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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βόλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΤΟΓΚΟΥΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΑΣΠΡΟΔΙΝΗ Ε., ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Π.Θ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΛΗ:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ., ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ Φ., TUV HELLAS
ΚΑΨΙΜΑΛΗ Β., ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
ΚΟΥΡΕΤΑΣ Δ. , ΣΧΟΛΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π.Θ.
ΚΡΟΥΠΗΣ Χ., Π. Ν. «ΑΤΤΙΚΟ»
ΛΙΑΚΟΣ Π., ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Π.Θ
ΛΙΑΣΚΟΣ Χ., ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Ι., ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ »
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΛΟΥ Ν., Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ
ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ., ΕΣΕΑΠ
ΧΑΤΖΗΣ Β., Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΤΟΓΚΟΥΣΙΔΗΣ Η., ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
Μέλη:
ΒΛΑΧΟΣ Α. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗ Α.,ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ Α., ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΛΙΑΚΗΣ Α., ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΚΕΧΑΙΔΟΥ Π., ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΚΟΣΙΑΣ Ν., ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΑΠΠΑ Χ., ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΑΙΔΩΝΗ Κ., ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ Σ., Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΕΓΑΣ Η., ΕΡΓΑΣΤ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Π.Θ
ΜΠΟΤΟΥΛΑ Ε., ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
ΝΙΚΟΥΛΗΣ Δ., ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ., ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Π., ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΥ Μ., ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΙΜΠΟΛΗ Π., ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
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Πρόσκληση Προέδρου
11ου ΠΣΚΧ

11

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βόλος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη τιμή η Eπιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του 11ου Συνεδρίου της Ελληνικής
Εταιρείας Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας, σε συνεργασία με το Βιοχημικό Τμήμα του
«Αχιλλοπούλειου» Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, σας προσκαλούν στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Κλινικής Χημείας, που θα διεξαχθεί στο Βόλο (Αμφιθέατρο Σαράτση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
στις 11-12 Οκτωβρίου 2013.
Μετά την επιτυχία του 8ου Συνεδρίου της Πάτρας το 2009, η ΕΕΧΧ - ΚΒ αποφάσισε το 11ο Συνέδριό
της να πραγματοποιηθεί πάλι στη περιφέρεια, αυτή τη φορά στο Βόλο. Η Μαγνησία, μια περιοχή
της Ελλάδας με μακραίωνη και πολύμορφη ιστορία πνευματικών αναζητήσεων, από τη ιστορική
πραγματικότητα πίσω από τους μύθους του Κενταύρου Χείρωνα και των Αργοναυτών του Ιάσωνα, μέχρι τον κορυφαίο οραματιστή της Ελληνικής Επανάστασης Ρήγα Φεραίο, έδωσε τη σκυτάλη στη σύγχρονη πρωτεύουσά της, στο Βόλο, που πολύ συχνά τον τελευταίο αιώνα, έπαιξε και
παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, στις σύγχρονες κοινωνικές και επιστημονικές αναζητήσεις.
Έτσι, το Βιοχημικό Τμήμα του Νοσοκομείου του Βόλου οργανώνει και το Πανεπιστήμιο θα φιλοξενήσει το 11ο Συνέδριό της ΕΕΚΧ - ΚΒ. Το Βιοχημικό Τμήμα του Νοσοκομείου Βόλου, όπως υποθέτω συμβαίνει σε πολλά εργαστήρια της χώρας, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη κρίση και να
τη διαχειρισθεί με επιστημονικό – ορθολογικό τρόπο και οι συνάδελφοί μας έχουν ως όπλο
τους, την ποιότητα της δουλειάς τους και την παραγωγικότητά τους.
Η ΕΕΧΧ-ΚΒ και το τακτικό Συνέδριό της, με την προσήλωσή της στην εξειδίκευση και την ποιότητα, έχουν δημιουργήσει μιά μεγάλη επιστημονική παράδοση, συμβάλλοντας στην επιμόρφωση
και στην ενημέρωση, όχι μόνο της επιστημονικής μας κοινότητας, αλλά και των ευρύτερα απασχολούμενων στον τομέα της Εργαστηριακής Ιατρικής. Στόχος του Συνεδρίου μας είναι, το Επιστημονικό πρόγραμμά του να καλύψει το ευρύτερο δυνατό φάσμα της θεματολογίας της σύγχρονης Βιοχημείας – Κλινικής Χημείας.
Με την πεποίθηση, ότι το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΧΧ-ΚΒ θα αποτελέσει το κατάλληλο πεδίο, για την επωφελή ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, ανάμεσα σε καταξιωμένους Επιστήμονες και νεώτερους συναδέλφους, σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε ενεργά, συμβάλλοντας
με αυτόν τον τρόπο, στην επιτυχία του Συνεδρίου.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου,
Ηλίας Β. Τογκουσίδης
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11οΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η 1 1 - 1 0 - 1 3
9.00-11:00 Προσυνεδριακή Εκδήλωση
Κλινικό Φροντιστήριο– Εργ. Φυσιολογίας, Σχολή Βιοχημείας Βιοτεχνολογίας,
Λάρισα
« Αποτίμηση των μεθόδων μετρήσης του Οξειδωτικού στρες »
Δ. Κουρέτας
10:00-12:00 Εγγραφές
12:00-13:30 Προφορικές ανακοινώσεις
Συντονιστές: Α. Καλιάκης, Π. Σπυροπούλου
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 13 ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
Μ. Πετροπούλου, Α. Πούλα, Π. Ιωάννου, Θ. Χριστόπουλος, Ε. Καναβάκης,
J. Traeger-Συνοδινού

Η ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
Ι. Παπασωτηρίου, Φ. Πανέτσος, Θ. Λειβαδά, Μ. Δημοπούλου, Α. Τζιβάρας, Ε. Βοσκαρίδου

ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 4 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΤΟΥ
ΓΟΝΙΔΙΟΥ SIRT1 ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤH NOΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΜΕ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
DNA ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Σ. Κουλουλία, Μ. Λαζαρίδου, Π. Ιωάννου, Θ. Χριστόπουλος

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ HPV-ΥΠΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΡΗΤΗ
Ε.Μπαλαντίνου, Ε. Μπατάκης, Χ. Μπατάκης

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΠΟΡΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
Π. Μαλινδρέτος, Α. Χασιώτη, Γ. Κουτρούμπας, Ε. Χαμπέρη, Σ. Βλάσσης, Χ. Συργκάνης ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Β-ΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Χ.Τ.Καλλέας, Κ.Αναγνωστόπουλος, Κ. Σινοπούλου, Ε. Ντελάκη, Δ. Μαργαρίτης, Κ. Τσαταλάς,Α. Κορτσάρης , Ι. Τέντες
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Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η 1 1 - 1 0 - 1 3
ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΨΙΔΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ
Ζ. Γεωργίου, Σ. Στυλοπούλου, Α. Γκατζόγια, Μ. Παπαλοπούλου, Ε. Πετεινάκη,
Ε. Ευτυχιάδης

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ
Φ. Ελευθερίου, Ε. Λυμπεράκη, Ε. Σιώπη, Χ. Πέτρου, Α. Ντόκα

