 

ακηζενμιαςηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ είκαζ εφημθμ ζηδ πνήζδ [100]. Μεηά ηδκ πάνμδμ δφμ ιε 

ηνζχκ εαδμιάδςκ απυ ηδκ ημπμεέηδζή ημο, ζηδκ εζςηενζηή επζθάκεζα ακαπηφζζεηαζ 

ρεοδμεκδμεήθζμ, εκχ ζηδκ ελςηενζηή ημο επζθάκεζα ακαπηφζζεηαζ ζοκδεηζηυξ ζζηυξ, ζηακυξ 

κα ηαθφρεζ ηζξ μπέξ απυ ηζξ επακεζθδιιέκεξ παναηεκηήζεζξηαηά ηδ δζαδζηαζία ηςκ 

αζιμηαεάνζεςκ. 

Σνμπμπμζήζεζξ ηςκ ήδδ ηοηθμθμνμφκηςκ ιμζπεοιάηςκ έπμοκ έκα ηαζ ιυκμ ζημπυ, 

ηδ αεθηίςζδ υθςκ εηείκςκ ηςκ παναιέηνςκ πμο μδδβμφκ ζηδκ ηαθφηενδ πμζυηδηα γςήξ 

ηςκ αζεεκχκ ιε κεθνζηή ακεπάνηεζα ηεθζημφ ζηαδίμο. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

1990 οπήνπε πανάθθδθδ ακάπηολδ ηαζ ηςκ δζαδενιζηχκ ηεπκζηχκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ 

ιμζπεοιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ημκ ηίκδοκμ απμηοπίαξ ή έπμοκ απμηφπεζ. Οζ 

εκδoαββεζαηέξ ηεπκζηέξ ζοιπθδνχκμοκ ή αηυια ακηζηαεζζημφκ ιέπνζ ηαζ ζήιενα ηζξ ήδδ 

ηαεζενςιέκεξ πεζνμονβζηέξ ηεπκζηέξ ενμιαεηημιήξ ηαζ δζυνεςζδξ ανηδνζμθθεαζηχκ 

επζημζκςκζχκ. Οζ εκδoαββεζαηέξ ιέεμδμζ πενζθαιαάκμοκ έκα εονφ θάζια εεναπεοηζηχκ 

επζθμβχκ απυ ηδκ ηθαζζηή δζαδενιζηή εκδμαοθζηή αββεζμπθαζηζηή ιε ιπαθυκζ ηαζ ηδ 

θανιαημιδπακζηή ενμιαυθοζδ ιέπνζ ηδ πνήζδ εκδμκανεήηςκ (stents), αεδνεηημιήξ ηαζ 

ζοζηεοχκ ιδπακζηήξ ενμιαεηημιήξ [101-104]. ε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ έπεζ ανεεεί υηζ ιε 

ηδ ζςζηή πνμμπηζηή παναημθμφεδζδ ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ επζημζκςκζχκ – ηονίςξ 

ιμζπεοιάηςκ – ηαζ έβηαζνδ δζάβκςζδ πζεακήξ ζηέκςζδξ ημο ηοηθχιαημξ ηδξ επζημζκςκίαξ, 

μ νοειυξ ενυιαςζδξ αθθά ηαζ δ ααηυηδηα αεθηζχκμκηαζ ζδιακηζηά [5]. 

Σδ θφζδ υιςξ ζηζξ πενζπηχζεζξ, υπμο πνεζάγεηαζ άιεζδ πνυζααζδ ζημ αββεζαηυ 

δίηηομ ηαζ επείβμοζα αζιμηάεανζδ, έδςζακ μζ πνμζςνζκμί ηαεεηήνεξ ιμκμφ αοθμφ, πμο 

ακαπηφπεδηακ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960, ιε εθανιμβή ζε δζάθμνεξ ακαημιζηέξ 

εέζεζξ, υπςξ ηαεεηδνζαζιυξ ιδνζαίςκ αββείςκ ιε ζςθήκεξ απυ ePTFE [105], 

ηαεεηδνζαζιυξ οπμηθεζδίμο θθέααξ [106] ηαζ δζαδενιζηυξ ηαεεηδνζαζιυξ έζς ζθαβίηζδαξ 

θθέααξ [107]. διακηζηυ απυ πναηηζηήξ πθεονάξ αήια ζηδκ επζζηήιδ ηςκ αββεζαηχκ 

πνμζπεθάζεςκ έβζκε απυ ημκ Erben ημ 1969, πμο εζζήβαβε ηδκ ηεπκζηή ημο δζαδενιζημφ 

ηαεεηδνζαζιμφ [106]. Οζ οπμηθείδζμζ ηαεεηήνεξ πανείπακ ιεκ εθεφεενδ ηαζ βνήβμνδ 

πνυζααζδ ζηδκ ηοηθμθμνία, δ ιαηνμπνυκζα υιςξ πνήζδ ημοξ δδιζμονβμφζε ανηεηά 

πνμαθήιαηα, ιε πζμ ζδιακηζηυ αοηυ ηδξ ζηέκςζδξ ηδξ οπμηθεζδίμο θθέααξ ιε αολδιέκεξ 

πζέζεζξ ιέζα ζημ ηφηθςια ηδξ αζιμηάεανζδξ, υηακ δ αζιαηζηή νμή αολάκεηαζ [108]. Ζ 

αεθηίςζδ ηςκ ηαεεηήνςκ αοηχκ βεκζηά, ζηζξ ανπέξ ημο 1980, αθμνμφζε ηαζ ζημ οθζηυ 

ηαηαζηεοήξ, πμο άθθαλε ζε ηεηναθθμονμαζεοθέκζμ, πμθομονεεάκδ ή ζζθζηυκδ, αθθά ηαζ 

ζημ ζπεδζαζιυ απυ ιμκυ ζε δζπθυ αοθυ [109]. Ακ ηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα οπήνλε 
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ζδιακηζηή πνυμδμξ υζμκ αθμνά ζηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ ηαεεηήνςκ, επζπθμηέξ υπςξ δ 

ιυθοκζδ ηαζ δ ενυιαςζδ πενζμνίγμοκ δοζηοπχξ ηδ πνήζδ ημοξ, πμο έηζζ ηαζ αθθζχξ, 

ζφιθςκα ιε ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ πμο αθμνμφκ ζηζξ αββεζαηέξ πνμζπεθάζεζξ, είκαζ δ 

ηεθεοηαία επζθμβή ζηδκ ποναιίδα ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ πνμζαάζεςκ πμο έπεζ ζηδ δζάεεζή 

ημο μ κεθνμθυβμξ αθθά ηαζ μ αββεζμπεζνμονβυξ. Ζ ζζημνία ηςκ αββεζαηχκ πνμζπεθάζεςκ 

ζε αζεεκείξ ιε πνυκζα κεθνζηή ακεπάνηεζα, ακ ηαζ ιαηνά, είκαζ ζηδκ μοζία απθή, δζυηζ ημ 

δίδαβια είκαζ έκα: ηάεε ζαηνζηή επζθμβή ηαζ ζηέρδ έπεζ αθεηδνία ημκ άννςζημ ηαζ 

ηενιαηζζιυ ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ημο, πμο ζαθέζηαηα είκαζ ήδδ 

ηαηαηενιαηζζιέκδ. 

 

1.9. ΜΔΛΔΣΔ Δ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΗΣΟΤ  

 

Ο Sukhatme ημ 1996 ηαζ μζ Schwartz ηαζ ζοκενβάηεξ ημ 1995 ιε ιία ζεζνά 

πεζναιάηςκ ζε ακενχπζκα πεζναιαηζηά ανηδνζαηά ιμκηέθα ζηα μπμία πνμηθήεδηε 

ηναοιαηζζιυξ εκδμεδθζαηχκ ηαζ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ παναηδνήεδηε υηζ ηα ιαηνμθάβα, 

ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα, ηαζ ηα θεία ιοσηά ηφηηανα/ιομζκμαθάζηεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

ειθάκζζδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ [110,111]. Οζ Porter ηαζ ζοκενβάηεξ ημ 1996 

οπέααθακ ηδκ εκδμαοθζηή επζθάκεζα ζαθδκμφξ θθέααξ ζε δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ιέζς in vitro 

πεζναιαηζηήξ δζάηαλδξ ηεπκδηήξ ηοηθμθμνίαξ βζα 14 διένεξ ζε αζεεκείξ. Απέδεζλακ υηζ 

υηακ μζ θθέαεξ οπμαάθθμκηαζ ζε δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ηδξ ηάλδξ ηςκ 1 dyn/cm
2
, ακηίζημζπεξ 

δδθαδή ιε ηζξ ηάζεζξ πμο επζηναημφκ ζημ θθεαζηυ ζφζηδια, παναηδνείηαζ αφλδζδ ημο 

πάπμοξ ημο έζς πζηχκα, ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ θθέαεξ πμο εηηίεεκηαζ ζε ορδθυηενα ανηδνζαηά 

επίπεδα, ηδξ ηάλδξ ηςκ 9 dyn/cm
2
. Αηυια, απέδεζλακ υηζ υηακ μζ θθέαεξ οπμαάθθμκηαζ ζε 

ζηαηζηέξ ζοκεήηεξ ακαπηφζζμοκ ζδιακηζηά παπφηενμ έζς πζηχκα, απυ εηείκεξ πμο 

εηηίεεηαζ ζε θθεαζηέξ ή ανηδνζαηέξ ζοκεήηεξ [112]. Οζ Kornet ηαζ ζοκενβάηεξ ημ 1999 

ιέηνδζακ ηδ ιέζδ δζαηιδηζηή ηάζδ ημο ημζπχιαημξ ζηδκ ημζκή ηαζ επζπμθήξ ιδνζαία 

ανηδνία πεκήκηα εκκέα οβζχκ αηυιςκ ιε πνήζδ ιδ επειααηζημφ οπενήπμο. διεζχεδηακ 

ζδιακηζηά παιδθυηενεξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ζηδκ ημζκή ιδνζαία ανηδνία, μζ μπμίεξ ηαηυπζκ 

ζοζπεηίζηδηακ ζδιακηζηά ιε ηζξ αολδιέκεξ ηζιέξ πάπμοξ ημο έζς ηαζ ιέζμο πζηχκα [113]. 

Καηά ηδκ πάνμδμ ηςκ πνυκςκ, έπμοκ πενζβναθεί πμζηίθεξ ηεπκζηέξ ακαζηυιςζδξ 

ανηδνζχκ ιε ηεπκδηά ιμζπεφιαηα. Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ μζ ηεπκζηέξ αοηέξ 

δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ηζξ ζοιααηζηέξ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ βίκεηαζ δ έκςζδ ηαζ 

ζονναθή ημο ιμζπεφιαημξ ιε ημ αββείμ. Οζ ηεπκζηέξ αοηέξ είκαζ βκςζηέξ, επζβναιιαηζηά, 
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ςξ Lipton patch [114], Miller’s cuff [115], St. Mary’s Boot [116], ηαζ Caracagil cuff 

[117,118]. Οζ Hofstra ηαζ ζοκενβάηεξ ημ 1995 ιεθέηδζακ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηαπφηδηαξ 

νμήξ ηαζ ηδξ οπενπθαζίαξ ημο έζς πζηχκα ζηδκ πενζθενζηή ηεθζημπθάβζα ακαζηυιςζδ ζε 

είημζζ 4 αζεεκείξ, μζ μπμίμζ οπμαάθθμκηακ ζε αζιμηάεανζδ. Παναηδνήεδηε υηζ ηα 

ιμζπεφιαηα ιε εηηεηαιέκδ ζκμιοσηή οπενπθαζία ζηδκ άπς ακαζηυιςζδ είπακ ορδθέξ ηζιέξ 

πανμπήξ, ζοβηεηνζιέκα ηνεζξ θμνέξ ορδθυηενεξ ημο θοζζμθμβζημφ, πζεακυκ κα επάβμοκ ηαζ 

οπενπθαζία ημο έζς πζηχκα ημο αββείμο [22]. Οζ Taylor ηαζ ζοκενβάηεξ ημ 1992 [119] ηαζ 

μζ Tyrrell ηαζ ζοκενβάηεξ ημ 1992 ηαζ 1990 [116,120] ακέπηολακ ιία αεθηζςιέκδ ιμνθή 

πνμζεεηζημφ παναηαιπηήνζμο ιμζπεφιαημξ, πμο εκζςιάηςκε έκα θθεαζηυ ιυζπεοια ζηδκ 

άπς ηεθζημπθάβζα ακαζηυιςζδ. Ο ζπεδζαζιυξ αοηυξ, μ μπμίμξ μκμιάζηδηε Taylor patch, 

πανμοζζάγεζ ζδιακηζηυ ζοκηεθεζηή ααηυηδηαξ, απυ έκα έςξ πέκηε πνυκζα απυ ηδκ 

ημπμεέηδζή ημο. Ζ αεθηίςζδ πμο ζδιεζχεδηε έπεζ απμδμεεί ζημ αζιμδοκαιζηά 

ηνμπμπμζδιέκμ πενζαάθθμκ ηδξ ακαζηυιςζδξ. 

θεξ μζ πνμακαθενεείζεξ ιεθέηεξ απέδεζλακ υηζ δ πανμοζία δζαηαναβιέκμο 

αζιμδοκαιζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ εζδζηυηενα μζ ιδ θοζζμθμβζηέξ –είηε παιδθέξ είηε 

ορδθέξ-ζηάειεξ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ πνμδζαεέημοκ ζε 

ζκμιοσηή οπενπθαζία ημο έζς πζηχκα ημο ακενχπζκμο θθεαζημφ ημζπχιαημξ. Οζ ηζιέξ ηςκ 

νμχκ ζηζξ ακαζημιχζεζξ έπεζ απμδεζπεεί υηζ επδνεάγμκηαζ ζδιακηζηά απυ ηδ δζάιεηνμ ηυζμ 

ημο ιμζπεφιαημξ υζμ ηαζ ημο αββείμο [121,122]. Σα οπάνπμκηα, υιςξ, ηθζκζηά δεδμιέκα ιε 

ηδκ ηαηάθθδθδ επζθμβή ημο θυβμο ηςκ δζαιέηνςκ ιμζπεφιαημξ – αββείμο δεκ είκαζ πάκηα 

επανηή. Γζα πανάδεζβια, βζα ιδνμ-δβκζαηά ιμζπεφιαηα πάκς απυ ημ βυκαημ, έπεζ 

ακαθενεεί υηζ ιμζπεφιαηα ιε ιεβαθφηενδ δζάιεηνμ (7-8 mm) έπμοκ ηαθφηενα πμζμζηά 

επζηοπίαξ απυ ιμζπεφιαηα ιε ιζηνυηενδ δζάιεηνμ (5-6 mm) [123]. Ακηζεέηςξ, ζε 

ακηίζημζπεξ ακαζημιχζεζξ ηάης απυ ημ βυκαημ μ αολδιέκμξ θυβμξ ηςκ δζαιέηνςκ 

ιμζπεφιαημξ – αββείμο έπεζ ζοζπεηζζηεί πενζζζυηενμ ιε ηδκ απμηοπία ημο ιμζπεφιαημξ 

[124]. 

 

1.10. ΜΔΛΔΣΔ Δ ΕΧΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ  

 

Πθδεχνα ιεθεηχκ ζε γςζηά πνυηοπα έπμοκ ακαδείλεζ ζηεκή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ 

αζιμδοκαιζηήξ ηαηάζηαζδξ ζημ εζςηενζηυ ημο αββείμο ηαζ ηδξ ειθάκζζδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ ζημκ έζς πζηχκα ημο αββείμο. Οζ Dobrin ηαζ ζοκενβάηεξ ηo 1988 ζοκέηνζκακ 

ηζξ ιδπακζηέξ ηαζ ζζημθμβζηέξ ιεηααμθέξ ζε ηεθζημηεθζηέξ ηαζ ηεθζημπθάβζεξ ακαζημιχζεζξ 
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ζημ ημίπςια ηδξ ιδνζαίαξ ανηδνίαξ ζηφθςκ, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζήεδηε ςξ παναηαιπηήνζμ 

ιυζπεοια. Παναηήνδζακ επζθεηηζηή οπενπθαζία ημο έζς πζηχκα ζηζξ ηεθζημπθάβζεξ 

ακαζημιχζεζξ ηςκ ιμζπεοιάηςκ, ζηα μπμία δ νμή δζαθμνμπμζείηαζ δναζηζηά απυ ηζξ 

θοζζμθμβζηέξ ηζιέξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηεθζημηεθζηέξ ακαζημιχζεζξ [125]. Οζ LoGerfo ηαζ 

ζοκενβάηεξ ημ 1983 ημπμεέηδζακ ιδνζμ-ιδνζαία ιμζπεφιαηα απυ Dacron ζε ζηφθμοξ ηαζ 

ιεθέηδζακ ηδκ έηηαζδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ημο έζς πζηχκα ζηζξ εββφξ ηαζ άπς 

ακαζημιχζεζξ. Πνμζδζμνίζηδηε ζδιακηζηά αολδιέκδ οπενπθαζία ζηδκ πενζθενζηή 

ακαζηυιςζδ, υπμο δ νμή είκαζ πενζζζυηενμ δζαηαναβιέκδ, ζοβηνζηζηά ιε ηδκ ηεκηνζηή 

ακαζηυιςζδ [126]. 

Οζ Bassiouny ηαζ ζοκενβάηεξ (1992) ηαζ μζ Sottiurai ηαζ ζοκενβάηεξ (1999) 

πναβιαημπμίδζακ πεζνάιαηα επίζδξ ζε ζηφθμοξ ςξ γςζηά πνυηοπα ιε πνήζδ θαβμκζμ-

ιδνζαίςκ ιμζπεοιάηςκ. Βνέεδηε υηζ δ οπενπθαζία ζπδιαηίγεηαζ ειθακχξ ζε ζδιεία ηδξ 

πενζθενζηήξ ηεθζημπθάβζαξ ακαζηυιςζδξ αθθά ηαζ ζηδ θοζζηή ανηδνία. ηζξ πενζμπέξ 

αοηέξ ζδιεζχεδηε απμηυθθδζδ ηδξ νμήξ αθθά ηαζ γχκεξ ακαημπήξ ηδξ νμήξ, πμο 

παναηηδνίγμκηαζ απυ παιδθέξ ηζιέξ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ 

[127,128]. Οζ Keynton ηαζ ζοκενβάηεξ (2001) δζαπίζηςζακ αφλδζδ ηδξ οπενπθαζίαξ ζηζξ 

πενζμπέξ ηδξ πενζθενζηήξ ακαζηυιςζδξ ηςκ ειθοηεοιέκςκ PTFE ιμζπεοιάηςκ ζε 

ζηφθμοξ. Δπίζδξ, παναηδνήεδηε υηζ πενζζζυηενεξ απυ 75% ηςκ πενζπηχζεςκ οπενπθαζίαξ 

πνμηθήεδηακ απυ ιέζμ νοειυ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ ημζπχιαημξ ιζηνυηενμ ηςκ 100 s
-1

 ,εκχ 

92% πνμηθήεδηακ απυ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ημζπχιαημξ ίζεξ ή ιζηνυηενεξ ηδξ ιζζήξ εηείκδξ 

πμο οθίζηαηαζ δ θοζζηή ανηδνία [129]. 

Οζ Rittgers ηαζ ζοκενβάηεξ ημπμεέηδζακ θαβμκζμ-ιδνζαία θθεαζηά ιμζπεφιαηα ιε 

δζάθμνεξ εββφξ βςκίεξ ακαζηυιςζδξ, μφηςξ χζηε κα ιεθεηήζμοκ πμζηζθία ζοκεδηχκ νμήξ. 

Καηέθδλακ ζε ακηίζηνμθμ ζοζπεηζζιυ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ηαζ ημο ααειμφ 

οπενπθαζίαξ ημο έζς πζηχκα [130]. Oζ Mattsson ηαζ ζοκενβάηεξ πνμζδζυνζζακ υηζ 

πνυζεεηα ιμζπεφιαηα ζε ιπαιπμοίκμοξ πμο είπακ εηηεεεί ζε αολδιέκεξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ, 

ιεηά απυ ζπδιαηζζιυ ανηδνζμθθεαζηήξ ηεθζημπθάβζαξ ακαζηυιςζδξ, ειθάκζζακ ζδιακηζηά 

ιζηνυηενδ έηηαζδ οπενπθαζίαξ ημο έζς πζηχκα ζε ζπέζδ ιε ιμζπεφιαηα πμο εηηίεεκημ ζε 

ζοκήεεζξ ηάζεζξ [131]. Οζ πνμακαθενεείζεξ ιεθέηεξ ζε γςζηά πνυηοπα πανέπμοκ ζαθή 

απυδεζλδ υηζ δ ειθάκζζδ ηαζ ελέθζλδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ επδνεάγεηαζ απυ ηδ νμή 

ηαζ ηζξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ημο ημζπχιαημξ ζηδκ πενζθενζηή ηεθζημπθάβζα ακαζηυιςζδ ημο 

παναηαιπηήνζμο ιμζπεφιαημξ. Δζδζηυηενα, δ πνμηαθμφιεκδ ζκμιοσηή οπενπθαζία 

παναηδνείηαζ ζε πενζμπέξ απμηυθθδζδξ ηαζ ακαημπήξ ηδξ νμήξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ζε 

πενζμπέξ παιδθχκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ημο ημζπχιαημξ. 
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1.11. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΝΘΔΣΗΚΟΤ 

ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΟΤ ΣΟΗΥΧΜΑΣΟ 

 

Ζ πθεζμρδθία ηςκ ζοκεεηζηχκ ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα αζιμηάεανζδ ζε αζεεκείξ ηεθζημφ ζηαδίμο απμθνάζζμκηαζ εκηυξ 

δεηαμηηχ ιδκχκ απυ ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ ιε ζδιακηζηέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ πμζυηδηα γςήξ 

ηςκ αζεεκχκ ηαεχξ ηαζ ζηδκ επζαίςζή ημοξ. Σα ζοκεεηζηά ανηδνζμθθεαζηά ιμζπεφιαηα 

απμθνάζζμκηαζ ηονίςξ θυβς ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζηδ θθεαζηή ακαζηυιςζδ, δ μπμία 

θαιαάκεζ πχνα 2-3 cm ζηδκ εββφξ ηαζ άπς πενζμπή ηδξ θθέααξ απυ ηδκ πενζμπή ημο 

ιμζπεφιαημξ ηαζ αολάκεηαζ ιε ημ πνυκμ. Ζ ειθάκζζδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ, ηζξ 

πνχηεξ ιένεξ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ ζοκμδεφεηαζ απυ απχθεζα ηςκ VSMCs 

ημο ιέζμο πζηχκα ημο αββείμο ηαζ ιε ημ πέναζια ηςκ εαδμιάδςκ ζοκμδεφεηαζ απυ αφλδζδ 

ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ. Αηυια, ζημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ιμζπεοιάηςκ πένα απυ 

ηδκ ζκμιοσηή οπενπθαζία θαιαάκμοκ πχνα ζηέκςζδ, ενυιαςζδ, θθεβιμκή, ακεφνοζια, 

ηανδζαηή ακεπάνηεζα, οπμηθμπή ηαζ ζζπαζιία, ηαζ θθεαζηή οπένηαζδ, επζπθμηέξ πμο 

παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ απυννζρδ ημο ιμζπεφιαημξ [132]. Πανά ημ ιεβάθμ ιέβεεμξ 

ημο πνμαθήιαημξ, δεκ οπάνπμοκ ιέπνζ ζήιενα απμηεθεζιαηζηά ιέζα πανά ημ βεβμκυξ υηζ 

ιεβάθμ ιένμξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ αζπμθείηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ, βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ εεναπεία ηδξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ 

έθθεζρδ επανημφξ βκχζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζε 

αζιμδοκαιζηυ, ηοηηανζηυ ηαζ ιμνζαηυ επίπεδμ. 

 

1.11.1. ηέλωζε 

 

Ζ ζηέκςζδ παναηδνείηαζ ζοκήεςξ είηε ζηδκ πενζμπή ηδξ ακαζηυιςζδξ είηε ζηδκ 

απαβςβυ θθέαα. Ζ ειθάκζζδ ηδξ ζηέκςζδξ μθείθεηαζ ζε ζκμιτζηή οπενπθαζία, 

αεδνςιαηζηή πθάηα ή ζε ηναοιαηζζιυ θυβς επακεζθδιιέκςκ παναηεκηήζεςκ ζημ ίδζμ 

ζδιείμ. Ζ ζκμιτζηή οπενπθαζία ηαηυπζκ πνμηαθείηαζ ηαζ επζδεζκχκεηαζ απυ ηδ ιεηααμθή 

ηςκ αζιμδοκαιζηχκ ζοκεδηχκ εκηυξ ημο αββείμο. Ζ θθέαα ανπζηά ειθακίγεζ παιδθή πίεζδ 

ζηζξ 20 mmHg, δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ιζηνυηενεξ απυ 0,76 Pa ηαζ κδιαημεζδή νμή. Έπεζ 

ζδιεζςεεί υηζ ηαηά ηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία δ πίεζδ αολάκεηαζ ζηζξ 120 mmΖg, μζ 

δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ λεπενκμφκ ηα 0,76 Pa ηαζ δ νμή βίκεηαζ παθιζηή ηαζ ηοναχδδξ [133]. 

Αημθμφεςξ ηδξ ζηέκςζδξ θαιαάκεζ πχνα ενυιαςζδ ηαζ ηαηυπζκ δ ακάβηδ βζα ηδ 
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δδιζμονβία κέαξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Δίκαζ ζδιακηζηυ θμζπυκ κα εκημπζζηεί 

εβηαίνςξ δ ζηέκςζδ, χζηε κα θδθεμφκ ηα απαναίηδηα ιέηνα ηα μπμία εα απμηνέρμοκ ηδ 

δδιζμονβία κέαξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Αοηυ πνμςεείηαζ άθθςζηε ηαζ απυ ηζξ 

δζεεκείξ κεθνμθμβζηέξ εηαζνίεξ, ζηζξ μδδβίεξ ηςκ μπμίςκ πνχηα επζζδιαίκεηαζ δ 

ακαβηαζυηδηα κα πνμηζιάηαζ αοηυθμβμ ιυζπεοια έκακηζ ημο ζοκεεηζημφ ηαζ έπεζηα δ 

ζδιαζία ηςκ ζοπκχκ εθέβπςκ ηςκ επζημζκςκζχκ ιε ζημπυ ηδκ πνχζιδ ακίπκεοζδ ηςκ 

δοζθεζημονβζχκ ηδξ [134]. 

Ο έθεβπμξ ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ ηδξ ακαζηυιςζδξ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί είηε 

ιε οπένδπμ, ιδ επειααηζηή ηαζ μζημκμιζηή ιέεμδμξ, είηε ιε αββεζμβναθία, ανηεηά 

αλζυπζζηδ ιέεμδμξ, ιδ μζημκμιζηή ηαζ ιε επζαάνοκζδ ηςκ κεθνχκ, θυβς ηδξ πνήζδξ 

εζδζημφ ζηζαβναθζημφ ιέζμο. Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ααειμφ ηδξ ζηέκςζδξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ πθδεχνα αζιμδοκαιζηχκ δεζηηχκ, υπςξ δ ιέβζζηδ ζοζημθζηή ηαπφηδηα, μ 

θυβμξ ακηίζηαζδξ, ηαζ o θυβμξ θθεαζηήξ πίεζδξ πνμξ ιέζδ ανηδνζαηή [133]. ηδκ 

πενίπηςζδ υιςξ πνμπςνδιέκδξ ζηέκςζδξ εα πνέπεζ θδθεμφκ ιέηνα απμθοβήξ ιίαξ 

ιεθθμκηζηήξ ενυιαςζδξ, ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ μζημκμιία ηςκ αββείςκ, δδθαδή ηδ πνήζδ 

ηάεε ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ βζα υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια 

ιέπνζ κα εβηαηαθεζθεεί. Έηζζ ανπζηά δμηζιάγμκηαζ μζ θζβυηενμ επειααηζηέξ ιέεμδμζ υπςξ δ 

αββεζμπθαζηζηή ιε ιπαθυκζ, υπμο ιέζς ηαεεηήνα εζζάβμοιε έκα δζαζηεθθυιεκμ ιπαθυκζ 

ιέζα απυ ηδκ ζηέκςζδ ηαζ ηαηυπζκ αημθμοεεί δζεφνοκζή ημο. Πμθθέξ θμνέξ υιςξ ιεηά ηδκ 

απμιάηνοκζδ ημο ιπαθμκζμφ επακένπεηαζ δ ζηέκςζδ, ηυηε ιαγί ιε ημ ιπαθυκζ εζζάβμοιε 

ηαζ έκακ εκδμκάνεδηα, πμο εα ζοβηναηεί ημκ αοθυ [133]. Ακ υιςξ, δ ζηέκςζδ είκαζ ιεβάθδ 

ή δ ζοπκυηδηα επακαζηέκςζδξ είκαζ ορδθή ηυηε πνμηζιείηε επακμνεςηζηή πεζνμονβζηή. 

Έηζζ, βζα ζηέκςζδ ζηδκ απαβςβυ θθέαα, υηακ δ ζκμιοσηή οπενπθαζία είκαζ πενζμνζζιέκδ 

αημθμοεείηαζ πθαζηζηή ιε ειαάθςια, δζαθμνεηζηά πναβιαημπμζείηαζ πανάηαιρδ ιε 

ιυζπεοια. ε πενίπηςζδ πμο δ ζηέκςζδ ειθακζζηεί ζηδκ πενζμπή ηδξ ακαζηυιςζδξ ηυηε 

βζα εηηεηαιέκδ οπενπθαζία αημθμοεείηαζ εβηαηάθεζρδ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ηαζ 

δδιζμονβία κέαξ, πζμ ηεκηνζηά ιε πανειαμθή κέμο ιμζπεφιαημξ, εκχ βζα πενζμνζζιέκδ 

οπενπθαζία πνμηζιάηαζ ηαζ πάθζ δζεφνοκζδ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ιε ζονναθή 

ειααθχιαημξ [134]. 
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1.11.2. Θξόκβωζε 

 

Ζ ζοκδεέζηενδ επζπθμηή πμο μδδβεί ζηδκ εβηαηάθεζρδ ιζαξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ είκαζ δ ενυιαςζδ, πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδ ζηέκςζδ. Οζ ζηεκςηζηέξ 

αθθμζχζεζξ εκημπίγμκηαζ είηε πάκς είηε ημκηά ζηδκ ακαζηυιςζδ ζε πμζμζηυ 58 ιε 90% 

[135] ηςκ αζεεκχκ. Οζ αζηίεξ ενυιαςζδξ ιίαξ κέαξ ανηδνζμθθεαζηέξ επζημζκςκίεξ, δδθαδή 

δ ενυιαςζδ δ μπμία ζπδιαηίγεηαζ ζε πνμκζηυ δζάζηδια εκυξ ιδκυξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, πνμηαθείηαζ ηονίςξ θυβς ζθαθιάηςκ ηεπκζηήξ, ακ 

ελαζνεεεί δ θακεαζιέκδ επζθμβή ακεπανηχκ αββείςκ ηαζ ηονίςξ δ ιζηνήξ δζαιέηνμο θθέαα. 

Ζ θακεαζιέκδ ζονναθή, δ ζηέκςζδ ηδξ ακαζηυιςζδξ, δ ειπθμηή ηδξ έλς ζημζαάδαξ ζηδκ 

ακαζημιςηζηή βναιιή, δ ζοζηνμθή, ή δ βςκίςζδ ηδξ απαβςβμφ θθέααξ ή ημο 

ιμζπεφιαημξ, δ ιδ πμνήβδζδ δπανίκδξ, μζ ζκχδεζξ δαηηφθζμζ ζηδκ έλς ζημζαάδα ημο 

θθεαζημφ ημζπχιαημξ, μζ αζιμπδηηζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ δ οπεναμθζηή ελςηενζηή πίεζδ ηδξ 

ακαζηυιςζδξ, απμηεθμφκ ημοξ ηονζυηενμοξ αζηζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ ενυιαςζδξ [134]. 

Ακηζεέηςξ, μζ αζηίεξ ενυιαςζδξ ιίαξ παθαζάξ, χνζιδξ επζημζκςκίαξ, δδθαδή 

ενυιαςζδξ ζε ιία επζημζκςκία πμο βζα ανηεηυ πνυκμ θεζημονβμφζε ζηακμπμζδηζηά, είκαζ 

εκηεθχξ δζαθμνεηζηέξ απυ αοηέξ ηδξ πνχζιδξ ενυιαςζδξ. Ζ ανηδνζμζηθήνοκζδ, δ ζκμιοσηή 

οπενπθαζία ζημ ζδιείμ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ, ημ μλφ ή πνυκζμ ηναφια ημο 

ημζπχιαημξ απυ ηζξ επακεζθδιιέκεξ παναηεκηήζεζξ ηαηά ηδκ αζιμηάεανζδ απμηεθμφκ ηα 

πζμ ζοπκά αίηζα ζηεκχζεςκ, ηα μπμία ακ δεκ ακαβκςνζζημφκ ζημ ζηάδζμ αοηυ ηαηαθήβμοκ 

ααειζαία ζε πθήνδ ενυιαςζδ. Άθθμζ αζηζμθμβζημί πανάβμκηεξ ενυιαςζδξ, πμο μθείθμκηαζ 

υιςξ ζηδ βεκζηή ηαηάζηαζδ ηςκ αζεεκχκ είκαζ δ αζιμνναβία ηαζ δ πηχζδ ηδξ 

ζοζηδιαηζηήξ πίεζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα άθθςκ επειαάζεςκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ 

αζιμζοιπφηκςζδ ηαηά ηδκ αζιμδζάθοζδ [134]. 

 

1.11.3. Φιεγκνλή 

 

Ζ θμίιςλδ απμηεθεί ηδκ δεφηενδ αζηία εακάημο βζα ημοξ κεθνμπαεείξ ιεηά ηα 

ηανδζμθμβζηά ηαζ ηδκ δεφηενδ ζε ζοπκυηδηα επζπθμηή ιεηά ηδ ενυιαςζδ. ε αακηίεεζδ 

υιςξ ιε ηδ ενυιαςζδ πμο πνμηαθεί ιυκμ ημπζηά πνμαθήιαηα ζηδκ επζημζκςκία, δ 

θθεβιμκή ιπμνεί κα απμαεί απεζθδηζηή βζα ηδ γςή ημο κεθνμπαεμφξ, θυβς ηδξ ηαηαζημθήξ 

ηςκ αιοκηζηχκ ιδπακζζιχκ άιοκαξ ημο μοναζιζημφ αζεεκμφξ. οπκά δ θθεβιμκή 

ακαπηφζζεηαζ ζε έδαθμξ αζιαηχιαημξ απυ ιζηνυαζα πμο ιεηακαζηεφμοκ ηαηά ηδκ 
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παναηέκηδζδ ηδξ επζημζκςκίαξ ηάης απυ ημ δένια [134]. Οζ αοηυθμβεξ ανηδνζμθθεαζηέξ 

επζημζκςκίεξ έπμοκ πμθφ ιζηνή πζεακυηδηα κα ιμθοκεμφκ ζε ζπέζδ ιε ηα ιμζπεφιαηα, αθθά 

ηαζ ακ ιμθοκεμφκ βζα ηδκ εεναπεία ανηεί δ πμνήβδζδ ακηζαζμηζηχκ. ηδκ πενίπηςζδ υιςξ 

ηςκ ιδ αοηυθμβςκ ανηδνζμθθεαζηχκ επζημζκςκζχκ απαζηείηαζ ζοκήεςξ πεζνμονβζηή 

επέιααζδ. Πανυθα αοηά ηα αββεζαηά ιμζπεφιαηα οπενηενμφκ ζαθχξ έκακηζ ηςκ ηεκηνζηχκ 

θθεαζηχκ ηαεεηήνςκ ζημ εέια ηςκ θμζιχλεςκ. οβηεηνζιέκα ζε ιεθέηδ έπεζ θακεί υηζ ζηδκ 

δζάνηεζα εκυξ πνυκμο ημ 50% ηςκ ηεκηνζηχκ θθεαζηχκ ηαεεηήνςκ ιμθφκμκηαζ ζε ακηίεεζδ 

ιε ημ ιυθζξ 6% ηςκ ιμζπεοιάηςκ [134,136]. 

 

1.11.4. Αλεύξπζκα 

 

Σμ ακεφνοζια είκαζ ημ ακηίεεημ θαζκυιεκμ ηδξ ζηέκςζδξ, δ ημπζηή δδθαδή 

δζυβηςζδ ημο αββείμο [137]. οκήεςξ είκαζ απμηέθεζια ηδξ ηαηαζηνμθήξ ημο ημζπχιαημξ, 

θυβς ηςκ ζοκεπχκ παναηεκηήζεςκ, ηαζ ηδξ ακηζηαηάζηαζδξ ημοξ ιε άθθμ αζμθμβζηά 

ηαηχηενμ, πμο απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ ημθθαβυκμ. Άθθδ αζηία πμο ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά 

ζημ ζπδιαηζζιυ ακεονφζιαημξ είκαζ δ φπανλδ ζηέκςζδξ ηαοηυπνμκα ιε αφλδζδ ηδξ πίεζδ 

[138]. Τπάνπμοκ ηαζ ρεοδή ακεονφζιαηα, ζηα μπμία μ αοθυξ ημοξ δεκ απμηεθείηαζ απυ 

αββεζαηυ ημίπςια, αθθά απυ ακηζδναζηζηυ ζκχδδ ζζηυ. πδιαηίγμκηαζ ζοκήεςξ απυ ημοξ 

ηναοιαηζζιμφξ ηςκ παναηεκηήζεςκ, ζε ζδιείμ πμο θφκεηαζ δ ζοκέπεζα υθςκ ηςκ πζηχκςκ 

ημο αββείμο, ιε απμηέθεζια ημκ ζπδιαηζζιυ αζιαηχιαημξ. Καεχξ ζοζζςνεφεηαζ ζηδκ 

ημζθυηδηα ημ αίια αζηεί πίεζδ ζημοξ πένζλ ζζημφξ, ιε απμηέθεζια ζε αάεμξ πνυκμο κα 

δδιζμονβείηαζ μ ζκχδδξ ζζηυξ πμο πνμακαθένεδηε [137]. Σα ακεονφζιαηα ειθακίγμκηαζ 

πμθφ πζμ ζοπκά ζηα ζοκεεηζηά ιμζπεφιαηα απυ υηζ ζηα αοηυθμβα. ε ιεθέηδ πμο έβζκε 

πνμζδζμνίζηδηε υηζ ιυθζξ ημ 2% απυ ηζξ αοηυθμβεξ ανηδνζμθθεαζηέξ επζημζκςκίεξ 

πανμοζζάγμοκ ακεονφζιαηα, ζε ακηίεεζδ ιε ημ 10% ηςκ ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ. 

Γεβμκυξ πμο μθείθεηαζ, ηαηά ηφνζμ θυβς, ζηδκ αδοκαιία ηςκ ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ κα 

ζθναβίζμοκ ζηεβακά ηζξ μπέξ ηςκ παναηεκηήζεςκ [134]. 

 

1.11.5. Καξδηαθή αλεπάξθεηα 

 

Ζ θοζζμθμβζηή απάκηδζδ ιεηά ηδ δζεκένβεζα ιίαξ επζημζκςκίαξ, είκαζ δ βεκζηή 

πηχζδ ηςκ ημπζηχκ αββεζαηχκ ακηζζηάζεςκ, δ αφλδζδ ηδξ ηανδζαηήξ πανμπήξ, δ αφλδζδ 
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ηδξ θθεαζηή πίεζδξ ηαζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο δ ακηζζηνμθή ηδξ νμήξ ημο αίιαημξ ζηδκ 

ανηδνία πενζθενζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ. Με αοηά ηα ζημζπεία μζ ηνεζξ ααζζηέξ αζιμδοκαιζηέξ 

δζαηαναπέξ ιίαξ επζημζκςκίαξ είκαζ δ ηανδζαηή ακεπάνηεζα, δ πενζθενζηή ζζπαζιία 

(θαζκυιεκμ οπμηθμπήξ) ηαζ δ θθεαζηή οπένηαζδ [134]. Ζ δδιζμονβία ιίαξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ αολάκεζ ηδ θθεαζηή επζζηνμθή αίιαημξ ζηδκ ηανδζά, ιε ζοκέπεζα ηδκ αφλδζδ 

ηδξ ηανδζαηήξ θεζημονβίαξ, ηδκ ηανδζμιεβαθία, ηδκ αφλδζδ ημο ηανδζαημφ ζθοβιμφ ηαζ 

ηέθμξ ηδκ ηανδζαηή ακεπάνηεζα. Πνέπεζ θμζπυκ κα δίκεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδ εέζδ, πμο 

νοειίγεζ ηδκ δζαθμνά πίεζδξ), αηυια ζηδ δζάιεηνμ ηςκ αββείςκ ηαζ ημ ιήημξ ημο 

ιμζπεφιαημξ. Γζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ απμννμήξ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ αίιαημξ δζαιέζμο ηδξ 

επζημζκςκίαξ ηαζ ηδ ιείςζδ ηδξ ηανδζαηήξ επζαάνοκζδξ, ημ ζηέκεια ηδξ δζαημιήξ ημο 

ιμζπεφιαημξ, ιέπνζ κα επζηφπμοιε ηδκ ηαηάθθδθδ πανμπή εεςνείηαζ ιία ανηεηά ηαθή θφζδ 

ημο πνμαθήιαημξ. ιςξ, δ ζςζηή νφειζζδ ηδξ πανμπή είκαζ ανηεηά δφζημθδ, δζυηζ ιζηνέξ 

πανμπέξ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε ενυιαςζδ ημο ιμζπεφιαημξ, ζδζαίηενα ηαηά ηδκ 

αζιμδζάθοζδ υπμο έπμοιε ζοπκά οπυηαζδ [134,138]. 

 

1.11.6. Τπνθινπή – ηζραηκία 

 

Σμ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηθμπήξ είκαζ δ ακηζζηνμθή ηδξ ανηδνζαηήξ νμήξ ζημ 

πενζθενζηυ ηιήια ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια κα 

αθαζνείηαζ ακηί πνμζηίεεηαζ ανηδνζαηυ αίια ζημ άηνμ απυ ηδκ ανηδνία. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ 

ζοκακηάηαζ ζε πμζμζηυ 6-8% ηςκ κεθνμπαεχκ ηεθζημφ ζηαδίμο [139], εκχ είκαζ 

ζοκδεέζηενμ ζε βοκαίηεξ ηαζ δζααδηζημφξ αζεεκείξ [138]. Ακ δ οπμηθμπή δεκ 

ακηζιεηςπζζηεί εβηαίνςξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζζπαζιία, δδθαδή εθθζπή αζιάηςζδ ημο 

άηνμο ηαζ βάββναζκα. οκήεςξ υιςξ απμθεφβεηαζ δ απχθεζα ημο άηνμο, θυβς 

ακηζννμπζζηζηχκ ιδπακζζιχκ πανάπθεονδξ ηοηθμθμνίαξ, εηηυξ ακ μ αζεεκήξ πάζπεζ απυ 

δζααήηδ ή αεδνμζηθήνςζδ [134]. 

 

1.11.7. Φιεβηθή ππέξηαζε 

 

Φθεαζηή οπένηαζδ είκαζ δ πνυκζα ορδθή πίεζδ ζημ θθεαζηυ δίηηομ. Αζηία ηδξ είκαζ 

δ ακαπυθεοηηδ νμή ημο αίιαημξ πενζθενζηά πνμξ ηα άηνα δζαιέζμο ηδξ πενζθενζηήξ 

θθέααξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ είκαζ επζπθμηή πμο ιπμνεί κα πανμοζζαζηεί 
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ζε ηάεε είδμξ επζημζκςκίαξ πςνίξ ηδκ φπανλδ ηεκηνζημφ θθεαζημφ πνμαθήιαημξ. οκήεςξ, 

δ ειθάκζζδ ηδξ θθεαζηήξ οπένηαζδξ ζοκεπάβεηαζ ηαζ φπανλδ ηάπμζαξ ηεκηνζηήξ ζηέκςζδξ, 

υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ οπμηθεζδίμο θθέααξ. Γεβμκυξ δζυθμο απίεακμ βζα κεθνμπαεείξ, 

αθμφ μζ ηαεεηδνζαζιμί πμο βίκμκηαζ ζηδκ οπμηθείδζμ, ιε ζημπυ ηδκ εζζαβςβή ηεκηνζημφ 

θθεαζημφ ηαεεηήνα άιεζδξ πνυζααζδξ πνμηαθμφκ ηναοιαηζζιυ ημο εκδμεδθίμο πμο 

ιπμνεί κα ηαηαθήλμοκ ζε ίκςζδ, ζηέκςζδ ή ενυιαςζδ ιε επαηυθμοεμ ηδ θθεαζηή 

οπένηαζδ [134]. 

 

1.12. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΗΝΟΜΤΨΚΖ ΤΠΔΡΠΛΑΗΑ 

 

Σμ αββεζαηυ ημίπςια, υπςξ έπεζ πνμακαθενεεί, απμηεθείηαζ απυ ηζξ ηνεζξ 

εοδζάηνζηεξ ζημζαάδεξ: ημκ έζς, ιέζo ηαζ έλς πζηχκα (πήια 18.Α). O έζς πζηχκαξ 

πενζέπεζ ιία ιμκή, θεπηή εκδμεδθζαηή ζημζαάδα, ηδκ έζς εθαζηζηή ιειανάκδ, ζηδκ μπμία 

επζηάεεηαζ ιία ελεζδζηεοιέκδ ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία, δ ααζζηή ιειανάκδ. Ζ ααζζηή 

ιειανάκδ απμηεθείηαζ απυ δμιζηέξ πνςηεΐκεξ υπςξ ημθθαβυκμ ηφπμο IV, θαιζκίκδ, 

ζκμκεηηίκδ, ηεκαζηίκδ, ηαεχξ ηαζ πνςηεμβθοηάκεξ εεσηήξ δπανάκδξ, υπςξ πενθεηάκδ [140] 

ηαζ ζοκδεηάκεξ [141]. ημκ έζς πζηχκα οπάνπεζ εειέθζα μοζία πθμφζζα ζε οαθμονμκάκδ, δ 

μπμία πενζέπεζ ζπμναδζηά πμζηίθα ιεζεβποιαηζηά ηφηηανα, ηα μπμία πζεακμθμβείηαζ υηζ 

ηνμπμπμζμφκηαζ ζε αββεζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα (VSMCs) [142]. 

Ο ιέζμξ πζηχκαξ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ VSMCs ηα μπμία πενζαάθθμκηαζ απυ ηδ 

δζηή ημοξ ααζζηή ιειανάκδ ηαζ απυ ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία. O ιέζμξ πζηχκαξ 

οπμζηδνίγεηαζ απυ ιία ζημζαάδα ζοκδεηζημφ ζζημφ, ηδκ έλς εθαζηζηή ιειανάκδ. Σα 

VSMCs ανίζημκηαζ ποηκά παηεηανζζιέκα ζηδκ εκδζάιεζδ εειέθζα μοζία, ζηδκ μπμία 

οπάνπμοκ επζπθέμκ δμιζηέξ πνςηεΐκεξ ημθθαβυκμο ηφπμο Η ηαζ ΗΗΗ, ζκμκεηηίκδξ ηαζ 

πνςηεμβθοηάκεξ εεζζηήξ πμκδνμïηίκδξ/δενιαηάκδξ, ιε ηφνζα ηδ αενζζηάκδ. Ο ιέζμξ πζηχκαξ 

ηςκ εθαζηζηχκ ανηδνζχκ πενζέπεζ αηυια πέηαθα πθμφζζα ζε οδνυθμαδ πνςηεΐκδ εθαζηίκδξ. 

Σμ ελςηενζηυ ιένμξ ημο έλς πζηχκα πενζέπεζ ζκμαθάζηεξ ηαηά ιήημξ ημο παθανμφ 

ζοκδεηζημφ ζζημφ, ηαεχξ ηαζ ιζηνά αζιμθυνα αββεία αθθά ηαζ θζπχδδ ηφηηανα [143,144]. 

Γεκζηά, έπεζ παναηδνδεεί υηζ ημ αββεζαηυ ημίπςια είκαζ παπφηενμ έκακηζ ημο θθεαζημφ 

ημζπχιαημξ, βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζηδκ πανμοζία πενζζζυηενςκ VSMCs ηαζ εθαζηζηχκ 

ζκχκ.Tέθμξ, μ έλς πζηχκαξ ημο αββείμο πενζέπεζ ζκμαθάζηεξ, ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία ηαζ 

κεφνα [145]. 
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Ζ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ VSMCs ηαζ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ 

πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα δζαηδνμφκηαζ ηα VSMCs ζε ηαηάζηαζδ δνειίαξ. Ο αολδηζηυξ 

πανάβμκηαξ ιεηαζπδιαηζζιμφ α (transforming growth factor beta, TGFB), δ δπανίκδ ηαζ 

ιυνζα υιμζα ιε ηδκ δπανίκδ έπεζ παναηδνδεεί υηζ ζοιιεηέπμοκ ηαζ αοηά ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ 

VSMCs ζε ηαηάζηαζδ δνειίαξ επάβμκηαξ ακαζημθή ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηαζ ηδξ 

ιεηακάζηεοζήξ ημοξ [146,147]. οβηεηνζιέκα, δ δπανίκδ δφκαηαζ κα πνμζδεεεί ζημκ 

αολδηζηυ πανάβμκηα 2 ηςκ ζκμαθαζηχκ (fibroblast growth factor 2, FGF2), ακαζηέθθμκηαξ 

ηδ ιζημβυκμ δνάζδ ημο ζηα VSMCs [148]. Αηυια, μ TGFα ακαζηέθθεζ ημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηαζ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs αθθά ηαζ ζηαεενμπμζεί ηδκ 

ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία, δ μπμία παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ πανειπυδζζδ ηδξ 

απυπηςζδξ ηςκ VSMCs [149]. 

Σα εκδμεδθζαηά ηφηηανα απμηεθμφκ δμιζηά ζοζηαηζηά βζα ηδκ αηεναζυηδηα ηαζ 

θεζημονβία ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ. Σα ηφηηανα αοηά ζοκεέημοκ πθήεμξ 

αββεζμδναζηζηχκ μοζζχκ, πμο παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηζξ θοζζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ 

εκδμεδθζαηήξ ζημζαάδαξ. Τβζή εκδμεδθζαηά ηφηηανα εηηνίκμοκ δζανηχξ πνμζηαβθακδίκδ 

I2 (prostaglandin I2, PGI2) ηαζ ιμκμλείδζμ ημο αγχημο (nitric oxide, ΝΟ) [150,151]. Αλίγεζ 

κα ακαθενεεί υηζ ημ ΝΟ απμηεθεί ημ ααζζηυ νοειζζηή ημο αββεζμηζκδηζημφ ηυκμο. Ζ 

πανμοζία ηςκ θεζημονβζηχκ επζδνάζεςκ ημο εκδμεδθίμο ηαηά ηδ ζφκεεζδ ημο ΝΟ ηαζ ηδξ 

PGI2 επάβμοκ ακαζημθή ηδξ εκενβμπμίδζδξ, πνμζηυθθδζδξ ηαζ ζοβηυθθδζδξ ηςκ 

αζιμπεηαθίςκ ηαζ απμηεθμφκ ηα ενεείζιαηα πμο δνμοκ ζημκ έζς πζηχκα ηαζ εοεφκμκηαζ βζα 

ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ [152]. 

Δπίζδξ, ημ ΝΟ αζηεί ηαζ ακηζθθεβιμκχδεζξ ζδζυηδηέξ ημο υπςξ είκαζ δ ακαζημθή ηδξ 

έηηνζζδξ ηοηηανμηζκχκ ηαζ δ έηθναζδ ιμνίςκ πνμζηυθθδζδξ ζηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα, 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημο εκδμηοηηάνζμο ιμνίμο ηοηηανζηήξ πνμζηυθθδζδξ (intracellular 

adhesion molecule, ICAM1) ηαζ ημο ιμνίμο πνμζηυθθδζδξ αββεζαηχκ ηοηηάνςκ (vascular 

cell adhesion molecule, VCAM1) [153]. διακηζηυξ είκαζ ηαζ μ νυθμξ ηςκ δζαηιδηζηχκ 

ηάζεςκ ηαηά ηδκ παναβςβή ημο ΝΟ απυ ηδκ εκδμεδθζαηή ζοκεεηάζδ ημο ιμκμλεζδίμο ημο 

αγχημο (endothelial nitric oxide synthase, eNOS) [154]. Καηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο 

ιμζπεφιαημξ πονμδμηείηαζ πθήεμξ παναβυκηςκ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηδκ δζέβενζδ ηδξ 

απεθεοεένςζδξ ημο ΝΟ, υπςξ είκαζ δ αηεηοθμπμθίκδ, δ αναδοηζκίκδ, δ ζζηαιίκδ, ημ 

οπυζηνςια Ρ, αθθά ηαζ μζ ιδπακζηέξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ. Οζ πνμακαθενεέκηεξ πανάβμκηεξ 

παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ νφειζζδ ημο αββεζμηζκδηζημφ ηυκμο, εκχ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ 

είκαζ ηαζ μ πνμζηαηεοηζηυξ νυθμξ ημο ΝΟ ζηα VSMCs απυ ηδ δνάζδ ηςκ αββεζμδναζηζηχκ 

μοζζχκ πμο απεθεοεενχκμκηαζ απυ ηα αζιμπεηάθζα ηαεχξ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ 
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οπενπθαζίαξ. Σέθμξ, ζδιακηζηυξ είκαζ ηαζ μ νυθμξ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ πμο 

εηθνάγμοκ ηδκ εκδμεδθίκδ 1 (endothelin 1, EDN1), έκα ζζπονυ αββεζμζοζηαθηζηυ πεπηίδζμ 

πμο παίγεζ ηαζ αοηυ εκενβυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ [155,156] ηαζ 

ημ μπμίμ εοεφκεηαζ βζα ηδ ζοζημθή ηςκ VSMCs ζηδ θθέαα, εκχ ζηδκ ανηδνία έπεζ 

ιζηνυηενδξ έηηαζδξ επζπηχζεζξ [157]. 

Ηκμιοσηή οπενπθαζία ηαθείηαζ μ ιδ θοζζμθμβζηυξ ζοκεπζγυιεκμξ πμθθαπθαζζαζιυξ 

ηςκ ηοηηάνςκ πμο οπάνπμοκ ζημκ έζς πζηχκα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ αθθά ηαζ ηςκ 

ζημζπείςκ ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ ζημ ζδιείμ ημο αββεζαημφ ηναφιαημξ. Δκημφημζξ, δ 

ζκμιοσηή οπενπθαζία ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ αφλδζδ ημο ζοκυθμο ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ 

μοζίαξ. Ζ αφλδζδ ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ δ αφλδζδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ ημο έζς 

πζηχκα απμηεθμφκ αοηυ πμο ηαθείηαζ πάποκζδ ημο έζς πζηχκα. Ζ ζκμιοσηή οπενπθαζία 

θαιαάκεζ πχνα ηονίςξ ζηδ θθεαζηή ακαζηυιςζδ ηαζ ζηδκ εββφξ ηαζ άπς πενζμπή ημο 

ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ ηαζ πμθφ θζβυηενμ ζηδκ ανηδνζαηή ακαζηυιςζδ (πήια 

1.9.A) [158-161]. Δπζπθέμκ, δ ζκμιοσηή οπενπθαζία εκημπίγεηαζ ηονίςξ ζηδ θθέαα, 

απέκακηζ απυ ημ ιυζπεοια, ηαζ ζημ υνζμ ιεηαλφ αοημφ ηαζ ηδξ θθέααξ (πήια 1.9.B). 

Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ζκμιοσηή οπενπθαζία θαιαάκεζ πχνα ηαζ θοζζμθμβζηά, 

ζοβηεηνζιέκα ζημ ηθείζζιμ ημο ανηδνζαημφ αββείμο ιεηά ηδ βέκκδζδ [162] ηαζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ηφδζδξ ζηδ ιήηνα. Αηυια, δ δζάποηδ πάποκζδ ημο έζς πζηχκα θαιαάκεζ πχνα 

θοζζμθμβζηά ζηδκ ακενχπζκδ αμνηή ζοκανηήζεζ ηδξ δθζηίαξ [163] ηαζ έπεζ ςξ απμηέθεζια 

ηδκ επέηηαζδ ημο πνμτπάνπμκημξ πθδεοζιμφ ηςκ VSMCs, ηαζ ηα μπμία πζεακμθμβείηαζ υηζ 

αολάκμκηαζ πεναζηένς απυ ηα πμζηίθα ηφηηανα ηα μπμία ιεηακαζηεφμοκ απυ ημ ιέζς πνμξ 

ημκ έζς πζηχκα [164]. 

Ζ πάποκζδ ημο έζς πζηχκα πενζέπεζ ζε ιεβάθμ ααειυ VSMCs ηαζ ιπμνεί κα 

πνμηθδεεί ζαηνμβεκχξ, ιεηά απυ ηναοιαηζζιυ ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ αββείςκ ηαηά ηδκ 

ημπμεέηδζδ ιμζπεφιαημξ, αθθά ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα δζαδενιζηήξ αββεζμπθαζηζηήξ 

(πήια 1.8.Γ.) [166]. Καηά ημκ ηναοιαηζζιυ, ηα αζιμπεηάθζα πανάβμοκ ημκ αολδηζηυ 

αζιμπεηαθζαηυ πανάβμκηα (platelet-derived growth factor, PDGF), μ μπμίμξ δνα ςξ 

πδιεζμηαηηζηυξ πανάβμκηαξ ηαζ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ VSMCs, 

ζηδκ ιεηακάζηεοζή ημοξ απυ ημ ιέζμ ζημ κεμζπδιαηζγυιεκμ έζς πζηχκα, ηαεχξ ηαζ ζημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ζημκ έζς πζηχκα. Αηυια, μ PDGF δζεβείνεζ ηδ ζφκεεζδ ημο 

ημθθαβυκμο ηαζ ηςκ πνςηεμβθοηακχκ ηδξ ααζζηήξ ιειανάκδξ ηςκ αββείςκ. 
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ρήκα 1.8. Κοηηανζημί ιδπακζζιμί ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ: (Α) Γμιή θοζζμθμβζημφ 

αββείμο. Γζαηνίκμκηαζ μζ ηνεζξ πζηχκεξ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ (έζς, ιέζμξ, ηαζ έλς 

πζηχκαξ), ηαεχξ ηαζ ηα δζάθμνα είδδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ, ηςκ ααζζηχκ 

ιειανακχκ, ηδξ εκδζάιεζδξ εειέθζαξ μοζίαξ, ηαζ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ. (Β) Ακηίδναζδ ζε 

ηναοιαηζζιυ. O αολδηζηυξ αζιμπεηαθζαηυξ πανάβμκηαξ (PDGF) παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ 

ηνμπμπμίδζδ, ιεηακάζηεοζδ, ηαζ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ αββεζαηχκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ 

(VSMCs). Ο PDGF δζεβείνεζ ηδ ζφκεεζδ ημο ημθθαβυκμο ηαζ ηςκ πνςηεμβθοηακχκ. Οζ 

ιεηαθθμπνςηεάζεξ (MMPs) δζεοημθφκμοκ ηδκ ιεηακάζηεοζδ ηαζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ 

VSMCs. (Γ) Φθεβιμκχδδξ ακηίδναζδ. O PDGF εκενβμπμζεί ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα, ηα 

VSMCs ηαζ ηα ιαηνμθάβα (FC). Ζ παναβςβή ηςκ MMPs δζεβείνεηαζ απυ ημοξ θθεβιμκχδεζξ 

ιεζμθααδηέξ ηαζ ηδκ εκδμηοηηανζηή ζφκδεζδ CD40/οπμδμπέα CD40 [56]. 
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ρήκα 1.9. (Α) πδιαηζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ υπμο δζαηνίκεηαζ δ 

ζκμιοσηή οπενπθαζία. Με V ζοιαμθίγεηαζ δ εβηάνζζα ημιή ηδξ ακαζηυιςζδξ. (Β) 

Δβηάνζζα ημιή ηδξ ακαζηυιςζδξ. Ζ ζκμιοσηή οπενπθαζία εκημπίγεηαζ ζηδ θθέαα, απέκακηζ 

απυ ημ ιυζπεοια, ηαζ ζηα υνζα ιεηαλφ αοημφ ηαζ ηδξ θθέααξ [165]. 

 

Να ακαθενεεί υηζ ζδιακηζηή αφλδζδ ημο πάπμοξ ημο έζς πζηχκα θαιαάκεζ πχνα 

ηαηά ηδ ημπμεέηδζδ αοηυθμβςκ ιμζπεοιάηςκ [167] ηαζ πνήζδ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ ή ανηδνζαηήξ πανάηαιρδξ ζε θθέαεξ (bypass) [168,169]. Ζ αεδνμζηθήνςζδ, 

ςζηυζμ, απμηεθεί ηδκ πζμ ημζκή παεμθμβζηή ακηίδναζδ, δ μπμία επζδνά ζηδκ επέηηαζδ ημο 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ VSMCs ηαζ ζοζπεηίγεηαζ ζοπκά ιε ηδκ αθθμίςζδ ημο ιέζμο πζηχκα 

[170]. Σμ βεβμκυξ αοηυ θαιαάκεζ πχνα, ιαγί ιε ηδ δζήεδζδ θθεβιμκςδχκ ιμκμηοηηάνςκ, Σ 

– ηοηηάνςκ, ηαζ άθθςκ θεοημηοηηάνςκ ημο πθάζιαημξ (πήια 1.8.Γ) [171]. πμο ηαηά ηδ 

θθεβιμκχδδ ακηίδναζδ, μ PDGF εκενβμπμζεί ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα, ηα VSMCs αθθά ηαζ 

ηα αθνχδδ ιαηνμθάβα ηφηηανα. διακηζηή, υιςξ, είκαζ ηαζ δ πανμοζία ηςκ 

ιεηαθθμπνςηεαζχκ ημο ελςηοηηάνζμο οπμζηνχιαημξ (matrix metalloproteases, MMPs), μζ 

μπμίεξ δζεοημθφκμοκ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηαζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ηαηά ηδκ 

πνυηθδζδ ηδξ ακαηαηαζηεοήξ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ 

παναβςβή ηςκ ιεηαθθμπνςηεαζχκ δζεβείνεηαζ απυ ημοξ θθεβιμκχδεζξ ιεζμθααδηέξ ηαζ 

απυ ηζξ δζαηοηηανζηέξ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ακηζβυκμο CD40 ηαζ ημο CD40 οπμδμπέα (CD40 

ligand, CD40L) (πήια 1.8.Γ). 

Σα πθήνςξ δζαθμνμπμζδιέκα VSMCs ηςκ εκήθζηςκ αββείςκ εοεφκμκηαζ βζα ηα 

παιδθά πμζμζηά πμθθαπθαζζαζιμφ ημοξ [172,173], ηαεχξ ηαζ βζα ημκ ηοηηανζηυ ημοξ 
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εάκαημ, απυπηςζδ [174,175], βεβμκυξ πμο ηαεζζηά δφζημθδ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs 

ηαεχξ ηαζ ηδκ αηεναζυηδηα ημο αββείμο. Δκημφημζξ, ηα VSMCs δζαηδνμφκ ηδκ ζηακυηδηα κα 

ιεηακαζηεφμοκ ηαζ κα δζαζνμφκηαζ ηαπφηαηα απμηεθχκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ απάκηδζδ 

ζημκ ηναοιαηζζιυ ημο αββείμο [176]. Μία ηέημζα αθθαβή ζηδ ζοιπενζθμνά ηςκ VSMCs 

απαζηεί ηδ ιεηάααζδ ημοξ ζημ θάζια ηςκ εκενβχκ βμκζδίςκ, ηδκ απμηαθμφιεκδ 

«θαζκμηοπζηή» πθαζηζηυηδηα (αθέπε πανάβναθμ 1.6.3), δ μπμία απμηεθεί ηδ ααζζηή 

πνμτπυεεζδ βζα ηδ ιεηακάζηεοζδ ηαζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs δζαηδνχκηαξ 

ζηαεενή ηδκ μιμζυζηαζή ημοξ [177-179]. 

Καηυπζκ, έπεζ παναηδνδεεί υηζ μζ αθθαβέξ ζηδ ζφζηαζδ ηςκ εκδμηοηηάνζςκ 

πνςηεσκχκ, επάβμοκ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηαζ νφειζζδ ηςκ βμκζδίςκ βζα πμζηίθα ιυνζα ηδξ 

ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ [41,180], εκχ δ αολδιέκδ ζφκεεζδ ημο οαθμονμκζημφ μλέμξ 

απμηεθεί πνχζιμ ζηάδζμ. Έπεζ παναηδνήεεζ, αηυια, υηζ ημ οαθμονμκζηυ μλφ εηηνίκεηαζ 

πανμοζία ημο αολδηζημφ πανάβμκηα PDGF απυ ηα VSMCs ηαζ παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ 

ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηαζ ζηδ ιεηακάζηεοζή ημοξ [143,181]. Οζ Thyberg ηαζ ζοκενβάηεξ 

παναηήνδζακ ζδιακηζηή αφλδζδ πμζηίθςκ δμιζηχκ πνςηεσκχκ ζηδκ εκδζάιεζδ εειέθζα 

μοζία ημο ιέζμο πζηχκα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ, υπςξ αφλδζδ ημο ημθθαβυκμο ηφπμο Η, 

ηδξ εθαζηίκδξ, ηδξ ηεκαζηίκδξ [182,183] ηαζ ηδξ ζκμκεηηίκδξ [182,183] αθθά ηαζ ιείςζδ ηδξ 

θαιζκίκδξ, δμιζηήξ πνςηεΐκδξ ηδξ ααζζηήξ ιειανάκδξ [184]. Ζ αθεμκία ημο πνυδνμιμο, 

ιμκμιενμφξ ημθθαβυκμο έκακηζ ημο πμθοιενμφξ, έπεζ απμδεζπεεί απυ ημοξ Koyama ηαζ ημοξ 

ζοκενβάηεξ ημο υηζ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs [185]. 

Καηά ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ θαιαάκμοκ πχνα μζ ιε ημ πνυκμ 

δμιζηέξ ιεηααμθέξ ηςκ απμβοικςιέκςκ ανηδνζχκ, ηςκ ανηδνζμπμζδιέκςκ θθεαχκ, ηαζ ηςκ 

πνυζεεηςκ ιμζπεοιάηςκ (πήια 1.10). Ζ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ πμο 

δδιζμονβείηαζ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ εα ιπμνμφζε κα 

δζαηνζεεί ζε ηνείξ πνμκζηέξ θάζεζξ, υπμο ζημ ηάεε ζηάδζμ ηυζμ μ αββεζαηυξ αοθυξ υζμ ηαζ 

ημ ζοκμθζηυ ημίπςια ημο αββείμο οπμαάθθμκηαζ ζε ιία ζεζνά ιεηααμθχκ ιε ζημπυ ηδκ 

δζαηήνδζδ ηδξ μιμζυζηαζδξ ημο αββείμο. οβηεηνζιέκα, θίβα θεπηά ηαζ χνεξ αιέζςξ ιεηά 

ηδ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ (οπενμλεία θάζδ) παναηδνείηαζ ζημκ 

αββεζαηυ αοθυ ηοηηανζηή απμβφικςζδ ημο εκδμεδθίμο, ζοβηυθθδζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ ηαζ 

απεθεοεένςζδ αολδηζηχκ πνυδνμιςκ, εκχ ζημ αββεζαηυ ημίπςια πναβιαημπμζείηαζ 

ηναοιαηζζιυξ ηαζ εκενβμπμίδζδ ηςκ VSMCs, έηθναζδ πνςημ-μβημβμκζδίςκ, ηαζ 

απεθεοεένςζδ αολδηζηχκ πνυδνμιςκ. Με ηδκ πάνμδμ ηςκ ςνχκ ηαζ ηςκ εαδμιάδςκ απυ 

ηδ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ (μλεία θάζδ) ζημκ αββεζαηυ αοθυ 

ανπίγεζ κα μνβακχκεηαζ ηαζ κα ζπδιαηίγεηαζ ενυιαμξ ηαζ θαιαάκεζ πχνα αφλδζδ ηςκ 
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ηοηηάνςκ ημο εκδμεδθίμο, απεθεοεένςζδ ηςκ αολδηζηχκ ακαζημθέςκ ηαζ πνυςνδ 

ηοηηανζηή εκαπυεεζδ, εκχ ζημ αββεζαηυ ημίπςια θαιαάκεζ πχνα πμθθαπθαζζαζιυξ ηαζ 

ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs απυ ημκ έλς ζημ ιέζμ πζηχκα, δζήεδζδ θεοημηοηηάνςκ, 

δζήεδζδ πμζηίθςκ ηοηηάνςκ ημο έλς πζηχκα, δζήεδζδ πνυβμκςκ ηοηηάνςκ, ζφκεεζδ 

αολδηζηχκ πνμδνυιςκ, αθθά ηαζ ζφκεεζδ αολδηζηχκ ακαζημθέςκ. Μεηά απυ εαδμιάδεξ ηαζ 

ιήκεξ απυ ηδ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ θαιαάκεζ πχνα εη κέμο ακαδζμνβάκςζδ ημο 

εκδμεδθίμο ηαζ ιεηααμθέξ ζηζξ δζαζηάζεζξ ημο αββεζαημφ αοθμφ. Αηυια, ζημ αββεζαηυ 

ημίπςια πναβιαημπμζείηαζ πμθθαπθαζζαζιυξ ηαζ ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs ζημκ έζς 

πζηχκα, ζφκεεζδ VSMCs ζηδκ ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία ημο έζς πζηχκα, ζφκεεζδ 

αολδηζηχκ ακαζημθέςκ, ηαζ αββεζαηή ακαηαηαζηεοή [186]. 

Καηυπζκ, ιεθεηχκηαξ δζελμδζηά ηδ αζμθμβία ημο ηάεε πζηχκα πςνζζηά λεηζκχκηαξ 

απυ ημκ έλς πζηχκα εα ιπμνμφζε κα ακαθενεεί υηζ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο 

ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ πνμηαθείηαζ αββεζαηυξ ηναοιαηζζιυξ, θθεβιμκχδδξ 

ακηίδναζδξ, ηαζ ιδπακζηυ ζηνεξ ιε απχηενδ ζοκέπεζα ηδκ ιεηαηνμπή ηςκ ζκμαθαζηχκ ημο 

έλς πζηχκα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ ζε ιομζκμαθάζηεξ πανμοζία ημο αολδηζημφ 

πανάβμκηα FGF2 ηαζ ηςκ VSMCs. Αημθμοεεί ιεηακάζηεοζδ ηςκ ιομζκμαθαζηχκ απυ ημκ 

έλς ζημ ιέζμ πζηχκα. Αηυια, ζημκ έλς πζηχκα εηθνάγμκηαζ πμζηίθεξ μοζίεξ πμο παίγμοκ 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ημπζηή θθεβιμκή, υπςξ ζζηαιίκδ, πανάβμκηαξ εκενβμπμίδζδξ ηςκ 

αζιμπεηαθίςκ, ηαζ θεοημηνζέκζμ C4. Σέθμξ, ζημκ έλς πζηχκα πναβιαημπμζείηαζ 

πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ VSMCs ηα μπμία ιέζς ηςκ εζδζηχκ ιμκμπαηζχκ ιεηακαζηεφμοκ ζημ 

ιέζμ πζηχκα (αθέπε πανάβναθμ 1.19). 

ημ ιέζμ πζηχκα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ θαιαάκεζ πχνα πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ 

VSMCs ηαζ ηςκ ιομζκμαθαζηχκ ηαζ ιεηακάζηεοζή ημοξ απυ ημ ιέζμ ζημ κεμζοκηζεέιεκμ 

έζς πζηχκα. Αηυια, ζημ ιέζμ πζηχκα ημο αββείμο πναβιαημπμζείηαζ απυπηςζδ ηςκ VSMCs 

αθθά ηαζ ζπδιαηζζιυξ μζδήιαημξ. Δπζπθέμκ, ζηδκ επζθάκεζα ημο εκδμεδθίμο βίκεηαζ δ 

πνμζηυθθδζδ ηαζ εζζαμθή ηςκ θεοημηοηηάνςκ υπμο αημθμοεεί ιεηακάζηεοζδ ηςκ 

ιμκμηοηηάνςκ απυ ημκ αββεζαηυ αοθυ ζημ κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα ημο αββείμο, ηαεχξ 

ηαζ παναβςβή ιαηνμθάβςκ ηαζ εθεφεενςκ νζγχκ μλοβυκμο, ιε ακαβηαία ηδκ πανμοζία ηςκ 

βμκζδίςκ c-jus ηαζ c-fos. Καηυπζκ, ηα ιαηνμθάβα επάβμοκ ηδκ εκενβμπμίδζδ πμζηίθςκ 

αολδηζηχκ παναβυκηςκ, ηαζ ζοβηνζιέκα ηςκ PGDF, FGF2, IGF1 (ζκζμοθζκμεζδήξ αολδηζηυξ 

πανάβμκηαξ, insulin-like growth factor), TNFα (πανάβμκηαξ α κέηνςζδξ υβηςκ, tumour 

necrosis factor alpha), αθθά ηαζ ηςκ ηοηηανμηζκχκ υπςξ IL-1α, αββεζμηεκζίκδ II ηαζ 

εκδμεδθίκδ, ηαζ μοζζχκ πμο παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs. Ζ 

εκενβμπμίδζδ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ μοζζχκ νοειίγεηαζ εηηυξ απυ ηα ιαηνμθάβα ηαζ απυ 
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ημ ιδπακζηυ ηναφια, ηδκ ζζπαζιία, ηαζ ηδκ οπμλία πμο θαιαάκμοκ πχνα ζημ εκδμεήθζμ ημο 

αββείμο υπμο παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ηαζ ζηδ ιείςζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ πνμζηαηεοηζηχκ 

δζαιεζμθααδηχκ ΝΟ, PGI2, ηαζ ενoιαμιμκημοθίκδ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί, υηζ ιεζςιέκδ 

παναβςβή αοηχκ ηςκ δζαιεζμθααδηχκ ζοκανηήζεζ ηδξ ζοζζχνεοζδξ αζιμπεηαθίςκ ζημ 

αββεζαηυ αοθυ ηαζ ηςκ αολδιέκςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ζε αοηυ επάβμοκ ιε ηδ ζεζνά ημοξ 

εκενβμπμίδζδ ηςκ αολδηζηχκ παναβυκηςκ ηαζ ηςκ ηοηηανμηζκχκ. Σέθμξ ζημ 

κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα θαιαάκεζ πχνα παναβςβή ηαζ απυεεζδ ηςκ ελςηοηηάνζςκ 

δμιζηχκ ζοζηαηζηχκ (ημθθαβυκμ, εθαζηίκδ, πνςηεμβθοηάκεξ), ηαεχξ ηαζ απεθεοεένςζδ 

ημο πθαζιζκμβυκμο, ηαζ ηςκ ιεηαθθμπνςηεαζχκ (πήια 1.10) [132]. 

 

 

ρήκα 1.10. Ζ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ακά πζηχκα ημο αββείμο [132]. 
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1.13. ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΝΟΥΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΗΝΟΜΤΨΚΖ ΤΠΔΡΠΛΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΠΟΡΡΗΦΖ 

ΣΟΤ ΜΟΥΔΤΜΑΣΟ  

 

Πμζηίθμζ πανάβμκηεξ έπμοκ εκμπμπμζδεεί υηζ παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ άιεζμ ή έιιεζμ 

νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ, μζ ζδιακηζηυηενμζ απυ ημοξ μπμίμοξ είκαζ 

μ ιδπακζηυξ ηναοιαηζζιυξ ημο αββείμο (πήια 1.8.Β), δ θθεβιμκή ζηδκ πενζμπή ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (πήια 1.8.Γ), δ ηαηαζηνμθή ημο εκδμεδθίμο, δ 

εκενβμπμίδζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ, δ απμδυιδζδ ηδξ εειέθζαξ μοζίαξ, ημο ημθθαβυκμο ηαζ 

ηδξ εθαζηίκδξ, ηαζ δ ενυιαςζδ. Αηυια, δ αββεζμζφζπαζδ, δ απεθεοεένςζδ αολδηζηχκ 

παναβυκηςκ, δ αββεζαηή ακαηαηαζηεοή, δ ίκςζδ, δ ζζπαζιία, δ δζαθμνά εκδμηζηυηδηαξ 

ιεηαλφ ιμζπεφιαημξ ηαζ αββείμο, μζ εκδμαββεζαηέξ ηάζεζξ, δ δζαηαναπή ηςκ αζιμδοκαιζηχκ 

ζοκεδηχκ ζηδκ πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, δ αββεζμβέκεζδ ηαεχξ ηαζ δ 

αζμζοιααηυηδηα ημο ιμζπεφιαημξ (πήια 1.11). Ζ αββεζμζφζπαζδ ημο ιμζπεφιαημξ πμο 

θαιαάκεζ πχνα ηυζμ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ υζμ ηαζ ηαηά ηδ δζαηήνδζή ημο ζημ αββείμ 

ζοιαάθεζ ζδιακηζηά ζηδκ απεθεοεένςζδ πμζηίθςκ πονμδμηζηχκ ιμνίςκ πμο εοεφκμκηαζ 

βζα ηδ ζηέκςζδ ημο ιμζπεφιαημξ [187,188]. Ζ ζζπαζιία ακαπηφζζεηαζ ηαηά ημκ 

ηναοιαηζζιυ ηςκ ιζηνχκ αζιμθυνςκ αββείςκ ηςκ αββείςκ ημο εκδμεδθίμο ηαζ ζοιιεηέπεζ 

ηαζ αοηή εκενβά ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενθαζίαξ [189]. Αββεία ηςκ αββείςκ 

αηυια ανίζημκηαζ ζημκ έλς πζηχκα ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ υπμο πανέπμοκ μλοβυκμ ηαζ 

ενεπηζηέξ μοζίεξ ζημ αββεζαηυ ημίπςια ηςκ ιεβάθςκ ηονίςξ θθεαχκ ηαζ ανηδνζχκ. Έπεζ 

πνμζδζμνζζεεί ζοζπεηζζιυξ ημο μλοβυκμο ηαζ ηςκ ενεπηζηχκ μοζζχκ πμο 

απεθεοεενχκμκηαζ απυ ηα αββεία ηςκ αββείςκ ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ 

[190]. Δίκαζ αλζμζδιείςημ υηζ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ αββείςκ ηςκ αββείςκ παναηδνείηαζ 

ζημκ έζς πζηχκα ηςκ θθεαχκ έκακηζ ηςκ ανηδνζχκ. 

Καηά ηδκ εζζαβςβή ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ, δ θθέαα οπμαάθθεηαζ ζε 

ορδθή ανηδνζαηή ηοηθμθμνίαιε απμηέθεζια κα εηηίεεηαζ ζε ορδθέξ οδνμζηαηζηέξ 

δοκάιεζξ, μζ μπμίεξ επάβμοκ αφλδζδ ηδξ εζςηενζηήξ δζαιέηνμο ημο αββείμο ηαζ ηαηαζηνμθή 

ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ [192]. Οζ Langille ηαζ ζοκενβάηεξ (1986) πνμζδζυνζζακ υηζ 

έκα ακέπαθμ ηαζ θεζημονβζηυ εκδμεήθζμ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πνμζηαηεοηζηυ θναβιυ ζηζξ 

δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ πμο αζημφκηαζ ζημ αββεζαηυ ημίπςια [193] ηαζ επμιέκςξ μπμζαδήπμηε 

αθθμίςζδ ημο εκδμεδθίμο δφκαηαζ κα ζοιιεηάζπεζ ζε αοηυ ημ ιδπακζζιυ. Έπεζ αηυια 

παναηδνδεεί υηζ δ ακάπηολδ αεδνμζηθήνςζδξ ζημ θθεαζηυ ιυζπεοια ζοιαάθθεζ 

ζδιακηζηά ζηδκ παεμθμβία ηδξ απυννζρδξ ιμζπεφιαημξ [194,195]. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ 
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ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ιμζπεοιάηςκ ιεηά απυ έκα έημξ έπμοκ ειθακίζεζ ζε ηάπμζμ 

ααειυ ανηδνζμζηθδνςηζηέξ αθθμζχζεζξ [196], μζ μπμίεξ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ 30% ιεηά ημ 

πέναξ ηςκ ηνζχκ εηχκ απυ ηδ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ [197]. Σέθμξ, δ ζηέκςζδ ημο 

αββείμο, ζοκήεςξ, πέκηε πνυκζα ιεηά απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ, έπεζ 

παναηδνδεεί κα επάβεηαζ απυ εηηεηαιέκδ αεδνμζηθήνςζδ [198]. 

 

 

ρήκα 1.11. πδιαηζηή ακαπανάζηαζδ ηςκ παεμθοζζμθμβζηχκ παναβυκηςκ πμο 

εοεφκμκηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζηα ανηδνζμθθεαζηά ιμζπεφιαηα 

[191]. 

 

1.13.1. Μεραληθόο ηξαπκαηηζκόο αγγείνπ 

  

Ζ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ επάβεζ ιζηνυ ή ιεβάθμ 

πεζνμονβζηυ ιδπακζηυ ηναοιαηζζιυ, o μπμίμξ μδδβεί ζε αθθμζχζεζξ ημο έζς, ιέζμο ηαζ έλς 

πζηχκα ημο αββείμο. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πεζνμονβζηήξ επέιααζδξ θαιαάκεζ πχνα 

αββεζμζφζπαζδ, ζζπαζιία, αθθά ηαζ αθθαβέξ ηςκ αζιμδοκαιζηχκ παναβυκηςκ ημο αββεζαημφ 

ημζπχιαημξ, πανάβμκηεξ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ 
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[199]. Καηά ημκ ηναοιαηζζιυ ηδξ εζςηενζηήξ επζθάκεζαξ ημο έζς πζηχκα ημο αββείμο 

πνμηαθείηαζ ηαηαζηνμθή ημο εκδμεδθίμο ηαζ θαιαάκεζ πχνα αολδιέκδ έηεεζδ ηαηά ηδκ 

δζεφεοκζδ ηδξ αζιαηζηήξ νμήξ ημο ιέζμο πζηχκα VSMCs, πνμθθεβιμκςδχκ ηοηηάνςκ, 

ηαεχξ ηαζ δζαθυνςκ παναβυκηςκ πήλδξ. Καηυπζκ, ημ εκδμεήθζμ εηηνίκεζ PGL2 ηαζ ΝΟ, ηα 

δφμ ζζπονά αββεζμδζαζηαθηζηά [152], ηα μπμία ακαζηέθθμοκ ηδκ εκενβμπμίδζδ, 

ζοζζχνεοζδ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμζηυθθδζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ είηε ζημ εκδμεήθζμ είηε ζηα 

VSMCs, πμο απμηεθμφκ ηα πνχζια ζηάδζα ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. 

Αηυια, ηαεμνζζηζηυξ είκαζ νυθμξ ημο NO ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ αθθά ηαζ ιεηακάζηεοζδ 

ηςκ VSMCs [200,201]  

Δπζπθέμκ, ηυζμ δ εκδμεδθζαηή απμβφικςζδ ζημκ έζς πζηχκα υζμ ηαζ δ αφλδζδ ημο 

ημθθαβυκμο ζημ ιέζμ πζηχκα εοεφκμκηαζ βζα ηδκ ηαπεία εκαπυεεζδ αζιμπεηαθίςκ ζημ 

ζδιείμ ημο ηναοιαηζζιμφ (πήια 1.8.Β). ηδ ζοκέπεζα, αημθμοεεί εκενβμπμίδζδ ηςκ 

ζζημθμβζηχκ παναβυκηςκ ηαζ δδιζμονβία ενυιαμο [202] ηαζ ςξ εη ημφημο πεναζηένς 

εκενβμπμίδζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ. Οζ Fingerle ηαζ ζοκενβάηεξ ζε ηανςηίδα ανμοναίμο 

παναηήνδζακ υηζ ηαηά ημκ ηναοιαηζζιυ ημο αββείμο δ ιείςζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ επζδνά 

ζδιακηζηά ζημ πάπμξ ημο έζς πζηχκα ημο αββείμο, εκχ, ζδιεζχεδηε ιείςζδ ηδξ 

ιεηακάζηεοζδξ ηςκ VSMCs απυ ημ ιέζμ ζημκ έζς πζηχκα [203]. διακηζηή είκαζ ηαζ δ 

ακηίδναζδ ημο έλς πζηχκα ζημ ιδπακζηυ ηναοιαηζζιυ ηαηά ηδ δδιζμονβία ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ υπμο απυ ηα αββεία ηςκ αββείςκ πανάβμκηαζ ηαζ 

απεθεοεενχκμκηαζ μλοβυκμ ηαζ ενεπηζηέξ μοζίεξ, πανάβμκηεξ ηαεμνζζηζημί βζα ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ [190]. 

Καεμνζζηζηυξ είκαζ ηαζ μ νυθμξ ημο πδιεζμεηθηζημφ πανάβμκηα PDGF, πμο 

πανάβεηαζ απυ ηα αζιμπεηάθζα ηαζ ηα VSMCs ηαζ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζαιυνθςζδ 

ημο πάπμοξ ημο έζς πζηχκα (πήια 1.8.Β). Αηυια, ιεβάθδξ ζδιαζίαξ είκαζ ηαζ μ FGF2, 

πμο απεθεοεενχκεηαζ απυ ηα ηναοιαηζζιέκα VSMCs, ηαζ ακαζηέθθεζ ημκ πνχζιμ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ζημ ιέζμ πζηχκα ημο αββείμο, αθθά υπζ ηδκ ιεηέπεζηα 

ιεηακάζηεοζδ ηαζ πμθθαπθαζζαζιυ ημοξ απυ ημ ιέζμ ζημκ έζς πζηχκα ημο αββείμο (πήια 

1.8.Β) [204,205]. Άθθμζ πανάβμκηεξ πμο ζοιιεηέπμοκ ηαεμνζζηζηά ηαηά ημκ πεζνμονβζηυ 

ηναοιαηζζιυ είκαζ δ ενμιαίκδ [202], δ εκδμεδθίκδ 1 [206], ηαζ δ αββεζμηεκζίκδ ΗΗ [207]. 

Καηά ημκ ηναοιαηζζιυ ημο αββείμο ζδιακηζηή είκαζ δ απεθεοεένςζδ δπανακαζχκ 

ηαζ πνςηεαζχκ, πμο απμηεθμφκ ααζζημφξ ζοιπανάβμκηεξ [208]. Οζ δπανακάζεξ δφκαηαζ κα 

απμιαηνφκμοκ ηζξ πνςηεμβθοηάκεξ εεζζηήξ δπανάκδξ απυ ηδκ ηοηηανζηή επζθάκεζα ηαζ κα 

ακαζηείθμοκ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs [209,210], βεβμκυξ πμο εα ιπμνμφζε κα 

επζηεοπεεί ηαηά ηδκ απμημπή ιε πνςηεμθοηζηή δνάζδ ηςκ πονδκζηχκ πνςηεμβθοηακχκ 
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[208]. διακηζηή είκαζ, αηυια, δ επαβςβή ηδξ έηθναζδξ ηαζ δ εκενβμπμίδζδ ηςκ 

ελςηοηηάνζςκ πνςηεαζχκ, πμο επάβμοκ ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο πθαζιζκμβυκμο ηαζ ηςκ 

ιεηαθθμπνςηεαζχκ, ηαηά ημκ ηναοιαηζζιυ ημο αββείμο [211-213]. Δκ ηαηαηθείδζ, ημ 

ιδπακζηυ ηναφια ηαηά ημ πεζνμονβείμ ζδιαημδμηεί ηδκ έκανλδ ηδξ ζηναημθυβδζδξ ηςκ 

θθεβιμκςδχκ ηοηηάνςκ ηα μπμία απεθεοεενχκμοκ ηοηηανμηίκεξ ηαζ πνμάβεζ ηδ 

ιεηακάζηεοζδ ηαζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs [165]. 

 

1.13.2. Eλδναγγεηαθέο ηάζεηο  

 

Έπεζ παναηδνδεεί υηζ δ ημπμεέηδζδ θθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ ηαζ δ ειθάκζζδ 

πκεοιμκζηήξ οπένηαζδξ απμηεθμφκ δφμ ηαηαζηάζεζξ, ζηζξ μπμίεξ έπεζ πνμζδζμνζζεεί ζπέζδ 

ιεηαλφ αολακυιεκδξ ιέζδξ εκδμαββεζαηήξ ηάζδξ ηαζ ειθάκζζδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ 

[214]. Οζ Francis ηαζ ζοκενβάηεξ (1994) [215] ηαζ μζ Southgate ηαζ ζοκενβάηεξ (1999) [216] 

παναηήνδζακ αολδιέκδ έηθναζδ ημο αζιμπεηαθζαημφ αολδηζημφ πανάβμκηα ηαζ 

ιεηαθθμπνςηεαζχκ, ακηίζημζπα, ζε πμίνμοξ πμο είπακ ημπμεεηδεεί θθεαζηά ιμζπεφιαηα. 

Αλζμζδιείςημ, υιςξ, είκαζ υηζ υηακ ηα ιμζπεφιαηα αοηά ζηαεενμπμζήεδηακ ιε πνήζδ 

ελςηενζημφ οθζημφ ιμκζιμπμίδζδξ παναηδνήεδηε ιεζςιέκδ έηθναζδ ημο αζιμπεηαθζαημφ 

αολδηζημφ πανάβμκηα ηαζ ηςκ ιεηαθθμπνςηεαζχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ [217]. Γοζηοπχξ, ιέπνζ ζήιενα μ ιδπακζζιυξ δνάζδξ ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ 

ζηδκ ζκμιοσηή οπενπθαζία παναιέκεζ άβκςζημξ, πνυζθαηδ υιςξ ακάπηολδ πεζναιαηζημφ 

ιμκηέθμο απυ δζαβμκζδζαηά πμκηίηζα, ζηα μπμία ημπμεεηήεδηε θθεαζηυ ιυζπεοια απμηεθεί 

εθπζδμθυνμ ιήκοια βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ααζζηχκ εκχζεςκ πμο ιεηέπμοκ ζημ 

ιδπακζζιυ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ηαζ ζηδκ επίδναζή ημοξ ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ [218]. 

Οζ ηοηθζηέξ δζαηάζεζξ, έπεζ παναηδνδεεί υηζ, ζοιιεηέπμοκ ζηδκ εκενβμπμίδζδ 

ανηεηχκ ιμκμπαηζχκ ιεηαβςβήξ ζήιαημξ ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε αφλδζδ ηςκ πνςηεσκχκ, 

ιε έηηνζζδ πνςηεσκχκ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ [219] αθθά ηαζ ιε ημκ ηοηηανζηυ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs. Αηυια, μζ οδνμδοκαιζηέξ ηάζεζξ δφκαηαζ κα εοεφκμκηαζ ζε 

ιεβάθμ ααειυ ηυζμ βζα ημκ αββεζαηυ ηναοιαηζζιυ υζμ ηαζ βζα ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ 

VSMCs, πανά ημ βεβμκυξ υηζ ημ ηαηχθθζ ημο ιεβάθμο ηναοιαηζζιμφ ανίζηεηαζ οπυ 

θοζζμθμβζηή ανηδνζαηή πίεζδ [220]. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ θθεβιμκή απμηεθεί 

ζδιακηζηή ζοκζζηχζα ζηδκ ακηίδναζδ ημο αββείμο ιεηά ηδ πνήζδ θθεαζημφ ιμζπεφιαημξ, 

αηυια ηαζ υηακ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί αοηυθμβμ θθεαζηυ ιυζπεοια [218,221]. Ο αηνζαήξ 
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υιςξ, νυθμξ ηδξ θθεβιμκήξ ζηδκ πονμδυηδζδ αοηήξ ηδξ ακηίδναζδξ παναιέκεζ ιέπνζ 

ζήιενα, δοζηοπχξ, άβκςζημξ. 

 

1.13.3. Γηαηαξαρή αηκνδπλακηθώλ παξαγόληωλ 

 

Ζ δζαηαναπή ηςκ αζιμδοκαιζηχκ παναβυκηςκ (πήια 1.12) παναηηδνίγεηαζ απυ 

ζηνμαζθχδδ νμή, πενζμπέξ ορδθχκ ηαζ παιδθχκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ, δζαπςνζζιυ νμήξ ηαζ 

ορδθή ζθοβιζηή ηαηαπυκδζδ. Οζ πανάβμκηεξ έπμοκ ιεθεηδεεί εηηεκχξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

πενζθενζηχκ ανηδνζαηχκ παναηάιρεςκ, δ ζοιιεημπή ημοξ υιςξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζηδ θθεαζηή ακαζηυιςζδ ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ δεκ 

έπεζ αηυια δζενεοκδεεί επανηχξ [222-224]. 

 

 

ρήκα 1.12. πδιαηζηυ δζάβναιια πμο δδθχκεζ ηζξ πενζμπέξ αφλδζδξ ηαζ ιείςζδξ 

δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ηαηά ιήημξ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ. Ζ πενζμπή πμο 

ζοιαμθίγεηαζ ιε ιία βναιιή (
______

) είκαζ εοαίζεδηδ ζηδκ επαβυιεκδ απυ ζηνμαζθζζιυ 

ηαηαζηνμθή ημο εκδμεδθίμο [199]. 

 

Ζ δζαηαναπή ημο αζιμδοκαιζημφ πενζαάθθμκημξ ζημ αββεζαηυ ζφζηδια απμηεθεί 

έκακ απυ ημοξ ηαεμνζζηζημφξ πανάβμκηεξ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ ζημκ έζς πζηχκα ημο αββείμο [225]. ε θοζζηέξ ανηδνίεξ, ζκμιοσηή 

οπενπθαζία ηείκεζ κα ειθακίγεηαζ ζε ηαιποθςηά ηιήιαηα, δζπαζιμφξ ηαζ δζαηθαδχζεζξ 
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ανηδνζχκ, υπςξ είκαζ μζ ζηεθακζαίεξ ανηδνίεξ ηαζ μζ ηανςηίδεξ, ζηζξ μπμίεξ δ μιμζυιμνθδ 

νμή δζαηθαδίγεηαζ [226,227]. ε αββεζαηέξ ακαηαηαζηεοέξ έπεζ παναηδνδεεί ζκμιοσηή 

οπενπθαζία επζθεηηζηά ζε ηεθζημ-πθάβζεξ ακαζημιχζεζξ, ζε ακηζδζαζημθή ιε ηζξ ηεθζημ-

ηεθζηέξ ακαζημιχζεζξ, υπμο δ νμή ημο αίιαημξ παναιέκεζ ακαθθμίςηδ ςξ πνμξ ηδκ ανπζηή 

ηαηάζηαζδ [125]. 

 

1.13.4. Μεραληθνί παξάγνληεο 

 

Οζ ιδπακζηέξ ηάζεζξ ειπθέημκηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηαηά 

ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ eΡTFE, ιε ηφνζεξ ηζξ επαβυιεκεξ αθθά 

ηαζ ηζξ ιδ επαβυιεκεξ απυ ηδ νμή ημο αίιαημξ ηάζεζξ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια 

επαβυιεκςκ απυ ηδ νμή ημο αίιαημξ ηάζεςκ είκαζ δ παιδθή δζαηιδηζηή ηάζδ ηαζ δ 

αολακυιεκδ ημζπςιαηζηή ηάζδ ζηα ζδιεία ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ [228,229], εκχ 

πανάδεζβια ιδ επαβυιεκςκ απυ ηδ νμή ημο αίιαημξ ηάζεςκ απμηεθεί δ ημζπςιαηζηή ηάζδ 

πμο θαιαάκεζ πχνα ζηα ζδιεία ζονναθήξ ημο ιμζπεφιαημξ ηαζ ημο αββείμο, ηαεχξ ηαζ δ 

αολδιέκδ ημζπςιαηζηή ηάζδ πμο μθείθεηαζ ζηδκ ακμιμζμβέκεζα ηδξ εκδμηζηυηδηαξ ιεηαλφ 

αββείμο ηαζ ιμζπεφιαημξ [230,231]. 

 

1.13.4.1. Υακειή δηαηκεηηθή ηάζε  

 

θα ηα ηφηηανα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ εηηίεεκηαζ ζηαεενά ζε ηνείξ ηφπμοξ 

ιδπακζηχκ δοκάιεςκ (πήια 1.13) πμο επάβμκηαζ απυ ηδ νμή ημο αίιαημξ. Αοημί είκαζ: (α) 

ημ αίια δζαιέζμο ημο αββεζαημφ αοθμφ ηαζ δ πίεζδ ημο αίιαημξ πμο αζημφκ ηάεεηεξ ηάζεζξ 

ζημ αββεζαηυ ημίπςια, (α) δ εθαζηζηυηδηα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ πανμοζία 

ιεηαααθθυιεκδξ πίεζδξ πμο μδδβεί ζε πενζθενεζαηή ημζπςιαηζηή ηάζδ βκςζηή ηαζ ςξ 

«ηάζδ δαηηφθζμ» ή απθμφζηενα ημζπςιαηζηή ηάζδ, ηαζ (β) δ ημζπςιαηζηή δζαηιδηζηή ηάζδ 

οβνχκ ή απθμφζηενα δζαηιδηζηή ηάζδ πμο ηαθείηαζ ηαζ ηνζαή θυβς ηδξ αθθδθεπίδναζδξ 

ιεηαλφ ηδξ νμήξ ημο αίιαημξ ημο αοθμφ ηαζ ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ. 

Τπυ θοζζμθμβζηέξ ζοκεήηεξ ιυκμ ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα εηηίεεκηαζ άιεζα ζηδ νμή ημο 

αοθμφ. ε παεμθμβζηέξ, υιςξ, ηαηαζηάζεζξ υπμο ημ εκδμεήθζμ απμβοικχκεηαζ ηυηε ηα 

VSMCs ηαζ μζ ζκμαθάζηεξ ιπμνμφκ κα εηηεεμφκ άιεζα ζηδ νμή ημο αοθμφ. 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί ημ πεζνμονβζηυ ιδπακζηυ ηναφια ιεηά απυ ηδ 
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ημπμεέηδζδ ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ. Οζ ηνεζξ πνμακαθενεέκηεξ ηφπμζ ηςκ 

αζιμδοκαιζηχκ ηάζεςκ νοειίγμοκ ηδ θεζημονβία ηδξ δοκαιζηήξ ακαηαηαζηεοήξ ημο 

αββεζαημφ ημζπχιαημξ ηαζ ειπθέημκηαζ ζηδκ ακάπηολδ πμζηίθςκ παεμθμβζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ [145,232-234]. 

 

 

ρήκα 1.13. Γζάβναιια ηςκ ηφνζςκ αζιμδοκαιζηχκ ηάζεςκ πμο αζημφκηαζ ζημ αββεζαηυ 

ημίπςια [165]. 

 

ε ακηίεεζδ ιε ηζξ εοεφβναιιεξ θθέαεξ ζημ ανηδνζαηυ ηαζ θθεαζηυ ζηέθμξ ημο 

ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ δ νμή ημο αίιαημξ δεκ είκαζ ζηνςηή. Ακηζεέηςξ, 

πανμοζζάγεηαζ ανηεηά πμθφπθμηδ ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ δζαπςνζζιυ νμήξ, ζηνμαζθχδδ 

νμή ηαζ παιδθέξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ζηζξ δζάθμνεξ πενζμπέξ [235-238]. Ζ πνχηδ ζοζπέηζζδ 

πμο πναβιαημπμζήεδηε ιεηαλφ παιδθήξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ ηαζ ζπδιαηζζιμφ αεδνχιαημξ 

ιε ημκ πμθθαπθαζζαζιυ VSMCs έβζκε ημ 1969 [239]. Απυ ηυηε πθδεχνα ιεθεηχκ ζε 

ηοηηανμηαθθζένβεζεξ, πεζναιαηυγςα ηαζ ακενχπμοξ έπμοκ ελάβεζ ημ ζοιπέναζια υηζ 

ορδθέξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ακαζηέθθμοκ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs, εκχ μζ παιδθέξ 

δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ επάβμοκ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs [240-243]. οβηεηνζιέκα, 

ζηζξ ανηδνίεξ, μζ ορδθέξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ακαζηέθθμοκ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs 

πανμοζία ημο TGFB, εκχ μζ παιδθέξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ επάβμοκ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ 

VSMCs πανμοζία ημο αζιμπεηαθζαημφ αολδηζημφ πανάβμκηα [241,242]. ηζξ θθέαεξ, 

δοζηοπχξ, δεκ έπμοκ απμζαθδκζζεεί ιέπνζ ζήιενα μζ αολδηζημί πανάβμκηεξ πμο 

ζοιιεηέπμοκ πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ ζηέκςζδ θαιαάκεζ πχνα ιε ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ζημ 

θθεαζηυ πανά ζημ ανηδνζαηυ ζηέθμξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 
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1.13.4.2. Απμεκέλε ηνηρωκαηηθή ηάζε 

 

Αολδιέκδ εθαζηζηή ημζπςιαηζηή ηάζδ ζημ ανηδνζμθθεαζηυ ιυζπεοια μθείθεηαζ ζε 

πμζηίθμοξ ιδπακζζιμφξ. Ζ πίεζδ ημο αίιαημξ ηαζ δ ημζπςιαηζηή ηάζδ ζε θοζζμθμβζηή 

θθέαα είκαζ 10
3 

ηαζ 10
4 

Ρa, ακηίζημζπα. Δκ ημφημζξ, ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ αοηέξ μζ ηζιέξ αολάκμκηαζ ηαηά δέηα θμνέξ, εκχ ζημ 

ανηδνζαηυ ζηέθμξ δ πίεζδ είκαζ 10
4
 Pa ηαζ δ ανηδνζαηή ημζπςιαηζηή ηάζδ 10

5
 Pa. 

οβηεηνζιέκα, θαιαάκεζ πχνα αφλδζδ ηδξ ημζπςιαηζηήξ ηάζδξ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ θυβς ηδξ δζαθμνάξ εθαζηζηυηδηαξ ιεηαλφ ημο εθαζηζημφ 

ζζημφ ηαζ ημο θζβυηενμ εθαζηζημφ ιμζπεφιαημξ ηυζμ ζημ θθεαζηυ υζμ ηαζ ζημ ανηδνζαηυ 

ζηέθμξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Δπί παναδείβιαηζ, ιία ζπεηζηά ιεβάθδ αφλδζδ 

ηδξ ημζπςιαηζηήξ ηάζδξ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ δφκαηαζ κα ηαηαζηήζεζ ημ ζηέθμξ αοηυ 

πενζζζυηενμ εοαίζεδημ ζηδκ ακάπηολδ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ απυ υηζ ζημ ανηδνζαηυ 

ζηέθμξ. 

