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Η συνεχής  ανάπτυξη  της  επιστήμης  και  της  τεχνολογίας,  κατά  τη
διάρκεια του 20ου αιώνα, έφερε επανάσταση στα επιστημονικά δεδομένα, αλλά
διέψευσε τις άπειρες προσδοκίες για καλύτερη ποιότητα ζωής. Στις μέρες
μας  παρατηρούμε  συνεχή  αύξηση  γνωστών  και  αγνώστων  παθήσεων,  οι
οποίες συμβάλουν στην αύξηση της θνησιμότητας των πληθυσμών, χωρίς να
είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι θάνατοι που θα προκαλούνται από αυτές τις
ασθένειες στο εγγύς μέλλον.

Στην  Ελλάδα  κάθε  χρόνο  28.180  άτομα  νοσηλεύονται  με  αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο και  αυτό αποτελεί  τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα,  αν
ληφθεί  υπ’  όψιν  ότι  τα  αγγειακά  εγκεφαλικά  επεισόδια  είναι  η  τρίτη  αιτία
θανάτου  μετά  το  έμφραγμα  του  μυοκαρδίου  και  τον  καρκίνο.  Από  αυτούς
7.381 περίπου ασθενείς, δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό 26.3%, ανήκουν στον
ενεργό  πληθυσμό.  Το  αγγειακό  εγκεφαλικό  επεισόδιο  συνιστά,  ίσως  το
μεγαλύτερο ποσοστό δαπάνης στον τομέα της υγείας, δεδομένου ότι για την
αποκατάσταση  μεγάλου  αριθμού  των  ασθενών  με  αναπηρία,  μετά  από
εγκεφαλικό  επεισόδιο,  καταναλώνεται  μεγάλος  αριθμός  φαρμάκων,  η  δε
φυσικοθεραπεία που επιβάλλεται αυξάνει σημαντικά το κόστος θεραπείας . Οι
στενώσεις  των  καρωτίδων  ευθύνονται  για  το  20%-30%  των  αγγειακών
εγκεφαλικών επεισοδίων ισχαιμικής αιτιολογίας και η αντιμετώπιση της νόσου
είναι  επιτακτική  εφόσον  έχει  διαπιστωθεί  ότι  σε  διάρκεια  δύο  ετών  μια
συμπτωματική στένωση καρωτίδας της τάξης του 70-80%, υπάρχει κίνδυνος
να προκαλέσει αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που μπορεί να αφήσει αναπηρία
στο 20%-30% των ασθενών. Ασθενείς με στένωση καρωτίδας της τάξης του
80-90%  μετά  από  ένα  αγγειακό  εγκεφαλικό  επεισόδιο  μπορεί  να
παρουσιάσουν αναπηρία σε ποσοστό 30%. Εκείνοι δε με στένωση μεγαλύτερη
από 90% διατρέχουν κίνδυνο που υπερβαίνει το 35%.

Επίσης τα τελευταία χρόνια γίνεται σημαντική προσπάθεια από τους
επιστήμονες,  ώστε  να  εφαρμοσθεί  η  υπέρυθρη  φασματοσκοπία  για  την
προδιάγνωση  των  ασθενειών  σε  μοριακό  επίπεδο.  Η  υπέρυθρη
φασματοσκοπία  μπορεί  να  δώσει  σημαντικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις
μεταβολές  που προκαλούνται  στις  εντάσεις  και  θέσεις  των ταινιών,  όπου
απορροφούν  οι  χαρακτηριστικές  ομάδες  ΝΗ2,  C=O,  κ.ά  των  βιολογικών
μορίων  λόγω  της  επίδρασης  των  ασθενειών.  Οι  μεταβολές  αυτές  δίνουν
πληροφορίες  ακόμη  και  για  μεταβολές  της  πρωτοταγούς  ή  και  της
τεταρτοταγούς δομής των πρωτεϊνών και  επομένως δύναται  να  συμβάλλει
στην έγκαιρη πρόγνωση και εφαρμογή θεραπείας. 

Στα πλαίσια εκπόνησης αυτής της διπλωματικής εργασίας, προβήκαμε
σε φασματοσκοπική ανάλυση καρωτίδων αρτηριών, με σκοπό τη μελέτη της



μοριακής δομής τους και τις επιδράσεις στην μοριακή δομή που προκαλεί η
νόσος. Για τις αναλύσεις αυτές, χρησιμοποιήθηκε η υπέρυθρη φασματοσκοπία
με  μετασχηματισμό  Fourier (FT-IR),  σε  συνδυασμό  με  Ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο  σάρωσης  (SEM).  Οι  καρωτίδες  προέρχονταν  από  ανθρώπινα
δείγματα,  τα  οποία  συλλέχθηκαν  μετά  από  ενδαρτηρεκτομή  καρωτίδας
αορτής. 

Το ιατρικό ιστορικό των ασθενών, σε συνδυασμό με τα ιστολογικά τους
δεδομένα και τη μικρή ποσότητα των δειγμάτων, είναι παράγοντες που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τον μηχανισμό
γένεσης της αθηρωματικής πλάκας.  Τα συμπεράσματα  αυτά θα μπορούσαν
ενδεχομένως να εφαρμοσθούν, εφόσον είναι δυνατόν, στην αντιμετώπιση και
πρόληψη  των  παραγόντων  της  αθηρογένεσης  είτε  διατροφικά  είτε
φαρμακευτικά. 