13:30-14:30 Διαλέξεις
Συντονιστές: Χ. Κρούπης, Α. Φερδερίγου
13:30-14:00 «Βιοδείκτες στη Σήψη.»
Β. Καψιμάλη
14:00-14:30 «Παθοφυσιολογία και εργ. προσέγγιση της ηπατικής ίνωσης.»
Χ. Λιάσκος
14:30-15:30 Δορυφορικό Συμπόσιο Abbott
Συντονιστής: Η. Τογκουσίδης
«Νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση του πνευμονολογικού & γυναικολογικού
καρκίνου»
15:30-17:00 Μεσημεριανή Διακοπή
17:00-17:30 Διάλεξη
Συντονίστρια: Ε. Μπότουλα
«Η Πρωτεομική Ανάλυση των Ούρων και η Σημασία της NGAL στην Οξεία
Και Χρόνια Νεφρική Βλάβη»
Ι. Παπασωτηρίου
17:30-18:30 Δορυφορικό Roche
«Ο ρόλος των Οστικών Βιοχημικών Δεικτών και της Βιταμίνης D στην Κλινική
Πράξη»
Γ. Τροβάς
18:30-19:00 Διάλειμμα-καφές
19:00-19:15 Έναρξη-Χαιρετισμοί
19:15-20:30 Εναρκτήριες Ομιλίες
«Διατροφή: Mαθήματα από το παρελθόν για το Μέλλον»
Δ. Κουρέτας
«Trends in healthcare: challenges and opportunities for IFCC and laboratory
medicine»
B. Gouget
20:30-21:15 Μουσική Εκδήλωση
21:15 Δεξίωση
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Σ Α Β Β ΑΤ Ο 1 2 - 1 0 - 1 3
09:30-11:30 Προφορικές ανακοινώσεις
Συντονίστριες: Φ. Καράμπαμπα, Π. Τσιμπόλη
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Neu5Gc ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Φ. Ελευθερίου, Κ. Ζαρογουλίδης , Κ. Σαββίδου , Σ. Τσικλακίδου, Κ. Δόμβρη , Ε. Λυμπεράκη,
Χ. Πέτρου, Κ. Βαρσαμίδης, Ε. Βαρσαμίδου, Α. Γιώβου

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 25(ΟΗ) Βιταμίνης D.
Μ. Τσοχαντάρη, Ε.Κουτρούμπα-Μαρκέτου, Σ. Τουρνής, Κ. Μακρής

ΓΛΥΚΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ: ΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,
ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
Γ. Χασιώτης, Γ. Σδράνης, Γ. Κολιός, Ε. Χονδρέλης, Ε. Μπαϊρακτάρη

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Η ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ “ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ” ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, POINT OF CARE TESTING
(POCΤ)
Κ. Μπελογιάννης, Χ. Μαντή – Σαφιολέα, Β. Πρασόπουλος, Ε. Σκαρπίδη, Δ. Κωστελίδου,
Α. Κανελοπούλου, Χ. Βασιλιαδη, A Γκαβαρδίνας, Μ. Δρίβα, Σ. Παπαδόπουλος

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDH), ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S100-B ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΛΑΝΩΜΑ
Χ.Ψαχούλια, Π. Κουράκος, Αθ. Παλλαντζάς, Χ. Πάντζιου, Γ. Φιολιτάκης, Ν. Χριστοδουλής,
Α. Ζώτου, Σ. Ιωαννίδου, Ο. Καστανά

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ CA
125 KAI HE4 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ROMA, ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ
Β. Βυλλιώτου, Α. Καράμπελας, Γ. Βοργιάς, Ν. Δόγκας, Ι. Λέκκα, Β. Ντερτίμας

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ OPG ΚΑΙ ΤΗΣ OPN ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ CA2+ ΚΑΙ ALP ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Α. Μουρτζίκου,Μ. Αλεπάκη, Μ. Σταμούλη, Π. Καρακίτσος

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA) - ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Μ. Διαρεμέ, Α. Μάρκου, Π. Καρκαλούσος, Ι. Στήνιος
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Σ Α Β Β ΑΤ Ο 1 2 - 1 0 - 1 3
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 25-ΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜIΝΗΣ D3/D2 ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΕΝΤΟΣ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ SPE-HPLC ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ OΓΚΟ (500μL) ΕΓΧΥΣΗΣ.
Δ. Παλαιογιαννής, Π. Λιάκος, Χ. Χατζηχριστοδούλου, Α. Τσακάλωφ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΡΕΣΒΕΡΑΤΡΟΛΗΣ
Χ. Αποστολίδου, Ε. Λυμπεράκη, Κ. Αδαμόπουλος, Κ. Ζαγκλιβερινού, Δ. Πετρίδης, X. Πέτρου, Σ. Ηλιάδης, Χ. Κουρτίδου-Παπαδέλη

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ
Κ. Σκενδέρη, Α. Εγκωμίτη, Γ. Παπανικολάου, Ε. Χελιώτη, Μ.Τσιρώνη

11:30-12:00 Διάλεξη
Συντονίστρια: Ζ. Γεωργίου
«Κλινική σημασία της μέτρησης του οξειδωτικού stress και ο ρόλος του Κλινικού Βιοχημικού»
Δ. Κουρέτας
12:00-12:30 Διάλειμμα-καφές
12:30-14:30 Στρογγυλό τραπέζι
Συντονίστρια: Ε. Ασπροδίνη
«Διαγνωστικοί και προγνωστικοί καρκινικοί δείκτες»
«Νέες τεχνολογίες στη διάγνωση του καρκίνου»
Ε. Χατζηδάκη
«Σηματοδοτικά μονοπάτια στη διάγνωση του καρκίνου»
Μ. Σαμαρά
«Στοχευμένες θεραπείες με βάση τη βιολογία του καρκίνου»
Έ. Μαραγκούλη
«Ο αναστολέας πρωτεασώματος Bortezomib: νέες προσεγγίσεις στην
αντικαρκινική του δράση»
Π. Λιάκος
14.30-15:00 Διάλεξη
Συντονίστρια: Α. Μελπίδου
«Η συμβολή της Φαρμακογενωμικής στην εξατομίκευση της χορηγούμενης
ανοσοκαταστολής»
Α. Γρηγοράτου
15:00-16:00 Μεσημεριανή Διακοπή
16:00-16:30 Διάλεξη - Συντονιστής Δ. Ρίζος
«Βιοχημικοί δείκτες στον προγεννητικό έλεγχο 1ου τριμήνου»
Χ. Μητρόπουλος
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Σ Α Β Β ΑΤ Ο 1 2 - 1 0 - 1 3
16.30-18:00 Στρογγυλό τραπέζι
Συντονιστές: Η. Τογκουσίδης, Α. Χαλιάσος
Στο δρόμο προς τη διαπίστευση του Κλινικού Εργαστηρίου
1. «Improving patient safety through medical laboratory accreditation»
B.
Gouget
2. «Ο ρόλος των διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας στη
διαπίστευση των εργαστηρίων»
Ο. Παναγιωτάκης
3. «Eμπειρία του Βιοχημικού εργαστηρίου του Βόλου»
Α. Βλάχος
18:00-18:30 Συμπεράσματα - Λήξη εργασιών συνεδρίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ABBOTT
ΕΣΕΑΠ
MEDICON
LERIVA
ROCHE
SIEMENS
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τη φιλοξενία και την υποστήριξη που παρείχε στο

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
1. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΨΕΥΔΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΜΕ ΛΙΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΥΓΙΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ: ΈΝΑ ΝΕΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ;
Α. Ευαγγελόπουλος, Ν. Βαλλιάνου, Β. Μπουντζιούκα, Μ. Μπόνου, Χ. Κατσαγώνη,
Ε. Βογιατζάκης, Π. Αυγερινός, Ι. Μπαρμπετσέας, Δ. Παναγιωτάκος

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ-BEHÇET-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Μ. Σταμούλη, Α, Μουρτζίκου, Μ. Αλεπάκη, Α. Σκλήρης , Γ. Τότος

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΡΑΒΔΟΜΥΟΛΥΣΗΣ
Μ. Σταμούλη, Ι. Παναγιώτου, Σ. Κουγιουμτζίδου, Ε. Μουρνιανάκης, Γ. Τότος

4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΘΡΕΨΙΑΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Ε. Παπαευσταθίου., Α. Τσόγκα , Κ. Αλεξίου, Ν. Τράκας

5. ΝΟΡΜΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Α. Κολοκοτσά, Π. Ζούνη, Ε. Μαρίνου, Μ. Κοντονή

6. HPV – DNA – TEST ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ THIN PREP 2000
Α.Σταϊκου, Σ. Διβάνη, Α. Βαρδούλη

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ HE4 ΚΑΙ CA 125 ΩΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
Κ. Γεωργαδάκη , Ν. Πόλου, Ε. Καραναστάση, Γ. Γεωργαδάκης, Η. Τογκουσίδης

8. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ
ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.
Γ. Γρηγοροπούλου, Θ. Χατζηκωνσταντίνου ,2 Ντούσια Ε.,1 Γιαννόπουλος Α.,3 Βάρη Ρ.,1 Παστόρε Φ.1

9. ΕΞΙΣΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
Π. Καρκαλούσος, Α. Μπέη, Ε . Λειμονή

10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ HBA2 ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ SIX Sigma MEDx
Χ.Τ.Καλλέας, Κ.Αναγνωστόπουλος, Δ.Πεντίλας .

