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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μία ποικιλόμορφθ, βιοδραςτικι και μεγάλθ κατθγορία φυτικϊν ενϊςεων  είναι οι 

πολυφαινόλεσ. Σόςο οι πρωτογενείσ και κυρίωσ οι δευτερογενείσ μεταβολίτεσ τουσ 
αςκοφν, ςφμφωνα με επιςτθμονικζσ  μελζτεσ, ςθμαντικι επίδραςθ ςτθ 
ςυμπεριφορά των κυττάρων του ανκρϊπου. Είναι γνωςτό, ότι τα αιμοπετάλια ζχουν 
κφρια λειτουργία τθ διατιρθςθ τθσ φυςιολογικισ αιμόςταςθσ και τθν επιδιόρκωςθ 
τραυμάτων μζςω ςχθματιςμοφ αιμοπεταλιακοφ κρόμβου. τον κρόμβο, ενεργό 

ςυμμετοχι ζχουν και τα μονοπφρθνα ςυμμετζχοντασ ςτθν πρόςδεςθ και 
ςτακεροποίθςθ του κρόμβου κατά τθ διαδικαςία τθσ πιξθσ του αίματοσ. κοπόσ τθσ 
παροφςασ εργαςίασ είναι θ διερεφνθςθ τθσ επίδραςθσ ςειράσ φαινολικϊν ενϊςεων 
(φαινολικϊν οξζων και φλαβονοειδϊν) ςτον αιμοπεταλιακό κρόμβο κακϊσ και θ 
δυνατότθτα πρόςδεςθσ των μονοπφρθνων ςτον κρόμβο, με τθ μζκοδο τθσ 
Κυτταρομετρίασ Ροισ. Η επιλογι των φαινολικϊν ενϊςεων, όπωσ και ςε 
προθγοφμενεσ μελζτεσ μασ, ζγινε με βάςθ τθν περιεκτικότθτά τουσ ςε πολλά 
φροφτα και λαχανικά και τθν επίδραςι τουσ ςτθ λειτουργικότθτα των αιμοπεταλίων 
του ανκρϊπου ςε πειράμτα in vitro. Πραγματοποιικθκε ςυλλογι δειγμάτων 
αίματοσ, ςυγκεκριμζνα, από 30 υγιείσ δότεσ, θλικίασ 35-50 ετϊν, ςυλλζχκθκαν 5 ml 
περιφερικοφ αίματοσ ςε ςωλινεσ ςυλλογισ πιξθσ (0.5ml κιτρικοφ 3.5% w/v) για τθ 

λιψθ των αιμοπεταλίων και 2ml περιφερικοφ αίματοσ ςε ςωλινεσ γενικισ αίματοσ 
(3.6mg EDTA) για τα πειράματα με τα μονοπφρθνα. τα δείγματα προςτζκθκε 
κολλαγόνο 20μl (αρχικό διάλυμα 5 μg/ml) και ςτθ ςυνζχεια κάκε μια από τισ 
φαινολικζσ ενϊςεισ ςε διάφορεσ ςυγκεντρϊςεισ. Η μζτρθςθ των αιμοπεταλίων και 
των μονοπφρθνων πραγματοποιικθκε με κυτταρομετρία ροισ με το μθχάνθμα FACS 
Beckman Coulter. Σα αντιςϊματα που χρθςιμοποιικθκαν ιταν το CD62P – P 
selectin, το CD61, το CD42a, το CD42b για τα αιμοπετάλια και το CD14 και το CD45 
για τα μονοπφρθνα. Σα αποτελζςματα ζδειξαν μείωςθ των ενεργοποιθμζνων 
υποδοχζων των αιμοπεταλίων κατά τθν προςκικθ φαινολικϊν ενϊςεων και  
δοςοεξαρτϊμενθ, με τθν επικατεχίνθ να εμφανίηει τθν ιςχυρότερθ αναςταλτικι 
δράςθ (IC50  0.08 mM). Παρόμοια αποτελζςματα  ζδωςαν οι φαινολικζσ ενϊςεισ και 

με τα μονοπφρθνα κφτταρα. Αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ των φαινολικϊν οδιγθςε 
ςτθ μεγαλφτερθ μείωςθ των μονοπφρθνων που προςδζνονται ςτα ενεργοποιθμζνα 
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αιμοπετάλια και ςυμμετζχουν ςτθ ςυςςωμάτωςθ-κρόμβωςθ. Η αξιολόγθςθ των 
αποτελεςμάτων, ζδειξε τθ δυναμικι των παραπάνω ενϊςεων ωσ αναςτολζων τθσ 
ενεργοποίθςθσ των αιμοπεταλίων και τθ πικανι χριςθ τουσ ςτθ διάγνωςθ 
καρδιαγγειακϊν αςκενειϊν και ςτθν πρόλθψθ κρομβωτικϊν φαινομζνων 
γενικότερα.  
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