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Περίληψη  

 

Σκοπός:  

Η περιγραφή ενός καινοτόμου, ελάχιστα επεμβατικού ενδοαγγειακού μοντέλου 

πρόκλησης, προοδευτικής υπερτροφίας του μυοκαρδίου σε νεαρά λευκά κουνέλια 

Νέας Ζηλανδίας με στόχο την εφαρμογή του σε πειραματικά πρωτόκολλα μελέτης 

της καρδιακής υπερτροφίας λόγω υπερφόρτισης πίεσης - αυξημένου μεταφορτίου.  

 

Μέθοδος:  

Εννέα κουνέλια υποβλήθηκαν σε καθετηριασμό της αορτής χρησιμοποιώντας την 

διαωτιαία οδό. Υπό ακτινοσκόπηση, ένα μη επικαλυμμένο μεταλλικό stent 

(ενδοπρόθεση) φορτωμένο σε ένα καθετήρα με μπαλόνι το οποίο είχε το μισό 

μήκος από το stent (λόγος μήκους stent / μήκος μπαλονιού 2/1), εκπτύχθηκε στην 

κατιούσα θωρακική αορτή  παίρνοντας ένα σχήμα χοάνης. Άλλα 9 ζώα 

υποβλήθηκαν σε μια εικονική διαδικασία, ακολουθώντας όλα τα βήματα χωρίς 

όμως την τοποθέτηση της ενδοπρόθεσης (sham operation). Τα πειραματόζωα 

παρακολουθήθηκαν σε ειδικά κλιματιζούμενους χώρους - κλουβιά.  

 

Στον ένα μήνα διεξήχθη αξονική τομογραφία με χορήγηση σκιαγραφικού για να 

επιβεβαιωθεί η βατότητα της αορτής καθώς και τυχούσες εμβολικές επιπλοκές. Η 

αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό επαναλήφθηκε στους 3 μήνες και κατόπιν τα 

πειραματόζωα ζυγίσθηκαν και θυσιάστηκαν. Έγινε επίσης ζύγισμα στις καρδιές που 

ελήφθησαν μετά την νεκροτομή των ζώων και ακολούθησε ιστολογική επεξεργασία 

των δειγμάτων.  
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Η καρδιακή υπερτροφία εκτιμήθηκε συγκρίνοντας την αναλογία βάρους καρδιάς 

προς βάρος σώματος των πειραματόζωων. Για να αξιολογήσουμε και να 

συγκρίνουμε το μέγεθος των καρδιομυοκυττάρων μεταξύ των 2 ομάδων 

χρησιμοποιήσαμε ειδική χρώση με φθορίζουσα συγκολλητίνη σπόρων σιταριού 

(WGA - Wheat germ agglutinin). Τα stents μετά από ειδική επεξεργασία και 

μονιμοποίηση σε πολυμερές υπεβλήθησαν σε  ιστομορφομετρία.  Εκχυλίσματα 

καρδιάς αναλύθηκαν και έγινε ποσοτικοποίηση της έκφρασης του αγγειακού 

ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) και της πλειοτροπίνης (ΡΤΝ) 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο ηλεκτροφορητικού διαχωρισμού και 

ανοσοαποτύπωσης (Western Blot). Η αγγειογένεση στο μυοκάρδιο των 2 ομάδων 

εκτιμήθηκε και ποσοτικοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μια μέθοδο βασισμένη σε 

υπολογιστική ανάλυση εικόνων που πάρθηκαν μετά από ειδικής επεξεργασία της  

ανοσο-αντιδραστικότητας  των καρδιομυοκυττάρων για CD34 και VEGF. 

 

Αποτελέσματα:  

Μετά από 3 μήνες, η μικροσκοπική ανάλυση των εγκάρσιων τομών των αορτών που 

συλλέχθηκαν, έδειξε απόφραξη λόγω δημιουργίας θρόμβου του περιφερικού μη 

εκπτυγμένου τμήματος του stent και στοιχεία θρόμβου στο όριο της μεταβατικής 

ζώνης μεταξύ πλήρως και μη εκπτυγμένου τμήματος.   

 

Υπήρξε μια αύξηση περίπου +10% της αναλογίας βάρους καρδιάς προς βάρος 

σώματος των πειραματόζωων με την τοποθέτηση stent σε σύγκριση με την ομάδα  

ελέγχου (η απόλυτη διαφορά λόγων ήταν 0.02 ± 0.01%, p = 0.02).  
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Η έκφραση των VEGF και CD34 ήταν σημαντικά κατασταλμένη, αλλά η έκφραση της 

ΡΤΝ ήταν σημαντικά αυξημένη στην ομάδα της προκληθείσης μυοκαρδιακής 

υπερτροφίας (ομάδα stent). Η μυοκαρδιακή υπερτροφία επιβεβαιώθηκε 

χρησιμοποιώντας χρώση για συγκολλητίνη σπόρων σιταριού, όπου παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντικά αυξημένο εμβαδόν διατομής των καρδιομυοκυττάρων της 

ομάδος με stent (+38.4%, p <0.0001) σε σύγκριση με τα ζώα ελέγχου. 

 

Συμπεράσματα:  

Αυτή η ελάχιστα επεμβατική τεχνική της διαωτιαίας εισαγωγής stent σε σχήμα 

χοάνης στην κατιούσα θωρακική αορτή των πειραματόζωων, αποτελεί μια 

καινοτόμο τεχνική με την οποία  μπορεί να επιτευχθεί προοδευτικά μυοκαρδιακή 

υπερτροφία λόγω του αυξημένου μεταφορτίου. 
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 Thesis (Ph.D.) 

 

‘Induction of left ventricular hypertrophy after experimental 

stenosis of the descending thoracic aorta in New Zealand 

rabbits’ 

 

Grigorios Tsigkas, M.D. 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose:  

To describe a novel minimally invasive endovascular model of progressive 

myocardial hypertrophy in rabbits, as an experimental protocol of hypertrophic 

cardiomyopathy. 

 

Materials and Methods:  

Nine New-Zealand-White rabbits underwent transauricular aortic catheterization. 

Under fluoroscopy a bare metal stent was partially deployed in the descending 

thoracic aorta (balloon length / stent length = 1 / 2) so as to produce a funnel-

shaped thoracic stent. Another 9 animals underwent a sham procedure without 

stent placement (control).  
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Follow-up computed tomography imaging was performed to exclude aortic 

occlusion. Subjects were sacrificed after 3 months and their hearts were harvested 

and weighed.  

 

Cardiac hypertrophy was assessed with the heart-to-body weight ratio and 

postmortem histology was performed. We also used fluorescein isothiocyanate-

labeled wheat germ agglutinin (WGA) staining to evaluate the size of 

cardiomyocytes. The stents were polymer embedded for histomorphometry. 

Expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) and pleiotrophin (PTN) were 

analyzed by Western blot analysis of total protein heart extracts. Paraffin sections 

were also immunostained by using antibodies against the endothelial cell marker 

CD34 and VEGF. Computerized image analysis of CD34 and VEGF immunoreactivity 

was used to quantify myocardial angiogenesis. 

 

Results:  

After 3 months, cross-sectional microscopic analysis of the harvested aortas showed 

total stent occlusion of the distal under-deployed area and some evidence of 

thrombus formation at the transitional zone towards the fully deployed stent in all 

cases.  

 

There was a nearly +10% increase of the adjusted heart weight-to-body weight ratio 

compared with controls (absolute ratio difference was 0.02  0.01%; p=0.02).  
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VEGF and CD34 expression was significantly suppressed, but expression of PTN was 

significantly increased in case of myocardial hypertrophy (stent group). WGA-stained 

myocardium cross-sections showed larger cardiomyocytes as a result of chronic 

myocardial hypertrophy in the case of the Stent group by significantly increased 

cardiomyocyte cross sectional area (+38.4%; p<0.0001) compared with the control 

animals. 

 

Conclusions:  

This minimally invasive novel technique of transauricular funnel-shaped stent 

insertion in the descending thoracic aorta may induce progressive myocardial 

hypertrophy in rabbits.  
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ΕΙΚΟΝΑ 14 Αριστερά. Αξονική τομογραφία-αγγειογραφία κονίκλου με ενδοπρόθεση 

από το δικό μας πειραματικό πρωτόκολλο. Είναι εμφανής η ενδοπρόθεση και η 

βατότητα της αορτής. Δεξιά απεικονίζεται το αντίστοιχο ιστοπαθολογοανατομικό 

παρασκεύασμα. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 15 Η εικόνα απεικονίζει αριστερά την αγγειογραφική εικόνα της 

ενδοπρόθεσης, στη μέση το αντίστοιχο ιστοπαθολογοανατομικό παρασκεύασμα και 

δεξιά τις αντίστοιχες ψηφιακές φωτογραφίες από τις τομές που πάρθηκαν μετά από 

ειδική επεξεργασία. (φωτογραφικο υλικό από το πειραματικό μας εργαστήριο) 

 

ΕΙΚΟΝΑ 16 Μικροσκοπική απεικόνιση εγκάρσιας τομής καρδιάς (αριστερά) και 

αντίστοιχα μη επεξεργασμένα δείγματα αμέσως μετά την θυσία των 

πειραματόζωων (δεξιά). Παρατηρείται αύξηση του πάχους του καρδιακού 

τοιχώματος - μυοκαρδιακή υπερτροφία στην ομάδα με την ενδοπρόθεση   (stent 

hypertrophy) σε σύγκριση με την ομάδα αναφοράς (control). 266x355mm (219 x 

219 DPI) 

 

ΕΙΚΟΝΑ 17 Σχηματική της συσκευής ηλεκτρομεταφοράς πρωτεϊνών. Αριστερά, σε 

μεγέθυνση απεικονίζεται η διάταξη που απαιτείται για τη σωστή ηλεκτρομεταφορά 

των πρωτεϊνών. Αυτή περιλαμβάνει σπόγγους, χαρτιά Whattmann, την PVDF 

μεμβράνη, το πήκτωμα και την πλαστική κασετίνα ή οποία τα συμπιέζει. Η φορά της 

κίνησης των πρωτεϊνών είναι από τον αρνητικό στο θετικό πόλο. 
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ΕΙΚΟΝΑ 18 Μικροσκοπική παρατήρηση εγκάρσιας τομής αορτής που έχει 

τοποθετηθεί stent (μεσαία στήλη) σε 3 διαφορετικά επίπεδα. Στην αριστερή στήλη  

παρουσιάζεται η αγγειογραφία της ενδοπρόθεσης και στην δεξιά στήλη οι 

ιστολογικές τομές. Διακρίνεται απόφραξη λόγω θρόμβωσης του περιφερικού μη 

εκπτυγμένου τμήματος του stent. H χρώση με αιματοξυλίνη-ηωσίνη δείχνει 

συγκέντρωση ινικής και ερυθρών αιμοσφαιρίων ως αποτέλεσμα της θρομβωτικής 

απόφραξης του περιφερικού μη εκπτυγμένου τμήματος του stent. 266x355mm (219 

x 219 DPI) 

 

ΕΙΚΟΝΑ 19 (Α) Προσαρμοσμένο βάρος καρδιάς που υπολογίζεται από το λόγο 

βάρος καρδιάς / βάρος σώματος (%). Υπήρξε μια σχεδόν 10% στατιστικά σημαντική 

αύξηση του προσαρμοσμένου βάρους της καρδιάς υπέρ της ομάδας με Stent. 

*p=0.002. (Β) Ανάλυση των μεταβολών του σωματικού βάρους μετά τη πάροδο των 

3 μηνών στις δυο υπο εξέταση ομάδες χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

266x355mm (219 x 219 DPI) 

 

ΕΙΚΟΝΑ 20 (Α) Σύγκριση του εμβαδού διατομής (CSA) των καρδιομυοκυττάρων των 

2 ομάδων (N=6). Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως meanstdev (μm2) του 

υπολογιζόμενου μεγέθους των καρδιομυοκυττάρων. (Β) Αντιπροσωπευτικές εικόνες 

μικροσκοπίου φθορισμού που δείχνουν το ποσοστιαίο μέγεθος των 

καρδιομυοκυτταρών επί της επιφάνειας. Παρατηρούνται μεγαλύτερα 

καρδιομυοκύτταρα ως επι μυοκαρδιακής υπερτροφίας στην περίπτωση του stent. 

Χρώση WGA. 266x355mm (219 x 219 DPI) 
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ΕΙΚΟΝΑ 21 (Α) Ιστολογική απεικόνιση και ανάλυση της αγγειογενετικής απόκρισης 

στις υπό μελέτη καρδιές. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται μετά την 

ψηφιοποιημένη ποσοτική ανάλυση (μετρήσεις pixel) των περιοχών που 

αντιστοιχούν στο VEGF (Αριστερά) και στο CD34 (δεξιά). Η αγγειογένεση κατεστάλη 

στατιστικά σημαντικά στην ομάδα Stent σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου 

(*p<0,05).  (Β) Εικόνες ανοσοιστοχημείας  (αριστερά: control,  δεξιά: stent ομάδα) 

που δείχνουν σαφώς μειωμένη έκφραση του CD34 (άνω σειρά) και VEGF (κάτω 

σειρά), στην περίπτωση της ομάδας Stent. (N = 6 για κάθε ομάδα) 266x355mm (219 

x 219 DPI) 

 

ΕΙΚΟΝΑ 22  Αριστερά -  Ανίχνευση των επιπέδων της πρωτεΐνης ΡΤΝ σε εικονικά 

χειρουργημένα και με μυοκαρδιακή υπερτροφία ιστούς με Western blot ανάλυση. 

Οι ποσότητες ΡΤΝ πρωτεΐνης ποσοτικοποιούνται με πυκνομετρική ανάλυση των 

αντίστοιχων ζωνών.  

Δεξιά -  Ανίχνευση επιπέδων VEGF σε εικονικά χειρουργημένα και με μυοκαρδιακή 

υπερτροφία ιστούς με Western blot ανάλυση. Ίσες ποσότητες εκχυλίσματα ιστών 

και των δυο ομάδων αναλύθηκαν με SDS-PAGE, και ακολούθως  με  Western 

ανάλυση για τον VEGF και την ακτίνη. Τα ποσοστά πρωτεΐνης μετρήθηκαν με 

πυκνομετρική ανάλυση των αντίστοιχων ζώνων και ο λόγος VEGF / ακτίνη 

υπολογίστηκε για κάθε λωρίδα.  

Τα αποτελέσματα και στις δύο περιπτώσεις  εκφράζονται ως mean ± stdev της % 

μεταβολής των σχετικών ποσοτήτων του ΡΤΝ ή VEGF (* ρ <0,05) (n = 6 για κάθε 

ομάδα). 266x355mm (219 x 219 DPI) 
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Κατάλογος πινάκων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κατευθυντήριες γραμμές για τον εγκλωβισμό μικρών τρωκτικών και 

κουνελιών (για την εκτροφή και κατά τη διάρκεια πειραμάτων) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κατευθυντήριες γραμμές για τη θερμοκρασία των κλειστών χώρων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Οδηγίες χρήσης αναισθητικών ουσιών στα κουνέλια και στα ποντίκια 

*ΙΜ: ενδομυϊκή έγχυση, *ΙV: ενδοφλέβια έγχυση, *ΙΡ:  ενδοπεριτοναϊκή έγχυση 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Κατευθυντήριες οδηγίες αναισθησίας χοίρων 

*ΙΜ: ενδομυϊκή έγχυση 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Οδηγίες χρήσης αναλγητικών σε τρωκτικά  

*SQ: υποδόρια έγχυση, *ΙΜ: ενδομυϊκή έγχυση, *ΙV: ενδοφλέβια έγχυση 

*sid: 1 φορά ημερησίως, *bid: 2 φορές ημερησίως,  *tid: 3 φορές ημερησίως 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Δόσεις Fentanyl αναλόγως πειραματόζωου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Παράθεση των αντισωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για ανάλυση κατά 

Western. Στις στήλες από αριστερά αναγράφονται οι πρωτεΐνες, οι εταιρίες 

παραγωγής και οι κωδικοί των αντισωμάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Παράθεση των συνθηκών των αντισωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για 

ανάλυση κατά Western. Στις στήλες από αριστερά αναγράφονται οι πρωτεΐνες, οι 

συνθήκες παρεμπόδισης της μη ειδικής δέσμευσης και επώασης του 1ου και του 2ου 

αντισώματος. 
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Εισαγωγή 

Η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας (YAK) καθορίζεται  από την  αυξημένη μάζα 

αυτής.  Η αύξηση του μεγέθους των καρδιομυοκυττάρων κυρίως, αλλά και δομικές 

και όχι μόνο αλλαγές στον διάμεσο ιστό συνεισφέρουν στην ΥΑΚ στα θηλαστικά 

(αρουραίοι, κουνέλια, σκύλοι, άνθρωποι). 

Ο κύριος παράγοντας, που συμμετέχει στον μηχανισμό υπερτροφίας και τελικά  

αναδιαμόρφωσης (remodeling), είναι η  αυξημένη μηχανική - τοιχωματική τάση, η 

οποία συμβάλλει στην υπερτροφία (πάχυνση) των κυττάρων. (Walther T & Falk V, 

2005).  