11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Χ.Τ.Καλλέας, Κ.Αναγνωστόπουλος , Ι. Τέντες

12. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙgG, IgM ΚΑΙ IgA ANTIΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Νeu5Gc ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ HASHIMOTO
Φ. Ελευθερίου, Α. Μασμανίδη, Ι. Γιώβος, Α. Γιώβου , Ε. Βαγδατλή

13. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΜΠΕΔΗΣΙΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ Ι
Σ. Σιδηροπούλου, Δ. Στεργίου, Χ. Μπάτση, Μ. Κωσταρά, Μ. Προδρομίδης, Β. Τσίκαρης
14. ΨΕΥΔΟΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ EDTA - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Α.Κολοκοτσά, Π. Ζούνη, Μ.Κοντονή, Ε.Μαρίνου
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15. ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΛΙΚΗΣ 25 ΥΔΡΟΞΥ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D3-D2 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Ζ. Γεωργίου, Σ. Τσιουβάκα, Σ. Στυλοπούλου, Α. Γκατζόγια, Ε. Πετεινάκη, Χ. Σκουλάκης
16. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ADVIA CENTAUR, ARCHITECT ΚΑΙ COBAS INTEGRA 800 ΣΤΟΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ
I. Βυλλιώτου, Ε. Παπαευσταθίου, Ε. Καράκου, Α. Λεκκάκου, Ε. Μαρκέτου, Ν. Τράκας

17. Η ΡΙΖΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Α. Παπανδρέου, Ν. Μπένου,Ν. Κούρτη, Ε. Λυκόκα,Κ. Πιπεράκη,Ν. Πρίγκος, Α. Γαρουφαλή Ε. Πουλάκη

18. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CARE WASTE
Ζ. Γεωργίου, Μ. Λάμπρου, Π. Πλαγεράς, Α. Πααπαιωάννου Γ. Ντουνιάς, Α Κικεμένη,
A. Kujumdzieva V. Petrova, A. Dizdar, K. Kousoulaki
19. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ Zn ΣΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΠΟΠΡΩ-

ΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ
H NMR
Χ. Κωσταρά, Π. Λέκκας, Β. Καλφακάκου, Δ-ΝΚιόρτσης, Π. Βεζυράκη, Χ. Αγγελίδης,
Ι. Δεληγιάννης, Ε. Μπαϊρακτάρη
20.ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ε. Μαρκαναστασάκη, Π. Παπαλέξης, Χ. Τσιτσιμπίκου, Κ. Τσαρούχας, Μ. Χατζηδημητρίου, Α. Πουλή,
Α. Παπαϊωάννου, Π. Πλαγεράς, Α. Φθενάκη

21. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Α ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PAPP-A), ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΟΡΙΑΚΗΣ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗΣ (FB-HCG) ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
Α. Χαλιάσος, Χ. Τσαφαράς, Μ. Ρίζου, Κ. Μακρής, Δ.Ρίζος

22. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ, ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S-100B ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΛΑΝΩΜΑ
Χ. Ψαχούλια, Χ. Πάντζιου, Π. Κουράκος, Αθ. Παλλαντζάς, Γ. Φιολιτάκης, Ε. Χριστοδουλής, Σ. Δαφνής, Αικ.
Ζώτου, Ο. Καστανά, Σ. ,Ιωαννίδου

23. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ HBeAg (+) ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
Χ.Πετροπούλου, Γ. Σταυροπούλου, Μ. Βλαχοπούλου, Α. Παπαδημητρίου, Κ. Πανέτα

24. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ CYP1A2 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΤΕΑΤΟΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
Η. Μπέγας, Ε. Ασπροδίνη, Σ. Παπακώστα, Κ. Ζάχου, Γ.Ν. Νταλέκος

25. ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΑΦΕΪΝΗΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑ
Η. Μπέγας, Ε. Ασπροδίνη, Σ. Παπακώστα, Κ. Ζάχου, Γ.Ν. Νταλέκος
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Scientific Program
Friday October 11th, 2013
9.00-11:00 Pre– Congress Session
Clinical & Laboratory Training at the University Hospital of Larissa
D. Kouretas
10:00 to 12:00 Registration
12:00 to 13:30 Abstract presentations
13:30 to 14:30 Lectures
"Biomarkers in Sepsis"
V. Kapsimalis
13:30 to 14:30 Lecture
"Pathophysiology and Laboratory approach of liver fibrosis."
Ch Liaskos
14:30 to 15:30 Lunch Break
15:30 to 17:00 Poster Presentation
17:00 to 17:30 Lecture
"The Proteomic Analysis of Urine and Significance of NGAL in Acute
And Chronic Renal Failure"
I. Papassotiriou
17:30 to 18:30 Satellite Meeting offered by Roche
"The role of bone biomarkers and Vitamin D measurements in Clinical Practice"
C. Trovas
18:30 to 19:00 Coffee Break
19:00 to 19:15 Opening ceremony
19:15 to 20:30 Plenary lectures
"Nutrition: Lessons from the past to the Future "
D. Kouretas
"Trends in healthcare: challenges and opportunities for IFCC and laboratory
medicine "
B. Gouget
20:15 to 21:15 Music Event
21:15 to 22:30 Welcome Reception
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Saturday October 12th, 2013
9:30 to 11:30 Abstract presentations
11:30 to 12:00 Lecture
"Clinical significance of oxidative stress measurement and the role of Clinical Biochemistry Laboratory"
D. Kouretas
12:00 to 12:30 Coffee Break
12:30 to 14:30 Round table "Diagnostic and prognostic tumor biomarkers"
Chairman: E. Asprodini
"New technologies in the diagnosis of cancer"
E. Chatzidaki
"Signaling pathways in cancer diagnosis
M. Samara
"The proteasome inhibitor Bortezomib: new approaches in anti-tumor activity"
P. Liakos
14.30 to 15:00 Lecture
"Role of Pharmacogenomics in the individualization of immunosuppression
therapy "
A. Grigoratou
15:00 to 16:00 Lunch Break
16:00 to 16:30 Lecture
" Biochemical markers in prenatal screening of the 1st trimester of pregnancy"
C. Mitropoulos
16.30 to 18:00 Round table
Chairmen: H. Togkousidis , A. Haliassos
Towards accreditation of the Clinical Chemistry Laboratory
"Improving patient safety through medical laboratory accreditation"
B. Gouget
"The role of proficiency testing schemes for the accreditation of laboratories"
O. Panagiotakis
"Experience of the Clinical Biochemistry Laboratory of Volos during the
Accreditation process"
A. Vlachos
18:00 to 18:30 Conclusions - Closing Ceremony
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ΟΜΙΛΙΕΣ
TRENDS IN HEALTH CARE: OPPORTUNITIES FOR LAB MEDICINE
by Dr. Bernard Gouget
SFBC-EFLM Representative; IFCC Treasurer;
Secretary General, International Francophone Federation
of Clinical Biology and Laboratory Medicine (FIFBCML)
Wondering how our profession of “specialist in laboratory medicine” will be practiced in
2025 implies a certain modesty and exposure to the critical regard of future generations.
The temptation is also great to indulge in science fiction. However, the coupling of science
and technology remains the relentless driver of new questions. Genomics is one of the
best recent illustrations requiring us to question our practices. Synthetic biology, which
permits completely reprogramming genomes, and robotics can enable major breakthroughs. Likewise, stem cells offer immense therapeutic possibilities but encounter many
obstacles and neuroscience advantages are enormous, but pose the question of the
mechanism of the brain itself. Gene therapy, which arose more than twenty years ago, has
enabled successfully treating a certain number of children in France, but also has several
problems and its concrete applications are still limited.
Technical progress always takes time. Having foresight, whether it is a question of science,
technology or economics is not making predictions. It involves exploring possible paths to
a future that remains chaotic and uncertain. But foresight is necessary since it is a part of
the decision process, especially for betting on the future in the field of science and technology. Innovation requires making bets.
In lab medicine, nanotechnology and labs-on-a chip connected to smart phones are in the
process of revolutionizing practices and laboratory diagnosis. The idea of providing patients with a small instrument with microfluidics and onboard microelectronics to have a
fast answer from micro samples is very tempting. These labs-on-a-chip are now able to
carry out a large number of biochemical assays and immunological tests and to detect the
DNA sequences of a patient or microorganism, etc. Blood glucose meters, connected to a
smart phone, for diabetics with a subcutaneously implanted sensor connected to a transmitter attached to the skin that send data to a monitor of the size of a portable music
player are already approved in the US. Even more revolutionary, in Washington, a team is
working on a disposable contact lens to continuously measure glucose in the tear film. A
system from Advanced Liquid Logic* to screen neonates for five lysosomal storage diseases is in the process of being approved and maternity wards are very interested. In late
2012, researchers in Houston designed a chip that allowed detecting 50 markers, especially
tumor and hormone markers. A second generation instrument, simpler to use, should be
routinely available by 2020 with application to cancer, heart failure, flu, etc. Labs-on a chip
can also detect infectious agents: HIV, malaria, tuberculosis, schistosomiasis and dengue; a
team in Berkeley is working on a system allows simultaneously detecting several hundred
infectious agents! The company MicroCHIPS* has just evaluated a subcutaneous biochip
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that delivers a daily dose of a hormonal osteoporosis medication for 20 days. Given the
time required for clinical validation and the industrialization phase, it will only take ten
years for labs-on-a-chip to appear on the market that will simultaneously perform a large
number of genetic tests. In the future, biosensors will be implantable for continuous monitoring. A system from M.I.T. (USA) is being developed for simultaneously monitoring three
cardiac markers (myoglobin, troponin and CKMB), that will be operational in 5 years. Innovation is very rapid. It has become clear that we will be able to continuously monitor the
human body with implantable biosensors, in the same way as we monitor our homes or
cars. It would be difficult to refuse sensors that could save our lives. It is our responsibility
to manage these changes.
The enormous impact of the rapid progress of science and technology considerably improves the expertise and professionalism of laboratory medicine specialists and makes the
practice of a more complex and demanding field of medicine a more intellectually and professionally exciting challenge. This requires us to join forces and work together outside our
national borders to have access to this knowledge. The major issue is clearly to create and
innovate to remain an attractive profession that is a partner of choice in the health care system. Today’s health problems can only be treated by a coordinated action through European and international networks. This is the challenge we must accept in the cause of our
patients’ welfare, the paramount concern of our profession creed!
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Ελεάνα Χατζηδάκη, PhD
Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Η έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου είναι πρωτίστης σημασίας για την έκβαση της θεραπευτικής παρέμβασης των ασθενών. Τα περισσότερα εργαλεία ρουτίνας για την διάγνωση του καρκίνου στερούνται επαρκής ευαισθησίας και / ή εξειδίκευσης ενώ πολλές φορές είναι επεμβατικά. Πλέον αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες οι οποίες σκοπό έχουν να
συμπληρώσουν ή ακόμη και να αντικαταστήσουν τις ήδη προϋπάρχουσες μεθόδους ανίχνευσης καρκίνου.
Σήμερα χρησιμοποιούνται πρωτεϊνικά διαγνωστικά τεστ για τον καρκίνο με την μορφή
καρκινικών δεικτών του πλάσματος. Ωστόσο στερούνται ευαισθησίας και εξειδίκευσης
για πρώιμη διάγνωση, έχουν υψηλά ποσοστά ψευδώς αρνητικών/θετικών αποτελεσμάτων ενώ ορισμένοι τύποι καρκίνου δεν διαθέτουν καν βιοδείκτες. Κατά την τελευταία
δεκαετία,
έχουν
γίνει
εντατικές
μελέτες
που
ως
στόχο
έχουν την εύρεση νέων καρκινικών βιοδεικτών χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματομετρίας μάζας (SELDI-MAS, MALDI-MS, LC-MS κα). Παρ 'όλα αυτά, αυτή η στρατηγική έχει
φτάσει στα όριά της λόγω της πολυπλοκότητας των δεικτών καθώς και του γεγονότος
ότι οι συγκεντρώσεις αυτών είναι πολλές τάξεις μεγέθους μικρότερη από τις κοινές πρωτεΐνες στα εν λόγω δείγματα. Ως εκ τούτου, διαφαίνεται
η ανάγκη για μια πιο στοχευμένη στρατηγική έτσι ώστε να δώσει στις πρωτεϊνικές μελέτες μια νέα πνοή με πολλά υποσχόμενο μέλλον. Για τον λόγο αυτό αναπτύχθηκαν διάφορες προσεγγίσεις όπως η στόχευση των προσβεβλημένων ιστών για την εύρεση βιοδεικτών, η ανίχνευση συγκεκριμένων μετα-μεταφραστικών πρωτεϊνικών τροποποιήσεων καθώς και η μελέτη των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων. Αν και οι πρωτεϊνικές προσεγγίσεις που βασίζονται στο MS δεν έχουν ευοδώσει ακόμα, εν τούτοις έχουν αυξήσει
τις γνώσεις μας σχετικά με την βιολογία του καρκίνου και έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη εξαιρετικά ευαίσθητων εργαλείων και στρατηγικών.
Οι βιοαισθητήρες είναι συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση μιας συγκεκριμένης βιολογικής ουσίας με την μετατροπή ενός βιολογικού μορίου (π.χ., πρωτεΐνες,
DNA, RNA) σε ηλεκτρικό σήμα που μπορεί να ανιχνευθεί και να αναλυθεί. Η χρήση των
βιοαισθητήρων για την ανίχνευση και την παρακολούθηση του καρκίνου έχει τεράστιες
δυνατότητες. Οι βιοαισθητήρες μπορεί να σχεδιαστούν για την ανίχνευση νέων καρκινικών βιοδεικτών και για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας ενός φαρμάκου.
Αυτή η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα γρήγορης και ακριβούς ανίχνευσης, αξιόπιστης
απεικόνισης των καρκινικών κυττάρων, παρακολούθησης της αγγειογένεσης και της μετάστασης και αξιολόγηση της απόκρισης στην θεραπεία.
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Ένας πολλά υποσχόμενος τομέας στον αγώνα κατά του καρκίνου είναι η χρήση της νανοτεχνολογίας - η χειραγώγηση της ύλης σε ατομικό και μοριακό επίπεδο για ιατρικούς
σκοπούς. Τα νανοϋλικά έχουν μοναδικές φυσικές, οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες. Τα
κβαντικά σωματίδια, τα νανοσωματίδια χρυσού, τα μαγνητικά νανοσωματίδια, οι νανοσωλήνες άνθρακα, τα νανοσύρματα χρυσού και πολλά άλλα υλικά που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια έχουν μειώσει το όριο ανίχνευσης καρκινικών βιοδεικτών.
Πρωτεΐνες, θραύσματα αντισωμάτων, DNA και RNA έχουν χρησιμοποιηθεί ως στόχοι
στην ανίχνευση και παρακολούθηση του καρκίνου.
Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι νέες αυτές τεχνολογίες θα πρέπει να επικυρωθούν πριν από την εφαρμογή τους στην κλινική διάγνωση. Αν και η ανίχνευση καρκίνου
σε πρώιμο στάδιο είναι πολύ ελκυστική, παράγοντες όπως η πιθανότητα ψευδώς θετικών / αρνητικών αποτελεσμάτων καθώς και οι επιπτώσεις των νανοϋλικών και βιοαισθητήρων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον θα πρέπει πρώτα να διαλευκανθούν πλήρως.
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ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Μαρία Σαμαρά
Λέκτορας, παθολογικής Ανατομικής, Ιατρίκή Σχολή Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Η ταυτοποίηση και η ταξινόμηση των τύπων και υποτύπων του καρκίνου αποτελεί
μείζον θέμα στην ογκολογική έρευνα. Η ανάλυση του συνολικού γονιδιώματος των καρκινικών ιστών αποτελεί συχνά τη βάση για την ταξινόμηση των νεοπλασμάτων και την
αναγνώριση των διαφορετικών γενετικών διαταραχών στους διαφόρους τύπους καρκίνου(1). Αν και ο καρκίνος χαρακτηρίζεται ως γενετική διαταραχή, σε λειτουργικό επίπεδο
παρουσιάζει τόσο γενωμικές όσο και πρωτεωμικές διαταραχές(2).
Μεταλλάξεις σε ογκογονίδια ή ογκοκατασταλτικά γονίδια σε συνδυασμό με την απορύθμιση σημαντικών σηματοδοτικών μονοπατιών οδηγούν σε ενισχυμένη κυτταρική
αύξηση, πολλαπλασιασμό, επιβίωση, διήθηση και μετάσταση ή μειωμένη απόπτωση
των καρκινικών κυττάρων. Συνεπώς, η μελέτη των “απορυθμισμένων” σηματοδοτικών
μονοπατιών τα καθιστά υποψήφια για μελέτες που στοχεύουν στην εύρεση κατάλληλων θεραπευτικών στόχων και στην επιλογή των ασθενών που θα ανταποκριθούν στην
εξατομικευμένη θεραπεία(3).
H απορύθμιση των σηματοδοτικών μονοπατιών μπορεί να οφείλεται σε μεταλλάξεις(4) ή αυξημένη γονιδιακή έκφραση των προσδετών και/ή των υποδοχέων
τους μέσω ενίσχυσης και επακόλουθης υπερέκφρασης συγκεκριμένων μορίων με αποτέλεσμα στην αύξηση του όγκου(5,6). Επιπλέον, η ενεργοποίηση των ογκογόνων μονοπατιών μπορεί να οδηγήσει σε δευτερογενή μεταγραφική απορύθμιση παραγόντων που
δρουν ανασταλτικά στο ίδιο μονοπάτι(7). Πρόσφατα δεδομένα υποστηρίζουν ότι το πρότυπο έκφρασης mRNA μορίων που μετέχουν σε κάποιο σηματοδοτικό μονοπάτι ίσως
αντανακλούν τα επίπεδα ενεργότητας του συγκεκριμένου μονοπατιού σε ένα συγκεκριμένο νεοπλασματικό δείγμα(8,9).
Η μετάδοση των μηνυμάτων γίνεται από το εξωκυττάριο περιβάλλον στο κυτταρόπλασμα και από εκεί στον πυρήνα όπου η ενεργοποίηση μεταγραφικών παραγόντων
οδηγεί στην παραγωγή πρωτεϊνών που σταδιακά συνεισφέρουν στην δημιουργία του
“ογκογονικού” φαινοτύπου. Η πρόσδεση αυξητικών παραγόντων σε υποδοχείς στην
επιφάνεια του κυττάρου προκαλεί την έναρξη σημάτων αύξησης και πολλαπλασιασμού.
Σε πολλούς όγκους η ενεργοποίηση των μονοπατιών γίνεται είτε λόγω της έκκρισης αυξητικών παραγόντων, όπως οι EGF (Epidermal Growth Factor), IGF-I (Insulin Growth
Factor-I), PDGF (Platelet-Derived Growth Factor), είτε λόγω μεταλλάξεων που ενεργοποιούν το μονοπάτι μεταγωγής σήματος χωρίς την πρόσδεση κατάλληλου προσδέτη(10). Ακολουθεί μια σειρά γεγονότων φωσφορυλίωσης, ουβικουϊτίνωσης και άλλων αλλαγών
που ενεργοποιούν ή αναστέλλουν τη δραστικότητα ή την αλληλεπίδραση με άλλα μόρια. Για παράδειγμα, τα μονοπάτια των RAS/RAF/MAPK και PI3K/ΑΚΤ/mTOR κινασών παίζουν κύριο ρόλο στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και πολλά από τα γονίδια που συμμετέχουν στα συγκεκριμένα μονοπάτια υπόκεινται σε αλλαγές. Το ογκογονίδιο RAS φέρει
μεταλλάξεις στην πλειοψηφία των καρκίνων, το γονίδιο RAF, που κωδικοποιεί μια κινάση σερίνης-θρεονίνης επίσης είναι μεταλλαγμένο(11). Γονίδια που ακολουθούν, όπως το
ΑΚΤ, ενεργοποιούνται μέσω της PI3K κινάσης οδηγώντας σε αναστολή της απόπτωσης
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(12)

