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αντί   προλόγου… 
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 Στην παρούσα διατριβή προσεγγίσθηκε η βιολογική συνιστώσα του 

φαινοµένου της άσηπτης χαλάρωσης των υλικών των ορθοπαιδικών 

προθέσεων. 

 Κατ’ αρχήν µελετήθηκαν διεξοδικά περιπροθετικοί ιστοί (IFT και PCT) 

υγρό (PSSF) από πέντε ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επέµβαση 

αναθεώρησης λόγω άσηπτης χαλάρωσης των προθέσεων. Το ενδεχόµενο 

σηπτικής χαλάρωσης αποκλείσθηκε µε µικροβιολογικό και ιστοπαθολογικό 

έλεγχο. 

 Οι ιστοί αυτοί εκχυλίσθηκαν παρουσία αναστολέων των πρωτεασών 

ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο in vitro ενεργοποίησης των περιεχοµένων 

στα εκχυλίσµατα ενζύµων. 

 Σε όλα τα δείγµατα και σε συµφωνία µε άλλους ερευνητές, ανιχνεύθηκε 

ζελατινολυτική και κολλαγονολυτική δραστικότητα. Ο προσδιορισµός της 

πρώτης έγινε µε χρήση ζυµογραφήµατος ζελατίνης, αξιολόγηση και 

επεξεργασία των ζωνών λύσεως, ενώ για την δεύτερη χρησιµοποιήθηκε το 

συνθετικό πεπτίδιο DNP-S και χρωµατογραφία υψηλής επίδοσης ανάστροφης 

φάσης RP-HPLC.  

Οι δραστικότητες που ανιχνεύθηκαν οφείλονταν σε εκφραζόµενες 

στους ιστούς ΜΜPs. Η ζελατινολυτική δραστικότητα οφειλόταν κατά το 

πλείστον σε ζελατινάσες (MMP-2 και MMP-9), οι οποίες όµως στο µεγαλύτερο 

ποσοστό τους ανιχνεύθηκαν σε σύµπλοκη µε TIMPs µορφές. Η ειδική 

ζελατινολυτική δραστικότητα µεταξύ δειγµάτων ίδιας κατηγορίας ιστών (IFT 

ή PCT) δεν παρουσίαζε µεταβολή ανεξάρτητα από το είδος της 

αρθροπλαστικής ή την παρουσία οστεόλυσης. Ελαττωµένη δραστικότητα 

εµφάνισαν τα δείγµατα των PSSF. 

  Η κολλαγονολυτική δραστικότητα, η οποία ήταν αυξηµένη στα 

δείγµατα όπου συνυπήρχε περιπροθετική οστεόλυση, οφειλόταν κυρίως σε 

κολλαγονάσες του ενδιάµεσου στρώµατος. Πιο σηµαντική συµβολή φάνηκε 

ότι είχε η ΜΜΡ-13, η οποία ανιχνεύθηκε στα περισσότερα δείγµατα σε ενεργό 

µορφή, σε σχέση µε την ΜΜΡ-1. Η ΜΤ-1-ΜΜΡ µάλλον δεν ανιχνεύθηκε λόγω 

του τρόπου αρχικής επεξεργασίας των εκχυλισµάτων. Σε πειράµατα που 
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ακολούθησαν και δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη, ανιχνεύθηκε 

κυρίως σε σύµπλοκη µε ΤΙΜΡ-2 µορφή.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω προέκυψε το συµπέρασµα ότι στους 

περιπροθετικούς ιστούς εκφράζονται µέλη της οικογένειας των ΜΜPs, που 

εµπλέκονται, σε διαφορετικό βαθµό το κάθε ένα, στην διαδικασία της οστικής 

απορρόφησης και της άσηπτης χαλάρωσης. Η ανίχνευση δε δραστικοτήτων 

στους ιστούς των PCT, αντίστοιχων µάλιστα µε αυτών των IFT, στηρίζει την 

υπόθεση της έναρξης της κυτταρικής αντίδρασης του οργανισµού, στα 

µικροσωµατίδια των υλικών, στον ιστό αυτόν. 

Η διευκρίνιση του ακριβούς ποσοστού συµµετοχής της κάθε µίας ΜΜΡ 

αναµένεται να δώσει σηµαντική ώθηση στην προσπάθεια επιβράδυνσης των 

διαδικασιών της χαλάρωσης, µέσω της χρήσης ειδικών και πιθανώς 

εκλεκτικών φαρµακευτικών αναστολέων των ενζύµων αυτών. 

Στα πλαίσια της παραπάνω πιθανής θεραπευτικής προσέγγισης 

µελετήθηκε η επίδραση µερικών γνωστών µη-στεροειδών αντιφλεγµονωδών 

φαρµάκων (ΜΣΑΦ) στην, επαγόµενη από δέκα IFT, in vitro παραγωγή ΜΜPs 

και ΤΙΜΡs. Λόγω δε της πολυπλοκότητας των παθογενετικών µηχανισµών της 

οστικής απορρόφησης, µελετήθηκε η επίδραση των φαρµάκων αυτών και σε 

άλλους εµπλεκόµενους, στην οστεόλυση και την χαλάρωση, παράγοντες (IL-

1β, IL-6, TNF-α και PGE2). Τα ΜΣΑΦ που δοκιµάσθηκαν ήταν η 

ασεκλοφαινάκη, η πιροξικάµη, η τενοξικάµη και η ινδοµεθακίνη, ενώ για τον 

προσδιορισµό της επίδρασής τους χρησιµοποιήθηκαν ζυµογράφηµα 

ζελατίνης και τεχνικές ELISA. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν στατιστικά µη-σηµαντική ανασταλτική 

επίδραση στα επίπεδα των MMPs και των αναστολέων τους, σηµαντικότατη 

αναστολή της PGE2, αναστολή της IL-6 και του TNF-α ιδιαίτερα από 

ασεκλοφαινάκη και τενοξικάµη και αύξηση των επιπέδων IL-1β (ιδιαίτερα 

από την ασεκλοφαινάκη). 

Για να υποστηριχθεί βέβαια η θέση της χορήγησης των ΜΣΑΦ αυτών 

µε σκοπό τουλάχιστον την επιβράδυνση των διαδικασιών της χαλάρωσης 

απαιτούνται µετρήσεις σε µεγαλύτερο αριθµό δειγµάτων ή in vivo µετρήσεις. 
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 In this study the biological mechanisms, which contribute to aseptic 

loosening process, were evaluated. 

 Periprosthetic tissues (IFT and PCT) and liquids (PSSF) from five 

patients, who subjected to hip revision due to aseptic loosening, were 

collected. The possibility of septic loosening was, by histopathological and 

culture examinations, excluded.   

Extraction of tissues and dialysis were, in the presence of proteinases 

inhibitors, performed in order to exclude the in vitro activation of the sample-

enzymes.  

Collagenolytic and gelatinolytic activity were, in all samples, detected. 

In order to examine the gelatinolytic activity, all samples were subjected in 

gelatin zymography and the lysis bands were evaluated. The collagenolytic 

activity was examined by using the DNP-S peptide and reverse phase high 

performance liquid chromatography (RP-HPLC). 

The activities, mentioned above, were the outcome of, expressed in 

periprosthetic tissues, MMPs. The gelatinolytic activity was the result of 

gelatinases (MMP-2 and MMP-9), which were mainly in complex with TIMPs 

forms detected. The specific gelatinolytic activities of the samples were almost 

equal, independently the type of arthroplasty and the presence or absence of 

osteolysis. In PSSF samples low activity was detected. 

Collagenolytic activity, which was higher in samples collected from 

osteolytic lesions, was the result of presence and action of interstitial 

callagenases. MMP-13 seems to have the major contribution, compared to 

MMP-1 in collagenolytic activity. MT1-MMP was not detected, possibly due 

to the extraction methods. In more recent and unpublished results, MT1-MMP 

was detected in complex to TIMP-2. 

In brief, different members of the MMP family are expressed in 

periprosthetic tissues and fluids. These MMPs contribute in different way in 

loosening and osteolysis processes. The fact that in PCTs high activities were 

measured can support the hypothesis that all the biological events that lead to 

loosening start to take place in the PCT tissue.   
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The contribution of each MMP in these processes has to be elucidated 

in order to try to decelerate them by using selective MMPs-inhibitors. 

In order to evaluate the possible usage of several well-known non-

steroidal anti-inflammatory drugs for retarding the loosening process, the in 

vitro effect of these drugs in the IFT- induced production of MMPs and TIMPs 

was studied. Because of the complexity of the involved in pathogenesis 

factors, the effect of the drugs in other soluble cytokines (such as IL-6, IL-1β, 

TNF-a) and PGE2 was also measured. For all these experiments cultures of IFT 

of ten patients were used. Aceclofenac, Piroxicam, Tenoxicam and 

Indomethacin were used. 

The drugs didn’t have a statistically significant effect in the MMPs or 

TIMPs production. In all cases the inhibitory effect on PGE2 was potent. 

Aceclofnac and tenoxicam reduced strongly the IL-6 and TNF-α levels. Finally 

the drugs seemed to induce the ΙL-1β levels (especially aceclofenac).  

More experimental studies are necessary for supporting the usage of 

the tested drugs, for retarding the aseptic loosening phenomenon. In vivo 

studies will also be useful.  

. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

 Η ευρεία χρήση, τις τελευταίες δεκαετίες, των αρθροπλαστικών 

επεµβάσεων στην ορθοπαιδική αποτέλεσε σίγουρα το µεγαλύτερο βήµα στην 

αντιµετώπιση των ασθενών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις που 

χαρακτηρίζονται από καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, όπως η 

οστεοαρθρίτιδα και η ρευµατοειδής αρθρίτιδα. 

 ∆υστυχώς όµως η λύση  αυτή, η οποία αρχικά φάνταζε ιδανική, αφού 

απάλλασσε  τους ασθενείς από τον πόνο και τους έδινε την δυνατότητα της 

ελεύθερης κίνησης, µε την πάροδο του χρόνου άρχισε να προβληµατίζει 

ασθενείς, ιατρούς αλλά και ερευνητές.  Κι’ αυτό γιατί µετά από κάποιο 

χρονικό διάστηµα, το οποίο κατά µέσο όρο κυµαίνεται περί τα 10 έτη,  οι 

µεταλλικές, κατά το πλείστον, προθέσεις των τεχνητών αρθρώσεων αρχίζουν 

να ‘χαλαρώνουν’, να χάνουν δηλαδή την καλή εφαρµογή τους 

(οστεοενσωµάτωση) µε το οστό, γεγονός το οποίο επιβάλλει την 

αντικατάστασή τους (αναθεώρηση αρθροπλαστικής - Revision).  

Αρχικά διατυπώθηκε από τον Charnley η άποψη ότι η χαλάρωση, που 

περιγράφηκε για πρώτη φορά σε ολικές αρθροπλαστικές µε τσιµέντο, 

οφειλόταν σε µία χρόνια, χαµηλής βαρύτητας, επιµόλυνση (Charnley et al. 

1968). Αυτή βέβαια η άποψη σήµερα έχει καταρριφθεί αφού η χαλάρωση 

εµφανίζεται σε καλά ‘στερεωµένες’ αρχικά αρθροπλαστικές οι οποίες είναι 

άσηπτες, όπως προκύπτει  µε τη βοήθεια των παρακλινικών  εξετάσεων (χωρίς 

δηλαδή ευρήµατα συµβατά µε µικροβιακή  επιµόλυνση). 

 Αργότερα τόσο η χαλάρωση όσο και η συχνά συνυπάρχουσα 

περιπροθετική οστεόλυση  αποδόθηκαν στην αντίδραση του οργανισµού στο 

συνθετικό τσιµέντο (πολυµεθυλ-µεθακρυλικό PMMA)  που χρησιµοποιούσαν 

για την σταθεροποίηση των τεχνητών εµφυτευµάτων, οπότε και η άσηπτη 

χαλάρωση αναφερόταν ως «νόσος τσιµέντου». Για τον λόγο αυτόν επινοήθηκε 

και άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως η αρθροπλαστική χωρίς τσιµέντο, 

ιδιαίτερα σε νεότερους ασθενείς (Bjursten et al. 1990, Larol et al. 1991, 

Santavirta et al. 1991a, 1991b). Η  διαπίστωση αργότερα, ότι και αυτές οι 

προθέσεις µπορούν να υποστούν άσηπτη χαλάρωση, οδήγησε τους ερευνητές 
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στην αναζήτηση άλλων παθογενετικών µηχανισµών. Μάλιστα παρατηρήθηκε 

ότι η αντίδραση ‘τύπου ξένου σώµατος’, των περιπροθετικών ιστών,  που 

σήµερα πιστεύεται τελικά ότι παίζει ρόλο-κλειδί  στη χαλάρωση, είναι ίδια 

είτε χρησιµοποιείται τσιµέντο είτε όχι (Santavirta et al. 1991a, 1992, 1993b). 

Σήµερα, µετά δηλαδή περίπου τέσσερις δεκαετίες, παρά την πρόοδο 

των ερευνών για την παθογένεια της άσηπτης χαλάρωσης, τις µεγάλες 

επενδύσεις για την βελτίωση  των χρησιµοποιούµενων υλικών αλλά και την 

εξέλιξη των εγχειρητικών τεχνικών, το πρόβληµα συνεχίζει να υφίσταται. 

Είναι βέβαια ευνόητο ότι στη διάθεση των ερευνητών υπάρχουν  πλέον πολλά 

στοιχεία σχετικά µε τους παθογενετικούς  µηχανισµούς της αλλά  είναι επίσης 

βέβαιο ότι, λόγω της πολυπλοκότητας των µηχανισµών αυτών, η άσηπτη 

χαλάρωση των προθέσεων θα απασχολεί για αρκετό καιρό ακόµα ιατρούς, 

ερευνητές και κυρίως ασθενείς 
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2. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΧΑΛΑΡΩΜΕΝΗ    
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.  

 
 2.1.  Κλινική εικόνα  

 Ο ασθενής µε την χαλαρωµένη ολική αρθροπλαστική ισχίου 

(ΤΗΑ:total hip arthroplasty)  ή γόνατος (ΤΚΑ:total knee arthroplasty), 

παραπονείται συνήθως στον γιατρό για ασυνήθιστο και προοδευτικά 

επιδεινούµενο άλγος στην µέχρι πρότινος ασυµπτωµατική ολική 

αρθροπλαστική του. Αναφέρει επίσης επίταση του άλγους µε τις κινήσεις, 

γεγονός που οδηγεί σε περιορισµό της κινητικότητας της άρθρωσης. 

Χαρακτηριστικός στην περίπτωση αρθροπλαστικών ισχίου είναι ο πρόσθιος 

µηριαίος πόνος, ο οποίος επιτείνεται στις στροφικές κινήσεις. 

 Στην περίπτωση της ολικής ισχίου µπορεί να παρατηρείται ασυνήθης 

ανισοσκελία, που οφείλεται σε αρθροκατάδυση (protrusion) όπως θα 

αναφερθεί παρακάτω. Σε ολικές αρθροπλαστικές γόνατος µπορεί να 

αναφέρεται εκσεσηµασµένος κριγµός κατά την κίνηση καθώς και 

επιδεινούµενη δυσκαµψία, η οποία οφείλεται στο µηχανικό κώλυµα (block) 

που είναι αποτέλεσµα της απώλειας οστεοενσωµάτωσης των προθέσεων. 

 Σε σπανιότερες περιπτώσεις ο ασθενής µπορεί να είναι 

ασυµπτωµατικός και στον τακτικό του επανέλεγχο να αναδειχθούν µόνο 

ακτινολογικά ευρήµατα χαλάρωσης, τα οποία θα αναφερθούν παρακάτω. Η 

εµφάνιση κλινικών συµπτωµάτων είναι θέµα χρόνου. 

 Σηµαντικό πάντως ρόλο στην διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς 

µε την χαλαρωµένη αρθροπλαστική παίζει το ιστορικό (απότοµη εισβολή 

άλγους, εµπύρετο, ερυθρότητα ή εκροή τραύµατος κτλ) και ο υπόλοιπος 

παρακλινικός (ακτινολογικός, αιµατολογικός)  έλεγχος από τα οποία 

συνήθως προσανατολίζεται ο γιατρός για το ενδεχόµενο σηπτικής ή µη, 

χαλάρωσης.    

 

2.2.  Ακτινολογικά ευρήµατα  

Στον κλασσικό ακτινολογικό έλεγχο, ισχυρή ένδειξη χαλάρωσης 

αποτελεί η εµφάνιση µίας διαυγαστικής ζώνης µεταξύ της πρόθεσης και του 

παρακείµενου οστού. Συχνά επίσης  παρατηρούνται διάχυτη περιπροθετική 
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οστεοπενία ή /και οστεολυτικές περιοχές στο πέριξ των προθέσεων οστό 

(περιπροθετική οστεόλυση)  υπό µορφή κύστεων (Εικόνα 1).  

Έµµεσες ενδείξεις χαλάρωσης αποτελούν η ασύµµετρη οστική 

υπερτροφία (συνήθως πέριξ του µηριαίου στελέχους – femoral stem), η οποία 

είναι αποτέλεσµα µονοµερούς κατανοµής φορτίων από την πρόθεση στο 

παρακείµενο οστό καθώς και η θραύση (σπανιότερα) των υλικών. Σε 

εκσεσηµασµένες περιπτώσεις χαλάρωσης ολικών αρθροπλαστικών ισχίου, 

µπορεί να αναδεικνύεται εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης της τεχνητής 

άρθρωσης ή αρθροκατάδυσης. 

 

 
 

 

 

Εικόνα  1:      A: Ακτινογραφία χαλαρωµένης cemented ΤΗΑ µε περιπροθετική οστεόλυση     
(βέλος) 

           Β: Ακτινογραφία χαλαρωµένης ΤΚΑ 
           Γ: Σπινθηρογράφηµα χαρακτηριστικό χαλάρωσης ΤΚΑ 

      (Από το αρχείο της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Παν/µίου Πατρών) 
 
Εκτός από τον κλασσικό ακτινολογικό έλεγχο, θέση στην διαγνωστική 

προσπέλαση της χαλάρωσης των προθέσεων  έχει η εκτίµηση της 

περιπροθετικής οστικής πυκνότητας µε DEXA – dual energy X-ray 

absorptiometry - (µειωµένη σε περίπτωση χαλάρωσης) καθώς και  το 

σπινθηρογράφηµα οστών το οποίο αναδεικνύει αυξηµένη καθήλωση του 

οστεόφιλου ραδιοφαρµάκου στην περιοχή της πάσχουσας άρθρωσης. Η 

πρώτη µάλιστα µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν εξέταση εκλογής  για 

την εκτίµηση, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, της πορείας της ενσωµάτωσης 

των υλικών των προθέσεων. Και οι δύο όµως δεν έχουν ειδικότητα στην 

σηπτική ή άσηπτη χαλάρωση. 

Α Β Γ 
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 Σε προχωρηµένες τέλος χαλαρώσεις χρήσιµο, αν και σήµερα τείνει να 

καταργηθεί, µπορεί να θεωρηθεί το αρθρογράφηµα το οποίο µπορεί να 

αναδείξει επικοινωνία του χώρου της άρθρωσης µε τον αντίστοιχο 

περιπροθετικό. 

 

2.3.   Υπόλοιπος παρακλινικός έλεγχος  

 Από τον υπόλοιπο παρακλινικό έλεγχο, ιδιαίτερη σηµασία στην 

διαγνωστική προσέγγιση της χαλαρωµένης αρθροπλαστικής, έχουν οι 

αιµατολογικές εξετάσεις. Σε περιπτώσεις σηπτικής χαλάρωσης αναµένονται 

θετικοί οι δείκτες οξείας φλεγµονής, δηλαδή λευκοκυττάρωση, CRP (C 

Reactive Protein) εντόνως θετική  και ΤΚΕ (Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών 

αιµοσφαιρίων) τουλάχιστον διψήφια. Αντίστοιχα σε άσηπτη χαλάρωση οι 

παραπάνω δείκτες είναι συνήθως αρνητικοί.  

 

3. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΗΠΤΑ ΧΑΛΑΡΩΜΕΝΗΣ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 
3.1.   ∆ιεγχειρητικά ευρήµατα  

Κατά την επέµβαση αναθεώρησης µιας άσηπτα χαλαρωµένης ολικής 

αρθροπλαστικής ισχίου ή γόνατος, παρατηρείται ότι η τεχνητή άρθρωση  

περιβάλλεται από έναν ινώδους σύστασης ιστό (εικόνα 2), ο οποίος ενέχει  την  

 

  

Εικόνα  2: Σχηµατική παράσταση σταθερών (1Α και 2Α) και χαλαρωµένων (1Β και 2Β)  
αρθροπλαστικών ισχίου  και γόνατος 

 

1 Α 1 Β 2 Α 2 Β
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θέση και τον ρόλο του φυσιολογικού αρθρικού θυλάκου που έχει αφαιρεθεί 

κατά την πρωτογενή επέµβαση αρθροπλαστικής. Ο ιστός αυτός ονοµάζεται 

ψευδοκάψουλα (PCT: pseudocapsular tissue)  και εσωκλείει µικρή ποσότητα 

υγρού, το οποίο στην προκειµένη περίπτωση (εικόνα 2) ονοµάζεται ψευδο-

αρθρικό υγρό (PSSF: pseudosynovial fluid). 

 Κατά το στάδιο της αφαίρεσης των µεταλλικών προθέσεων 

παρατηρείται ανάµεσα στην πρόθεση (ή στο συνθετικό τσιµέντο, αν έχει 

χρησιµοποιηθεί) και στο οστό η ύπαρξη ενός κοκκιωµατώδους ιστού (εικόνα 

2) που µοιάζει µε µεµβράνη (membrane like) και ονοµάζεται περιπροθετική 

µεµβράνη (IFT: interface tissue). Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα η IFT 

µακροσκοπικά εµφανίζει έντονη µετάλλωση (σκούρο χρώµα) λόγω της 

εναπόθεσης, όπως θα αναφερθεί παρακάτω, άφθονων µικροσωµατιδίων – 

ρινισµάτων από τα υλικά των προθέσεων. 

 Στην περίπτωση σηπτικής χαλάρωσης παρατηρείται αυξηµένη 

παρουσία οροπυώδους συνήθως υγρού στην άρθρωση  ενώ στοιχεία 

επινέµεσης της φλεγµονής µπορεί να παρατηρηθούν και στις 

προαναφερθείσες µεµβρανικές δοµές. 

 Η  ταυτοποίηση του παθογόνου µικροοργανισµού σε καλλιέργεια 

αρθρικού υγρού ή καλλιέργεια ιστού αποτελεί την πιο ειδική εξέταση για την 

σηπτική χαλάρωση. Μάλιστα σε περιπτώσεις αµφίβολες χρήσιµος 

αποδεικνύεται ο ποσοτικός προσδιορισµός των µικροβίων. 

Πρόσφατα µάλιστα ανακοινώθηκε ότι µε την χρήση της µεθόδου PCR 

(Polymerase chain reaction) µπορεί να ανιχνευθεί DNA βακτηρίων σε 

περιπροθετικούς ιστούς και υγρά από χαλαρωµένες ολικές αρθροπλαστικές, 

οι οποίες από τον κλινικό και παρακλινικό έλεγχο θεωρούνται άσηπτες 

(Clarke et al. 2004). Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι η παραπάνω µέθοδος έχει 

την δυνατότητα ανίχνευσης βακτηριακού γενετικού υλικού σε πολύ χαµηλές 

συγκεντρώσεις, ενώ προς το παρόν και σύµφωνα µε τον Clarke, δεν έχει 

ακόµη καθιερωθεί σαν µέθοδος ρουτίνας στον έλεγχο των χαλαρώσεων. 
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3.2. Ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά και βιολογικός ρόλος των 
IFT, PCT και PSSF. 

 

3.2.1 Περιπροθετική µεµβράνη – IFT 

 Σύνφωνα µε τον Goldring  η IFT εµφανίζει  3 διακριτές ζώνες-

στοιβάδες. Η ερχόµενη σε επαφή µε την µεταλλική πρόθεση ή το συνθετικό 

τσιµέντο, που προσοµοιάζει µε τον αρθρικό υµένα. Η ενδιάµεση, που 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη άφθονων µακροφάγων και πολυπύρηνων 

γιγαντοκυττάρων που συχνά περιέχουν ενδοκυτταρικά µικροσωµατίδια από 

τα υλικά. Τέλος η παρακείµενη προς το οστό στοιβάδα, που είναι ινώδους 

σύστασης και χαρακτηρίζεται κυρίως από την παρουσία ινοβλαστών και 

κρατά ισχυρά συνδεδεµένη την IFT µε το οστό (Goldring et al 1983). 

 Πιο αναλυτικά ο κυτταρικός πληθυσµός της IFT αποτελείται από 

µακροφάγα (60-80%), ινοβλάστες (15-30%), Τ-λεµφοκύτταρα (µέχρι 5%) και 

λίγα ενδοθηλιακά κύτταρα ( Jiranek et al. 1993). 

 Στις περιπτώσεις άσηπτης χαλάρωσης, ιδιαίτερα όταν µεσολαβεί 

σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα από την πρωτογενή επέµβαση, σαφώς 

υπερτερούν τα µακροφάγα (πολυµορφοπύρηνα). Στην σηπτική χαλάρωση 

µπορεί να αυξηθεί, σε σχέση µε το αναφερόµενο παραπάνω, το ποσοστό των 

Τ-λεµφοκυττάρων. 

 

Εικόνα 3:  Ανοσοϊστοχηµική χρώση περιπροθετικής µεµβράνης (b) από περιοχή κυστικής 
οστεόλυσης (a). Παρατηρείται απουσία στοιχείων οστίτη ιστού- ινώδης ιστός µε πληθώρα 

µακροφάγων (Εικόνα από το διαδύκτιο) 
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 Οι µεσολαβητές της φλεγµονής, που παράγονται κυρίως από τα 

µακροφάγα και τους ινοβλάστες , µετά την επαφή των κυττάρων αυτών µε τα 

σωµατίδια των υλικών, είναι κυτταροκίνες και αναπτυξιακοί παράγοντες (µε 

κύριους εκπροσώπους την IL-1β, IL-6, TNF-α, PDGF, TGF-α και β κ.α.) καθώς 

και προσταγλανδίνες ( µε κύριο εκπρόσωπο την PGE2 ). Η παραγωγή των 

παραγόντων αυτών στις IFT έχει πιστοποιηθεί από πολλούς ερευνητές τόσο µε 

in situ υβριδισµό όσο και µε προσδιορισµό των επιπέδων των παραγόντων 

αυτών στο µέσο καλλιέργειας IFT. Όπως θα αναφερθεί παρακάτω όλοι σχεδόν 

οι παράγοντες αυτοί ενέχονται, σε διαφορετικό βαθµό ο καθένας,  στην 

διαδικασία της περιπροθετικής οστικής απορρόφησης και της άσηπτης 

χαλάρωσης. 

 Σηµαντικότατο επίσης ρόλο στις παραπάνω διαδικασίες παίζουν και 

τα πρωτεολυτικά ένζυµα αποικοδόµησης του εξωκυτταρίου υλικού, τα οποία 

εκκρίνονται από τα παραπάνω κύτταρα της IFT. Αυτά µπορεί να είναι 

ασπαραγινοπρωτεάσες, σερινοπρωτεάσες, κυστεϊνοπρωτεάσες αλλά κυρίως 

µεταλλοπρωτεάσες (MMPs). Οι τελευταίες µέσω της ικανότητάς τους να 

αποικοδοµούν όλα σχεδόν τα οργανικά συστατικά της θεµέλιας ουσίας του 

οστίτη ιστού παίζουν σηµαντικότατο ρόλο στις διαδικασίες της οστεόλυσης 

και της χαλάρωσης των προθέσεων. Ο ακριβής µηχανισµός δράσης των 

ενζύµων αυτών και οι µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις θα περιγραφούν 

αναλυτικά παρακάτω. 

  
3.2.2. Ψευδοκάψουλα – PCT 

 Ο ιστός της ψευδοκάψουλας (PCT) εµφανίζει σηµαντικές οµοιότητες 

τόσο από πλευράς κυτταρικής σύστασης όσο και από βιολογική δράση µε την 

IFT (Santavirta et al. 1993b). Ουσιαστικά αποτελείται από ίδια κύτταρα (µε 

µικρές διαφορές όσον αφορά τα ποσοστά) τα οποία εµφανίζουν ταυτόσηµη 

απόκριση στα παραγόµενα σωµατίδια των υλικών. 

 Αν και η ακριβής συµµετοχή της PCT στις διαδικασίες της χαλάρωσης 

δεν είναι σαφώς καθορισµένη, πιστεύεται ότι είναι σηµαντική. Αυτό γατί 

είναι ο ιστός που έρχεται αρχικά σε ‘επαφή’ µε τα σωµατίδια από τα υλικά 

(αφού αυτά ελευθερώνονται στον αρθρικό χώρο) µε αποτέλεσµα τα κύτταρά 
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του να διεγείρονται και να παράγουν όλους τους παραπάνω µεσολαβητές και 

ένζυµα.  

   
3.2.3. Ψευδαρθρικό υγρό – PSSF 

 Έχει αποδειχθεί ότι η παρουσία των υλικών της τεχνητής άρθρωσης 

προκαλεί µία ‘ιστική απόκριση’ η οποία σχετίζεται µε τον σχηµατισµό  τύπου 

επενδυµατικών B κυττάρων που προσοµοιάζουν µε ινοβλάστες και παράγουν 

υαλουρονικό οξύ (Saari et al. 1993, Santavirta et al. 1993b) 

Αν και ο ακριβής βιολογικός του ρόλος δεν είναι καθορισµένος, 

τελευταία υποστηρίζεται ότι αποτελεί κατ’ αρχήν το µέσο µεταφοράς των 

µικροσωµατιδίων από τα υλικά αλλά και των χηµικών παραγόντων, που 

παράγονται στην PCT, κατά µήκος της επιφάνειας επαφής πρόθεσης – οστού. 

Όπως υποστηρίζει ο Karrholm et al. 1994 η πρώιµη ‘µικρο-κίνηση’ της 

πρόθεσης, της τάξης των 0.8 mm, µέσα στο πρώτο µετεγχειρητικό εξάµηνο 

αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που οδηγεί σε χαλάρωση, µια και 

δηµιουργείται το ‘µικρο-διάστηµα’ ανάµεσα στο οστό και την πρόθεση µέσα 

στο οποίο µεταναστεύει το PSSF. Τελευταία ο µικρο-χώρος αυτός 

περιγράφεται σαν συνέχεια της αρθρικής κοιλότητας µε τον όρο <<εν δυνάµει 

αρθρικό διάστηµα>>  (effective joint space) (Kang  et al. 1998). Αυτή η 

µετακίνηση του PSSF δικαιολογεί την παρουσία επιµετάλλωσης καθ’ όλο το 

µήκος της IFΤ, µια και µεταξύ των προθέσεων και του οστού δεν παρατηρείται 

ιδιαίτερη κίνηση και κατά συνέπεια τριβή . 

 Η παρουσία, σε αυτό, όλων των προαναφερθέντων 

µεσολαβητών και ενζύµων, που παράγονται κυρίως στην PCT, το καθιστά 

βιολογικά δραστικό και το συνδέει άµεσα µε την διαδικασία  της οστικής 

απορρόφησης (Kang et al. 1998).  
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4. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΑΣΗΠΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΟΛΙΚΩΝ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

 
4.1.   Σύγχρονες απόψεις. 

 Η συµφωνία τελικά των ερευνητών στον βασικό ρόλο της αντίδρασης 

τύπου ξένου σώµατος των ιστών πέριξ των εµφυτευµάτων, στα σωµατίδια που 

παράγονται από αυτά λόγω τριβής, αποτέλεσε το έναυσµα της έρευνας µε 

σκοπό τη βελτίωση της βιοσυµβατότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται. 

Πιστεύεται δε µέχρι και σήµερα ότι η βελτίωση των υλικών µπορεί να 

αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο στην επιβράδυνση των διαδικασιών της 

άσηπτης χαλάρωσης. 

Από τα παραγόµενα σωµατίδια όλοι σχεδόν οι ερευνητές συµφωνούν 

ότι τον πιο σηµαντικό ρόλο παίζουν αυτά του πολυαιθυλενίου καθώς και τα 

παραγόµενα από τα µεταλλικά τµήµατα των τεχνητών αρθρώσεων. Το 

πολυαιθυλένιο χρησιµοποιείται ενδιαµέσως των µεταλλικών προθέσεων, είναι 

το υλικό που δέχεται όλη σχεδόν την πίεση κατά την φόρτιση αλλά λόγω των 

ιδιοτήτων του είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιο ώστε να το αντικαταστήσει 

(Santavirta et al. 1992). Τα µεταλλικά σωµατίδια ενοχοποιούνται σε µικρότερο 

βαθµό για την χαλάρωση αλλά  εκτός από την τοπική τους δράση στον 

περιπροθετικό χώρο, µπορεί να έχουν και γενικευµένες (συστηµατικές) 

επιπτώσεις στον οργανισµό όπως υπερευαισθησία, τοξικότητα ή ογκογένεση  

µέσω αύξησης των επιπέδων τους στον ορό (Peters et al. 1991).  

Στα άτοµα που η αρθροπλαστική διατηρεί την καλή οστεοενσωµάτωσή 

της για τουλάχιστον 10 έτη, η αντίδραση του οργανισµού στα σωµατίδια –

τύπου ξένου σώµατος- είναι ήπια (έχει καλοήθη χαρακτήρα κατά τον 

Santavirta et al. 1991c).  

 Η άσηπτη λοιπόν χαλάρωση των υλικών των ορθοπαιδικών 

προθέσεων είναι αποτέλεσµα δράσης τόσο µηχανικών όσο και βιολογικών 

παραγόντων. Οι µηχανικοί παράγοντες περιλαµβάνουν την περιπροθετική 

πίεση, η οποία ασκείται στο παρακείµενο στην πρόθεση οστό, καθώς και την 

λανθασµένη προεγχειρητική επιλογή (από πλευράς τεχνικών 

χαρακτηριστικών) της πρόθεσης (M. Takagi, 1996). 
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 Η περιπροθετική πίεση έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή των 

µικροσωµατιδίων αλλά και την δηµιουργία περιπροθετικών 

µικροκαταγµάτων. Ενέχεται  επίσης στην επαγωγή in vitro οστικής 

απορρόφησης, µέσω διέγερσης της παραγωγής οστεολυτικών κυτταροκινών 

(IL-6, IL-1β κ.α) από µακροφάγα, όπου µάλιστα ο συνδυασµός της µε την 

παρουσία µικροσωµατιδίων έχει συνεργικό χαρακτήρα (McEvoy et al. 2002). 

Ο Van der  Vis ανακοίνωσε την εµφάνιση οστικής απορρόφησης σε οστό 

επιµύων, όταν σε αυτό ασκήθηκε συνεχής πίεση 200 mmHg για 2 εβδοµάδες 

(Van der  Vis et al. 1998). Μάλιστα ο ιστοπαθολογικός έλεγχος των περιοχών 

όπου εµφανίσθηκε η οστεόλυση προσοµοίαζε µε τον αντίστοιχο ασθενών µε 

χαλάρωση. Ο ίδιος ερευνητής, ανακοίνωσε ένα χρόνο µετά, την in vitro 

‘δηµιουργία’ οστικής απορρόφησης σε αντίστοιχο µε το παραπάνω ζωικό 

πειραµατικό µοντέλο εφαρµόζοντας πίεση σε µία ινώδη µεµβράνη που 

τοποθετήθηκε µεταξύ οστού και µιας µεταλλικής πρόθεσης (Van der  Vis et al. 

1998).  

 
 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 
 

-  Περιπροσθετική 
πίεση 

 
-  Περιπροσθετικά 

µικροκατάγµατα 
 

-  Παραγωγή 
µικροσωµατιδίων 

 
-  Λανθασµένη επιλογή 

πρόθεσης 

 
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΧΑΛΑΡΩΜΕΝΗΣ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 
-  Κυτταρική απόκριση σε 

µικροσωµατίδια 
 

- Κύτταρα (µακροφάγα, 
ινοβλάστες, ενδοθηλιακά 

κ.α. 
 

-  Παραγωγή µεσολαβητών 
(κυτταροκίνες κυρίως) και 

πρωτεϊνασών που αποικοδοµούν τα 
συστατικά του εξωκυτταρίου χώρου 

 
Εικόνα 4: Παράγοντες που ενοχοποιούνται στην περιπροσθετική οστική απορρόφηση και 

χαλάρωση. IFT: περιπροθετική µεµβράνη, PCT: ιστός ψευδοκάψουλας, PSSF: ψευδο-αρθρικό 
υγρό στον χώρο της τεχνητής άρθρωσης (M. Takagi, 1996) 

 
Η σηµασία της σωστής επιλογής των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

προθέσεων (µέγεθος και υλικό των εµφυτευµάτων) αλλά και του τρόπου 

εφαρµογής τους φαίνεται και από το γεγονός της συχνής εµφάνισης 

περιπροθετικής οστεόλυσης (κυστικής ή διάχυτης) σε περιπτώσεις ασθενών 

όπου η χαλάρωση δεν είναι εµφανής κλινικά ή ακτινολογικά. Στις 
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περιπτώσεις αυτές η οστεόλυση µάλλον πρέπει να αποδοθεί σε µη 

οµοιόµορφη κατανοµή των φορτίων στο οστό πέριξ της πρόθεσης (π.χ. 

περιφερική στερέωση του µηριαίου στελέχους σε ολικές αρθροπλαστικές 

ισχίου), µε αποτέλεσµα την διαταραχή των µηχανισµών της οστικής 

ανακατασκευής. 

Όσον αφορά τους βιολογικούς παράγοντες, πρωταρχικό ρόλο 

φαίνεται να παίζει η παραγωγή των µικροσωµατιδίων από τα υλικά, µέσω 

µηχανισµών που θα αναφερθούν παρακάτω. Αυτά ερχόµενα σε επαφή µε 

κύτταρα των περιπροθετικών ιστών (µακροφάγα, ινοβλάστες, ενδοθηλιακά 

κύτταρα, Τ-λεµφοκύτταρα, οστεοκλάστες κτλ.), τα  διεγείρουν. Στα πλαίσια 

λοιπόν αυτής της αντίδρασης των κυττάρων, (τύπου ξένου σώµατος), 

παράγονται προφλεγµονώδεις µεσολαβητές (κυρίως κυτταροκίνες, 

αναπτυξιακοί παράγοντες και προσταγλανδίνη Ε2) και πρωτεολυτικά ένζυµα 

(κυρίως ΜΜΡs) που ευθύνονται για την έναρξη περιπροθετικής οστικής 

απορρόφησης. Η οστική αυτή απορρόφηση υπερβαίνει την αναπλαστική 

ικανότητα του οστού πέριξ των προθέσεων µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται ο 

ινώδης ιστός της περιπροσθετικής µεµβράνης και τελικά οι προθέσεις να 

χαλαρώνουν (M. Takagi, 1996). Από ότι λοιπόν φαίνεται και από τα 

παραπάνω οι διαδικασίες της χαλάρωσης αλλά και της περιπροθετικής 

οστικής απορρόφησης είναι µάλλον άρρηκτα συνδεδεµένες. Πιστεύεται δε 

ότι η περιπροθετική οστική απορρόφηση µάλλον προηγείται και έπεται η 

χαλάρωση µε την ανάπτυξη της ινώδους σύστασης περιπροθετικής 

µεµβράνης. Όταν τέλος η οστική απορρόφηση είναι εξεσηµασµένη, µπορεί να 

σχηµατιστούν κυστικές οστεολυτικές αλλοιώσεις. 