Η υπερφόρτιση πίεσης οδηγεί σε συγκεντρική ΥΑΚ και συσχετίζεται συνήθως με 

αρτηριακή υπέρταση, αορτική στένωση και με στένωση  ισθμού της αορτής. Η ΥΑΚ 

περιλαμβάνει αρκετές παθοφυσιολογικές μεταβολές οι οποίες ξεκινούν με μία 

αρχική αντιρροπιστική φάση και καταλήγουν σε ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας. 

Στην διαδικασία της αναδιαμόρφωσης του μυοκαρδίου συμμετέχουν μηχανισμοί 

αλληλεπίδρασης διαφορετικών αυξητικών παραγόντων και αναστολέων. 

Η αναστροφή της αναδιαμόρφωσης με ομαλοποίηση της μάζας της αριστερής 

κοιλίας μπορεί να προβλεφθεί μετά από διορθωτική θεραπεία, για παράδειγμα, 

αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας σε ασθενείς που έχουν σοβαρή αορτική 

στένωση. Η διαδικασία της αναστροφής αυτής έχει τεκμηριωθεί από την 

παρακολούθηση μία σειράς ηχοκαρδιογραφικών μετρήσεων (Krayenbuehl HP et al 

1989, Walther T et al 1999). Ωστόσο, οι υποκείμενες κυτταρικές και μοριακές 

αλλαγές στο μυοκάρδιο δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητές. Ο Walther και οι 

συνεργάτες του (2001, 2002) πραγματοποίησαν πειραματικές μελέτες για να 



30 
 

αποδειχθεί η αναστροφή της αναδιαμόρφωσης στην έκφραση των μυοκαρδιακών 

γονιδίων μετά από διορθωτική χειρουργική θεραπεία παρόμοιας της θεραπείας για 

αποκατάσταση του μυοκαρδίου μετά από αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας 

(Walther  T et al. 2001, 2002). 

Η ΥΑΚ αποτελεί έναν ανεξάρτητο και ισχυρό παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου 

που σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα για τους ασθενείς (Levy et 

al. 1990). Η υψηλή συχνότητα εμφάνισης ασθενών που πάσχουν από ΥΑΚ (περίπου 

25% του πληθυσμού νοσούν από αρτηριακή υπέρταση στους Δυτικούς πολιτισμούς 

και η αορτική στένωση είναι η πιο συχνή ασθένεια των καρδιακών βαλβίδων) και οι 

δυνητικά σοβαρές συνέπειες της, τεκμηριωμένες από τη μελέτη Framingham, 

υπογραμμίζουν τη σημασία της περαιτέρω έρευνας σε αυτό το πεδίο. Για διεξοδική 

ανάλυση, απαιτείται περαιτέρω έρευνα στα πειραματικά μοντέλα που μιμούνται 

την ΥΑΚ προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερες θεραπευτικές προσεγγίσεις. 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα για τη δημιουργία ΥΑΚ, όλα με στόχο την 

αύξηση του μεταφορτίου της αριστερής κοιλίας. Κοινά μοντέλα για υπερφόρτωση 

πίεσης περιλαμβάνουν περίσφιξη (banding) της αορτής ή τη δημιουργία στένωσης 

στην αορτική  (Burrington JD 1978, Copeland JG et al. 1974, Rodger WA et al. 1971, 

Walther T et al. 2000). Κάποιες δυσκολίες, ελλείψεις και περιορισμοί υπάρχουν για 

όλα αυτά τα μοντέλα, τα οποία θα αναπτυχθούν πιο κάτω. 

Η ανάπτυξη ΥΑΚ γίνεται προοδευτικά σε σχέση με το χρόνο. Για να επιτευχθούν 

σχετικά γρήγορες αλλαγές, πρέπει να εφαρμόζεται ένας συνδυασμός πίεσης και 

υπερφόρτωσης όγκου. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη ανεπάρκεια 

της αριστερής κοιλίας. Το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιτυγχάνεται  

σημαντική υπερτροφία αριστερής κοιλίας είναι δύσκολο να προβλεφθεί και μπορεί 
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να ποικίλει όχι μόνο για διαφορετικά είδη πειραματόζωων αλλά και εντός του ιδίου 

είδους. 

Όλα τα μοντέλα ΥΑΚ που απαιτούν χειρουργικές επεμβάσεις έχουν αυξημένη 

πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών. Παράγοντες σχετιζόμενοι με τα είδη θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό κάθε μελέτης.  

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η εφαρμογή ενός καινοτόμου, ελάχιστα 

επεμβατικού ενδοαγγειακού μοντέλου υπερφόρτισης πίεσης - αυξημένου 

μεταφορτίου. Η πειραματική μελέτη αναφέρεται στη μεθοδολογία για την επίτευξη 

ελεγχόμενης ΥΑΚ. 
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Γενικό Μέρος Διδακτορικής Διατριβής 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Καρδιακή υπερτροφία 

 

Η καρδιά απαντώντας σε ένα πλήθος ερεθισμάτων, κυρίως, λόγω αυξημένου 

μεταφορτίου προοδευτικά εμφανίζει ΥΑΚ. Η πιο κοινή μορφή ΥΑΚ οφείλεται στην 

προσπάθεια της αριστερής κοιλίας να ανταποκριθεί και να μειώσει το τοιχωματικό 

στρες (σ), βάση του τύπου  σ = T/h (όπου σ = stress, T = τάση και h = πάχος 

τοιχώματος) (Νόμος Laplace). Η κοιλία απαντά με πάχυνση και τελικά υπερτροφία 

των τοιχωμάτων της μέχρις ότου το συστολικό τοιχωματικό στρες 

φυσιολογικοποιηθεί. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 Εφαρμογή του νόμου Laplace στην κυκλοφορία 
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Οι μηχανισμοί πρόκλησης ΥΑΚ είναι πολύπλοκοι και περιλαμβάνουν μια σειρά από 

μεταβολές, μοριακές όσο και ανατομικές, στο μυοκαρδιακό κύτταρο, στην 

εξωκυττάρια ουσία, στα καρδιακά αγγεία και τελικά στην μυοκαρδιακή δομή και 

λειτουργία.  Η όλη διαδικασία επάγει την  έκφραση διαφόρων γονιδίων, συχνά 

εμβρυικών και κατεσταλμένων υποτύπων αυτών. Η παρατεταμένη υπερφόρτιση 

πίεσης οδηγεί σε ΥΑΚ, διάτασή της αριστερής κοιλιάς και τελικά σε δυσλειτουργία 

της και εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας (εικόνα 2). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2 Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας από την ΥΑΚ στην καρδιακή 

ανεπάρκεια. Η ΥΑΚ αποτελεί αντιρροπιστικό μηχανισμό του αυξημένου μεταφορτίου αυτής, 

επιτείνει τη δυσλειτουργία μειώνοντας περαιτέρω την ενδοτικότητα της αριστερής κοιλίας 

οδηγώντας στην καρδιακή ανεπάρκεια. 
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Η «παθολογική» υπερτροφία διαφέρει από την φυσιολογική αναπροσαρμογή με 

εμφάνιση υπετροφίας, όπως αυτό συμβαίνει στην αθφλητική καρδιά (Naylor L et al. 

2008).  

Η ειδοποιός διαφορά της από την «παθολογική» υπερτροφία είναι η ανάπτυξη 

επαρκούς αγγειακού δικτύου ετσι ώστε να υπάρχει απόλυτη ισορροπία μεταξύ 

αναγκών και ζήτησης (εικόνα 3). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3 Η συστηματική άσκηση συσχετίζεται με μορφολογικές αλλαγές της καρδιάς, οι 

οποίες συμπεριλαμβάνουν την υπερτροφία των μυοκυττάρων, την αύξηση του πάχους των 

τοιχωμάτων και την αύξηση της μάζας της αριστερής κοιλίας (αύξηση συσταλτικότητας). Το 

σύνολο των αλλαγών αυτών χαρακτηρίζει την αθλητική καρδιά. Η ισορροπία μεταξύ 

αναγκών και ζήτησης διαμέσω ενός επαρκούς αγγειακού δικτύου αποτελεί την 

σημαντικότερη προσαρμογή. 
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Αντίθετα στην «παθολογική» υπετροφία λογω αυξημένου μεταφορτίου η 

αγγειογένεση είναι μη επαρκής (Tsigkas G et al. 2016).  

Οι μηχανισμοί αυτής της προοδευτικής διαδικασίας η οποία οδηγεί τελικά σε μη 

αντιροπούμενη ΥΑΚ και τελικά σε καρδιακή ανεπάρκεια παραμένουν ένα πεδίο 

συνεχούς έρευνας με πολλά μονοπάτια να εχουν γίνει γνωστά και παρα πολλά να 

είναι ακόμα αδιευκρίνιστα.  

Έτσι, τα μοντέλα πρόκλησης ΥΑΚ σε πειραματικό επίπεδο αποτελούν ένα 

αναπόσπαστο αλλά και το πιο βασικό κομμάτι σε αυτό το πολύ ιδίαιτερο κομμάτι 

της επιστημονικής έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Μοντέλα πρόκλησης υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας  

 

2.1 Γενικά 

 

Συνθήκες που προκαλούν αυξημένο μεταφόρτιο της αριστερής κοιλίας λόγω 

αυξημένης πίεσης απαντώνται κυρίως στην αορτική στένωση, στην υπέρταση και 

στην στένωση ισθμού της αορτής. Τα υπάρχοντα μοντέλα πρόκλησης υπερτροφίας 

προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να προσομοιάσουν αυτές τις κλινικές 

οντότητες  και εφαρμόζουν σχεδόν όλα χειρουργικές τεχνικές με τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα αυτών.  Έτσι θα αναλύσουμε κάποια από τα υπάρχοντα 

μοντέλα κάνοντας μια σύντομη περιγραφή τους και τονίζοντας τις ιδιαιτερότητές 

τους. 

 

 

2.2 Επιλογή του κατάλληλου πειραματόζωου 

 

Όλες οι in vivo μελέτες σε πειραματόζωα θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των ζώων (86 / 609 / ΕΟΚ) και να 

είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines of the Ethics and Animal 

Safety Committee of INSERM Toulouse/ENVT -agreement C3155507). Ζωικά μοντέλα  

τα οποία μιμούνται επαρκώς την όλη διαδικασία πρόκλησης ΥΑΚ στον άνθρωπο από 
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την έναρξη της μέχρι και το τελικό στάδιο με πρόκληση καρδιακής ανεπάρκειας 

είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται και έχουν προσφέρει τεράστια πρόοδο στην 

ερμηνεία αλλά και στην κατανόηση όλου αυτού του σύμπλοκου και περίπλοκου 

φαινομένου.  

Τα πιο συνηθισμένα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται είναι ποντίκια, κουνέλια, 

κατσίκες, ινδικά χοιρίδια, χοίροι, αρουραίοι και σκύλοι. Η φυσιολογία, αλλά και η 

ανατομία των προαναφερθέντων πειραματόζωων προσομοιάζει αρκετά με αυτή 

του ανθρώπου, οπότε αποτελούν ικανά μοντέλα μελέτης των επιδράσεων της 

υπερφόρτισης πίεσης στο μυοκάρδιο, και όχι μόνο.  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4 Διασωληνωμένο κουνέλι έτοιμο για χειρουργική περίδεση της θωρακικής αορτής.  
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Η επιλογή γίνεται συνήθως με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

 

I. Το μέγεθος του οργάνου που θέλουμε να μελετήσουμε (μεγαλύτερο 

μέγεθος σημαίνει περισσότερο υλικό προς ανάλυση αλλά και ευκολότερη 

διαχείρησή του, αντίθετα το μικρο μέγεθος απαιτεί και λεπτότερους 

χειρισμούς και κάνει το πρωτόκολλο πιο απαιτητικό) 

 

II. Τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε εργαστηρίου, καθότι μακροχρόνια 

πειράματα με μεγαλόσωμα πειραματόζωα απαιτούν ικανούς χώρους 

διαβίωσης, αλλά και αυξημένη ποσότητα τροφής αυτών 

 

III. Τέλος, το σημαντικότερο όλων αποτελεί η εκπαίδευση αλλά και η 

εξοικείωση του κάθε ερευνητή με το συγκεκριμένο πειραματόζωο. 

 

 

2.2.1 Φροντίδα πειραματόζωων 

 

Ανεξάρτητα από το πειραματόζωο και από το πρωτόκολλο που ακολουθείται όλες 

οι χειρουργικές - επεμβατικές τεχνικές αλλά και οι συνθήκες διαβίωσης και 

παρακολούθησης πρέπει να ακολουθούν τους διεθνείς κανόνες περί προστασίας 

ζώων (http://vetmed.duhs.duke.edu/Guidelines.html). Σε όλα τα πειραματόζωα 

παρέχεται στέγη, περιβάλλον, κάποια ελάχιστη ελευθερία κινήσεων, τροφή, νερό 

και φροντίδα που είναι κατάλληλα για την υγεία και την καλή διαβίωση τους.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κατευθυντήριες γραμμές για τον εγκλωβισμό μικρών τρωκτικών και κουνελιών 

(για την εκτροφή και κατά τη διάρκεια πειραμάτων) 

 

 Ελάχιστη επιφάνεια 

δαπέδου κλουβιού 

(cm2) 

Ελάχιστο ύψος 

κλουβιού (cm) 

Ποντικός 

Αρουραίος 

Ινδικά χοιρίδια 

180 12 

350 14 

600 18 

Κουνέλι   < 2kg 2000 30 

 3 kg 2500 35 

 4 kg 3000 40 

  5 kg 3600 40 

 

 

Η μόνωση, η θέρμανση και ο αερισμός του θαλάμου διαβίωσης πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία του αέρα, το επίπεδο της σκόνης και η 

συγκέντρωση αερίων διατηρούνται εντός ορίων μη επιβλαβών για τα διατηρούμενα 

ζώα. Ικανοποιητικός ρυθμός εξαερισμού 15 - 20 αλλαγών αέρα την ώρα. Τα επίπεδα 

της σχετικής υγρασίας πρέπει να κυμαίνονται γύρω στο 55%+10%. Τα ζώα 

διατηρούνταν σε θερμοκρασίες όπως φαίνονται στον πίνακα 2, σε 12ωρο κύκλο 

εναλλαγής φωτός – σκότους, σε περίπτωση φωτός ελέγχεται η ένταση του, ενώ η 

διατροφή ήταν η καθιερωμένη και η πρόσβαση σε νερό ελεύθερη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κατευθυντήριες γραμμές για τη θερμοκρασία των κλειστών χώρων 

 Βέλτιστο φάσμα θερμοκρασιών 

σε °C 

Αρουραίος 20 - 24 

Ποντικός 20- 24 

Κουνέλι 15 - 21 

Γάτα 15 - 21 

 

 

Στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η απομονωμένη στέγαση, περίοδο ανάνηψης, η 

διάρκειά της πρέπει να περιορίζεται στην ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και να 

διατηρείται η οπτική, ακουστική, οσφρητική ή/και σωματική επαφή. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5 Το πειραματόζωο μετά την χειρουργική επέμβαση στο ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο ανάνηψης  
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2.3 Αναλγησία - Αναισθησία 

 

Ο τύπος της αναισθησίας και αναλγησίας, αλλά και το βάθος της αναισθησίας είναι 

γνωστό εδώ και πολλές δεκαετίες ότι μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές 

μεταβολές στην συσταλτικότητα του μυοκαρδίου αλλά και στην γενικότερη 

αιμοδυναμική κατάσταση του πειραματόζωου. Οι συνηθέστεροι συνδυασμοί 

φαρμακευτικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται και συνιστώνται φαίνονται 

στους πίνακες 3  - 5 (http://vetmed.duhs.duke.edu/Guidelines.html).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Οδηγίες χρήσης αναισθητικών ουσιών στα κουνέλια και στα ποντίκια 

*ΙΜ: ενδομυϊκή έγχυση, *ΙV: ενδοφλέβια έγχυση, *ΙΡ:  ενδοπεριτοναϊκή έγχυση 

 

 Τύπος Αναισθητικού 

 κεταμίνη 

(ketamine) 

κεταμίνη + 

ζυλαζίνη 

(ketamine + 

xylazine) 

κεταμίνη + 

μεδετομιδίνη 

(ketamine + 

medetomidine) 

νατριούχος 

πεντοβαρβιτάλη 

(pentobarbital 

sodium) 

τρι – βρωμο 

-αιθανόλη 

(tribromo-

ethanol) 

Κουνέλια 

Διάρκεια (min)  15 - 20   30   30 - 40   20 – 60 

(ποικίλος χρόνος 

καταστολής) 

 15 - 20 

Δόση (mg/kg) 50 (IM) 50 + 10 (ΙΜ) 25 + 0.5 (ΙΜ) 25 – 50 (IP ή IV) Δεν 

συνιστάται 

 

Ποντίκια 

Διάρκεια (min)  15 - 20   30   30 - 40   20 – 60  15 - 20 
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(ποικίλος χρόνος 

καταστολής) 

Δόση (mg/kg) 100 (IΡ) 100 + 5-10 

(ΙΡ) 

50-100 + 1 (ΙP) 30 – 100 (IP) 200-240 (IP) 

Παρατηρήσεις Μη χρήση 

για βαθειά 

αναλγησία 

Δεν επιδρά 

στη χάλαση 

των 

σκελετικών 

μυών 

Αντιστροφή 

ζυλαζίνης 

(xylazine) με 

υοχιμβίνη 

(yohimbine) 