.

Σημαντικό ρόλο στην καρκινογένεση φέρει επίσης το μονοπάτι του EGFR (Epidermal
Growth Factor Receptor). Αυξημένα επίπεδα του υποδοχέα παρατηρούνται σε πολλούς
τύπους καρκίνου και σχετίζονται με κακή πρόγνωση στον καρκίνο του πνεύμονα. Η ανάλυση της πρωτοταγούς αλληλουχίας του EGFR γονιδίου ανέδειξε σωματικές μεταλλάξεις
που παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθησία σε αναστολείς κινάσης τυροσίνης (ΤΚΙs), όπως
το gefitinib και το erlotinib(13).
Από τα πιο μελετημένα παραδείγματα είναι ο υποδοχέας HER2 σε ασθενείς με καρκίνο μαστού. Η μελέτη των επιπέδων έκφρασης του HER2 είναι απαραίτητη για να προβλεφθεί η ανταπόκριση σε χημειο- και ορμονική θεραπεία καθώς επίσης
και η ανταπόκριση στο μονοκλωνικό αντι-HER2 αντίσωμα trastuzumab. O υποδοχέας
HER2 υπερεκφράζεται στο 25-30% των ασθενών με καρκίνο μαστού μέσω γονιδιακής ενίσχυσης ή μεταγραφικής ενεργοποίησης(14).
Σε κάθε τύπο καρκίνου υπάρχει ένα δίκτυο σηματοδοτικών μονοπατιών το οποίο
προσδίδει συγκεκριμένο “γενετικό αποτύπωμα”. Ωστόσο, στις γενετικές αλλαγές προστίθενται και οι επιγενετικές αλλαγές σε επίπεδο μεθυλίωσης CpG νησίδων σε
περιοχές των υποκινητών και διαμόρφωσης της χρωματίνης. Νεότερα δεδομένα καταδεικνύουν το σημαντικό ρόλο των microRNAs που με τη δράση τους ενεργοποιούν ή αδρανοποιούν ποικίλα γονίδια επηρεάζοντας την καρκινογένεση.
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Ο ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ BORTEZOMIB: ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ
Π. Λιάκος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
Το πρωτεάσωμα έχει σημαντικό ρόλο στην ομοιοστασία των κυτταρικών λειτουργιών όπως η μίτωση, ο πολλαπλασιασμός, η απόπτωση, ο μεταβολισμός, η νεοαγγείωση, η χημειοταξία και η αντιγονοπαρουσίαση. Στo καρκινικό κύτταρο, πολλές από
τις παραπάνω κυτταρικές λειτουργίες απορρυθμίζονται. Έτσι, η αναστολή του πρωτεασώματος έχει εδραιωθεί ως ισχυρή και υποσχόμενη στρατηγική για τη θεραπεία διάφορων ασθενειών, όπως ο καρκίνος. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία αναστολείς του πρωτεασώματος έχουν χρησιμοποιηθεί έναντι διάφορων καρκινικών τύπων, τόσο σε ζωικά
όσο και κλινικά μοντέλα. Οι συνέπειες της αναστολής αυτής διαφέρουν σημαντικά, καθώς μπορούν να προκαλέσούν απλή τροποποίηση των λειτουργιών του κυττάρου μέχρι
και κυτταρικό θάνατο. Η αντικαρκινική δράση των αναστολέων του πρωτεασώματος
υποστηρίζεται ότι οφείλεται κυρίως στην ρύθμιση των προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών,
p53 και p21 (Ikezoe, T et al., 2004), σε συνδυασμό με την απενεργοποίηση των αντιαποπτωτικών πρωτεϊνών, όπως ο Bcl2, και του NF-kB, μειώνοντας την έκφραση παραγόντων που προάγουν την επιβίωση, την ανάπτυξη και την αγγειογένεση (Fahy, BN et al.,
2005). Η λειτουργία του πρωτεασώματος αποτελεί ακόμη τον κύριο τρόπο αποικοδόμησης του επαγόμενου από την υποξία μεταγραφικού παράγοντα (HIF-1α) σε φυσιολογικές
συγκεντρώσεις οξυγόνου. Συνεπώς, η αναστολή του πρωτεασώματος αναμένεται να
έχει ως αποτέλεσμα την σταθεροποίηση των HIF-1α, την είσοδό του στον πυρήνα και την
επαγωγή της μεταγραφής των γονιδίων στόχων του τα οποία κωδικοποιούν τα γλυκολυτικά ένζυμα, όπως κινάση του φωσφογλυκερινικού οξέος (PGK) και γαλακτική αφυδρογονάση Α (LDHA) κ.α., αυτά που προωθούν την απόπτωση όπως το προαποπτωτικό
γονίδιο BNIP-3, αυτά που εμπλέκονται στη ρύθμιση του pH όπως ο μονοκαρβοξυλικός
μεταφορέας 4 (MCT4) αλλά και εκείνα που συμβάλουν στην αγγειογένεση όπως τον αγγειακό αυξητικό παράγοντα Α (VEGFΑ) (Mylonis, Ι et al 2012, Semenza, G, 2009).
Η μπορτεζομίμπη (Bortezomib, PS-341) είναι ο πρώτος και ο μόνος, προς το παρόν, αναστολέας του πρωτεασώματος που χρησιμοποιείται κλινικά. Είναι πεπτίδιο που
ανήκει στις πεπτιδύλ-αλδεΰδες, είναι παράγωγο του βορονικού οξέος (Ν-πυραζινκαρβονυλ-L-φαινυλαλανίνη-L-λευκίνη βορονικό οξύ) και αναστέλλει εξειδικευμένα και
αναστρέψιμα το 26S πρωτεάσωμα. Αναστέλλει ειδικά την ενζυμική δραστικότητα χυμοθρυψίνης του πρωτεασώματος ενώ δεν επηρεάζει άλλα σημαντικά ένζυμα του κυττάρου όπως η θρυψίνη, η θρομβίνη, η χυμοθρυψίνη, η καθεψίνη Β, και η ελαστάση (Shen M
et al 2013). Η μπορτεζομίμπη έχει εγκριθεί ως αντικαρκινικό φάρμακο σε ασθενείς με
πολλαπλό μυέλωμα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η πάθηση εξελίσσεται παρά την
προηγούμενη χορήγηση άλλης χημειοθεραπείας και σε ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για μεταμόσχευση μυελού των οστών (Papandreou, CN and Logothetis, CJ 2004,
Chen, D et al., 2011).
Οι μηχανισμοί που έχουν προταθεί για την δράση της μπορτεζομίμπης δεν είναι
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πλήρως κατανοητοί και πολλές φορές τα αποτελέσματα της δράσης του σε διάφορες
καρκινικές κυτταρικές σειρές δεν είναι τα αναμενόμενα σύμφωνα με την ιδιότητά του
ως αναστολέα πρωτεασώματος. Η πρόσφατη βιβλιογραφία σε κύτταρα καρκίνου του
προστάτη (Befani, C et al, 2012) δείχνει πως στις συγκεντρώσεις όπου η μπορτεζομίμπη
μειώνει την πρωτεασωμική δραστικότητα, αναστέλλει τα μονοπάτια της PI3K/Akt και
των MAP κινασών (ERK1/2). Η ταυτόχρονη στόχευση και των δύο σηματοδοτικών μονοπατιών θεωρείται πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της εξέλιξης του καρκίνου του προστάτη, στον οποίο τα μονοπάτια της PI3K/Akt/mTOR και των ERK1/2 συντονισμένα απορυθμίζονται (Kinkade, CW et al., 2008). Επιπλέον, η μπορτεζομίμπη επιδρά
αρνητικά και στον HIF-1α με αυτό το διπλό τρόπο, εφόσον ταυτόχρονα αναστέλλει την
εξαρτώμενη από την Akt πρωτεϊνική του σύνθεση και την εξαρτώμενη από τις ERK1/2
συγκέντρωση του στον πυρήνα γεγονός που οδηγεί σε αναστολή της έκφρασης των γονιδίων στόχων του HIF-1.