 
4.2. Χαρακτηριστικά παραγόµενων µικροσωµατιδίων από τα 
υλικά της τεχνητής άρθρωσης 

 
4.2.1 Μηχανισµοί παραγωγής  

Τα µικροσωµατίδια παράγονται από τα υλικά των προθέσεων, 

ανεξάρτητα από το είδος της αρθροπλαστικής, ως αποτέλεσµα της φθοράς και 

της διάβρωσής τους. Οι κύριοι µηχανισµοί φθοράς είναι η τριβή και η 

κόπωση των υλικών (Schmalzried et al. 1999). Η τριβή αφορά τόσο τεχνητά 
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υλικά µεταξύ τους  (µέταλλο µε πολυαιθυλένιο-µέταλλο µε µέταλλο) όσο και  

τεχνητά υλικά  µε ιστούς (µέταλλο µε οστό), στα πλαίσια της εξέλιξης της 

χαλάρωσης. 

 Έχει επίσης διατυπωθεί η άποψη ότι σηµαντικό ρόλο πρέπει να παίζει 

και η οξείδωση του υφίστανται τα µέταλλα, κυρίως στις επιφάνειες όπου 

έρχονται σε επαφή µε άλλα µέταλλα (επιφάνεια επαφής αυχένα-κεφαλής), η 

οποία οδηγεί, µέσω ηλεκτροχηµικών  διεργασιών στην δηµιουργία 

µεταλλικών αλάτων (Urban et al. 1994). 

 Ανάλογα µε το είδος των χρησιµοποιούµενων µεταλλικών προθέσεων 

παράγονται και τα αντίστοιχα σωµατίδια (τιτάνιο, κοβάλτιο, χρώµιο κτλ.). 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός της ανίχνευσης σωµατιδίων ανοξείδωτου 

ατσαλιού (stainless steel) σε περιπροθετικούς ιστούς τα οποία αποδίδονται 

στην τριβή των χειρουργικών εργαλείων κατά την διάρκεια της 

αρθροπλαστικής επέµβασης (Archibeck et al. 2000). Όλοι τέλος οι ερευνητές 

συµφωνούν ότι, πιο συχνά, απαντώνται σωµατίδια πολυαιθυλενίου τα οποία 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω φαίνεται να παίζουν ρόλο κλειδί στις 

διαδικασίες της άσηπτης χαλάρωσης αλλά και της περιπροθετικής οστικής 

απορρόφησης. 

 
4.2.2.  Μορφή και µέγεθος. 

Τα σωµατίδια πολυαιθυλενίου επειδή, αφ’ ενός αποτελούν τον 

µεγαλύτερο πληθυσµό αφ΄ ετέρου είναι, από βιολογικής άποψης, τα πιο 

‘δραστικά’,  έχουν µελετηθεί πιο αναλυτικά από τους ερευνητές. 

  

Εικόνα 5: Περιπροθετική µεµβράνη (εικόνα διαδυκτίου από πολωτικό µικροσκόπιο) όπου 
διακρίνονται σχηµατισµοί µακροφάγων (πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα) που συναθροίζονται 

πέριξ σωµατιδίων πολυαιθυλενίου (βέλος) 
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Με την χρήση του ηλεκτρονικού και του πολωτικού µικροσκοπίου 

προσδιορίσθηκε (Hirakawa et al. 1996, Maloney et al. 1995) ότι το 70 – 90% 

των σωµατιδίων είναι από πολυαιθυλένιο µε µέγεθος µικρότερο από 1 µm 

(µέσος όρος µεγέθους 0,5 µm). Είναι επί το πλείστον σφαιρικά ενώ σε 

µικρότερο βαθµό απαντώνται και αποπεπλατυσµένα. Η παραγωγή των 

σωµατιδίων σε ολικές αρθροπλαστικές ισχίου οφείλεται κυρίως στην τριβή. Σε 

ολικές αρθροπλαστικές γόνατος το µέγεθος των σωµατιδίων είναι συνήθως 

µεγαλύτερο από το προαναφερθέν που αντιστοιχεί σε αρθροπλαστικές ισχίου 

(Hirakawa et al. 1996, Horikosi et al. 1994, Schmalzried et al. 1994). Με βάση 

την εµβιοµηχανική των αρθρώσεων, φαίνεται ότι στο γόνατο η παραγωγή 

των µικροσωµατιδίων οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην δράση ολισθητικών ή 

διατµητικών δυνάµεων καθώς και στην κόπωση των υλικών µε αποτέλεσµα το 

αυξηµένο µέγεθος των σωµατιδίων του πολυαιθυλενίου (Collier et al. 1991). 

Ίσως έτσι να δικαιολογείται ο µεγαλύτερος χρόνος ζωής των εµφυτευµάτων 

στην περίπτωση των αρθροπλαστικών γόνατος καθώς και η πιο σπάνια 

εµφάνιση περιπροθετικής οστεόλυσης. 

Η πιο συστηµατική µελέτη της δράσης των µεταλλικών σωµατιδίων 

άρχισε µε την εκτεταµένη χρησιµοποίηση, ιδιαίτερα σε νεότερους ασθενείς, 

των αρθροπλαστικών χωρίς τσιµέντο. Πιστεύεται µάλιστα ότι η παρουσία του 

τσιµέντου αποτελεί προστατευτικό µηχανισµό στην εκσεσηµασµένη 

παραγωγή τους ίσως επειδή το µέταλλο δεν έρχεται σε άµεση επαφή µε το 

οστό. Εξ’ άλλου υπάρχει σηµαντική διαφορά στην αντοχή του τσιµέντου, σε 

σχέση µε τον οστίτη ιστό, όταν χρησιµοποιείται σε επαφή µε µέταλλο µε 

αποτέλεσµα να µεταβάλλονται και οι ασκούµενες τριβές. 

Σε γενικές γραµµές τα µεταλλικά σωµατίδια εµφανίζουν ταύτιση µε τα 

αντίστοιχα του πολυαιθυλενίου ως προς το µέγεθος αλλά είναι σαφώς 

λιγότερα. Τα πιο καλά µελετηµένα είναι αυτά του τιτανίου (Ti) λόγω της 

ευρείας χρησιµοποίησης του στοιχείου αυτού στην κατασκευή ορθοπαιδικών 

προθέσεων. Τέλος όπως αναφέρεται παρακάτω τα µεταλλικά σωµατίδια 

εµφανίζουν και συστηµατικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισµό (π.χ. 
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αντιδράσεις υπερευαισθησίας, ογκογένεση) πέρα από την αυστηρά 

‘περιπροθετική’ δράση τους. 

 
4.2.3. Βιολογικός ρόλος. 

Όπως προαναφέρθηκε όλοι οι ερευνητές συµφωνούν ότι η επίδραση 

των σωµατιδίων των υλικών στα κύτταρα των περιπροθετικών ιστών έχει ως 

αποτέλεσµα, στα πλαίσια διέγερσής τους, την παραγωγή µεσολαβητών, 

αναπτυξιακών παραγόντων και ενζύµων που ευθύνονται για την χαλάρωση 

και την περιπροθετική οστική απορρόφηση. 

 

 
Εικόνα 6 : Σχηµατική παράσταση της επίδρασης των µικροσωµατιδίων στα µακροφάγα 

 
Πολλοί ερευνητές µέχρι σήµερα εξέτασαν την in vitro επίδραση των 

παραγόµενων σωµατιδίων (µεταλλικών, τσιµέντου και κυρίως 

πολυαιθυλενίου) σε διάφορες κυτταρικές σειρές, προκειµένου να συσχετίσουν 

το µέγεθος και το είδος τους µε την βιολογική τους δράση.  

Κατ’ αρχήν ο Horowitz, εξετάζοντας σωµατίδια συνθετικού τσιµέντου, 

διαπίστωσε ότι όσα είχαν µέγεθος µικρότερο από 7 µm, φαγοκυτταρώνονταν 

από τα µακροφάγα τα οποία στην συνέχεια, στα πλαίσια διέγερσης, 

παρήγαγαν αυξηµένες ποσότητας TNF-α (Horowitz et al. 1993). Τα 

µεγαλύτερα αντιθέτως σωµατίδια δεν είχαν αντίστοιχη δράση αφού δεν 

φαγοκυτταρώνονταν. Ο Catelas ανακοίνωσε ότι σωµατίδια πολυαιθυλενίου 

και από κεραµικό υλικό, µε µέγεθος µεγαλύτερο από 2 µm, έχουν τοξική 

επίδραση σε καλλιέργεια µακροφάγων, η οποία µάλιστα είναι ανάλογη του 

µεγέθους και της συγκέντρωσής τους (Catelas et al. 1998). Ο Haynes µελέτησε 

την επίδραση ισοµεγεθών σωµατιδίων από διάφορα κράµατα (κοβάλτιο-
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χρώµιο-µόλυβδος / ανοξείδωτο ατσάλι/ τιτάνιο-αλουµίνιο-βανάδιο) σε 

καλλιέργεια ανθρώπινων µονοκυττάρων. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις 

παρατήρησε τοξικότητα σε αντίθεση µε την τρίτη. Σε όλες τις περιπτώσεις 

παρατηρήθηκε επαγωγή σύνθεσης IL-1β και TNF-a ενώ τα κράµατα του 

τιτανίου σαφώς υπερτερούσαν στην παραγωγή IL-6, έναντι των δύο άλλων 

(Haynes et al. 1998). 

Με βάση όλα τα παραπάνω δικαιολογείται η εκτεταµένη έρευνα µε 

σκοπό την παραγωγή και χρησιµοποίηση υλικών µε βελτιωµένη 

βιοσυµβατότητα. Αυτή µάλλον έχει να κάνει περισσότερο µε το µέγεθος των 

παραγόµενων σωµατιδίων αφού όσο µεγαλύτερα είναι αυτά, τόσο 

µικρότερη επίδραση θα έχουν στα κύτταρα που αναφέρθηκαν. Πιστεύεται 

έτσι ότι θα ελεγχθεί η βιολογική συνισταµένη της χαλάρωσης. 

 
4.3. Προφλεγµονώδεις και άλλοι παράγοντες που παράγονται ή 
ενεργοποιούνται στα πλαίσια απόκρισης στα µικροσωµατίδια 

  
4.3.1.  Κυτταροκίνες  (Cytokines) 

 
4.3.1.1. Γενικά 

Πρόκειται για διαλυτού τύπου πολυπεπτίδια τα οποία αρχικά 

διαπιστώθηκε ότι παράγονται από λεµφοκύτταρα, ενέχονται σε διαδικασίες 

κυτταρικής ανοσολογικής απόκρισης  και γι’ αυτό ονοµάστηκαν ‘λεµφοκίνες’. 

Αργότερα έγινε γνωστό ότι οι λεµφοκίνες παράγονται από πλήθος µη 

λεµφοκυτταρικού τύπου κύτταρα (όπως µακροφάγα, ινοβλάστες,  κ.α.) και 

καθιερώθηκε η ονοµασία τους ως κυτταροκίνες (Cytokines). H µελέτη της 

δράσης τους ξεκίνησε από τον σηµαντικό τους ρόλο στην διαδικασία της 

οξείας φλεγµονώδους αντίδρασης. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η συµµετοχή 

τους σε πολλές καταστάσεις οξείας φάσης (τραύµα, πυρετός κτλ) µια και έχουν 

άµεση δράση στα αµυντικά κύτταρα του οργανισµού και στο ενδοθήλιο.  

Σήµερα γνωρίζουµε ότι εµπλέκονται στις διαδικασίες καταστροφής, 

επούλωσης και ανακατασκευής διαφόρων ιστών στα πλαίσια επιµόλυνσης ή 

φλεγµονώδους αντίδρασης. Η διαδικασία της καταστροφής γίνεται µέσω 

ενεργοποίησης των µεταβολικών µονοπατιών της κυκλο-οξυγονάσης και των 

λευκοτριενίων, ενώ η επούλωση γίνεται κυρίως µέσω ανάπτυξης ινώδους 
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συνδετικού ιστού αφού οι κυτταροκίνες βοηθούν στην χηµειοταξία και τον 

πολλαπλασιασµό των ινοβλαστών καθώς και στην παραγωγή, από αυτούς, 

κολλαγόνου. 

Κύριοι εκπρόσωποι θεωρούνται οι ιντερλευκίνες (interleukines), ο  

παράγοντας νέκρωσης των όγκων -τύπου α (TNF-α: Tumor Necrosis Factor), 

ο προερχόµενος από τα αιµοπετάλια αυξητικός παράγοντας (PDGF: Platelet 

Derived Growth Factor) και οι αυξητικοί παράγοντες µετασχηµατισµού α και 

β (Transforming Growth Factors, TGF-α και TGF-β).  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι κυτταροκίνες έχει αποδειχθεί ότι 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία της περιπροσθετικής οστικής 

απορρόφησης και της άσηπτης χαλάρωσης των ορθοπαιδικών εµφυτευµάτων, 

µέσω της επίδρασής τους στον οστικό µεταβολισµό. Παράγονται και 

ανιχνεύονται σε όλους τους περιπροθετικούς ιστούς κυρίως ως αποτέλεσµα 

της επίδρασης των σωµατιδίων των υλικών στα παραγωγικά κύτταρα. Τέλος 

εκτός από την άµεση επίδραση που έχουν στα εµπλεκόµενα, µε την οστική 

ανακατασκευή, κύτταρα (οστεοβλάστες και οστεοκλάστες) φαίνεται να 

επιδρούν και έµµεσα µε µηχανισµούς που περιλαµβάνουν και άλλους 

παράγοντες όπως οι ΜΜΡs. 

 
4.3.1.2. Ιντερλευκίνη-1 (IL-1) 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω εµπλέκεται σε πλήθος διεργασιών, στα 

πλαίσια κυτταρικής απόκρισης, πολλές από τις οποίες σχετίζονται µε το 

µυοσκελετικό σύστηµα. Εκκρίνεται κυρίως από ενεργοποιηµένα µονοκύτταρα 

αλλά και άλλα όπως ινοβλάστες, οστεοβλάστες και καρκινικά κύτταρα. 

Αποτελεί ισχυρό χηµειοτακτικό παράγοντα των µακροφάγων ενώ 

παράλληλα επάγει την σύνθεση του ιδίου του µορίου της από τα κύτταρα 

αυτά (Gregory R. Mundy).  

Η ιντερλευκίνη-1 εµπλέκεται άµεσα και έµµεσα στον οστικό 

µεταβολισµό. Υπάρχουν 2 τύποι, η IL-1α και η IL-1β, η επίδραση των οποίων 

στα κύτταρα που σχετίζονται µε τον µεταβολισµό του οστού, γίνεται µέσω των 

ίδιων υποδοχέων. Και τα 2 αυτά µόρια αποτελούν παράγοντες οι οποίοι 

επάγουν, µέσω διαφόρων µηχανισµών, την οστική απορρόφηση. 
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Πιο συγκεκριµένα επάγουν την διαφοροποίηση και τον 

πολλαπλασιασµό των οστεοκλαστών (Gowen et al. 1983, Akatsu et al. 1991) 

καθώς και την παραγωγή κολλαγονασών και PGE2, παραγόντων που 

εµπλέκονται στην διαδικασία καταβολισµού του οστίτη ιστού, από 

ινοβλάστες και κύτταρα του αρθρικού υµένα. Ο Goodman  (Goodman et al., 

1989) διατύπωσε την άποψη ότι η IL-1 επιδρά και στους οστεοβλάστες 

αναστέλλοντας την παραγωγή οστεοκαλσίνης και κατ’ επέκταση την οστική 

αναγέννηση.  

Σηµαντική είναι και η επίδραση της IL-1 στους ινοβλάστες. Και αυτό 

διότι αφ’ ενός αποτελεί ισχυρό µιτογόνο παράγοντα, αφ’ ετέρου επάγει την 

σύνθεση κολλαγόνου. Μέσω της τελευταίας δράσης της ενοχοποιείται σε 

πολλές καταστάσεις που περιλαµβάνουν την ανάπτυξη ινώδους ιστού 

(ινώσεις), ενώ στην περίπτωση της άσηπτης χαλάρωσης µπορεί να παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ινώδους, όπως περιγράφεται παραπάνω, 

IFT στα πλαίσια ‘επουλωτικών’ διαδικασιών στο έδαφος της περιπροθετικής 

οστικής απορρόφησης (Jiranek et al., 1993).  Στην ίδια εργασία αναφέρεται 

επίσης ότι, σε αντίθεση µε in vitro πειράµατα που πιστοποιούν την παραγωγή 

IL-1 σε καλλιέργεια ινοβλαστών από IFT, ο in situ υβριδισµός σε 

περιπροθετικές µεµβράνες αποδεικνύει ότι το mRNA της IL-1 ανιχνεύεται 

µόνο στα µακροφάγα. Οι ινοβλάστες µάλλον ενεργοποιούνται από 

κυτταροκίνες που παράγονται από άλλα κύτταρα, συνεπεία της 

ενεργοποίησής τους από τα σωµατίδια των υλικών. 

Τέλος σε πειράµατα µελέτης της επίδρασης της IL-1 στον οστικό 

µεταβολισµό (Kusano et al. 1998), διαπιστώθηκε ότι επάγει την in vitro οστική 

απορρόφηση, σε καλλιέργεια άωρων θόλων κρανίου επιµύων (calvaria), µέσω 

της επαγωγής σύνθεσης ΜΜΡs (ΜΜΡ-2, ΜΜΡ-3, MMP-9 και ΜΜΡ-13). 

 
4.3.1.3. Ιντερλευκίνη-6 (IL-6) 

Πρόκειται για κυτταροκίνη η οποία, εκτός από την συµµετοχή της στις 

διαδικασίες της κυτταρικής απόκρισης, έχει σηµαντικό ρόλο στον 

καταβολισµό του οστίτη ιστού. Εκκρίνεται από µακροφάγα, ινοβλάστες, Β 

και Τ-λεµφοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα, οστεοβλάστες κ.α. (Heinrich et al. 
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1990, Helle et al. 1988). Την παραγωγή της από τα παραπάνω κύτταρα 

επάγουν άλλες κυτταροκίνες όπως η IL-1 και ο TNF-α. 

Στον κύκλο του οστικού µεταβολισµού έχει άµεσα οστεο-

απορροφητικό ρόλο. Συγκεκριµένα επάγει την παραγωγή οστεοκλαστών από 

τα προγονικά κύττταρα του αιµοποιητικού και έτσι την άµεση οστική 

απορρόφηση (Kurihara et al. 1990).   

 Στις διαδικασίες της περιπροθετικής οστεόλυσης και της άσηπτης 

χαλάρωσης η συµµετοχή της είναι πιστοποιηµένη. Ο ιστολογικός, βιοχηµικός 

και ανοσοϊστοχηµικός έλεγχος IFT έχει αποδείξει την ύπαρξη και δράση της  

στους περιπροθετικούς ιστούς (Chiba et al. 1994), οι οποίες είναι µάλιστα είναι 

σαφώς εντονότερες στις περιπτώσεις χαλάρωσης όπου συνυπάρχει σαφής και 

εντοπισµένη οστεόλυση (όταν δηλαδή η IFT γειτνιάζει µε την οστεολυτική 

περιοχή). 

 
4.3.1.4. TNF-α (Tumor Necrosis Factor-α) 

Ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων τύπου-α (TNF-α) εµπλέκεται, 

όπως και οι παραπάνω κυτταροκίνες, γενικά σε διαδικασίες κυτταρικής 

απόκρισης αλλά και ισχυρά στον οστικό µεταβολισµό. 

Παράγεται κυρίως από ενεργοποιηµένα µακροφάγα. Ενοχοποιείται σε 

σοβαρές γενικευµένες καταστάσεις στον ανθρώπινο οργανισµό, όπως το 

ενδοτοξικό shock, ενώ είναι υπεύθυνος για την αναιµία (αναστολή 

παραγωγής ερυθρών αιµοσφαιρίων) και για την καχεξία των ασθενών µε 

νεοπλασµατική νόσο, γι’ αυτό και ονοµάζεται καχεξίνη. Εµφανίζει συνέργεια 

µε την IL-1 η οποία αφορά και την συµµετοχή τους στον κύκλο του οστικού 

µεταβολισµού. 

Στον παραπάνω κύκλο ο TNF-α έχει καθαρά καταβολική επίδραση. 

Προάγει τον πολλαπλασιασµό των µονοπυρήνων, προδροµικών µορφών 

των οστεοκλαστών (που προέρχονται από προγονικά κύτταρα του 

αιµοποιητικού), αλλά και τον σχηµατισµό πολυπύρηνων κυττάρων-

οστεοκλαστών τα οποία αποικοδοµούν το οστό. Μάλιστα η οστεοκλαστική 

του επίδραση έχει πιστοποιηθεί και µε εξωγενή του χορήγηση in vivo 

(Gregory R. Mundy). 
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Εκτός όµως από την επίδρασή του στον πολλαπλασιασµό και 

λειτουργία των οστεοκλαστών, επηρεάζει και τους οστεοβλάστες 

αναστέλλοντας την παραγωγή οστίτη ιστού. Ο Horowitz et al. 1995, αναφέρει 

ότι ο  TNF-α επάγει την παραγωγή από τους οστεοβλάστες παραγόντων 

(κυτταροκινών όπως IL-6 και PGE2) που επάγουν την οστική απορρόφηση.  

Η ισχυρή συµµετοχή του στις διαδικασίες της περιπροθετικής 

απορρόφησης και της άσηπτης χαλάρωσης έχει πιστοποιηθεί από πολλούς 

ερευνητές. Πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Kim ο οποίος 

χρησιµοποίησε πειραµατικό ζωικό µοντέλο, επαγόµενης από σωµατίδια 

πολυαιθυλενίου, οστεόλυσης. Μετά από συνεχή έγχυση σωµατιδίων (µεγέθους 

2 µm) για 4 εβδοµάδες σε γόνατα επιµύων, αναπτύχθηκε οστεόλυση. Στα 

σηµεία της βλάβης παρατηρήθηκε κοκκιωµατώδης ιστός, η ανάλυση του 

οποίου ανέδειξε αυξηµένη έκφραση του m-RΝΑ του TNF-α. Η έκφραση του 

m-RΝΑ για τις IL-6/Il-1β ήταν σαφώς ασθενέστερη (Kim et al. 1998).  

Ανιχνεύθηκε επίσης σε αυξηµένα επίπεδα (όπως και η IL-6) στις περιπτώσεις 

IFT που γειτνιάζουν µε περιοχές κυστικής οστεόλυσης (Chiba et al. 1994), ενώ 

η παρουσία του σε in vitro  καλλιέργεια οστεοβλαστών είχε σαν αποτέλεσµα 

την αναστολή του πολλαπλασιασµού αλλά και της λειτουργίας τους. Στην 

αναστολή µάλιστα αυτή η προσθήκη στο µέσο καλλιέργειας σωµατιδίων Ti 

είχε συνεργικό αποτέλεσµα (Takei et al. 2000).  

Η ισχυρή εµπλοκή του στις «περιπροθετικές διαδικασίες», οδήγησε 

πρόσφατα στην χρησιµοποίηση αναστολέων  του TNF-α, όπως το σκεύασµα 

etanercept (Schwarz et al. 2000), η οποία τουλάχιστον in vitro φαίνεται να 

έχει θετικά αποτελέσµατα. Τέλος ελπιδοφόρα είναι τα αποτελέσµατα από την 

επαγωγή σύνθεσης των αναστολέων του µε χρήση µεθόδων γονιδιακής 

θεραπείας (ενσωµάτωση του απαραίτητου γενετικού υλικού, µε χρήση 

αδενοϊών) – Childs et al. 2001 -. 

 
4.3.1.5. Προσταγλανδίνη Ε2 

Πρόκειται για το κύριο παράγωγο του αραχιδονικού οξέος µέσω του 

µεταβολικού µονοπατιού της κυκλο-οξυγονάσης. Είναι επίσης γνωστό ότι 

εµπλέκεται σε αφυλακτικές και άλλες ‘’οξείας φάσης’’ αντιδράσεις. Όσον 
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αφορά τον οστικό µεταβολισµό είναι καλά τεκµηριωµένη η καταβολική της 

δράση. Συγκεκριµένα ενοχοποιείται για την οστική απορρόφηση και την 

προκαλούµενη απ’ αυτήν υπερασβεσταιµία σε διάφορες καταστάσεις όπως η 

εγκυµοσύνη και η χρόνια φλεγµονή.  

 Στην διαδικασία της περιπροθετικής οστικής απορρόφησης έχει 

αποδειχθεί ότι η PGE2 παίζει σηµαντικό ρόλο τόσο άµεσα (επάγοντας την 

οστεοκλαστική  οστική απορρόφηση) όσο και έµµεσα, µέσω δηλαδή 

αλληλεπιδράσεων µε τους άλλους µεσολαβητές και τα ένζυµα (ιδιαίτερα τις 

ΜΜΡs) που αναφέρονται παρακάτω. Σε in vitro µελέτες έχει τεκµηριωθεί η 

παραγωγή της από κύτταρα περιπροθετικών ιστών (ιδιαίτερα µακροφάγα) 

 
4.4. Σύστηµα RANK – RANKL  

 
Εικόνα 7:Επίδραση των RANK-RANKL-OPG στην οστεοκλαστογένεση 

 

Την τελευταία δεκαετία περιγράφει η συµµετοχή των παραγόντων 

RANK – RANKL και οστεοπροτεγερίνης (OPG) στον οστικό µεταβολισµό. 

Ρόλο κλειδί στο µεταβολικό αυτό µονοπάτι παίζουν τα µόρια του RANKL, τα 

οποία εκφράζονται από τους, απαραίτητους κατά την οστεοκλαστογένεση, 

οστεοβλάστες. Τα µόρια αυτά συνδέονται στους ειδικούς RANK υποδοχείς 

των πρόδροµων οστεοκλαστών, ενεργοποιώντας την διαφοροποίησή τους. Η 

οστεοπροτεγερίνη (OPG) είναι ένα TNF-α-like διαλυτό µόριο που 

συναγωνίζεται την σύνδεση RANKL-RANK, αναστέλλοντας την δηµιουργία 

οστεοκλαστών και κατά συνέπεια την οστική απορρόφηση. Ο Haynes 

(Haynes et al. 2000) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το σύστηµα RANK – 

RANKL ενεργοποιείται στους περιπροθετικούς ιστούς µε αποτέλεσµα την 

µετατροπή προδροµικών αιµοποιητικών κυττάρων σε ώριµους οστεοκλάστες. 

Ακόµη παρατήρησε ότι σωµατίδια υλικών, αντίστοιχα µε τα παραγόµενα σε 

χαλαρωµένες αρθροπλαστικές, ευνοούν σε in vitro καλλιέργειες 
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µονοκυττάρων την έκφραση µορίων (όπως τα RANK και RANKL) που 

επάγουν την οστεοκλαστογένεση. 

Η παραπάνω διαπίστωση µπορεί να οδηγήσει σε µία επιτυχή 

θεραπευτική προσέγγιση του προβλήµατος της χαλάρωσης, µια και 

χρησιµοποίηση παραγόντων όπως η OPG ή συνθετικών αναστολέων των 

παραγόντων RANK – RANKL, µπορεί να επιβραδύνει τις οστεολυτικές 

διαδικασίες. 

 
4.5.   Πρωτεολυτικά ένζυµα του συνδετικού ιστού.  

 Τα ένζυµα αυτά παράγονται από πληθώρα κυττάρων, τόσο του 

συνδετικού όσο και άλλων ιστών, στα πλαίσια απόκρισής τους σε ποικίλα 

ερεθίσµατα. Τα ερεθίσµατα αυτά µπορεί να είναι χηµικοί (κυτταροκίνες, 

αναπτυξιακοί παράγοντες κ.α.), µηχανικοί (εφαρµογή πίεσης στο κυτταρικό 

περιβάλλον), ανοσολογικοί ή άλλοι παράγοντες καθώς και συνδυασµός τους. 

Σηµαντικό επίσης ρόλο, για την παραγωγή τους,  παίζει  και η κυτταρική 

αλληλεπίδραση.  

 
Πίνακας 1: Πρωτεάσες συνδετικού ιστού ( Werb 1989) 

 
Κατηγορία 

 
Ένζυµα 

Βέλτιστο 
pH δράσης 

 
Ασπαραγινοπρωτεάσες 
 

 
Καθεψίνη D 

 
3-6 

 
Κυστεϊνοπρωτεάσες 

Καθεψίνη B 
Καθεψίνη L 
Καθεψίνη N 

3-7 

 
 

Σερινοπρωτεάσες 

Ελαστάση  ΠΜΠ 
Καθεψίνη G 

Ενεργοποιητές πλασµινογόνου 
(ιστικός και τύπου ουροκινάσης) 

Πλασµίνη κ.α 

6-10 

Μεταλλοπρωτεάσες 
 

ΜΜΡs, ADAMS κλπ 6-9 

 
Η ικανότητά των ενζύµων αυτών να αποικοδοµούν τα περισσότερα 

συστατικά του εξωκυτταρίου υλικού τα καθιστά σηµαντικά τόσο σε 

φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές, όπως θα αναφερθεί παρακάτω, 

διεργασίες που σχετίζονται µε τον συνδετικό ιστό. 
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 Κατατάσσονται σύµφωνα µε τον Werb (1989) σε 4 κατηγορίες οι οποίες 

φαίνονται στον πίνακα 1.  

Η αποικοδόµηση των συστατικών της εξωκυττάριας (θεµέλιας) ουσίας 

in vivo επιτυγχάνεται κυρίως σε ουδέτερο pH, µε εξαίρεση τις διεργασίες 

πέριξ των  φλεγµονωδών κυττάρων. Γι’ αυτό οι µετταλλοπρωτεϊνάσες και οι  

σερινοπρωτεάσες φαίνεται να παίζουν τον πιο σηµαντικό ρόλο. 

 
4.5.1. Σερινοπρωτεάσες 

Στην ενζυµική αυτήν οικογένεια ανήκουν η ελαστάση των 

ουδετεροφίλων,  η καθεψίνη G, ο ιστικός και ο τύπου της ουροκινάσης 

ενεργοποιητής του πλασµινογόνου, η καλλικρεΐνη του πλάσµατος και άλλα  

ένζυµα (χυµάσες µαστοκυττάρων, τρυπτάσες κ.α.). Η ελαστάση των 

ουδετεροφίλων και  η καθεψίνη G είναι οι καλλίτερα µελετηµένες ενώ είναι 

αποδεδειγµένη η παθογενετική συµµετοχή τους σε αρθρίτιδες και άλλες 

καταστάσεις που περιλαµβάνουν καταστροφή των αρθρώσεων. Και τα δύο 

παραπάνω ένζυµα εκκρίνονται σε µορφή ζυµογόνων από τα ουδετερόφιλα 

πολυµορφοπύρηνα (Takagi, 1996), ενώ διατυπώνεται τελευταία η άποψη ότι 

ενοχοποιούνται για την παραγωγή και  ενεργοποίηση άλλων ενζύµων και 

κυρίως ΜΜΡs (Chatham et al. 1992). Ίσως µάλιστα αναστέλλουν και την 

δράση των ιστικών αναστολέων των ΜΜΡs. Από όλα τα παραπάνω 

προκύπτει ότι οι σερινοπρωτεάσες µάλλον συµµετέχουν στις διαδικασίες 

αποικοδόµησης του εξωκυτταρίου χώρου είτε άµεσα είτε έµµεσα. 

 
4.5.2. Κυστεϊνοπρωτεάσες 

Πρόκειται για ένζυµα που φέρουν µία Cys στο ενεργό κέντρο τους και 

εκκρίνονται από κύτταρα σε παθολογικές καταστάσεις. Κύριοι εκπρόσωποι 

της οικογένειας αυτής είναι οι καθεψίνες Β, Ν και D. Ενοχοποιούνται για την 

αποκόλληση των καρκινικών κυττάρων από τον πρωτοπαθή όγκο κατά την 

διαδικασία της µετάστασης. Ακόµη κάποια µέλη της ενζυµικής αυτής 

οικογένειας πιστεύεται ότι ενεργοποιούν τις προ-κολλαγονάσες ή 

αποικοδοµούν τις πρωτεογλυκάνες. 
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4.5.3. Μεταλλοπρωτεάσες του εξωκυττάριου χώρου θηλαστικών 

(ΜΜΡs) 
 

4.5.3.1. Γενικά 

Πρόκειται για υποοικογένεια των Μεταλλοπεπτιδασών στην οποία 

υπάγονται τουλάχιστον 20 ένζυµα, τα οποία εµφανίζουν µεταξύ τους δοµική 

αναλογία. Παράγονται από διάφορα κύτταρα, όπως µακροφάγα, ινοβλάστες, 

ενδοθηλιακά κύτταρα και κερατινοκύτταρα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι όλες, 

πλην της κολλαγονάσης των ουδετεροφίλων (ΜΜΡ-8),  δεν αποθηκεύονται 

στα κύτταρα που τις παράγουν αλλά εκκρίνονται αµέσως µετά την σύνθεσή 

τους.  Όλες επίσης, πλην της µατριλυσίνης (ΜΜΡ-7) εκκρίνονται υπό µορφή 

προενζύµου και για να δράσουν απαιτείται ενεργοποίησή τους στον 

εξωκυττάριο χώρο, η οποία γίνεται µέσω αποµάκρυνσης από το µόριο του 

προπεπτιδίου στο αµινοτελικό του άκρο, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

  Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι  η απαραίτητη παρουσία 

ψευδαργύρου (Zn2+) στο ενεργό κέντρο προκειµένου να δράσουν (Zinc-

dependent), µε αποτέλεσµα να αναστέλλεται η δράση τους παρουσία χηλικών 

παραγόντων (πχ. EDTA), οι οποίοι δεσµεύουν τα δισθενή µέταλλα. 

 Για κάθε συστατικό του εξωκυτταρίου υλικού υπάρχει ένα τουλάχιστον 

ένζυµο της οικογένειας που το αποικοδοµεί. Έτσι εµπλέκονται τόσο σε 

φυσιολογικές καταστάσεις (ανακατασκευή ιστών), όσο και σε παθολογικές 

(οστεόλυση, µεταστάσεις καρκινικών όγκων, περιοδοντίτιδα, ρευµατοειδής 

αρθρίτιδα κ.α.). 

 Η ενζυµική δράση των µεταλλοπρωτεασών στους ιστούς ελέγχεται 

αφενός από την ενεργοποίηση των ζυµογόνων, αφετέρου µε τη 

συµπλοκοποίηση των ενεργών µορφών τους µε τους ενδογενείς ιστικούς 

αναστολείς των µεταλλοπρωτεασών, που είναι γνωστοί ως TIMPs (Tissue 

Inhibitors of Metalloproteinases). Στο πλάσµα αντίθετα η δράση τους 

αναστέλλεται από την α2-µακροσφαιρίνη. 

Τα µέλη της οικογένειας των ΜΜΡs, φαίνονται στον πίνακα 2, και 

κατατάσσονται µε βάση την ικανότητα υδρόλυσης συγκεκριµένων 

υποστρωµάτων αλλά και κάποιες δοµικές τους ιδιαιτερότητες 
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4.5.3.2. ∆οµή µεταλλοπρωτεασών. 

Όλα τα µέλη της οικογένειας των ΜΜΡs παρουσιάζουν οµοιότητες όσον 

αφορά την βασική χηµική δοµή τους. Συγκεκριµένα το µόριό τους 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία 5 διακριτών οµόλογων περιοχών. Όλα τα 

ένζυµα τα οποία αναφέρονται στον πίνακα 2 µπορεί να θεωρηθεί ότι 

προκύπτουν αν στην παραπάνω δοµή των 5 περιοχών προστεθούν ή 

αφαιρεθούν επιπλέον περιοχές. 

Για παράδειγµα οι κολλαγονάσες και οι στρωµαλυσίνες εµφανίζουν 

την σταθερή αλληλουχία των 5 οµόλογων περιοχών ενώ η ζελατινάση Β 

(ΜΜΡ-9) εµφανίζει 2 επιπλέον περιοχές οι οποίες µάλιστα την καθιστούν το 

µεγαλύτερο µόριο από όλες τις ΜΜΡs (Takagi, 1996). 

Οι κύριες οµόλογες περιοχές αναφέρονται στη συνέχεια µε βάση το 

αµινοτελικό άκρο του πρωτεϊνικού µορίου. 

 

►  Σηµατοδοτικό πεπτίδιο (signal peptide): αποτελείται από 17-29 

αµινοξέα και κατευθύνει το προϊόν µετάφρασης στο ενδοπλασµατικό 

δίκτυο ώστε να ακολουθήσει την πορεία των εκκρινοµένων  ενζύµων 

(Birkedal-Hansen et al. 1993). 

► Προπεπτίδιο (propeptide) – αµινοτελικό άκρο: είναι το αµινοτελικό 

άκρο του µορίου, αποτελείται από 77-87 αµινοξέα (Birkedal-Hansen 

et al. 1993) και επικαλύπτει το ενεργό κέντρο του ενζύµου, µέσω ενός 

δεσµού που αναπτύσσεται µεταξύ του Zn2+ και µιας Cys του 

προπεπτιδίου. Όταν αφαιρεθεί το προπεπτίδιο από το µόριο τότε 

προκύπτει η ενεργός µορφή του ενζύµου.  

► Καταλυτική περιοχή: αποτελείται από 165 αµινοξέα περίπου, φέρει 

περιοχές δέσµευσης των απαραίτητων για τη δράση δισθενών 

µετάλλων (Zn2+ ή Ca2+) και είναι υπεύθυνη (Murphy et al. 1997) για 

την υδρολυτική δράση του ενζύµου έναντι των υποστρωµάτων του 

καθώς και για την αυτολυτική δράση αυτού (αυτόλυση).  

► Περιοχή άρθρωσης ή γέφυρα πλούσια σε Pro: το µέγεθός της µπορεί 

να ποικίλλει ανάλογα µε το ένζυµο. Έτσι στην περίπτωση των 

κολλαγονασών αποτελείται από 16 αµινοξέα ενώ στη ζελατινάση Β 
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(ΜΜΡ-9) είναι κατά πολύ µεγαλύτερο. Στην περίπτωση των 

κολλαγονασών φαίνεται ότι η περιοχή αυτή, σε συνδυασµό µε το C-

τελικό πεπτίδιο, παίζει σηµαντικό ρόλο στην αποδιάταξη της τριπλής 

έλικας του υποστρώµατος (κολλαγόνου) µε αποτέλεσµα την 

αποδοτικότερη δράση του ενζύµου. Κατά τον Murphy et al. 1997   οι 

δύο παραπάνω περιοχές διατάσσονται αντικριστά εγκλωβίζοντας 

κατά κάποιον τρόπο το υπόστρωµα και αφού αυτό αποδιατάσσεται,  

υδρολύεται στην συνέχεια από την καταλυτική περιοχή του ενζύµου. 

