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Τα ιεηνκπώκαηα είλαη νη ζπρλόηεξνη θαινήζεηο όγθνη ηεο κήηξαο ζε γπλαίθεο 

αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο, θπξίσο κεηαμύ 30 θαη 50 εηώλ, νη νπνίνη επεξεάδνληαη από 

ηα νηζηξνγόλα. Δίλαη ζθαηξηθνί ή πνιπινβσηνί, θαιά πεξηγεγξακκέλνη θαη 

πεξηβάιινληαη από ςεπδνθάςα. Σηηο δηαηνκέο παξνπζηάδνπλ ηλώδε πθή, εμνύ θαη ε 

ελαιιαθηηθή νλνκαζία "ηλνκπώκαηα". Ηζηνινγηθά ηα ιεηνκπώκαηα είλαη 

λενπιάζκαηα απνηεινύκελα από δεζκίδεο ιείσλ κπτθώλ ηλώλ. Δίλαη δπλαηόλ όκσο λα 

εκθαληζζνύλ όγθνη από ιεία κπτθά θύηηαξα κε απξόβιεπηε ζπκπεξηθνξά (STUMP) ή 

όγθνη κε ζαθώο θαθνήζε ζπκπεξηθνξά (ιεηνκπνζαξθώκαηα). Οη κέρξη ζήκεξα όκσο 

ηζρύνπζεο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη δελ κπνξνύλ λα αληρλεύζνπλ κεηαβνιέο ησλ ηζηώλ 

ζε δηαζηάζεηο κνξίνπ. Σηελ παξνύζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε ππέξπζξε 

θαζκαηνζθνπία γηα ηελ κειέηε ηεο κνξηαθήο δνκήο ιεηνκπσκάησλ, ώζηε από ηηο 

κεηαβνιέο ηεο δνκήο ησλ κεκβξαλώλ λα βξεζεί ην αίηην ζρεκαηηζκνύ ηνπο. Όπσο 

είλαη γλσζηό ε ππέξπζξε θαζκαηνζθνπία είλαη κηα κε θαηαζηξεπηηθή κέζνδνο, ε 

νπνία κπνξεί λα δώζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ βηνινγηθώλ 

κνξίσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε επηθείκελε λόζν. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζεσξήζεθε 

απαξαίηεηε ε κειέηε ησλ κεηαβνιώλ ησλ ιεηνκπσκάησλ θαη λα αμηνινγεζνύλ ηα 

ππέξπζξα θάζκαηα κε βάζε ηελ ηζηνινγηθή κειέηε, ώζηε ε κέζνδνο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέινλ γηα ηαρεία βηνςία, θαζώο θαη γηα ηελ πξνδηάγλσζε άιισλ 

κεηαβνιώλ ζε κνξηαθό επίπεδν.  

Τα ιεηνκπώκαηα θαη κπνκήηξην ιήθζεθαλ από γπλαίθεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε νιηθή 

πζηεξεθηνκή. Ζ ηζηνινγηθή εμέηαζε (ρξώζε αηκαηνμπιίλεο-εσζίλεο θαη νπηηθή 

κηθξνζθνπία) έδεημε "ιεηνκπώκαηα θαλνληθήο θπηηαξνβξίζεηαο, ρσξίο αμηόινγε 

κηησηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ρσξίο ζηνηρεία θαθνήζεηαο".   

Από ηα ππέξπζξα θάζκαηα ζεκεηώζεθαλ κεηαβνιέο αθόκε θαη γηα ην ίδην δείγκα. 

Σεκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ ζηελ πεξηνρή κεηαμύ 1700-1500 cm
-1

, όπνπ 

απνξξνθνύλ  νη νκάδεο Amide I θαη Amide II. Από ηελ παξνπζία ηεο ηαηλίαο ζηα 

1633 cm
-1

  θαίλεηαη όηη επηθξαηεί ε β-αλαδίπισζε (β-sheet) θαη όρη ε α-έιηθα, ηεο 

νπνίαο ε έληαζε έρεη κεησζεί ζεκαληηθά. Δπίζεο ην δαηθαλέο ηκήκα δείρλεη όηη έρεη 

κεηαβάιεη ηελ δνκή, δεδνκέλνπ όηη ε ηαηλία πνπ αληηζηνηρεί ζηελ δόλεζε ηεο νκάδαο 

Amide ΗΗΗ είλαη αξθεηά κεηαηνπηζκέλε θαη ε έληαζή ηεο κεηώλεηαη ζεκαληηθά, σο 

πξνο ην θάζκα ηεο κεκβξάλεο. Οη κεηαβνιέο απηέο δείρλνπλ ηελ κεηαβνιή ζηελ 

δνκή ησλ ακηλνμέσλ θαη θπξίσο ηνπ θνιιαγόλνπ.  
 