ε ακηίεεζδ ιε ηδκ ακηίζηνμθδ ζπέζδ ιεηαλφ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ ηαζ ηοηηανζημφ 

πμθθαπθαζζαζιμφ παναηδνείηαζ ιία εεηζηή, ακ ηαζ ιδ βναιιζηή, ζπέζδ ιεηαλφ εθαζηζηήξ 

ημζπςιαηζηήξ ηάζδξ ηαζ ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ [244,245]. Ανηεημί ενεοκδηέξ, ιέπνζ 

ζήιενα, έπμοκ ελεηάζεζ ακ μ αολδιέκμξ ηοηηανζηυξ πμθθαπθαζζαζιυξ είκαζ απυννμζα ηδξ 

αολακυιεκδξ ηάζδξ ή ηδξ αολακυιεκδξ αηαιρίαξ [246,247] πςνίξ δοζηοπχξ κα έπμοκ 

ελάβεζ ηάπμζμ ζοιπέναζια, παναιέκεζ υιςξ ημζκά απμδεηηυ υηζ δ ημζπςιαηζηή ηάζδ επάβεζ 

ημκ ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ. Τπυ θοζζμθμβζηέξ ζοκεήηεξ, ηα ηφηηανα ηείκμοκ κα 

ακηζδνάζμοκ ζε μπμζαδήπμηε αφλδζδ ηδξ εθαζηζηήξ ημζπςιαηζηήξ ηάζδξ θυβς αφλδζδξ ηδξ 

ιάγαξ ηαζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ επάβεηαζ δ ζηαεενμπμίδζδ ηδξ μιμζυζηαζδξ ημο αββείμο. 

Δκημφημζξ, ιία ηέημζα πνμζανιμβή δεκ είκαζ πάκηα ςθέθζιδ ηαζ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζε 

παεμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ ηανδζαηή ηαζ αββεζαηή οπενηνμθία 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πνυκζα ανηδνζαηή οπένηαζδ [248]. ε ηοηηανμηαθθζένβεζεξ ηαζ ζε 

ιεθέηεξ πεζναιαηυγςςκ έπμοκ ηαοημπμζδεεί πμζηίθμζ αολδηζημί πανάβμκηεξ ηαζ μζ 

οπμδμπείξ ημοξ, μζ μπμίμζ ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζημκ επαβυιεκμ απυ ηδ ημζπςιαηζηή ηάζδ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ζηδκ ανηδνία. θεξ αοηέξ μζ ιεθέηεξ ηαηαθήβμοκ ζημ ίδζμ 

ζοιπέναζια υηζ δ αολδιέκδ εθαζηζηή ημζπςιαηζηή ηάζδ εκενβμπμζεί ηαηάθθδθμ 

ιεηαβναθζηυ πανάβμκηα πμο μδδβεί ζηδκ εκενβμπμίδζδ ημο αολδηζημφ αζιμπεηαθζαημφ 

πανάβμκηα [249], ηςκ οπμδμπέςκ ημο αολδηζημφ αζιμπεηαθζαημφ πανάβμκηα [250,251], ηςκ 

ιμκμπαηζχκ ηςκ MAPKs (εκενβμπμζμφιεκεξ απυ ιζημβυκα πνςηεσκζηέξ ηζκάζεξ, mitogen-

activated protein kinases) [252], ημο ιμκμπαηζμφ PI3K-AKT [253] ηαζ ηδξ αδεκοθζηήξ 
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ηοηθάζδξ [254] ζηα VSMCs ηδξ ανηδνίαξ. Γοζηοπχξ, αηυια δεκ έπεζ απμζαθδκζζηεί ακ 

ζζπφμοκ ηα ίδζα βζα ηα VSMCs ηδξ θθέααξ. Δπζπθέμκ, εηηυξ απυ ηδ πενζθενεζαηή 

ημζπςιαηζηή ηάζδ, ηδκ ακημπή ημο ημζπχιαημξ ημο αζιμθυνμο αββείμο ζδιακηζηυξ είκαζ ηαζ 

μ νυθμξ ηδξ επζιήηδξ ηαζ αλμκζηήξ ημζπςιαηζηήξ ηάζδξ, πμο ιέπνζ ζήιενα παναιέκμοκ 

άβκςζηεξ μζ επζδνάζεζξ ημοξ ζηα VSMCs. 

 

1.13.5. Αγγεηαθή αλαθαηαζθεπή 

  

Σα αζιμθυνα αββεία πνμζανιυγμκηαζ δζανηχξ ζε ηάεε αζιμδοκαιζηή δζέβενζδ πμο 

θαιαάκεζ πχνα ζε αοηά. Οζ αναποπνυεεζιεξ αθθαβέξ ημο αββεζαημφ ηυκμο θαιαάκμοκ 

πχνα ςξ απυννεζα ηςκ αθθαβχκ ζηδ θεζημονβία ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ηαεχξ ηαζ ηδξ 

αολακυιεκδξ κεονζηήξ θφζεςξ μνιμκζηήξ δζαδζηαζίαξ αθθά ηαζ ηδξ ηνμπμπμζδιέκδξ 

εοαζζεδζίαξ ηςκ VSMCs. Δκ ημφημζξ, πνυκζεξ αθθαβέξ ζηδ θεζημονβία ηςκ αββείςκ 

πενζθαιαάκμοκ ζοπκά δμιζηέξ αθθαβέξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ. Ζ 

αββεζαηή ακαηαηαζηεοή πενζθαιαάκεζ ηζξ ιυκζιεξ δμιζηέξ αθθαβέξ ημο αββεζαημφ 

ημζπχιαημξ ςξ απμηέθεζια ηδξ αζιμδοκαιζηήξ δζέβενζδξ. Λαιαάκμοκ πχνα ιεηααμθέξ ημο 

ιεβέεμοξ ηαζ ηδξ ζφκεεζδξ ημο αββείμο μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αββεζαηή 

ακαηαηαζηεοή ηαζ επζηνέπμοκ ηδκ πνμζανιμβή ηαζ ηδκ επζδζυνεςζή ηδξ. 

Ζ αββεζαηή ακαηαηαζηεοή ιπμνεί κα θάαεζ πχνα ζε πενίπηςζδ ειθάκζζδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ, ηνμπμπμίδζδξ ηδξ δζαιέηνμο ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ (ελςηενζηή 

ηαζ εζςηενζηή) ηαζ ηνμπμπμίδζδξ ημο ιέζμο πζηχκα ημο αββείμο (εοηνμθία, οπενηνμθία, ηαζ 

οπμηνμθία). Ζ εοηνμθζηή ακαηαηαζηεοή πενζθαιαάκεζ ηδκ ακαδζμνβάκςζδ ημο ανζειμφ ηαζ 

ιεβέεμοξ ηοηηάνςκ δζαθυνςκ θοζζμθμβζηχκ VSMCs βφνς απυ ιζηνυηενμ αοθυ αββείμο. ε 

δζάθμνεξ ιμνθέξ οπένηαζδξ, μζ ανηδνίεξ ορδθχκ ακηζζηάζεςκ οπμαάθθμκηαζ ζε εζςηενζηή 

εοηνμθζηή ακαηαηαζηεοή, εκχ μζ ιεβάθεξ ανηδνίεξ εηδδθχκμοκ οπενηνμθία [255-258]. 

Υαναηηδνζζηζηυ, πανάδεζβια οπμηνμθζηήξ ακαηαηαζηεοήξ απμηεθεί μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ 

θεπηχκ ζπεζνμεζδχκ ανηδνζχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζφκδξ βζα κα επζηναπεί δ 

επανηή αζιαηζηή νμή βζα ημ έιανομ. 

Δκημφημζξ, ακ ηαζ έκαξ ηέημζμξ δζαπςνζζιυξ ηδξ ακαηαηαζηεοήξ ιπμνεί κα είκαζ 

πνήζζιμξ, έπεζ παναηδνδεεί υηζ δ πνυκζα αφλδζδ ηδξ αζιαηζηήξ νμήξ ζε ανηδνίεξ δφκαηαζ κα 

μδδβήζεζ ζε αφλδζδ ηδξ δζαιέηνμο ηαζ ημο πάπμοξ ημο αββείμο. Ζ δζάιεηνμξ εκυξ αββείμο 

in vivo ελανηάηαζ, αηυια, απυ ημ ααειυ ημο αββεζμηζκδηζημφ ηυκμο ηαζ ηδ ζοζηαθηζηή 

εκενβμπμίδζδ ηςκ VSMCs. Δπζπθέμκ, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ηα VSMCs ιεηακαζηεφμοκ 
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ιεηαλφ ημο ιέζμο ηαζ έλς πζηχκα, ηα ιυνζα πνμζηυθθδζδξ αθθά ηαζ δ ηοηηανμζηεθεηζηή 

ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία, έπεζ πνμζδζμνζζεεί υηζ παίγμοκ ηαηαθοηζηυ νυθμ ζηδ δζάιεηνμ 

ημο αββείμο [258]. οβηεηνζιέκα, δ απμδυιδζδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ 

επζηνέπεζ ζηα VSMCs κα ιεηακαζηεφμοκ ηαζ κα πμθθαπθαζζάγμκηαζ εκχ ηα θθεβιμκχδδ 

ηφηηανα κα ιπμνμφκ κα δζδεδεμφκ ζημ ανηδνζαηυ ημίπςια ηαηά ηδκ ελέθζλδ ηδξ αββεζαηήξ 

ακαηαηαζηεοήξ. 

 

1.13.6. Φιεγκνλή 

 

Ζ θθεβιμκή απμηεθεί ζδιακηζηυ πανάβμκηα πμο ειπθέηεηαζ ζηα πενζζζυηενα 

πεζναιαηζηά ιμκηέθα αββεζαημφ ηναοιαηζζιμφ ηαζ ζοιαάθεζ ζδιακηζηά ζηδκ έηηαζδ ηδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. Καεμνζζηζηυ νυθμ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηαζ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ παίγμοκ μζ άιεζεξ επζδνάζεζξ ηςκ θθεβιμκςδχκ δζαιεζμθααδηχκ ζηα 

πνυδνμια ιμκμπάηζα ιεηαβςβήξ ζήιαημξ, υπςξ είκαζ ημ ιμκμπάηζ ημο NF-ηB (nuclear 

factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, πονδκζηυξ πανάβμκηαξ ηB). 

διακηζηυ ιδπακζζιυ απμηεθμφκ, αηυια, μζ ζοκενβζζηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ 

αολδηζηχκ παναβυκηςκ ηαζ θθεβιμκςδχκ ηοηηανμηζκχκ, μζ μπμίεξ έπμοκ παναηδνδεεί υηζ 

εοεφκμκηαζ βζα ηδκ επαβςβή ηαζ εκενβμπμίδζδ ηςκ MMPs [259]. Καεμνζζηζηυ, αηυια, νυθμ 

ζηδκ ακηίδναζδ ηδξ θθεβιμκήξ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ παίγμοκ μζ 

αολδηζημί πανάβμκηεξ ηαζ μζ πνςηεάζεξ πμο πανάβμκηαζ απυ ηα ιαηνμθάβα [260,261]. 

Καηά ηδκ θθεβιμκή, θαιαάκεζ πχνα ανπζηά εκενβμπμίδζδ θεοημηοηηάνςκ ηα μπμία 

εηηνίκμοκ ηοηηανμηίκεξ ηαζ ημκ TNFα [191]. Καηυπζκ, αημθμοεεί δζήεδζδ ιμκμηοηηάνςκ 

ηαζ CD4
+ 

T–ηοηηάνςκ, δ μπμία πονμδμηείηαζ απυ ηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ εκδμεδθζαηχκ 

ηοηηάνςκ [262] ηαεχξ ηαζ εεηζηή νφειζζδ ηςκ πνμθθεβιμκςδχκ βμκζδίςκ [263]. Σα 

θθεβιμκχδδ ιαηνμθάβα απμηεθμφκ άθεμκδ πδβή παναβςβήξ ηυζμ αολδηζηχκ παναβυκηςκ 

[264,265] υζμ πνμθθεβιμκςδχκ ηοηηανμηζκχκ αθθά ηαζ ιεηαθθμπνςηεαζχκ [191,260,266] 

επζδνχκηαξ ζδιακηζηά ζημ ααειυ ααηυηδηαξ ημο ιμζπεφιαημξ [191]. ηα ιμκμηφηηανα δ 

δζέβενζδ ηδξ ζφκεεζδξ ηςκ ιεηαθθμπνςηεαζχκ βίκεηαζ έιιεζα, ιέζς ηδξ ζκηεβηνίκδξ ηαζ 

ηδξ θεηηίκδξ πμο θένμοκ ζηδκ ηοηηανζηή ημοξ επζθάκεζα. Οζ ηεθεοηαίεξ πνμάβμοκ ηδ 

ζφκεεζδ ηςκ πνμζηαβθακδζκχκ ηαζ ηδξ αιοθμεζδζηήξ πνςηεΐκδξ ημο μνμφ Α ηαζ αοηέξ ιε ηδ 

ζεζνά ημοξ ηδ ιεηαβναθή ηςκ ιεηαθθμπνςηεαζχκ δζαιέζμο ημο οπμδμπέα ηςκ 

πνμζηαβθακδζκχκ ηαζ ηδξ 3’-5’-ηοηθζηήξ ιμκμθςζθμνζηήξ αδεκμζίκδξ (3’-5’cyclic 

adenosine monophosphate, cAMP) [267]. Δπζπθέμκ, ηαηά ηδ ιεηαηνμπή ηςκ ιμκμηοηηάνςκ 
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ζε ιαηνμθάβα αολάκεηαζ δ έηθναζδ ηςκ ιεηαθθμπνςηεαζχκ ΜΜΡ9 ηαζ ΜΜΡ14, μζ μπμίεξ 

πνμςεμφκ ηδκ εζζαμθή ηςκ ιαηνμθάβςκ ζημκ έζς πζηχκα. Αηυια, δ εκενβμπμίδζδ ηςκ Σ–

ηοηηάνςκ απυ ηα ιαηνμθάβα ηαζ ηα VSMCs επάβεζ παναβςβή ηςκ ΜΜΡ1 ηαζ ΜΜΡ3, 

ιέζς δζαηοηηανζηχκ ζοκδέζεςκ ιε πνυζδεζδ ζε CD40 [268]. Παναδυλςξ, ηαηά ηδκ 

έηηνζζδ IFN-β (interferon-β, ζκηενθενυκδ-β), έπεζ παναηδνδεεί υηζ ηα Σ–ηφηηανα επάβμοκ 

ακαζημθή ηυζμ ημο ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ VSMCs υζμ ηαζ ηδξ απμδυιδζδξ 

ημο ημθθαβυκμο [269]. 

 

1.13.7. Καηαζηξνθή ηνπ ελδνζειίνπ  

 

Σμ εκδμεήθζμ απμηεθεί ηδκ πνχηδ βναιιή άιοκαξ ζε μπμζαδήπμηε αββεζαηή 

δζαηαναπή. Σα εκδμεδθζαηά ηφηηανα, πμο απμηεθμφκ ημ ιμκυζημζαμ θεπηυ ζηνχια ημο 

εκδμεδθίμο, πανάβμοκ πμζηίθα αοημηνζκή, παναηνζκή, ηαζ εκδμηνζκή οπμζηνχιαηα ιε 

αββεζμδναζηζηέξ, ακηζενμιαςηζηέξ, αθθά ηαζ ακηζπμθθαπθαζζαζηζηέξ δνάζεζξ [270]. Τβζή 

εκδμεδθζαηά ηφηηανα εηηνίκμοκ δζανηχξ ΝΟ, εεσηή δπανάκδ, EDRF, ηαζ PGI2, ηα μπμία 

αζημφκ ζζπονέξ ακηζπμθθαπθαζζαζηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ επζδνμφκ ζδιακηζηά ζηα VSMCs. 

Καηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ, εηθνάγεηαζ μ 

πανάβμκηαξ εκενβμπμίδζδξ ηςκ αζιμπεηαθίςκ, μ μπμίμξ εοεφκεηαζ βζα ηδ νφειζζδ ηδξ 

άιεζδξ έηθναζδξ ηςκ δζαθυνςκ ιμνίςκ πνμζηυθθδζδξ. Ζ ζεθεηηίκδ ηαζ ημ ημ ιυνζμ 

πνμζηυθθδζδξ ηςκ θεοημηοηηάνςκ ζηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα (endothelial cell leukocyte 

adhesion molecule 1, ELAM1) εηθνάγμκηαζ ζηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα ιέζα ζε θίβεξ χνεξ 

απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ ηαζ δεζιεφμοκ πθήεμξ πμθοιμνθμπφνδκςκ  

ηοηηάνςκ, ηα μπμία παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ πνμζηαηεοηζηή δνάζδ ημο εκδμεδθίμο. 

οβηεηνζιέκα, ηαηά ημκ ηναοιαηζζιυ ημο εκδμεδθίμο ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά δ παναβςβή ημο 

ΝΟ ηαζ μ νοειυξ παναβςβήξ ηςκ ακηζπμθθαπθαζζαζηζηχκ οπμζηνςιάηςκ, υπςξ είκαζ δ 

εεσηή δπανάκδ, ιεζχκεηαζ εκχ αολάκεηαζ δ ημπζηή απεθεοεένςζδ αολδηζηχκ παναβυκηςκ 

ιε ηφνζμοξ ημοξ PDGF ηαζ FGF2 [271,272]. 

Αηυια, ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα δζεβείνμκηαζ είηε απυ ηοηηανμηίκεξ είηε απυ 

ενμιαίκδ, εηθνάγμοκ επίζδξ ημ ELAM1 ηαζ ημ ICAM1. Απυ ηδ ζηζβιή πμο 

εκενβμπμζήεδηακ ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα, επίζδξ πανάβμοκ πανάβμκηα επαφλδζδξ, ημκ 

πανάβμκηα θεοημηφηηανα ηαζ ιμκμηφηηανα. Ζ έηθναζδ ημο ICAM1, ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ 

ηςκ ακμζμζθαζνζκχκ, αολάκεηαζ απυ ηδκ IFN-β, ηδκ IL-1, ηαζ ημκ TNF α. Ζ ICAM1 

δζεοημθφκεζ ηδκ πνμζηυθθδζδ ηςκ πμθοιμνθμπφνδκςκ θεοημηοηηάνςκ. Έκα δεφηενμ 
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ιυνζμ ζε αοηή ηδ ζεζνά είκαζ δ ICAM2, πμο είκαζ ιενζηυξ μιυθμβμ ιε ημ ICAM1, 

ιεζμθααεί ζηδ δέζιεοζδ ηςκ Σ ηαζ Β–ηοηηάνςκ ζηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα. Σμ αββεζαηυ 

ιυνζμ πνμζηυθθδζδξ 1 (vascular cell adhesion molecule, VCAM1), είκαζ ιία άθθδ 

επαβχβζιδ ακμζμζθαζνίκδ ηδξ εκδμεδθζαηήξ επζθάκεζαξ πμο δεζιεφεζ ηα θειθμηφηηανα ηαζ 

ηα ιμκμηφηηανα [153]. Έκαξ αηυια πανάβμκηαξ μ μπμίμξ ζοιιεηέπεζ εκενβά ζηδκ 

ηαηαζηνμθή ημο εκδμεδθίμο είκαζ μ πανάβμκηαξ von Willebrand (von Willebrand Factor, 

vWF), πμο ζοκηίεεηαζ ηαζ απμεδηεφεηαζ ζηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα ηαζ υηακ 

απεθεοεενχκεηαζ δζεβείνεζ ηδ ζοζζχνεοζδ ηαζ πνμζηυθθδζδ ζημ εκδμεήθζμ ηςκ 

αζιμπεηαθίςκ [273]. Καεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ηαηαζηνμθή ημο εκδμεδθίμο ηαζ ηαη’ 

επέηηαζδ ζηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ παίγμοκ ηαζ μζ εκδμεδθίκεξ, πμο 

απμηεθμφκ ημοξ ζζπονυηενμοξ αββεζμζοζπαζηζημφξ πανάβμκηεξ, πνμενπυιεκμζ απυ ημ 

εκδμεήθζμ. Οζ εκδμεδθίκεξ απμηεθμφκ ιία μζημβέκεζα ηεζζάνςκ πεπηζδίςκ (EDN1, EDN2, 

EDN3 ηαζ EDN4) ιε ζδιακηζηή δνάζδ ηδ νφειζζδ ηδξ αββεζαηήξ θοζζμθμβίαξ ηαζ ηδ 

ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ παεμθοζζμθμβία ηςκ αββεζαηχκ δζαηαναπχκ ιε ζημπυ ηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ ααζζηήξ αββεζαηήξ ακηίζηαζδξ [273]. Ζ EDN1 είκαζ ημ ζπμοδαζυηενμ ζζμπεπηίδζμ πμο 

εηηνίκεηαζ απυ ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα [274], ηα VSMCs [275], ηα θεοημηφηηανα [276], 

ηαζ ηα ιαηνμθάβα [277] ηαζ δνα ζημκ ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ. 

Ζ δοζθεζημονβία ημο εκδμεδθίμο, δ δζάζπαζδ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ηαζ δ 

αββεζαηή ηαηαζηνμθή, εεςνμφκηαζ ζδιακηζηά βζα ηδκ παεμβέκεζα ηςκ πενζζζμηένςκ 

αββεζαηχκ κυζςκ [278-280]. Έπεζ πνμηαεεί ιία παεμθοζζμθμβζηή ηαλζκυιδζδ ηςκ 

ηαηαζηνμθχκ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ ζηδκ παεμβέκεζα ηςκ αββεζαηχκ κυζςκ [279]. Ο 

ηφπμξ Η ηδξ ηαηαζηνμθήξ απμηεθείηαζ απυ θεζημονβζηέξ ιεηααμθέξ ημο εκδμεδθίμο πςνίξ 

μοζζχδεζξ ιμνθμθμβζηέξ αθθαβέξ. Ζ ηφπμο ΗΗ ηαηαζηνμθή είκαζ πζμ ζμαανή ηαζ ζπεηίγεηαζ 

ιε ηδκ απμβφικςζδ ημο εκδμεδθίμο ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο έζς πζηχκα, αθθά ημ αββείμ 

έπεζ αηυια ακέπαθμ ημ έζς εθαζηζηυ πέηαθμ. Σεθζηά, δ ηφπμο ΗΗΗ ηαηαζηνμθή, μ πζμ 

ζμαανυξ ηφπμξ ηαηαζηνμθήξ, πενζβνάθεζ ηδκ απμβφικςζδ ημο εκδμεδθίμο ιε ηδκ 

ηαηαζηνμθή ημο έζς ηαζ ημο ιέζμο πζηχκα. Σέθμξ, κα ζδιεζςεεί, υηζ δ αθάαδ ημο 

εκδμεδθίμο θαιαάκεζ πχνα ημπζηά ζημ ζδιείμ ημο ιδπακζημφ ηναοιαηζζιμφ ηδ ζηζβιή ηαζ 

θίβμ ιεηά απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ. Αθθά ιέζα ζε θίβεξ 

χνεξ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ δ αθάαδ ημο εκδμεδθίμο επεηηείκεηαζ ηαζ ζηζξ 

εββφξ ηαζ άπς πενζμπέξ ημο. 
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1.13.8. Απειεπζέξωζε απμεηηθώλ παξαγόληωλ 

 

Καηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ ζδιακηζηυ πανάβμκηα βζα 

ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ απμηεθεί δ αολδιέκδ δναζηζηυηδηα ηςκ 

αολδηζηχκ παναβυκηςκ [56,281]. οβηεηνζιέκα, ζδιακηζηή είκαζ δ απεθεοεένςζδ ημο 

FGF2 απυ ηα «ηναοιαηζζιέκα» VSMCs ημο ιέζμο πζηχκα ημο αββείμο. Αηυια, μ PDGF 

απεθεοεενχκεηαζ απυ ηα εκενβμπμζδιέκα αζιμπεηάθζα ηαζ δνα ςξ ζδιακηζηυξ αολδηζηυξ ηαζ 

πδιεζμηαηηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηα VSMCs, έηζζ εηηυξ απυ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ 

VSMCs ημο έζς πζηχκα, πάνδ ζημκ πανάβμκηα αοηυκ έθημκηαζ ηαζ VSMCs απυ ημκ ιέζμ 

πζηχκα [282]. Ο TGFB ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδκ επέηηαζδ ηςκ μοζζχκ ηδξ ελςηοηηάνζαξ 

εειέθζαξ μοζίαξ, υπςξ είκαζ δ ζκμκεηηίκδ ηαζ ημ ημθθαβυκμ [283]. Οζ Hein ηαζ ζοκενβάηεξ 

(2003) ζε αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ παναηήνδζακ, υηζ αολδιέκδ έηθναζδ ημο TGFb 

μδήβδζε ζε παιδθυ δείηηδ ααηυηδηαξ ημο ιμζπεφιαημξ [284]. Οζ δζάθμνεξ δοκάιεζξ πμο 

αζημφκηαζ ζηα αββεζαηά ημζπχιαηα εκενβμπμζμφκ ημ ζφζηδια νεκίκδξ-αββεζμηεκζίκδξ 

μδδβχκηαξ ζε παναβςβή αββεζμηεκζίκδξ ΗΗ, δ μπμία εοεφκεηαζ βζα ηδ δζέβενζδ ηςκ 

αολδηζηχκ παναβυκηςκ PGDF, FGF2, TGFB, ηαζ εκδμεδθίκδ 1 [285,286]. 

 

1.13.9. Bηνζπκβαηόηεηα 

 

H ημπζηή θθεβιμκή πμο θαιαάκεζ πχνα αιέζςξ ιεηά ημ πεζνμονβζηυ ηναφια αθθά 

ηαζ δ θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδξ θυβς ηδξ ημπμεέηδζδξ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ 

ειθακίγμκηαζ πνμκζηά θίβεξ χνεξ αθθά ηαζ ιένεξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο 

ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ. ηα ακαζημιςιέκα αββεία ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ 

ePTFE αζεεκχκ [287,288] αθθά ηαζ γςζηχκ πνμηφπςκ πμίνμο [158] έπεζ παναηδνδεεί 

ιεβάθμξ ανζειυξ ιαηνμθάβςκ ηυζμ ζημκ έλς υζμ ηαζ ζημ ιέζμ πζηχκα. Ακηζεέηςξ, μζ Li 

ηαζ ζοκενβάηεξ (2008) ζε γςζηυ πνυηοπμ πμίνςκ παναηήνδζακ ζηναημθυβδζδ ηονίςξ 

μοδεηενυθζθςκ ηαζ ιαηνμθάβςκ ζηδκ πενζμπή ηδξ ακαζηυιςζδξ θίβμ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ 

ημο ιμζπεφιαημξ [289]. Σα ιαηνμθάβα παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζηα ανηδνζμθθεαζηά ιμζπεφιαηα, ιέζς απεθεοεένςζδξ 

πνμθθεβιμκςδχκ δζαιεζμθααδηχκ υπςξ είκαζ μζ ηοηηανμηίκεξ, μζ αολδηζημί πανάβμκηεξ, μζ 

ιεηαθθμπνςηεάζεξ, ηαζ μζ εθεφεενεξ νίγεξ μλοβυκμο (reactive oxygen species, ROS). 

Οζ Li ηαζ ζοκενβάηεξ (2008) παναηήνδζακ υηζ πνυςνδ αθθά ηαζ εηηεηαιέκδ 

ζοζζχνεοζδ ηςκ Σ–ηοηηάνςκ θαιαάκεζ πχνα ηαηά ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ 
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οπενπθαζίαξ ζημ ιυζπεοια πανμοζία απεθεοεενςιέκςκ ηοηηανμηζκχκ υπςξ ημο TNFα. Ο 

TNFα παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ζηναημθυβδζδ ηςκ ιαηνμθάβςκ, επδνεάγεζ ηζξ 

ιεηαθθμπνςηεάζεξ, αθθά ηαζ δζεβείνεζ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs ηαζ ηςκ ζκμαθαζηχκ 

[290,291]. Ωζηυζμ, ηα Σ–ηφηηανα ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζηδκ ελαζεέκζζδ ημο 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ VSMCs. Δπί παναδείβιαηζ, μζ Ζansson ηαζ ζοκενβάηεξ (1991) 

παναηήνδζακ ζε ανμοναίμοξ knock out T–ηφηηανα αολδιέκδ ζκμιοσηή οπενπθαζία ιεηά 

απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ηαεεηήνα [292]. Μία πζεακή ενιδκεία βζα αοηή ηδκ ακαζημθή ηςκ Σ–

ηοηηάνςκ είκαζ δ ζηακυηδηα ηςκ Σ–ηοηηάνςκ κα πανάβμοκ IFN-β, δ μπμία ιπμνεί κα 

ακαζηείθεζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ηαζ ηςκ ζκμαθαζηχκ [292-294]. Ωζηυζμ, μ 

νυθμξ ηςκ ηοηηανμηζκχκ ηαζ ηςκ Σ–ηοηηάνςκ ζηδκ ζκμιοσηή οπενπθαζία είκαζ ανηεηά 

ζφκεεημξ ηαζ απαζηείηαζ πενεηαίνς δζενεφκδζδ χζηε κα απμζαθδκζζηεί πθήνςξ μ νυθμξ 

ημοξ ζηδκ ζκμιοσηή οπενπθαζία ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ. Κνίκεηαζ, υιςξ, ακαβηαίμ 

κα βίκεζ ακαθμνά ζηα δεκδνζηζηά ηφηηανα, ηα μπμία είκαζ ακηζβμκμπανμοζζαζηζηά ηφηηανα 

ηαζ δνμοκ ζηα Σ–ηφηηανα. ε γςζηυ πνυηοπμ πνμαάημο έπεζ παναηδνδεεί ζδιακηζηυξ 

ανζειυξ δεκδνζηζηχκ ηοηηάνςκ ζε ανηδνζαηά ιμζπεφιαηα ePTFE [295] αθθά ηαζ ζε 

ακενχπμοξ μζ μπμίμζ είπακ οπμαθδεεί ζε επακαθαιαακυιεκδ εβπείνδζδ bypass [296-298]. 

Γοζηοπχξ, υιςξ ηαζ μ νυθμξ ηςκ δεκδνζηζηχκ ηοηηάνςκ ζε αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ 

δεκ έπεζ αηυια απμζαθδκζζεεί. 

ε in vitro ιεθέηεξ έπμοκ δζαηοπςεεί πζεακμί ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ δ 

αζμζοιααηυηδηα ημο ePTFE ιμζπεφιαημξ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ. Δπί παναδείβιαηζ, ηα πενζθενζηά ιμκμηφηηανα ημο αίιαημξ πμο εηηίεεκηαζ 

ζημ οθζηυ ημο ιμζπεφιαημξ επάβμοκ ζδιακηζηή αφλδζδ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs 

ζε αμνηή ανμοναίμο [299]. Δπίζδξ, ηα πενζθενζηά ακενχπζκα ιμκμηφηηανα ημο αίιαημξ 

ζηαεενμπμζμφκ ηδ δζέβενζδ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ Σ–ηοηηάνςκ ζημ ιυζπεοια, πζεακχξ 

ιέζς απεθεοεένςζδξ ηδξ ζκηενθεοηίκδξ 1 (interleukin 1, IL-1) [300]. Δπίζδξ, απυ ιεθέηδ 

ζε ακενχπζκμ ζζηυ παναηδνήεδηε υηζ ηα ιαηνμθάβα ζηαεενμπμζμφκ ημ ePTFE ιυζπεοια 

ιέζς απεθεοεένςζδξ ημο αολδηζημφ πανάβμκηα A ημο αββεζαημφ εκδμεδθίμο (vascular 

endothelial growth factor A, VEGFA) ηαζ ηδξ αββεζμπμζδηίκδξ 1 [301]. Αηυια, έπεζ 

ακαθενεεί υηζ δ εκδμεδθζμπμίδζδ ημο ιμζπεφιαημξ ιπμνεί κα απμηεθεί ζδιακηζηυ 

ακαζηαθηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ απυ ημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ηαζ ηςκ ζκμαθαζηχκ ζηδκ επζθάκεζα ημο ιμζπεφιαημξ ιε ηδκ 

πάνμδμ ημο πνυκμο. διακηζηή είκαζ ηαζ δ αββεζμβέκεζδ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ελέθζλδ ηδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. Ο ζπδιαηζζιυξ κέςκ αζιμθυνςκ αββείςκ δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ 

νυθμ ζηα αββεία ιεηά ηδ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ ιε ηδκ πανμπή 
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«ενεπηζηχκ» μοζζχκ ζημ αββείμ. Ζ κεμαββεζμβέκεζδ λεηζκά ζοκήεςξ απυ ημκ έλς πζηχκα 

ηαζ ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδκ έηηαζδ ηδξ ζηέκςζδξ ηςκ αββείςκ ηαζ ηδ θθεβιμκχδδ ακηίδναζδ 

[302]. Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ ηδξ κεμαββεζμβέκεζδξ είκαζ δ απμδυιδζδ ηδξ ααζζηήξ 

ιειανάκδξ πνζκ ηδ ιεηαηίκδζδ ηαζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ. 

οκεπχξ, δ ζοζζχνεοζδ ηαζ εκενβμπμίδζδ ηςκ ιαηνμθάβςκ αθθά ηαζ άθθςκ 

θθεβιμκςδχκ ηοηηάνςκ απυ ημ οθζηυ ημο ePTFE ιμζπεφιαημξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε 

κεμαββεμβέκεζδ ηαζ αοηή ιε ηδ ζεζνά ηδξ ζε ακάπηολδ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. 

οιπεναζιαηζηά, δ αζμζοιααηυηδηα ημο ePTFE ιμζπεφιαημξ ιπμνεί κα ζοκάβεζ ζδιακηζηά 

ζηδκ πενζμνζζιέκδ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ [165]. 

 

1.14. ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΣΖ ΗΝΟΜΤΨΚΖ ΤΠΔΡΠΛΑΗΑ 

 

Καηά ηδ πνμκζηή ελέθζλδ ημο ζπδιαηζζιμφ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ, πμο δδιζμονβείηαζ απυ ηδ ημπμεέηδζδ ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ 

θαιαάκμοκ πχνα πμζηίθμζ ιδπακζζιμί ηαζ ζοβηεηνζιέκα: (1) εκενβμπμίδζδ ηςκ 

αζιμπεηαθίςκ ηαζ δζαδμπζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ζηδκ επζθάκεζά ημοξ, (2) ζηναημθυβδζδ ηςκ 

θεοημηοηηάνςκ, (3) εκενβμπμίδζδ ημο ηαηαννάηηδ ηδξ πήλδξ, (4) πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ 

VSMCs, ηαζ (5) ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs (πήια 1.14). 

 

1.14.1. Δλεξγνπνίεζε ηωλ αηκνπεηαιίωλ θαη δηαδνρηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζηελ 

επηθάλεηά ηνπο  

  

Ζ εκενβμπμίδζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ απμηεθεί ημ πνχζιμ ζηάδζμ ακηίδναζδξ ζημ 

ηναοιαηζζιυ ηαηά ηδ δζάνηεζα αθθά ηαζ αιέζςξ ιεηά ηδ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ ηαζ 

είκαζ ακάθμβδ ημο ααειμφ αθθμίςζδξ ημο έζς πζηχκα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ [303]. 

Αηυια, δ εκενβμπμίδζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ επάβεζ ιία ζεζνά δζαδμπζηχκ ζηαδίςκ ιε ηφνζεξ 

ηδκ πνμζηυθθδζδ, ζοζζχνεοζδ ηαζ εκενβμπμίδζή ημοξ. Καηά ηδκ απμβφικςζδ ημο 

εκδμεδθίμο, εηηίεεηαζ δ οπμεκδμεδθζαηή εειέθζα μοζία ζε πμζηίθμοξ πανάβμκηεξ αθθά ηαζ 

επάβεηαζ δ πνμζηυθθδζδ ηαζ ζοβηυθθδζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ. Ακαθοηζηά, δ πνμζηυθθδζδ 

ηςκ αζιμπεηαθίςκ πενζθαιαάκεζ ημκ οπμδμπέα αζιμπεηαθίςκ Gp1b, ημκ πανάβμκηα von 

Willebrand ηαζ ηδκ ζκμκεηηίκδ. Δκημφημζξ, δ ζοβηυθθδζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ απαζηεί ηδ 

πανμοζία ζζημθμβζηχκ παναβυκηςκ, ηδξ ζκμκεηηίκδξ, ημο πανάβμκηα von Willebrand ηαζ 
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ηςκ οπμδμπέςκ GpIIb-IIIa βζα ηδκ πνυζδεζδ ηδξ ζκμκεηηίκδξ ηαζ ηςκ αζιμπεηαθίςκ. Καηά 

ηδ πνμζηυθθδζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ, ηα αζιμπεηάθζα απεθεοεενχκμοκ δζθςζθμνζηή 

αδεκμζίκδ (adenosine diphosphate, ADP), ζοκεέημοκ αναπζδμκζηυ μλφ ηαζ πανάβμοκ 

ενμιαςλάκδ Α2, έκα ζζπονυ πδιεζμεθηηζηυ ηαζ ιζημβυκμ πανάβμκηα ηςκ VSMCs [304]. 

 

 

ρήκα 1.14. Ζ δνάζδ ηςκ αολδηζηχκ παναβυκηςκ ηαζ ηςκ ηοηηανμηζκχκ πμο επάβμοκ ημ 

ζπδιαηζζιυ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζημ ανηδνζμθθεαζηυ ιυζπεοια ηαζ μζ ιδπακζζιμί ηδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο [199]. 

 

Έπεζηα ηα εκενβμπμζδιέκα αζιμπεηάθζα απεθεοεενχκμοκ πθήεμξ απυ αζμδναζηζηέξ 

μοζίεξ, μζ μπμίεξ πονμδμημφκ ημοξ ιδπακζζιμφξ πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ VSMCs [305]. Οζ 

αζμδναζηζηέξ αοηέξ μοζίεξ πενζθαιαάκμοκ πμζηίθμοξ αολδηζημφξ πανάβμκηεξ, υπςξ ημκ 

PDGF, ηαζ ημκ TGFB, αθθά ηαζ ηοηηανμηίκεξ υπςξ ηζξ ζκηενθεοηίκεξ IL-1, IL-6 ηαζ IL-8, 

εκχ αηυια ηα αζιμπεηάθζα πενζθαιαάκμοκ ηαζ ενμιαίκδ [306]. Δπζπθέμκ, δ εκενβμπμίδζδ 

ηςκ αζιμπεηαθίςκ μδδβεί ζηδ δδιζμονβία ενυιαμο ηαζ ζηδκ έηθναζδ ζζημθμβζημφ 

πανάβμκηα ιέζς ημο οπμδμπέα CD40L (ζοζηαηζηυ ηδξ ιειανάκδξ εκενβμπμζδιέκςκ 

θειθμηοηηάνςκ), πμο είκαζ ιία δζαιειανακζηή πνςηεΐκδ δ μπμία ανίζηεηαζ ζηα 

αζιμπεηάθζα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηα άθθα ημηηία [307]. Δπίζδξ, μ CD40L οπμδμπέαξ είκαζ 

οπεφεοκμξ βζα ηδκ έηθναζδ ημο ζζηζημφ πανάβμκηα ζε πμζηίθα ιυνζα πνμζηυθθδζδξ, ηα 

μπμία αμδεμφκ ηα θεοημηφηηανα κα πνμζημθθήζμοκ ζηδκ επζθάκεζα ημο εκδμεδθίμο 

[307,308]. Μία ζεζνά βεβμκυηςκ θαιαάκμοκ πχνα ζηδκ επζθάκεζα ηςκ αζιμπεηαθίςκ ηαζ ηα 

μπμία πναβιαημπμζμφκηαζ ζοβπνυκςξ ή δζαδμπζηά ηαηά ηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ 
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αζιμπεηαθίςκ. Δκημφημζξ, δ Ρ-ζεθεηηίκδ (P-selectin), έκα ιυνζμ πνμζηυθθδζδξ ηςκ άθθα 

ημηηίςκ, πνμζδέκεηαζ ζημκ πνμζδέηδ 1 ηδξ βθοημπνςηεΐκδξ Ρ-ζεθεηηίκδξ (P-selectin 

glycoprotein ligand-1, PSGL-1) ζηδκ επζθάκεζα ηςκ θεοημηοηηάνςκ μδδβχκηαξ ζηδκ 

εκενβμπμίδζή ημοξ [309]. 

 

1.14.2. ηξαηνιόγεζε ηωλ ιεπθνθπηηάξωλ 

 

Ζ ζηναημθυβδζδ ηςκ θεοημηοηηάνςκ μδδβεί ζε πνυκζα θθεβιμκή ηαζ απμηεθεί ημ 

ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ ζηέκςζδξ ηςκ αββείςκ ιεηά ηδ ημπμεέηδζδ ημο 

ιμζπεφιαημξ [310]. Ζ ηαηαζηνμθή ημο εκδμεδθίμο πανμοζία δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ επάβεζ 

ηδ ζηναημθυβδζδ ηςκ θεοημηοηηάνςκ ηαζ ηδ δζήεδζή ημοξ ζηδ πενζμπή ημο ηναοιαηζζιμφ. 

Ανπζηά, ηα θεοημηφηηανα πνμζδέκμκηαζ παθανά ηαζ εηηείκμκηαζ ηαηά ιήημξ ηςκ 

πνμζημθθδιέκςκ αζιμπεηαθίςκ ηα μπμία εκενβμπμζμφκηαζ ηαηά ηδκ πνυζδεζδ ηδξ Ρ-

ζεθεηηίκδξ ζημκ πνμζδέηδ PSGL1 [311,312]. Σα εκενβμπμζδιέκα θεοημηφηηανα ζηδ 

ζοκέπεζα ιεηακαζηεφμοκ ιέζς ηςκ αζιμπεηαθίςκ ηαζ εζζαάθθμοκ ζημ αββεζαηυ ημίπςια, ιε 

ηδ αμήεεζα ηδξ Mac-1 ζκηεβηνίκδξ ηςκ θεοημηοηηάνςκ [311,312], ημοξ οπμδμπείξ ηςκ 

αζιμπεηαθίςκ GPIba (46) ηαζ ημ ιυνζμ πνμζηυθθδζδξ ICAM2 [313]. Ζ ζηναημθυβδζδ ηςκ 

αζιμπεηαθίςκ ηαεμδδβείηαζ απυ πδιεζμεηθηζηέξ ηοηηανμηίκεξ ηαζ πδιεζμηίκεξ πμο 

εηηνίκμκηαζ απυ ηα VSMCs, ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα ηαζ ηα θθεβιμκχδδ ηφηηανα πμο 

πανάβμκηαζ απυ αοηά. Ακαθοηζηά, δ IL-8 επάβεζ ηδκ μοδεηενυθζθδ ζηναημθυβδζδ, εκχ 

άθθεξ ηοηηανμηίκεξ (IL-1, IL-6) ηαζ μ ΣNFα ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ εθεφεενεξ νίγεξ 

μλοβυκμο, ηα πνςηεμθοηζηά έκγοια ηαζ ημοξ αολδηζημφξ πανάβμκηεξ δζαδναιαηίγμοκ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδξ [314]. 

Έπεζ παναηδνδεεί, υηζ δ θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδ είκαζ ακάθμβδ πνμξ ηδκ έηηαζδ 

ημο ηναοιαηζζιμφ. Δκδμαββεζαηή ιμκζιμπμίδζδ επάβεζ ημ ααεφηενμ ηναοιαηζζιυ ηαζ μ 

μπμίμξ ζοκμδεφεηαζ απυ ιέβζζηδ ζοζζχνεοζδ ηςκ θθεβιμκςδχκ ηοηηάνςκ πθμφζζα ζε 

μοδεηενυθζθα [235] ηαζ ιμκμηφηηανα/ιαηνμθάβα [315]. Δπίζδξ, θθεβιμκή ημο έλς πζηχκα 

ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ. Έπεζ ακαθενεεί, αηυια, υηζ δ θθεβιμκή ζημκ έλς πζηχκα πανμοζία Δ-

ζεθεηηίκδξ ηαζ ιέζς ζηναημθυβδζδξ ηςκ θεοημηοηηάνςκ. Πανυθ’ αοηά, πνήζδ 

ακηζζχιαημξ έκακηζ ηδξ Δ-ζεθεηηίκδξ ιεζχκεζ ζδιακηζηά ηδ θθεβιμκχδδ ακηίδναζδ ζημκ 

έλς πζηχκα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ [316]. 
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1.14.3. Eλεξγνπνίεζε ηνπ θαηαξξάθηε ηεο πήμεο 

 

Σνεζξ ιένεξ απυ ηδ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ ηαζ ηαηά ημκ 

αββεζαηυ ηναοιαηζζιυ θαιαάκεζ πχνα ζοζζχνεοζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ, ηδξ θζανίκδξ ηαζ ηδξ 

ενμιαίκδξ ζηδκ επζθάκεζα ημο εκδμεδθίμο ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ. Ο αββεζαηυξ ηναοιαηζζιυξ μδδβεί ηαζ ζε αφλδζδ ημο ζζηζημφ πανάβμκηα ζηδ 

ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ. Ο ζζηζηυξ πανάβμκηαξ ηαηαθφεζ ημκ ελςβεκή ηαηαννάηηδ ηδξ 

πήλδξ ηαζ απμηεθεί ηδ ζδιακηζηυηενδ πδβή παναβςβήξ ηδξ ενμιαίκδξ ζε γχκηα μνβακζζιυ. 

Oζ Channon ηαζ ζοκενβάηεξ πνμζδζυνζζακ υηζ μ ζζηζηυξ πανάβμκηαξ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ 

ζηζξ ιεηααμθέξ ημο αββείμο ζε ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια απυ ηδ ημπμεέηδζή ημο 

ιμζπεφιαημξ [186]. Ο ζζηζηυξ πανάβμκηαξ είκαζ ιία βθοημπνςηεΐκδ ημο αββεζαημφ 

ημζπχιαημξ, ηαζ ηα ιμκμηφηηανα επάβμοκ ηδκ έκανλδ ημο ηαηαννάηηδ ηδξ πήλδξ ηαηά ηδκ 

πνυζδεζή ημοξ ζημκ πανάβμκηα VII/VIIa (πήια 1.15) [317]. Έπεζ παναηδνδεεί υηζ δ 

ακαζημθή ημο ζζηζημφ πανάβμκηα ιεζχκεζ ειθακχξ ηδκ ενμιαμβεκεηζηή ακηίδναζδ, ηδ 

δζήεδζδ ηςκ θθεβιμκςδχκ ηοηηάνςκ ηαζ ημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ 

[318,319]. Δπζπνμζεέηςξ, δ ηοηθμθμνία ημο ζζηζημφ πανάβμκηα βίκεηαζ αθμφ πνμημφ 

ζοβπςκεοηεί ζημ ενυιαμ [320], ιέζς ηδξ πνυζδεζήξ ημο ζημκ πνμζδέηδ PSGL1 ηαζ αθμφ 

πνμζδεεεί ηαζ δ Ρ-ζεθεηηίκδ, ιεηαλφ ηςκ ιζηνμιμνίςκ ηαζ ηςκ εκενβμπμζδιέκςκ 

αζιμπεηαθίςκ [321]. Αημθμφεςξ, ιε ηδκ αφλδζδ ημο ζζηζημφ πανάβμκηα θαιαάκεζ πχνα 

ιείςζδ ηδξ έηθναζδξ ηδξ ενμιαμιμκημοθίκδξ ιε απμηέθεζια κα ιεζχκεηαζ ηαηά 95% δ 

ζηακυηδηα ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ κα επάβεζ 

εκενβμπμίδζδ ηδξ πνςηεïκζηήξ ηζκάζδξ C (protein kinase C, PKC) αθθά ηαζ κα ζπεηίγεηαζ 

ιε ηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ ενμιαίκδξ [186]. Καηυπζκ, δ παναβυιεκδ ενμιαίκδ δζεβείνεζ ημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ηυζμ έιιεζα υζμ ηαζ άιεζα πανμοζία ημο αολδηζημφ 

πανάβμκηα PDGF, μ μπμίμξ απεθεοεενχκεηαζ απυ ηα αζιμπεηάθζα ηαζ απμηεθεί ζζπονυ 

ιζημβυκμ ηςκ VSMCs [199]. 

οκεπχξ, δ ενμιαμβεκεηζηή ακηίδναζδ εα ιπμνμφζε κα ζοκμρζζηεί ζε ηνεζξ 

εοδζάηνζηεξ θάζεζξ: (ζ) έκανλδ ηδξ ειθάκζζδξ ηςκ ηοηηάνςκ πμο εηηνίκμοκ ημκ ζζηζηυ 

πανάβμκηα, (ii) εκίζποζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ αζιμπεηαθίςκ πμο μδδβεί ζηδκ αολακυιεκδ 

παναβςβή ενμιαίκδξ, ηαζ (iii) δζάδμζδ ιε απμηέθεζια ηδκ παναβςβή ιεβάθςκ πμζμηήηςκ 

ενμιαίκδξ ζηδκ επζθάκεζα αζιμπεηαθίςκ ηαζ ημκ ζοκεπζγυιεκμ πμθοιενζζιυ ηδξ θζανίκδξ 

[199]. 
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ρήκα 1.15. Μεηά ημκ αββεζαηυ ηναοιαηζζιυ, θαιαάκεζ πχνα έηεεζδ ηδξ οπμεκδμεδθζαηήξ 

εειέθζαξ μοζίαξ ηαζ ηςκ αββεζαηχκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηανςκ (VSMCs), δ μπμία επάβεζ ηδκ 

έηεεζδ ημο ζζηζημφ πανάβμκηα. Δκενβμπμζδιέκα αζιμπεηάθζα απεθεοεενχκμοκ 

αζμδναζηζημφξ ιεζμθααδηέξ ηαζ αολδηζημφξ πανάβμκηεξ. Τπάνπεζ έθλδ ηαζ ημπμεέηδζδ 

θεοημηοηηάνςκ. Ζ πήλδ ανπίγεζ ιε ηδκ απυεεζδ ηδξ θζιπνίκδξ. Σα VSMCs ιεηακαζηεφμοκ 

ηαζ πμθθαπθαζζάγμκηαζ, εκχ εηηνίκμοκ ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία [199]. 

 

1.14.4. Φιεγκνλή 

 

Ζ ειθάκζζδ θθεβιμκήξ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

ζοκδέεηαζ ιε ηδ ιέβζζηδ ζοζζχνεοζδ ημο ενυιαμο ημκηά ζηδκ επζθάκεζα ημο ιμζπεφιαημξ 

αθθά ηαζ ιε ζδιακηζηή δζήεδζδ ηςκ πμθοιμνθμπφνδκςκ μοδεηενυθζθςκ ηαζ ηςκ 

ιαηνoθάβςκ θίβεξ χνεξ ιεηά ηδ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ. Δκημφημζξ, ζημ ανηδνζαηυ 

ζηέθμξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ιεηά ηδκ απμπονδκζημπμίδζδ ηςκ ηοηηάνςκ 

θαιαάκεζ πχνα θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδ ιε πνμζηυθθδζδ ηςκ πμθοιμνθμπφνδκςκ 

μοδεηενυθζθςκ ηαζ ιμκμηοηηάνςκ ζηδκ οπμεκδμεδθζαηή επζθάκεζα. Οζ Rutherford ηαζ 

ζοκενβάηεξ πνμζδζυνζζακ υηζ ιέζα ζε 24 χνεξ απυ ηδ ζηζβιή ηδξ ημπμεέηδζδξ ημο 

ιμζπεφιαημξ, ιεβάθμξ ανζειυξ πμθοιμνθμπφνδκςκ μοδεηενυθζθςκ ήηακ πνμζημθθδιέκμξ 

υπζ ιυκμ ζημ εκδμεήθζμ αθθά ηαζ ζε μθυηθδνμ ημ ανηδνζμθθεαζηυ ημίπςια. Παναηήνδζδ 

πμο ζοιπίπηεζ ιε ηδκ ιέβζζηδ δζήεδζδ ηςκ πμθοιμνθμπφνδκςκ μοδεηενυθζθςκ ηαζ ημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs, μ μπμίμξ θαιαάκεζ πχνα ιία ηαζ δφμ ιένεξ απυ ηδ 

ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ. Αηυια, μ ανζειυξ ηςκ πμθοιμνθμπφνδκςκ μοδεηενυθζθςκ 

ζηδκ επζθάκεζα ημο εκδμεδθίμο ιεζχκεηαζ απυ ηδκ ηνίηδ διένα ηαζ ιεηά. Καηά ηδκ 
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ημπμεέηδζδ ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ ζε θθεαζηή ηοηθμθμνία δεκ πανμοζζάζηδηε 

ζδιακηζηή ζοιιεημπή ηςκ πμθοιμνθμπφνδκςκ μοδεηενυθζθςκ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ βεβμκυξ πμο δείπκεζ υηζ δ θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδ 

επδνεάγεηαζ υπζ ιυκμ απυ ημ πεζνμονβζηυ πνςηυημθθμ αθθά ηαζ απυ ηδκ αθθαβή ημο 

πενζαάθθμκημξ. 

Γζα κα πνμζδζμνίζμοκ ακ ηα πμθοιμνθμπφνδκα μοδεηενυθζθα είκαζ ζδιακηζηά ζηζξ 

ανπζηέξ θάζεζξ ηδξ ημπμεέηδζδξ ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ, μζ Rutherford ηαζ 

ζοκενβάηεξ πμνήβδζακ αζκαθαζηίκδ έλζ ηαζ ηνείξ διένεξ πνζκ απυ ηδ πεζνμονβζηή επέιααζδ, 

αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια κα ιεζςεεί ηαηά 97% μ ανζειυξ ηςκ πμθοιμνθμπφνδκςκ 

μοδεηενυθζθςκ αθθά ηαζ δ δζήεδζδ θθεβιμκςδχκ ηοηηάνςκ. Αηυια, εζημζζμηηχ διένεξ 

ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ, ημ πάπμξ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ηδξ θθέααξ 

είπε ιεζςεεί ηαηά 41% πςνίξ ιεηααμθή ημο πάπμοξ ημο ιέζμο πζηχκα. Δκδζαθένμκ 

πανμοζζάγεζ αηυια δ παναηήνδζδ υηζ δ ιείςζδ ηςκ πμθοιμνθμπφνδκςκ μοδεηενυθζθςκ 

δεκ επζδνά ζδιακηζηά ζηδκ έηθναζδ ηδξ ενμιαμιμδμοθίκδξ. διακηζηυξ είκαζ ηαζ μ νυθμξ 

ηςκ ιαηνμθάβςκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ, υπμο αφλδζδ ηςκ 

ιαηνμθάβςκ ζοζπεηίγεηαζ ιε αφλδζδ ηδξ έηθναζδξ ηςκ IL-1B ηαζ MCP-1 (ιμκμηφηηανδ 

πδιεζμεθηηζηή πνςηεΐκδ-1, monocyte chemoattractant protein-1), εκχ δ εθάηηςζδ ηςκ 

ιαηνμθάβςκ επζδνά ζδιακηζηά ζηδ ιείςζδ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ 

[186]. 

 

1.14.5. Πνιιαπιαζηαζκόο ηωλ VSMCs 

 

Ο πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ VSMCs είκαζ μοζζαζηζηά δ οπενπθαζία πμο ζοκμδεφεηαζ 

απυ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ ηοηηάνςκ. Μεηαλφ ηδξ έαδμιδξ ηαζ ηνζαημζηήξ διέναξ ιεηά 

απυ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο εκδμεδθίμο, δ θάζδ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ μδδβεί ζημκ βνήβμνμ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ηαζ ηαηυπζκ ζηδκ ειθάκζζδ ηαζ ζημ ζπδιαηζζιυ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ ζημκ έζς πζηχκα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ. Έπεζ παναηδνδεεί, υηζ ζημ 

αββεζαηυ ημίπςια ημο ανμοναίμο, ημ επί ημζξ εηαηυ πμζμζηυ ηδξ δζαίνεζδξ ηςκ VSMCs 

αολάκεηαζ απυ 0,06% έςξ 10-30% ακά διένα ιεηά ημ πέναξ ηδξ αββεζαηήξ πνμζαμθήξ 

[322]. 
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1.14.6. Μεηαλάζηεπζε ηωλ VSMCs 

 

Ωξ απάκηδζδ ζηζξ ακςηένς πμνείεξ ηαζ ζε άθθα πζεακά, άβκςζηα ιέπνζ ζήιενα, 

ενεείζιαηα, ηα VSMCs ημο ιέζμο πζηχκα ημο αββείμο οπμαάθθμκηαζ ζε «θαζκμηοπζηή» 

πθαζηζηυηδηα, υπμο απυ ηδκ ήνειδ ζοζηαθηζηή ημοξ ηαηάζηαζδ ιεηαπίπημοκ ζηδ ζφκεεηδ 

ηαζ πμθφπθμηδ, δ μπμία επάβεζ ηδ ιεηακάζηεοζή ημοξ απυ ημ ιέζμ ζημκ έζς πζηχκα 

[304,323-325], ηαζ δζαιμνθχκμοκ ηδκ ηονίανπδ ηοηηανζηή δμιζηή ιμκάδα ηυζμ ζηδκ 

αεδνμζηθήνςζδ, υζμ ηαζ ζηδ ζηέκςζδ ημο αββείμο θυβς ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ζε πμζηίθεξ παεήζεζξ ηαηά ηδ πνήζδ θθεαζημφ ιμζπεφιαημξ [323,326,327]. 

Πθδεχνα ελςηοηηάνζα ενεείζιαηα ηαζ εκδμηοηηάνζα ιμκμπάηζα ιεηαβςβήξ ζήιαημξ 

θαιαάκμοκ πχνα, ηα μπμία εα ακαθενεμφκ δζελμδζηά ζηδ ζοκέπεζα (αθέπε πανάβναθμ 

1.18.2), εκχ, ζδιακηζημί ελςηοηηάνζμζ πανάβμκηεξ πμο ζοιιεηέπμοκ, πενζθαιαάκμοκ ημοξ 

αολδηζημφξ πανάβμκηεξ, ηζξ ηοηηανμηίκεξ, ηζξ πνςηεΐκεξ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ 

ηαζ ημοξ ηοηηανμεπζθακεζαημφξ οπμδμπείξ. 

 

1.15. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΑΤΞΖΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ 

ΗΝΟΤΜΤÏΚΖ ΤΠΔΡΠΛΑΗΑ 

 

Οζ ηφνζμζ αολδηζημί πανάβμκηεξ πμο ειπθέημκηαζ ιε ηδκ ζκμιοσηή οπενπθαζία είκαζ 

μ TGFB, o FGF2, μ επζδενιζηυξ αολδηζηυξ πανάβμκηαξ (epidermal growth factor, EGF) ηαζ 

o IGF1. Ο PDGF, υπςξ έπεζ πνμακαθενεεί, είκαζ ζζπονυξ ιζημβυκμξ ηαζ πδιεζμηαηηζηυξ 

πανάβμκηαξ, ηαζ έπεζ παναηδνδεεί υηζ ζε γςζηά πνυηοπα δζεβείνεζ ηδκ ζκμιοσηή οπενπθαζία 

[328]. Αηυια, μ PDGF πονμδμηεί ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs ιέζς πμζηίθςκ 

ιμκμπαηζχκ ζδιαημδυηδζδξ [329]. Ο IGF1 ιέζς ημο οπμδμπέα ημο πονμδμηεί ηνία 

ιμκμπάηζα ιεηαβςβήξ ζήιαημξ, ηδξ ηζκάζδξ 3-θςζθαηζδοθμσκμζζηυθδξ (3-

phosphatidylinositol-3 kinase, PI3K), ηδξ AΚΣ ηαζ ηςκ MAPKs [330,331]. Σα ιμκμπάηζα 

αοηά είκαζ οπεφεοκα βζα ηδκ ηοηηανζηή αφλδζδ, δζαθμνμπμίδζδ ηαζ ιεηακάζηεοζδ ηςκ 

VSMCs [332]. Ζ αθθδθεπζηάθορδ υιςξ ημο IGF1 ιε άθθμοξ αολδηζημφξ πανάβμκηεξ 

ηαεζζηά ηα ζοζπεηζγυιεκα ζδιαημδμηζηά ιμκμπάηζα ιε ημκ IGF1 ανηεηά πενίπθμηα. 

Ζ ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs πενζθαιαάκεζ ηα ζδιαημδμηζηά ιμκμπάηζα ηςκ GTP 

πνςηεσκχκ πνυζδεζδξ ηαζ ηδξ ηονμζζκζηήξ ηζκάζδξ [304]. Ζ PI3K ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα 

ηςκ ηζκαζχκ ηςκ θζπζδίςκ, είκαζ ιία δζαιειανακζηή πνςηεΐκδ υπμο πονμδμηεί εκδμηοηηάνζα 

ηα ιμκμπάηζα ιεηαβςβήξ ζήιαημξ [333]. Απμηεθεί, αηυια, ηδ ιυκδ πνςηεΐκδ πμο έπεζ ηδ 
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δοκαηυηδηα κα αθθδθεπζδνά ιε πμζηίθα ιυνζα ηα μπμία επάβμοκ ηδ ζδιαημδυηδζδ, ιε 

απμηέθεζια, ηδ ηαοηυπνμκδ ζοιιεημπή ηδξ ζε πμθθαπθά ιμκμπάηζα [334]. διακηζηή είκαζ 

ηαζ δ πνυζδεζδ ηδξ PI3K ζηζξ Ras ηαζ MAPK [333] αθθά ηαζ ζε δζάθμνεξ ηζκάζεξ 

πνμζηυθθδζδξ [335]. Oζ ηζκάζεξ MAPK ακήημοκ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ ηζκαζχκ 

ζενίκδξ/ενεμκίκδξ ηαζ ειπθέημκηαζ ζημκ ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ, ηδ δζαθμνμπμίδζδ, 

ηδκ ηζκδηζηυηδηα αθθά ηαζ ημκ ηοηηανζηυ εάκαημ [336], εκχ εκενβμπμζμφκηαζ ιέζς ιίαξ 

ζεζνάξ δζαδμπζηχκ θςζθμνοθζχζεςκ ηςκ MAPKKK, MAPKK ηαζ MAPK ηζκαζχκ [337]. 

Ο IGF1, ιε ηδ ζεζνά ημο, θςζθμνοθζχκεζ ηαζ εκενβμπμζεί ηδκ ηζκάζδ AKT, βκςζηή ηαζ ςξ 

πνςηεσκζηή ηζκάζδ B (protein kinase B, PKB) ηαζ δ μπμία παίγεζ νυθμ-ηθεζδί ζηδκ 

εκενβμπμίδζδ ιμκμπαηζχκ επζαίςζδξ, απυπηςζδξ ηαζ πμθθαπθαζζαζιμφ [338,339]. Ζ 

θςζθμνοθζςιέκδ ηζκάζδ AKT ζοιιεηέπεζ ζημ ιμκμπάηζ ηδξ PI3K [339,340], ηαζ ζε 

πνμαπμπηςηζημφξ ιεηαβναθζημφξ πανάβμκηεξ forkhead, μζ μπμίμζ επάβμοκ ηδκ ηοηηανζηή 

επζαίςζδ [341]. Καηά ηδκ ζκμιοσηή οπενπθαζία θαιαάκεζ πχνα απυπηςζδ ηςκ VSMCs, δ 

μπμία, υπςξ έπεζ παναηδνδεεί, νοειίγεηαζ απυ δζάθμνεξ μοζίεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

ηοηηανμηζκχκ ηαζ ημο πανάβμκηα IGF1 [342]. 

Έκα αηυια ζδιακηζηυ ιμκμπάηζ ιεηαβςβήξ ζήιαημξ πμο επάβεζ ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ νοειίγεηαζ απυ ηδ δμιζηή πενζμπή ηδξ ηονμζζκζηήξ θςζθαηάζδξ 1 

ηςκ δμιζηχκ πενζμπχκ SH2, ημοξ πνςηεσκζημφξ ακαζηoθείξ ημο εκενβμφ STAT ηαεχξ ηαζ 

απυ ηα βμκίδζα ηαηαζημθήξ ηδξ ζδιαημδυηδζδξ ιέζς ηοηηανμηζκχκ (suppressors of 

cytokine signaling, SOCS). θεξ αοηέξ μζ πνςηεΐκεξ νοειίγμοκ ανκδηζηά ηα ζδιαημδμηζηά 

ιμκμπάηζα ηςκ ηοηηανμηζκχκ [330]. οβηεηνζιέκα, έπεζ πνμζδζμνζζεεί υηζ, δ SOCS2 παίγεζ 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ ζδιαημδυηδζδ ημο οπμδμπέα ημο IGF1 [343], εκχ νοειίγεηαζ εεηζηά 

απυ ηδκ IL-6 ηαζ άθθεξ ηοηηανμηίκεξ [344]. διακηζηυξ, επίζδξ, είκαζ μ νυθμξ ηδξ SOCS3 

ζηδ θθεβιμκή. Γοζηοπχξ, υιςξ, μ αηνζαήξ νυθμξ ηςκ SOCS, πανά ηδ ιεβάθδ ημοξ 

ζδιαζία, ζηα ιμκμπάηζα ιεηαβςβήξ ζήιαημξ ηςκ ηοηηανμηζκχκ παναιέκεζ αηυια 

άβκςζημξ. 

 

1.16. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΜΔΣΑΛΛΟΠΡΧΣΔΑΧΝ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ 

ΗΝΟΜΤÏΚΖ ΤΠΔΡΠΛΑΗΑ 

 

H ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία δεκ είκαζ έκα απθυ οπμζηδνζηηζηυ ζφζηδια ιμνίςκ 

ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ, αθθά απμηεθεί ιία δοκαιζηή ιμκάδα δ μπμία θαιαάκεζ ιένμξ ζε 

θοζζμθμβζηέξ αθθά ηαζ παεμθμβζηέξ δζενβαζίεξ. Έηζζ ζοιιεηέπεζ ζε ιία ζεζνά επζθεβιέκςκ 
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δζενβαζζχκ ςξ οπυζηνςια ηςκ ιμνίςκ πνμζηυθθδζδξ, ςξ απμεήηδ ηοηηανμηζκχκ ηαζ 

αολδηζηχκ παναβυκηςκ, απμηεθεί πφθδ εζζυδμο ηςκ θζπμπνςηεσκχκ ηαζ ηέθμξ ζοιιεηέπεζ 

ζηδ ιδπακζηή απάκηδζδ ηςκ ζζηχκ ζε ενεείζιαηα υπςξ δ αββεζαηή ακαηαηαζηεοή, δ 

θθεβιμκή, δ επμφθςζδ ηναοιάηςκ, δ αββεζμβέκεζδ η.ά. Ζ απμδυιδζδ ηςκ πνςηεσκχκ, ηαζ 

ηαη’ επέηηαζδ δ ακαηαηαζηεοή ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ, επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ 

δνάζδ μνζζιέκςκ πνςηεαζχκ (εκδμπεπηζδαζχκ) πμο έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα ηαηαθφμοκ 

πεπηζδζημφξ δεζιμφξ ζημ εζςηενζηυ ηςκ πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ. 

ηζξ εκδμπεπηζδάζεξ αοηέξ ακήημοκ ημ ζφζηδια ηςκ πνςηεαζχκ ζενίκδξ, ημ 

ζφζηδια ηςκ πνςηεαζχκ ηοζηεΐκδξ, ημ ζφζηδια ηςκ πνςηεαζχκ ημο αζπαναβζκζημφ μλέμξ 

ηαζ ημ ζφζηδια ηςκ MMPs [345-347], μζ μπμίεξ ζοβηνμημφκ ιία μζημβέκεζα 

εκδμπεπηζδαζχκ ρεοδάνβονμο ηαζ αζαεζηίμο πμο έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα απμδμιμφκ 

πνςηεΐκεξ ηαζ πνςηεμβθοηάκεξ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ ηαζ κα δζαηδνμφκ ηδκ 

μιμζυζηαζδ ημο ζζημφ [348-350]. 

Οζ MMPs απμηεθμφκ ιία ζοκεπχξ αολακυιεκδ μζημβέκεζα εκδμπεπηζδαζχκ 

ρεοδάνβονμο ιε πνςηεμθοηζηή δναζηζηυηδηα έκακηζ ηςκ πενζζζμηένςκ ζοζηαηζηχκ ημο 

ελςηοηηάνζμο οθζημφ. Μέπνζ ζήιενα έπμοκ ηαοημπμζδεεί είημζζ έλζ ιέθδ 

ιεηαθθμπνςηεαζχκ [351], απυ ηα μπμία ηα είημζζ ηνία ζημκ άκενςπμ [348,349,352,353]. 

Οζ MMPs αοηέξ ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηέξ οπμμζημβέκεζεξ ακαθυβςξ ημο οπμζηνχιαημξ 

δνάζδξ ημοξ ηαζ δ ζφκηιδζή ημοξ θένεζ ανίειδζδ απυ ημ έκα ιέπνζ ηαζ ημ είημζζ έλζ, 

ακάθμβα ιε ηδ πνμκμθμβζηή ζεζνά ηοπμπμίδζδξ ημοξ. Κάεε ιέθμξ ηςκ MMPs απμηεθείηαζ 

απυ πέκηε δμιζηέξ πενζμπέξ πμο έπμοκ παναηηδνζζηζηή δμιή ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε 

ζοβηεηνζιέκεξ δνάζεζξ. Οζ πενζμπέξ είκαζ: (α) ημ αιζκμηεθζηυ άηνμ ημο πνμεκγφιμο 

(aminoterminal pro-domain), (α) ημ εκενβυ ηαηαθοηζηυ ηέκηνμ πμο πενζέπεζ ηάπμζμ 

ιέηαθθμ, ζοκήεςξ ρεοδάνβονμ (metal ion binding catalytic domain), (β) ημ ηαναμλοηεθζηυ 

άηνμ ιε δμιή πανυιμζα ηδξ αζιμπδλίκδξ (carboxyl terminal hemopexin-like domain), ηαζ 

(δ) δμιέξ πανυιμζεξ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ (extracellular matrix-like domains) 

(πήια 1.16) [351,354]. 

θεξ μζ MMPs έπμοκ πανυιμζα δμιή, δζαθένμοκ υιςξ ζδιακηζηά ζημκ ηφπμ ημο 

οπμζηνχιαημξ πμο απμδμιμφκ. Με αάζδ, θμζπυκ, ηδκ εζδζηυηδηα ημο οπμζηνχιαημξ ζημ 

μπμίμ δνμοκ μζ MMPs ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζηζξ παναηάης έλζ ηαηδβμνίεξ: (1) 

Κμθθαβεκάζεξ (MMP1, ΜΜΡ8, ΜΜΡ13, ΜΜΡ18). (2) Εεθαηζκάζεξ (MMP2, ΜΜΡ9). (3) 

ηνςιεθοζίκεξ (MMP3, ΜΜΡ10, ΜΜΡ11). (4) Μαηνζθοζίκεξ (MMP7, ΜΜΡ26). (5) 

Κοηηανζημφ ηφπμο ιεηαθθμπνςηεάζεξ (MT-MMPs). (6) Άθθα ιέθδ ιεηαθθμπνςηεαζχκ 

(MMP12, ΜΜΡ19, ΜΜΡ22) (Πίκαηαξ 1.1) [351]. ε θοζζμθμβζηέξ ζοκεήηεξ υθμζ μζ 
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ηοηηανζημί ηφπμζ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ, υπςξ ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα, ηα VSMCs, ηαζ 

μζ ζκμαθάζηεξ εηηνίκμοκ MMPs. ε παεμθμβζηέξ υιςξ ζοκεήηεξ (βζα πανάδεζβια ζηδκ 

αεδνςιάηςζδ ή ζε ακεφνοζια ημζθζαηήξ αμνηήξ) ηδκ παναβςβή ηςκ MMPs ακαθαιαάκμοκ 

επζπθέμκ ηα ιαηνμθάβα ηαζ ηα θειθμηφηηανα [355,356]. 

 

 

ρήκα 1.16. Γμιή ηςκ ιεηαθθμπνςηεαζχκ. Σμ αιζκμηεθζηυ άηνμ πενζέπεζ ηοπζηά ιία 

αθθδθμοπία ζήιαημξ πμο επζηνέπεζ ηδκ έλμδμ ημο εκγφιμο ελςηοηηάνζα. ε υθεξ ηζξ 

ιεηαθθμπνςηεάζεξ (MMPs) ζπδιαηίγεηαζ ανπζηά έκα πνμ-έκγοιμ πμο πενζέπεζ ιία 

δζαηθάδςζδ ηοζηεσκδξ. Ζ ηαηαθοηζηή πενζμπή πενζέπεζ έκα ζυκ Zn
2+

, εκχ εζδζηυηενα ζηζξ 

βεθαηζκάζεξ (MMP2 ηαζ MMP9) είκαζ ιμκαδζηή αθμφ πενζέπεζ 3 αθθδθμοπίεξ ζκμκεηηίκδ. 

Δηηυξ απυ ηζξ ιαηνζθοζίκεξ (MMP7 ηαζ MMP26), μζ MMPs πενζέπμοκ έκακ εφηαιπημ 

ζφκδεζιμ, μ μπμίμξ έπεζ ιία πενζμπή αζιμπδλίκδξ ζοκδεδειέκδ ιε ημ ηαναμλοηεθζηυ άηνμ. 

MMP, ιεηαθθμπνςηεάζεξ, MT-MMP,ηοηηανζημφ ηφπμο ιεηαθθμπνςηεάζδ [354]. 

 

διακηζηή είκαζ ηαζ δ πανμοζία ηςκ εκδμβεκχκ ζζημθμβζηχκ ακαζηoθέςκ ηςκ 

ιεηαθθμπνςηεαζχκ (tissue inhibitors of metalloproteinases, TIMPs), μζ μπμίμζ πανέπμοκ 

έκακ ιδπακζζιυ ζζμννμπίαξ πνμξ απμθοβή οπεναμθζηήξ απμδυιδζδξ ηδξ ECM. Ζ έθθεζρδ 

ζζμννμπίαξ ιεηαλφ ηςκ MMPs ηαζ ηςκ TIMPs μδδβεί ζε αολδιέκδ εκενβμπμίδζδ ηςκ 
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MMPs ηαζ ζοκάβεζ ζηδκ πνυηθδζδ παεμθμβζηχκ αθθαβχκ ζηδ δμιή ημο αββεζαημφ 

ημζπχιαημξ [348,349,352,357,358]. Οζ TIMPs απμηεθμφκηαζ απυ 184 έςξ 194 αιζκμλέα, 

πμο απμηεθμφκηαζ απυ έκα αιζκμηεθζηυ ηαζ έκα ηαναμλοηεθζηυ ηιήια. Κάεε ηιήια πενζέπεζ 

3 δζζμοθθζδζημφξ δεζιμφξ, αθθά ιυκμ ημ αιζκμηεθζηυ ηιήια ιπμνεί κα δνα ςξ ακελάνηδηδ 

ιμκάδα ιε ακαζηαθηζηή δναζηδνζυηδηα έκακηζ ηςκ MMPs. Οζ ακαζημθείξ TIMPs είκαζ 

ηέζζενζξ (TIMP1, TIMP2, TIMP3 ηαζ TIMP4) ηαζ ζπδιαηίγμοκ ιε ηζξ ιεηαθθμπνςηεάζεξ 

ορδθήξ ζοββέκεζαξ 1:1 ζφιπθμηα [359]. 

Οζ MMPs παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ αββεζαηή ακαηαηαζηεοή, ζημ ζπδιαηζζιυ 

ημο κεμζοκηζεέιεκμο έζς πζηχκα, ζηδκ ηοηηανζηή ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs [360,361] 

ηαεχξ ηαζ ζηδκ απμδυιδζδ ηςκ δμιζηχκ πνςηεσκχκ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ, 

ημθθαβυκμ ηαζ εθαζηίκδ, ηαζ ηςκ ιμνίςκ πνμζηυθθδζδξ [348,349,352]. οβηεηνζιέκα, μζ 

MMPs ηνίκμκηαζ απαναίηδηεξ βζα ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ ηοηηάνςκ απυ ημκ έλς ηαζ ιέζμ 

πζηχκα πνμξ ημκ έζς πζηχκα ημο αββείμο ιεηά απυ ηναοιαηζζιυ ημο αββείμο θυβς 

απμδυιδζδξ ηςκ πνςηεσκχκ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ [362]. Απυ υθα ηα ιέθδ ηςκ 

MMPs μζ ΜΜΡ2 ηαζ ΜΜΡ9 (γεθαηζκάζδ Α ηαζ Β, ακηίζημζπα) είκαζ μζ πζμ ζδιακηζημί 

νοειζζηέξ ηδξ αββεζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ θυβς ηδξ αολδιέκδξ εζδζηυηδηαξ πμο 

πανμοζζάγμοκ ςξ πνμξ ηζξ δφμ ααζζηέξ δμιζηέξ πνςηεΐκεξ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ, 

εθαζηίκδ ηαζ ημθθαβυκμ [363]. Ζ αολδιέκδ νμή, μζ ιδπακζηέξ ηάζεζξ, μ αββεζαηυξ 

ηναοιαηζζιυξ, ημ μλεζδςηζηυ ζηνεξ, ηαζ δ θθεβιμκή έπεζ παναηδνδεεί υηζ απμηεθμφκ 

ζζπονμφξ πανάβμκηεξ πμο ζοκάδμοκ ζηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ ΜΜΡ2 ηαζ ΜΜΡ9 [364]. 

Αηυια, δ εεηζηή νφειζζδ (upregulation) ηςκ ΜΜΡ2 ηαζ ΜΜΡ9 ζε ζπέζδ ιε ηδκ ανκδηζηή 

νφειζζδ (down regulation) ηςκ ακαζημθέςκ ημοξ, ΣΗΜΡs, ζοκδέεηαζ αθθδθέκδεηα ιε ημ 

ζπδιαηζζιυ ημο κεμζοκηζεέιεκμο έζς πζηχκα ηαζ ηδκ αββεζαηή ακαηαηαζηεοή ιεηά απυ 

αββεζαηυ ηναοιαηζζιυ [349,365]. Ο Μisra ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (2005) ιεηά ηδκ 

ημπμεέηδζδ ανηδνζμθθεαζημφ ePTFE ιμζπεφιαημξ ζε πμίνμοξ παναηήνδζακ αολδιέκδ 

έηθναζδ ηδξ ΜΜΡ2 ζημκ έλς πζηχκα ηυζμ ηδξ θθέααξ υζμ ηαζ ηδξ ανηδνίαξ ημο γςζημφ 

πνμηφπμο [366].  
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Πίλαθαο 1.1. Μεηαθθμπνςηεάζεξ ηαζ ηα οπμζηνχιαηα δνάζδξ ημοξ. 
MMPs ENZΤΜΑ ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΑ 

ΚΟΛΛΑΓΔΝΑΔ  

MMP1 
Κμθθαβεκάζδ-1 

(ημθθαβεκάζδ δζάηεκμο) 

Κμθθαβυκα (I, II, III,VII, VIII, X), γεθαηίκδ, πνςηεμβθοηάκεξ, MMP2, MMP9 

MMP8 
Κμθθαβεκάζδ-2 

(ημθθαβεκάζδ μοδεηενυθζθςκ) 

Κμθθαβυκα (Η, ΗΗ, ΗΗΗ,V, VΗΗ, VΗΗΗ, Υ), γεθαηίκδ, εθαζηίκδ, θαιζκίκδ, ζκμκεηηζκδ, 

πνςηεμβθοηάκεξ 

MMP13 Κμθθαβεκάζδ-3 Κμθθαβυκα (I, II, III, IV), γεθαηίκδ 

MMP18 
Κμθθαβεκάζδ-4 

(ημθθαβεκάζδ xenopus) 
Κμθθαβυκμ I, γεθαηίκδ 

ΕΔΛΑΣΗΝΑΔ  

MMP2 Εεθαηζκάζδ Α 
Κμθθαβυκα (I, II, III, IV, V, VII, X, XI), εθαζηίκδ, ζκμκεηηίκδ, θαιζκίκδ, 

γεθαηίκδ, πνςηεμβθοηάκεξ, MMP9, MMP13 

MMP9 Εεθαηζκάζδ B 
Εεθαηίκδ, ημθθαβυκα (II,V, V, VII, X, XIV), εθαζηίκδ, ζκμκεηηίκδ, 

πθαζιζκμβυκμ 

ΣΡΧΜΔΛΤΗΝΔ  

MMP3 ηνςιεθφζζκδ -1 
Κμθθαβυκα (II, III, IV, V, IX, X, XI), εθαζηίκδ, γεθαηίκδ, ζκμκεηηίκδ, θαιζκίκδ, 

πνςηεμβθοηάκεξ, MMP1, MMP7, MMP 8, MMP9, MMP13 

MMP10 ηνςιεθφζζκδ -2 
Κμθθαβυκα (III, IV, V), εθαζηίκδ, ζκμκεηηίκδ, γεθαηίκδ, θαιζκίκδ, ηαζείκδ, 

MMP1, MMP8 

MMP11 ηνςιεθφζζκδ -3 
Κμθθαβυκα (IV, X), εθαζηίκδ, ζκμκεηηίκδ, ηαζείκδ, γεθαηίκδ, θαιζκίκδ, 

πνςηεμβθοηάκεξ 

MΑΣΡΗΛΤΗΝΔ  

MMP7 Mαηνζθοζίκδ-1 
Κμθθαβυκα (IV, X), γεθαηίκδ, ζκμκεηηίκδ, θαιζκίκδ, πνςηεμβθοηάκεξ, MMP1, 

MMP2, MMP9 

MMP26 Mαηνζθοζίκδ-2 Κμθθαβυκμ IV, ζκμκεηηίκδ, γεθαηίκδ, proMMP9, ζκμδμβυκμ 

ΚΤΣΣΑΡΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ  

MMP14 MT1-MMP 
Κμθθαβυκα (I, II, III), γεθαηίκδ, ηαζείκδ, εθαζηίκδ, ζκμκεηηίκδ, θαιζκίκδ, 

MMP2, MMP13 

MMP15 MT2-MMP Κμθθαβυκμ I, γεθαηίκδ, ζκμκεηηίκδ, θαιζκίκδ, MMP2 

MMP16 MT3-MMP Κμθθαβυκμ I, γεθαηίκδ, ηαζείκδ, ζκμκεηηίκδ, MMP2 

MMP17 MT4-MMP Εεθαηίκδ, θζιπνίκδ, proMMP2 

MMP24 MT5-MMP Πνςηεμβθοηάκεξ, proMMP2,θζιπνίκδ, γεθαηίκδ, ζκμκεηηίκδ, θαιζκίκδ 

MMP25 MT6-MMP Κμθθαβυκμ ΗV, γεθαηίκδ, ζκμκεηηίκδ, θαιζκίκδ, θζιπνίκδ, proΜΜΡ8, proΜΜΡ9 

ΑΛΛΔ MMPs  

MMP12 Mεεηαθθμπνςηεάζδ 

ιαηνμθάβςκ 

Κμθθαβυκμ IV, γεθαηίκδ, εθαζηίκδ, ζκμκεηηίκδ, ηαζείκδ, ζκμδμβυκμ, 

πθαζιζκμβυκμ, MMP2 

MMP19, 

MMP20 

 Κμθθαβυκμ (IV, V), αββνζηάκδ, μθζβμιενή πνςηεΐκδ εειέθζαξ μοζίαξ πυκδνμο 

MMP: ιεηαθθμπνςηεάζδ, MT-MMP: ηοηηανζημφ ηφπμο ιεηαθθμπνςηεάζδ 
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Ο Rotmans ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (2004) φζηενα απυ ιεθέηεξ πμο πναβιαημπμίδζακ 

ζε πμίνμοξ ζημοξ μπμίμοξ είπακ δδιζμονβήζεζ εζζάβεζ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία ιεηαλφ 

ηανςηίδαξ ηαζ ζθαβίηζδαξ μδδβήεδηακ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ ακαζημθή ηςκ MMPs επάβεζ 

ιείςζδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ [367]. Αηυια έπεζ ζδιεζςεεί υηζ αολδιέκδ νμή ηαζ 

ιδπακζηυξ ηναοιαηζζιυξ ημο αββείμο ζηδκ πενζμπή ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ 

δζεβείνεζ ζδιακηζηά ηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ ιεηαθθμπνςηεαζχκ ΜΜΡ2 ηαζ ΜΜΡ9 

[216,368]. διακηζηυξ είκαζ ηαζ μ νυθμξ ηςκ ακαζημθέςκ ΣΗΜΡs ηαζ ηονίςξ ηςκ ΣΗΜΡ1 

ηαζ ΣΗΜΡ2 μζ μπμίμζ έπεζ παναηδνδεεί υηζ ακαζηέθθμοκ ζδιακηζηά ηδκ ηοηηανζηή αφλδζδ 

αθθά ηαζ ηδκ αββεζμβέκεζδ ζημ αββεζαηυ ημίπςια [362,365,369]. Ο George ηαζ μζ 

ζοκενβάηεξ ημο παναηήνδζακ ζε ακενχπζκδ ζαθδκή θθέαα υηζ δ οπενέηθναζδ ημο ΣΗΜΡ2 

επάβεζ ιείςζδ ημο πάπμοξ ημο κεμζοκηζεέιεκμο έζς πζηχκα [370]. Δκημφημζξ, μ Ζu ηαζ μζ 

ζοκενβάηεξ ημο (2001) ηαηά ηδ ιεθέηδ ημοξ ζε θθεαζηά ιμζπεφιαηα ζε πμκηζηυ 

μδδβήεδηακ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ οπενέηθναζδ ημοξ ΣΗΜΡ2 δνα ακαζηαθηζηά ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ [371]. 

 

1.17. ΜΟΝΟΠΑΣΗΑ ΣΧΝ VSMCs  

 

1.17.1. Μνλνπάηηα πνιιαπιαζηαζκνύ ηωλ VSMCs 

 

Σα ιμκμπάηζα πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ VSMCs ιπμνμφκ κα δζαζνεεμφκ πνμκζηά ζηζξ 

θάζεζξ ημο ηοηηανζημφ ηφηθμο. Σα VSMCs δζεβείνμκηαζ απυ αολδηζημφξ πανάβμκηεξ βζα κα 

ιεηααμφκ απυ ηδ θάζδ G0 ζηδ θάζδ G1. Καηυπζκ, ηα VSMCs εα ζοκεπίζμοκ ζηδ θάζδ S, 

θάζδ ζφκεεζδξ ημο βεκεηζημφ ημοξ οθζημφ, DNA. Ζ μθμηθήνςζδ ηδξ ζφκεεζδξ ημο DNA 

μδδβεί ζηδκ ηεθεοηαία θάζδ ηδξ ιεζυθαζδξ, θάζδ G2, υπμο εηεί ηα VSMCs, πςνίξ ηδκ 

πανμοζία πθέμκ ηςκ αολδηζηχκ παναβυκηςκ, πνμεημζιάγμκηαζ βζα ηδ δζαίνεζή ημοξ ηαζ βζα 

ηδκ είζμδυ ημοξ ζηδ θάζδ ηδξ ιίηςζδξ (Μ) (πήια 1.17.Α) [56,372]. 

Ζ αφλδζδ ηςκ ηοηηάνςκ μνζμεεηείηαζ απυ ηδκ πνυζδεζδ ηςκ ζδιαημδμηζηχκ 

παναβυκηςκ, ιε ηφνζμοξ ημοξ αολδηζημφξ πανάβμκηεξ (αθέπε πανάβναθμ 1.18), μζ μπμίμζ 

παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ηυζμ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ υζμ ηαζ ζηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ 

VSMCs. Οζ πζμ ζζπονμί αολδηζημί πανάβμκηεξ ηςκ VSMCs είκαζ πεπηίδζα πμο πνμζδέκμκηαζ 

ζε οπμδμπείξ ηαζ δζαεέημοκ εκδμβεκή εκενβυηδηα ηονμζζκζηήξ ηζκάζδξ [373,374]. Οζ 

οπμδμπείξ ιε εκενβυηαηα ηονμζζκζηήξ ηζκάζδξ ζοκδέμκηαζ έιιεζα ιέζς πμζηίθςκ 



87 

 

ιμκμπαηζχκ ζδιαημδυηδζδξ (πήια 1.17.Β), ιε ηφνζα ιμκμπάηζα αοηά ηςκ Ras, Raf, ηαζ 

MAP ηζκαζχκ [375,376], ηαεχξ ηαζ ηα ιμκμπάηζα ηδξ PI3K-PKB [377-379], ηδξ 

δζαηοθμβθοηενυθδξ (diacylglycerol, DAG), ηαζ ηδξ πνςηεσκζηήξ ηζκάζδξ C (protein kinase 

C, PKC), [380-383]. 

 

 

ρήκα 1.17. Βήιαηα ιεηακάζηεοζδξ ηαζ πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ VSMCs: (Α) 

Πμθθαπθαζζαζιυξ. Σα VSMCs πονμδμημφκηαζ πανμοζία αολδηζηχκ παναβυκηςκ βζα κα 

ιεηααμφκ απυ ηδ θάζδ G0 ζηδ θάζδ G1, ζηδ θάζδ S, ζηδκ ηεθεοηαία θάζδ ηδξ ιεζυθαζδξ, 

θάζδ G2, υπμο ηα VSMCs πνμεημζιάγμκηαζ βζα ηδ δζαίνεζή ημοξ ηαζ ηδκ είζμδυ ημοξ ζηδ 

θάζδ ηδξ ιίηςζδξ Μ. (Β) Μεηακάζηεοζδ. Έκα απθυ ιμκηέθμ πμθθαπθχκ αδιάηςκ βζα ηδκ 

εκενβμπμίδζδ ηδξ ιεηακάζηεοζδξ ηςκ VSMCs [56]. 

 

H AKT, βκςζηή ηαζ ςξ PKB, είκαζ ιία ηζκάζδ ζενίκδξ/ενεμκίκδξ, υπμο δ 

εκενβμπμίδζή ηδξ ελανηάηαζ απυ ηδ θςζθμνοθζςιέκδ ΡΗ3Κ ηζκάζδ. πμο δ ΡΗ3Κ, ιέζς 

ιίαξ ζεζνάξ δζαδμπζηχκ θςζθμνοθζχζεςκ, εκενβμπμζεί ηδκ ελανηχιεκδ απυ ηδ 

θςζθμσκμζζηυθδ πνςηεσκζηή ηζκάζδ (phosphoinositol-dependent kinase 1, PDK1). Καηυπζκ, 

δ PDK1 θςζθμνοθζχκεζ ηαζ εκενβμπμζεί ηδκ ηζκάζδ AKT [384]. Ζ ΑΚΣ δνα ζε πμζηίθα 

οπμζηνχιαηα, έκα εη ηςκ μπμίςκ είκαζ δ ηζκάζδ ηδξ ζοκεεηάζδξ ημο βθοημβυκμο (glycogen 

synthase kinase 3, GSK 3). H θςζθμνοθίςζδ μδδβεί ζε αδνακμπμίδζδ ηδξ GSK 3 ηαζ 

ζοκεπχξ ζε ζηαεενμπμίδζδ ηαζ εκενβμπμίδζδ ηςκ δζαθυνςκ ζηυπςκ ηδξ GSK 3, υπςξ είκαζ 



88 

 

δ ηοηθίκδ D (cyclin D), ημ βμκίδζμ c-Myc ηαζ δ ζοκεεηάζδ ημο βθοημβυκμο [385]. 

διακηζηυξ είκαζ ηαζ μ νυθμξ ηδξ AΚΣ ζηδκ ηοηηανζηή επζαίςζδ πμο θαιαάκεζ πχνα ιέζς 

δζαδμπζηχκ θςζθςνοθζχζεςκ ηςκ πνμαπμπηςηζηχκ πνςηεσκχκ BAD ηαζ ηδξ ηαζπάζδξ 

[304,386]. Αηυια, δ AΚΣ επάβεζ ηδκ πνςηεσκμζφκεεζδ ιέζς θςζθμνοθίςζδξ ηαζ 

εκενβμπμίδζδξ ηδξ mTOR (mammalian target of rapamycin,) ηαζ ηδξ GSK 3- ελανηχιεκδξ 

απυ ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο εοηανοςηζημφ πανάβμκηα 2Β [385,387]. οιπεναζιαηζηά, εα 

ιπμνμφζε κα ακαθενεεί υηζ ημ ιμκμπάηζ AΚΣ/PKB θεζημονβεί ηαηαννμσηά (downstream) 

ζημοξ πνχζιμοξ ζδιαημδμηζημφξ ιδπακζζιμφξ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηαζ ζοιιεηέπεζ 

εκενβά ζηδ δνάζδ ηςκ αολδηζηχκ παναβυκηςκ αθθά ηαζ ηςκ ιζημβυκςκ ηςκ VSMCs ζημ 

ιέζμ πζηχκα ημο αββείμο. 

Άθθα ιμκμπάηζα πενζθαιαάκμοκ ημκ NF-ηΒ [388-391] ηαεχξ ηαζ δζαθοηέξ 

ηονμζζκζηέξ ηζκάζεξ [392]. Σα πνυδνμια βμκίδζα, πμο πενζθαιαάκμοκ ημοξ πονδκζημφξ 

ιεηαβναθζημφξ πανάβμκηεξ, ανίζημκηαζ ιεηαλφ ηςκ άιεζςκ ηαηαννμσηχκ (downstream) 

ζηυπςκ ηςκ ανπζηχκ ιμκμπαηζχκ ιεηαβςβήξ ζήιαημξ (πήια 1.17.Α). Σα βμκίδζα αοηά, 

ηαηυπζκ, πονμδμημφκ ηδκ πνςηεσκμζφκεεζδ, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ εα επάβεζ ηα VSMCs 

ζημ επυιεκμ ζηάδζμ ημο ηοηηανζημφ ηφηθμο. Ζ μζημβέκεζα ηςκ ελανηχιεκςκ απυ ηζξ 

ηοηθίκεξ πνςηεσκζηχκ ηζκαζχκ (cyclin-dependent protein kinases, CDKs), ηαζ ζδζαίηενα μζ 

CDK4 ηαζ CDK6, ηαζ μζ εκενβέξ οπμιμκάδεξ ημοξ, μζ ηοηθίκεξ [372,393,394] ζοιιεηέπμοκ 

ζδιακηζηά ζε ηαηαννάηηδ δζαδμπζηχκ θςζθμνοθζχζεςκ ηαζ επάβμοκ ηδκ αδνακμπμίδζδ 

ηδξ πνςηεΐκδξ ημο νεηζκμαθαζηχιαημξ (retinoblastoma, Rb) [395], δ μπμία απεθεοεενχκεζ 

ημ ιεηαβναθζηυ πανάβμκηα E2F, πμο εοεφκεηαζ βζα ηδκ πανμοζία ηδξ DNA πμθοιενάζδξ 

ηαζ ηδ ιεηάααζδ ηςκ VSMCs ζηδκ θάζδ S (θάζδ ζφκεεζδξ ημο DNA). Ονζζιέκεξ 

ηοηθίκεξ, έπεζ παναηδνδεεί, υηζ επάβμκηαζ άιεζα απυ εκενβμπμίδζδ πνχζιςκ 

ιεηαβναθζηχκ ιμκμπαηζχκ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ ηοηθίκδ D1 επάβεηαζ απυ ηδκ 

εκενβμπμίδζδ ηδξ MAP ηζκάζδξ [396]. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ εκενβμπμίδζδ ηοηθζκχκ 

δε θαιαάκεζ πχνα πανμοζία ηοηηάνςκ ελανηχιεκςκ απυ αβηονμαυθδζδ πανά ιυκμ ζε 

πενίπηςζδ φπανλδξ ζοβηεηνζιέκμο ηιήιαημξ ζκηεβηνζκχκ μζ μπμίεξ πνμζδέκμκηαζ ζε 

μιμεζδή ελςηοηηάνζεξ εκχζεζξ ηδξ εειέθζαξ μοζίαξ, υπςξ είκαζ δ ζκμκεηηίκδ. Ωξ εη ημφημο, 

δ πνμακαθενεείζα εκενβμπμίδζδ ηςκ ηοηθζκχκ δζεοημθφκεζ ηδκ πενάηςζδ πμζηίθςκ 

ζδιαημδμηζηχκ ιμκμπαηζχκ αολδηζηχκ παναβυκηςκ ηαζ εκχζεςκ ηδξ ελςηοηηάνζαξ 

εειέθζαξ μοζίαξ. Αηυια, ιεβάθδξ ζδιαζίαξ είκαζ δ «πνμξ ηα ηάης» νφειζζδ (down 

regulation) ηςκ CDKs ακαζημθέςκ, δ μπμία πονμδμηείηαζ απυ αολδηζημφξ πανάβμκηεξ ιυκμ 

πανμοζίαξ ελεζδζηεοιέκςκ εκχζεςκ ζηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ ηαζ οπμδμπέςκ 

ζκηεβηνίκδξ [397-399]. 
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Οζ ακαζηαθηζηέξ δνάζεζξ, μζ μπμίεξ εοεφκμκηαζ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ VSMCs ζε 

ηαηάζηαζδ δνειίαξ πνμένπμκηαζ απυ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ ηοηηάνςκ ηαζ εειέθζαξ 

μοζίαξ ηαζ ημοξ δζαθοημφξ δζαιεζμθααδηέξ. Οζ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ εκχζεςκ ηδξ 

ααζζηήξ ιειανάκδξ ηαζ ηςκ ηοηηανζηχκ επζθακεζχκ ηςκ ζκεβηνζκχκ επάβμοκ ακαζημθή ηδξ 

«θαζκμηοπζηήξ» πθαζηζηυηδηαξ ηςκ VSMCs [43,179,184] ηαζ ζοκεπχξ επζανάδοκζδ ή 

αηυια ηαζ ακαζημθή ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ημοξ. Έπεζ παναηδνδεεί υηζ μζ πνςηεμβθοηάκεξ 

εεσηήξ δπανάκδξ ακαζηέθθμοκ άιεζα ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ιέζς ηδξ 

εκενβμπμίδζδξ ιεηαβναθζηχκ παναβυκηςκ πμο πανάβμκηαζ απυ ηα ελανηχιεκα ιμκμπάηζα 

απυ ηδκ PKC [210,400]. Αηυια, ακαζημθή ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ιπμνμφκ κα 

πνμηαθέζμοκ ηαζ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ αολάκμοκ είηε ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο ηοηθζημφ AMP, 

c AMP, υπςξ βζα πανάδεζβια μζ πνμζηαβθακδίκεξ E1 ηαζ I2 είηε ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο 

ηοηθζημφ GMP, cGMP, υπςξ είκαζ ημ ιμκμλείδζμ ημο αγχημο (nitric oxide, NO) [401,402]. 

Ακ ηαζ μζ πνμακαθενεέκηεξ πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα ακαζηείθμοκ ζδιακηζηά ηδκ 

εκενβμπμίδζδ ηςκ MAP ηζκαζχκ [403], πανάβμκηεξ πμο δνμοκ ιεηά ημ πέναξ ηδξ 

ηοηηανζηήξ θάζδξ G1 πζεακμθμβείηε υηζ πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενδ ζδιαζία [404,405]. Δπί 

παναδείβιαηζ, αφλδζδ ηδξ cAMP επάβεζ ιείςζδ ηδξ έηθναζδξ ηοηθίκδξ D1 [406] εκχ 

ιείςζδ ηδξ cAMP ηαζ ηδξ cGMP επάβεζ ιείςζδ ηδξ έηθναζδξ ημο μβημβμκζδίμο c-myc 

[407]. Αηυια, μ TGFB, μ μπμίμξ δνα ιέζς ηςκ οπμδμπέςκ ΗΗ ημο (TGFBR2), ακαζηέθθεζ 

ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs [408]. 

 

1.17.2. Μνλνπάηηα κεηαλάζηεπζεο ηωλ VSMCs 

 

Γζα ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs έπεζ πνμηαεεί έκα ιμκηέθμ πμθθαπθχκ αδιάηςκ, 

ζημ μπμίμ πνμημφ δνάζμοκ μζ πδιεζμεθηηζημί πανάβμκηεξ απαζηείηαζ «θαζκμηοπζηή» 

δζαιυνθςζδ, ακαηαηαζηεοή ηδξ εειέθζαξ μοζίαξ ηαζ πζεακέξ εκδμηοηηανζηέξ ζοκδέζεζξ 

[409]. ημ ιμκηέθμ ηςκ πμθθαπθχκ αδιάηςκ, θαιαάκεζ πχνα πονμδυηδζδ ηςκ VSMCs απυ 

πδιεζμεθηηζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ ιέζς ιίαξ ζεζνάξ ιμκμπαηζχκ ιεηαβςβήξ ζήιαημξ 

πναβιαημπμζείηαζ εκενβμπμίδζδ ηδξ CAM-ηζκάζδξ ΗΗ, ακαδζμνβάκςζδ ημο 

ηοηηανμζηεθεημφ ηςκ VSMCs, ηαζ πνυζδεζδ ηςκ ζκηεβηνζκχκ ζηδ ηοηηανζηή επζθάκεζα 

ηςκ VSMCs (πήια 1.17.Β). 

Να ακαθενεεί υηζ οπάνπεζ επζηάθορδ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ αβςκζζηχκ, πμο ιπμνεί 

κα είκαζ πδιεζμεθηηζημί αθθά ηαζ ιζημβυκα, βζα ηα VSMCs. Ωξ εη ημφημο, αηυια δεκ έπεζ 

απμζαθδκζζηεί ακ ειπθέημκηαζ ηα ίδζα ή δζαθμνεηζηά ιεηαβςβζηά ιμκμπάηζα ζηδ 
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ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs. Με αεααζυηδηα, υιςξ ιπμνμφιε κα πμφιε, υηζ δ 

εκενβμπμζδιέκδ απυ ημ Ca
2+

 ηαθιμδμοθζκζηή ηζκάζδ παίγεζ πζμ ηαεμνζζημθμβζηυ νυθμ ζηδ 

ιεηακάζηεοζδ πανά ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs [410,411]. Ωζηυζμ, δ 

ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs απαζηεί ακαδζμνβάκςζδ ημο ηοηηανμζηεθεημφ, πμο δζεβείνεηαζ 

απυ ημ ιμκμπάηζ ηςκ ΜΑΡ ηζκαζχκ [375,376,412] ηαζ απυ ηδκ μζημβέκεζα ηςκ ιζηνχκ CTP 

πνςηεσκχκ [413-416]. Αηυια, απαζηείηαζ ηαζ δ επζθεηηζηή πνυζδεζδ ηςκ VSMCs ζηδκ 

ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία ιέζς ιμνίςκ πνμζηυθθδζδξ [417,418]. 

 

1.18. ΔIΓΗΚΟΗ ΚΑΗ ΜΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ 

 

1.18.1. Πξνζθόιιεζε κνξίωλ, θπηηαξνθίλεο θαη καθξνθάγα 

 

Ζ ζοκενβζζηζηή δνάζδ ηςκ ιαηνμθάβςκ, ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ηαζ ηςκ 

εηηνζκυιεκςκ, απυ ηα ηφηηανα αοηά, πνμσυκηςκ ιε ηφνζα ηζξ ηοηηανμηίκεξ ηαζ ηα ιυνζα 

πνμζηυθθδζδξ, παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ έκανλδ αθθά ηαζ δζάδμζδ ηδξ θθεβιμκχδμοξ 

ακηίδναζδξ, δ μπμία επάβεζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ηοηηάνςκ ζημκ έζς πζηχκα ημο 

αββείμο. οβηεηνζιέκα, ηα ιυνζα πνμζηυθθδζδξ ιε ηφνζα ηα ICAM1 ηαζ VCAM1, ηα μπμία 

εηθνάγμκηαζ απυ ηα εκενβμπμζδιέκα εκδμεδθζαηά ηφηηανα, αθθδθεπζδνμφκ ιε ηα 

θεοημηφηηανα, πμο είκαζ ζοζζςνεοιέκα ζηδκ πενζμπή ημο ηναφιαημξ ηαηά ηδ ημπμεέηδζδ 

ημο ιμζπεφιαημξ [419]. Έπεζ παναηδνδεεί υηζ δ ακαζημθή ηςκ ιμνίςκ πνμζηυθθδζδξ ζηα 

θεοημηφηηανα μδδβεί ζε πανειπυδζζδ ηδξ έκανλδξ ηδξ επμφθςζδξ ημο ηναφιαημξ αθθά ηαζ 

ηδξ θθεβιμκχδμοξ ακηίδναζδξ [420,421]. 