► Καρβοξυτελικό άκρο: αποτελείται από 200 αµινοξέα περίπου. Στην 

περίπτωση των κολλαγονασών (ΜΜΡ-1, ΜΜΡ-8 και ΜΜΡ-13) 

υποστηρίζεται ότι σε συνδυασµό µε την καταλυτική και την περιοχή 

της άρθρωσης καθορίζουν την δέσµευση του υποστρώµατος µε το 

ένζυµο (Murphy et al. 1997). Επηρεάζεται  µε αυτόν τον τρόπο η 

εξειδίκευση του ενζύµου έναντι του υποστρώµατος. Τέλος είναι η 

περιοχή η οποία ευθύνεται για την σύµπλοκη µε ΤΙΜΡs µορφή των 

µεταλλοπρωτεασών, µέσω σύζευξής της µε την C-περιοχή των 

αναστολέων. Η συµπλοκοποίηση αυτή είναι ισχυρότερη, µιλώντας 

για προένζυµα, µεταξύ ΜΜΡ-9/ΤΙΜΡ-1 και ΜΜΡ-2/ΤΙΜΡ-2 

(Murphy et al. 1997).  

► Περιοχή οµόλογη µε ινοσυνδετίνη: απαντάται µόνο στις ζελατινάσες 

Α και Β.  Παρεµβάλλεται στην καταλυτική περιοχή, αποτελείται από 

3 επαναλήψεις µιας  αλληλουχίας αµινοξέων (που µοιάζει µε την 

ινοσυνδετίνη) και είναι υπεύθυνη για την δυνατότητα δέσµευσης της 

ζελατίνης από τα µόρια των ζελατινασών. 

► ∆ιαµεµβρανική περιοχή: απαντάται στις µεµβρανικού τύπου ΜΜΡs 

(ΜΤ-ΜΜΡs). Εµφανίζεται µετά το καρβοξυτελικό άκρο και ευθύνεται 

για την πρόσδεση των µορίων αυτών στην κυτταρική µεµβράνη. 
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Εικόνα 8:  G. Murphy and V. Knauper (1997):  ∆οµή του µορίου των Μεταλλοπρωτεσών 
 

 
 

4.6. Οµάδες ΜΜΡs – Βασικά χαρακτηριστικά και δράσεις  
 

4.6.1. Ενδιάµεσες κολλαγονάσες (interstitial collagenases) 

 Ο χαρακτηρισµός τους ως κολλαγονάσες στηρίζεται στην ικανότητά 

τους να υδρολύουν κολλαγόνο τύπου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Επειδή τα κολλαγόνα αυτά 

βρίσκονται στο ενδιάµεσο στρώµα, χαρακτηρίζονται και ως ενδιάµεσες. Στην 

κατηγορία αυτήν υπάγονται η ΜΜΡ-1 (κολλαγονάση τύπου ινοβλαστών - 

fibroblast collagenase), η ΜΜΡ-8 (κολλαγονάση τύπου ουδετεροφίλων – 

neutrofil collagenase),  η ΜΜΡ-13 και η ΜΜΡ-18. 

Καλύτερα µελετηµένες µέχρι σήµερα είναι η ΜΜΡ-1 και η ΜΜΡ-8 ενώ 

πιο πρόσφατα µελετήθηκε και η ΜΜΡ-13. 

Η ΜΜΡ-1 παράγεται από ινοβλάστες, µακροφάγα, χονδροκύτταρα, 

ενδοθηλιακά κύτταρα και κερατινοκύτταρα σαν απόκριση των κυττάρων 

αυτών σε αναπτυξιακούς παράγοντες και κυττταροκίνες. Απαντάται σε 

γλυκοζυλιωµένη και µη, προενζυµική µορφή µε µοριακές µάζες 57 και 52 kDa 

ΕΝΖΥΜΟ 

Περιοχή δέσµευσης 
ζελατίνης

         Νο                            ∆ΟΜΗ  ΕΝΖΥΜΟΥ 

∆ιαµεµβρανική 
περιοχή 

Ζελατινάσες                 ΜΜΡ-2, - 9 

C-τελικό άκρο 

Στρωµαλυσίνες         ΜΜΡ-3, -10, -11 

Κολλαγονάσες           ΜΜΡ-1, -8, -13 

Ματριλυσίνη               ΜΜΡ-7 

 
Μεµβρανικές     ΜΜΡ-14, -15, -16, -17 

    ΜΜΡς 

Προπεπτίδιο 
Ν-τελικό άκρο 
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αντίστοιχα. Οι ενεργές της µορφές έχουν µοριακή µάζα 47 και 42 kDa,                       

αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 2:Μέλη της οικογένειας των µεταλλοπρωτεσών (Μ. Παυλάκη διδακτορική διατριβή) 

 

Ένζυµο ΜΜΡ  Νο Υποστρώµατα εξωκυτταρίου υλικού ή άλλες 
δράσεις 

Ενδιάµεσες κολλαγονάσες    
Κολλαγονάση 1 ΜΜΡ- 1 Κολλαγόνα τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, VII και Χ, 

εντακτίνη, πρωτεογλυκάνες, συζευκτική 
πρωτεΐνη, β-καζεΐνη, aggrecan 

Κολλαγονάση 
των ουδετεροφίλων 

ΜΜΡ- 8 Κολλαγόνα τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, πρωτεογλυκάνες, 
συζευκτική πρωτεΐνη, β-καζεΐνη, aggrecan, 
ινοσυνδετίνη 

Κολλαγονάση-3 ΜΜΡ- 13 Κολλαγόνα τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 
Κολλαγονάση-4 ΜΜΡ- 18 Κολλαγόνο τύπου Ι 

   
Ζελατινάσες   
Ζελατινάση Α ΜΜΡ-2 Ζελατίνες, κολλαγόνα τύπου Ι, IV,V, VII, X και 

XI, ινοσυνδετίνη, λαµινίνη, ελαστίνη, 
aggrecan 

Ζελατινάση Β ΜΜΡ-9 Ζελατίνες, κολλαγόνα τύπου IV,V, ΧΙV, 
ελαστίνη, aggrecan, εντακτίνη 

   
Στρωµαλυσίνες   
Στρωµαλυσίνη 1 ΜΜΡ-3 Aggrecan, ζελατίνες, ινοσυνδετίνη, λαµινίνη, 

κολλαγόνα τύπου ΙΙΙ, IV, IX και X, συζευκτική 
πρωτεΐνη, ελαστίνη, καρβοξυµεθυλλιωµένη 
τρανσφερίνη 

Στρωµαλυσίνη 2 ΜΜΡ-10 Aggrecan, ινοσυνδετίνη, κολλαγόνο IV, 
συζευκτική πρωτεΐνη, καρβοξυµεθυλλιωµένη 
τρανσφερίνη 

Στρωµαλυσίνη 3 ΜΜΡ-11 Μέτρια δραστικότητα έναντι ινοσυνδετίνης, 
λαµινίνης, κολλαγόνου IV, Aggrecan, 
ζελατινών 

   
Μεµβρανικού τύπου 

ΜΜΡς 
  

ΜΤ1-ΜΜΡ ΜΜΡ-14 Κολλαγόνα τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ινοσυνδετίνη, 
λαµινίνη, πρωτεογλυκάνες θειικής δερµατάνης 
Ενεργοποιεί τις προ-ΜΜΡ2 και προ-ΜΜΡ13 

ΜΤ2-ΜΜΡ ΜΜΡ-15 Άγνωστα 
ΜΤ3-ΜΜΡ ΜΜΡ-16 Ενεργοποιεί την προ-ΜΜΡ2 
ΜΤ4-ΜΜΡ ΜΜΡ-17 Άγνωστα 

   
Άλλες   

Ματριλυσίνη ΜΜΡ-7 Aggrecan, ινοσυνδετίνη, κολλαγόνο IV, 
ζελατίνες, ελαστίνη, εντακτίνη, 
καρβοξυµεθυλλιωµένη τρανσφερίνη 

Μεταλλοελαστάση ΜΜΡ-12 Ελαστίνη 
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Η ΜΜΡ-8 είναι γλυκοπρωτεΐνη, µοριακής µάζας 75 kDa, η οποία 

παράγεται και αποθηκεύεται στα ουδετερόφιλα κύτταρα. Η απελευθέρωσή 

της από τα αποθηκευτικά κυστίδια των παραπάνω κυττάρων επάγεται από 

χηµικούς παράγοντες οι οποίοι διεγείρουν τα κύτταρα αυτά. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την άµεση επίτευξη της  µέγιστης ενζυµικής δράσης σε αντίθεση 

µε την ΜΜΡ-1 της οποίας επάγεται κατ’ αρχήν η σύνθεση στα κύτταρα που 

την παράγουν και κατόπιν η απελευθέρωση.  

Οι 2 παραπάνω ενδιάµεσες κολλαγονάσες υδρολύουν κολλαγόνα, 

ιδιαίτερα τύπου Ι και ΙΙΙ (τα άλλα υποστρώµατά τους φαίνονται στον πίνακα 

2). Η παραπάνω δράση έχει σαν αποτέλεσµα τη διάσπαση της τριπλής έλικας 

του µορίου των κολλαγόνων και την δηµιουργία δύο παραγώγων 1/3 και 

2/3,  τα οποία στη θερµοκρασία του σώµατος µετουσιώνονται σε ζελατίνη.  

Η ΜΜΡ-13 εκτός από τα κύρια υποστρώµατα που φαίνονται στον 

παραπάνω πίνακα αποικοδοµεί επίσης ζελατίνη και πρωτεογλυκάνες. Επίσης 

ενέχεται στην ενεργοποίηση της proMMP-9 και σε συνδυασµό µε την ΜΜΡ-

14 της proΜΜΡ-2 (Murphy et al. 1997, McCawley et al. 2001). Οι ενεργές 

µορφές των ζελατινασών, όπως θα δούµε παρακάτω, συµβάλλουν στην 

άσηπτη χαλάρωση. 

 
 4.6.2. Ζελατινάσες (gelatinases) ή κολλαγονάσες τύπου IV 

Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν η ζελατινάση Α ή ΜΜΡ-2 και η 

ζελατινάση Β ή ΜΜΡ-9. Οι προενζυµικές µορφές τους proMMP-2 και 

proMMP-9 έχουν µοριακή µάζα 72 και 92 kDa, αντίστοιχα,  και είναι τα 

µοναδικά προένζυµα ΜΜΡs που σχηµατίζουν σύµπλοκα µε τους ενδογενείς 

ιστικούς αναστολείς τους (ΤΙΜΡs). Βασικό χαρακτηριστικό τους η ικανότητα 

υδρόλυσης του κολλαγόνου τύπου IV, εξ’ ου και η ονοµασία κολλαγονάσες 

τύπου IV,  το οποίο αποτελεί κύριο συστατικό της βασικής µεµβράνης. Η 

κύρια ονοµασία τους (ζελατινάσες) υποδηλώνει την ικανότητα υδρόλυσης της 

ζελατίνης αφού αυτή πρώτα δεσµευθεί στην οµόλογη µε την ινοσυνδετίνη 

περιοχή του ενζυµικού µορίου.   
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 Η ΜΜΡ-2 παράγεται συστατικά από διάφορα κύτταρα σε καλλιέργεια 

όπως ινοβλάστες δέρµατος, χονδροκύτταρα, οστεοβάστες, ενδοθηλιακά 

κύτταρα, κερατινοκύτταρα και µονοκύτταρα (Birkedal-Hansen et al. 1993). 

 Η ΜΜΡ-9 είναι επαγώµενο µόριο. Παράγεται και εκκρίνεται από 

διάφορα κύτταρα ύστερα από την επίδραση κυτταροκινών και αυξητικών 

παραγόντων. Μεταξύ άλλων παράγεται από µονοκύτταρα και η παραγωγή 

της αυξάνεται όταν τα κύτταρα αυτά διαφοροποιηθούν σε µακροφάγα. 

 Εκτός από την αποικοδόµηση της βασικής µεµβράνης οι ζελατινάσες 

αποικοδοµούν µετουσιωµένα κολλαγόνα, ιδιαίτερα ζελατίνη τύπου Ι, και 

κολλαγόνο τύπου V. Έτσι το κολλαγόνο τύπου Ι αρχικά υδρολύεται από τις 

κολλαγονάσες (βλέπε παραπάνω) και τα προϊόντα της υδρόλυσης σε 

θερµοκρασία σώµατος µετουσιώνονται σε ζελατίνη και στη συνέχεια 

αποικοδοµούνται από τις ζελατινάσες (Wilhelm et al. 1989). 

 
4.6.3.    Στρωµαλυσίνες (stromelysines) 

Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν οι ΜΜΡ-3 (στρωµαλυσίνη 1), ΜΜΡ-10 

(στρωµαλυσίνη 2) και ΜΜΡ-11 (στρωµαλυσίνη 3), µε καλλίτερα µελετηµένη 

την πρώτη. 

Τα παραπάνω ένζυµα έχουν σαν υποστρώµατα τον πρωτεϊνικό κορµό 

των συζεύξιµων πρωτεογλυκανών (aggrecan), την συζευκτική πρωτεΐνη του 

χόνδρου (link protein), την ελαστίνη, τις ζελατίνες  και την 

καρβοξυµεθυλλιωµένη τρανσφερίνη. 

 Η ΜΜΡ-3 είναι η πιο δραστική έναντι των ανωτέρω υποστρωµάτων 

(διπλάσια περίπου δραστικότητα σε σχέση µε την ΜΜΡ-10). Εκκρίνεται σε 

δύο µορφές, µία γλυκοζυλιωµένη (µοριακής µάζας 59 kDa) και µία µή-

γλυκοζυλιωµένη (µοριακής µάζας 57 kDa). Υδρολύει εκτός των άλλων την 

καζεΐνη, την ινοσυνδετίνη και τα κολλαγόνα τύπου ΙΧ και Χ. Πιστεύεται 

επίσης ότι παίζει ρόλο στην in situ ενεργοποίηση των ΜΜΡ-1 και ΜΜΡ-13 

(Murphy et al. 1997, Knauper et al. 1996). 
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4..6.4.   Μεµβρανικού τύπου µεταλλοπρωτεάσες (ΜΤ – ΜΜΡs) 

 Πρόκειται για σχετικά πρόσφατη υποοικογένεια ΜΜΡs τα µέλη της 

οποίας φέρουν στο µόριό τους την διαµεµβρανική περιοχή η οποία και τους 

προσδίδει την ικανότητα να καθηλώνονται στην κυτταρική µεµβράνη. Ο 

σηµαντικότερος ρόλος τους είναι η ενεργοποίηση (στην πλασµατική 

µεµβράνη) των proMMP-2 και  proMMP-13. Τα 4 µέλη και τα υποστρώµατά 

τους φαίνονται στον πίνακα 2. 

 
5. ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΑΣΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΕΙ ΣΤΟΥΣ 

ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ. 
 

 Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία στους περιπροθετικούς ιστούς έχουν 

ανιχνευθεί αρκετά µέλη της οικογένειας των ΜΜΡς καθώς και των 

αναστολέων τους (ΤΙΜΡs). Πιο καλά µελετηµένη είναι η περιπροθετική 

µεµβράνη (IFT)  στην οποία έχουν ανιχνευθεί (Takagi M. 1996) οι ζελατινάσες 

(ΜΜΡ-2 και ΜΜΡ-9), οι κολλαγονάσες  (ΜΜΡ-1 και σε πολύ µικρή 

συγκέντρωση η ΜΜΡ-8),  η στρωµαλυσίνη (ΜΜΡ-3) και η ΜΤ1-ΜΜΡ (Takagi 

et al. 1994). Σύµφωνα δε µε τον ίδιο ερευνητή στην PCT έχουν ανιχνευθεί οι 

ίδιες ΜΜΡs σε χαµηλότερη όµως συγκέντρωση ενώ στο PSSF ανιχνεύονται οι 

µεγαλύτερες ποσότητες ΤΙΜΡ1 και ΤΙΜΡ-2 σε σχέση µε τους στερεούς 

περιπροθετικούς ιστούς. 

 Στο  PSSF τέλος ανιχνεύεται σε χαµηλή συγκέντρωση και η MMP-13 

(Imai et al. 1998) 

 
6. ΕΝ∆ΟΓΕΝΕΙΣ ΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΜΜΡs (ΤΙΜΡs). 

 
 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ένα από τα χαρακτηριστικά των 

ΜΜΡs είναι το ότι η δράση των ενεργών µορφών στους ιστούς ελέγχεται από  

τους πρωτεϊνικής φύσης ενδογενείς ιστικούς αναστολείς (Tissue Inhibitors of 

MMPs - ΤΙΜΡs). Οι ΤΙΜΡs παράγονται από κύτταρα που παράγουν και  

ΜΜΡs και ρυθµίζουν την δράση των ενεργών µορφών των ενζύµων στον 

εξωκυττάριο χώρο. Εκτός από την ρύθµιση της δράσης των ΜΜΡs, οι ΤΙΜΡs 

συµπεριφέρονται και ως αναπτυξιακοί παράγοντες σε διάφορες κυτταρικές 

σειρές (Murphy et Willenbrock, 1995). 
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 Μέχρι τώρα έχουν αναγνωρισθεί 4 µέλη της οικογένειας (Takagi, 1996), 

οι ΤΙΜΡ-1, ΤΙΜΡ-2, ΤΙΜΡ-3 και ΤΙΜΡ-4, µε ποιο καλά µελετηµένους τους 

ΤΙΜΡ-1 και TIMP-2. Όλοι οι αναστολείς αυτοί εµφανίζουν µεγάλες 

οµοιότητες στην αλληλουχία των αµινοξέων, ενώ η ύπαρξη Cys σε 

συγκεκριµένες θέσεις του µορίου επίσης έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη 

δισουλφιδικών δεσµών οι οποίοι ευθύνονται τόσο για την τριτοταγή δοµή του 

µορίου όσο και για την σταθερότητά του. 

 

 
Εικόνα 9: Σχηµατική παράσταση αλληλεπίδρασης διαφόρων ΜΜΡs µε τους ΤΙΜΡ-1 και –2 

 
Μέσω του Ν-τελικού τους άκρου δεσµεύονται στο ενεργό κέντρο των 

ΜΜΡs καθιστώντας αυτές ανενεργές. Για την παραπάνω δράση επίσης 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ακεραιότητα του µορίου των αναστολέων. 

Έστω και µερική πρωτεόλυσή τους καθιστά ανενεργούς. Στην διαδικασία της 

συµπλοκοποίησής τους µε τα ένζυµα-στόχους (ΜΜΡs) µπορεί το Ν-τελικό 

άκρο να είναι αυτό που ‘µπλοκάρει’ το ενεργό κέντρο των ενζύµων αλλά 

πιστεύεται ότι προηγείται αλληλεπίδραση µεταξύ των C-τελικών περιοχών 

ενζύµου και αναστολέα (εικόνα 9). 

Στην περίπτωση της αναστολής των προενζυµικών µορφών των 

ζελατινασών, που όπως αναφέρθηκε είναι τα µόνα προένζυµα που 

δηµιουργούν σύµπλοκα µε ΤΙΜΡs, η δέσµευση πραγµατοποιείται µόνο µε 
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αλληλεπίδραση των C-τελικών άκρων  µια και το ενεργό κέντρο των ενζύµων 

καλύπτεται από το προπεπτίδιο. Μάλιστα ο Howard et al. (1991) υποστηρίζει 

ότι οι ενεργές µορφές των ζελατινασών, από τις οποίες όπως αναφέρεται 

παρακάτω έχει αφαιρεθεί, κατά την διαδικασία ενεργοποίησης, ένα 

σηµαντικό τµήµα του C-τελικού άκρου, εµφανίζουν µικρότερη συγγένεια µε 

τους ΤΙΜΡ-1 και ΤΙΜΡ-2 µε αποτέλεσµα πιο ασθενή αναστολή. Επίσης το 

γεγονός ότι κατά τον σχηµατισµό συµπλόκου µεταξύ προενζύµου 

ζελατινασών και ΤΙΜΡs, το Ν-τελικό τµήµα του αναστολέα παραµένει 

ελεύθερο, δίνει την δυνατότητα στο παραπάνω σύµπλοκο να αναστέλλει 

ενεργές µορφές άλλων ΜΜΡs (Εικόνα 10). 

 

  
 

Εικόνα 10: Το σύµπλοκο ζελατινάσης-Β µε ΤΙΜΡ-1 αναστέλλει άλλες ενεργές ΜΜΡs 
(κολλαγονάση 1) 

 

Πιο καλά µελετηµένοι αναστολείς είναι ο ΤΙΜΡ-1 και ο ΤΙΜΡ-2. Και τα 

δύο µόρια είναι γλυκοζυλιωµένα µε µοριακές µάζες 28.5 και 21 kDa 

αντίστοιχα. Ο ΤΙΜΡ-3 έχει µοριακή µάζα 21 kDa αλλά ακόµη δεν έχει 

αποσαφηνισθεί αν είναι γλυκοζυλιωµένο το µόριό του ή όχι (Murphy et 

Willenbrock, 1995). 

 O TIMP-1 εµφανίζει µεγαλύτερη ικανότητα αναστολής της ΜΜΡ-1, 

ΜΜΡ-3 και της MMP-9 ενώ ο ΤΙΜΡ-2 της MMP-2 και της MMP-9. 

 

7. IN VITRO ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΡs  

 
7.1. Γενικά 

 Οι ΜΜΡs στην προενζυµική τους µορφή, στην οποία εκκρίνονται, 

είναι βιολογικά  ανενεργές, µια και όπως αναφέρεται παραπάνω το ενεργό 

ΚΟΛΛΑΓΟΝΑΣΗ-1 

ΤΙΜΡ-1 

ΖΕΛΑΤΙΝΑΣΗ-Β 
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τους κέντρο επικαλύπτεται από το αµινοτελικό άκρο (προπεπτίδιο). Η 

επικάλυψη αυτή επιτυγχάνεται µέσω της ανάπτυξης δεσµού µεταξύ της Cys 

του προπεπτιδίου και του Zn της καταλυτικής περιοχής του µορίου. Έτσι οι 

µηχανισµοί ενεργοποίησης των προενζύµων επιδρούν στον παραπάνω δεσµό 

τον οποίο και αρχικά διασπούν. 

 Η in vitro ενεργοποίηση των proMMPs είναι είτε αποτέλεσµα δράσης 

πρωτεασών (κυρίως σερινοπρωτεασών ή ήδη ενεργών ΜΜΡs)  είτε άλλων, µη 

πρωτεολυτικών, χηµικών παραγόντων. Η διαδικασία ενεργοποίησης 

περιλαµβάνει την δηµιουργία ενδιάµεσων παραγώγων για να καταλήξει στην 

ενεργό µορφή όπου πλέον έχει αποµακρυνθεί το προπεπτίδιο.  

Στην περίπτωση των πρωτεασών αρχικά η πρωτεάση δρά σε µία 

περιοχή-δόλωµα του προπεπτιδίου µε αποτέλεσµα την αποκοπή ενός 

τµήµατός του. Η δοµή του υπολοίπου προπεπτιδίου αλλάζει κατά τέτοιον 

τρόπο που αποκαλύπτεται το ακριβές σηµείο ενεργοποίησης στο οποίο 

συµβαίνει στη συνέχεια µια δεύτερη πρωτεόλυση συνήθως από µια ενεργή 

ΜΜΡ και όχι από την πρωτεάση-ενεργοποιητή. Σε κάποιες µεµονωµένες 

περιπτώσεις προένζυµα ενεργοποιούνται απ’ ευθείας από ενεργές ΜΜΡs 

χωρίς να προηγηθεί η δράση της πρωτεάσης, όπως συµβαίνει κατά την 

ενεργοποίηση της proMMP-7 ή της proMMP-8 από την ΜΜΡ-3 (Nagase, 

1997). 

Στην περίπτωση της ενεργοποίησης από χηµικούς-µη πρωτεολυτικούς 

παράγοντες (πχ. οργανοµεταλλικές ενώσεις του υδραργύρου µε κύριο 

εκπρόσωπο το ΑΡΜΑ), έχουµε την τροποποίηση της Cys του προπεπτιδίου 

κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καταργείται η αλληλεπίδρασή της µε τον Zn της 

καταλυτικής περιοχής και να προκύπτει η ‘ανοικτή’ µορφή του προενζύµου 

(Itoh et al. 1995). Στην συνέχεια το προπετίδιο αποκόπτεται από το µόριο είτε 

µέσω αυτόλυσης (όπως συµβαίνει στην ΜΜΡ-2) είτε µέσω δράσης µερικώς 

ενεργής µορφής της ίδιας ή άλλης ΜΜΡ. Με παρόµοιο τρόπο συµβάλλουν 

στην ενεργοποίηση και άλλοι χηµικοί παράγοντες (ουρία, SDS) οι οποίοι 

προκαλούν αποδιάταξη του µορίου του προενζύµου που οδηγείται στη   

‘ανοικτή’ του µορφή. 
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Εικόνα 11: Σχηµατική παράσταση πορείας ενεργοποίησης των pro-MMPs.(Nagasi 1997) 

 

7.2. Ενεργοποίηση των ζελατινασών 
 
Η ενεργοποίηση των προζελατινασών είναι ιδιαίτερη µια και τα 

προένζυµα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µπορούν να σχηµατίζουν 

σύµπλοκα µε τους ΤΙΜΡs. Η πορεία ενεργοποίησης διαφοροποιείται ανάλογα 

µε το αν οι προζελατινάσες είναι συµπλοκοποιηµένες µε ΤΙΜΡs ή όχι. 

 

7.2.1. Ενεργοποίηση ελευθέρων-ΤΙΜΡ προζελατινασών  
 
Για την in vitro ενεργοποίηση της proMMP-2 έχει χρησιµοποιηθεί 

εκτεταµένα το ΑΡΜΑ. Μετά την αλλαγή που επιφέρει στην Cys του 

προπεπτιδίου (βλέπε παραπάνω) ακολουθεί συνήθως αυτολυτική αποκοπή 

του προπεπτιδίου µια και δεν έχει υποστηριχθεί ικανοποιητικού βαθµού 

ενεργοποίηση από πρωτεάσες όπως συµβαίνει στην περίπτωση άλλων ΜΜΡs. 

Το προϊόν της ενεργοποίησης ανιχνεύεται µε ηλεκτροφορητικές µεθόδους και 

έχει µοριακή µάζα 66kDa. Το ενεργό αυτό µόριο παραµένει ευαίσθητο 

απέναντι στην αυτολυτική διάσπαση που το παράγει µε αποτέλεσµα την 

πλήρη του καταστροφή όταν παραταθεί ο χρόνος της ενεργοποίησης.  

 Εκτός από την αυτοενεργοποίηση του προενζύµου (η οποία µπορεί να 

συµβεί µε πιο αργό ρυθµό και σε µεγάλες συγκεντρώσεις χωρίς την παρουσία 

ΑΡΜΑ) αναφέρεται ενεργοποίηση της proMMP-2 από την ΜΜΡ-1 ή την 
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ΜΜΡ-7 (Will et al. 1996) αλλά σύµφωνα µε τον McLaughlin (1996) και από 

τον αγγειογενετικό παράγοντα των ενδοθηλιακών κυττάρων (ESAF) ο οποίος 

µάλιστα απαντάται και στους περιπροθετικούς ιστούς. 

 Στην περίπτωση της proMMP-9 η ενεργοποίηση µε το ΑΡΜΑ είναι 

διαφορετική. Με τον αναφερόµενο παραπάνω µηχανισµό (ΑΡΜΑ-αυτόλυση) 

προκύπτει κατ’ αρχήν ένα µερικώς ενεργοποιηµένο προϊόν το οποίο έχει 

µοριακή µάζα 83 kDa και διατηρεί την δραστικότητά του µόνο παρουσία του 

ΑΡΜΑ. Αυτό διότι το προϊόν προκύπτει από το προένζυµο µε µερική 

αφαίρεση του αµινοτελικού του άκρου, ενώ παραµένει η περιοχή που φέρει 

την Cys. Αποµάκρυνση του ΑΡΜΑ δίνει την δυνατότητα αλληλεπίδρασης 

του Ζη του καταλυτικού κέντρου µε αυτήν καθιστώντας το προϊόν ανενεργό.  

Παραπέρα ενεργοποίηση παρουσία ΑΡΜΑ έχει σαν αποτέλεσµα την 

αποκοπή τµήµατος του C-τελικού άκρου και την παραγωγή του πλήρως 

ενεργοποιηµένου προϊόντος που έχει µοριακή µάζα 65kDa. Μάλιστα όπως 

αναφέρεται και παραπάνω το τελικό αυτό προϊόν λόγω αλλαγής του C-

τελικού άκρου του εµφανίζει µικρή συγγένεια µε τους ΤΙΜΡs. 

 Άλλοι παράγοντες που ενέχονται στην ενεργοποίηση της proMMP-9 

είναι οι ΜΜΡ-3 και ΜΜΡ-13, η πλασµίνη, η καθεψίνη G και η χυµοτρυψίνη. 

 

7.2.2. Ενεργοποίηση προζελατινασών συµλοκοποιηµένων µε  
ΤΙΜΡs 

 
Όταν τα προένζυµα των ζελατινασών είναι σε σύµπλοκη µε ΤΙΜΡs 

µορφή  τα προϊόντα αυτοενεργοποίησής τους, παρουσία ΑΡΜΑ, είναι 

διαφορετικά. Αυτό συµβαίνει διότι η παρουσία των αναστολέων εξασφαλίζει 

την ακεραιότητα και την προστασία ταυτόχρονα του C-τελικού τµήµατος του 

προενζύµου, µε αποτέλεσµα να παράγονται µόνο τα ενδιάµεσα προϊόντα 

ενεργοποίησης που αναφέρονται παραπάνω (µερική ενεργοποίηση). Έτσι σε 

σύµπλοκη µε ΤΙΜΡ µορφή η ΜΜΡ-2 δίνει τελικό προϊόν µε µοριακή µάζα 

65kDa ενώ η ΜΜΡ-9 µε 83kDa αντίστοιχα. Τα παραπάνω προϊόντα είναι 

ανενεργά λόγω της επικάλυψης του ενεργού κέντρου.  
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Εικόνα 12: Σχηµατική παράσταση ενεργοποίησης προζελατινασών – ΤΙΜΡs (Ogata 1995) 

 
Στην περίπτωση όπου η ενεργοποίηση γίνεται από άλλους χηµικούς 

παράγοντες θα πρέπει οι παράγοντες αυτοί να µπορούν να διασπούν το 

σύµπλοκο ή να αδρανοποιούν τον αναστολέα. Αν πρόκειται για 

ενεργοποίηση µέσω ενεργών µορφών άλλων ΜΜΡs και λαµβάνοντας υπόψη 

ότι, το σύµπλοκο προζελατινάσης-ΤΙΜΡ µπορεί να αναστείλει τις ενεργές 

αυτές µορφές, θα πρέπει να βρίσκονται σε περίσσεια σε σχέση µε τους 

αναστολείς. Έτσι µπορεί να επιτευχθεί πλήρης ενεργοποίηση της proMMP-9 

είτε παρουσία περίσσειας ΜΜΡ-3 (Itoh et al. 1995) είτε παρουσία ελαστάσης η 

οποία απενεργοποιεί τον ΤΙΜΡ. 

 
8. IN VIVO ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΡs  
 

Ενώ όπως φαίνεται παραπάνω, αρκετά είναι γνωστά για την in vitro 

ενεργοποίηση των ΜΜΡs, δεν συµβαίνει το ίδιο για τις in vivo διαδικασίες 

ενεργοποίησης. Πολλοί µη πρωτεολυτικοί παράγοντες που αναφέρονται 

παραπάνω ως ενεργοποιητές δεν απαντώνται στο εξωκυττάριο υλικό. Η 

ενεργοποίηση λοιπόν in vivo γίνεται από πρωτεϊνικής φύσης παράγοντες, 

όπως συµβαίνει δηλαδή στην περίπτωση της proΜΜΡ-9 από ΜΜΡ-3, 
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πλασµίνη ή καθεψίνη G. Επειδή µάλιστα ο παραπάνω τρόπος ενεργοποίησης 

in vitro δεν είναι πολύ ισχυρός πιστεύεται ότι στην in vivo διαδικασία πρέπει 

να συµµετέχουν και άλλοι αδιευκρίνιστοι ακόµη παράγοντες. Τελευταία   

έχουν περιγραφεί µερικοί τρόποι in vivo ενεργοποίησης οι οποίοι γίνονται 

στην κυτταρική επιφάνεια και σχετίζονται άµεσα µε την παρουσία και δράση 

ΜΤ-ΜΜΡs (µεµβρανικού τύπου µεταλλοπρωτεασών). 

Οι  Strongin et al. 1993 και Atkinson et al. 1995 διατύπωσαν την άποψη 

ότι είναι δυνατή η ενεργοποίηση των proMMP-2 και proMMP-13 στην 

κυτταρική επιφάνεια µέσω συνδυασµένης δράσης ΜΤ-ΜΜΡs και του τύπου 

ουροκινάσης ενεργοποιητή του πλασµινογόνου (ο-Ε.Π.) ο οποίος απαντάται 

καθηλωµένος στην κυτταρική µεµβράνη (εικόνα 13). 

 

 
Εικόνα 13:  Μηχανισµός in vivo  ενεργοποίησης της proMMP-2 που περιλαµβάνει τις ΜΤ-
ΜΜΡς, την ΜΜΡ-13 και τον ενεργοποιητή του πλασµινογόνου τύπου ουροκινάσης (ο-ΕΠ).  

(ο-ΥΕΠ) ο αντίστοιχος υποδοχέας και (ΑΕΠ) ο αντίστοιχος αναστολέας (Murphy, 1997) 
 

Η πορεία της ενεργοποίησης της proMMP-2 είναι όµοια µε την 

περιγραφόµενη παραπάνω, µε το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας αυτολυτικό. 

Στην παραπάνω διαδικασία ενεργοποίησης, η οποία και απεικονίζεται στο 

σχήµα που ακολουθεί (εικόνα 14), επαγωγικό ρόλο παίζει η παρουσία του 

ΤΙΜΡ-2, ο οποίος όντας ακινητοποιηµένος, µέσω σχηµατισµού συµπλόκου µε 

την ΜΤ1-ΜΜΡ, στην κυτταρική µεµβράνη βοηθάει (δίκην υποδοχέα) στη 

συγκέντρωση, σε αυτήν, της proMMP-2 (Strongin et al. 1993). Η τελική 

ενεργοποίηση επιτυγχάνεται από ελεύθερα-ΤΙΜΡ µόρια ΜΤ1-ΜΜΡ µε την 

προϋπόθεση ότι η µεµβρανική ΜΜΡ βρίσκεται σε περίσσεια σε σχέση µε τον 

ΤΙΜΡ-2.  
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Στην αντίστοιχη  ενεργοποίηση της ΜΜΡ-13 η ΜΜΡ-2 παίζει 

σηµαντικό ρόλο µια και δρα ‘δίκην υποδοχέα’, αφού η ΜΜΡ-13 από µόνη της 

δεν µπορεί να δεσµευθεί στην κυτταρική µεµβράνη (Murphy et al. 1997). 

 

 
Εικόνα 14:  Μηχανισµός in vivo  ενεργοποίησης της proMMP-2 

 
 Πρέπει επίσης να αναφερθεί και το ενδεχόµενο ‘ενδοκυττάριας 

ενεργοποίησης’ µερικών ΜΜΡs (όπως η ΜΤ-ΜΜΡ και η ΜΜΡ-11) από 

ενδοπεπτιδάσες, όπως η φουρίνη (Murphy et al. 1997). Έχει βρεθεί ότι οι 

ΜΜΡς αυτές περιέχουν στο µόριό τους µία επιπλέον περιοχή 10 αµινοξέων 

µεταξύ προπεπτιδίου και καταλυτικής περιοχής. Η περιοχή αυτή 

αναγνωρίζεται από την φουρίνη που απαντάται στη συσκευή Golgi και έτσι 

επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση. 

 

9. Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΗ-ΣΤΕΡΟΕΙ∆ΩΝ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΩΝ  
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ-ΟΣΤΕΟΛΥΣΗ. 

 

 Τα µη-στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ) είναι ευρέως 

χρησιµοποιούµενα σε πολλές νόσους του µυοσκελετικού συστήµατος και 

ιδιαίτερα στις αρθρίτιδες. Η κύρια δράση τους είναι η αντιφλεγµονώδης, 

χωρίς όµως να υπολείπονται η αναλγητική και η αντιπυρετική. ∆ρουν κυρίως 

µέσω αναστολής της σύνθεσης προσταγλανδινών, µπλοκάροντας το 

µεταβολικό µονοπάτι της συνθάσης αυτών.   

 Οι προσταγλανδίνες παράγονται από το αραχιδονικό οξύ το οποίο 

είναι προϊόν της υδρόλυσης των λιπιδίων της κυτταρικής µεµβράνης. Στην 
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συνέχεια η συνθάση των προσταγλανδινών καταλύει την αντίδραση 

παραγωγής τους σε 2 στάδια (κυκλοξυγονάσης και υπεροξειδάσης). Το 

αραχιδονικό οξύ φθάνει από την µεµβράνη, όπου παράγεται, στο ενεργό 

κέντρο της συνθάσης µέσω ενός υδρόφοβου διαύλου πρωτεΐνης. Τα µη-

στεροειδή αντιφλεγµονώδη αποκλείουν τον δίαυλο αυτόν, αναστέλλοντας 

έτσι τον σχηµατισµό των προσταγλανδινών.  

Πολλά επίσης ΜΣΑΦ, αναστέλλουν το σχηµατισµό ελευθέρων ριζών 

από τα διεγερµένα µακροφάγα και µονοπύρηνα, ελαττώνοντας τον πόνο.  

Η εξέλιξη της έρευνας των φαρµακοβιοµηχανιών οδήγησε σε 

παραγωγή εκλεκτικών αναστολέων της κυκλο-οξυγονάσης (Cox-2-

αναστολείς) οι οποίοι, δρώντας εκλεκτικά, δεν προκαλούν αναστολή της 

σύνθεσης προσταγλανδίνης στον βλεννογόνο του γαστρεντερικού 

συστήµατος, µειώνοντας έτσι τις κύριες παρενέργειες των ΜΣΑΦ (γαστρίτιδα, 

αιµορραγία από το ανώτερο ΓΕΣ, κ.α).    

Σήµερα είναι γνωστό ότι εκτός από την προσταγλανδίνη τα ΜΣΑΦ, 

µέσω πολύπλοκων µηχανισµών, µπορεί να επιδράσουν και σε άλλους, 

πρωτεϊνικής φύσης, παράγοντες.   

Στα πλαίσια της παραπάνω διαπίστωσης ο Ito το 1995 υποστήριξε ότι 

οι αναστολείς της κυκλοξυγονάσης (ινδοµεθακίνη, δικλοφαινάκη),  µέσω της 

αναστολής της PGE2 , αυξάνουν την επαγόµενη από την IL-1,  παραγωγή 

MMP-9  σε καλλιέργεια αρθρικών χονδροκυττάρων ποντικιών. Η προσθήκη 

µάλιστα εξωγενούς PGE2, αναστέλλει  την παραπάνω επαγωγή. Με βάση το 

παραπάνω συµπέρασµα,  έθεσε το ερώτηµα της πιθανής ανεπιθύµητης δράσης 

(καταβολικής) των φαρµάκων αυτών στον αρθρικό χόνδρο, ενώ 

χρησιµοποιούνται ευρέως σε περιπτώσεις αρθροπαθειών. 