Αναστροφή 

κατασταλτικής 

επίδρασης της 

μεδετομιδίνης 

(medetomidine) 

με ατιπαμεζόλη 

(atipamezole) 

Δεν παρουσιάζει 

αναλγητικές 

ιδιότητες σε όλες 

τις περιπτώσεις 

Ήπιο 

αναισθητικό

Χρήση μόνο 

φρέσκου 

διαλύματος 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Κατευθυντήριες οδηγίες αναισθησίας χοίρων 

*ΙΜ: ενδομυϊκή έγχυση 

 

Σύντομη, ελάχιστα επεμβατική 

διαδικασία 

 

Ελαφρά καταστολή 

Ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, 

ελαφρώς μεγαλύτερης διάρκειας 

 

Ελαφρά ως μέτρια καταστολή 

 

Επαγωγή αναισθησίας για 

διευκόλυνση ενδοτράχειας 

διασωλήνωσης 

κεταμίνη (ketamine) 20mg/kg 

+ ζυλαζίνη (xylazine) 2mg/kg 

IM 

κεταμίνη (ketamine) 2.2mg/kg 

+ τιλεταμίνη (telazol) 4.4mg/kg 

IM 

Κεταμίνη (ketamine) 

2.2mg/kg 

+ τιλεταμίνη (telazol) 

4.4mg/kg 
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+ ζυλαζίνη (xylazine) 

2.24mg/kg 

IM 

 15 min  20 – 30  min  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Οδηγίες χρήσης αναλγητικών σε τρωκτικά  

*SQ: υποδόρια έγχυση, *ΙΜ: ενδομυϊκή έγχυση, *ΙV: ενδοφλέβια έγχυση 

*sid: 1 φορά ημερησίως, *bid: 2 φορές ημερησίως,  *tid: 3 φορές ημερησίως 

 

Διαδικασία 

 

Ποντίκια Αρουραίοι 

Λαπαροτομία 

Διάρκεια : 48 ώρες 

βουπρενορφίνη (buprenorphine): 0.05 – 

0.1 mg/kg (SQ), bid 

ή 

καρπροφαίνη (carprofen): 5 mg/kg (SQ), 

sid 

ή 

κετοπροφαίνη (ketoprofen): 5 mg/kg (SQ), 

sid 

ή 

φλουνιξίνη (flunixin): 2.5 mg/kg (SQ, ΙΜ), 

bid 

 

βουπρενορφίνη (buprenorphine):  

0.01 – 0.05 mg/kg (SQ), tid-bid 

ή 

καρπροφαίνη (carprofen):  5 mg/kg 

(SQ), sid 

ή 

κετοπροφαίνη (ketoprofen):  

 5 mg/kg (SQ), sid 

ή 

φλουνιξίνη (flunixin):  2.5 mg/kg (SQ, 

ΙΜ), bid 

 

Θωρακοτομή 

Διάρκεια : 48 ώρες 

βουπρενορφίνη (buprenorphine):  0.05 – 

0.1 mg/kg (SQ, IV), bid 

+ 

βουπρενορφίνη (buprenorphine):  

0.01 – 0.05 mg/kg (SQ, IV), bid - tid 

+ 



45 
 

*βουπιβακαΐνη (bupivicaine) 0.25%: 

τοπική διήθηση κατά τη διάρκεια 

σύγκλεισης της χειρουργικής τομής 

(μέγιστη δόση 2 mg/kg) 

 

*βουπιβακαΐνη (bupivicaine) 0.25%: 

τοπική διήθηση κατά τη διάρκεια 

σύγκλεισης της χειρουργικής τομής 

(μέγιστη δόση 2 mg/kg) 

 

Ορθοπεδική 

Διάρκεια : 48 ώρες 

βουπρενορφίνη (buprenorphine):  0.05 – 

0.1 mg/kg (SQ, IV), bid 

+ 

καρπροφαίνη (carprofen):  5 mg/kg (SQ), 

sid, μετεγχειρητικά 

ή 

κετοπροφαίνη (ketoprofen):  5 mg/kg 

(SQ), sid 

βουπρενορφίνη (buprenorphine):  

0.01 – 0.05 mg/kg (SQ, IV), bid 

+ 

καρπροφαίνη (carprofen):  5 mg/kg 

(SQ), sid, μετεγχειρητικά 

ή 

κετοπροφαίνη (ketoprofen):  

 5 mg/kg (SQ), sid 

 

 

Γενικά προτιμώνται βραχείας δράσεως παράγοντες, όπως είναι το εισπνεόμενο 

αναισθητικό ισοφλουράνιο, καθ’ότι παράγοντες, όπως είναι η νατριούχος 

φαινοβαρβιτάλη και ο συνδυασμός κεταμίνης/ζυλαζίνης μπορούν να προκαλέσουν 

σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης.  

Κανείς όμως δεν μπορεί να παραβλέψει την ευκολία με την οποία γίνεται η 

χορήγηση των φαρμακευτικών παραγόντων ενδομυϊκά ή υποδόρια, ειδικά σε 

περιπτώσεις όπου το πειραματόζωο δεν πρόκειται να διασωληνωθεί. Από την δική 

μας εμπειρία η ενδομυϊκή χορήγηση του συνδυασμού κεταμίνης/ζυλαζίνης 

αποτελεί ένα εύχρηστο φαρμακευτικό σχήμα με ελάχιστες παρενέργειες εφόσον 

παρακολουθείται η αιμοδυναμική κατάσταση των πειραματόζωων και γίνεται 

ενδοφλέβια χορήγηση υγρών. 
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2.3.1 Αναλγησία κατά την διάρκεια Θωρακοτομής σε πειραματόζωα -    

            Κουνέλια 

 

Αρχικά συνιστάται η τοποθέτηση ενός διαδερμικού αυτοκόλλητου που να εκλύει 

φαιντανύλη (fentanyl patch) 24 ώρες πριν από την οποιαδήποτε χειρουργική 

τεχνική και συνιστάται η αλλαγή αυτού 72 ώρες μετά. Η δοσολογία αναλόγως του 

πειραματόζωου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Δόσεις Fentanyl αναλόγως πειραματόζωου 

 

Πειραματόζωο 

 

Δόση Περιεχόμενο Fentanyl 

Γάτα < 5 kg 25 mcg/hr 2.5 mg 

Γάτα > 5 kg 50 mcg/hr 5.0 mg 

Κουνέλι < 2 kg “HalfPatch * 

Κουνέλι > 2 kg 25 mcg/hr 2.5 mg 

 

* Σημείωση: Δεν κόβουμε το patch στη μέση, αλλά το κολλάμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το μισό να 

έρχεται σε επαφή με το δέρμα 

 

 

- Στη συνέχεια χορηγείται Rimadyl  2.0 mg/kg υποδορίως προ της επέμβασης και 

άλλη μια φορά 12 ώρες μετά. Επανάληψη των δόσεων δεν συνιστάται για 

μακρύτερη χρονική περίοδο αλλά σε περίπτωση ανάγκης υπάρχουν ειδικά 

θεραπευτικά πρωτόκολλα διαχείρισης πόνου.  

 



47 
 

- Χορηγείται Fentanyl IV 10 mcg/kg/hour όταν ανοίγεται η θωρακική κοιλότητα και η 

έγχυση συνεχίζεται μέχρις ότου αρχίζει πάλι η σύγκλεισή της. Ειδικά για τα κουνέλια 

και όταν η επέμβαση πρόκειται να διαρκέσει λιγότερο από μια ώρα η συνεχής 

ενδοφλέβια χορήγηση δεν συνιστάται. 

 

- Συνιστάται η χορήγηση Bupivicaine με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτευχθεί 

διήθηση του θωρακικού τοιχώματος, του δέρματος και των μεσοπλεύριων νεύρων 

κατά την διάρκεια της σύγκλεισης του θώρακα.  

 

- Η χορήγηση Diazepam σε δόση 0.1 - 0.5mg/kg IV (γάτες) ή 1.0 - 4.0mg/kg IM ή IV 

(κουνέλια) Θα μπορούσε να δίδεται ως αγχολυτικό, ειδικά στη περίοδο ανάνηψης 

των πειραματόζωων.  

 

- Τέλος η χορήγηση Oxymorphone σε δόση 0.05-0.1mg/kg IM, SQ, ή IV (γάτες) ή 

0.2mg/kg IM (κουνέλια) θα μπορούσε να δοθεί για περαιτέρω έλεγχο του πόνου 

που δεν υφίεται με fentanyl, rimadyl, bupivicaine. 

 

 

2.4 Διασωλήνωση 

 

Οι επεμβάσεις που χρήζουν γενικής αναισθησίας, απαιτούν επίσης έναν βατό 

αεραγωγό, κάτι που επιτυγχάνεται με την διαδικασία της διασωλήνωσης, μια 

διαδικασία η οποία μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη, ιδιαίτερα σε πειραματόζωα, 

όπως είναι τα κουνέλια. Πολλές αναφορές περιγράφουν την διαδικασία της 
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διασωλήνωσης τους ως τεχνικά δύσκολη λόγω των ειδικών ανατομικών 

χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένου ενός μακρού, στενού στοματοφάρυγγα, 

μεγάλης γλώσσας και ανατομικά δύσχρηστων κοπτήρων, καθώς και την 

περιορισμένη κινητικότητα της κροταφογναθικής άρθρωσης. Επίσης ένας άλλος 

ανασταλτικός παράγοντας είναι η ευκολία του λάρυγγα των κουνελιών στον 

σπασμό κάτι που οδηγεί συχνά σε σοβαρό τραυματισμό του και έτσι αυξάνεται η 

θνητότητα στα εκάστοτε πρωτόκολλα (Gografe SI et al. 2003, Wixson SK. 2007, 

Rukavina G. 2007). 

Ως εκ τούτου, πολλοί ερευνητές καταφεύγουν σε τραχειοτομή, ή εφαρμόζουν  

άλλες τεχνικές οι οποίες απαιτούν ειδικό εξοπλισμό. 

Ωστόσο, οι Alexander και Clark (1980), και αργότερα, προφανώς ανεξάρτητα, οι Fick 

και Schalm (1987) έδειξαν ότι μπορεί κανείς να επωφεληθεί από τη στενότητα του 

στοματοφάρυγγα και να εισαγάγει τον τραχειοσωλήνα τυφλά, επειδή οι 

πιθανότητες κακής τοποθέτησης του σωλήνα ή η τοποθέτησή του στον οισοφάγο 

είναι μικρές (Alexander DJ & Clark CG. 1980, Fick TE & Schalm SW. 1987). Μάλιστα οι 

συγγραφείς προτείνουν μια τεχνική με προσεκτική προώθηση του τραχειοσωλήνα 

προσέχοντας τις αναπνευστικές κινήσεις, αλλά και ακούγοντας διάφορους ήχους 

μέσα από το σωλήνα για να βρεθεί η καλύτερη θέση πριν από την τελική προώθηση 

του, και επίσης να ελεγχθεί η σωστή τοποθέτηση  του στη συνέχεια.  

Σε μια πιο σύγχρονη και πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση από τον Kruger και τους 

συνεργάτες του έχουμε αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα βήματα για μια 

επιτυχημένη διασωλήνωση (Kruger J et al. 1994). 

Αρχικά χορηγείται ενδομυϊκά υδροχλωρική κεταμίνη (40 mg / kg) για να επάγει 

αναισθησία στο πειραματόζωο (νεαρά λευκά κουνέλια Νέας Ζηλανδίας 2.5 - 4 kg). 
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Αφού επιτευχθεί ένα βαθύ επίπεδο της αναισθησίας, αυτό τοποθετείται σε ύπτια 

θέση, με την κεφαλή να κρέμεται πέρα από την άκρη του τραπεζιού, και 

επιτυγχάνοντας υπερέκταση με ένα ρολό πανί πάχους 6 cm κάτω από το λαιμό. Οι 

σιαγόνες διανοίγονται με ένα κομμάτι σύρμα από χάλυβα 2 χιλιοστών πάχους, 

κεκαμένο σε σχήμα του γράμματος άλφα, με τα δύο άκρα λυγισμένα για να 

σχηματίσουν οβάλ βρόχους, οι οποίοι τοποθετούνται γύρω από τους κοπτήρες. 

Χρησιμοποιήθηκε ένας ενδοτραχειακός σωλήνας, χωρίς δακτύλιο με 5.5 mm 

εξωτερική διάμετρο (Rosch, Waiblingen), ο οποίος προπαρασκευάσθηκε με σπρέι 

ξυλοκαίνης.  

Η γλώσσα τραβιέται έξω από το στόμα και προς τη μία πλευρά με το αριστερό χέρι, 

και ο σωλήνας κρατιέται με το δεξί χέρι, και κατευθύνεται προς τα κάτω. Η γλωττίδα 

απέχει περίπου 9 cm από τους άνω κοπτήρες. Αρχικά οι συγγραφείς έκριναν την 

θέση του σωλήνα σε σχέση με την γλωττίδα παρατηρώντας την ποσότητα της 

υγρασίας στο τέλος του σωλήνα να αυξομειώνεται σε κάθε αναπνευστικό κύκλο 

αναπνοής. Όταν, μετά από κάποιες μικρές μικρομετακινήσεις του σωλήνα, το ίχνος 

υγρασίας ήταν αρκετά έντονο, με μια σχετικά απότομη και γρήγορη προώθηση στην 

φάση της εισπνοής ο σωλήνας προχωρούσε εντός της τραχείας. Συχνά, αλλά όχι 

πάντα ένας ήχος αμυδρός σαν ράγισμα αναφέρεται από τους συγγραφείς ότι 

ακούγεται κατά την διέλευση μέσω της γλωττίδας. Η αποτυχία της διασωλήνωσης 

ήταν άμεσα εμφανής από την απουσία της αυξομείωσης του ίχνους υγρασίας.  
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ΕΙΚΟΝΑ 6  Αναπαράσταση διασωλήνωσης σε κουνέλι (Balbinotto RP et al. 2010) 

 

Εναλλακτικές μέθοδοι της διατήρησης ενός αεραγωγού σε κουνέλια περιλαμβάνουν 

την λαρυγγική μάσκα και τον λαρυγγικό σωλήνα, καθώς και μάσκες οξυγόνου που 

καλύπτουν όλο το πρόσωπο (Smith JC et al. 2004, Yamamoto Y et al. 2007, Fujita M 

et al. 2004). 

Τέλος, η ρινοτραχειακή διασωλήνωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά ως 

μια νεότερη, εύκολη, λιγότερο τραυματική μέθοδος για τη διασωλήνωση 

πειραματόζωων, όπως είναι τα κουνέλια, συγκρινόμενη με την κλασσική 

στοματοτραχειακή διασωλήνωση (Stephens DJM. 2009). 

Η ρινοτραχειακή διασωλήνωση εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι το κουνέλι αναπνέει 

υποχρεωτικά από τη μύτη. Η επιγλωττίδα του παγιδεύεται στη ραχιαία επιφάνεια 

της μαλακής υπερώας, επιτρέποντας έτσι την άμεση διέλευση του αέρα από τον 
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ρινοφάρυγγα εντός του λάρυγγα και της τραχείας. Οπότε ο ρινικός σωλήνας που 

τοποθετείται θα διασχίσει αβίαστα αυτή την οδό από το ρινοφάρυγγα εντός του 

λάρυγγα και της τραχείας.  

Πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα εισαγωγής παθογόνων 

μικροοργανισμών στους πνεύμονες και την ανάγκη χορήγησης υψηλών ρυθμών 

ροής οξυγόνου. 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 7 Απεικόνιση ρινοτραχειακής διασωλήνωσης σε κουνέλι. Ο ενδοτραχειακός 

σωλήνας εισέρχεται στο ρουθούνι, εκτείνεται μέσω του κοιλιακού ρινικού πόρου, της 

χοάνης και του ρινοφάρυγγα και προχωρά προς την τραχεία (Stephens DJM. 2009). 
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2.5 Μοντέλα προσομοιάζοντα αορτική στένωση ή στένωση ισθμού  

        αορτής 

 

 

Εφαρμόζοντας χειρουργικές τεχνικές επιτυγχάνεται σχετικά ταχεία ανάπτυξη 

υπερτροφίας με μια περίπου 40% αύξηση στο λόγο αριστερή κοιλία (ΑΚ) / βάρος 

σώματος σε περίπου 7 ημέρες, με μία σχετικά μικρή περιεπεμβατική θνητότητα 

περίπου 15% σε πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό (Rockman HA et al. 1991). 

 

Συνήθως χρησιμοποιούνται αρσενικά πειραματόζωα και αφού επιτευχθεί η 

κατάλληλη αναισθησία - αναλγησία και διασωλήνωση, όπως περιγράφηκε νωρίτερα 

σε αυτό εδώ το σύγγραμμα, ακολουθεί η διαδικασία της χειρουργικά απολίνωσης -

στένωσης της αορτής. 