Ζ έηθναζδ ηδξ πδιεζμεθηηζηήξ πνςηεΐκδξ-1 ηςκ ιμκμηοηηάνςκ ηαεμδδβεί 

ζδιακηζηά ηδ ζηναημθυβδζή ημοξ. Καηυπζκ, ηα ηοηθμθμνμφκηα ιμκμηφηηανα 

δζαθμνμπμζμφκηαζ, ιέζα ζημκ ζζηυ, ζε ιαηνμθάβα πανμοζία ημο πανάβμκηα M-CSF 

(πανάβμκηαξ πμο δζέβενζδξ απμζηζχκ ιαηνμθάβςκ, macrophage colony stimulating factor) 

[422]. Δκημφημζξ, έπεζ ζδιεζςεεί υηζ δ ζοζζχνεοζδ ηςκ ιαηνμθάβςκ απμηεθεί ηονίανπμ 

παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ημο πνχζιμο ζπδιαηζζιμφ αεδνχιαημξ [423]. Σα ιαηνμθάβα 

πενζθαιαάκμοκ ημοξ οπμδμπείξ πενζζοθθεηηχκ (scavenger receptors, Sr), μζ μπμίμζ 

ιεζμθααμφκ ζηδ θήρδ ηδξ μλεζδςηζηήξ θζπμπνςηεΐκδξ παιδθήξ ποηκυηδηαξ (low-density 

lipoprotein, LDL) [424]. Ζ πνυζδεζδ ηςκ Sr οπμδμπέςκ μδδβεί ζηδκ εκενβμπμίδζδ ηαζ 

έηηνζζδ ηοηηανμηζκχκ απυ ηα ιαηνμθάβα [425]. Ο πνχημξ οπμδμπέαξ απυ ηδκ μζημβέκεζα 
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ηςκ Sr πμο έπεζ ηθςκμπμζδεεί είκαζ Sr-Α ηαζ απυ ηυηε έπμοκ οπάνλεζ πμθοάνζειμζ άθθμζ 

οπμδμπείξ πμο έπμοκ πνμζδζμνζζηεί ιε δμιή ακάθμβδ ή υπζ ημο Sr-Α οπμδμπέα [426]. Έπεζ 

παναηδνδεεί υηζ μ Sr-Α οπμδμπέαξ δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ πανμοζίαζδ 

ακηζβυκςκ ζηα Σ-ηφηηανα ηαζ εεςνείηαζ υηζ πονμδμηεί ηδκ επίηηδηδ ακμζία [427]. 

 

1.18.2. Παξνπζία αληηγόλνπ θαη παξαγωγή αληηζώκαηνο 

 

Σα ακηζβμκμπανμοζζαζηζηά ηφηηανα (antigen-presenting cells, ΑPC), υπςξ είκαζ ηα 

ιαηνμθάβα δφκαηαζ κα πονμδμημφκ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ Σ-ηοηηάνςκ ιέζς ηδξ πανμοζίαξ 

ιίαξ ζεζνάξ πεπηζδίςκ παναβυιεκςκ απυ ηα ακηζβυκα [428]. Tα εκδμηοηηανζηά παναβυιεκα 

πεπηίδζα πνμένπμκηαζ απυ ηα CD8
+
 Σ-ηφηηανα ιέζς ηςκ MHC ιμνίςκ ηάλδξ Η (ιείγμκ 

ζφιπθεβια ζζημζοιααηυηδηαξ, major histocompatibility complex, MHC), εκχ ηα 

ελςηοηηανζηά πεπηίδζα πνμέθεοζδξ πνμένπμκηαζ απυ CD4
+
 Σ-ηφηηανα ιέζς ηςκ MHC 

ιμνίςκ ηάλδξ ΗΗ. Σα Σ-ηφηηανα έπμοκ πνμζδζμνζζηεί ζε ηναφια ακενχπζκμο ζζημφ ιε 

αεδνμζηθήνςζδ, υπμο ηα CD8
+
 Σ-ηφηηανα οπενζζπφμοκ, εκχ ηα CD4

+
 Σ-ηφηηανα 

ζοιιεηέπμοκ ζηδκ άπς πενζμπή ημο ηναφιαημξ [429]. Ζ ζδζαζηενυηδηα ηςκ οπμδμπέςκ ηςκ 

T-ηοηηάνςκ (T-cell receptor, TCR) απμηεθεί ζδιακηζηυ παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ζημκ 

ακμζμθμβζηυ ιδπακζζιυ. Ζ ιεηααθδηή πενζμπή ηςκ TCR ακαβκςνίγεζ ιε ιεβάθδ εζδζηυηδηα 

ηα ηιήιαηα ηςκ πεπηζδίςκ πμο πνμζδέκμοκ ζημ MHC ιυνζμ ηςκ APC. Μεηά απυ ηδκ 

εκενβμπμίδζδ πανμοζίαζδ ηςκ ακηζβυκςκ, ιενζηά απυ ηα Σ-ηφηηανα ακαπηφζζμοκ ικήιδ 

ηαζ ηα μπμία παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ έηθναζδ ηςκ CD44 ηαζ ηςκ CD45RO [430]. 

Σα CD4
+ 

αμδεδηζηά Σ-ηφηηανα (helper T-cells, Th) αζημφκ ηδκ ακμζμθμβζηή ημοξ 

ακηίδναζδ ιέζς παναβςβήξ ηςκ ηοηηανμηζκχκ, ιέζς ηςκ δζαηοηηανζηχκ ζοκδέζςκ, αθθά 

ηαζ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ CD40-CD40 οπμδμπέα [431]. Σα CD8
+
 ηοηηανμημλζηά (Tc) T-

ηφηηανα δνμοκ ιέζς ηδξ ηοηηανμημλζηυηδηαξ ηςκ Fas ηαζ πανάβμοκ ζδιακηζηυ ανζειυ 

ηοηηανμηζκχκ [432]. Σα Th ηαζ ηα Tc εηηνίκμοκ ηδκ πνμθθεβιμκχδδ ηοηηανμηίκδ ΗFN-β, 

ιε απμηέθεζια ηδκ αολακυιεκδ έηθναζδ ηςκ MHC ιμνίςκ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηδκ 

αολακυιεκδ έηθναζδ ακηζβυκμο [433]. Έπεζ παναηδνδεεί υηζ ηα ηναφιαηα ιεηά ηδ 

ημπμεέηδζδ ηςκ ιμζπεοιάηςκ αθθά ηαζ ηα ανηδνζμζηθδνςηζηά ηναφιαηα έπμοκ άθεμκα 

VSMCs ηαζ ιαηνμθάβα πμο εηθνάγμοκ MHC ιυνζα ηάλδξ II [434]. Αηυια, δ ΗFN-β 

ακαζηέθθεζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ηαζ επάβεζ ηδκ έηθναζδ ηςκ CD40 

ηοηηάνςκ, ηα μπμία πονμδμημφκ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηοηηάνςκ ηαηά ηδ θθεβιμκή 

[435]. Ακηζεέηςξ, ηαηά ηδκ ακαζημθή ηδξ ΗFN-β θαιαάκεζ πχνα ιείςζδ ηδξ έηηαζδξ ημο 
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ηναφιαημξ [436]. Σέθμξ, ηα Th2 CD4
+
 ηαζ ηα Tc2 CD8

+
 Σ-ηφηηανα εηηνίκμοκ ηαζ IL-4 ακ 

ηαζ δ έηθναζή ηδξ είκαζ πμθφ θζβυηενδ απυ αοηή ηδξ ΗFN-β [437]. 

Ο νυθμξ ηςκ Β-ηοηηάνςκ παναιέκεζ ιέπνζ ζήιενα ααέααζμξ. διακηζηυ υιςξ είκαζ 

υηζ ηα Β-ηφηηανα έπμοκ απμδεζπεεί υηζ είκαζ πανυκηα ζηα ηναφιαηα δζαθυνςκ γςζηχκ 

πνμηφπςκ [438] εκχ ζε ακενχπζκμ αεήνςια αηυια δεκ έπμοκ πνμζδζμνζζεεί. Δκημφημζξ, ακ 

ηαζ ηα Β-ηφηηανα δεκ εα ιπμνμφζακ κα πανμοζζαζημφκ ζε ηέημζα ηναφιαηα, έπμοκ 

πνμζδζμνζζηεί ορδθμί ηίηθμζ ακηζζςιάηςκ πμο ηαηεοεφκμκηαζ εκάκηζα ζηα ακηζβυκα πμο 

είκαζ ζοκδεδειέκα ζημ αεήνςια ηυζμ ζε γςζηά πνυηοπα υζμ ηαζ ζε ακενχπζκμ ζζηυ [439]. 

Αοηυ ιαξ μδδβεί ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα Β–ηφηηανα ιπμνμφκ κα δνάζμοκ είηε ιε ηδκ 

παναβςβή ακηζζςιάηςκ απυ ηα ηφηηανα ημο πθάζιαημξ πμο ηαηεοεφκεηαζ εκάκηζα ζηα 

ακηζβυκα πμο είκαζ ζοκδεδειέκα ζημ αεήνςια είηε ιε ηδκ πανμοζία δζαθυνςκ APC [440]. 

 

1.19. ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΗΝΟΜΤÏΚΖ ΤΠΔΡΠΛΑΗΑ 

 

Καηά ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ιεηά ηδ ημπμεέηδζδ ημο 

ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ ζημ θθεαζηυ υζμ ηαζ ζημ ανηδνζαηυ ζηέθμξ μζ ιδπακζζιμί 

πμο θαιαάκμοκ πχνα είκαζ ανηεηά ημζκμί, υπςξ ηαηαννάηηδξ πήλδξ, θθεβιμκή, 

πμθθαπθαζζαζιυξ ηαζ ιεηακάζηεοζδ ηοηηάνςκ, ηαζ αββεζαηή ακαηαηαζηεοή. ημ ηάεε 

αββείμ υιςξ ακαπηφζζεηαζ δζαθμνεηζηή παεμθοζζμθμβία. 

 

1.19.1. Παζνθπζηνινγία ηεο ηλνκπϊθήο ππεξπιαζίαο ζην θιεβηθό ζθέινο ηεο 

αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλωλίαο 

 

Καηά ηδ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ ζηδκ οπυ ανηδνζαηή 

ηοηθμθμνία θθέαα επάβεηαζ ανπζηά ηναοιαηζζιυξ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ηαζ ηςκ 

VSMCs ηαζ δζήεδζδ ηςκ δζαθυνςκ θθεβιμκςδχκ ηοηηάνςκ πμο θαιαάκμοκ πχνα ηαηά ηδ 

θθεβιμκχδδ ακηίδναζδ, δ μπμία μδδβεί ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ πνυβμκςκ 

ηοηηάνςκ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ βζα ημκ ηναοιαηζζιυ ηςκ ζδιακηζηυξ είκαζ ηαζ μ νυθμξ 

ηςκ θθεβιμκςδχκ ηοηηάνςκ, ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ηαζ ηςκ VSMCs, εκχ εοεφκεηαζ 

ζε ιεβάθμ ααειυ ηαζ δ θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδ πένα απυ ημ αββεζαηυ ηναφια ηαηά ηδκ 

ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ. Αηυια, μ ηναοιαηζζιυξ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ επάβεζ 

ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ηαεχξ ηαζ ημ ζπδιαηζζιυ ενυιαμο ζημκ 
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αοθυ ημο αββείμο. Με απμηέθεζια ηδκ ενμιαυθοζδ ηδξ επζθάκεζαξ ημο θθεαζημφ 

εκδμεδθίμο δ μπμία ζοιιεηέπεζ ηαζ αοηή πένα απυ ημκ ηναοιαηζζιυ ηςκ εκδμεδθζαηχκ 

ηοηηάνςκ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ αθθά ηαζ εοεφκεηαζ βζα ηδκ 

ακάπηολδ ενυιαμο ζημ ιυζπεοια. Δπίζδξ, μ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ εκδμεδθζαηχκ 

ηοηηάνςκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ενμιαυθοζδ ηδξ επζθάκεζαξ ημο εκδμεδθίμο, δ μπμία ζηδ 

ζοκέπεζα ιέζς ιίαξ ζεζνάξ ιμκμπαηζχκ επάβεζ απυεεζδ ηαζ ακαηαηαζηεοή ηδξ 

ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ ηαζ ηαηυπζκ ακάπηολδ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ [186]. 

Πένα απυ ηδ ηαεμνζζηζηή ζδιαζία ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ζηδκ ζκμιοσηή 

οπενπθαζία ζδιακηζηή είκαζ ηαζ δ δνάζδ ηςκ VSMCs, υπμο ιέζς ηςκ εζδζηχκ ιμκμπαηζχκ 

(αθέπε 1.17) θαιαάκεζ πχνα πμθθαπθαζζαζιυξ ηαζ ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs. Καηά ηδκ 

ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs εκενβμπμζμφκηαζ ηαηάθθδθεξ πνςηεάζεξ ηςκ VSMCs 

μδδβχκηαξ εη κέμο ζε πμθθαπθαζζαζιυ VSMCs. Ο ζοκεπζγυιεκμξ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ 

VSMCs έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ δζαδμπζηή εκενβμπμίδζδ ηςκ πνςηεαζχκ ηςκ VSMCs, δ 

απυεεζδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ, επάβμοκ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ. Ακαθυβςξ ιε ημ ααειυ ηαζ ηδκ έηηαζδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ θαιαάκεζ 

πχνα είηε ζπδιαηζζιυξ ενυιαμο ζημ ιυζπεοια, είηε ζηέκςζδ ημο ιμζπεφιαημξ είηε 

ζηαεενυηδηα. Ο ζπδιαηζζιυξ ημο ενυιαμο ηαεχξ ηαζ δ ιεβάθδ ζηέκςζδ ημο ιμζπεφιαημξ 

έπμοκ ςξ απχηενμ απμηέθεζια ηδκ απυννζρδ ημο ιμζπεφιαημξ. Πανυθα αοηά ακ μ ααειυξ 

ηαζ δ έηηαζδ ηδξ ζηέκςζδξ ζημ κεμζοκηζειέκμ έζς πζηχκα είκαζ ιζηνμί ηυηε δ ααηυηδηα ηαζ 

δ θεζημονβζηυηδηα ημο ιμζπεφιαημξ είκαζ πμθφ ηαθή (πήια 1.18) [186]. 
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ρήκα 1.18. Παεμθοζζμθμβία ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ [186]. 

 

1.19.2. Παζνθπζηνινγία ηεο ηλνκπϊθήο ππεξπιαζίαο ζην αξηεξηαθό ζθέινο ηεο 

αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλωλίαο 

 

Ζ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ επζθένεζ πθήεμξ απυ ιεηααμθέξ 

ζημ ανηδνζαηυ ζηέθμξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ημ ιυζπεοια ιέζς ιίαξ ζεζνάξ δζαδμπζηχκ 

ζηαδίςκ πμο ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ ανηδνίαξ (πήια 1.19). 

Ανπζηά, θαιαάκμοκ πχνα ηναοιαηζζιυξ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ηαζ ηςκ VSMCs, δ 

δζήεδζδ θθεβιμκςδχκ ηοηηάνςκ, ηαζ δ εκενβμπμίδζδ ηοηηάνςκ ημο έζς πζηχκα ημο 

ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ. Ο ηναοιαηζζιυξ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ μδδβεί ζε 
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ενυιαςζδ ημο αοθμφ, ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ ηαζ ηαηυπζκ ζε ζπδιαηζζιυ 

κεμεκδμεδθίμο. Ακηζεέηςξ, μ ηναοιαηζζιυξ ηςκ VSMCs επάβεζ ηδκ ιεηακάζηεοζδ ηαζ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ηοηηάνςκ. Με ηδ ιεηακάζηεοζδ ηαζ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs 

ηαζ ηςκ ηοηηάνςκ ημο έλς πζηχκα, αηυια ιε ηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ πνυβμκςκ ηοηηάνςκ ηαζ 

ηδκ απυεεζδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ επάβεηαζ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ. Καηυπζκ, δ ζκμιοσηή οπενπθαζία μδδβεί ζε εεηζηή ή ανκδηζηή αββεζαηή 

ακαηαηαζηεοή, υπμο δ ανκδηζηή μδδβεί ζε ζηέκςζδ ηαζ ηεθζηά απυννζρδ ημο ιμζπεφιαημξ, 

εκχ δ εεηζηή νοειίγεζ εεηζηά ηδ ααηυηδηα ηαζ θεζημονβζηυηδηα ημο ιμζπεφιαημξ. Έκαξ 

αηυια πανάβμκηαξ, πένα απυ ηδκ ζκμιοσηή οπενπθαζία, πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ 

απυννζρδ ημο ιμζπεφιαημξ είκαζ δ ενυιαςζδ [186]. 

 

 

ρήκα 1.19. Παεμθοζζμθμβία ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζημ ανηδνζαηυ ζηέθμξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ [186]. 
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1.20. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΥΟΡΖΓΖΘΖΚΑΝ ΣΑ ΕΧΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

1.20.1. Αζπηξίλε (αθεηπινζαιπθηιηθό νμύ) 

 

Ζ αζπζνίκδ ιε δναζηζηή μοζία ημ αηεηοθμζαθοηζθζηυ μλφ ακαζηέθθεζ ηδ ζφκεεζδ ηδξ 

ενμιαμλάκδξ Α2 απυ ημ αναπζδμκζηυ μλφ ζηα αζιμπεηάθζα, ιε ιδ ακαζηνέρζιδ αηεηοθίςζδ 

ηαζ ακαζημθή ηδξ ηοηθμμλοβεκάζδξ, εκυξ ααζζημφ εκγφιμο βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ 

πνμζηαβθακδζκχκ ηαζ ηδξ ενμιαμλάκδξ Α2. Ζ ακαζηαθηζηή εκένβεζα είκαζ ηαπεία ηαζ 

θαίκεηαζ κα θαιαάκεζ πχνα ζηδκ ποθαία ηοηθμθμνία. Ζ αζπζνίκδ πνδζζιμπμζείηαζ ζήιενα 

ζηδκ πνμθοθαηηζηή εεναπεία ηδξ πανμδζηήξ εβηεθαθζηήξ ζζπαζιίαξ, ηαεχξ ηαζ βζα κα 

ιεζςεεί δ επίπηςζδ ημο οπμηνμπζάγμκημξ ειθνάβιαημξ ημο ιομηανδίμο ηαζ δ εκδζζιυηδηα 

ζε αζεεκείξ ιεηά απυ έιθναβια ημο ιομηανδίμο [441]. 

 

1.20.2. Γηγνμίλε 

 

Ζ δζβμλίκδ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ςξ ηανδζμημκςηζηυ θάνιαημ. Αολάκεζ ηδ δφκαιδ 

ηδξ ηανδζαηήξ ζοζημθήξ ηαζ βζα αοηυ πμνδβείηαζ ζε αζεεκείξ ιε ηανδζαηή ακεπάνηεζα. 

ηακ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ακηζαννοειζζηζηυ θάνιαημ αναπφκεζ ηδκ ακενέεζζηδ πενίμδμ ζηα 

ηφηηανα ημο ημθπζημφ ηαζ ημζθζαημφ ιομηανδίμο, εκχ επζιδηφκεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή 

ακενέεζζηδ πενίμδμ ηςκ ζκχκ Purkinje ηαζ εθαηηχκεζ ηδκ ηαπφηδηα αβςβήξ ζηζξ ίκεξ 

Purkinje. Ζ δζβμλίκδ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ημζθζαηήξ δζέβενζδξ υηακ οπάνπεζ 

ημθπζηυξ πηενοβζζιυξ ή ιανιανοβή. ε ημλζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ, δ δζβμλίκδ πνμηαθεί 

ημζθζαηέξ ζοζημθέξ απυ έηημπα ηέκηνα πμο ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε ημζθζαηή ηαποηανδία 

ηαζ ιανιανοβή. Γβζα αοηυ ηαζ ηα επίπεδα πνέπεζ κα παναημθμοεμφκηαζ ζοπκά ηονίςξ υηακ 

οπάνπεζ κεθνζηή ακεπάνηεζα [441]. 

 

1.20.3. Κινπηδνγξέιε 

 

Ζ ηθμπζδμβνέθδ δνα ςξ ακαζημθέαξ ηδξ ζοζζχνεοζδξ αζιμπεηαθίςκ ηαζ είκαζ 

ακάθμβμ ηδξ ηζηθμπζδίκδξ. πςξ ηαζ δ ηζηθμπζδίκδ ακαζηέθθεζ εηθεηηζηά ηαζ ιδ 



97 

 

ακαζηνέρζια ηδ δέζιεοζδ ηδξ δζθςζθμνζηήξ αδεκμζίκδξ ζημοξ οπμδμπείξ ηδξ. Έηζζ 

πανειπμδίγεζ ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο βθοημπνςηεσκζημφ ζοιπθέβιαημξ ΗΗb/IIIa, πμο 

δζαιεζμθααείηαζ απυ ημ ADP, ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηδκ ζοζζχνεοζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ. Ζ 

ηθμπζδμβνέθδ ιεηααμθίγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ημ ήπαν ηαζ δ δνάζδ ηδξ μθείθεηαζ ζε 

έκακ απυ ημοξ ιεηααμθίηεξ ηδξ πμο δεκ έπεζ πνμξ ημ πανυκ πνμζδζμνζζηεί. Σμ θάνιαημ ηαζ 

μζ ιεηααμθίηεξ ημο απμιαηνφκμκηαζ απυ ημκ μνβακζζιυ ιέζς ηυζμ ημο μονμπμζδηζημφ υζμ 

ηαζ ημο πεπηζημφ ζοζηήιαημξ. διακηζηυηενδ ακεπζεφιδηδ εκένβεζά ηδξ είκαζ δ 

αζιμνναβία. Δπεζδή δ ηθμπζδμβνέθδ ακαζηέθθεζ ημ ηοηυπνςια Ρ-450 ιπμνεί κα επδνεάζεζ 

ημκ ιεηααμθζζιυ ηδξ θαζκοημΐκδξ, ημθαμοηαιίκδξ, αανθανίκδξ ηαζ ηαιμλζιέκδξ, ακ 

ζοβπμνδβείηαζ ιε αοηέξ [441]. 

 

1.20.4. Κεηακίλε 

 

Ζ ηεηαιίκδ απμηεθεί εκδμθθέαζμ ακαζζεδηζηυ αναπείαξ δνάζδξ πμο δεκ ακήηεζ ζηα 

ααναζημονζηά, πνμηαθεί ιία «ηαηάζηαζδ δζαπςνζζιμφ» ηαηά ηδκ μπμία μ αζεεκήξ θαίκεηαζ 

λφπκζμξ αθθά δεκ έπεζ ζοκείδδζδ ηαζ δεκ αζζεάκεηαζ πυκμ. Αοηή δ δζαπςνζζηζηή ακαζζεδζία 

πνμηαθεί ηαηαζημθή, αικδζία ηαζ αηζκδζία. Ζ ηεηαιίκδ πνμηαθεί ηεκηνζηή ζοιπαεδηζηή 

δζέβενζδ, πνάβια ημ μπμίμ, ιε ηδ ζεζνά ημο, μδδβεί ζε δζέβενζδ ηδξ ηανδζάξ, ηαεχξ ηαζ 

αολδιέκδ ανηδνζαηή πίεζδ ηαζ ηανδζαηή πανμπή. Δπίζδξ αολάκεζ ηα επίπεδα 

ηαηεπμθαιζκχκ ημο πθάζιαημξ ηαζ ηδκ αζιαηζηή νμή. Ζ ηεηαιίκδ πνδζζιμπμζείηαζ, 

επμιέκςξ, υηακ δεκ είκαζ επζεοιδηή δ ηαηαζημθή ηδξ ηοηθμθμνίαξ. Απυ ηδκ άθθδ, αοηέξ μζ 

δνάζεζξ ειπμδίγμοκ ηδ πνήζδ ηεηαιίκδξ ζε οπενηαζζημφξ ή ζε αζεεκείξ πμο έπμοκ οπμζηεί 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Σμ θάνιαημ είκαζ θζπυθζθμ ηαζ εζζένπεηαζ ζηδκ εβηεθαθζηή 

θεζημονβία ηαπφηαηα, αθθά, υπςξ ηαζ ηα ααναζημονζηά, ιπμνεί κα ακαηαηακειδεεί ζε υθα 

ηα υνβακα ηαζ ζζημφξ. Μεηααμθίγεηαζ ζημ ήπαν, αθθά ιζηνέξ πμζυηδηεξ ιπμνεί κα 

απεηηνζεμφκ ακαθθμίςηεξ. Ζ ηεηαιίκδ πμνδβείηαζ ηονίςξ ζε παζδζά ηαζ κεανμφξ εκήθζηεξ 

βζα ιζηνήξ δζάνηεζαξ εβπεζνήζεζξ, αθθά δε πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ βζαηί αολάκεζ ηδκ 

εβηεθαθζηή αζιαηζηή νμή ηαζ πνμηαθεί ιεηεβπεζνδηζηά ρεοδαζζεήζεζξ [441]. 
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1.20.5. Ζπαξίλε 

 

Ζ δπανίκδ είκαζ εκέζζιμ, ηαπείαξ δνάζδξ ακηζπδηηζηυ, πμο ζοπκά πνδζζιμπμζείηαζ 

επεζβυκηςξ, βζα κα πανειπμδίζεζ ημ ζπδιαηζζιυ ενυιαςκ. Ζ δπανίκδ δνα έιιεζα, 

ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ ακηζενμιαίκδ ΗΗΗ, ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ έκα βνήβμνμ ακηζπδηηζηυ 

απμηέθεζια. Ζ ιέβζζηδ ακηζπδηηζηή δνάζδ εηδδθχκεηαζ ιέζα ζε θίβα θεπηά ιεηά ηδκ 

εκδμθθέαζα πμνήβδζδ δπανίκδξ. Ζ πνυκζα ή επακαθαιαακυιεκδ πμνήβδζδ δπανίκδξ ιπμνεί 

κα μδδβήζεζ ζε ιείςζδ ηδξ δναζηζηυηδηαξ ηδξ ακηζενμιαίκδξ ΗΗΗ, αολάκμκηαξ ημκ ηίκδοκμ 

βζα ενυιαςζδ. Γζα κα ιεζςεεί μ ηίκδοκμξ αοηυξ, εθανιυγεηαζ ζοκήεςξ εεναπεία ιε 

παιδθέξ δυζεζξ δπανίκδξ. Οζ εεναπεοηζηέξ πνήζεζξ ηδξ δπανίκδξ είκαζ υηζ πενζμνίγεζ ηδκ 

επέηηαζδ ημο ενυιαμο πανειπμδίγμκηαξ ημ ζπδιαηζζιυ ζκχδμοξ. Ζ δπανίκδ είκαζ ημ 

ιείγςκ ακηζενμιαςηζηυ θάνιαημ, βζα ηδ εεναπεία ηδξ εκ ης αάεεζ θθεαζηήξ ενυιαςζδξ ηαζ 

ηδξ πκεοιμκζηήξ ειαμθήξ. Μεζχκεζ ηδ ζοπκυηδηα οπμηνμπζαγυκηςκ ενμιαμειαμθζηχκ 

επεζζμδίςκ. 

 

1.20.6. Αηξνπίλε 

 

Ζ αηνμπίκδ είκαζ πμθζκενβζηυξ ακηζιμοζηανζκυξ ακηαβςκζζηήξ ιε ηεκηνζηή ηαζ 

πενζθενζηή δνάζδ. Διθακίγεζ ορδθή ζοββέκεζα βζα ημοξ ιμοζηανζκζημφξ οπμδμπείξ ηαζ 

πνμζδέκεηαζ ακηαβςκζζηζηά ζε αοημφξ, ειπμδίγμκηαξ ηδκ πνυζδεζδ ηδξ αηεηοθμπμθίκδξ. Ζ 

αηνμπίκδ πνμηαθεί δζαθμνεηζηά απμηεθέζιαηα ζημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια, ακάθμβα ιε ηδ 

δυζδ. ε παιδθέξ δυζεζξ, ημ ηονίανπμ απμηέθεζια είκαζ δ αναδοηανδία. Αοηή ανπζηά 

απμδζδυηακ ζε ηεκηνζηή εκενβμπμίδζδ ημο πκεοιμβαζηνζημφ, ςζηυζμ, κευηενα δεδμιέκα 

δείπκμοκ υηζ δ αναδοηανδία μθείθεηαζ ζημκ απμηθεζζιυ ηςκ Μ1 οπμδμπέςκ ζημοξ 

ακαζηαθηζημφξ πνμζοκαπηζημφξ κεονχκεξ, ιε ζοκέπεζα ηδκ αφλδζδ ηδξ απεθεοεένςζδξ 

αηεηοθμπμθίκδξ. Με ορδθυηενεξ δυζεζξ αηνμπίκδξ, απμηθείμκηαζ μζ ηανδζαημί οπμδμπείξ 

ημο θθεαμηυιαμο, μπυηε δ ηανδζαηή ζοπκυηδηα ειθακίγεζ ιέηνζα αφλδζδ [441]. 

 

1.20.7. Πξνπνθόιε 

 

Ζ πνμπμθυθδ είκαζ έκα εκδμθθεαίςξ πμνδβμφιεκμ ηαηαζηαθηζηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα ηδκ εζζαβςβή ζηδκ ακαζζεδζία ή ηδ δζαηήνδζή ηδξ. Ζ έκανλδ δνάζδξ είκαζ μιαθή ηαζ 
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ειθακίγεηαζ ιέζα ζε 40 πενίπμο δεοηενυθεπηα ιεηά ηδ πμνήβδζδ. Απαζηείηαζ επζπνυζεεηδ 

πμνήβδζδ κανηςηζηχκ βζα ηδκ ακαθβδζία. Δκημφημζξ, δ πνμπμθυθδ δζεοημθφκεζ ηδκ 

ηαηαζημθή ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ, ορδθά επίπεδα ζημ πθάζια ιπμνεί κα 

πνμηαθέζμοκ δζέβενζδ. Ζ πνμπμθυθδ ιεζχκεζ ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ πςνίξ κα ηαηαζηέθθεζ 

ημ ιομηάνδζμ, ηαεχξ επίζδξ ιεζχκεζ ηαζ ηδκ εκδμηνάκζα πίεζδ [441]. 
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ΚΟΠΟ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

 

 Τπάνπμοκ 800.000 πενίπμο κεθνμπαεείξ ηεθζημφ ζηαδίμο ζημκ ηυζιμ, μζ μπμίμζ 

ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε αζιμηάεανζδ 3 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα. Πενζζζυηενμζ απυ ημ 50% ηςκ 

κεθνμπαεχκ ηεθζημφ ζηαδίμο ζηζξ Ζ.Π.Α. ηαζ θζβυηενμζ ζηδκ Δονχπδ πνδζζιμπμζμφκ 

ζοκεεηζηά ιμζπεφιαηα απυ εηηεηαιέκμ πμθοηεηναθεμνζμαζεοθέκζμ (ePTFE) ςξ αββεζαηή 

πνμζπέθαζδ. Ζ πθεζμρδθία ηςκ ζοκεεηζηχκ ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα αζιμηάεανζδ ηςκ αζεεκχκ ιε ηεθζημφ ζηαδίμο κεθνζηή ακεπάνηεζα 

απμθνάζζμκηαζ εκηυξ 18 ιδκχκ απυ ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ, ηονίςξ θυβς ηδξ ειθάκζζδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζηδ θθεαζηή ακαζηυιςζδ. Ζ δζαηήνδζδ ηδξ ααηυηδηαξ ηςκ 

ιμζπεοιάηςκ αοηχκ απμηεθεί έκακ ηθζκζηυ ζηυπμ ιε ιείγμκα ημζκςκζημμζημκμιζηή 

ζδιαζία. Πανά ημ ιεβάθμ ιέβεεμξ ημο πνμαθήιαημξ, δεκ οπάνπμοκ ιέπνζ ζήιενα 

απμηεθεζιαηζηά ιέζα βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ εεναπεία ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ, αοηυ 

μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ έθθεζρδ επανημφξ βκχζδξ ζπεηζηά ιε ημοξ 

παεμθοζζμθμβζημφξ ιδπακζζιμφξ πνυηθδζδξ ηαζ δζαηήνδζδξ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. 

Σμ πάπμξ ημο ζοκμθζημφ αββεζαημφ ημζπχιαημξ ηαζ ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ημο (έζς, 

ιέζμο ηαζ έλς) είκαζ εκδεζηηζηυ ηδξ αββεζαηήξ ακαηαηαζηεοήξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. Οζ εθαζηζηέξ ίκεξ ηαζ μζ ίκεξ ημθθαβυκμο απμηεθμφκ ηα ααζζηά 

δμιζηά ζοζηαηζηά ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ ηαζ είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ 

ηςκ ιδπακζηχκ δοκάιεςκ ηαζ ηςκ αζιμδοκαιζηχκ παναβυκηςκ πμο αζημφκηαζ ζε αοηυ. Ζ 

α-αηηίκδ ηαζ δ δεζιίκδ ηςκ αββεζαηχκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ απμηεθμφκ ζδιακηζημφξ 

δείηηεξ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ ηοηηάνςκ υπμο ιαγί ιε ημ δείηηδ ηοηηανζημφ 

πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67 παίγμοκ ιείγμκα νυθμ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηαζ ζηδ 

ιεηακάζηεοζδ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ. Καηά ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ θαιαάκεζ πχνα θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδ ιε πανμοζία CD68 ιμνίςκ ζηα 

ηφηηανα ηαζ ηςκ ιμνίςκ πνμζηυθθδζδξ ICAM1 ηαζ VCAM1. διακηζηυξ είκαζ ηαζ μ νυθμξ 

ημο ιμκμλεζδίμο ημο αγχημο ζηδ νφειζζδ ηδξ θθεβιμκχδμοξ ακηίδναζδξ. Αηυια, μ 

πανάβμκηαξ von Willebrand (vWF), δ εκδμεδθίκδ 1 (ΔΣ1), μ αολδηζηυξ πανάβμκηαξ A ημο 

αββεζαημφ εκδμεδθίμο (VEGFA) ηαζ FGF2 απμηεθμφκ εκδεζηηζημφξ δείηηδξ ηδξ αθάαδξ ημο 

εκδμεδθίμο. Δπζπνμζεέηςξ, μζ ιεηαθθμπνςηεάζεξ ηαζ μζ ακαζημθείξ ημοξ δζαδναιαηίγμοκ 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζημ ζπδιαηζζιυ ημο κεμζοκηζεέιεκμο έζς πζηχκα, ζηδκ απμδυιδζδ ηδξ 

ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ ηαζ ηεθζηά ζηδκ ακάπηολδ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. Σέθμξ, 

ζδιακηζηυξ ζηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ είκαζ ηαζ μ νυθμξ ηδξ 

δμιζηήξ πνςηεΐκδξ ηδξ ελςηοηηάνζαξ μοζίαξ θαιζκίκδ. 
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ημπυξ ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ ήηακ δ πεζναιαηζηή ιεθέηδ ηςκ 

ζζημθμβζηχκ ηαζ αζμπδιζηχκ αθθμζχζεςκ ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ζηδ θθεαζηή 

ακαζηυιςζδ ηςκ ζοκεεηζηχκ ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ ePTFE ηαηά ηδκ ακάπηολδ 

ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηαζ ηδξ επαηυθμοεδξ απυθναλδξ ηςκ ιμζπεοιάηςκ. Γζα ηδκ 

πθδνέζηενδ δζενεφκδζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ αθθμζχζεςκ ηςκ αββεζαηχκ ημζπςιάηςκ βφνς 

απυ ηδκ πενζμπή υπμο επζηοβπάκεηαζ δ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία, πναβιαημπμζήεδηε ηαζ 

ιεθέηδ ημο ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ ηδξ ανηδνζαηήξ ακαζηυιςζδξ ιέζς ιμνθμιεηνζηήξ 

ακάθοζδξ. Απχηενμξ ζημπυ ηδξ δζαηνζαήξ αοηήξ απμηεθεί δ πζεακή ιεθθμκηζηή αλζμπμίδζδ 

ηςκ απμηεθεζιάηςκ πνμηεζιέκμο κα εκημπζζημφκ ηα βμκίδζα-ζηυπμζ ιίαξ εκδεπυιεκδξ 

βμκζδζαηήξ εεναπείαξ. 

Ζ ιεθέηδ αοηή αθμνμφζε ημκ έθεβπμ ηδξ πνμκζηήξ ηαζ ημπμβναθζηήξ έηθναζδξ ηςκ 

παναβυκηςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηαζ ηδξ 

απυθναλδξ ηςκ ιμζπεοιάηςκ. Απχηενμ ζημπυ ηδξ δζαηνζαήξ αοηήξ απμηεθεί δ πζεακή 

ιεθθμκηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πνμηεζιέκμο κα εκημπζζημφκ ηα βμκίδζα-ζηυπμζ 

ιίαξ εκδεπυιεκδξ βμκζδζαηήξ εεναπείαξ. 

Γζα ημ ζημπυ αοηυ, ζε 24 ανζεκζημφξ πμίνμοξ Large White×Landrace (95±3 kg) 

δδιζμονβήεδηε ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία ιεηαλφ ηδξ ημζκήξ ηανςηίδαξ ηαζ ηδξ έζς 

ζθαβίηζδαξ ιε πνήζδ ιμζπεφιαημξ ePTFE. Σα γςζηά πνυηοπα πςνίζηδηακ ηοπαία ζε 3 

ζζάνζειεξ πεζναιαηζηέξ μιάδεξ ηαζ εοεακαηχεδηακ ηδ δεφηενδ, ηέηανηδ ηαζ δςδέηαηδ 

εαδμιάδα απυ ηδ πεζνμονβζηή επέιααζδ ηαηά ηδκ μπμία δδιζμονβία ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ. Καηά ηδκ εοεακαζία, αθαζνέεδηακ απυ ηα γςζηά πνυηοπα δ ακαζημιςιέκδ 

ηαζ εηενυπθεονδ (ζημ ίδζμ φρμξ) ζθαβίηζδα ηαζ ηανςηίδα. Καηυπζκ, μζ ζζημί ηειαπίζεδηακ ζε 

3 ζζμιεβέεδ ηιήιαηα αάζεζ ηδξ ημπμβναθζηήξ ημοξ εκηυπζζδξ (εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς 

πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ). Πναβιαημπμζήεδηε ζζημιμνθμιεηνζηή 

ακάθοζδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηαζ ηςκ ζζημιμνθμιεηνζηχκ αθθμζχζεςκ ημο 

αββεζαημφ ημζπχιαημξ ιε πνχζδ αζιαημλοθίκδ-δςζίκδ. Ζ ακάδεζλδ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ηαζ 

ημο ημθθαβυκμο ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ έβζκε ιε πνχζδ μνζεΐκδ ηαζ picro-Sirius Red, 

ακηίζημζπα. ημ θθεαζηυ ημίπςια ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ, αημθμφεδζε 

ακμζμσζημπδιζηή ακάθοζδ ηδξ έηθναζδξ ηδξ α-αηηίκδξ ηαζ ηδξ δεζιίκδξ ηςκ αββεζαηχκ 

θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ (VSMCs), ημο δείηηδ ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67, ημο 

δείηηδ ιαηνμθάβςκ CD68, ημο πανάβμκηα von Willebrand ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ηαζ 

ηδξ δμιζηήξ πνςηεΐκδξ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ θαιζκίκδ. Καηυπζκ απμιυκςζδξ 

μθζημφ RNA απυ ημκ ζζηυ ηδξ ζθαβίηζδαξ έβζκε πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ έηθναζδξ ηςκ 

βμκζδίςκ VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, 
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COL1A1 ηαζ COL3A1 ιε ηδ ιέεμδμ RT-PCR, ηαζ ακαπηφπεδηε ιεεμδμθμβία πμζμηζηήξ 

PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ (real-time PCR). 
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2. ΤΛΗΚΑ – ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

2.1. ΕΧΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ πνδζζιμπμζήεδηακ ζοκμθζηά 24 ανζεκζημί πμίνμζ Large 

White×Landrace ιε ζςιαηζηυ αάνμξ 95±3 kg. Ζ έκανλδ ηδξ ιεθέηδξ μνζμεεηήεδηε ιε ηδκ 

ηοπαζμπμίδζδ ηςκ 24 πμίνςκ ζε ηνεζξ ζζάνζειεξ πεζναιαηζηέξ μιάδεξ ηςκ 8 γχςκ δ 

ηαεειία, μζ μπμίεξ εοεακαηχεδηακ ηδ δεφηενδ, ηέηανηδ ηαζ δςδέηαηδ εαδμιάδα απυ ηδ 

πεζνμονβζηή επέιααζδ. Ζ επζθμβή ημο γςζημφ αοημφ πνυηοπμο έβζκε θυβς ηδξ ακαθμβίαξ 

πμο πανμοζζάγμοκ μζ πμίνμζ ζε ζπέζδ ιε ημκ άκενςπμ ζηδκ αββεζαηή ακαημιία ηαζ 

θοζζμθμβία, ηαεχξ ηαζ ζημ ιέβεεμξ ηςκ αββείςκ. Καηά ημ πνυκμ παναιμκήξ ηςκ γςζηχκ 

πνμηφπςκ ζηδ Μμκάδα Εςζηχκ Πνμηφπςκ ημο Κέκηνμο Πεζναιαηζηήξ Υεζνμονβζηήξ ημο 

Ηδνφιαημξ Ηαηνμαζμθμβζηχκ Δνεοκχκ ηδξ Αηαδδιίαξ Αεδκχκ ηα γςζηά πνυηοπα είπακ 

εθεφεενδ πνυζααζδ ζε ηνμθή ηαζ κενυ (ad libitum), εκχ μζ ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ ήηακ 

απυθοηα εθεβπυιεκεξ ηαζ ζηαεενέξ. Δζδζηυηενα, οπήνπε 12 χνεξ θςξ (300 lux 1 ιέηνμ πάκς 

απυ ημ δάπεδμ) ηαζ 12 χνεξ ζημηάδζ ιέζς ηαηάθθδθμο πνμκμδζαηυπηδ. Ζ εενιμηναζία ημο 

δςιαηίμο ήηακ ζηαεενά νοειζζιέκδ ζημοξ 22±2 °C ηαζ δ ζπεηζηή οβναζία ζημ 55±5%. Ζ 

πίεζδ ημο δςιαηίμο ήηακ ανκδηζηή ζηαεενή ζηδ ιμκάδα 0,6 Pascal. 

Σμ ενεοκδηζηυ πνςηυημθθμ εβηνίεδηε απυ ηδκ Δπζηνμπή Βζμδεζηήξ ημο Ηδνφιαημξ 

Ηαηνμαζμθμβζηχκ Δνεοκχκ Αηαδδιίαξ Αεδκχκ ηαζ απυ ηδκ Κηδκζαηνζηή Τπδνεζία ηδξ 

Νμιανπίαξ Αεδκχκ ηαζ εηδυεδηε δ οπ’ ανζειυκ Κ/8818 άδεζα ηδξ εηηέθεζδξ 

πεζναιαηζζιμφ. Ζ πεζναιαηζηή ιεθέηδ ηαεχξ ηαζ υθεξ μζ ενβαζηδνζαηέξ ακαθφζεζξ 

πναβιαημπμζήεδηακ ζημ Κέκηνμ Πεζναιαηζηήξ Υεζνμονβζηήξ ημο Ηδνφιαημξ 

Ηαηνμαζμθμβζηχκ Δνεοκχκ Αηαδδιίαξ Αεδκχκ, ηαεχξ ηαζ ζημ Κέκηνμ Ακμζμθμβίαξ ηαζ 

Μεηαιμζπεφζεςκ ημο Ηδνφιαημξ Ηαηνμαζμθμβζηχκ Δνεοκχκ ηδξ Αηαδδιίαξ Αεδκχκ. 

 

2.2. ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ 

 

Έλζ διένεξ πνζκ ηδ πεζνμονβζηή επέιααζδ, ζηα γςζηά πνυηοπα άνπζζακ κα 

πμνδβμφκηαζ αηεηοθμζαθοηζθζηυ μλφ ζε δυζδ 100 mg/διένα (Salospir Unipharm), 75 

mg/διένα ηθμπζδμβνέθδ (Plavix Sanofi Aventis), ηαζ 25 mg/διένα δζβμλίκδ (Digoxin 

Sandoz) ιέπνζ ηαζ ηδκ εοεακαζία ημοξ, εκχ δ πμνήβδζδ ημο ηεθεοηαίμο ζηαιαημφζε μηηχ 
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διένεξ ιεηά ηδκ επέιααζδ. Σμ πνμδβμφιεκμ ηδξ πεζνμονβζηήξ επέιααζδξ ανάδο, ηα γςζηά 

πνυηοπα έθααακ ηνμθή ηαζ ηνζάκηα θεπηά πνζκ απυ ηδ πμνήβδζδ ακαζζεδζίαξ πμνδβήεδηε 

εκδμιοσηά πνμκάνηςζδ ιε 10 mg/kg ηεηαιίκδξ (Imalgen Merial), 4 mg/kg αγαπενυκδξ 

(Suicalm Jansen-Cilag), ηαζ 0,05 mg/Κg αηνμπίκδξ (Atropine; Demo). Ζ ακαζζεδζία 

πμνδβήεδηε δεηαπέκηε θεπηά ανβυηενα, ιε εκδμθθέαζα πμνήβδζδ 0,9 mg/kg πνμπμθυθδξ 

(Diprivan 1% w/v; AstraZeneca). Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πμνήβδζδξ ηδξ ακαζζεδζίαξ, δ 

πίεζδ ημο αίιαημξ εθεβπυηακ ιδ επειααηζηά ακά ηνία θεπηά. Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηανδζαηήξ 

θεζημονβίαξ ημ γςζηυ πνυηοπμ είπε ζοκδεεεί ιε ζοζηεοή (Dash2000 Pro, GE, USA) ηαζ ιε 

ακάθμβα δθεηηνυδζα. Ζ πμνήβδζδ ακαζζεδηζημφ ζοκεπίζηδηε ιε εζδζηή ζοζηεοή (MDS 

Matrx; Orchard Park, NY, USA) ηαζ ηα γςζηά πνυηοπα ιεηά ηδ δζαζςθήκςζδ ημοξ 

ζοκδέεδηακ ιε ακαπκεοζηήνα υβημο (Hallowell EMC, Model 2000, Pittsfield, MA, USA). 

Ζ ζοκέπζζδ ηδξ ακαζζεδζίαξ έβζκε ιε ηδ πμνήβδζδ ιίβιαημξ ζεαμθθμονάκδξ (Sevorane; 

Abbott) 3-5 % (vaporizer setting) ηαζ μλοβυκμο. 

Κάης απυ άζδπηεξ ζοκεήηεξ, έβζκε επζιήηδξ ημιή ηαηά ηδ ιέζδ βναιιή ημο 

ηναπήθμο ιε ηδκ μπμία απμηαθφθεδηακ ηαζ παναζηεοάζηδηακ δ δελζά ημζκή ηανςηίδα 

ανηδνία ηαζ δ μιυπθεονδ έζς ζθαβίηζδα θθέαα. Γζα ηδκ απμθοβή αββεζμζπαζιμφ 

ημπμεεηήεδηε επάκς ζημ αββείμ βάγα δζαπμηζζιέκδ ιε παπααενίκδ (5 mg/ml). Πνζκ απυ 

ημοξ πεζνζζιμφξ ζηα αββεία πμνδβήεδηε δπανίκδ (iv, 200 IU/kg). Ζ ανηδνία απμηθείζηδηε 

ιεηαλφ δφμ αηναοιαηζηχκ θααίδςκ ηαζ έβζκε ανηδνζμημιή ιήημοξ 8 mm.  

Καηυπζκ, ιυζπεοια ePTFE δζαιέηνμο 6 mm ηαζ ιήημοξ 10 cm (Advanta VS; Atrium 

Medical Corp, Hudson, NH, USA) εκζζποιέκμ ιε δαηηοθίμοξ ακαζημιχεδηε ηεθζημπθάβζα ιε 

ηδκ ηανςηίδα δελζά ηαζ ιε ηδκ έζς ζθαβίηζδα ανζζηενά ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ ζοκεπμφξ ναθήξ 

ηαζ νάιιαημξ 6,0 πνμποθεκίμο (prolene). Ζ βςκία ημο ιμζπεφιαημξ ιε ηδκ ηανςηίδα ήηακ 

45 ιμζνχκ (πήια 2.1). 
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ρήκα 2.1. Φςημβναθία ηαηά ηδ πεζνμονβζηή δζαδζηαζία υπμο δζαηνίκεηαζ δ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία ημο ePTFE ιμζπεφιαημξ ιε ηδκ έζς ζθαβίηζδα ηαζ ηδκ ημζκή 

ηανςηίδα ημο γςζημφ πνμηφπμο. 

 

2.3. ΛΖΦΖ ΗΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 

 

Ζ εοεακαζία ηςκ γςζηχκ πνμηφπςκ έβζκε ιε εθάπαλ πμνήβδζδ πεκημααναζηάθδξ 

(pentobarbital, Dolethal, Vetoquinol) ζε εθάπζζηδ δυζδ ηςκ 2 ml/kg. Οζ ηανςηίδεξ 

αιθυπθεονα ηαεχξ ηαζ μζ έζς ζθαβίηζδεξ ηαζ ημ ιυζπεοια παναζηεοάζηδηακ ιε 

ελαζνεηζηή πνμζμπή ηαζ αθαζνέεδηακ. Σα αββεία ιε ημ ιυζπεοια ιεηά ηδκ αθαίνεζή ημοξ 

ημπμεεηήεδηακ ζε θοζζμθμβζηυ μνυ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. ηδ ζοκέπεζα, ημ ηιήια ηδξ 

ακαζηυιςζδξ ημο ιμζπεφιαημξ ιε ηδκ έζς ζθαβίηζδα ανζζηενά δζαζνέεδηε ζε ηνία ίζα 

ηιήιαηα -1 cm ζηδκ εββφξ πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Σ1), 1 cm ηεκηνζηά 

ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Σ2) ηαζ 1 cm ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ (Σ3) (πήια 2.2). 

ηδ ζοκέπεζα, ημ ηαεέκα απυ ηα ηνία αοηά ηιήιαηα δζαζνέεδηε ζε δφμ ίζα ηειαπίδζα. 

Σμ πνχημ ηειάπζμ ειααπηίζηδηε ζε δζάθοια θμνιαθδεΰδδξ (10%) βζα 24 χνεξ. Καηυπζκ 

ειααπηίζηδηε ζε δζάθοια αζεακυθδξ 70% βζα 24-48 χνεξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιμκζιμπμζήεδηε 

ζε έβηθεζζημ παναθίκδξ ηαηάθθδθα επελενβαζιέκμ, χζηε κα ιπμνμφκ κα θδθεμφκ ημιέξ ζε 

ιζηνμηυιμ βζα ηζξ ζζημθμβζηέξ ηαζ ακμζμσζημπδιζηέξ ακαθφζεζξ. Σμ δεφηενμ ιένμξ 

Καρωτίδα Αρτηρία 

Σφαγίτιδα Φλζβα 

3 cm 

Δείγμα για ιστολογική μελζτη 

Περιφερικά 

ePTFE-μόσχευμα 

Κεντρικά 
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ημπμεεηήεδηε ζε εζδζηά θζαθίδζα RNase-DNase free ηαζ θοθάπηδηε ζε ααεζά ηαηάρολδ -80 

° C βζα ηδκ απμιυκςζδ μθζημφ RNA, ηδκ ακηίδναζδ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ ηαζ 

αθοζζδςηή ακηίδναζδ πμθοιενάζδξ. Οιμίςξ ιε ηδκ ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα, 

ενβαζηήηαιε ηαηά ηδ θήρδ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηανςηίδαξ, ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ 

ζθαβίηζδαξ ηαζ ηανςηίδαξ πμο απμηέθεζακ ηδκ μιάδα εθέβπμο ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ 

δζαηνζαήξ.  

 

ρήκα 2.2. πδιαηζηή πανάζηαζδ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ. Σ1: ημιή 1 cm ζηδκ 

εββφξ πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, Σ2: ημιή ηεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ, Σ3: ημιή 1 cm ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 

 

2.4. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΗΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ ΓΗΑ 

ΗΣΟΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΨΣΟΥΖΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ  

 

Σα ζζημθμβζηά παναζηεοάζιαηα ανπζηά ειααπηίζηδηακ ζε δζάθοια θμνιαθεδετδδξ 

(10%) βζα 24 χνεξ, ηαηυπζκ ειααπηίζηδηακ ζε δζάθοια αζεακυθδξ 70% βζα 24-48 χνεξ ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα ιμκζιμπμζήεδηακ ζε έβηθεζζηα παναθίκδξ ηαηάθθδθα επελενβαζιέκα, χζηε 

κα ιπμνμφκ κα θδθεμφκ ημιέξ ζε ιζηνμηυιμ. Καηυπζκ, θήθεδηακ ζεζνζαηέξ ζζημθμβζηέξ 

εβηάνζζεξ ημιέξ πάπμοξ 5 ιm απυ ημ ηάεε παναζηεφαζια ιε ηδ πνήζδ ημο ιζηνμηυιμο 

(Leica RM 2125; Leica, Nussloch, Germany). Σμπμεεηήεδηακ ηνεζξ ημιέξ ακά 

ακηζηεζιεκμθυνμ πθάηα βζα ηδκ πεναζηένς επελενβαζία ημοξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα βζα ηζξ ηνεζξ 

πνχζεζξ – αζιαημλοθίκδ/δςζίκδ, orcein ηαζ picro-Sirius red – ηαζ βζα ηζξ ακμζμσζημπδιζηέξ 

ακαθφζεζξ. Με ηδ ιέεμδμ αοηή θήθεδηακ εβηάνζζεξ ζεζνζαηέξ ημιέξ απυ μθυηθδνμ ημ 

ζζημθμβζηυ ηιήια ακά ημπμβναθζηή πενζμπή. 
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2.5. ΥΡΧΔΗ 

 

2.5.1. Υξώζε αηκαηνμπιίλε-εωζίλε 

 

Ζ πνχζδ ηδξ αζιαημλοθίκδξ-δςζίκδξ πναβιαημπμζήεδηε βζα ηδ ιμνθμιεηνζηή 

ιεθέηδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηαζ ηςκ ζζημιμνθμιεηνζηχκ αθθμζχζεςκ ημο αββεζαημφ 

ημζπχιαημξ ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ, δ μπμία πναβιαημπμζήεδηε ζε υθα ηα 

πεζναιαηζηά ζζημθμβζηά παναζηεοάζιαηα παναθίκδξ. Ζ δζαδζηαζία ηδξ πνχζδξ ήηακ δ 

αηυθμοεδ: 

 

1. Θένιακζδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο έθενακ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ζημοξ 

60 ºC βζα 5 θεπηά. 

2. Απμπαναθζκμπμίδζδ-εκοδάηςζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ιε δζαδμπζηυ πέναζια απυ 

λοθυθδ (2×10 θεπηά) ηαζ ειααπηίζεζξ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο έθενακ ηζξ 

ζζημθμβζηέξ ημιέξ ζε δζαθφιαηα αζεακυθδξ ζηαδζαηά ιζηνυηενδξ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα απυ 100% (1×5 θεπηά), 95% (1×5 θεπηά), 80% (1×2 θεπηά), 70% 

(1×2 θεπηά), 50% (1×2 θεπηά). 

3. Σνείξ ζοκεπείξ εηπθφζεζξ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ ιε ζηυπμ ηδκ απμιάηνοκζδ 

ηςκ παναπάκς οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ. 

4. Διαάπηζζδ ζε δζάθοια αζιαημλοθίκδξ Ζarris (BDH) (1×1 θεπηυ). 

5. Σνείξ ζοκεπείξ εηπθφζεζξ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ. 

6. Διαάπηζζδ ζε δζάθοια δςζίκδξ (BDH) (1×1 θεπηυ). 

7. Σνείξ ζοκεπείξ εηπθφζεζξ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ. 

8. Αθοδάηςζδ ιε δζαδμπζηέξ ειααπηίζεζξ ζε δζαθφιαηα αζεακυθδξ ζηαδζαηά 

αολακυιεκδξ ζοβηέκηνςζδξ: αζεακυθδ 80% (1×30 δεοηενυθεπηα), αζεακυθδ 95% 

(1×1 θεπηυ), αζεακυθδ 100% (1×1 θεπηυ). 

9. Διααπηίζεζξ ζε λοθυθδ (2×5 θεπηά). 

10. Δπζηάθορδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο θένμοκ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ιε 

ηαθοπηνίδα ιε ηδ ιεζμθάαδζδ εζδζηήξ βέθδξ απυ δζαμοηοθμθεάθδ (DPX) ηδξ 

εηαζνίαξ BDH. 

11. Απμλήνακζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ζε εζδζηυ απαβςβυ βζα 5 θεπηά. 
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2.5.2. Υξώζε νξζεΐλε  

 

Γζα ηδκ ακάδεζλδ ηαζ ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ημο 

αββεζαημφ ημζπχιαημξ ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ ζε υθα ηα αββεζαηά ζζημθμβζηά 

παναζηεοάζιαηα παναθίκδξ εθανιυζηδηε ημ αηυθμοεμ πνςηυημθθμ ηδξ μνζεΐκδξ: 

 

1. Θένιακζδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο έθενακ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ζημοξ 

60 ºC βζα 5 θεπηά. 

2. Απμπαναθζκμπμίδζδ-εκοδάηςζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ιε δζαδμπζηυ πέναζια απυ 

λοθυθδ (2×10 θεπηά) ηαζ ειααπηίζεζξ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο έθενακ ηζξ 

ζζημθμβζηέξ ημιέξ ζε δζαθφιαηα αζεακυθδξ ζηαδζαηά ιζηνυηενδξ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα απυ 100% (1×5 θεπηά), 95% (1×2 θεπηά), 70% (1×2 θεπηά). 

3.  Διαάπηζζδ ζε δζάθοια μνζεΐκδξ βζα 10 θεπηά ζημοξ 37 °C. 

4. Έηπθοζδ ιε αζεακυθδ 70%. ηακ δ πνχζδ ήηακ έκημκδ αημθμοεμφζε δζάηνζζδ ιε 

1% μλζηή αθημυθδ ηαζ έπεζηα έηπθοζδ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ. 

5. Αθοδάηςζδ ιε δζαδμπζηέξ ειααπηίζεζξ ζε δζαθφιαηα αζεακυθδξ ζηαδζαηά 

αολακυιεκδξ ζοβηέκηνςζδξ: αζεακυθδ 95% (1×2 θεπηά), αζεακυθδ 100% (2×2 

θεπηά). 

6. Διααπηίζεζξ ζε λοθυθδ (2×5 θεπηά). 

7. Δπζηυθθδζδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ ιε ηαθοπηνίδα ιε ηδ ιεζμθάαδζδ 

εζδζηήξ βέθδξ DPX. 

8. Απμλήνακζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ζε εζδζηυ απαβςβυ βζα 5 θεπηά. 

 

Σα δζαθφιαηα ηδξ μνζεΐκδξ ηαζ ηζξ μλζηήξ αθημυθδξ πνμπαναζηεοάζηδηακ ςξ ελήξ: 

Α) Γζάθοια μνζεΐκδξ: 1 βναιιάνζμ μνζεΐκδξ (Carlo Erba) δζαθοημπμζήεδηε ζε 100 ml 

αζεακυθδξ 70%. Μεηά απυ ήπζα ακάδεοζδ ζε ιαβκδηζηή πθάηα ηαζ αθμφ ημ δζάθοια 

απέηηδζε εενιμηναζία δςιαηίμο αημθμφεδζε δ πνμζεήηδ 1 ml HCl. 

Β) Γζάθοια μλζηήξ αθημυθδξ: πενζείπε 1% μλζηυ μλφ ζε απυθοηδ αθημυθδ. 
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2.5.3. Υξώζε picro-Sirius Red  

 

Ζ πνχζδ picro-Sirius Red πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ ακάδεζλδ ηαζ ημκ πμζμηζηυ 

πνμζδζμνζζιυ ημο ημθθαβυκμο ζημ αββεζαηυ ημίπςια ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ. 

Ζ δζαδζηαζία ηδξ πνχζδξ αοηήξ πενζθάιαακε ηα παναηάης αήιαηα: 

 

1. Θένιακζδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο έθενακ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ζημοξ 

60 ºC βζα 5 θεπηά. 

2. Απμπαναθζκμπμίδζδ-εκοδάηςζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ιε δζαδμπζηυ πέναζια απυ 

λοθυθδ (2×10 θεπηά) ηαζ ειααπηίζεζξ ηδξ ακηζηεζιεκμθυνμο πθάηαξ πμο έθενακ ηζξ 

ζζημθμβζηέξ ημιέξ ζε δζαθφιαηα αζεακυθδξ ζηαδζαηά ιζηνυηενδξ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα απυ 100% (1×5 θεπηά), 95% (1×2 θεπηά), αζεακυθδ 80% (1×2 θεπηά). 

3. Σνεζξ ζοκεπείξ εηπθφζεζξ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ ιε ζηυπμ ηδκ απμιάηνοκζδ 

ηςκ παναπάκς οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ. 

4. Διαάπηζζδ ζε δζάθοια αζιαημλοθίκδξ Harris (BDH) (1×1 θεπηυ). 

5. Σνεζξ ζοκεπείξ εηπθφζεζξ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ. 

6. Διαάπηζζδ ζε δζάθοια picro-sirius red βζα 60 θεπηά. 

7. Μενζηέξ ειααπηίζεζξ ζε μλζηυ H2O. 

8. Αημθμοεείηαζ αθοδάηςζδ ιε δζαδμπζηέξ ειααπηίζεζξ ζηα παναηάης δζαθφιαηα: 

αζεακυθδ 100% (2 θεπηά). 

9. Διααπηίζεζξ ζε λοθυθδ (2×5 θεπηά). 

10. Δπζηάθορδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ ιε ηαθοπηνίδα ιε ηδ ιεζμθάαδζδ 

εζδζηήξ βέθδξ. 

11. Απμλήνακζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ζε εζδζηυ απαβςβυ βζα 5 θεπηά. 

 

Σα δζαθφιαηα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ πνμπαναζηεοάζηδηακ ςξ ελήξ: 

Α) Γζάθοια picro-Sirius red: Πενζείπε 0,5 g Direct Red 80F3Β (43665), υπμο 

δζαθοημπμζήεδηε ζε 500 ml οδαηζημφ δζαθφιαημξ ημνεζιέκμ ζε πζηνζηυ μλφ (picric acid). 

ημ ηέθμξ πνμζηίεεκημ ιζηνή πμζυηδηα ζηενεμφ πζηνζημφ μλέμξ πνμηεζιέκμο κα 

επζαεααζςεεί μ ημνεζιυξ ημο δζαθφιαημξ. 

B) Γζάθοια μλζηυ H2O: Πνμηφπηεζ απυ δζαθοημπμίδζδ 5 ml ηνοζηαθθζημφ μλζημφ 

μλέμξ (glacial acetic acid) ζε 1 θίηνμ κενυ (ανφζδξ ή απμζηαβιέκμ). 
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2.5.4. Ηζηνκνξθνινγηθή αλάιπζε 

 

Ζ παναηήνδζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ έβζκε ζε δζυθεαθιμ μπηζηυ ιζηνμζηυπζμ 

θςηυξ Olympus CX31 (Hertfordshire, Olympus UK Ltd) ζε ιεβέεοκζδ 40Υ ηαζ 100Υ, εκχ 

υθεξ μζ εζηυκεξ θήθεδηακ ιε ηδ αμήεεζα ρδθζαηήξ ηάιεναξ Olympus DP20, δ μπμία ήηακ 

πνμζανιμζιέκδ ζημ ιζηνμζηυπζμ. Μέζς εζδζημφ ιεηαηνμπέα πμο έθενε δ ηάιενα (U-TV0, 

5xC-3, N1512100) ηαζ μ μπμίμξ ήηακ ζοκδεδειέκμξ ζε δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή, ηάεε 

εζηυκα απμεδηεουηακ ρδθζαηά απεοεείαξ ζημκ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή. Γζα ηδκ 

απμεήηεοζδ ζημκ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή ηαζ ηδ ρδθζαηή επελενβαζία ηςκ εζηυκςκ 

πνδζζιμπμζήεδηε ημ δθεηηνμκζηυ πνυβναιια Altras Soft Imaging System. Δπίζδξ, βζα ηδ 

παναηήνδζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ πνδζζιμπμζήεδηε ζηενεμζηυπζμ (Zeiss 2000-C), ιε ηδ 

αμήεεζα ρδθζαηήξ ηάιεναξ Olympus Camedia C-5050. H ηάιενα ήηακ ζοκδεδειέκδ ιε 

δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή, ζημκ μπμίμ βζκυηακ δ απμεήηεοζδ ηςκ εζηυκςκ. 

ε ζζημθμβζηέξ ημιέξ ααιιέκεξ ιε αζιαημλοθίκδ-δςζίκδ πναβιαημπμζήεδηακ μζ 

ιεηνήζεζξ ημο πάπμοξ ημο έζς, ιέζμο ηαζ έλς πζηχκα, ηαεχξ ηαζ ημο ζοκμθζημφ αββεζαημφ 

ημζπχιαημξ ιε πνήζδ εζδζημφ ιζηνμπθαηζδίμο neubauer ιε ημ μπμίμ έβζκε δ ααειμκυιδζδ 

ηςκ ιεηνήζεςκ. Ωξ πάπμξ ημο ημζπχιαημξ εεςνήεδηε μ ιέζμξ υνμξ δέηα ιειμκςιέκςκ 

ιεηνήζεςκ πμο πάνεδηακ ζε δέηα μπηζηά πεδία ηαηά ηδκ πενζθένεζα ημο αββείμο. Σα 

εηαημζηζαία πμζμζηά ηδξ εθαζηίκδξ ηαζ ημο ημθθαβυκμο ηςκ ηνζχκ δζαθυνςκ πζηχκςκ 

ιεηνήεδηακ ζηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ααιιέκεξ ιε orcein ηαζ picro-Sirius red, ακηίζημζπα, ζε 

ιεβάθδ εζηίαζδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ιέζς ημο ζοζηήιαημξ οπμθμβζζηζηήξ ιμνθμιεηνίαξ 

Image-Pro Plus (Version 6.0; Media Cybernetics Inc, Silver Spring, MD, USA), ηαζ 

οπμθμβίζηδηακ ιε αάζδ ημ ζοκμθζηυ ειααδυκ ημο εηάζημηε πζηχκα ζηδκ πενζμπή 

εκδζαθένμκημξ. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ζημ αββείμ 

οπμθμβίζηδηε ιε αάζδ ηδκ οπυεεζδ υηζ μζ εειέθζεξ μοζίεξ ηαηαθαιαάκμοκ έκα εθάπζζημ 

ιυκμ ηιήια ηδξ ζοκμθζηήξ πενζμπήξ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ, έηζζ χζηε, ημ εηαημζηζαίμ 

πμζμζηυ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ κα ζζμφηαζ ιε 100 - εηαημζηζαίμ πμζμζηυ εθαζηίκδξ - 

εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ημθθαβυκμο. Σα εηαημζηζαία πμζμζηά ηδξ εθαζηίκδξ, ημο ημθθαβυκμο 

ηαζ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ βζα μθυηθδνμ ημ ημίπςια ημο αββείμο οπμθμβίζηδηακ ιε 

αάζδ ηα εηαημζηζαία πμζμζηά ζημοξ ηνεζξ πζηχκεξ ηαζ ηα ακηίζημζπα πάπδ ημοξ ηαζ ιε 

πνήζδ ηδξ ζπέζδξ: 
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υπμο: ΔζςΥ: Έζς Υζηχκαξ, 

ΜεΥ: Μέζμξ Υζηχκαξ, ηαζ 

ΔλςΥ: Έλς Υζηχκαξ  

 

Δπίζδξ πνμζδζμνίζηδηε ηαζ μ ανζειυξ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ζε μθυηθδνμ ημ 

ημίπςια ηαζ ζημκ έζς, ιέζμ ηαζ έλς πζηχκα ζε επζθάκεζα 4×10
4
 ιm

2
.  

Γζα ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ πνδζζιμπμζήεδηακ ηα ζημζπεία ημο πμζμηζημφ 

πνμζδζμνζζιμφ ζε ηνεζξ ζεζνζαηέξ ημιέξ απυ ηάεε ημπμβναθζηή πενζμπή. Ο ιέζμξ υνμξ ηςκ 

ηζιχκ ηςκ εηαημζηζαίςκ πμζμζηχκ ημο ημθθαβυκμο, ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ηαζ ηςκ 

ηοηηάνςκ, ηαζ μ ανζειυξ ηςκ ηοηηάνςκ απυ υθεξ ηζξ ημιέξ απμηέθεζε ημ απμηέθεζια βζα 

ηάεε ημπμβναθζηή πενζμπή. Με αοηυ ημκ ηνυπμ αλζμθμβήεδηακ ζοκμθζηά μζ ημιέξ απυ 

υθμοξ ημοξ πμίνμοξ ηδξ ηάεε μιάδαξ, χζηε κα εκζζποεεί δ ζζπφξ ηδξ ζηαηζζηζηήξ ακάθοζδξ 

ημο πεζνάιαημξ. Σμ έζς εθαζηζηυ πέηαθμ ημο ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ απμηέθεζε ημ υνζμ 

ιεηαλφ ημο έζς ηαζ ημο ιέζμο πζηχκα. 

 

2.5.5. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ  

 

Μεηά ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο πάπμοξ ημο έζς, ιέζμο ηαζ έλς πζηχκα, ηαζ ημ 

ζοκμθζηυ πάπμξ ημο ημζπχιαημξ ηδξ ζθαβίηζδαξ. Καεχξ ηαζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο 

πμζμζημφ ημθθαβυκμο, εθαζηίκδξ ηαζ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ημο έζς, ιέζμο ηαζ έλς 

πζηχκα, ηαζ ημο ημζπχιαημξ ηδξ ζθαβίηζδαξ ηαζ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ηδξ 

ακαζημιςιέκδξ ηαζ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ αημθμφεδζε δ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ιε εθανιμβή ηδξ δμηζιαζίαξ paired Student’s t-test ζημ θμβζζιζηυ Origin 

Pro 8.0. Αηυια, πναβιαημπμζήεδηε ζφβηνζζδ ζηα 3 πνμκζηά ζδιεία (2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ) 

ζε ηάεε ημπμβναθζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

(εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς επνζμπή), ηαεχξ ηαζ ζφβηνζζδ ηςκ 3 ημπμβναθζηχκ εέζεςκ ζε 

ηάεε πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ αημθμφεδζε δ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιε 

Ακάθοζδ Γζαηφιακζδξ (ANOVA) ζημ θμβζζιζηυ Origin Pro 8.0. ε υθεξ ηζξ ζηαηζζηζηέξ 

ακαθφζεζξ ημ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ μνίζηδηε ςξ ιζηνυηενμ ημο 0,05 (p<0,05). Οζ 
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ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ εθανιμζηήηακ ιε ημ ζηαηζζηζηυ θμβζζιζηυ Graph Pad (Version 

4.03). 

 

2.6. ΤΝΔΣΗΑΚΟ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΟ ΑΡΧΖ ΜΔ LASER 

 

2.6.1. Αξρή κεζόδνπ 

 

Ζ ζοκεζηζαηή ιζηνμζημπία ζάνςζδξ ανίζηεηαζ ζε ηαπεία ελέθζλδ ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα, υιςξ δ ανπή ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ πνςημπενζβνάθδηε απυ ημ Minski ημ 1961 [442]. 

Ακηίεεηα ιε ημκ ηθαζζζηυ ηνυπμ θςηζζιμφ ηαζ παναηήνδζδξ πμο βίκεηαζ ζημ ημζκυ 

ιζηνμζηυπζμ, δ ζοκεζηζαηή ιζηνμζημπία ζηδνίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηαζ μ θςηζζιυξ ηαζ δ 

παναηήνδζδ είκαζ πενζμνζζιέκα ζε έκα ζδιείμ ημο παναζηεοάζιαημξ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ 

ιε ηδκ ημπμεέηδζδ εκυξ πμθφ ιζηνμφ δζαθνάβιαημξ, πμο ιπμνεί κα είκαζ ιζηνυηενμ απυ 10 

ιm, ζημοξ μπηζημφξ άλμκεξ ημο ακηζηεζιεκζημφ ηαζ ημο ζοβηεκηνςηή θαημφ. Ζ εζηυκα 

ζπδιαηίγεηαζ ιε ζάνςζδ υθςκ ηςκ ζδιείςκ ημο πεδίμο ημο ιζηνμζημπίμο. Ανπζηά ημ 

παναζηεφαζια παναηδνείηαζ ιε θςξ μναημφ ιήημοξ ηφιαημξ ή ιε οπενζχδεξ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα επζθέβεηαζ δ αηηίκα Laser ανβμφ (ιε πζμ πνήζζια ιέβζζηα ζηα 488 ηαζ 514 nm πμο 

ζοιπίπημοκ ιε ημ ιήημξ ηφιαημξ πμο δζεβείνεζ ζημ ιέβζζημ ηδ θθμομνεζηίκδ ηαζ ηδ 

νμδαιίκδ) ή δθίμο-κέμο (ιε ιέβζζημ ζηα 633 nm βζα άθθα θεμνζμπνχιαηα) ή ηαζ ιε ηα δομ 

ζοβπνυκςξ. Οζ εζηυκεξ δεκ είκαζ άιεζα μναηέξ (real time), αθθά δ παναηήνδζδ βίκεηαζ ζηδκ 

μευκδ ημο ιζηνμτπμθμβζζηή ημο ιζηνμζημπίμο ηαζ ιπμνμφκ κα ρδθζμπμζδεμφκ βζα 

απμεήηεοζδ ή εηηφπςζδ [443]. 

Σμ ζδιακηζηυηενμ πθεμκέηηδια ημο ζοκεζηζαημφ ιζηνμζημπίμο ζάνςζδξ ιε laser 

(Confocal Laser Scanning Microscope) είκαζ υηζ ζε αοηυ εθαηηχκμκηαζ ηαηά πμθφ ηα 

ζήιαηα απυ ηα ιδ εζηζαζιέκα ζδιεία ημο παναζηεοάζιαημξ, ιε απμηέθεζια κα εκζζπφεηαζ 

δ ακηίεεζδ ημο παναζηεοάζιαημξ. Αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ επζηνέπεζ ηδ ζάνςζδ ημο 

παναζηεοάζιαημξ υπζ ιυκμ ςξ πνμξ ημοξ άλμκεξ x ηαζ y αθθά ηαζ ςξ πνμξ ημ z (αάεμξ), ιε 

απμηέθεζια κα παίνκμοιε ηαθά εζηζαζιέκεξ ηνζζδζάζηαηεξ εζηυκεξ πμο υιςξ δεκ 

παναηδνμφκηαζ άιεζα, αθθά ιέζς ιζηνμτπμθμβζζηή ιε εζδζηυ θμβζζιζηυ (software) πμο 

ηάκεζ ρδθζμπμίδζδ ηαζ ακαηαηαζηεοή ηδξ εζηυκαξ [443]. 

 

 



116 

 

2.6.2. πλεζηηαθή κηθξνζθνπία θαη κνξθνκεηξία ηεο έζω ειαζηηθήο κεκβξάλεο ηνπ 

θιεβηθνύ ζθέινπο ηεο αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλωλίαο 

 

Οζ εθαζηζηέξ ίκεξ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ ιπμνμφκ κα ηαηαζημφκ μναηέξ ηαζ 

πςνίξ πνχζδ ηαεχξ δ εθαζηίκδ, δμιζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ, δζαεέηεζ ηδκ 

ζηακυηδηα κα θεμνίγεζ υηακ δζεβενεεί [444]. Σα ζζημθμβζηά παναζηεοάζιαηα, αθμφ 

θήθεδηακ ιε ηδ πνήζδ ημο ιζηνμηυιμο (Leica RM 2125; Leica, Nussloch, Germany), 

ημπμεεηήεδηακ πάκς ζε ακηζηεζιεκμθυνμ πθάηα. Αημθμφεδζε επζηυθθδζδ ηςκ 

ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ ζε ηαθοπηνίδα ιε ηδ ιεζμθάαδζδ εζδζηήξ βέθδξ mounting 

medium (Vectashied Mounting Meduim for fluorescence, Vector). Καηυπζκ, ηα ζζημθμβζηά 

παναζηεοάζιαηα παναηδνήεδηακ ζημ ζοκεζηζαηυ ιζηνμζηυπζμ ζάνςζδξ ιε θέζγεν 

(confocal microscope) Leica TCSSP SP5 ιε δζπθυ ζανςηή εζδχθμο (Leica, Werzlar, 

Germany) (πήια 2.3). 

 

 

ρήκα 2.3. οκεζηζαηυ ιζηνμζηυπζμ ζάνςζδξ ιε θέζγεν (confocal microscope) Leica 

TCSSP SP55 [445]. 

 

Ανπζηά, ηα παναζηεοάζιαηα παναηδνήεδηακ ιε θςημκζηή ιζηνμζημπία ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα οπυ ημ θςξ αηηίκαξ Laser ανβμφ, ιε ιέβζζημ ζηα 488 nm, ηαζ ιε πανάθθδθδ πνήζδ 

εκυξ πνάζζκμο θίθηνμο ζηα 500-575 nm, χζηε κα βίκεζ μναηυ ημ πνάζζκμ πνχια πμο 

απμηημφκ μζ εθαζηζηέξ ίκεξ θυβς αοημθεμνζζιμφ (autofluorescence). ηδ ζοκέπεζα 

παναηδνήεδηακ μπηζηά πεδία ζε εβηάνζζεξ ζεζνζαηέξ ημιέξ πάπμοξ 0,5 ιm. Αοηή δ 

δοκαηυηδηα πανέπεηαζ απμηθεζζηζηά απυ ημ ζοκεζηζαηυ ιζηνμζηυπζμ. Με πνήζδ 

δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή, ζοκδεδειέκμο ιε ημ ζοκεζηζαηυ ιζηνμζηυπζμ, ηαεχξ ηαζ 
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ελεζδζηεοιέκμο θμβζζιζημφ πνμβνάιιαημξ, έβζκε παναηήνδζδ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, 

ακάθοζδ ηαζ επελενβαζία ηςκ εζηυκςκ. Ζ παναηήνδζδ ηςκ μπηζηχκ ημιχκ ηςκ ζζηχκ 

πναβιαημπμζήεδηε ζε ιεβέεοκζδ HC PL APO CS 20×/0,7 (Leica, Werzlar, Germany) ηαζ μζ 

εζηυκεξ θήθεδηακ ζε ακάθοζδ 1024×1024 pixel. 

 

2.7. ΑΝΟΟΨΣΟΥΖΜΔΗΑ 

 

Ζ ακμζμσζημπδιεία (immunohistochemistry) απμηεθεί ιία εοαίζεδηδ ηεπκζηή 

πμζμηζηήξ ηαζ διζπμζμηζηήξ ακίπκεοζδξ πνςηεσκζηχκ ακηζβυκςκ, ηυζμ 

ηοηηανμεπζθακεζαηχκ υζμ ηαζ εκδμηοηηάνζςκ, ζε ζζημθμβζηέξ ημιέξ. Ζ ακίπκεοζδ αοηή 

επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ πνήζδ εζδζηχκ ακηζζςιάηςκ, ζογεοβιέκςκ άιεζα ή έιιεζα ιε έκγοιμ, 

ημ μπμίμ μλεζδχκεζ ηαηάθθδθμ πνςιμβυκμ οπυζηνςια, ηαεζζηχκηαξ έηζζ μναηέξ ηζξ εέζεζξ 

εκημπζζιμφ ηςκ ακηζβυκςκ αοηχκ. Ζ ακμζμσζημπδιεία είκαζ ιία εοαίζεδηδ ιέεμδμξ ιε 

εφημθδ πνήζδ, παιδθυ ηυζημξ αθθά ηαζ ορδθή ακάθοζδ, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ θυβς ηδξ 

πνήζδξ θςημκζημφ ιζηνμζημπίμο [446]. Ζ ζζημνία ηδξ ακμζμσζημπδιείαξ λεηίκδζε ημ 1941, 

υηακ μ Coons ηαοημπμίδζε είδδ ημο βέκμοξ ημο πκεοιμκζυημηημο (Pneumococcus) 

πνδζζιμπμζχκηαξ ιία άιεζδ θεμνίγμοζα ιέεμδμ. Όζηενα αημθμφεδζε δ έιιεζδ ιέεμδμξ, 

ιε πνμζεήηδ οπενμλεζδάζδξ ημο αβνζμνάπακμο (horseradish peroxidase, HRP) ημ 1979, ηαζ 

πνήζδ ημο ζοιπθυημο ααζδίκδξ-αζμηίκδξ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’80 [447]. 

Ζ ακμζμσζημπδιζηή ιέεμδμξ δζαηνίκεηαζ ζε άιεζδ ηαζ έιιεζδ. ηδκ άιεζδ ιέεμδμ, 

ημ εζδζηυ ακηίζςια (πμο ηαθείηαζ πνςηεφμκ ή πνςημηαβέξ ακηίζςια) ζοκδέεηαζ άιεζα είηε 

ιε ηδ πνςιμβυκμ μοζία είηε ιε έκα έκγοιμ (οπενμλεζδάζδ ή αθηαθζηή θςζθαηάζδ) πμο 

ηαηαθφεζ ημ ζπδιαηζζιυ πνςιμβυκμο έκςζδξ. ηδκ έιιεζδ ιέεμδμ, ημ πνςηεφμκ ακηίζςια 

είκαζ ιδ ζδιαζιέκμ, ηαζ ακζπκεφεηαζ ιε ηδ αμήεεζα εκυξ δεφηενμο ακηζζχιαημξ (πμο 

ηαθείηαζ δεοηενεφμκ ή δεοηενμηαβέξ ακηίζςια) έκακηζ ημο πνςηεφμκημξ ηαζ ημ μπμίμ είκαζ 

επζζδιαζιέκμ ιε ηδ πνςιμβυκμ μοζία. ηδκ έιιεζδ ακμζμσζημπδιζηή ιέεμδμ, ημ 

δεοηενεφμκ ακηίζςια ιπμνεί κα είκαζ ζογεοβιέκμ ιε ιία θεμνίγμοζα πνςζηζηή, ηαζ ηυηε δ 

ιέεμδμξ ηαθείηαζ ακμζμσζημπδιεία θεμνζζιμφ ή ακμζμθεμνζζιυξ (imunofluorescence). 

Έκα παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια έιιεζμο ακμζμθεμνζζιμφ είκαζ δ πνήζδ δεοηενεφμκημξ 

ακηζζχιαημξ ζογεοβιέκμο ιε αζμηίκδ, ηδκ μπμία αημθμοεεί πνμζεήηδ ζογεοβιέκδξ ιε 

θεμνίγμοζα μοζία ζηνεπηααζδίκδξ. ηακ υιςξ ημ δεοηενεφμκ ακηίζςια είκαζ ζογεοβιέκμ 

ιε ηάπμζμ έκγοιμ, ζοκήεςξ οπενμλεζδάζδ ή αθηαθζηή θςζθαηάζδ, ηυηε δ ιέεμδμξ ηαθείηαζ 

ακμζμεκγοιζηή (immunoenzyme). Έκα παναηηδνζζημθμβζηυ πανάδεζβια έιιεζδξ 
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ακμζμεκγοιζηήξ ιεευδμο, είκαζ δ πνήζδ δεοηενεφμκημξ ακηζζχιαημξ ζογεοβιέκμο ιε 

αζμηίκδ, ηδκ μπμία αημθμοεεί πνμζεήηδ ζηνεπηααζδίκδξ ή ααζδίκδξ ζογεοβιέκδξ ιε 

πνςιμβυκμ έκςζδ (πήια 2.4) [446,448]. 

 

 

ρήκα 2.4. πδιαηζηή απεζηυκζζδ ηδξ άιεζδξ, ηδξ έιιεζδξ ακμζμσζημπδιείαξ ηαζ ηδξ 

έιιεζδξ ακμζμσζημπδιείαξ ιε δεοηενεφμκ ακηίζςια ζογεοβιέκμ ιε αζμηίκδ, ζημ μπμίμ 

πνμζηίεεηαζ ζογεοβιέκδ ιε θεμνίγμοζα μοζία ζηνεπηααζδίκδ [448,449]. 

 

Ζ άιεζδ ακμζμσζημπδιζηή ιέεμδμξ πθεμκεηηεί έκακηζ ηδξ έιιεζδξ ζημ υ,ηζ είκαζ 

ιέεμδμξ εκυξ ιυκμ ζηαδίμο, απθή ηαζ βνήβμνδ [450]. Με ααζζηυ υιςξ ιεζμκέηηδια υηζ βζα 

ηάεε ακηζβυκμ απαζηείηαζ δζαθμνεηζηυ, εζδζηυ ιμκμηθςκζηυ ή πμθοηθςκζηυ ζδιαζιέκμ 

ακηίζςια, ημ δε μπηζηυ ζήια δεκ είκαζ πμθφ ζζπονυ [451,452]. Ζ έιιεζδ ακμζμσζημπδιζηή 

ιέεμδμξ πθεμκεηηεί έκακηζ ηδξ άιεζδξ δζυηζ ημ πνςηεφμκ ακηίζςια, ημ μπμίμ ζοκήεςξ δεκ 

είκαζ εφημθα δζαεέζζιμ, δεκ πνεζάγεηαζ κα ζδιακεεί, ιε απμηέθεζια κα απμθεφβμκηαζ ηοπυκ 

απχθεζεξ ηαηά ηδ ζήιακζδ. Αηυια ιε ηδκ έιιεζδ ιέεμδμ ημ πνςημηαβέξ ακηίζςια βίκεηαζ 

πυθμξ έθλδξ πμθθχκ ζδιαζιέκςκ ιμνίςκ, επεζδή πμθθά δεοηενμηαβή ακηζζχιαηα 

ζοκδέμκηαζ ιε δζαθμνεηζημφξ επζηυπμοξ ημο πνςημηαβμφξ, βεβμκυξ πμο εκζζπφεζ ζδιακηζηά 

ημ μπηζηυ ζήια [446]. Έκα αηυια πθεμκέηηδια ηδξ έιιεζδξ ιεευδμο είκαζ υηζ αολάκεζ ηδκ 
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εοαζζεδζία ηδξ ακμζμσζημπδιείαξ, ηαεχξ ζημ δεοηενεφμκ ακηίζςια ιπμνεί κα δεζιεοημφκ 

πμθθαπθά πνςιμβυκα ακηζδναζηήνζα [450,451]. Δηηυξ απυ ηδκ εκγοιζηή ακμζμσζημπδιεία, 

δ μπμία ακαπηφπεδηε παναπάκς, οπάνπεζ ηαζ δ ακμζμσζημπδιεία θεμνζζιμφ ή 

ακμζμθεμνζζιυξ, υπςξ πνμακαθένεδηε, ιε πανυιμζα ανπή ιεευδμο ιε ηδκ εκγοιζηή, αθθά 

ιε ιυκδ δζαθμνά υηζ ημ δεφηενμ ακηίζςια είκαζ ζογεοβιέκμ ιε θεμνίγμοζα μοζία [450]. 

Λυβς ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ ηδξ έιιεζδξ ακμζμσζημπδιζηήξ ιεευδμο έκακηζ ηδξ 

άιεζδξ, δ έιιεζδ έπεζ εονεία ενεοκδηζηή ηαζ ηθζκζηή εθανιμβή. Καηά ηδκ έιιεζδ ιέεμδμ 

βίκεηαζ ανπζηά επχαζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ιε ημ ηαηάθθδθμ ιδ ζδιαζιέκμ ακηίζςια 

πμο δεζιεφεζ ημκ ακηζβμκζηυ επίημπμ. Ο πνυκμξ επχαζδξ πμζηίθεζ ακαθυβςξ ιε ημ ακηίζςια. 

Αημθμοεεί επχαζδ ιε δεοηενμηαβέξ ακηίζςια πμο εα ακαβκςνίζεζ ημ δεζιεοιέκμ 

πνςημηαβέξ ακηίζςια. Σμ δεοηενμηαβέξ ακηίζςια είκαζ ζοκδεδειέκμ ιέζς μιμζμπμθζηχκ 

δεζιχκ ιε ιυνζα αζμηίκδξ. Σμ δεζιεοιέκμ δεοηενμηαβέξ ακηίζςια ακηζδνά ιε ζπνεπηααζδίκδ 

ή ααζδίκδ, δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε ΖRΡ ή αθηαθζηή θςζθαηάζδ. Ζ ζηνεπηααζδίκδ ή δ ααζδίκδ, 

ελαζηίαξ ηςκ ηεζζάνςκ εέζεςκ δέζιεοζδξ βζα αζμηίκδ πμο δζαεέημοκ, πανμοζζάγμοκ ζζπονή 

πδιζηή ζοββέκεζα ιε ηα ιυνζα ηδξ αζμηίκδξ ζημ δεοηενμηαβέξ ακηίζςια ιε απμηέθεζια ημ 

ζπδιαηζζιυ εκυξ ιεβάθμο ιμνζαημφ ζοιπθυημο, πμο πενζέπεζ ηαζ ημ πνςημηαβέξ ακηίζςια. 

Σεθζηά, πνμζηίεεηαζ έκα πνςιμβυκμ ημ μπμίμ μλεζδχκεηαζ απυ ημ έκγοιμ πανάβμκηαξ έκα 

έβπνςιμ πνμσυκ (δ ζπδιαηζηή απεζηυκζζδ δίκεηαζ ζημ πήια 2.5) [448,450,453]. 

 

 

ρήκα 2.5. πδιαηζηή πανμοζίαζδ ηδξ ανπήξ ηδξ ιεευδμο ηδξ έιιεζδξ ακμζμσζημπδιείαξ ιε 

ημ ζφζηδια ζηνεπηααζδίκδξ-αζμηίκδξ-οπενμλεζδάζδξ [453]. 
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2.7.1. Αξρή αλνζνïζηνρεκηθήο κεζόδνπ 

 

Ζ πεζναιαηζηή πμνεία πμο αημθμοεήεδηε ηαηά ηδκ πμζμηζηή ακίπκεοζδ ηςκ 

πνςηεσκζηχκ ακηζβυκςκ α-αηηίκδ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ (smooth muscle α-actin, α-SMA), 

CD68, δεζιίκδ (desmin), ki-67, πανάβμκηα von Willebrand (vWF) ζε ζζημθμβζηέξ ημιέξ, 

πενζθάιαακε ανπζηά ηδκ επζηάθορδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ιε ημ πνχημ ιμκμηθςκζηυ ή 

πμθοηθςκζηυ ακηίζςια, χζηε κα ζοκδεεεί ημ πνςημηαβέξ ακηίζςια ιε ημ ακηζβυκμ. Έπεζηα, 

ημ δεοηενμβεκέξ αζμηζκοθζςιέκμ πμθοηθςκζηυ ακηίζςια ζοκδευηακ ιε ημ πνςημηαβέξ. ηδ 

ζοκέπεζα πνμζηίεεημ ημ ζφιπθεβια ααζδίκδξ-αζμηζκοθζςιέκδξ HRP. H ααζδίκδ έπεζ ηδκ 

ζηακυηδηα κα ζοκδέεηαζ πάνα πμθφ ζζπονά ιε ηδ αζμηίκδ δεδμιέκμο υηζ ηάεε ιυνζμ ηδξ έπεζ 

ηέζζενζξ εέζεζξ πνυζδεζδξ βζα αοηήκ. Έηζζ, ζπδιαηίγεηαζ έκα ζφιπθεβια, πμο απμηεθείηαζ 

απυ ακηζβυκμ, πνςημηαβέξ ακηίζςια, δεοηενμβεκέξ ακηίζςια, αζμηίκδ, ααζδίκδ ηαζ HRP. 

Γζα ημ ζπδιαηζζιυ έβπνςιμο παναβχβμο πνδζζιμπμζμφηακ ηαηάθθδθμ οπυζηνςια, 

ηεηνατδνμπθςνζηή 3,3’-δζαιζκμαεκγζδίκδ, DAB, δ μπμία μλεζδχκεηαζ απυ ηδκ HRP ζε 

αδζάθοημ ίγδια πνχιαημξ ηαθέ. Έηζζ, βίκμκηαζ έιιεζα μναηέξ μζ εέζεζξ εκημπζζιμφ ηςκ 

ακηζβυκςκ ιε παναηήνδζδ ζε θςημκζηυ ιζηνμζηυπζμ (πήια 2.6) [454,455]. ε 

μπμζαδήπμηε ακμζμσζημπδιζηή ελέηαζδ έκα ανκδηζηυ απμηέθεζια ζδιαίκεζ υηζ ημ ακηζβυκμ 

δεκ ακζπκεφεδηε ηαζ υπζ υηζ ημ ακηζβυκμ δεκ οπήνπε ζημοξ ζζημφξ πμο ελεηάζηδηακ. 

 

2.7.2. Αληηζώκαηα 

 

ηζξ ημιέξ πμο εθήθεδζακ απυ ημοξ πμίνμοξ ημο πεζνάιαημξ ελεηάζηδηακ ιε ηδ 

ιέεμδμ ηδξ ακμζμσζημπδιείαξ ηα πνςημβεκή ακηζζχιαηα: α-αηηίκδ ηςκ VSMCs (α-SMA), 

δεζιίκδ, δείηηδξ ιαηνμθάβςκ CD68, δείηηδξ πμθθαπθαζζαζιμφ ημο ηοηηανζημφ 

πθδεοζιμφ ki-67, δείηηδξ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ μ πανάβμκηαξ von Willebrand (vWF) 

ηαζ θαιζκίκδ (Πίκαηαξ 2.1) ζηδ ζθαβίηζδα ζημ ηέκηνμ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ, 

ζηδ ζθαβίηζδα ηεκηνζηά ηδξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ, ζηδ ζθαβίηζδα πενζθενζηά 

ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ. Γζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

πνδζζιμπμζήεδηε έκαξ ιδ εζδζηυξ ανκδηζηυξ ιάνηοναξ ακηζδναζηδνίμο ακηί ημο 

πνςημηαβμφξ ακηζζχιαημξ ζε ιενζηέξ ημιέξ απυ πμίνμοξ. Αοηή δ επζπθέμκ δζαδζηαζία 

επζηνέπεζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ιδ εζδζηήξ πνχζδξ ηαζ ηδκ ηαθφηενδ ενιδκεία ηδξ εζδζηήξ 

πνχζδξ ζηδ εέζδ ημο ακηζβυκμο. Γζα πανάδεζβια δ έκηαζδ ηδξ εεηζηήξ πνχζδξ εα πνέπεζ κα 

εηηζιάηαζ ζηα πθαίζζα ηοπυκ ιδ εζδζηήξ πνχζδξ ημο οπυααενμο εκυξ ανκδηζημφ ιάνηονα 
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ακηζδναζηδνίμο. Ωξ εεηζημί ιάνηονεξ πνδζζιμπμζήεδηακ ημιέξ απυ θεπηυ έκηενμ, ζπθήκα 

ηαζ θειθαδέκεξ. 

 

ρήκα 2.6. Ζ πεζναιαηζηή πμνεία ημο ακμζμσζημπδιζημφ εκημπζζιμφ ηςκ 

πνςηεσκζηχκ ακηζβυκςκ ζηυπςκ [454]. 

 

Πίλαθαο 2.1. Κθχκμζ ακηζζςιάηςκ ηαζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ημοξ. 

Aληίζωκα Κιώλνο πγθέληξωζε (mg/L) 

α-SMA: 1A4 70 

Γεζκίλε: D33 235 

CD68: PG-M1 80 

ki-67: ΜΗΒ-1 40 

v WF: Πμθοηθςκζηυ 0,31 

Λακηλίλε: LAM-89 9.900 
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2.7.2.1. Αληίζωκα έλαληη ηεο α-αθηίλεο ηωλ VSMCs (α-smooth muscle actin, a-SMA) 

 

Γζα ηδκ πμζμηζηή ακίπκεοζδ ηςκ VSMCs εθανιυζηδηε δ in vitro ηεπκζηή ιε ηδ 

πνήζδ ιμκμηθςκζημφ ακηζζχιαημξ, ημ μπμίμ πανάβεηαζ απυ ιφεξ ηαζ ακαβκςνίγεζ ςξ 

ακηζβυκμ ηδκ α-ζζμιμνθή ηδξ θείαξ ιοσηήξ αηηίκδξ (a-SMA, DakoCytomation, M0851). Σμ 

ακηίζςια αοηυ πανάβεηαζ απυ ιφεξ ηαζ o ηθχκμξ 1Α4 (asm-1) πανμοζζάγεζ 

δζαζηαονμφιεκδ ακηίδναζδ ιε ηδκ a-SMA ζε ζζημφξ ημηυπμοθμο, αβεθάδαξ ηαζ ανμοναίμο. 

Ο ζζυηοπμξ ημο ακηζζχιαημξ πμο πανέπεηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή (IgG2a/kappa) 

πνςιαηίγεζ εεηζηά ηα θεία ιοσηά ηφηηανα ζημ αββεζαηυ ημίπςια, ζηα ιεζμεπζεδθζαηά 

ηφηηανα, ζημοξ ιομζκμαθάζηεξ, ζημ θεζμιφςια ηαζ ημ θεζμιομζάνηςια [456,457]. Ζ 

πνχζδ ημο ακηζζχιαημξ ήηακ ηοηηανμπθαζιαηζηή. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο ακηζζχιαημξ ζημ 

πανεπυιεκμ δζάθοια ήηακ 70 mg/L, εκχ δ ζοκζζηχιεκδ αναίςζδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

ήηακ 1:300. 

 

 

2.7.2.2. Αληίζωκα έλαληη ηεο δεζκίλεο  

 

Ζ in vitro ελέηαζδ ηδξ πνχζδξ βζα δεζιίκδ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ αμήεεζα 

ιμκμηθςκζημφ ακηζζχιαημξ πμο πανάβεηαζ απυ ιφεξ ηαζ είκαζ εζδζηυ κα ακαβκςνίγεζ ςξ 

ακηζβυκμ ηδ δεζιίκδ (DakoCytomation, M0760). Σμ ακηίζςια αοηυ πανάβεηαζ απυ ιφεξ ηαζ 

o ηθχκμξ D33 πανμοζζάγεζ δζαζηαονμφιεκδ ακηίδναζδ ιε ηδ δεζιίκδ ζε ζζημφξ ανμοναίμο 

ηαζ πμκηζημφ. Ο ζζυηοπμξ ημο ακηζζχιαημξ πμο πανέπεηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή 

(IgG1/kappa) πνςιαηίγεζ εεηζηά ηδ δεζιίκδ ζημ αββεζαηυ ημίπςια, ζημκ μζζμθάβμ, ζηα 

ιομεπζεδθζαηά ηφηηανα, ζημ θεζμιφςια ηαζ ημ ιεζμεπζεδθίςια [61,458,459]. Ζ πνχζδ ημο 

ακηζζχιαημξ ήηακ ηοηηανμπθαζιαηζηή. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο ακηζζχιαημξ ζημ πανεπυιεκμ 

δζάθοια ήηακ 235 mg/L, εκχ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ημ ζοβηεηνζιέκμ ακηίζςια 

πνδζζιμπμζήεδηε ζε αναίςζδ 1:50. 
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2.7.2.3. Αληίζωκα έλαληη ηνπ δείθηε καθξνθάγωλ CD68 

 

Ο πμζμηζηυξ έθεβπμξ ηδξ πανμοζίαξ ιαηνμθάβςκ ζημκ αββεζαηυ ζζηυ 

πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ πνήζδ ημο CD68 ιμκμηθςκζημφ ακηζζχιαημξ βζα ακενχπμοξ ηαζ 

πμίνμοξ, ηθχκμξ PG-M1 (DakoCytomation, M0876) πμο είκαζ εζδζηυξ βζα ακμζμσζημπδιζηή 

ελέηαζδ ζζηχκ. Πνυηεζηαζ βζα ημκ ζζυηοπμ IgG3/kappa ηαζ ημ ακηίζςια PG-M1 ακηζδνά ιε 

ημ ακηζβυκμ 110 kDa CD68, ημ μπμίμ εηθνάγεηαζ ζηδκ επζθάκεζα ιμκμπφνδκςκ 

θαβμηοηηάνςκ ιοχκ. Ζ έηθναζδ ημο βθοημπνςηεσκζημφ αοημφ ακηζβυκμο αολάκεζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ ιμκμηοηηάνςκ ζε εκενβμπμζδιέκα ιαηνμθάβα. Σμ PG-

M1 ακηίζςια ιπμνεί κα ακζπκεφζεζ ημ CD68 ακηζβυκμ ζε ζζημθμβζηά ιαηνμθάβα, ζε 

ιενζηέξ ζεζνέξ ιοεθζηχκ ηοηηάνςκ, ζε ημιέξ εφιμο αδέκα, θειθαδέκςκ ηαζ ζπθήκαξ [460]. 

Ζ πνχζδ ημο ακηζζχιαημξ ήηακ ηοηηανμπθαζιαηζηή. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο ακηζζχιαημξ ζημ 

πανεπυιεκμ δζάθοια ήηακ 40 mg/L, εκχ δ ζοκζζηχιεκδ αναίςζδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ήηακ 1:50. 