Αντίθετα οι Yamazaki et al (2000a), ανέφεραν ότι το κύριο µεταβολικό 

προϊόν της ασεκλοφαινάκης, η 4-υδροξυ-ασεκλοφαινάκη, αναστέλλει την 

παραγωγή pro-MMP-1 και pro-MMP-3 σε καλλιέργεια κυττάρων αρθρικού 

υµένα ασθενών µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα.  Η ίδια οµάδα ερευνητών, σε 

επόµενη δηµοσίευσή τους (2000b),  υποστήριξαν ότι η αναστολή των 

µεταλλοπρωτεσών  που επιτυγχάνει η ασεκλοφαινάκη, δεν έχει σχέση µε την 
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αναστολή της PGE2, ενώ ταυτόχρονα επάγει την σύνθεση 

γλυκοζαµινογλυκανών (χονδρο-αναπλαστική δράση). 

Παρά όµως το ότι τα ΜΣΑΦ µπορεί να έχουν ανασταλτική επίδραση 

σε αρκετούς προφλεγµονώδεις ή πρωτεϊνικούς παράγοντες , λίγα πράγµατα 

αναφέρονται στην βιβλιογραφία για την θέση τους στην αντιµετώπιση της 

άσηπτης χαλάρωσης και της συνυπάρχουσας οστικής απορρόφησης. Ο 

Herman το 1994 υποστήριξε ότι η πιροξικάµη σε αντίθεση µε την 

ινδοµεθακίνη µπορεί να αναστείλει την επαγόµενη από IFT οστική 

απορρόφηση, µέσω αναστολής της IL-1β και του TNF-α (Herman et al, 1994). 

Στο µέλλον ίσως αποτελέσµατα από µεγαλύτερο αριθµό δειγµάτων ή 

ακόµη και in vivo δοκιµές, µπορεί να τεκµηριώσουν ισχυρότερα τον ρόλο των 

ΜΣΑΦ στην επιβράδυνση των πέριξ των προθέσεων διεργασιών. 
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1. ΣΥΛΛΟΓΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 Στην αρχή συλλέχθηκαν περιπροθετικοί ιστοί (IFT και PCT) από 5 

ασθενείς (GROUP A) οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επέµβαση αναθεώρησης 

αρθροπλαστικής ισχίου λόγω άσηπτης χαλάρωσης. IFT συλλέχθηκαν από 

όλους ενώ PCT σε 4 από τους 5. Ψευδαρθρικό υγρό (PSSF), λόγω 

διεγχειρητικών δυσκολιών και µικρού όγκου, συλλέχθηκε σε 2 περιπτώσεις. 

Τα στοιχεία των ασθενών (ηλικία, φύλο κτλ), ο τύπος και τα υλικά της 

αρθροπλαστικής, ο χρόνος χαλάρωσης κ.α. φαίνονται στον πίνακα (3) που 

ακολουθεί. 

 
Πίνακας 3: Στοιχεία ασθενών (GROUP A) από τους οποίους συλλέχθηκαν ιστοί για τα 

πειράµατα (ΤΗΑ:Total hip arthroplasty) 

 
Τα δείγµατα των ασθενών του GROUP A αυτών χρησιµοποιήθηκαν 

για τη µέτρηση των εµπλεκόµενων στην χαλάρωση MMPs-TIMPs. 

 
Πίνακας 4: Ενδεικτικές Ακτινογραφίες ασθενών του GROUP A. 

 

Ασθενής 1 
προεγχειρητική 

 

 
Ασθενής 1 

µετεγχειρητική 

 
Ασθενής 3 – 

προεγχειρητική 
 

 
Ασθενής 3 – 

µετεγχειρητική 

 
Ασθενείς 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Ηλικία / φύλο 
 

71/γ 70/γ 64/γ 72/α 61/α 

Αιτιολογία 
πρωτογενούς 
επέµβασης 

ΟΑ ΟΑ ∆υσπλασία 
ισχίου 

ΟΑ ΟΑ 

Είδος 
αρθροπλαστικής 

ΤΗΑ 
 

ΤΗΑ ΤΗΑ ΤΗΑ ΤΗΑ 

Τσιµέντο 
(ναι/όχι) 

ναι όχι ναι ναι όχι 

Χρόνος 
χαλάρωσης (έτη) 

10 6 25 10 5 

Οστεόλυση 
(κυστική) 

ναι όχι ναι ναι 
 

ναι 
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 Ενδεικτικές προεγχειρητικές και µετεγχειρητικές τους ακτινογραφίες 

φαίνονται στον πίνακα(4). 

 Στη συνέχεια συλλέχθηκαν IFT από 10 ασθενείς (όλες γυναίκες) οι 

οποίες υποβλήθηκαν σε επέµβαση αναθεώρησης ολικής αρθροπλαστικής 

ισχίου ή γόνατος (7 ισχία, 3 γόνατα), λόγω άσηπτης χαλάρωσης (GROUP B). 

Το ενδεχόµενο σηπτικής χαλάρωσης αποκλείστηκε, όπως παραπάνω, µε 

ιστοπαθολογικό και µικροβιολογικό έλεγχο. Ο µέσος όρος ηλικίας ήταν 67,2 

έτη και ο µέσος όρος του χρόνου εµφάνισης χαλάρωσης τα 11 έτη. Εµφανή 

κυστική οστεόλυση στην προεγχειρητική αντινογραφία είχαµε µόνο σε 

περιπτώσεις αρθροπλαστικών ισχίου (5 από 7 περιπτώσεις). Αναλυτικά τα 

προεγχειρητικά στοιχεία των ασθενών φαίνονται στον πίνακα 5 και οι 

ενδεικτικές τους ακτινογραφίες στον πίνακα 6.    

 
Πίνακας 5:  Προεγχειρητικά στοιχεία ασθενών GROUP B 

Ασθενής Ηλικία 
(έτη) 

Χρόνος 
χαλάρωσης (έτη) 

Αναθεώρηση Τσιµέντο 
(cement) 

Οστεόλυση – α/α 
ευρήµατα 

1 73 20 ΤΗΑ + + 

2 84 18 ΤΗΑ - - 

3 82 3 ΤΚΑ + - 

4 73 15 ΤΗΑ + +/αρθροκατάδυση 

5 71 1 ΤΚΑ + - 

6 46 9 ΤΗΑ + +/αρθροκατάδυση 

7 52 8 ΤΗΑ - +/αρθροκατάδυση / 
θραύση στυλεού 

8 68 4 ΤΚΑ + - 

9 54 16 ΤΗΑ + +/αρθροκατάδυση 

10 67 17 ΤΗΑ + - 

 
Πίνακας 6: Ενδεικτικές προεγχειρητικές ακτινογραφίες ασθενών GROUP B. 
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2. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΩΝ 

 
 2.1 Εκχύλιση ιστών  

 Οι IFT  (σύνολο 5) και PCT (σύνολο 4), των ασθενών του GROUP A,  

αµέσως µετά την συλλογή τους στο χειρουργείο, καθαρίστηκαν από ξένους 

ιστούς – λίπος και οστικά τεµάχια κυρίως – και εν συνεχεία εκπλύθηκαν µε 

διάλυµα 0,15Μ NaCl, ώστε να αποµακρυνθεί το αίµα. Ακολούθησε 

τεµαχισµός τους σε µικρά τµήµατα (όγκου περίπου 1mm3), ζύγιση του νωπού 

βάρους και οµογενοποίησή τους, µε οµογενοποιητή Polytron, σε ρυθµιστικό 

διάλυµα εκχύλισης,  50mM Tris-HCl, pH:7.5, 10 mM CaCl2 και 2Μ KCl  (3ml 

διαλύµατος/g νωπού ιστού) που περιείχε αναστολείς πρωτεασών 1mM PMSF, 

10mM NEM και 10mM βενζαµιδίνη. Αφού το οµογενοποίηµα αφέθηκε υπό 

ανάδευση για 1h στους 4ο C φυγοκεντρήθηκε  για 30min στα 10.000 g στην 

ίδια θερµοκρασία και συλλέχθηκε  το υπερκείµενο. 

Στο υπερκείµενο αυτό στη συνέχεια προστέθηκε ίσος όγκος διαλύµατος 

0,5Μ σουκρόζης στο ρυθµιστικό διάλυµα εκχύλισης, οπότε η τελική 

συγκέντρωση της σουκρόζης έγινε 0,25M . Ακολούθησε φυγοκέντρηση  στα 

100.000 g (στην υπερφυγόκεντρο)  για 1h στους  4οC και συλλογή των 

υπερκειµένων 

Τέλος τα υπερκείµενα διαπιδύθηκαν εξαντλητικά σε ρυθµιστικό 

διάλυµα ενζύµου (50mM Tris – HCl  pH:7.4, 0,2M NaCl, 10mM CaCl2, 

0,02%NaN3) και εν συνεχεία συµπυκνώθηκαν µε υπερδιήθηση (µεµβράνη 

PM-10 της Amicon) ώστε να προκύψει τελικά 1ml εκχυλίσµατος / g αρχικού  

νωπού ιστού περιπροθετικής µεµβράνης ή ψευδοκάψουλας. Τα εκχυλίσµατα 

αυτά διατηρήθηκαν στους -20ο C µέχρι την χρησιµοποίησή τους. 

 

2.2. Επεξεργασία ψευδοαρθρικών υγρών (PSSF) 

 Συλλέχθηκε ψευδoαρθρικό υγρό από 2 ασθενείς του GROUP A. Η 

συλλογή έγινε διεγχειρητικά µε παρακέντηση, πριν την διάνοιξη του ιστού 

της ψευδοκάψουλας (αρθροτοµή), ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πρόσµιξη µε 

αίµα. Αµέσως µετά τη συλλογή τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν στα 12.000g 

για 10 min και σε θερµοκρασία 4οC, ώστε να αποµακρυνθούν τα κύτταρα 
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αλλά και τα υπάρχοντα σωµατίδια από τα υλικά των προθέσεων. Τα 

υπερκείµενα συλλέχθηκαν αραιώθηκαν σε αναλογία 1:1 µε ρυθµιστικό 

διάλυµα εκχύλισης, διαπιδύθηκαν έναντι ρυθµιστικού διαλύµατος  ενζύµου 

και διατηρήθηκαν στους -20ο C µέχρι την χρησιµοποίησή τους.  

 

2.3. Καλλιέργεια IFT παρουσία και απουσία µη-στεροειδών 
αντιφλεγµονοδών φαρµάκων. 

 
 Αµέσως µετά τη συλλογή τους, από τους ασθενείς του GROUP B, οι IFT 

πλένονταν µε διάλυµα PBS ώστε να αποµακρυνθεί το αίµα, και καθαρίζονταν 

από ξένους ιστούς (κυρίως οστικά τεµάχια και λίπος). Στη συνέχεια ο νωπός 

ιστός ζυγιζόταν σε ζυγό ακριβείας, ενώ µικρό τµήµα του εµβαπτιζόταν σε 

διάλυµα 10% φορµόλης σε PBS, το οποίο µέχρι την χρησιµοποίησή του (για 

ιστοπαθολογικό έλεγχο) φυλασσόταν στους 4ο C.  

 Ο υπόλοιπος ιστός  τεµαχιζόταν σε µικρά τµήµατα (1-2 mm3) τα οποία 

στη συνέχεια τοποθετούνταν σε κελλία (wells) ειδικών πλακών καλλιέργειας 

(6 κελλίων) κατά τέτοιον τρόπο ώστε τελικά να έχουµε 100mg ιστού / ml 

θρεπτικού υλικού. Στη συνέχεια στο κάθε κελλίο προσθέτονταν 5 ml µέσου 

καλλιέργειας DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium) που περιείχε 10% 

FCS (ορός εµβρύου µόσχου) και µία από τις συγκεντρώσεις των µη-

στεροειδών αντιφλεγµονωδών φαρµάκων που δοκιµάσθηκαν και φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα. Οι συγκεντρώσεις επιλέχθηκαν ώστε να είναι 

αντίστοιχες µε αυτές στο ανθρώπινο πλάσµα όταν τα φάρµακα 

χρησιµοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς (Dingle J. T. –1996). 

 Το παραπάνω πείραµα επαναλήφθηκε µε τα δείγµατα των 10 ασθενών 

του GROUP B, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επέµβαση αναθεώρησης λόγω 

άσηπτης χαλάρωσης. Οι ασθενείς αυτοί µία εβδοµάδα πριν την επέµβαση 

αναθεώρησης δεν έλαβαν ΜΣΑΦ, ενώ επί έντονου πόνου ελάµβαναν µόνο 

παρακεταµόλη. 

 Όλα τα δείγµατα, παρουσία και απουσία (control) διαφόρων 

συγκεντρώσεων φαρµάκων, καλλιεργήθηκαν σε θάλαµο καλλιέργειας, εις 

τριπλούν για 72h στους 37οC, σε ατµόσφαιρα συστάσεως 95% σε αέρα και 5% 

σε CO2. 
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Πίνακας 7: Τα ΜΣΑΦ που δοκιµάσθηκαν και οι συγκεντρώσεις τους 
 
ΦΑΡΜΑΚΟ (ΜΣΑΦ) 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ    ΦΑΡΜΑΚΟΥ 

(µg  / ml θρεπτικού υλικού) 
Ασεκλοφαινάκη 

 
4  και  10 µg/ml 

Πιροξικάµη 
 

3  και  10 µg/ml 

Τενοξικάµη 
 

6  και  13 µg/ml 

Ινδοµεθακίνη 
 

0,5 µg/ml 

Παρακεταµόλη 
(ως ουδέτερο φάρµακο) 

10 µg/ml 

. 
 
 Μετά το πέρας των 72h, το µέσο της καλλιέργειας κάθε κελλίου και ο  

καλλιεργηθείς ιστός, συλλέχθηκαν κάτω από άσηπτες συνθήκες και 

τοποθετήθηκαν σε προζυγισµένους πλαστικούς φυγοκεντρικούς σωλήνες.  

Ακολούθησε φυγοκέντρησή τους στα 10.000g για 15min στους 4 οC. Μετά την 

συλλογή του,  το υπερκείµενο διατηρήθηκε στους -20 οC, ενώ προσδιορίσθηκε 

και το καθαρό βάρος του νωπού ιστού ανά κελλίο καλλιέργειας. Το 

υπερκείµενο αυτό χρησιµοποιήθηκε στα επόµενα πειράµατα. 

 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 
3.1. Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πήγµατα πολυακρυλαµιδίου 

παρουσία   SDS  (SDS-PAGE)  

 Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι αυτή της ασυνεχούς 

ηλεκτροφόρησης όπως περιγράφηκε από τον Laemmli (Laemmli, 1970). 

Πρόκειται για ηλεκτροφορητικό διαχωρισµό πρωτεϊνικών µορίων, ανάλογα 

µε το µοριακό τους βάρος, σε πήγµα το οποίο προκύπτει από τον 

πολυµερισµό του ακρυλαµιδίου παρουσία SDS. 

 Κατά την ηλεκτροφόρηση χρησιµοποιήθηκαν πήγµατα (διαστάσεων 

8*6,5*0,075cm) τα οποία αποτελούνταν κατά το 1/4 από το πήγµα 

επιστοίβαξης (stacking gel) και κατά τα 3/4 από το κύριο πήγµα διαχωρισµού 

(separating gel).  



ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 Σπύρος Αγγ. Σύγγελος                                                                                                                                     ∆ιδακτορική ∆ιατριβή       

                                                                                                                                                                            52

 

 Το πήγµα επιστοίβαξης περιείχε τελική συγκέντρωση 4% ακρυλαµίδιο, 

0.1% SDS και 0.125 Μ Tris – HCl  pH:6.8  ενώ ο ρόλος του είναι να 

επιστοιβάξει τις πρωτεΐνες του ηλεκτροφορούµενου δείγµατος ώστε να 

εισέλθουν το δυνατόν ταυτόχρονα στο πήγµα διαχωρισµού. 

 Το πήγµα διαχωρισµού περιείχε τελική συγκέντρωση 12% 

ακρυλαµίδιο, 0.1% SDS και 0.375 Μ Tris – HCl  pH: 8.8 ενώ ο ρόλος του είναι 

ο διαχωρισµός των πρωτεϊνών. Και για τα δύο πήγµατα χρησιµοποιήθηκε 

αναλογία ακρυλαµιδίου / δις-ακρυλαµίδιο 37:1 ενώ ο συµπολυµερισµός τους 

έγινε µε προσθήκη τετραµεθυλο-αιθυλενο-διαµίνης (TEMED) και υπερθειϊκού 

αµµωνίου (APS) σε ποσότητες 1.5µl και 1,0-1,5 mg ανά ml διαλύµατος 

ακρυλαµιδίου, αντίστοιχα. Το TEMED αποτελεί τον καταλύτη της αντίδρασης 

συµπολυµερισµού ενώ το APS είναι ο υποκινητής της και δρα ως δότης 

ελευθέρων ριζών. 

 Η ηλεκροφόρηση των δειγµάτων έγινε σε συσκευή Bio Rad, σε 

θερµοκρασία δωµατίου και σε ρυθµιστικό διάλυµα ηλεκτροδίων που περιείχε 

0.025Μ Tris-0.192M γλυκίνη, pH:8.3, και 0.1% SDS. Τα δείγµατα πριν από την 

ηλεκτροφόρησή τους βράζονται για 5 λεπτά σε ρυθµιστικό διάλυµα 

επεξεργασίας δειγµάτων (Laemmli sample buffer) , που περιείχε σε τελικές 

συγκεντρώσεις 0.0625 Μ Tris-HCl, pH:6.8, 2% SDS, 10% γλυκερόλη, 0.001% 

κυανούν της βρωµοφαινόλης και 5% β-µερκαπτοαιθανόλη (η οποία προκαλεί  

αναγωγή). Σε όµοια ακριβώς επεξεργασία υποβλήθηκαν πρότυπα δείγµατα 

που περιείχαν πρωτεΐνες γνωστού µοριακού βάρους (markers) µε βάση την 

κινητική συµπεριφορά των οποίων υπολογίσθηκε το µοριακό βάρος των 

διαχωριζόµενων πρωτεϊνών των δειγµάτων.  

 Το περιεχόµενο, τόσο στο ρυθµιστικό διάλυµα επεξεργασίας των 

δειγµάτων όσο και στα πήγµατα, SDS είναι µόριο µε µια υδρόφοβη αλυσίδα 

και µία αρνητικά φορτισµένη κεφαλή. Ο ρόλος του στην διαδικασία της 

ηλεκτροφόρησης ήταν να αποδιατάξει τα πρωτεϊνικά µόρια που αναλύονταν 

και να προσδώσει σε αυτά ίδια πυκνότητα αρνητικού φορτίου, έτσι ώστε η 

κινητικότητά τους στα πήγµατα, λόγω της επίδρασης του ηλεκτρικού πεδίου, 

να εξαρτάται αποκλειστικά από το µοριακό τους βάρος. 
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 Μετά την τοποθέτηση των δειγµάτων και των markers, εφαρµοζόταν 

στη συσκευή ηλεκτροφόρησης, σταθερή ένταση ρεύµατος 15-20mA / πήγµα 

µέχρι τα δείγµατα να εισέλθουν στο πήγµα διαχωρισµού οπότε και η ένταση 

αυξανόταν στα 25-30mA / πήγµα και παρέµενε σταθερή µέχρι το πέρας της 

ηλεκτροφόρησης, οπότε και η χρωστική των δειγµάτων εµφανιζόταν στο 

κατώτερο όριο του πήγµατος διαχωρισµού (συνολικός χρόνος 

ηλεκτροφόρησης  περίπου 45 λεπτά) 

 

3.1.1.  Βαφή πηγµάτων µε χρωστική  Coomassie  Blue R-250 

 Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης τα πήγµατα εµβαπτίζονταν υπό 

ανάδευση σε υδατικό διάλυµα χρωστικής Coomassie blue R-250, 

περιεκτικότητας 0.25% (m/v), που περιείχε 43%(v/v) µεθανόλη, 7% (v/v) 

οξικό οξύ για µισή ώρα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Η χρωστική αυτή σε 

όξινο pΗ δηµιουργεί σταθερά ιοντικά σύµπλοκα µε τις θετικά φορτισµένες, 

στο pH αυτό, πρωτεΐνες και οι τελευταίες απεικονίζονται ως κυανές  (µπλε) 

ζώνες. 

 Ακολουθούσε απόχυση του διαλύµατος της χρωστικής και διαδοχικές 

εκπλύσεις του πήγµατος µε διάλυµα αποχρωµατισµού (40% µεθανόλη και 7% 

οξικού οξέος σε νερό), ώστε να αποµακρυνθεί η περίσσεια της χρωστικής από 

το πήγµα. Τελικά το πήγµα αποχρωµατιζόταν ενώ η χρωστική παρέµεινε 

καθηλωµένη, υπό µορφή µπλε ζωνών, στις θέσεις του πήγµατος που είχαν 

ηλεκτροφορηθεί τα πρωτεϊνικά µόρια. 

 Έτσι πιστοποιήθηκε η ύπαρξη και ο διαχωρισµός των πρωτεϊνικών 

µορίων ανάλογα µε το µοριακό τους βάρος, το οποίο υπολογίσθηκε µε τον 

τρόπο που αναφέρεται παρακάτω. 

 
3.1.2.  Υπολογισµός Μοριακού Βάρους (ΜΒ) Πρωτεϊνικών Ζωνών 

 Ο υπολογισµός του µοριακού βάρους πρωτεϊνικών ζωνών, που 

εµφανίστηκαν στο πήγµα διαχωρισµού µετά την ηλεκτροφόρηση, 

υπολογίσθηκε ως εξής:  

 Αρχικά υπολογίσθηκε η κινητικότητα της κάθε ζώνης (που 

αντιστοιχούσε σε ένζυµο) ως ο λόγος της απόστασης που διήνυσε η αντίστοιχη 
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ζώνη προς την απόσταση που διήνυσε η χρωστική. Οµοίως προσδιορίσθηκε η 

κινητικότητα των πρότυπων πρωτεϊνών που χρησιµοποιήθηκαν ως markers 

(µάρτυρες). Εν συνεχεία, και δεδοµένου ότι το ΜΒ των πρωτεϊνών συνδέεται 

µε την κινητικότητα (µ) µε την σχέση µ=αlogΜΒ+b, έγινε γραφική παράσταση 

του λογαρίθµου του µοριακού βάρους των πρότυπων πρωτεϊνών έναντι της 

κινητικότητάς τους. Από την γραφική αυτή παράσταση και σύµφωνα µε την 

κινητικότητα των άγνωστων πρωτεϊνικών ζωνών στο πήγµα υπολογίσθηκαν 

τα µοριακά βάρη των πρωτεϊνών των δειγµάτων. 

 

3.2. Ζυµογράφηµα Ζελατίνης 

 Πρόκειται ουσιαστικά για συνδυασµό ηλεκτροφορητικού διαχωρισµού 

των πρωτεϊνών ενός δείγµατος (όπως δηλαδή η SDS-PAGE) και ανίχνευσης 

ενζυµικής δραστικότητας µεταξύ των διαχωριζόµενων πρωτεϊνών. Η ενζυµική 

δραστικότητα που ανιχνευόταν ‘οφειλόταν’ στην ικανότητα αποικοδόµησης 

της ζελατίνης του πήγµατος διαχωρισµού από τα ένζυµα του 

ηλεκτροφορούµενου δείγµατος. Ο υπολογισµός του ΜΒ των ζελατινολυτικών 

πρωτεϊνών, γινόταν όπως ακριβώς περιγράφεται στην SDS-PAGE.   

 Το πήγµα διαχωρισµού, που χρησιµοποιήθηκε, ήταν περιεκτικότητας 

10% σε πολυακρυλαµίδιο µε αναλογία ακρυλαµιδίου/δις-ακρυλαµίδιο 30:1 

και περιείχε  1mg/ml ζελατίνη. 

 Τα δείγµατα προεπωάζονταν για 15 min στους  37ο C σε ρυθµιστικό 

διάλυµα επεξεργασίας δειγµάτων (Laemmli sample buffer), όπως και στην 

SDS-PAGE, απουσία β-µερκαπτοαιθανόλης και στην συνέχεια υποβάλλονταν 

σε ηλεκτροφόρηση όπως παραπάνω. 

 Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης τα πήγµατα πλένονταν 2 φορές σε 

θερµοκρασία δωµατίου (από 10 min τη φορά) µε ρυθµιστικό διάλυµα 50mM 

Tris-HCl, pH:7.5,  5mM CaCl2, 1µM ZnCl2 και 0.02%NaN3, το οποίο περιείχε 

2.5% Triton X-100, ώστε να αποµακρυνθεί το SDS . Ακολουθούσε  έκπλυση (ως 

παραπάνω) µε το ίδιο ρυθµιστικό διάλυµα αλλά µε 0.1% Triton X-100 και 

τελικά τα πήγµατα επωάζονταν στο τελευταίο διάλυµα για 20 ώρες στους 

37οC. 



ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 Σπύρος Αγγ. Σύγγελος                                                                                                                                     ∆ιδακτορική ∆ιατριβή       

                                                                                                                                                                            55

 

 Εν συνεχεία βάφονταν σε διάλυµα 0.25%  Coomassie Blue R-250 σε 

45% µεθανόλη και 9% οξικό οξύ για 20 min σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Ακολουθούσε αποχρωµατισµός µε διάλυµα 45% µεθανόλης και 7% οξικού 

οξέος. Το πήγµα έπαιρνε ένα οµοιόµορφο µπλέ χρώµα λόγω δέσµευσης της 

χρωστικής µε την ζελατίνη που είχε ακινητοποιηθεί σε αυτό κατά τον 

συµπολυµερισµό των συστατικών του. Στις θέσεις όπου είχαν ηλεκτροφορηθεί 

ένζυµα τα οποία είχαν την δυνατότητα αποικοδόµησης της ζελατίνης 

(ζελατινάσες), λόγω τοπικής αποικοδόµησης του υποστρώµατος, 

ενφανίζονταν διάφανες ζώνες λύσεώς της. 

 Η εκτίµηση της έντασης των ζωνών λύσεως  µε την χρήση ψηφιακού 

σαρρωτή (scanner) H/P (ScanJet 6100 C/T) και την χρήση του προγράµµατος 

Image PC. 

 
3.3.  Ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών κατά Western (Western blotting) 

 Μετά τον ηλεκτροφορητικό διαχωρισµό των πρωτεϊνών µε την 

προαναφερθείσα SDS–PAGE, ακολουθούσε ηλεκτροµεταφορά αυτών 

(transfer) από το πήγµα διαχωρισµού σε µεµβράνη απλής νιτρικής 

κυτταρίνης, σύµφωνα µε τη µέθοδο Towbin (Towbin et al. 1979) 

 Τα πήγµατα διαχωρισµού, µετά την αποµάκρυνσή τους από την 

συσκευή ηλεκτροφόρησης, εκπλένονταν στο σκοτάδι για 15 min σε 

θερµοκρασία δωµατίου σε διάλυµα ηλεκτροµεταφοράς (transfer buffer) το 

οποίο περιείχε 50mM ιωδοακεταµίδιο, ώστε να αποφευχθεί η εµφάνιση 

τεχνηµάτων (ψευδών ανοσοδραστικών ζωνών), οφειλόµενων στην β-

µερκαπτοαιθανόλη. Ακολουθούσε 15λεπτη έκπλυση στις ίδιες συνθήκες µόνο 

σε διάλυµα ηλεκτροµεταφοράς. Στο ίδιο διάλυµα, για ίσο χρόνο και σε ίδιες 

συνθήκες  θερµοκρασίας εµβαπτιζόταν υπό ανάδευση και η µεµβράνη 

νιτρικής κυτταρίνης. 

 Η ηλεκτροµεταφορά γινόταν παρουσία  ρυθµιστικού διαλύµατος που 

περιείχε 25mM Tris , 0,192mM γλυκίνη και 20% (v/v) µεθανόλη (Towbin 

buffer). Στην ειδική συσκευή ηλεκτροµεταφοράς (BioRad) εφαρµοζόταν 

σταθερή τάση ρεύµατος 100V για 1h,  σε θερµοκρασία 4οC (η διατήρηση της 
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οποίας γινόταν µε τοποθέτηση της συσκευής σε παγόλουτρο). Η ένταση του 

ρεύµατος  κυµαινόταν από 200-300mA.  

 Μετά το πέρας της ηλεκτροµεταφοράς η µεµβράνη νιτρικής κυτταρίνης 

ξηραινόταν στους 60ο C για 15 min και ακολουθούσε επώασή της, υπό 

ανάδευση και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, σε ρυθµιστικό διάλυµα 20 mM 

Tris – HCl, pH:7.4 ,  150mM NaCl (TBS)  το οποίο περιείχε 0,05% Tween 20 

(TBS-T) και 5% σκόνη  αποβουτυρωµένου γάλακτος , για 2h. Το στάδιο αυτό 

αποσκοπούσε στην κάλυψη (blocking) των ελευθέρων θέσεων της µεµβράνης, 

ώστε να αποφευχθεί η µη-ειδική δέσµευση των αντισωµάτων που θα 

χρησιµοποιούνταν στα κατοπινά πειραµατικά στάδια. 

 Ακολουθούσαν τρία 15λεπτα πλυσίµατα της µεµβράνης µε TBS-T και 

εν συνεχεία επώασή της, για 20h στους 4οC, σε διάλυµα κατάλληλης 

συγκέντρωσης, του αντίστοιχου για την προς ανίχνευση πρωτεΐνη 

αντισώµατος (µονοκλωνικού ή πολυκλωνικού) σε TBS-T που περιείχε 1% 

σκόνη γάλακτος (1ο αντίσωµα). 

 Μετά από τρία νέα 15λεπτα πλυσίµατα της µεµβράνης µε TBS-Tween 

buffer ακολουθούσε 2ωρη επώασή της, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, στο 

διάλυµα κατάλληλης συγκέντρωσης του 2ου αντισώµατος (anti-mouse IgG ή 

anti-rabbit IgG  ανάλογα µε το 1ο αντίσωµα που χρησιµοποιήθηκε) σε TBS-T 

που περιείχε 1% σκόνη γάλακτος (2ο αντίσωµα). Το 2ο αυτό αντίσωµα ήταν 

συζευγµένο µε υπεροξειδάση. 

 Ακολουθούσαν τρία 15λεπτα πλυσίµατα της µεµβράνης µε TBS-T και 

στη συνέχεια ανίχνευση των πρωτεϊνών, που αντέδρασαν µε τα αντισώµατα, 

µε την τεχνική της ενισχυµένης χηµειοφωταύγειας (ECL method)  όπως 

περιγράφεται από την εταιρεία PIERCE που παρήγαγε τα απαραίτητα για 

την διαδικασία αυτή αντιδραστήρια. Οι ανοσοδραστικές πρωτεΐνες τελικά 

αποτυπώνονταν ως ζώνες αµαύρωσης σε ευαίσθητο φωτογραφικό film. 

 
3.4. Επεξεργασία δειγµάτων µε ΑΡΜΑ 

 ∆είγµατα από τα αρχικά εκχυλίσµατα, αφού διαπιστώθηκε µε 

ζυµογράφηµα ζελατίνης ότι περιείχαν ζελατινάσες, υποβλήθηκαν σε επώαση 

µε ΑΡΜΑ (ενεργοποιητής των ΜΜΡς), µε σκοπό αφ’ ενός µεν την εκτίµηση 



ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 Σπύρος Αγγ. Σύγγελος                                                                                                                                     ∆ιδακτορική ∆ιατριβή       

                                                                                                                                                                            57

 

της διαδικασίας ενεργοποίησης των ενζύµων αυτών αφ’ ετέρου δε του 

ποσοστού των συµπλοκοποιηµένων µε ΤΙΜΡς µορφών τους. 

  Τα δείγµατα, σε ρυθµιστικό διάλυµα ενζύµου, επωάσθηκαν παρουσία 

1mM ΑΡΜΑ διαλυµένο σε DMSO για 48h στους 37ο C. Στη συνέχεια 

υποβλήθηκαν σε ζυµογράφηµα ζελατίνης κατά τα γνωστά. 

 Σε όµοια διαδικασία υποβλήθηκαν και δείγµατα τα οποία περιείχαν  

αποµονωµένες τις ζελατινάσες των αρχικών εκχυλισµάτων και προήλθαν, 

από τα αρχικά εκχυλίσµατα, µε χρήση χρωµατογραφίας συγγένειας 

(αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω). 

  
4. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 
4.1. Προσδιορισµός  κολλαγονολυτικής  δραστικότητας  µε  τη  

χρήση  του  συνθετικού  υποστρώµατος  DNP-S και χρωµατογραφίας 
υψηλής επίδοσης ανάστροφης φάσης (RP-HPLC) 

 
 Το DNP-S (2,4-δινιτροφαινυλο-Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gln-D-Arg) 

είναι ένα συνθετικό υπόστρωµα για  µερικές µεταλλοπρωτεάσες. 

Συγκεκριµένα ο πεπτιδικός δεσµός µεταξύ  Gly-Ile µπορεί να υδρολυθεί από 

τις ζελατινάσες Α (ΜΜΡ-2) και Β (ΜΜΡ-9), από κολλαγονάσες (ΜΜΡ-1, 

ΜΜΡ-8 και ΜΜΡ-13) και πιθανά από την ΜΤ1 – ΜΜΡ (µεµβρανικού τύπου 

µεταλλοπρωτεάση). Τα πεπτιδικά προϊόντα που προκύπτουν από την 

παραπάνω υδρόλυση είναι το 2,4-δινιτροφαινυλο-Pro-Gln-Gly (DNP-P) και 

το Ile-Ala-Gly-Gln-D-Arg, τα οποία µπορούν να ανιχνευθούν και να 

προσδιορισθούν ποσοτικά µε χρωµατογραφία υψηλής επίδοσης ανάστροφης 

φάσης (RP-HPLC). 

 ∆είγµατα από τα εκχυλίσµατα, σε ρυθµιστικό διάλυµα ενζύµου, 

επωάζονταν παρουσία 1,25 mM DNP-S  για 4 h στους 37ο C και στην συνέχεια 

η αντίδραση σταµατούσε µε την προσθήκη ίσου όγκου διαλύµατος τριφθορο-

οξικού οξέος TFA 0,16%. Ακολουθούσε φυγοκέντρηση των δειγµάτων και εν 

συνεχεία συγκεκριµένη ποσότητα από τα υπερκείµενα υποβαλλόταν σε RP-

HPLC µε χρήση στήλης 4 Χ 250mm Lichospher 100RP-18 (5µm µέγεθος 

σωµατιδίων) από την Merk. Η έκλουση της στήλης γινόταν µε 

διαβαθµιζόµενη συγκέντρωση ακετονιτριλίου (AcCN) 25-32% σε 0,1% TFA 
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για 25 min σε θερµοκρασία δωµατίου µε ροή 1ml/min. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

της έκλουσης γινόταν µέτρηση της απορρόφησης του εκλούσµατος στα 260 

nm. Το κύριο προϊόν αποικοδόµησης που είναι το DNP-P είχε διαφορετικό 

χρόνο συγκράτησης από τη στήλη σε σχέση  µε το συνθετικό πεπτίδιο DNP-S . 

Οι ακριβείς χρόνοι συγκράτησής τους είχαν ήδη προσδιορισθεί µε 

χρωµατογράφηση διαλύµατος DNP-S πριν και µετά την επώασή του µε 

ενεργοποιηµένη, µε τρυψίνη,  ανθρώπινη ΜΜΡ-9. Έτσι εµφανίζονταν και 

τυπώνονταν τελικά 2 κορυφές έκλουσης οι οποίες αντιστοιχούσαν στο DNP-P 

και στο µη αποικοδοµηµένο DNP-S το οποίο ήταν σε περίσσεια. 

 
Εικόνα 15: Σχηµατική απεικόνιση των κορυφών έκλουσης του HPLC. 

 
 Με ολοκλήρωση των παραπάνω κορυφών έκλουσης υπολογίσθηκε το 

ποσοστό αποικοδόµησης του DNP-S, το οποίο εκφράσθηκε ως (DNP-P /DNP-

S)Χ100. Λαµβάνοντας δε υπόψη το αρχικό ποσό DNP-S υπολογίσθηκε και το 

παραγόµενο DNP-Ρ. Τέλος η ειδική κολλαγονολυτική δραστικότητα 

εκφράσθηκε ως  nmole  DNP-Ρ/ µg πρωτεΐνης δείγµατος. 

 
4.2.    Χρωµατογραφίες  Συγγένειας 

 
4.2.1. Χρωµατογραφία σε στήλη ζελατίνης – σεφαρόζης.  

              (gelatin - Shepharose) 
 

 Γενικά: 

 Κατά την πειραµατική αυτή διαδικασία δείγµατα από τα αρχικά 

εκχυλίσµατα IFT και PCT καθώς και δείγµατα PSSF υπεβλήθησαν σε 



ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 Σπύρος Αγγ. Σύγγελος                                                                                                                                     ∆ιδακτορική ∆ιατριβή       

                                                                                                                                                                            59

 

χρωµατογραφία συγγένειας µε την χρησιµοποίηση πήγµατος (gel) που 

περιέχει ζελατίνη οµοιοπολικά συνδεδεµένη µε σεφαρόζη, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της Pharmacia (εγχειρίδιο Affinity Chromatography). 

 Μετά το πέρας της χρωµατογραφίας προέκυπταν, δύο ‘’πληθυσµοί’’ οι 

οποίοι διέφεραν ως προς την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (ένζυµα) οι οποίες  

εµφάνιζαν συγγένεια µε την ζελατίνη. Πιο συγκεκριµένα ο δεσµευόµενος 

στην στήλη πληθυσµός (gelatin – bound)  περιείχε τις ΜΜΡs που 

αναγνωρίζουν την ζελατίνη σαν υπόστρωµα (δηλαδή τις ζελατινάσες ΜΜΡ2 

και ΜΜΡ9), ενώ ο µη – δεσµευόµενος στη στήλη πληθυσµός (gelatin – 

unbound) τις υπόλοιπες ΜΜΡs. Με συγκριτικά ζυµοφραφήµατα ζελατίνης 

τόσο των αρχικών δειγµάτων όσο και αντίστοιχων από τους δύο 

(δεσµευόµενος και µη) πληθυσµούς της χρωµατογραφίας πιστοποιήθηκε ο 

ικανοποιητικός διαχωρισµός των ζελατινασών. 

 
 Πορεία χρωµατογραφίας: 

 Τα δείγµατα αρχικά αραιώνονταν σε αναλογία 1:1 µε ρυθµιστικό 

διάλυµα ώστε τελικά να περιέχουν 0.05Μ Tris-HCl  pH:7,5 / 0.5M NaCl και 

0.1% Triton X-100 και στη συνέχεια ‘περνούσαν ‘ διάµεσου του πήγµατος το 

οποίο προηγουµένως είχε εξισορροπηθεί  µε το ίδιο ρυθµιστικό διάλυµα. 