 

 

2.5.1 Περιορισμός της αορτής με τοποθέτηση ράμματος ή κλιπ 

 

Ο περιορισμός της αορτής αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς τρόπους πρόκλησης 

ΥΑΚ στην βιβλιογραφία. Τεχνικά υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι. Α) Ο πρώτος 

περιλαμβάνει την τοποθέτηση της περίσφιξης στο αορτικό τόξο (εγκάρσια αορτική 

περίσφιξη) και Β) Τοποθέτηση του περιοριστικού δακτυλίου στην κοιλιακή αορτή 

του πειραματόζωου πάνω από τις νεφρικές αρτηρίες. 
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ΕΙΚΟΝΑ 8 Σχεδιαγράμματα πριν και μετά της εγκάρσιας αορτικής στένωσης (transverse 

aortic constriction – TAC) (Takimoto E et al. 2005) 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 9 Υποδεικνύονται οι θέσεις περιορισμού της αορτής προς πρόκληση ΥΑΚ 

(http://medicalassessmentonline.com/terms.php?R=582) 



54 
 

 

2.5.1.1 Εγκάρσια αορτική περίσφιξη 

 

Αυτή η τεχνική είναι ίσως η πιο διαδεδομένη, ειδικά σε μικρά πειραματόζωα όπως 

είναι τα ποντίκια, και χρησιμοποιείται ευρέως (Rockman HA et al. 1991, Date MO et 

al. 2002, Seok HY et al. 2014, Kreusser MM et al. 2014). 

Για να δημιουργηθεί ένας περιορισμός - απόφραξη, ένα ράμμα 6-0 δένεται 2 φορές 

γύρω από μια βελόνα 27 gauge, η οποία τοποθετείται μεταξύ της δεξιάς ανωνύμου 

αρτηρίας και της αριστερής καρωτίδας και στην συνέχεια η βελόνα αποσύρεται και 

απομένει ένας ικανοποιητικός και ελεγχόμενος αυλός. Η βατότητα των καρωτίδων 

αμφοτερόπλευρα πρέπει να ελέγχεται πριν και μετά τη σύγκλειση. 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 10 Τεχνική εγκάρσιας αορτικής περίσφιξης (Luo T et al. 2015) 
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2.6 Διαωτιαία ενδοαγγειακή πρόσβαση  

 

Η έρευνα και τα πειραματικά πρωτόκολλα στον τομέα του καρδιαγγειακού 

συστήματος έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα 

παρεμβάσεων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μελέτες της αγγειακής 

επαναστένωσης (Narayanaswamy M et al. 2000), θεραπευτικής αγγειογένεσης 

(Liddell RP et al. 2005) και τεχνικές με εφαρμογή στον θεραπευτικό εμβολισμό 

(Moreira PL & An YH. 2003).  

Παραδοσιακά, η ενδοαγγειακή πρόσβαση σε ένα πειραματόζωο επιτυγχάνεται με 

χειρουργική αποκάλυψη των αγγείων του μηρού ή του τραχήλου, τεχνικές οι οποίες 

συχνά επιπλέκονται με θρόμβωση, καθιστώντας αδύνατη την επαναχρησιμοποίηση 

του αγγείου (Wallace MJ et al. 2003). 

Αυτές οι μέθοδοι είναι χρονοβόρες, απαιτούν χειρουργική εμπειρία του 

προσωπικού και συνδέονται μετεπεμβατικά με πόνο και επιπλοκές, όπως 

αιμορραγία, τοπικές λοιμώξεις ή συστηματική  σηψαιμία, οι οποίες μπορεί να 

αποδειχθούν μοιραίες και να οδηγήσουν σε πλήρη αποτυχία του πειραματικού 

μοντέλου. 

Μια μη χειρουργική διαδερμική τεχνική ενδαγγειακής πρόσβασης δημοσιεύθηκε  

από τον Καρναμπατίδη και τους συνεργάτες του (2006) που επιτρέπει την ταχεία, 

ασφαλή, και επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στα μεγάλα αγγεία του τραχήλου και 

μπορεί να χρησιμεύσει ως μια εξαιρετική πειραματική πλατφόρμα για διαγνωστικές 

και θεραπευτικές καρδιαγγειακές επεμβάσεις (Karnabatidis D et al. 2006).  

Σε 20 λευκά κουνέλια Νέας Ζηλανδίας και 5 χοίρους επιτεύχθηκε ενδοαγγειακή 

πρόσβαση με διαδερμικό καθετηριασμό αρχικά της ωτικής αρτηρίας ή φλέβας και 
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τελικά μετά από προδιαστολές και προετοιμασία του τραχήλου του ζώου, με  οδηγό 

ένα 0,018 ιντσών υδρόφιλο σύρμα, τοποθέτηση ενός θηκαριού 5 εως 8 Fr. 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 11 Διαδερμική ενδοαγγειακή πρόσβαση με διαδερμικό καθετηριασμό της ωτιαίας 

αρτηρίας 

 

Αναφορικά με τα αποτελέσματά τους, η τεχνική είχε ποσοστά επιτυχίας 90% και 

100% για ενδοαρτηριακή και ενδοφλέβια πρόσβαση στα κουνέλια, αντίστοιχα και 

100% για τις δύο οδούς στους χοίρους.  

Μικρά περιαγγειακά αιματώματα παρατηρήθηκαν σε νεκροψίες που έγιναν μετά 

από 48 ώρες στις περιπτώσεις των πειραματόζωων και κυρίως των κουνελιών, όπου 

η πρόσβαση έγινε από την διαωτιαία οδό. Ειδική αναφορά γίνεται στην δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης της ίδιας οδού προσπέλασης σε μελλοντική παρέμβαση. 

Και οι συγγραφείς καταλήγουν στα συμπεράσματα τους ότι η διαωτιαία 

ενδοαγγειακή πρόσβαση είναι μια επιτυχημένη τεχνική για τη δημιουργία και 

διατήρηση ενδοαρτηριακής ή ενδοφλέβιας αγγειακής προσπέλασης σε 

πειραματόζωα, αποφεύγοντας τις ιδιαίτερα απαιτητικές χειρουργικές τεχνικές και 
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τις επακόλουθες επιπλοκές τους. Τέλος με αυτή την τεχνική αναφέρεται ότι μπορεί 

να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος επίτευξης αυτών των πειραματικών πρωτοκόλλων 

σε μικρά και μεγάλα πειραματόζωα. 
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Ειδικό μέρος Διδακτορικής Διατριβής 

  

1. Εισαγωγή 

 

Η ΥΑΚ αποτελεί έναν αντιρροπιστικό μηχανισμό της καρδιάς σε συνθήκες χρονίως 

αυξημένης φόρτισης πιέσεως ή όγκου, μπορεί να οφείλεται σε μεταλλάξεις των 

πρωτεϊνών του καρδιακού σαρκομερίου και γενικότερα σε αυξημένο μεταφόρτιο σε 

συνθήκες υψηλής αρτηριακής πίεσης και σε υψηλές περιφερικές αντιστάσεις (Izzo 

JL Jr &  Gradman AH. 2004). 

Επί κυτταρικού επιπέδου κατά τη φόρτιση πιέσεως αυξάνει το πάχος των 

μυοκαρδιακών κυττάρων με επακόλουθη υπερτροφία του μυοκαρδίου και επί 

φορτίσεως όγκου το μήκος των κυττάρων με συνέπεια την διάταση της κοιλίας. Η 

καρδιακή υπερτροφία τυπικά χαρακτηρίζεται από την επανενεργοποίηση 

κατεσταλμένων εμβρυϊκών γονιδίων που οδηγεί σε μεταβολή στη σύνθεση των 

πρωτεϊνών και επιπλέον μεταβολή στη δομή και τη λειτουργία του μυοκαρδίου 

(Chien KR et al. 1993, Sadoshima J & Izumo S. 1997). 

Στη παρούσα διατριβή, περιγράφεται ένα νέο ελάχιστα επεμβατικό ενδοαγγειακό 

μοντέλο πρόκλησης προοδευτικά υπερτροφίας του μυοκαρδίου με στόχο την 

εφαρμογή του σε πειραματικά πρωτόκολλα μελέτης της καρδιακής υπερτροφίας  

λόγω υπερφόρτισης πίεσης - αυξημένου μεταφορτίου. Υποθέσαμε ότι μία μη 

χειρουργική διαδερμική ενδοαγγειακή τεχνική της έκπτυξης ενός stent σε σχήμα 

χοάνης στη μέση της κατιούσας θωρακικής αορτής σε μικρά ζώα (λευκά κουνέλια 

Νέας Ζηλανδίας) θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένο μεταφόρτιο λόγω μερικής 
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θρόμβωσης που προκαλείται στο περιφερικό μη εκπτυγμένο τμήμα του stent, 

οδηγώντας έτσι σταδιακά σε  ΥΑΚ. 

 

 

2. Υλικά και μέθοδοι 

 

2.1 Κόνικλοι Νέας Ζηλανδίας  

 

Η μελέτη διεξήχθη σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον 

αφορά τη φροντίδα των ζώων και το Επιστημονικό συμβούλιο του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (αριθμός απόφασης 632/12.12.11) 

καθώς και Επιτροπή Έρευνας Ηθικής και Δεοντολογίας (αριθμός απόφασης 

630/1.11.11) ενέκρινε το πειραματικό  πρωτόκολλο. Όλα τα ζώα έλαβαν ανθρώπινη 

φροντίδα σύμφωνα με τον Οδηγό για τη Φροντίδα και Χρήση των Ζώων 

Εργαστηρίου. Δεκαοκτώ (n = 18) αρσενικά λευκά κουνέλια Νέας Ζηλανδίας 

(Oryctolagus cuniculus, βάρους 3.0 ως 3.5 kg) χωρίστηκαν σε δύο ομάδες μελέτης (n 

= 9 σε κάθε ομάδα). Στην ομάδα με stent, κατά την οποίαν ένα γυμνό, μη 

επικαλυμμένο stent  τοποθετήθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο στην κατιούσα 

θωρακική αορτή και στη δεύτερη ομάδα ελέγχου (control ομάδα), στην οποία 

διεξήχθη μια εικονική επέμβαση ακολουθώντας όλα τα βήματα του πρωτοκόλλου 

χωρίς την τοποθέτηση stent (sham operation). Όλοι οι κόνικλοι μετά το πέρας της 

επέμβασης παρακολουθήθηκαν σε δωμάτιο ελεγχόμενου κλίματος και η διατροφή 

ήταν η καθιερωμένη χωρίς συμπληρώματα. 
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2.2 Πειραματικό πρωτόκολλο 

 

Η διαχωριστική αναισθησία χορηγήθηκε μέσω ενδομυϊκής έγχυσης ατροπίνης  (0,04 

mg / kg), ζυλαζίνης (xylazine) (50 mg / kg) και κεταμίνης (ketamine) (50 mg / kg). 

Επίσης χορηγήθηκε αντιβιοτική προφύλαξη με προσαρμογή της δοσολογίας 

ανάλογα του βάρους του κονίκλου, ενδομυϊκά (κεφουροξίμη (cefuroxime) -  Zinacef  

GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC). Κατόπιν τα ζώα ακινητοποιήθηκαν σε 

ύπτια θέση και τέθηκαν σε παρακολούθηση του καρδιαγγειακού με παλμική 

οξυμετρία.  

Δύο έμπειροι επεμβατικοί (καρδιολόγος Γ.Τ. και ακτινολόγος Κ.Κ) εφάρμοσαν το 

πειραματικό πρωτόκολλο και όλες τις φάσεις του που περιλάμβανε: την ωτιαία 

αγγειακή πρόσβαση, επιλεκτικό καθετηριασμό των αγγείων και, τέλος, την 

εμφύτευση της αορτικής ενδοπρόθεσης (stent). Όλες οι επεμβατικές διαδικασίες 

που περιγράφονται στη διατριβή διεξήχθησαν με τα συνήθη σύρματα – οδηγοί 

καθετήρες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτών. Οι ακριβείς τύποι του stent και 

των καθετήρων με μπαλόνι  που χρησιμοποιήθηκαν περιγράφονται στη συνέχεια 

του κειμένου.  

Εφαρμόστηκε η διαωτιαία προσέγγιση για καθετηριασμό της κατιούσας αορτής, 

όπως περιγράφεται στην βιβλιογραφία (Karnabatidis D et al. 2006, Katsanos K et al. 

2012, Koniari I et al. 2014). Εν συντομία, υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση και με τη 

διενέργεια ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας μέσω ακτινοσκοπικού 

μηχανήματος C-arm, (Philips DVI-S angiography unit, Philips Medical Systems, 

Eindhoven (Netherlands)), ένα θηκάρι 5 Fr (5-F, 0.018-inch guide wire – compatible 

Bolton Medical, Villers-les-Nancy, France) εισήχθη στην έξω καρωτίδα του 
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κουνελιού. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη ήταν η χορήγηση ηπαρίνης (100 U / kg) 

ενδοφλεβίως αμέσως μετά την ενδοαρτηριακή αγγειακή προσπέλαση. Το χρονικό 

διάστημα από την αρχική παρακέντηση της μέσης αρτηρίας του αυτιού μέχρι την 

επιτυχής τοποθέτηση του θηκαριού στην έξω καρωτίδα καταγράφηκε σε όλες τις 

περιπτώσεις. Μετά την τοποθέτηση του θηκαριού ένα  οδηγό – σύρμα 0.018 inch 

προωθήθηκε στην κατιούσα θωρακική αορτή. Στην stent ομάδα, ένα 5x28mm 

συμπτυγμένο σε μπαλόνι PALMAZ SCHATZ stent (Cordis Corporation, Johnson and 

Johnson Miami, Florida, USA) εισήχθη πάνω από το οδηγό σύρμα στην κατιούσα 

θωρακική αορτή περίπου 1,5-2 εκατοστά μακριά από την έκφυση της αριστερής 

υποκλειδίου αρτηρίας. Για την πρόκληση της στένωσης της κατιούσας θωρακικής 

αορτής προτάθηκε ένας νέος τρόπος τοποθέτησης του stent. Στο τελικό τμήμα του 

καθετήρα με μπαλόνι (5mmx2cm, SAVVY, Cordis Corporation; Johnson and Johnson 

Miami, Florida, USA) τοποθετήθηκε χειροκίνητα επί του τραπεζιού το stent έτσι 

ώστε το ήμισυ της επιφάνειας του να εφαρμόζει πάνω στο μπαλόνι, προεξέχοντας 

το άλλο μισό πλέγμα στο μπροστινό άκρο του καθετήρα-μπαλονιού. Στην συνέχεια 

το μπαλόνι διατείνεται μέχρι τις 12 atm για την έκπτυξη του μισού stent και την 

αγκυροβόληση του στο τοίχωμα της αορτής ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα 

αποκόλλησης του και περιφερικής μετακίνησης με ότι συνέπειες θα είχε αυτό.  

Με τον τρόπο αυτό, το stent διαμορφώθηκε παίρνοντας ένα σχήμα χοάνης με το 

μισό της επιφάνειας του μη εκπτυγμένο στο περιφερικό τμήμα , με τελικό στόχο την 

πρόκληση μερικής θρόμβωσης του μη εκπτυγμένου τμήματος του stent και της 

προοδευτικής στένωσης- περιορισμού εκ των έσω του αυλού του αγγείου, ώστε να 

προκληθεί τελικά αύξηση  του μεταφορτίου της καρδιάς (εικόνα 12).  
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ΕΙΚΟΝΑ 12  Διαωτιαία τοποθέτηση stent σχήματος χοάνης στην κατιούσα θωρακική αορτή 

κουνελιού. (A) Εισαγωγή του σύρματος οδηγού στην κεντρική ωτιαία αρτηρία του 

κουνελιού.  Το σύρμα – οδηγός προωθείται υπό ακτινοσκόπηση προς την καρωτίδα. (B) Στην 

συνέχεια, η κατιούσα θωρακική αορτή καθετηριάζεται. (Γ) Μερική έκπτυξη του stent μέσω 

μπαλονιού, λόγω της χρήσης του μπαλονιού στο ήμισυ της επιφάνειας του PALMAZ stent. 

(Δ) Η τελική αγγειογραφική απεικόνιση δείχνει την επιτυχή τοποθέτηση του μερικώς 

εκπτυγμένου stent σε σχήμα χοάνης στη θωρακική αορτή του κουνελιού.  

266x355mm (219 x 219 DPI) 
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Τέλος, το θηκάρι απομακρύνθηκε, η αιμόσταση επιτεύχθηκε με χειροκίνητη 

συμπίεση, και οι πληγές αφέθηκαν να επουλωθούν σε δευτερογενή σκοπό, ώστε να 

αποφευχθεί η μόλυνση του αυτιού.  

Η εικονικά χειρουργημένη ομάδα ελέγχου (control ομάδα-sham operation) 

υποβλήθηκε στα ίδια βήματα της αγγειακής πρόσβασης της κατιούσας θωρακικής 

αορτής, εκτός από την τοποθέτηση stent. Η διατροφή και η διούρηση, καθώς και η 

γενική καθημερινή δραστηριότητα των ζώων ήταν υπό στενή παρακολούθηση από 

ειδικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της ανάνηψης. Οι κόνικλοι επίσης 

παρακολουθούνταν στενά καθ 'όλη τη διάρκεια της μελέτης, για τοπικά ή 

συστηματικά αιματώματα, τοπική ή συστηματική λοίμωξη ή συμπτώματα 

συστημικού εμβολισμού π.χ. παραπληγία ή πάρεση των κάτω άκρων. 