 

2.7.2.4. Αληίζωκα έλαληη ηνπ δείθηε πνιιαπιαζηαζκνύ ki-67 

 

Γζα ηδκ ακμζμσζημπδιζηή ακίπκεοζδ ημο πονδκζημφ ακηζβυκμο ki-67 

πνδζζιμπμζήεδηε ιμκμηθςκζηυ ακηίζςια ακηζ- ki-67, ηθχκμξ ΜΗΒ-1 (DakoCytomation, 

M7240). Σμ ακηίζςια αοηυ πανάβεηαζ απυ ιφεξ ηαζ o ηθχκμξ ΜΗΒ-1 πανμοζζάγεζ 

δζαζηαονμφιεκδ ακηίδναζδ ιε ημ ki-67 ζε ζζημφξ ζηφθμο, αθυβμο, πνμαάημο ηαζ αβεθάδαξ 

[461]. Ο ακμζμσζημπδιζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ημο ki-67 απμηεθεί απθή ιέεμδμ βζα ηδκ 

εηηίιδζδ ημο ανζειμφ ηςκ ηοηηάνςκ πμο ανίζημκηαζ ζε θάζδ πμθθαπθαζζαζιμφ, υιςξ, δε 

ιπμνεί κα εηηζιήζεζ ημ ιήημξ ημο ηοηηανζημφ ηφηθμο. Καηά ζοκέπεζα, είκαζ ιία έιιεζδ 

ιέεμδμξ ιέηνδζδξ ημο πναβιαηζημφ νοειμφ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ. Σμ πονδκζηυ ακηζβυκμ 

ki-67 ακζπκεφεηαζ ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ ημο ηοηηανζημφ ηφηθμο (G1, S, G2, M). Απμοζζάγεζ 

απυ ηα ηφηηανα πμο ανίζημκηαζ ζε θάζδ δνειίαξ, δδθαδή ζηδ G0 [462]. Ζ πμζυηδηα ημο 

ακηζβυκμο δζαθένεζ ιεηαλφ ηςκ θάζεςκ ημο ηοηηανζημφ ηφηθμο, ιε ηδ ιέβζζηδ πμζυηδηα κα 

οπάνπεζ ζηζξ θάζεζξ G2 ηαζ M [463]. Σμ ιμκμηθςκζηυ ακηίζςια MIB-1 ζοκδέεηαζ ιε ημ ki-

67. Σμ MIB-1 ακαβκςνίγεζ ημ αιζβέξ ki-67 ακηζβυκμ ηαεχξ ηαζ ακαζοκδοαζιέκα ηειάπζα 

ημο ki-67 ακηζβυκμο. Ζ ακμζμσζημπδιζηή πνχζδ ιε αοηυ ημ δείηηδ (ki-67/MIB-1) επζηνέπεζ 

ηδκ in situ ζήιακζδ ηςκ ηοηηάνςκ πμο ανίζημκηαζ ζε θάζδ πμθθαπθαζζαζιμφ, ιε πμθφ 

ηαθή ιμνθμθμβζηή ηαοημπμίδζδ ηςκ εεηζηχκ ηοηηάνςκ, ζε ζζημφξ ιμκζιμπμζδιέκμοξ ζε 
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θμνιυθδ. Ο ζζυηοπμξ ημο ακηζζχιαημξ πμο πανέπεηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή (IgG1/kappa) 

ακζπκεφεηαζ ζηα ηφηηανα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ, ζηα κεμπθαζιαηζηά ηφηηανα, ζηα 

ηφηηανα πμο ανίζημκηαζ ζε πνμζηαηζηυ αδεκμηανηίκςια ηαζ ζε ηανηίκςια ζημοξ 

πκεφιμκεξ [464,465]. Ζ πνχζδ ημο ακηζζχιαημξ ήηακ πονδκζηή ζε ηφηηανα πμο ανίζημκηαζ 

ζε θάζδ ιίηςζδξ ηαζ ηοηηανμπθαζιαηζηή ζε ηφηηανα πμο ανίζημκηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ 

θάζεζξ ημο ηοηηανζημφ ηφηθμο. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο ακηζζχιαημξ ζημ πανεπυιεκμ δζάθοια 

ήηακ 80 mg/L, εκχ δ ζοκζζηχιεκδ αναίςζδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ 1:100. 

 

2.7.2.5. Αληίζωκα έλαληη ηνπ παξάγνληα von Willebrand 

 

Γζα ηδκ πμζμηζηή ακίπκεοζδ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ εθανιυζηδηε δ in vitro 

ηεπκζηή ιε ηδ πνήζδ πμθοηθςκζημφ ακηζζχιαημξ, ημ μπμίμ πανάβεηαζ απυ ηυκζηθμοξ ηαζ 

ακαβκςνίγεζ ςξ ακηζβυκμ ημκ πανάβμκηα von Willebrand (vWF, DakoCytomation, A0082). 

Σμ ακηίζςια αοηυ πανμοζζάγεζ δζαζηαονμφιεκδ ακηίδναζδ ιε ημκ πανάβμκηα von 

Willebrand ζε ζζημφξ αθυβμο, ιουξ ηαζ αβεθάδαξ. Θεηζηή πνχζδ ζημκ πανάβμκηα von 

Willebrand ειθακίγμοκ ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα ανηδνζχκ ηαζ θθεαχκ, ηφηηανα ζε ζζημφξ 

υπμο παναηδνείηαζ αββεζμβέκεζδ, υπςξ ζημκ ηανηίκμ ημο πκεφιμκα, ζημ ήπαν ηαζ ζηδ 

ζπθήκα. Ζ πνχζδ ημο ακηζζχιαημξ ήηακ ηοηηανμπθαζιαηζηή. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο 

ακηζζχιαημξ ζημ πανεπυιεκμ δζάθοια ήηακ 3,1 g/L, εκχ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ακηίζςια πνδζζιμπμζήεδηε ζε αναίςζδ 1:400. 

 

2.7.2.6. Αληίζωκα έλαληη ηεο δνκηθήο πξωηεΐλεο ιακηλίλε 

 

Γζα ηδκ πμζμηζηή ακίπκεοζδ ηδξ δμιζηήξ πνςηεΐκδξ θαιζκίκδ πναβιαημπμζήεδηε δ in 

vitro ηεπκζηή ιε ηδ πνήζδ CD68 ιμκμηθςκζημφ ακηζζχιαημξ βζα ακενχπμοξ ηαζ πμίνμοξ, 

ηθχκμξ LAM-89 (Sigma, L8271). Ο ζζυηοπμξ ημο ακηζζχιαημξ πμο πανέπεηαζ απυ ημκ 

ηαηαζηεοαζηή (IgG1) ακζπκεφεηαζ ζηα ηφηηανα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ, ζηα 

κεμπθαζιαηζηά ηφηηανα, ζηα ηφηηανα πμο ανίζημκηαζ ζε πνμζηαηζηυ αδεκμηανηίκςια ηαζ 

ζε ηανηίκςια ζημοξ πκεφιμκεξ [464,465]. Ζ πνχζδ ημο ακηζζχιαημξ ήηακ πονδκζηή ζε 

ηφηηανα πμο ανίζημκηαζ ζε θάζδ ιίηςζδξ ηαζ ηοηηανμπθαζιαηζηή ζε ηφηηανα πμο 

ανίζημκηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ θάζεζξ ημο ηοηηανζημφ ηφηθμο. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο 

ακηζζχιαημξ ζημ πανεπυιεκμ δζάθοια ήηακ 80 mg/L, εκχ δ ζοκζζηχιεκδ αναίςζδ. Θεηζηή 
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πνχζδ ηδξ δμιζηήξ πνςηεΐκδξ θαιζκίκδξ, ιε ιμνζαηυ αάνμξ 900 kD ειθακίγεηαζ ζηδκ 

ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία πένζλ επζεδθζαημφ ζζηχκ, κεονχκςκ, αθνχδδ ηοηηάνςκ, ηαεχξ 

ηαζ θείμο, νααδςημφ ηαζ ηανδζαημφ ιουξ. Έπεζ πνμζδζμνζζεεί υηζ δ θαιζκίκδ δζεβείνεζ ηδκ 

ηοηηανζηή δζαθμνμπμίδζδ, ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ ηοηηάνςκ ηαεχξ ηαζ ηδκ ηζκδηζηυηδηά ημοξ, 

βεβμκυξ πμο ηδκ ηαεζζηά ςξ ιία ανηεηά ζδιακηζηή πνςηεΐκδ πνμζηυθθδζδξ ζηδκ επζθάκεζα 

ηςκ ηοηηάνςκ. Τρδθή έηθναζδ ηδξ έπεζ παναηδνδεεί ζε αββεζμβέκκεζδ, ειανομβέκκεζδ, 

μνβακμβέκκεζδ ηαζ ζε δζάθμνα είδδ ηανηίκμο. Ζ πνχζδ ημο ακηζζχιαημξ ήηακ 

ηοηηανμπθαζιαηζηή. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο ακηζζχιαημξ ζημ πανεπυιεκμ δζάθοια ήηακ 9,9 

mg/mL, εκχ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ημ ζοβηεηνζιέκμ ακηίζςια πνδζζιμπμζήεδηε ζε 

αναίςζδ 1:1000. 

 

2.7.3. Πεηξακαηηθή πνξεία ηνπ αλνζνïζηνρεκηθνύ εληνπηζκνύ ηωλ πξωηεϊληθώλ 

αληηγόλωλ ζηόρνπ 

  

2.7.3.1. Πεηξακαηηθή πνξεία ηνπ αλνζνïζηνρεκηθνύ εληνπηζκνύ ηεο α-αθηίλεο θαη ηεο 

δεζκίλεο ηωλ VSMCs, θαη ηνπ παξάγνληα von Willebrand 

 

Απαζημφιεκα Τθζηά 

 Πνχημ ακηίζςια: (α) ιμκμηθςκζηυ ακηίζςια ιουξ ακηζ- α-αηηίκδ ηςκ VSMCs ηθχκμο 

1Α4 (a-SMA, DakoCytomation, M0851). (α) ιμκμηθςκζηυ ακηίζςια ιουξ ακηζ- 

δεζιίκδξ ηςκ VSMCs ηθχκμο D33 (desmin, DakoCytomation, M0760). (β) 

πμθοηθςκζηυ ακηίζςια ημοκεθζμφ ακηζ-πανάβμκηα von Willebrand. 

 Γεφηενμ ακηίζςια: (α) αζμηζκοθζςιέκμ πμθοηθςκζηυ ακηίζςια ημοκεθζμφ έκακηζ IgG 

ακηζζςιάηςκ ιουξ (polyclonal rabbit anti-mouse IgG immunoglobulins biotinylated, 

DakoCytomation, E0354). Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο ακηζζχιαημξ ζημ πανεπυιεκμ δζάθοια 

είκαζ 1,3 g/L, εκχ δ ζοκζζηχιεκδ αναίςζδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ 1:200. To 

αζμηζκοθζςιέκμ πμθοηθςκζηυ ακηίζςια ημοκεθζμφ έκακηζ ακηζζςιάηςκ ιουξ, πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε ηαηά ηδκ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία ηδξ ακμζμσζημπδιείαξ, έπεζ ορδθή 

εζδζηυηδηα βζα υθα ηα IgG ακηζζχιαηα ημο ιουξ. Τπάνπεζ, υιςξ, έκα ιζηνυ πμζμζηυ 

δζαζηαονμφιεκδξ ακηίδναζδξ (<1,5%) ημο ακηζζχιαημξ αοημφ ιε IgG ακενχπμο, 

πμίνμο, πνμαάημο ηαζ ανμοναίμο. (α) αζμηζκοθζςιέκμ πμθοηθςκζηυ ακηίζςια ηαηζίηαξ 

έκακηζ IgG ακηζζςιάηςκ ημοκεθζμφ (polyclonal goat anti-rabbit IgG immunoglobulins 
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biotinylated, DakoCytomation, E0432). Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο ακηζζχιαημξ ζημ 

πανεπυιεκμ δζάθοια είκαζ 0,7 g/L, εκχ δ ζοκζζηχιεκδ αναίςζδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

είκαζ 1:200. To αζμηζκοθζςιέκμ πμθοηθςκζηυ ακηίζςια ηαηζίηαξ έκακηζ ακηζζςιάηςκ 

ημοκεθζμφ, πμο πνδζζιμπμζήεδηε ηαηά ηδκ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία ηδξ 

ακμζμσζημπδιείαξ, έπεζ ορδθή εζδζηυηδηα βζα υθα ηα IgG ακηζζχιαηα ημο ημοκεθζμφ. 

Τπάνπεζ, υιςξ, έκα ιζηνυ πμζμζηυ δζαζηαονμφιεκδξ ακηίδναζδξ (<1,0%) ημο 

ακηζζχιαημξ αοημφ ιε IgG ακενχπμο, αθυβμο, πνμαάημο, ιουξ ηαζ ανμοναίμο. 

 Ροειζζηζηυ Γζάθοια 10 X Φςζθμνζηχκ (Phosphate Buffered Saline, PBS): 90 g NaCl 

(Carlo Erba), 10,9 g Na2HPO4 (Sigma), 3,2 g ΚΖ2HPO4 (Sigma), έςξ 1 Lt Ζ2Ο. 

Ρφειζζδ pΖ = 7,2. 

 Ροειζζηζηυ Γζάθοια Tris-EDTA Buffer (10 mM Tris Base, 1 mM EDTA solution, 

0,05% Tween 20): 1,21 g Tris Base (Sigma), 0,37 g EDTA (Sigma), έςξ 1 Lt Ζ2Ο. 

Ρφειζζδ pH=9,0. Πνμζεήηδ 0,5 ml Tween 20. 

 Ακηζδναζηήνζμ επζηάθορδξ ηςκ ιδ εζδζηχκ ακηζβμκζηχκ εέζεςκ Blocking Reagent 

Snipper (Biocare Medical). 

 Γζάθοια 0,9% Ζ2Ο2: 6 ml 30% Ζ2Ο2 (Fluka) ζε 200 ml Ζ2Ο. 

 Γζάθοια Mayer’s αζιαημλοθίκδξ (Carlo Erba). 

 VECTASTAIN Elite ABC Reagent (Vector Laboratories): Πνμζεήηδ δφμ ζηαβμκζδίςκ 

reagent A ζε 5 ml PBS ηαζ αημθμοεεί ακάδεοζδ. Καηυπζκ, πνμζεήηδ δφμ ζηαβμκζδίςκ 

ζημ reagent B ηαζ εη κέμο ακάδεοζδ ημο δζαθφιαημξ. Σμ δζάθοια πνέπεζ κα εημζιάγεηαζ 

30 min πνζκ πνδζζιμπμζδεεί. 

  Γζάθοια οδνμπθςνζηήξ 3,3’-δζαιζκμαεκγζδίκδξ (DAB, Vector SK-4100): Πνμζεήηδ 

δφμ ζηαβμκζδίςκ buffer, πέκηε ζηαβμκζδίςκ DAB ηαζ δφμ ζηαβμκζδίςκ Ζ2Ο2 ζε 5 ml 

Ζ2Ο. Σμ δζάθοια πνέπεζ κα εημζιάγεηαζ θίβμ πνζκ πνδζζιμπμζδεεί ηαζ κα πνμζηαηεφεηαζ 

απυ ημ θςξ. 

Μέεμδμξ 

Ζ δζαδζηαζία ηδξ ακμζμïζημπδιείαξ βζα ηδκ α-αηηίκδ, ηδ δεζιίκδ ηςκ θείςκ ιοσηχκ 

ηοηηάνςκ ηαζ ημκ πανάβμκηα von Willebrand ήηακ πακμιμζυηοπδ ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ 

πενζβνάθεηαζ παναηάης ςξ εκζαία δζαδζηαζία ιε ιυκδ δζαθμνά ηδκ πνμζεήηδ ηάεε θμνά 

δζαθμνεηζημφ πνςημηαβμφξ ηαζ δεοηενμηαβμφξ ακηζζχιαημξ. Ακαθοηζηά δ πμνεία ήηακ δ 

αηυθμοεδ: 
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1. Θένιακζδ ηδξ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο έθενακ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ζημοξ 

37
º
C βζα 30 θεπηά ηαζ αημθμφεςξ ζημοξ 58

º
C βζα 30 θεπηά. 

2. Απμπαναθζκμπμίδζδ-εκοδάηςζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ιε δζαδμπζηυ πέναζια απυ 

λοθυθδ (2×8 θεπηά) ηαζ ειααπηίζεζξ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο έθενακ ηζξ 

ζζημθμβζηέξ ημιέξ ζε δζαθφιαηα αζεακυθδξ δζαδμπζηά ιεζςιέκδξ (έκα δζάθοια 

απυθοηδ αζεακυθδ βζα 6 θεπηά, έκα δζάθοια 95% βζα 3 θεπηά, έκα δζάθοια 75% βζα 

3 θεπηά ηαζ έκα δζάθοια 50% βζα 3 θεπηά). 

3. Έηπθοζδ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ βζα 5 θεπηά. 

4. Απμηάθορδ ηςκ ακηζβμκζηχκ επζηυπςκ ιε πνήζδ 10 mM Σris-EDTA buffer, pH 9,0 

ηαζ εένιακζδ ζε θμφνκμ ιζηνμηοιάηςκ (600 watt) βζα 10 θεπηά (2×5 θεπηά). ηδ 

ζοκέπεζα ηα πθαηίδζα επακένπμκηακ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο (ημοθάπζζημκ 25 

θεπηά). 

5. Έηπθοζδ ιε απεζηαβιέκμ H2O 2×5 θεπηά. 

6. Έηπθοζδ ιε δζάθοια PBS (1Υ) 2×5 θεπηά. 

7. Δλμοδεηένςζδ ηδξ εκδμβεκμφξ οπενμλεζδάζδξ ιε επχαζδ ζε οδαηζηυ δζάθοια Ζ2Ο2 

0,9% ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ζημ ζημηάδζ βζα 30 θεπηά. 

8. Έηπθοζδ ιε απεζηαβιέκμ H2O 2×5 θεπηά. 

9. Έηπθοζδ ιε δζάθοια PBS (1Υ) 2×5 θεπηά. 

10. Δλμοδεηένςζδ ηςκ ιδ εζδζηχκ ακηζβμκζηχκ εέζεςκ έβζκε ιε επχαζδ ζε Blocking 

Reagent βζα 5 θεπηά. 

11. Δπχαζδ ιε ημ πνςημβεκέξ ιμκμηθςκζηυ ακηίζςια βζα 1 χνα ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο. Σμ πνςημηαβέξ ακηίζςια είπε ηδ αέθηζζηδ δοκαηή αναίςζδ, δδθαδή 

1:300 βζα ημ ακηίζςια ηδξ a-SMA ηθχκμο 1Α4 ηαζ 1:50 βζα ημ ακηίζςια ηδξ 

δεζιίκδξ ηθχκμο D33. 

12. Έηπθοζδ ιε δζάθοια PBS (1Υ) 2×5 θεπηά. 

13. Δπχαζδ βζα 30 min ιε αζμηοθζςιέκμ δεοηενμβεκέξ πμθοηθςκζηυ ακηίζςια 

ημοκεθζμφ έκακηζ IgG ακηζζςιάηςκ ιουξ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ a-SMA ηαζ ηδξ 

δεζιίκδξ ηαζ αζμηοθζςιέκμ δεοηενμβεκέξ πμθοηθςκζηυ ακηίζςια ηαηζίηαξ έκακηζ 

IgG ακηζζςιάηςκ ημοκεθζμφ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο πανάβμκηα von Willebrand. 

14. Έηπθοζδ ιε δζάθοια PBS (1X) 2×5 θεπηά. 

15. Δπχαζδ ιε ακηίζςια ΑΒ (Streptavidin, Biotinylated Peroxidase, Vector) βζα 30 

θεπηά. 

16. Έηπθοζδ ιε δζάθοια PBS (1X) 2×5 θεπηά. 

17. Δπχαζδ ιε δζάθοια δζαιζκμαεκγίδζκδξ (DAB) (30-45 δεοηενυθεπηα). 
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18. Έηπθοζδ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ βζα 5 θεπηά. 

19. Διααπηζζιυ ζε δζάθοια αζιαημλοθίκδξ Mayer’s βζα 1 θεπηά. 

20. Έηπθοζδ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ βζα 5 θεπηά. 

21. Αθοδάηςζδ ιε ειααπηζζιυ ηςκ πθαηζδίςκ ζε δζαθφιαηα δζαδμπζηά αολακυιεκδ 

ζοβηέκηνςζδξ αζεακυθδξ (50%, 70%, 80%, 95% ηαζ απυθοηδξ αζεακυθδξ) βζα 3 

θεπηά ζε ηάεε πενίπηςζδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ειααπηζζιυξ ζε δζάθοια ηαεανήξ 

λοθυθδξ βζα (2×4 θεπηά). 

22. Δπζηάθορδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο θένμοκ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ιε 

ηαθοπηνίδα ιε ηδ ιεζμθάαδζδ εζδζηήξ βέθδξ απυ δζαμοηοθμθεάθδ (DPX) ηδξ 

εηαζνίαξ BDH. 

23. Απμλήνακζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ζε εζδζηυ απαβςβυ βζα 5 θεπηά. 

  

2.7.3.2. Πεηξακαηηθή πνξεία ηνπ αλνζνïζηνρεκηθνύ εληνπηζκνύ ηωλ δεηθηώλ CD68 θαη 

ki-67 θαη ηεο δνκηθήο πξωηεΐλεο ιακηλίλε  

 

Απαζημφιεκα Τθζηά 

 Πνχημ ακηίζςια: (α) ιμκμηθςκζηυ ακηίζςια ιουξ ακηζ- CD68 ηθχκμο PG-M1 

(DakoCytomation, M0876). (α) ιμκμηθςκζηυ ακηίζςια ακηζ- Ki-67 ηθχκμο ΜΗΒ-1 

(DakoCytomation, M7240). (β) ιμκμηθςκζηυ ακηίζςια ακηζ- θαιζκίκδ ηθχκμο LAM-89 

(Sigma, L8271). 

 Ροειζζηζηυ Γζάθοια 10 X Φςζθμνζηχκ (PBS). 

 Γζάθοια Πνςηεïκάζδξ Κ (Proteinase K, DakoCytomation, S3020). 

 Ροειζζηζηυ Γζάθοια Sodium Citrate Buffer (10mM Sodium Citrate , 0,05% Tween 20): 

2,94 g Tri-sodium citrate (dihydrate) (Sigma) έςξ 1 Lt Ζ2Ο. Ρφειζζδ pH=6,0. Πνμζεήηδ 

0,5 ml Tween 20. 

 Ακηζδναζηήνζμ επζηάθορδξ ηςκ ιδ εζδζηχκ ακηζβμκζηχκ εέζεςκ Blocking Reagent 

Snipper (Biocare Medical). 

 Γζάθοια 0,9% Ζ2Ο2: 6 ml 30% Ζ2Ο2 (Fluka) ζε 200 ml Ζ2Ο. 

 Γζάθοια Mayer’s αζιαημλοθίκδξ (Carlo Erba). 

 VECTASTAIN Elite ABC Reagent (Vector Laboratories). 

  Γζάθοια οδνμπθςνζηήξ 3,3’-δζαιζκμαεκγζδίκδξ (DAB, Vector SK-4100). 
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Μέεμδμξ 

Ζ πεζναιαηζηή πμνεία ημο ακμζμïζημπδιζημφ εκημπζζιμφ ημο CD68, ημο ki-67 ηαζ 

ηδξ θαιζκίκδξ ήηακ πακμιμζυηοπδ ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ πενζβνάθεηαζ παναηάης ςξ εκζαία 

δζαδζηαζία ιε ιυκδ δζαθμνά ηδκ πνμζεήηδ ηάεε θμνά δζαθμνεηζημφ πνςημηαβμφξ 

ακηζζχιαημξ ηαζ δζαθμνεηζημφ δζαθφιαημξ βζα ηδκ απμηάθορδ ηςκ ακηζβμκζηχκ επζηυπςκ. H 

πεζναιαηζηή πμνεία ήηακ δ αηυθμοεδ: 

 

1. Θένιακζδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο έθενακ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ζημοξ 

37 
º
C βζα 30 min ηαζ αημθμφεςξ ζημοξ 58

º
C βζα 30 θεπηά. 

2. Απμπαναθζκμπμίδζδ-εκοδάηςζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ιε δζαδμπζηυ πέναζια απυ 

λοθυθδ (2×8 θεπηά) ηαζ ειααπηίζεζξ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο έθενακ ηζξ 

ζζημθμβζηέξ ημιέξ ζε δζαθφιαηα αζεακυθδξ δζαδμπζηά ιεζςιέκδξ (έκα δζάθοια 

απυθοηδ αζεακυθδ βζα 6 θεπηά, έκα δζάθοια 95% βζα 3 θεπηά, έκα δζάθοια 75% βζα 

3 θεπηά ηαζ έκα δζάθοια 50% βζα 3 θεπηά). 

3. Έηπθοζδ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ βζα 5 θεπηά. 

4. Απμηάθορδ ηςκ ακηζβμκζηχκ επζηυπςκ ιε: (α) πνήζδ δζαθφιαημξ πνςηεïκάζδξ Κ 

ηαηά ημκ ακμζμïζημπδιζηυ εκημπζζιυ ημο CD68 ηαζ ηδξ θαιζκίκδξ ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο βζα 15 θεπηά. (α) πνήζδ δζαθφιαημξ 10 mM Sodium Citrate Buffer, pH 6,0 

ηαηά ημκ ακμζμïζημπδιζηυ εκημπζζιυ ημο ki-67 ηαζ εένιακζδ ζε θμφνκμ 

ιζηνμηοιάηςκ (600 watt) βζα 10 θεπηά (2×5 θεπηά). ηδ ζοκέπεζα ηα πθαηίδζα 

επακένπμκηαζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο (ημοθάπζζημκ 25 θεπηά). 

5. Έηπθοζδ ιε απεζηαβιέκμ H2O 2×5 θεπηά. 

6. Έηπθοζδ ιε δζάθοια PBS (1Υ) 2×5 θεπηά. 

7. Δλμοδεηένςζδ ηδξ εκδμβεκμφξ οπενμλεζδάζδξ ιε επχαζδ ζε οδαηζηυ δζάθοια Ζ2Ο2 

0,9% ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ζημ ζημηάδζ βζα 30 θεπηά. 

8. Έηπθοζδ ιε απεζηαβιέκμ H2O 2×5 θεπηά. 

9. Έηπθοζδ ιε δζάθοια PBS (1Υ) 2×5 θεπηά. 

10. Δλμοδεηένςζδ ηςκ ιδ εζδζηχκ ακηζβμκζηχκ εέζεςκ έβζκε ιε επχαζδ ζε Blocking 

Reagent βζα 5 θεπηά. 

11. Δπχαζδ ιε ημ πνςημβεκέξ ιμκμηθςκζηυ ακηίζςια ακηζ- CD68, ακηζ- ki-67 ηαζ ακηζ- 

θαιζκίκδξ βζα 1 χνα ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ιε ηδ αέθηζζηδ δοκαηή αναίςζδ, 

δδθαδή 1:50, 1:100 ηαζ 1:1000, ακηίζημζπα. 
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12. Έηπθοζδ ιε δζάθοια PBS (1Υ) 2×5 θεπηά. 

13. Δπχαζδ ιε αζμηοθζςιέκμ δεοηενμβεκέξ πμθοηθςκζηυ ακηίζςια ημοκεθζμφ έκακηζ 

IgG ακηζζςιάηςκ ιουξ βζα 30 θεπηά. 

14. Έηπθοζδ ιε δζάθοια PBS (1X) 2×5 θεπηά. 

15. Δπχαζδ ιε ακηίζςια ΑΒ (Streptavidin, Biotinylated Peroxidase, Vector) βζα 30 

θεπηά. 

16. Έηπθοζδ ιε δζάθοια PBS (1X) 2×5 θεπηά. 

17. Δπχαζδ ιε δζάθοια δζαιζκμαεκγίδζκδξ (DAB) (1.30 - 2.00 θεπηά). 

18. Έηπθοζδ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ βζα 5 θεπηά. 

19. Διααπηζζιυ ζε δζάθοια αζιαημλοθίκδξ Mayer’s βζα 1 θεπηά. 

20. Έηπθοζδ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ βζα 5 θεπηά. 

21. Αθοδάηςζδ ιε ειααπηζζιυ ηςκ πθαηζδίςκ ζε δζαθφιαηα δζαδμπζηά αολακυιεκδ 

ζοβηέκηνςζδξ αζεακυθδξ (50%, 70%, 80%, 95% ηαζ απυθοηδξ αζεακυθδξ) βζα 3 

θεπηά ζε ηάεε πενίπηςζδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ειααπηζζιυξ ζε δζάθοια ηαεανήξ 

λοθυθδξ βζα 2×4 θεπηά. 

22. Δπζηάθορδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο έθενακ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ιε 

ηαθοπηνίδα ιε ηδ ιεζμθάαδζδ εζδζηήξ βέθδξ απυ δζαμοηοθμθεάθδ (DPX) ηδξ 

εηαζνίαξ BDH. 

23. Απμλήνακζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ζε εζδζηυ απαβςβυ βζα 5 θεπηά. 

  

2.7.4. Αλνζνïζηνρεκηθή αλάιπζε 

 

Ζ παναηήνδζδ ημο ακμζμïζημπδιζημφ εκημπζζιμφ ηςκ πνςηεσκζηχκ ακηζβυκςκ -

αηηίκδ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ (α-SMA), CD68, δεζιίκδ (desmin), ki-67, πανάβμκηα von 

Willebrand (vWF) ηαζ θαιζκίκδ- ζε ζζημθμβζηέξ ημιέξ έβζκε ζημ δζυθεαθιμ μπηζηυ 

ιζηνμζηυπζμ θςηυξ Olympus CX31 (Hertfordshire, Olympus UK Ltd) ζε ιεβέεοκζδ 100Υ 

ηαζ 400Υ ηαζ υθεξ μζ εζηυκεξ θήθεδηακ ιε ηδ αμήεεζα ρδθζαηήξ ηάιεναξ Olympus DP20, δ 

μπμία ήηακ πνμζανιμζιέκδ ζημ ιζηνμζηυπζμ. Μέζς εζδζημφ ιεηαηνμπέα (U-TV0, 5xC-3, 

N1512100), μ μπμίμξ ήηακ ζοκδεδειέκμξ ζε δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή, ηάεε εζηυκα 

απμεδηεφηδηε ρδθζαηά απεοεείαξ ζημκ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή. Γζα ηδκ απμεήηεοζδ ζημκ 

δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή ηαζ ηδ ρδθζαηή επελενβαζία ηςκ εζηυκςκ πνδζζιμπμζήεδηε ημ 

θμβζζιζηυ Altras Soft Imaging System. 
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Με ηδ πνήζδ ημο ζοζηήιαημξ οπμθμβζζηζηήξ ιμνθμιεηνίαξ Image-Pro Plus (Version 

6.0; Media Cybernetics Inc, Silver Spring, MD, USA) οπμθμβίζηδηε δ πενζεηηζηυηδηα ηςκ 

ακμζμεεηζηχκ ηοηηάνςκ βζα ηδκ α-αηηίκδ (a-SMA) ηαζ ηδ δεζιίκδ (desmin) ηςκ VSMCs, 

ημκ πανάβμκηα von Willebrand (vWF) ηαζ ηδ δμιζηή πνςηεΐκδ θαιζκίκδ ζημ αββεζαηυ 

ημίπςια ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ ηαζ ζημοξ ηνεζξ πζηχκεξ ημο θθεαζημφ 

ημζπχιαημξ. Ο δείηηδξ ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67 ηαζ δ πενζεηηζηυηδηα ημο δείηηδ 

ιαηνμθάβςκ CD68 πνμζδζμνίζηδηε ςξ μ ανζειυξ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ηοηηάνςκ ki-67 ηαζ 

CD68, ακηίζημζπα, ζημ ζοκμθζηυ ανζειυ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ηαζ ακμζμανκδηζηχκ ηοηηάνςκ 

ηαζ ζημοξ ηνεζξ πζηχκεξ ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ, ηαζ εηθνάζηδηε ζε πενζεηηζηυηδηα. Γζα 

ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ πνδζζιμπμζήεδηακ ηα ζημζπεία ημο πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ζε 

ηνεζξ ημιέξ απυ ηάεε ημπμβναθζηή πενζμπή. ημ ηέθμξ, μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ηζιχκ απμηέθεζε 

ημ απμηέθεζια βζα ηάεε ημπμβναθζηή πενζμπή. Με ημκ ηνυπμ αοηυ αλζμθμβήεδηακ 

ζοκμθζηά μζ ημιέξ απυ υθμοξ ημοξ πμίνμοξ ηδξ ηάεε μιάδαξ, χζηε κα εκζζποεεί δ ζζπφξ ηδξ 

ζηαηζζηζηήξ ακάθοζδξ ημο πεζνάιαημξ. 

 

2.7.5. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ 

 

Μεηά ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ α-αηηίκδξ, ηδξ δεζιίκδξ, ημο CD68, 

ημο ki-67, ημο vWF ηαζ ηδξ θαιζκίκδξ ζηζξ ηνεζξ ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ 

ζθαβίηζδαξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ μιάδα εθέβπμο αημθμφεδζε δ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ιε εθανιμβή ηδξ δμηζιαζίαξ paired Student’s t-test ζημ θμβζζιζηυ Origin 

Pro 7.5. ε υθεξ ηζξ ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ ημ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ μνίζηδηε ςξ 

ιζηνυηενμ ημο 0,05 (p<0,05). Οζ ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ εθανιμζηήηακ ιε ημ ζηαηζζηζηυ 

θμβζζιζηυ Graph Pad (Version 4.03). 

 

2.8. ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΜΟΝΧΖ ΟΛΗΚΟΤ RNA ΑΠΟ ΗΣΟΤ 

ΦΑΓΗΣΗΓΑ 

 

Ζ ιεθέηδ ηδξ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ απαζηεί, υπςξ είκαζ θοζζηυ, ηδκ απμιυκςζδ ηςκ 

RNA ιμνίςκ ημο οπυ ελέηαζδ δείβιαημξ ηαζ ηδ ιεηέπεζηα ακάθοζή ημοξ. Γεκζηυηενα, ηα 

RNA ιυνζα είκαζ θζβυηενμ ζηαεενά απυ ημ DNA, δζυηζ δεκ πνμζηαηεφμκηαζ υπςξ αοηυ απυ 

ηδ ζηαεενή δζαιυνθςζδ ηδξ δζπθήξ έθζηαξ, εκχ πανάθθδθα οθίζηακηαζ αθηαθζηή οδνυθοζδ 
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ελαζηίαξ ηδξ 2΄-οδνμλοθζηήξ μιάδαξ ηδξ νζαυγδξ. Δπίζδξ, ηυζμ ημ DNA υζμ ηαζ ημ RNA 

πέπημκηαζ εκγοιαηζηά απυ εζδζηέξ DNA ηαζ RNA κμοηθεάζεξ (DNάζεξ ηαζ RΝάζεξ, 

ακηίζημζπα). Οζ RΝάζεξ ζοκακηχκηαζ πακημφ ηάκμκηαξ αηυιδ πζμ δφζημθδ ηδκ ενβαζία ιε 

ηα RNA ιυνζα. Δλαζηίαξ θμζπυκ ηδξ ιζηνήξ αοηήξ ζηαεενυηδηαξ ημο RNA, πνέπεζ αοηυ κα 

δζαηδνείηαζ ζε πμθφ παιδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ κα εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ ηφηθμζ παβχιαημξ 

ηαζ λεπαβχιαηυξ ημο ηαζ δ απμθοβή ηδξ ιυθοκζδξ ιε RΝάζεξ, ηυζμ απυ ηα 

πνδζζιμπμζμφιεκα οθζηά ηαζ ακηζδναζηήνζα, υζμ ηαζ απυ ημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ ημκ ίδζμ ημκ 

ενεοκδηή.  

Ζ απμιυκςζδ ημο μθζημφ RNA ηςκ ζζηχκ ηδξ ζθαβίηζδαξ ηαζ ημο ζπθήκα, πμο 

απμηέθεζε ημ εεηζηυ δείβια εθέβπμο, επζηεφπεδηε ιε ηδ ζφκεθζρή ημο ζε μιμβεκμπμζδηή 

(Polytron, Polytron Inc.) ηαζ ηδκ μιμβεκμπμίδζή ημο ζε δζάθοια TRI Reagent (Molecular 

Research Center). Ζ ζφκεθζρδ ημο ζζημφ πνμηαθεί ηδ δζάζπαζδ ηςκ ηοηηανζηχκ ιειανακχκ 

ηαζ ηδκ απεθεοεένςζδ ημο ηοηηανζημφ πενζεπμιέκμο ζημ δζάθοια. Σμ TRI Reagent είκαζ 

έκα ειπμνζηά δζαεέζζιμ δζάθοια, ημ μπμίμ πνμζηαηεφεζ ημ RNA εηηυξ ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ 

επζηνέπεζ ηδκ εηπφθζζή ημο. Έηζζ πνμηαθείηαζ δ θφζδ ηςκ ηοηηάνςκ, απμδζάηαλδ ηςκ 

ακχηενςκ πνςηεσκζηχκ δμιχκ ηαζ πνμζηαζία ημο RNA απυ ηζξ ηοηηανζηέξ RNάζεξ, ηαεχξ 

ηαζ αοηέξ ημο πενζαάθθμκημξ ηδξ εηπφθζζδξ. 

 

2.8.1. Οκνγελνπνίεζε ηζηνινγηθώλ δεηγκάηωλ ζθαγίηηδαο 

 

Απαζημφιεκα Τθζηά 

Ξδνυξ πάβμξ 

TRI Reagent (Molecular Research Center) 

Οιμβεκμπμζδηή (Polytron, Polytron Inc.) 

 

Μέεμδμξ 

1. Ο μιμβεκμπμζδηήξ ημπμεεηείηαζ βζα κα παβχζεζ ζημ λδνυ πάβμ. 

2. Λήρδ ~ 0,5 cm ζζημφ ηαζ ημπμεέηδζή ημο ζημ λδνυ πάβμ. 

3. Σμ δείβια ιεηαθένεηαζ ζε απμζηεζνςιέκμ θζαθίδζμ (eppendorf), ζημ μπμίμ έπεζ 

πνμζηεεεί 1 mL TRI Reagent/0,5 cm ζζημφ (ζφιθςκα ιε ημ πνμηεζκυιεκμ 

πνςηυημθθμ ηδξ εηαζνίαξ). 
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4. φκεθζρδ ημο παβςιέκμο ζζημφ απυ ημκ μιμβεκμπμζδηή. Ζ δζαδζηαζία ηδξ 

μιμβεκμπμίδζδξ δζήνηδζε θζβυηενμ απυ 60 δεοηενυθεπηα ακά ζζηυ, χζηε κα 

απμθεοπεεί πζεακή απμδζάηαλδ ηςκ πνςηεσκχκ ημο RNA. 

5. Σμ μιμβεκμπμζδιέκμ δείβια αθήκεηαζ ζε δνειία βζα 5 min ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο. 

6. Σμ δείβια θοθάζζεηαζ ζημοξ -80 ºC ιέπνζ ηδκ εηπφθζζδ ημο RNA, εηηυξ εάκ αιέζςξ 

ιεηά ημ πέναξ ηςκ 5 θεπηχκ (αήια 5) αημθμοεήζεζ δ απμιυκςζδ ημο RNA ημο 

δείβιαημξ. 

 

2.8.2. Απνκόλωζε ηνπ νιηθνύ RNA από νκνγελνπνηεκέλνπο ηζηνύο ζθαγίηηδαο 

 

Απαζημφιεκα Τθζηά 

Υθςνμθυνιζμ (Sigma) 

Ηζμπνμπακυθδ (Sigma) 

Αζεακυθδ 75% v/v (Sigma) 

RNase/DNase free H2O (ISC/BIOXPRESS)  

 

Μέεμδμξ 

1. Απυρολδ ημο μιμβεκμπμζδιέκμο δείβιαημξ (ζζημφ). 

2. Πνμζεήηδ 200 mL πθςνμθμνιίμο/mL TRI Reagent ηαζ πμθφ ηαθή ακάιεζλδ ημο 

ιίβιαημξ. 

3. Σμ ιίβια αθήκεηαζ ζε δνειία βζα 10 θεπηά ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. 

4. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 12.000 g βζα 15 θεπηά ζημοξ 4 
o
C. Με ηδ αμήεεζα ηδξ 

θοβμηέκηνδζδξ ημ ιίβια πςνίγεηαζ ζε ηνεζξ θάζεζξ. Μία ακχηενδ οδαηζηή άπνςιδ 

θάζδ υπμο ανίζηεηαζ δζαθοιέκμ ημ RNA, ιία ηαηχηενδ μνβακζηή θαζκμθ-

πθςνμθυνιζμ θάζδ υπμο πενζέπεζ ηζξ πνςηεΐκεξ ηαζ ιία ιεζυθαζδ πμο ζπδιαηίγεηαζ 

απυ ημ DNA. 

5. οθθμβή ηδξ οπενηείιεκδξ οδαηζηήξ θάζδξ. 

6. Πνμζεήηδ ζηδκ οδαηζηή θάζδ 500 mL ζζμπνμπακυθδξ/mL TRI Reagent, χζηε κα 

επζηεοπεεί δ ηαηαηνήικζζδ ημο RNA. 

7. Οιμβεκμπμίδζδ ημο ιίβιαημξ ιε vortex βζα 5-10 δεοηενυθεπηα. 

8. Σμ ιίβια αθήκεηαζ ζε δνειία βζα 10 θεπηά ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. 
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9. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 12.000 g βζα 8 θεπηά ζημοξ 4 ºC. Με ηδ αμήεεζα ηδξ 

θοβμηέκηνδζδξ επζηοβπάκεηαζ ηαηαηνήικζζδ ημο μθζημφ RNA ημο ζζημφ. 

10.  Απμιάηνοκζδ ημο οπενηεζιέκμο ιε ηδ αμήεεζα ζφνζββαξ. 

11.  Πνμζεήηδ ζημ ίγδια 1,0 mL δζαθφιαημξ αζεακυθδξ 75% η.υ /mL TRI Reagent. 

12.  φκημιδ ακαηάναλδ ιε vortex ηαζ θοβμηέκηνδζή ημο ζηζξ 12.000 g βζα 5 min ζημοξ 

4ºC. Με ηδ αμήεεζα ηδξ θοβμηέκηνδζδξ επζηοβπάκεηαζ ηαηαηνήικζζδ ημο μθζημφ 

RNA ημο ζζημφ. 

13.  Απμιάηνοκζδ ημο οπενηεζιέκμο ιε ηδ αμήεεζα ζφνζββαξ. 

14.  ηδ ζοκέπεζα ημ ίγδια αθήκεηαζ κα ζηεβκχζεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. 

15.  Γζαθοημπμίδζδ ημο ζγήιαημξ ζε ηαηάθθδθδ πμζυηδηα δζαθφιαημξ RNase/DNase 

free κενμφ ακαθυβςξ ημκ υβημ ημο ηάεε ζγήιαημξ RNA, ημ μπμίμ πνμζηαηεφεζ ημ 

RNA απυ ηδ δνάζδ ηςκ RΝαζχκ ηαζ ηδ ρφλδ. 

16.  Δπχαζδ ημο δείβιαημξ βζα 10 θεπηά ζημοξ 60 ºC χζηε κα δζαθοημπμζδεεί πθήνςξ ημ 

ίγδια ημο RNA. 

17.  Γζαηήνδζδ ημο δζαθφιαημξ ζημοξ -80 ºC. 

 

2.8.3. Έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ηνπ απνκνλωκέλνπ νιηθνύ RNA, κε 

θαζκαηνθωηνκέηξεζε αλάιπζε 

 

Καηά ημ θαζιαημθςημιεηνζηυ πνμζδζμνζζιυ, εηηζιάηαζ δ ηαεανυηδηα ημο 

απμιμκςιέκμο RNA ιε ηδ αμήεεζα ημο θυβμο ηςκ απμννμθήζεςκ ημο δζαθφιαηυξ ημο ζηα 

260 nm ηαζ 280 nm (A260/A280). Ζ απμννυθδζδ ζηα 260 nm μθείθεηαζ ζηζξ αγςημφπεξ 

αάζεζξ ηςκ κμοηθεσηχκ μλέςκ, εκχ ζηα 280 nm απμννμθμφκ ιέβζζηα ηα ανςιαηζηά 

αιζκμλέα ηςκ πνςηεσκχκ. φιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ εηαζνίαξ παναβςβήξ ημο TRI Reagent 

(Molecular Research Center), ιε ηδ αμήεεζα ημο μπμίμο βίκεηαζ δ μιμβεκμπμίδζδ ηςκ 

δεζβιάηςκ, μζ ζηακμπμζδηζημί θυβμζ ηοιαίκμκηαζ ζε 1,8 – 2,2. Σζιέξ ιζηνυηενεξ ημο 1,6 

οπμδδθχκμοκ ιεβάθδ ζοβηέκηνςζδ πνςηεσκχκ ζημ δζάθοια ημο RNA, εκχ ηζιέξ 

ιεβαθφηενεξ ημο 2,2 ορδθή ζοβηέκηνςζδ DNA. Ζ θαζιαημθςημιεηνζηή ακάθοζδ έβζκε ιε 

πνήζδ ημο θςηυιεηνμο Eppendorf BioPhotometer (Biocompare). 
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Μέεμδμξ 

1. Αναίςζδ ημο δζαθφιαημξ RNA 1:50 ζε DEPC-H2O (DEPC – diethylpyrocarbonate, 

έκα μνβακζηυ ιυνζμ ημ μπμίμ δεζιεφεζ μιμζμπμθζηά ηζξ RΝάζεξ ηαζ ακαζηέθθεζ 

ζζπονά ηδ δνάζδ ημοξ). 

2. Μδδεκζζιυξ ημο θςηυιεηνμο ζηα 260 nm ηαζ ζηα 280 nm ιε ηδ πνήζδ ςξ ηοθθμφ 

δζαθφιαημξ, DEPC-H2O. 

3. Μέηνδζδ ηδξ απμννυθδζδξ ημο αναζςιέκμο δζαθφιαημξ RNA ζηα 260 nm ηαζ ζηα 

280 nm. 

4. Τπμθμβζζιυξ ημο θυβμο A260/A280 

υπμο: A260 : δ απμννυθδζδ ημο αναζςιέκμο δζαθφιαημξ RNA ζηα 260 nm (ζε O.D.) 

         A280 : δ απμννυθδζδ ημο αναζςιέκμο δζαθφιαημξ RNA ζηα 280 nm (ζε O.D.). 

5. Τπμθμβζζιυξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο δζαθφιαημξ RNA βίκεηαζ ιε πνήζδ ημο 

παναηάης ηφπμο: 

 

CRNA (ng/ιL) = 4050260 A   (2.2) 

 

ή ζζμδφκαια: 

 

CRNA (ιg/ιL) = 04,0*50260 A  (2.3) 

 

υπμο: A260 : δ απμννυθδζδ ημο αναζςιέκμο δζαθφιαημξ RNA ζηα 260 nm (ζε O.D.), 

50 : μ πανάβμκηαξ ηδξ αναίςζδξ, ηαζ 

40 : δ ζοβηέκηνςζδ ζηδκ μπμία ακηζζημζπεί 1 O.D. δζαθφιαημξ RNA (ζε ng/ιL RNA). 

 

2.8.4. Έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ηνπ απνκνλωκέλνπ νιηθνύ RNA, κε ειεθηξνθόξεζε ζε 

πήθηωκα αγαξόδεο 

 

Με ηδκ δθεηηνμθυνδζδ ημο δζαθφιαημξ RNA ζε πήηηςια αβανυγδξ, εηηζιάηαζ δ 

αηεναζυηδηα ημο RNA πμο απμιμκχεδηε ιέζς ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ ιεβεεχκ ηςκ ιμνίςκ 

RNA ηαζ ηδξ πανμοζίαξ ηςκ 18S ηαζ 28S rRNA ιμνίςκ. ε ηαηαηενιαηζζιέκμ RNA, δ 

ηαηακμιή ηςκ ιεβεεχκ ιεηαημπίγεηαζ ζε ιζηνυηενα ηιήιαηα ηαζ ιεζχκεηαζ δ ειθάκζζδ ηςκ 

rRNA ιμνίςκ. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ δθεηηνμθυνδζδ ημο δζαθφιαημξ RNA ζε 
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πήηηςια αβανυγδξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ πμζυηδηάξ ημο απμθεφβεηαζ ζε δείβιαηα, ηα μπμία 

ειθάκζζακ ιζηνή απυδμζδ απμιυκςζδξ RNA βζα κα επανηέζεζ δ πμζυηδηά ημο βζα ημοξ 

ζημπμφξ ηδξ ακάθοζδξ. 

 

Απαζημφιεκα Τθζηά 

RNase/DNase free H2O (ISC/BIOXPRESS)  

Αβανυγδ (Sigma) 

Ροειζζηζηυ δζάθοια ΣΑΔ (1Υ): 

40 mM Tris base (Sigma) 

1 mM EDTA (Sigma) 

20 mM Acetic acid (Sigma) 

pH 8,3 ζε 25ºC 

Βνςιζμφπμ αζείδζμ (Applichem) 

Γζάθοια πνχζδξ: RNA loading dye solution 2Υ (Fermentas) 

95% formamide 

0,025% SDS 

0,025% bromophenol blue 

0,025 xylene cyanol FF 

0,025% ethidium bromide 

0,5 mM EDTA 

 

Μέεμδμξ 

1. Παναζηεοή πδηηχιαημξ αβανυγδξ 1,0 % η.α. ζε νοειζζηζηυ δζάθοια ΣΑΔ 1Υ (0,01 

% η.υ. ανςιζμφπμ αζείδζμ). 

2. Μεηαθμνά ημο πδηηχιαημξ ζηδ ζοζηεοή δθεηηνμθυνδζδξ (Biorad), δ μπμία 

πνμδβμοιέκςξ έπεζ πθδνςεεί ιε νοειζζηζηυ δζάθοια ΣΑΔ 1Υ. 

3. Πνμεημζιαζία ηςκ ιεζβιάηςκ ηδξ δθεηηνμθυνδζδξ: 

 Καηάθθδθμ υβημ ημο οπυ έθεβπμ δζαθφιαημξ RNA πμο ακηζζημζπεί ζε 1 ιg 

RNA, ελανηχιεκμ απυ ηδκ ζηακμπμζδηζηή ή υπζ ακηίζημζπα απυδμζδ ηδξ 

απμιυκςζδξ ημο RNA. 

Ο οπμθμβζζιυξ ημο υβημο ημο δζαθφιαημξ μθζημφ RNA (VRNA) πμο 

πνμζηίεεηαζ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδ ζπέζδ (2.4), δίκεηαζ απυ: 
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υπμο: Α260 = απμννυθδζδ δζαθφιαημξ μθζημφ RNA ζηα 260 nm 

 

 Καηάθθδθμ υβημ RNase-DNase free H2O (ISC/BIOXPRESS) ακά δζάθοια 

RNA βζα ηεθζηυ υβημ 6 ιL. 

 Ίζμ υβημ (6 ιL) δζαθφιαημξ πνχζδξ (RNA loading dye solution 2Υ) 

4. Φυνηςζδ ηςκ ιεζβιάηςκ δθεηηνμθυνδζδξ ζημ πήηηςια. 

5. Ζθεηηνμθυνδζδ ζε ζοκεήηεξ ζηαεενήξ ηάζδξ 120 Volts βζα 15 θεπηά. 

6. Μεηαθμνά ημο πδηηχιαημξ απυ ηδ ζοζηεοή δθεηηνμθυνδζδξ ζε UV ηνάπεγα. 

7. Φςημβνάθζζδ ημο πδηηχιαημξ αβανυγδξ ιε ζφζηδια DOLPHIN UV SYSTEM 

ζοκδεδειέκμ ιε ηάιενα (computer controlled cooled camera, CCD). 

 

2.9. ΤΝΘΔΖ cDNA ΜΔ ΑΝΣΗΣΡΟΦΖ ΜΔΣΑΓΡΑΦΖ ΣΟΤ mRNA (REVERSE 

TRANSCRIPTION,  RT) 

 

2.9.1. Αξρή κεζόδνπ 

 

Ζ ακηίδναζδ ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ (reverse transcription, RT), δδθαδή δ 

ιεηαβναθή RNA ζε ζοιπθδνςιαηζηυ DNA (complementary DNA, cDNA), ααζίγεηαζ ζηδ 

δνάζδ εκυξ ζζημφ εκγφιμο, ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθάζδξ (Reverse Transcriptase, RTase). 

Ζ ακηίζηνμθδ ιεηαβναθάζδ είκαζ ιζα RNA-ελανηχιεκδ DNA πμθοιενάζδ, δ μπμία 

δδιζμονβεί ζοιπθδνςιαηζηά ιυνζα DNA πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ εηιαβείμ ημ RNA. Ανπζηά, 

ζηα ιυνζα RNA οανζδμπμζμφκηαζ ιυνζα ηαηάθθδθμο εηηζκδηή, ζηα μπμία δ RTase 

πνμζεέηεζ ηα ζοιπθδνςιαηζηά ιε ημ RNA δεμλονζαμκμοηθεμηίδζα βζα ηδ δδιζμονβία ημο 

cDNA. πςξ είκαζ ειθακέξ, μ εηηζκδηήξ αοηυξ ηαεμνίγεζ ηδκ εζδζηυηδηα ηδξ ακηίδναζδξ 

ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ, δδθαδή πμζα RNA ιυνζα εα ιεηαβναθμφκ ακηίζηνμθα ζε cDNA. 

Σνείξ δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ εηηζκδηχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ακηίδναζδ ακηίζηνμθδξ 

ιεηαβναθήξ: ηα ηοπαία ελαιενή (random hexamers), ηα μθζβμιενή δεμλοεοιίδζκδξ (oligo-

dT), ηαζ εζδζηυξ εηηζκδηήξ βζα ζοβηεηνζιέκμ βμκίδζμ (gene-specific primer) (πήια 2.7). 

Σα ηοπαία ελαιενή οανζδμπμζμφκηαζ πςνίξ ηαιία εζδζηυηδηα (ηοπαία) ζημ ζοκμθζηυ 

πθδεοζιυ ηςκ ιμνίςκ RNA πμο έπμοκ εηποθζζηεί πνμδβμοιέκςξ, επζηνέπμκηαξ έηζζ ζε υθα 

ηα ιυνζα RNA κα δνάζμοκ ςξ εηιαβεία βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ιμνίςκ cDNA. ηδκ 
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πενίπηςζδ αοηή, δ εζδζηυηδηα ηδξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ πμθοιενάζδξ – ακηίζηνμθδξ 

ιεηαβναθήξ (RT-PCR) ηαεμνίγεηαζ απμηθεζζηζηά απυ ημοξ εηηζκδηέξ ηδξ PCR πμο 

αημθμοεεί. Ζ πνήζδ ηςκ μθζβμκμοηθεμηζδίςκ δεμλοεοιζδίκδξ ααζίγεηαζ ζηδκ 

πμθοαδεκοθίςζδ πμο οθίζηακηαζ υθα ηα εοηανοςηζηά ιυνζα mRNA ηαηά ηδκ ςνίιακζή 

ημοξ. Έηζζ, μζ εηηζκδηέξ αοημί οανζδμπμζμφκηαζ ζηδκ poly(A) μονά ηςκ εοηανοςηζηχκ 

ιμνίςκ mRNA, επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδ δδιζμονβία ιμνίςκ cDNA ιυκμ απυ ηα ιεηάβναθα 

mRNA. Δπεζδή μ πθδεοζιυξ ηςκ ιμνίςκ mRNA απμηεθεί ημ έκα πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ (1 

έςξ 5%) ημο μθζημφ RNA ηςκ ηοηηάνςκ, δ πνήζδ oligo-dT ςξ εηηζκδηή έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ημο παναβυιεκμο πθδεοζιμφ cDNA ηαζ ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ηδξ ακηίδναζδξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ βζα ημκ 

πεναζηένς αηνζαή πνμζδζμνζζιυ ημο ανζειμφ ηςκ ιεηαβνάθςκ mRNA πμο εηθνάγμκηαζ 

εθάπζζηα. Σέθμξ, ιέβζζηδ εζδζηυηδηα ηαηά ηδκ ακηίδναζδ ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ 

επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ πνήζδ εζδζημφ εηηζκδηή βζα ηάπμζμ βμκίδζμ, μ μπμίμξ πνέπεζ κα είκαζ 

ζπεδζαζιέκμξ έηζζ χζηε κα οανζδμπμζείηαζ ιυκμ ζηα ιεηάβναθα mRNA πμο πνμηφπημοκ 

απυ ηδ ιεηαβναθή ημο ζοβηεηνζιέκμο βμκζδίμο. 

 

 

 

ρήκα 2.7. πδιαηζηή πανάζηαζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ εηηζκδηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζηδκ ακηίδναζδ ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ [466]. 

 

Δπίζδξ, πμθφ ζδιακηζηή είκαζ δ ιδ ακηζζηνεπηή απμδζάηαλδ ηδξ ακηίζηνμθδξ 

ιεηαβναθάζδξ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ζφκεεζδξ ημο cDNA, ηαεχξ ζε ακηίεεηδ 
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πενίπηςζδ ηα εκγοιζηά αοηά ιυνζα παναιέκμοκ πνμζδεδειέκα ιε ημ κεμζφζηαημ cDNA, 

πανειπμδίγμκηαξ έηζζ ηδ ιεηέπεζηα εκίζποζδ αθθδθμοπζχκ ιε PCR. 

Γομ δζαθμνεηζημί ηφπμζ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθάζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα, πμο 

δζαηνίκμκηαζ ιε αάζδ ηδκ πνμέθεοζή ημοξ, ηδκ AMV (Avian Myeloblastoma Virus) ηαζ ηδ 

ΜΜLV (Moloney Murine Leukemia Virus). H AMV ειθακίγεζ 5’  3 ’ δνάζδ 

πμθοιενάζδξ πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ιήηνα ηυζμ RNA υζμ ηαζ DNA ιυνζα, ηαζ 3’  5’ 

RΝάζδξ Ζ, δ μπμία απμζημδμιεί ημ RNA ιυνζμ ημο εηενμδζιενμφξ οανζδίμο RNA-cDNA 

πμο δδιζμονβείηαζ απυ ηδκ ακηίδναζδ. Ζ MMLV ειθακίγεζ ηζξ ίδζεξ ζδζυηδηεξ ιε ηδκ AMV, 

ιε ηδ δζαθμνά υηζ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ςξ εηιαβείμ ιυκμ RNA ιυνζα [466]. 

Γζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ενεοκδηζηήξ πνμζπάεεζαξ, πνδζζιμπμζήεδηε δ 

ακηίζηνμθδ ιεηαβναθάζδ MMLV, πςνίξ εκενβυηδηα RNάζδξ H (RNase H
–
) (Finnzymes), 

δ μπμία ζοκεέηεζ ζοιπθδνςιαηζηέξ αθοζίδεξ DNA λεηζκχκηαξ απυ έκακ εηηζκδηή. Ζ 

MMLV ηαεανίγεηαζ απυ έκα ζηέθεπμξ ααηηδνίμο E. coli, ζημ μπμίμ έπεζ ηθςκμπμζδεεί ημ 

βμκίδζμ ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθάζδξ MMLV, ηνμπμπμζδιέκμ ιε ηαηεοεοκυιεκδ 

ιεηαθθαλμβέκεζδ πμο εθαπζζημπμζεί ηδκ εκενβυηδηα RΝάζδξ Ζ ηαζ επζηνέπεζ ηδ ζφκεεζδ 

cDNA ιμνίςκ ιεβάθμο ιήημοξ. 

 

2.9.2. Απνδηάηαμε ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA 

 

Απαζημφιεκα Τθζηά 

Reaction 10X buffer ιε MgCl2 (Fermentas) 

DNase I, RNase-free 1 U/ιL (Fermentas) 

RNase/DNase free H2O (ISC/BIOXPRESS) 

EDTA 25 mM (Fermentas) 

 

Μέεμδμξ 

Σμ πνςηυημθθμ πμο αημθμοεείηαζ απμηεθείηαζ απυ δφμ ζηάδζα. ημ πνχημ ζηάδζμ, 

θαιαάκεζ πχνα δ απμδζάηαλδ δμιχκ δζπθήξ έθζηαξ DNA πμο πζεακχξ κα οπάνπμοκ ζηα 

RNA ιεηάβναθα ηςκ δεζβιάηςκ θυβς επζιυθοκζήξ ημοξ. Σμ ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ 

απμηεθείηαζ απυ 9 ιL υβημ δζαθφιαημξ RNA πμο ακηζζημζπμφκ ζε 1,0 ιg μθζημφ RNA ηαζ 

ημ μπμίμ πνμέηορε ιεηά ηδκ πενάηςζδ ημο πνςημηυθθμο βζα ηδκ απμδζάηαλδ ηδξ δζπθήξ 

έθζηαξ ημο DNA (αθέπε πανάβναθμ 2.8.1). 

 



140 

 

Πίλαθαο 2.2. Μίβια ακηίδναζδξ απμδζάηαλδξ δζπθήξ έθζηαξ DNA – ηάδζμ 1
μ
. 

Αληηδξαζηήξηα Όγθνο (κL) πγθεληξώζεηο ζην κίγκα 

RNase/DNase-free H2O 9,0 - 2,0 -   

10Υ Reaction buffer with 

MgCl2 

1,0 1X 

DNase I, RNase-free 

1 U/ιL. 
1,0 1 U 

Γείβια μθζημφ RNA 
  

Σεθζηυξ υβημξ 9,0 

 

Σμ ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ επςάγεηαζ ζημ εενιζηυ ηοηθμπμζδηή MJ Research ζε 

εενιμηναζία 37ºC βζα 30 θεπηά. 

ημ δεφηενμ ζηάδζμ, βίκεηαζ πνμζεήηδ δζαθφιαημξ EDTA ζημ ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ 

ημο πνχημο ζηαδίμο χζηε κα «ζηαιαηήζεζ» δ ελέθζλδ ηδξ ακηίδναζδξ. 

 

Πίλαθαο 2.3. Μίβια ακηίδναζδξ απμδζάηαλδξ δζπθήξ έθζηαξ DNA - ηάδζμ 2
μ
. 

Αληηδξαζηήξηα Όγθνο (κL) πγθεληξώζεηο ζην κίγκα 

Μίβια 1
μο

 ζηαδίμο 9,00  

25mΜ EDTA 1,00 2,5 mΜ 

φκμθμ 10,00 

 

Σμ ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ επςάγεηαζ ζημ εενιζηυ ηοηθμπμζδηή MJ Research ζε 

εενιμηναζία 65ºC βζα 10 θεπηά. 
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2.9.3. πλζήθεο αληίδξαζεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθήο γηα ηε ζύλζεζε cDNA από 

απνκνλωκέλν νιηθό RNA 

 

Απαζημφιεκα Τθζηά 

RNase/DNase free H2O (ISC/BIOXPRESS)  

Οθζβμκμοηθεμηίδζα δεμλοεοιίκδξ (Oligo-dT) 700 nmoles/ιL 

 

Πίλαθαο 2.4. Ηδζυηδηεξ ηςκ ιμνίςκ Oligo-dT. 

Αιιεινπρία 

Σm  

(ºC) Μήθνο 
Πεξηερόκελν 

GC (%) 

M.B. 

(g/mol) 

Oligo-dT 5’-ΣΣΣ ΣΣΣ ΣΣΣ ΣΣΣ ΣΣΣ ΣΣΣ-

3’ 

37,6 
18-ιενέξ 0 5413 

 

Mίβια δεμλοκμοηθεμηζδίςκ 10 mM (dNTPs) (HyTest Biotechnology Limited): 

2,5 mM dATPs 

2,5 mM dGTPs 

2,5 mM dCTPs 

2,5 mM dTTPs 

Ροειζζηζηυ δζάθοια ακηίδναζδξ 5X (5X RT Reaction buffer) (Finnzymes): 

500 mM Tris-HCl (pH 8,3 at 25ºC) 

30 mM MgCl2 

750 mM KCl 

100 mM DTT 

MMLV Reverse Transcriptase RNase H
-
 200 U/ιL(Finnzymes)   

Recombinant Ribonuclase Inhibitor 40 U/ιL (Invitrogen) 

 

Μέεμδμξ 

Σμ πνςηυημθθμ πμο αημθμοεείηαζ ζηδκ ακηίδναζδ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ 

απμηεθείηαζ απυ δφμ ζηάδζα, πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζε εενιζηυ ηοηθμπμζδηή MJ Research. 

ημ πνχημ ζηάδζμ, θαιαάκεζ πχνα δ απμδζάηαλδ ακχηενςκ δμιχκ, πμο πζεακχξ κα έπμοκ 

ακαπηοπεεί ζηα RNA ιεηάβναθα ηςκ δεζβιάηςκ ηαζ ζηα oligo-dT ιυνζα. Σμ ιίβια ηδξ 

ακηίδναζδξ απμηεθείηαζ απυ 10 ιL υβημ δζαθφιαημξ RNA πμο ακηζζημζπεί ζε 1,0 ιg μθζημφ 

RNA ηαζ ημ μπμίμ πνμέηορε ιεηά ηδκ πενάηςζδ ημο πνςημηυθθμο βζα ηδκ απμδζάηαλδ ηδξ 
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δζπθήξ έθζηαξ ημο DNA (αθέπε πανάβναθμ 2.9.2). ημ δζάθοια υβημο 10 ιL πνμζηίεεηαζ 

1,0 ιL oligo-dT. Αημθμοεεί επχαζδ ημο δζαθφιαημξ ζημοξ 70 ºC βζα 5 θεπηά. 

 

 

Πίλαθαο 2.5. Μίβια ακηίδναζδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ – ηάδζμ 1
μ
. 

 

Σμ ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ επςάγεηαζ ζημ εενιζηυ ηοηθμπμζδηή MJ Research ζε 

εενιμηναζία 70 ºC βζα 5 θεπηά. 

 

Πίλαθαο 2.6. οκεήηεξ ακηίδναζδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ – ηάδζμ 1
μ
. 

 

Θεξκνθξαζία (
o
C) Υξόλνο (min) 

70 5 

 

ημ δεφηενμ ζηάδζμ, ηα δείβιαηα επςάγμκηαζ ζηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ βζα ημ 

απαναίηδημ πνμκζηυ δζάζηδια, χζηε κα πναβιαημπμζδεεί δ οανζδμπμίδζδ ηςκ oligo-dT ιε 

ηδκ 3’-polyA μονά ηςκ mRNA ιεηάβναθςκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα δνάζεζ δ MMLV βζα ηδ 

δδιζμονβία ηςκ cDNA ιμνίςκ. 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο 1
μο

 ζηαδίμο, ηα δείβιαηα απμιαηνφκμκηαζ απυ ημ εενιζηυ 

ηοηθμπμζδηή ηαζ πνμζηίεεκηαζ ηαηά ζεζνά ζ’ αοηά, 5,0 ιL 5X νοειζζηζημφ δζαθφιαημξ 

ακηίδναζδξ, 5,0 ιL ιίβιαημξ δεμλοκμοηθεμηζδίςκ, 1,0 ιL ακαζημθέα RΝαζχκ ηαζ 1,0 ιL 

MMLV, μπυηε μ ηεθζηυξ υβημξ ηάεε ιίβιαημξ ηδξ ακηίδναζδξ ζημ 2
μ
 ζηάδζμ είκαζ 23,0 ιL. 

 

 

 

 

 

 

Αληηδξαζηήξηα Όγθνο (κL) πγθεληξώζεηο ζην κίγκα 

Μίβια 2
μο

 ζηαδίμο (2.12.1.) 10,0  

Oligo-dT 700 nmol/mL 1,0 63,6 nM 

φκμθμ 11,0 
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Πίλαθαο 2.7. Μίβια ακηίδναζδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ – ηάδζμ 2
μ
. 

Αληηδξαζηήξηα Όγθνο (κL) Σειηθή ζπγθέληξωζε 

Μίβια 1
μο

 ζηαδίμο 11,0  

5X RT Reaction buffer 5,0 1X 

dNTPs 10 mM 5,0 0,2 mM 

RNase Inhibitor 40 U/ιL 1,0 1,7 U 

MMLV 200 U/ιL 1,0 9,0 U 

φκμθμ 23,0 

Σμ ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ επςάγεηαζ ζημ εενιζηυ ηοηθμπμζδηή MJ Research ζε 

εενιμηναζία 37 ºC βζα 60 θεπηά. 

 

Πίλαθαο 2.8. οκεήηεξ ακηίδναζδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ – ηάδζμ 2
μ
. 

Θεξκνθξαζία (ºC) Υξόλνο (min) 

37 60 

 

2.10. AΛΤΗΓΧΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΠΟΛΤΜΔΡΑΖ (POLYMERASE CHAIN 

REACTION, PCR)  

 

Μία απυ ηζξ πθέμκ ακαβκςνίζζιεξ βναθέξ ζημ πχνμ ηςκ αζμθμβζηχκ ηαζ ζαηνζηχκ 

επζζηδιχκ είκαζ ηα ανπζηά «PCR», δ ζοκημιμβναθία δδθαδή ηδξ «αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ 

πμθοιενάζδξ» (Polymerase Chain Reaction, PCR). Απμηεθεί ιία ιέεμδμ επζθεηηζηήξ 

εκίζποζδξ αθθδθμοπζχκ DNA in vitro, ιε απμηέθεζια ηδκ παναβςβή ηενάζηζςκ πμζμηήηςκ 

πζζηχκ ακηζβνάθςκ ημοξ. 

Ζ PCR ακηίδναζδ ζπεδζάζηδηε ηαζ πανμοζζάζηδηε απυ ημκ Dr Kary Mullis ημ 1983, 

μ μπμίμξ ενβάγμκηακ ζηδκ εηαζνία “Cetus Corporation” ζημ Emeryville ηδξ πμθζηείαξ ηδξ 

Καθζθυνκζα. Ο ίδζμξ ημπμεεηεί ηδ ζηζβιή ηδξ έιπκεοζήξ ημο βζα ημ ζπεδζαζιυ ηδξ 

ακηίδναζδξ ηδκ άκμζλδ ημο 1983, ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ κοπηενζκμφ ημο ηαλζδζμφ ζηδ 

Βυνεζα Καθζθυνκζα. Σμ 1985 δδιμζζεφεηαζ ημ πνχημ επζζηδιμκζηυ άνενμ [467] πμο 

πενζβνάθεζ ηδκ PCR ακηίδναζδ, εκχ ημ 1988 δδιμζζεφεηαζ ημ πνχημ επζζηδιμκζηυ άνενμ 

[468] πμο πενζβνάθεζ ηδ πνήζδ ηδξ Taq πμθοιενάζδξ ζηδκ PCR. Σμ 1989, ημ πενζμδζηυ 

Science, παναηηήνζζε ηδκ PCR ςξ «ιέβζζημ επζζηδιμκζηυ επίηεοβια» ηαζ ηδκ Taq DNA 
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πμθοιενάζδ, ςξ ημ «ιυνζμ ηδξ πνμκζάξ». To 1993 απμκέιεηαζ ζημκ Kary Mullis βζα ημ 

ζπεδζαζιυ ηδξ ακηίδναζδξ PCR ημ Βνααείμ Nobel Υδιείαξ, εκχ ζηα επυιεκα πνυκζα 

(1993+) δίδεηαζ άδεζα ζε πμθθέξ εηαζνίεξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ημο PCR ηαζ 

ηςκ Taq DNA πμθοιεναζχκ. 

Ζ PCR ακηίδναζδ παναηηδνίγεηαζ απυ ελαζνεηζηή εοαζζεδζία ηαζ ελεζδίηεοζδ ζηδκ 

εκίζποζδ ηςκ αθθδθμοπζχκ, ηαεχξ ηαζ πμθφ ιεβάθδ ηαπφηδηα ηαζ απθυηδηα ηαηά ηδκ 

πναβιαημπμίδζή ηδξ. Οζ ζδζυηδηεξ αοηέξ, πανάθθδθα ιε ηδκ ηενάζηζα δζαεεζζιυηδηα 

εενιμακεεηηζηχκ DNA πμθοιεναζχκ, ηοπμπμζδιέκςκ δμηζιαζζχκ (kits) ηαζ μνβάκςκ απυ 

ηζξ εηαζνίεξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ πχνμ, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ οζμεέηδζδ ηδξ PCR 

ζηδ «νμοηίκα» ηυζμ ηςκ ενεοκδηζηχκ υζμ ηαζ ηςκ ηθζκζηχκ ενβαζηδνίςκ. 

Ζ PCR ακηίδναζδ έθενε επακάζηαζδ ζηδ αζμθμβζηή ηαζ ζαηνζηή επζζηήιδ ηαζ 

δζαθμνμπμίδζε ημκ ηνυπμ πνμζέββζζδξ ηςκ ζηυπςκ ημοξ. Ο ανζειυξ ηςκ δδιμζζεφζεςκ ζηζξ 

μπμίεξ ακαθένεηαζ δ πνήζδ ηδξ PCR αολάκεηαζ εηεεηζηά ηδ ζηζβιή ηδξ πνχηδξ δδιμζίεοζήξ 

ηδξ ημ 1985. Ζ ααζζηή PCR ακηίδναζδ απυ ημ 1985 ιέπνζ ζήιενα, έπεζ ηνμπμπμζδεεί ηαζ 

εθανιυγεηαζ απυ ηδ ααζζηή ένεοκα βζα ημ παναηηδνζζιυ, ηθςκμπμίδζδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ 

έηθναζδξ ηςκ βμκζδίςκ, ιέπνζ ηδ ιμνζαηή δζαβκςζηζηή βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ παεμβυκςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ, ιμνζαηχκ δεζηηχκ ηςκ αζεεκεζχκ, ιεηαθθάλεςκ οπεφεοκςκ βζα ηζξ 

ηθδνμκμιζηέξ αζεέκεζεξ, ηδκ εβηθδιαημθμβία ηαζ ηδκ ζαηνμδζηαζηζηή. 

 

2.10.1. Αξρή κεζόδνπ 

 

Ζ ακηίδναζδ PCR, υπςξ ακαθέναιε, είκαζ ιία ιέεμδμξ επζθεηηζηήξ εκίζποζδξ 

αθθδθμοπζχκ DNA in vitro, δ μπμία υιςξ έπεζ ςξ αάζδ ηα ζημζπεία ηαζ ηδ θφζδ ημο 

ιδπακζζιμφ ηδξ in vivo ακηζβναθήξ ημο DNA. Ζ ηεθεοηαία είκαζ ιία ζδζαίηενα πμθφπθμηδ 

δζαδζηαζία ηςκ γςκηακχκ ηοηηάνςκ, πμο πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ αμήεεζα πμθθχκ ηαζ 

δζαθμνεηζηχκ ιμνίςκ. Ωζηυζμ, δ PCR ακηίδναζδ πνδζζιμπμζεί ηα ααζζηά ιυκμ ζοζηαηζηά 

ημο πμθφπθμημο αοημφ ιδπακζζιμφ βζα ηδκ ακηζβναθή ιζηνχκ ηιδιάηςκ DNA in vitro. H 

PCR απαζηεί ιία εενιμάκημπδ DNA πμθοιενάζδ, δεμλοκμοηθεμηίδζα υθςκ ηςκ αάζεςκ 

(βκςζηά ςξ dNTPs), ηδκ αθθδθμοπία ζηυπμ ηαζ έκα γεφβμξ μθζβμκμοηθεμηζδίςκ βκςζηά ςξ 

εηηζκδηέξ (primers), ζοιπθδνςιαηζηά ζηζξ δομ αθοζίδεξ ημο DNA, ζηα άηνα ηδξ 

αθθδθμοπίαξ πμο ιαξ εκδζαθένεζ [466,469,470]. 

ημ πνχημ ζηάδζμ ηδξ ακηίδναζδξ, βκςζηυ ςξ απμδζάηαλδ (denaturation), ημ ιίβια 

ηδξ ακηίδναζδξ εενιαίκεηαζ ζημοξ 94-95ºC, βεβμκυξ πμο πνμηαθεί ημ ζπάζζιμ ηςκ δεζιχκ 
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οδνμβυκμο ιεηαλφ ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ γεοβανζχκ αάζεςκ ηςκ αθοζίδςκ ημο DNA, ιε 

απμηέθεζια ημ δζαπςνζζιυ ηςκ αθοζίδςκ ηδξ δζπθήξ έθζηαξ ημο DNA [466,469,470]. 

ηδ ζοκέπεζα, δ εενιμηναζία ζηδκ μπμία επςάγεηαζ ημ δείβια ιεζχκεηαζ ηαζ 

επζηνέπεηαζ έηζζ ζημοξ εηηζκδηέξ, μζ μπμίμζ ανίζημκηαζ ζε πμθφ ιεβάθδ πενίζζεζα ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ αθθδθμοπία ζηυπμ, κα οανζδμπμζδεμφκ εζδζηά ιε ηζξ ζοιπθδνςιαηζηέξ αθθδθμοπίεξ 

ημοξ ζ’ αοηή. Ζ εενιμηναζία ημο ζηαδίμο αοημφ πμζηίθεζ ακάθμβα ιε ηδκ αθθδθμοπία ηαζ 

ημ ιήημξ ηςκ εηηζκδηχκ. Σμ ζηάδζμ αοηυ, πμο ηαθείηαζ οανζδίςζδ (annealing), είκαζ 

απμθφηςξ ηαεμνζζηζηυ βζα ηδκ ελεζδίηεοζδ ηδξ PCR, αθμφ μζ εηηζκδηέξ, υπμο μθείθμοκ ημ 

υκμιά ημοξ, απμηεθμφκ ηα απαναίηδηα εκανηηήνζα ιυνζα βζα ηδ θεζημονβία ηςκ DNA 

πμθοιεναζχκ. Σα έκγοια αοηά απαζημφκ ηδκ φπανλδ εκυξ πνςηανπζημφ ηιήιαημξ, πμο εα 

πανέπεζ έκα εθεφεενμ 3’-ΟΖ βζα ηδ δζαδμπζηή πνμζεήηδ 5’-δεμλονζαμκμοηθεμηζδίςκ. 

Δπμιέκςξ, δ ιδ εζδζηή οανζδμπμίδζδ ηςκ εηηζκδηχκ ζηζξ αθοζίδεξ ημο DNA εα πνμηαθέζεζ 

ηδκ εκίζποζδ δζαθμνεηζηχκ ηιδιάηςκ απυ ηδκ αθθδθμοπία ζηυπμ [466,469,470]. 

Έπεζηα απυ ηδκ οανζδμπμίδζδ ηςκ εηηζκδηχκ, δ δνάζδ ηδξ DNΑ πμθοιενάζδξ 

δδιζμονβεί δφμ ζοιπθδνςιαηζηέξ αθοζίδεξ DNA, μζ μπμίεξ θένμοκ ημοξ εηηζκδηέξ ζημ 5’ 

άηνμ ημοξ. Σμ ζηάδζμ αοηυ ηδξ πνμέηηαζδξ (extension) πναβιαημπμζείηαζ ζημοξ 72 ºC, πμο 

είκαζ δ αέθηζζηδ εενιμηναζία ηδξ Τaq DNA πμθοιενάζδ [471] ηαζ βζα πνυκμ ακάθμβμ ιε 

ημ ιήημξ ηδξ αθθδθμοπίαξ ζηυπμο πμο επζπεζνμφιε κα εκζζπφζμοιε. Ο πνυκμξ πνμέηηαζδξ 

ημο ηεθζημφ ηφηθμο είκαζ ανηεηά ιεβαθφηενμξ (~10 min), χζηε κα ηαηαθένεζ δ πμθοιενάζδ 

κα μθμηθδνχζεζ ηδκ πνμέηηαζδ υθςκ ηςκ πνμσυκηςκ [466,467,469,470,472] (πήια 2.8). 

Οζ ηφηθμζ ηδξ ακηίδναζδξ PCR ζοκεπίγμκηαζ ηοπζηά ιεηαλφ αοηχκ ηςκ ηνζχκ 

εενιμηναζζχκ: ιία ζδζαίηενα ορδθήξ, βζα ηδκ απμδζάηαλδ ηδξ αθθδθμοπίαξ ζηυπμο, ιίαξ 

παιδθήξ εενιμηναζίαξ, δ μπμία επζηνέπεζ ηδκ εζδζηή οανζδμπμίδζδ ηςκ εηηζκδηχκ ζημ 

ζηυπμ ηαζ ιίαξ ηνίηδξ εενιμηναζίαξ, ηαηάθθδθδξ βζα ηδ δνάζδ ηδξ πμθοιενάζδξ (πήια 

2.9). Δκημφημζξ μζ επακαθαιαακυιεκμζ αοημί εενιμηναζζαημί ηφηθμζ έπμοκ ςξ απμηέθεζια 

ηδκ εηεεηζηή ζοζζχνεοζδ ηδξ αθθδθμοπίαξ ζηυπμο, δ μπμία εα απμηεθείηαζ απυ ημοξ 

εηηζκδηέξ ζημ 5’ άηνμ ημοξ ηαζ υθεξ ηζξ εκδζάιεζεξ αθθδθμοπίεξ. Δάκ δ απυδμζδ ηάεε 

ηφηθμο είκαζ αέθηζζηδ, ζημ ηέθμξ ηάεε ηφηθμο μ ανζειυξ ηςκ αθθδθμοπζχκ ζηυπςκ 

δζπθαζζάγεηαζ (απυδμζδ=100%), μπυηε ιεηά απυ 20 ηφηθμοξ δ αθθδθμοπία ζηυπμξ εα έπεζ 

πμθθαπθαζζαζηεί 10
6
-θμνέξ. ηδκ πνάλδ, δ ακηίδναζδ PCR, υπςξ ηαζ μζ πενζζζυηενεξ 

άθθεξ ακηζδνάζεζξ, ειθακίγεζ απυδμζδ ιεηαλφ 60-80%, ιε απμηέθεζια ζοκήεςξ κα 

απαζημφκηαζ πενζζζυηενμζ ηφηθμζ, ζοπκά 25-40, ελανηχιεκμζ απυ ηδκ ανπζηή ζοβηέκηνςζδ 

ηδξ αθθδθμοπίαξ ζηυπμο [466,469,470]. 
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ρήκα 2.8. Αθοζζδςηή ακηίδναζδ πμθοιενάζδξ (PCR) [470]. 
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ρήκα 2.9. πδιαηζηή πανάζηαζδ ηςκ εενιμηναζζαηχκ ηφηθςκ ηδξ αθοζζδςηήξ 

ακηίδναζδξ πμθοιενάζδξ. 

 

2.10.2. Κηλεηηθή ηεο PCR 

 

Ζ PCR ακηίδναζδ απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ θάζεζξ: 

I. Σμοξ ανπζημφξ ηφηθμοξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ μζ εηηζκδηέξ εκημπίγμοκ ζημ 

DNA οπυζηνςια, ηζξ ζοιπθδνςιαηζηέξ ημοξ αθθδθμοπίεξ. 

II. Σμοξ εκδζάιεζμοξ ηφηθμοξ, υπμο πναβιαημπμζείηαζ εηεεηζηή ζοζζχνεοζδ ηςκ 

αθθδθμοπζχκ ζηυπςκ. 

III. Σμοξ ηεθζημφξ ηφηθμοξ, υπμο δ ακηίδναζδ ειθακίγεζ “plateau” είηε θυβς ελάκηθδζδξ 

ηςκ ακηζδναζηδνίςκ είηε ελαζηίαξ ακαζημθήξ ηδξ ακηίδναζδξ. 

 

ημοξ ανπζημφξ ηφηθμοξ, ζημ ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ πενζέπεηαζ ημ οπυζηνςια DNA 

(cDNA) ηαζ ιεβάθδ πενίζζεζα ηςκ δομ εηηζκδηχκ, μζ μπμίμζ ηαεμνίγμοκ ηδκ αθθδθμοπία 

ζηυπμ πμο εέθμοιε κα εκζζπφζμοιε. Ο πνχημξ ζηυπμξ ηςκ εηηζκδηχκ είκαζ κα εκημπίζμοκ 

ηζξ ζοιπθδνςιαηζηέξ αθθδθμοπίεξ ημο οπμζηνχιαημξ, ηάηζ υπζ ζδζαίηενα δφζημθμ, αθμφ 

ανπζηά οπάνπμοκ ανηεηά ακηίβναθα ηςκ εηηζκδηχκ βζα κα ζανχζμοκ ημ DNA. Καηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ζάνςζδξ αοηήξ, μζ εηηζκδηέξ πνμζδέκμκηαζ πανμδζηά ζε ηοπαίεξ αθθδθμοπίεξ, 

αθθά ακ μζ αθθδθμοπίεξ αοηέξ δεκ είκαζ ζοιπθδνςιαηζηέξ, ηαπφηαηα απμδεζιεφμκηαζ ηαζ 

επακατανζδμπμζμφκηαζ ηάπμο αθθμφ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ δζυηζ μζ ζοκεήηεξ οανζδμπμίδζδξ 

έπμοκ ηαηάθθδθα επζθεβεί (εενιμηναζία, ζοβηέκηνςζδ ζυκηςκ Mg
2+

) βζα κα εοκμμφκ ημ 

ζπδιαηζζιυ ιυκμ ηςκ ηέθεζα ζπδιαηζζιέκςκ δίηθςκςκ ηιδιάηςκ DNA - εηηζκδηχκ. ηακ 
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μζ εηηζκδηέξ ζοκακηήζμοκ ηζξ απυθοηα ζοιπθδνςιαηζηέξ ημοξ αθθδθμοπίεξ, 

οανζδμπμζμφκηαζ ζηαεενά ιε ημ οπυζηνςια, επζηνέπμκηαξ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε ημ ιυνζμ 

ηδξ εενιμάκημπδξ DNA πμθοιενάζδξ ηαζ ηδκ επέηηαζδ ηδξ αθθδθμοπίαξ ζηυπμο [466,469]. 

Οζ ανπζημί αοημί ηφηθμζ είκαζ πμθφ ζδιακηζημί βζα ηδκ εζδζηυηδηα ηδξ ακηίδναζδξ. 

Οζ εηηζκδηέξ ανίζημκηαζ ζε ιεβάθδ πενίζζεζα, μπυηε δεκ ακηζιεηςπίγμοκ πνυαθδια ζηδκ 

εφνεζδ ηδξ ζοιπθδνςιαηζηήξ ημοξ αθθδθμοπίαξ ζημ οπυζηνςια. Ωζηυζμ, ηάπμζμζ 

εηηζκδηέξ οανζδμπμζμφκηαζ ζε πενζμπέξ ημο DNA οπμζηνχιαημξ, ιε ημ μπμίμ ειθακίγμοκ 

ιυκμ ιενζηή ζοιπθδνςιαηζηυηδηα, βζα πνμκζηυ δζάζηδια πμο επζηνέπεζ ηδκ πνυζδεζδ ηδξ 

DNA πμθοιενάζδξ ηαζ ηδκ επέηηαζδ ηςκ εηηζκδηχκ. Ζ πμθοιενάζδ δεκ ιπμνεί κα 

δζαηνίκεζ ακάιεζα ζε έκα απυθοηα ζοιπθδνςιαηζηυ οανίδζμ εηηζκδηή-οπμζηνχιαημξ, ηαζ 

έκα πμο ειθακίγεζ ιεζςιέκδ ζοιπθδνςιαηζηυηδηα (mismatches), εηηυξ απυ ηδκ πενίπηςζδ 

υπoο αοηέξ ανίζημκηαζ ζημ 3’-άηνμ ημο εηηζκδηή. οκεπχξ, ακ ζημοξ ανπζημφξ ηφηθμοξ μζ 

θάεμξ οανζδμπμζδιέκμζ εηηζκδηέξ μδδβήζμοκ ζηδκ επέηηαζδ ιδ εζδζηχκ αθθδθμοπζχκ, 

αοημί εα απμηεθέζμοκ οπμζηνχιαηα ζημοξ επυιεκμοξ ηφηθμοξ, επδνεάγμκηαξ ζημ ηέθμξ 

ηδξ ακηίδναζδξ ηυζμ ηδκ πμζυηδηα ηδξ αθθδθμοπίαξ ζηυπμο υζμ ηαζ ηα ελαβυιεκα 

ζοιπενάζιαηα [466,469]. 

Οζ εκδζάιεζμζ ηφηθμζ πενζθαιαάκμοκ ηδκ εηεεηζηή εκίζποζδ, εεςνδηζηά ημ 

δζπθαζζαζιυ ακά ηφηθμ ηςκ πενζμπχκ ημο οπμζηνχιαημξ πμο «επζθέπεδηακ» ζημοξ 

ανπζημφξ ηφηθμοξ. ζμ πενκμφκ μζ ηφηθμζ, δ ακίπκεοζδ ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ 

αθθδθμοπζχκ ηςκ εηηζκδηχκ βίκεηαζ ζδζαίηενα εφημθδ, αθμφ ζοζζςνεφεηαζ ιεβάθμξ 

ανζειυξ ακηζβνάθςκ πμο θένμοκ ηζξ ζοιπθδνςιαηζηέξ, ηςκ εηηζκδηχκ, αθθδθμοπίεξ. Ζ 

ηαπεία αοηή ζοζζχνεοζδ ημο PCR πνμσυκημξ εα ζοκεπζζηεί ιέπνζ κα επδνεαζηεί δ απυδμζδ 

ηδξ ακηίδναζδξ ηαζ πενάζεζ ζηδ ζηαηζηή θάζδ (plateau) [466,469], δ μπμία είκαζ 

απμηέθεζια ηδξ αθθαβήξ ηςκ ζπεηζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηδξ ακηίδναζδξ. 

ηδ ζοβηεηνζιέκδ θάζδ υθα ηα ιυνζα ηδξ εενιμάκημπδξ DNA πμθοιενάζδξ, 

απαζπμθμφκηαζ ζηδ ζφκεεζδ ημο DNA, ιε απμηέθεζια, έπεζηα απυ ηάπμζμ ζδιείμ, κα είκαζ 

αδφκαημ κα ακηζβναθμφκ υθεξ μζ αθοζίδεξ ζε ηάεε ηφηθμ. Έηζζ, δζαηυπηεηαζ δ εηεεηζηή 

ζοζζχνεοζδ ηςκ αθθδθμοπζχκ ζηυπςκ. Πανάθθδθα, υζμ ημ πνμσυκ ηδξ ακηίδναζδξ 

εκζζπφεηαζ, ιεζχκεηαζ μ θυβμξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ εηηζκδηχκ πνμξ ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο 

πνμσυκημξ, ιε απμηέθεζια κα αολάκεηαζ δ ηάζδ ηδξ οανζδμπμίδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ 

αθοζίδςκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ κα ιδκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ οπμζηνχιαηα. 

Γκςνίγμκηαξ υηζ ημ ιήημξ ηςκ πνμσυκηςκ είκαζ ζδιακηζηά ιεβαθφηενμ ηςκ εηηζκδηχκ, δ 

οανζδμπμίδζδ ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ πνμσυκηςκ αθοζίδςκ, λεηζκά ζε ιεβαθφηενδ 

εενιμηναζία, απυ αοηή ηδξ οανζδμπμίδζδξ ηςκ εηηζκδηχκ ιε ημ οπυζηνςια. Καη’ αοηυ ημκ 
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ηνυπμ δ πενεηαίνς ζοζζχνεοζδ ημο πνμσυκημξ βίκεηαζ ιε πμθφ ιζηνή απυδμζδ. Δπίζδξ, ζημ 

ζηάδζμ αοηυ παναηδνείηαζ ζοζζχνεοζδ ιδ εζδζηχκ πνμσυκηςκ, ηα μπμία απμηεθμφκ 

εκαθθαηηζηά οπμζηνχιαηα βζα ηδκ PCR ακηίδναζδ ηαζ επμιέκςξ ηαεοζηενεί δ εκίζποζδ 

ημο επζεοιδημφ πνμσυκημξ [466,469]. 

Γεκζηυηενα, είκαζ ζδακζηυ κα ηενιαηίγεηαζ δ PCR ακηίδναζδ έπεζηα απυ 30-35 

ηφηθμοξ. Ακ ζημκ ανζειυ αοηυ είκαζ αδφκαημ κα εκζζποεεί δ αθθδθμοπία ζηυπμξ ζημκ 

επζεοιδηυ ααειυ, ιπμνεί ημ πνμσυκ ηδξ 1
δξ

 ακηίδναζδξ PCR κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ 

οπυζηνςια βζα ιία κέα ακηίδναζδ. Βέααζα, πάκηα οπάνπμοκ ελαζνέζεζξ ιε ζδζαίηενα 

παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ οπμζηνχιαημξ ηαζ ηαηάθθδθα πνςηυημθθα πμο επζηνέπμοκ ηδκ 

εκίζποζδ βζα ιεβαθφηενμ ανζειυ ηφηθςκ [466,469]. 

 

2.10.3. Γνλίδηα ζηαζεξήο έθθξαζεο (housekeeping genes) 

 

Γζα ηδκ ενιδκεία ηαζ ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ ζφβηνζζδξ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ηδξ ιεθέηδξ έηθναζδξ mRNA εκυξ ή πενζζζυηενςκ βμκζδίςκ ζε ηθζκζηά 

δείβιαηα, απαζηείηαζ δ ιεθέηδ έηθναζδξ ημοθάπζζημκ εκυξ βμκζδίμο ζηαεενήξ έηθναζδξ 

(housekeeping gene), ημ μπμίμ εα απμηεθέζεζ ημ βμκίδζμ ακαθμνάξ (reference gene) βζα ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ. Σμ βμκίδζμ ζηαεενήξ έηθναζδξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ημο cDNA, πμο ακηακαηθά ηδκ πμζυηδηα ημο RNA, ηαεχξ ηαζ 

ηδκ απυδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ. ε πμθθέξ ιεθέηεξ, πνδζζιμπμζείηαζ 

έκα ιυκμ βμκίδζμ ακαθμνάξ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δεκ έπεζ ανεεεί αηυια ηακέκα «απυθοημ» 

βμκίδζμ ακαθμνάξ. Ζ ηαθφηενδ εκαθθαηηζηή επζθμβή είκαζ δ πνήζδ ηδξ ιέζδξ έηθναζδξ 

πενζζζυηενςκ ημο εκυξ βμκζδίςκ ζηαεενήξ έηθναζδξ ςξ ιέηνμ ζφβηνζζδξ. Σα ηονζυηενα 

βμκίδζα ζηαεενήξ έηθναζδξ είκαζ ηα αηυθμοεα: ACTB (beta-actin), GAPDH 

(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase), HPRT1 (hypoxanthine phosphoribosyl-

transferase 1), B2M (beta-2-microglobulin), HMBS (hydroxymethylbilane synthase, βκςζηυ 

ηαζ ςξ PBGD, porphobilinogen deaminase), GUSB (beta-glucuronidase), TBP (TATA box 

binding protein), PPIA (peptidylprolyl isomerase A ή cyclophilin A), TFRC (transferrin 

receptor), ATP6 (ATP synthase 6 ή ATPase subunit 6), RPS14 (ribosomal protein S14), 

ηαεχξ ηαζ ημ 18S νζαμζςιζηυ RNA. 
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2.10.4. ρεδηαζκόο εθθηλεηώλ ζπκβαηηθήο PCR 

 

Ο ζπεδζαζιυξ εζδζηχκ εηηζκδηχκ πμο εα πμθθαπθαζζάγμοκ ηιήια ιυκμ ηδξ 

επζεοιδηήξ αθθδθμοπίαξ-ζηυπμο ηαζ υπζ ηιήιαηα πανυιμζςκ αθθδθμοπζχκ, έηζζ χζηε κα 

ιδκ απακηχκηαζ ιδ εζδζηά πνμσυκηα, είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ βζα ιζα επζηοπδιέκδ PCR. 

Δπζπθέμκ, μζ εηηζκδηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ δεκ εα πνέπεζ κα μδδβμφκ ζε ζπδιαηζζιυ 

μιμδζιενχκ ή εηενμδζιενχκ μθζβμκμοηθεμηζδζηχκ αθθδθμοπζχκ, βεβμκυξ πμο πζεακυηαηα 

εα ζοκεπάβεηαζ ιεζςιέκδ απυδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ. Γζα ημοξ παναπάκς θυβμοξ, μ 

ζπεδζαζιυξ ηςκ εηηζκδηχκ ηδξ ζοιααηζηήξ PCR πνέπεζ κα αημθμοεεί μνζζιέκμοξ ηακυκεξ: 

 Σμ ιήημξ ηςκ εηηζκδηχκ πνέπεζ κα είκαζ 20 έςξ 30 δεμλονζαμκμοηθεμηζδζηέξ αάζεζξ. 

Αοηυ πνμζδίδεζ ζημοξ εηηζκδηέξ ηαθή εζδζηυηδηα βζα ιζα ιμκαδζηή αθθδθμοπία-

ζηυπμ, αηυια ηαζ υηακ λεηζκά ηακείξ απυ έκακ πμθφ εηενμβεκή ηαζ πμθφπθμημ 

πθδεοζιυ ιμνίςκ, υπςξ ημ βμκζδζαηυ DNA. 

 Πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ επακαθαιαακυιεκεξ αθθδθμοπίεξ ή πενζμπέξ πμο πενζέπμοκ 

δζαδμπζηέξ επακαθήρεζξ ιζαξ αάζδξ ςξ πενζμπέξ οανζδζζιμφ ηςκ εηηζκδηχκ, ηαεχξ 

αοηυ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε μθίζεδζδ ημο εηηζκδηή επάκς ζηδκ αθοζίδα-εηιαβείμ. 

 Σα 3΄-άηνα ηςκ εηηζκδηχκ δεκ εκδείηκοηαζ κα απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ ή πενζζζυηενεξ 

G ή C, επεζδή ηάηζ ηέημζμ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε θακεαζιέκμ οανζδζζιυ ηςκ 

εηηζκδηχκ ζε πενζμπέξ πμο είκαζ πθμφζζεξ ζε GC. 

 Οζ εηηζκδηέξ δεκ πνέπεζ κα ιπμνμφκ κα ζπδιαηίζμοκ δεοηενμηαβείξ δμιέξ θυβς 

εζςηενζηήξ ζοιπθδνςιαηζηυηδηαξ, θ.π. θμονηέηεξ, μφηε κα πενζέπμοκ ζηα 3΄-άηνα 

ημοξ αθθδθμοπίεξ πμο κα επζηνέπμοκ ημκ οανζδζζιυ ιε άθθα ιυνζα ημο ίδζμο 

(παθίκδνμιεξ αθθδθμοπίεξ) ή άθθμο εηηζκδηή πμο ζοιιεηέπεζ ζηδκ ακηίδναζδ, δζυηζ 

ηάηζ ηέημζμ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζημ ζπδιαηζζιυ δζιενχκ ηςκ εηηζκδηχκ. 

 

2.10.4.1. Δθθηλεηέο ζπκβαηηθήο PCR γηα ηνλ έιεγρν έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ αλαθνξάο 

GAPDH  

 

Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ, ςξ βμκίδζα ακαθμνάξ 

επζθέπεδηακ ημ GAPDH (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase). Με πνήζδ ημο 

θμβζζιζημφ Beacon Designer Version 7.0 software (PREMIER Biosoft International) 

ζπεδζάζηδηε γεφβμξ εζδζηχκ εηηζκδηχκ ζοιααηζηήξ PCR βζα ηδκ εκίζποζδ ηιήιαημξ cDNA 
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ημο ιεηάβναθμο ημο βμκζδίμο GAPDH (Πίκαηαξ 2.9). πεδζάζηδηε ηαζ ζοκηέεδηε έκα 

γεφβμξ PCR εηηζκδηχκ βζα ηδκ επζθεηηζηή εκίζποζδ ηςκ mRNA ιεηάβναθςκ ημο GAPDH 

(GenBank Accession Number: DQ845173). Ο ζπεδζαζιυξ ημο γεφβμοξ ηςκ εηηζκδηχκ έβζκε 

ζε δζαθμνεηζηά ελχκζα, χζηε κα ιδκ επζηνέπεηαζ δ εκίζποζδ cDNA. Ζ πανμοζία ημο 

εζςκίμο, ιεηαλφ ηςκ δφμ ελμκίςκ ζημ cDNA, πνμηαθεί ηδκ απμιάηνοκζδ ημο πνυζεζμο 

απυ ημκ μπίζεζμ εηηζκδηή, ιε απμηέθεζια κα ιδκ επζηοβπάκεηαζ μθμηθήνςζδ ηδξ εκίζποζδξ 

ημο εκδζάιεζμο ηιήιαημξ ζημ πνυκμ ημο ζηαδίμο ηδξ επέηηαζδξ. 

 

Πίλαθαο 2.9. Ηδζυηδηεξ ηςκ εηηζκδηχκ βζα ημ βμκίδζμ ακαθμνάξ GAPDH ηαζ ηα βμκίδζα 

ζηυπμοξ. 

 

Γνλίδην 

 

Δθθηλεηήο Αιιεινπρία 

 

Μήθνο 

Πεξηερόκελν 

GC (%) 

Μ. Β. 

(g/mol) 

GAPDH:  

Πνυζεζμξ F 

 

5- GGAGTCCACTGGTGTCTTC -3’ 

 

19-

ιενέξ 

 

57 

 

5812 

 

Ακάζηνμθμξ R 

 

5’- ACGATCTTGAGGGAGTTGTC -

3’ 

 

20-

ιενέξ 

 

50 

 

6189 

Μέβεεμξ Πνμσυκημξ 153 bp 

 

2.10.4.2. Δθθηλεηέο ζπκβαηηθήο PCR γηα ηε κειέηε έθθξαζεο ηωλ γνληδίωλ VEGFA, 

NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 και 

COL3A1  

 

ηδκ πανμφζα δζδαηημνζηή δζαηνζαή ιεθεηήεδηακ ηα ελήξ βμκίδζα: VEGFA, NOS3, 

EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1, COL3A1, ηα 

μπμία υπςξ έπεζ ακαθενεεί δζελμδζηά ζημ βεκζηυ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ ζπεηίγμκηαζ 

παεμβεκεηζηά ιε ηδ δζαηαναπή ηςκ αζιμδοκαιζηχκ ζοκεδηχκ ζηδκ πενζμπή ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ηαζ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζηδκ πενζμπή 

ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ. 

Με πνήζδ ημο θμβζζιζημφ Beacon Designer Version 7.0 software (PREMIER 

Biosoft International) ζπεδζάζηδηε γεφβμξ εζδζηχκ εηηζκδηχκ ζοιααηζηήξ PCR βζα ηδκ 
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εκίζποζδ ηιήιαημξ cDNA ημο ιεηάβναθμο ημο ηάεε βμκζδίμο (Πίκαηεξ 2.10 ηαζ 2.11). Ο 

ζπεδζαζιυξ ημο ηάεε γεφβμοξ ηςκ εηηζκδηχκ έβζκε ζε δζαθμνεηζηά ελχκζα, χζηε κα ιδκ 

επζηνέπεηαζ δ εκίζποζδ cDNA. Ζ πανμοζία ημο εζςκίμο, ιεηαλφ ηςκ δφμ ελμκίςκ ζημ 

cDNA, πνμηαθεί ηδκ απμιάηνοκζδ ημο πνυζεζμο απυ ημκ μπίζεζμ εηηζκδηή, ιε απμηέθεζια 

κα ιδκ επζηοβπάκεηαζ μθμηθήνςζδ ηδξ εκίζποζδξ ημο εκδζάιεζμο ηιήιαημξ ζημ πνυκμ ημο 

ζηαδίμο ηδξ επέηηαζδξ. 

 

Πίλαθαο 2.10. Καηαβναθή GenBankTM ηςκ αθθδθμοπζχκ ηςκ mRNA ιεηάβναθςκ ηςκ 

βμκζδίςκ VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM, FGF2, 

COL1A1 και COL3A1. 

 Γνλίδην Καηαγξαθή GenBankTM 

 VEGFA NM_214084 

 NOS3 NM_214295 

 
EDN1 NM_213882 

 
MMP2 NM_214192 

 
MMP9 NM_001038004 

 
TIMP1 NM_213857 

 
TIMP2 AF156030 

 
FGF2 AJ577089 

 
ICAM1 NM_213816 

 
VCAM1 NM_213891 

 
COL1A1 AF201723 

 
COL3A1 AJ289758 
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Πίλαθαο 2.11. Ηδζυηδηεξ ηςκ εηηζκδηχκ βζα ηα βμκίδζα VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, 

MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 ηαζ COL3A1. 

 

Γνλίδην 

 

Δθθηλεηήο Αιιεινπρία 

 

Μήθνο 

Πεξηερόκελν 

GC (%) 

Μ. Β. 