Τα νέα αυτά δεδομένα συνεισφέρουν στην κατανόηση του μηχανισμού αντικαρκινικής δράσης της μπορτεζομίμπης και στηρίζουν την περαιτέρω κλινική εφαρμογή της
στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη αλλά και άλλων μορφών καρκίνου.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΩΜΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ.
Ανδριανή Γρηγοράτου
Η ετερογένεια των φαρμακοκινητικών και φαρμακοδυναμικών χαρακτηριστικών των ανοσοκατασταλτικών σε συνδυασμό με το στενό τους θεραπευτικό παράθυρο καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη συνταγογράφηση και την επιλογή του δοσολογικού τους σχήματος. Η φαρμακογενωμική ανάλυση επιτρέπει τη βελτιστοποίηση και εξατομίκευση της χορηγούμενης αγωγής, με σκοπό τη μακροχρόνια επιβίωση του μοσχεύματος. Η φαρμακογενωμική έχει ιδιαίτερη σημασία τα πρώτα κρίσιμα εικοσιτετράωρα μετά τη μεταμόσχευση. Η πλειονότητα των φαρμακογενωμικών μελετών αφορά την επίδραση πολυμορφισμών των μεταβολικών ή βιοσυνθετικών ενζύμων των φαρμάκων ή των πρωτεινών μεταφοράς τους σε ενήλικες με
μεταμόσχευση νεφρού.
Η αζαθειοπρίνη είναι θειοαιθέρας της πουρίνης, αντιμεταβολίτης που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Roy Calne, πρωτοπόρο στη μεταμόσχευση οργάνων. Το 1968 η αζαθειοπρίνη έλαβε έγκριση από το FDA. Στον οργανισμό η αζαθειοπρίνη ανάγεται μη ενζυμικά προς 6-μερκαπτοπουρίνη (6-MP), η οποία μεταβολίζεται από τη φωσφοριβοζυλτρανσφεράση της υποξανθίνης προς μονοφωσφορική θειοΐνοσίνη και στη συνέχεια προς νουκλεοτίδια της 6- θειογουανίνης, που είναι
κυτταροτοξικά και ισχυροί αναστολείς της de novo σύνθεσης των πουρινών. Η Sμεθυλοτρανσφεράση των θειοπουρινών (Τhiopurine Μethyltransferase, ΤΡΜΤ) μεθυλιώνει την 6-ΜΡ και σχηματίζει τη μη δραστική 6-methylΜΡ (6-mΜΡ), αλλά και
την μονοφωσφορική θειοΐνοσίνη προς μεθυλονουκλεοτίδια της 6-ΜΡ (6-mMPNs),
που είναι επίσης ισχυροί αναστολείς της σύνθεσης του DNA. Ποσοστό 3 ‰ των ασθενών έχουν ΤΡΜΤ με μηδενική ενζυμική δραστικότητα, με συνέπεια να μεταβολίζουν αργά την 6-ΜΡ. Τα συνηθέστερα μεταλλαγμένα αλληλόμορφα TPMT*3A και
TPMT*3C αντιπροσωπεύουν άνω του 95% των πολυμορφισμών. Ποσοστό 11% των
ασθενών είναι ετερόζυγοι και έχουν ΤΡΜΤ με μειωμένη ενζυμική δραστικότητα. Αυτοί οι ασθενείς λαμβάνοντας αγωγή με θειοπουρίνες, επειδή τα επίπεδα των 6-TGNs
είναι αυξημένα, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο μυελοτοξικότητας.
Η κυκλοσπορίνη (Cyclosporine A, CsA) είναι ένα κυκλικό ενδεκαπεπτίδιο, ουδέτερο και ισχυρά λιπόφιλο και πρακτικά αδιάλυτο στο νερό. Τα επτά από τα ένδεκα
αμινοξέα του είναι μεθυλιωμένα. Το μόριο της κυκλοσπορίνης είναι εξαιρετικά δύσκαμπτο, γιατί υπάρχουν τέσσερις ενδομοριακοί δεσμοί υδρογόνου. Η κυκλοσπορίνη ανακαλύφθηκε το 1972. Είναι φάρμακο με ισχυρή ανοσορρυθμιστική δράση, μη
κυτταροτοξικό και μη μυελοτοξικό. Είναι το πρώτο μη ριβοσωμιακό πεπτίδιο
(Nonribosomal Peptide, NRP) που ανακαλύφθηκε. Χάρη στη λιποδιαλυτότητά της
η κυκλοσπορίνη διαχέεται μέσω των κυτταρικών μεμβρανών, κατανέμεται στο
σώμα και αποθηκεύεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Στο κυτταρόπλασμα συνδέεται
με τον κυτταρικό υποδοχέα της, την κυκλοφιλίνη (immunophilin, cyclophilin D,
CpN). Το σύμπλοκο των κυκλοσπορίνη-κυκλοφιλίνη συνδέεται με την καλσινευρίνη
(CaN), μια κυτταροπλασματική φωσφατάση, που η δραστικότητά της, ρυθμίζεται
από την καλμοδουλίνη και τη συγκέντρωση των ιόντων Ca++ . Η CaN με τη σειρά
της ρυθμίζει τη μεταγραφή της ιντερλευκίνης-2 (IL-2) και άλλων κυτταροκινών (IL-3,
IL-4, GM, C-SF, TNFα, INFγ). Με τη σύνδεση του συμπλόκου κυκλοσπορίνηςκυκλοφιλίνης στην καλσινευρίνη, η δράση της καλσινευρίνης αναστέλλεται, οπότε
δεν ενεργοποιούνται οι μεταγραφικοί παράγοντες NFATc (Nuclear Factor of Activated T-cells) και AP-1 (Αctivator Ρrotein 1), που σχετίζονται με τη μεταγραφή και
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μετάφραση γονιδίων κυτταροκινών και την ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων.
Τα Τ-λεμφοκύτταρα δεν πολλαπλασιάζονται, παρεμποδίζεται η σύνθεση της γιντερφερόνης INFγ και δεν ενεργοποιούνται τα μακροφάγα.
Στις ΗΠΑ το FDA ενέκρινε το 1983 τη χορήγηση της CsA για την πρόληψη της απόρριψης του μοσχεύματος σε μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων (νεφρού,
ήπατος, καρδιάς, πνευμόνων) και μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών, για την αντιμετώπιση της αντίδρασης του μοσχεύματος εναντίον του ξενιστή (Graft Versus Host
Disease, GVHD) και τη θεραπεία αυτοάνοσων νοσημάτων. Η κυκλοσπορίνη μεταβολίζεται από τα κυτοχρώματα CYP3A4 και CYP3A5 προς περισσότερο πολικούς και
συνεπώς υδατοδιαλυτούς μεταβολίτες. Τα κυτοχρώματα CYP3A4 και CYP3A5 απαντώνται κυρίως στο ήπαρ, το λεπτό έντερο και τους νεφρούς. Το κυτόχρωμα
CYP3A5 είναι το κύριο μεταβολικό ένζυμο, γιατί μεταβολίζει τους αναστολείς της
καλσινευρίνης με ταχύτητα διπλάσια από το CYP3A4.
Το τακρόλιμους (Tacrolimus, FK-506 ή fujimycin), απομονώθηκε από δείγμα χώματος από την Ιαπωνία. Πρόκειται για ένα ετεροκυκλικό αιθέρα, ένα μακρολίδιο, με
μακροκυκλικό 23-μελή λακτονικό δακτύλιο. Είναι εξαιρετικά λιπόφιλο και πρακτικά αδιάλυτο στο νερό. Το 1994 πήρε έγκριση από το FDA. Το τακρόλιμους παρόλο
που από άποψη δομής δεν έχει καμιά σχέση με την κυκλοσπορίνη, έχει παρόμοιο
μηχανισμό δράσης. Στο κυτταρόπλασμα συνδέεται με μια πρωτεΐνη, την ανοσοφιλίνη FKBP (FK506 Βinding Ρrotein). Εν συνεχεία το σύμπλοκο τακρόλιμους- FKBP
συνδέεται στην καλσινευρίνη (CaN) και αναστέλλει τη δράση της. Το τακρόλιμους
μεταβολίζεται από τα κυτοχρώματα CYP3A4 και CYP3A5. Τα αλληλόμορφα
CYP3A5*3, CYP3A5*6, CYP3A5*7 κωδικοποιούν ένζυμα με ελαττωμένη δραστικότητα.
Συγκρίνοντας ετεροζυγότες
CYP3A5*1/ CYP3A5*3 με ομοζυγότες CYP3A5*3/
CYP3A5*3, η συγκέντρωση κατωφλίου Co της κυκλοσπορίνης βρέθηκε πως είναι 1.6