 

 

2.3 Μετέπειτα παρακολούθηση (follow - up) 

 

Όλα τα ζώα ήταν υπό στενή παρακολούθηση χωρίς εμφανείς ανωμαλίες, όσον 

αφορά τη καθημερινή συμπεριφορά και τις διατροφικές τους συνήθειες. Για την 

αξιολόγηση της βατότητας της κατιούσας θωρακικής αορτής, η αξονική 

υπολογιστική (CT) αγγειογραφία πραγματοποιήθηκε με ένα σύνηθες 16 σειρών 

ανιχνευτή αξονικό τομογράφο (LightSpeed 16, GE Medical Waukesha, 

Wisconsin,USA) σε τακτά χρονικά διαστήματα (1 και 3 μήνες, n = 3 - 4 για κάθε 

ομάδα).  



65 
 

Τα ζώα αναισθητοποιήθηκαν, όπως περιγράφηκε παραπάνω και ένα Venflon 20G 

(Poly Medicure LTD, Haryana, INDIA) τοποθετήθηκε σε μία περιφερική ωτιαία 

φλέβα.  

Εικόνες αρτηριακής φάσης πάρθηκαν μετά από ενδοφλέβια έγχυση 10 mls 

ιωδιούχου μέσου σκιαγραφικής αντίθεσης (Visipaque 370, Amersham Health, 

Buckinghamshire, United Kingdom) με ρυθμό ροής 1 ml/sec.  Οι ανασυνθέσεις σε 

πολλαπλά επίπεδα και η προβολή μέγιστης έντασης (MPR & MPR)  έγιναν σε έναν 

ειδικό σταθμό εργασίας.  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 13 Αρσενικός κόνικλος, αναισθητοποιημένος σε θέση για CT  αγγειογραφία. 
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ΕΙΚΟΝΑ 14 Αριστερά. Αξονική τομογραφία-αγγειογραφία κονίκλου με ενδοπρόθεση από το 

δικό μας πειραματικό πρωτόκολλο. Είναι εμφανής η ενδοπρόθεση και η βατότητα της 

αορτής. Δεξιά απεικονίζεται το αντίστοιχο ιστοπαθολογοανατομικό παρασκεύασμα. 

 

Μετά από 3 μήνες, όλα τα επιζώντα με την ενδοπρόθεση και χωρίς την 

ενδοπρόθεση ζώα υποβλήθηκαν σε ευθανασία με μία υπερβολική δόση 

πεντοβαρβιτάλης (200 mg / kg) και οι καρδιές τους απομακρύνθηκαν αμέσως, 

ξεπλύθηκαν, ζυγίστηκαν και υποβλήθηκαν σε ιστολογικές και ανοσοϊστοχημικές 

αναλύσεις. Η καρδιακή υπερτροφία αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας την αναλογία 

του βάρους καρδίας (HW) προς βάρος σώματος (BW) για κάθε πειραματόζωο. Οι 

αναλογίες HW / BW συγκρίθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων. 
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2.4 Διαδικασία ενσωμάτωσης (embedding) και τομής (sectioning) αορτών που 

περιείχαν stent 

  

Ο τρόπος ενσωμάτωσης του stent και το μέσο που χρησιμοποιήθηκε περιγράφηκε 

λεπτομερώς από τους Watt και συνεργάτες  (Watt J et al. 2013). Η αορτή κόπηκε 

στο σημείο της ενδοπρόθεσης αφαιρώντας την με 3 - 4 mm αορτικού τμήματος σε 

κάθε άκρο του δείγματος. Τα δείγματα εκπλύθηκαν με ορό για να απομακρυνθούν 

τα μη προσκολλημένα θρομβωτικά στοιχεία και εμβαπτίστηκαν σε 10% 

φυσιολογικό ορό μέσα  σε σωλήνα Eppendorf και παρέμειναν ολονύκτια στο 

ψυγείο. Στη συνέχεια, τα δείγματα επωάστηκαν με 100% ακετόνη σε σωλήνα 

Eppendorf επί μία νύκτα στο ψυγείο. Τα δείγματα απομακρύνθηκαν από την 

ακετόνη και ακολουθήθηκε διήθηση τους σε υγρή ρητίνη Technovit 8100 (Kulzer & 

Co, Wehrheim, Germany)  σε σωλήνα Eppendorf για άλλη μια νύχτα σε ψυγείο.  

Την επόμενη ημέρα τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε ένα μικρό πλαστικό κυλινδρικό 

σωλήνα, χρησιμοποιώντας αφρολέξ (foam pads) για την εξασφάλιση του σωστού 

προσανατολισμού τους (εκπτυγμένο άκρο του stent στη βάση του σωλήνα). Ο 

σωλήνας πληρώθηκε με διάλυμα ενσωμάτωσης Technovit 8100 και οι φυσαλίδες 

αέρα απομακρύνθηκαν με τη χρήση λαβίδων. Ο σωλήνας στη συνέχεια 

τοποθετήθηκε στο ψυγείο για να επιτραπεί σκλήρυνση της ρητίνης. Η διήθηση και η 

ενσωμάτωση με Technovit 8100 έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Μετά τη διαδικασία αυτή παράχθηκε ένα μικρό κυλινδρικό μπλοκ ρητίνης το οποίο 

ενσωμάτωνε το κομμάτι της αορτής  με την ενδοπρόθεση στο εσωτερικό του (Malik 

N et al. 1998). Το μπλοκ ρητίνης που περιέχει το stent απομακρύνθηκε από το 

πλαστικό σωλήνα με τη χρήση νυστεριού. Το περιφερικό τμήμα του μπλοκ ρητίνης 
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στερεώθηκε σε μια γυάλινη αντικειμενοφόρο πλάκα μικροσκοπίου 

χρησιμοποιώντας ακρυλική κόλλα  (159-3991, RS). Η RS ενισχύει τη πρόσφυση του 

συγκολλητικού υλικού σε σύγκριση με την Superglue (Loctite). Χρησιμοποιώντας 

περιστροφικό πριόνι με λεπίδες διαμαντιών (Buehler Isomet 1000, Lake Bluff, 

Chicago, IL, USA), το πολυμερικό μπλοκ κόπηκε σε τομές των 300-400 μm. Στην 

συνέχεια, το εναπομείναν μπλοκ κόλλησε σε άλλη αντικειμενοφόρο πλάκα και η 

διαδικασία επαναλήφθηκε για να έχουμε στη διάθεση μας πολλαπλές τομές. Για την 

μείωση του πάχους στα 4 – 10μm και την επίτευξη ομοιόμορφης επιφάνειας της 

κάθε τομής για χρώση και μικροσκοπική αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε το Metaserv 

2000 grinder/γυαλιστικό (Buehler), χειροκίνητα. 

Τυπικά, τουλάχιστον 3 τομές κόπηκαν από κάθε μπλοκ ρητίνης 

συμπεριλαμβανομένων το μη - εκπτυγμένο τμήμα, το μεσαίο τμήμα και ένα τμήμα 

του εγγύς εκπτυγμένου  stent (Malik N et al. 1998).  Έγινε χρώση των τομών με 

αιματοξυλίνη - ηωσίνη και τροποποιημένες Carstairs χρώσεις. Οι τομές 

παρατηρήθηκαν σε μικροσκόπιο Leica DM LB2 και φωτογραφήθηκαν με ψηφιακή 

μηχανή Leica DFC320 (Leica Microsystems Wetzlar GmbH, Germany). (εικόνα 15) 
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ΕΙΚΟΝΑ 15 Η εικόνα απεικονίζει αριστερά την αγειογραφική εικόνα της ενδοπρόθεσης, στη 

μέση το αντίστοιχο ιστοπαθολογοανατομικό παρασκεύασμα και δεξιά τις αντίστοιχες 

ψηφιακές ψωτογραφίες από τις τομές που πάρθηκαν μετα από ειδική επεξεργασία. 

(φωτογραφικο υλικό από το πειραματικό μας εργαστήριο)  

 

 

2.5 Επεξεργασία ιστών και ιστολογία 

 

Στις καρδιές που ελήφθησαν μετά την νεκροτομή των ζώων ακολουθήθηκε 

ιστολογική επεξεργασία στο τμήμα παθολογικής ανατομικής του ΠΓΝΠ. 

Αρχικά, οι ιστοί μονιμοποιήθηκαν με φορμόλη 10%. Για τη δημιουργία τομών µε τη 

χρήση µικροτόµου, οι ιστοί εμποτίστηκαν σε παραφίνη. Ακολούθησε αφυδάτωση 

µε διαδοχικά εμβαπτίσματα σε βαθμιαίες σειρές από υδατικά διαλύματα αλκοόλης 

με αύξουσα συγκέντρωση (συνήθως από 70% μέχρι 100%). Μετά η αλκοόλη 
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αντικαθίσταται από ξυλόλη. Όταν ο ιστός εμποτισθεί µε το διαλυτικό, τοποθετείται 

στη συνέχεια σε λιωμένη παραφίνη. Η θερμότητα έχει ως αποτέλεσμα να 

εξατμίζεται το διαλυτικό και οι χώροι που αδειάζουν να γεμίζουν µε παραφίνη. Οι 

εµποτισµένοι στην παραφίνη ιστοί μπορούν να κοπούν σε τομές με μικροτόμο, να 

χρωστούν και στη συνέχεια να παρατηρηθούν σε μικροσκόπιο. 

Οι ιστοί κόπηκαν σε πάχος 4μm και έγινε χρώση με αιματοξυλίνη - ηωσίνη ή με 

φθορίζουσα WGA, ή χρησιμοποιήθηκαν για ανοσοϊστοχημεία. Ο ποσοτικός 

υπολογισμός του μεγέθους των καρδιομυοκυττάρων αναλύθηκε με προσδιορισμό 

της διατομής τους (CSA) με τη χρήση λογισμικού Scion Image. Ανά πεδίο, 

τουλάχιστον 10 τυχαία επιλεγμένα καρδιομυοκύτταρα αξιολογήθηκαν και από τα 

αποτελέσματα υπολογίστηκε ο μέσος όρος. 

 

 

2.5.1 Χρώση ηωσίνη - αιματοξυλίνη 

 

Προκειμένου οι τομές παραφίνης να παρατηρηθούν μικροσκοπικά ως προς πιθανές 

αλλοιώσεις, πραγματοποιήθηκε χρώση τους με αιματοξυλίνη και ηωσίνη. Η χρώση 

αιματοξυλίνης εντοπίζεται στον πυρήνα των κυττάρων, ενώ η ηωσίνη παράγει 

κυτταροπλασματική χρώση. Αρχικά, έγινε αποπαραφίνωση των τομών σε διάλυμα 

ξυλόλης, ενώ ακολούθησε ενυδάτωση των ιστών διαμέσου βαθμονομημένων 

αλκοολών σε νερό. Κατόπιν, οι τομές εμβαπτίστηκαν σε διάλυμα αιματοξυλίνης και 

αφού εκπλύθυκαν σε νερό και οξυνισμένη αλκοόλη, εμβαπτίστηκαν σε διάλυμα 

ηωσίνης. Ακολούθως, οι τομές αφυδατώθηκαν σε ανιούσα αλκοολών και, αφού 

απομακρύνθηκε και η αλκοόλη με εμβάπτιση σε διάλυμα ξυλόλης, 
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πραγματοποιήθηκε επικάλυψη των τομών με καλυπτρίδες. Τέλος, οι τομές 

παρατηρήθηκαν μικροσκοπικά. Τα βασεόφιλα στοιχεία των κυττάρων (πυρήνες) 

χρωματίστηκαν με αιματοξυλίνη (μπλε ή μωβ χρώμα), ενώ τα οξύφιλα 

κυτταροπλασματικά συστατικά χρωματίστηκαν με ηωσίνη ρόδινα. 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 16 Μικροσκοπική απεικόνιση εγκάρσιας τομής καρδιάς (αριστερά) και αντίστοιχα 

μη επεξεργασμένα δείγματα αμέσως μετα την θυσία των πειραματόζωων (δεξιά). 

Παρατηρείται αύξηση του πάχους του καρδιακού τοιχώματος - μυοκαρδιακή υπερτροφία 

στην ομάδα με την ενδοπρόθεση   (stent hypertrophy) σε σύγκριση με την ομάδα αναφοράς 

(control). 266x355mm (219 x 219 DPI) 
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2.5.2 Ανοσοϊστοχημεία, επεξεργασία εικόνας και ποσοτικοποίηση 

 

Η αγγειογένεση στο μυοκάρδιο των 2 ομάδων εκτιμήθηκε και ποσοτικοποιήθηκε 

χρησιμοποιώντας μια μέθοδο βασισμένη σε υπολογιστική ανάλυση εικόνων που 

πάρθηκαν μετά από ειδική επεξεργασία της ανοσοαντιδραστικότητας των 

καρδιομυοκυττάρων για CD34 και VEGF. 

Σε ιστικές τομές παραφίνης πάχους 4μm που είχαν προηγουμένως μονιμοποιηθεί 

σε φορμαλίνη, εφαρμόστηκε ανοσοϊστοχημική μέθοδος βιοτίνης – στρεπταβιδίνης 

(BSA).  

 

 

2.5.2.1 Υλικά και διαλύματα 

 

Αλκοόλη 100%, 96%, 80%, 70%  

 

Ξυλόλη 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικού Na  

500ml H2O  

1,05 g κιτρικού Na  

 

Μεθανολικό διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου  

98% μεθανόλη   

2ml H2O2 30%. 
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TBS (900ml NaCl 0,9%) + Τris  

500ml H2O με 3,05 g Tris hydroxymethylo aminomethanin  

 

Αντισώματα  

CD-34 : goat polyclonal antibody,  

VEGF: mouse monoclonal antibody 

 

EnVision plus detection kit 

 

3,3’ - διαµινοβενζιδίνη (DAB) 

 

Αντίχρωση: αιματοξυλίνη 

 

 

2.5.2.2 Πειραματική πορεία 

 

 Αρχικά οι τομές παραφίνης υπέστησαν αποπαραφίνωση σε διάλυμα ξυλόλης 

(2 φορές από 10 λεπτά) και ενυδάτωση τους με διαλύματα κατιούσας 

περιεκτικότητας αλκοόλης 100% (5min x2), 96% (2 min x1), 80% (2min x1), 

70% (2min x1) και ακολούθως σε απεσταγμένο νερό για 5 λεπτά.  

 

 Στη συνέχεια εμβαπτίστηκαν σε ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικού Na (500ml H2O 

με 1,05 g κιτρικού Na - pH 6.0) και ακολούθως υπέστη θερμική επεξεργασία 



74 
 

για την ανάκληση αντιγονικών επιτόπων σε φούρνο μικροκυμάτων (3 φορές 

από 5 λεπτά). 

 

  Έπειτα για την καταστολή της ενδογενούς δραστηριότητας της 

υπεροξειδάσης όλες οι τομές επωάστηκαν για 20 λεπτά με 0,6% μεθανολικό 

διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου : 98% μεθανόλη  και 2ml H2O2 30%. 

 

 Ακολούθησε έκπλυση 3 φορές από 5 λεπτά με TBS (900ml NaCl 0,9%), στο 

οποίο προστέθηκε 100 ml Tris (500ml H2O με 3,05 g Tris hydroxymethylo 

aminomethanin) σε ph 7.6. 

 

 Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν για 25 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου τα 

αντισώματα έναντι των ανθρώπινων αντιγόνων:  

 

α) ο δείκτης ενθοδηλιακών κυττάρων των αιμοφόρων αγγείων CD-34 : goat 

polyclonal antibody (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) σε αραίωση 1:100 

και  

β) ο αγγειακός αυξητικός παράγοντας του ενδοθηλίου (VEGF: mouse 

monoclonal antibody, vg1 diagnostic Biosystems Menarini, Bologna, Italy). 

 Όλες οι αραιώσεις έγιναν σε διάλυμα Tris (TBS) – 3% BSA.  

 

 

 Τα πλακίδια, τέλος, ξεπλύθηκαν με Tris buffer. Η ανοσοανίχνευση 

πραγματοποιήθηκε με EnVision plus detection kit (Dako, Carpinteria, CA) 
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(δεξτράνη συζευγμένη με αντίσωμα αιγός έναντι ανοσοσφαιρινών 

ποντικού).  

 

 Τα τμήματα επωάσθηκαν περαιτέρω με το υπόστρωμα/χρωμογόνο, 3,3’ - 

διαµινοβενζιδίνη (DAB) 2% (Dako, CA) για 5 λεπτά. Η αντίδραση με την 

υπεροξειδάση παράγει ένα ορατό ίζημα καφέ χρώματος στην περιοχή του 

αντιγόνου. 

 

 Επιπλέον, τα τμήματα υπόκεινται σε αντίχρωση με αιματοξυλίνη. Εάν τα 

τμήματα υπόκεινται σε αντίχρωση με αιματοξυλίνη που περιέχει ενισχυτή 

DAB, το καφέ ίζημα θα σκουρύνει. 