(g/mol) 

VEGFA:  

Πνυζεζμξ F 

 

5- GCAGACCAAAGAAAGATAG -3’ 

 

19-

ιενέξ 

 

42 

 

5889 

 

Ακάζηνμθμξ R 

 

5’- CGTTCGTTTAACTCAAGC -3’ 

 

18-

ιενέξ 

 

44 

 

5451 

Μέβεεμξ Πνμσυκημξ 157 bp 

NOS3:  

Πνυζεζμξ F 

 

5- GCCCTCCCAGCAGTGTCC -3’ 

 

18-

ιενέξ 

 

52 

 

5398 

 

Ακάζηνμθμξ R 

 

5’- TCCAGAATGTTGTAGCGGTGAG -

3’ 

 

22-

ιενέξ 

 

50 

 

6831 

Μέβεεμξ Πνμσυκημξ 137 bp 

EDN1:  

Πνυζεζμξ F 

 

5- TGGAGAAACGCTGGGATAAC -3’ 

 

20-

ιενέξ 

 

50 

 

6216 

 

Ακάζηνμθμξ R 

 

5’- GCTGCCGATGAATACACTTC -3’ 

 

20-

ιενέξ 

 

50 

 

6078 

Μέβεεμξ Πνμσυκημξ 75 bp 

MMP2:  

Πνυζεζμξ F 

 

5- ACCCTGGGAGAAGGACAAGT -3’ 

 

20-

ιενέξ 

 

55 

 

6201 

 

Ακάζηνμθμξ R 

 

5’- GTGGTGCAGCTGTTGTAGGA -3’ 

 

20-

ιενέξ 

 

55 

 

6245 

Μέβεεμξ Πνμσυκημξ 281 bp 
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Γνλίδην 

 

Δθθηλεηήο Αιιεινπρία 

 

Μήθνο 

Πεξηερόκελν 

GC (%) 

Μ. Β. 

(g/mol) 

MMP9:  

Πνυζεζμξ F 

 

5- AACTACTCGGAAGACTTG -3’ 

 

18-

ιενέξ 

 

44 

 

5509 

 

Ακάζηνμθμξ R 

 

5’- ACACCAAACTGGATAACG -3’ 

 

18-

ιενέξ 

 

44 

 

5487 

Μέβεεμξ Πνμσυκημξ 137 bp 

TIMP1:  

Πνυζεζμξ F 

 

5- CTCACAGGCTCTGACAAGG -3’ 

 

19-

ιενέξ 

 

57 

 

5799 

 

Ακάζηνμθμξ R 

 

5’- AGGTTTCGGCTTCTGCTG -3’ 

 

18-

ιενέξ 

 

505 

 

5514 

 Μέβεεμξ Πνμσυκημξ 130 bp 

TIMP2:  

Πνυζεζμξ F 

 

5- CAAGCAGATAAAGATGTTCAAG -3’ 

 

22-

ιενέξ 

 

36 

 

6801 

 

Ακάζηνμθμξ R 

 

5’- CTTTCCTCCGATGTCCAG -3’ 

 

18-

ιενέξ 

 

55 

 

5403 

Μέβεεμξ Πνμσυκημξ 103 bp 

ICAM1:  

Πνυζεζμξ F 

 

5- TTCTGTGAACTGTTCCTTG -3’ 

 

19-

ιενέξ 

 

42 

 

5777 

 

Ακάζηνμθμξ R 

 

5’- GTCTGCCAGCATTATCTC -3’ 

 

18-

ιενέξ 

 

50 

 

5427 

Μέβεεμξ Πνμσυκημξ 190 bp 
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Γνλίδην 

 

Δθθηλεηήο Αιιεινπρία 

 

Μήθνο 

Πεξηερόκελν 

GC (%) 

Μ. Β. 

(g/mol) 

VCAM1:  

Πνυζεζμξ F 

 

5- AATCCCTCCACAAGCCTACAAG -3’ 

 

22-

ιενέξ 

 

50 

 

6618 

 

Ακάζηνμθμξ R 

 

5’-TCCAGAATCTTCCATCCTCATAGC-3’ 

 

24-

ιενέξ 

 

45 

 

7209 

 

Μέβεεμξ Πνμσυκημξ 171 bp 

FGF2:  

Πνυζεζμξ F 

 

5- CATCAAACTACAACTTCAAGCAG -3’ 

 

23-

ιενέξ 

 

39 

 

6971 

 

Ακάζηνμθμξ R 

 

5’- TAATCTTCCATCTTCCTTCATAGC -3’ 

 

24-

ιενέξ 

 

37 

 

7190 

Μέβεεμξ Πνμσυκημξ 97 bp 

COL1A1:  

Πνυζεζμξ F 

 

5- GATTCCAGGTGCGTGAGC -3’ 

 

18-

ιενέξ 

 

61 

 

5557 

 

Ακάζηνμθμξ R 

 

5’- TGTGTCCCAGCCAGTCTC -3’ 

 

18-

ιενέξ 

 

61 

 

5428 

Μέβεεμξ Πνμσυκημξ  149 bp 

COL3A1:  

Πνυζεζμξ F 

 

5- TGTGTTCCTTTTGTTCTCATC -3’ 

 

21-

ιενέξ 

 

38 

 

6336 

 

Ακάζηνμθμξ R 

 

5’- AAGCATTCTGTATTTGGTGTG -3’ 

 

21-

ιενέξ 

 

38 

 

6483 

Μέβεεμξ Πνμσυκημξ 160 bp 
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2.10.5. πλζήθεο ηεο PCR 

 

Μέεμδμξ 

Ανπζηά, έβζκε αεθηζζημπμίδζδ ζοκεδηχκ PCR βζα ηδκ εκίζποζδ ηιήιαημξ cDNA 

ηςκ βμκζδίςκ GAPDH, VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, 

VCAM1, FGF2, COL1A1 ηαζ COL3A1. ηδ ζοκέπεζα, έβζκακ αθοζζδςηέξ ακηζδνάζεζξ 

πμθοιενάζδξ ιε οπυζηνςια ημ cDNA ηάεε ζζημθμβζημφ δείβιαημξ ζθαβίηζδαξ, βζα ηαεέκα 

απυ ηα πνμακαθενεέκηα βμκίδζα, ιε πνήζδ ηςκ γεοβχκ εηηζκδηχκ πμο ακαθένεδηακ ζηζξ 

παναβνάθμοξ 2.10.4.1. ηαζ 2.10.4.2. ηδ ζοκέπεζα, πενζβνάθμκηαζ επαηνζαχξ μζ ζοκεήηεξ 

εκίζποζδξ ηιήιαημξ cDNA ηςκ παναπάκς βμκζδίςκ. θεξ μζ ακηζδνάζεζξ έθααακ πχνα ζημ 

εενιζηυ ηοηθμπμζδηή MJ Research. 

Σμ ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ απμηεθείηαζ απυ 2,5 ιL νοειζζηζηυ δζάθοια ακηίδναζδξ 

10Υ (10Υ ΣhermoPol Reaction buffer), 1,0 ιL ιίβιαημξ δεμλοκμοηθεμηζδίςκ (dNTPs) 10 

mM, 1,0 ιL πνυζεζμο εηηζκδηή (Forward primer) 250 nΜ, 0,5 ιL ακάζηνμθμο εηηζκδηή 

(Reverse primer) 250 nΜ, 0,5 ιL Taq DNA Πμθοιενάζδξ 5,000 U/ιL, 2,0 ιL δείβιαημξ 

cDNA ηαζ ζοιπθδνχκεηαζ ιε RNase/DNase free H2O ιέπνζξ υβημο 25,0 ιL. 

 

Πίλαθαο 2.12. Μίβια ακηίδναζδξ PCR. 

 

Αληηδξαζηήξηα 

 

Όγθνο (κL) 

πγθεληξώζεηο 

ζην κίγκα 

RNase/DNase-free H2O 17,0  

ThermoPol Reaction buffer 10X 2,5 1X 

dNTPs 10 mM 1,0 0,4 mΜ 

Πνυζεζμξ εηηζκδηήξ 250 nM 1,0 10,0 nM 

Ακάζηνμθμξ εηηζκδηήξ 250 nM 1,0 10,0 nM 

Taq DNA ιL  

πμθοιενάζδ 5,000 U/mL 
2,5 0,5 U 

Γείβια cDNA 2,0  

φκμθμ 25,0 
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Σμ ζηάδζμ ηδξ ανπζηήξ απμδζάηαλδξ πναβιαημπμζείηαζ ζημοξ 95 ºC βζα 10 θεπηά. ε 

αοηή ηδ εενιμηναζία ηα δίηθςκα ιυνζα DNA απμπςνίγμκηαζ ηεθείςξ ηαζ έηζζ πανάβμκηαζ 

μζ ιμκυηθςκεξ αθοζίδεξ, πμο πνδζζιεφμοκ ςξ εηιαβεία βζα ημοξ εηηζκδηέξ ηαζ ηδκ DNA 

πμθοιενάζδ. Ζ εενιμηναζία ιεζχκεηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζημοξ 56 ºC βζα 40 δεοηενυθεπηα, 

χζηε μζ εηηζκδηέξ κα οανζδμπμζδεμφκ ιε ηζξ ζοιπθδνςιαηζηέξ ημοξ αθθδθμοπίεξ ζηα ιυνζα 

ημο ιμκυηθςκμο DNA. Ζ εενιμηναζία οανζδίςζδξ απμηεθεί ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα βζα 

ηδκ ελεζδίηεοζδ ηδξ ακηίδναζδξ PCR. ημ επυιεκμ αήια δ εενιμηναζία αολάκεηαζ ζημοξ 

72 °C βζα 40 δεοηενυθεπηα, πενζμπή αέθηζζηδξ εενιμηναζίαξ βζα ηδ εενιμζηαεενή Taq 

πμθοιενάζδ, χζηε κα εηηεθέζεζ ηδ ζφκεεζδ ηδξ ζοιπθδνςιαηζηήξ αθοζίδαξ ημο DNA. 

Αημθμοεμφκ ζηδ ζοκέπεζα 30 εενιμηναζζαημί ηφηθμζ ηδξ ακηίδναζδξ, μζ μπμίμζ λεηζκμφκ ιε 

ημ ζηάδζμ ηδξ απμδζάηαλδξ ζημοξ 95 ºC βζα 40 δεοηενυθεπηα, αημθμοεεί ημ ζηάδζμ ηδξ 

οανζδμπμίδζδξ ζημοξ 56 ºC βζα 40 δεοηενυθεπηα ηαζ ηαηυπζκ ημ ζηάδζμ ηδξ επέηηαζδξ 

ζημοξ 72 ºC βζα 40 δεοηενυθεπηα. Ζ ακηίδναζδ μθμηθδνχκεηαζ ιε ημ ζηάδζμ ηδξ ηεθζηήξ 

επέηηαζδξ, ημ μπμίμ πναβιαημπμζείηαζ ζημοξ 72 ºC βζα 5 θεπηά. 

 

Πίλαθαο 2.13. οκεήηεξ ακηίδναζδξ PCR. 

 

ηάδην Θεξκνθξαζία Υξόλνο 

Ανπζηή απμδζάηαλδ 95 ºC 10 min 

Απμδζάηαλδ 95 ºC 40 sec 

Τανζδμπμίδζδ 56 ºC 40 sec 

Δπέηηαζδ 72 ºC 40 sec 

Σεθζηή Δπέηηαζδ 72 ºC 5 min 

 

2.10.6. Αλίρλεπζε ηωλ πξνϊόληωλ ηεο PCR κε ειεθηξνθόξεζε ζε πήθηωκα αγαξόδεο 

 

Ζ δθεηηνμθυνδζδ ζε πήηηςια αβανυγδξ, ειπμηζζιέκμ ιε ανςιζμφπμ αζείδζμ, 

απμηεθεί ημ ζοκδεέζηενμ, βνδβμνυηενμ ηαζ απθμφζηενμ ηνυπμ ακίπκεοζδξ ηαζ ακάθοζδξ 

ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ PCR. Ζ ακίπκεοζδ ηαζ μ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ πνμσυκηςκ PCR 

ιε ηδκ ηεπκζηή αοηή ααζίγεηαζ ζηδ δζαθμνεηζηή δθεηηνμθμνδηζηή ηζκδηζηυηδηα πμο 

ειθακίγμοκ ηα ιυνζα δίηθςκμο DNA ιέζα ζε έκα δθεηηνζηυ πεδίμ, θυβς ημο δζαθμνεηζημφ 

ιεβέεμοξ ημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα ιυνζα ηςκ κμοηθεσηχκ μλέςκ είκαζ ανκδηζηά 

30 κύκλοι 
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θμνηζζιέκα θυβς ηςκ θςζθμνζηχκ μιάδςκ πμο θένμοκ μζ κμοηθεμηζδζηέξ αάζεζξ, ιε 

απμηέθεζια ηδ ιεηαηίκδζή ημοξ απυ ηδκ ηάεμδμ (–) ζηδκ άκμδμ (+), ιε νοειυ ακηζζηνυθςξ 

ακάθμβμ ημο δεηαδζημφ θμβανίειμο (log10) ημο ιμνζαημφ ημοξ αάνμοξ. Άθθμζ πανάβμκηεξ 

πμο επδνεάγμοκ ηδκ δθεηηνμθμνδηζηή ηζκδηζηυηδηα ιμνίςκ δίηθςκμο DNA είκαζ δ 

ζηενεμδζαιυνθςζή ημοξ, δ ζφζηαζδ ημο πδηηχιαημξ ζε αβανυγδ, ηαζ δ έκηαζδ ημο 

νεφιαημξ πμο δζένπεηαζ ιέζα απυ ημ πήηηςια. οκεπχξ, ιζηνμιμνζαηά πνμσυκηα PCR 

ηζκμφκηαζ ιε ιεβαθφηενδ ηαπφηδηα δζαιέζμο ηςκ πυνςκ ημο πδηηχιαημξ ηαζ 

ιεηακαζηεφμοκ πζμ ιαηνζά απυ ημ ζδιείμ εηηίκδζδξ, ζοβηνζηζηά ιε ιεβαθμιμνζαηά 

πνμσυκηα PCR. Με άθθα θυβζα, ηα πνμσυκηα ηδξ PCR δζαπςνίγμκηαζ ζε πήηηςια αβανυγδξ, 

αάζεζ ημο ιεβέεμοξ ημοξ, ζε δζαηνζηέξ γχκεξ, μζ μπμίεξ θεμνίγμοκ υηακ ζε εηηεεμφκ ζε 

οπενζχδδ αηηζκμαμθία, ηαεχξ ανίζηεηαζ πνμζδειέκδ ζε αοηέξ δ θεμνίγμοζα πνςζηζηή 

ανςιζμφπμ αζείδζμ (ethidium bromide, EtBr), ηδξ μπμίαξ μ θεμνζζιυξ αολάκεηαζ υηακ αοηή 

πνμζδεεεί ζε δίηθςκμ DNA ηαζ εηηεεεί αημθμφεςξ ζε οπενζχδδ αηηζκμαμθία. 

Γζα ημ δζαπςνζζιυ ηςκ πνμσυκηςκ ηςκ PCR πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζηα οπυ 

ελέηαζδ δείβιαηα, βζα ηδκ ακάθοζδ έηθναζδξ ημο βμκζδίμο ακαθμνάξ, GAPDH, ηαζ ηςκ 

βμκζδίςκ-ζηυπςκ, VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, 

FGF2, COL1A1 ηαζ COL3A1, πναβιαημπμζήεδηε δθεηηνμθυνδζδ ζε πήηηςια αβανυγδξ 

2% η.α. Γζα ηδκ ακίπκεοζδ ηαζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ ακηίδναζδξ PCR υθςκ 

ηςκ μιάδςκ ηςκ γςζηχκ πνμηφπςκ πνδζζιμπμζείηαζ ανςιζμφπμ αζείδζμ, ημ μπμίμ 

πνμζηίεεηαζ ζημ πήηηςια αβανυγδξ, ιία μοζία πμο έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα εηπέιπεζ 

θεμνζζιυ θυβς ζπδιαηζζιμφ ζοιπθυηςκ πανειαμθήξ ιε ημ δίηθςκμ DNA, υηακ δζεβενεεί 

απυ οπενζχδδ αηηζκμαμθία. Σαοηυπνμκα ιε ηα δείβιαηα, δθεηηνμθμνήεδηε ηαζ ιίβια 

ηιδιάηςκ DNA βκςζημφ ιήημοξ (δδθ. ιάνηοναξ γςκχκ DNA δζάθμνςκ ιδηχκ), 

GeneRuler™ Ultra Range 50 bp DNA Ladder (Fermentas), βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο 

ιήημοξ ηςκ πνμσυκηςκ PCR. οβηεηνζιέκα, ημ ιίβια αοηυ απμηεθμφκηακ απυ ηα ελήξ ιήηδ 

ηιδιάηςκ DNA: 300 bp, 200 bp, 150 bp, 100 bp, 75 bp, 50 bp, 35 bp, 25 bp, 20 bp, 15 bp 

ηαζ 10 bp. 

 

Απαζημφιεκα Τθζηά 

RNase/DNase free H2O (ISC/BIOXPRESS)  

Αβανυγδ (Sigma) 

Ροειζζηζηυ δζάθοια ΣΑΔ (1Υ): 

40 mM Tris-HCL (pH=8,3) 

1 mM EDTA (Sigma) 
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20 mM Acetic acid (Sigma) 

Βνςιζμφπμ αζείδζμ (Applichem) 

Γζάθοια πνχζδξ: RNA loading dye solution 6Υ (Fermentas) 

10 mM Tris-HCL (pH=7,6) 

0,03% bromophenol blue 

0,03% xylene cyanol FF 

60% glycerol 60 mM EDTA 

Γείηηδξ GeneRuler 50 bp DNA Ladder (Fermentas) 

 

Μέεμδμξ 

1. Παναζηεοή πδηηχιαημξ αβανυγδξ 2,0 % η.α. ζε νοειζζηζηυ δζάθοια ΣΑΔ 1Υ (0,01 

% η.υ. ανςιζμφπμ αζείδζμ). 

2. Μεηαθμνά ημο πδηηχιαημξ ζηδ ζοζηεοή δθεηηνμθυνδζδξ (Biorad), δ μπμία 

πνμδβμοιέκςξ έπεζ πθδνςεεί ιε νοειζζηζηυ δζάθοια ΣΑΔ 1Υ. 

3. Πνμεημζιαζία ηςκ ιεζβιάηςκ ηδξ δθεηηνμθυνδζδξ: 

ηα 25 ιL ηάεε πνμσυκημξ ηδξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ ηδξ πμθοιενάζδξ (2.10.5.) 

πνμζηίεεκηαζ 5 ιL RNA loading dye solution 6Υ. 

4. Φυνηςζδ ηςκ ιεζβιάηςκ δθεηηνμθυνδζδξ ζημ πήηηςια. 

5. Φυνηςζδ ημο Γείηηδ GeneRuler™ Ultra Range 50 bp DNA Ladder. 

6. Ζθεηηνμθυνδζδ ζε ζοκεήηεξ ζηαεενήξ ηάζδξ 120 Volts βζα 30 θεπηά. 

7. Μεηαθμνά ημο πδηηχιαημξ απυ ηδ ζοζηεοή δθεηηνμθυνδζδξ ζε UV ηνάπεγα. 

8. Φςημβνάθζζδ ημο πδηηχιαημξ αβανυγδξ ιε ζφζηδια DOLPHIN UV SYSTEM 

ζοκδεδειέκμ ιε ηάιενα (computer controlled cooled camera, CCD). 

 

2.11. ΠΟΟΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΧΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΠΟΛΤΜΔΡΑΖ Δ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟ (QUANTITATIVE REAL-TIME PCR) 

 

Αιέζςξ ιεηά ηδκ ακάπηολδ ηδξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ πμθοιενάζδξ (PCR) απυ 

ημκ K. Mullis, πμθθμί επζζηήιμκεξ δζαπίζηςζακ πςξ ακ ηαηάθενκακ κα ιεηνήζμοκ ηδκ 

πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ ηδξ ακηίδναζδξ ιεηά απυ ηάεε ηφηθμ, ηυηε δ ιέεμδμξ εα ιπμνμφζε 

κα βίκεζ πμζμηζηή. Γέηα πνυκζα ανβυηενα, μζ Higuchi ηαζ ζοκενβάηεξ, απυ ηδκ “Roche 

molecular Systems” πναβιαημπμίδζακ ηδκ πνχηδ PCR ακηίδναζδ πναβιαηζημφ πνυκμο 

(real time PCR), πενζθαιαάκμκηαξ ιία ημζκή θεμνίγμοζα πνςζηζηή, ημ EtBr, ζημ ιίβια ηδξ 
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ακηίδναζδξ. Ήηακ ήδδ βκςζηυ υηζ ημ ιυνζμ αοηυ αολάκεζ ημκ εηπειπυιεκμ θεμνζζιυ ημο, 

υηακ πνμζδέκεηαζ ζε δίηθςκμ DNA. Πναβιαημπμζχκηαξ ηδκ ακηίδναζδ ηάης απυ οπενζχδδ 

αηηζκμαμθία, δ μπμία πνμηαθεί ημ θεμνζζιυ ηδξ πνςζηζηήξ, ηαηάθενακ κα ηαηαβνάρμοκ ηδ 

ζοζζχνεοζδ ημο PCR πνμσυκημξ ιε ηδ αμήεεζα ηαηάθθδθδξ ηάιεναξ. Ζ ηεπκμθμβία αοηή 

ςνίιαζε ηαπφηαηα, ιε απμηέθεζια ημ 1996 κα δζαηεεμφκ ζηδκ αβμνά απυ ηδκ “Applied 

Biosystems” ηα πνχηα υνβακα βζα ηδ Real-Time PCR [469,473,474]. 

Μενζηά απυ ηα πμθφ ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα ηδξ PCR πναβιαηζημφ πνυκμο είκαζ 

δ θήρδ απμηεθεζιάηςκ ζε δζάζηδια 2-3 ςνχκ, δ ιεβάθδ εοαζζεδζία, αηνίαεζα, 

επακαθδρζιυηδηα, δ ιείςζδ ημο ζοκμθζημφ υβημο ηδξ ακηίδναζδξ, δ αοημιαημπμίδζδ, δ 

πνήζδ ηθεζζηχκ ηοηθςιάηςκ ηαζ δ απμθοβή ηδξ ιυθοκζδξ, ηαεχξ δ δοκαηυηδηα βζα 

πμθθαπθέξ ακηζδνάζεζξ ηαζ δ απμοζία πεζνζζιχκ έπεζηα απυ ηδκ ακηίδναζδ. Ακ ηαζ δ PCR 

πναβιαηζημφ πνυκμο πνδζζιμπμζείηαζ πθέμκ εονφηαηα βζα ηδκ πμζμηζημπμίδζδ ιεηααμθχκ 

ηςκ επζπέδςκ mRNA, οπάνπμοκ αηυια ηάπμζα ζδιακηζηά πνμαθήιαηα ζηδ πνήζδ ηδξ. 

Αοηά πενζθαιαάκμοκ ηδκ εκδμβεκή πμζηζθμιμνθία ημο RNA, ηδ ιεηααθδηυηδηα ηςκ 

πνςημηυθθςκ εηπφθζζδξ ημο RNA, ηα μπμία ιπμνεί κα απμιμκχκμοκ πανάθθδθα ηαζ 

ακαζημθείξ ηδξ ακηίδναζδξ, ηαεχξ ηαζ μζ δζαθμνεηζηέξ απμδυζεζξ ηςκ ακηζδνάζεςκ ηδξ 

ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ ηαζ ηδξ ίδζαξ ηδξ PCR. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, απαζηείηαζ δ 

αηνζαήξ ηακμκζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ μ έθεβπμξ έηζζ ηςκ ζθαθιάηςκ. Οζ 

πνμηεζκυιεκεξ ζηναηδβζηέξ ηακμκζημπμίδζδξ ηαζ ημο εθέβπμο ημο πεζναιαηζημφ ζθάθιαημξ 

πενζθαιαάκμοκ ηδ πνήζδ πανυιμζςκ πμζμηήηςκ δείβιαημξ, ημκ αηνζαή πμζμηζηυ ηαζ 

πμζμηζηυ έθεβπμ ημο RNA πνζκ ηδ πνήζδ ημο ζηδκ ακηίδναζδ ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ 

ηαζ ηονίςξ ηδκ ηακμκζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ςξ πνμξ έκα ή, ηαθφηενα, μιάδεξ 

βμκζδίςκ ακαθμνάξ (reference gene ή housekeeping) [469,473-475]. 

 

2.11.1. Αξρή κεζόδνπ 

 

Ζ PCR ακηίδναζδ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ααζίγεηαζ ζε θεμνίγμοζεξ πνςζηζηέξ ή 

ζδιαζιέκμοξ ζπκδεέηεξ πμο εηπέιπμοκ ζήια θεμνζζιμφ ιυκμ υηακ πνμζδεεμφκ ζημ 

δίηθςκμ πνμσυκ ηδξ ακηίδναζδξ, ακηακαηθχκηαξ, έηζζ, ζηδκ πμζυηδηα ημο ζπδιαηζγυιεκμο 

πνμσυκημξ. Ζ πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ PCR πμο ζπδιαηίγεηαζ ηαηά ηδκ qRT-PCR 

ακζπκεφεηαζ ιε ιέηνδζδ ημο θεμνζζιμφ ζε ηάεε ηφηθμ ηδξ ακηίδναζδξ, ηαζ υπζ ζημ ηέθμξ 

ηδξ ακηίδναζδξ, υπςξ δδθαδή ζοιααίκεζ ζηδ ζοιααηζηή PCR. 
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Καηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ πνχηςκ ηφηθςκ ηδξ ακηίδναζδξ, ημ ζήια αοηυ είκαζ αζεεκέξ 

ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ δεκ ιπμνεί κα δζαηνζεεί απυ ημ ζήια ημο οπυααενμο ημο ζοζηήιαημξ. 

Ζ πνχηδ θάζδ ηδξ ακηίδναζδξ είκαζ βκςζηή ςξ «θάζδ οπυααενμο» ή «θάζδ εμνφαμο» 

(background phase). Καεχξ, υιςξ, ζοζζςνεφεηαζ ημ πνμσυκ ηδξ ακηίδναζδξ, ημ πναβιαηζηυ 

ζήια οπενααίκεζ ηάπμζα ζηζβιή ημ ζήια ημο οπυααενμο, εκχ πθέμκ δζαηνίκεηαζ ηαζ δ 

εηεεηζηή αφλδζδ ημο πνμσυκημξ ηδξ PCR. ηδ θάζδ αοηή, ηα ακηζδναζηήνζα ανίζημκηαζ 

αηυια ζε πενίζζεζα ηαζ παναηδνείηαζ ηαπφηαηδ ηαηακάθςζή ημοξ. Όζηενα απυ έκακ 

ανζειυ ηφηθςκ, δ εηεεηζηή αοηή θάζδ ηδξ ακηίδναζδξ ή θμβανζειζηή θάζδ (log phase), 

υπμο δ απυδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ είκαζ δ ιέβζζηδ δοκαηή ηαζ έπεζ ςξ απμηέθεζια ημ 

δζπθαζζαζιυ ημο πνμσυκημξ ηδξ ακηίδναζδξ ζε ηάεε ηφηθμ, δίκεζ ηδ εέζδ ηδξ ζηδ βναιιζηή 

θάζδ ηδξ ακηίδναζδξ (linear phase). ηδ θάζδ αοηή, δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηδξ 

ακηίδναζδξ απμηεθεί πθέμκ πενζμνζζηζηυ πανάβμκηα ηαζ, επίζδξ, θαιαάκεζ πχνα 

απμζημδυιδζδ ημο πνμσυκημξ ζε ιζηνυ ααειυ, βεβμκυξ πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ ζηαδζαηή 

ιείςζδ ηδξ απυδμζδξ ηδξ ακηίδναζδξ. Αημθμοεεί δ ηεθεοηαία θάζδ ηδξ ακηίδναζδξ, πμο 

μκμιάγεηαζ θάζδ ημνεζιμφ ή πθαηυ (plateau). Ο ημνεζιυξ αοηυξ μθείθεηαζ ζηδ ζδιακηζηή 

ιείςζδ ηδξ ηαηαθοηζηήξ δναζηζηυηδηαξ ηςκ ιμνίςκ ηδξ DNA πμθοιενάζδξ [469,476-478]. 

ηδ θμβανζειζηή θάζδ δ απυδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ πνμζεββίγεζ ημ 100% ηαζ 

εεςνδηζηά ζε ηάεε ηφηθμ δ πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ δζπθαζζάγεηαζ. Δζδζηυηενα, δ εκίζποζδ 

ημο πνμσυκημξ ζηδ θάζδ αοηή πενζβνάθεηαζ απυ ηδ ζπέζδ:  

 

Σκ = Σ0 (Δ)
κ [479]

 

 

υπμο: Σn : δ πμζυηδηα ηδξ αθθδθμοπίαξ ζηυπμο ιεηά απυ n ηφηθμοξ  

T0 : δ ανπζηή πμζυηδηα ηδξ αθθδθμοπίαξ-ζηυπμο 

Δ : δ απυδμζδ ηδξ εκίζποζδξ, 1≤ Δ ≤ 2  

n : μ ανζειυξ ηςκ ηφηθςκ ηδξ ακηίδναζδξ ηδξ PCR πναβιαηζημφ πνυκμο  

οκεπχξ, ημ πνμσυκ ακηζβνάθεηαζ ζε ηάεε ηφηθμ ηζ έηζζ, ζδακζηά, δ ιέβζζηδ δοκαηή 

απυδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ είκαζ 2. Ακ δε θαιαάκεζ πχνα εκίζποζδ ηδξ αθθδθμοπίαξ ζηυπμο, 

ηυηε δ απυδμζδ παίνκεζ ηδκ εθάπζζηδ ηζιή ηδξ ηαζ ζζμφηαζ ιε 1. Μυκμ ζηδκ πενίπηςζδ πμο 

δ απυδμζδ ήηακ ζηαεενή εα ιπμνμφζε κα πνμζδζμνζζηεί δ πμζυηδηα ηδξ αθθδθμοπίαξ 

ζηυπμο. Αοηυ υιςξ δε ζοιααίκεζ ηαεχξ οπάνπμοκ απμηθίζεζξ ζηδκ ηζιή ηδξ [469]. 

ηδκ PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, μζ ηαιπφθεξ ακαθμνάξ ηδξ ακηίδναζδξ 

δζαπςνίγμκηαζ ηαηά ηδκ θμβανζειζηή θάζδ ηδξ ακηίδναζδξ, ακηακαηθχκηαξ ηδ δζαθμνά ηδξ 

ανπζηήξ ζοβηέκηνςζδξ ημο οπμζηνχιαημξ. πςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ, υζα πενζζζυηενα 
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ιυνζα οπμζηνχιαημξ πενζέπεζ ημ ανπζηυ ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ, ηυζμ θζβυηενμζ ηφηθμζ 

απαζημφκηαζ βζα ηδκ πνχηδ ακίπκεοζδ ζήιαημξ θεμνζζιμφ ιεβαθφηενμο απυ ημ ζήια ημο 

οπυααενμο. Με άθθα θυβζα, ζηδκ PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ πναβιαημπμζείηαζ ακίπκεοζδ 

ημο ζήιαημξ ζηδ θμβανζειζηή θάζδ ηδξ ακηίδναζδξ, δ μπμία ακηακαηθά ηδκ ανπζηή 

πμζυηδηα ημο ιμνίμο ζηυπμο ζημ ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ ηαζ δεκ πναβιαημπμζείηαζ ακάθοζδ 

«ηεθζημφ ζδιείμο», υπςξ ζηδ ζοιααηζηή PCR. Ο ανζειυξ ηςκ ηφηθςκ πμο απαζημφκηαζ βζα 

ηδκ ακίπκεοζδ ζήιαημξ θεμνζζιμφ ιεβαθφηενμο απυ ημ ζήια ημο οπυααενμο, είκαζ 

βκςζηυξ ςξ «μνζαηυξ ηφηθμξ» (threshold cycle, CT) [469,476]. 

Ο ηφηθμξ CT πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδκ αφλδζδ ημο θεμνζζιμφ ημο ιίβιαημξ ηδξ 

ακηίδναζδξ πάκς απυ έκα ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ, βκςζηυ ςξ “threshold”. Σμ επίπεδμ αοηυ 

ιπμνεί κα επζθεβεί είηε αοηυιαηα, ιε ηδ αμήεεζα εζδζηχκ θμβζζιζηχκ ηαζ αθβυνζειςκ, είηε 

απυ ημκ ίδζμ ημκ ενεοκδηή. Δπεζδή, μζ ηαιπφθεξ ακαθμνάξ, ζηδ θμβανζειζηή θάζδ, είκαζ 

πανάθθδθεξ, μζ νοειίζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επζθμβή ημο “threshold” δεκ 

επδνεάγμοκ ζδιακηζηά ηδκ δζαθμνά ηςκ CT ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ, 

πανά ιυκμ ημ CT ηάεε ζοβηέκηνςζδξ λεπςνζζηά [476]. 

Ωζηυζμ, πανά ηδκ ηαπεία ελάπθςζή ηδξ, δ PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ θαίκεηαζ κα 

ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ φπανλδ μνζζιέκςκ πνμαθδιάηςκ πμο δοζπεναίκμοκ ηδ πνήζδ ηδξ. 

Μεηαλφ αοηχκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ δ εκδμβεκήξ πμζηζθμιμνθία ημο RNA, δ 

ιεηααθδηυηδηα ηςκ ηεπκζηχκ εηπφθζζδξ RNA υπμο ιπμνεί κα απμιμκςεμφκ ιαγί ιε ημ 

RNA ηαζ ακαζημθείξ ηδξ ακηίδναζδξ PCR, ηαεχξ ηαζ μζ δζαθμνεηζηέξ απμδυζεζξ ηςκ 

ακηζδνάζεςκ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ ηαζ PCR. Αοηέξ μζ δοζημθίεξ έπμοκ ςξ απμηέθεζια 

κα εεςνείηαζ ακαβηαία δ ηακμκζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, ζε ιζα πνμζπάεεζα εθέβπμο 

ηςκ ζθαθιάηςκ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ίδζςκ πμζμηήηςκ RNA ηαζ cDNA ζηζξ 

ακηζδνάζεζξ αοηέξ, ημκ έθεβπμ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ημο RNA πνμημφ αοηυ 

ιεηαηναπεί ζε cDNA, ηαζ ηδκ ηακμκζημπμίδζδ ηδξ έηθναζδξ ημο βμκζδίμο-ζηυπμο ςξ πνμξ 

έκα ή πενζζζυηενα βμκίδζα ακαθμνάξ. 

 

2.11.2. ύζηεκα αλίρλεπζεο κε ρξήζε ηεο θζνξίδνπζαο ρξωζηηθήο SYBR Green 

 

Μέπνζ ζήιενα, μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ πνμσυκηςκ ζηδκ PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, 

πναβιαημπμζείηαζ απμηθεζζηζηά ιε ιέηνδζδ ημο θεμνζζιμφ. Τπάνπεζ δ δοκαηυηδηα 

επζθμβήξ ιεηαλφ δζαθυνςκ ζοζηδιάηςκ ακίπκεοζδξ, ηα μπμία δζαηνίκμκηαζ ζημοξ εζδζημφξ 

ζπκδεέηεξ (sequence-specific probes), μζ μπμίμζ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα πνμζδέκμκηαζ ηαζ κα 
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ακζπκεφμοκ εζδζηά ημ επζεοιδηυ πνμσυκ, ηαζ ζηζξ ιδ εζδζηέξ θεμνίγμοζεξ πνςζηζηέξ (non-

specific labels), μζ μπμίεξ πνμζδέκμκηαζ βεκζηά ζε δίηθςκα ιυνζα DNA, υπςξ μζ αζφιιεηνεξ 

πνςζηζηέξ ηοακίκδξ SYBR Green Η, LC Green, EVA Green, SYTO9, BEBO, ηαζ BOXTO. 

Οζ πνςζηζηέξ αοηέξ δεκ θεμνίγμοκ ζπεδυκ ηαευθμο υηακ ανίζημκηαζ εθεφεενεξ ζημ δζάθοια 

ηδξ ακηίδναζδξ, υηακ υιςξ πνμζδεεμφκ ζηδ ιζηνή αφθαηα ημο δίηθςκμο DNA θεμνίγμοκ 

έκημκα. Καηά ηδκ αθοζζδςηή ακηίδναζδ πμθοιενάζδξ, μ θεμνζζιυξ ηςκ πνςζηζηχκ αολάκεζ 

ηαεχξ ζοζζςνεφεηαζ ηα πνμσυκηα ηδξ PCR. 

Ζ πνςζηζηή SYBR Green I (πήια 2.10) πνμζδέκεηαζ ζηδ ιζηνή αφθαηα ημο DNA, 

ιε απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ημο θεμνζζιμφ ηδξ ιέπνζ ηαζ εηαηυ θμνέξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

πμθφ ζηαεενή πνςζηζηή – αθμφ ιυθζξ ημ 6% ηδξ δνάζδξ ηδξ πάκεηαζ ιεηά απυ 30 εενιζημφξ 

ηφηθμοξ ηδξ PCR – δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ηςκ πνμσυκηςκ ζηδκ 

πμζμηζηή PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, αθθά ηαζ ζε πδηηχιαηα αβανυγδξ ηαζ 

πμθοαηνοθαιζδίμο, ηαεχξ δζαεέηεζ ιεβαθφηενδ εοαζζεδζία απυ ημ ανςιζμφπμ αζείδζμ 

[469]. 

 

 

ρήκα 2.10. οκηαηηζηυξ ηφπμξ ηδξ πνςζηζηήξ SYBR Green [469]. 

 

 

ηδκ πμζμηζηή PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζηαδίμο 

απμδζάηαλδξ ηάεε ηφηθμο πναβιαημπμζείηαζ απμδζάηαλδ ηςκ δομ αθοζίδςκ ημο δίηθςκμο 

DNA ηαζ απεθεοεένςζδ ηςκ ιμνίςκ ηδξ πνςζηζηήξ απυ αοηυ. Καηά ημ ζηάδζμ ηδξ 

επέηηαζδξ ηςκ εηηζκδηχκ ηαζ ημο ζπδιαηζζιμφ ημο δίηθςκμο πνμσυκημξ ηδξ PCR, ιυνζα 

ηδξ πνςζηζηήξ SYBR Green I πνμζδέκμκηαζ ζημ κεμζοκηζεέιεκμ dsDNA, ιε απμηέθεζια κα 

αολάκεζ ηαζ πάθζ μ θεμνζζιυξ, ημ ιέβεεμξ ζήιαημξ ημο μπμίμο ελανηάηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα 

ημο πνμσυκημξ ηδξ ακηίδναζδξ ζε ηάεε ηφηθμ (πήια 2.11). 
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ρήκα 2.11. φζηδια ακίπκεοζδξ ιε πνήζδ ηδξ θεμνίγμοζαξ πνςζηζηήξ SYBR Green Η. Ζ 

πνςζηζηή αοηή θεμνίγεζ ιυκμ υηακ πνμζδεεεί ζε δίηθςκμ DNA, επζηνέπμκηαξ ημκ πμζμηζηυ 

πνμζδζμνζζιυ ημο, ιε ηδ αμήεεζα ηαηάθθδθςκ πνυηοπςκ ηαιποθχκ [480]. 

 

ηα πθεμκεηηήιαηα ημο ζοζηήιαημξ ακίπκεοζδξ ιε πνήζδ ηδξ πνςζηζηήξ SYBR 

Green I ζοβηαηαθέβμκηαζ δ δοκαηυηδηα ακίπκεοζδξ ηδξ εκζζπουιεκδξ αθθδθμοπίαξ πςνίξ 

ηδκ ακάβηδ ζπεδζαζιμφ ηαζ πνήζδξ ηαηάθθδθςκ ζπκδεεηχκ, δ αολδιέκδ εοαζζεδζία 

ακίπκεοζδξ ηςκ πνμσυκηςκ PCR ζοβηνζηζηά ιε αοηή πμο δζαεέημοκ άθθεξ πνςζηζηέξ πμο 

έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζημ πανεθευκ, ηαζ ημ ζπεηζηά παιδθυ ηυζημξ ηδξ ηεπκζηήξ. Ωζηυζμ, 

ημ βεβμκυξ υηζ δ θεμνίγμοζα πνςζηζηή SYBR Green I δεκ ειθακίγεζ εζδζηυηδηα βζα ηδκ 

αθθδθμοπία-ζηυπμ, αθθά δεζιεφεηαζ ζε μπμζμδήπμηε ιδ επζεοιδηυ ιυνζμ dsDNA πμο 

ζπδιαηίγεηαζ ηαηά ηδκ ακηίδναζδ, υπςξ ηα ιδ εζδζηά πνμσυκηα ηαζ ηα δζιενή ηςκ 

εηηζκδηχκ, απμηεθεί έκα ανηεηά ζμαανυ ιεζμκέηηδια ηδξ ιεευδμο. Γζα ημ θυβμ αοηυ, 

πνέπεζ κα δίκεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ εηηζκδηχκ ηαζ ηδ αεθηζζημπμίδζδ 

ηςκ ζοκεδηχκ ηδξ ακηίδναζδξ, χζηε κα πενζμνίγεηαζ μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ ιδ επζεοιδηχκ 

αθθδθμοπζχκ δίηθςκμο DNA. Δπίζδξ, δ εζδζηυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ PCR ιπμνεί κα 

δζαπζζηςεεί ηαηυπζκ ακάθοζδξ ιε δδιζμονβία ηαιπφθδξ ηήλδξ (melting curve analysis), δ 

μπμία θαιαάκεζ πχνα ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ PCR. Με ηδκ ακάθοζδ αοηή, πνμζδζμνίγεηαζ δ 

εενιμηναζία ηήλδξ (melting temperature, Tm) ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ ακηίδναζδξ, δ μπμία 
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πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα δζαπζζηςεεί ηοπυκ ζπδιαηζζιυξ δζιενχκ εηηζκδηχκ ηαζ ιδ 

εζδζηχκ πνμσυκηςκ PCR, αθμφ αοηά ειθακίγμοκ ιζηνυηενμ ιήημξ απυ ηδκ επζεοιδηή 

αθθδθμοπία ηαζ παναηηδνίγμκηαζ απυ παιδθυηενδ εενιμηναζία ηήλδξ (πήια 2.12) 

[469,481,482]. 

 

 

ρήκα 2.12. Ακάθοζδ ηδξ ηαιπφθδξ ηήλδξ. Σμ ανζζηενυ δζάβναιια πανμοζζάγεζ ηδ ιείςζδ 

ημο θεμνζζιμφ ζε ζπέζδ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, εκχ ημ δελί δζάβναιια πανζζηά 

ημ νοειυ ιείςζδξ ημο θεμνζζιμφ ζε ζπέζδ ιε ηδ εενιμηναζία (1
δ
 πανάβςβμξ) [476]. 

 

2.11.3. ρεδηαζκόο εθθηλεηώλ πνζνηηθήο PCR ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

 

Γζα ημ ζπεδζαζιυ ηαηάθθδθςκ εηηζκδηχκ πνμηεζιέκμο ηδξ επζθεηηζηήξ εκίζποζδξ 

ηςκ cDNAs ημο ηάεε βμκζδίμο πμο ιεθεηάιε πνδζζιμπμζήεδηε ημ πνυβναιια Beacon 

Designer Version 7.0 software (PREMIER Biosoft International). Ζ δζαδζηαζία πμο 

αημθμοεήεδηε ήηακ ίδζα ιε αοηή βζα ημ ζπεδζαζιυ ηςκ γεοβχκ εηηζκδηχκ βζα ηδ ζοιααηζηή 

PCR (αθέπε πανάβναθμ 2.12.3.1.). Ωζηυζμ, ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, οπήνπακ 

πενζζζυηενμζ πενζμνζζιμί. οβηεηνζιέκα, ημ ιέβεεμξ ημο ζπδιαηζγυιεκμο πνμσυκημξ δεκ 

έπνεπε κα οπενααίκεζ ηζξ 190 bp. Μζηνμφ ιεβέεμοξ πνμσυκηα εοκμμφκ ηδκ ορδθή απυδμζδ 

ηδξ εκίζποζδξ ηαζ απμηνέπμοκ ημ ζπδιαηζζιυ ιδ εζδζηχκ πνμσυκηςκ, επζηνέπμκηαξ ζηδ 

ζοκέπεζα ηδ ζπεηζηή πμζμηζημπμίδζδ ιε ηδ ιέεμδμ ζφβηνζζδξ ηςκ CT (ΓΓCT) [483]. 

Αηυια, μζ εηηζκδηέξ πνέπεζ κα επζθέβμκηαζ ζε πενζμπέξ ιε πενζεπυιεκμ G/C ιεηαλφ 

30-80%. Πενζμπέξ ιε δζαθμνεηζηυ G/C πενζεπυιεκμ είκαζ πζεακυ κα ιδκ απμδζαηάζζμκηαζ 

ζηακμπμζδηζηά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακηίδναζδξ, πνμηαθχκηαξ ιείςζδ ηδξ απυδμζδξ ηδξ 

ακηίδναζδξ. Πανάθθδθα, πενζμπέξ ιε ορδθυηενμ G/C πενζεπυιεκμ εοκμμφκ ιδ εζδζηέξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ηδκ απυδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ ηαζ κα 
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πνμηαθέζμοκ ημ ζπδιαηζζιυ ιδ εζδζηχκ πνμσυκηςκ, επδνεάγμκηαξ ημ ζήια ημο θεμνζζιμφ 

ζε SYBR Green I ζοζηήιαηα ακίπκεοζδξ. 

Ζ εενιμηναζία οανζδζζιμφ ημο γεφβμοξ ηςκ εηηζκδηχκ εα έπνεπε κα είκαζ 60°C, 

ηαεχξ αοηή είκαζ δ αέθηζζηδ εενιμηναζία θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ ακίπκεοζδξ SYBR 

Green ηαζ δεκ οπάνπεζ λεπςνζζηυ ζηάδζμ βζα ημκ οανζδζζιυ ηςκ εηηζκδηχκ. Σέθμξ, Οζ 

ηεθεοηαίεξ πέκηε αάζεζξ ζημ 3’ άηνμ ηςκ εηηζκδηχκ δεκ πνέπεζ κα πενζέπμοκ πενζζζυηενεξ 

απυ δομ C ή/ηαζ G αάζεζξ, ιεζχκμκηαξ έηζζ ηδκ πζεακυηδηα παναβςβήξ ιδ εζδζηχκ 

πνμσυκηςκ [469]. 

Ωξ βμκίδζμ ακαθμνάξ ηαηά ηδ δζελαβςβή ηδξ πμζμηζηήξ ακηίδναζδξ PCR 

πναβιαηζημφ πνυκμο, υπςξ ελάθθμο ηαζ βζα ηδ ζοιααηζηή PCR ακηίδναζδ, επζθέπεδηε ημ 

βμκίδζμ ηδξ αθοδνμβμκάζδξ ηδξ 3-θςζθμνζηήξ βθοηεναθδεΰδδξ (GAPDH). Ο ζπεδζαζιυξ 

ηςκ γεοβχκ ηςκ εηηζκδηχκ βζα ημ βμκίδζμ ακαθμνάξ GAPDH ηαζ βζα ηα βμκίδζα-ζηυπμοξ: 

VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 

ηαζ COL3A1, είκαζ ίδζμξ ιε αοηυκ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδ ζοιααηζηή PCR (αθέπε 

πανάβναθμ 2.10.4.2.). Μεθεηήεδηακ ηα ζοβηεηνζιέκα βμκίδζα ζηυπμο δζυηζ υπςξ έπεζ 

ακαθενεεί δζελμδζηά ζημ βεκζηυ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ, ζοζπεηίγμκηαζ 

παεμβεκεηζηά ιε ηδ δζαηαναπή ηςκ αζιμδοκαιζηχκ ζοκεδηχκ ζηδκ πενζμπή ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ηαζ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζηδκ πενζμπή 

ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ. 

 

2.11.4. πλζήθεο πνζνηηθήο real-time PCR γηα ηελ ελίζρπζε ηκήκαηνο cDNA ηωλ 

γνληδίωλ GAPDH, VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, 

VCAM1, FGF2, COL1A1 θαη COL3A1 ζε ηζηνύο ζθαγίηηδαο 

 

Ζ ακηίδναζδ ηδξ πμζμηζηήξ PCR πναβιαηζημφ πνυκμο πναβιαημπμζήεδηε ζε 

εενιζηυ ηοηθμπμζδηή Chromo4™ Four-Color Real-Time Detector (Bio-Rad), μ μπμίμξ 

θένεζ ηαηάθθδθδ οπμδμπή βζα ιζηνμζςθδκάνζα 96-εέζεςκ (Low tube Strip, WHT). Γζα ηα 

πεζνάιαηά ιαξ επζθέπεδηε ςξ ζφζηδια ακίπκεοζδξ αοηυ ηδξ SYBR Green I πνςζηζηήξ, ημ 

μπμίμ έπεζ πενζβναθεί παναπάκς. ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ PCR 

ακηίδναζδ πναβιαηζημφ πνυκμο πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ Maxima™ Hot Start 

Taq DNA πμθοιενάζδξ. Ζ ηεθεοηαία είκαζ ιία ακαζοκδοαζιέκδ Taq πμθοιενάζδ ημο 

DNA, αθθά ςξ ακαζοκδοαζιέκμ ιυνζμ, ειθακίγεζ ορδθυηενδ ηαεανυηδηα ηαζ ιεβαθφηενδ 

δοκαηυηδηα παναβςβήξ. Ζ Maxima™ Hot Start Taq DNA polymerase είκαζ ιία πδιζηά 
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ηνμπμπμζδιέκδ ιμνθή ζηδκ μπμία έπμοκ πνμζηεεεί αιζκμλέα, δ μπμία δζαηίεεηαζ ζε 

ακεκενβή ιμνθή, απαζηχκηαξ έκα ανπζηυ ζηάδζμ 10 min ζημοξ 95ºC βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ 

ηδξ πμθοιενάζδξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ δ εκενβμπμίδζδ ημο εκγφιμο επζηοβπάκεηαζ ζε 

εενιμηναζίεξ υπμο ημ DNA είκαζ πθήνςξ απμδζαηαβιέκμ ηαζ έηζζ απμθεφβεηαζ μ 

ζπδιαηζζιυξ ιδ εζδζηχκ πνμσυκηςκ απυ ηδ θακεαζιέκδ οανζδμπμίδζδ ηςκ εηηζκδηχκ πμο 

παναηδνείηαζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ή ηαηά ηδκ αθθαβή ηδξ εενιμηναζίαξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ ηφηθςκ ηδξ ακηίδναζδξ [484].  

Οζ ζοκεήηεξ ηδξ πμζμηζηήξ ακηίδναζδξ PCR πναβιαηζημφ πνυκμο, μζ μπμίεξ 

πνμηείκμκηαζ βζα ημ εενιζηυ ηοηθμπμζδηή Chromo4™ Four-Color Real-Time Detector, απυ 

ημκ ίδζμ ημκ ηαηαζηεοαζηή πενζθαιαάκμοκ (πήια 2.13): 

 

1. Έκα ανπζηυ ζηάδζμ επχαζδξ ημο ιίβιαημξ ηδξ ακηίδναζδξ ζημοξ 95ºC βζα 10 min, 

υπμο πναβιαημπμζείηαζ δ εκενβμπμίδζδ ηδξ Maxima™ Hot Start Taq DNA 

πμθοιενάζδξ, ηαεχξ ηαζ δ πθήνδξ απμδζάηαλδ ακχηενςκ δμιχκ ημο cDNA, 

2. 50 ηφηθμοξ ηδξ ακηίδναζδξ, υπμο πνμδβείηαζ ημ ζηάδζμ ηδξ απμδζάηαλδξ, ημ μπμίμ 

πναβιαημπμζείηαζ ιε επχαζδ ημο ιίβιαημξ ηδξ ακηίδναζδξ ζημοξ 95 ºC βζα 15 sec 

ηαζ αημθμοεεί επχαζδ ημο ιίβιαημξ ζημοξ 60 ºC βζα 1 min, υπμο πναβιαημπμζείηαζ 

ηαοηυπνμκα δ οανζδμπμίδζδ ηςκ ιμνίςκ ηςκ εηηζκδηχκ, αθθά ηαζ δ πνμέηηαζή ημοξ 

απυ ηδ δνάζδ ηδξ Maxima™ Hot Start Taq DNA πμθοιενάζδξ, δ μπμία ειθακίγεζ 

αέθηζζηδ εενιμηναζία ζημοξ 60 ºC. 

 

 

ρήκα. 2.13. πδιαηζηή απεζηυκζζδ ηςκ ζοκεδηχκ ηδξ πμζμηζηήξ ακηίδναζδξ PCR 

πναβιαηζημφ πνυκμο βζα ημ εενιζηυ ηοηθμπμζδηή Chromo4™ Four-Color Real-Time 

Detector. 
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Απαζημφιεκα Τθζηά 

RNase/DNase free H2O (ISC/BIOXPRESS)  

Maxima™ SYBR Green qPCR Master Mix (2X) (Fermentas) 

Σμ Maxima™ SYBR Green qPCR Master Mix πανέπεηαζ ζε ζοβηέκηνςζδ 2X, έπεζ 

αεηζζηoπμζδεεί βζα ακηζδνάζεζξ ζηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζείηαζ ημ ζφζηδια ακίπκεοζδξ ηδξ 

SYBR Green I πνςζηζηήξ ηαζ πενζέπεζ: 

Reporter dye (Υνςζηζηή ακαθμνάξ): SYBR
®
 Green I Dye 

Maxima™ Hot Start Taq DNA polymerase  

Mίβια δεμλοκμοηθεμηζδίςκ (dNTPs) 

ROX Passive reference (Παεδηζηή πνςζηζηή) 

Βέθηζζημ νοειζζηζηυ δζάθοια: Maxima™ SYBR Green qPCR Buffer 

Εεφβμξ πνυζεζμο ηαζ ακάζηνμθμο εηηζκδηή (Forward & Reverse Primer) 

Low tube Strips, WHT (Bio-Rad) 

Flat Cap Strips (Bio-Rad) 

 

Μέεμδμξ 

Ζ ακηίδναζδ πμζμηζηήξ PCR πναβιαηζημφ πνυκμο, έπεζηα απυ πεζνάιαηα 

αεθηζζημπμίδζδξ ηδξ απυδμζδξ ηαζ ηδξ εζδζηυηδηαξ ηδξ ακηίδναζδξ αημθμοεεί ημ παναηάης 

πνςηυημθθμ. 

Σμ ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ απμη;o jεθείηαζ απυ 10,0 ιL Power SYBR
®
 Green PCR 

Master Mix (2x), 0,5 ιL πνυζεζμο εηηζκδηή (Forward primer) 125 nM, 0,5 ιL ακάζηνμθμο 

εηηζκδηή (Reverse primer) 125 nM, 0,2 ιL δείβιαημξ cDNA ηαζ ζοιπθδνχκεηαζ ιε 

RNase/DNase free H2O ιέπνζξ υβημο 20,0 ιL. 

 

Πίλαθαο 2.14. Μίβια ακηίδναζδξ πμζμηζηήξ PCR πναβιαηζημφ πνυκμο. 

 

Αληηδξαζηήξηα 

 

Όγθνο (κL) 

πγθεληξώζεηο 

ζην κίγκα 

SYBR
®
 Green PCR Master Mix (2x) 10,0 1Υ 

RNase/DNase-free H2O  7,0  

Πνυζεζμξ εηηζκδηήξ 125 nM 0,5 3,1 nM 

Ακάζηνμθμξ εηηζκδηήξ 125 nM 0,5 3,1 nM 

Γείβια cDNA 0,2 1,0 ng/ιL 

φκμθμ 20,0 
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Σμ ζηάδζμ ηδξ εκενβμπμίδζδξ ηδξ Maxima™ Hot Start Taq DNA πμθοιενάζδξ 

πναβιαημπμζείηαζ ζημοξ 95 ºC βζα 10 min βζα κα αημθμοεήζμοκ ζηδ ζοκέπεζα 50 

εενιμηναζζαημί ηφηθμζ ηδξ ακηίδναζδξ, μζ μπμίμζ λεηζκμφκ ιε ημ ζηάδζμ ηδξ απμδζάηαλδξ 

ζημοξ 95 ºC βζα 15 sec ηαζ μθμηθδνχκμκηαζ ιε ηδκ επχαζδ ημο ιίβιαημξ ηδξ ακηίδναζδξ 

ζημοξ 60 ºC βζα 1 min, υπμο πναβιαημπμζείηαζ ηαοηυπνμκα δ οανζδμπμίδζδ ηςκ ιμνίςκ ηςκ 

εηηζκδηχκ, αθθά ηαζ δ πνμέηηαζή ημοξ απυ ηδ δνάζδ ημο εκγφιμο ηδξ πμθοιενάζδξ. Σέθμξ, 

αημθμοεεί αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ακά 0,5 ºC χζηε κα ηαηαζηεοαζηεί δ ηαιπφθδ ηήλδξ. 

 

Πίλαθαο 2.15. οκεήηεξ ακηίδναζδξ πμζμηζηήξ PCR πναβιαηζημφ πνυκμο PCR. 

ηάδην Θεξκνθξαζία Υξόλνο 

Δκενβμπμίδζδ ηδξ Maxima™ Hot Start 

Taq DNA polymerase 

95 ºC 10 min 

Απμδζάηαλδ 95 ºC 15 sec 

Τανζδμπμίδζδ / Δπέηηαζδ Δηηζκδηχκ 60 ºC 1 min 

Δπχαζδ 60 ºC 10 min 

Θενιμηναζία ηήλδξ 55º C-99º C/0,5 ºC 

 

2.11.5. Αλάιπζε θαη πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ πξνϊόληωλ ηεο real-time PCR  

 

2.11.5.1. Αλίρλεπζε θαη αλάιπζε ηωλ πξνϊόληωλ ηεο real-time PCR 

 

Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ δζδαηημνζηήξ αοηήξ δζαηνζαήξ, πνδζζιμπμζήεδηε ημ ζφζηδια 

ακίπκεοζδξ SYBR Green, ημ μπμίμ, υπςξ ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ, ζηδνίγεηαζ ζηδ 

δέζιεοζδ ηςκ ιμνίςκ ηδξ πνςζηζηήξ SYBR Green I ζηδ ιζηνή αφθαηα ημο δίηθςκμο DNA, 

βεβμκυξ πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια ημ θεμνζζιυ ημο ζοζηήιαημξ έπεζηα απυ ηαηάθθδθδ 

δζέβενζδ. Έηζζ, ιεηά ηα πνχηα 60 δεοηενυθεπηα ημο επακαθαιαακυιεκμο ζηαδίμο 

οανζδμπμίδζδξ ηςκ εηηζκδηχκ ηαζ πμθοιενζζιμφ απυ ηδκ πμθοιενάζδ DNA, ηαηάθθδθμξ 

θαιπηήναξ ημο μνβάκμο εηπέιπεζ ζε ζοβηεηνζιέκμ ιήημξ ηφιαημξ, δζεβείνμκηαξ έηζζ ηζξ 

πνςζηζηέξ SYBR Green I ηαζ ROX πμο πενζέπμκηαζ ζημ ιίβια ηςκ ακηζδνάζεςκ ηαζ 

πνμηαθχκηαξ ημ θεμνζζιυ ημοξ, ηαζ ιάθζζηα ζε δζαθμνεηζηά ιήηδ ηφιαημξ. Σμ ζήια 

50 κύκλοι 



170 

 

θεμνζζιμφ ακζπκεφεηαζ ζημ ηαηάθθδθμ βζα ηάεε πνςζηζηή θίθηνμ απυ εζδζηυ ακζπκεοηή. Ζ 

SYBR Green I πνδζζιμπμζείηαζ ςξ πνςζηζηή ακίπκεοζδξ, ηαζ μ θεμνζζιυξ ηδξ αολάκεηαζ 

ηαεχξ ζοζζςνεφεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ πνμσυκ PCR (δίηθςκμ DNA) ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ 

εενιζηχκ ηφηθςκ ηδξ ακηίδναζδξ, εκχ δ ROX πνδζζιμπμζείηαζ ςξ πνςζηζηή παεδηζηήξ 

ακαθμνάξ, βζα ηδκ ηακμκζημπμίδζδ ημο ζήιαημξ ηδξ πνςζηζηήξ ακίπκεοζδξ, έπμκηαξ 

αιεηάαθδημ ζήια θεμνζζιμφ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ PCR. Ζ ηακμκζημπμίδζδ αοηή είκαζ 

απαναίηδηδ βζα ηδ δζυνεςζδ ηδξ δζαηφιακζδξ ημο θεμνζζιμφ, ζημ ααειυ πμο αοηή 

μθείθεηαζ ζε δζαθμνέξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ πνςζηζηήξ ακίπκεοζδξ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ 

ηαοηυπνμκεξ ακηζδνάζεζξ. ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, βζα ηδκ ηακμκζημπμίδζδ ηδξ 

έκηαζδξ ημο εηπειπυιεκμο θεμνζζιμφ ηδξ πνςζηζηήξ SYBR Green I, ημ θάζια εηπμιπήξ 

ηδξ μπμίαξ ειθακίγεζ ιέβζζημ ζηα ~520 nm, πνδζζιμπμζείηαζ ςξ πνςζηζηή παεδηζηήξ 

ακαθμνάξ δ ROX, εηπέιπμκηαξ ιέβζζηα ζηα ~610 nm [481,482,485]. 

Ζ ηακμκζημπμζδιέκδ έκηαζδ εηπειπυιεκμο θεμνζζιμφ (RN) ηδξ SYBR Green I, 

δίκεηαζ απυ ημκ ηφπμ: 

 

ROX

GreenSYBR

N
R

R
R

_
  

 

Ζ ηακμκζημπμζδιέκδ έκηαζδ εηπειπυιεκμο θεμνζζιμφ ηδξ SYBR Green I απεζημκίγεηαζ ζε 

βνάθδια ςξ πνμξ ημοξ ηφηθμοξ ηδξ ακηίδναζδξ, πανάβμκηαξ έηζζ ηδκ ηαιπφθδ εκίζποζδξ 

ιε πνήζδ ηδξ PCR (πήια 2.14). Ανπζηά, ηαηά ημοξ πνχημοξ ηφηθμοξ ηδξ PCR (baseline), 

ημ ζήια εμνφαμο οπενηαθφπηεζ ημ πναβιαηζηυ αολακυιεκμ ζήια, ειπμδίγμκηαξ έηζζ ηδ 

ιέηνδζδ αοημφ ημο ηεθεοηαίμο. Με ηδκ πάνμδμ ηςκ ηφηθςκ, υιςξ, ηαζ ηαεχξ ημ επζεοιδηυ 

πνμσυκ PCR έπεζ πθέμκ ζοζζςνεοηεί, ημ πναβιαηζηυ ακζπκεφζζιμ ζήια θεμνζζιμφ (RN) 

οπενααίκεζ ημ ζήια εμνφαμο (R0) ηαζ αολάκεηαζ εηεεηζηά ( 0RRR NN  ), έςξ υημο μ 

νοειυξ αφλδζήξ ημο ανπίζεζ κα ιεζχκεηαζ ηαζ ηεθζηά ιδδεκζζηεί ) [478,481,482,485]. 

Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ PCR, αημθμοεεί δ ακάθοζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ PCR ιε πνήζδ 

ηαιπφθδξ ηήλδξ. οβηεηνζιέκα, υηακ δ PCR θηάζεζ ζημ πθαηυ, αημθμοεεί ακφρςζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ζε 95
μ
C, έηζζ χζηε υθα ηα δίηθςκα ιυνζα DNA κα απμδζαηαπεμφκ, ηαζ 

αιέζςξ ιεηά απυημιδ ρφλδ, έηζζ χζηε κα ζπδιαηζζημφκ ιυκμ ζοιπθδνςιαηζηά, δίηθςκα 

ιυνζα DNA. Σέθμξ, ηαηαζηεοάγεηαζ ηαιπφθδ ηήλδξ, δ μπμία ακαπανζζηά ημ θεμνζζιυ ζε 

ζοκάνηδζδ ιε ηδ εενιμηναζία ηαζ δδιζμονβείηαζ ιε ζοκεπή ιέηνδζδ ημο θεμνζζιμφ ηαεχξ 

δ εενιμηναζία ακορχκεηαζ πνμμδεοηζηά, ηα πνμσυκηα PCR απμδζαηάζζμκηαζ ηαζ μ 
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θεμνζζιυξ εθαηηχκεηαζ. Ζ ανκδηζηή πανάβςβμξ αοηήξ ηδξ ηαιπφθδξ πανμοζζάγεζ ημνοθέξ 

πμο ακηζζημζπμφκ ζηα πνμσυκηα ηδξ ακηίδναζδξ (εζδζηά ηαζ ιδ), ηαζ δ πανμοζία 

ζοβηεηνζιέκςκ ημνοθχκ θακενχκεζ υηζ έπεζ πνμδβδεεί ιζα απυθοηα εζδζηή (ή υπζ) 

ακηίδναζδ εκίζποζδξ. 

 

 

ρήκα 2.14. πδιαηζηή ακαπανάζηαζδ ιίαξ ηοπζηήξ ηαιπφθδξ πμζμηζηήξ PCR ζε 

πναβιαηζηυ πνυκμ (real-time PCR) πνυκμο [486]. 

 

Σέθμξ, δ δζαδζηαζία μθμηθδνχκεηαζ ιε ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο CT βζα ηάεε δείβια. 

Αοηυ πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο εζδζημφ θμβζζιζημφ MJ Opticon Monitor, v.3.1. 

(Biorad), ημ μπμίμ πανέπεηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο μνβάκμο ηδξ PCR πναβιαηζημφ 

πνυκμο ηαζ πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα επζθμβήξ ημο επζπέδμο “Threshold”, ηυζμ αοηυιαηα, 

ιε ηδ αμήεεζα εζδζηχκ αθβυνζειςκ ημο θμβζζιζημφ, υζμ ηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ ενεοκδηή. 

Αθμφ πνμζδζμνζζημφκ, ιε αάζδ ηζξ ηαιπφθεξ ηήλδξ, μζ εέζεζξ εηείκεξ ηςκ 

ιζηνμζςθδκανίςκ ηςκ 96 εέζεςκ υπμο παναηδνείηαζ ζπδιαηζζιυξ δζιενχκ εηηζκδηχκ 

ηαζ/ή ιδ εζδζηχκ πνμσυκηςκ, απμηθείμκηαζ απυ ηδκ πεναζηένς ακάθοζδ. Ζ ακάθοζδ πανέπεζ 

βζα ηάεε δείβια ηζξ ηζιέξ CT, ηδ ιέζδ ηζιή ηαζ ηα ηοπζηά ζθάθιαηά ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηδ 

ζπεηζηή έηθναζδ ημο ηάεε βμκζδίμο-ζηυπμο ςξ πνμξ ημ βμκίδζμ ακαθμνάξ, αθθά ηαζ ςξ πνμξ 

ημ δείβια-ααειμκμιδηή, υπςξ πενζβνάθεηαζ πζμ ηάης. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ηάεε δείβια 

εθέβπεηαζ εζξ δζπθμφκ. 
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2.11.5.2. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ πξνϊόληωλ ηεο real-time PCR 

 

Ο πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ αθθδθμοπίαξ ζηυπμο ζηδκ πμζμηζηή PCR 

πναβιαηζημφ πνυκμο ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιε ηδ αμήεεζα δφμ δζαθμνεηζηχκ 

πνμζεββίζεςκ, ημο απυθοημο ηαζ ημο ζπεηζημφ πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ. ημκ απυθοημ 

πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ, δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ αθθδθμοπίαξ ζηυπμο εηθνάγεηαζ ςξ απυθοηδ 

ηζιή, δ μπμία ηαεμνίγεηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηαιπφθδξ ααειμκυιδζδξ, εκχ ζημ ζπεηζηυ 

πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ, πνμζδζμνίγεηαζ δ αθθαβή ηδξ έηθναζδξ ηδξ αθθδθμοπίαξ ζηυπμο 

εκυξ δείβιαημξ εθέβπμο ςξ πνμξ έκα δείβια ααειμκυιδζδξ [469,473,482,485]. 

Με ημκ απυθοημ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ είκαζ εθζηηυξ μ πνμζδζμνζζιυξ ημο 

απυθοημο ανζειμφ ακηζβνάθςκ ηδξ αθθδθμοπίαξ ζηυπμο εκυξ δείβιαημξ εθέβπμο. Ο 

πνμζδζμνζζιυξ αοηυξ πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ελςηενζημφ δζαβνάιιαημξ 

ααειμκυιδζδξ, βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο μπμίμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πνυηοπα δείβιαηα, πμο 

πενζέπμοκ ηαεμνζζιέκμ ανζειυ ακηζβνάθςκ ηδξ αθθδθμοπίαξ ζηυπμο. ηδκ ίδζα θμβζηή ημο 

απυθοημο πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ, ζε ηάεε δείβια εθέβπμο ιπμνεί κα πνμζηεεεί βκςζηή 

πμζυηδηα ιίαξ αθθδθμοπίαξ, πμο θεζημονβεί ςξ εζςηενζηυ πνυηοπμ. ηδ ζοκέπεζα, δ 

αθθδθμοπία ημο εζςηενζημφ πνμηφπμο υζμ ηαζ δ αθθδθμοπία ζηυπμξ εκζζπφμκηαζ 

ηαοηυπνμκα απυ ημ ίδζμ γεφβμξ εηηζκδηχκ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ημ εζςηενζηυ πνυηοπμ 

θεζημονβεί ςξ δείηηδξ ηδξ απυδμζδξ ηδξ ακηίδναζδξ, δ μπμία επδνεάγεηαζ δζαθμνεηζηά απυ 

ακαζημθείξ ηδξ PCR ακηίδναζδξ ζε ηάεε δζαθμνεηζηυ δείβια εθέβπμο [469]. 

ημ ζπεηζηυ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ πνμζδζμνίγεηαζ δ πμζυηδηα ηδξ αθθδθμοπίαξ 

ζηυπμο ιεηαλφ δομ δεζβιάηςκ εθέβπμο, ζε ζπέζδ ιε ηδκ έηθναζδ εκυξ βμκζδίμο ακαθμνάξ, 

ςξ πνμξ ημ μπμίμ ηακμκζημπμζείηαζ δ έηθναζδ ηδξ αθθδθμοπίαξ ζηυπμο. Σμ ζδιακηζηυηενμ 

ηνζηήνζμ, πμο απαζηείηαζ κα πθδνεί έκα βμκίδζμ ακαθμνάξ, είκαζ δ έηθναζή ημο ζε ζηαεενά 

επίπεδα ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ ηοηηάνςκ. Σα βμκίδζα ααζζηχκ θεζημονβζχκ 

(housekeeping genes) απμηεθμφκ ηα πθέμκ δζαδεδμιέκα βμκίδζα ακαθμνάξ ζηδκ PCR. Σα 

ηονζυηενα βμκίδζα ζηαεενήξ έηθναζδξ είκαζ ηα αηυθμοεα: ACTB, GAPDH, HPRT1, B2M, 

HMBS, GUSB, TBP, PPIA, TFRC, ATP6, RPS14, ηαεχξ ηαζ ημ 18S νζαμζςιζηυ RNA 

[487]. ήιενα, οπάνπμοκ εζδζημί αθβυνζειμζ πμο μδδβμφκ ζηδκ επζθμβή ηαηάθθδθμο 

βμκζδίμο ακαθμνάξ βζα ιζα πθδεχνα ζζηχκ [488]. Ζ εθανιμβή ημο ζπεηζημφ πμζμηζημφ 

πνμζδζμνζζιμφ απαζηεί: 

1. Σδκ φπανλδ ζημ δείβια εθέβπμο εκυξ βμκζδίμο ακαθμνάξ, ημο μπμίμο δ έηθναζδ κα 

είκαζ ζηαεενή ηαζ υπζ “νοειζγυιεκδ”. 
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2. Σδκ ίδζα απυδμζδ ηδξ PCR ακηίδναζδξ βζα ημ βμκίδζμ ζηυπμ ηαζ ημ βμκίδζμ ακαθμνάξ 

ζηα δείβιαηα εθέβπμο, ηα πνυηοπα δείβιαηα ηαζ ημ ααειμκμιδηή (calibrator) [469,483]. 

 

Γζα ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ, πναβιαημπμζήεδηε 

ζπεηζηυξ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ ηςκ βμκζδίςκ-ζηυπςκ: VEGFA, 

NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 ηαζ 

COL3A1, ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο 2
-ΓΓC

Σ ή ιεευδμο ζφβηνζζδξ ηςκ CT (ΓΓCT) 

(Comparative CT method). Ζ ηεθεοηαία είκαζ ζδζαίηενα πνήζζιδ ζηδκ πενίπηςζδ πμο 

οπάνπεζ πενζμνζζιέκδ πμζυηδηα RNA ή υηακ απαζηείηαζ δ ηαοηυπνμκδ ακάθοζδ πμθθχκ 

δεζβιάηςκ. οβηεηνζιέκα, ζε αοηή ηδ ιέεμδμ, οπμθμβίγμκηαζ ηα:  

 

ΓCtδείβιαημξ = Ctδείβιαημξ, βμκζδίμο-ζηυπμο - Ctδείβιαημξ, βμκζδίμο-ακαθμνάξ , 

ΓCtααειμκμιδηή = Ctααειμκμιδηή, βμκζδίμο-ζηυπμο - Ctααειμκμιδηή, βμκζδίμο-ακαθμνάξ 

 

ηαζ: 

 

ΓΓCt = ΓCtδείβιαημξ – ΓCtααειμκμιδηή 

 

Σέθμξ, οπμθμβίγεηαζ ημ 2
-ΓΓC

Σ , πμο ακηζζημζπεί ζηδκ ηακμκζημπμζδιέκδ πμζυηδηα ημο 

ζηυπμο, ηυζμ ςξ πνμξ ημκ εζςηενζηυ ιάνηονα (βμκίδζμ ακαθμνάξ) υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημ 

ααειμκμιδηή. Οπυηε βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ζπεηζηήξ έηθναζδξ ηδξ αθθδθμοπίαξ 

ζηυπμο, απαζηείηαζ δ επζθμβή εκυξ δείβιαημξ ααειμκμιδηή, ςξ πνμξ ημ μπμίμ εα 

ηακμκζημπμζδεεί δ έηθναζδ ηδξ αθθδθμοπίαξ ζηυπμο ηάεε δείβιαημξ [6,7,482]. Ωξ δείβια 

ααειμκμιδηήξ εεςνήεδηε δ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα δ μπμία ηαζ απμηεθεί ηδκ μιάδα 

εθέβπμο ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ. 

 

2.11.6. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ 

 

Οζ πμζμηζηέξ ιεηααθδηέξ ζοκμρίζηδηακ πνδζζιμπμζχκηαξ ιέζμοξ υνμοξ ηαζ ηοπζηέξ 

απμηθίζεζξ (standard deviation). Γζα ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ ιέζςκ υνςκ ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ 

πνδζζιμπμζήεδηε δ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηαηά Student paired t-test. ε υθεξ ηζξ ζηαηζζηζηέξ 

ακαθφζεζξ ημ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ μνίζηδηε ςξ ιζηνυηενμ ημο 0,05 (p<0,05). Οζ 

ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ εθανιμζηήηακ ιε ημ ζηαηζζηζηυ θμβζζιζηυ Graph Pad (Version 

4.03). 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

ηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ ιεθεηήεδηακ 24 πμίνμζ μζ μπμίμζ 

μνζμεεηήεδηακ ιε ηοπαζμπμίδζδ ζε 3 ίζεξ πεζναιαηζηέξ μιάδεξ ηςκ 8 γχςκ δ ηαεειία. Σα 

πεζναιαηυγςα εοεακαηχεδηακ ιε ηδ ζοιπθήνςζδ ηδξ 2δξ, ηδξ 4δξ ηαζ ηδξ 12δξ
 
εαδμιάδαξ 

απυ ηδ πεζνμονβζηή επέιααζδ. ηδ ζοκέπεζα, ημ ηάεε δείβια δζαζνέεδηε ζε 3 ίζα ηιήιαηα, 

υπςξ ακαθένεδηε ζηδκ εκυηδηα «Τθζηά–Μέεμδμζ», ηαηά ημπμβναθζηή πενζμπή ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζηδκ εββφξ πενζμπή, ηεκηνζηά ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ. Έηζζ ζε ηάεε μιάδα ηδξ εββφξ πενζμπήξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

οπήνπακ 8 δείβιαηα ηςκ 2 εαδμιάδςκ, 8 δείβιαηα ηςκ 4 εαδμιάδςκ ηαζ 8 δείβιαηα ηςκ 12 

εαδμιάδςκ, ζοκμθζηά δδθαδή δ μιάδα ηδξ εββφξ πενζμπήξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ απμηεθμφηακ απυ 24 δείβιαηα. Οιμίςξ, μζ μιάδεξ ζημ ηέκηνμ ηαζ ζηδκ άπς 

πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ απμηεθμφηακ απυ 24 δείβιαηα, δ ηαεειία. 

Δπμιέκςξ, βζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ θήθεδηακ 72 

παεμθμβζηά δείβιαηα βζα ημ ηάεε οπυ ιεθέηδ αββείμ (έζς ζθαβίηζδα θθέαα ηαζ ημζκή 

ηανςηίδα ανηδνία), ζημ ζφκμθμ 144 παεμθμβζηά δείβιαηα. Ακηίζημζπμξ δζαπςνζζιυξ ιε 

αοηυκ ζηα παεμθμβζηά δείβιαηα, πναβιαημπμζήεδηε ηαζ ζηα εηενυπθεονα αββεία ηςκ 

πεζναιαηυγςςκ ηυζμ ηδξ ζθαβίηζδαξ υζμ ηαζ ηδξ ηανςηίδαξ, ηα μπμία απμηέθεζακ ηδκ 

μιάδα εθέβπμο ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ. Δπμιέκςξ, δ μιάδα εθέβπμο 

απμηεθμφηακ απυ  72 παεμθμβζηά δείβιαηα βζα ημ ηάεε οπυ ιεθέηδ αββείμ (έζς ζθαβίηζδα 

θθέαα ηαζ ημζκή ηανςηίδα ανηδνία) ηαζ επμιέκςξ δ μιάδα εθέβπμο απμηεθμφηακ ζοκμθζηά 

απυ 144 δείβιαηα.  

 

3.1. ΗΣΟΜΟΡΦΟΜΔΣΡΗΚΔ ΑΛΛΟΗΧΔΗ ΣΟΤ ΣΟΗΥΧΜΑΣΟ ΣΟΤ 

ΦΛΔΒΗΚΟΤ ΚΔΛΟΤ ΣΖ ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΖ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

 

3.1.1. Πάρνο ηνπ έζω, ηνπ κέζνπ θαη ηνπ έμω ρηηώλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αγγεηαθνύ 

ηνηρώκαηνο 

 

Αθμφ έβζκε δ πνχζδ αζιαημλοθίκδ-δςζίκδ ζε υθεξ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ηςκ 3 

ημπμβναθζηχκ πενζμπχκ (εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς πενζμπή) ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ, ηαζ ζηζξ 3 μιάδεξ γςζηχκ 
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πνμηφπςκ ηςκ 2, ηςκ 4 ηαζ ηςκ 12 εαδμιάδςκ πναβιαημπμζήεδηακ μζ ιεηνήζεζξ ημο πάπμοξ 

ημο έζς, ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαεχξ ηαζ ημο ζοκμθζημφ αββεζαημφ ημζπχιαημξ. 

Καηά ημκ οπμθμβζζιυ ημο πάπμοξ ημο έζς, ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο 

ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ (εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς πενζμπή) 

ηαηά ηα 3 πνμκζηά ζδιεία (2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ) παναηδνήεδηε αφλδζδ ηυζμ ηςκ 3 

πζηχκςκ πςνζζηά υζμ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. Σα απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 3.1 ηαζ 

ζηα πήιαηα 3.1, 3.2 ηαζ 3.3. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ πναβιαημπμζήεδηακ ιειμκςιέκεξ 

ιεηνήζεζξ ζε 10 ακηζπνμζςπεοηζηά μπηζηά πεδία ζημοξ 3 πζηχκεξ ημο αββείμο πςνζζηά ηαζ 

ζημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ακά δείβια. 

οιπεναζιαηζηά, ηαηά ημκ οπμθμβζζιυ ημο πάπμοξ ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή αφλδζδ ημο πάπμοξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ 

ζημκ έζς, ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα, ηαεχξ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ζηζξ 3 

ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς 

πενζμπή) ηαζ ζηα 3 πνμκζηά ζδιεία (2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ) (πήια 3.1). Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ ηαηά ηδ πνμκζηή ελέθζλδ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ παναηδνήεδηε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο πάπμοξ ιυκμ ημο ιέζμο πζηχκα ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ 

απυ ηζξ 2 ζηζξ 4 ηαζ ηαηυπζκ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ εββφξ ηαζ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (πήια 3.2). Σέθμξ, ηαηά ηδ ιεθέηδ ςξ πνμξ ηδκ 

ημπμβναθζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ απυ ηδκ άπς ζηδκ εββφξ πενζμπή ηαζ ηαηυπζκ 

ηεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ημο πάπμοξ ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ 

ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ 2 εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία, ηαεχξ ηαζ 

αφλδζδ ημο πάπμοξ ημο έλς πζηχκα ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ 

δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (πήια 3.3). 

ηδ ζοκέπεζα, παναηίεεκηαζ ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ζηδκ 

εββφξ (πήια 3.4), ζημ ηέκηνμ (πήια 3.5) ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή (πήια 3.6) ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ, ιε πνχζδ 

αζιαημλοθίκδ-δςζίκδ ζε πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ40. ε ηάεε ημπμβναθζηή πενζμπή ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ βζα ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα παναηίεεηαζ ιία ιυκμ 

ακηζπνμζςπεοηζηή εζηυκα, δζυηζ δεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιεηααμθή ημο 

πάπμοξ ηυζμ ζημοξ 3 πζηχκεξ υζμ ηαζ ζημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ηδξ εηενυπθεονδξ 

ζθαβίηζδαξ ηυζμ ηαηά ηδ πνμκζηή ελέθζλδ υζμ ηαζ ζε ηάεε πνμκζηή πενίμδμ ιεηαλφ ηςκ 3 

ημπμβναθζηχκ εέζεςκ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 
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Πίλαθαο 3.1. Σμ πάπμξ (ιm) ημο έζς, ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ 

ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ ακαζημιςιέκδ ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ 

ζθαβίηζδα ζηδκ εββφξ πενζμπή, ζημ ηέκηνμ ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ. 

 Δηεξόπιεπξε ζθαγίηηδα (κm) Αλαζηνκωκέλε ζθαγίηηδα (κm) 

Δγγύο 

πεξηνρή 

 2 εαδμιάδεξ ΔζΥ              3,476    ±  0,156 177,273  ±  33,837† 

ΜΥ 63,439   ±  7,402       139,242  ±  15,492†,‡,• 

ΔλΥ 122,579 ±  6,103    389,489  ±  91,612†,• 

Σ 189,494 ±  3,425           707,353  ±  81,922†,• 

4 εαδμιάδεξ ΔζΥ 3,267     ±  0,128           226,563  ±  43,729† 

ΜΥ 63,967   ±  4,422           167,446  ±  15,162* 

ΔλΥ 138,188 ±  5,987           407,319  ±  79,079* 

Σ 205,421 ±  8,559           801,327  ±  21,670† 

12 εαδμιάδεξ ΔζΥ 6,847     ±  1,453           264,498  ±  54,414* 

ΜΥ 67,813   ±  8,093           276,143  ±  42,200* 

ΔλΥ  159,500  ±  20,649     78,466  ±  54,854*,• 

Σ  234,160  ±  20,457          1010,108 ±  44,331†,• 

Κεληξηθή 

πεξηνρή  

 2 αδμιάδεξ ΔζΥ 4,392     ±  0,578           224,260  ±  94,227* 

ΜΥ 55,919   ±  5,424           183,171  ±  13,977†,‡ 

ΔλΥ 111,540 ±  5,922           537,523  ±  53,725† 

Σ 171,841 ±  9,821           944,954  ±  77,07† 

4 εαδμιάδεξ ΔζΥ 3,895     ±  0,295       425,084  ±  95,780* 

ΜΥ 60,342   ±  2,582           175,137  ±  35,396* 

ΔλΥ 123,407 ±  8,176    647,235 ±  171,323* 

Σ 187,645 ±  8,993  1247,455 ±  244,025* 

12 εαδμιάδεξ ΔζΥ 7,546     ±  0,943    353,112 ±  174,518* 

ΜΥ  126,900 ± 28,093           401,465  ±  92,541* 

ΔλΥ  182,92   ± 38,212 795,575  ±  42,959† 

Σ  317,367 ± 52,830  1550,153 ±  175,191† 

Άπω 

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ ΔζΥ 5,727     ±  0,679 92,278    ±  28,462* 

ΜΥ 43,990   ±  5,996 127,223  ±  10,133† 

ΔλΥ   118,206 ±  10,070 294,153  ±  31,414† 

Σ  167,924  ±  15,644 513,654  ±  45,385† 

4 εαδμιάδεξ ΔζΥ 3,702     ±  0,124 226,363  ±  82,222* 

ΜΥ 56,893   ±  2,108 134,519  ±  20,741* 

ΔλΥ 120,531 ±  9,682 351,940  ±  82,613* 

Σ 181,126 ±  9,926   712,821  ±  143,647* 

12 εαδμιάδεξ ΔζΥ 7,738     ±  1,306 219,629  ±  19,090* 

ΜΥ 78,260   ±  7,635 168,195  ±  37,749* 

ΔλΥ   206,189 ±  23,253 409,130  ±  47,427* 

Σ   292,187 ±  18,817 796,955  ±  58,746* 

Οζ ηζιέξ πμο παναηίεεκηαζ είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ηζιχκ ± SE. ΔζΥ: Έζς Υζηχκαξ, ΜΥ: 

Μέζμξ Υζηχκαξ, ΔλΥ: Έλς Υζηχκαξ, Σ: οκμθζηυ Σμίπςια ηδξ θαβίηζδαξ.  

* = p<0,05 ηαζ † = p<0,001 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (student’s test). ‡ = p<0,05 

ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 
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ρήκα 3.1. Σμ πάπμξ ημο έζς, ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα. (A) Δββφξ πενζμπή ηδξ ΑΦΔ, (B) Κεκηνζηά ηδξ ΑΦΔ ηαζ (Γ) Άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. * = p<0,05 ηαζ † = 

p<0,001 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα. 

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 4 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 12 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 
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ρήκα 3.2. Σμ πάπμξ ηςκ 3 πζηχκςκ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 

εαδμιάδεξ ζηδ ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (A) ζηδκ εββφξ (B) 

ηεκηνζηά ηαζ (Γ) ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ 

(ΑΝOVA). 

 

       

ρήκα 3.3. Σμ πάπμξ ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηδκ εββφξ, 

ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ζηζξ (A) 2 (B) 4 

ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ΑΦΔ. • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ (ΑΝOVA). 

‡ 

‡ Β. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Α. ΕΓΓΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Γ. ΑΠΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

• 

Β. 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Α. 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Γ. 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

• 
• 

• 

• 
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ρήκα 3.4. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ πνχζδξ αζιαημλοθίκδξ-δςζίκδξ βζα ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ημο πάπμοξ ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ζηδκ εββφξ πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ (Α) ζηδκ εηενυπθεονδ ηαζ (Β-Γ) ζηδκ ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα ζε (Β) 2, (Γ) 

4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδκ επζημζκςκία (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ40). 

Γ Δ 

100 μm 

Β Α 
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ρήκα 3.5. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ αζιαημλοθίκδξ-δςζίκδξ ηεκηνζηά ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Α) ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ηαζ (Β-Γ) ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα ζε (B) 2, (Γ) 4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ανηδνζμθθεαζηή 

επζημζκςκία ιεβέεοκζδ Υ40).  

Γ Δ 

100 μm 

Β Α 
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ρήκα 3.6. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ αζιαημλοθίκδξ-δςζίκδξ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Α) ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδαξ ηαζ (Β-Γ) ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα ζε (B) 2, (Γ) 4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ανηδνζμθθεαζηή 

επζημζκςκία (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ40). 

Γ Δ 

100 μm 

Β Α 
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Καηά ηδ θήρδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ιε ηδ πνχζδ αζιαημλοθίκδ-δςζίκδ ήηακ 

εοδζάηνζηδ δ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. ηζξ ημιέξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ δζαηνίεδηακ 2 

πενζμπέξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ: α) ζκμιοσηή οπενπθαζία ακηίζημζπα πνμξ ημ θθεαζηυ 

ζηέθμξ ηδξ ακαζηυιςζδξ, απέκακηζ απυ ημ ιυζπεοια, ηαζ α) ζκμιοσηή οπενπθαζία ζημ 

ιυζπεοια, ζημ υνζμ ιεηαλφ αοημφ ηαζ ηδξ θθέααξ (πήια 3.7). 

 

 

ρήκα 3.7. Δβηάνζζα ημιή ηδξ ακαζηυιςζδξ ιε πνχζδ αζιαημλοθίκδ-δςζίκδ. Ζ ζκμιοσηή 

οπενπθαζία εκημπίγεηαζ ζηδ θθέαα, απέκακηζ απυ ημ ιυζπεοια (1) ηαζ ζημ ιυζπεοια, ζημ 

υνζμ ιεηαλφ αοημφ ηαζ ηδξ θθέααξ (2). Ζ θήρδ πναβιαημπμζήεδηε ιε Nikon scan 4.0.  

 

Πένα απυ ηδκ πάποκζδ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ ηαηά ηδ ιεθέηδ ηςκ ζζημθμβζηχκ δεζβιάηςκ παναηδνήεδηε ζηέκςζδ ηδξ 

ζθαβίηζδαξ. ημ παναηάης ζπήια (πήια 3.8) παναηίεεκηαζ 3 ακηζπνμζςπεοηζηέξ 

θςημβναθίεξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ, ζηζξ μπμίεξ είκαζ 

εοδζάηνζηδ δ πάποκζδ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ (πήια 3.8.Β ηαζ 

3.8.Γ) έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ (πήια 3.8.Α) αθθά ηαζ δ ζηέκςζδ ημο αββείμο. 

 

1 

2 

2 
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ρήκα 3.8. Δβηάνζζεξ ημιέξ ιε πνχζδ αζιαημλοθίκδ-δςζίκδ (Α) εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ 

(Β) ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ πςνίξ ειθακή ζηέκςζδ ηαζ (Γ) ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ 

ιε ιεβάθμ ααειυ ζηέκςζδξ. Ζ θήρδ πναβιαημπμζήεδηε ιε Nikon scan 4.0. 

 

3.1.2. Δθαηνζηηαίν πνζνζηό ηεο ειαζηίλεο ηνπ έζω, ηνπ κέζνπ θαη ηνπ έμω ρηηώλα, 

θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο 

 

Πναβιαημπμζήεδηε, ιέζς ηδξ εθανιμβήξ ημο πνςημηυθθμο ηδξ πνχζδξ μνζεΐκδξ βζα 

ηδκ ακάδεζλδ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ, δ ιεθέηδ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ηδξ εθαζηίκδξ ημο 

έζς, ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ θθεαζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 3 

ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ (εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς πενζμπή) ηαηά ηα 3 πνμκζηά ζδιεία (2, 4 

ηαζ 12 εαδμιάδεξ) ηδξ ζθαβίηζδαξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ έκακηζ ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. Καηυπζκ, αημθμφεδζε μ οπμθμβζζιυξ ημο εηαημζηζαίμο 

πμζμζημφ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ηςκ πζηχκςκ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ηυζμ ηδξ 

ζθαβίηζδαξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ υζμ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηαζ ηςκ 3 

ημπμβναθζηχκ πενζμπχκ ηαζ ζηα 3 πνμκζηά ζδιεία. Σα απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ 

ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 3.2 ηαζ ζηα πήιαηα 3.9, 3.10 ηαζ 3.11. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ 

πναβιαημπμζήεδηακ 10 ιειμκςιέκεξ ιεηνήζεζξ ζε 10 ακηζπνμζςπεοηζηά μπηζηά πεδία ημο 

ηάεε δείβιαημξ ζημοξ ηνεζξ πζηχκεξ ημο αββείμο πςνζζηά ηαζ ζημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ 

ακά δείβια.  

 

 

 

Α B Γ 
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Πίλαθαο 3.2. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηδξ εθαζηίκδξ (%) ζημκ έζς, ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς 

πζηχκα, ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ ακαζημιςιέκδ ηαζ ζηδκ 

εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ζηδκ εββφξ πενζμπή, ζημ ηέκηνμ ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 

 Δηεξόπιεπξε ζθαγίηηδα (%) Αλαζηνκωκέλε ζθαγίηηδα (%) 

Δγγύο 

πεξηνρή 

 2 εαδμιάδεξ ΔζΥ 29,967  ±  0,342    6,096   ±  1,743†,• 

ΜΥ 12,879  ±  0,512              5,138   ±  0,670† 

ΔλΥ 9,915    ±  0,298    5,865   ±  1,076*,• 

Σ 11,222  ±  0,264    6,588   ±  1,788*,• 

4 εαδμιάδεξ ΔζΥ 31,983  ±  0,625    4,168   ±  0,673†,• 

ΜΥ 12,660  ±  0,759    6,883   ±  0,966*,• 

ΔλΥ 10,052  ±  0,411    5,633   ±  0,908*,• 

Σ 11,277  ±  0,421    5,109   ±  0,816†,• 

12 εαδμιάδεξ ΔζΥ 28,517  ±  1,452    2,798   ±  0,321*,• 

ΜΥ 13,831  ±  2,338              7,930   ±  0,975* 

ΔλΥ 10,514  ±  1,854              6,271   ±  1,115* 

Σ 12,236  ±  1,228    5,639   ±  0,469*,• 

Κεληξηθή 

πεξηνρή  

 2 αδμιάδεξ ΔζΥ 31,619  ±  2,754              5,052   ±  0,677†,‡ 

ΜΥ 13,223  ±  0,969              4,984   ±  0,365† 

ΔλΥ 11,074  ±  0,785              5,737   ±  0,659† 

Σ 12,381  ±  0,549              5,069   ±  0,586† 

4 εαδμιάδεξ ΔζΥ 28,206  ±  1,464              4,527   ±  0,613† 

ΜΥ 13,316  ±  0,499              6,231   ±  0,660† 

ΔλΥ 11,875  ±  0,576              5,702   ±  0,653† 

Σ 12,761  ±  0,344              5,716   ±  0,446† 

12 εαδμιάδεξ ΔζΥ 28,497  ±  3,859              3,596   ±  0,752* 

ΜΥ 14,067  ±  1,386              7,182   ±  0,739* 

ΔλΥ 12,035  ±  0,828              5,941   ±  2,093* 

Σ 13,362  ±  1,257              5,490   ±  0,745* 

Άπω 

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ ΔζΥ 29,039  ±  0,540             12,602  ±  1,168† 

ΜΥ 12,430  ±  0,403              7,706   ±  1,312* 

ΔλΥ 11,334  ±  0,182              8,735   ±  0,717* 

Σ 12,559  ±  0,452              8,875   ±  0,420† 

4 εαδμιάδεξ ΔζΥ 32,040  ±  0,736             13,651  ±  1,619† 

ΜΥ 14,849  ±  0,612             9,636    ±  0,746† 

ΔλΥ 11,175  ±  0,468             9,004    ±  9,846* 

Σ 12,835  ±  0,333             9,847    ±  0,509† 

12 εαδμιάδεξ ΔζΥ 28,584  ±  0,607            11,257   ±  1,056† 

ΜΥ 14,328  ±  2,434             9,688    ±  0,788* 

ΔλΥ              9,5674  ±  0,396             9,217    ±  1,697 

Σ 11,471  ±  0,878             9,836    ±  1,116† 

Οζ ηζιέξ πμο παναηίεεκηαζ είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ηζιχκ ± SE. ΔζΥ: Έζς Υζηχκαξ, ΜΥ: 

Μέζμξ Υζηχκαξ, ΔλΥ: Έλς Υζηχκαξ, Σ: οκμθζηυ Σμίπςια ηδξ θαβίηζδαξ.  

* = p<0,05 ηαζ † = p<0,001 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (student’s test). ‡ = p<0,05 

ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 
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ρήκα 3.9. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηδξ εθαζηίκδξ ημο έζς, ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ 

ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα. (Α) Δββφξ πενζμπή ηδξ ΑΦΔ, (Β) Κεκηνζηά ηδξ ΑΦΔ ηαζ (Γ) Άπς 

πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. * = p<0,05 ηαζ † = p<0,001 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα. 

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 4 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 12 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 

Α. 

Β. 

Γ. 
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ρήκα 3.10. Ζ εθαζηίκδ ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 

ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδ ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (A) ζηδκ εββφξ 

(B) ηεκηνζηά ηαζ (Γ) ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ 

(ΑΝOVA). 
  

 
ρήκα 3.11. Ζ εθαζηίκδ ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηδκ εββφξ, 

ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ζηζξ (A) 2, 

(B) 4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ΑΦΔ. • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ 

(ΑΝOVA). 

‡ 

Β. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Α. ΕΓΓΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Γ. ΑΠΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

• 

Β. 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Α. 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Γ. 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

• 

• • 

• 
• 

• 

• 

• 
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οβηεηνζιέκα, ηαηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηδξ εθαζηίκδξ παναηδνήεδηε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ηδξ εθαζηίκδξ ηδξ 

ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ζημοξ 3 πζηχκεξ, ηαεχξ ηαζ ζημ 

ζοκμθζηυ ημίπςια ηαζ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο αββείμο ζε υθα ηα πνμκζηά ζδιεία 

ιε ιμκαδζηή ελαίνεζδ ημκ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ηδξ άπς πενζμπήξ ζηζξ 12 

εαδμιάδεξ υπμο δεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιεηααμθή (πήια 3.9). 

Μεθεηχκηαξ ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή ελέθζλδ βζα ηδκ ηάεε ημπμβναθζηή πενζμπή ημο αββείμο 

ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ιυκμ ζημκ έζς πζηχκα ηεκηνζηά 

ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ απυ ηζξ 2 ζηζξ 4 ηαζ ηαηυπζκ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ (πήια 

3.10). 

Καηά ηδκ ημπμβναθζηή ιεθέηδ, 2 εαδμιάδεξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ παναηδνήεδηε ιείςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζημκ έζς πζηχκα απυ ηδκ άπς, ζημ 

ηέκηνμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ εββφξ πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, εκχ ζημκ 

έλς πζηχκα ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ζδιεζχεδηε ιείςζδ απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ 

πενζμπή ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Ακηζεέηςξ, 4 

αδμιάδεξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ζδιεζχεδηε ιείςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζημκ έζς ηαζ ζημκ έλς 

πζηχκα, ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ημο αββείμο απυ ηδκ άπς, ζημ ηέκηνμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ζηδκ εββφξ πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, εκχ ζημ ιέζμ πζηχκα δ ιείςζδ ηδξ 

εθαζηίκδξ παναηδνήεδηε απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ πενζμπή ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηεκηνζηά ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 

Αηυια, ζηζξ 12 εαδμιάδεξ παναηδνήεδηε ιείςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζημκ έζς πζηχκα απυ 

ηδκ άπς, ζημ ηέκηνμ ηαζ ηαηυπζκ ζηδκ εββφξ πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

εκχ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ πενζμπή ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηεκηνζηά ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (πήια 3.11). Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ δε ζδιεζχεδηε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιεηααμθή ηδξ εθαζηίκδξ ιεηαλφ ηςκ 3 ημπμβναθζηχκ πενζμπχκ αθθά 

ηαζ ηςκ πνμκζηχκ δζαζηδιάηςκ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ ζηα 

πήιαηα 3.12, 3.13 ηαζ 3.14, υπμο παναηίεεκηαζ ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ πνχζδξ 

μνζεΐκδξ βζα ηάεε ημπμβναθζηή εέζδ ημο αββείμο ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ, παναηίεεκηαζ 

απυ ιία ακηζπνμζςπεοηζηή εζηυκα εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ βζα ηάεε ημπμβναθζηή πενζμπή.  
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ρήκα 3.12. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ πνχζδξ μνζεΐκδξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηςκ εθαζηζηχκ 

ζκχκ ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ζηδκ εββφξ πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Α) 

ζηδκ εηενυπθεονδ ηαζ (Β-Γ) ζηδκ ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα ζε (B) 2, (Γ) 4 ηαζ (Γ) 12 

εαδμιάδεξ (Γ) απυ ηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ40). 

Γ Δ 

100 μm 

Β Α 
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ρήκα 3.13. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ μνζεΐκδξ βζα ηδκ ακάδεζλδ εθαζηίκδξ ηςκ 

επζιένμοξ πζηχκςκ ηεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Α) ζηδκ εηενυπθεονδ ηαζ 

(Β-Γ) ζηδκ ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα ζε (B) 2, (Γ) 4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ (Γ) απυ ηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ40). 

Γ Δ 

100 μm 

Β Α 
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ρήκα 3.14. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ μνζεΐκδξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ 

ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Α) ζηδκ 

εηενυπθεονδ ηαζ (Β-Γ) ζηδκ ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα ζε (B) 2, (Γ) 4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ 

απυ ηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ40). 

 

Γ Δ 
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3.1.3. Δθαηνζηηαίν πνζνζηό ηνπ θνιιαγόλνπ ηνπ έζω, ηνπ κέζνπ θαη ηνπ έμω ρηηώλα, 

θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο 

 

Μεηά ηδκ πενάηςζδ ηδξ πνχζδξ picro-Sirius red βζα ηδκ ακάδεζλδ ημο ημθθαβυκμο ζε 

υθεξ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ηςκ 3 ημπμβναθζηχκ πενζμπχκ (εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς 

πενζμπή) ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ 

ζθαβίηζδαξ, ηαζ ζηζξ 3 μιάδεξ γςζηχκ πνμηφπςκ ηςκ 2, ηςκ 4 ηαζ ηςκ 12 εαδμιάδςκ 

πναβιαημπμζήεδηακ μζ οπμθμβζζιμί ηςκ εηαημζηζαίςκ πμζμζηχκ ημθθαβυκμο ζημκ έζς, 

ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα, ηαεχξ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ αββεζαηυ ημίπςια. Σα 

απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα 3.3 ηαζ ζηα πήιαηα 3.15, 3.16 ηαζ 3.17. 

Τπεκεοιίγεηαζ υηζ πναβιαημπμζήεδηακ 10 ιειμκςιέκεξ ιεηνήζεζξ ζε 10 ακηζπνμζςπεοηζηά 

μπηζηά πεδία ηάεε δείβιαημξ ζημοξ 3 πζηχκεξ ημο αββείμο πςνζζηά ηαζ ζημο ζοκμθζημφ 

ημζπχιαημξ ακά δείβια.  