Η υπέρυθρη φασματοσκοπία με μετασχηματισμό  Fourier επιλέχθηκε
ως  μέθοδος,  για  την  οποία  δεν  απαιτείται  ιδιαίτερη  επεξεργασία  του
δείγματος,  και  κατ’  επέκταση  δεν  καταστρέφεται  η  μοριακή  δομή  και
αρχιτεκτονική του δείγματος, αυξάνοντας την αξιοπιστία των πληροφοριών
που τελικά λαμβάνονται.

Για  την  εξαγωγή  ασφαλών  συμπερασμάτων,  από  τα  φάσματα  που
λήφθηκαν, έγινε συσχέτιση των φασματοσκοπικών δεδομένων με την κλινική
εικόνα των ασθενών.  Τελικά,  διαπιστώθηκε πως τα φάσματα παρουσίαζαν
διαφορές  τόσο  στις  εντάσεις  των  ταινιών  όσο  και  σε  μετατοπίσεις  προς
διαφορετικούς  κυματαριθμούς,  ανάλογα  με  την  κλινική  κατάσταση  κάθε
ασθενούς, ενώ γενικά παρατηρήθηκε ότι για ασθενείς με το ίδιο ιστορικό τα
υπέρυθρα φάσματα ήταν παρόμοια.

Σημαντικές  ήταν  οι  μεταβολές  των  υπέρυθρων  φασμάτων  των
ασθενών που οι αντίστοιχες αιματολογικές τους αναλύσεις έδειχναν αυξημένη
συγκέντρωση  σακχάρου  ως  προς  εκείνους  που  το  αίμα  τους  περιείχε
συγκέντρωση σακχάρου σε κανονικά επίπεδα. Από την μορφή των υπέρυθρων
φασμάτων και τις εντάσεις των ταινιών, σε όλη την περιοχή των υπερύθρων
φασμάτων διαπιστώθηκε η έντονη υπεροξείδωση των μεμβρανών, την οποία
υφίστανται οι ιστοί των καρωτίδων.

Από την έντονη αύξηση των εντάσεων των ταινιών στην περιοχή του
φάσματος 3000-2850 cm-1, για τους ασθενείς με αυξημένο σάκχαρο στο αίμα,
όπου απορροφούν οι  αντισυμμετρικές και συμμετρικές δονήσεις τάσης των
μεθυλ  (CH3)  και  μεθυλενομάδων  (CH2)  των  μεμβρανών  δείχνει  ότι



μεταβάλλεται το λιπόφιλο περιβάλλον των μεμβρανών στους ασθενείς αυτούς,
ως προς τους μη έχοντας σάκχαρο. Η μεταβολή αποδίδεται στην σχάση του
μήκους της ανθρακικής αλυσίδας των λιπιδίων και φωσφολιπιδίων.

Σημαντική επίσης είναι και η μεταβολή των ταινιών στην περιοχή του
φάσματος 1700-1500 cm-1 στην οποία εμφανίζονται οι δονήσεις των ομάδων
Amide I και  Amide II. Οι ταινίες μειώνονται σε ένταση ενώ η μετατόπισή
τους προς μικρότερους κυματαριθμούς δείχνει  ότι  οι  πρωτεΐνες αποκτούν
δομή  τυχαίας  διαμόρφωσης  από  την  α-έλικα  που  επικρατεί  στους  υγιείς
ασθενείς.

Η ανάλυση  με το Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο  σάρωσης (SEM),  έδειξε
ουσιαστικές  τοπολογικές  διαφορές  μεταξύ  των  δειγμάτων,  οι  οποίες
αποδόθηκαν στην διαφορετική επίδραση του περιβάλλοντος και του τρόπου
ζωής  των  ασθενών  (διατροφή,  κάπνισμα,  επάγγελμα).  Το  μέγεθος  της
αθηρωμάτωσης  ήταν  ανάλογο  της  κλινικής  κατάστασης  του  ασθενούς.  Η
καταστροφή αυτή σε συνδυασμό με τα φασματοσκοπικά δεδομένα οδήγησε στο
συμπέρασμα  ότι  οι  ελεύθερες  ρίζες  που  παράγονται  είτε  κατά  τον
μεταβολισμό  είτε  λόγω  τοξικών  παραγόντων  είναι  το  αίτιο  έναρξης  της
υπεροξείδωσης των μεμβρανών και λιπιδίων και σχηματισμού αθηρωματικής
πλάκας.

Τελικά,  διαπιστώθηκε  ότι  η  φασματοσκοπία  υπερύθρου,  ως  μη
καταστροφική μέθοδος, θα μπορούσε να αποτελέσει αρωγό στη συστηματική
μελέτη  και  τη  διάγνωση  ασθενειών  που  σχετίζονται  με  πολλές  από  τις
καθημερινές παθήσεις που αντιμετωπίζει η ιατρική κοινότητα.