 

 Περαιτέρω πραγματοποιήθηκαν πέντε εμβαπτίσεις σε οξυνισμένη αλκοόλη 

και 10 εμβαπτίσεις σε διαλύματα αλκοόλης με ανιούσα συγκέντρωση (70, 

80, 96, 100). Τέλος έγινε εμβάπτιση σε ξυλόλη και επικάλυψη με καλυπτρίδα 

 

 

2.5.2.3 Αξιολόγηση τομών ανοσοϊστοχημικής μεθόδου 

 

Τα αποτελέσματα ερμηνεύονται ποιοτικά με τη χρήση μικροσκοπίου ορατού φωτός 

και βοηθούν στη διαφορετική διάγνωση των παθοφυσιολογικών διεργασιών, που 

μπορεί να σχετίζονται ή όχι με ένα ξεχωριστό αντιγόνο και ποσοτικά με κατάλληλο 

αλγόριθμο. 
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Προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν οι καφέ κηλίδες σε κάθε ιστολογική εικόνα 

χρησιμοποιήθηκε το ελεύθερα διαθέσιμο ImageJ εργαλείο επεξεργασίας εικόνας 

(έκδοση 1.48f, ΝΙΗ, NY, USA). Οι καφέ περιοχές αντιπροσωπεύουν τις περιοχές του 

αντιγόνου, όπως προαναφέρθηκε. Η αρχική κατάτμηση των περιοχών 

ενδιαφέροντος έγινε μέσω της εφαρμογής των Threshold_colour εργαλειοθήκη του 

Gabriel Landini  μετά την ανάπτυξη μιας νέας μακροεντολής. Αυτή η εργαλειοθήκη 

(τροποποίηση του φίλτρου Bob Dougherty’s BandPass2) επιτρέπει την 

αναπαράσταση του χρώματος με τη μορφή τιμών έντασης με τη χρήση χρωματικών 

μοντέλων LAB και χρωματικών χώρων όπως  το μοντέλο RGB (Red, Green,Blue), το 

HSB, το CIE ή το χώρο YUV. Υποστηρίζεται η εξαγωγή φασμάτων χρωματικών 

μοντέλων LAB και οι τιμές YUV σε κάθε δείγμα.  

Αρχικά έγινε εξαγωγή των αρχείων από zip αρχείο και αντιγραφή τους σε ένα 

κατάλογο plugins (υποκατάλογο), με την είσοδος Threshold_Colour να εμφανίζεται 

στην ιεραρχία Plugins. Προς την κατεύθυνση αυτή αναπτύχθηκε μια νέα 

μακροεντολή που θα μπορούσε να βοηθήσει το τμήμα των περιοχών 

ενδιαφέροντος. 

Με τη βοήθεια του αναπτυγμένου macro, η κλινική εμπειρογνώμονας για να 

προσομοιώσει το χρώμα κωδικοποίησης σχεδίασε μία μικρή οβάλ περιοχή πάνω 

από την περιοχή με την πιο έντονη σήμανση του συγκεκριμένου χρώματος και στη 

συνέχεια εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος, ο οποίος καταμέτρησε  τις περιοχές της 

εικόνας που ταιριάζουν με το συγκεκριμένο χρωματικό κώδικα.  

 

Η μακροεντολή που αναπτύχθηκε ήταν η ακόλουθη: 
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//  ******** begin Tsigkas’s macro ******** 

var image0; 

macro "setup demo [f1]"  

{ 

open("*"); 

image0 = getImageID; 

run("Select Some"); 

run("Threshold Colour"); 

selectImage(image15); 

makeOval(1213, 397, 22, 15); 

} 

macro "run new [f2]"  

{ 

selectImage(image16); 

run("Duplicate...", "title=mask"); 

selectWindow("mask"); 

run("32-bit"); 

setAutoThreshold("Normal"); 

run("Set Measurements...", "area limit redirect=None decimal=0"); 

run("Measure"); 

selectWindow("Results"); 

} 

//  ******** end Tsigkas’s macro ******** 
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2.5.3 Ομογενοποίηση ιστών 

 

Τα μυοκάρδια που ελήφθησαν μετά από την θυσία των κονίκλων ξεπλύθηκαν με 

φυσιολογικό ορό υπό άσηπτες συνθήκες και τοποθετήθηκαν αμέσως στους - 800C, 

μέχρι την ομογενοποίησή τους. Τα υλικά και διαλύματα καθώς και η πειραματική 

πορεία που ακολουθήθηκε περιγράφεται κάτωθι αναλυτικά. 

 

2.5.3.1 Υλικά και διαλύματα 

 

PBS (10x) 

Na2HPO4 0.1 M 

KH2PO4 0.05 M 

NaCl 0.2 M 

Αραιώνεται σε dH2O 10 φορές πριν τη χρήση (PBS 1x, pH 7.4). 

 

Διάλυμα RIPA (RIPA buffer) (pH 7.4) 

PBS 1x 

SDS 0.1% 

Triton X-100 1% 

PMSF 1 mM 

EDTA 5 mM 

Απροτινίνη 1μg/ml 

Na3VO4 20 nM 
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2.5.3.2 Πειραματική πορεία 

 

1. Ομογενοποίηση ιστού σε 1000 μl διαλύματος RIPA στους 4οC. Χρησιμοποιήθηκε 

εργαστηριακός ομογενοποιητής από γυαλί. 

 

2. Μεταφορά του ομογενοποιήματος σε σωληνάρια φυγοκέντρου. 

 

3. Φυγοκέντρηση σε 20.000 g για 30 λεπτά στους 4οC. 

 

4. Μεταφορά του υπερκειμένου σε νέο σωληνάριο φυγοκέντρου. 

 

5. Ακολούθησε προσδιορισμός ολικών πρωτεϊνών στο υπερκείμενο με τη μέθοδο 

Bradford, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 

 

 

 

2.5.4 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης ολικών πρωτεϊνών σε διάλυμα (Μέθοδος 

Bradford MM. 1976) 

 

Η μέθοδος Bradford βασίζεται στην ικανότητα δέσμευσης της χρωστικής Coomasie 

G-250 σε βασικά αμινοξέα των πρωτεϊνών, η οποία είναι ανάλογη της 

συγκέντρωσης των πρωτεϊνών στο διάλυμα. Το προϊόν που προκύπτει από τη 

δέσμευση αυτή έχει μέγιστη απορρόφηση σε μήκος κύματος 595 nm. Για τον 
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ακριβή υπολογισμό της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης με βάση την οπτική 

απορρόφηση κατασκευάζεται πρότυπη καμπύλη με γνωστές συγκεντρώσεις 

αλβουμίνης ορού βοός (bovine serum albumin, BSA). Η BSA πρέπει να είναι 

διαλυμένη στο ίδιο διάλυμα που είναι και οι πρωτεΐνες των οποίων η συγκέντρωση 

υπολογίζεται. 

 

 

2.5.4.1 Υλικά και διαλύματα 

 

Διάλυμα Bradford (1x) 

Coomasie G-250 0.1 mM 

95% αιθανόλη 5% κ.ό. 

85% H3PO4 10% κ.ό. 

Διήθηση του διαλύματος 3 φορές με χρήση διηθητικού χαρτιού. 

 

 

 

2.5.4.2 Πειραματική πορεία 

 

1. Προσθήκη 5 μl από το εκχύλισμα ολικών πρωτεϊνών του ιστού σε 995 μl 

διαλύματος Bradford αντίστοιχα. 

 

2. Έντονη ανάδευση σε αναδευτήρα τύπου vortex. 
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3. Επώαση των δειγμάτων για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

4. Φωτομέτρηση των δειγμάτων στα 595 nm (σε φασματοφωτόμετρο Hitachi U-

1100). 

 

5. Υπολογισμός της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών στο δείγμα μέσω της πρότυπης 

καμπύλης της αλβουμίνης (BSA). 

 

 

2.5.5 Ανοσοκατακρήμνιση (Mikelis C et al. 2009) 

 

Η ανοσοκατακρήμνιση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την απομόνωση 

πρωτεϊνών που είναι σε χαμηλή συγκέντρωση σε κάποιο διάλυμα, 

εκμεταλλευόμενη τη συγγένεια δέσμευσης που παρουσιάζουν με ένα ειδικό 

γι’αυτές αντίσωμα. 

 

 

2.5.5.1 Υλικά και διαλύματα 

 

PBS (10x) 

Na2HPO4 0.1 M 

KH2PO4 0.05 M 

NaCl 0.2 M 

Αραιώνεται σε dH2O 10 φορές πριν τη χρήση (PBS 1x, pH 7.4) 
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Εναιώρημα σφαιριδίων αγαρόζης με πρωτεΐνη A  

(Calbiochem, Cat. No. IP02) 

 

Εναιώρημα σφαιριδίων αγαρόζης με πρωτεΐνη G  

(Calbiochem, Cat. No. IP04) 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα δειγμάτων (2x) 

Tris-HCl pH 6.8 0.05 M 

Δωδεκακυλοθειϊκό Νάτριο (SDS) 0.03 M 

Γλυκερόλη 10% κ.ό. 

Κυανούν της βρωμοφαινόλης 2% κ.ό. 

β-μερκαπτοαιθανόλη 10% κ.ό. 

 

Αντισώματα  

Το αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν έναντι του αυξητικού παράγοντα 

πλειοτροπίνη (ΡΤΝ) και ήταν το rabbit polyclonal IgG (#sc-20716) από την εταιρεία 

Santa Cruz Biotechnology Inc. Χρησιμοποιήθηκε σε ποσότητα 3 μg αντισώματος /3 

mg πρωτεΐνης του ιστού. 
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2.5.5.2 Πειραματική πορεία 

 

Η ποσότητα της πρωτεΐνης που θα ανοσοκατακρημνισθεί (3 mg) από κάθε ιστό 

μεταφέρθηκε σε σωληνάρια φυγοκέντρου τύπου Eppendorf. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε η ακόλουθη πορεία: 

 

1. Προσθήκη σε κάθε σωληνάριο ψυχρού διαλύματος PBS μέχρι ο όγκος του 

μίγματος να είναι ο ίδιος σε όλα τα δείγματα.  

 

2. Προσθήκη του αντισώματος σε ποσότητα ανάλογη με τη ποσότητα της 

πρωτεΐνης. 

 

3. Ανάδευση για 16 ώρες στους 4οC. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκε η 

δέσμευση του αντισώματος με την αντίστοιχη πρωτεΐνη και τις πρωτεΐνες που αυτή 

δεσμεύει. 

 

4. Προσθήκη στα σωληνάρια 15 μl (για 3 mg ολικής πρωτεΐνης) εναιωρήματος 

σφαιριδίων πρωτεΐνης Α και πρωτεΐνης G. 

 

5. Ανάδευση για 2 ώρες στους 4oC. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκε η 

δέσμευση του συμπλόκου πρωτεΐνης-αντισώματος με τα σφαιρίδια. 

 

6. Φυγοκέντρηση στα 5.000 g για 5 λεπτά στους 4οC.  
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7. Απόρριψη του υπερκειμένου. 

 

8. Προσθήκη 1 ml ψυχρού PBS ανά σωληνάριο (επαναιώρηση των σφαιριδίων). 

 

9. Η φυγοκέντρηση και η απόρριψη του υπερκειμένου επαναλήφθηκε ακόμα 2 

φορές. 

 

10. Στο ίζημα των σφαιριδίων που είχε απομείνει προστέθηκε 50 μl ρυθμιστικού 

διαλύματος δειγμάτων (2x). 

 

11. Τα σωληνάρια θερμάνθηκαν στους 100οC για 5 λεπτά. Στα στάδια 10-11 έλαβε 

χώρα η αποδέσμευση των πρωτεϊνών από τα σφαιρίδια. 

 

12. Ακολούθησε φυγοκέντρηση στα 12.000 g για 4 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου. 

 

13. Έγινε μεταφορά του υπερκειμένου σε νέα σωληνάρια φυγοκέντρου και 

απόρριψη των σφαιριδίων. 

 

14. Αποθήκευση των σωληναρίων στους -20οC μέχρι την ανάλυσή τους με SDS-PAGE 

ηλεκτροφόρηση. 
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2.5.6 Ανάλυση πρωτεϊνών με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακριλαμιδίου με 

αποδιατατικές συνθήκες ( SDS – PAGE) 

 

2.5.6.1 Υλικά και διαλύματα 

 

30% (κ.β.) Ακρυλαμίδιο 

 37 g ακρυλαμίδιο 

1 g bis-ακρυλαμίδιο σε dH2O μέχρι τελικού όγκου 100 ml 

 

1,5 M Tris, pH 8,8 

 

0,5 M Tris, pH 6,8 

 

10% SDS (κ.β.) (δωδεκακυλοθειικό νάτριο) 

20% (κ.β.) AMPS (Υπερθειικό αμμώνιο) 

 

TEMED (Ν,Ν,Ν’,Ν’-Τετραμεθυλ-αιθυλεν-διαμίνη) 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα δειγμάτων 2Χ (loading buffer) 

4 Μ ουρία 

0,03 Μ SDS 

0,05 Μ Tris-base 

10% κ.ο. γλυκερόλη 

2% κ.β. μπλε της βρωμοφαινόλης 



86 
 

10% κ.ο. β-μερκαπτοαιθανόλη ή 0,1 M διθειοθρεϊτόλη (DTT) 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης 5Χ (running buffer) 

2 Μ γλυκίνη 

0,25 Μ Tris-base 

0,02 Μ SDS  

 

2.5.6.2 Πειραματική πορεία 

 

1. Συναρμολόγηση της συσκευής του πηκτώματος. 

 

2. Παρασκευή του πηκτώματος διαχωρισμού. Ανάλογα με το μοριακό βάρος 

της πρωτεΐνης ή των πρωτεϊνών που εξετάζουμε, παρασκευάσαμε πήκτωμα 

διαχωρισμού τους με συγκεκριμένη περιεκτικότητα ακρυλαμιδίου. Στην 

παρούσα εργασία, το πήκτωμα διαχωρισμού που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 17,5% ΠΗΚΤΩΜΑ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

Απεσταγμένο Η20 1,345 ml 

30% Ακρυλαμίδιο 5,845 ml 

1,5Μ Tris pH 8,8 2,50 ml 

10% SDS 100 μl 
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20% AMPS 100 μl 

TEMED 10 μl 

 

3. Αμέσως μετά την παρασκευή του πηκτώματος ακολουθήσε προσθήκη 1-2 ml 

dH2O. Το υπερκείμενο νερό διευκολύνει τη συμπαγή δομή του πηκτώματος 

και σταθεροποιεί την επάνω επιφάνειά του, ενώ απομακρύνεται μετά τον 

πολυμερισμό του πηκτώματος (σε περίπου 15 λεπτά) και πριν την 

παρασκευή του πηκτώματος συμπύκνωσης των πρωτεϊνών. 

 

4. Παρασκευή του πηκτώματος συμπύκνωσης των πρωτεϊνών. Πριν ή κατά τη 

διάρκεια παρασκευής του πηκτώματος προσαρμόσθηκε στη συσκευή ένα 

πλαστικό εξάρτημα (χτενάκι) που χρησίμευσε ως «καλούπι» για τον 

σχηματισμό των θέσεων που θα τοποθετηθούν τα δείγματα. Οι ποσότητες 

των επιμέρους διαλυμάτων για την παρασκευή του πηκτώματος 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

 3,5% ΠΗΚΤΩΜΑ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 

Απεσταγμένο Η2Ο 2,45 ml 

30% ακρυλαμίδιο 0,468 ml 

0,5 Tris pH 6,8 1 ml 

10% SDS 40 μl 
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20% AMPS 40 μl 

TEMED 4 μl 

 

5. Αναμονή περίπου 30 λεπτών για τον πολυμερισμό του πηκτώματος. Στον 

χρόνο αυτό μπορεί έγινε η παρασκευή των δειγμάτων, που αναφέρεται 

παρακάτω. 

 

6. Αφαίρεση του πλαστικού εξαρτήματος και προσαρμογή της συσκευής που 

περιέχει το πήκτωμα στη συσκευή της ηλεκτροφόρησης. 

 

7. Ακολούθησε θέρμανση των δειγμάτων για 5 λεπτά στους 100 οC. 

 

8. Φυγοκέντρηση των δειγμάτων για 4 λεπτά σε 12,000 g. 

 

9. Μεταφορά ίσης ποσότητας ολικών πρωτεϊνών από κάθε δείγμα στις θέσεις-

υποδοχές που έχουν σχηματιστεί στο πήκτωμα συμπύκνωσης. 

 

10. Εφαρμογή σταθερής τάσης 100 V, με αποτέλεσμα τη μετακίνηση των 

δειγμάτων από τον αρνητικό στον θετικό πόλο του συστήματος. Η απόσταση 

που διανύει κάθε πρωτεΐνη στο πήκτωμα διαχωρισμού είναι αντιστρόφως 

ανάλογη με το μοριακό βάρος της. 

 

11. Ακολούθησε μεταφορά των πρωτεϊνών και ανάλυσή τους κατά Western. 
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2.5.7 Ανάλυση πρωτεϊνών κατά Western blot 

 

2.5.7.1 Υλικά και διαλύματα 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα για τη μεταφορά πρωτεϊνών 

0,04 Μ γλυκίνη 

0,05 Μ Tris-base 

1 mM SDS 

20% κ.ο. μεθανόλη (απόλυτη) 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα TBS, pH 7.6 

0,02 M Tris-base 

0,3 M NaCl 

0,38 % κ.ο. HCl (πυκνό) 

 

Μεμβράνη PVDF (polyvinylidene fluoride): (Millipore Immobilon-P Transfer 

Membrane) 

 

Άπαχο γάλα σε σκόνη (Regilait) 

 

Bovine Serum Albumin, BSA (Sigma) 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα TBS-Tween 20, pH 7.6 (TBS-T):  

0,05 % κ.ο. Tween 20 σε TBS και 0,1 % κ.ο. Tween 20 σε TBS 
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Σύστημα Χημειοφωταύγειας: Χρησιμοποιήθηκε το ολοκληρωμένο σύστημα 

χημειοφωταύγειας από την εταιρία Sigma. 