οιπεναζιαηζηά, ηαηά ημκ οπμθμβζζιυ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ημο ημθθαβυκμο 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζή ημο ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ζηζξ 3 

ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ ζηα ηνία 3 πνμκζηά ζδιεία 

(πήια 3.13). Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ηαηά ηδ πνμκζηή ελέθζλδ, παναηδνήεδηε ζηδκ εββφξ 

πενζμπή ηδξ επζημζκςκίαξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο ημθθαβυκμο ιυκμ ζημ 

ζοκμθζηυ ημίπςια απυ ηζξ 2 ζηζξ 4 ηαζ ηαηυπζκ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ. Κεκηνζηά ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ δε ζδιεζχεδηε ηαιία ιεηααμθή ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ ηαζ 

ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ επζημζκςκίαξ. Ακηζεέηςξ, ζηδκ άπς 

πενζμπή ανέεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο ημθθαβυκμο ζημοξ 3 πζηχκεξ ηαζ ζημ 

ζοκμθζηυ αββεζαηυ ημίπςια (πήια 3.16). 
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Πίλαθαο 3.3. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ημο ημθθαβυκμο (%) ζημκ έζς, ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ 

έλς πζηχκα, ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ζηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ζηδκ εββφξ πενζμπή, ζημ ηέκηνμ ηαζ ζηδκ 

άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 

 Δηεξόπιεπξε ζθαγίηηδα (%) Αλαζηνκωκέλε ζθαγίηηδα (%) 

Δγγύο 

πεξηνρή 

 2 εαδμιάδεξ ΔζΥ 36,500  ±  2,412    43,384  ±  1,266*,• 

ΜΥ 36,705  ±  1,324    60,659  ±  4,832*,• 

ΔλΥ 46,250  ±  0,748 64,441  ±  3,905* 

Σ 42,874  ±  0,640       58,031  ±  2,409*,‡,• 

4 εαδμιάδεξ ΔζΥ 40,281  ±  1,650 49,930  ±  3,257* 

ΜΥ 31,473  ±  1,609    65,259  ±  1,278†,• 

ΔλΥ 49,477  ±  1,530    70,148  ±  1,971*,• 

Σ 43,770  ±  1,490    63,132  ±  1,180†,• 

12 εαδμιάδεξ ΔζΥ 39,107  ±  1,557    54,346  ±  1,602†,• 

ΜΥ 29,869  ±  1,484    69,718  ±  1,738†,• 

ΔλΥ 46,310  ±  1,698    72,311  ±  1,815†,• 

Σ 40,139  ±  0,637    67,069  ±  2,342*,• 

Κεληξηθή 

πεξηνρή  

 2 αδμιάδεξ ΔζΥ 35,846  ±  1,840 52,568  ±  4,581* 

ΜΥ 37,434  ±  1,873 64,588  ±  1,557† 

ΔλΥ 39,670  ±  1,781 63,284  ±  6,217* 

Σ 38,797  ±  1,580 63,211  ±  3,430† 

4 εαδμιάδεξ ΔζΥ 34,115  ±  1,967 56,588  ±  3,862* 

ΜΥ 39,564  ±  2,311 68,576  ±  1,579† 

ΔλΥ 40,802  ±  2,248 73,572  ±  1,993† 

Σ 40,095  ±  1,762 66,716  ±  1,685† 

12 εαδμιάδεξ ΔζΥ 35,741  ±  2,981 59,650  ±  2,601* 

ΜΥ 31,826  ±  2,446 72,336  ±  3,472* 

ΔλΥ 45,255  ±  1,145 77,881  ±  1,084† 

Σ 39,215  ±  1,638 72,676  ±  2,157† 

Άπω 

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ ΔζΥ 29,039  ±  0,540    12,602  ±  1,168*,‡ 

ΜΥ 12,430  ±  0,403    7,706    ±  1,312*,‡ 

ΔλΥ 11,334  ±  0,182    8,735    ±  0,717*,‡ 

Σ 12,559  ±  0,452     8,875   ±  0,420*,‡ 

4 εαδμιάδεξ ΔζΥ 32,040  ±  0,736              13,651   ±  1,619* 

ΜΥ 14,849  ±  0,612 9,636    ±  0,746* 

ΔλΥ 11,175  ±  0468 9,004    ±  0,598† 

Σ 12,835  ±  0,333 9,846    ±  0,509† 

12 εαδμιάδεξ ΔζΥ 2,584    ±  0,607              11,256   ±  1,056* 

ΜΥ 14,329  ±  2,434 9,688    ±  0,788* 

ΔλΥ 9,567    ±  0,396 9,217    ±  1,697* 

Σ 11,471  ±  0,878 9,836    ±  1,116* 

Οζ ηζιέξ πμο παναηίεεκηαζ είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ηζιχκ ± SE. ΔζΥ: Έζς Υζηχκαξ, ΜΥ: 

Μέζμξ Υζηχκαξ, ΔλΥ: Έλς Υζηχκαξ, Σ: οκμθζηυ Σμίπςια ηδξ θαβίηζδαξ.  

* = p<0,05 ηαζ † = p<0,001 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (student’s test). ‡ = p<0,05 

ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 
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ρήκα 3.15. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ημο ημθθαβυκμο ημο έζς, ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ 

ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα. (A) Δββφξ πενζμπή ηδξ ΑΦΔ, (B) Κεκηνζηά ηδξ ΑΦΔ ηαζ (Γ) Άπς 

πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. * = p<0,05 ηαζ † = p<0,001 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα. 

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 4 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 12 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 

Α. 

Β. 

Γ. 

* 

† † 
* 

 

* 

 

† 

 

† † 
† 

† 

 

† * 

 

† † 
† 

 

† 

 

† 
† † 

 

† 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

† 
† 

 

† * 

 

* 

 

† 
* 

 

 

 

* 

* 
* * 
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ρήκα 3.16. Σμ ημθθαβυκμ ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 

ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδ ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (A) ζηδκ εββφξ 

(B) ηεκηνζηά ηαζ (Γ) ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ 

(ΑΝOVA). 

  

 

ρήκα 3.17. Σμ ημθθαβυκμ ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηδκ 

εββφξ, ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ζηζξ 

(A) 2 (B) 4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ. • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ 

ημπμβναθζηή εέζδ (ΑΝOVA). 

‡ 

Β. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Α. ΕΓΓΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Γ. ΑΠΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

• 

Β. 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Α. 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Γ. 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

• 

• 

• • • 

‡ 
‡ ‡ ‡ 

• • • 

• 
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ρήκα 3.18. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηδξ πνχζδξ picro-Sirius red βζα ηδκ ακάδεζλδ ημο 

ημθθαβυκμο ημο έζς, ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηδκ 

εββφξ πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Α) ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ηαζ (Β-

Γ) ζηδκ ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα ζε (B) 2, (Γ) 4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ40). 

Γ 
Δ 

100 μm 

Β Α 
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ρήκα 3.19. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηδξ πνχζδξ picro-Sirius red βζα ηδκ ακάδεζλδ ημο 

ημθθαβυκμο ηεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Α) ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα 

ηαζ (Β-Γ) ζηδκ ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα ζε (B) 2, (Γ) 4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ40). 

Γ Δ 

100 μm 

Β Α 
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ρήκα 3.20. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηδξ πνχζδξ picro-Sirius red βζα ηδκ ακάδεζλδ ημο 

ημθθαβυκμο ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Α) ζηδκ εηενυπθεονδ 

ζθαβίηζδα ηαζ (Β-Γ) ζηδκ ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα ζε (B) 2, (Γ) 4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ 

απυ ηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ40). 

 

Γ Δ 

100 μm 

Β Α 
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Καηά ηδ ιεθέηδ ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή πενζμπή ηδξ ζθαβίηζδαξ ζηζξ 2 εαδμιάδεξ 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο ημθθαβυκμο ζημκ έζς ηαζ ζημ ιέζμ 

πζηχκα, ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια απυ ηδκ άπς πενζμπή ζηδκ εββφξ πενζμπή ηαζ ηαηυπζκ 

ηεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Αηυια, ζηζξ 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζδιεζχεδηε 

αφλδζδ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή έκακηζ ηδξ εββφξ ηαζ ηδξ άπς πενζμπήξ ηυζμ ζημοξ επζιένμοξ 

πζηχκεξ υζμ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια (πήια 3.17). ηα πήιαηα 3.18, 3.19 ηαζ 3.20, 

υπμο δζαηνίκμκηαζ ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ημο ημθθαβυκμο ιε πνχζδ 

picro-Sirius red, βζα ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα παναηίεεηαζ ιία ακηζπνμζςπεοηζηή εζηυκα 

ζε ηαεειία απυ ηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ηδξ επζημζκςκίαξ δζυηζ δεκ παναηδνήεδηε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ημο ημθθαβυκμο ηαηά ηδ πνμκζηή ελέθζλδ αθθά ηαζ ηαηά ηδκ 

ημπμβναθζηή πενζμπή.  

 

3.1.4. Δθαηνζηηαίν πνζνζηό ηωλ ιείωλ κπϊθώλ θπηηάξωλ ηνπ έζω, ηνπ κέζνπ θαη ηνπ 

έμω ρηηώλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο 

 

Μεηά ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ηδξ εθαζηίκδξ ηαζ ημο ημθθαβυκμο 

ζημκ έζς, ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα, ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ ακαζημιςιέκδξ 

ηαζ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ αημθμφεδζε μ οπμθμβζζιυξ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ηςκ 

αββεζαηχκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ (VSMCs) ιέζς ηδξ ζπέζδξ 100 - εηαημζηζαίμ πμζμζηυ 

εθαζηίκδξ - εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ημθθαβυκμο. Σα απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα 

3.4 ηαζ ζηα πήιαηα 3.21, 3.22 ηαζ 3.23. 

οιπεναζιαηζηά, ηαηά ημκ οπμθμβζζιυ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ηςκ VSMCs 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ζηδκ ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ 

ζθαβίηζδαξ ζημκ έζς πζηχκα ζηδκ εββφξ ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ ζε υθα ηα πνμκζηά ζδιεία (2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ), εκχ δε ζδιεζχεδηε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζημκ έζς πζηχκα ηεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ. Αηυια, παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ημο εηαημζηζαίμο 

πμζμζημφ ηςκ VSMCs ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ζημ ιέζμ 

ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ηαεχξ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς πενζμπή) ηαζ ζηα 3 πνμκζηά ζδιεία 

(2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ) (πήια 3.21). 

 



200 

 

Πίλαθαο 3.4. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηςκ VSMCs (%) ζημκ έζς, ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς 

πζηχκα, ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ ακαζημιςιέκδ ηαζ ζηδκ 

εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ζηδκ εββφξ πενζμπή, ζημ ηέκηνμ ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 

 Δηεξόπιεπξε ζθαγίηηδα Αλαζηνκωκέλε ζθαγίηηδα 

Δγγύο 

πεξηνρή 

 2 εαδμιάδεξ ΔζΥ 33,415  ±  1,327       50,520  ±  2,284†,• 

ΜΥ 50,417  ±  1,200     34,202  ±  4,718*,• 

ΔλΥ 43,845  ±  0,709  21,417  ±  0,711*   

Σ 45,904  ±  0,415       34,335  ±  2,071†,•   

4 εαδμιάδεξ ΔζΥ 32,593  ±  1,509    45,902  ±  3,292* 

ΜΥ 55,867  ±  2,077     27,858  ±  1,483†,• 

ΔλΥ 40,470  ±  1,410     24,219  ±  2,102†,• 

Σ 44,953  ±  1,502     31,780  ±  1,768†,• 

12 εαδμιάδεξ ΔζΥ 32,401  ±  0,797    42,855  ±  1,920* 

ΜΥ 56,648  ±  1,152     22,352  ±  0,764†,• 

ΔλΥ 44,448  ±  1,866     29,694  ±  4,434†,• 

Σ 47,625  ±  1,544     27,288  ±  1,874†,• 

Κεληξηθή 

πεξηνρή  

 2 αδμιάδεξ ΔζΥ 31,455  ±  2,740               39,622  ±  3,804 

ΜΥ 48,640  ±  2,627       30,456  ±  1,481†, ‡ 

ΔλΥ 47,784  ±  2,016       31,027  ±  5,643*, ‡ 

Σ 46,420  ±  2,940               31,467  ±  3,032*   

4 εαδμιάδεξ ΔζΥ 37,679  ±  2,678             38,885  ±  4,192   

ΜΥ 47,120  ±  2,459 25,193  ±  2,132† 

ΔλΥ 47,323  ±  2,428 20,726  ±  1,939† 

Σ 47,144  ±  1,898 27,568  ±  1,964† 

12 εαδμιάδεξ ΔζΥ 35,762  ±  4,499             36,754  ±  2,329 

ΜΥ 54,107  ±  2,037 20,482  ±  3,481† 

ΔλΥ 42,711  ±  1,774 16,178  ±  1,178† 

Σ 47,423  ±  1,114 21,843  ±  1,919† 

Άπω 

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ ΔζΥ 36,630  ±  2,667   52,345  ±  2,568*   

ΜΥ 52,914  ±  2,489       43,706  ±  2,317*, ‡    

ΔλΥ 49,031  ±  2,714   38,186  ±  3,175*   

Σ 51,655  ±  2,392        32,178  ±  1,730*, ‡    

4 εαδμιάδεξ ΔζΥ 29,260  ±  1,187  39,951  ±  2,518* 

ΜΥ 47,202  ±  1,697  42,786  ±  2,647* 

ΔλΥ 44,930  ±  1,209  32,808  ±  1,394† 

Σ 45,778  ±  0,767  38,367  ±  1,195* 

12 εαδμιάδεξ ΔζΥ 31,313  ±  1,260   41,396  ±  2,160* 

ΜΥ 52,948  ±  2,077  37,594  ±  3,009* 

ΔλΥ 49,157  ±  3,707  27,138  ±  3,702* 

Σ 49,666  ±  2,539  33,885  ±  1,417* 

Οζ ηζιέξ πμο παναηίεεκηαζ είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ηζιχκ ± SE. ΔζΥ: Έζς Υζηχκαξ, ΜΥ: 

Μέζμξ Υζηχκαξ, ΔλΥ: Έλς Υζηχκαξ, Σ: οκμθζηυ Σμίπςια ηδξ θαβίηζδαξ.  

* = p<0,05 ηαζ † = p<0,001 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (student’s test). ‡ = p<0,05 

ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 
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ρήκα 3.21. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηςκ ηοηηάνςκ ημο έζς, ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ 

ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα. (A) Δββφξ πενζμπή ηδξ ΑΦΔ, (B) Κεκηνζηά ηδξ ΑΦΔ ηαζ (Γ) Άπς 

πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. * = p<0,05 ηαζ † = p<0,001 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα. 

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 4 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 12 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 

Α. 

Β. 

Γ. 

† 

 

* 

 

* 

 

† * 

 

† 

 † 
† * 

 

† 

 
† † 

† * 

 

* 

 

† 

 

† 

 

† 
† † 

 

† 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 
* 

 

* 

 

† 

 

† 
* 

 

* 

 

* 

 
* 
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ρήκα 3.22. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηςκ VSMCs ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδ 

ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (A) ζηδκ εββφξ (B) ηεκηνζηά ηαζ (Γ) 

ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ (ΑΝOVA). 

  

 

ρήκα 3.23. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηςκ VSMCs ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ ηαζ ζημ 

ζοκμθζηυ ημίπςια ζηδκ εββφξ, ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ζηζξ (A) 2 (B) 4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ΑΦΔ. • = p<0,05 ςξ 

πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ (ΑΝOVA). 

‡ 

Β. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Α. ΕΓΓΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Γ. ΑΠΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

• 

Β. 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Α. 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Γ. 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

• 

• • • 

‡ ‡ 

• • 

• 

• 

‡ 
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Αλζμθμβχκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία, ζημ ηέκηνμ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή ιείςζδ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ηςκ VSMCs ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα 

απυ ηζξ 2 ζηζξ 4 ηαζ ηαηυπζκ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ. ηδκ άπς πενζμπή, επίζδξ, ζδιεζχεδηε 

ιείςζδ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ηςκ VSMCs ζημ ιέζμ πζηχκα ηαζ ζημ ζοκμθζηυ 

αββεζαηυ ημίπςια (πήια 3.22). Αηυια, ηαηά ηδ πνμκμθμβζηή ιεθέηδ, ζηζξ 2 εαδμιάδεξ 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ηςκ VSMCs 

ζημκ έζς ηαζ ιέζμ πζηχκα, ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια απυ ημ ηέκηνμ ζηδκ άπς πενζμπή ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ εββφξ πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. ηζξ 4 εαδμιάδεξ, 

ανέεδηε ζδιακηζηή αφλδζδ ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα, ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηαζ 

ηέθμξ ζηζξ 12 αδμιάδεξ ζδιεζχεδηε ζδιακηζηή αφλδζδ ιυκμ ζημ ιέζμ πζηχκα ηαζ ζημ 

ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ ζθαβίηζδαξ (πήια 3.23). 

 

3.2. ΗΣΟΜΟΡΦΟΜΔΣΡΗΚΔ ΑΛΛΟΗΧΔΗ ΣΟΤ ΣΟΗΥΧΜΑΣΟ ΣΟΤ 

ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΚΔΛΟΤ ΣΖ ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΖ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

 

3.2.1. Πάρνο ηνπ κέζνπ θαη ηνπ έμω ρηηώλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο 

 

Μεηά ηδκ πενάηςζδ ηδξ πνχζδξ αζιαημλοθίκδ-δςζίκδ ζε υθεξ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ 

ηςκ 3 ημπμβναθζηχκ πενζμπχκ –εββφξ πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, ηεκηνζηά 

ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ– ημο 

ανηδνζαημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ, 

ηαζ ζηζξ 3 μιάδεξ γςζηχκ πνμηφπςκ ηςκ 2, ηςκ 4 ηαζ ηςκ 12 εαδμιάδςκ 

πναβιαημπμζήεδηακ μζ ιεηνήζεζξ ημο πάπμοξ ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαεχξ ηαζ ημο 

ζοκμθζημφ αββεζαημφ ημζπχιαημξ. ε αοηυ ημ ζδιείμ ηνίκεηαζ απαναίηδημ κα ακαθενεεί υηζ, 

επεζδή ηαηά ημκ οπμθμβζζιυ ημο πάπμοξ ημο έζς πζηχκα ηυζμ ηδξ ακαζημιςιέκδξ υζμ ηαζ 

ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ δεκ παναηδνήεδηε ηαιία απμθφηςξ ιεηααμθή, ηνίεδηε 

ζηυπζιμ κα ιδκ πναβιαημπμζδεμφκ οπμθμβζζιμί ημο πάπμοξ ημο έζς πζηχκα ημο αββεζαημφ 

ημζπχιαημξ. 



204 

 

Πίλαθαο 3.5. Σμ πάπμξ (ιm) ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ 

ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ ακαζημιςιέκδ ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα ζηδκ εββφξ 

πενζμπή, ζημ ηέκηνμ ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 

   Δηεξόπιεπξε 

θαξωηίδα (%) 

Αλαζηνκωκέλε 

θαξωηίδα (%) 

Δγγύο 

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ MX  446,452  ±  19,332   437,961  ±  24,474• 

EλςΥ      147,733  ±  8,583       179,977  ±  7,353*,‡,• 

Σ  594,185  ±  20,749      617,938  ±  24,206‡,• 

4 εαδμιάδεξ MX  557,713  ±  40,956    463,053  ±  32,026• 

EλςΥ  149,136  ±  14,926         241,940  ±  2,706*,• 

Σ  706,849  ±  41,442         704,993  ±  33,288 

12 εαδμιάδεξ MX  584,025  ±  19,445    429,356  ±  4,449*,• 

EλςΥ  220,428  ±  21,909      257,254  ±  17,085*,•  

Σ  804,453  ±  34,388         793,936  ±  18,398 

Κεληξηθή 

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ MX  508,148  ±  24,422   600,743  ±  36,714*  

EλςΥ  138,007  ±  13,352         165,717  ±  16,730 

Σ  646,156  ±  31,989    759,746  ±  48,008* 

4 εαδμιάδεξ MX  598,269  ±  37,099  656,072  ±  36,508 

EλςΥ  147,275  ±  10,107  134,075  ±  10,722 

Σ  745,544  ±  43,599  776,619  ±  48,644 

12 εαδμιάδεξ MX  609,623  ±  27,314  664,999  ±  56,075 

EλςΥ  143,377  ±  11,936  165,613  ±  15,734 

Σ  753,000  ±  33,994  830,613  ±  70,499 

Άπω  

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ MX  516,704  ±  30,495    625,070  ±  47,091* 

EλςΥ      142,960  ±  8,766         132,379  ±  4,628 

Σ  659,664  ±  33,847    757,449  ±  49,656* 

4 εαδμιάδεξ MX  578,197  ±  22,478    644,205  ±  21,274* 

EλςΥ      123,036  ±  3,376         116,816  ±  8,483 

Σ  701,233  ±  23,611    761,021  ±  18,366* 

12 εαδμιάδεξ MX  599,951  ±  26,847    653,093  ±  21,202* 

EλςΥ      125,888  ±  7,143         127,603  ±  6,326 

Σ      725,839  ±  21,373    780,697  ±  22,975* 

Οζ ηζιέξ πμο παναηίεεκηαζ είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ηζιχκ ± SE. ΜΥ: Μέζμξ Υζηχκαξ, ΔλΥ: 

Έλς Υζηχκαξ, Σ: οκμθζηυ Σμίπςια ηδξ Κανςηίδαξ.  

* = p<0,05 ηαζ † = p<0,001 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα (student’s test). ‡ = p<0,05 

ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 
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ρήκα 3.24. Σμ πάπμξ ημο ιέζμο ηαζ έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ ηανςηίδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

(ΑΦΔ) ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα. (A) Δββφξ πενζμπή ηδξ ΑΦΔ, (B) Κεκηνζηά ηδξ ΑΦΔ ηαζ (Γ) Άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. * = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ 

εηενυπθεονδ ηανςηίδα. 

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 4 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 12 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 

Α. 

Β. 

Γ. 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 
* * 

* 
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ρήκα 3.25. Σμ πάπμξ ηςκ 2 πζηχκςκ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 

εαδμιάδεξ ζηδκ ηανςηίδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (A) ζηδκ εββφξ (B) 

ηεκηνζηά ηαζ (Γ) ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ 

(ΑΝOVA). 

 

 

ρήκα 3.26. Σμ πάπμξ ηςκ 2 πζηχκςκ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηδκ εββφξ, ζηδκ 

ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ζηζξ (A) 2 (B) 4 

ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ΑΦΔ. • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ (ΑΝOVA). 

‡ 

‡ 

Β. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Α. ΕΓΓΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Γ. ΑΠΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

• 

Β. 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Α. 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Γ. 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ρήκα 3.27. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηδξ πνχζδξ αζιαημλοθίκδξ-δςζίκδξ βζα ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ημο πάπμοξ ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ (Α) 

ζηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα ηαζ (Β) ζηδκ ακαζημιςιέκδ ηανςηίδα (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ 

Υ40). 

 

Καηά ημκ οπμθμβζζιυ ημο πάπμοξ ημο ιέζμο ηαζ έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ 

ημζπχιαημξ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ (εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς πενζμπή) ηαηά ηα 3 

πνμκζηά ζδιεία (2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ) παναηδνήεδηε αφλδζδ ηυζμ ηςκ 2 πζηχκςκ 

πςνζζηά υζμ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ 

ηανςηίδαξ. Σα απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα 3.5 ηαζ ζηα πήιαηα 3.24, 3.25 ηαζ 

3.26. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ πναβιαημπμζήεδηακ 10 ιειμκςιέκεξ ιεηνήζεζξ ζε 10 

ακηζπνμζςπεοηζηά μπηζηά πεδία δείβια ζημοξ 2 πζηχκεξ ημο αββείμο πςνζζηά αθθά ηαζ ζημ 

ζοκμθζηυ ημίπςια ακά δείβια. ημ πήια 3.27 παναηίεεηαζ ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηςκ 

ζζημθμβζηχκ ημιχκ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ ιε πνχζδ 

αζιαημλοθίκδ-δςζίκδ ζε πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ40.  

οιπεναζιαηζηά, ηαηά ημκ οπμθμβζζιυ ημο πάπμοξ ζηδκ εββφξ πενζμπή ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο πάπμοξ ημο 

ιέζμο πζηχκα ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ 

ηαζ ημο έλς πζηχκα ζηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ. ημ ηέκηνμ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο πάπμοξ ημο ιέζμο πζηχκα 

ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ 

ιυκμ ζηζξ 2 εαδμιάδεξ. ηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζδιεζχεδηε 

Β A 
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ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο πάπμοξ ημο ιέζμο πζηχκα ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ 

ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ ζηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ζηζξ 12 

εαδμιάδεξ. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηαηά ηδ πνμκζηή ελέθζλδ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο πάπμοξ ημο έλς πζηχκα ηαζ ημο 

ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ημο αββεζαημφ απυ ηζξ 2 ζηζξ 4 ηαζ ηαηυπζκ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ ιυκμ 

ζηδκ εββφξ πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Ακηζεέηςξ, ζημ ηέκηνμ ηαζ ζηδκ 

άπς πενζμπή ηδξ επμζημκςκίαξ δεκ παναηδνήεδηε ηαιία ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιεηααμθή. 

Σέθμξ, ηαηά ηδ ιεθέηδ ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή πενζμπή ηδξ ζθαβίηζδαξ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο πάπμοξ ημο 

ιέζμο πζηχκα ηαζ ζηα 3 πνμκζηά ζδιεία (2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ) εκχ ημο ζοκμθζημφ 

ημζπχιαημξ ιυκμ ζηζξ 2 εαδμιάδεξ απυ ηδκ εββφξ ζηδκ άπς πενζμπή ηαζ ηαηυπζκ ηεκηνζηά 

ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. ημκ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ζδιεζχεδηε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο πάπμοξ απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ πενζμπή ηαζ ηαηυπζκ 

ζημ ηέκηνμ ηδξ επζημζκςκίαξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο 

ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ. 

 

3.2.2. Δθαηνζηηαίν πνζνζηό ηεο ειαζηίλεο ηνπ κέζνπ θαη ηνπ έμω ρηηώλα, θαη ηνπ 

ζπλνιηθνύ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο 

 

Πναβιαημπμζήεδηε εθανιμβή ημο πνςημηυθθμο ηδξ πνχζδξ μνζεΐκδξ βζα ηδκ 

ακάδεζλδ ηαζ ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς 

πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ (εββφξ, 

ηεκηνζηή ηαζ άπς πενζμπή) ηαηά ηα 3 πνμκζηά ζδιεία (2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ) ηδξ 

ηανςηίδαξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ. Καηυπζκ, 

αημθμφεδζε οπμθμβζζιυξ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ηςκ πζηχκςκ ηαζ 

ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ηυζμ ηδξ ηανςηίδαξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ υζμ ηαζ 

ηδξ εηενυπθεονδξ. Σα απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα 3.6 ηαζ ζηα πήιαηα 3.28, 

3.29 ηαζ 3.30. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ πναβιαημπμζήεδηακ 10 ιειμκςιέκεξ ιεηνήζεζξ ζε 10 

ακηζπνμζςπεοηζηά μπηζηά πεδία ηάεε δείβιαημξ ζημοξ 2 πζηχκεξ ημο αββείμο πςνζζηά ηαζ 

ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ακά δείβια. ημ πήια 3.31 παναηίεεηαζ ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ 

ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηαζ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ ιε πνχζδ 

μνζεΐκδζε πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ40.  
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Πίλαθαο 3.6 Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηδξ εθαζηίκδξ (%) ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ 

ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ ακαζημιςιέκδ ηαζ ζηδκ 

εηενυπθεονδ ηανςηίδα ζηδκ εββφξ πενζμπή, ζημ ηέκηνμ ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 

   Δηεξόπιεπξε  

θαξωηίδα (%) 

Αλαζηνκωκέλε 

θαξωηίδα (%) 

Δγγύο 

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ MX 13,349  ±  0,127 12,112  ±  0,346* 

EλςΥ 63,481  ±  0,359    61,799  ±  0,520*,• 

Σ 25,922  ±  0,696    26,709  ±  0,765*,• 

4 εαδμιάδεξ MX 14,503  ±  0,404 12,387  ±  0,564* 

EλςΥ 65,000  ±  1,446 59,950  ±  1,882* 

Σ 25,494  ±  1,367    28,744  ±  0,414*,• 

12 εαδμιάδεξ MX 14,770  ±  1,014  12,112  ±  0,420* 

EλςΥ 63,361  ±  0,624     59,130  ±  0,750*,• 

Σ 27,814  ±  1,404     28,449  ±  1,582*,• 

Κεληξηθή 

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ MX 13,974  ±  0,958   11,762  ±  0,542* 

EλςΥ 36,694  ±  0,774      44,554  ±  1,921*,‡ 

Σ 18,842  ±  0,767           19,040  ±  1,064 

4 εαδμιάδεξ MX 14,325  ±  2,983           11,938  ±  0,438 

EλςΥ 39,574  ±  3,184           44,312  ±  1,903 

Σ 19,614  ±  2,352           17,885  ±  0,724 

12 εαδμιάδεξ MX 10,342  ±  0,704           12,935  ±  1,564 

EλςΥ 42,345  ±  2,503   46,428  ±  1,307* 

Σ 16,504  ±  0,613           19,732  ±  1,264 

Άπω  

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ MX 12,756  ±  0,645    11,072  ±  0,222* 

EλςΥ 58,613  ±  3,190    49,609  ±  2,062* 

Σ 22,654  ±  1,574    18,074  ±  0,612* 

4 εαδμιάδεξ MX 13,143  ±  0,612    10,967  ±  0,428* 

EλςΥ 64,104  ±  2,024    54,382  ±  2,262* 

Σ 22,164  ±  0,713    17,743  ±  0,721* 

12 εαδμιάδεξ MX 13,954  ±  0,453    11,435  ±  0,844* 

EλςΥ 62,664  ±  1,594    54,003  ±  3,512* 

Σ 22,481  ±  1,258    18,412  ±  1,043* 

Οζ ηζιέξ πμο παναηίεεκηαζ είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ηζιχκ ± SE. ΜΥ: Μέζμξ Υζηχκαξ, ΔλΥ: 

Έλς Υζηχκαξ, Σ: οκμθζηυ Σμίπςια ηδξ Κανςηίδαξ.  

* = p<0,05 ηαζ † = p<0,001 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα (student’s test). ‡ = p<0,05 

ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 



210 

 

 

ρήκα 3.28. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ εθαζηίκδξ ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ ηανςηίδα ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ζηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα. (A) Δββφξ πενζμπή ηδξ ΑΦΔ, (B) Κεκηνζηά ηδξ ΑΦΔ ηαζ (Γ) Άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. * = 

p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα. 

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 4 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 12 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 

Α. 

Β. 

Γ. 

* * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

  

 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* * 
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ρήκα 3.29. Σμ πμζμζηυ εθαζηίκδξ ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ 

ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ ηανςηίδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (A) 

ζηδκ εββφξ (B) ηεκηνζηά ηαζ (Γ) ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. ). ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ 

πνμκζηή πενίμδμ (ΑΝOVA). 

  

 
ρήκα 3.30. Σμ πμζμζηυ εθαζηίκδξ ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ 

ζηδκ εββφξ, ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) 

ζηζξ (A) 2 (B) 4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ΑΦΔ. • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή 

εέζδ (ΑΝOVA). 

‡ 

Β. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Α. ΕΓΓΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Γ. ΑΠΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

Β. 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Α. 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Γ. 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 
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ρήκα 3.31. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηδξ πνχζδξ μνζεΐκδξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηςκ 

εθαζηζηχκ ζκχκ ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ (Α) ζηδκ 

εηενυπθεονδ ηανςηίδα ηαζ (Β) ζηδκ ακαζημιςιέκδ ηανςηίδα (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ 

Υ40). 

 

οβηεηνζιέκα, ηαηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηδξ εθαζηίκδξ παναηδνήεδηε ζηδκ 

εββφξ πενζμπή ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ηδξ εθαζηίκδξ ηδξ 

ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα, εκχ 

αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηδξ εθαζηίκδξ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηαζ ζηα 3 πνμκζηά 

ζδιεία. ημ ηέκηνμ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζημ ιέζμ πζηχκα ζηζξ 2 ιυκμ εαδμιάδεξ, εκχ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζδιεζχεδηε ζημκ έλς πζηχκα ηδ 2δ ηαζ ηδ 12δ εαδμιάδα. 

ηδκ άπς πενζμπή έθααε πχνα ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηδξ εθαζηίκδξ ζημ ιέζμ, ζημκ 

έλς πζηχκα ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ημο αββείμο. 

Μεθεηχκηαξ, ζηδ ζοκέπεζα, ηδ πνμκζηή ελέθζλδ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζημκ έλς πζηχκα ηεκηνζηά ιυκμ 

ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ απυ ηζξ 4, ζηζξ 12 εαδμιάδεξ ηαζ ηαηυπζκ ζηζξ 2 

εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ. Καηά ηδκ 

ημπμβναθζηή, υιςξ, ιεθέηδ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ηςκ εθαζηζηχκ 

ζκχκ ζημκ έλς πζηχκα απυ ηδκ εββφξ ζηδκ άπς πενζμπή ζηδ 2δ ηαζ ζηδ 12δ εαδμιάδα. 

Σέθμξ, ακάθμβδ ιεηααμθή ηδξ εθαζηίκδξ ζδιεζχεδηε ζημ ζοκμθζηυ θθεαζηυ ημίπςια ηαζ 

ζηα 3 πνμκζηά ζδιεία (πήια 3.30). 

Β Α 
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3.2.3. Δθαηνζηηαίν πνζνζηό ηνπ θνιιαγόλνπ ηνπ έζω, ηνπ κέζνπ θαη ηνπ έμω ρηηώλα, 

θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο 

 

Μεηά ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ πνχζδξ picro-Sirius red βζα ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ζκχκ 

ημθθαβυκμο ζε υθεξ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ηςκ 3 ημπμβναθζηχκ πενζμπχκ (εββφξ, ηεκηνζηή 

ηαζ άπς πενζμπή) ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ, ηαζ ζηζξ 3 μιάδεξ γςζηχκ 

πνμηφπςκ ηςκ 2, ηςκ 4 ηαζ ηςκ 12 εαδμιάδςκ πναβιαημπμζήεδηακ μζ οπμθμβζζιμί ηςκ 

εηαημζηζαίςκ πμζμζηχκ ημθθαβυκμο ζημ ιέζμ ηαζ ζημ έλς πζηχκα, ηαεχξ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ 

αββεζαηυ ημίπςια. Σα απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 3.7 ηαζ ζηα 

πήιαηα 3.32, 3.33 ηαζ 3.34. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ πναβιαημπμζήεδηακ 10 ιειμκςιέκεξ 

ιεηνήζεζξ ζε 10 ακηζπνμζςπεοηζηά μπηζηά πεδία δείβια ζημοξ 3 πζηχκεξ ημο αββείμο 

πςνζζηά ηαζ ζημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ακά δείβια. ημ πήια 3.35 παναηίεεηαζ 

ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηαζ εηενυπθεονδξ 

ηανςηίδαξ ιε πνχζδ picro-Sirius red ζε πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ40. 

οιπεναζιαηζηά, ηαηά ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ημο 

ημθθαβυκμο παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζή ημο ζηδκ ακαζημιςιέκδ έκακηζ 

ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ ζημ ιέζμ ηαζ ζημ έλς πζηχκα, ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ζηζξ 

3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς 

πενζμπή) ηαζ ζηα 3 πνμκζηά ζδιεία (2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ), εηηυξ απυ ημκ έλς πζηχκα ζηδκ 

άπς πενζμπή ζηζξ 4 εαδμιάδεξ υπμο δεκ παναηδνήεδηε ηαιία ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

ιεηααμθή. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ηαηά ηδ πνμκζηή ελέθζλδ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο ημθθαβυκμο ζημ ιέζμ 

πζηχκα ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ 

επζημζκςκίαξ απυ ηζξ 2 ζηζξ 4 ηαζ ηαηυπζκ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ. Καηά ηδ ιεθέηδ ςξ πνμξ ηδκ 

ημπμβναθζηή πενζμπή ηδξ ζθαβίηζδαξ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία παναηδνήεδηε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο ημθθαβυκμο ζημ ιέζμ πζηχκα ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια 

απυ ηδκ άπς πενζμπή ζηδκ εββφξ πενζμπή ηαζ ηαηυπζκ ηεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ επζημζκςκίαξ (πήια 3.34). 
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Πίλαθαο 3.7 Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ημο ημθθαβυκμο (%) ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, 

ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ ακαζημιςιέκδ ηαζ ζηδκ 

εηενυπθεονδ ηανςηίδα ζηδκ εββφξ πενζμπή, ζημ ηέκηνμ ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 

   Δηεξόπιεπξε  

θαξωηίδα (%) 

Αλαζηνκωκέλε 

θαξωηίδα (%) 

Δγγύο 

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ MX 21,680  ±  1,249         28,064  ±  0,817† 

EλςΥ 33,759  ±  0,372   37,405  ±  0,397†,‡ 

Σ 24,592  ±  0,874         30,814  ±  0,566† 

4 εαδμιάδεξ MX 23,106  ±  1,511     28,713  ±  2,358*,‡,• 

EλςΥ 34,940  ±  0,603         39,341  ±  0,377* 

Σ 25,803  ±  1,241     31,875  ±  1,834*,‡,• 

12 εαδμιάδεξ MX 23,901  ±  0,569  30,191  ±  2,160*,• 

EλςΥ 33,283  ±  0,838         38,058  ±  0,262* 

Σ 26,485  ±  0,460 32,641  ±  1,577*• 

Κεληξηθή 

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ MX 25,934  ±  1,354         31,324  ±  1,543* 

EλςΥ 28,234  ±  1,913         38,413  ±  0,327* 

Σ 26,283  ±  1,114         32,945  ±  1,154* 

4 εαδμιάδεξ MX 24,780  ±  1,654         37,973  ±  1,733† 

EλςΥ 29,528  ±  1,258         39,263  ±  1,874† 

Σ 25,678  ±  1,368         39,034  ±  1,864† 

12 εαδμιάδεξ MX 26,800  ±  3,809         42,854  ±  3,178* 

EλςΥ 34,429  ±  3,589         39,678  ±  3,675* 

Σ 28,234  ±  3,837         42,220  ±  3,203* 

Άπω  

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ MX 25,134  ±  1,462         29,827  ±  2,084* 

EλςΥ 33,814  ±  1,113         38,922  ±  1,573* 

Σ 27,036  ±  1,154         31,538  ±  1,993* 

4 εαδμιάδεξ MX 24,104  ±  0,707         29,589  ±  1,080* 

EλςΥ 36,938  ±  1,993         39,567  ±  1,199 

Σ 26,352  ±  0,840         31,184  ±  0,783* 

12 εαδμιάδεξ MX 24,853  ±  1,163         31,214  ±  2,011* 

EλςΥ 32,605  ±  1,527         41,664  ±  1,284* 

Σ 26,123  ±  0,944         32,924  ±  1,742* 

Οζ ηζιέξ πμο παναηίεεκηαζ είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ηζιχκ ± SE. ΜΥ: Μέζμξ Υζηχκαξ, ΔλΥ: 

Έλς Υζηχκαξ, Σ: οκμθζηυ Σμίπςια ηδξ Κανςηίδαξ.  

* = p<0,05 ηαζ † = p<0,001 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα (student’s test). ‡ = p<0,05 

ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 
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ρήκα 3.32. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ημθθαβυκμο ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ ηανςηίδα 

ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα. (A) Δββφξ πενζμπή ηδξ ΑΦΔ, (B) Κεκηνζηά ηδξ ΑΦΔ ηαζ (Γ) Άπς πενζμπή ηδξ 

ΑΦΔ. * = p<0,05 ηαζ † = p<0,001 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα. 

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 4 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 12 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 

Α. 

Β. 

Γ. 

† * * * * 

* * 

* 
* 

* * 

* 

* 

  

 

† † * * 

* 

* * 

* * 
* * * * 
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ρήκα 3.33. Σμ πμζμζηυ ημθθαβυκμο ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ηαζ ημο ζοκμθζημφ 

ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ ηανςηίδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

(ΑΦΔ) (A) ζηδκ εββφξ (B) ηεκηνζηά ηαζ (Γ) ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ 

ηδ πνμκζηή πενίμδμ (ΑΝOVA). 

  

 

ρήκα 3.34. Σμ πμζμζηυ ημθθαβυκμο ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ηαζ ημο ζοκμθζημφ 

ημζπχιαημξ ζηδκ εββφξ, ζηδ ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ζηζξ (A) 2 (B) 4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ΑΦΔ. • = p<0,05 ςξ 

πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ (ΑΝOVA). 

‡ 

Β. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Α. ΕΓΓΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Γ. ΑΠΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

Β. 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Α. 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Γ. 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

• 

• 

• 

• 

‡ ‡ 
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ρήκα 3.35. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηδξ πνχζδξ picro-Sirius red βζα ηδκ ακάδεζλδ 

ημθθαβυκμο ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ (Α) ζηδκ 

εηενυπθεονδ ηανςηίδα ηαζ (Β) ζηδκ ακαζημιςιέκδ ηανςηίδα (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ 

Υ40). 

 

3.2.4. Δθαηνζηηαίν πνζνζηό ηωλ ιείωλ κπϊθώλ θπηηάξωλ ηνπ έζω, ηνπ κέζνπ θαη ηνπ 

έμω ρηηώλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο 

 

Μεηά ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ηδξ εθαζηίκδξ ηαζ ημο ημθθαβυκμο 

ζημ ιέζμ ηαζ ζημ έλς πζηχκα, ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηαζ ηδξ 

εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ αημθμφεδζε μ οπμθμβζζιυξ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ηςκ 

αββεζαηχκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ (VSMCs) ιέζς ηδξ ζπέζδξ 100 - εηαημζηζαίμ πμζμζηυ 

εθαζηίκδξ - εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ημθθαβυκμο. Σα απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά 

ζημκ Πίκαηα 3.8 ηαζ ζηα πήιαηα 3.36, 3.37 ηαζ 3.38. οιπεναζιαηζηά, ηαηά ημκ 

οπμθμβζζιυ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ηςκ VSMCs ζηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ 

ζηδκ εββφξ πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή ιείςζδ ημο πμζμζημφ ηςκ VSMCs ζημ ιέζμ ηαζ ζημ έλς πζηχκα, ηαζ ζημ 

ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ.  

Β Α 
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Πίλαθαο 3.8 Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηςκ VSMCs (%) ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ 

ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ ακαζημιςιέκδ ηαζ ζηδκ 

εηενυπθεονδ ηανςηίδα ζηδκ εββφξ πενζμπή, ζημ ηέκηνμ ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 

   Δηεξόπιεπξε 

Καξωηίδα (%) 

Αλαζηνκωκέλε 

θαξωηίδα (%) 

Δγγύο 

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ MX 66,783  ±  0,537          59,824  ±  0,811* 

EλςΥ 3,672    ±  0,357    1,430    ±  0,504*,• 

Σ 49,292  ±  0,797    41,543  ±  0,968*,• 

4 εαδμιάδεξ MX 64,104  ±  1,130    58,900  ±  2,340*,• 

EλςΥ 2,845    ±  0,061    2,886    ±  0,657*,• 

Σ 49,910  ±  2,242    41,687  ±  1,697*,• 

12 εαδμιάδεξ MX 61,329  ±  0,532    57,698  ±  2,175*,• 

EλςΥ 3,356    ±  0,330    2,812    ±  0,955*,• 

Σ 45,700  ±  1,334    38,910  ±  2,311*,• 

Κεληξηθή 

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ MX 60,101  ±  1,555    56,130  ±  1,912*,‡ 

EλςΥ 35,082  ±  1,904 18,143  ±  2,009† 

Σ 54,884  ±  1,358    47,499  ±  1,732*,‡ 

4 εαδμιάδεξ MX 62,691  ±  3,907 50,092  ±  1,993* 

EλςΥ 35,837  ±  5,894 16,432  ±  3,253* 

Σ 57,164  ±  3,749 43,089  ±  2,341* 

12 εαδμιάδεξ MX 62,865  ±  3,601 44,032  ±  1,294* 

EλςΥ 23,322  ±  5,398 14,322  ±  5,132* 

Σ 55,269  ±  4,302 38,043  ±  2,111* 

Άπω  

πεξηνρή 

2 εαδμιάδεξ MX 62,158  ±  0,018 58,578  ±  2,453* 

EλςΥ 8,273    ±  0,410    14,212  ±  2,203*,‡ 

Σ 50,302  ±  0,209 50,712  ±  2,345* 

4 εαδμιάδεξ MX 62,758  ±  0,733 59,441  ±  1,240* 

EλςΥ 4,985    ±  0,304 6,050    ±  2,567* 

Σ 51,482  ±  1,138 51,080  ±  1,028* 

12 εαδμιάδεξ MX 61,208  ±  1,600 57,358  ±  1,269* 

EλςΥ 4,741    ±  1,547 4,342    ±  2,874* 

Σ 51,406  ±  2,181 48,671  ±  1,293* 

Οζ ηζιέξ πμο παναηίεεκηαζ είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ηζιχκ ± SE. ΜΥ: Μέζμξ Υζηχκαξ, ΔλΥ: 

Έλς Υζηχκαξ, Σ: οκμθζηυ Σμίπςια ηδξ Κανςηίδαξ.  

* = p<0,05 ηαζ † = p<0,001 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα (student’s test). ‡ = p<0,05 

ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 
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ρήκα 3.36. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηςκ VSMCs ζημ ιέζμ ηαζ ζημ έλς πζηχκα, ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ανηδνζμθθεαζηή 

επζημζκςκία (ΑΦΔ) ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηαζ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ. (Α) Δββφξ πενζμπή ηδξ ΑΦΔ, (Β) Κεκηνζηά ζηδκ ΑΦΔ ηαζ (Γ) Άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. * 

= p<0,05 ηαζ † = p<0,001 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα. 

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 4 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 12 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 

Α. 

Β. 

Γ. 

* 

 

* 

 

* 

* 

* 

† 

* 

* * 

  

 

* 

 
* 

 

* 

 
* 

* * 

* 

* 
* 

* 
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ρήκα 3.37. Σμ πμζμζηυ ηςκ VSMCs ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ 

ημζπχιαημξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ζηδκ ηανςηίδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ), 

(A) ζηδκ εββφξ, (B) ζηδκ ηεκηνζηή, ηαζ (Γ) ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ 

πνμκζηή πενίμδμ (ΑΝOVA). 

  

 

ρήκα 3.38. Σμ πμζμζηυ ηςκ VSMCs ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ 

ημζπχιαημξ ζηδκ εββφξ, ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

(ΑΦΔ) ζηζξ (A) 2 (B) 4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ΑΦΔ. • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή 

εέζδ (ΑΝOVA). 

‡ 

Β. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Α. ΕΓΓΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Γ. ΑΠΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

Β. 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Α. 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Γ. 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 
• 

• 

• 

• 

‡ ‡ 

• 

• 

• 

• 
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Κεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 2 ηαζ 4 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ανηδνζμθθεαζηή 

επζημζκςκία ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ημο πμζμζημφ ηςκ VSMCs ζημοξ 2 

επζιένμοξ πζηχκεξ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ 

ηανςηίδαξ. Αηυια, ζηζξ 12 εαδμιάδεξ ηεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ημο πμζμζημφ ηςκ VSMCs ζημ ιέζμ πζηχκα ηαζ ζημ 

ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ. Σέθμξ, ζηδκ άπς 

πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ανέεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ημο πμζμζημφ 

ηςκ VSMCs ζηδκ ακαζημιςιέκδ ζε ζφηνζζδ ιε ηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα ιυκμ ζημ ιέζμ 

πζηχκα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ 2 ηαζ 4 εαδμιάδεξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ. 

Αλζμθμβχκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ηαηά πνμκζηή ζεζνά, ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ημο εηαημζηζαίμο 

πμζμζημφ ηςκ VSMCs ζημ ιέζμ πζηχκα ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια απυ ηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ηαηυπζκ 

ζηζξ 12 εαδμιάδεξ. Παναηδνήεδηε, επίζδξ, ιείςζδ ζημκ έλς πζηχκα ηδξ άπς πενζμπήξ ημο 

θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ επζημζκςκίαξ απυ ηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηζξ 12 εαδμιάδεξ. Να 

ακαθενεεί υηζ ζηδκ εββφξ πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ δε ζδιεζχεδηε ηαιία 

ιεηααμθή ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ηςκ  VSMCs ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ 

ανηδνζαημφ ημίπςια. Αηυια, ηαηά ηδκ ημπμβναθζηή ιεθέηδ παναηδνήεδηε, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ 

ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ επζημζκςκίαξ, ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ 

ηςκ VSMCs ζημ ιέζμ πζηχκα ηεκηνζηά έκακηζ ηδξ άπς ηαζ ηδξ εββφξ πενζμπήξ ηδξ επζημζκςκίαξ. 

ημκ έλς πζηχκα ημο ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ ηδ 2δ, ηδκ 4δ ηαζ ηδ 12
δ
 εαδμιάδα ζδιεζχεδηε 

ζδιακηζηή αφλδζδ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ ηςκ VSMCs ζημ ηέκηνμ έκακηζ ηδξ άπς ηαζ ηδξ 

εββφξ πενζμπήξ ηδξ επζημζκςκίαξ. Σέθμξ, ζημ ζοκμθζηυ αββεζαηυ ημίπςια παναηδνήεδηε αφλδζδ 

απυ ηδκ εββφξ ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ηαηυπζκ ζηδκ άπς πενζμπή ημο ανηδνζαημφ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο 

ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ. 
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3.3. ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΔΧ ΔΛΑΣΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΣΟΤ ΔΧ ΥΗΣΧΝΑ ΣΟΤ 

ΣΟΗΥΧΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΚΔΛΟΤ ΣΖ ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΖ 

ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

 

Καηά ηδκ παναηήνδζδ ζημ δζυθεαθιμ μπηζηυ ιζηνμζηυπζμ υθςκ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ 

ηςκ 3 ημπμβναθζηχκ πενζμπχκ (εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς πενζμπή) ημο ανηδνζαημφ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ, ηαζ ζηζξ 3 μιάδεξ γςζηχκ 

πνμηφπςκ ηςκ 2, ηςκ 4 ηαζ ηςκ 12 εαδμιάδςκ ηαζ ηδ ιεθέηδ ηςκ ζζημιμνθμιεηνζηχκ 

αθθμζχζεςκ ημο ανηδνζαημφ ζηέθμοξ παναηδνήεδηε απμδζμνβάκςζδ ηδξ έζς εθαζηζηήξ 

ιειανάκδξ ημο έζς πζηχκα ημο αββείμο ηαζ ενοιιαηζζιυξ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ζημ ιέζμ πζηχκα 

ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηανςηίδαξ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοκεπμφξ έζς εθαζηζηή ιειανάκδ ηαζ ηζξ ίκεξ ημο 

ιέζμο πζηχκα ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ. Οζ παναηδνήζεζξ αοηέξ δδιζμφνβδζακ ηδκ ακάβηδ βζα 

πεναζηένς ιεθέηδ ηαζ δζενεφκδζδ ηδξ έζς εθαζηζηήξ ιειανάκδξ ημο έζς πζηχκα ηαζ ηςκ 

εθαζηζηχκ ζκχκ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ. 

θμ ημ πθήεμξ ηςκ ζζημθμβζηχκ παναζηεοαζιάηςκ ηυζμ ηςκ ακαζημιςιέκςκ υζμ ηαζ 

ηςκ εηενυπθεονςκ ηανςηίδςκ παναηδνήεδηε ζημ ζοκεζηζαηυ ιζηνμζηυπζμ ζάνςζδξ ιε θέζγεν 

(confocal microscope). Υάνζκ ηδξ ζηακυηδηαξ πμο δζαεέηεζ δ εθαζηίκδ, ημ δμιζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ 

εθαζηζηχκ ζκχκ, κα θεμνίγεζ υηακ δζεβενεεί πναβιαημπμζήεδηε δ παναηήνδζδ δζαδμπζηχκ 

εβηάνζζςκ ημιχκ μθυηθδνμο ημο ζζημθμβζημφ παναζηεοάζιαημξ ζε ηαεέκα απυ ηα ζζημθμβζηά 

δείβιαηα ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ζημ ζοκεζηζαηυ ιζηνμζηυπζμ πςνίξ ηάπμζα πνχζδ. Τπεκεοιίγεηαζ 

υηζ δ παναηήνδζδ έβζκε οπυ ημ θςξ αηηίκαξ Laser ανβμφ, ιε ιέβζζημ ζηα 488 nm, ηαζ ιε 

πανάθθδθδ πνήζδ εκυξ πνάζζκμο θίθηνμο ζηα 500-575 nm, χζηε κα βίκεζ μναηυ ημ πνάζζκμ πνχια 

πμο απμηημφκ μζ εθαζηζηέξ ίκεξ θυβς αοημθεμνζζιμφ. Σα ζοιπενάζιαηα πμο πνμέηορακ 

επζαεααίςζακ ηζξ οπμρίεξ ιαξ απυ ηδκ παναηήνδζδ ζημ μπηζηυ ιζηνμζηυπζμ ηαζ ζοβηεηνζιέκα 

ζδιεζχεδηε ανηεηά ιεβάθδ απμδζμνβάκςζδ ηαζ ενοιιαηζζιυξ ηδξ έζς εθαζηζηήξ ιειανάκδξ ηαζ 

ιζηνυηενδξ έηηαζδξ απμδυιδζδξ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ημο ιέζμο πζηχκα ηαζ έλς πζηχκα ηδξ 

ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ (πήια 3.39). 
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ρήκα 3.39. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εβηάνζζεξ ημιέξ (Α) ακαζημιςιέκδξ ηαζ (Β) εηενυπθεονδξ 

ηανςηίδαξ απυ ζοκεζηζαηυ ιζηνμζηυπζμ ζάνςζδξ ιε θέζγεν. Οζ εθαζηζηέξ ίκεξ θυβς 

αοημθεμνζζιμφ βίκμκηαζ μναηέξ ιε πνάζζκμ πνχια ιε πνήζδ πνάζζκμο θίθηνμο ζηα 500-575 nm 

(πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ HC PL APO CS 20×/0,7). 

 

3.4. ΑΠΟΜΟΝΧΖ ΟΛΗΚΟΤ RNA ΑΠΟ ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΗΣΟΤ 

ΦΑΓΗΣΗΓΑ 

 

Σμ ιήημξ ηάεε ζζημφ ζθαβίηζδαξ πμο οπμαθήεδηε ζηδ δζαδζηαζία ηδξ μιμβεκμπμίδζδξ ηαζ 

ηδξ εηπφθζζδξ ημο μθζημφ RNA, ήηακ 0,5 cm. Ανπζηά, πναβιαημπμζήεδηε απμιυκςζδ μθζημφ 

RNA. Αημθμφεδζε θαζιαημθςημιεηνζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζοβηέκηνςζήξ ημο ηαζ εηηίιδζδ 

ηδξ πμζυηδηάξ ημο απμιμκςιέκμο μθζημφ RNA δθεηηνμθμνδηζηά. Ο θαζιαημθςημιεηνζηυξ 

έθεβπμξ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδκ εηηίιδζδ ημο θυβμο ηςκ απμννμθήζεςκ ημο δζαθφιαημξ ημο 

μθζημφ RNA ζηα 260 nm ηαζ 280 nm (θ=A260/A280). θα ηα δείβιαηα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδ 

Α.  B.  
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ζοκέπεζα, είπακ θυβμ απμννμθήζεςκ (θ) ιεηαλφ 1,8 ηαζ 2,2, ήηακ δδθαδή ιέζα ζηα υνζα ημο 

απμδεηημφ εφνμοξ ηαθήξ πμζυηδηαξ βζα απμιμκςιέκμ μθζηυ RNA. 

Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ηαηά ηδ ιεθέηδ ηςκ ζζημθμβζηχκ αθθμζχζεςκ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, δεκ παναηδνήεδηε ηαιία ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

ιεηααμθή ηαηά ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο πάπμοξ, ηδξ εθαζηίκδξ, ημο ημθθαβυκμο ηαζ ηςκ VSMCs 

ζημκ έζς, ιέζμ ηαζ έλς πζηχκα, ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. Γζα ημ 

θυβμ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ 72 δεζβιάηςκ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ πνδζζιμπμζήεδηακ ιυκμ ηα 

8, δ επζθμβή ηςκ μπμίςκ έβζκε ιε ηοπαζμπμίδζδ. Δπμιέκςξ, ηαηά ηδκ απμιυκςζδ μθζημφ RNA, 

ηδκ ακηίζηνμθδ ιεηαβναθάζδ ημο RNA ζε cDNA, ηαζ ηδκ ακηίδναζδ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθάζδξ 

ηα οπυ ιεθέηδ δείβιαηα ηαηακειήεδηακ ζε 9 παεμθμβζηέξ μιάδεξ ηαζ 1 μιάδα εθέβπμο. 

Ακαθοηζηά, ηα ζζημθμβζηά δείβιαηα ζθαβίηζδαξ ηδξ εββφξ πενζμπήξ, ηδξ ηεκηνζηήξ, ηαζ ηδξ άπς 

πενζμπήξ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηςκ πεζναιαηυγςςκ πμο 

εοεακαηχεδηακ 2 εαδμιάδεξ ιεηά απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμνθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

απμηεθέζακ ηζξ μιάδεξ p2a, p2b ηαζ p2c, ακηίζημζπα, υπμο ιε ημκ ανζειυ ζοιαμθίγεηαζ δ πνμκζηή 

δζάνηεζα απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ιέπνζ ηδκ εοεακαζία ημο 

πεζναιαηυγςμο ηαζ ιε ηα βνάιιαηα a, b, c δ εββφξ, δ ηεκηνζηή ηαζ δ άπς πενζμπή ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επμζημζκςκίαξ. Οιμίςξ, ηα δείβιαηα ηςκ πεζναιαηυγςςκ πμο εοεακαηχεδηακ 4 

ηαζ 12 εαδμιάδεξ ιεηά απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμνθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ δζαηνίεδηακ ζηζξ 

μιάδεξ p4a, p4b ηαζ p4c, ηαζ p12a, p12b ηαζ p12c. Σέθμξ, δ μιάδα εθέβπμο (control) 

ζοιαμθίζηδηε ιε ημ αββθζηυ βνάιια c (Πίκαηαξ 3.9). 

Δπίζδξ, ηαηυπζκ δθεηηνμθυνδζδξ 1 ιg μθζημφ RNA ζε πήηηςια αβανυγδξ 1,0% η.α. ηςκ 

8 δεζβιάηςκ ηάεε μιάδαξ απυ ηζξ 9 ιαγί ηαεχξ ηαζ ημο δείβιαημξ ηδξ μιάδαξ c δζαπζζηχεδηε δ 

αηεναζυηδηα ημο μθζημφ RNA πμο απμιμκχεδηε, ηαεχξ ήηακ μναηέξ μζ γχκεξ ηςκ ιμνίςκ rRNA 

18S ηαζ 28S πςνίξ κα ζπδιαηίγμοκ ηδκ εζηυκα «ημιήηδ» (smear) ηυζμ ηςκ ιειμκςιέκςκ 

δεζβιάηςκ υζμ ηαζ ηδξ μιάδαξ ζοκμθζηά (πήια 3.40). Έηζζ, δεκ πνεζάζηδηε κα ελαζνεεμφκ 

δείβιαηα απυ ηδκ ακάθοζδ έηθναζδξ ηςκ βμκζδίςκ–ζηυπςκ. Δκημφημζξ, επζαεααζχεδηε δ ζηέρδ 

ιαξ βζα ημ δζαπςνζζιυ ηςκ δεζβιάηςκ ζηζξ 9 μιάδεξ (Πίκαηα 3.9). Καηυπζκ, πναβιαημπμζήεδηε 

ηαζ δθεηηνμθυνδζδ 1 ιg μθζημφ RNA ζε πήηηςια αβανυγδξ 1,0% η.α. ηςκ 9 μιάδςκ δεζβιάηςκ 

–8 παεμθμβζηέξ μιάδεξ ηαζ 1 μιάδα εθέβπμο– ζηδκ μπμία δζαπζζηχεδηε δ αηεναζυηδηα ημο 

μθζημφ RNA πμο απμιμκχεδηε, ηαεχξ ήηακ μναηέξ μζ γχκεξ ηςκ ιμνίςκ rRNA 18S ηαζ 28S 

πςνίξ κα ζπδιαηίγμοκ ηδκ εζηυκα «ημιήηδ» (πήια 3.41). Έηζζ, δεκ πνεζάζηδηε κα ελαζνεεμφκ 

μιάδεξ απυ ηδκ ακάθοζδ έηθναζδξ ηςκ βμκζδίςκ-ζηυπςκ. 
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Πίλαθαο 3.9. Οζ μιάδεξ ηςκ οπυ ιεθέηδ παεμθμβζηχκ δεζβιάηςκ ηαηά πνμκζηή ελέθζλδ ηαζ 

ημπμβναθζηή εέζδ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ηαζ δ μιάδα 

εθέβπμο. 

Όλνκα νκάδαο Υξνληθό δηάζηεκα (εβδνκάδεο) 
Σνπνγξαθηθή ζέζε ηνπ 

θιεβηθνύ ζθέινπο ηεο ΑΦΔ  

p2a 2 Δββφξ 

p2b 2 Κέκηνμ 

p2c 2 Άπς 

p4a 4 Δββφξ 

p4b 4 Κέκηνμ 

p4c 4 Άπς 

p12a 12 Δββφξ 

p12b 12 Κέκηνμ 

p12c 12 Άπς 

c Οιάδα εθέβπμο 

 

 

ρήκα 3.40. Ακηζπνμζςπεοηζηή δθεηηνμθυνδζδ 1 ιg απμιμκςιέκμο μθζημφ RNA απυ 8 

ζζημθμβζηά δείβιαηα ζθαβίηζδαξ ηδξ ίδζαξ παεμθμβζηήξ μιάδαξ (κμφιενα: 1 – 8) ηαζ μθζημφ RNA 

ηδξ μιάδαξ c (κμφιενμ 9). Γζαηνίκμκηαζ αηέναζεξ μζ γχκεξ ηςκ ιμνίςκ rRNA 18S ηαζ 28S. 
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ρήκα 3.41. Ζθεηηνμθυνδζδ 1 ιg απμιμκςιέκμο μθζημφ RNA απυ ηζξ 8 μιάδεξ ηςκ 

ζζημθμβζηχκ δεζβιάηςκ ζθαβίηζδαξ ηαζ ηδκ μιάδα εθέβπμο. Γζαηνίκμκηαζ αηέναζεξ μζ γχκεξ ηςκ 

ιμνίςκ rRNA 18S ηαζ 28S. p2a, p2b, p2c: μιάδα ηδξ εββφξ, ηεκηνζηήξ ηαζ άπς πενζμπήξ ημο 

θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ), ακηίζημζπα, 2 εαδμιάδεξ απυ ηδ 

δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ, p4a, p4b, p4c: μιάδα ηδξ εββφξ, ηεκηνζηήξ ηαζ άπς πενζμπήξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ΑΦΔ, ακηίζημζπα, 4 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ, p12a, p12b, p12c: 

μιάδα ηδξ εββφξ, ηεκηνζηήξ ηαζ άπς πενζμπήξ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ΑΦΔ, ακηίζημζπα, 12 

εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ . 

 

3.5. ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΔΚΦΡΑΖ mRNA ΣΧΝ ΓΟΝΗΓΗΧΝ VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, 

MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 ΚΑΗ COL3A1 Δ ΗΣΟΤ 

ΦΑΓΗΣΗΓΑ 

 

Αθμφ έβζκε απμιυκςζδ μθζημφ RNA ηαζ ζφκεεζδ cDNA ιε ακηίδναζδ ακηίζηνμθδξ 

ιεηαβναθήξ, πναβιαημπμζήεδηε έθεβπμξ ηδξ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο ακαθμνάξ GAPDH 

ιε ζοιααηζηή PCR. Καηυπζκ ακίπκεοζδξ ηδξ ζζμζηαειζζιέκδξ έηθναζδξ ημο βμκζδίμο αοημφ, 

ιεθεηήεδηε δ έηθναζδ mRNA ηςκ βμκζδίςκ VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, 

TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 ΚΑΙ COL3A1, ηαζ αημθμφεδζε δθεηηνμθυνδζδ ηςκ 

πνμσυκηςκ PCR ζε πήηηςια αβανυγδξ 2,0% (η.α.). Βνέεδηε, θμζπυκ, υηζ ημ βμκίδζμ MMP2 

εηθνάγεηαζ ζε ορδθά επίπεδα, ηα βμκίδζα VEGFA, EDN1, MMP9, TIMP1, ICAM1, VCAM1, 

FGF2 ηαζ COL3A1 εηθνάγμκηαζ ανηεηά, εκχ ηα βμκίδζα NOS3, TIMP2 ηαζ COL1A1 εηθνάγμκηαζ 

ζε ιέηνζα επίπεδα. Ωξ εεηζηυξ ιάνηοναξ βζα ηδκ έηθναζδ ηαζ ηςκ 12 βμκζδίςκ επζθέπεδηε ζζηυξ 

ζπθήκαξ, θυβς ορδθυηενδξ έηθναζδξ ζηα βμκίδζα αοηά.  
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3.5.1. Βειηηζηνπνίεζε ηωλ ζπλζεθώλ ηεο PCR γηα ηνλ έιεγρν έθθξαζεο mRNA ηωλ 

γνληδίωλ GAPDH, VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, 

FGF2, COL1A1 θαη COL3A1 ζε ηζηνύο ζθαγίηηδαο 

 

Ανπζηά, υπςξ ακαθένεδηε ζηδκ εκυηδηα «Τθζηά-Μέεμδμζ», ζπεδζάζηδηακ γεφβδ 

εηηζκδηχκ, εζδζηχκ βζα ηάεε επζεοιδηή αθθδθμοπία. ηδ ζοκέπεζα, έβζκε αεθηζζημπμίδζδ ηςκ 

ζοκεδηχκ ηδξ PCR βζα ηδκ εκίζποζδ ημο cDNA ηςκ βμκζδίςκ GAPDH, VEGFA, NOS3, EDN1, 

MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 ηαζ COL3A1 απυ ζζημθμβζηά 

δείβιαηα ζθαβίηζδαξ. Καηυπζκ δμηζιήξ ιζαξ ζεζνάξ δζαθμνεηζηχκ εενιμηναζζχκ (56
º
 έςξ 60

º
C) 

ηαζ έκακ ανζειυ εενιζηχκ ηφηθςκ (25, 30, 35 ηαζ 40) βζα ηδκ εκίζποζδ ημο cDNA βζα ηαεέκα εη 

ηςκ παναπάκς βμκζδίςκ, ηαηαθήλαιε ζηζξ ζοκεήηεξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδκ πανάβναθμ 2.10.5. 

 

3.5.2. Έιεγρνο ηεο έθθξαζεο mRNA ηνπ γνληδίνπ GAPDH ζε ηζηνύο ζθαγίηηδαο, κε 

ζπκβαηηθή PCR 

 

Ο έθεβπμξ ηδξ έηθναζδξ ημο βμκζδίμο ακαθμνάξ, GAPDH, βίκεηαζ βζα κα δζενεοκδεεί ακ 

ήηακ επζηοπδιέκεξ (ή υπζ) δ απμιυκςζδ ημο μθζημφ RNA ηαζ δ ζφκεεζδ ημο cDNA ηςκ μιάδςκ 

ηςκ ζζημθμβζηχκ δεζβιάηςκ ζθαβίηζδαξ. Δπίζδξ, απμζημπεί ζημ κα δζαπζζηςεεί εάκ ηα cDNA ηςκ 

μιάδςκ είκαζ ιεηαλφ ημοξ ζοβηνίζζια, βεβμκυξ πμο δζαπζζηχκεηαζ απυ ηδκ ζζμζηάειζζδ ηδξ 

έκηαζδξ ηςκ γςκχκ πμο ακηζζημζπμφκ ζηα πνμσυκηα ηςκ βμκζδίςκ ζηαεενήξ έηθναζδξ. ημ πήια 

3.42 θαίκεηαζ ημ απμηέθεζια ηδξ δθεηηνμθυνδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ PCR ημο ζοβηεηνζιέκμο 

βμκζδίμο, ζηζξ 8 μιάδεξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ ηαζ ζηδ 1 μιάδα ηδξ εηενυπθεονδξ 

ζθαβίηζδαξ. πςξ ακαιεκυηακ, δ έηθναζδ mRNA ημο βμκζδίμο ακαθμνάξ, GAPDH, είκαζ 

ζζμζηαειζζιέκδ. Γζα ηζξ μιάδεξ ηςκ δεζβιάηςκ πμο πανμοζίαζακ ιδ ζζμζηαειζζιέκδ έηθναζδ 

ηςκ βμκζδίςκ ακαθμνάξ, επακαθήθεδηακ δ μιμβεκμπμίδζδ ζζημφ, δ απμιυκςζδ μθζημφ RNA, ηαζ 

δ ζφκεεζδ cDNA ιε ηδκ ακηίδναζδ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ. Ζ ζζμζηαειζζιέκδ έηθναζδ ημο 

βμκζδίμο ακαθμνάξ ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ηςκ δεζβιάηςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ ακάθοζδ 

έηθναζδξ mRNA, ζδιαίκεζ υηζ ζοκέηνεπε θυβμξ απμηθεζζιμφ ζοβηεηνζιέκςκ μιάδςκ 

ζζημθμβζηχκ δεζβιάηςκ ζθαβίηζδαξ απυ ηδκ πεναζηένς ακάθοζδ θυβς ηαηήξ πμζυηδηαξ RNA 

ηαζ/ή cDNA. 
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ρήκα 3.42. Ζθεηηνμθυνδζδ ηςκ πνμσυκηςκ PCR ημο βμκζδίμο ακαθμνάξ GAPDH ζε πήηηςια 

αβανυγδξ. Μ: Πνυηοπα ιεβέεδ DNA (DNA Ladder), 1 – 8: Οιάδεξ ηςκ ζζημθμβζηχκ δεζβιάηςκ 

p2a, p2b, p4c, p4b, p4c, p12a, p12b ηαζ p12c, ηαηά αφλμκηα ανζειυ (μιάδεξ ακαζημιςιέκδξ 

ζθαβίηζδαξ), 9: Οιάδα εθέβπμο (εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα), 10: Ανκδηζηυξ ιάνηοναξ (δείβια 

ζθαβίηζδαξ ζημ μπμίμ δεκ έβζκε ζφκεεζδ μθζημφ RNA ζε cDNA) ηαζ 11: Ανκδηζηυξ ιάνηοναξ 

(RNase/DNase free H2O). 

 

3.5.3. Μειέηε ηεο έθθξαζεο mRNA ηωλ γνληδίωλ VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, 

TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 θαη COL3A1 ζε ηζηνύο ζθαγίηηδαο, κε 

ζπκβαηηθή PCR 

 

Ανπζηά, δ ιεθέηδ ηδξ έηθναζδξ mRNA ηςκ βμκζδίςκ GAPDH, VEGFA, NOS3, EDN1, 

MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 ηαζ COL3A1 ζημοξ ζζημφξ 

ζθαβίηζδαξ έβζκε ιε ζοιααηζηή PCR, λεηζκχκηαξ απμηθεζζηζηά απυ cDNA ιε ζζμζηαειζζιέκδ 

έηθναζδ ηςκ βμκζδίςκ ακαθμνάξ, υπςξ πνμακαθένεδηε. Καηυπζκ δθεηηνμθυνδζδξ ζε πήηηςια 

αβανυγδξ ηςκ πνμσυκηςκ PCR υθςκ ηςκ μιάδςκ ηςκ ζζημθμβζηχκ δεζβιάηςκ πμο είπακ 

ζοβηεκηνςεεί, παναηδνήεδηακ αλζμζδιείςηεξ δζαθμνέξ ζηδκ έκηαζδ ηδξ ακαιεκυιεκδξ βζα ηάεε 

βμκίδζμ γχκδξ, ηυζμ ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ηςκ ζζηχκ ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ υζμ ηαζ φζηενα 

απυ ζφβηνζζδ αοηχκ ιε ηδκ μιάδα ηςκ εηενυπθεονςκ ζζηχκ ζθαβίηζδαξ. ημ πήια 3.43 θαίκεηαζ 

ημ απμηέθεζια ηδξ δθεηηνμθυνδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ PCR ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ δχδεηα βμκζδίςκ-

ζηυπςκ ηαζ ημο βμκζδίμο ακαθμνάξ ζε ιία ακηζπνμζςπεοηζηή μιάδα ζζημθμβζηχκ δεζβιάηςκ 

ζθαβίηζδαξ GAPDH. 

Έηζζ, θυβς ηςκ ζδιακηζηχκ δζαθμνχκ πμο παναηδνήεδηακ ζηδκ έκηαζδ ηςκ 

ακαιεκυιεκςκ γςκχκ βζα ηα βμκίδζα VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, 

ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 ηαζ COL3A1 ζημ ζφκμθμ ηςκ μιάδςκ ηςκ ζζημθμβζηχκ 

δεζβιάηςκ ζθαβίηζδαξ πμο είπακ ζοθθεπεεί, ηνίεδηε ζηυπζιμξ μ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ 

επζπέδςκ mRNA ηςκ 12 αοηχκ βμκζδίςκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, ακαπηφπεδηε ιεεμδμθμβία 
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πμζμηζηήξ PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ηαζ εθανιυζηδηε ζε υθεξ ηζξ μιάδεξ ηςκ ζζημθμβζηχκ 

δεζβιάηςκ ζθαβίηζδαξ πμο είπακ ζοθθεπεεί, υπςξ πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά ζηδ ζοκέπεζα. 

 

 

ρήκα 3.43. Έθεβπμξ έηθναζδξ ηςκ βμκζδίςκ VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, 

TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1, COL3A1 ηαζ GAPDH ζε (Α) Θεηζηυ ιάνηονα (ζζηυξ 

ζπθήκα), (Β) Ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα ηαζ (Γ) Ανκδηζηυ ιάνηονα (RNase/DNase free H2O). Μ: 

Πνυηοπα ιεβέεδ DNA (DNA Ladder), 1-13: βμκίδζα VEGFA (157 bp), NOS3 (137 bp), EDN1 (75 

bp), MMP2 (281 bp), MMP9 (137 bp), TIMP1 (130 bp), TIMP2 (103 bp), ICAM1 (190 bp), 

VCAM1 (171 bp), FGF2 (114 bp), COL1A1 (160 bp), COL3A1 (149 bp) ηαζ GAPDH (153 bp), 

υπμο ιέζα ζηδκ πανέκεεζδ ακαβνάθεηαζ ημ ιήημξ ημο πνμσυκημξ PCR. 

 

 

 

Α.  

Β.  

Γ.  

bp  
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3.6. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΟΟΣΗΚΖ REAL-TIME PCR ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΔΠΗΠΔΓΧΝ ΔΚΦΡΑΖ mRNA ΣΧΝ ΓΟΝΗΓΗΧΝ VEGFA, 

NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 ΚΑΗ 

COL3A1 

 

Γζα ηδκ αηνζαέζηενδ ακάθοζδ έηθναζδξ ηςκ βμκζδίςκ VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, 

MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 ηαζ COL3A1 ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, ηνίεδηε ζηυπζιμξ μ ζπεηζηυξ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ 

επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ηςκ ηθαζζηχκ ιεηαβνάθςκ ηςκ βμκζδίςκ VEGFA, NOS3, EDN1, 

MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 ηαζ COL3A1 ζε ζπέζδ ιε ηα 

επίπεδα έηθναζδξ ημο βμκζδίμο ακαθμνάξ GAPDH. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ακαπηφπεδηε ηαζ 

εθανιυζηδηε ιεεμδμθμβία πμζμηζηήξ PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, ιε πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ SYBR
®

 

Green. Ανπζηά, ζπεδζάζηδηακ εζδζημί εηηζκδηέξ real-time PCR, πμο ήηακ ίδζμζ ιε αοημφξ ηδξ 

ζοιααηζηήξ PCR, βζα ηδκ εκίζποζδ ηιήιαημξ cDNA ηςκ ηθαζζηχκ ιεηαβνάθςκ ηςκ βμκζδίςκ 

VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 ηαζ 

COL3A1, ηαεχξ ηαζ ημο βμκζδίμο ακαθμνάξ, GAPDH. ηδ ζοκέπεζα, έβζκε αεθηζζημπμίδζδ 

ζοκεδηχκ ηδξ real-time PCR βζα ηδκ εκίζποζδ ηιήιαημξ cDNA ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ βμκζδίςκ. 

 

3.6.1. Βειηηζηνπνίεζε ηωλ ζπλζεθώλ ηωλ ζπλζεθώλ ηεο real-time PCR γηα ηνλ πνζνηηθό 

πξνζδηνξηζκό ηεο έθθξαζεο mRNA ηωλ γνληδίωλ GAPDH, VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, 

MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1, θαη COL3A1  

 

ηα πθαίζζα ακάπηολδξ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ αοηήξ, έβζκε δμηζιή δζάθμνςκ ζοβηεκηνχζεςκ 

υθςκ ηςκ εηηζκδηχκ (62,5, 125 ηαζ 250 nM), πνμηεζιέκμο κα ανεεεί βζα ηάεε γεφβμξ εηηζκδηχκ δ 

ζοβηέκηνςζδ εηείκδ πμο μδδβεί ζηδ ζφκεεζδ ηδξ ιέβζζηδξ δοκαηήξ πμζυηδηαξ ημο επζεοιδημφ 

πνμσυκημξ PCR, πςνίξ ηαοηυπνμκμ ζπδιαηζζιυ δζιενχκ ηςκ εηηζκδηχκ ηαζ/ή άθθςκ ιδ εζδζηχκ 

πνμσυκηςκ (πήιαηα 3.44 έςξ 3.47). Αοηή δ αέθηζζηδ ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ ηάεε εηηζκδηή πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ πμζμηζηή real-time PCR ήηακ 125 nM. Γζα υθα ηα πεζνάιαηα 

αεθηζζημπμίδζδξ ζοκεδηχκ ηδξ qRT-PCR, πνδζζιμπμζήεδηε cDNA απυ ζζηυ ζπθήκα, θυβς 

ορδθήξ έηθναζδξ mRNA ηςκ παναπάκς βμκζδίςκ. Αηυια, ηάεε ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε 

εζξ δζπθμφκ, βζα κα ζοκεηηζιδεεί δ επακαθδρζιυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ. Οζ ζοκεήηεξ ζηζξ 

μπμίεξ ηαηαθήλαιε ιεηά απυ ηα πεζνάιαηα αεθηζζημπμίδζδξ, πενζβνάθμκηαζ ζηδκ πανάβναθμ 

2.11.4. 
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ρήκα 3.44. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ ηαιπφθεξ εκίζποζδξ (ανζζηενά) ηαζ απμδζάηαλδξ (δελζά) 

πμζμηζηήξ PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ (real-time PCR), βζα ημ βμκίδζμ ακαθμνάξ GAPDH ηαζ ηα 

βμκίδζα-ζηυπμζ VEGFA, NOS3 ηαζ EDN1. Γζαηνίκεηαζ ηυζμ δ πμθφ ηαθή εκηυξ ζεζνάξ 

επακαθδρζιυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ (ανζζηενά) υζμ ηαζ δ εζδζηυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ 

ακηίδναζδξ. 

VEGFA 

NOS3 

EDN1 

GAPDH 
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ρήκα 3.45. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ ηαιπφθεξ εκίζποζδξ (ανζζηενά) ηαζ απμδζάηαλδξ (δελζά) 

πμζμηζηήξ PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ (real-time PCR), βζα ηα βμκίδζα MMP2, MMP9, TIMP1 ηαζ 

TIM-2. Γζαηνίκεηαζ ηυζμ δ πμθφ ηαθή εκηυξ ζεζνάξ επακαθδρζιυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

(ανζζηενά) υζμ ηαζ δ εζδζηυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ ακηίδναζδξ.  

MMP9 

MMP2 

TIMP1 

TIMP2 
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ρήκα 3.46. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ ηαιπφθεξ εκίζποζδξ (ανζζηενά) ηαζ απμδζάηαλδξ (δελζά) 

πμζμηζηήξ PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ (real-time PCR), βζα ηα βμκίδζα FGF2, ICAM1,VCAM1 ηαζ 

COL1A1. Γζαηνίκεηαζ ηυζμ δ πμθφ ηαθή εκηυξ ζεζνάξ επακαθδρζιυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

(ανζζηενά) υζμ ηαζ δ εζδζηυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ ακηίδναζδξ. 

ICAM1 

VCAM1 

COL1A1 

FGF2 
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ρήκα 3.47. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ ηαιπφθεξ εκίζποζδξ (ανζζηενά) ηαζ απμδζάηαλδξ (δελζά) 

πμζμηζηήξ PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ (real-time PCR), βζα ηo βμκίδζo COL3A1. Γζαηνίκεηαζ ηυζμ 

δ πμθφ ηαθή εκηυξ ζεζνάξ επακαθδρζιυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ (ανζζηενά) υζμ ηαζ δ εζδζηυηδηα 

ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ ακηίδναζδξ. 

 

3.7. ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΣΟ ΦΛΔΒΗΚΟ 

ΚΔΛΟ ΣΖ ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

Ζ ζκμιοσηή οπενπθαζία ημο έζς πζηχκα είκαζ ιία δζαδζηαζία δ μπμία παναηδνείηαζ ιεηά ηδ 

πεζνμονβζηή ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ απυ εηηεηαιέκμ 

πμθοηεηναθεμνζμαζεοθέκζμ (ePTFE) ηαηά ημ πεζναιαηζηυ πνςηυημθθμ ηδξ πανμφζαξ 

δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ, υπςξ δζενεοκήεδηε δζελμδζηά ηαηά ηδ ιεθέηδ ηςκ ζζημιμνθμιεηνζηχκ 

αθθμζχζεςκ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Καηά ηδκ ζκμιοσηή 

οπενπθαζία ηα VSMCs οθίζηακηαζ ιεηααμθή ημο θαζκυηοπμφ ημοξ. Ο ιέζμξ πζηχκαξ ημο αββείμο 

ελεθίζζεηαζ απυ ιία ηαηάζηαζδ, ζηδκ μπμία δ πθεζμκυηδηα ηςκ VSMCs έπεζ απυθοηα 

δζαθμνμπμζδιέκμ θαζκυηοπμ πςνίξ πμθθαπθαζζαζιυοξ, ζε ιία άθθδ, υπμο δ πθεζμρδθία ηςκ 

VSMCs πάκεζ μνζζιέκμοξ ηοπζημφξ δείηηεξ πμθθαπθαζζαζιμφ, υπςξ δ δεζιίκδ, εκχ άθθμζ 

πανμοζζάγμοκ αολδιέκδ ηάζδ βζα πμθθαπθαζζαζιυ, υπςξ είκαζ δ α-αηηίκδ. Δηηυξ απυ ημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ζημ θθεαζηυ ημίπςια θαιαάκεζ πχνα ηαζ ιεηακάζηεοζδ ηςκ 

ηοηηάνςκ απυ ημκ έλς, ζημ ιέζμ ηαζ ηαηυπζκ ζημκ έζς πζηχκα επάβμκηαξ πεναζηένς ζκμιοσηή 

οπενπθαζία. 

 

 

 

COL3A1 
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3.7.1. Αλνζνïζηνρεκηθή αλίρλεπζε ηεο a-αθηίλεο ηωλ VSMCs (a-SMA) 

 

Μεηά ηδκ πενάηςζδ ηδξ ακμζμσζημπδιζηήξ ιεευδμο βζα ηδκ ακίπκεοζδ ηδξ α-αηηίκδξ ηςκ 

VSMCs (a-SMA) αημθμφεδζε δ ηαηαιέηνδζδ ηςκ ακμζμεεηζηχκ βζα ηδκ a-SMA ηοηηάνςκ ζηζξ 

ζζημθμβζηέξ ημιέξ ηδξ ζθαβίηζδαξ. Πναβιαημπμζήεδηακ ιεηνήζεζξ ζημκ έζς, ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ 

έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ζε 3 ζζημθμβζηέξ ημιέξ ακά δείβια βζα ηάεε ημπμβναθζηή 

πενζμπή (εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς πενζμπή) ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ βζα ηάεε πνμκζηή 

πενζυδμ (2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ) απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Ακαθοηζηά, 

ημ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηςκ ακμζμεεηζηχκ βζα ηδκ a-SMA ηοηηάνςκ δίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 3.10 ηαζ 

ζπδιαηζηά ζηα ζζημβνάιιαηα ηςκ πδιάηςκ 3.48 ηαζ 3.49. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ δεκ οπήνλακ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ηαζ βζα ημ θυβμ 

αοηυ ηα απμηεθέζιαηα μιαδμπμζήεδηακ ςξ μιάδα εθέβπμο. ημ πήια 3.50 παναηίεεκηαζ 

ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ, πναβιαηζηήξ ιεβέεοκζδξ (Υ100), ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ ακαζημιςιέκδξ 

ζθαβίηζδαξ ηαζ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο.  

 

Πίλαθαο 3.10. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ζε a-SMA ηοηηάνςκ (%) ημο έζς, ημο 

ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα ζηδκ εββφξ, ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ), 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ 

ΑΦΔ ζηδκ ακαζημιςιέκδ ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (μιάδα εθέβπμο). 

  Έζω Υηηώλαο Μέζνο Υηηώλαο Έμω Υηηώλαο 

2 Δβδνκάδεο 

Δγγύο   36,5 ± 2,0*,‡,• 14,1 ± 1,9*,•    9,9  ± 2,2*,‡,• 

Κέληξν 29,0 ± 0,8*,‡       15,0 ± 1,3* 18,3 ± 1,4*,‡ 

Άπω 18,2 ± 1,5*,‡ 23,4 ± 2,2*,‡         6,3  ± 1,3* 

4 Δβδνκάδεο 

Δγγύο 40,1 ± 2,3*,•       15,6 ± 1,6*         8,1  ± 0,6* 

Κέληξν       30,5 ± 2,7*       13,8 ± 1,6*        11,5 ± 1,4* 

Άπω       22,4 ± 3,5*       17,2 ± 2,2*        7,5   ± 1,2* 

12 Δβδνκάδεο 

Δγγύο 45,8 ± 0,6*,• 12,9 ± 2,4*,• 11,2 ± 1,9*,• 

Κέληξν       40,0 ± 1,0*       16,5 ± 0,8*        22,3 ± 1,5* 

Άπω       31,9 ± 1,6*       12,4 ± 0,8 *         8,4  ± 0,8* 

Οκάδα ειέγρνπ                0       33,8 ± 2,0 0 

 
Οζ ηζιέξ πμο παναηίεεκηαζ είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ηζιχκ ± ηοπζηυ ζθάθια. * = p<0,05 ςξ πνμξ 

ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (μιάδα εθέβπμο) (student’s test). ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή 

πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία 

(ANOVA). 
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ρήκα 3.48. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ζηδκ α-SMA ηοηηάνςκ ζημκ έζς, ζημ 

ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ηδξ εββφξ, ηδξ ηεκηνζηήξ ηαζ ηδξ άπς πενζμπήξ ηδξ ανηδνζμθθεαζήξ 

επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ (μιάδα εθέβπμο) (Α) 2, (Β) 4 ηαζ (Γ) 12 

εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ. * = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (μιάδα 

εθέβπμο) (student’s test). • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή 

επζημζκςκία (ANOVA). 

 

 

Α. 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Β. 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Γ. 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

*,• 

* 

* 
*,• * 

* 

* 

* 

* 

*,• 

* 

* 

* * 
* 

* * * 

* 

*,• 

*,•  

* 

* 

* 

*,• 
* 

* 



237 

 

 

ρήκα 3.49. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ζηδκ α-SMA ηοηηάνςκ ζημκ έζς, ζημ 

ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ 2, 4 ηαζ 12 

εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (Α) ζηδκ εββφξ πενζμπή, 

(Β) ηεκηνζηά ηαζ (Γ) ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ απυ ηδ 

δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ (ANOVA). 

 

Α. ΕΓΓΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Β. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Γ. ΑΠΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 

‡ 

‡ 

‡ 

 

 

‡ 

‡ 
‡ 
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ρήκα 3.50. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηδξ ακμζμïζημπδιζηήξ ακίπκεοζδξ ηδξ a-SMA 2, 4 ηαζ 

12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (Α) ζηδκ εββφξ, (Β) 

ζηδκ ηεκηνζηή, ηαζ (Γ) ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. Γίκεηαζ ιία ιυκμ ακηζπνμζςπεοηζηή εζηυκα 

βζα ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (Γ) αθμφ δεκ παναηδνήεδηακ ιεηααμθέξ ζηα ηνία ηιήιαηα ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ (μιάδα εθέβπμο) (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ100). 

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Α.  

Β.  

Γ.  

Δ.  
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Δη ηςκ ζοβηνζηζηχκ απμηεθεζιάηςκ δζαπζζηχκεηαζ αολδιέκδ έηθναζδ ηδξ α-SMA ζημκ 

έζς ηαζ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηαζ ζηα 3 ηιήιαηα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

(εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς πενζμπή) ζε ζπέζδ ιε ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα, εκχ ιείςζδ ηδξ 

έηθναζδξ ηδξ a-SMA ζημ ιέζμ πζηχκα. Αηυια, ζηα 3 πνμκζηά ζδιεία (2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ) 

ζδιεζχκεηαζ αφλδζδ ηδξ έηθναζδξ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ζηδκ a-SMA ηοηηάνςκ ζημκ έζς πζηχκα 

ηδξ άπς, ημο ηέκηνμ ηαζ ηέθμξ ηδξ εββφξ πενζμπήξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. ηζξ 2 ηαζ 

ζηζξ 12 εαδμιάδεξ, ζδιεζχεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ηδξ a-SMA ζημκ έλς πζηχκα ζημ ηέκηνμ ημο 

θθεαζημφ ζηέθμοξ έκακηζ ηδξ εββφξ ηαζ ηδξ άπς πενζμπήξ. Πανυθα αοηά, θαιαάκεζ πχνα 

ιεβαθφηενδ ιείςζδ ηδξ έηθναζδξ ηδξ a-SMA ζημ ιέζμ πζηχκα ηδξ εββφξ πενζμπήξ έκακηζ ηδξ 

ηεκηνζηήξ ηαζ ηδξ άπς πενζμπήξ 2 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ επζημζκςκίαξ. 

Αλζμθμβχκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ηαηά ηδ πνμκμθμβζηή ελέθζλδ βζα ηάεε ημπμβναθζηή εέζδ 

παναηδνήεδηε αφλδζδ ηδξ έηθναζδξ ηδξ a-SMA ζημκ έζς ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ζηδκ εββφξ ηαζ 

ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ απυ ηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ. Ακηζεέηςξ, 

ζηδκ άπς πενζμπή ανέεδηε αφλδζδ ιυκμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ηαζ ιείςζδ ζημ ιέζμ απυ ηζξ 2, ζηζξ 

4 ηαζ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ. Αλίγεζ αηυια κα ακαθενεεί δ αββεζμβέκεζδ πμο θαιαάκεζ πχνα ηονίςξ 

ζημκ έλς πζηχκα ημο ηεκηνζημφ ηιήιαημξ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ. οιπεναζιαηζηά, δ αολδιέκδ έηθναζδ ηδξ a-SMA, δ μπμία απμηεθεί δείηηδ 

δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ VSMCs, οπμδδθχκεζ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ ηοηηάνςκ απυ ημκ έλς ζημ ιέζμ 

ηαζ ηαηυπζκ ζημ κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ αθθά ηαζ ημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ημοξ υπζ ιυκμ ζημκ έζς αθθά ηαζ ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα, 

δζαδναιαηίγμκηαξ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. 

 

3.7.2. Αλνζνïζηνρεκηθή αλίρλεπζε ηεο δεζκίλεο ηωλ VSMCs 

 

Ζ ακμζμσζημπδιζηή ιέεμδμξ ιε ηδ αμήεεζα ιμκμηθςκζημφ ακηζζχιαημξ έκακηζ ηδξ δεζιίκδξ 

πνδζζιμπμζήεδηε πνμηεζιέκμο κα ακζπκεοηεί δ εκ θυβς πνςηεΐκδ πμο απμηεθεί υπςξ ηαζ δ a-SMA, 

δείηηδ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ VSMCs. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ πναβιαημπμζήεδηακ ιεηνήζεζξ ζημκ έζς, 

ιέζμ ηαζ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ζε 3 ζζημθμβζηέξ ημιέξ ακά δείβια βζα ηάεε 

ημπμβναθζηή πενζμπή (εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς πενζμπή) ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ 

ζηζξ 3 πνμκζηέξ πενζυδμοξ - 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ. Ακαθοηζηά, ημ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηδξ δεζιίκδξ δίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 3.11 ηαζ 

ζπδιαηζηά ζηα ζζημβνάιιαηα ηςκ πδιάηςκ 3.51 ηαζ 3.52. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ δεκ οπήνλακ 
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ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ηαζ βζα ημ θυβμ 

αοηυ ηα απμηεθέζιαηα μιαδμπμζήεδηακ ςξ μιάδα εθέβπμο. ημ πήια 3.53 παναηίεεκηαζ 

ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ, πναβιαηζηήξ ιεβέεοκζδξ (Υ100), ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ ακαζημιςιέκδξ 

ζθαβίηζδαξ ηαζ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο. 

 

Πίλαθαο 3.11. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηδξ δεζιίκδξ (%) ζημκ έζς, ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς 

πζηχκα ζηδκ εββφξ, ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ), 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (μιάδα εθέβπμο). 

  Έζω Υηηώλαο Μέζνο Υηηώλαο Έμω Υηηώλαο 

2 Δβδνκάδεο 

Δγγύο  26,3 ± 1,8*
,
‡

,•
 31,1 ± 1,2*

,
‡

,•
 1,3 ± 0,2*

,•
 

Κέληξν      5,4   ± 0,7*
,
‡       10,4  ± 0,8*

,
‡          0,9 ± 0,2*  

Άπω      11,9 ± 0,4*
,
‡      36,0 ± 0,8*

,
‡         4,6 ± 1,3* 

4 Δβδνκάδεο 

Δγγύο      19,0 ± 2,2*
,•
      22,1 ± 2,4*

,•
         1,1 ± 0,1* 

Κέληξν       2,8  ± 0,4*       6,0   ± 1,2*          0,7 ± 0,2*  

Άπω       9,2  ± 0,8*      28,2 ± 0,8*         3,1 ± 2,0* 

12 Δβδνκάδεο 

Δγγύο      13,9 ± 1,0*
,•
      17,4 ± 0,5*

,•
         1,5 ± 0,2*

,•
 

Κέληξν       2,7  ± 0,6 *      4,4   ± 1,1 *         1,0 ± 0,1* 

Άπω       8,4  ± 0,6*      22,4 ± 1,8*         3,3 ± 0,5* 

Οκάδα ειέγρνπ               0      39,8 ± 3,5               0 

Οζ ηζιέξ πμο παναηίεεκηαζ είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ηζιχκ ± ηοπζηυ ζθάθια. * = p<0,05 ςξ πνμξ 

ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (μιάδα εθέβπμο) (student’s test). ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή 

πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία 

(ANOVA). 
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ρήκα 3.51. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηδξ δεζιίκδξ ζημκ έζς, ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ηδξ 

εββφξ, ηδξ ηεκηνζηήξ ηαζ ηδξ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ηαζ ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ (Α) 2, (Β) 4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ.  

* = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (Οιάδα εθέβπμο) (student’s test). • = p<0,05 ςξ 

πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

 

Α. 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Β. 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Γ. 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

*,• 

* 

* 

*,• 

* 

* 

* * 

*,• 

* 

* 

*,• 

* 

* 

* * * 

* 

*,• *,•  

* 
* 

* *,• 

* 

* 

* 
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ρήκα 3.52. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηδξ δεζιίκδξ ζημκ έζς, ιέζμ ηαζ έλς πζηχκα ηδξ 

ακαζημιςιέκδξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (Α) ζηδκ εββφξ πενζμπή, (Β) ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ (Γ) ζηδκ 

άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ 

(ANOVA). 

Α. ΕΓΓΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Β. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Γ. ΑΠΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 

‡ 
‡ 

‡ 

 

 

‡ 

‡ 

‡ 
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ρήκα 3.53. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηδξ ακμζμïζημπδιζηήξ ακίπκεοζδξ ηδξ δεζιίκδξ 2, 4 ηαζ 

12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (Α) ζηδκ εββφξ, (Β) 

ζηδκ ηεκηνζηή, ηαζ (Γ) ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. Γίκεηαζ ιία ιυκμ ακηζπνμζςπεοηζηή εζηυκα 

βζα ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (Γ), αθμφ δεκ παναηδνήεδηακ ιεηααμθέξ ζηα ηνία ηιήιαηα ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ (μιάδα εθέβπμο) (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ100). 

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Α.  

Β.  

Γ.  

Δ.  
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Ωξ πνμξ ηδκ μιάδα εθέβπμο, δζαπζζηχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ δεζιίκδξ 

ζημκ έζς ηαζ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, ιείςζδ υιςξ 

ζημ ιέζμ πζηχκα. Μεηαλφ ηςκ μιάδςκ ακά ημπμβναθζηή πενζμπή παναηδνήεδηε ιείςζδ ηδξ 

δεζιίκδξ απυ ηζξ 2 ζηζξ 4 ηαζ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ ζημοξ ηνεζξ πζηχκεξ. ιςξ, ιεηαλφ ηςκ 

ημπμβναθζηχκ πενζμπχκ ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ζδιεζχεδηε ιείςζδ ηδξ δεζιίκδξ απυ ηδκ 

άπς, ζηδκ εββφξ, ηαζ ηαηυπζκ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ ηαζ ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ ημο αββείμο. 

 

3.7.3. Αλνζνïζηνρεκηθή αλίρλεπζε ηνπ δείθηε θπηηαξηθνύ πνιιαπιαζηαζκνύ ki-67 

 

Βάζδ ακμζμσζημπδιζηήξ ιεευδμο βζα ηδκ ακίπκεοζδ ημο δείηηδ ηοηηανζημφ 

πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67 πναβιαημπμζήεδηε δ ηαηαιέηνδζδ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ζημκ ki-67 

ηοηηάνςκ ηαζ οπμθμβίζηδηε μ επί ημζξ εηαηυ δείηηδξ ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ δζαζνχκηαξ 

ημκ ανζειυ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ζημκ ki-67 ηοηηάνςκ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ζοκμθζηχκ ηοηηάνςκ. 

Τπεκεοιίγεηαζ υηζ πναβιαημπμζήεδηακ ιεηνήζεζξ ζημοξ 3 πζηχκεξ ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ζε 3 

ζζημθμβζηέξ ημιέξ ακά δείβια. Σα απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα 3.12 ηαζ ζπδιαηζηά 

ζηα ζζημβνάιιαηα ηςκ πδιάηςκ 3.54 ηαζ 3.55. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ δεκ οπήνλακ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ηαζ βζα αοηυ ηα 

απμηεθέζιαηα μιαδμπμζήεδηακ ςξ μιάδα εθέβπμο. ημ πήια 3.56 παναηίεεκηαζ 

ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ, πναβιαηζηήξ ιεβέεοκζδξ (Υ400), ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ ακαζημιςιέκδξ 

ζθαβίηζδαξ ηαζ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο.  

Ωξ πνμξ ηδκ μιάδα εθέβπμο δζαπζζηχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο δείηηδ 

ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67 ζημκ έζς, ιέζμ ηαζ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Μεηαλφ ηςκ μιάδςκ ακά ημπμβναθζηή πενζμπή παναηδνήεδηε 

απυ 2, ζηζξ 4, ηαζ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο ki-67 ζημκ έζς, ιείςζδ 

ζημκ έλς, εκχ ζημ ιέζμ πζηχκα μ ki-67 πανέιεκε ζηαεενυξ. οβηνίκμκηαξ ηζξ ημπμβναθζηέξ 

πενζμπέξ ηδξ ζθαβίδαξ ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ηςκ 

ακμζεεηζηχκ ζημ ki-67 ηοηηάνςκ ζημκ έζς, ιέζμ ηαζ έλς πζηχκα ημο ηέκηνμο ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ 2 πενζμπέξ, εββφξ ηαζ άπς, ηαζ ζηα ηνία πνμκζηά ζδιεία. Αλίγεζ κα 

ακαθενεεί δ απυημιδ αφλδζδ ημο νοειμφ πμθθαπθαζζαζιμφ ζημ ιέζμ πζηχκα ηεκηνζηά ημο 

θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ζηζξ 4 ηαζ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ 

ημο ιμζπεφιαημξ. Οζ πνμακαθενεείζεξ ιεηααμθέξ ημο δείηηδ ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67 

ενιδκεφμοκ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs απυ ημκ έλς πνμξ ημ ιέζμ ηαζ ηαηυπζκ πνμξ ημκ έζς 
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πζηχκα ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ. Καεχξ ηαζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ζημκ ηάεε 

πζηχκα, ιδπακζζιμί πμο ειπθέημκηαζ εκενβά ζηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ 

ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ.  

 

Πίλαθαο 3.12. Σμ % πμζμζηυ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ζημ δείηηδ ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67 

ηοηηάνςκ (%) ζημοξ 3 πζηχκεξ ζηδκ εββφξ, ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ), 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ 

ΑΦΔ ζηδκ ακαζημιςιέκδ ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (μιάδα εθέβπμο). 

  Έζω Υηηώλαο Μέζνο Υηηώλαο Έμω Υηηώλαο 

2 Δβδνκάδεο 

Δγγύο 19,7 ± 1,4*
,
‡

,•
 17,2 ± 1,6*

,•
   31,4 ± 4,0*

,
‡

,•
 

Κέληξν      35,2 ± 4,9*
,
‡         22,7 ± 2,6*         35,0 ± 2,7*

,
‡  

Άπω      16,6 ± 1,4*
,
‡       14,7 ± 1,9*

,
‡        21,2 ± 1,8*

,
‡ 

4 Δβδνκάδεο 

Δγγύο      25,1 ± 1,4*
,•
       16,3 ± 4,4*

,•
        21,7 ± 2,1*

,•
 

Κέληξν      52,0 ± 4,3*        24,6 ± 1,4*         28,4 ± 2,2*  

Άπω      20,4 ± 1,0*       11,2 ± 1,4*        18,5 ± 0,9* 

12 Δβδνκάδεο 

Δγγύο      28,1 ± 0,7*
,•
       13,5 ± 1,3*

,•
        18,4 ± 0,8*

,•
 

Κέληξν      58,6 ± 2,3*       21,1 ± 1,6*         24,2 ± 0,9* 

Άπω      22,2 ± 0,7*       19,9 ± 0,9*        15,6 ± 1,0* 

Οκάδα ειέγρνπ       12,1 ± 1,3        5,3  ± 1,1        14,1 ± 1,8 

 
Οζ ηζιέξ πμο παναηίεεκηαζ είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ηζιχκ ± ηοπζηυ ζθάθια. * = p<0,05 ςξ πνμξ 

ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (μιάδα εθέβπμο) (student’s test). ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή 

πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία 

(ANOVA). 
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ρήκα 3.54. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ημο δείηηδ ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67 ζημκ έζς, 

ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ηδξ εββφξ, ηδξ ηεκηνζηήξ ηαζ ηδξ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ (μιάδα εθέβπμο) (Α) 2, (Β) 4 ηαζ (Γ) 12 

εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ. * = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (μιάδα 

εθέβπμο) (student’s test). • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή 

επζημζκςκία (ANOVA). 

 

 

Α. 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Β. 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Γ. 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

*,• 

* 

* 
*,• 

* 

* 
* 

* 

*,• 

* 

* *,• * 

* 

*,• 

 

* 

* 

* 

*,• 

*,•  

* 

* 
* 

*,• * * 

*,• 
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ρήκα 3.55. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ημο δείηηδ ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67 ζημκ έζς, 

ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ 2, 4 ηαζ 12 

εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (Α) ζηδκ εββφξ πενζμπή, 

(Β) ηεκηνζηά ηαζ (Γ) ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ απυ ηδ 

δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ (ANOVA). 