φορές μεγαλύτερη στους ομοζυγότες CYP3A5*3/ CYP3A5*3. Έχει βρεθεί ότι οι φορείς
του αλληλόμορφου CYP3A5*1 έχουν αυξημένο κίνδυνο νεφροτοξικότητας σε σχέση
με τους φορείς του αλληλόμορφου CYP3A5*3. Επομένως οι μεταβολίτες των αναστολέων της καλσινευρίνης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση της
νεφροτοξικότητας των δύο φαρμάκων.
Το σιρόλιμους (Sirolimus, rapamycin) απομονώθηκε το 1975 σε δείγμα χώματος
από το Νησί του Πάσχα (Rapa Nui) στο Νότιο Ειρηνικό και το 1999 έλαβε έγκριση
από το FDA. Χημικά το σιρόλιμους είναι ένα μακρολίδιο, με μακροκυκλικό 31-μελή
λακτονικό δακτύλιο. Το σιρόλιμους και το τακρόλιμους παρουσιάζουν δομικές αναλογίες. Όπως και το τακρόλιμους, το σιρόλιμους προσδένεται στο κυτταρόπλασμα στην ανοσοφιλίνη FKBP. Ενώ το τακρόλιμους δρα παρεμποδίζοντας την καλσινευρίνη, το σιρόλιμους μετά το σχηματισμό του συμπλόκου σιρόλιμους - FKBP αναστέλλει το μονοπάτι της σερινο-θρεονίνο-κινάσης mTOR (mammalian Target Of Rapamycin), που ανήκει στην οικογένεια των PI3K κινασών (Phosphatidylinositol-3
Kinase). Συχνά μικρά μόρια που αναστέλλουν τη δράση των πρωτεϊνικών κινασών,
χρησιμοποιούνται σαν φάρμακα. Το σιρόλιμους συνδέεται στο πολυπρωτεϊνικό σύμπλοκο mTORC1 (mTOR Complex 1). Το σιρόλιμους σταματά τον κυτταρικό κύκλο
των Τ λεμφοκυττάρων στη φάση G1, ρυθμίζει τον κυτταρικό μεταβολισμό, την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό τους, αναστέλλοντας έτσι την παραγωγή αντισωμάτων και κυτταροκινών όπως η IL-2. Συχνά το σιρόλιμους χορηγείται σε συνδυασμό με κυκλοσπορίνη. Το σιρόλιμους μεταβολίζεται από τα κυτοχρώματα CYP3A4
και
CYP3A5. Το εβερόλιμους (Everolimus) είναι το 40-Ο-υδροξυ-αιθυλουποκατεστημένο παράγωγο του σιρόλιμους και ο μηχανισμός δράσης του είναι ανάλογος. Είναι πιο πολικό μόριο σε σχέση με το σιρόλιμους και εγκρίθηκε από το
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FDA το 2010.
Το Mycophenolate Μofetil (MMF) είναι ο 2-αιθυλο-μορφολινικός εστέρας του μυκοφαινολικού οξέος και μεταβολίζεται στο ήπαρ προς μυκοφαινολικό οξύ
(Mycophenolic Acid, ΜΡΑ). Το 1995 εγκρίθηκε από το FDA για να χρησιμοποιείται
για την αποφυγή της απόρριψης του μοσχεύματος. Αναστέλλει μη αντιστρεπτά το
ένζυμο αφυδροgονάση της μονοφωσφορικής ινοσίνης (IMPD, Ιnosine
Μonophosphate Dehydrogenase), που είναι απαραίτητο για την de novo βιοσύνθεση των πουρινών και πιο συγκεκριμένα της γουανίνης και εν τέλει τον πολλαπλασιασμό των Τ- και Β- λεμφοκυττάρων. Το μυκοφαινολικό κερδίζει έδαφος έναντι της
αζαθειοπρίνης, γιατί είναι ειδικότερος αναστολέας της πουρινικής σύνθεσης και λιγότερο μυελοτοξικό. Η IMPD εμφανίζεται σε δύο ισομορφές, την IMPD1 και την
IMPD2. Κατά το μεταβολισμό του μυκοφαινολικού οξέος, η μετατροπή του από την
γλυκουρονική τρανσφεράση της διφωσφοουριδίνης (UGT, Uridine Diphosphate Glucurosyltransferase) στον πολικότερο γλυκουρονικό εστέρα MPAG οδηγεί στην ευκολότερη αποβολή του από τον οργανισμό. Έχουν εντοπισθεί πολυμορφισμοί στα
γονίδια των IMPDH και UGT1A9.
Η πλειοψηφία των φαρμάκων που μεταβολίζονται από τα CYP3A κυτοχρώματα
χρησιμοποιούν την γλυκοπρωτεΐνη P (Ρermeability glycoprotein, P-gp), γνωστή και
ως MDR1 (Multidrug Resistance Protein 1), που κωδικοποιείται από το γονίδιο
ABCB1 (ATP-binding cassette sub-family B member 1) ως πρωτεΐνη μεταφοράς. Η
MDR1 μεταφέρει ενώσεις με πολύ διαφορετική δομή και βιολογική δράση, από μικρού μεγέθους μόρια όπως αμινοξέα, αντιβιοτικά ή υδατάνθρακες μέχρι μακρομόρια όπως πρωτεΐνες ή πολυσακχαρίτες. Η θέση σύνδεσης της P-gp έχει μεγάλη επιφάνεια, ώστε σε διαφορετικά σημεία της να μπορούν να προσδεθούν και να μεταφερθούν ταυτόχρονα 2 ή περισσότερα μόρια. Έχουν εντοπισθεί περισσότεροι από
50 SNPs του ABCB1, που προκαλούν μεταβολές στη στερεοδομή του μορίου ή τη
σταθερότητα του mRNA της P-gp και επηρεάζουν την κατανομή και τη βιοδιαθεσιμότητα φαρμάκων όπως η κυκλοσπορίνη, το τακρόλιμους και το σιρόλιμους.
Την τελευταία πεντηκονταετία έχει συντελεσθεί μεγάλη πρόοδος στον τομέα
των μεταμοσχεύσεων και έχει αυξηθεί ο χρόνος επιβίωσης των ασθενών και των
μοσχευμάτων. Η φαρμακογενετική μπορεί να συνεισφέρει στη σωστή επιλογή του
φαρμάκου και τη ρύθμιση της χορηγούμενης δόσης. Ο δρόμος για την αξιοποίηση
της φαρμακογενετικών εξετάσεων είναι μακρύς, απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση
και εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά οδηγεί στον τελικό στόχο της εξατομικευμένης
ιατρικής.
The Pharmacogenomics Knowledgebase. http://www.pharmgkb.org/
The Dutch Pharmacogenetics Working Group (DPWG), the Royal Dutch Pharmacist's Association. www.pharmgkb.org/page/dpwg
The NCBI Database. www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/
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ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ.
Χ. Μητρόπουλος
Εισαγωγή
Ως ανευπλοειδία ορίζεται κάθε αριθμητική χρωμοσωμική ανωμαλία, όπου το άτομο διαθέτει ένα επιπλέον ή ένα λιγότερο χρωμόσωμα. Κατά κανόνα ανευπλοειδίες εμφανίζονται ως τρισωμία (π.χ. στα χρωμοσώματα 13, 18, 21) ή μονοσωμία (π.χ. έλλειψη ενός φυλετικού χρωμοσώματος - ΧΟ). Οι επιπτώσεις της ανευπλοειδίας στο φαινότυπο είναι πολύ σοβαρές, με σωματική ή/και νοητική υστέρηση ποικίλης βαρύτητας.
Οι περισσότερες ανευπλοειδίες οδηγούν σε αυτόματη απόρριψη του εμβρύου. Ο συνηθέστερος τύπος βιώσιμης τρισωμίας είναι το σύνδρομο Down ή τρισωμία 21. Οι τρισωμίες
13 και 18 επίσης εμφανίζονται, αλλά πολύ σπανιότερα και επιφέρουν συμπτώματα πολύ
βαρύτερα από του συνδρόμου Down. Η συχνότερη τρισωμία στα φυλετικά χρωμοσώματα (Χ, Υ) είναι το σύνδρομο Kleinefelter (ΧΧΥ).
Πίνακας 1. Κίνδυνος γέννησης ζώντος ανευπλοειδούς βρέφους, συναρτήσει της ηλικίας της μητέρας.
Ηλικία μητέΚίνδυνος
% Κίνδυνος
ρας
30
1:385
0,26
35