 

Πρώτα αντισώματα 

 

Τα αντισώματα που χρησιμοποιούνται σε ανάλυση πρωτεϊνών κατά Western 

παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 7, ενώ στον πίνακα 8 παρατίθενται οι 

συνθήκες για κάθε αντίσωμα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Παράθεση των αντισωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για ανάλυση κατά 

Western. Στις στήλες από αριστερά αναγράφονται οι πρωτεΐνες, οι εταιρίες παραγωγής και 

οι κωδικοί των αντισωμάτων. 

 

Πρωτεΐνη Εταιρία Κωδικός 

PTN Santa Cruz Biotechnology 

Inc. 

# sc-1394 (goat polyclonal) 

VEGF Santa Cruz Biotechnology 

Inc. 

# sc-152 (rabbit 

polyclonal) 

β-ακτίνη Santa Cruz Biotechnology 

Inc. 

# sc-58673 (monoclonal) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Παράθεση των συνθηκών των αντισωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για 

ανάλυση κατά Western. Στις στήλες από αριστερά αναγράφονται οι πρωτεΐνες, οι συνθήκες 

παρεμπόδισης της μη ειδικής δέσμευσης και επώασης του 1ου και του 2ου αντισώματος. 

 

Πρωτεΐνη Παρεμπόδιση μη ειδικής 

δέσμευσης 

1ο Αντίσωμα 2ο Αντίσωμα 

PTN 

 

3% BSA σε TBS-T 1:1000 σε TBS-T anti-goat 1:7500 σε 

TBS-T 

VEGF 5% άπαχο γάλα σε TBS-T 1:1000 σε TBS-T anti-rabbit 1:2000 

σε TBS-T 

β-ακτίνη 5% άπαχο γάλα σε TBS-T 1:1000 σε TBS-T anti-mouse 1:5000 

σε TBS-T 

 

 

Δεύτερα αντισώματα 

 

Τα δεύτερα αντισώματα, των οποίων οι συνθήκες αναφέρονται στον πίνακα 8, είναι 

τα ακόλουθα: 

 

Anti-rabbit IgG, HRP-linked antibody (Cell Signalling, #7074) 

Anti-goat IgG-HRP (Santa Cruz Biotechnology Inc., sc-2020) 

Anti-mouse IgG-ΗRP (Santa Cruz Biotechnology Inc., sc-2031) 
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2.5.7.2 Πειραματική πορεία 

 

1. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτροφορητικής ανάλυσης ακολούθησε 

τοποθέτηση του πηκτώματος διαχωρισμού σε κατάλληλη συσκευή, για 

μεταφορά των πρωτεϊνών από το πήκτωμα σε μεμβράνη PVDF. Η 

συσκευή καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης παρουσιάζονται στην εικόνα 

17. 

 

2. Εφαρμόσθηκε σταθερή ένταση ρεύματος 400 mA για 4 ώρες και τα 

δείγματα μεταφέρθηκαν από τον αρνητικό στο θετικό πόλο (Εικόνα 17). 

 

3. Μετά το τέλος της μεταφοράς, ακολούθησε η εμβάπτιση της μεμβράνης 

σε ρυθμιστικό διάλυμα TBS-T. Συγκεκριμένα, έλαβαν χώρα δυο 

ξεπλύματα της μεμβράνης με TBS-T, διάρκειας 5 λεπτών το καθένα. 

 

4. Σημειώνεται πως ανάλογα με το είδος της πρωτεΐνης που αναλύεται, η 

μεμβράνη εμβαπτίζεται σε ρυθμιστικό διάλυμα παρεμπόδισης της μη 

ειδικής δέσμευσης, το οποίο μπορεί να είναι TBS-T με γάλα 5 % ή με BSA 

3%. Η εμβάπτιση διαρκεί περίπου 11/2 ώρα και γίνεται υπό ανακίνηση σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

 

5. Ακολούθησαν 3 πλυσίματα των 5 λεπτών με διάλυμα TBS-T. 
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6. Έγινε προσθήκη πρώτου αντισώματος: Η μεμβράνη εμβαπτίσθηκε  με 

ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει το 1ο αντίσωμα σε κατάλληλη 

αραίωση, υπό ανακίνηση σε θερμοκρασία 4 οC κατά τη διάρκεια της 

νύχτας (επώαση overnight). 

 

7. Ακολούθησαν 3 πλυσίματα των 5 λεπτών με διάλυμα TBS-T. 

 

8. Έγινε προσθήκη δεύτερου αντισώματος: Επώαση της μεμβράνης με 

ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει το 2ο αντίσωμα, υπό ανακίνηση, σε 

θερμοκρασία δωματίου για 1-11/2 ώρα. 

 

9. Ακολούθησαν 5 πλυσίματα των 5 λεπτών με διάλυμα TBS-T και 2 

πλυσίματα των 5 λεπτών με διάλυμα TBS.  

 

10. Πραγματοποιήθηκε η εμφάνιση του ανοσοαποτυπώματος της πρωτεΐνης 

με τη χρήση του συστήματος χημειοφωταύγειας (ECL). 
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ΕΙΚΟΝΑ 17  Σχηματική της συσκευής ηλεκτρομεταφοράς πρωτεϊνών. Αριστερά, σε 

μεγέθυνση απεικονίζεται η διάταξη που απαιτείται για τη σωστή ηλεκτρομεταφορά των 

πρωτεϊνών. Αυτή περιλαμβάνει σπόγγους, χαρτιά Whattmann, την PVDF μεμβράνη, το 

πήκτωμα και την πλαστική κασετίνα ή οποία τα συμπιέζει. Η φορά της κίνησης των 

πρωτεϊνών είναι από τον αρνητικό στο θετικό πόλο. 

 

 

 

2.5.8 Διαδικασία αποδέσμευσης αντισώματος από τη μεμβράνη PVDF (stripping) 

 

2.5.8.1 Υλικά και διαλύματα 

 

Διάλυμα αποδέσμευσης αντισωμάτων από τη μεμβράνη 

62,5 mM Tris-HCl pH 6,8 

2 % SDS 
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100 mM β-μερκαπτοαιθανόλη 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα TBS-Tween 20, pH 7.6 (TBS-T)  

0,05 % κ.ο. Tween 20 σε TBS  

 

2.5.8.2 Πειραματική πορεία 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη: 

1. Μετά την έκθεση της μεμβράνης PVDF στο φιλμ, ακολουθεί πλύσιμο της 

μεμβράνης 3 φορές με ρυθμιστικό διάλυμα TBS-T, διάρκειας 5 λεπτών τη 

φορά. 

 

2. Επώαση της μεμβράνης με το διάλυμα αποδέσμευσης αντισωμάτων για 30 

λεπτά σε θερμοκρασία 50 – 60 οC και με ήπια ανάδευση ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

 

3. Ακολουθούν 6 πλυσίματα της μεμβράνης, διάρκειας 5 λεπτών το καθένα με 

το διάλυμα TBS-T. 

 

4. Γίνεται επώαση της μεμβράνης με κάποιο ρυθμιστικό διάλυμα 

παρεμπόδισης της μη ειδικής δέσμευσης, ανάλογα με το αντίσωμα με το 

οποίο πρόκειται η μεμβράνη να επωαστεί (αναφέρεται στο προηγούμενο 

κεφάλαιο). 
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2.6 Ποσοτικοποίηση των ανοσοαποτυπωμάτων με σύστημα ανάλυσης εικόνας 

 

Προκειμένου να εξαχθούν ποσοτικά συμπεράσματα από ανοσοαποτυπώματα έγινε 

ποσοτικοποίηση των ζωνών με τη χρήση συστήματος ανάλυσης εικόνας. Η 

φωτογράφηση των ανοσοαποτυπωμάτων πραγματοποιήθηκε με ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή Olympus Camedia C-2500L με τη χρήση διερχόμενου λευκού 

φωτός. Ακολούθησε η  μεταφορά των φωτογραφιών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

ανάλυση με το πρόγραμμα Scion Image (Scion Corporation). Το λογισμικό είναι 

ρυθμισμένο κατάλληλα, ώστε για κάθε ζώνη που περιγράφεται να καταγράφεται 

αυτόματα σε ένα λογιστικό φύλλο η επιφάνεια της ζώνης και η μέση έντασή της. Το 

γινόμενο των δυο αυτών παραμέτρων είναι ανάλογο της ποσότητας της πρωτεΐνης 

που αντιστοιχεί σε κάθε ζώνη και χρησιμοποιείται περαιτέρω για ποσοτικές 

αναλύσεις.  

 

 

2.7 Ποσοτικός υπολογισμός του μεγέθους των καρδιομυοκυττάρων  

 

Τομές παραφίνης από μυοκάρδια κουνελιών επωάστηκαν με fluorescein 

isothiocyanate-labeled WGA (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Η λεκτίνη αυτή 

αναγνωρίζει γλυκοπρωτεΐνες στην επιφάνεια των καρδιομυοκυττάρων και με τη 

χρώση αυτή είναι ορατή η περίμετρός τους. Η φωτογράφηση των 

παρασκευασμάτων πραγματοποιείται με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 

ενσωματωμένη σε μικροσκόπιο φθορισμού Leica. To μέγεθος των 

καρδιομυοκυττάρων αναλύθηκε μέσω υπολογισμού της διατομής τους 
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(cardiomyocyte cross-sectional area, CSA), με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού 

Scion Image. Αναλύθηκαν τουλάχιστον 10 τυχαία επιλεγμένα πεδία ανά τομή 

μυοκαρδίου και χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος αυτών. Σε κάθε ομάδα, 

αναλύθηκαν τομές από 6 διαφορετικά ζώα. 

 

2.8 Στατιστική ανάλυση 

 

Οι κατηγορικές μεταβλητές εκφράστηκαν ως μετρήσεις (σε ποσοστά), και οι 

συνεχείς μεταβλητές δόθηκαν ως διάμεσες τιμές με διατεταρτημοριακά εύρη 

(δηλαδή μεταξύ 25 και 75ο εκατοστημόριο) σε παρένθεση ή ως μέσοι όροι ± τυπική 

απόκλιση, σύμφωνα με την κανονικότητα του Kolmogorov-Smirnov τεστ. To Τ test 

(unpaired Student t test) χρησιμοποιήθηκε για να συγκρίνει τις κανονικά 

κατανεμημένες συνεχείς μεταβλητές, ενώ η δοκιμή Mann-Whitney 

χρησιμοποιήθηκε για ποιοτικές μεταβλητές και για μη παραμετρικά συνεχείς 

μεταβλητές. Σύγκριση των αναλογιών έγινε με τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης 

ότι οι αναλογίες ήταν ίσες και εφαρμόστηκε το chi - square test. Το όριο της 

στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο p <0.05.  Η στατιστική ανάλυση διεξήχθη 

με το στατιστικό πακέτο GraphPad Prism (Έκδοση 5, GraphPad Software, La Jolla, CA, 

USA). 
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3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Αξιολόγηση της πειραματικής διαδικασίας  

 

Η πειραματική διαδικασία διεξήχθη με επιτυχία σε όλα τα ζώα και η μέση χρονική 

διάρκεια της διαδερμικής, ενδοαγγειακής εισαγωγής καθετήρα από την αρχική 

παρακέντηση της μέσης  αρτηρίας του αυτιού μέχρι την τοποθέτηση του stent ήταν 

35 ± 16 λεπτά.  

Δύο ζώα της Stent ομάδας και 1 ζώο της Control ομάδας κατέληξαν στις πρώτες 24-

48 ώρες αντιπροσωπεύοντας το 16,7% του συνολικού πληθυσμού. Το υπόλοιπο των 

επιζησάντων ζώων (Stent ομάδα, n = 7 και Control ομάδα, n = 8) επιβίωσαν για όλη 

τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης και θυσιάστηκαν μετά από 3 μήνες.  

Η απεικόνιση δια αξονικής τομογραφίας μετά από ένα μήνα επιβεβαίωσε τη 

βατότητα της αορτής στους κόνικλες που ανήκαν στην Stent ομάδα καθ’όλη τη 

διάρκεια της μελέτης καθώς και την μη ύπαρξη εμβολικών επιπλοκών όπως 

θρόμβωση ή απόφραξη αορτής. 

Μετά από 3 μήνες, η μικροσκοπική ανάλυση των εγκάρσιων τομών των αορτών που 

συλλέχθηκαν, έδειξε απόφραξη λόγω θρόμβωσης του περιφερικού μη εκπτυγμένου 

τμήματος του stent και στοιχεία θρόμβου στο όριο της μεταβατικής ζώνης μεταξύ 

πλήρως και μη εκπτυγμένου τμήματος (εικόνα 18). 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 18 Μικροσκοπική παρατήρηση εγκάρσιας τομής αορτής που έχει τοποθετηθεί stent 

(μεσαία στήλη) σε 3 διαφορετικά επίπεδα. Στην αριστερή στήλη  παρουσιάζεται η 

αγγειογραφία της ενδοπρόθεσης και στην δεξιά στήλη οι ιστολογικές τομές. Διακρίνεται 

απόφραξη λόγω θρόμβωσης του περιφερικού μη εκπτυγμένου τμήματος του stent. H χρώση 

με αιματοξυλίνη-ηωσίνη δείχνει συγκέντρωση ινικής και ερυθρών αιμοσφαιρίων ως 

αποτέλεσμα της θρομβωτικής απόφραξης περιφερικού μη εκπτυγμένου τμήματος του stent. 

266x355mm (219 x 219 DPI) 
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3.2 Yπερτροφία του μυοκαρδίου 

 

Η καρδιακή υπερτροφία εκτιμήθηκε συγκρίνοντας την αναλογία βάρους καρδιάς 

προς βάρος σώματος των πειραματόζωων.   

Υπήρξε μια στατιστικά σημαντική αύξηση της αναλογίας στην Stent ομάδα (0.25 ± 

0.01%, n = 7) σε σύγκριση με τους κονίκλους που υποβλήθηκαν στην εικονική 

διαδικασία, control ομάδα (0.23 ± 0.01%,  n= 8, p = 0.02, εικόνα 19Α). 

Η εξήγηση που αποδίδεται σε αυτό είναι ότι το αυξημένο καρδιακό μεταφόρτιο που 

παράγεται από την προοδευτική στένωση της κατιούσας θωρακικής αορτής 

παρήγαγε μια αύξηση σχεδόν 10% της αναλογίας βάρους καρδιάς προς βάρος 

σώματος των πειραματόζωών με την τοποθέτηση stent (η απόλυτη διαφορά λόγων 

ήταν 0.02 ± 0.01%,  p = 0.02).  

Και οι δύο ομάδες παρουσίασαν συγκρίσιμη αύξηση του σωματικού βάρους κατά 

την περίοδο των 3 μηνών διάρκειας του πειράματος χωρίς κλινικά ευρήματα 

καρδιακής ανεπάρκειας (3.95 ± 0.10kg σε σύγκριση με το αρχικό βάρος 3.29 ± 

0.05kg στην control ομάδα έναντι 3.88 ± 0.05kg σε σύγκριση με 3.29 ± 0.05kg  Stent 

ομάδας εικόνα 19Β).  
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ΕΙΚΟΝΑ 19 (Α) προσαρμοσμένο βάρος καρδιάς που υπολογίζεται από το λόγο βάρος 

καρδιάς / βάρος σώματος (%). Υπήρξε μια σχεδόν 10% στατιστικά σημαντική αύξηση του 

προσαρμοσμένου βάρους της καρδιάς υπέρ της ομάδας με stent. *p=0.002. (Β) ανάλυση 

των μεταβολών του σωματικού βάρους μετά τη πάροδο των 3 μηνών στις δυο υπο εξέταση 

ομάδες χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές. 266x355mm (219 x 219 DPI) 
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Τέλος, η καρδιακή υπερτροφία αποδείχθηκε με στατιστικά σημαντικά αυξημένο  

μέγεθος των καρδιακών μυοκυττάρων στην stent ομαδα κατά περίπου 38,4%, όπως 

αναλύθηκε μέσω υπολογισμού της διατομής τους (cardiomyocyte cross-sectional 

area, CSA) (εικόνα 20).  Μέσος όρος CSA (σε μm2) ήταν 235 ± 8 (n = 6, 26 

διαφορετικά πεδία) στην control ομάδα σε σύγκριση με 326 ± 10 (n = 6, 29 

διαφορετικά πεδία) στην stent ομάδα  (p <0.0001). 
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ΕΙΚΟΝΑ 20 (Α) Σύγκριση του εμβαδού διατομής (CSA) των καρδιομυοκυττάρων των 2 

ομάδων (N=6). Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως meanstdev (μm2) του υπολογιζόμενου 

μεγέθους των καρδιομυοκυττάρων. 