Α. ΕΓΓΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Β. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Γ. ΑΠΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 

‡ 

‡ 

‡ 

 

 

‡ 

‡ ‡ 
‡ 
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ρήκα 3.56. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηδξ ακμζμïζημπδιζηήξ ακίπκεοζδξ ημο ηοηηανζημφ 

πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (Α) ζηδκ εββφξ, (Β) ηδκ ηεκηνζηή, ηαζ (Γ) ηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. Γίκεηαζ 

ιία ιυκμ ακηζπνμζςπεοηζηή εζηυκα βζα ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (Γ) αθμφ δεκ παναηδνήεδηακ 

ιεηααμθέξ ζηα 3 ηιήιαηα ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ400). 

Β.  

Γ.  

Δ.  

Α.  

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 
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3.8. ΦΛΔΓΜΟΝΧΓΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΣΟ ΦΛΔΒΗΚΟ ΚΔΛΟ ΣΖ 

ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

 

ημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ θαιαάκεζ πχνα θθεβιμκχδδξ 

ακηίδναζδ ιε πανμοζία CD68 ιμνίςκ ζηα ηφηηανα. Πνμηεζιέκμο κα δζδεδεμφκ ζημ αββεζαηυ 

ημίπςια, ηα θθεβιμκχδδ ηφηηανα πνέπεζ κα πνμζημθθδεμφκ ζηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα, 

δζαδζηαζία δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιε ηα ιυνζα πνμζηυθθδζδξ ζε ηφηηανα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε ηα 

ιυνζα ηοηηανζηήξ πνμζηυθθδζδξ ICAM1 ηαζ VCAM1. Αηυια, δ παναβςβή ιμκμλεζδίμο ημο 

αγχημο παίγεζ ααζζηυ νυθμ ζημκ έθεβπμ ημο αββεζαημφ ηυκμο ηαζ ζηδ νφειζζδ ηδξ θθεβιμκχδδξ 

ακηίδναζδξ. H έηθναζδ ηδξ ζοκεεηάζδξ ημο ιμκμλεζδίμο ημο αγχημο πμο ανίζηεηαζ ζημ 

εκδμεήθζμ (NOS3) εθαηηχκεηαζ ζε πενζμπέξ, μζ μπμίεξ εηηίεεκηαζ ζε δζαηαναβιέκδ νμή. 

 

3.8.1. Αλνζνïζηνρεκηθή αλίρλεπζε ηνπ δείθηε καθξνθάγωλ CD68 

 

Μεηά ηδκ πενάηςζδ ηδξ ακμζμσζημπδιζηήξ ιεευδμο βζα ηδκ ακίπκεοζδ ημο δείηηδ 

ιαηνμθάβςκ CD68 αημθμφεδζε δ ηαηαιέηνδζδ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ζημκ CD68 ηοηηάνςκ ηαζ 

οπμθμβίζηδηε ημ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ημο δείηηδ δζαζνχκηαξ ημκ ανζειυ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ζημκ 

CD68 ηοηηάνςκ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ζοκμθζηχκ ηοηηάνςκ. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ πναβιαημπμζήεδηακ 

ιεηνήζεζξ ζημοξ ηνεζξ επζιένμοξ πζηχκεξ ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ζε 3 ζζημθμβζηέξ ημιέξ ακά 

δείβια. Σα απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 3.13 ηαζ ζπδιαηζηά ζηα 

ζζημβνάιιαηα ηςκ πδιάηςκ 3.57 ηαζ 3.58. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ δεκ οπήνλακ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ηαζ βζα αοηυ ηα 

απμηεθέζιαηα μιαδμπμζήεδηακ ςξ μιάδα εθέβπμο. ημ πήια 3.59 παναηίεεκηαζ 

ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ, πναβιαηζηήξ ιεβέεοκζδξ (Υ400), ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ ακαζημιςιέκδξ 

ζθαβίηζδαξ ηαζ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο.  
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Πίλαθαο 3.13. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ζημ δείηηδ ιαηνμθάβςκ CD68 (%) 

ζημοξ ηνεζξ πζηχκεξ ζηδκ εββφξ, ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ), 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (μιάδα εθέβπμο). 

  Έζω Υηηώλαο Μέζνο Υηηώλαο Έμω Υηηώλαο 

2 Δβδνκάδεο 

Δγγύο  44,2 ± 1,6*
,
‡

,•
 10,4 ± 0,7*

,
‡   20,7 ± 1,5*

,
‡

,•
 

Κέληξν      52,5 ± 2,7*         11,4 ± 1,2*
,
‡         29,4 ± 1,3* 

Άπω      34,6 ± 1,5*
,
‡        9,2  ± 1,0*

,
‡        16,2 ± 1,0* 

4 Δβδνκάδεο 

Δγγύο      37,1 ± 0,7*
,•
        5,6  ± 0,3*        16,1 ± 0,7*

,•
 

Κέληξν      43,4 ± 1,2*         7,2  ± 0,6*         22,5 ± 0,7*  

Άπω      26,5 ± 1,3*        5,1  ± 0,5*        13,4 ± 0,7* 

12 Δβδνκάδεο 

Δγγύο      26,7 ± 1,3*
,•
       4,2   ± 1,0*        13,7 ± 1,0*

,•
 

Κέληξν      34,0 ± 1,2*       5,0   ± 0,2*         17,6 ± 1,1* 

Άπω      19,2 ± 1,0*       4,7   ± 1,5*        9,0   ± 1,2* 

Οκάδα ειέγρνπ               0               0        7,4   ± 0,4 

 
Οζ ηζιέξ πμο παναηίεεκηαζ είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ηζιχκ ± ηοπζηυ ζθάθια. * = p<0,05 ςξ πνμξ 

ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (μιάδα εθέβπμο) (student’s test). ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή 

πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία 

(ANOVA). 
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ρήκα 3.57. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ημο δείηηδ ιαηνμθάβςκ CD68 ζημκ έζς, ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ 

έλς πζηχκα ηδξ εββφξ, ηδξ ηεκηνζηήξ ηαζ ηδξ άπς πενζμπήξ ηδξ ανηδνζμθθεαζήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) 

ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ (μιάδα εθέβπμο) (Α) 2, (Β) 4 ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ 

δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ. * = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (μιάδα εθέβπμο) (student’s 

test). • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

 

Α. 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Β. 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Γ. 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

*,• 

* 

* 

* * * 
* 

* 

*,• 
* 

* 

* * * 

*,• 

 

* 

* 

* 

* 

*,•  
* 

* 

* 
*,• 

* * 

*,• 
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ρήκα 3.58. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ημο δείηηδ CD68 ζημκ έζς, ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα 

ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία 

ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (Α) ζηδκ εββφξ πενζμπή, (Β) ηεκηνζηά ηαζ (Γ) ζηδκ άπς 

πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ 

(ANOVA). 

Α. ΕΓΓΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Β. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Γ. ΑΠΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 

‡ 

‡ 

‡ 

 

 

‡ 

‡ 

‡ 
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ρήκα 3.59. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηδξ ακμζμïζημπδιζηήξ ακίπκεοζδξ ημο δείηηδ CD68 ζηζξ 

2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (Α) ζηδκ 

εββφξ, (Β) ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ (Γ) ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. Γίκεηαζ ιία ιυκμ ακηζπνμζςπεοηζηή 

εζηυκα βζα ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (Γ) αθμφ δεκ παναηδνήεδηακ ιεηααμθέξ ζηα 3 ηιήιαηα 

ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ (μιάδα εθέβπμο) (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ400). 

Β.  

Γ.  

Δ.  

Α.  

50μm 

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 
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Ωξ πνμξ ηδκ μιάδα εθέβπμο δζαπζζηχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ημο δείηηδ 

ιαηνμθάβςκ CD68 ζημκ έζς, ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, ιε ζδιακηζηυηενεξ υιςξ ιεηααμθέξ ζημκ έζς ηαζ ζημκ έλς 

πζηχκα. Μεηαλφ ηςκ μιάδςκ ακά ημπμβναθζηή πενζμπή παναηδνήεδηε απυ ηζξ 2, ζηζξ 4, αθθά ηαζ 

ζηζξ 12 εαδμιάδεξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ημο CD68 ηαζ ζημοξ 3 επζιένμοξ πζηχκεξ ζηδκ 

εββφξ πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ, ιυκμ ζημ ιέζμ πζηχκα ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή, εκχ ζηδκ 

άπς πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ μζ δζαθμνέξ εκημπίζηδηακ ζημκ έζς ηαζ ιέζμ πζηχκα ημο 

αββείμο. Αλζμθμβχκηαξ ηα απμηεθέζιαηα βζα ηάεε πνμκζηή πενίμδμ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή έηθναζδ ημο δείηηδ CD68 

απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ ηαζ ηέθμξ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζημκ έζς ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ημο αββείμο, εκχ ζημ ιέζμ πζηχκα 

δε ζδιεζχεδηε ηαιία ιεηααμθή. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ηαηά ιήημξ ημο ιμζπεφιαημξ ήηακ 

εοδζάηνζημξ μ ζπδιαηζζιυξ ιζαξ ζημζαάδαξ ακμζμεεηζηχκ ιαηνμθάβςκ CD68 θυβς πζεακήξ 

εηδήθςζδξ ημπζηήξ αολδιέκδξ θθεβιμκήξ ζηδκ πενζμπή ημο ιμζπεφιαημξ (πήια 3.60). Οζ 

πνμακαθενεείζεξ ιεηααμθέξ ημο δείηηδ ιαηνμθάβςκ CD68 ενιδκεφμοκ ηδκ ειθάκζζδ αολδιέκδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ιαηνμθάβςκ ηονίςξ ηεκηνζηά ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ, ζδζαίηενα δφμ ιήκεξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ επζημζκςκίαξ. 

 

 

ρήκα 3.60. Ο ζπδιαηζζιυξ ηδξ ζημζαάδαξ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ιαηνμθάβςκ CD68 ηαηά ιήημξ 

ημο ιμζπεφιαημξ (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ400). 

 

 

 

50μm 
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3.8.2. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ επηπέδωλ έθθξαζεο mRNA ηνπ γνληδίνπ NOS3  

 

Μεηά ηδκ πενάηςζδ ηδξ απμιυκςζδξ μθζημφ RNA, ηδ ζφκεεζδ cDNA ιε ακηίδναζδ 

ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθάζδξ ηαζ ημο εθέβπμο έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο ηδξ εκδμεδθζαηήξ 

ζοκεεηάζδξ ημο ιμκμλεζδίμο ημο αγχημο NOS3 πναβιαημπμζήεδηε πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ 

επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο ιε real-time PCR. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ ηα δείβιαηα 

ηαηακειήεδηακ ζε 9 παεμθμβζηέξ μιάδεξ ηαζ 1 μιάδα εθέβπμο. Ο δζαπςνζζιυξ 

πναβιαημπμζήεδηε ηαηά ημπμβναθζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ ηαζ αάζεζ ηδξ πνμκμθμβζηήξ ελέθζλδξ ημο πεζναιαηζημφ πνςημηυθθμο απυ ηδ 

δδιζμονβία ηδξ επζημζκςκίαξ. Σα δείβιαηα δζαηνίεδηακ ζηζξ παεμθμβζηέξ μιάδεξ p2a, p2b ηαζ 

p2c, p4a, p4b ηαζ p4c, ηαζ p12a, p12b ηαζ p12c, ηαζ ηέθμξ ζηδκ μιάδα εθέβπμο c (Πίκαηαξ 3.9, 

Πανάβναθμξ 3.4). πμο p2a, p2b, p2c: μιάδα ηδξ εββφξ, ηεκηνζηήξ ηαζ άπς πενζμπήξ ημο 

θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ), ακηίζημζπα, 2 εαδμιάδεξ απυ ηδ 

δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ, p4a, p4b, p4c: μιάδα ηδξ εββφξ, ηεκηνζηήξ ηαζ άπς πενζμπήξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ΑΦΔ, ακηίζημζπα, 4 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ, ηαζ p12a, p12b, p12c: 

μιάδα ηδξ εββφξ, ηδξ ηεκηνζηήξ ηαζ ηδξ άπς πενζμπήξ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ΑΦΔ, 

ακηίζημζπα, 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ.  

πςξ ακαθένεδηε ζηδκ εκυηδηα «Τθζηά-Μέεμδμζ» ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ πανάβναθμ 

2.11.5.2, πναβιαημπμζήεδηε ζπεηζηυξ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ ημο 

βμκζδίμο-ζηυπμο NOS3 ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο 2
-ΓΓC

Σ ή ιεευδμο ζφβηνζζδξ ηςκ CT 

(ΓΓCT). Ζ ηακμκζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο βμκζδίμο-ζηυπμο NOS3 έβζκε ηυζμ ςξ πνμξ 

ημκ εζςηενζηυ ιάνηονα (βμκίδζμ ακαθμνάξ, GAPDH) υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημ ααειμκμιδηή πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε δ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ απμηέθεζε ηδκ 

μιάδα εθέβπμο ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ. Σα απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ ζημκ 

Πίκαηα 3.14 ηαζ ζημ πήια 3.61. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ ηα δείβιαηα ηδξ ηάεε μιάδαξ 

πνμζδζμνίζηδηακ εζξ δζπθμφκ. 

Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο NOS3 

παναηδνήεδηε ιείςζδ ηδξ έηθναζδξ υθςκ ηςκ παεμθμβζηχκ μιάδςκ ηδξ ακαζημιςιέκδξ 

ζθαβίηζδαξ, εηηυξ ηδξ μιάδαξ p2c, έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ. Αηυια, ηαηά ηδκ ημπμβναθζηή 

ιεθέηδ ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο 

NOS3 απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ ηαζ ηαηυπζκ ζημ ηέκηνμ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Σέθμξ, ηαηά ηδ πνμκζηή ελέθζλδ απυ ηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ιεηά ζηζξ 12 
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εαδμιάδεξ ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο.  

 

Πίλαθαο 3.14. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ έηθναζδξ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο NOS3 ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ. 

 
Οκάδα 2 εβδνκάδωλ p2a p2b p2c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 0,92 ± 0,06‡,• 0,76 ± 0,05‡ 2,15 ± 0,12‡ 

Οκάδα 4 εβδνκάδωλ p4a p4b p4c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 0,59 ± 0,07• 0,39 ± 0,08 1,20 ± 0,21 

Οκάδα 12 εβδνκάδωλ p12a p12b p12c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 0,31 ± 0,09• 0,20 ± 0,08 0,81 ± 0,10 

α 
Tοπζηυ ζθάθια (Standard error) 

‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

 

 

ρήκα 3.61. Ζ έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο NOS3 ζηδκ ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ 

ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

‡,• 

 • 

• 

‡ 

‡ 
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3.8.3. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ επηπέδωλ έθθξαζεο mRNA ηνπ γνληδίνπ ICAM1 

 

Σα απμηεθέζιαηα ημο πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο ημο ιεζμηοηηάνζμο ιμνίμο πνμζηυθθδζδξ (ICAM1) πμο παίγεζ εκενβυ νυθμ ζηδ 

θθεβιμκή παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα 3.15 ηαζ ζημ πήια 3.62. Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ 

ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο–ζηυπμο ICAM1, μιμίςξ ιε ημο βμκζδίμο NOS3, δ 

ηακμκζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ έβζκε ςξ πνμξ ημ βμκίδζμ ακαθμνάξ GAPDH ηαζ ςξ πνμξ ημ 

ααειμκμιδηή πμο εεςνήεδηε δ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 

Σέθμξ, μζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ εζξ δζπθμφκ. 

Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο ICAM1 

παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ζε υθα ηζξ παεμθμβζηέξ μιάδεξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ 

έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ. Αηυια, ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ημο θθεαζημφξ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ 

έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο ICAM1 απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ ηαζ ηαηυπζκ ζημ ηέκηνμ ημο 

θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Σέθμξ, ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή ελέθζλδ 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο απυ 

ηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ιεηά ζηζξ 12 εαδμιάδεξ.  

 

Πίλαθαο 3.15. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ έηθναζδξ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο ICAM1 ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ. 

 
Οκάδα 2 εβδνκάδωλ p2a p2b p2c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 2,34 ± 0,62‡,• 6,26 ± 0,82‡ 1,26 ± 0,30‡ 

Οκάδα 4 εβδνκάδωλ p4a p4b p4c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 5,42 ± 0,79• 10,37 ± 0,76 3,59 ± 0,58 

Οκάδα 12 εβδνκάδωλ p12a p12b p12c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 7,94 ± 0,82• 14,45 ± 0,79 6,36 ± 0,39 

α 
Tοπζηυ ζθάθια (Standard error) 

‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 
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ρήκα 3.62. Ζ έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο ICAM1 ζηδκ ακαζημιςιέκδ έκακηζ 

ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ 

ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

3.8.4. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ επηπέδωλ έθθξαζεο mRNA ηνπ γνληδίνπ VCAM1 

 

Σα απμηεθέζιαηα ημο πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο ημο αββεζαημφ ιμνίμο πνμζηυθθδζδξ (VCAM1), πμο ιαγί ιε ημ ιεζμηοηηάνζμ 

ιυνζμπνμζηυθθδζδξ (ICAM1), παίγεζ εκενβυ νυθμ ζηδ θθεβιμκχδδ ακηίδναζδ παναηίεεκηαζ 

ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 3.16 ηαζ ζημ πήια 3.63. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ πναβιαημπμζείηαζ 

ηακμκζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ςξ πνμξ ημ βμκίδζμ ακαθμνάξ GAPDH ηαζ ςξ πνμξ ημ 

ααειμκμιδηή πμο εεςνήεδηε δ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. θεξ 

μζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ εζξ δζπθμφκ. 

Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο VCAM1 

παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ζε υθα ηζξ παεμθμβζηέξ μιάδεξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ 

έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ. Ωξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ημο θθεαζημφξ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ 

έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο VCAM1 απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ ηαζ ηαηυπζκ ζημ ηέκηνμ ημο 

θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Σέθμξ, ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή ελέθζλδ 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο απυ 

ηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ιεηά ζηζξ 12 εαδμιάδεξ. 

‡,• 

• 

• 
‡ 

‡ 
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Πίλαθαο 3.16. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ έηθναζδξ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο VCAM1 ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ. 

 
Οκάδα 2 εβδνκάδωλ p2a p2b p2c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 1,55 ± 0,09‡,• 4,31 ± 0,52‡ 1,30 ± 0,09‡ 

Οκάδα 4 εβδνκάδωλ p4a p4b p4c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 4,99 ± 0,72• 10,22 ± 0,94 3,07 ± 0,35 

Οκάδα 12 εβδνκάδωλ p12a p12b p12c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 6,97 ± 0,64• 13,80 ± 0,66 4,98 ± 0,16 

α 
Tοπζηυ ζθάθια (Standard error) 

‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

 

ρήκα 3.63. Ζ έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο VCAM1 ζηδκ ακαζημιςιέκδ έκακηζ 

ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ 

ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

‡,• 

‡ 

‡ 

• 

• 
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3.9. ΒΛΑΒΖ ΔΝΓΟΘΖΛΗΟΤ ΣΟ ΦΛΔΒΗΚΟ ΚΔΛΟ ΣΖ ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

 

Καηά ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ιε ηδ ζοιιεημπή πμζηίθςκ ιμνίςκ 

επάβεηαζ ηαηαζηνμθή ημο εκδμεδθίμο, ημ μπμίμ απμηεθεί ηδκ πνχηδ βναιιή άιοκαξ ζε 

μπμζαδήπμηε αββεζαηή δζαηαναπή. διακηζηυξ είκαζ μ νυθμξ ηςκ ιμνίςκ πνμζηυθθδζδξ ICAM1 

ηαζ VCAM1 ζηδκ ηαηαζηνμθή ημο εκδμεδθίμο (αθέπε παναβνάθμοξ 3.8.1. ηαζ 3.8.2.) ηα μπμία 

ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ιε ηδκ πνμζηυθθδζδ ηςκ 

θεοημηοηηάνςκ ζηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα. Έκαξ αηυια πανάβμκηαξ μ μπμίμξ ζοιιεηέπεζ εκενβά 

ζηδκ ηαηαζηνμθή ημο εκδμεδθίμο είκαζ μ πανάβμκηαξ von Willebrand (vWF), πμο ζοκηίεεηαζ ηαζ 

απμεδηεφεηαζ ζηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα ηαζ υηακ απεθεοεενχκεηαζ δζεβείνεζ ηδ ζοζζχνεοζδ ηαζ 

πνμζηυθθδζδ ζημ εκδμεήθζμ ηςκ αζιμπεηαθίςκ. Καεμνζζηζηυ, αηυια, νυθμ ζηδκ ηαηαζηνμθή ημο 

εκδμεδθίμο ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ζηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ παίγεζ δ 

εκδμεδθίκδ 1 (ΔDN1) πμο εηηνίκεηαζ απυ ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα, ηα VSMCs, ηα 

θεοημηφηηανα, ηαζ ηα ιαηνμθάβα [277] ηαζ δνα ζημκ ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ. Σέθμξ 

ζδιακηζηή είκαζ ηαζ δ απεθεοεένςζδ ημο αολδηζημφ πανάβμκηα A ημο αββεζαημφ εκδμεδθίμο 

(VEGFA) ηαζ ημο ζκμαθαζηζημφ αολδηζημφ πανάβμκηα 2 (FGF2) ηαηά ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ.  

 

3.9.1. Αλνζνïζηνρεκηθή αλίρλεπζε ηνπ vWF 

 

Με ηδ αμήεεζα ηδξ ακμζμσζημπδιζηήξ ιεευδμο βζα ηδκ ακίπκεοζδ ημο vWF ηςκ 

εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ιεθεηήεδηακ υθεξ μζ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ηςκ δεζβιάηςκ ηδξ 

ακαζημιςιέκδξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. Καηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

παναηδνήεδηακ εκδμεδθζαηά ηφηηανα ακμζμεεηζηά ζημκ vWF ζημκ έζς ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ηςκ 

παεμθμβζηχκ δεζβιάηςκ, ηα μπμία είκαζ εκδεζηηζηά ηδξ κεμαββείςζδξ ζημοξ πζηχκεξ αοημφξ ηαζ 

ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ζηα ιζηνμαββεία. Ωξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή 

εέζδ παναηδνήεδηε αφλδζδ ηδξ ακμζμεεηζηυηδηαξ ζημκ vWF απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ ηαζ 

ηαηυπζκ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ αηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ.  

 



261 

 

     

    

    

     

ρήκα 3.64. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηδξ ακμζμïζημπδιζηήξ ακίπκεοζδξ ημο vWF ζηζξ 2, 4 ηαζ 

12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (Α) ζηδκ εββφξ, (Β) 

ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ (Γ) ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. Γίκεηαζ ιία ιυκμ ακηζπνμζςπεοηζηή εζηυκα 

βζα ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (Γ) αθμφ δεκ παναηδνήεδηακ ιεηααμθέξ ζηα ηνία ηιήιαηα ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ (μιάδα εθέβπμο) (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ100). 

Β.  

Γ.  

Δ.  

Α.  

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 
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Δκημφημζξ, ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή ελέθζλδ ζδιεζχεδηε αφλδζδ ηδξ έηθναζδξ ημο vWF απυ 

ηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηζξ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ζδιεζχεδηε έηθναζδ ημο 

vWF ιυκμ ζημ εκδμεήθζμ ημο αββείμο. ημ πήια 3.64 παναηίεεκηαζ ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ, 

πναβιαηζηήξ ιεβέεοκζδξ (Υ100), ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ 

ζθαβίηζδαξ (μιάδα εθέβπμο). 

 

3.9.2. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ επηπέδωλ έθθξαζεο mRNA ηνπ γνληδίνπ EDN1 

 

Σα απμηεθέζιαηα ημο πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο ηδξ εκδμεδθίκδξ 1 (EDN1) πμο παίγεζ εκενβυ νυθμ ζηδκ ηαηαζηνμθή ημο εκδμεδθίμο 

παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα 3.17 ηαζ ζημ πήια 3.65. Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ 

επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο–ζηυπμο EDN1 έβζκε δ ηακμκζημπμίδζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ έβζκε ςξ πνμξ ημ βμκίδζμ ακαθμνάξ GAPDH ηαζ ςξ πνμξ ημ ααειμκμιδηή πμο 

εεςνήεδηε δ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (αθέπε πανάβναθμ 

3.8.2.). Τπεκεοιίγεηαζ υηζ μζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ εζξ δζπθμφκ. 

Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο EDN1 

παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ζε υθα ηζξ παεμθμβζηέξ μιάδεξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. Αηυια, ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ημο θθεαζημφξ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ 

έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο EDN1 απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ ηαζ ηαηυπζκ ζηδκ ηεκηνζηή 

πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Σέθμξ, ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή 

ελέθζλδ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο απυ ηζξ 2, ζηζξ 4  ηαζ ιεηά ζηζξ 12 εαδμιάδεξ. Δπμιέκςξ, ζδιεζχκεηαζ αολδιέκδ έηηνζζδ  

ηδξ EDN1 απυ ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ άθθεξ δφμ ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ηδξ επζημζκςκίαξ, 

αολακμιέκμο ημο πνυκμο, υπμο ζε αοηή ηδκ πενζμπή θαιαάκεζ πχνα δ ιέβζζηδ ακάπηολδ ηδξ  

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ.  
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Πίλαθαο 3.17. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ έηθναζδξ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο EDN1 ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ. 

 
Οκάδα 2 εβδνκάδωλ p2a p2b p2c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 3,97 ± 0,46‡,• 5,96 ± 0,55‡ 1,87 ± 0,17‡ 

Οκάδα 4 εβδνκάδωλ p4a p4b p4c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 3,43 ± 0,73• 6,37 ± 0,55 3,72 ± 0,12 

Οκάδα 12 εβδνκάδωλ p12a p12b p12c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 7,67 ± 0,50• 9,52 ± 0,60 6,22 ± 0,50 

α 
Tοπζηυ ζθάθια (Standard error) 

‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

 

ρήκα 3.60. Ζ έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο EDN1 ζηδκ ακαζημιςιέκδ έκακηζ 

ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ 

ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

 

‡,• • 

• 

‡ 

‡ 
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3.9.3. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ επηπέδωλ έθθξαζεο mRNA ηνπ γνληδίνπ VEGFA 

 

Σα απμηεθέζιαηα ημο πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο ημο αολδηζημφ πανάβμκηα ημο αββεζαημφ εκδμεδθίμο (VEGFA) παναηίεεκηαζ ζημκ 

Πίκαηα 3.18 ηαζ ζημ πήια 3.66. Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ 

mRNA ημο βμκζδίμο–ζηυπμο VEGFA έγινε δ ηακμκζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ έβζκε ςξ πνμξ 

ημ βμκίδζμ ακαθμνάξ GAPDH ηαζ ςξ πνμξ ημ ααειμκμιδηή πμο εεςνήεδηε δ εηενυπθεονδ 

ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (αθέπε πανάβναθμ 3.8.2). θεξ μζ ιεηνήζεζξ 

πναβιαημπμζήεδηακ εζξ δζπθμφκ. 

Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο VEGFA 

παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ζε υθα ηζξ παεμθμβζηέξ μιάδεξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. Αηυια, ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ημο θθεαζημφξ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ 

έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο VEGFA απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ ηαζ ηαηυπζκ ζηδκ ηεκηνζηή 

πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Σέθμξ, ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή 

ελέθζλδ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο απυ ηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ιεηά ζηζξ 12 εαδμιάδεξ. 

 

Πίλαθαο 3.18. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ έηθναζδξ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο VEGFA ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ. 

 
Οκάδα 2 εβδνκάδωλ p2a p2b p2c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 22,56 ± 2,29‡,• 532,31 ± 3,94‡ 9,12 ± 1,65‡ 

Οκάδα 4 εβδνκάδωλ p4a p4b p4c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 26,99 ± 1,55• 50,63 ± 2,45 18,50 ± 2,32 

Οκάδα 12 εβδνκάδωλ p12a p12b p12c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 31,82 ± 0,30• 57,37 ± 0,61 26,17 ± 1,01 

α 
Tοπζηυ ζθάθια (Standard error) 

‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 
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ρήκα 3.66. Ζ έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο VEGFA ζηδκ ακαζημιςιέκδ έκακηζ 

ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ 

ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

 

3.9.4. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ επηπέδωλ έθθξαζεο mRNA ηνπ γνληδίνπ FGF2 

 

Σα απμηεθέζιαηα ημο πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο ημο ζκμαθαζηζημφ αολδηζημφ πανάβμκηα 2 (FGF2) παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 

3.19 ηαζ ζημ πήια 3.67. Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο–ζηυπμο FGF2 έγινε δ ηακμκζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ έβζκε ςξ πνμξ ημ βμκίδζμ 

ακαθμνάξ GAPDH ηαζ ςξ πνμξ ημ ααειμκμιδηή πμο εεςνήεδηε δ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (αθέπε πανάβναθμ 3.8.2.). Τπεκεοιίγεηαζ υηζ μζ ιεηνήζεζξ 

πναβιαημπμζήεδηακ εζξ δζπθμφκ. 

Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο FGF2 

παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ζε υθεξ ηζξ παεμθμβζηέξ μιάδεξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. Αηυια, ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ημο θθεαζημφξ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ 

έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο FGF2 απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ ηαζ ηαηυπζκ ζηδκ ηεκηνζηή 

πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζηζξ 2 ηαζ ζηζξ 4 εαδμιάδεξ 

απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, εκχ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ δε ζδιεζχεδηε 

‡,• • 
• 

‡ 

‡ 
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ηαιία ιεηααμθή. Σέθμξ, ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή ελέθζλδ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο απυ ηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ιεηά ζηζξ 12 εαδμιάδεξ 

ηαζ ζηζξ ηνεζξ ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ.  

 

Πίλαθαο 3.19. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ έηθναζδξ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο FGF2 ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ. 

 
Οκάδα 2 εβδνκάδωλ p2a p2b p2c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
    2,42 ± 0,76‡,•   4,82 ± 0,88‡ 1,71 ± 0,27‡ 

Οκάδα 4 εβδνκάδωλ p4a p4b p4c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 13,43 ± 1,05• 22,10 ± 2,49 7,69 ± 0,51 

Οκάδα 12 εβδνκάδωλ p12a p12b p12c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
     2,02 ± 0,87 3,45 ± 0,57 1,84 ± 0,71 

α 
Tοπζηυ ζθάθια (Standard error) 

‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

ρήκα 3.67. Ζ έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο FGF2 ζηδκ ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ 

ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

‡,• 

• 

‡ 

‡ 
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3.10. ΑΝΑΓΟΜΖΖ ΣΖ ΔΞΧΚΤΣΣΑΡΗΑ ΘΔΜΔΛΗΑ ΟΤΗΑ ΣΟ ΦΛΔΒΗΚΟ 

ΚΔΛΟ ΣΖ ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

 

H ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία δεκ απμηεθεί έκα απθυ οπμζηδνζηηζηυ ζφζηδια ιεηαλφ ηςκ 

ιμνίςκ ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ ηςκ αββείςκ, αθθά ιία δοκαιζηή ιμκάδα, δ μπμία ζοιιεηέπεζ 

εκενβά ζε πθδεχνα επζθεβιέκςκ δζενβαζζχκ ςξ οπυζηνςια ηςκ ιμνίςκ πνμζηυθθδζδξ, ςξ 

απμεήηδ ηοηηανμηζκχκ ηαζ αολδηζηχκ παναβυκηςκ, απμηεθεί πφθδ εζζυδμο ηςκ θζπμπνςηεσκχκ 

ηαζ ηέθμξ ζοιιεηέπεζ ζηδ ιδπακζηή απάκηδζδ ηςκ ζζηχκ ζε ενεείζιαηα υπςξ δ αββεζαηή 

ακαηαηαζηεοή, δ θθεβιμκή, δ επμφθςζδ ηναοιάηςκ ηαζ δ αββεζμβέκεζδ. Ζ απμδυιδζδ ηςκ 

πνςηεσκχκ, ηαζ ηαη’ επέηηαζδ δ ακαηαηαζηεοή ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ, επζηοβπάκεηαζ 

ιε ηδ δνάζδ ηονίςξ ηςκ MMPs, εκδμπεπηζδάζεξ πμο έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα απμδμιμφκ 

πνςηεΐκεξ ηαζ πνςηεμβθοηάκεξ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ χζηε κα δζαηδνήζμοκ ηδκ 

μιμζυζηαζδ ημο ζζημφ. Απυ ηα 26 ιέθδ ηςκ MMPs ζηδκ πανμφζα δζδαηημνζηή δζαηνζαή 

ιεθεηήεδηακ δφμ ιέθδ, μζ MMP2 ηαζ MMP9 δζυηζ απμηεθμφκ ηζξ ηφνζεξ ιεηαθθμπνςηεάζεξ πμο 

επάβμοκ ηδκ απμδυιδζδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηζξ δμιζηέξ 

πνςηεΐκεξ ημ ημθθαβυκμ, ηδκ εθαζηίκδ, ηδ θαιζκίκδ, ηδκ ζκμκεηηίκδ ηαζ ηδ ηεκαζηίκδ ημο 

αββεζαημφ ημζπχιαημξ. Δπζπνμζεέηςξ, ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδ ιεηακάζηεοζδ ηαζ ημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ εδκμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ηαζ ηςκ VSCMs, ζημ ζπδιαηζζιυ ημο 

κεμζοκηζεέιεκμο έζς πζηχκα ηαζ ηεθζηά ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ ζηδ ζηέκςζδ ημο ιμζπεφιαημξ ePTFE. 

διακηζηή, υιςξ, είκαζ ηαζ δ πανμοζία ηςκ εκδμβεκχκ ζζηζηχκ ακαζηoθέςκ ηςκ 

ιεηαθθμπνςηεαζχκ (TIMPs), μζ μπμίμζ πανέπμοκ έκακ ιδπακζζιυ ζζμννμπίαξ πνμξ απμθοβή 

οπεναμθζηήξ απμδυιδζδξ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ. Ζ έθθεζρδ ζζμννμπίαξ ιεηαλφ ηςκ 

MMPs ηαζ ηςκ θοζζηχκ ημοξ ακαζημθέςκ TIMPs μδδβεί ζε αολδιέκδ εκενβμπμίδζδ ηςκ MMPs 

ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ πνυηθδζδ παεμθμβζηχκ αθθαβχκ ζηδ δμιή ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ.  

 

3.10.1. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ επηπέδωλ έθθξαζεο mRNA ηνπ γνληδίνπ MMP2 

 

Σα απμηεθέζιαηα ημο πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο ηδξ ιεηαθθμπνςηεάζδξ MMP2 παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 3.21 ηαζ ζημ πήια 

3.68. Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο–ζηυπμο 

MMP2 έβζκε δ ηακμκζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ έβζκε ςξ πνμξ ημ βμκίδζμ ακαθμνάξ GAPDH 

ηαζ ςξ πνμξ ημ ααειμκμιδηή πμο εεςνήεδηε δ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 
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επζημζκςκίαξ (αθέπε πανάβναθμ 3.8.2.). Τπεκεοιίγεηαζ υηζ μζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ εζξ 

δζπθμφκ. 

Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο MMP2 

παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ζε υθεξ ηζξ παεμθμβζηέξ μιάδεξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. Αηυια, ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ημο θθεαζημφξ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ 

έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο MMP2 απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ ηαζ ηαηυπζκ ζηδκ ηεκηνζηή 

πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ζηζξ 12 

εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Σέθμξ, ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή 

ελέθζλδ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο απυ ηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ιεηά ζηζξ 12 εαδμιάδεξ ηαζ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο 

θθεαζημφ ημζπχιαημξ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί δ απυημιδ αφλδζδ ηδξ έηθναζδξ ημο MMP2 απυ ηζξ 2 

ζηζξ 12 εαδμιάδεξ. 

 

Πίλαθαο 3.21. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ έηθναζδξ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο MMP2 ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ. 

 
Οκάδα 2 εβδνκάδωλ p2a p2b p2c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
    3,91 ± 0,34‡,•   5,98 ± 0,70‡ 1,94 ± 0,12‡ 

Οκάδα 4 εβδνκάδωλ p4a p4b p4c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 39,14 ± 2,02• 69,16 ± 2,03 1,57 ± 0,11 

Οκάδα 12 εβδνκάδωλ p12a p12b p12c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
     58,84 ± 6,50• 86,24 ± 11,44 26,42 ± 1,57 

α 
Tοπζηυ ζθάθια (Standard error) 

‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή  επζημζκςκία (ANOVA). 
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ρήκα 3.68. Ζ έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο MMP2 ζηδκ ακαζημιςιέκδ έκακηζ 

ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ 

ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

3.10.2. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ επηπέδωλ έθθξαζεο mRNA ηνπ γνληδίνπ MMP9 

 

Σα απμηεθέζιαηα ημο πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο ηδξ ιεηαθθμπνςηεάζδξ MMP9 παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 3.21 ηαζ ζημ πήια 

3.69. Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο–ζηυπμο 

MMP9 έβζκε δ ηακμκζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ έβζκε ςξ πνμξ ημ βμκίδζμ ακαθμνάξ GAPDH 

ηαζ ςξ πνμξ ημ ααειμκμιδηή πμο εεςνήεδηε δ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ (αθέπε πανάβναθμ 3.8.2.). Τπεκεοιίγεηαζ υηζ μζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ εζξ 

δζπθμφκ. 

Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο MMP9 

παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ζε υθεξ ηζξ παεμθμβζηέξ μιάδεξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. Αηυια, ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ημο θθεαζημφξ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ 

έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο MMP9 απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ ηαζ ηαηυπζκ ζηδκ ηεκηνζηή 

πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ζηζξ 12 

εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Σέθμξ, ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή 

‡,• 

• 

‡ 

‡ 

 

 • 
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ελέθζλδ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο απυ ηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ιεηά ζηζξ 12 εαδμιάδεξ ηαζ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο 

θθεαζημφ ημζπχιαημξ. 

 

Πίλαθαο 3.21. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ έηθναζδξ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο MMP9 ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ. 

 
Οκάδα 2 εβδνκάδωλ p2a p2b p2c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
    1,26 ± 0,20‡,•   2,38 ± 0,30‡ 1,0 ± 0,14‡ 

Οκάδα 4 εβδνκάδωλ p4a p4b p4c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 2,16 ± 0,30• 3,00 ± 0,10 1,57 ± 0,11 

Οκάδα 12 εβδνκάδωλ p12a p12b p12c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
     3,24 ± 0,27• 4,90 ± 0,28 1,90 ± 0,12 

α 
Tοπζηυ ζθάθια (Standard error) 

‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

 

ρήκα 3.69. Ζ έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο MMP9 ζηδκ ακαζημιςιέκδ έκακηζ 

ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ 

ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

‡,• 

• 
‡ 

‡ 

 

 
• 
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3.10.3. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ επηπέδωλ έθθξαζεο mRNA ηνπ γνληδίνπ TIMP1 

 

Σα απμηεθέζιαηα ημο πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο ημο θοζζημφ ακαζημθέα TIMP1 παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 3.22 ηαζ ζημ 

πήια 3.70. Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο–

ζηυπμο TIMP1 έγινε δ ηακμκζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ έβζκε ςξ πνμξ ημ βμκίδζμ ακαθμνάξ 

GAPDH ηαζ ςξ πνμξ ημ ααειμκμιδηή πμο εεςνήεδηε δ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (αθέπε πανάβναθμ 3.8.2.). Τπεκεοιίγεηαζ υηζ μζ ιεηνήζεζξ 

πναβιαημπμζήεδηακ εζξ δζπθμφκ. 

Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο TIMP1 

παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ζε υθεξ ηζξ παεμθμβζηέξ μιάδεξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. Αηυια, ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ημο θθεαζημφξ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ 

έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο TIMP1 ηεκηνζηά ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ έκακηζ ηδξ εββφξ ηαζ άπς πενζμπήξ ζηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ 

δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Σέθμξ, ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή ελέθζλδ παναηδνήεδηε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο απυ ηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ 

ιεηά ζηζξ 12 εαδμιάδεξ ιυκμ ζηδκ άπς ηαζ ζηδκ εββφξ πενζμπή ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, εκχ δε ζδιεζχεδηε ηαιία ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιεηααμθή 

ηεκηνζηά ηδξ επζημζκςκίαξ.  

 

Πίλαθαο 3.22. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ έηθναζδξ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο TIMP1 ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ. 

 
Οκάδα 2 εβδνκάδωλ p2a p2b p2c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
    8,17 ± 0,06•,‡   4,80 ± 0,82 10,59 ± 1,33‡ 

Οκάδα 4 εβδνκάδωλ p4a p4b p4c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
    5,39 ± 0,48• 3,23 ± 0,56 6,05 ± 0,12 

Οκάδα 12 εβδνκάδωλ p12a p12b p12c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
      3,77 ± 0,22• 1,67 ± 0,65 3,99 ± 0,27 

α 
Tοπζηυ ζθάθια (Standard error) 

‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 
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ρήκα 3.70. Ζ έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο TIMP1 ζηδκ ακαζημιςιέκδ έκακηζ 

ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ 

ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

3.10.4. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ επηπέδωλ έθθξαζεο mRNA ηνπ γνληδίνπ TIMP2 

 

Σα απμηεθέζιαηα ημο πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο ημο θοζζημφ ακαζημθέα TIMP2 παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 3.23 ηαζ ζημ 

πήια 3.71. Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο–

ζηυπμο TIMP2 έγινε δ ηακμκζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ςξ πνμξ ημ βμκίδζμ ακαθμνάξ 

GAPDH ηαζ ςξ πνμξ ημ ααειμκμιδηή πμο εεςνήεδηε δ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (αθέπε πανάβναθμ 3.8.2.). Τπεκεοιίγεηαζ υηζ μζ ιεηνήζεζξ 

πναβιαημπμζήεδηακ εζξ δζπθμφκ. 

Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο TIMP2 

παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ζε υθεξ ηζξ παεμθμβζηέξ μιάδεξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. Αηυια, ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ημο θθεαζημφξ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ 

έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο TIMP2 απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ ηαζ ηαηυπζκ ζηδκ ηεκηνζηή 

πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ιυκμ 2 εαδμιάδεξ απυ ηδ 

• 

• ‡ 

‡ 

 

 

• 
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δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Σέθμξ, ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή ελέθζλδ παναηδνήεδηε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο απυ ηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ 

ιεηά ζηζξ 12 εαδμιάδεξ ιυκμ ηαζ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ.  

 

Πίλαθαο 3.23. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ έηθναζδξ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο TIMP2 ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζηζξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ. 

 
Οκάδα 2 εβδνκάδωλ p2a p2b p2c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
   9,46 ± 1,24 ‡   5,69 ± 0,70‡ 11,08 ± 1,83‡ 

Οκάδα 4 εβδνκάδωλ p4a p4b p4c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
  3,59 ± 0,40•  3,37 ± 0,77 6,59 ± 0,65 

Οκάδα 12 εβδνκάδωλ p12a p12b p12c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
      2,14 ± 0,33 1,41 ± 0,34 3,96 ± 0,75 

α 
Tοπζηυ ζθάθια (Standard error) 

‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

ρήκα 3.71. Ζ έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο TIMP2 ζηδκ ακαζημιςιέκδ έκακηζ 

ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ 

ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

• 

‡ 

‡ 

 

 

‡ 
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3.10.5. Αλνζνïζηνρεκηθή αλίρλεπζε ηεο δνκηθήο πξωηεΐλεο ηεο εμωθπηηάξηαο ζεκέιηαο 

νπζίαο ιακηλίλε 

 

Μεηά ηδκ πενάηςζδ ηδξ ακμζμσζημπδιζηήξ ιεευδμο βζα ηδκ ακίπκεοζδ ηδξ δμιζηήξ 

πνςηεΐκδξ θαιζκίκδ αημθμφεδζε δ ηαηαιέηνδζδ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ζηδ θαιζκίκδ ηοηηάνςκ ηαζ μ 

οπμθμβζζιυξ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ πναβιαημπμζήεδηακ ιεηνήζεζξ 

ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ζε 3 ζζημθμβζηέξ ημιέξ ακά δείβια. Σα 

απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα 3.24 ηαζ ζπδιαηζηά ζηα ζζημβνάιιαηα ηςκ πδιάηςκ 

3.72 ηαζ 3.73. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ δεκ οπήνλακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ 

ηιδιάηςκ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ηαζ βζα αοηυ ηα απμηεθέζιαηα μιαδμπμζήεδηακ ςξ μιάδα 

εθέβπμο. ημ πήια 3.74 παναηίεεκηαζ ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ, πναβιαηζηήξ ιεβέεοκζδξ 

(Υ400), ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ ηαζ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο.  

 

Πίλαθαο 3.24. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ζηδ θαιζκίκδ ηοηηάνςκ (%) ζημοξ 3 

πζηχκεξ ζηδκ εββφξ, ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ), 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (μιάδα εθέβπμο). 

  Έζω Υηηώλαο Μέζνο Υηηώλαο Έμω Υηηώλαο 

2 Δβδνκάδεο 

Δγγύο     29,9 ± 1,0*
,•,

‡       11,1 ± 2,6* 17,1 ± 0,9*
,•
 

Κέληξν        24,3 ± 2,5*
,
‡        16,6 ± 1,2*         21,2 ± 2,2* 

Άπω        41,5 ± 1,3*
,
‡       12,6 ± 2,1*

,
‡        13,9 ± 0,5*

,
‡ 

4 Δβδνκάδεο 

Δγγύο        27,5 ± 1,3*
,•
       16,3 ± 4,4*

,•
        19,4 ± 1,9*

,•
 

Κέληξν        22,5 ± 1,3*        25,9 ± 1,2*         17,6 ± 0,5*  

Άπω        39,8 ± 1,6*       11,8 ± 1,2*        17,6 ± 0,5* 

12 Δβδνκάδεο 

Δγγύο        23,3 ± 2,5*
,•
       13,0 ± 1,7*        23,6 ± 1,9*

,•
 

Κέληξν        11,9 ± 1,1*       18,8 ± 3,9*         29,1 ± 2,3* 

Άπω        32,8 ± 2,8*       15,8 ± 2,0*        20,7 ± 2,1* 

Οκάδα ειέγρνπ         8,5   ± 1,1 0        12,0 ± 1,3 

 
Οζ ηζιέξ πμο παναηίεεκηαζ είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ηζιχκ ± ηοπζηυ ζθάθια. * = p<0,05 ςξ πνμξ 

ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (μιάδα εθέβπμο) (student’s test). ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή 

πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία 

(ANOVA). 
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ρήκα 3.72. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηδξ θαιζκίκδξ ζημκ έζς, ιέζμ ηαζ έλς πζηχκα ηδξ εββφξ, 

ηεκηνζηήξ ηαζ άπς πενζμπήξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ 

ζθαβίηζδαξ (μιάδα εθέβπμο) ζε (Α) 2, (Β) 4, ηαζ (Γ) 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ. 

* = p<0,05 ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (μιάδα εθέβπμο) (student’s test). • = p<0,05 ςξ 

πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ΑΦΔ (ANOVA). 

 

 

Α. 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Β. 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

Γ. 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

*,• 

* 

* 

* 
* 

* * 

* 

*,• 

* 

* 

*,• 

* 
* 

*,• 

 

* 

* 

* 

* 

*,•  

* 

* 

* 
*,• 

* 

* 

*,• 
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ρήκα 3.73. Σμ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ηδξ θαιζκίκδξ ζημκ έζς, ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ηδξ 

ακαζημιςιέκδξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (Α) ζηδκ εββφξ πενζμπή, (Β) ηεκηνζηά ηαζ (Γ) ζηδκ άπς 

πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ 

(ANOVA). 

Α. ΕΓΓΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Β. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Γ. ΑΠΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

‡ 

‡ 

‡ 

‡ 
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ρήκα 3.74. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηδξ ακμζμïζημπδιζηήξ ακίπκεοζδξ ηδξ θαιζκίκδξ 2, 4 ηαζ 

12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (ΑΦΔ) (Α) ζηδκ εββφξ, (Β) 

ζηδκ ηεκηνζηή, ηαζ (Γ) ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ΑΦΔ. Γίκεηαζ ιία ιυκμ ακηζπνμζςπεοηζηή εζηυκα βζα 

ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (Γ) αθμφ δεκ παναηδνήεδηακ ιεηααμθέξ ζηα 3 ηιήιαηα ηδξ 

εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ (μιάδα εθέβπμο) (πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ Υ400). 

Β.  

Γ.  

Δ.  

Α.  

50μm 

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 
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Ωξ πνμξ ηδκ μιάδα εθέβπμο δζαπζζηχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ θαιζκίκδξ 

ζημκ έζς, ιέζμ ηαζ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 

Αλζμθμβχκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή πενζμπή, ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ θαιζκίκδξ ζημ κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα ηεκηνζηά ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ηαζ ζηα 3 πνμκζηά ζδιεία 

ηςκ 2, ηςκ 4 ηαζ ηςκ 12 εαδμιάδςκ. Αηυια, ζημ ιέζμ πζηχκα ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ, ιυκμ 4 

εαδμιάδεξ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ, ζδιεζχεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ηδξ δμιζηήξ 

πνςηεΐκδξ απυ ηδκ άπς, ζημ ηέκηνμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ εββφξ πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ. Ακηζεέηςξ, ζημκ έλς πζηχκα ανέεδηε ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ θαιζκίκδξ ζημ ηέκηνμ 

ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ έκακηζ ηςκ άθθςκ 2 ημπμβναθζηχκ πενζμπχκ. Ωξ πνμξ ημ πνυκμ, 

ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ θαιζκίκδξ ζημ κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα ηδξ 

ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ ηαζ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο. Σέθμξ, 

ανέεδηε ζδιακηζηή πνμκζηή αφλδζδ ζημκ έλς πζηχκα ηδξ άπς πενζμπήξ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ 

ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί δ αολδιέκδ έηθναζδ ηδξ δμιζηήξ 

πνςηεΐκδξ ηδξ ελςηοηηάνζαξ μοζίαξ ζηα ιζηνμαββεία ηυζμ ημο έζς υζμ ηαζ ημο έλς πζηχκα 

(πήια 3.74). 

 

3.11. ΗΝΧΖ ΣΟ ΦΛΔΒΗΚΟ ΚΔΛΟ ΣΖ ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

  

Σμ ημθθαβυκμ ζοιαάθθεζ εκενβά ζηδ δμιζηή αηεναζυηδηα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ ηαζ 

ζοιιεηέπεζ εκενβά ζηδκ έηθναζδ ηαζ ακαδζμνβάκςζδ ημο ελςηοηηάνζμο οθζημφ, εκχ απμηεθεί ηαζ 

ιία ηαθά νοειζζιέκδ δοκαιζηή ζζμννμπία. Καηά ηδκ ακάπηολδ, υιςξ, ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ 

δ ζζζμνμπία αοηή δζαηανάζζεηαζ, πνμηαθχκηαξ ζζημιμνθμιεηνζηέξ αθθμζχζεζξ ημο θθεαζημφ 

ημζπχιαημξ, υπςξ ακαθένεδηακ εηηεκχξ ζηδκ πανάβναθμ 3.1.3. ηδ ζοκέπεζα εα ιεθεηδεμφκ ηα 

επίπεδα έηθναζδξ mRNA ηςκ βμκζδίςκ 2 απυ ημοξ 4 ηφπμοξ ημθθαβυκμο, ηα ημθθαβυκα ηφπμο Η 

ηαζ ΗΗΗ δζυηζ απμηεθμφ ηαζ ηα 2 πμθφ ααζζηά ζοζηαηζηά ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ.  

 

3.11.1. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ επηπέδωλ έθθξαζεο mRNA ηνπ γνληδίνπ COL1A1 

 

Σα απμηεθέζιαηα ημο πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο ημο ημθθαβυκμο ηφπμο Η (COL1A1) παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα 3.25 ηαζ ζημ πήια 3.75. 

Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο–ζηυπμο COL1A1, 
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μιμίςξ ιε ημο βμκζδίμο NOS3, δ ηακμκζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ έβζκε ςξ πνμξ ημ βμκίδζμ 

ακαθμνάξ GAPDH ηαζ ςξ πνμξ ημ ααειμκμιδηή πμο εεςνήεδηε δ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Σέθμξ μζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ εζξ δζπθμφκ. 

Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο COL1A1 

παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ζε υθα ηζξ παεμθμβζηέξ μιάδεξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ 

έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ. Αηυια, ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ημο θθεαζημφξ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ 

έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο COL1A1 απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ ηαζ ηαηυπζκ ζημ ηέκηνμ ημο 

θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Σέθμξ, ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή ελέθζλδ 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο απυ 

ηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ιεηά ζηζξ12 εαδμιάδεξ. 

 

Πίλαθαο 3.25. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ έηθναζδξ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο COL1A1 ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 

 
Οκάδα 2 εβδνκάδωλ p2a p2b p2c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 37,00 ± 1,86• 47,3 ± 0,49‡ 23,05 ± 3,19 

Οκάδα 4 εβδνκάδωλ p4a p4b p4c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 47,53 ± 7,22• 71,67 ± 3,65 37,45 ± 7,07 

Οκάδα 12 εβδνκάδωλ p12a p12b p12c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 59,42 ± 8,30• 81,85 ± 3,66 40,00 ± 2,18 

α 
Tοπζηυ ζθάθια (Standard error) 

‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 
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ρήκα 3.75. Ζ έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο COL1A1 ζηδκ ακαζημιςιέκδ έκακηζ 

ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ 

ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

3.11.2. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ επηπέδωλ έθθξαζεο mRNA ηνπ γνληδίνπ COL3A1 

 

Σα απμηεθέζιαηα ημο πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο ημο ημθθαβυκμο ηφπμο IIΗ (COL3A1) παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα 3.26 ηαζ ζημ πήια 

3.76. Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο–ζηυπμο 

COL3A1, μιμίςξ ιε ημο βμκζδίμο NOS3, δ ηακμκζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ έβζκε ςξ πνμξ ημ 

βμκίδζμ ακαθμνάξ GAPDH ηαζ ςξ πνμξ ημ ααειμκμιδηή πμο εεςνήεδηε δ εηενυπθεονδ 

ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Σέθμξ μζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ εζξ 

δζπθμφκ. 

Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο COL3A1 

παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ιυκμ ηεκηνζηά ηδξ ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ έκακηζ ηδξ 

εηενυπθεονδξ 2 αδμιάδεξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. ηζξ οπυθμζπεξ 

παεμθμβζηέξ μιάδεξ παναηδνήεδηε ιείςζδ ηδξ έηθναζδξ ημο βμκζδίμο COL3A1 ηδξ 

ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ. Ωξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εέζδ ημο 

θθεαζημφξ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζδιεζχεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ 

ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο COL3A1 απυ ημ ηέκηνμ, ζηδκ άπς ηαζ ηέθμξ ζηδκ 

εββφξ πενζμπή 2 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Δπίζδξ, 

• 

• 

• 

‡ 
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ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή ελέθζλδ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ 

mRNA ημο βμκζδίμο απυ ηζξ 2, ζηζξ 4 ηαζ ιεηά ζηζξ 12 εαδμιάδεξ ζημ ηέκηνμ ηαζ ζηδκ άπς 

πενζμπή ηδξ επζημζκςκίαξ. 

 

Πίλαθαο 3.26. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ έηθναζδξ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο COL3A1 ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 

 
Οκάδα 2 εβδνκάδωλ p2a p2b p2c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 0,48 ± 0,17• 1,28 ± 0,05‡ 0,66 ± 0,09‡ 

Οκάδα 4 εβδνκάδωλ p4a p4b p4c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
   0,10 ± 0,04 0,10 ± 0,09 0,06 ± 0,05 

Οκάδα 12 εβδνκάδωλ p12a p12b p12c 

Μέζδ ηζιή ± S.E.
α
 0,06 ± 0,02• 0,36 ± 0,04 0,05 ± 0,01 

α 
Tοπζηυ ζθάθια (Standard error) 

‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

 

 

ρήκα 3.76. Ζ έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο COL131 ζηδκ ακαζημιςιέκδ έκακηζ 

ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. ‡ = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηαζ • = p<0,05 ςξ πνμξ ηδ 

ημπμβναθζηή εέζδ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ANOVA). 

• 

• 

‡ 

‡ 
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Σέθμξ, οπμθμβίζηδηε μ θυβμξ COL1A1/COL3A1 βζα ηάεε ημπμβναθζηή εκηυπζζδ ηαζ 

πνμκζηή πενίμδμ ηαζ ανέεδηε αολδιέκμξ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή έκακηζ ηδξ εββφξ ηαζ άπς 

πενζμπήξ 2 ηαζ 4 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ. Δπζπνμζεέηςξ, ζηζξ 12 

εαδμιάδεξ μ θυβμξ COL1A1/COL3A1 αολήεδηε απυ ηδκ ηεκηνζηή, ζηδκ άπς ηαζ ηαηυπζκ ζηδκ 

εββφξ πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ. Σέθμξ, μ θυβμξ COL1A1/COL3A1 πανμοζίαζε αολακυιεκδ 

ηάζδ ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο. 
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4. ΤΕΖΣΖΖ  

 

Ζ αζιμδζάθοζδ, απυ ημ ανπζηυ λεηίκδιά ηδξ ζηδ δεηαεηία ημο 1960 ιέπνζ ηδκ εονεία 

ηαζ ζοκεπχξ αολακυιεκδ ζδιενζκή πνήζδ ηδξ, έπεζ απμδεζπεεί ζςηήνζα εεναπεία βζα 

εηαημιιφνζα αζεεκχκ ιε ηεθζημφ ζηαδίμο κεθνζηή ακεπάνηεζα. Πνμτπυεεζδ βζα ηδ ζοκεπή 

ανηδνζμθθεαζηή ελςκεθνζηή ηάεανζδ απμηεθεί δ δδιζμονβία ανηδνζμθθεαζηχκ 

επζημζκςκζχκ, πεζνμονβζηχκ δδθαδή επειαάζεςκ πμο θένμοκ ζε επζημζκςκία ιία ανηδνία 

ιε ιία θθέαα, δδιζμονβχκηαξ έκα ζφζηδια ορδθήξ πανμπήξ αίιαημξ, απυ ιία πφθδ εζζυδμο 

ζε ιία πφθδ ελυδμο, ιε ζημπυ ηδκ απμδμηζηή, ςθέθζιδ ηαζ απνυζημπηδ αζιμηάεανζδ [3].  

Οζ αββεζαηέξ πνμζπεθάζεζξ βζα αζιμηάεανζδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ επζπθμηέξ ημοξ, 

απμηεθμφκ πδβή αολδιέκδξ κμζδνυηδηαξ, κμζμημιεζαηήξ θνμκηίδαξ ηαζ ηυζημοξ [11-13]. 

Ζ δοζθεζημονβία ηςκ αββεζαηχκ πνμζπεθάζεςκ ζε αζιαηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ απμηεθεί 

ηδκ ηφνζα αζηία εκδζζιυηδηάξ ημοξ. ηζξ Ζ.Π.Α. 230.000 πνυκζμζ αζιαηαεαζνυιεκμζ 

αζεεκείξ ηαηαθήβμοκ εηδζίςξ, ανζειυξ πμο αολάκεηαζ ηαηά 7% ακά έημξ [15,16]. Έπεζ 

πνμζδζμνζζηεί υηζ πενίπμο ημ 20% ηςκ αζιαηαεαζνυιεκςκ αζεεκχκ [17] πανμοζζάγεζ 

ηάπμζα δοζθεζημονβία ζηδκ αββεζαηή πνμζπέθαζή ημο ιε ζοκμθζηυ ηυζημξ πενίπμο 1,7 

δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα ακά πνυκμ [18].  

ηζξ Ζ.Π.Α. ηαζ ζηδκ Δονχπδ ζε πμζμζηυ 70% ηαζ 60% ακηίζημζπα, πνυκζςκ 

αζιμηαεαζνυιεκςκ αζεεκχκ πνδζζιμπμζείηαζ βζα αββεζαηή πνμζπέθαζδ, ζοκεεηζηυ 

ανηδνζμθθεαζηυ ιυζπεοια απυ εηηεηαιέκμ πμθοηεηναθεμνζμαζεοθέκζμ (ePTFE) ζε 

ζφβηνζζδ ιε άθθεξ ηεπκζηέξ αββεζαηήξ πνμζπέθαζδξ, ζδζαίηενα ζε αζεεκείξ ζημοξ μπμίμοξ 

είπε δδιζμονβδεεί εβπεζνδηζηή ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία δ μπμία απέηοπε [19-21]. Πανά 

ημ βεβμκυξ, υηζ ηα ζοκεεηζηά ιμζπεφιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ζε αζιμηαεαζνυιεκμοξ 

αζεεκείξ, ημ πμζμζηυ ααηυηδηάξ ημοξ ζηα 1 ηαζ 2 έηδ είκαζ ιυθζξ 40-50% ηαζ 25%, 

ακηίζημζπα [19,22], θυβς ηδξ ακάπηολδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηδξ επαηυθμοεδξ απυθναλήξ ηςκ ιμζπεοιάηςκ. ε 

πμζμζηυ 80% δ ενυιαςζδ ημο ιμζπεφιαημξ απμηεθεί ηδκ ηφνζα αζηία υθςκ ηςκ 

δοζθεζημονβζχκ ηςκ αββεζαηχκ πνμζπεθάζεςκ. Δκημφημζξ, ζε 90% ιμζπεοιάηςκ πμο 

ενμιαχκμκηαζ θαιαάκεζ πχνα ζηέκςζδ ημο ιμζπεφιαημξ πμο μθείθεηαζ ζηδ θθεαζηή 

ζκμιοσηή οπενπθαζία ηαζ ζηδκ αββεζαηή ακαηαηαζηεοή ζημ ζδιείμ ηδξ θθεαζηήξ 

ακαζηυιςζδξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ ηεκηνζηή ηδξ πενζμπή [23,24], ηαεζζηχκηαξ επζηαηηζηή ηδ 

πεζνμονβζηή επζδζυνεςζδ ιεηά απυ 2 ιε 3 έηδ, βεβμκυξ πμο έπεζ ζμαανέξ 

ημζκςκζημμζημκμιζηέξ επζπηχζεζξ. 
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ηυπμξ ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ ήηακ κα ιεθεηδεμφκ μζ ζζημθμβζηέξ ηαζ 

αζμπδιζηέξ αθθμζχζεζξ πμο επένπμκηαζ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ ζε ζφκεεηδ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζφκεεηα 

ιμζπεφιαηα. Πεναζηένς ζηυπμξ ήηακ κα δζενεοκδεμφκ μνζζιέκμζ παεμθοζζμθμβζημί 

ιδπακζζιμί πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζημ 

θθεαζηυ ζηέθμξ. Γζα ηδκ επίηεολδ αοημφ ημο ενεοκδηζημφ ζημπμφ ςξ γςζηυ πνυηοπμ 

πνδζζιμπμζήεδηακ ανζεκζημί πμίνμζ Large White×Landrace. Ζ επζθμβή ημο ζοβηεηνζιέκμο 

γςζημφ πνμηφπμο έβζκε θυβς ιεβάθδξ ακαθμβίαξ πμο πανμοζζάγεζ ιε ημκ άκενςπμ ζηδκ 

αββεζαηή ακαημιία ηαζ θοζζμθμβία, ηαεχξ ηαζ ζημ ιέβεεμξ ηςκ αββείςκ. 

Ζ ενεοκδηζηή ενβαζία δζαζνέεδηε ζε 3 πνμκζηέξ πενζυδμοξ. Ζ δζάηνζζδ αοηή 

επέηνερε ηδκ ηαηακυδζδ ηυζμ ηςκ ανπζηχκ βεβμκυηςκ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ, υζμ ηαζ 

ηςκ ηεθζηχκ ζηαδίςκ ηαηά ηδκ ελεθζηηζηή ηδξ πμνεία. Ζ 1δ πενίμδμξ επζηεκηνχεδηε ζηδ 

ιεθέηδ ελέθζλδξ ηςκ ιεηααμθχκ πμο επένπμκηαζ ζημ ημίπςια ημο αββείμο εκηυξ 2 

εαδμιάδςκ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ, εκχ δ 2δ ηαζ δ 3δ 

επζηεκηνχεδηε ζε ιεηαβεκέζηενμοξ πνυκμοξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιεηά απυ 4 ηαζ 12 

εαδμιάδεξ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ. Πναβιαημπμζήεδηε επίζδξ ιεθέηδ ηςκ 

αθθμζχζεςκ ζηα δείβιαηα ακάθμβα ιε ηδκ ημπμβναθζηή ημοξ δζάηαλδ. Σα δείβιαηα, βζα ημ 

ζημπυ αοηυ, δζαζνέεδηακ ζε 3 ίζα ηιήιαηα πμο ακηζζημζπμφζακ ζηδκ εββφξ, ζηδκ ηεκηνζηή 

ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Ζ ιεθέηδ ηςκ δεζβιάηςκ ακάθμβα 

ιε ηδκ ημπμβναθζηή ημοξ εκηυπζζδ επέηνερε ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ παεμθοζζμθμβίαξ ηδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζοκανηήζεζ ηδξ εέζεςξ ημοξ, ςξ πνμξ ημ ανηδνζμθθεαζηυ ζοκεεηζηυ 

ιυζπεοια, θαιαακμιέκδξ ηδξ δζαηαναπήξ ημο αζιμδοκαιζημφ πενζαάθθμκημξ ζηζξ δζάθμνεξ 

εέζεζξ ημο αββεζαημφ ζοζηήιαημξ. διείμ ζοβηνζηζηήξ ακαθμνάξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ απμηέθεζακ ηα εηενυπθεονα αββεία ηςκ ακαζημιςιέκςκ αββείςκ, πμο ήηακ 

ηα ακηίζημζπα ηςκ ηιδιάηςκ πμο είπε βίκεζ δ ημπμεέηδζδ ημο ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ. 

 

4.1. ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΗΣΟΜΟΡΦΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΑΛΛΟΗΧΔΧΝ ΣΟΤ 

ΦΛΔΒΗΚΟΤ ΚΔΛΟΤ ΣΖ ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

 

4.1.1. Μεηαβνιέο ηνπ πάρνπο 

 

ηδκ πανμφζα ενεοκδηζηή ιεθέηδ, ηαηά ηδ δζενεφκδζδ ηςκ ζζημιμνθμιεηνζηχκ 

αθθμζχζεςκ πμο επένπμκηαζ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, 
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δζαπζζηχεδηε ζδιακηζηή πάποκζδ ημο ημζπχιαημξ ηαζ υθςκ ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ημο –

έζς, ιέζμο ηαζ έλς– ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (Πίκαηαξ 3.1, πήιαηα 

3.1, 3.4 έςξ 3.6). Ακάθμβα απμηεθέζιαηα έπμοκ πανμοζζαζηεί ηαζ ζε παθαζυηενεξ ιεθέηεξ 

[489,490]. διακηζηή πάποκζδ ημο ιέζμο πζηχκα ζημ εββφξ ηαζ ζημ ηεκηνζηυ ηιήια ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ παναηδνήεδηε απυ ηδ 2δ, ζηδκ 4δ ηαζ ηαηυπζκ ζηδ 12δ 

εαδμιάδα (πήια 3.2).  

Καηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ υζμκ αθμνά ηδκ ημπμβναθζηή εκηυπζζδ 

ηςκ ζζημθμβζηχκ αθθμζχζεςκ, παναηδνήεδηε 2 εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο 

ιμζπεφιαημξ ζδιακηζηή πάποκζδ ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα, ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ημο 

ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ηδξ θθέααξ απυ ηδκ άπς ζηδκ εββφξ πενζμπή ηαζ ηέθμξ ζηδκ ηεκηνζηή 

πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Μεηά απυ 12 εαδμιάδεξ 

απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ επζημζκςκίαξ, παναηδνήεδηε ζδιακηζηή πάποκζδ ημο έλς πζηχκα ηαζ 

ημο ζοκμθζημφ θθεαζημφ ημζπχιαημξ (πήια 3.3). Ζ πάποκζδ ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ημο 

θθεαζημφ ημζπχιαημξ, αολακμιέκμο ημο πνυκμο, ηαζ ζδζαίηενα ηεκηνζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ 

ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή μδδβεί ζημ ζοιπέναζια υηζ ζηδκ 

ημπμβναθζηή αοηή πενζμπή αοηή θαιαάκεζ πχνα ιεβαθφηενδ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ δφμ.  

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εκηυπζζδ 

ένπμκηαζ ζε ζοιθςκία ιε ηδκ ενβαζία ηςκ Rotmans ηαζ ζοκενβαηχκ [491] ηαζ ηςκ Kohler 

ηαζ ζοκενβαηχκ [492]. Οζ ένεοκεξ ηςκ Roy-Chaudhury ηαζ ζοκενβαηχκ ιεθεηχκηαξ ηδ 

θθεαζηή ζκμιοσηή οπενπθαζία ζε αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ ζημοξ μπμίμοξ είπακ 

ημπμεεηδεεί ζοκεεηζηά ιμζπεφιαηα ePTFE παναηήνδζακ ιεβαθφηενδ πάποκζδ ημο 

κεμζοκηζεέιεκμο έζς πζηχκα ζηδκ εββφξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ θθεαζηήξ 

ακαζηυιςζδξ [287]. Αλίγεζ, επίζδξ, κα ακαθενεεί υηζ δ ζκμιοσηή οπενπθαζία ζημ ηεκηνζηυ 

ηιήια εκημπίζηδηε ηονίςξ απέκακηζ απυ ημ ιυζπεοια ηαεχξ ηαζ ζημ ιυζπεοια ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζημ υνζμ ιεηαλφ αοημφ ηαζ ηδξ θθέααξ (πήια 3.7), παναηήνδζδ πμο ένπεηαζ 

ζε ζοιθςκία ιε ημοξ Rotmans ηαζ ζοκενβάηεξ [367] ηαζ ημοξ Li ηαζ ζοκενβάηεξ [165,289], 

Παναηήνδζδ δ μπμία εκζζπφεζ αηυια πενζζζυηενμ ημ ζοιπέναζια υηζ δ ζκμιοσηή 

οπενπθαζία ακαπηφζζεηαζ ηονίςξ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ. 
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4.1.2. Μεηαβνιέο ηεο ειαζηίλεο 

 

Οζ εθαζηζηέξ ίκεξ απμηεθμφκ ημ ααζζηυ ζοζηαηζηυ ημο ελςηοηηάνζμο οθζημφ ηςκ 

ιεβάθςκ αββείςκ ηαζ είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ αζιμδοκαιζηχκ 

ιδπακζηχκ θμνηίζεςκ ηαζ αθθαβχκ πμο πνμηαθεί δ ανηδνζαηή πίεζδ. Ζ εθαζηίκδ απμηεθεί, 

ςξ βκςζηυκ, ημκ πονήκα ηδξ εθαζηζηήξ ίκαξ ηαζ είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ εθαζηζηυηδηα ηςκ 

ζκχκ αοηχκ, εκχ μζ εθαζηζηέξ ίκεξ δζαπθέημκηαζ ιε ηζξ ίκεξ ημθθαβυκμο ηαζ επζηνέπμοκ ζημ 

αββεζαηυ ημίπςια κα ακείζηαηαζ, πςνίξ κα παναιμνθχκεηαζ απυ ηζξ ιδπακζηέξ δοκάιεζξ πμο 

ημο αζημφκηαζ [74]. 

Λυβς ημο ζδιακηζημφ νυθμο πμο ηαηέπεζ δ εθαζηίκδ ζημ αββεζαηυ ημίπςια ηαζ ζηζξ 

ιεηααμθέξ ηδξ ζε αοηυ, ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ζοκεεηζηχκ ανηδνζμθθεαζηχκ 

ιμζπεοιάηςκ, ηνίεδηε απαναίηδημ ηαζ ζπεδυκ ακαβηαίμ κα πναβιαημπμζδεεί δζελμδζηυξ 

πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ θθεαζηήξ 

ακαζηυιςζδξ ηςκ ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ ePTFE. Καηά ημκ πμζμηζηυ αοηυ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ εθαζηίκδξ ζδιεζχεδηε ιία ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηδξ 

εθαζηίκδξ ηαεχξ ηαζ απμδυιδζδ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ζημ ζοκμθζηυ θθεαζηυ ημίπςια αθθά 

ηαζ ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ ημο αββείμο –έζς, ιέζμο ηαζ έλς– ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ 

εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (Πίκαηαξ 3.2, πήιαηα 3.9, 3.12 έςξ 3.14). 

ε ζοκάνηδζδ ιε ηδ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ ιεθέηδξ, ιία ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ηδξ εθαζηίκδξ ζδιεζχεδηε ιυκμ ζημ κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα απυ ηδκ 

2δ, ζηδ 4δ ηαζ ηαηυπζκ ζηδ 12δ εαδμιάδα ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ 

ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (πήια 3.10). Ωξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή εκηυπζζδ ημο 

θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ανέεδηε ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ 

πενζεηηζηυηδηαξ εθαζηζηχκ ζκχκ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ άπς ηαζ ηδκ 

εββφξ πενζμπή ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ αθθά ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ ζθαβίηζδαξ 

(πήια 3.11). Ακάθμβα απμηεθέζιαηα δζαπζζηχεδηακ απυ ημοξ Rotmans ηαζ ζοκενβάηεξ 

[367]. 

Δπμιέκςξ, ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ανηδνζμθθεαζηχκ ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ 

θαιαάκεζ πχνα ιείςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ηαζ απμδυιδζδ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ. Οζ ιεηααμθέξ 

αοηέξ πζεακμθμβείηαζ υηζ μδδβμφκ ανπζηά ζε δζήεδζδ, δζαιέζμο ηδξ ααζζηήξ ιειανάκδξ, 

ιμκμηοηηάνςκ ηαζ Σ-ηοηηάνςκ απυ ημκ αββεζαηυ αοθυ ζημκ οπμεκδμεδθζαηυ πχνμ, εκχ 

ζηδ ζοκέπεζα πνμάβμοκ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ αββεζαηχκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ (VSMCs) 

απυ ημ ιέζμ ζημκ έζς πζηχκα, δζαιέζμο ηςκ εθαζηζηχκ ζημζαάδςκ. Καηά ηδκ απμδυιδζδ 

ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ, επίζδξ, πνμςεείηαζ δ εεηζηή ακαηαηαζηεοή ημο αββεζαημφ 
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ημζπχιαημξ. θα ηα παναπάκς ζοκδβμνμφκ ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηαζ 

ζηδκ επαηυθμοεδ ελέθζλή ηδξ.  

Ζ πμζυηδηα ηδξ εθαζηίκδξ ζημ αββεζαηυ ημίπςια ανίζηεηαζ ζε δοκαιζηή ζζμννμπία, 

ηαεχξ οπάνπεζ ζοκεπήξ ακαδζμνβάκςζδ ηςκ εθαζηζηχκ ζκζδίςκ. Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ δ 

εθαζηίκδ απμδμιείηαζ ζοκεπχξ απυ ηζξ εκδμπεπηζδάζεξ, ιε ηφνζμ εηπνυζςπμ ηζξ 

ιεηαθθμπνςηεάζεξ, εκχ ηα απεθεοεενςιέκα απυ ηδκ απμδυιδζδ πεπηίδζα 

πμθθαπθαζζάγμοκ ηδκ ηαπφηδηα απμδυιδζδξ ημο ελςηοηηάνζμο οθζημφ ηαζ δζαδναιαηίγμοκ 

εκενβυ νυθμ ζηδ ιδ ακαζηνέρζιδ ελέθζλδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. Πανάθθδθα 

πνμηεζιέκμο κα δζαηδνδεεί δ μιμζμζηαζία ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ κέεξ εθαζηζηέξ ίκεξ 

πανάβμκηαζ ηαζ εκαπμηίεεκηαζ ζοκεπχξ [75]. οκεπχξ, εα ιπμνμφζαιε κα ελάβμοιε ημ 

ζοιπέναζια υηζ ιεζςιέκδ έηθναζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ απμδυιδζδ ηςκ 

εθαζηζηχκ ζκχκ απμηεθεί έκα ανηεηά ηεκηνζηυ ζδιείμ ημο παεμβεκεηζημφ ιδπακζζιμφ ηδξ 

ακάπηολδξ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. 

 

4.1.3. Μεηαβνιέο ηνπ θνιιαγόλνπ 

 

Σμ ημθθαβυκμ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εθαζηίκδ απμηεθεί ημ απαναίηδημ δμιζηυ 

ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ. Σμ ημθθαβυκμ ελαζθαθίγεζ ηδκ αηεναζυηδηα 

ημο αββείμο έκακηζ ηςκ ιδπακζηχκ δοκάιεςκ πμο αζημφκηαζ ιε ηδκ ηοηθμθμνία ημο 

αίιαημξ. Δίκαζ βκςζηυ, υηζ μ ηφνζμξ θμνέαξ ζφκεεζδξ ημθθαβυκμο ζημ αββεζαηυ ημίπςια 

είκαζ ηα VSMCs ηςκ μπμίςκ δ θεζημονβία ημοξ νοειίγεηαζ απυ δζάθμνμοξ αολδηζημφξ 

πανάβμκηεξ ηαζ ηοηηανμηίκεξ. Οζ ηεθεοηαίμζ αοημί πανάβμκηεξ είηε επδνεάγμοκ ηδκ 

έηθναζδ ημο ηνμπμημθθαβυκμο είηε ζοιαάθθμοκ ζηδ ιεηαηνμπή ημο θαζκμηφπμο ηςκ 

VSMCs απυ «ζοζπαζηζηυ» ζε «ζοκεεηζηυ». Μία πζεακή, επμιέκςξ, αφλδζδ ηςκ VSMCs εα 

ιπμνμφζε κα ενιδκεφζεζ ηδκ αολδιέκδ πανμοζία ημθθαβυκμο θυβς ηδξ οπενπαναβςβήξ 

ημο. πςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ εθαζηίκδξ, δ ηεθζηή πμζυηδηα ημο ημθθαβυκμο ζημ 

ημίπςια απμηεθεί ηδκ ηεθζηή ζοκζζηαιέκδ δφμ δζαδζηαζζχκ, δδθαδή ηδξ παναβςβήξ ηδξ απυ 

ηα VSMCs ηαζ ηδξ απμδυιδζήξ ηδξ απυ ηζξ εκδμπεπηζδάζεξ ιε ηφνζμ εηπνυζςπμ ηζξ 

ιεηαθθμπνςηεάζεξ. 

ηδκ πανμφζα δζδαηημνζηή δζαηνζαή πναβιαημπμζήεδηε πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ 

ημο ημθθαβυκμο ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ηςκ ζοκεεηζηχκ 

ιμζπεοιάηςκ ePTFE, μ μπμίμξ έδεζλε ιία ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ 

ημθθαβυκμο ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια αθθά ηαζ ζημοξ 3 επζιένμοξ πζηχκεξ ημο αββείμο ζε 
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ζφβηνζζδ ιε ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα, ηαεχξ ηαζ ηδκ απμδυιδζδ ηςκ ζκχκ ημο 

ημθθαβυκμο (Πίκαηαξ 3.3, πήιαηα 3.15, 3.18 έςξ 3.20). Αλζμθμβχκηαξ ηα απμηεθέζιαηα 

ηαηά πνμκζηή ζεζνά, παναηδνμφιε υηζ ζδιεζχεδηε ιία ζδιακηζηή αφλδζδ ημο ημθθαβυκμο 

απυ ηδκ 2δ, ζηδκ 4δ ηαζ ηαηυπζκ ζηδ 12δ εαδμιάδα ηυζμ ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ υζμ ηαζ 

ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ άπς πενζμπήξ ημο θθεαζημφ αββείμο, εκχ ζηδκ εββφξ πενζμπή 

ιυκμ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ημο αββείμο. Ακηίεεηα, ηεκηνζηά ημο ιμζπεφιαημξ δεκ 

παναηδνήεδηε ηαιία ιεηααμθή, βεβμκυξ πμο πζεακμθμβείηαζ υηζ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ 

αζιαηζηή νμή ζηδκ πενζμπή αοηή δεκ έπεζ ζοβηεηνζιέκμ πνμζακαημθζζιυ (πήια 3.16). 

Ωξ πνμξ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ ημπμβναθζηή ιεθέηδ πνέπεζ κα ακαθενεεί δ 

ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ημθθαβυκμο ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια αθθά ηαζ ζημοξ 

επζιένμοξ πζηχκεξ απυ ηδκ άπς, ζηδκ εββφξ ηαζ ηέθμξ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ ζηα 3 πνμκζηά ζδιεία (πήια 3.17), 

απμηεθέζιαηα ηα μπμία ένπμκηαζ ζε πθήνδ ζοιθςκία ιε αοηά ηςκ Rotmans ηαζ 

ζοκενβαηχκ [367]. Ζ αολδιέκδ έηθναζδ ημο ημθθαβυκμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ απμδυιδζδ 

ηςκ ζκχκ ημθθαβυκμο ζημοξ 3 επζιένμοξ πζηχκεξ αθθά ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ 

ζθαβίηζδαξ ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζημ παεμθοζζμθμβζηυ ιδπακζζιυ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηαζ ηεθζηά ζηδκ απυθναλδ ηςκ ζοκεεηζηχκ ανηδνζμθθεαζηχκ 

ιμζπεοιάηςκ. 

 

4.1.4. Μεηαβνιέο ηωλ  αγγεηαθώλ ιείωλ κπϊθώλ θπηηάξωλ (VSMCs) 

 

Σα αββεζαηχκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ (VSMCs), επεζδή έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ζοζηέθθμκηαζ ηαζ κα αθθάγμοκ ηζξ εθαζηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ, παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζημ 

ζοκημκζζιυ ηδξ ιδπακζηήξ ζοιπενζθμνάξ ημο αββείμο. πςξ πνμακαθένεδηε ηα VSMCs 

είκαζ ζηακά κα ζοκεέζμοκ πμζηζθία ζκχκ ημθθαβυκμο αθθά ηαζ εθαζηζηχκ ζκχκ. Ζ νφειζζδ 

αοηχκ ηςκ θεζημονβζχκ ημοξ πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ, επεζδή μζ δμιζηέξ ζδζυηδηεξ 

ηαζ δ ιδπακζηή ζοιπενζθμνά ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ 

πμζυηδηα ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ημο ζοκδεηζημφ ημοξ ζζημφ. Έπεζ απμδεζπηεί υηζ δ αφλδζδ ηαζ μ 

πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ VSMCs επδνεάγεηαζ απυ ηζξ ιδπακζηέξ δοκάιεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηδ νμή ημο αίιαημξ εκηυξ ημο αββείμο, ηαεχξ ηαζ απυ ημοξ δζάθμνμοξ πδιζημφξ πανάβμκηεξ 

πμο πενζέπμκηαζ ζημ αίια.  

Καηά ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ VSMCs ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζδιεζχεδηε ιία ζδιακηζηή αφλδζδ ημο πμζμζημφ ηςκ 
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VSMCs ζημ κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα ζηδκ εββφξ ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ 

ακαζηυιςζδξ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ ακηίζημζπδ πενζμπή ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ, εκχ 

ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ επζημζκςκίαξ δεκ παναηδνήεδηε ηαιία ιεηααμθή. Ακηζεέηςξ, 

ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα αθθά ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ζηδκ εββφξ, ζηδκ ηεκηνζηή 

ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ζδιεζχεδηε ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ VSMCs 

(Πίκαηαξ 3.4, πήια 3.21). Ζ αολδιέκδ πενζεηηζηυηδηα ημο έζς πζηχκα ζε VSMCs 

οπμδδθχκεζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ, εκχ δ ιεζςιέκδ πενζεηηζηυηδηα ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα ζε 

VSMCs ζημ ιέζμ ηαζ ζημ έλς πζηχκα ενιδκεφεζ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ ηοηηάνςκ ανπζηά 

απυ ημκ έλς ζημ ιέζμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζημκ έζς πζηχκα. Αλζμθμβχκηαξ, ζηδ ζοκέπεζα, ηδ 

πνμκμηαηακμιή ηςκ απμηεθεζιάηςκ αοηχκ, ζδιεζχκεηαζ ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ VSMCs απυ ηδ 2δ, ζηδκ 4δ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηδ 12δ εαδμιάδα ζηδκ 

ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

(πήια 3.22). Σμπμβναθζηά ζδιεζχεδηε ιείςζδ ημο πμζμζημφ ηςκ VSMCs ζηδκ ηεκηνζηή 

έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ ημπμβναθζηχκ πενζμπχκ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ (πήια 3.23). 

 

4.2. ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΗΣΟΜΟΡΦΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΑΛΛΟΗΧΔΧΝ ΣΟΤ 

ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΚΔΛΟΤ ΣΖ ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

 

4.2.1. Μεηαβνιέο ηνπ πάρνπο 

 

Πανάθθδθα ιε ηδ ιεθέηδ ηςκ ζζημιoνθμιεηνζηχκ αθθμζχζεςκ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ 

ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, πναβιαημπμζήεδηε ακάθμβδ ιεθέηδ ηαζ βζα ηζξ 

αθθμζχζεζξ ζημ ανηδνζαηυ ζηέθεπμξ. Ακαθοηζηά, ζηδκ ακαζημιςιέκδ ηανςηίδα ζε 

ζφβηνζζδ  ιε ηδκ εηενυπθεονδ δζαπζζηχεδηε αφλδζδ ημο πάπμοξ ημο έλς πζηχκα ηδξ εββφξ 

πενζμπήξ ημο ανηδνζαημφ ζηέθμοξ ηαζ ζηα 3 πνμκζηά ζδιεία, εκχ ιείςζδ ημο πάπμοξ ημο 

ιέζμο πζηχκα ζηζξ 12 ιυκμ εαδμιάδεξ. Αηυια, παναηδνήεδηε πάποκζδ ημο ιέζμο πζηχκα 

ηαζ ημο ζοκμθζημφ ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ ηεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

ιυκμ ζηζξ 2 εαδμιάδεξ. Δπζπθέμκ, ζδιεζχεδηε πάποκζδ ημο ιέζμο πζηχκα ηαζ ημο 

ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ηδξ άπς πενζμπήξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ 

ηανςηίδαξ ηαζ ζηα 3 πνμκζηά ζδιεία (Πίκαηαξ 3.5, πήιαηα 3.24 ηαζ 3.27). 

Αολακμιέκδξ ηδξ δζάνηεζαξ επζαίςζδξ ημο γςζημφ πνμηφπμο, ζδιεζχεδηε αφλδζδ 

ημο πάπμοξ ζημκ έλς πζηχκα ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ιυκμ ηδξ εββφξ πενζμπήξ ημο 
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ανηδνζαημφ ζηέθμοξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ηεκηνζηή ηαζ ηδκ άπς πενζμπή υπμο δεκ 

παναηδνήεδηακ ιεηααμθέξ (πήια 3.25). Σμπμβναθζηά, αηυια, παναηδνήεδηε ζημ ιέζμ 

πζηχκα πάποκζδ ηεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ άθθεξ 2 

πενζμπέξ, εκχ ζημκ έλς πζηχκα ζδιεζχεδηε πάποκζδ απυ ηδκ άπς, ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ 

ηαηυπζκ ζηδκ εββφξ πενζμπή ημο ιμζπεφιαημξ. Αηυια, έθααε πχνα αφλδζδ ημο πάπμοξ ημο 

ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ηεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ έκακηζ ηςκ άθθςκ 2 

πενζμπχκ ιυκμ 2 εαδμιάδεξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (πήια 

3.26). Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ζημκ έζς πζηχκα ημο ανηδνζαημφ ζηέθμοξ μοδειία ιεηααμθή 

παναηδνήεδηε ζηδκ ακαζημιςιέκδ ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα βζα ημ θυβμ αοηυ δεκ 

πναβιαημπμζήεδηακ ιεηνήζεζξ ζε αοηυ ημ πζηχκα. 

 

4.2.2. Μεηαβνιέο ηεο ειαζηίλεο 

 

Καηά ηδκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ζηδκ εββφξ πενζμπή ημο 

ανηδνζαημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζαηήξ ακαζηυιςζδξ ηςκ ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ ePTFE 

ζδιεζχεδηε ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα, εκχ ακηζεέηςξ 

ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηανςηίδαξ ζδιεζχεδηε αφλδζδ ηδξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ηδξ εθαζηίκδξ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα ηαζ ζηα 3 πνμκζηά 

ζδιεία. ηδκ ηεκηνζηή πενζμπή, επίζδξ, ζδιεζχεδηε ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηδξ 

εθαζηίκδξ ζημ ιέζμ πζηχκα ηδξ ηανςηίδαξ ιυκμ ηδ 2δ εαδμιάδα απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο 

ιμζπεφιαημξ, εκχ ζδιεζχεδηε αφλδζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζημκ έλς πζηχκα ημο αββείμο ηδ 2δ 

ηαζ 12δ εαδμιάδα. Ακηζζημίπςξ, ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηανςηίδαξ 

παναηδνήεδηε ιείςζδ ηυζμ ζημκ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα υζμ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια 

ημο ακαζημιςιέκμο αββείμο ζε ζφβηνζζδ ιε ημ εηενυπθεονμ ηαζ ζηα 3 πνμκζηά ζδιεία  

(Πίκαηαξ 3.6, πήιαηα 3.28  ηαζ 3.31). 

Ωξ πνμξ ημ πνυκμ, επίζδξ, ζδιεζχεδηε αφλδζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζημ ιέζμ, ιυκμ, 

πζηχκα ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηδκ 4δ εαδμιάδα απυ ηδκ 

ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ 2δ ηαζ ηδ 12δ εαδμιάδα. Αηυια, ςξ πνμξ 

ηδκ ημπμβναθζηή πενζμπή, ζδιεζχεδηε ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ 

ιυκμ ζημκ έλς πζηχκα ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ςξ πνμξ ηδκ εββφξ 

ηαζ ηδκ άπς πενζμπή 2 ηαζ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ. Σέθμξ, ηδκ 4δ εαδμιάδα απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ επζημζκςκίαξ ζδιεζχεδηε 
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ακηίζημζπδ ιείςζδ ηδξ εθαζηίκδξ απυ ηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ άθθεξ 2 ζημ 

ζοκμθζηυ, ιυκμ, ημίπςια ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηανςηίδαξ. 

  

4.2.3. Μεηαβνιέο ηνπ θνιιαγόλνπ 

 

ηδ ζοκέπεζα, βζα ηδκ πεναζηένς ιεθέηδ ηςκ ζζημιμνθμιεηνζηχκ αθθμζχζεςκ 

πναβιαημπμζήεδηε πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ημο ημθθαβυκμο, ηαηά ημκ μπμίμ 

παναηδνήεδηε ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηάξ ημο ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια αθθά ηαζ 

ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ (ιέζμο ηαζ έλς) ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηανςηίδαξ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ 

εηενυπθεονδ, ηαεχξ ηαζ ιεβάθμο ααειμφ απμδυιδζδ ηςκ ζκχκ ημο ημθθαβυκμο (Πίκαηαξ 

3.7, πήια 3.36). Αλζμθμβχκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ηαηά πνμκζηή ζεζνά, ζδιεζχεδηε 

ζδιακηζηή αφλδζδ ημο ημθθαβυκμο απυ ηζξ 4, ζηζξ 2 ηαζ ηαηυπζκ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ ιεηά 

ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ ζημκ έλς, ιυκμ, πζηχκα ηδξ εββφξ πενζμπήξ 

ηδξ ανηδνζαηήξ ακαζηυιςζδξ. Καεχξ ηαζ πνμκζηή αφλδζδ ημο ημθθαβυκμο ζημ ιέζμ 

πζηχκα ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηεκηνζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ. Ακηζεέηςξ, ζηδκ άπς 

πενζμπή δεκ παναηδνήεδηε ηαιία ιεηααμθή ημο ημθθαβυκμο (πήια 3.33). Ωξ πνμξ ηδκ 

ημπμβναθζηή ιεθέηδ, παναηδνήεδηε ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ημο 

ημθθαβυκμο ζημ ιέζμ πζηχκα ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηεκηνζηά έκακηζ ηςκ άθθςκ 2 

πενζμπχκ ηδκ 4δ ηαζ ηδ 12δ εαδμιάδα απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ (πήια 3.34). 

 

4.2.4. Μεηαβνιέο ηωλ αγγεηαθώλ ιείωλ κπϊθώλ θπηηάξωλ (VSMCs) 

 

Γκςνίγμκηαξ ηδ δεζπυγμοζα ζδιαζία πμο ηαηέπμοκ ηα αββεζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα 

(VSMCs) ζηδκ ηαηακμιή ηςκ δμιζηχκ ζοζηαηζημφ ημο αββείμο, ηνίεδηε ακαβηαίμξ 

πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ημο ανηδνζαημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ ζε VSMCs ιε απχηενμ ζημπυ κα ιεθεηδεεί πζμ δζελμδζηά δ αββεζαηή 

ακαηαηαζηεοή ηδξ ηανςηίδαξ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ. 

οβηεηνζιέκα, παναηδνήεδηε ζδιακηζηή ιείςζδ ημο πμζμζημφ ηςκ VSMCs ζημ ζοκμθζηυ 

ημίπςια αθθά ηαζ ημοξ 2 επζιένμοξ πζηχκεξ (ιέζμ ηαζ έλς) ημο αββείμο ηυζμ ζηδκ εββφξ 

υζμ ηαζ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ ακαζηυιςζδξ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα. 

ηδκ άπς, αηυια, πενζμπή ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηανςηίδαξ έθααε πχνα ιείςζδ ηδξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ VSMCs ζημ ιέζμ, ιυκμ, πζηχκα ημο ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ, δ ιείςζδ 
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αοηή ήηακ ειθακήξ 2 ηαζ 4 εαδμιάδεξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ (Πίκαηαξ 3.8, πήιαηα 3.36). 

Αλζμθμβχκηαξ, ζηδ ζοκέπεζα, ηα απμηεθέζιαηα ηαηά πνμκζηή ζεζνά, ζδιεζχεδηε 

ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ ηοηηάνςκ ζημ ιέζμ πζηχκα ηαζ ζημ ζοκμθζηυ 

ημίπςια ιυκμ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ημο ανηδνζαημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ ηαζ ζημκ έλς, ιυκμ, πζηχκα ηδξ άπς πενζμπήξ ημο ανηδνζαημφ ζηέθμοξ (πήια 

3.37). Σέθμξ, ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή ιεθέηδ ζδιεζχεδηε ιείςζδ ημο πμζμζημφ ηςκ 

VSMCs ζημ ιέζμ πζηχκα ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ ημπμβναθζηχκ 

πενζμπχκ ηδξ ανηδνζαηήξ ακαζηυιςζδξ 2 ηαζ 4 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο 

ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ ePTFE. ημκ έλς πζηχκα, επίζδξ, ημο ανηδνζαημφ ζηέθμοξ 

παναηδνήεδηε αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ VSMCs ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ςξ πνμξ 

ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή ηαζ ζηα 3 πνμκζηά ζδιεία. Πανυθα αοηά, ζημ ζοκμθζηυ 

ημίπςια έθααε πχνα αφλδζδ ημο πμζμζημφ ηςκ VSMCs απυ ηδκ εββφξ ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ 

ηέθμξ ζηδκ άπς πενζμπή ημο ανηδνζαημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

(πήια 3.38). 

 

4.2.5. Μειέηε ηεο έζω ειαζηηθήο κεκβξάλεο ηνπ αξηεξηαθνύ ηνηρώκαηνο 

 

οβηνίκμκηαξ ηζξ ζζημθμβζηέξ αθθμζχζεζξ πμο παναηδνήεδηακ ζηα ζδιεία 

ακαζηυιςζδξ ημο ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ ζηδκ ηανςηίδα ηαζ ζηδ ζθαβίηζδα θθέαα είκαζ 

ειθακέξ υηζ ιεβαθφηενμο ααειμφ αθθμζχζεζξ παναηδνήεδηακ ζημ θθεαζηυ ημίπςια, 

βεβμκυξ πμο πζεακμθμβείηαζ υηζ μθείθεηαζ ζηζξ ιεηααμθέξ ημο αζιμδοκαιζημφ 

πενζαάθθμκημξ. Δίκαζ πνμθακέξ υηζ μζ εκδμαββεζαηέξ ηάζεζξ, μζ αζιμδοκαιζημί ηαζ ιδπακζημί 

πανάβμκηεξ πμο επζδνμφκ ζημ θθεαζηυ ημίπςια πμο οπμδέπεηαζ ημ ανηδνζαηυ αίια είκαζ 

ζδιακηζηά ιεβαθφηενμζ απυ αοημφξ πμο επζηναημφκ ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα. Δίκαζ 

εοκυδημ υηζ ζημ πνμζαβςβυ ζηέθμξ ηδξ ηανςηίδαξ μζ αζιμδοκαιζηέξ πανάιεηνμζ εθάπζζηα 

πανεηηθίκμοκ. Σα εονήιαηα αοηά ζοιθςκμφκ ιε ημοξ Kohler ηαζ ζοκενβάηεξ μζ μπμίμζ 

ιεθέηδζακ ηδκ ακάπηολδ δξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ιε ηδ πνήζδ ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ 

PTFE ζε πνυααηα [492]. 

Δπζπνμζεέηςξ, ηαηά ηδ ιεθέηδ ζε ζοκεζηζαηυ ιζηνμζηυπζμ ζάνςζδξ ιε θέζγεν ηςκ 

ζζημιμνθμιεηνζηχκ αθθμζχζεςκ ημο πνμζαβςβμφ ηιήιαημξ ηδξ ηανςηίδαξ παναηδνήεδηε 

ανηεηά ιεβάθδ απμδζμνβάκςζδ ηαζ ενοιιαηζζιυξ ηδξ έζς εθαζηζηήξ ιειανάκδξ ημο 

ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ, εκχ δζαπζζηχεδηε ιζηνυηενμο ααειμφ απμδυιδζδ ηςκ εθαζηζηχκ 
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ζκχκ ημο ιέζμο ηαζ έλς πζηχκα (πήια 3.39). Πανυιμζεξ παναηδνήζεζξ έπμοκ βίκεζ απυ ημοξ 

Masuda ηαζ ζοκενβάηεξ, μζ μπμίμζ ιεθέηδζακ ηζξ πνμκζηέξ ιεηααμθέξ ηδξ ακαδζάηαλδξ ηδξ 

έζς εθαζηζηήξ ιειανάκδξ ηαζ ζοιπένακακ υηζ μ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ εκδμεδθζαηχκ 

ηοηηάνςκ ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζημ ενοιιαηζζιυ ηδξ ιειανάκδξ [493]. Οζ Tronc ηαζ 

ζοκενβάηεξ επίζδξ παναηήνδζακ εηηεηαιέκμ ενοιιαηζζιυ ηδξ έζς εθαζηζηήξ ιειανάκδξ 

ηαζ απμδυιδζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζημ ιέζμ πζηχκα ανηδνζχκ ιε αολδιέκδ νμή [494].  

 

4.3. ΓΗΔΞΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟΤ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΣΟ ΦΛΔΒΗΚΟ ΣΟΗΥΧΜΑ ΣΖ 

ΦΛΔΒΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΧΖ 

 

Καηά ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηα VSMCs θαίκεηαζ υηζ δζαδναιαηίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ  

ηα μπμία ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζε υθμοξ ημοξ ιδπακζζιμφξ ακάπηολδξ ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ ηαζ ηονίςξ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηαζ ηδ ιεηακάζηεοζή ημοξ. Σα VSMCs, 

ιεηά ηδκ έκανλδ θεζημονβίαξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ οθίζηακηαζ ιία ιεηααμθή 

ημο θαζκυηοπμφ ημοξ. Σμ θθεαζηυ ημίπςια ελεθίζζεηαζ απυ ιία ηαηάζηαζδ, ζηδκ μπμία δ 

πθεζμρδθία ηςκ VSMCs έπεζ έκα απυθοηα δζαθμνμπμζδιέκμ θαζκυηοπμ πςνίξ 

πμθθαπθαζζαζιμφξ, ζε ιία υπμο δ πθεζμρδθία ηςκ ηοηηάνςκ πανμοζζάγεζ αολδιέκδ ηάζδ 

βζα πμθθαπθαζζαζιυ υπςξ απμδεζηκφεηαζ απυ ηζξ ιεηααμθέξ ηδξ α-αηηίκδξ ηςκ VSMCs (a-

SMA). Σαοηυπνμκα άθθα ηφηηανα πάκμοκ μνζζιέκμοξ ηοπζημφξ δείηηεξ πμθθαπθαζζαζιμφ, 

υπςξ είκαζ δ δεζιίκδ.  

 

4.3.1. Μειέηε ηεο α-αθηίλεο ηωλ VSMCs (a-SMA) 

 

Καηά ηδκ ακμζμïζημπδιζηή ακίπκεοζδ ηδξ a-SMA, εκυξ δείηηδ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ 

VSMCs, δζαπζζηχεδηε υηζ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα δ έηθναζδ ημο ήηακ 

αολδιέκδ ζημκ έζς ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ, εκχ δ έηθναζή ημο 

ίδζμο δείηηδ ζημ ιέζμ πζηχκα ήηακ ιεζςιέκδ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα 

(Πίκαηαξ 3.10 ηαζ πήια 3.50). Σμπμβναθζηά παναηδνήεδηε ζημκ έλς πζηχκα ηδξ 

ζθαβίηζδαξ αφλδζδ ηδξ έηθναζδξ ηδκ a-SMA ηεκηνζηά ζε ζπέζδ ιε ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς 

πενζμπή, παναηήνδζδ πμο οπμδδθχκεζ υηζ ζημ ηέκηνμ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ θαιαάκεζ 
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πχνα ιεβαθφηενμξ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ VSMCs ηαζ άνα ιεβαθφηενδ ιεηακάζηεοζδ 

ηοηηάνςκ. 

ημ ιέζμ πζηχκα δ ακμζμεεηζηή έηθναζδ ηδξ a-SMA δεκ πανμοζζάγεζ μιμζμβέκεζα 

ζηδ δζάνηεζα ηςκ 3 πνμκζηχκ ζδιείςκ. Ακαθοηζηά, ηδκ 2δ εαδμιάδα ζδιεζχεδηε αολδιέκδ 

έηθναζδ ημο δείηηδ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ VSMCs ζηδκ εββφξ, ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ άπς 

πενζμπή, θακενχκμκηαξ αολδιέκδ ιεηακάζηεοζδ απυ ημκ έλς πζηχκα ηαζ αολδιέκμ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηοηηάνςκ ζηδκ άπς πενζμπή. Μεηά απυ 4 εαδμιάδεξ δεκ παναηδνήεδηακ 

ημπμβναθζηέξ ιεηααμθέξ, βεβμκυξ πμο δδθχκεζ ζηαεενυ νοειυ πμθθαπθαζζαζιμφ ηαζ 

ιεηακάζηεοζδξ ηοηηάνςκ ιεηαλφ ηςκ ημπμβναθζηχκ πενζμπχκ ηδξ θθέααξ. Σέθμξ, ιεηά απυ 

12 εαδμιάδεξ παναηδνείηαζ ιία αολδιέκδ έηθναζδ a-SMA ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ζε 

ζπέζδ ιε ηζξ οπυθμζπεξ πενζμπέξ, θυβς αολδιέκδξ, πνμθακχξ, ιεηακάζηεοζδξ ηαζ 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ηοηηάνςκ ηεκηνζηά ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ. διακηζηή, ηέθμξ, 

είκαζ δ αολδιέκδ ακμζμεεηζηυηδηα ζε a-SMA ηςκ ηοηηάνςκ ημο έζς πζηχκα ηδξ ηεκηνζηήξ 

πενζμπήξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ δφμ, μδδβχκηαξ ζημ ζοιπέναζια ιίαξ αολδιέκδξ 

ιεηακάζηεοζδξ ηαζ πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ VSMCs ζημ ηιήια αοηυ ημο θθεαζημφ 

ημζπχιαημξ (πήια 3.48). 