 Ο µη – δεσµευόµενος στην ζελατίνη πληθυσµός συλλέχθηκε µε έκλουση 

της στήλης µε το παραπάνω διάλυµα εξισορρόπησης (5 όγκοι στήλης) ενώ ο 

δεσµευόµενος (που περιείχε τις ζελατινάσες) µε το ίδιο διάλυµα το οποίο όµως 

περιείχε 1M NaCl και 5% ( v/v ) διµεθυλ-σουλφοξείδιο-DMSO (3 όγκοι 

στήλης). 

 
4.2.2.   Χρωµατογραφία σε στήλη κονκαναβαλίνης Α – σεφαρόζης  

   (conA - Shepharose) 

 
 Γενικά: 

 Η στήλη αυτή έχει την ικανότητα να δεσµεύει ολισακχαρίτες µε 

µαννόζη ή γλυκόζη στο µη-αναγωγικό τους άκρο. Έτσι ουσιαστικά 

χρησιµοποιείται για των διαχωρισµό των γλυκοζυλιωµένων πρωτεϊνών, από 

τις µη γλυκοζυλιωµένες.  
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 Σε αυτήν την χρωµατογραφία υποβλήθηκαν τα δείγµατα από τον 

δεσµευόµενο στην ζελατίνη (gelatin–bound) πληθυσµό της παραπάνω 

χρωµατογραφίας και τα οποία περιείχαν τις ζελατινάσες (ΜΜΡ-2 & ΜΜΡ-9). 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΜΜΡ-9 είναι γλυκοζυλιωµένο µόριο, δεσµευόταν 

στην στήλη και έτσι λαµβανόταν στον δεσµευόµενο στην στήλη πληθυσµό, 

ενώ η ΜΜP-2 στον µη δεσµευόµενο. 

 Όπως και παραπάνω ο διαχωρισµός των δύο ζελατινασών 

πιστοποιήθηκε µε ζυµογράφηµα ζελατίνης των δύο πληθυσµών που 

προέκυψαν. 

 
 Πορεία χρωµατογραφίας: 

 Τα προς χρωµατογράφηση δείγµατα λοιπόν, σε ρυθµιστικό διάλυµα 

0.05Μ Tris-HCl  pH:7,5 / 0.15M NaCl / 10 mM CaCl2 /και 0.02% NaN3 

προστέθηκε  Triton X-100 µέχρι τελικής συγκέντρωσης 0.05% και 

χρωµατογραφήθηκαν στην στήλη η οποία είχε προηγουµένως εξισορροπηθεί 

στο ίδιο ρυθµιστικό διάλυµα. 

 Ο µη – δεσµευόµενος (που περιείχε την ΜΜΡ-2) πληθυσµός συλλέχθηκε 

µε έκλουση της στήλης µε το παραπάνω διάλυµα εξισορρόπησης (5 όγκοι 

στήλης) ενώ ο δεσµευόµενος (που περιείχε την ΜΜΡ-9) µε το ίδιο διάλυµα το 

οποίο όµως περιείχε 0.6M NaCl και 1Μ µεθυλο-α-D-µαννοζίτη. 

 
 4.2.3. Ανοσοκατακρήµνιση µε πολυκλωνικά αντισώµατα και  
 Protein A. 
 

 Προκειµένου να εξασφαλιστεί ο µέγιστος δυνατός βαθµός 

καθαρότητας της ΜΜΡ-9 και ΜΜΡ-2 στον δεσµευόµενο και µη πληθυσµό 

στην στήλη con A αντίστοιχα, όπως αυτοί προέκυψαν παραπάνω, επιλέχθηκε 

η µέθοδος της ανοσοκατακρήµνισης µε χρήση πολυκλωνικών IgG 

αντισωµάτων έναντι των δύο ζελατινασών και Protein A. 

 Συγκεκριµένα σε δείγµατα του  δεσµευόµενου στην  ConA πληθυσµού, 

σε ρυθµιστικό διάλυµα ενζύµου, προστέθηκε πολυκλωνικό IgG αντίσωµα anti-

MMP-2 το οποίο αφέθηκε  να αντιδράσει υπό ανάδευση για 48h στους 4ο C. 

Έτσι τα υπολείµµατα της ΜΜΡ-2 σχηµάτισαν σύµπλοκα µε το αντίσωµα. Εν 
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συνεχεία  προστέθηκε πήγµα Protein A ακινητοποιηµένη σε σεφαρόζη και 

όλα µαζί αφέθηκαν να αντιδράσουν, υπό ανάδευση, στην ίδια θερµοκρασία 

overnight. 

 Η protein A έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει και να δεσµεύει όλα τα 

ΙgG αντισώµατα. Έτσι µετά το πέρας της αντίδρασης αποµακρυνόταν µε 

φυγοκέντρηση η protein A συµπαρασύροντας και τα πιθανά υπολείµµατα 

ΜΜΡ-2. 

 Αντίστοιχη ακριβώς διαδικασία, µε χρησιµοποίηση πολυκλωνικού IgG 

αντισώµατος anti-MMP-9, ακολουθήθηκε για τον καθαρισµό του µη 

δεσµευόµενου στην  ConA πληθυσµού από υπολείµµατα ΜΜΡ-9. 

 

5. ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ELISA ( Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay ) 

 
 Η ELISA, κύριος εκπρόσωπος των ανοσοενζυµικών αναλυτικών 

µεθόδων, αποτελεί µία µέθοδο η οποία, στηριζόµενη στην εξειδικευµένη 

αντίδραση αντιγόνου – αντισώµατος, επιτρέπει τόσο τον ποιοτικό όσο και τον 

ποσοτικό προσδιορισµό διαφόρων πρωτεϊνών που κατά την πειραµατική 

διαδικασία  ενέχουν τον ρόλο αντιγόνου. 

 Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, που αναλύονται παρακάτω, οι οποίες 

στηρίζονται στην ίδια αρχή και διαφοροποιούνται ως προς τη σειρά µε την 

οποία προστίθενται στην ειδική πλάκα πολυστυρολίου τα αντισώµατα και το 

αντιγόνο. 

 
 5.1.   Elisa τύπου sandwich. 

 Στην Elisa αυτήν κατ’ αρχήν γίνεται πρόσδεση στο κελλίο (coating)  

του εξειδικευµένου, µε το προς ανίχνευση αντιγόνο, αντισώµατος (1ο 

αντίσωµα). Η πρόσδεση αυτή γίνεται συνήθως µε προσρόφηση η οποία 

επιτυγχάνεται εξ αιτίας της κατασκευής της πλάκας ενώ για την αποφυγή, στα 

επόµενα στάδια, µη ειδικών αντιδράσεων οι υπόλοιπες θέσεις δέσµευσης των 

κελλίων ‘µπλοκάρονται’ µε αλβουµίνη  (BSA). 
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 Στη συνέχεια ακολουθεί επώαση των δειγµάτων τα οποία περιέχουν 

άγνωστη ποσότητα από το προς µέτρηση αντιγόνο, στην πλάκα, ώστε να 

επιτευχθεί η αντίδραση αντιγόνου – αντισώµατος. Στην ίδια ακριβώς 

διαδικασία - και στις ίδιες συνθήκες χρόνου και θερµοκρασίας -  υποβάλλεται 

πρότυπη ποσότητα από καθαρό αντιγόνο (control). 

 Αφού αποµακρυνθούν τα δείγµατα και η πρότυπη ποσότητα 

αντιγόνου από την πλάκα ακολουθεί επώαση µε αντίσωµα, έναντι του 

αντιγόνου, το οποίο είναι συνδεδεµένο µε ένζυµο (2ο αντίσωµα). Η δράση του 

ενζύµου, όταν προστίθεται στην πλάκα το υπόστρωµά του και µία 

χρωµογόνος ένωση, ευθύνεται για την εµφάνιση χρώµατος.  

 
 

1. 
 

Πρόσδεση του αντισώµατος στο κελλίο 
 

 
2. Έκπλυση 
3. Επώαση µε δείγµα που φέρει το αντιγόνο 
 

 
4. Έκπλυση 
5. Επώαση µε αντίσωµα συνδεδεµένο µε ένζυµο (Ε) 
 

 
6. Έκπλυση 
7. Επώαση µε το υπόστρωµα του ενζύµου ( ○ ) 

και µέτρηση του προϊόντος ( • ) 
 

8. 

 
Εικόνα 16: Σχηµατική παράσταση των σταδίων της Εlisa τύπου sandwich 

 
 Όταν τα αντισώµατα που χρησιµοποιούνται στην τεχνική αυτήν είναι 

µονοκλωνικά, το 2ο αντίσωµα είναι συνδεδεµένο µε βιοτίνη (biotin labeled). 

Το απαραίτητο για την χρωµοαντίδραση ένζυµο, που είναι η υπεροξειδάση, 

προστίθεται συνδεδεµένο µε στρεπταβιδίνη (HRP-streptavidin)  αµέσως µετά 

την επώαση µε το 2ο αντίσωµα. Με την παραπάνω τεχνική εξασφαλίζεται η 
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πρόσδεση της υπεροξειδάσης (λόγω της συγγένειας αβιδίνης – βιοτίνης) µόνο 

στα µόρια του 2ου  αντισώµατος  και έτσι το αναπτυσσόµενο εν συνεχεία 

χρώµα αντιστοιχεί τελικά σε αντιγόνο. 

 Η χρωµοαντίδραση, η οποία είναι κοινή σε όλα τα είδη Elisa που 

χρησιµοποιήθηκαν, αρχίζει µε την προσθήκη του υποστρώµατος της 

υπεροξειδάσης - δηλαδή του H2O2 (υπεροξείδιο του υδρογόνου) – και µιάς 

φωτοευαίσθητης χρωµογόνου ουσίας, που είναι η ο-φαινυλενοδιαµίνη (OPD). 

Η υδρόλυση του H2O2 παράγει ελεύθερες ρίζες οξυγόνου ( Ο- ) οι οποίες 

οξειδώνουν  την OPD και έτσι παράγεται το χρώµα.  

 
2 H2O2 

 

Υπεροξειδάση 
 

 
2Η2Ο  +  2 Ο - 

 Λόγω της ευαισθησίας της OPD στο φως η χρωµοαντίδραση 

πραγµατοποιείται στο σκοτάδι. Μετά το σταµάτηµά της, µε προσθήκη ίσου 

όγκου 2Ν υδατικού διαλύµατος H2SO4 , ακολουθεί φωτοµέτρηση σε ειδικό 

φωτόµετρο για πλάκες Elisa στα 492 nm. Όλα τα δείγµατα (και το πρότυπο) 

δοκιµάζονται εις διπλούν και εν συνεχεία υπολογίζεται ο µέσος όρος της 

απορρόφησης του καθενός, η οποία είναι ανάλογη της ποσότητας του 

περιεχοµένου αντιγόνου.  Με βάση την απορρόφηση της πρότυπης ποσότητας 

του αντιγόνου (control), υπολογίζεται η ποσότητα του αντιγόνου ανά κελλίο 

πλάκας. 

 Με την παραπάνω τεχνική Elisa προσδιορίσθηκαν, στα υπερκείµενα 

των καλλιεργειών IFT, τα επίπεδα TNF-α, IL-1β και IL-6.  

 
 

5.1.1. ELISA για προσδιορισµό IL-1β. 

 
 Coating (για 20h σε θερµοκρασία δωµατίου) µε 100λ/well 

διαλύµατος 2,5γ/ml anti-human IL-1β σε PBS pH:8.  

 Blocking (για 1h στους 370C) µε 300λ/well Assay buffer (4% BSA σε 

PBS pH:7,4) 

 Έκπλυση (τρεις φορές) µε 200λ/well διαλύµατος 50mM Tris-0,2% 

Tween 20, pH:8 
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 Προσθήκη των προς µέτρηση δειγµάτων. Στο τυφλό ίση ποσότητα 

µέσου καλλιέργειας και στο control 100λ/well διαλύµατος human-

IL-1β, 400pg/ml σε Assay buffer. Η πλάκα στους 370C για 1,5h. 

 Έκπλυση όπως ακριβώς παραπάνω. 

 Προσθήκη 100λ/well διαλύµατος anti-human IL-1β monoclonal, 

biotin-labeled, 500ng/ml σε Assay buffer. Η πλάκα στους 370C για 

1,5h. 

 Έκπλυση όπως ακριβώς παραπάνω. 

 Προσθήκη 100 λ/well διαλύµατος HRP-Streptavidine 1:4000 σε 

Assay buffer. Η πλάκα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος για 40 min. 

 Έκπλυση 2 φορές όπως παραπάνω και µία φορά µε 200λ/well 

υδατικού διαλύµατος κιτρικού οξέως 0,1Μ – pH:5. 

 Τοποθέτηση χρωστικής (100λ/well ). Για την παρασκευή του 

διαλύµατος της χρωστικής 2mg OPD, διαλύονται σε 1 ml υδατικού 

διαλύµατος κιτρικού οξέως 0,1Μ – pH:5. Στην συνέχεια υπό 

ανάδευση προστίθεται 1λ H2O2 10%. Η χρωµοαντίδραση 

πραγµατοποιείται µε την πλάκα στο σκοτάδι για 20-30 min. 

 ∆ιακοπή της χρωµοαντίδρασης µε προσθήκη 100λ/well υδατικού 

διαλύµατος H2SO4, 2M. 

 Φωτοµέτρηση στα 492 nm. 

 

5.1.2. ELISA για προσδιορισµό IL-6. 

 
 Coating (για 20h σε θερµοκρασία δωµατίου) µε 100λ/well 

διαλύµατος 2,5γ/ml anti-human IL-6 σε PBS pH:8.  

 Blocking (για 1h στους 370C) µε 300λ/well Assay buffer (4% BSA σε 

PBS pH:7,4) 

 Έκπλυση (τρεις φορές) µε 200λ/well διαλύµατος 50mM Tris-0,2% 

Tween 20, pH:8 

 Προσθήκη των προς µέτρηση δειγµάτων. Στο τυφλό ίση ποσότητα 

µέσου καλλιέργειας και στο control 100λ/well διαλύµατος human-

IL-6, 400pg/ml σε Assay buffer. Η πλάκα στους 370C για 1,5h. 
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 Έκπλυση όπως ακριβώς παραπάνω. 

 Προσθήκη 100λ/well διαλύµατος anti-human IL-6 monoclonal, 

biotin-labeled, 500ng/ml σε Assay buffer. Η πλάκα στους 370C για 

1,5h. 

 Έκπλυση όπως ακριβώς παραπάνω. 

 Προσθήκη 100 λ/well διαλύµατος HRP-Streptavidine 1:4000 σε 

Assay buffer. Η πλάκα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος για 40 min. 

 Έκπλυση 2 φορές όπως παραπάνω και µία φορά µε 200λ/well 

υδατικού διαλύµατος κιτρικού οξέως 0,1Μ – pH:5. 

 Τοποθέτηση χρωστικής (100λ/well ). Για την παρασκευή του 

διαλύµατος της χρωστικής 2mg OPD, διαλύονται σε 1 ml υδατικού 

διαλύµατος κιτρικού οξέως 0,1Μ – pH:5. Στην συνέχεια υπό 

ανάδευση προστίθεται 1λ H2O2 10%. Η χρωµοαντίδραση 

πραγµατοποιείται µε την πλάκα στο σκοτάδι για 20-30 min. 

 ∆ιακοπή της χρωµοαντίδρασης µε προσθήκη 100λ/well υδατικού 

διαλύµατος H2SO4, 2M. 

 Φωτοµέτρηση στα 492 nm. 

 

5.1.3. ELISA για προσδιορισµό TNF-α. 

 
 Coating (για 20h σε θερµοκρασία δωµατίου) µε 100λ/well 

διαλύµατος 4γ/ml anti-human TNF-α σε PBS pH:8.  

 Blocking (για 1h στους 370C) µε 300λ/well Assay buffer (4% BSA σε 

PBS pH:7,4) 

 Έκπλυση (τρεις φορές) µε 200λ/well διαλύµατος 50mM Tris-0,2% 

Tween 20, pH:8 

 Προσθήκη των προς µέτρηση δειγµάτων. Στο τυφλό ίση ποσότητα 

µέσου καλλιέργειας και στο control 100λ/well διαλύµατος human- 

TNF-α, 400pg/ml σε Assay buffer. Η πλάκα στους 40C για 20h. 

 Έκπλυση όπως ακριβώς παραπάνω. 
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 Προσθήκη 100λ/well διαλύµατος anti-human TNF-α monoclonal, 

biotin-labeled, 500ng/ml σε Assay buffer. Η πλάκα στους 370C για 

1,5h. 

 Έκπλυση όπως ακριβώς παραπάνω. 

 Προσθήκη 100 λ/well διαλύµατος HRP-Streptavidine 1:4000 σε 

Assay buffer. Η πλάκα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος για 40 min. 

 Έκπλυση 2 φορές όπως παραπάνω και µία φορά µε 200λ/well 

υδατικού διαλύµατος κιτρικού οξέως 0,1Μ – pH:5. 

 Τοποθέτηση χρωστικής (100λ/well ). Για την παρασκευή του 

διαλύµατος της χρωστικής 2mg OPD, διαλύονται σε 1 ml υδατικού 

διαλύµατος κιτρικού οξέως 0,1Μ – pH:5. Στην συνέχεια υπό 

ανάδευση προστίθεται 1λ H2O2 10%. Η χρωµοαντίδραση 

πραγµατοποιείται µε την πλάκα στο σκοτάδι για 20-30 min. 

 ∆ιακοπή της χρωµοαντίδρασης µε προσθήκη 100λ/well υδατικού 

διαλύµατος H2SO4, 2M. 

 Φωτοµέτρηση στα 492 nm. 

 
 

5.2. Elisa συναγωνιστικού τύπου  

Η Elisa αυτή διαφέρει από την προηγούµενη στο ότι στα κελλία 

προσδένεται γνωστή ποσότητα καθαρού αντιγόνου (coating), το οποίο είναι 

ίδιο µε το προς ανίχνευση των δειγµάτων. Ακολουθεί  το ‘µπλοκάρισµα’ των 

λοιπών θέσεων δέσµευσης όπως παραπάνω.  

Τα προς µέτρηση δείγµατα επωάζονται εκτός πλάκας µε συγκεκριµένη 

ποσότητα αντισώµατος (1ο αντίσωµα) το οποίο είναι εξειδικευµένο για το 

αντιγόνο. Στο πρότυπο δείγµα (control) περιέχεται µόνο η ποσότητα του 

αντισώµατος. Κατά την επώαση στα δείγµατα ποσότητα του αντισώµατος 

αντίστοιχη µε αυτήν του αντιγόνου δεσµεύεται µε αποτέλεσµα να µην µπορεί 

να αντιδράσει µε το καθηλωµένο –από το πρώτο στάδιο- στην πλάκα καθαρό 

αντιγόνο. Αντίθετα στο πρότυπο δείγµα όλη η ποσότητα του αντισώµατος 

παραµένει ακέραιη. 
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Μετά το πέρας της επώασης τα δείγµατα (προς µέτρηση και πρότυπο) 

προστίθενται στην πλάκα οπότε και το διατιθέµενο αντίσωµα (όλη η 

ποσότητα στην περίπτωση του προτύπου) αντιδρά µε το καθηλωµένο στην 

πλάκα αντιγόνο. Εν συνεχεία προστίθεται το 2ο αντίσωµα (συζευγµένο µε 

ένζυµο) το οποίο, όντας εξειδικευµένο έναντι του 1ου αντισώµατος, αντιδρά µε 

τα σύµπλοκα αντιγόνου πλάκας-περίσσειας  1ου αντισώµατος. Η προσθήκη 

του υποστρώµατος του ενζύµου, η χρωµοαντίδραση και η φωτοµέτρηση είναι 

ακριβώς όµοιες τις αναφερόµενες παραπάνω. 

 
 

1. 
 

Πρόσδεση του αντιγόνου στο κελλίο 
 

 

2. Έκπλυση 
3. Επώαση δείγµατος  (α)  και πρότυπου (b) µε αντίσωµα και προσθήκη 

στην πλάκα 
 

 
4. Έκπλυση 
5. Προσθήκη αντισώµατος συζευγµένο µε ένζυµο 
 

 
6. Έκπλυση 
7. Επώαση µε το υπόστρωµα του ενζύµου ( ○ ) 

και µέτρηση του προϊόντος ( • ) 
 

8. 

 
Εικόνα 17: Σχηµατική παράσταση των σταδίων της Εlisa συναγωνιστικού τύπου 

 
Η ένταση του χρώµατος για κάθε δείγµα (υπολογίζεται ο µέσος όρος 

των 2 απορροφήσεων) είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την ποσότητα του 

αντιγόνου του,  ενώ την µέγιστη τιµή την έχει το πρότυπο δείγµα. 

 Η ποσότητα του αντιγόνου ανά κελλίο πλάκας υπολογίζεται, αφού 

προσδιοριστεί η % αναστολή της απορρόφησης σε σχέση µε αυτήν του 

προτύπου, µε την βοήθεια πρότυπης καµπύλης αναστολής (Ακολουθεί 

παράδειγµα µε την καµπύλη αναστολής για την PGE2 και τον ΤΙΜΡ-1) 
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 Με την παραπάνω τεχνική Elisa προσδιορίσθηκαν, στα υπερκείµενα 

των καλλιεργειών IFT, τα επίπεδα ΤΙΜΡ-1 και PGE2. Για την PGE2 

συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε το Kit Elisa της Cayman Prostaglandin E2 

EIA Kit-Monoclonal. Σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, 

κατασκευάσθηκε κατ’ αρχήν η πρότυπη καµπύλη αναστολής και στην 

συνέχεια ‘µετρήθηκαν’ τα δείγµατα.  
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Εικόνα 18: Πρότυπη καµπύλη αναστολής PGE2 (αριστερά) και ΤΙΜΡ-1 (δεξιά) 

 

 5.2.1 ELISA για προσδιορισµό ΤΙΜΡ-1. 

 Coating (ξήρανση για 20h σε 60οC) µε 40λ/well διαλύµατος human 

TIMP-1 0,1µg/ml σε διάλυµα 10mM NaH2PO4, 0,15M NaCl pH: 7,4.  

 Blocking (για 1h στους 370C) µε 300λ/well 4% BSA σε PBS-0,05% 

Tween 20. 

 Έκπλυση (τρεις φορές) µε 200λ/well διαλύµατος PBS-0,05% Tween 

20. 

 Προετοιµασία των δειγµάτων: Κατακρήµνιση των πρωτεϊνών των 

δειγµάτων µε 5 όγκους αιθυλικής αλκοόλης (για 20h στους 40C). 

Φυγοκέντρηση για 5 min στα 10.000g, και διάλυση του ιζήµατος σε 

100λ διαλύµατος EDTA 10mM. Επώαση για 30 min σε υδατόλουτρο 

(37οC). Εξουδετέρωση µε τον απαραίτητο όγκο διαλύµατος 0,1Μ 

Tris, ώστε να προκύψει pH:7. Στην συνέχεια προσθήκη ίσου όγκου 

διαλύµατος anti-human TIMP1 1:1000 σε διάλυµα PBS-0,05% 
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Tween-0,2% BSA. Τελική επώαση των δειγµάτων, υπό ανάδευση, σε 

θερµοκρασία περιβάλλοντος για 2h. 

 Προσθήκη των προς µέτρηση δειγµάτων (100λ) στα κελλία της 

πλάκας, η οποία αφήνεται στους 40C για 20h. 

 Έκπλυση όπως ακριβώς παραπάνω. 

 Προσθήκη 100λ/well διαλύµατος anti-rabbit 1:4000 σε PBS-0,05% 

Tween-0,2% BSA. Η πλάκα στους 370C για 1,5h. 

 Έκπλυση 2 φορές όπως παραπάνω και µία φορά µε 200λ/well 

υδατικού διαλύµατος κιτρικού οξέως 0,1Μ – pH:5. 

 Τοποθέτηση χρωστικής (100λ/well). Για την παρασκευή του 

διαλύµατος της χρωστικής 2mg OPD, διαλύονται σε 1 ml υδατικού 

διαλύµατος κιτρικού οξέως 0,1Μ – pH:5. Στην συνέχεια υπό 

ανάδευση προστίθεται 1λ H2O2 10%. Η χρωµοαντίδραση 

πραγµατοποιείται µε την πλάκα στο σκοτάδι για 20-30 min. 

 ∆ιακοπή της χρωµοαντίδρασης µε προσθήκη 100λ/well υδατικού 

διαλύµατος H2SO4, 2M. 

 Φωτοµέτρηση στα 492 nm. 

 
 

 5.3 Elisa έµµεσου τύπου 

 Σε αυτόν τον τύπο Elisa τα δείγµατα, είτε προς µέτρηση είτε το 

πρότυπο (control) τοποθετούνται στην πλάκα και τα µόριά τους 

προσδένονται σε αυτήν (coating δηλαδή των κελλίων µε αντιγόνα). Για να 

επιτευχθεί αυτό µετά την τοποθέτηση των δειγµάτων η πλάκα αφήνεται να 

ξηρανθεί για 4h στους 60 ο C. 

 Στη συνέχεια και αφού γίνει το ‘blocking’ των λοιπών θέσεων 

πρόσδεσης, προστίθεται το 1ο αντίσωµα το οποίο είναι εξειδικευµένο για το 

προς ανίχνευση αντιγόνο. 

 Το 2ο αντίσωµα χρησιµοποιείται είναι έναντι του 1ου και φέρει 

προσδεδεµένο ένζυµο, στην δράση του οποίου οφείλεται η ανάπτυξη 

χρώµατος µετά την προσθήκη του υποστρώµατός του. Η ένταση του 

παραγόµενου χρώµατος είναι ανάλογη της ποσότητας του αντιγόνου. 
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 Με την παραπάνω τεχνική Elisa προσδιορίσθηκαν, στα υπερκείµενα 

των καλλιεργειών IFT, τα επίπεδα MMP-1, MMP-3, MMP-13 και TIMP-2. Τα 

αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν και οι λοιπές συνθήκες των πειραµάτων 

αναφέρονται µε τα αποτελέσµατα. 

 

 
1. 

 
Πρόσδεση του αντιγόνου του δείγµατος στο κελλίο 

 

 
2. Έκπλυση 
3. Επώαση µε το 1ο  αντίσωµα 
 

 
4. Έκπλυση 
5. Επώαση µε  2ο  αντίσωµα συνδεδεµένο µε ένζυµο (Ε) 
 

 
6. Έκπλυση 
7. Επώαση µε το υπόστρωµα του ενζύµου ( ○ ) 

και µέτρηση του προϊόντος ( • ) 
 

8. 

 
Εικόνα 19: Σχηµατική παράσταση των σταδίων της έµµεσης Εlisa  

 
 
 
 5.3.1. ELISA για προσδιορισµό ΜΜΡ-1, ΜΜΡ-3 και ΜΜΡ-13. 

 
 Προετοιµασία δειγµάτων: Κατακρήµνιση των πρωτεϊνών των 

δειγµάτων µε διάλυµα κορεσµένου (NH4)2SO4 (η µεθοδολογία 

αναφέρεται παρακάτω) 

 Coating (ξήρανση για 20h σε 60οC) µε το διάλυµα που προκύπτει 

από την διάλυση του παραπάνω ιζήµατος σε 50-60λ Ultra pure 

water. Αντίστοιχα, στα control κελλία, γίνεται ξήρανση πρότυπων 

ποσοτήτων καθαρών human ΜΜΡ-1/ΜΜΡ-3/ΜΜΡ-13.  
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 Blocking (για 1h στους 370C) µε 300λ/well 0,1% BSA σε PBS-0,05% 

Tween 20. Στην περίπτωση της ΜΜΡ-13 αντί για BSA, η οποία 

µπορεί να εµφανίσει αντίδραση µε το anti-MMP-13, 

χρησιµοποιήθηκε ίση συγκέντρωση ζελατίνης (gelatin). 

 Έκπλυση (τρεις φορές) µε 200λ/well διαλύµατος PBS-0,05% Tween 

20. 

 Προσθήκη 100λ/well διαλύµατος anti-human ΜΜΡ-1/ anti-human 

ΜΜΡ3/ anti-human ΜΜΡ13, σε PBS-0,05% Tween 20-0,1%BSA (ή 

gelatin), ανάλογα µε την προς µέτρηση ΜΜΡ. Η πλάκα στους 40C 

για 20h. 

 Έκπλυση όπως ακριβώς παραπάνω. 

 Προσθήκη 100 λ/well διαλύµατος anti-rabbit 1:5000 σε  PBS-0,05% 

Tween 20-0,1%BSA (ή gelatin). Η πλάκα στους 370C για 2h. 

 Έκπλυση 2 φορές όπως παραπάνω και µία φορά µε 200λ/well 

υδατικού διαλύµατος κιτρικού οξέως 0,1Μ – pH:5. 

 Τοποθέτηση χρωστικής (100λ/well ). Για την παρασκευή του 

διαλύµατος της χρωστικής 2mg OPD, διαλύονται σε 1 ml υδατικού 

διαλύµατος κιτρικού οξέως 0,1Μ – pH:5. Στην συνέχεια υπό 

ανάδευση προστίθεται 1λ H2O2 10%. Η χρωµοαντίδραση 

πραγµατοποιείται µε την πλάκα στο σκοτάδι για 20-30 min. 

 ∆ιακοπή της χρωµοαντίδρασης µε προσθήκη 100λ/well υδατικού 

διαλύµατος H2SO4, 2M. 

 Φωτοµέτρηση στα 492 nm. 

 

 5.3.2 ELISA για προσδιορισµό ΤΙΜΡ-2. 

 Προετοιµασία δειγµάτων: Κατακρήµνιση, όπως και παραπάνω, 

των πρωτεϊνών των δειγµάτων µε διάλυµα κορεσµένου (NH4)2SO4 

 Coating (ξήρανση για 20h σε 60οC) µε το διάλυµα που προκύπτει 

από την διάλυση του παραπάνω ιζήµατος σε 50-60λ Ultra pure 

water. Στα control κελλία ξήρανση πρότυπης ποσότητας human 

ΤΙΜΡ-2. 
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 Blocking (για 1h στους 370C) µε 300λ/well 4% BSA σε PBS-0,05% 

Tween 20.  

 Έκπλυση (τρεις φορές) µε 200λ/well διαλύµατος PBS-0,05% Tween 

20. 

 Προσθήκη 100λ/well διαλύµατος anti-human TIMP-2 σε PBS-0,05% 

Tween 20-0,1% BSA. Η πλάκα στους 40C για 20h. 

 Έκπλυση όπως ακριβώς παραπάνω. 

 Προσθήκη 100 λ/well διαλύµατος anti-rabbit 1:5000 σε  PBS-0,05% 

Tween 20-0,1%BSA. Η πλάκα στους 370C για 2h. 

 Έκπλυση 2 φορές όπως παραπάνω και µία φορά µε 200λ/well 

υδατικού διαλύµατος κιτρικού οξέως 0,1Μ – pH:5. 

 Τοποθέτηση χρωστικής (100λ/well ). Για την παρασκευή του 

διαλύµατος της χρωστικής 2mg OPD, διαλύονται σε 1 ml υδατικού 

διαλύµατος κιτρικού οξέως 0,1Μ – pH:5. Στην συνέχεια υπό 

ανάδευση προστίθεται 1λ H2O2 10%. Η χρωµοαντίδραση 

πραγµατοποιείται µε την πλάκα στο σκοτάδι για 20-30 min. 

 ∆ιακοπή της χρωµοαντίδρασης µε προσθήκη 100λ/well υδατικού 

διαλύµατος H2SO4, 2M. 

 Φωτοµέτρηση στα 492 nm. 

 

5.3.3 Κατακρήµνιση  πρωτεϊνών από δείγµατα υπερκειµένων 

καλλιέργειας IFT 

 

 Οι πρωτεΐνες διαλυµένες σε υδατικό διάλυµα, κατακρηµνίζονται µε 

την προσθήκη κορεσµένου διαλύµατος θεϊκού αµµωνίου (NH4)2SO4. Τα ιόντα 

του άλατος ανταγωνίζονται τις πρωτεΐνες για τα µόρια του νερού. Έτσι 

λιγότερα µόρια νερού είναι ‘διαθέσιµα’ για τη διάλυση της πρωτεΐνης ενώ 

παράλληλα εντείνονται οι δια-µοριακές υδρόφοβες  αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

των πρωτεϊνικών µορίων. Τελικά σχηµατίζονται πρωτεϊνικά συσσωµατώµατα 

τα οποία µε φυγοκέντρηση λαµβάνονται υπό µορφή ιζήµατος. Ανάλογα µε 

τον κορεσµό του διαλύµατος των πρωτεϊνών σε (NH4)2SO4  κατακρηµνίζονται 
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και διαφορετικά είδη πρωτεϊνών. Έτσι µε τελικό κορεσµό 60% 

κατακρηµνίζονται οι σφαιρίνες  ενώ µε πάνω από 80% και οι αλβουµίνες. 

 Η παραπάνω τεχνική χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να προσδιορισθεί 

µε την τεχνική της έµµεσης Elisa η περιεκτικότητα των υπερκειµένων σε 

διάφορες πρωτεΐνες (όπως ΜΜΡς) και λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά την 

επίστρωση (coating) της πλάκας ο όγκος του προς ξήρανση δείγµατος   (βλέπε 

παραπάνω τεχνική) δεν µπορούσε να υπερβαίνει τα 50 µl,  οι πρωτεΐνες των 

δειγµάτων κατακρηµνίσθηκαν. 

 Σε δείγµατα λοιπόν υπερκειµένων προστέθηκε διάλυµα κορεσµένου 

(NH4)2SO4 ώστε ο τελικός κορεσµός να είναι 60% και αφού αναδεύτηκαν 

αφέθηκαν να αντιδράσουν overnight στους 4ο C. Στη συνέχεια 

φυγοκεντρήθηκαν σε για 10 mins στις 2.000 στροφές και το ίζηµα, αφού 

στεγνώθηκε καλά, διαλύθηκε σε 50 µl νερού και τοποθετήθηκε στην πλάκα της 

Elisa. 

 
6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε την χρήση του 

student’s t-test, µε επίπεδο σηµαντικότητας p<0,05. 

 
 7. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΣΤΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ. 

 Έγινε µε την χρωµατοµετρική µέθοδο Bradford (Bradford,1976) η 

οποία στηρίζεται στον σχηµατισµό έγχρωµων συµπλόκων µεταξύ των 

πρωτεϊνών και της χρωστικής Coomassie Brilliant Blue G-250, όταν οι 

πρωτεΐνες βρεθούν σε όξινο pH. Το µέγιστο της απορρόφησης των συµπλόκων 

αυτών είναι στα 595 nm. 

 Συγκρινόµενη λοιπόν η απορρόφηση, στα 595 nm, συγκεκριµένης 

ποσότητας δείγµατος µε την αντίστοιχη πρότυπης ποσότητας πρωτεΐνης 

προσδιορίζεται η περιεκτικότητα του δείγµατος σε πρωτεΐνη. 
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1.   ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

Όλα τα δείγµατα IFT και PCT υποβλήθηκαν σε ιστοπαθολογικό και 

µικροβιολογικό (καλλιέργεια ιστού) έλεγχο ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόµενο 

της σηπτικής χαλάρωσης. ∆ιεγχειρητικά επίσης πραγµατοποιήθηκαν 

καλλιέργειες υγρού από τον χώρο της τεχνητής άρθρωσης (2 για κάθε ασθενή), 

οι οποίες ήταν στείρες µικροβίων. 

 
Εικόνα 20: IFT µετά από χρώση µε αιµατοξυλίνη-ηωσίνη. Σηµειώνεται (βέλος) πολυπύρηνο 
γιγαντοκύτταρο µε ενδοκυττάρια µικροσωµατίδια. ∆εν παρατηρούνται στοιχεία συµβατά µε 

σηπτική χαλάρωση. 
 
 
2.  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΖΕΛΑΤΙΝΟΛΥΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

IFT, PCT & PSF. 
 
 Στα εκχυλίσµατα IFT και PCT και στα δείγµατα PSSF, µετά την αρχική 

τους επεξεργασία, προσδιορίσθηκε η ζελατινολυτική δραστικότητα µε χρήση 

του ζυµογραφήµατος ζελατίνης. Για τον σκοπό αυτόν υποβλήθηκαν σε 

ζυµογράφηµα δείγµατα από τις 5 IFT, τις 4 PCT και τα 2 PSSF (πίνακας 3), τα 

οποία περιείχαν ίδια ποσότητα ολικής πρωτεΐνης, όπως αυτή είχε 

προσδιορισθεί µε την µέθοδο Bradfoard. Στα ίδια  πήγµατα  και µε τις ίδιες 

ακριβώς συνθήκες επεξεργασίας και επώασης ηλεκτροφορήθηκαν πρότυπα 

δείγµατα πρωτεϊνών γνωστού µοριακού βάρους (markers) καθώς και πρότυπο 

δείγµα proMMP-9 από ανθρώπινα πολυµορφοπύρηνα και proMMP-2 από 

ινοβλάστες.  Τα αποτελέσµατα φαίνονται στην  εικόνα 21. 
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Εικόνα 21 : Ζυµογράφηµα ζελατίνης εκχυλισµάτων  IFT (Α), PCT (Β)  και PSSF (C) από πέντε 

διαφορετικούς ασθενείς. Με τα βέλη δεξιά υποδεικνύονται τα σηµεία όπου έχουν 
ηλεκτροφορηθεί οι πρότυπες πρωτεΐνες γνωστής µοριακής µάζας 

 
 Όπως φαίνεται στην εικόνα 21 σε όλα τα δείγµατα εµφανίζονται ζώνες 

λύσεως της ζελατίνης, γεγονός που σηµαίνει ότι όλοι οι περιπροθετικοί ιστοί 

περιέχουν ένζυµα τα οποία έχουν ‘ζελατινολυτική’ ικανότητα. Τέσσερες  κύριες 

ζώνες λύσεως µοριακής µάζας 92 kDa,  83 kDa, 67 kDa και 65 kDa 

εµφανίζονται σε όλα τα δείγµατα.  Σε µερικά δείγµατα επίσης εµφανίζεται µία 

ασθενέστερη ζώνη που αντιστοιχεί σε 45 kDa  (δείγµα 3 από IFT, δείγµατα 1, 2, 

3 από PCT και δείγµα 2 από PSSF). Η ένταση των ζωνών λύσεως  (µε εξαίρεση 

αυτή των 65 kDa στα δείγµατα των αρθρικών υγρών) είναι περίπου η ίδια.  

Όλες οι ζώνες λύσεως εξαφανίστηκαν όταν η επώαση αντίστοιχων πηγµάτων 

έγινε παρουσία 20mM Na2EDTA (δεν δείχνεται). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

οι ΜΜΡs για να δράσουν απαιτούν δισθενή µέταλλα. Η προσθήκη του 

Na2EDTA έχει ως αποτέλεσµα την δέσµευση αυτών µε αποτέλεσµα  τα ένζυµα 

να καθίστανται ανενεργά. Άρα τα ένζυµα που ανιχνεύονται κατ’ αρχήν και 

στα οποία οφείλεται η ζελατινολυτική δραστικότητα,  είναι ΜΜΡs. 

 Η κινητικότητα των ζωνών λύσεως  92 και 67 kDa ήταν ίδια µε αυτήν 

των πρότυπων proMMΡ-9 και proMMΡ-2, αντίστοιχα, που υποδηλώνει ότι οι 

συγκεκριµένες ζώνες αντιστοιχούν στις προενζυµικές µορφές των ζελατινασών.