(Β) Αντιπροσωπευτικές εικόνες μικροσκοπίου φθορισμού που δείχνουν το ποσοστιαίο 

μέγεθος των καρδιομυοκυτταρών επί της επιφάνειας. Παρατηρούνται μεγαλύτερα 

καρδιομυοκύτταρα ως επι μυοκαρδιακής υπερτροφίας στην περίπτωση του stent. Χρώση 

WGA. 266x355mm (219 x 219 DPI) 
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3.3 Ανοσοϊστοχημεία και αναλύσεις πρωτεϊνών κατά Western 

 

Χρησιμοποιήθηκε η υπολογιστική ανάλυση της εικόνας της 

ανοσοαντιδραστικότητας έναντι των CD34 και VEGF, για την ποσοτικοποίηση 

μυοκαρδιακής αγγειογένεσης. Η έκφραση VEGF και η έκφραση CD34 βρέθηκε να 

καταστέλλεται σημαντικά στην περίπτωση ιστών με μυοκαρδιακή υπερτροφία 

(ομάδα Stent) σε σύγκριση με την control ομάδα (εικόνα 21).  

 

ΕΙΚΟΝΑ 21 (Α) Ιστολογική απεικόνιση και ανάλυση της αγγειογενετικής απόκρισης στις υπό 

μελέτη καρδιές. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται μετά την ψηφιοποιημένη ποσοτική 

ανάλυση (μετρήσεις pixel) των περιοχών που αντιστοιχούν στο VEGF (Αριστερά) και στο 
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CD34 (δεξιά). Η αγγειογένεση κατεστάλη στατιστικά σημαντικά στην ομάδα Stent σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (*p<0,05).  

(Β) Εικόνες ανοσοιστοχημείας  (αριστερά: control,  δεξιά: stent ομάδα) που δείχνουν σαφώς 

μειωμένη έκφραση του CD34 (άνω σειρά) και VEGF (κάτω σειρά), στην περίπτωση της 

ομάδας Stent. (N = 6 για κάθε ομάδα) 266x355mm (219 x 219 DPI) 

 

 

Η μείωση της έκφρασης του VEGF επιβεβαιώθηκε περαιτέρω με ανάλυση Western 

blot των πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων ιστού. Παράλληλα, η έκφραση της ΡΤΝ, η 

οποία έχει δειχθεί να περιορίζει τις λειτουργίες του VEGF (Heroult M et al. 2004, 

Koutsioumpa M et al. 2015), ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένη στην ομάδα που 

τοποθετήθηκε Stent (εικόνα 22). 
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ΕΙΚΟΝΑ 22  Αριστερά -  Ανίχνευση των επιπέδων της πρωτεΐνης ΡΤΝ σε εικονικά 

χειρουργημένα και με μυοκαρδιακή υπερτροφία ιστούς με Western blot ανάλυση. Οι 

ποσότητες ΡΤΝ πρωτεΐνης ποσοτικοποιούνται με πυκνομετρική ανάλυση των αντίστοιχων 

ζωνών.  

Δεξιά -  Ανίχνευση επιπέδων VEGF σε εικονικά χειρουργημένα και με μυοκαρδιακή 

υπερτροφία ιστούς με Western blot ανάλυση. Ίσες ποσότητες εκχυλίσματα ιστών και των 

δυο ομάδων αναλύθηκαν με SDS-PAGE, και ακολούθως  με  Western ανάλυση για τον VEGF 

και την ακτίνη. Τα ποσοστά πρωτεΐνης μετρήθηκαν με πυκνομετρική ανάλυση των 

αντίστοιχων ζώνων και ο λόγος VEGF / ακτίνη υπολογίστηκε για κάθε λωρίδα.  

Τα αποτελέσματα και στις δύο περιπτώσεις  εκφράζονται ως mean ± stdev της % μεταβολής 

των σχετικών ποσοτήτων του ΡΤΝ ή VEGF (* ρ <0,05) (n = 6 για κάθε ομάδα). 266x355mm 

(219 x 219 DPI) 
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4. Συζήτηση 

 

Η υπερτροφία του μυοκαρδίου είναι η χαρακτηριστική προσαρμοστική απόκριση 

της καρδιάς σε αυξημένο μεταφόρτιο προσπαθώντας να διατηρήσει τη 

λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας ομαλοποιώντας το τοιχωματικό στρες. Η 

υπερτροφία λόγω υπέρτασης έχει αλυσωτές συνέπειες στην καρδιά, εκφράζοντας 

μια σειρά εμβρυϊκών καρδιακών γονιδίων και γονιδιακών προϊόντων τους, με 

αποτέλεσμα την πάχυνση των κοιλιακών τοιχωμάτων (Grossman W et al. 1975, 

Schwartz K et al. 1996). Επειδή η ΥΑΚ σχετίζεται με πολλές μορφές καρδιακών 

παθήσεων, τα πειραματικά μοντέλα υπερτροφίας του μυοκαρδίου αποτελούν ένα 

σημαντικό πεδίο έρευνας στην καρδιολογία, λόγω της εφαρμογής τους στη μελέτη 

της παθογένεσης και παθοφυσιολογίας αυτού του φαινομένου, καθώς επίσης και 

στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών (Zhang Y et al. 2014, Kim HL et al. 

2015). Στη βιβλιογραφία, τα περισσότερα από τα υπάρχοντα πειραματικά μοντέλα 

μελετούν την επίδραση της αύξησης μεταφορτίου στην αριστερή κοιλία βασιζόμενα 

σε χειρουργικές τεχνικές. Επί του παρόντος, εξ όσων γνωρίζουμε, τα διαθέσιμα 

πειραματικά μοντέλα καρδιακής υπερτροφίας που προκαλείται από υπερφόρτωση 

της πίεσης, περιλαμβάνουν περιορισμό με ράμματα  της εγκάρσιας θωρακικής 

αορτής και τον περιορισμό της κοιλιακής αορτής ακριβώς πάνω από την έκφυση 

των νεφρικών αρτηριών και εφαρμόζονται συνήθως σε μικρά ζώα, όπως ποντίκια, 

αρουραίους και κουνέλια (Wang X et al. 2008). Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν 

επεμβατικές τεχνικές που παράγουν μια οξεία αύξηση του καρδιακού μεταφορτίου 

και έτσι έχουν αρκετούς περιορισμούς. 
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Από την άλλη πλευρά, έχει ευρέως αναγνωριστεί ότι τα μη καλώς εκπτυγμένα stents 

αποτελούν ένα σημαντικό προγνωστικό παράγοντα της θρόμβωσης του stent. Η 

ανεπαρκής έκπτυξη του stent επιφέρει σοβαρές ανεπιθύμητες επιπλοκές λόγω 

θρόμβωσης του ή / και επαναστένωσης αυτού (Albiero R et al. 1997). Στα πλαίσια 

της διατριβής αυτής, υποτέθηκε ότι ο σχηματισμός θρόμβου στο μη εκπτυγμένο 

τμήμα του stent θα προήγαγε ένα σταδιακό περιορισμό της ροής στη κατιούσα 

θωρακική αορτή, η οποία θα ήταν επαρκής για να αυξηθεί το καρδιακό μεταφόρτιο 

και να προκληθεί υπερτροφία του μυοκαρδίου. Σκοπός της διατριβής ο οποίος και 

επετεύχθη ήταν να αναπτυχθεί ένα νέο μοντέλο  προοδευτικής υπερτροφίας του 

μυοκαρδίου με την εμφύτευση ενός stent σχήματος χοάνης στην κατιούσα 

θωρακική αορτή των κουνελιών, έτσι ώστε να μιμείται τον τρόπο της καρδιακής 

υπερτροφίας που προκαλείται στην  στένωση του ισθμού της αορτής. Στην παρούσα 

εργασία δείξαμε ότι ενώ υπάρχει θρόμβωση μέσα στο μη εκπτυγμένο τμήμα του 

stent,  διατηρείται η βατότητα της αορτής. Αυτός ο "καινοτόμος" περιορισμός της 

ροής από τα έσω στο εγγύς τμήμα της κατιούσας θωρακικής αορτής των 

πειραματόζωων φαίνεται να είναι υπεύθυνος για το αυξημένο μεταφόρτιο και 

επιπλέον, για την πρόκληση υπερτροφίας του μυοκαρδίου. Πειραματικές μελέτες 

έχουν δείξει ότι η αορτική περίδεση μπορεί να αυξήσει την αναλογία βάρους 

καρδιάς / βάρους σώματος (HW/BW) έως 46% (Kee HJ et al. 2006), αποτέλεσμα που 

προσφέρει πολύ ουσιαστικές και σημαντικές πληροφορίες αυτού του 

προσαρμοστικού μηχανισμού στο αυξημένο μεταφόρτιο. Στο μοντέλο μας, έγινε 

κατορθωτό να παραχθεί μια σημαντική αύξηση της αναλογίας HW / BW κατά 

σχεδόν 10% σε διάστημα τριών μηνών, πράγμα το οποίο υποστηρίζει την 
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χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα του μοντέλου. Το μοντέλο της 

προοδευτικής υπερτροφίας που αναπτύξαμε αντικατοπτρίζει, εν μέρει, την 

πραγματική μορφή της καρδιακής υπερτροφίας υπό αυξημένες συνθήκες 

μεταφορτίου στον άνθρωπο. Αυτό υποστηρίζεται από τις πειραματικές μελέτες μας, 

που δείχνουν ιστολογικές αλλαγές όμοιες με εκείνες που έχουν περιγραφεί στην 

καρδιακή υπερτροφία σε ανθρώπους, όπως συζητείται παρακάτω. Έχει επίσης το 

πλεονέκτημα ότι είναι μια ελάσσων επεμβατική τεχνική και έτσι μπορούν να 

αποφθεχθούν σοβαρές επιπλοκές που σχετίζονται με τη θωρακοτομή, τα ζώα 

κινητοποιούνται αμέσως, και, τέλος, να αποφευχθεί η διασωλήνωση που μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα τεχνικά απαιτητική στην περίπτωση των κουνελιών. 

Η πειραματική υπερτροφία που προκαλείται από υπερφόρτιση πίεσης σε τρωκτικά 

και  στους ανθρώπους χαρακτηρίζεται από τη διάταση και μεγέθυνση του  

καρδιακού μυοκυττάρου και την επανέκφραση μιας σειράς εμβρυϊκών καρδιακών 

γονιδίων (Mercadier JJ et al. 1990, Arai M et al. 1993). Ένα από τα χαρακτηριστικά 

που έχουν ευρέως μελετηθεί στην καρδιακή υπερτροφία είναι η ανάπτυξη και 

προσαρμογή του αγγειακού δικτύου. Έχει παρατηρηθεί σε ανθρώπινα μοντέλα ΥΑΚ 

ότι η διόγκωση του καρδιακού μυός είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από την 

αγγειακή ανάπτυξη (Watt J et al. 2013).  Στην ίδια κατεύθυνση, πειραματικά 

στοιχεία δείχνουν ότι η διαταραχή της ανάπτυξης επαρκούς αγγειογένεσης μπορεί 

να συμβάλει στην ανάπτυξη καρδιακής υπερτροφίςα και τελικά καρδιακής 

ανεπάρκειας λόγω υπερφόρτισης  πίεσης (Shiojima I et al. 2005, Serpi R et al. 2011). 

Καθώς επίσης εχει δειχθεί μείωση της πυκνότητας των αρτηριακών τριχοειδών του 

μυοκαρδίου κατά το πρώιμο στάδιο της τεχνικής πρόκλησης ΥΑΚ με εγκάρσιο 

αορτικό περιορισμό (Souders CA et al. 2012). Περαιτέρω, η θεραπεία των 
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υπερτροφικών καρδιών με VEGF οδηγεί σε αυξημένη μικροαγγειακή πυκνότητα και 

βελτίωση της  αιμάτωσης των ιστών, διατηρώντας τη μυοκαρδιακή λειτουργία και 

βελτιώνοντας τη μετα - ισχαιμική ανάκτηση της συσταλτικής λειτουργίας (Friehs I et 

al. 2004). Πρόσφατα, έχει δειχθεί ότι η θεραπεία με αποκλειστές των β-

αδρενεργικών υποδοχέων ενισχύει και αυξάνει την αιμάτωση του μυοκαρδίου δια 

μέσω νέο-αγγειογένεσης στην ανεπαρκούσα καρδιά μέσω ενεργοποίησης της 

σηματοδότησης VEGF (Rengo G et al. 2013). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα 

ευρήματα από ένα μοντέλο ΥΑΚ σε αρουραίο, όπου αν και η έκφραση του VEGF 

μειώθηκε στις 26 εβδομάδες μετά την επαγωγή της καρδιακής υπερτροφίας, 

αποδείχθηκε ότι ήταν αυξημένη σε προηγούμενα στάδια (Ji K et al. 2008), γεγονός 

που υποδηλώνει ότι η ρύθμιση της έκφρασης του VEGF μπορεί να είναι εξαρτώμενη 

από τον χρόνο ή δύναται να εξαρτάται από το ερέθισμα που χρησιμοποιείται σε 

κάθε μοντέλο. Απότομη έναντι σταδιακής αύξησης της πίεσης και του μεταφόρτιου 

αποτελεί επίσης  έναν σημαντικό παράγοντα στο πότε και πόσο θα εκφρασθεί ο  

VEGF (Ji K et al. 2008). 

Επιπρόσθετα καθίσταται όλο και περισσότερο γνωστό στην βιβλιογραφία ότι η ΡΤΝ 

είναι ένας σημαντικός αυξητικός παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει 

αγγειογένεση και / ή να ρυθμίσει την αγγειογενετική δράση του VEGF 

(Papadimitriou E et al. 2009). Στην εργασία μας, η έκφραση της ΡΤΝ αυξήθηκε 

σημαντικά στα ζώα με την ενδοπρόθεση σε σύγκριση με την ομάδα control. Παρά 

το γεγονός ότι η συμμετοχή της ΡΤΝ σε καρδιακή υπερτροφία, δεν έχει μελετηθεί 

εκτενώς, τα δεδομένα μας έρχονται σε συμφωνία με προηγούμενη παρατήρηση ότι 

η ΡΤΝ είναι αυξημένη στην καρδιακή υπερτροφία που παρατηρείται σε ποντίκια τα 

οποία με γονιδιακή τροποποίηση δεν μπορούν να παράγουν κολπικό νατριουρητικό 
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πεπτίδιο – (null mice) κατά την έναρξη της γονιδικής μετατροπής ή μετά από 

εγκάρσια αορτική περίδεση (Wang D et al. 2003). Έχει επίσης δειχθεί ότι η ΡΤΝ 

ενισχύει τον θάνατο των καρδιομυοκυττάρων ως απόκριση σε προ - αποπτωτικό 

στρες της πάσχουσας καρδίας, η οποία μπορεί να αποβεί κρίσιμη στο έμφραγμα 

μυοκαρδίου (Li J et al. 2007). Επίσης έχει δειχθεί ότι  η μεταφορά γονιδίων PTN 

οδηγεί σε βελτίωση της λειτουργικής αποκατάστασης του ισχαιμικού μυοκαρδίου 

(Christman KL et al. 2005). Είναι πιθανό η έκφραση της  ΡΤΝ να επηρεάζεται από ή / 

και να αντισταθμίζει την μειωμένη έκφραση του VEGF ή να παίζει έναν ανεξάρτητο 

ρόλο που απαιτεί περαιτέρω μελέτη. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα αυτά 

υποστηρίζουν την ιδέα ότι η καρδιακή νέο - αγγείωση και η προσαρμογή κατά τη 

διάρκεια της υπερτροφίας δεν μπορούν να εξαρτώνται από ένα μόνο γονίδιο ή 

παράγοντα, αλλά εξαρτώνται από τη ρύθμιση πολλαπλών παραγόντων και από 

διάφορα σηματοδοτικά μονοπάτια. 
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Συμπεράσματα  

 

Έχουμε περιγράψει μία νέα τεχνική για την επίτευξη προοδευτικής μυοκαρδιακής 

υπερτροφίας η οποία είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί και θα μπορούσε να 

αντικαταστήσει τις παραδοσιακές χειρουργικές τεχνικές. Η διαωτιαία προσέγγιση 

και η τοποθέτηση stent σε σχήμα χοάνης στην κατιούσα θωρακική αορτή κουνελιών 

κατάφερε να προκαλέσει μια προοδευτική αύξηση στην μεταφορτίου της αριστερής 

κοιλίας και κατά συνέπεια υπερτροφία του μυοκαρδίου, αποφεύγοντας μεγάλες 

χειρουργικές επεμβάσεις. 
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Συντομεύσεις  

 

YAK : υπερτροφία της αριστερής κοιλίας  

 

VEGF (vascular endothelial growth factor) : αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός 

παράγοντας  

 

ΡΤΝ (pleiotrophin) : πλειοτροπίνη 

 

TAC (transverse aortic constriction) : εγκάρσια αορτική στένωση 

 

HW (heart weight) : βάρος καρδιάς 

 

BW (body weight) : βάρος σώματος  

 

BSA (bovine serum albumin) : αλβουμίνη ορού βοός 

 

DAB : 3,3’ - διαµινοβενζιδίνη 

 

TBS : tris buffer solution 

 

PBS : phosphate buffer solution 
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PVDF (polyvinylidene fluoride) : φθοριούχο πολυβινυλιδένιο 

 

WGA : wheat germ agglutinin  

 

CSA : cardiomyocyte cross-sectional area 
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