διεζχεδηε ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο ιία αολδιέκδ έηθναζδ ηδξ a-SMA ζημκ έζς 

ηαζ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ, βεβμκυξ πμο δδθχκεζ πμθθαπθαζζαζιυ ηαζ 

ιεηακάζηεοζδ VSMCs απυ ημκ έλς πζηχκα ζημκ έζς αθθά ηαζ πμθθαπθαζζαζιυ ηοηηάνςκ 

ζημκ έζς πζηχκα. ηδκ άπς πενζμπή ζηδκ μπμία ημο ιέζμο πζηχκα παναηδνήεδηε ιείςζδ 

ηδξ a-SMA αολακμιέκμο ημο πνυκμο πμο επζαεααζχκεζ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs απυ 

ημ ιέζμ ζημ κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα. οιπεναίκεηαζ, υηζ παναηδνήεδηε ιία αολδιέκδ 

έηθναζδ ημο δείηηδ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ VSMCs, a-SMA, ζημ κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα 

ζημ ηέκηνμ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ υηζ δ αολδιέκδ 

αοηή έηθναζδ έπεζ εεηζηή ζοζπέηζζδ ιε ημ πνυκμ. Ζ ιεβαθφηενδ, επμιέκςξ, ιεηακάζηεοζδ 

ηαζ μ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ VSMCs ηεκηνζηά ηδξ ζθαβίηζδαξ επζαεααζχκεζ ηδκ ακάπηολδ 

ζηδκ πενζμπή αοηή ηδξ ιεβαθφηενδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ, δ μπμία αολάκεηαζ ιε ημ πνυκμ 

(πήια 3.49). 

Σα απμηεθέζιαηα ιαξ αοηά επζαεααζχκμκηαζ ηαζ απυ ηδκ ενεοκδηζηή ιεθέηδ ηςκ 

Rotmans ηαζ ζοκενβαηχκ [491], μζ μπμίμζ ζε πμίνμοξ ζημοξ μπμίμοξ ημπμεέηδζακ ζφκεεημ 

ανηδνζμθθεαζηυ ιυζπεοια ePTFE, ιεθέηδζακ ηδκ ζκμιοσηή οπενπθαζία ζοκανηήζεζ ημο 

πνυκμο (2, 4 ηαζ 8 εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ), ηαζ ηαηέθδλακ ζημ 

ζοιπέναζια υηζ δ αολδιέκδ έηθναζδ a-SMA ζδιαίκεζ ακάπηολδ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. 

Οζ Roy-Chaudhury ηαζ ζοκενβάηεξ ιεθεηχκηαξ ηδκ άπς ηαζ ηεκηνζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ 
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ζηέθμοξ ιεηά απυ πανειαμθή ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ ePTFE ζε ακενχπμοξ 

παναηήνδζακ ιεβαθφηενδ έηθναζδ ηδξ a-SMA ζημ κεμζοκηζειέκμ έζς πζηχκα ζηδκ 

ηεκηνζηή πενζμπή ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ άπς. Δονήιαηα πμο ένπμκηαζ ζε απυθοηδ ζοιθςκία 

ιε αοηά ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ [287]. Οζ Yassari ηαζ ζοκενβάηεξ ιεθέηδζακ ηζξ αθθμζχζεζξ 

ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ηδξ ζθαβίηζδαξ ζε ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία ζε ανμοναίμοξ 7 

ηαζ 21 ιένεξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ επζημζκςκίαξ ηαζ παναηήνδζακ αφλδζδ ηςκ 

ακμζμεεηζηχκ ζε a-SMA ηοηηάνςκ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ ιεθέηδξ 

[495]. 

Αηυια, μζ Roy-Chaudhury ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ιεθεηχκηαξ ηδ θθεαζηή ζκμιοσηή 

οπενπθαζία ζε αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ ζημοξ μπμίμοξ είπακ ημπμεεηδεεί ζοκεεηζηά 

ιμζπεφιαηα PTFE, πνμζδζυνζζακ αολδιέκδ έηθναζδ a-SMA ηεκηνζηά ηδξ θθεαζηήξ 

ακαζηυιςζδξ πμο ηαοημπμζμφζε ημκ αολδιέκμ ανζειυ VSMCs ζημ ζδιείμ αοηυ [159]. 

Σέθμξ, μζ Li ηαζ ζοκενβάηεξ ιεθεηχκηαξ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζημ 

θθεαζηυ ζηέθμξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζε πμίνμοξ, ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ 

ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ PTFE, παναηήνδζακ αολδιέκδ έηθναζδ a-SMA ζημ 

κεμζοκηζεέιεκμ έζς ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ 

ιεθέηδξ, εκχ ζημ ιέζμ πζηχκα ηδξ ζθαβίηζδαξ ζδιεζχεδηε ιεζςιέκδ έηθναζδ a-SMA 

[289]. 

 

4.3.2. Μειέηε ηεο δεζκίλεο  

 

ηδκ πανμφζα δζδαηημνζηή δζαηνζαή πναβιαημπμζήεδηε ακμζμïζημπδιζηή 

ακίπκεοζδ ηδξ δεζιίκδξ ηςκ VSMCs ηαζ παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζή ηδξ ζημκ έζς 

ηαζ ζημκ έλς ημίπςια ηδξ ζθαβίηζδαξ, εκχ ιείςζδ ζημ ιέζμ πζηχκα ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ 

εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (Πίκαηαξ 3.11 ηαζ πήια 3.53). Αηυια, ζδιεζχεδηε ιείςζδ ηδξ 

δεζιίκδξ ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο ηαεχξ ηαζ ιείςζδ ηδξ δεζιίκδξ ζημ ηέκηνμ έκακηζ ηςκ 

άθθςκ δφμ ημπμβναθζηχκ πενζμπχκ ζημκ έζς, ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (πήιαηα 3.51 ηαζ 3.52). Σα απμηεθέζιαηα ιαξ 

ζοιθςκμφκ ιε ημοξ Roy-Chaudhury ηαζ ζοκενβάηεξ, μζ μπμίμζ ιεθεηχκηαξ ηδκ άπς ηαζ ηδκ 

ηεκηνζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, ιε ηδκ 

πανειαμθή ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ PTFE ζε ακενχπμοξ, παναηήνδζακ ιζηνυηενδ 

έηθναζδ ηδξ δεζιίκδξ ζημ κεμζοκηζειέκμ έζς πζηχκα ηδξ άπς πενζμπήξ έκακηζ ηδξ 

ηεκηνζηήξ [287]. Ακηζεέηςξ, μζ Huang ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ 
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ιμζπεοιάηςκ Dacron ζε πνυααηα δεκ παναηήνδζακ ηαιία ιεηααμθή ηδξ ακμζμïζημπδιζηήξ 

έηθναζδξ ηδξ δεζιίκδξ ζηδκ ηανςηίδα [496]. 

 

4.3.3. Μειέηε ηνπ δείθηε θπηηαξηθνύ πνιιαπιαζηαζκνύ ki-67  

 

Με ηδκ ακμζμïζημπδιζηή ακίπκεοζδ ημο δείηηδ ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67 

πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα εηηίιδζδξ ημο ανζειμφ ηςκ ηοηηάνςκ πμο ανίζημκηαζ ζε θάζδ 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηαζ έηζζ ιπμνεί κα πνμζδζμνζζεεί μ νοειυξ ηοηηανζημφ 

πμθθαπθαζζαζιμφ. οβηεηνζιέκα, ζηδκ πανμφζα δζδαηημνζηή δζαηνζαή παναηδνήεδηε 

αολδιέκδ έηθναζδ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ζημ ki-67 ηοηηάνςκ ηαζ ζημοξ 3 πζηχκεξ ημο 

θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, ιε ιεβαθφηενδ υιςξ αφλδζδ ηονίςξ 

ζημκ έζς ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ηδξ ζθαβίηζδαξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ εηενυπθεονδ (Πίκαηαξ 

3.12 ηαζ πήια 3.56). 

Ωξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή πενζμπή, παναηδνήεδηε αολδιέκμξ νοειυξ 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηαζ ζημοξ 3 πζηχκεξ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ 

ζοβηνζηζηά ιε ηζξ άθθεξ 2 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ, ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς (πήια 3.54). 

Δπζπθέμκ, αολακμιέκμο ημο πνυκμο, ζδιεζχεδηε ζδιακηζηή αφλδζδ ημο δείηηδ 

πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67 ζημκ έζς πζηχκα, ζδιακηζηή ιείςζδ ημο ki-67 ζημκ έλς πζηχκα, 

εκχ ζημ ιέζμ δεκ οπήνπακ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ (πήια 3.55). Οζ πνμακαθενεέκηεξ 

παναηδνήζεζξ είκαζ εκδεζηηζηέξ βζα ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ ηδ 

ιεηακάζηεοζή ημοξ ζημ πνυκμ ηαζ ζημ πχνμ απυ ημκ έλς πνμξ ημκ έζς πζηχκα ηδξ 

ζθαβίηζδαξ, ιδπακζζιμί πμο ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ. 

Οζ Rotmans ηαζ ζοκενβάηεξ ηαηά ηδ δζενεφκδζδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζε 

πμίνμοξ 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ιμζπεοιάηςκ PTFE, παναηήνδζακ 

ιείςζδ ημο νοειμφ πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67 ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, εονήιαηα ηα μπμία δε 

ζοιθςκμφκ ιε ηα ακάθμβα ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ [491]. Αηυια, μζ Li ηαζ ζοκενβάηεξ ηαηά 

ηδ ιεθέηδ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ ζε πμίνμοξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ PTFE, 

παναηήνδζακ αφλδζδ ημο δείηηδ ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ ζημκ έζς πζηχκα ηαζ 

ιείςζδ ζημκ έλς ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, ηαεχξ ηαζ αολδιέκδ έηθναζδ a-SMA ζημ 

κεμζοκηζεειέκμ έζς ηαζ ζημκ έλς πζηχκα εκχ ιεζςιέκδ έηθναζή ηδξ ζημ ιέζμ πζηχκα 

ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, δεδμιέκα πμο ζοιθςκμφκ ηαζ ιε ηα εονήιαηα ηδξ πανμφζαξ 
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δζαηνζαήξ [289]. Οζ Roy-Chaudhury ηαζ ζοκενβάηεξ, επίζδξ, ιεθεηχκηαξ ηδκ άπς ηαζ 

ηεκηνζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ PTFE ζε ακενχπμοξ 

παναηήνδζακ ιεβαθφηενμ νοειυ πμθθαπθαζζαζιμφ ζημ έζς ηαζ έλς πζηχκα ζηδκ ηεκηνζηή 

ζοβηνζηζηά ιε ηδκ άπς πενζμπή [287]. 

 

4.4. ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΦΛΔΓΜΟΝΧΓΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

ΤΝΘΔΣΗΚΧΝ ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΧΝ ΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ 

 

Ζ θθεβιμκή απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ πανάβμκηα πμο ειπθέηεηαζ ζηα πενζζζυηενα 

πεζναιαηζηά ιμκηέθα αββεζαημφ ηναοιαηζζιμφ ηαζ παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζημ ααειυ 

ακάπηολδξ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. Καηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ 

θαιαάκεζ πχνα ημπζηή ζζηζηή θθεβιμκχδμοξ ακηίδναζδ, ηαηά ηδκ μπμία πανάβμκηαζ 

πμζηίθμζ αολδηζημί πανάβμκηεξ, θθεβιμκχδδ ηφηηανα ηαζ πνςηεάζεξ πμο πανάβμκηαζ απυ 

ηα ιαηνμθάβα [260,261].   

 

4.4.1. Μειέηε ηνπ δείθηε καθξνθάγωλ CD68  

 

Καηά ηδκ ακίπκεοζδ ημο δείηηδ ιαηνμθάβςκ CD68, ιε ακμζμïζημπδιζηέξ ιεευδμοξ, 

παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ζημκ έζς, ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ 

ημζπχιαημξ ημο αββείμο ζηέθμοξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (Πίκαηαξ 3.13 ηαζ 

πήια 3.59). Αηυια, αλζμθμβχκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ηαηά ημπμβναθζηή πενζμπή, 

δζαπζζηχεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ημο δείηηδ ιαηνμθάβςκ CD68 ηεκηνζηά ηδξ θθεαζηήξ 

ακαζηυιςζδξ έκακηζ ηδξ εββφξ ηαζ ηδξ άπς πενζμπήξ (πήια 3.57) ηαεχξ ηαζ ιεζςιέκδ 

έηθναζδ ημο δείηηδ CD68 αολακμιέκμο ημο πνυκμο (πήια 3.58). Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ 

παναηδνήεδηε ηαζ μ ζπδιαηζζιυξ ζημζαάδαξ απυ ιαηνμθάβα ηαηά ιήημξ ημο ιμζπεφιαημξ, 

μ μπμίμξ είκαζ εκδεζηηζηυξ αολδιέκδξ ημπζηήξ θθεβιμκήξ ζηδκ πενζμπή ημο 

ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ (πήια 3.60). 

οιπεναζιαηζηά, ηαηά ηδ δδιζμονβία ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ θαιαάκεζ 

πχνα θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ ακαζηυιςζδξ ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

θθεβιμκήξ κα ημνοθχκεηαζ 2 εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ 

ηαζ κα εκημπίγεηαζ ζδζαίηενα ζημ ηέκηνμ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ 

πανμφζαξ ενβαζίαξ επζαεααζχκμκηαζ απυ ηδκ ενεοκδηζηή ιεθέηδ ηςκ Rotmans ηαζ 

ζοκενβαηχκ, μζ μπμίμζ ζε πμίνμοξ ζημοξ μπμίμοξ ημπμεέηδζακ ζφκεεημ ανηδνζμθθεαζηυ 
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ιυζπεοια ePTFE, παναημθμφεδζακ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ βζα πνμκζηέξ 

πενζυδμοξ απυ 2 έςξ 8 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ ηαζ ηαηέθδλακ ζημ 

ζοιπέναζια υηζ ιέβζζηδ θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδ παναηδνείηαζ ηονίςξ 2 εαδμιάδεξ απυ ηδ 

δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ [491]. Δπζπθέμκ, μζ Roy-Chaudhury ηαζ 

ζοκενβάηεξ, ιεθεηχκηαξ ηδκ άπς ηαζ ηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ιεηά ηδ 

δδιζμονβία ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ιε ηδ πνήζδ ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ ePTFE 

ζε ακενχπμοξ, παναηήνδζακ ιεβαθφηενδ έηθναζδ ημο δείηηδ ιαηνμθάβςκ CD68 ζημκ έζς 

ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ζηδκ ηεκηνζηή έκακηζ ηδξ άπς πενζμπήξ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ [287].  

 

4.4.2. Μειέηε ηεο ζπλζεηάζεο ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ (eNOS) 

 

Ζ παναβςβή ιμκμλεζδίμο ημο αγχημο παίγεζ ααζζηυ νυθμ ζημκ έθεβπμ ημο αββεζαημφ 

ηυκμο ηαζ ζηδ νφειζζδ ηδξ θθεβιμκχδμοξ ακηίδναζδξ. Απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ηδξ ακάθοζδξ, ζηδκ πανμφζα ενβαζία, ηδξ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο 

ηδξ ζοκεεηάζδξ ημο ιμκμλεζδίμο ημο αγχημο NOS3 ηυζμ ιε ζοιααηζηή RT-PCR υζμ ηαζ ιε 

πμζμηζηή RT-PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, παναηδνήεδηε ζδιακηζηή ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ 

mRNA ημο NOS3 ζε υθα ηα παεμθμβζηά δείβιαηα ηδξ ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηα ακηίζημζπα εονήιαηα απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ (Πίκαηαξ 

3.14 ηαζ πήια 3.61). Μμκαδζηή ελαίνεζδ, υιςξ, απμηέθεζε δ μιάδα ηςκ δεζβιάηςκ ηδξ 

άπς πενζμπήξ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ, ζηδκ μπμία ηα επίπεδα έηθναζδξ ημο NOS3 

πνμζδζμνίζηδηακ αολδιέκα ζε ζπέζδ ιε ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα, βεβμκυξ πμο ιπμνεί 

κα ενιδκεοηεί θυβς ηδξ ιζηνήξ ακάπηολδξ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζηδκ πενζμπή αοηή. 

Ωξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή ηαηακμιή, ανέεδηε υηζ ημ βμκίδζμ NOS3 εηθνάγεηαζ, ζε 

παιδθυηενα επίπεδα mRNA ηεκηνζηά ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ έκακηζ ηδξ άπς ηαζ ηδξ εββφξ 

πενζμπήξ ημο. Δπίζδξ, ζδιεζχεδηε ιείςζδ ηδξ έηθναζδξ ημο βμκζδίμο NOS3 αολακμιέκμο 

ημο πνυκμο. οιπεναζιαηζηά, δ έηθναζδ ηδξ ζοκεεηάζδξ ημο ιμκμλεζδίμο ημο αγχημο 

(eNOS) πμο ανίζηεηαζ ζημ εκδμεήθζμ ανέεδηε ιεζςιέκδ ζηζξ πενζμπέξ, πμο εηηίεεκηαζ ζε 

δζαηαναπή ημο αζιμδοκαιζημφ πενζαάθθμκημξ, βεβμκυξ πμο δδθχκεζ ιεβαθφηενδ 

θθεβιμκχδδ ακηίδναζδ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ιεβαθφηενδ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ.  
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4.4.3. Μειέηε ηωλ κνξίωλ πξνζθόιιεζεο ICAM1 θαη VCAM1 

 

Καηά ηδ θθεβιμκχδδ ακηίδναζδ, πνμηεζιέκμο κα δζδεδεμφκ ηα θθεβιμκχδδ 

ηφηηανα πνέπεζ πνχηα κα πνμζημθθήζμοκ ζηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα, δζαδζηαζία δ μπμία 

επζηοβπάκεηαζ πανμοζία ηςκ ιμνίςκ πνμζηυθθδζδξ ICAM1 ηαζ VCAM1. ηδκ πανμφζα 

δζδαηημνζηή δζαηνζαή ιεθεηήεδηακ ηα επίπεδα έηθναζδξ mRNA ηςκ βμκζδίςκ ICAM1 ηαζ 

VCAM1 ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ θθεαζηήξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, ηυζμ ιε 

ζοιααηζηή RT-PCR υζμ ηαζ ιε πμζμηζηή RT-PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, ηαζ ανέεδηακ 

αολδιέκα ζε υθα ηα θθεαζηά δείβιαηα ηδξ ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ 

εηενυπθεονδ (Πίκαηεξ 3.15 ηαζ 3.16, ηαζ πήιαηα 3.62 ηαζ 3.63). Αολδιέκδ έηθναζδ ηςκ 

επζπέδςκ mRNA ηςκ ICAM1 ηαζ VCAM1 παναηδνήεδηε ζημ ηέκηνμ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ 

έκακηζ ηδξ εββφξ ηαζ ηδξ άπς πενζμπήξ, δ μπμία πανμοζίαζε ιία αολδηζηή ηάζδ απυ ηζξ 2, 

ζηζξ 4 ηαζ ηέθμξ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Ζ 

έηθναζδ, επμιέκςξ, ηςκ επζπέδςκ mRNA ηςκ βμκζδίςκ ICAM1 ηαζ VCAM1, ζοκανηήζεζ 

ημο πνυκμο, ανέεδηε αολδιέκδ ζηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα, ηα μπμία εηηίεεκηαζ ζε πενζμπέξ 

δζαηαναβιέκδξ αζιαηζηήξ νμήξ. Δίκαζ μζ πενζμπέξ αοηέξ, ιε ηφνζα ηδκ ηεκηνζηή, πμο 

ακαπηφπεδηε ζκμιοσηή οπενπθαζία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηέκςζδ ημο αοθμφ ημο αββείμο. 

Ακάθμβα απμηεθέζιαηα δζαπζζηχεδηακ απυ ημοξ Kwei ηαζ ζοκενβάηεξ, μζ μπμίμζ ιε πνήζδ 

ακμζμïζημπδιζηήξ ηεπκζηήξ παναηήνδζακ, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, αολδιέκδ έηθναζδ ηδξ 

πνςηεΐκδξ VCAM1 ζε ανηδνζμπμζδιέκεξ ζθαβίηζδεξ ιοχκ [497]. Σέθμξ, μζ Chester ηαζ 

ζοκενβάηεξ παναηήνδζακ ακμζμïζημπδιζηή έηθναζδ ηςκ πνςηεσκχκ ICAM1 ηαζ VCAM1 

ζηδ ζαθδκμφξ θθέαα αζεεκχκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ θθεαζηά ιμζπεφιαηα [498]. 

 

4.5. ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΒΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΝΓΟΘΖΛΗΟΤ ΣΟΤ ΦΛΔΒΗΚΟΤ ΚΔΛΟΤ 

ΣΖ ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

Σμ εκδμεήθζμ απμηεθεί ηδκ πνχηδ βναιιή άιοκαξ ζε μπμζαδήπμηε ηάηςζδ ημο 

αββεζαημφ ημζπχιαημξ ή δζαηαναπή ημο αζιμδοκαιζημφ πενζαάθθμκημξ. Καηά ηδ δδιζμονβία 

ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ιε πανειαμθή εκυξ ζοκεεηζημφ ανηδνζμθθεαζημφ 

ιμζπεφιαημξ ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα πανάβμοκ πμζηίθα αοημηνζκή, παναηνζκή ηαζ 

εκδμηνζκή οπμζηνχιαηα ιε αββεζμδναζηζηέξ, ακηζενμιαςηζηέξ αθθά ηαζ 

ακηζπμθθαπθαζζαζηζηέξ δνάζεζξ [270]. Ο πανάβμκηαξ von Willebrand (vWF) [273], δ 

εκδμεδθίκδ 1 (ΔDN1) [274], μ αολδηζηυξ πανάβμκηαξ Α ημο αββεζαημφ εκδμεδθίμο 
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(VEGFA) ηαζ μ ζκμαθαζηζηυξ αολδηζηυξ πανάβμκηαξ 2 (FGF2) παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ 

ζηδ αθάαδ ημο εκδμεδθίμο ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ζηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ απχηενδξ 

ακάπηολδξ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. 

 

4.5.1. Μειέηε ηνπ παξάγνληα von Willebrand (vWF) 

 

Καηά ηδκ ακμζμïζημπδιζηή ακίπκεοζδ ημο vWF παναηδνήεδηε ιία αολδιέκδ 

έηθναζδ ακμζμεεηζηχκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ζημκ vWF ζημκ έζς ηαζ ζημκ έλς πζηχκα 

ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ, ηα μπμία είκαζ εκδεζηηζηά ζημζπεία ηδξ κεμαββείςζδξ ηαεχξ ηαζ ημο 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ζηδκ πενζμπή ηςκ ιζηνμαββείςκ (πήια 

3.64). Αηυια, παναηδνήεδηε ημπζηή αφλδζδ, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, ηδξ έηθναζδξ ημο 

vWF ηεκηνζηά ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή. Οζ Roy-

Chaudhury ηαζ ζοκενβάηεξ ιεθεηχκηαξ ηδκ άπς ηαζ ηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ θθεαζηήξ 

ακαζηυιςζδξ, ιεηά ηδκ πανειαμθή ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ ePTFE ζε αζεεκείξ 

δζαπίζηςζακ ιεβαθφηενδ έηθναζδ ημο vWF ζημκ έλς πζηχκα, εκχ ιζηνυηενδ έηθναζδ ζημ 

κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ζοβηνζηζηά ιε ηδκ άπς [287]. 

 

4.5.2. Μειέηε ηεο ελδνζειίλεο 1 

 

Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ επζπέδςκ ηδξ έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο ηδξ εκδμεδθίκδξ 1 (EDN1), πμο έβζκε ηυζμ ιε ζοιααηζηή RT-PCR υζμ ηαζ ιε 

πμζμηζηή RT-PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, παναηδνήεδηε ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ 

mRNA ημο EDN1 υθςκ ηςκ δεζβιάηςκ πμο θήθεδηακ απυ ηδκ ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα 

ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εηενυπθεονδ (Πίκαηαξ 3.17 ηαζ 

πήια 3.65). Δπζπθέμκ, ζδιεζχκεηαζ ιία ζδιακηζηή, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, αφλδζδ ηδξ 

έηθναζδξ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο EDN1 ζημ ηεκηνζηυ ηιήια ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηυζμ 

ζηδκ εββφξ υζμ ηαζ ζηδκ άπς πενζμπή. Δίκαζ, επμιέκςξ ειθακέξ υηζ δ ανηδνζμθθεαζηή 

επζημζκςκία επάβεηαζ αθάαδ ημο εκδμεδθίμο ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ακάπηολδ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ. Ζ εκδμεδθίκδ 1 έπεζ παναηδνδεεί ζφιθςκα ιε ηζξ ιέπνζ ζήιενα ιεθέηεξ,  υηζ 

ζοιιεηέπεζ εκενβά ζηδκ παεμθοζζμθμβία ηςκ αββεζαηχκ δζαηαναπχκ ιε ζημπυ ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ ααζζηήξ αββεζαηήξ ακηίζηαζδξ [273] ηαεχξ ηαζ ζημκ ηοηηανζηυ 

πμθθαπθαζζαζιυ, δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. 
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4.5.3. Μειέηε ηνπ απμεηηθνύ παξάγνληα Α ηνπ αγγεηαθνύ ελδνζειίνπ (VEGFA) 

 

ηα επίπεδα έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο ημο αολδηζημφ πανάβμκηα A ημο 

αββεζαημφ εκδμεδθίμο (VEGFA) παναηδνήεδηακ ζηδ ζθαβίηζδα ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ πμθφ ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ. οβηεηνζιέκα, ηα επίπεδα mRNA ημο βμκζδίμο 

VEGFA αολήεδηακ ζε υθεξ ηζξ μιάδεξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ θθέααξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (Πίκαηαξ 3.18 ηαζ πήια 3.66). διεζχεδηε ζδιακηζηή αολδιέκδ 

έηθναζδ mRNA ημο VEGFA ζδιεζχεδηε απυ ηδ 2δ ζηδ 12δ εαδμιάδα απυ ηδ δδιζμονβία 

ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Δπζπνυζεεηα, ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή πενζμπή, 

παναηδνήεδηε ιία ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ έηθναζδξ ημο βμκζδίμο VEGFA ηεκηνζηά ημο 

θθεαζημφ ζηέθμοξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή. Ζ αολδιέκδ, ζοκεπχξ, 

έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο VEGFA επάβεζ ιεβαθφηενδ αθάαδ ημο 

εκδμεδθίμο ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο ηεκηνζηά ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ θθεαζηήξ 

ακαζηυιςζδξ, υπμο ηαζ θαιαάκεζ πχνα ιεβαθφηενμο ααειμφ ακάπηολδ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ. 

Ζ ενεοκδηζηή ιεθέηδ ηςκ Roy-Chaudhury ηαζ ζοκενβαηχκ ιεθέηδζε ηδκ ηεκηνζηή 

ηαζ ηδκ άπς πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ιεηά ηδκ 

πανειαμθή ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ PTFE ζε ακενχπμοξ ηαζ παναηήνδζε ζε επίπεδμ 

πνςηεΐκδξ ηαζ ηδ πνήζδ ακμζμïζημπδιζηήξ ηεπκζηήξ, ιεβαθφηενδ έηθναζδ ημο VEGFA 

ζημκ έλς ηαζ ζημ κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ζηδκ άπς έκακηζ ηδξ 

ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ [287]. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ δεκ 

ηαοηίγμκηαζ ζημ ζδιείμ αοηυ ιε αοηά ηδξ ενεοκδηζηήξ μιάδαξ ηςκ Roy-Chaudhury ηαζ 

ζοκενβαηχκ ηαζ πζεακμθμβείηαζ υηζ αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ πναβιαημπμζήζαιε 

πνμζδζμνζζιυ ζε επίπεδμ βμκζδίςκ εκχ μζ Roy-Chaudhury ηαζ ζοκενβάηεξ ζε επίπεδμ 

πνςηεΐκδξ.  

 

4.5.4. Μειέηε ηνπ ηλνβιαζηηθνύ απμεηηθνύ παξάγνληα (FGF2) 

 

Καηά ηδ ιεθέηδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο ημο ζκμαθαζηζημφ 

αολδηζημφ πανάβμκηα (FGF2), παναηδνήεδηε αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

FGF2 ηδξ ζθαβίηζδαξ ηδξ επζημζκςκίαξ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (Πίκαηαξ 

3.19 ηαζ πήια 3.67). Σμπμβναθζηά, παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ημο FGF2 ζηδκ 

ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή. 

Οζ ιεηααμθέξ ήηακ ιεβάθεξ ζδζαίηενα, 4 εαδμιάδεξ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ. 
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Δπίζδξ, ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή ελέθζλδ, ζδιεζχεδηακ αολδιέκα επίπεδα έηθναζδξ mRNA ημο 

βμκζδίμο FGF2 απυ ηζξ 2 ζηζξ 4 εαδμιάδεξ. Ακηίεεηα, ηαιία ιεηααμθή δεκ παναηδνήεδηε 

ζηζξ 12 εαδμιάδεξ απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Οζ Roy-

Chaudhury ηαζ ζοκενβάηεξ ιεθεηχκηαξ ηδκ ηεκηνζηή ηαζ ηδκ άπς πενζμπή ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ, ιε ηδκ πανειαμθή ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ PTFE ζε 

ακενχπμοξ, ανήηακ ιεβαθφηενδ ακμζμïζημπδιζηή έηθναζδ ημο FGF2 ζημκ έλς ηαζ ζημ 

κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ζηδκ ηεκηνζηή ζε ζπέζδ ιε ηδκ άπς 

πενζμπή ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ, ζοιπέναζια ημ μπμίμ ένπεηαζ ζε ζοιθςκία ιε ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ [287].  

 

4.6. ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΑΝΑΓΟΜΖΖ ΣΖ ΔΞΧΚΤΣΣΑΡΗΑ ΘΔΜΔΛΗΑ ΟΤΗΑ 

ΣΟΤ ΦΛΔΒΗΚΟΤ ΣΟΗΥΧΜΑΣΟ ΣΖ ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

Ζ ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία απμηεθεί ημ ααζζηυ οπμζηδνζηηζηυ ιέζμ ιεηαλφ 

ιμνίςκ ηαζ ζοκδεηζημφ ζζημφ ηςκ αββείςκ. οιιεηέπεζ εκενβά ςξ οπυζηνςια ηςκ ιμνίςκ 

πνμζηυθθδζδξ, ςξ απμεήηδ ηοηηανμηζκχκ ηαζ αολδηζηχκ παναβυκηςκ, απμηεθεί ηδκ πφθδ 

εζζυδμο ηςκ θζπμπνςηεσκχκ, εκχ ζοιιεηέπεζ εκενβά ζηδκ αββεζαηή ακαηαηαζηεοή, ζηδ 

θθεβιμκή, ηαεχξ ηαζ ζηδκ αββεζμβέκεζδ. Καεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ απμδυιδζδ ηδξ 

ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ παίγμοκ μζ ιεηαθθμπνςηεάζεξ (MMPs), μζ μπμίεξ ακαδμιμφκ 

ηζξ δμιζηέξ πνςηεΐκεξ ηδξ εειέθζαξ μοζίαξ (ημθθαβυκμ, εθαζηίκδ ηαζ θαιζκίκδ). Αηυια μζ 

MMPs ζοιαάθμοκ ζηδ ιεηακάζηεοζδ ηαζ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ εκδμεδθζαηχκ 

ηοηηάνςκ ηαζ ηςκ VSMCs, αθθά ηαζ ζημ ζπδιαηζζιυ ημο κεμζοκηζεέιεκμο έζς πζηχκα 

ζοιιεηέπμκηαξ εκενβά ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. διακηζηή είκαζ ηαζ δ 

πανμοζία ηςκ ζζηζηχκ ακαζημθέςκ ηςκ ιεηαθθμπνςηεαζχκ (TIMPs), μζ μπμίμζ πανέπμοκ 

ιδπακζζιυ ζζμννμπίαξ ζηζξ MMPs. 

 

4.6.1. Μειέηε ηωλ κεηαιινπξωηεαζώλ MMP2 θαη MMP9, θαη ηωλ αλαζηνιέωλ 

TIMP1 θαη TIMP2 

 

Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο ηδξ 

ιεηαθθμπνςηεάζδξ 2 (MMP2), ηυζμ ιε ζοιααηζηή RT-PCR υζμ ηαζ ιε πμζμηζηή RT-PCR 

ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, δζαπζζηχεδηε ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο MMP2 

ηδξ ζθαβίηζδαξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ακαζηυιςζδξ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα 
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(Πίκαηαξ 3.21 ηαζ πήια 3.68). Ωξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή πενζμπή, επίζδξ, ανέεδηε 

αολδιέκδ έηθναζδ ηεκηνζηά ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Αηυια, ςξ πνμξ ηδ 

πνμκζηή ελέθζλδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ επζημζκςκίαξ, δ αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ 

mRNA ημο MMP2 ήηακ ζδζαίηενα ζδιακηζηή απυ ηδκ 4δ ζηδ 12δ εαδμιάδα. Ζ αφλδζδ ηδξ 

έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο ηδξ ιεηαθθμπνςηεάζδξ 9 (MMP9) ήηακ ιζηνυηενδ αθθά 

ελίζμο ζδιακηζηή ιε ημο βμκζδίμο MMP2. ημκ Πίκαηα 3.21 ηαζ ζημ πήια 3.69 είκαζ 

ειθακήξ δ αολδιέκδ έηθναζδ ημο επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο MMP9 ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα ζε ζπέζδ ιε ηδκ εηενυπθεονδ. Σμπζηά δζαπζζηχεδηακ, επίζδξ, 

αολδιέκα επίπεδα έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο MMP9 ηεκηνζηά ηδξ θθεαζηήξ 

ακαζηυιςζδξ αθθά ηαζ ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο. 

Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο ημο 

ζζηζημφ ακαζημθέα TIMP1, ηυζμ ιε ζοιααηζηή RT-PCR υζμ ηαζ ιε πμζμηζηή RT-PCR ζε 

πναβιαηζηυ πνυκμ, παναηδνήεδηε ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο TIMP1 ηδξ 

ζθαβίηζδαξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα 

(Πίκαηαξ 3.22 ηαζ πήια 3.70). Αολακμιέκμο ημο πνυκμο, ανέεδηε ιείςζδ ηδξ έηθναζδξ 

mRNA ημο TIMP1 ηαζ ζηζξ 3 πενζμπέξ, εββφξ, ηέκηνμ ηαζ άπς. Ωξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή, 

επίζδξ, πενζμπή ζδιεζχεδηε ιείςζδ ηδξ έηθναζδξ ημο βμκζδίμο ηεκηνζηά ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηδξ επζημζκςκίαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή ηδξ. 

Οζ ιεηααμθέξ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο ημο ζζηζημφ ακαζημθέα TIMP2, 

πνμζδζμνίζηδηακ ιε ζοιααηζηή RT-PCR ηαζ πμζμηζηή RT-PCR ζε πναβιαηζηυ πνυκμ. 

Αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο TIMP2 ανέεδηε ζηδ ζθαβίηζδαξ ηδξ επζημζκςκίαξ 

ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (Πίκαηαξ 3.23 ηαζ πήια 3.71). Σμπμβναθζηά, 

ζδιεζχεδηε ιεζςιέκδ έηθναζδ mRNA ημο βμκζδίμο ημο ακαζημθέα ζημ ηέκηνμ ημο 

θθεαζημφ ζηέθμοξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ άπς ηαζ ηδκ εββφξ πενζμπή ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ 

αθθά ηαζ ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο. 

Δίκαζ, επμιέκςξ, πνμθακέξ υηζ ηαηά ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ ιία ζδιεζχεδηε ζδιακηζηή πνμκζηή αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA 

ημο MMP2 ζηδκ ηεκηνζηή ςξ πνμξ ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή ιε ακηίζημζπδ ιείςζδ ημο 

TIMP1. Σαοηυπνμκα παναηδνήεδηε αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο ΜΜΡ9 ιε 

πανάθθδθδ ιείςζδ ηδξ έηθναζδξ mRNA ημο TIMP2 ζηζξ ίδζεξ πενζμπέξ. Οζ ιεηααμθέξ 

αοηέξ είπακ εεηζηή ζοζπέηζζδ ιε ηδ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ ιεθέηδξ. Οζ αθθαβέξ πμο 

παναηδνήεδηακ, επμιέκςξ, ζηζξ ζοζπεηίζεζξ ιεηαθθμπνςηεαζχκ (MMPs) ηαζ ηςκ θοζζηχκ 

ακαζημθέςκ ημοξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ πνμηαθμφκ ιία 
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εηηεηαιέκδ απμδυιδζδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ, δ μπμία μδδβεί ζε αββεζαηή 

ακαηαηαζηεοή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ πενζμπήξ ηδξ ακαζηυιςζδξ, ζε ιεηακάζηεοζδ ηαζ 

πμθθαπθαζζαζιυ VSMCs, ζε ζπδιαηζζιυ κεμζοκηζεέιεκμο έζς πζηχκα ηαζ ηεθζηά ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ, ιε δοζιεκείξ, απχηενεξ, 

επζπηχζεζξ ζηδ ααηυηδηα ημο ιμζπεφιαημξ. 

Oζ Southgate ηαζ ζοκενβάηεξ παναηήνδζακ, ζηδ ζαθδκή θθέαα πμίνμο υηζ δ 

εκενβμπμίδζδ ηςκ MMPs παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs [216]. 

Αηυια, μζ Misra ηαζ ζοκενβάηεξ ιεθεηχκηαξ ηδκ δναζηζηυηδηα ηδξ MMP2 ζημκ έλς πζηχκα 

ηδξ θαβυκζαξ θθέααξ πμίνςκ ζημοξ μπμίμοξ είπε ημπμεεηδεεί ζοκεεηζηυ ιυζπεοια ePTFE 

παναηήνδζακ υηζ δ αολδιέκδ έηθναζδ ηδξ ιεηαθθμπνςηεάζδξ αοηήξ ζημ ιέζμ ηαζ ζημκ 

έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, επάβεζ ζηέκςζδ ημο αββείμο 

[366]. Οζ Rotmans ηαζ ζοκενβάηεξ ζε πμίνμοξ, ζημοξ μπμίμοξ είπακ ημπμεεηήζεζ ζοκεεηζηά 

ιμζπεφιαηα ePTFE, πμνήβδζακ ακαζημθείξ ηςκ MMPs ηαζ ιεθέηδζακ ηδκ έηθναζδ ηςκ 

επζπέδςκ mRNA ηςκ βμκζδίςκ MMP2 ηαζ MMP9 [367]. Οζ ενεοκδηέξ αοημί παναηήνδζακ 

υηζ δ πνήζδ ηςκ ακαζημθέςκ ηςκ MMPs επάβεζ ιείςζδ ηςκ VSCMs ζημ κεμζοκηζεέκμ έζς 

πζηχκα, ιείςζδ ηδξ ζφκεεζδξ ηδξ εθαζηίκδξ ηαζ ημο ημθθαβυκμο, αθθά ηαζ ακαζημθή ηδξ 

απμδυιδζδξ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ηαζ ηςκ ζκχκ ημθθαβυκμο, ηαζ ζοκεπχξ ιείςζδ ηδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. 

Οζ Hu ηαζ ζοκενβάηεξ παναηήνδζακ υηζ δ αολδιέκδ έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA 

ημο βμκζδίμο MMP2 παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ ιεηακάζηεοζδ ηαζ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ 

ηςκ VSCMs ζε ανμοναίμοξ [499]. Οζ Turner ηαζ μζ ζοκενβάηεξ παναηήνδζακ υηζ δ 

αολδιέκδ έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο MMP9 ζπεηίγεηαζ ακαθμβζηά ιε ηδκ 

παεμθοζζμθμβία ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ [500]. Οζ Chan ηαζ ζοκενβάηεξ, επίζδξ, ζε 

ανμοναίμοξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ παναηήνδζακ υηζ ζε 

αολδιέκδ αζιαηζηή νμή θαιαάκεζ πχνα αολδιέκδ ακμζμïζημπδιζηή έηθναζδ πνςηεσκχκ 

MMP2 ηαζ MMP9 ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο [489]. 

Αηυια, μζ Berceli ηαζ ζοκενβάηεξ ιεθεηχκηαξ ζε ημοκέθζα ηδκ έηθναζδ ηαζ ηδκ 

εκενβυηδηα ηςκ βμκζδίςκ MMP2 ηαζ MMP9 ηαζ ηςκ θοζζηχκ ημοξ ακαζημθέςκ TIMP1 ηαζ 

TIMP2, ακηίζημζπα, ηαεχξ ηαζ ηςκ πνςηεσκχκ MMP2 ηαζ MMP9, παναηήνδζακ υηζ δ 

MMP2 νοειίγεζ ηδκ πνχζιδ αββεζαηή ακαηαηαζηεοή ζημ θθεαζηυξ ζηέθμξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ. Δπζπνμζεέηςξ, δ MMP9 ζοιιεηέπεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ιεηά απυ ιείςζδ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ζημ ημίπςια ημο αββείμο 

[501]. Ζ αολδιέκδ, επίζδξ, έηθναζδ ημο ακαζημθέα TIMP1 έπεζ παναηδνδεεί υηζ επάβεζ 

ηδκ ακαζημθή ηδξ ηοηηανζηήξ αφλδζδξ ηαζ ηδξ αββεζμβέκεζδξ [365,369,502]. ηδ δζεεκή 
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αζαθζμβναθία οπάνπμοκ ενεοκδηζηέξ ιεθέηεξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ νυθμ-ηθεζδί ηςκ 

ιεηαθθμπνςηεαζχκ MMP2 ηαζ MMP9 ζηδκ ανπζηεηημκζηή ακαηαηαζηεοή ηςκ αββείςκ, 

ζημοξ παεμθοζζμθμβζημφξ ιδπακζζιμφξ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ, ζηδ ζηέκςζδ ηαζ 

ηεθζηά ζηδκ απυννζρδ ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ [349,503-505]. 

 

4.6.2. Μειέηε ηεο ιακηλίλεο 

 

Ζ ακμζμïζημπδιζηή έηθναζδ ηδξ δμιζηήξ πνςηεΐκδξ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ 

μοζίαξ θαιζκίκδ ιεθεηήεδηε ηαζ ηαηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηδξ παναηδνήεδηε ιία 

ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ ακμζμεεηζηυηδηαξ ζηδ θαιζκίκδ πμο ήηακ πνμθακήξ ηαζ ζημοξ 3 

πζηχκεξ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα (Πίκαηαξ 3.24 ηαζ πήια 3.74). Σμπμβναθζηά παναηδνήεδηε 

ζδιακηζηή ιείςζδ ζημκ έζς πζηχκα ηαζ αφλδζδ ηδξ θαιζκίκδξ ζημκ έλς πζηχκα ηεκηνζηά 

ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή ηδξ θθεαζηήξ 

ακαζηυιςζδξ ηαζ ζηζξ 3 πνμκζηέξ θάζεζξ ηδξ ιεθέηδξ. Πανυθα αοηά, ζημ ιέζμ πζηχκα ημο 

θθεαζημφ ημζπχιαημξ ζδιεζχεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ηδξ πνςηεΐκδξ απυ ηδκ άπς, ζημ 

ηέκηνμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ εββφξ πενζμπή ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ηδξ ακαζηυιςζδξ 4 

εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ (πήια 3.72). 

Δπίζδξ, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο ιία ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ θαιζκίκδξ ζημ 

κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα ηδξ ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ ζδιεζχεδηε ηαζ ζηζξ 3 

ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ πμο ιεθεηήεδηακ. Σέθμξ, ανέεδηε ζδιακηζηή αφλδζδ, ζοκανηήζεζ 

ημο πνυκμο, ζημκ έλς πζηχκα ηδξ άπς πενζμπήξ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ (πήια 3.73). Αλίγεζ κα ακαθενεεί δ έηθναζδ ηδξ δμιζηήξ πνςηεΐκδξ 

πενζιεηνζηά ηςκ ιζηνμαββείςκ ημο έζς ηαζ ημο έλς πζηχκα. Οζ Roy-Chaudhury ηαζ 

ζοκενβάηεξ ιεθεηχκηαξ ηδκ άπς ηαζ ηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ ePTFE ζε 

ακενχπμοξ, παναηήνδζακ ιζηνυηενδ έηθναζδ ηδξ θαιζκίκδξ ζημ κεμζοκηζειέκμ έζς 

πζηχκα, εκχ ακηίεεηα, ιεβαθφηενδ έηθναζδ ηδξ πνςηεΐκδξ ζημκ έλς πζηχκα ηδξ ηεκηνζηήξ 

πενζμπήξ έκακηζ ηδξ άπς [287]. 
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4.7. ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΗΝΧΖ ΣΟ ΣΟΗΥΧΜΑ ΣΟΤ ΦΛΔΒΗΚΟΤ ΚΔΛΟΤ ΣΖ 

ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

Καηά ηδ ιεθέηδ ηςκ ζζημιμνθμιεηνζηχκ αθθμζχζεςκ ζηδ ζθαβίηζδα δζενεοκήεδηε 

δζελμδζηά μ νυθμξ ημο ημθθαβυκμο ζηδ δμιζηή αηεναζυηδηα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ ιεηά 

ηδ δδιζμονβία ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ιε ηδ πνήζδ ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ ePTFE. 

Δπζπθέμκ υιςξ, ηδξ ιεθέηδξ ημο ημθθαβυκμο, ζε ζζημιμνθμιεηνζηυ επίπεδμ, ιεθεηήζαιε 

ηαζ ημ ημθθαβυκμ ζε βμκζδζαηυ επίπεδμ. Απυ ημοξ 4 οπάνπμκηεξ ηφπμοξ ημθθαβυκμο 

ιεθεηήεδηακ μζ ηφπμζ Η ηαζ ΗΗΗ, θυβς ηδξ ζδιακηζηήξ πανμοζίαξ ημοξ ζηα αζιμθυνα αββεία. 

οβηεηνζιέκα, ιεθεηήεδηακ ηα επίπεδα έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο COL1A1 ηαζ 

COL3A1. Καηά, ηαηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

COL1A1 ζδιεζχεδηε ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ έηθναζδξ mRNA ηδξ ακαζημιςιέκδξ 

ζθαβίηζδαξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ εηενυπθεονδ (Πίκαηαξ 3.25 ηαζ πήια 3.75). Αφλδζδ ηςκ 

επζπέδςκ έηθναζδξ ημο βμκζδίμο COL1A1 ηαζ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ παναηδνήεδηε ζοκανηήζεζ ηδξ πνμκζηήξ 

δζάνηεζαξ ηδξ ιεθέηδξ. Δπζπνμζεέηςξ, ζοκανηήζεζ ηδξ ημπμβναθζηήξ πενζμπήξ, ζδιεζχεδηε 

αολδιέκδ έηθναζδ mRNA ημο COL1A1 ηεκηνζηά ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ εββφξ ηαζ άπς πενζμπή. 

Καηά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο COL3A1 

παναηδνήεδηε ιεζςιέκδ έηθναζδ ημο βμκζδίμο ζηδκ ακαζημιςιέκδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα, ιε ιμκαδζηή ελαίνεζδ ζηδ 2δ εαδμιάδα ζηδκ ηεκηνζηή, ιυκμ, 

πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ζηδκ μπμία παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ημο βμκζδίμο 

COL3A1. Ωξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή πενζμπή, πναβιαημπμζήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ mRNA 

ημο βμκζδίμο ζημ ηέκηνμ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ έκακηζ ηςκ άθθςκ δφμ πενζμπχκ. 

Αολακμιέκμο, επίζδξ, ημο πνυκμο ζδιεζχεδηε ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ mRNA ημο 

COL3A1 ηαζ ζηζξ 3 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ, εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς. 

οιπεναζιαηζηά, ιεηά ηδ δδιζμονβία ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ δζαπζζηχεδηε 

αολδιέκδ έηθναζδ mRNA ημο COL1A1 ηαζ ιεζςιέκδ έηθναζδ mRNA ημο COL3A1. 

Δπίζδξ, μ θυβμξ COL1A1/COL3A1 παναηδνήεδηε αολδιέκμξ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς ηδ 2δ ηαζ ηδκ 4δ εαδμιάδα απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο 

ιμζπεφιαημξ, εκχ ηδ 12δ εαδμιάδα μ θυβμξ COL1A1/COL3A1 αολήεδηε απυ ηδκ ηεκηνζηή, 

ζηδκ άπς ηαζ ηαηυπζκ ζηδκ εββφξ πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ. Δκχ, ζοκανηήζεζ ημο 

πνυκμο μ θυβμξ COL1A1/COL3A1 πανμοζίαζε ιία αολακυιεκδ ηάζδ. Οζ πμζηζθυιμνθεξ 

ιεηααμθέξ ημο ημθθαβυκμο ζηδκ ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία ιαγί ιε ηδκ αολακυιεκδ 
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πενζεηηζηυηδηα ημθθαβυκμο ζε επίπεδμ ιμνθμιεηνίαξ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πάποκζδ 

ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ είκαζ εκδεζηηζηέξ ηδξ ζοκεπζγυιεκδξ εκαπυεεζδξ ημθθαβυκμο ζημ 

θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ηαζ ηδξ ιενζηήξ απμδυιδζήξ ηςκ ζκχκ 

ημθθαβυκμο απυ ηζξ ιεηαθθμπνςηεάζεξ MMP2 ηαζ MMP9, εκχ πζεακμθμβείηαζ υηζ δ 

αφλδζδ ημο ημθθαβυκμο ζπεηίγεηαζ ηαζ ιε ηδκ ςνίιακζδ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

ζημκ μνβακζζιυ. Οζ Chan ηαζ ζοκενβάηεξ ιεθέηδζακ ηδκ αολδιέκδ έηθναζδ ηςκ 

ιεηαθθμπνςηεαζχκ ηαζ ηςκ ημθθαβυκςκ ηφπμο Η ηαζ ΗΗΗ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ 

ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ ζηδ θαβυκζα θθέαα ανμοναίςκ ηαζ παναηήνδζακ ιία 

αολδιέκδ ακμζμïζημπδιζηή έηθναζδ ημο ημθθαβυκμο Η ηαζ ιία πανάθθδθδ ιείςζδ ζηδκ 

έηθναζδ ημο ημθθαβυκμο ΗΗΗ ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο [489]. Πνμζδζμνίζηδηε, επίζδξ, μ 

θυβμξ ημθθαβυκμο Η/ημθθαβυκμο ΗΗΗ, πμο απμηεθεί δείηηδ ελέθζλδξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ, μ μπμίμξ ανέεδηε κα αολάκεηαζ ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο.  

  

4.8. ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ ήηακ δ ιεθέηδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ηαζ 

αζμπδιζηχκ αθθμζχζεςκ ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ ιε ηδκ πανειαμθή ιμζπεφιαημξ ePTFE. Ζ ιεθέηδ αοηή έβζκε ζε γςζηυ 

πνυηοπμ ηαζ δ ηεθζηή ιεθέηδ έβζκε ιεηά ηδκ επζαίςζδ ηςκ γχςκ βζα 2, 4 ηαζ 12 εαδμιάδεξ. 

Σα ζοιπενάζιαηα ααζίγμκηαζ ζηδ ζοκδοαζιέκδ αλζμθυβδζδ ηςκ παεμθμβμακαημιζηχκ ηαζ 

αζμπδιζηχκ εονδιάηςκ ηαζ είκαζ ηα αηυθμοεα. Απυ ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ζοιπεναίκμκηαζ ζοκμπηζηά:  

1. Παναηδνήεδηακ ζδιακηζηέξ ζζημιoνθμιεηνζηέξ αθθμζχζεζξ ζηδ ζθαβίηζδα πμο 

παναηηδνίζηδηακ απυ πάποκζδ ημο ζοκμθζημφ θθεαζημφ ημζπχιαημξ ηαεχξ ηαζ ηςκ 

επζιένμοξ πζηχκςκ αοημφ. Ζ πάποκζδ ήηακ ιεβαθφηενδ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα οπυθμζπα ηιήιαηα ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ηαζ μζ 

αθθμζχζεζξ ήηακ πανάθθδθεξ ιε ηδ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ ιεθέηδξ. Ζ ζκμιοσηή 

οπενπθαζία ήηακ ζδζαίηενα αολδιέκδ απέκακηζ απυ ημ ιυζπεοια ηαεχξ ηαζ ζημ 

ιυζπεοια ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ υνζμ ιεηαλφ αοημφ ηαζ ηδξ θθέααξ.  

2. Παναηδνήεδηε ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε εθαζηίκδ ηαζ απμδυιδζδ ηςκ εθαζηζηχκ 

ζκχκ παναηδνήεδηε ζημ θθεαζηυ ημίπςια ηαεχξ ηαζ ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ ημο 

αββείμο. Ζ ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε εθαζηίκδ έβζκε ιεβαθφηενδ ιε ηδκ πανάηαζδ 

ηδξ επζαίςζδξ ηςκ γςζηχκ πνμηφπςκ. Σμπμβναθζηά ιείςζδ ηδξ εθαζηίκδξ 
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παναηδνήεδηε ηεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εββφξ ηαζ 

ηδκ άπς πενζμπή. 

3. Σμ πμζμζηυ ημο ημθθαβυκμο αολήεδηε ηυζμ ζημοξ 3 πζηχκεξ υζμ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ 

ημίπςια ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο. Δκχ, παναηδνήεδηε 

ιεβάθμο ααειμφ απμδυιδζδ ηςκ ζκχκ ημθθαβυκμο. Σμπμβναθζηά αφλδζδ ημο 

ημθθαβυκμο ζδιεζχεδηε ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ δφμ πενζμπχκ 

ζημ ζοκμθζηυ θθεαζηυ ημίπςια ηαζ ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ ημο. 

4. Παναηδνήεδηε ζδιακηζηή αφλδζδ ημο πμζμζημφ ηςκ ηοηηάνςκ VSMCs έδεζλε 

ζδιακηζηή αφλδζδ ημο πμζμζημφ ηςκ ηοηηάνςκ ζημ κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα ηδξ 

ζθαβίηζδαξ ηαζ ιείςζδ αοημφ ζημοξ άθθμοξ 2 πζηχκεξ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια. 

Σμπμβναθζηά, αολακμιέκμο ημο πνυκμο, ζδιεζχεδηε ιεζςιέκδ πενζεηηζηυηδηα ηςκ 

VSMCs ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή έκακηζ ηδξ εββφξ ηαζ ηδξ άπς πενζμπήξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. 

5. Παναηδνήεδηε πάποκζδ ηυζμ ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ υζμ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια 

ηδξ ζθαβίηζδαξ. Σμπμβναθζηά δ πάποκζδ ήηακ ειθακήξ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ 

ακαζηυιςζδξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή ηαζ είπε άιεζδ 

ζοκάνηδζδ ιε ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεθέηδξ. 

6. Ζ εθαζηίκδ ημο ημζπχιαημξ ηδξ πνμζαβςβμφ ανηδνίαξ ιεζχεδηε ζδιακηζηά ηυζμ ζημ 

ζοκμθζηυ ημίπςια υζμ ηαζ ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ. Ωξ πνμξ ημ πνυκμ, ζδιεζχεδηε 

αφλδζή ηδξ εθαζηίκδξ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή, ηονίςξ, ηδξ ανηδνζαηήξ ακαζηυιςζδξ, 

εκχ, ςξ πνμξ ημ πχνμ, ζδιεζχεδηε ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζηδκ ηεκηνζηή 

πενζμπή έκακηζ ηςκ άθθςκ δφμ πενζμπχκ. Παναηδνήεδηε ιεβάθδ απμδζμνβάκςζδ ηαζ 

ενοιιαηζζιυξ ηδξ έζς εθαζηζηήξ ιειανάκδξ, εκχ ιζηνυηενδξ έηηαζδξ απμδυιδζδξ 

ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ημο ιέζμο πζηχκα ηαζ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ. 

7. Σμ πμζμζηυ ηςκ ζκχκ ημθθαβυκμο αολήεδηε ζδιακηζηά ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ 

ανηδνίαξ ηαζ ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ ηδξ, εκχ παναηδνήεδηε ηαζ ζδιακηζηή 

απμδυιδζδ ηςκ ζκχκ ημθθαβυκμο. διακηζηή αφλδζδ ημο ημθθαβυκμο παναηδνήεδηε, 

ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, ηεκηνζηά ςξ πνμξ ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή ηδξ 

ανηδνζαηήξ ακαζηυιςζδξ. 

8. Παναηδνήεδηε ιείςζδ ημο πμζμζημφ ηςκ ηοηηάνςκ VSMCs ζημ ανηδνζαηυ ημίπςια. 

Σμπμβναθζηά παναηδνήεδηε ιείςζδ ημο πμζμζημφ ηςκ ηοηηάνςκ ζημ ιέζμ πζηχκα ηδξ 

ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ηαζ αφλδζδ ηςκ ηοηηάνςκ αοηχκ ζημκ έλς πζηχκα αθθά ηαζ ζημ 

ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ηδξ ανηδνίαξ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ οπυθμζπεξ 

ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ, αολακμιέκμο ημο πνυκμο. 
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9. Οζ ζζημιμνθμιεηνζηέξ αθθμζχζεζξ ήηακ ιεβαθφηενμο ααειμφ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ανηδνζαηυ ηδξ ζηέθμξ. 

10. Παναηδνήεδηε, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, αολδιέκδ έηθναζδ ηδξ a-SMA ζημκ έζς ηαζ 

ζημκ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ ηαζ ιεζςιέκδ έηθναζή ηδξ ζημ ιέζμ πζηχκα. 

Σμπμβναθζηά δ έηθναζδ ηδξ a-SMA ήηακ ιεβαθφηενδ ζημκ έλς πζηχκα ηδξ ζθαβίηζδαξ 

ηεκηνζηά ζε ζπέζδ ιε ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή. Παναηδνήζεζξ πμο οπμδδθχκμοκ 

υηζ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ θαιαάκεζ πχνα ιεβαθφηενμξ 

πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ VSMCs απυ ημκ έλς ζημκ έζς πζηχκα ηαζ άνα ιεβαθφηενδ 

ιεηακάζηεοζδ ηοηηάνςκ ζημκ έζς πζηχκα. 

11. Παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ ηδξ δεζιίκδξ ζημκ έζς ηαζ ζημκ έλς ημίπςια ηδξ 

ζθαβίηζδαξ ηαζ ιείςζδ ζημ ιέζμ πζηχκα ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα. 

Αολακμιέκμο ημο πνυκμο, ζδιεζχεδηε ιείςζδ ηδξ δεζιίκδξ ζηδκ ηεκηνζηή ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηζξ άθθεξ 2 ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ. 

12. Αολδιέκδ έηθναζδ ηςκ ακμζμεεηζηχκ ζημ ki-67 ηοηηάνςκ παναηδνήεδηε, ζοκανηήζεζ 

ημο πνυκμο, ηαζ ζημοξ 3 πζηχκεξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ 

εηενυπθεονδ. Σμπμβναθζηά αολδιέκμξ ήηακ μ νοειυξ ημο ηοηηανζημφ 

πμθθαπθαζζαζιμφ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ άθθεξ δφμ.  

13. Μεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ πνμηθήεδηε ημπζηή 

θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδ ιε αολδιέκδ έηθναζδ ημο δείηηδ ιαηνμθάβςκ CD68 ζηδκ 

ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ. Ζ ιεβαθφηενδ έηθναζδ ημο δείηηδ 

CD68 ήηακ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή, ιεηά ζηδκ εββφξ ηαζ ηέθμξ ζηδκ άπς πενζμπή. Ζ 

ιέβζζηδ θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδ παναηδνήεδηε ηδ 2δ εαδμιάδα απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Καηά ιήημξ ημο αοθμφ ημο ιμζπεφιαημξ ζπδιαηίγεηαζ 

ιμκμζημζαάδα ακμζμεεηζηχκ CD68, πμο οπμδδθχκεζ ηδκ ημπζηή αολδιέκδ θθεβιμκή 

ζηδκ πενζμπή ημο ιμζπεφιαημξ. 

14. Ζ εθάηηςζδ ηδξ έηθναζδξ ηδξ ζοκεεηάζδξ ημο κζηνζημφ μλεζδίμο πμο ανίζηεηαζ ζημ 

εκδμεήθζμ (eNOS) παναηδνήεδηε ζε υθεξ ηζξ μιάδεξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηδκ εηενυπθεονδ, ιε ιυκδ ελαίνεζδ ηδκ μιάδα ηδξ άπς πενζμπήξ 2 

εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ. Αολακμιέκμο ημο 

πνυκμο, παναηδνήεδηε ιεζςιέκδ έηθναζδ ηςκ επζπέδςκ mRNA ημο βμκζδίμο eNOS πμο 

είκαζ εκημκυηενδ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή, ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ εββφξ ηαζ ηέθμξ ζηδκ άπς 

πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ.  

15. Σα επίπεδα έηθναζδξ mRNA ηςκ ιμνίςκ πνμζηυθθδζδξ ICAM1 ηαζ VCAM1 

ανέεδηακ αολδιέκα ζηδκ ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εηενυπθεονδ. Ζ 
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αφλδζδ αοηή παναηδνήεδηε ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή έκακηζ ηδξ εββφξ ηαζ ηδξ άπς 

πενζμπήξ ηδξ ακαζηυιςζδξ ηαζ ήηακ πανάθθδθδ ιε ημ πνυκμ επζαίςζδξ ηςκ γςζηχκ 

πνμηφπςκ. Ζ έηθναζδ, επμιέκςξ, ηςκ ιμνίςκ ICAM1 ηαζ VCAM1, ανέεδηε αολδιέκδ 

ζηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα, ηα μπμία εηηίεεκηαζ ζε πενζμπέξ αολδιέκδξ θθεβιμκχδδξ 

ακηίδναζδξ ηαζ δζαηαναβιέκδξ αζιαηζηήξ νμήξ ηαζ είκαζ μζ πενζμπέξ, ιε ηφνζα ηδκ 

ηεκηνζηή, πμο ακαπηφπεδηε ζκμιοσηή οπενπθαζία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηέκςζδ ημο αοθμφ 

ημο αββείμο.  

16. διακηζηή αθάαδ παναηδνήεδηε ζημ εκδμεήθζμ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ιε αολδιέκδ έηθναζδ ηςκ ακμζμεεηζηχκ εκδμεδθζαηχκ 

ηοηηάνςκ ζημκ vWF. Δπίζδξ, παναηδνήεδηε ημπζηή αφλδζδ, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, 

ηδξ έηθναζδξ ημο vWF ηεκηνζηά ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ δφμ 

πενζμπέξ. Ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα ανέεδηακ ηαζ βζα ηα βμκίδζα EDN1, VEGFA ηαζ 

FGF2. Δπμιέκςξ, ιεβαθφηενδ αθάαδ ημο εκδμεδθίμο ζδιεζχεδηε, αολακμιέκμο ημο 

πνυκμο, ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ 

πνμηαθχκηαξ ιεβαθφηενμο ααειμφ ακάπηολδξ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. 

17. Σα επίπεδα ηςκ ιεηαθθμπνςηεαζχκ MMP2 ηαζ MMP9 ανέεδηακ αολδιέκα ζηδκ 

ηεκηνζηή πενζμπή ζε ζπέζδ ιε ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή ηδξ θθεαζηήξ 

ακαζηυιςζδξ. Δπίζδξ, ηα επίπεδα ηςκ ακαζημθέςκ ημοξ TIMP1 ηαζ TIMP2 ανέεδηακ, 

αολακμιέκμο ημο πνυκμο επζαίςζδξ, ιεζςιέκα ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή 

ηδξ. Ζ ζζμννμπία ηδξ πνςηεμθοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα δ αολδιέκδ 

έηθναζδ ηςκ MMPs ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ιεζςιέκδ έηθναζδ ηςκ TIMPs ελάβεζ ημ 

ζοιπέναζια υηζ δ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηαζ δ ζηέκςζδ ημο αββείμο είκαζ 

ζδζαίηενα αολδιέκδ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή, ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ εββφξ ηαζ ιζηνυηενδ ζηδκ 

άπς πενζμπή. 

18. Ζ θαιζκίκδ ανέεδηε αολδιέκδ ζηδκ ακαζημιςιέκδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ εηενυπθεονδ 

ζθαβίηζδα, εκχ ημπμβναθζηά ήηακ ιεζςιέκδ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ. Οζ ιεηααμθέξ αοηέξ είπακ 

εεηζηή ζοζπέηζζδ ιε ημ πνυκμ επζαίςζδξ ηςκ γςζηχκ πνμηφπςκ.  

19. Παναηδνήεδηε αολδιέκδ έηθναζδ mRNA ημο COL1A1, εκχ ιεζςιέκδ έηθναζδ 

mRNA ημο COL3A1, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο. Σμπμβναθζηά ζδιεζχεδηε αολδιέκδ 

έηθναζδ mRNA ηαζ ηςκ δφμ βμκζδίςκ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ θθεαζηήξ 

ακαζηυιςζδξ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εββφξ ηαζ ηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ. Δπίζδξ, μ θυβμξ COL1A1/COL3A1, πμο απμηεθεί δείηηδ ελέθζλδξ ηδξ 
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ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, ανέεδηε αολδιέκμξ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή έκακηζ ηςκ 

άθθςκ δφμ πενζμπχκ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ. Οζ ιεηααμθέξ αοηέξ ήηακ 

πανάθθδθεξ ιε ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεθέηδξ. 

Ζ δδιζμονβία, επμιέκςξ, ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ιε ηδκ πανειαμθή ζοκεεηζημφ 

ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ ePFTE επάβεζ ιία εηηεηαιέκδ αββεζαηή ακαηαηαζηεοή ζημ 

θθεαζηυ ηαζ ανηδνζαηυ ημίπςια, ημπζηή ζζηζηή θθεβιμκή, ιεηακάζηεοζδ ηαζ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηοηηάνςκ, κεμαββείςζδ, παναβςβή αολδηζηχκ παναβυκηςκ ηαζ 

ζκμαθαζηχκ, απμδυιδζδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ ηαζ αθάαδ ημο εκδμεδθίμο ηαζ 

ίκςζδ. θμζ αοημί μζ πανάβμκηεξ, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, μδδβμφκ ζηδκ ημπζηή ακάπηολδ 

ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ, ζηδ ζηέκςζή ημο ηαζ απχηενα δοκαημφ κα 

πνμηαθέζμοκ απυθναλδ ημο αοθμφ ηδξ θθέααξ. 

 

4.8.1. Μειινληηθέο πξννπηηθέο 

 

Σα εονήιαηα απυ ηδκ πανμφζα πεζναιαηζηή ιεθέηδ είκαζ δοκαηυκ κα ζοκεζζθένμοκ 

μοζζαζηζηά ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ ζζημιμνθμθμβζηχκ ηαζ αζμπδιζηχκ αθθμζχζεςκ ημο 

ημζπχιαημξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ 

ηδξ παεμθοζζμθμβίαξ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ ηεηιδνίςζδ ημο ζδιακηζημφ 

νυθμο ηδξ ζηδκ απμηοπία εκυξ ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ. Ωξ ιία πζεακή ιεθθμκηζηή 

εθανιμβή πνμαάθθεζ δ δοκαηυηδηα μζ πνςηεΐκεξ ηαζ ηα βμκίδζα πμο ιεθεηήεδηακ δζελμδζηά 

ζηδκ πανμφζα ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα κα απμηεθέζμοκ έκα επζπθέμκ υπθμ ζηδ θανιαηεοηζηή 

θανέηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ απμηοπίαξ ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ. 

Άθθμζ ιεθθμκηζημί ζηυπμζ είκαζ ηα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ κα 

αλζμπμζδεμφκ απυ ημοξ πεζνμονβμφξ ηςκ ιεηαιμζπεφζεςκ πνμηεζιέκμο κα αεθηζςεεί δ 

πεζνμονβζηή ηεπκζηή ηαζ κα ηεθεζμπμζδεεί δ ζπεδίαζδ ηςκ ιμζπεοιάηςκ, ιε ηεθζηυ ζηυπμ ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηςκ κεθνμπαεχκ. Ζ δζελμδζηή ιεθέηδ ηςκ δζαθυνςκ βμκζδίςκ 

πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ ζκμιοσηή οπενπθαζία εα επζηνέρεζ, εκδεπμιέκςξ ζημ ιέθθμκ, ηδκ 

ακάπηολδ εεναπεζχκ πμο εα έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηδξ έηθναζδξ αοηχκ ηςκ 

βμκζδίςκ (βμκζδζαηή εεναπεία).  
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Μειέηε ηωλ ηζηνινγηθώλ θαη βηνρεκηθώλ αιινηώζεωλ ηνπ θιεβηθνύ ηνηρώκαηνο 

ζηε θιεβηθή αλαζηόκωζε ηωλ ζπλζεηηθώλ αξηεξηνθιεβηθώλ κνζρεπκάηωλ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Δηζαγωγή  

Πενίπμο 800.000 κεθνμπαεείξ ηεθζημφ ζηαδίμο ακά ημκ ηυζιμ ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε 

αζιμηάεανζδ ηνεζξ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα. ε άκς ημο 50% ηςκ αζεεκχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζοκεεηζηά ιμζπεφιαηα πμθοηεηναθεμνζμαζεοθέκζμο (polytetrafluoroethylene, PTFE) ςξ 

αββεζαηή πνμζπέθαζδ, υιςξ δ πθεζμρδθία αοηχκ απμθνάζζεηαζ ζε δζάζηδια 18 ιδκχκ απυ 

ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ, θυβς ηονίςξ ηδξ ειθάκζζδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζηδ θθεαζηή 

ακαζηυιςζδ. Ζ δζαηήνδζδ ηδξ ααηυηδηαξ ηςκ ιμζπεοιάηςκ απμηεθεί ηθζκζηυ ζηυπμ ιε 

ιείγμκα ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή ζδιαζία. Πανά ημ ιεβάθμ ιέβεεμξ ημο πνμαθήιαημξ, δεκ 

οπάνπμοκ ιέπνζ ζήιενα απμηεθεζιαηζηά ιέζα βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ εεναπεία ηδξ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ. Αοηυ μθείθεηαζ εκ πμθθμίξ ζηδκ έθθεζρδ επανημφξ βκχζδξ ζπεηζηά ιε ημοξ 

παεμθοζζμθμβζημφξ ιδπακζζιμφξ πνυηθδζδξ ηαζ δζαηήνδζήξ ηδξ, μζ μπμίμζ επζθένμοκ 

ζηέκςζδ ηςκ αββείςκ ηαζ, ηεθζηά, απυννζρδ ηςκ ιμζπεοιάηςκ.  

Ζ πάποκζδ ημο ζοκμθζημφ αββεζαημφ ημζπχιαημξ ηαζ ηςκ επζιένμοξ πζηχκςκ ημο 

(έζς, ιέζμο ηαζ έλς) είκαζ εκδεζηηζηή ηδξ ακάπηολδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. Οζ εθαζηζηέξ 

ηαζ ημθθαβυκεξ ίκεξ απμηεθμφκ ηα ααζζηά δμιζηά ζοζηαηζηά, πμο θένμοκ ηα αζημφιεκα ζημ 

αββεζαηυ ημίπςια αζιμδοκαιζηά θμνηία. Ζ α-αηηίκδ ηαζ δ δεζιίκδ ηςκ αββεζαηχκ θείςκ 

ιοσηχκ ηοηηάνςκ ζοκζζημφκ ζδιακηζημφξ δείηηεξ ηοηηανζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ, μζ μπμίμζ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ημ δείηηδ ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67 δζαδναιαηίγμοκ ιείγμκα νυθμ 

ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηαζ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ζκχκ. Καηά ηδ δδιζμονβία 

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, θαιαάκεζ πχνα θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδ πμο παναηηδνίγεηαζ 

απυ ηδκ αολδιέκδ έηθναζδ ηςκ ιμνίςκ ηοηηανζηήξ πνμζηυθθδζδξ ICAM1 ηαζ VCAM1 

ζηδκ επζθάκεζα ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ έκημκδ πανμοζία CD68+ 

ηοηηάνςκ (ιαηνμθάβα). Έκα άθθμ ιυνζμ πμο επίζδξ ζοιιεηέπεζ εκενβά ζηδ νφειζζδ ηδξ 

θθεβιμκχδμοξ ακηίδναζδξ είκαζ ημ ιμκμλείδζμ ημο αγχημο (NO). Αηυιδ, δ εκδμεδθίκδ 1 

(ΔDN1), μ πανάβμκηαξ von Willebrand (vWF), μ αολδηζηυξ πανάβμκηαξ A ημο αββεζαημφ 

εκδμεδθίμο (VEGFΑ) ηαζ μ ζκμαθαζηζηυξ αολδηζηυξ πανάβμκηαξ 2 (FGF2) είκαζ ηοπζημί 

δείηηεξ ηδξ αθάαδξ ημο εκδμεδθίμο. Δπζπνμζεέηςξ, μζ ιεηαθθμπνςηεάζεξ ηαζ μζ ακαζημθείξ 

ημοξ δζαδναιαηίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζημ ζπδιαηζζιυ ημο κεμζοκηζεέιεκμο έζς πζηχκα, 
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ζηδκ απμδυιδζδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ ηαζ, εκ ηέθεζ, ζηδκ ακάπηολδ ζκμιοσηήξ 

οπενπθαζίαξ. διακηζηυξ βζα ηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ είκαζ ηέθμξ 

ηαζ μ νυθμξ ηδξ θαιζκίκδξ, ιίαξ δμιζηήξ πνςηεΐκδξ ηδξ ελςηοηηάνζαξ μοζίαξ. 

θνπόο 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ ήηακ δ δζενεφκδζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ 

ηαζ αζμπδιζηχκ αθθμζχζεςκ ζηδ θθεαζηή ακαζηυιςζδ ηςκ ζοκεεηζηχκ ανηδνζμθθεαζηχκ 

ιμζπεοιάηςκ, ηαηά ηδκ ακάπηολδ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηαζ ηδξ επαηυθμοεδξ απυθναλδξ 

ηςκ ιμζπεοιάηςκ. Δκ πνμηεζιέκς, ιεθεηήεδηε δ πνμκζηή ηαζ ημπμβναθζηή έηθναζδ ηςκ 

ηφνζςκ παναβυκηςκ πμο ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζημοξ παεμθοζζμθμβζημφξ ιδπακζζιμφξ ηδξ 

ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. Γζα ηδκ πθδνέζηενδ δζενεφκδζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ αθθμζχζεςκ 

πθδζίμκ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, ιεθεηήεδηε ιμνθμιεηνζηά ηαζ ημ ημίπςια ζηδκ 

ανηδνζαηή ακαζηυιςζδ. 

Τιηθά θαη κέζνδνη 

ε 24 οβζείξ ανζεκζημφξ πμίνμοξ Large White×Landrace (95±3 kg) δδιζμονβήεδηε 

ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία ιεηαλφ ηδξ ημζκήξ ηανςηίδαξ ηαζ ηδξ έζς ζθαβίηζδαξ ιε πνήζδ 

ιμζπεφιαημξ ePTFE. Σα γχα ηοπαζμπμζήεδηακ ζε 3 ζζάνζειεξ πεζναιαηζηέξ μιάδεξ ηαζ 

εοεακαηχεδηακ ηδ 2δ, 4δ ηαζ 12δ εαδμιάδα αημθμφεςξ ηδξ πεζνμονβζηήξ επέιααζδξ. Καηά 

ηδκ εοεακαζία, αθαζνέεδηακ δ ακαζημιςιέκδ ηαζ δ εηενυπθεονδ (ζημ ίδζμ φρμξ) ζθαβίηζδα 

ηαζ ηανςηίδα ηςκ γςζηχκ πνμηφπςκ. Καηυπζκ, μζ ζζημί δζαζνέεδηακ ζε 3 ζζμιεβέεδ ηιήιαηα 

αάζεζ ηδξ ημπμβναθζηήξ ημοξ εκηυπζζδξ (εββφξ, ηέκηνμ ηαζ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ 

επζημζκςκίαξ). Πναβιαημπμζήεδηε ζζημιμνθμιεηνζηή ακάθοζδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ 

ηαζ ηςκ αθθμζχζεςκ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ ιε πνχζδ αζιαημλοθίκδξ-δςζίκδξ. Ζ 

ακάδεζλδ ηςκ εθαζηζηχκ ηαζ ημθθαβυκςκ ζκχκ έβζκε ιε πνχζδ μνζεΐκδξ ηαζ Sirius Red, 

ακηίζημζπα. Αημθμφεδζε ζημ ημίπςια ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ακμζμσζημπδιζηή ακάθοζδ 

ηδξ έηθναζδξ ηδξ α-αηηίκδξ ηαζ ηδξ δεζιίκδξ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ, ημο δείηηδ 

ηοηηανζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67, ημο δείηηδ ιαηνμθάβςκ CD68, ημο πανάβμκηα von 

Willebrand ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ηαζ ηδξ θαιζκίκδξ. Καηυπζκ απμιυκςζδξ μθζημφ 

RNA απυ ημκ ζζηυ ηδξ ζθαβίηζδαξ ηαζ ζφκεεζδξ cDNA, ιεθεηήεδηε δ έηθναζδ mRNA ηςκ 

βμκζδίςκ VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, 

COL1A1 ηαζ COL3A1 ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ζοιααηζηήξ RT-PCR ηαζ ηδξ πμζμηζηήξ PCR ζε 

πναβιαηζηυ πνυκμ (real-time PCR). 

Απνηειέζκαηα 

Ζ δδιζμονβία ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ επέθενε ζδιακηζηέξ ζζημιμνθμιεηνζηέξ 

αθθμζχζεζξ ζηδ ζθαβίηζδα, εζδζηυηενα πάποκζδ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ηαζ ηςκ επζιένμοξ 
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πζηχκςκ ηδξ, δ μπμία ήηακ πθέμκ έκημκδ ζημ ηέκηνμ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, ζε 

ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ δφμ ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ, ηαζ επαολακυηακ ζηαδζαηά ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο πεζνάιαημξ. διεζχεδηε αηυιδ ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ πζηχκςκ ημο θθεαζημφ 

ημζπχιαημξ ζε εθαζηίκδ, ηαεχξ ηαζ απμδυιδζδ ηςκ ζκχκ. οκανηήζεζ ημο πνυκμο, ανέεδηε 

πνμμδεοηζηή εθάηηςζδ ημο πμζμζημφ εθαζηίκδξ ζημ κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα, υπςξ ηαζ 

ιείςζή ημο ηεκηνζηά, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ άθθεξ πενζμπέξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ζε 

υθεξ ηζξ πνμκζηέξ θάζεζξ ηδξ ιεθέηδξ. Σμ πμζμζηυ ημθθαβυκμο ηυζμ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια 

υζμ ηαζ ζημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ ημο ήηακ αολδιέκμ, εκχ ηαηαβνάθδηε ηαζ απμδυιδζδ ηςκ 

ζκχκ. Αφλδζδ ζημ ημθθαβυκμ ηςκ ηνζχκ πζηχκςκ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζδιεζχεδηε 

ζηδκ άπς αθθά ηαζ ζηδκ εββφξ πενζμπή ζοκ ημ πνυκμ. ε υθεξ ηζξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ πμο 

ιεθεηήεδηακ, παναηδνήεδηε αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζημ ηέκηνμ ημο θθεαζημφ 

ζηέθμοξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ άθθεξ πενζμπέξ. Δπζπνυζεεηα, ημ πμζμζηυ θείςκ ιοσηχκ 

ηοηηάνςκ ημο έζς πζηχκα ήηακ ιεζςιέκμ, εκχ αφλδζδ ημο πμζμζημφ αοημφ ζδιεζχεδηε 

ζημ ιέζμ ηαζ έλς πζηχκα, ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, ιεηνήεδηε 

ιεζςιέκμ πμζμζηυ ηοηηάνςκ ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ άπς πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ. 

Μεζςιέκμ ήηακ ηαζ ημ πμζμζηυ ηοηηάνςκ ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ, ζοβηνζηζηά ιε εηείκμ 

ηςκ άθθςκ ημπμβναθζηχκ εέζεςκ. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ βεβμκυξ υηζ δ ζκμιοσηή 

οπενπθαζία ήηακ εκημκυηενδ ζημ ηεκηνζηυ ηιήια ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ, απέκακηζ απυ 

ημ ιυζπεοια ηαζ ζημ υνζμ ιεηαλφ ιμζπεφιαημξ ηαζ θθέααξ. 

Ακαθμνζηά ιε ηζξ ιoνθμιεηνζηέξ ιεηααμθέξ ημο ανηδνζαημφ ζηέθμοξ, ζδιεζχεδηακ 

ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ ζημ πάπμξ ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα ηαζ ημο ζοκμθζημφ 

ημζπχιαημξ ηαζ ζηζξ ηνεζξ πενζμπέξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εηενυπθεονδ 

ηανςηίδα. οκ ημζξ άθθμζξ, δ πενζεηηζηυηδηα ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα ζε εθαζηίκδ 

εθαηηχεδηε ζδιακηζηά, εκχ εηείκδ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ αολήεδηε, ιε ηαοηυπνμκδ 

απμδυιδζδ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ. Βνέεδηε ελάθθμο αολδιέκδ πενζεηηζηυηδηα ηυζμ ηςκ 

επζιένμοξ πζηχκςκ υζμ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ζε ημθθαβυκμ, ηαεχξ ηαζ 

απμδυιδζδ ηςκ ζκχκ, εκχ ημ πμζμζηυ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ήηακ εθαηηςιέκμ ζημ 

ζοκμθζηυ ημίπςια ηαζ ημοξ επζιένμοξ πζηχκεξ. Ζ παναηήνδζδ παναζηεοαζιάηςκ ηανςηίδαξ 

ζε ζοκεζηζαηυ ιζηνμζηυπζμ ζάνςζδξ ιε θέζγεν, ιέζς ημο αοημθεμνζζιμφ ηςκ εθαζηζηχκ 

ζκχκ, θακένςζε εηηεηαιέκδ απμδζμνβάκςζδ ηαζ ενοιιαηζζιυ ηδξ έζς εθαζηζηήξ ιειανάκδξ 

ημο έζς πζηχκα. Μζηνυηενμο ααειμφ ήηακ δ απμδυιδζδ ηςκ ζκχκ ημο ιέζμο ηαζ έλς 

πζηχκα. 

ημοξ ηνεζξ πζηχκεξ ημο ημζπχιαημξ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ παναηδνήεδηε αολδιέκμ 

πμζμζηυ εεηζηχκ ηοηηάνςκ ζε α-αηηίκδ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα. Αολδιέκμ 
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ήηακ επίζδξ ημ πμζμζηυ ηοηηάνςκ ζημκ έζς ηαζ ζημ ιέζμ πζηχκα ηδξ εββφξ ηαζ ηδξ άπς 

πενζμπήξ, ακηίζημζπα, ηαεχξ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ, ζε ζπέζδ 

πάκημηε ιε ηζξ θμζπέξ πενζμπέξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, 

ανέεδηε αολδιέκδ πνςηεσκζηή έηθναζδ ηδξ α-αηηίκδξ ζημκ έζς ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ημο 

θθεαζημφ ζηέθμοξ ζηδκ εββφξ ηαζ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή, ηαεχξ ηαζ ζημκ έζς πζηχκα ηδξ 

άπς πενζμπήξ. Σαοηυπνμκα, ιεηνήεδηε αολδιέκδ ακμζμïζημπδιζηή έηθναζδ ηδξ δεζιίκδξ 

ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ζημκ έζς ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ, αθθά 

ιείςζή ηδξ ζημ ιέζμ πζηχκα, ζε ζφβηνζζδ ιε ημ εηενυπθεονμ αββείμ. διεζχεδηε επζπθέμκ 

ιεζςιέκδ έηθναζδ ηδξ δεζιίκδξ αολακυιεκμο ημο πνυκμο, ζημ ηέκηνμ έκακηζ ηςκ άθθςκ 

πενζμπχκ. Ο ηοηηανζηυξ δείηηδξ πμθθαπθαζζαζιμφ ki-67 ανέεδηε αολδιέκμξ ηαζ ζημοξ ηνεζξ 

πζηχκεξ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, ιε ηζξ ιεβαθφηενεξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ κα ζοιααίκμοκ ζημκ έζς ηαζ ζημκ έλς πζηχκα, ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ 

θθέαα. Σμπμβναθζηέξ δζαθμνέξ εκημπίζηδηακ ζημοξ ηνεζξ πζηχκεξ ιεηαλφ ημο ηέκηνμο ηαζ 

ηςκ άθθςκ ηιδιάηςκ. Πνμσυκημξ ημο πνυκμο, ζδιεζχεδηε αφλδζδ ημο δείηηδ ki-67 ζημκ 

έζς πζηχκα, εκχ ιείςζή ημο παναηδνήεδηε ζημκ έλς πζηχκα ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ. 

Ζ ιεθέηδ ηδξ θθεβιμκχδμοξ ακηίδναζδξ ιε πνήζδ εζδζημφ ακηζζχιαημξ έκακηζ ημο 

επζθακεζαημφ δείηηδ CD68 απμηάθορε αολδιέκδ πανμοζία ιαηνμθάβςκ ηαζ ζημοξ ηνεζξ 

πζηχκεξ ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ, ιε ιέβζζηδ ζοβηέκηνςζδ αοηχκ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή. 

Ο πθδεοζιυξ ηςκ ιαηνμθάβςκ ζημοξ ηνεζξ πζηχκεξ ηδξ εββφξ πενζμπήξ, ζημ ιέζμ πζηχκα 

ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ηαζ ζημκ έζς ηαζ ζημ ιέζμ πζηχκα ηδξ άπς πενζμπήξ εθαηηχεδηε 

απυ ηζξ 2 ζηζξ 12 εαδμιάδεξ. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ μ ζπδιαηζζιυξ ιζαξ 

ιμκμζημζαάδαξ πμο απμηεθείηαζ απυ ακμζμεεηζηά βζα ημ δείηηδ CD68 ηφηηανα ηαηά ιήημξ 

ημο ιμζπεφιαημξ. Ζ έηθναζδ mRNA ημο βμκζδίμο NOS3 ανέεδηε ιεζςιέκδ ζοβηνζηζηά ιε 

ηδκ έηθναζδ ημο ίδζμο βμκζδίμο ζηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα ζε υθεξ ζπεδυκ ηζξ πενζμπέξ, ιε 

ιμκαδζηή ελαίνεζδ ηδκ άπς πενζμπή. διακηζηά ορδθυηενα ήηακ ηα επίπεδα mRNA ηςκ 

βμκζδίςκ ICAM1 ηαζ VCAM1 ζηδκ ακαζημιςιέκδ απυ υηζ ζηδκ εηενυπθεονδ θθέαα. 

Με ηδκ ακμζμσζημπδιζηή ακάθοζδ ημο πανάβμκηα von Willebrand ηαζ ηoκ πμζμηζηυ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ έηθναζδξ mRNA ηςκ βμκζδίςκ ΕDN1, VEGFΑ ηαζ FGF2 δζενεοκήεδηε 

δ αθάαδ ημο εκδμεδθίμο ηαζ ανέεδηε αολδιέκμ πμζμζηυ ακμζμεεηζηχκ ηοηηάνςκ βζα ημκ εκ 

θυβς πανάβμκηα ζημκ έζς ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ. διεζχεδηε δε 

αφλδζδ ημο πμζμζημφ αοημφ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

άθθεξ πενζμπέξ, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, ηαεχξ ηαζ κεμαββείςζδ ζε αιθυηενμοξ ημκ έζς ηαζ 

ημκ έλς πζηχκα ηδξ ακαζημιςιέκδξ ζθαβίηζδαξ. ζμκ αθμνά ζηα επίπεδα mRNA ηδξ 

εκδμεδθίκδξ 1 (EDN1), αοηά ανέεδηακ αολδιέκα ζημ ηέκηνμ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ ηδξ 
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ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, ςξ πνμξ ηζξ άθθεξ πενζμπέξ, ιε ηζξ δζαθμνέξ κα δζεονφκμκηαζ 

πνμμδεοηζηά ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο. Αλζμζδιείςηεξ ιεηααμθέξ παναηδνήεδηακ ηαζ ζηα 

επίπεδα έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο VEGFΑ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ζε ζπέζδ ιε ηδ εέζδ 

ηαζ ημ πνυκμ, εκχ ιζηνυηενδ ήηακ δ έηθναζδ ημο FGF2. 

Ακαθμνζηά ιε ηδ ιεθέηδ ηδξ απμδυιδζδξ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ ζημ 

θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, παναηδνήεδηακ ζδιακηζηά αολδιέκα 

επίπεδα mRNA ηςκ ιεηαθθμπνςηεαζχκ ΜΜΡ2 ηαζ ΜΜΡ9 ηαζ ηςκ θοζζηχκ ακαζημθέςκ 

ημοξ, ΤΙΜΡ1 ηαζ ΤΙΜΡ2, ζηδκ ακαζημιςιέκδ έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ. Δπζπθέμκ, 

ζδιεζχεδηε ζδιακηζηή αφλδζδ ημο mRNA ημο βμκζδίμο ΜΜΡ2 ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ 

θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ςξ πνμξ ηζξ άθθεξ πενζμπέξ, δ μπμία ζοκμδεουηακ απυ ακηίζημζπδ 

ιείςζδ ημο ΤΙΜΡ1, υπςξ επίζδξ ηαζ αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ ημο ΜΜΡ9 mRNA ιε 

πανάθθδθδ ιείςζδ ημο ΤΙΜP2 mRNA, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο. Δπίζδξ, δ ακμζμïζημπδιζηή 

ακίπκεοζδ ηδξ θαιζκίκδξ έδεζλε αολδιέκδ έηθναζδ αοηήξ ηαζ ζημοξ ηνεζξ πζηχκεξ ημο 

θθεαζημφ ζηέθμοξ, ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εηενυπθεονδ ζθαβίηζδα. Ζ έηθναζδ ηδξ δμιζηήξ αοηήξ 

πνςηεΐκδξ ανέεδηε κα αολάκεηαζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ζημκ έζς πζηχκα ηδξ ηεκηνζηήξ 

ηαζ ζημκ έλς πζηχκα ηδξ άπς πενζμπήξ ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ. 

Δπζπνυζεεηα, δζαπζζηχεδηε υηζ δ ηαηαζηεοή ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ 

ζοκμδεφεηαζ απυ ορδθά επίπεδα έηθναζδξ mRNA ημο βμκζδίμο COL1A1 ηαζ παιδθή 

έηθναζδ mRNA ημο COL3A1. Δπίζδξ, μ θυβμξ COL1A1/COL3A1 ανέεδηε αολδιέκμξ ζηδκ 

ηεκηνζηή ζε ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ πενζμπέξ, 2 ηαζ 4 εαδμιάδεξ ιεηά απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο 

ιμζπεφιαημξ, εκχ ζηζξ 12 εαδμιάδεξ ζδιεζχεδηε αφλδζδ ημο θυβμο COL1A1/COL3A1 ζηδκ 

εββφξ πενζμπή ημο θθεαζημφ ζηέθμοξ. 

πκπεξάζκαηα  

Ζ δδιζμονβία ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ιε πνήζδ ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ 

επάβεζ εηηεηαιέκδ αββεζαηή ακαηαηαζηεοή, ιεηακάζηεοζδ ηαζ πμθθαπθαζζαζιυ ηοηηάνςκ, 

κεμαββείςζδ, απμδυιδζδ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ, αθάαδ ημο εκδμεδθίμο, ίκςζδ ηαζ 

ακάπηολδ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ιε δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζηδ ααηυηδηα ηαζ θεζημονβζηυηδηα 

ημο ιμζπεφιαημξ. Οζ ζζημθμβζηέξ ηαζ αζμπδιζηέξ αθθμζχζεζξ ημο ημζπχιαημξ ζηδ θθεαζηή 

ακαζηυιςζδ ηςκ ζοκεεηζηχκ ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ θαιαάκμοκ πχνα ηαε’ υθδ ηδ 

δζάνηεζα ηςκ 12 εαδμιάδςκ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ, εκχ εκημπίγμκηαζ πζμ 

έκημκεξ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή, ανηεηά έκημκεξ ζηδκ εββφξ πενζμπή, ηαζ θζβυηενμ έκημκεξ 

ζηδκ άπς πενζμπή. Οζ πνμηείιεκεξ αθθμζχζεζξ αολάκμκηαζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο. 
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Study of histological and biochemical changes to venous wall in the venous 

anastomosis of synthetic arteriovenous grafts 

 

ABSTRACT 

 

Introduction:  

Approximately 800,000 patients with end-stage renal disease worldwide are 

subjected to chronic hemodialysis 3 times in the week. More than 50% of patients use 

expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE) grafts for permanent vascular access. 

Unfortunately, the majority of synthetic grafts become obstructed within 18 months after 

being placed. The failure of vascular access grafts is predominantly due to the development 

of intimal hyperplasia in the region of the venous anastomosis. The maintenance of the 

patency of arteriovenous grafts is a clinical objective with major socio-economic 

importance. Despite the enormity of this problem, there are currently no effective 

interventions for the prevention and treatment of the intimal hyperplasia in PTFE dialysis 

grafts. This is probably caused by lack of deep knowledge about pathophysiologic 

mechanisms underlying development and maintenance of the intimal hyperplasia, which 

induce stenosis of vessels and subsequent graft failure. 

The increase of thickness of vessel wall and distinct tunics (intima, media and 

adventitia) is indicative of intimal hyperplasia development. The elastic and collagen fibres 

form the basic structural components of vessel wall, which have the hemodynamic factors 

that act on the wall. Alpha-actin and desmin of vascular smooth muscle cells are important 

markers of cell differentiation. These molecules, together with the cell proliferation marker 

ki-67 play a major role in the proliferation and migration of vascular smooth muscle cells. 

During the creation of arteriovenous shunt, inflammatory response occurs. This response is 

characterised by increased expression of the cell adhesion molecules ICAM1 and VCAM1 

on the endothelial cell surface, and the presence of CD68+ cells (macrophages). Nitric oxide 

(NO) is another important molecule which regulates the inflammatory response. Endothilin 

1 (ΔDN1), von Willebrand factor (vWF), vascular endothelial growth factor A (VEGFΑ) 

and fibroblast growth factor 2 (FGF2) are also representative markers of endothelial 

damage. Furthermore, matrix metalloproteases (MMPs) and their inhibitors (TIMPs) are of 

high importance for the creation of neointima tunica, extracellular matrix degradation, and 

development of intimal hyperplasia. Finally, the structural matrix protein laminin plays a 
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significant role in the pathophophysiologic mechanisms underlying the development of 

intimal hyperplasia. 

Aim:  

The aim of the current PhD thesis was the study of histological and biochemical 

changes of venous wall in the venous anastomosis of synthetic arteriovenous grafts, during 

the development of intimal hyperplasia and consequent obstruction of grafts. For this 

purpose, we studied the temporal and topographic expression of major factors which 

actively participate in the pathophysiologic mechanisms of inthimal hyperplasia. In order to 

investigate thoroughly the histological changes near to the arteriovenous shunt, we 

examined the changes of the wall of arterial anastomosis, using morphometrical analysis. 

Materials and methods:  

24 healthy male Large White×Landrace pigs (95±3 kg) underwent surgical exposure 

of the right common carotid artery and right jugular vein, and creation of arteriovenous 

shunt via an ePTFE graft. The animals were randomly allocated into three groups and 

sacrificed after two, four and twelve weeks postoperatively. After euthanasia, the shunted 

and controlateral jugular and carotid of the animal models were excised, taking high care to 

avoid damage to vessel walls. Tissues were then divided in 3 parts of equal size, based on 

topographic localisation (proximal, central and distal range of the arterioveonus shunt). 

Histomorphometric analysis of intimal hyperplasia and changes of vessel wall were 

conducted using hematoxylin-eosin staining. The vessel wall network of elastic and collagen 

fibres became visible after orcein and picro-Sirius Red staining, respectively. In the wall of 

venous anastomosis, we detected immunohistochemically and analysed the expression of 

alpha-actin and desmin of smooth muscle cells, cell proliferation marker ki-67, macrophage 

cell surface marker CD68, von Willebrand factor of endothelial cells and laminin. After the 

isolation of total RNA from jugular vein tissue and synthesis of cDNA, mRNA expression of 

VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 

and COL3A1 genes was studied, with the use of conventional RT-PCR. A highly sensitive 

quantitave real time PCR method was also developed for the quantification of mRNA 

expression levels of the above-mentioned genes. 

Results: 

The creation of arteriovenous shunt induced important histomorphometric changes in 

the jugular vein, characterised by increased thickness of vessel wall and individual tunics, 

while a statistically significant increase in thickness was observed at the central region of 

venous anastomosis, in the time course. Furthermore, all three tunics of the venous wall 
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were shown to contain less elastin. Degradation of elastic fibres was observed, as well. In 

the course of time, we noticed the reduction of elastin of the neointimal tunica. A reduction 

of elastic fibers was also observed in the central region of venous anastomosis in all three 

time points (2,4, and 12 weeks after placing the graft), in comparison with the other regions. 

The percentage of collagen fibres in the vein wall as well as in each tunica was increased, 

while degradation of collagen was also noticed. Moreover, the current thesis revealed an 

increase in collagen in the three tunics of the distal part and in venous wall of distal and 

proximal regions, in the time course. In all time points, collagen was increased in the central 

region of the venous anastomosis, compared to the other two regions. Besides that, the 

percentage of smooth muscle cells of the intimal tunica was decreased, while increase of this 

percentage was shown in the media and adventitia tunica, as well as in the venous wall. In 

the course of the time, the percentage of cells in the central and distal region of the venous 

anastomosis showed a reduction. The percentage of cells was lower in the central region 

than in the rest two topographic regions. Interestingly, the developing intimal hyperplasia 

was more intense in the central region of the venous anastomosis, on the opposite site of the 

graft, and in the limited region between graft and vein. 

Relatively with the histomorphometric changes in the shunted carotid, this analysis 

revealed an increase in thickness of media and adventitia tunica of all regions of the shunted 

carotid, in comparison to the corresponding regions of the contralateral carotid. 

Furthermore, elastin of media and adventitia tunica was significantly decreased, while the 

elastin of carotid artery wall was increased and elastic fibres were highly degradated. 

Followingly, it was found increased content to carotid arteriy wall and individual tunics in 

the collagen, as well as degradation of fibers, while the percentage of smooth muscle cells in 

the arterial wall and each of its tunics was decreased. The observation of carotid histological 

sections using confocal microscopy, in combination with the natural autofluerencence of 

elastic fibers, revealed extensive degradation and fragmentation of intima elastic lamina of 

the intima tunica. However, the degradation of fibers of media and adventitia tunica. 

An increased percentage of α-actin immunopositive cells was observed in three 

tunics of venous anastomosis, compared to contralateral jugular vein. This percentage was 

also increased in the intima and media tunica in the proximal and distal region, respectively, 

as well as in the venous wall of central region, always in relation with the remaining other 

regions of shunted jugular vein. In the course of time, α-actin expression was found to be 

higher in the intima and adventitia tunica of venous anastomosis in the proximal and central 

region, as well as in the adventitia tunica of the distal region. Moreover, an increased 
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immunochemical expression of desmin of vascular smooth muscle cells occurred in the 

intima and adventitia tunica of venous wall, in contrast to the media tunica, where desmin 

immunopositive cell percentage was lower, in comparison with the contralateral jugular 

vein. Protein levels of desmin decreased, in the course of time, in the central region of 

venous anastomosis, compared to the rest two topographic regions. Besides that, the cell 

proliferation marker ki-67 was shown to be increased in all three tunics of venous wall of 

venous anastomosis, with higher increase in the intima and adventitia tunica, in comparison 

with the contralateral jugular vein. Topographic differences were found in all three tunics 

among the central and the other two regions. Cell proliferation marker ki-67 was increased 

in intima tunica, in the time course, while a reduction of this marker was observed in the 

adventitia tunica of venous anastomosis. 

The study of inflammatory response, with the use of a specific antibody against 

surface marker CD68, revealed the high representation of macrophages in all three tunics, 

mainly in the central region of venous anastomosis. The population of macrophages in the 

three tunics of the proximal region, in the media tunica of central region, and in the intima 

and media tunica of distal region was decreased, in the time course. Interestingly, the 

formation of a monolayer by CD68+ cells around the graft. Moreover, low mRNA levels of 

NOS3 were observed in almost all cases, in comparison to  NOS3 mRNA expression levels 

in the contralateral jugular vein, with exception in the distal region of venous anastomosis. 

mRNA expression of ICAM1 and VCAM1 genes was also considerably higher in the shunted 

jugular vein than in the contralateral vein. 

Immunochemical analysis of von Willebrand factor and quantification of mRNA 

expression of ΕDN1, VEGFΑ and FGF2 genes was then carried out, aiming at the 

investigation of damage of endothelium. Thus, the percentage of von Willebrand factor in 

endothelial cells of the intima and adventitia tunica of venous anatomosis was shown to be 

increased. Furthermore, we found that this percentage was higher in the central region of 

venous anastomosis, in the time course, and that neovasolidation occurred in the intima 

tunica as well as in the adventitia tunica of shunted jugular vein. Endothilin 1 (EDN1) 

mRNA levels were higher in the central region, compared to other topographic regions, in 

the course of time. Remarkable alterations in the mRNA expression levels of VEGFA were 

observed in the central region, while FGF2 were decreased. 

The study of degradation of extracellular matrix in the venous anastomosis revealed 

increased mRNA expression of metalloproteases MMP2 and MMP9 and their natural 

inhibitors, TIMP1 and TIMP2 in shunted carotid, compared to the contralateral jugular vein. 
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Besides that, an important increase of MMP2 mRNA levels was noticed in the central region 

of venous anastomosis, together with a remarkable reduction of TIMP1 mRNA expression. 

MMP9 mRNA expression was also higher in this region and TIMP2 mRNA levels were 

lower. The immunochemical detection and expression analysis of laminin showed increased 

levels of this protein in all three tunics of venous anastomosis, in comparison with the 

laminin expression levels in the contralateral jugular vein. The protein levels of this 

structural protein increased, in the time course, in the intima tunica of the central region and 

the adventitia tunica of the distal region of venous anastomosis. 

Furthermore, we showed that the arteriovenous shunt is accompanied by high mRNA 

levels of COL1A1 and low mRNA expression of COL3A1. The ratio COL1A1/COL3A1 was 

found to be increased in the central region, in comparison with the same ratio in the other 

topographic regions, in 2 and 4 weeks after placing of graft, while in 12 weeks the ratio 

COL1A1/COL3A1 in the proximal region of venous anastomosis was increased. 

Conclusions: 

The creation of arteriovenous shunt via an ePTFE graft induces extensive vascular 

remodeling, cell migration and proliferation, neovascularisation, degradation of extracellular 

matrix, endothelial damage, fibrosis, and development of intimal hyperplasia with 

unfavourable consequenses in the graft patency and functionality. Histological and 

biochemical changes to venous wall in the venous anastomosis of synthetic arteriovenous 

grafts occur in all three topographic regions in the vicinity of the anastomosis, during 12 

weeks after placing the grafts. These changes are more profound in the central region, less 

remarkable in the proximal region, and even less notable in the distal region of the venous 

anastomosis, and they become more profound in the time course. 
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