  Οι ζώνες των 83 και 65 kDa, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην 

εισαγωγή για την ενεργοποίηση των ζελατινασών, µάλλον αντιστοιχούν σε 

µερικώς ενεργοποιηµένες µορφές των ΜΜΡ-9 και ΜΜΡ-2 αντίστοιχα, ενώ η  

ζώνη των 67 kDa µπορεί µερικώς να αντιστοιχεί (όπως θα αναφερθεί 

αναλυτικά παρακάτω) σε πλήρως ενεργοποιηµένη ΜΜΡ-9 η οποία για να 

φθάσει σε τέτοιο στάδιο ενεργοποίησης θα πρέπει να είναι ελεύθερη ΤΙΜΡ-1.  
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Τέλος η ζώνη των 45 kDa, όπου αυτή εµφανίζεται, αντιστοιχεί µάλλον σε 

ΜΜΡ-3 (στρωµαλυσίνη). Η τελευταία µάλιστα αναδείχθηκε καλλίτερα σε 

καζεϊνογράφηµα, ηλεκτροφόρηση δηλαδή παρουσία καζεΐνης (υπόστρωµα της 

ΜΜΡ-3) στο πήγµα διαχωρισµού, το οποίο δεν δείχνεται. 

 Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω αποτελέσµατα, προκύπτει ότι όλα 

τα δείγµατα που µελετήθηκαν, εµφανίζουν ζελατινολυτική δραστικότητα η 

οποία οφείλεται κυρίως στις  δύο ζελατινάσες (µοναδικές όπως αναφέρθηκε 

στην εισαγωγή µια και την ζελατίνη την αποικοδοµούν, όχι µόνο οι ενεργές, 

αλλά και οι προενζυµικές µορφές τους).  

 

2.1.  Ειδική ζελατινολυτική δραστικότητα δειγµάτων IFT, PCT & PSSF. 
 
 Για τον προσδιορισµό της ειδικής ζελατινολυτικής δραστικότητας 

πραγµατοποιήθηκε αρχικά σάρωση των πηγµάτων µε χρήση ψηφιακού 

σαρωτή διπλής σάρωσης και στη συνέχεια µετρήθηκε η ένταση των 4 κύριων  

ζωνών λύσεως της ζελατίνης για κάθε δείγµα, µε την χρήση του προγράµµατος 

Image PC, και το αποτέλεσµα εκφράζονταν σε αυθαίρετες µονάδες (pixels). Το 

άθροισµα της έντασης όλων των ζωνών λύσεως του κάθε δείγµατος 

αντιστοιχούσε στην ολική ζελατινολυτική δραστικότητα αυτού.  Ως ειδική 

ζελατινολυτική δραστικότητα ορίσθηκε το πηλίκο της ολικής δραστικότητας 

προς το ποσό ολικής  πρωτεΐνης του δείγµατος που ηλεκτροφορήθηκε. 

 Η ένταση των ζωνών λύσεως δεν παρουσίασε αξιοσηµείωτες διαφορές 

στα δείγµατα των ίδιων ιστών (δηλ µεταξύ των δειγµάτων IFT ή µεταξύ των  

δειγµάτων PCT). Λαµβάνοντας υπόψη δε ότι τα δείγµατα που 

ηλεκτροφορήθηκαν περιείχαν ίδια ποσότητα ολικής πρωτεΐνης, η ειδική 

ζελατινολυτική δραστικότητα ήταν παρόµοια, χωρίς στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές, µεταξύ τους.  

 ∆ιαφορά παρατηρήθηκε µόνο µεταξύ των δειγµάτων διαφορετικών 

ιστών. Έτσι τα δείγµατα των PCT εµφάνισαν κατά 20% µικρότερη ειδική 

δραστικότητα σε σχέση µε τις IFT και ελαφρώς µικρότερη αυτά των PSSF. 
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3. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣΩΝ ΣΤΑ 
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ Ή ΜΗ ΜΕ ΤΙΜΡs  

 

3.1.    Αποµόνωση ζελατινασών  

Όλα τα εκχυλίσµατα υποβλήθηκαν σε χρωµατογραφία συγγένειας σε 

στήλη Σεφαρόζης-ζελατίνης, όπως περιγράφεται στις µεθόδους. Συλλέχθηκαν 

δύο πληθυσµοί κλασµάτων. Ο πληθυσµός που περιείχε ότι δεν δεσµεύτηκε στη 

ζελατίνη (µη-δεσµευόµενος) και ο πληθυσµός που περιείχε ότι δεσµεύτηκε  

(δεσµευόµενος). Και οι δύο πληθυσµοί υποβλήθηκαν σε ζυµογράφηµα 

ζελατίνης (Εικόνα 22) . Όπως φαίνεται στην εικόνα 22 σχεδόν όλη η 

ζελατινολυτική δραστικότητα δεσµεύτηκε στη ζελατίνη, διαχωριζόµενη από τις 

άλλες µεταλλοπρωτεάσες του δείγµατος και εκλούσθηκε στο δεσµευόµενο  

πληθυσµό (Εικόνα 22Α). Πολύ µικρό ποσοστό της εµφανίσθηκε στο µή-

δεσµευόµενο πληθυσµό, που περιείχε τις άλλες ΜΜΡs του δείγµατος (Εικόνα 

22Β). 

 
Εικόνα 22 : Ζυµογραφήµατα ζελατίνης των δειγµάτων µετά από χρωµατογραφία συγγένειας 
σε στήλη Σεφαρόζη-ζελατίνη. Α: δεσµευόµενος πληθυσµός, Β: µη-δεσµευόµενος πληθυσµός. 

 

 

3.2. ∆ιαχωρισµός ζελατινασών µεταξύ τους και εκτίµηση του 

ελευθέρου-ΤΙΜΡ ποσοστού τους 

Οι ΜΜΡ-2 και ΜΜΡ-9, διαχωρίστηκαν µε την χρήση χρωµατογραφίας 

συγγένειας σε στήλη Σεφαρόζης-κονκαναβαλίνης Α (Σεφαρόζη-Con Α). Η 



                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Σπύρος Αγγ. Σύγγελος                                                                                                                                         ∆ιδακτορική διατριβή 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                                                                                                                                               79 

ΜΜΡ-9 είναι γλυκοζυλιωµένη και δεσµεύεται στην κονκαναβαλίνη Α, ενώ η 

ΜΜΡ-2 δεν είναι γλυκοζυλιωµένη και δεν δεσµεύεται διαχωριζόµενη από την 

ΜΜΡ-9.   Τόσο ο δεσµευόµενος στη στήλη πληθυσµός (ΜΜΡ-9) όσο και ο µη-

δεσµευόµενος (ΜΜΡ-2) καθαρίσθηκαν περαιτέρω µε ανοσοκατακρήµνιση µε 

την χρήση ειδικών αντισωµάτων έναντι της ΜΜΡ-2 ή της ΜΜΡ-9, αντίστοιχα, 

και πήγµατος Αγαρόζης-protein-A, όπως αναφέρεται στην µεθοδολογία, και 

υποβλήθηκαν σε ζυµογράφηµα ζελατίνης για να εκτιµηθεί η απόδοση του 

διαχωρισµού (Εικόνα 23Α, 24Α). Παρατηρείται ότι  επιτεύχθηκε πλήρης 

διαχωρισµός των δύο ζελατινασών.  

Προκειµένου να διαπιστωθεί, µέσω των προϊόντων ενεργοποίησής τους, 

εάν οι δύο ζελατινάσες απαντώνται στα εκχυλίσµατα σε  µορφή συµπλόκων ή 

µή µε ΤΙΜΡs και σε τί επίπεδα, οι καθαροί πληθυσµοί  των δύο ζελατινασών 

υποβλήθηκαν σε επεξεργασία µε ΑΡΜΑ και στη συνέχεια σε ζυµογράφηµα 

ζελατίνης (Εικόνα 23Β, 24Β).  

 
Εικόνα 23 : Ζυµογράφηµα ζελατίνης του καθαρού πληθυσµού ζελατινάσης Β από τα 

εκχυλίσµατα πρίν (Α) και µετά (Β) επεξεργασία µε ΑΡΜΑ 
  

Συγκρίνοντας τις εικόνες 23Α και 23Β παρατηρείται ότι πριν την 

επεξεργασία µε ΑΡΜΑ όλα τα δείγµατα της καθαρής ΜΜΡ-9 περιείχαν  κύρια 

τρείς ζώνες λύσεως  µοριακής µάζας  92, 83 και 67 kDa αντίστοιχα, ενώ µετά 

την επεξεργασία παρατηρήθηκε εξαφάνιση της ζώνης 90kDa και εµφάνιση  

τριών κύριων ζωνών λύσεως µοριακής µάζας τώρα 83, 67 και 65kDa µε 

εντονότερη αυτή των 83kDa. Η ζώνη των 92kDa αντιπροσωπεύει το   
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προένζυµο της ΜΜΡ-9 και η ζώνη των 83kDa µία µερικώς ενεργοποιηµένη 

µορφή της ΜΜΡ-9. 

 

 
Εικόνα 24 : Ζυµογράφηµα ζελατίνης του καθαρού πληθυσµού της ζελατινάσης Α των 

εκχυλισµάτων  πρίν (Α) και µετά (Β) από επεξεργασία µε ΑΡΜΑ 
 
 

Μετά την επεξεργασία µε ΑΡΜΑ όλο το προένζυµο µετατρέπεται στη 

µερικώς ενεργή µορφή των 83kDa και στην πλήρως ενεργή µορφή των 67kDa. 

Συγκρίνοντας την ένταση των δύο ζωνών φαίνεται ότι η ζώνη 83kDa είναι 

πολύ εντονότερη από αυτή των 67kDa που υποδηλώνει ότι το προένζυµο της 

ΜΜΡ-9 στα εκχυλίσµατα απαντάται κύρια στη µορφή συµπλόκου µε ΤΙΜΡ-1, ο 

οποίος και παρεµποδίζει την πλήρη ενεργοποίηση του προενζύµου στη µορφή 

των 67kDa. Μικρό ποσοστό του προενζύµου απαντάται ελεύθερο ΤΙΜΡ-1, το 

οποίο και µετατρέπεται στη µορφή των 67kDa. Η ζώνη των 65kDa πιθανόν 

οφείλεται σε εναποµείνουσα πρόσµιξη προενζύµου  της ΜΜΡ-2, µάλιστα δε στη 

µορφή συµπλόκου µε ΤΙΜΡ, η  οποία µετά την επεξεργασία µε ΑΡΜΑ 

µετατρέπεται στη µορφή αυτή.  

Συγκρίνοντας τις εικόνες 24Α και 24Β, πριν την επεξεργασία µε ΑΡΜΑ 

παρατηρούνται δύο ζώνες λύσεως 67 και 65kDa, ενώ µετά την επεξεργασία 

µόνο µία ζώνη  65kDa. Η ζώνη 67kDa αντιστοιχεί στην proMMP-2 και η ζώνη 

των 65kDa στην ενεργοποιηµένη µορφή της. ∆εδοµένου ότι ελεύθερη ΤΙΜΡ-2 

proMMP-2 όταν ενεργοποιείται µε ΑΡΜΑ µετατρέπεται αρχικά στη µορφή των 

65kDa η οποία πολύ γρήγορα αυτοαποικοδοµείται, η ανθεκτικότητα της 



                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Σπύρος Αγγ. Σύγγελος                                                                                                                                         ∆ιδακτορική διατριβή 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                                                                                                                                               81 

µορφής 65kDa στην παρατεταµένη επεξεργασία µε ΑΡΜΑ (24 ώρες) 

υποδηλώνει ότι προέρχεται από proMMP-2 που ήταν συµπλοκοποιηµένη µε 

ΤΙΜΡ-2.  Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι η ένταση της ζώνης  65kDa µετά την  

επεξεργασία µε ΑΡΜΑ (Εικόνα 24Β) ισούται περίπου µε το άθροισµα των 

εντάσεων των ζωνών 67 και 65kDa πριν την επεξεργασία (Εικόνα 24Α), 

συµπεραίνεται ότι σχεδόν όλη η ΜΜΡ-2 στα εκχυλίσµατα απαντάται στη 

µορφή συµπλόκου του προενζύµου της µε ΤΙΜΡ-2.   Σε αντίθετη περίπτωση θα 

έπρεπε η ένταση της ζώνης 65kDa (Εικόνα 24Β)  να είναι µειωµένη ανάλογα µε 

το ποσοστό της proMMP-2 ελεύθερης ΤΙΜΡ-2, λόγω της αυτοαποικοδόµησης.   

Συνοψίζοντας τα παραπάνω προκύπτει ότι οι δύο ζελατινάσες στα 

εκχυλίσµτα απαντώνται  κυρίως στη µορφή συµπλόκου των προενζύµων 

τους µε ΤΙΜΡs .   

 

4. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΛΥΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ IFT, PCT & PSSF. 

 
   

 
Εικόνα 25 : Τυπικό χρωµατογράφηµα RP-HPLC του υποστρώµατος DNP-S χωρίς  (A) και µετά 
από επώαση µε ενεργοποιηµένη ΜΜΡ-9 (Β). Φαίνονται η κορυφή έκλουσης του προϊόντος 

υδρόλυσης  DNP-P που διαχωρίζεται πολύ καλά από τη κορυφή έκλουσης του άθικτου DNP-S. 
 

Όπως αναφέρεται και στην µεθοδολογία η κολλαγονολυτική 

δραστικότητα των δειγµάτων προσδιορίσθηκε µε βάση την ικανότητά τους να 

υδρολύουν, µέσω συγκεκριµένων MMPs που περιέχουν, το συνθετικό 

υπόστρωµα DNP-S σε δύο προϊόντα (DNP-Ρ το ένα από τα δύο που περιέχει 

την DNP οµάδα) τα οποία µπορούν να διαχωρισθούν από το µή 

DNP-S 

DNP-S 

DNP-P 
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αποικοδοµηµένο υπόστρωµα και να ποσοτικοποιηθούν µε RP-HPLC (Εικόνα 

25).  

Εξετάσθηκαν για κολλαγονολυτική δραστικότητα τα αρχικά 

εκχυλίσµατα των περιπροθετικών ιστών και υγρών. Όλα τα δείγµατα 

εµφάνισαν ικανότητα αποικοδόµησης του DNP-S (Εικόνα 26) χωρίς να έχουν 

υποβληθεί προηγουµένως σε οποιαδήποτε ενεργοποίηση, η οποία ανεστάλη 

πλήρως παρουσία EDTA, γεγονός που υποδηλώνει αφενός ότι η αποικοδόµηση 

οφείλεται σε µεταλλοπρωτεάσες και αφετέρου ότι αυτές βρίσκονται ήδη σε 

ενεργοποιηµένη µορφή στα εκχυλίσµατα. Με βάση το ποσό της περιεχόµενης 

ανά δείγµα ολικής πρωτεΐνης και το ποσό του παραγόµενου DNP-P, 

προσδιορίσθηκε (όπως αναλύεται στην µεθοδολογία) η ειδική 

κολλαγονολυτική δραστικότητα των δειγµάτων αυτών (Εικόνα 27).  

 

  

Εικόνα 26:  Αντιπροσωπευτικά χρωµατογραφήµατα RP-HPLC ύστερα από επώαση του  DNP-S 
απουσία εκχυλίσµατος (A) και παρουσία εκχυλίσµατος IFT (Β),  εκχυλίσµατος PCT (C),  

εκχυλίσµατος PSSF (D) 
 

 Όπως προκύπτει από το ιστόγραµµα της εικόνας 27 τα εκχυλίσµατα IFT  

εµφάνισαν σχετικά µεγαλύτερη ειδική δραστικότητα από αυτά της PCT. Σαφώς 

µικρότερη ήταν η δραστικότητα των δειγµάτων PSSF  

Προκειµένου να διαπιστωθεί που οφείλεται η κολλαγονολυτική 

δραστικότητα των εκχυλισµάτων αυτά υποβλήθηκαν σε χρωµατογραφία 

συγγένειας σε Σεφαρόζη-ζελατίνη και οι δύο πληθυσµοί (δεσµευόµενος που 

περιέχει τις ζελατινάσες) και (µή-δεσµευόµενος που περιέχει άλλες 

µεταλλοπρωτεάσες) δοκιµάσθηκαν για την ικανότητα αποικοδόµησης του 
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DNP-S. Παρατηρήθηκε (εικόνα 27) ότι όλη σχεδόν η ανιχνευόµενη 

δραστικότητα των αρχικών εκχυλισµάτων οφειλόταν σε ΜΜΡs του µή- 

δεσµευόµενου στη ζελατίνη πληθυσµού, ενώ ο δεσµευόµενος πληθυσµός που 

περιείχε τις ζελατινάσες δεν έδειξε καµία δραστικότητα (δεν δείχνεται).  

1 2 3 4 5

0 ,0

0 ,2

0 ,4

0 ,6

0 ,8

I            I I I            I II            I II             I II            I I

 IF T
 P C T
 P S S F

 

 
 

Εικόνα 27: Ειδική κολλαγονολυτική δραστικότητα δειγµάτων IFT, PCT & PSSF. 
(I) Αρχικά εκχυλίσµατα, (ΙΙ) οι αντίστοιχοι µή-δεσµευόµενοι πληθυσµοί µετά χρωµατογραφία 

των εκχυλισµάτων σε ζελατίνη-σεφαρόζη. 
 

  
5. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ MMPs ΣΤΟΝ ΜΗ-

∆ΕΣΜΕΥΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ 
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ. 

 
 Συνοψίζοντας τα παραπάνω όσον αφορά την ζελατινολυτική και 

κολλαγονολυτική δραστικότητα των αρχικών δειγµάτων προέκυψε ότι:  

1) για την πρώτη ευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά οι ΜΜΡ-2 και 

ΜΜΡ-9, οι οποίες µάλιστα λόγω του ότι απαντώνται σε σύµπλοκη 

µε ΤΙΜΡs µορφή δεν εµφανίζουν ικανότητα αποικοδόµησης του 

DNP-S και  

2) την ικανότητα αυτή διαθέτουν άλλες ΜΜΡsπου δεν δεσµεύονται 

στην ζελατίνη. 

 Προκειµένου να ταυτοποιηθούν οι ΜΜΡs αυτές, δείγµατα από τον µη-

δεσµευόµενο, στην στήλη ζελατίνης-σεφαρόζης,  πληθυσµό υποβλήθηκαν σε 

παραπέρα έλεγχο. 

 Αρχικά υποβλήθηκαν σε εµπλουτισµό µε κατακρήµνιση µε (ΝΗ4)2SO4  

(κορεσµός  60%). Το  ίζηµα αφού διαλύθηκε σε ρυθµιστικό διάλυµα 
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επεξεργασίας δειγµάτων (Laemmli sample buffer), υποβλήθηκε σε SDS-PAGE. 

Ακολούθησε ηλεκτροµεταφορά των διαχωρισµένων πρωτεϊνών σε µεµβράνη 

απλής νιτρικής κυτταρίνης (transfer) και στην συνέχεια - λαµβάνοντας υπόψη 

(όπως αναφέρεται στην εισαγωγή), αφ’ ενός τις απαντώµενες σε 

περιπροσθετικούς ιστούς ΜΜΡs (βιβλιογραφικά δεδοµένα)  και αφ’ ετέρου τις 

ΜΜΡs που αποικοδοµούν το DNP-S - οι µεµβράνες επωάσθηκαν µε 

µονοκλωνικά αντισώµατα έναντι ανθρώπινης ΜΜΡ-1 (3,5 µg IgG/ml), ΜΜΡ-

13 (2 µg IgG/ml) και ΜΤ1-ΜΜΡ (10 µg IgG/ml). Μετά την επώαση και µε το 2ο 

αντίσωµα (anti-mouse) ακολούθησε απεικόνιση των πρωτεϊνών-ΜΜΡς που 

αντέδρασαν µε τα αντισώµατα σε φωτογραφικό film µε την µέθοδο της 

ενισχυµένης χηµειοφωταύγειας (ECL-method). Τα αποτελέσµατα φαίνονται 

στην εικόνα 28. 

 

 

Εικόνα 28: Ανοσοαποτύπωση κατά Western του µη-δεσµευόµενου στη ζελατίνη-σεφαρόζη 
πληθυσµού µε τη χρήση αντισωµάτων έναντι (Α) ΜΜΡ-1, (Β) ΜΜΡ-13 και (C) MT-MMP  

 
 Όλα τα δείγµατα εµφάνισαν µία κύρια ζώνη µοριακής µάζας 52,5kDa 

που αντέδρασε µε τα αντισώµατα anti-MMP-1,  η οποία πιθανά αντιστοιχεί 

στην µη-γλυκοζυλιωµένη proMMP-1 (εικόνα 28Α). Στα περισσότερα επίσης 

δείγµατα εµφανίσθηκαν δύο ζώνες µοριακής µάζας 45 και 43,5kDa,  

αντίστοιχα, οι οποίες αντέδρασαν µε τα αντισώµατα anti-MMP-1 που µάλλον 

αντιστοιχούν σε ενεργοποιηµένες µορφές της γλυκοζυλιωµένης και µή 

proMMP-1, αντίστοιχα. Αξιοσηµείωτο τέλος είναι το γεγονός ότι ενώ το 

Νο. Ασθενούς
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ενεργοποιηµένο παράγωγο της γλυκοζυλιωµένης µορφής εµφανίζεται στο 

πλείστον των δειγµάτων, το αντίστοιχο προένζυµο εµφανίζεται µόνο σε δύο 

δείγµατα PCT (δείγµα 1 και 2). Ίσως στα υπόλοιπα να µην ανιχνεύεται λόγω 

χαµηλής συγκέντρωσης. 

 Σε όλα τα δείγµατα επίσης ανιχνεύθηκε µία κύρια ζώνη µοριακής µάζας 

48 kDa και σε µερικά δύο επιπλέον ζώνες µοριακής µάζας 38 και 34,5kDa, που 

αντέδρασαν µε τα αντισώµατα anti-MMP-13 (εικόνα 28Β). Η κύρια ζώνη των 

48kDa πιθανόν αντιπροσωπεύει την ενεργοποιηµένη µορφή της ΜΜΡ-13 ενώ 

οι δύο άλλες µάλλον προϊόντα αποικοδόµησης του ενζύµου. 

 Τέλος µε τη χρήση αντισωµάτων έναντι της εξωκυττάριας περιοχής της 

ΜΤ1-ΜΜΡ ανοσοαντίδραση παρατηρήθηκε µόνο στα 2 δείγµατα PSSF και στα 

δείγµατα 4 και 5 IFT µε δύο ζώνες µοριακής µάζες 70 και 69kDa (εικόνα 28C). 

Στο δείγµα 5 των IFT παρατηρήθηκε επίσης και µία ανοσοαντιδρώσα πρωτεΐνη 

56,5kDa.  ∆εδοµένου ότι τα δείγµατα υποβλήθηκαν προηγούµενα σε 

υπερφυγοκέντρηση (100.000g), oι ζώνες 70 και 69kDa µάλλον 

αντιπρωσωπεύουν την µή ενεργοποιηµένη µορφή ενός διαλυτού τύπου της 

MT1-MMP, που έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία, ενώ η ζώνη των 56,5kDa την 

ενεργοποιηµένη µορφή της.  

 

6. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΡs ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΛΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

  
Προκειµένου να διαπιστωθεί η επιµέρους συνεισφορά των 

µεταλλοπρωτεασών που δεν δεσµεύονται στη ζελατίνη  στην υδρόλυση του 

DNP-S, σε προκαταρτικό πείραµα, δείγµα του µή δεσµευόµενου στη ζελατίνη 

πληθυσµού από ένα ασθενή υποβλήθηκε σε ανοσοκατακρύµνιση µε τη χρήση 

ειδικών αντισωµατων έναντι της ΜΜΡ-1 και πήγµα Σεφαρόζης-πρωτεΐνης Α. 

Το υπερκείµενο µετά την ανοσοκατακρύµνιση δοκιµάσθηκε για την ικανότητα 

υδρόλυσης του DNP-S (βλέπε µεθόδους), παράλληλα µε ένα δείγµα που 

υποβλήθηκε σε επεξεργασία µόνο µε πήγµα Σεφαρόζης-πρωτεΐνης Α απουσία 

αντισωµάτων της ΜΜΡ-1. Βρέθηκε ότι µε την ανοσοκατακρύµνιση µειώθηκε η 

ικανότητα υδρόλυσης του DNP-S κατά 37%, που υποδηλώνει ότι η υδρόλυση 

του DNP-S στο συγκεκριµένο δείγµα οφείλεται κατά το ποσοστό αυτό στην 
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ΜΜΡ-1, ενεργοποιηµένη µορφή της οποίας απαντάται στα δείγµατα, όπως 

δείχτηκε παραπάνω. Το υπόλοιπο της κολλαγονολυτικής ικανότητας πιθανόν 

να οφείλεται στην ΜΜΡ-13 και ίσως και στο διαλυτό τύπο της ΜΤ1-ΜΜΡ.    

 
 
7.   ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙ∆ΩΝ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ  (ΜΣΑΦ) ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΉ in vitro  PGE2, 
ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ 
ΠΡΟΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 
 

7.1.   Επίδραση των ΜΣΑΦ στην παραγωγή ΜΜΡs και των αναστολέων 
τους  

 
Αφού ταυτοποιήθηκαν οι ζελατινάσες και άλλες µεταλλοπρωτεάσες σε 

εκχυλίσµατα IFT, PCT και PSSF και διαπιστώθηκε που οφείλεται η ελεύθερη 

κολλαγονολυτική δραστικότητα των εκχυλισµάτων (υδρόλυση του DNP-S), 

µελετήθηκε η επίδραση διαφόρων ΜΣΑΦ στην παραγωγή των 

µεταλλοπρωτεασών αυτών αλλά και των αναστολέων τους (ΤΙΜΡs) από IFT σε 

καλλιέργεια. Τα συγκεκριµένα ΜΣΑΦ που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα, 

κυκλοφορούν µε διάφορες εµπορικές ονοµασίες και χορηγούνται ευραίως σε 

ασθενείς µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, αλλά και  σε ασθενείς που 

έχουν υποβληθεί σε αρθροπλαστική γόνατος ή ισχίου στους οποίους έχει 

αρχίσει να παρατηρείται χαλάρωση των προθέσεων, για την καταπολέµηση της 

φλεγµονής και του πόνου.  Όλα ήταν γενικοί αναστολείς  και των δύο  

κυκλοοξυγονασών COX-1 και COX-2.   ∆είγµατα IFT  καλλιεργήθηκαν 

απουσία και παρουσία των ΜΣΑΦ σε διάφορες συγκεντρώσεις, σε θρεπτικό 

µέσο καλλιέργειας που περιείχε και ορό εµβρύου µόσχου (FCS) για την 

εξασφάλιση συνθηκών όσον το δυνατόν πλησιέστερες στις φυσιολογικές, όπως 

περιγράφεται στις µεθόδους, συλλέχθηκε το µέσο καλλιέργειας και 

χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα.    

 

7.1.1. Επίδραση των ΜΣΑΦ στη παραγωγή PGE2  

Αρχικά έγινε προσδιορισµός των επιπέδων της PGE2 στο µέσο 

καλλιέργειας για να διαπιστωθεί αφενός εάν τα ΜΣΑΦ έδρασαν και αφετέρου 
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σε τι ποσοστό ανέστειλαν την παραγωγή της PGE2, της κύριας 

προσταγλανδίνης.  Ο προσδιορισµός της PGE2 έγινε µε την χρησιµοποίηση του 

Kit ELISA της εταιρίας Cayman (Prostaglandin E2 EIA Kit Monoclonal). Όπως 

αναφέρεται και στην µεθοδολογία, η συγκεκριµένη ELISA υπάγεται στην 

κατηγορία της συναγωνιστικού τύπου ELISA,  ενώ η απαραίτητη για τους 

υπολογισµούς καµπύλη αναστολής (παρατίθεται στην µεθοδολογία) 

κατασκευάσθηκε µε βάση τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας. 

 
Πίνακας 8: Αναστολή (%)  της παραγωγής PGE2 από IFT σε καλλιέργεια παρουσία 

διαφορετικών συγκεντρώσεων  ΜΣΑΦ.  (↑) : αύξηση 
 

Ασθενής 
 

 
Ace  1 

(4µg/ml) 

 
Ace 2 

(10µg/ml) 

 
Pir 1 

(3µg/ml) 

 
Pir 2 

(10µg/ml) 

 
Ten 1 

(6µg/ml) 

 
Ten 2 

(13µg/ml) 

 
Ind 1 

(0,5µg/ml) 

 
Par 1 

(10µg/ml) 
1 
 

94.7 93.5 89 87.2 92.1 89.6 92.5 2.2 

2 
 

99.3 99.3 98.3 99.4 99.2 99.4 99.4 61.5 

3 
 

98.1 98.4 96.4 98.3 97.4 97.8 98.3 13.2 

4 
 

96 95 96.4 97 95.8 97 98 45.8 

5 
 

92.2 93.8 92.1 94.9 96 96.1 - - 

6 
 

78 81.8 85.3 87 88.2 89.5 90.4 ↑ 50.4 

7 
 

99 99.1 - - - - - - 

8 
 

98.7 98.8 94.6 98.4 95.1 98.2 98.5 38.7 

9 
 

92.3 92.5 94.9 95.1 94.2 94.5 91.4 ↑ 16.9 

10 
 

94.2 96.2 84.7 95.6 94.3 90.9 95.9 ↑ 96.3 

 
Όπως ήταν αναµενόµενο, όλα τα ΜΣΑΦ ανεξάρτητα της συγκέντρωσης 

προκάλεσαν δραστικότατη αναστολή (84-99%) της παραγωγής της PGE2 

(Πίνακας 8). Επειδή τα ποσοστά αναστολής ήταν πολύ υψηλά,  η αναστολή 

ήταν στατιστικά σηµαντική για όλα τα ΜΣΑΦ. 

Η παρακεταµόλη είχε µικρή ανασταλτική επίδραση στη παραγωγή  

PGE2,  σε τρεις περιπτώσεις δε προκάλεσε στατιστικά σηµαντική αύξηση.  

 
7.1.2.  Επίδραση των ΜΣΑΦ στην ζελατινολυτική δραστικότητα 

(ΜΜΡ-2 και ΜΜΡ-9) 
Για τον παραπάνω σκοπό δείγµατα ίσου όγκου (εις διπλούν) από το 

κάθε υπερκείµενο καλλιέργειας IFT παρουσία ΜΣΑΦ  (κάθε συγκέντρωση εις 
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τριπλούν), καθώς και αντίστοιχο δείγµα απουσία ΜΣΑΦ (control) 

υπεβλήθησαν, στις ίδιες ακριβώς συνθήκες, σε ζυµογράφηµα ζελατίνης.  Μετά 

την βαφή των πηγµάτων µε χρωστική, τα πήγµατα απεικονίσθηκαν ως 

ασπρόµαυρες φωτογραφίες µε την βοήθεια ψηφιακού σαρωτή διπλής όψεως.  

Α

               Ace 1                          Ace 2   

Α

 
                Pir 1                               Pir 2 

Β

                Ten 1                        Ten 2 

Β

 
                 Ind                                  Par 
 
 
 
α 
 
 
 

Control (απουσία ΜΣΑΦ) 
Εικόνα 29: Αντιπροσωπευτικό ζυµογραφήµατα ζελατίνης των υπερκειµένων καλλιέργειας IFT 
από τον ασθενή 1, παρουσία (Α, Β) και απουσία (C) ΜΣΑΦ. Κάθε δείγµα ηλεκτροφορήθηκε εις 

διπλούν.  
 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 29 σε όλα τα δείγµατα εµφανίζονται 

τέσσερις κύριες ζώνες λύσεως µοριακής µάζας 90, 83, 66 και 65kDa, αντίστοιχες 

µε αυτές που παρατηρήθηκαν στα εκχυλίσµατα των περιπροθετικών ιστών 

παραπάνω, που αντιπροσωπεύουν το προένζυµο της ΜΜΡ-9,  την  µερικώς 

ενεργοποιηµένη µορφή αυτής, το προένζυµο της  ΜΜΡ-2 και την  µερικώς 

ενεργοποιηµένη µορφή αυτής, αντίστοιχα. Η ένταση   των ζωνών λύσεως του 

κάθε προενζύµου και της αντίστοιχης ενεργοποιηµένης µορφής του µετρήθηκε 

και εκφράσθηκε σε αυθαίρετες µονάδες (pixels), όπως αναφέρεται στις 

µεθόδους. Κατόπιν διαιρέσεως µε το βάρος του νωπού ιστού,  που 

αντιστοιχούσε στον όγκο υπερκειµένου που ηλεκτροφορήθηκε,  

προσδιορίσθηκε η ειδική δραστικότητα εκφραζόµενη σε pixels ανά µg 

C 

97 
66 

45 

kDa 
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καλλιεργηθείσας IFT. Τα αποτελέσµατα αυτά υπεβλήθησαν σε στατιστική 

επεξεργασία (t-test/p<0.05). Η µεταβολή της ειδικής δραστικότητας για την 

ΜΜΡ-2 (προένζυµο + ενεργή µορφή) και την ΜΜΡ-9 (προένζυµο + ενεργή 

µορφή) παρουσία των ΜΣΑΦ σε σύγκριση µε την αντίστοιχη απουσία ΜΣΑΦ, 

φαίνεται στους πίνακες  10 και 9  αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 9:  Μεταβολή (%) της ειδικής δραστικότητας της ΜΜΡ-9 στο υπερκείµενο 

καλλιέργειας ΙFT παρουσία ΜΣΑΦ. Αναγράφεται το ποσοστό µεταβολής εφ’ όσον η µεταβολή 
είναι στατιστικά σηµαντική(p<0,05). (↑) : αύξηση, (↓): µείωση 
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1 
 

↑   not ↓ 15,3%  ↑ 91,54%  ↑ 141,8  ↑ 27%  ↓ 12,7%  ↑  not ↓ 13,75%  

2 
 

↓ 43,5%  ↓ 45,9%  ↓ 49,2%  ↓ 63,5%  ↓ 36,9%  ↓ 41,1%  ↓ 51,6%  ↓ 56,3%  

3 
 

↓  33,9%  ↓ 33,6%  ↓  not ↓ 45,7%  ↑  not ↓ not ↓ 51,3%  ↓ 39,7%  

4 
 

  ↑   not ↓  not ↑ 42,15%  ↑ 45,4%  ↑  not ↑ 64,6%  ↑ 70,25%  ↑  not 

5 
 

  ↓   not ↑ 64,5%  ↓  not ↓ 38,8%  ↓ 34,1%  ↓ 26,1%  - - 

6 
 

  ↓   not ↓  not ↓  not ↑ 10,7%  ↓ not ↓  not ↓ 25%  ↓  not 

7 
 

  ↑ 35,5%  ↑  not - - - - - - 

8 
 

  ↓  not ↓  not ↑ 15,1%  ↑ not ↓  not ↓  not ↓  not ↓ 27,6%  

9 
 

  ↑   not ↓  not ↑   not ↓ not ↓  not ↓  not ↑ 23,4%  ↑  not 

10 
 

   ↑   not ↑  not ↑ 45,6%  ↑ 51,6%  ↓ 16,3%  ↓  not ↓  not ↓ 26,14%  

 

 Όπως φαίνεται στο πίνακα 9 η ασεκλοφαινάκη στους περισσότερους 

ασθενείς (έξη) δεν προκάλεσε στατιστικά σηµαντική µεταβολή, ενώ στη µεγάλη 

συγκέντωση προκάλεσε στατιστικά σηµαντική µείωση σε τρείς και σε ένα 

αύξηση. Παρόµοια εικόνα έδειξε και η τενοξικάµη στη µεγάλη συγκέντρωση, 

όπως και η ινδοµεθακίνη. Αντίθετα η πιροξικάµη  στη µεγάλη συγκέντρωση 

δεν προκάλεσε στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε τρείς ασθενείς, σε τρείς 

προκάλεσε στατιστικά σηµαντική µείωση ενώ σε τέσσερεις αύξηση.  

Όσον αφορά στην ενζυµική δραστικότητα της ΜΜΡ-2 όλα τα ΜΣΑΦ 

έδειξαν την ίδια εικόνα (πίνακας 10). Περίπου στο 1/3 των ασθενών δεν 

προκάλεσαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή,  στο 1/3 προκάλεσαν στατιστικά 

σηµαντική µείωση και στο υπόλοιπο 1/3 προκάλεσαν στατιστικά σηµαντική 
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αύξηση. Αξιοσηµείωτη είναι η δράση που φαίνεται να έχει η παρακεταµόλη 

και στις δύο ζελατινάσες. Σε πέντε  ασθενείς προκάλεσε  στατιστικά  σηµαντική  

 
Πίνακας 10:  Μεταβολή (%) της ειδικής δραστικότητας της ΜΜΡ-2 στο υπερκείµενο 

καλλιέργειας ΙFT παρουσία ΜΣΑΦ. Αναγράφεται το ποσοστό µεταβολής εφ’ όσον η µεταβολή 
είναι στατιστικά σηµαντική (p<0,05). (↑) : αύξηση, (↓): µείωση 
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↑ not ↓  not ↑ 93,6%  ↑ 330%  ↑  not ↓ 23%  ↓  not ↓ 28,4%  

2 
 

↓ 54,3%  ↓ 60,15%  ↓ 56,3%  ↓ 67,2%  ↓ 51,2%  ↓ 52,7%  ↓ 63%  ↓ 63,7%  

3 
 

↓ not ↑  not ↑  not ↓  not ↑ not ↑ not ↓  not ↑  not 

4 
 

↑ not ↓ 24,2%  ↑ 33,6%  ↑ 44,4%  ↑ 78,4%  ↑ 72,6%  ↑ 180,8%  ↑ 34,3%  

5 
 

↓ not ↑ 36,5%  ↑  not ↑ not ↓ 19%  ↓  not - - 

6 
 

↓ 32,25%  ↓ 25,8%  ↓ 18,55%  ↓ 18,15%  ↓ 36,7%  ↓ 36,7%  ↓ 26,2%  ↓ 13,6%  

7 
 

↑ 46,5%  ↑ 63,5%  - - - - - - 

8 
 

↓ not ↓  not ↑ 65,3%  ↑  not ↓  not ↓ 24,13%  ↓ not ↓ 36,75%  

9 
 

↑ 44,5%  ↑ 40,7%  ↑ 32,4%  ↓   not ↑ 25,3%  ↑ 22,53%  ↑ 30,22%  ↑ 32,97%  

10 
 

↑ not ↑ not ↑  not ↑  not ↓ not ↓  not ↓ 21,5%  ↓ 34,7%  

  

µείωση στην ενζυµική δραστικότητα της ΜΜΡ-9 και σε τρείς δεν προκάλεσε 

µεταβολή (πίνακας 9), ενώ σε πέντε ασθενείς προκάλεσε στατιστικά σηµαντική 

µείωση στην ενζυµική δραστικότητα της ΜΜΡ-2, σε έναν δεν προκάλεσε 

µεταβολή  και σε δύο αύξηση (πίνακας 10). Τα αποτελέσµατα αυτά σε 

συνδυασµό µε την αναµφίβολα ανασταλτική δράση που φαίνεται να έχει στην 

παραγωγή του TNF-α (βλέπε παρακάτω) προκαλούν το ενδιαφέρον για 

παραπέρα διερεύνηση του ρόλου του φαρµάκου αυτού στην αντιµετώπιση της 

άσηπτης χαλάρωσης. 

 
 

7.1.3. Επίδραση των ΜΣΑΦ στην παραγωγή MMP-1, MMP-3 και   
ΜΜP-13 

 
Ο προσδιορισµός των επιπέδων της MMP-1, MMP-3 και ΜΜP-13 στο 

µέσο καλλιέργειας της IFT έγινε µε ELISA έµµεσου τύπου (βλέπε µεθοδολογία), 

µε τη χρήση πολυκλωνικών αντισωµάτων έναντι των µεταλλοπρωτεασών 

αυτών (Chemicon), τα οποία  είχαν την ικανότητα  να αναγνωρίζουν τόσο  τα 
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Εικόνα 30: Επίπεδα της ΜΜΡ-1  στο µέσο καλλιέργειας IFT απουσία και παρουσία ΜΣΑΦ. Με 

(*) σηµειώνεται η στατιστικά σηµαντική (p<0,05)  µεταβολή σε σχέση µε το δείγµα ελέγχου 
(control) 
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Εικόνα 31: Επίπεδα της ΜΜΡ-3  στο µέσο καλλιέργειας IFT απουσία και παρουσία ΜΣΑΦ. Με 
(*) σηµειώνεται η στατιστικά σηµαντική (p<0,05)  µεταβολή σε σχέση µε το δείγµα ελέγχου 

(control) 
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Εικόνα 32 : Επίπεδα της ΜΜΡ-13  στο µέσο καλλιέργειας IFT απουσία και παρουσία ΜΣΑΦ. 
Με (*) σηµειώνεται η στατιστικά σηµαντική (p<0,05) µεταβολή σε σχέση µε το δείγµα ελέγχου 

(control) 
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 προένζυµα όσο και τις ενεργοποιηµένες µορφές αυτών. Σε όλες τις περιπτώσεις 

το 20 αντίσωµα ήταν το goat-anti rabbit IgG  µε οµοιοπολικά συνδεδεµένη 

υπεροξειδάση. Τα τελικά αποτελέσµατα εκφράστηκαν σε ng MMP ανά g νωπού 

βάρους IFT (εικόνες 30, 31, 32 αντίστοιχα).  Ακολούθησε ο υπολογισµός της επί 

τοις % µεταβολής των επιπέδων της ΜΜΡ-1, ΜΜΡ-3 και ΜΜΡ-13 (πίνακες 11, 

12, 13 αντίστοιχα) .  

 
Πίνακας 11: Μεταβολή (%) των επιπέδων της ΜΜΡ-1 στο µέσο καλλιέργειας ΙFT παρουσία 

ΜΣΑΦ. Αναγράφεται το ποσοστό µεταβολής εφ’ όσον η µεταβολή είναι στατιστικά σηµαντική 
(p<0,05). (↑) : αύξηση, (↓) : µείωση 
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↓  24,7% ↓  27,7%  ↑ 25,8%  ↓  20,4 % ↑  9,3%  ↓  18,2%  ↓  20,6% ↓ 32,6%  
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↓  not ↓  not ↓  not ↓  not ↓  not ↓  not ↓  not ↓  not 

3 
 

↓  not ↓  not ↑ 25,3%  ↓  not ↓  not ↓  not ↓  not ↓  19,3% 

4 
 

↓  28,5% ↓  not ↓  not ↓  26,7% ↓  not ↑   not ↑   not ↓  not 

5 
 

↓  not ↓  not ↓  45,3% ↓  not ↓  40% ↓  48,9% - - 

6 
 

↑   not ↑   not ↑   not ↑   not ↑   not ↓  not ↑   not ↓  not 

7 
 

- - - - - - - - 

8 
 

↑   not ↑   not ↑   23,3% ↑   17,6% ↑   not ↑   not ↑   not ↓  not 

9 
 

↓   34% ↓  40,3% ↓  32,3% ↓  40,1% ↓  37,7% ↓  not ↓  not ↓  not 

10 
 

↑   36% ↑   not ↑   not ↓  51% ↓  not ↓  not ↑   not ↓  not 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 30 και στον πίνακα 11 η ασεκλοφαινάκη, η 

τενοξικάµη, η ινδοµεθακίνη αλλά και η παρακεταµόλη στους περισσότερους 

ασθενείς δεν προκάλεσαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή των επιπέδων της 

ΜΜΡ-1, ενώ σε έναν µε δύο ασθενείς προκάλεσαν στατιστικά σηµαντική 

µείωση. Αντίθετα η πιροξικάµη, αν και προκάλεσε στατιστικά σηµαντική 

µείωση σε περισσότερους ασθενείς (τέσσερις), προκάλεσε επίσης και στατιστικά 

σηµαντική αύξηση σε µερικούς, ενώ δεν επηρέασε τα επίπεδα σε άλλους 

τέσσερις.  

Όλα τα ΜΣΑΦ, αλλά και η παρακεταµόλη  δεν προκάλεσαν στατιστικά 

σηµαντική µεταβολή των επιπέδων της ΜΜΡ-3 στους περισσότερους ασθενείς, 
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ενώ σε έναν µε δύο ασθενείς προκάλεσαν στατιστικά σηµαντική µείωση (εικόνα 

31 και πίνακας 12). 

 
Πίνακας 11: Μεταβολή (%) των επιπέδων της ΜΜΡ-3 στο µέσο καλλιέργειας ΙFT παρουσία 

ΜΣΑΦ. Αναγράφεται το ποσοστό µεταβολής εφ’ όσον η µεταβολή είναι στατιστικά σηµαντική 
(p<0,05). (↑) : αύξηση, (↓) : µείωση 
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↑   32,6% ↑   not ↑   not ↑   not ↓  19,6% ↓  not ↓  28,2% ↓  not 
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↓   not  ↑   not ↑   38,5% ↑   not ↑   not ↑   not ↑   not ↓  21,1%  

4 
 

↓   not  ↑   not ↑   not ↓  not  ↑   not ↑   64,8% ↑   not ↑   31,4% 
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↓   not ↓  40,4% ↓  not ↓  61,7% ↓  63% ↓  66,8% - - 
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- - - - - - - - 

8 
 

↑   not ↑   not ↑   not ↑   not ↑   not ↓  not ↑   not ↓  not 

9 
 

↓   37,6% ↓  32,1% ↓  23,4% ↓   35,8% ↓  27,5% ↓  not ↓  25,5% ↓  not 

10 
 

↑   32,5% ↑   not ↑   not ↓   not ↓   62,4% ↓  not ↑   not ↓  not 

 
 

Πίνακας 12: Μεταβολή (%) των επιπέδων της ΜΜΡ-13 στο µέσο καλλιέργειας ΙFT παρουσία 
ΜΣΑΦ. Αναγράφεται το ποσοστό µεταβολής εφ’ όσον η µεταβολή είναι στατιστικά σηµαντική 

(p<0,05). (↑) : αύξηση, (↓) : µείωση 
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10 
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Περισσότερο αντιθετικά ήταν τα αποτελέσµατα για την ΜΜΡ-13 (εικόνα 

32 και πίνακας 12). Περίπου στο 50% των ασθενών όλα τα ΜΣΑΦ αλλά και η 

παρακεταµόλη δεν προκάλεσαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή των επιπέδων 

της ΜΜΡ-13, ενώ στο υπόλοιπο περίπου 50% σε άλλους προκάλεσαν  

στατιστικά σηµαντική µείωση και σε άλλους αύξηση.   

 

 

7.1.4.   Επίδραση των ΜΣΑΦ στη παραγωγή ΤΙΜΡ-1 και ΤΙΜΡ-2. 
 

Ο προσδιορισµός των επιπέδων ΤΙΜΡ-1 και ΤΙΜΡ-2 στο µέσο  

καλλιέργειας της IFT έγινε, στην πρώτη περίπτωση µε ELISA  συναγωνιστικού 

τύπου και στην δεύτερη µε ELISA έµµεσου τύπου, µε τη χρήση πολυκλωνικών 

αντισωµάτων έναντι του ΤΙΜΡ-1 (Sigma) και του ΤΙΜΡ-2 (Calbiochem). To 2o 

αντίσωµα και στις δύο περιπτώσεις ήταν goat-anti rabbit IgG σηµασµένο µε 

υπεροξειδάση (Chemicon). 

 Για τον προσδιορισµό του ΤΙΜΡ-1 χρησιµοποιήθηκε η καµπύλη 

αναστολής που φαίνεται στην εικόνα 18.  

Τα τελικά αποτελέσµατα εκφράστηκαν σε ng ΤΙΜP ανά g νωπού βάρους 

IFT (Εικόνες 34, 35).  Ακολούθησε ο υπολογισµός της επί τοις % µεταβολής των 

επιπέδων του ΤΙΜΡ-1 και ΤΙΜΡ-2 (Πίνακες 13, 14) .  

Όπως φαίνεται στην εικόνα 34 και τον Πίνακα 13 η ασεκλοφαινάκη, η 

ινδοµεθακίνη αλλά και η παρακεταµόλη δεν προκάλεσαν στατιστικά 

σηµαντική µεταβολή στα επίπεδα του ΤΙΜΡ-1 στο 60% των ασθενών, ενώ στο 

υπόλοιπο 40% προκάλεσαν στατιστικά σηµαντική αύξηση στους µισούς και 

µείωση στους άλλους µισούς. Η πυροξικάµη και τενοξικάµη εµφάνισαν 

ακριβώς την ίδια εικόνα. Στο 40% των ασθενών δεν προκάλεσαν στατιστικά 

σηµαντική µεταβολή στα επίπεδα του ΤΙΜΡ-1, στο 40-50% προκάλεσαν 

στατιστικά σηµαντική αύξηση και στο υπόλοιπο 10-20% µείωση. 
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Εικόνα 34: Επίπεδα του ΤΙΜΡ-1  στο µέσο καλλιέργειας IFT απουσία και παρουσία ΜΣΑΦ. Με 

(*) σηµειώνεται η στατιστικά σηµαντική (p<0,05)  µεταβολή σε σχέση µε το δείγµα ελέγχου 
(control)  

 
 

Περίπου ίδια ήταν και η επίδραση των ΜΣΑΦ στην παραγωγή του 

ΤΙΜΡ-2 (Εικόνα 35, Πίνακας 14).  Η ασεκλοφαινάκη, η ινδοµεθακίνη και η  

παρακεταµόλη δεν προκάλεσαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή στα επίπεδα 

του ΤΙΜΡ-2 στο 60-75% των ασθενών 
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Εικόνα 35: Επίπεδα του ΤΙΜΡ-2  στο µέσο καλλιέργειας IFT απουσία και παρουσία ΜΣΑΦ. Με 
(*) σηµειώνεται η στατιστικά σηµαντική (p<0,05) µεταβολή σε σχέση µε το δείγµα ελέγχου 

(control) 
 

.  
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Πίνακας 13: Μεταβολή (%) των επιπέδων του ΤΙΜΡ-1 στο µέσο καλλιέργειας ΙFT παρουσία 
ΜΣΑΦ. Αναγράφεται το ποσοστό µεταβολής εφ’ όσον η µεταβολή είναι στατιστικά σηµαντική. 

(p<0,05)  (↑) : αύξηση, (↓) : µείωση 
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↑  98% ↑  12% ↑  72,8% ↑  34,2% ↑  not ↑  not ↑   not ↑  not 

 

Πίνακας 14: Μεταβολή (%) των επιπέδων του ΤΙΜΡ-2 στο µέσο καλλιέργειας ΙFT παρουσία 
ΜΣΑΦ. Αναγράφεται το ποσοστό µεταβολής εφ’ όσον η µεταβολή είναι στατιστικά σηµαντική. 

(p<0,05) (↑) : αύξηση, (↓) : µείωση 
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↓  34,3% ↓  27,1% ↓  34% ↓  51,4% ↓  30,2% ↓  34,2% ↓  43% ↓  43% 
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↓  not ↓  not ↑  16,3% ↓  15.8% ↑ not ↑  8,9% ↓  not ↓  not 
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↑  not ↓  not ↓  not ↓  37,5% ↓  not ↓  not ↓  not ↓  23% 

 

Στο υπόλοιπο 25-40% η µεν ασεκλοφαινάκη προκάλεσε κατά το ήµισυ 

στατιστικά σηµαντική αύξηση και κατά το ήµισυ µείωση, ενώ η ινδοµεθακίνη 

και η παρακεταµόλη προκάλεσαν µόνο στατιστικά σηµαντική µείωση.  Η 

πιροξικάµη και η τενοξικάµη, που παρουσίασαν ίδια εικόνα, δεν προκάλεσαν 
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στατιστικά σηµαντική µεταβολή στο 40-60% των ασθενών ενώ στο υπόλοιπο 40-

60% προκάλεσαν στατιστικά σηµαντική αύξηση ή µείωση περίπου στο ίδιο 

ποσοστό.   

 
 

7.2 Επίδραση των ΜΣΑΦ στη παραγωγή προφλεγµονωδών     
κυτταροκινών  

 
Μετά την µελέτη της επίδρασης των ΜΣΑΦ στην παραγωγή 

µεταλλοπρωτεασών και των αναστολέων τους κρίθηκε σκόπιµο να µελετηθεί 

και η επίδραση των ΜΣΑΦ στη παραγωγή των κυτταροκινών IL-1β, TNF-α και 

IL-6, δεδοµένου ότι αυτές είναι γνωστό ότι παίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό 

παθογενετικό ρόλο στη χαλάρωση των προθέσεων, είτε άµεσα επάγοντας την 

απορρόφηση οστού, είτε µέσω της διέγερσης της παραγωγής των 

µεταλλοπρωτεασών.    

 

7.2.1. Επίδραση στην παραγωγή  IL-1β 
 

Ο προσδιορισµός της IL-1β, στο µέσο καλλιέργειας της IFT παρουσία και 

απουσία ΜΣΑΦ, έγινε µε την µέθοδο της ELISA τύπου sandwich (βλέπε 

µεθόδους). Ως αντίσωµα ακινητοποίησης του αντιγόνου (capture antibody)  

χρησιµοποιήθηκε ειδικό µονοκλωνικό αντίσωµα έναντι human IL-1β 

(ENDOGEN) και ως αντίσωµα ανίχνευσης (detection antibody) ένα άλλο 

µονοκλωνικό αντίσωµα έναντι human IL-1β  (ENDOGEN), σηµασµένο µε 

βιοτίνη.  

Κάθε συγκέντρωση φαρµάκου δοκιµάσθηκε εις τριπλούν  ενώ όλα τα 

δείγµατα δοκιµάσθηκαν εις διπλούν και για κάθε συγκέντρωση τελικά, 

προσδιορίσθηκε ο µέσος όρος απορρόφησης. Η περιεχόµενη IL-1β, 

προσδιορίσθηκε συγκρίνοντας τον µέσο όρο της απορρόφησης του δείγµατος 

µε την αντίστοιχη πρότυπης ποσότητας ανθρώπινης IL-1β, η οποία υποβλήθηκε 

στην ίδια ακριβώς πειραµατική διαδικασία. Τα τελικά αποτελέσµατα 

εκφράστηκαν σε pg IL-1β ανά g νωπού βάρους IFT (Εικόνα 36).  Ακολούθησε ο 

υπολογισµός της επί τοις % µεταβολής των επιπέδων της IL-1β (Πίνακας 15) .   
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Εικόνα 36: Επίπεδα της IL-1β το µέσο καλλιέργειας IFT απουσία και παρουσία ΜΣΑΦ. Με (*) 
σηµειώνεται η στατιστικά σηµαντική (p<0,05) µεταβολή σε σχέση µε το δείγµα ελέγχου (control) 
 

H στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε την χρήση του 

student’s t-test µε επίπεδο σηµαντικότητας p<0,05. 
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Πίνακας 15: Μεταβολή (%) των επιπέδων της IL-1β στο µέσο καλλιέργειας ΙFT παρουσία 

ΜΣΑΦ. Αναγράφεται το ποσοστό µεταβολής εφ’ όσον η µεταβολή είναι στατιστικά σηµαντική 
(p<0,05). (↑) : αύξηση, (↓) : µείωση 
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1 ↑ 28 % ↑ 21% ↑ not ↓ not ↑ not ↑ 49%   ↓ not ↑ not 
2 ↑ not ↓ not ↓ not ↓ not ↓ 41%   ↓ 52%   ↓ 37%  ↓ not 
3 ↑ 52% ↑ 69% ↑ 108% ↑ 200% ↑ 40%   ↑ 63%   ↑ not ↑ not 
4 ↑ not ↓ not ↑ not ↓ not ↓ 20%   ↓ 23%   ↓ not ↓ not 
5 - - - - - - - - 
6 ↑ 29% ↑ 24% ↑ not ↑ 19% ↑ 28%   ↑ 28%   ↑ not ↓ not 
7 ↓ not ↑ not - - - - - - 
8 ↑ not ↑ 37% ↑ not ↑ 44% ↑ not ↑ 100%   ↑ 28%  ↑ not 
9 ↑ not ↑ 54% ↓ not ↑ not ↓ not ↓ not ↓ not ↓ not 

10 ↑ not ↑ not ↓ not ↑ not ↑ not ↓ not ↓ not ↓ not 

 

  Όπως φαίνεται στην Εικόνα 36 και το Πίνακα 15 η ασεκλοφαινάκη 

προκάλεσε στατιστικά σηµαντική αύξηση της IL-1β σε τρεις και πέντε ασθενείς, 

στη µικρή και την µεγάλη συγκέντρωση, αντίστοιχα, ενώ σε έξη και τέσσερις  

περιπτώσεις αντίστοιχα, δεν προκάλεσε στατιστικά σηµαντική µεταβολή. 

  Παρόµοια, η πιροξικάµη προκάλεσε στατιστικά σηµαντική αύξηση της 

IL-1β σε έναν και τρείς ασθενείς, στη µικρή και την µεγάλη συγκέντρωση, 

αντίστοιχα, ενώ σε επτά και πέντε περιπτώσεις αντίστοιχα, δεν προκάλεσε 

στατιστικά σηµαντική µεταβολή. 

        Αντίθετα η τενοξικάµη προκάλεσε τόσο στατιστικά σηµαντική αύξηση 

της IL-1β όσο και µείωση, σε δύο και δύο περιπτώσεις αντίστοιχα, στη µικρή 

συγκέντρωση, και σε τέσσερεις και δύο περιπτώσεις αντίστοιχα, στη µεγάλη 

συγκέντρωση. ∆εν προκάλεσε στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε τέσσερεις και 

δύο περιπτώσεις στη µικρή και την µεγάλη συγκέντρωση, αντίστοιχα.  

Τέλος τόσο η ινδοµεθακίνη όσο και η παρακεταµόλη δεν παρουσίασαν 

στατιστικά σηµαντική επίδραση στην παραγωγή IL-1β. 
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7.2.2. Επίδραση στη παραγωγή IL-6 
 

Η µελέτη της επίδρασης των ΜΣΑΦ στην παραγωγή IL-6, έγινε όπως 

ακριβώς παραπάνω µε ELISA τύπου sandwich. Ως αντίσωµα ακινητοποίησης 

του αντιγόνου (capture antibody)  χρησιµοποιήθηκε ειδικό µονοκλωνικό 

αντίσωµα έναντι human IL-6 (ENDOGEN) και ως αντίσωµα ανίχνευσης 

(detection antibody) ένα άλλο µονοκλωνικό αντίσωµα έναντι human IL-6  

(ENDOGEN), σηµασµένο µε βιοτίνη. Ακολούθησαν οι ίδιοι ακριβώς 

µαθηµατικοί υπολογισµοί καθώς και όµοια στατιστική επεξεργασία µε 

παραπάνω. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων εκφράσθηκαν σε ng IL-6 ανά g 

νωπού βάρους καλλιεργηθείσας IFT (Εικόνα 37). Ακολούθησε ο υπολογισµός 

της επί τοις % µεταβολής των επιπέδων της IL-6 (Πίνακας 16) . 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα L6 και τον πίνακα L6 η ασεκλοφαινάκη 

στη µικρή της συγκέντρωση (4µg /ml) προκάλεσε µείωση της παραγωγής IL-6 

στους οκτώ από τους δέκα ασθενείς (ποσοστό αναστολής 1% έως 36%) και η 

αναστολή αυτή ήταν στατιστικά σηµαντική σε έξι από τις οκτώ περιπτώσεις. Σε 

δύο από τους δέκα ασθενείς παρατηρήθηκε αύξηση της IL-6 (18-28%) ενώ η 

αύξηση αυτή ήταν στατιστικά σηµαντική στην µία εκ των δύο περιπτώσεων. 

Στην µεγάλη συγκέντρωση του φαρµάκου (10µg/ml) παρατηρήθηκε αναστολή 

(10-48%) σε οκτώ από τους δέκα ασθενείς, που ήταν στατιστικά σηµαντική στις 

επτά από τις οκτώ περιπτώσεις. Τέλος αύξηση παρατηρήθηκε σε δύο 

περιπτώσεις, εκ των οποίων στατιστικά σηµαντική ήταν στην µία.  

Η πιροξικάµη (Εικόνα 37 και Πίνακας 16) στη µικρή συγκέντρωση 

(3µg/ml) προκάλεσε µείωση στην παραγωγή IL-6 σε πέντε από τους εννέα 

ασθενείς (ποσοστό αναστολής 20% έως 32%), που ήταν στατιστικά σηµαντική 

σε τέσσερις από τις πέντε περιπτώσεις. Στους άλλους τέσσερις  ασθενείς 

παρατηρήθηκε αύξηση η οποία όµως δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Στη 

µεγάλη συγκέντρωση (10µg/ml) παρατηρήθηκε µείωση σε επτά από τους εννέα 

ασθενείς (ποσοστό αναστολής 13-49%), που ήταν στατιστικά σηµαντική στις 

πέντε από τις επτά περιπτώσεις. Σε δύο τέλος ασθενείς παρατηρήθηκε αύξηση 

που δεν ήταν στατιστικά σηµαντική.  
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Εικόνα 37: Επίπεδα της IL-6 στο µέσο καλλιέργειας IFT απουσία και παρουσία ΜΣΑΦ. Με (*) 
σηµειώνεται η στατιστικά σηµαντική (p<0,05) µεταβολή σε σχέση µε το δείγµα ελέγχου (control)  
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Πίνακας 16: Μεταβολή (%) των επιπέδων της IL-6 στο µέσο καλλιέργειας ΙFT παρουσία 
ΜΣΑΦ. Αναγράφεται το ποσοστό µεταβολής εφ’ όσον η µεταβολή είναι στατιστικά σηµαντική 

(p<0,05). (↑) : αύξηση, (↓) : µείωση 
Α
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1 ↓ 23%   ↓  25%   ↑  not ↓ not ↓ not ↓ 29%   ↓ 37%   ↓ not 
2 ↓ 21%   ↓  33%   ↓ 29 %   ↓ 57 %   ↓ 32%   ↓ 45%   ↓ 46%   ↓ not 
3 ↓ 21%   ↓  23%   ↑  not ↑  not ↓ 39%   ↓ 47%   ↓ 28%   ↓ not 
4 ↓ 16%   ↓  30%   ↓ 26%   ↓ 39%   ↓ 23%   ↓ 23%   ↓ not ↓ 24%   
5 ↓ 36%   ↓  48%   ↓ not ↓ 45%   ↓ 42%   ↓ 47%   - - 
6 ↓ 35%   ↓  28%   ↓  32%   ↓ 29 %   ↓ 47%   ↓ 42%   ↓ 41%   ↓ not 
7 ↓ not ↓  not - - - - - - 
8 ↑ not ↑  not ↑ not ↑  not ↑ not ↓ not ↑ not ↑ not 
9 ↓ not ↓  10%   ↑ not ↓  not ↑ not ↑ not ↑ not ↓ not 

10 ↑ 28%   ↑  39%   ↓ 20%   ↓ 49%   ↑ not ↓ 40%   ↑ 34%   ↑ 34%   

 

 Η τενοξικάµη (Εικόνα 37 και Πίνακας 16) στη µικρή συγκέντρωση 

(6µg/ml) προκάλεσε  µείωση  (17-47%) στα επίπεδα της  IL-6 σε έξι από τους 

εννέα ασθενείς, που ήταν στατιστικά σηµαντική σε πέντα από τις έξι 

περιπτώσεις, ενώ σε τρεις ασθενείς παρατηρήθηκε αύξηση µή στατιστικά 

σηµαντική.  Στη µεγάλη συγκέντρωση (13µg/ml) το φάρµακο προκάλεσε  

µείωση  (10-47%)  σε οκτώ από τους εννέα ασθενείς, που ήταν στατιστικά 

σηµαντική σε επτά από τις οκτώ περιπτώσεις, ενώ σε ένα ασθενή παρατηρήθηκε 

αύξηση που δεν ήταν όµως στατιστικά σηµαντική. 

           Η ινδοµεθακίνη (Εικόνα 37 και Πίνακας 16)  προκάλεσε  µείωση  (15-

46%) στα επίπεδα της  IL-6 σε πέντε από οκτώ ασθενείς, που ήταν στατιστικά 

σηµαντική σε τέσσερις από τις πέντε περιπτώσεις, ενώ σε τρεις ασθενείς 

παρατηρήθηκε αύξηση (8-34%) που ήταν στατιστικά σηµαντική µόνο σε µία 

περίπτωση. 

         Τέλος η παρακεταµόλη (Εικόνα 37 και Πίνακας 16)  δεν προκάλεσε 

στατιστικά σηµαντική µεταβολή στα επίπεδα της IL-6 σε έξι από οκτώ ασθενείς, 

ενώ σε έναν προκάλεσε στατιστικά σηµαντική µείωση και σε έναν αύξηση. 

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι όλα τα ΜΣΑΦ τα οποία δοκιµάσθηκαν  

αναστέλλουν την παραγωγή IL-6 από τα κύτταρα της IFT. Σηµαντικότερη 
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µάλιστα φαίνεται να είναι η δράση της ασεκλοφαινάκης και της τενοξικάµης 

για το λόγο ότι τα φάρµακα αυτά προκάλεσαν στατιστικά σηµαντική 

αναστολή στον µεγαλύτερο αριθµό των ασθενών.  

 

7.2.3.  Επίδραση στη παραγωγή TNF-α 
 

Όπως και προηγούµενα για την IL-1β και την IL-6, η µελέτη της 

επίδρασης των ΜΣΑΦ στην παραγωγή TNFα πραγµατοποιήθηκε µε ELISA 

τύπου sandwich. Ως αντίσωµα ακινητοποίησης του αντιγόνου (capture 

antibody)  χρησιµοποιήθηκε ειδικό µονοκλωνικό αντίσωµα έναντι human 

TNFα (ENDOGEN) και ως αντίσωµα ανίχνευσης (detection antibody) ένα άλλο 

µονοκλωνικό αντίσωµα έναντι human TNFα (ENDOGEN), σηµασµένο µε 

βιοτίνη. Ακολούθησαν οι ίδιοι ακριβώς µαθηµατικοί υπολογισµοί καθώς και 

όµοια στατιστική επεξεργασία µε παραπάνω. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

εκφράσθηκαν σε pg TNF-α ανά g νωπού βάρους καλλιεργηθείσας IFT (Εικόνα 

38). Ακολούθησε ο υπολογισµός της επί τοις % µεταβολής των επιπέδων του  

TNF-α (Πίνακας 17). 

Η ασεκλοφαινάκη (Εικόνα 38, Πίνακας 17) στη µικρή συγκέντρωση 

προκάλεσε µείωση (2,5-31,5%) των επιπέδων του TNF-α σε οκτώ από εννέα 

ασθενείς, που ήταν στατιστικά σηµαντική  σε έξι από τις οκτώ περιπτώσεις, ενώ 

σε ένα ασθενή προκάλεσε αύξηση µη στατιστικά σηµαντική. Στη µεγάλη 

συγκέντρωση προκάλεσε µείωση (2,5-28%) των επιπέδων του TNF-α σε οκτώ 

από εννέα ασθενείς, που ήταν στατιστικά σηµαντική  σε επτά από τις οκτώ 

περιπτώσεις, ενώ σε ένα ασθενή προκάλεσε αύξηση µη στατιστικά σηµαντική. 

 Η πιροξικάµη (Εικόνα 38, Πίνακας 17) στη µικρή συγκέντρωση 

προκάλεσε µείωση (5-26%) αλλά και αύξηση (3,5-22%) των επιπέδων του TNF-α 

σε έξι και τρεις από εννέα ασθενείς αντίστοιχα, η οποία ήταν στατιστικά 

σηµαντική σε τέσσερις και σε δύο περιπτώσεις, αντίστοιχα. Στη µεγάλη 

συγκέντρωση προκάλεσε µείωση (5-33%) σε έξι από εννέα ασθενείς, η οποία 

ήταν στατιστικά σηµαντική σε τέσσερις περιπτώσεις, ενώ σε τρείς ασθενείς 

προκάλεσε αύξηση (1-16%), που δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. 
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Εικόνα 38: Επίπεδα του TNF-α στο µέσο καλλιέργειας IFT απουσία και παρουσία ΜΣΑΦ. Με 
(*) σηµειώνεται η στατιστικά σηµαντική (p<0,05) µεταβολή σε σχέση µε το δείγµα ελέγχου 

(control) 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Σπύρος Αγγ. Σύγγελος                                                                                                                                         ∆ιδακτορική διατριβή 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                                                                                                                                               108 

Πίνακας 17: Μεταβολή (%) των επιπέδων του TNF-α στο µέσο καλλιέργειας ΙFT παρουσία 
ΜΣΑΦ. Αναγράφεται το ποσοστό µεταβολής εφ’ όσον η µεταβολή είναι στατιστικά σηµαντική 

(p<0,05). (↑) : αύξηση, (↓) : µείωση 
Α
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1 ↓  not ↓ 21%   ↑ 22%   ↑  not ↓ 23%   ↓ 32%   ↓ 24%   ↓ 35%   
2 ↓ 31%   ↓ 24%   ↓ 22%   ↓ 31%   ↓ 14%   ↓ 22%   ↓ 39%   ↓ 31%   
3 ↓ 16%   ↓ 19%   ↓ 20%   ↓ 33%   ↓ 17%   ↓ 14%   ↓ 29%   ↓ not 
4 ↓ 22%   ↓ 19%   ↓ 21,4%   ↓ 24%   ↓ 35%   ↓ 26%   ↓ 27%   ↓ 19%   
5 ↓ 22%   ↓ 25%   ↑ not ↓  not ↓  not ↑  not - - 
6 ↓ 11%   ↓  9%   ↓  not ↑  not ↓  not ↓ 24%   ↓ 11%   ↓ 24%   
7 - - - - - - - - 
8 ↓ 31,5%   ↓ 27,9%   ↓  not ↓  not ↓ 31,2%   ↓ 28,5%   ↓ not ↓  not 
9 ↓  not ↓  not ↓ 24,8%   ↓ 

25,5%   
↓ 25%   ↓ 11,7%   ↓15,7%   ↓ 21%   

10 ↑  not ↑  not ↑ 21%   ↑ not ↑  not ↓  not ↑  not ↓  not 

 

 Η τενοξικάµη φαίνεται να έχει δράση παρόµοια µε αυτήν της 

ασεκλοφαινάκης (Εικόνα 38, Πίνακας 17). Τόσο στη µικρή, όσο και στη µεγάλη 

συγκέντρωση προκάλεσε µείωση (8-35%) και (3-32%), αντίστοιχα, σε οκτώ από 

εννέα ασθενείς, η οποία ήταν στατιστικά σηµαντική σε έξι και επτά 

περιπτώσεις, αντίστοιχα. Και για τις δύο συγκεντρώσεις παρατηρήθηκε σε ένα 

ασθενή αύξηση που δεν ήταν στατιστικά σηµαντική.  

 Η ινδοµεθακίνη (Εικόνα 38, Πίνακας 17) προκάλεσε µείωση (11-39%) σε 

επτά από οκτώ ασθενείς, που ήταν στατιστικά σηµαντική στις έξι περιπτώσεις, 

ενώ σε ένα ασθενή προκάλεσε αύξηση µη στατιστικά σηµαντική. 

Αξιοσηµείωτη και πιθανόν άξια παραπέρα διερεύνησης, ήταν η δράση της 

παρακεταµόλης (Εικόνα 38, Πίνακας 17), η οποία προκάλεσε µείωση (3,5-35%) 

στα επίπεδα του TNF-α και στους οκτώ ασθενείς που δοκιµάσθηκε, η οποία 

ήταν στατιστικά σηµαντική σε πέντε περιπτώσεις.  

 Συνοψίζοντας, φαίνεται  ότι στην αναστολή της παραγωγής TNF-α από 

IFT σε καλλιέργεια έχουν καλύτερη δράση η ασεκλοφαινάκη και η 

τενοξικάµη. Αξιοσηµείωτη είναι η δράση της παρακεταµόλης η οποία χρήζει 

πιθανόν περαιτέρω διερεύνησης. 
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Σκοπός  

Όπως αναφέρθηκε στο γενικό µέρος, οι βιολογικοί παράγοντες που 

ευθύνονται για την διαδικασία της άσηπτης χαλάρωσης αλλά και της 

περιπροσθετικής οστεόλυσης αποτελούν αντικείµενο έρευνας για τουλάχιστον 

τρεις δεκαετίες. Όλοι οι ερευνητές συµφωνούν ότι σηµαντικό ρόλο, στην 

παραπάνω ‘βιολογική συνισταµένη’, παίζουν διάφορα µέλη της οικογένειας 

των ΜΜΡs, µέσω της ικανότητάς τους να αποικοδοµούν όλα σχεδόν τα 

συστατικά του εξωκυττάριου χώρου.  

Μέχρι σήµερα και µε βάση την βιβλιογραφία, ο ακριβής ρόλος της 

κάθε µίας ΜΜΡ στην διαδικασία της άσηπτης χαλάρωσης, δεν είναι ακόµη 

πλήρως αποσαφηνισµένος. Είναι γνωστό ότι οι περιπροθετικοί ιστοί είναι 

‘’βιολογικώς ενεργοί’’ και έχει ανιχνευθεί σε αυτούς κολλαγονολυτική και 

ζελατινολυτική δραστικότητα (Takagi et al. 1995). Είναι σαφές ότι η 

δραστικότητα αυτή οφείλεται σε ενεργές µορφές ΜΜΡs, οι οποίες µάλιστα 

πρέπει να υπερτερούν των αντιστοίχων ιστικών αναστολέων (ΤΙΜΡs).  

Στο πρώτο λοιπόν µέρος της παρούσας διατριβής, σε ιστούς άσηπτα 

χαλαρωµένων ολικών αρθροπλαστικών ισχίου, προσδιορίσθηκε και 

ποσοτικοποιήθηκε η ζελατινολυτική και κολλαγονολυτική δραστικότητά 

τους. Κατόπιν αποµονώθηκαν οι περιεχόµενες ΜΜΡs (κολλαγονάσες, 

ζελατινάσες κ.α) και εκτιµήθηκε το ελεύθερο-αναστολέων (TIMP-free) 

ποσοστό τους καθώς και η συµµετοχή της κάθε µίας στην παραπάνω 

ανιχνευθείσα δραστικότητα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η επεξεργασία των 

δειγµάτων έγινε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποφευχθεί η in vitro 

ενεργοποίηση των ΜΜΡs. Έτσι τα αποτελέσµατα αντιστοιχούσαν στην in vivo 

ενζυµική κατάσταση των περιπροθετικών ιστών. 

Στη συνέχεια (δεύτερο µέρος της διατριβής) εκτιµήθηκε η επίδραση 

µερικών γνωστών ΜΣΑΦ (ασεκλοφαινάκη, πιροξικάµη, τενοξικάµη και 

ινδοµεθακίνη) στην in vitro παραγωγή, σε καλλιέργεια IFT, των ΜΜΡs που 

ανιχνεύθηκαν παραπάνω. Λαµβάνοντας υπόψη δε τη συµµετοχή πολλών 

άλλων προφλεγµονωδών παραγόντων (κυτταροκίνες, αναπτυξιακοί 

παράγοντες και προσταγλανδίνες) στην παθογένεια της χαλάρωσης 
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εκτιµήθηκε η επίδραση των παραπάνω ΜΣΑΦ, στην παραγωγή των 

παραγόντων αυτών. Στόχος ήταν η εκτίµηση της πιθανότητας χρήσης των 

φαρµακευτικών αυτών αναστολέων στην επιβράδυνση των διαδικασιών της 

χαλάρωσης. 
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Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η άσηπτη χαλάρωση των 

ορθοπαιδικών προθέσεων, είναι αποτέλεσµα σύνθετης δράσης µηχανικών και 

βιολογικών παραγόντων. Η διερεύνηση των βιολογικών παραγόντων έχει 

απασχολήσει τους ερευνητές τουλάχιστον 3 δεκαετίες. Πολλά πράγµατα έχουν 

ξεκαθαρίσει άλλά και πολλά παραµένουν υπό αµφισβήτηση. Η έρευνα στις 

µέρες µας έχει στραφεί στον ακριβή προσδιορισµό της δράσης καθ’ ενός από 

τους προαναφερθέντες χηµικούς παράγοντες (ένζυµα, αναπτυξιακοί 

παράγοντες κτλ) και του ρόλου τους στην αρχική πυροδότηση του καταρράκτη 

γεγονότων που οδηγούν στις διαδικασίες χαλάρωσης, στην αποσαφήνιση της 

θέσης που λαµβάνει χώρα αρχικά η αντίδραση ξένου σώµατος που σταδιακά 

οδηγεί στη χαλάρωση (ιστός PCT ή χώρος µεταξύ οστού-πρόθεσης) και κυρίως 

τέλος στην βελτίωση της βιοσυµβατότητας των χρησιµοποιούµενων υλικών. 

Μέχρι βέβαια την ανακάλυψη και χρήση υλικών µε καλή βιοσυµβατότητα θα 

πρέπει να προταθούν φαρµακευτικές αγωγές που θα στοχεύουν στην 

επιβράδυνση των διαδικασιών της χαλάρωσης. Στον τοµέα αυτό πιστεύεται ότι 

θα συνεισφέρουν τα αποτελέσµατα της διατριβής αυτής.     

Ο Takagi et al (1995) διαπίστωσε για πρώτη φορά την ύπαρξη ελεύθερης 

κολλαγονολυτικής και ζελατινολυτικής δραστικότητας σε εκχυλίσµατα 

περιπροθετικών ιστών (IFT και PCT). Στα εκχυλίσµατα αυτά δεν είχε 

προηγηθεί η προσθήκη ενεργοποιητικών παραγόντων, ενώ για την ανίχνευση 

της κολλαγονολυτικής δραστικότητας χρησιµοποιήθηκε το συνθετικό πεπτίδιο 

DNP-S. Το παραπάνω πεπτίδιο, είναι γνωστό ότι διασπάται από τις 

κολλαγονάσες του ενδιάµεσου στρώµατος, τις ζελατινάσες και πιθανόν από την 

διαλυτή µορφή της ΜΤ1-ΜΜΡ, από διάφορα δηλαδή µέλη της οικογένειας των 

ΜΜΡs τα οποία έχουν ανιχνευθεί όλα στους περιπροθετικούς ιστούς. Στην 

εργασία αυτή όµως, δεν γίνεται αποτίµηση της συνεισφοράς  των επιµέρους 

ΜΜΡs, που έχουν την ικανότητα υδρόλυσης του DNP-S, στην ανιχνευόµενη 

κολλαγονολυτική δραστικότητα των περιπροθετικών ιστών, η οποία φαίνεται 

ότι είναι καθοριστική τόσο για την ανάπτυξη περιπροθετικής οστεόλυσης όσο 

και για την επακόλουθη χαλάρωση. 
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Στην παρούσα διατριβή, αρχικά ανιχνεύθηκε  και ποσοτικοποιήθηκε η 

ζελατινολυτική και κολλαγονολυτική δραστικότητα εκχυλισµάτων 

περιπροθετικών ιστών από άσηπτα χαλαρωµένες ολικές αρθροπλαστικές 

ισχίου. Επιλέχθηκε η µελέτη σε εκχυλίσµατα γιατί αυτά ανταποκρίνονται 

περισσότερο στην in vivo κατάσταση, τουλάχιστον όσον αφορά την εικόνα της 

ενζυµικής δραστικότητας, κατά το χρόνο λήψης των δειγµάτων, σε σύγκριση µε 

το θρεπτικό µέσο ύστερα από καλλιέργεια των ίδιων ιστών, αφού είναι γνωστό 

ότι στις συνθήκες της καλλιέργειας αλλάζει η οµοιόσταση του ιστού. 

Χρησιµοποιήθηκαν επίσης αναστολείς πρωτεασών ώστε να αποφευχθεί η in 

vitro και κατά συνέπεια πλασµατική ενεργοποίηση των περιεχόµενων 

µεταλλοπρωτεασών από πρωτεάσες των εκχυλισµάτων. Στην συνέχεια οι 

µεταλλοπρωτεάσες διαχωρίστηκαν µεταξύ τους και µελετήθηκαν διεξοδικά. 

Τελικά προέκυψε ότι, σε αντίθεση µε την αµιγώς οφειλόµενη στην ΜΜΡ-2 και 

ΜΜΡ-9 ζελατινολυτική δραστικότητα, η  κολλαγονολυτική δραστικότητα των 

εκχυλισµάτων, εκφρασµένη ως ικανότητα υδρόλυσης του DNP-S,  οφειλόνταν 

σε ΜΜΡs άλλες εκτός των ζελατινασών, αφού οι ζελατινάσες απαντώνταν σε 

µορφή συµπλόκων µε ΤΙΜΡs και δεν είχαν καµία συνεισφορά σε αυτήν. Οι 

ΜΜΡs αυτές πιθανότατα ήταν οι ΜΜΡ-1 και ΜΜΡ-13, γιατί αφενός και οι δύο 

ανιχνεύθηκαν στα εκχυλίσµατα και αφ’ ετέρου είναι γνωστό από τη 

βιβλιογραφία ότι η τρίτη ενδιάµεση κολλαγονάση (ΜΜΡ-8), µε ικανότητα 

υδρόλυσης του DNP-S, δεν έχει ανιχνευθεί ή ανιχνεύθηκε σε πολλή χαµηλά 

επίπεδα σε περιπροθετικούς ιστούς και υγρά ( Takagi et al, 1994).  

Η παρουσία της ΜΜΡ-13 στο PSSF ανακοινώθηκε σχετικά πρόσφατα 

(Imai et al, 1998). Το γεγονός ότι στην παρούσα εργασία η ενεργός µορφή του 

ενζύµου ανιχνεύθηκε και στους περιπροθετικούς ιστούς µάλλον έχει να κάνει 

µε το γεγονός ότι το ένζυµο αυτό µετά την σύνθεσή του εκκρίνεται στον 

εξωκυττάριο χώρο (Imai et al, 1998). Το ότι επίσης δεν ανιχνεύθηκε η 

προενζυµική µορφή βρίσκεται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα των Imai et al, 

1998, όπου αναφέρεται η ανίχνευση χαµηλότερων επιπέδων προενζύµου σε 

σχέση µε την ενεργό µορφή, σε δείγµατα PSSF. Η ΜΜΡ-13, σε αντίθεση µε την 

ΜΜΡ-1, ανιχνεύθηκε κυρίως σε ενεργό µορφή γεγονός που οδηγεί στο 
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συµπέρασµα ότι µάλλον συνεισφέρει περισσότερο στην αποικοδόµηση του 

συνθετικού πεπτιδίου DNP-S και κατ’ επέκταση στην κολλαγονολυτική 

δραστικότητα των περιπροθετικών ιστών. 

Το συνθετικό πεπτίδιο DNP-S αποικοδοµείται επίσης από την ΜΤ1-

ΜΜΡ η οποία, είτε βρίσκεται αγκυροβοληµένη στην κυτταρική µεµβράνη, είτε 

ελεύθερη, µε την µορφή του διαλυτού τύπου της, στον εξωκυττάριο χώρο. Στη 

παρούσα εργασία, µε βάση την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, αναµένεται η 

ανίχνευση µόνο του διαλυτού τύπου στα εκχυλίσµατα IFT και PCT. Και αυτό 

διότι αφενός δεν χρησιµοποιήθηκαν απορρυπαντικά κατά την εκχύλιση, όπως 

από άλλους ερευνητές (Yamanaka et al, 2000) και αφετέρου τα δείγµατα 

υπερφυγοκεντρήθηκαν στα 100.000g, οπότε οι µεµβράνες και κατά συνέπεια τα 

καθηλωµένα σε αυτές ενζυµικά µόρια αποµακρύνθηκαν στο ίζηµα. Σε αντίθεση 

µε τα παραπάνω και οι 2 τύποι (µεµβρανικός και διαλυτός) αναµένονταν στα 

δείγµατα των PSSF τα οποία δεν υπερφυγοκεντρήθηκαν. Τελικά ανιχνεύθηκε 

ένα σύµπλεγµα πρωτεϊνικών ζωνών στα δύο δείγµατα των PSSF και σε δύο 

δείγµατα των IFT, µε µοριακή µάζα 70/69 kDa αντίστοιχα, που µάλλον 

αντιστοιχούν σε µία λανθάνουσα-ανενεργό µορφή της ΜΤ1-ΜΜΡ. Η ζώνη των 

56.5 kDa, που ανιχνεύθηκε σε ένα δείγµα, πιθανόν αντιστοιχεί σε, 

πρωτεολυτικά παραγόµενο, διαλυτό τύπο του ενζύµου, όπως άλλωστε έχει 

ανακοινωθεί (Takei et al, 1999). Ο αριθµός των δειγµάτων ψευδοαρθρικού 

υγρού είναι µικρός για να εξαχθεί συµπέρασµα για την ύπαρξη ή µή του 

διαλυτού τύπου της ΜΤ1-ΜΜΡ σε αυτά. Από µετέπειτα και αδηµοσίευτα 

αποτελέσµατα σε εκχυλίσµατα περιπροσθετικών ιστών και PSSF από µεγάλο 

αριθµό ασθενών φαίνεται ότι ο διαλυτός τύπος της ΜΤ1-ΜΜΡ απαντάται σε 

όλα τα δείγµατα και µάλλον δεν συµβάλλει στην κολλαγονολυτική τους 

ικανότητα, δεδοµένου ότι υπάρχει σε µορφή συµπλόκων µε τον ΤΙΜΡ-2. Ο 

τρόπος δηµιουργίας του τύπου αυτού, όπως και ο ρόλος που παίζει βρίσκονται 

υπό διερεύνηση.    

Η ανίχνευση ενεργών µορφών της ΜΜΡ-1 και κυρίως της ΜΜΡ-13 στα 

δείγµατα οδηγεί στο συµπέρασµα της in situ ενεργοποίησης από ενδογενείς 

παράγοντες των περιπροθετικών ιστών. Οι ενεργές µορφές των κολλαγονασών 
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αυτών σαφώς υπερτερούν των αντιστοίχων αναστολέων (ΤΙΜΡs), ώστε να 

ανιχνεύεται ικανού βαθµού δραστικότητα. Η ενεργοποίηση αυτή µπορεί να 

γίνει από ενεργοποιητές πλασµινογόνου (Nordsletten et al, 1996),  αλλά και 

από άλλες ΜΜΡs όπως η ΜΜΡ-3 και η ΜΤ1-ΜΜΡ (Knauper et al, 1996 – 

Murphy et al 1997).   

Η  διατάραξη της ισορροπίας ΜΜΡs-ΤΙΜΡs υπέρ των ενζύµων, µάλλον 

πρέπει να αποδοθεί στη συµβολή άλλων παραγόντων, όπως IL-1β, IL-6, TNF-α, 

PDGF, οι οποίοι, όπως αναφέρεται και στο γενικό µέρος, ρυθµίζουν  

διαφορετικά τη παραγωγή των ΜΜΡs σε σύγκριση µε τους ΤΙΜΡs και µάλιστα 

υπέρ των  ΜΜΡs (Ries et al, 1995 – Benbow et al, 1997). Πρόσφατα µάλιστα 

ανακοινώθηκε από τον Li (Li et al, 1999), ότι στην IFT ανιχνεύεται η EMMPRIN 

(extracellular matrix metalloproteinase inducer: επαγωγέας των 

µεταλλοπρωτεσών του εξωκυτταρίου χώρου), η οποία έχει σαφώς επαγωγική 

δράση στις ΜΜΡs ενώ δεν έχει αντίστοιχη  στους ΤΙΜΡs. Σίγουρα βέβαια θα 

υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι µέχρι σήµερα είναι άγνωστοι, που 

επιδρούν στην παραγωγή των ΜΜΡs και των αναστολέων τους. Όπως 

αναφέρεται και στην εισαγωγή, η συµβολή των περισσοτέρων ΜΜΡs στην 

διαδικασία της οστικής απορρόφησης είναι σηµαντική δεδοµένου ότι, όπως 

έχει αποδειχθεί, η χρήση TIMPs ή συνθετικών αναστολέων των MMPs µπορεί 

in vitro να αναστείλει την παραπάνω διαδικασία (Hill et al, 1993 – 1994 και 

1995). Πιο συγκεκριµένα η ΜΜP-1 και η ΜΜΡ-13 αποικοδοµούν το κολλαγόνο 

τύπου Ι της θεµέλιας ουσίας. Το κύριο προϊόν αποικοδόµησης σε θερµοκρασία 

σώµατος µετουσιώνεται σε ζελατίνη, η οποία στη συνέχεια υδρολύεται από τις 

ζελατινάσες,  προετοιµάζοντας το έδαφος για την δράση των οστεοκλαστών 

(Fosang et al, 1993).  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι δύο κολλαγονάσες (ΜΜΡ-1 και ΜΜΡ-

13) παίζουν µάλλον σηµαντικό ρόλο στην άσηπτη χαλάρωση των προθέσεων 

αλλά και στην συνυπάρχουσα συχνά περιπροθετική οστεόλυση. Σε εξέλιξη 

βρίσκονται πειράµατα που, µε την χρήση ειδικών αναστολέων και 

αντισωµάτων, στοχεύουν στην αποτίµηση του επιµέρους ρόλου της κάθε µίας 

ΜMP. 
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Όσον αφορά τώρα τις ζελατινάσες (ΜΜΡ-2 και ΜΜΡ-9), παρά το ότι 

ανιχνεύθηκαν σε ικανές συγκεντρώσεις, φάνηκε να µην έχουν καµία 

συµµετοχή στην κολλαγονολυτική δραστικότητα των δειγµάτων. Αυτό πρέπει 

να αποδοθεί στο ότι ανιχνεύθηκαν κατά το πλείστον σε µορφή συµπλόκων µε 

ΤΙΜΡs. Τα σύµπλοκα αυτά, όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή, έχουν 

µοναδικές ιδιότητες όσον αφορά την ενεργοποίηση των ΜΜΡs. Συγκεκριµένα 

τα προένζυµα, όντας συµπλοκοποιηµένα µε τους ανστολείς, µπορούν να 

ενεργοποιηθούν µέσω αποµάκρυνσης του προπεπτιδίου τους, το οποίο 

καλύπτει το ενεργό κέντρο τους. Οι ΤΙΜΡs βέβαια µπορούν αναδιατασσόµενοι 

να επανακαλύψουν το ενεργό κέντρο, αδρανοποιώντας πάλι το ένζυµο (Ogata 

Y et al, 1995 – Itoh Yet al, 1995). Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στην ανάγκη 

αναζήτησης του ακριβούς ρόλου των ζελατινασών στην διαδικασία της 

χαλάρωσης. Είναι γνωστό ότι πολλοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν ανιχνευθεί 

σε περιπροθετικούς ιστούς, µπορούν να απενεργοποιήσουν τους ΤΙΜΡs, χωρίς 

όµως αντίστοιχη δράση στα ένζυµα. Έτσι έχει ανακοινωθεί ενεργοποίηση της 

pro-MMP-9 από άλλες ΜΜΡs (όπως η ΜΜΡ-3) µετά από αδρανοποίηση του 

ΤΙΜΡ1 από την ελαστάση των ουδετεροφίλων.  Η proΜΜΡ-2 επίσης µπορεί να  

υποστεί ενεργοποίηση, αφού πρώτα απενεργοποιηθεί ο ΤΙΜΡ-2, µε 

συνδυασµένη δράση της ΜΤ1-ΜΜΡ και της ΜΜΡ-13 (Strongin AY et al 1995, 

Cowell S et al 1998) . Λαµβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες 

έχουν ανιχνευθεί σε περιπροθετικούς ιστούς, µπορεί κανείς να υποστηρίξει την 

in situ ενεργοποίηση των δύο ζελατινασών στους περιπροθετικούς ιστούς και 

την εµπλοκή τους στην άσηπτη χαλάρωση µε ποικίλους και όχι πλήρως 

αποσαφηνισµένους µηχανισµούς. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ακριβής διαπίστωση της 

συµµετοχής της κάθε µίας MMP, στην διαδικασία της άσηπτης χαλάρωσης 

µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στον έλεγχο και πιθανόν στην επιβράδυνση της 

διαδικασίας αυτής, µέσω της χρήσης συνθετικών εκλεκτικών αναστολέων των 

ΜΜPs αυτών.  Και αυτό διότι η πιθανή χρήση µη ειδικών αναστολέων έχει σαν 

αποτέλεσµα την ταυτόχρονη αναστολή πιθανόν ευεργετικών δράσεων των 
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ΜΜPs που σχετίζονται µε την κυτταρική διαφοροποίηση και απόπτωση 

(Zucker S et al, 2000). 

Ο Takagi (Takagi et al, 1995) διαπίστωσε την οµοιότητα της IFT και της 

PCT ως προς την ζελατινολυτική και κολλαγονολυτική δραστικότητα, γεγονός 

το οποίο συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής. Το γεγονός 

αυτό ισχυροποιεί την άποψη ότι η PCT είναι το σηµείο έναρξης όλων των 

διαδικασιών της χαλάρωσης, µια και είναι ο ιστός ο οποίος πρωτοέρχεται σε 

επαφή µε τα παραγόµενα σωµατίδια.  Ο Anthony et al. 1990, υποστήριξε την 

άποψη ότι τόσο οι µεσολαβητές και τα ένζυµα (που παράγονται στην PCT) όσο 

και τα σωµατίδια από τον χώρο της άρθρωσης µεταναστεύουν κατά µήκος της 

επιφάνειας επαφής οστού – πρόθεσης µε την βοήθεια του ψευδο-αρθρικού 

υγρού όπως απεικονίζεται στην εικόνα 39. 

 

 
Εικόνα 39: Σχηµατική αναπαράσταση (που υποδεικνύεται µε βέλη) της µετακίνησης του PSSF 

µεταξύ πρόθεσης και οστού (Howie et al. 1993) 
 

Προκειµένου να διερευνηθεί αναλυτικότερα ο ακριβής ρόλος της PCT 

στην χαλάρωση εξετάσθηκαν ιστοί ψευδοκάψουλας από ασθενείς οι οποίοι 

υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέµβαση για αντιµετώπιση περιπροθετικού 

κατάγµατος, χωρίς κλινικά και ακτινολογικά ευρήµατα χαλάρωσης ή 
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οστεόλυσης. Τα αποτελέσµατα, τα οποία ακόµη δεν έχουν δηµοσιευτεί, 

δείχνουν ότι και σε µη-χαλαρές προθέσεις η PCT έχει υψηλή κολλαγονολυτική 

και ζελατινολυτική δραστικότητα, η οποία συγκρίνεται µε την αντίστοιχη 

δραστικότητα σε περιπτώσεις χαλάρωσης. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι οι περιπροθετικοί ιστοί 

είναι «ενεργοί», αφού σε αυτούς υπάρχουν όλα τα προϊόντα της αντίδρασης 

ξένου σώµατος που προκαλείται από τα σωµατίδια των υλικών των προθέσεων. 

Θα µπορούσε, µε βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, να προταθεί η 

χρήση φαρµακευτικών ουσιών (που το ζητούµενο είναι το ποιες µπορεί να 

είναι) µε σκοπό την αναστολή ή τουλάχιστον την επιβράδυνση της αντίδρασης 

ξένου σώµατος που λαµβάνει χώρα στην PCT. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

σχεδιάσθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα µε τα ΜΣΑΦ στην 

παρούσα διατριβή. 

Ο ρόλος της περιπροσθετικής µεµβράνης στις διαδικασίες απορρόφησης 

οστού είχε ήδη αναδειχθεί ενωρίς από τη δεκαετία του ’80, όταν διαπιστώθηκε 

ότι εκχυλίσµατα περιπροσθετικής µεµβράνης είχαν την ικανότητα να 

προκαλούν απορρόφηση οστού  (Goldring SR et al. 1983,  Goldring SR et al. 

1986, Appel AM et al. 1990). Επόµενο ήταν να στραφεί το ενδιαφέρον στη 

µελέτη των παραγόντων της περιπροσθετικής µεµβράνης, που εµπλέκονται 

στην απορρόφηση οστού και στην αναζήτηση της κατάλληλης  

φαρµακολογικής παρέµβασης µε σκοπό την αναστολή της ικανότητας της 

περιπροσθετικής µεµβράνης να προκαλεί απορρόφηση οστού. Οι µελέτες 

εστιάστηκαν κυρίως στη µελέτη αφενός των ενζύµων της περιπροσθετικής 

µεµβράνης, ιδιαίτερα των ΜΜΡs, και αφετέρου των κυτταροκινών, 

αναπτυξιακών παραγόντων και προσταγλανδινών. Όσον αφορά τη 

φαρµακολογική παρέµβαση οι πρώτες µελέτες πραγµατοποιήθηκαν µε τα  

ΜΣΑΦ, δεδοµένου ότι αφενός ανιχνεύθηκαν υψηλά επίπεδα προσταγλανδίνης 

Ε2 στις περιπροθετικές µεµβράνες και αφετέρου  αυτά χρησιµοποιούνταν ήδη 

ευρέως για την αντιµετώπιση της φλεγµονής και του πόνου. Από την άλλη 

µεριά δεν ήταν διαθέσιµη, και δεν είναι ακόµη, αποδεκτή, απλή και φθηνή 

φαρµακευτική αγωγή για τη ρύθµιση της  παραγωγής ή της δραστικότητας των 
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ΜΜΡs και των διαφόρων κυτταροκινών. Παρ’ όλα αυτά λίγες µελέτες, που 

αναφέρονται στη χρήση των ΜΣΑΦ σε πειράµατα µε περιπροθετικές 

µεµβράνες, έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, και σ’ αυτές χρησιµοποιήθηκε 

αφενός περιορισµένος αριθµός φαρµάκων, 1-2, και αφετέρου µελετήθηκε η 

επίδραση τους στη παραγωγή µερικών κυτταροκινών µόνο, όπως  IL-6, IL-1β 

και TNF-α και όχι των ΜΜΡs. (Yamazaki et al. 2000, Herman et al. 1994, Ohlin 

A et al. 1993). Αντίθετα, έχουν πραγµατοποιηθεί εκτεταµένες µελέτες για την 

επίδραση των ΜΣΑΦ στη παραγωγή κυτταροκινών,  ΜΜΡs και 

γλυκοζαµινογλυκανών από χόνδρο και χονδροκύτταρα ή αρθρικούς υµένες 

και ινοβλάστες σε καλλιέργεια ( Dingle JT 1996, Rainsford KD et al. 1997, 

Martel-Pelletier J et al. 1997, Akimoto H et al. 2000, Sanchez C et al. 2002).   

Έτσι, αφού µελετήθηκαν οι ΜΜΡs και η συνεισφορά τους στη 

κολλαγονολυτική δραστικότητα των περιπροσθετικών µεµβρανών, στη 

συνέχεια κρίθηκε σκόπιµο να µελετηθεί η επίδραση µερικών γνωστών ΜΣΑΦ 

στην παραγωγή προσταγλανδίνης Ε2, ΜΜΡs και ΤΙΜΡs, και κυτταροκινών. 

Μελετήθηκαν τα ΜΣΑΦ ασεκλοφαινάκη, τενοξικάµη, πιροξικάµη και 

ινδοµεθακίνη. Οι συγκεντρώσεις που χρησιµοποιήθηκαν αντανακλούσαν τα 

επίπεδα τους στον ορό ατόµων που τα λαµβάνουν σε θεραπευτικές δόσεις.      

Όλα τα ΜΣΑΦ προκάλεσαν ισχυρή αναστολή στην παραγωγή PGE2 σε 

ποσοστά µέχρι και 98%. Το αποτέλεσµα αυτό, πέρα από το ότι δείχνει την 

επίδραση στη παραγωγή  PGE2, υποδηλώνει έµµεσα ότι οι ιστοί µετά τη λήψη 

και επεξεργασία τους για καλλιέργεια βρίσκονταν όλοι σε ενεργή κατάσταση. 

Έτσι, στις περιπτώσεις που δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

µεταβολές, σε σχέση µε το δείγµα ελέγχου, αυτό δεν οφείλονταν σε απώλεια της 

ενεργότητας του ιστού µετά τη λήψη και επεξεργασία.        

Όλα τα ΜΣΑΦ προκάλεσαν στατιστικά σηµαντική µείωση των επιπέδων 

της  IL-6 και του TNF-α σε µεγάλο αριθµό ασθενών. Η ασεκλοφαινάκη και η 

τενοξικάµη έδειξαν να είναι πιο αποτελεσµατικές, δεδοµένου ότι η µείωση 

παρατηρήθηκε σε µεγαλύτερο αριθµό ασθενών. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

παρακεταµόλη, ενώ δεν προκάλεσε στατιστικά σηµαντική µεταβολή στα 

επίπεδα της  IL-6, είχε σηµαντική επίδραση στη µείωση των επιπέδων του TNF-
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α, γεγονός που χρήζει περαιτέρω µελέτης. Αντίθετα,  όλα τα  ΜΣΑΦ που 

δοκιµάσθηκαν δεν επηρέασαν σηµαντικά τα επίπεδα της IL-1β, µάλιστα δε σε 

µερικούς ασθενείς προκάλεσαν στατιστικά σηµαντική αύξηση, κυρίως η 

ασεκλοφαινάκη. Αν και η αναστολή στην παραγωγή της PGE2 από όλα τα 

ΜΣΑΦ κυµάνθηκε στα ίδια υψηλά επίπεδα, αυτά είχαν διαφορετική επίδραση 

στην παραγωγή των άλλων κυτταροκινών  IL-6, IL-1β και TNF-α, που 

υποδηλώνει  ότι πιθανόν η δράση των ΜΣΑΦ στις άλλες κυτταροκίνες να µην 

σχετίζεται άµεσα µε την µείωση των επιπέδων της PGE2. Άλλωστε και η µείωση 

του TNF-α από την παρακεταµόλη, που δεν επηρέασε όµως τα επίπεδα της 

PGE2, συνηγορεί υπέρ της άποψης αυτής.  Φαίνεται ότι ο µηχανισµός δράσεως 

των ΜΣΑΦ είναι πολυπαραγοντικός και δεν περιορίζεται µόνο στην αναστολή 

των κυκλοοξυγονασών. Η άποψη αυτή έχει διατυπωθεί προηγούµενα και από 

άλλους ερευνητές. Άλλα ΜΣΑΦ (ασεκλοφαινάκη, τολµετίνη) διεγείρουν τη 

σύνθεση γλυκοζαµινογλυκανών, άλλα δεν την επηρεάζουν (πιροξικάµη, 

τιαπροφενικό οξύ) και άλλα την αναστέλλουν (ναπροξένη, ινδοµεθακίνη) 

(Dingle JT, 1996).  Άλλα ΜΣΑΦ αυξάνουν τη παραγωγή πρωτεογλυκανών 

(ασεκλοφαινάκη, ινδοµεθακίνη) ενώ άλλα δεν την επηρεάζουν (νιµεσουλίδη, 

πιροξικάµη), όπως επίσης η ασεκλοφαινάκη, δικλοφαινάκη, ινδοµεθακίνη και 

νιµεσουλίδη καταστέλλουν σηµαντικά την συστατικά παραγώµενη  IL-6 αλλά 

και την επαγώµενη από  IL-1β σε χονδροκύτταρα, η σελεκοξίµπη και 

ιµπουπροφένη αναστέλλουν µόνο την επαγώµενη, ενώ η πιροξικάµη δεν έχει 

επίδραση (Sanchez C et al. 2002).  

Μελέτη της επίδρασης ΜΣΑΦ στη παραγωγή IL-6 από περιπροσθετικές 

µεµβράνες σε καλλιέργεια δεν έχει αναφερθεί προηγούµενα στη βιβλιογραφία.  

Έχει δοκιµασθεί όµως σε καλλιέργεια χόνδρου και αρθρικού υµένα, όπως 

επίσης και χονδροκυττάρων.  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όλα τα ΜΣΑΦ 

που δοκιµάσθηκαν, εκτός της πιροξικάµης, ανέστειλαν την συστατική ή 

επαγώµενη παραγωγή της IL-6 από χονδροκύτταρα σε καλλιέργεια (Sanchez C 

et al. 2002). Αντίθετα σε καλλιέργεια αρθρικού υµένα η µελοξικάµη και 

ινδοµεθακίνη προκάλεσαν αύξηση των επιπέδων της IL-6 (Rainsford KD et al. 

1997). Όπως φαίνεται, τα διάφορα ΜΣΑΦ δρουν και σε άλλα επίπεδα 
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ανεξάρτητα της αναστολής των κυκλοοξυγονασών, και η δράση αυτή 

διαφοροποιείται ανάλογα µε τον ιστό που χρησιµοποιείται και τους 

κυτταρικούς πληθυσµούς που απαντώνται σ’ αυτόν. Όµως η περίπτωση η 

µείωση της  IL-6 να εξαρτάται σε κάποιο βαθµό και από τη µείωση της  PGE2 

δεν πρέπει να αποκλεισθεί, δεδοµένου ότι υπάρχει εκτεταµένη βιβλιογραφία 

που τεκµηριώνει την θετική in vitro ή  in vivo  επίδραση της PGE2 στη συστατική 

ή επαγώµενη παραγωγή της IL-6 από ινοβλάστες και οστεοβλάστες (Agro A et 

al. 1996,  Anderson GD et al. 1996, Portanova JP et al. 1996, Kozawa O et al. 

1998, Kurihara Y et al. 2001, Inoue H et al. 2002).   

Σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής, είναι και τα 

αποτελέσµατα προηγούµενων µελετών σχετικά µε την επίδραση κάποιων 

ΜΣΑΦ στην παραγωγή  IL-1β από περιπροσθετικές µεµβράνες και αρθρικούς 

υµένες. Έχει βρεθεί ότι η πιροξικάµη και µελοξικάµη δεν επηρεάζουν τα 

επίπεδα IL-1β σε καλλιέργειες περιπροσθετικών µεµβρανών και αρθρικών 

υµένων, αντίστοιχα (Herman et al. 1994, Rainsford KD et al. 1997). Σχετικά µε 

την ασεκλοφαινάκη, η µόνη πληροφορία που υπάρχει αφορά την επίδρασή της 

στην παραγωγή IL-1β από αρθρικούς υµένες σε καλλιέργεια και αναφέρεται 

ότι αυτή δεν επηρεάζει τα επίπεδα της συστατικά παραγώµενης  IL-1β, ίσως και 

να τα αυξάνει, επαναφέρει όµως στα βασικά επίπεδα την διεγειρόµενη από LPS 

παραγωγή της IL-1β (Martel-Pelletier J et al. 1997).  Είναι γνωστό ότι οι 

προσταγλανδίνες ελαττώνουν την παραγωγή της  IL-1 από µακροφάγα (Shield 

MJ, 1992), και άρα θα ήταν αναµενόµενο τα ΜΣΑΦ να αυξάνουν την IL-1, 

όπως και έχει παρατηρηθεί προηγούµενα για την ινδοµεθακίνη (Kunkel SL and 

Chensue SW 1985). Παρ’ όλα αυτά έχει αναφερθεί ότι η ασεκλοφαινάκη 

καταστέλλει µερικώς την παραγωγή IL-1 από κύτταρα του αίµατος (Gonzalez 

et al. 1994). Είναι πιθανόν στις περιπροσθετικές µεµβράνες η απόκκριση των 

διάφορων κυτταρικών πληθυσµών στην ασεκλοφαινάκη να είναι διαφορετική 

(αλλού µείωση, αλλού αύξηση) µε τελικό αποτέλεσµα τη φαινόµενη αύξηση.  

Τουλάχιστον για την πιροξικάµη και ινδοµεθακίνη υπάρχει πλήρης 

συµφωνία µε προηγούµενα αποτελέσµατα για την επίδρασή τους στην 

παραγωγή του TNF-α από περιπροθετικές µεµβράνες (Herman et al. 1994). Για 
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τα άλλα ΜΣΑΦ δεν υπάρχουν σχετικές αναφορές παρά µόνο για την επίδραση 

της ασεκλοφαινάκης στην παραγωγή του TNF-α από αρθρικούς υµένες. Αυτή 

είχε την ικανότητα να καταστέλλει µερικώς την διεγειρόµενη από LPS 

παραγωγή του TNF-α (Martel-Pelletier J et al. 1997). 

Από τη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι τόσο η IL-1β όσο και ο TNF-α, 

γνωστοί προφλεγµονώδεις παράγοντες, αλλά και η IL-6 παρουσία όµως του 

διαλυτού υποδοχέα της, διεγείρουν την παραγωγή πολλών ΜΜΡs, µεταξύ των 

οποίων και της ΜΜΡ-1, ΜΜΡ-3 και ΜΜΡ-9, αλλά και του ΤΙΜΡ-1. Η ΜΜΡ-2 

και ο ΤΙΜΡ-2 ως συστατικά παραγώµενα από τα διάφορα κύτταρα φαίνεται ότι 

δεν υπόκειται σε ρύθµιση από κυτταροκίνες (Ries et al.  1995, Benbow et al. 

1997). Είναι επίσης γνωστό ότι η PGE2 καταστέλλει την επαγώµενη από IL-1β 

και TNF-α παραγωγή της ΜΜΡ-1, ΜΜΡ-3 και ΜΜΡ-9 από ινοβλάστες, 

χονδροκύτταρα και µακροφάγα, ενώ για τον ΤΙΜΡ-1 τα αποτελέσµατα είναι 

αντικρουόµενα, µε τα πιό πρόσφατα να δείχνουν ότι η PGE2 διεγείρει την 

παραγωγή του  (DiBattista JA et al. 1994, Ito A et al. 1995, Takahashi S et 

al.1997, Zhang Y et al. 1998, DiBattista JA et al. 1995, Lin S-K et al. 2001). Θα 

ήταν λοιπόν αναµενόµενο η δραστική καταστολή της PGE2 και ο µή 

επηρεασµός ή και αύξηση των επιπέδων της IL-1β από τα ΜΣΑΦ να οδηγήσει 

σε σηµαντική αύξηση των επιπέδων της ΜΜΡ-1, ΜΜΡ-3 και ΜΜΡ-9 και 

µάλλον µείωση του ΤΙΜΡ-1. Όµως στους περισσότερους ασθενείς τα επίπεδα 

των παραπάνω ΜΜΡs και του ΤΙΜΡ-1 δεν επηρεάστηκαν παρουσία των  

ΜΣΑΦ, µάλιστα δε σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε αντίθετα µείωση των 

επιπέδων των ΜΜΡs και αύξηση του ΤΙΜΡ-1. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί µε την 

παραδοχή ότι η συµβολή του TNF-α στην παραγωγή των ΜΜΡs είναι η πλέον 

καθοριστική και άρα η µείωση των επιπέδων του έχει ως αποτέλεσµα µείωση 

και των ΜΜΡs που υπερβαίνει όµως την προκαλούµενη αύξηση από την 

καταστολή της PGE2 και τη σταθερότητα ή αυξηση της IL-1β. Εξήγηση θα 

µπορούσε να δοθεί επίσης µε την παραδοχή ότι τα ΜΣΑΦ προκάλεσαν την 

αύξηση κάποιων άλλων κυτταροκινών ή αυξητικών παραγόντων, όπως π.χ. του 

TGF-β1 που εκφράζεται στις περιπροσθετικές µεµβράνες (Konttinen YT et al. 

1997), και που είναι γνωστό ότι αφενός ανταγωνίζεται τη διεγερτική δράση της 
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IL-1β και του TNF-α στην παραγωγή των ΜΜΡs και αφετέρου διεγείρει την 

παραγωγή του ΤΙΜΡ-1 (Wright JK et al. 1991, Gunther M et al 1994, Mauviel A 

et al. 1996, Yuan W and Varga J 2001). Είναι µία υπόθεση που θα πρέπει να 

διερευνηθεί περαιτέρω.    

Ο ρόλος της PGE2 στο µηχανισµό απορρόφησης οστού είναι 

αµφιλεγόµενος. Με παλαιότερες έρευνες είχε δειχτεί ότι η ικανότητα της 

περιπροσθετικής µεµβράνης να προκαλεί απορρόφηση οστού ελαττώνονταν 

όταν αυτή καλλιεργούνταν παρουσία ινδοµεθακίνης (Goldring SR et al. 1983). 

Από την άλλη µεριά το µέσο καλλιέργειας περιπροσθετικής µεµβράνης µετά 

από διαπίδυση διατηρούσε την ικανότητα να προκαλεί απορρόφηση οστού, 

µόνο που αυτή τώρα χρειάζονταν περισσότερο χρόνο (Herman JH et al. 1994). 

Όπως φαίνεται η  PGE2 πρέπει να παίζει κάποιο ρόλο στο µηχανισµό 

απορρόφησης, σε συνεργασία µε άλλους παράγοντες, όχι όµως το καθοριστικό. 

Είναι γνωστό ότι τόσο ο TNF-α όσο και η  IL-6, ανεξάρτητα από την PGE2, 

µπορούν να προκαλέσουν κατευθείαν την οστεοκλαστική  απορρόφηση οστού 

(Sherry B et al. 1988, Lerner UH and Ohlin A 1993, Ishimi Y et al. 1990, 

Kurihara N et al. 1990). ∆εδοµένου ότι οι δύο αυτές κυτταροκίνες µειώνονται 

σηµαντικά παρουσία των ΜΣΑΦ, ενώ οι ΜΜΡs, που παίζουν επίσης ρόλο στην 

απορρόφηση οστού όπως αναφέρθηκε παραπάνω (Hill PA et al. 1993, 1994, 

1995, Kusano K et al 1998), δεν επηρεάζονται ή και µειώνονται, αναµένεται ότι 

θα µειώνεται και η ικανότητα της περιπροσθετικής µεµβράνης να προκαλεί 

απορρόφηση οστού, που σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τη χαλάρωση των 

προθέσεων. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται υπό διερεύνηση. Στο ίδιο συµπέρασµα 

έχουν καταλήξει και άλλοι ερευνητές προηγούµενα για την κατασταλτική 

επίδραση της πιροξικάµης στην απορρόφηση οστού, την  οποία απέδωσαν στην 

µείωση του TNF-α από την πιροξικάµη (Herman JH et al. 1994).     

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης αλλά και τα αποτελέσµατα 

άλλων προηγούµενων παρόµοιων in vitro µελετών θα πρέπει να αξιολογηθούν 

προσεκτικά και να αποφευχθεί η εξαγωγή βεβιασµένων συµπερασµάτων για in 

vivo  εφαρµογή τους σε θεραπευτική αγωγή.  Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσµατα 

των πρόδροµων αυτών µελετών θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για 
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περαιτέρω σχεδιασµό πειραµάτων µε ζωικά µοντέλα αλλά και µελέτες σε 

ασθενείς µε σκοπό να δοκιµασθεί η υπόθεση ότι η προφυλακτική χορήγηση 

επιλεγµένων οµάδων ΜΣΑΦ θα µπορούσε αποδοτικά να επιβραδύνει τις 

διαδικασίες της επαγόµενης από την περιπροθετική µεµβράνη απορρόφησης 

οστού που συνδέεται µε την άσηπτη χαλάρωση των προθέσεων. Θα ήταν επίσης 

χρήσιµο να µελετηθεί και  ο συνδυασµός τους µε εξειδικευµένους 

φαρµακευτικούς αναστολείς των κυτταροκινών και των ΜΜΡs, όπως επίσης 

και µια κατηγορία νέων  σύγχρονων φαρµάκων που βρίσκονται σε 

πειραµατικό στάδιο και έχουν ως στόχο την αναστολή των ΜΑΡ κινασών 

(Johnson GL and Lapadat R 2002, Science 298:1911-1912).  

Προς το παρόν η πλήρης φαρµακευτική αναστολή του φαινοµένου της 

χαλάρωσης δεν φαίνεται ευκταία, λόγω και της πολυπλοκότητας των 

παθογενετικών µηχανισµών. Προς την κατεύθυνση αυτή πιστεύεται ότι θα 

συµβάλλει σηµαντικά και η βελτίωση της βιοσυµβατότητας των υλικών  που 

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των προθέσεων, έτσι ώστε τα 

παραγόµενα σωµατίδια να είναι όσο το δυνατόν βιολογικώς αδρανή και να 

µήν προκαλούν εκτεταµένη αντίδραση ξένου σώµατος. Στον τοµέα αυτό των 

υλικών  διεξάγεται σήµερα εκτεταµένη έρευνα.  

∆εδοµένου ότι έχει αρχίσει να συζητείται ότι διάφοροι γενετικοί 

παράγοντες µπορεί να είναι υπεύθυνοι για την ευαισθησία συγκεκριµένων 

ατόµων στις διαδικασίες χαλάρωσης, µακροπρόθεσµα θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν σηµαντική θεραπευτική λύση διάφορες γονιδιακές θεραπείες. 

Τελικά όπως φαίνεται η άσηπτη χαλάρωση των ορθοπαιδικών 

προθέσεων είναι ένα φαινόµενο πολυσύνθετο και η παθογένειά του 

πολυπαραγοντική. Για την πλήρη κατανόηση της τελευταίας απαιτούνται 

πολλές ακόµη µελέτες και πειραµατικές προσεγγίσεις, αφού συνεχώς νέοι 

παράγοντες ανακαλύπτονται οι οποίοι εµπλέκονται στις διαδικασίες αυτές και 

ο ρόλος τους θα πρέπει να αποσαφηνισθεί. 
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