1:192

0,52

38

1:102

0,98

40

1:66

1,5

45

1:21

4,8

Έχει αποδειχτεί ότι ο κίνδυνος γέννησης βιώσιμου ανευπλοειδούς βρέφους αυξάνεται δραματικά με την αύξηση της ηλικίας της μητέρας
(Πίνακας 1). Ακόμη και νεαρές μητέρες ηλικίας 15-19 ετών διατρέχουν κίνδυνο κύησης εμβρύων με τρισωμίες
γενικά (Πίνακας 2), άσχετα με την
έκβαση, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις τα έμβρυα δεν είναι βιώσιμα.

Οριστική διάγνωση ανευπλοειδίας
κατά την κύηση γίνεται μόνο με εξέΠίνακας 2. Κίνδυνος κύησης εμβρύου με τρισω- ταση καρυότυπου, με εξέταση δηλαδή
μία.
κυττάρων του εμβρύου, που λαμβάνοΗλικία μηΤρισωΤρισωμία Τρισωμία νται με αμνιοπαρακέντηση (>15 εβδ.),
τέρας
μία 21
18
13
βιοψία χοριακής λάχνης (9-11 εβδ.) και,
15 - 19
1:1.250
1:17.000
1:33.000 τελευταία, με μη επεμβατικές μεθό20 - 24
1:1.400
1:14.000
1:25.000 δους (διαλογή και απομόνωση κυττά25 - 29
1:1.100
1:11.000
1:20.000 ρων του εμβρύου από το μητρικό αί30 - 34
1:700
1:7.100
1:14.000 μα, εμπλουτισμός, διάγνωση με φθο35 - 39
1:200
1:2.400
1:4.800 ρισμό μετά από επί τόπου υβριδισμό 40 - 44
1:60
1:700
1:1.600 FISH).
Οι επεμβατικές μέθοδοι ενέχουν κίνδυνο αποβολής και πρόκλησης ανατομικών προβλημάτων στο έμβρυο, είναι ακριβές,
χρονοβόρες και απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό. Οι μη επεμβατικές μέθοδοι είναι
επίσης ακριβές και χρονοβόρες και απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό και δεν φαίνεται να επικρατούν ως μέθοδος διάγνωσης. Οι δυσκολίες όλων των
παραπάνω τεχνικών και το ακριβό τους κόστος δεν επιτρέπουν τον μαζικό έλεγχο των
υποψήφιων μητέρων και καθίσταται απαραίτητη η διαλογή μητέρων προς επεμβατικό
έλεγχο, μέσω της εκτίμησης του κινδύνου για ανευπλοειδή κύηση.
49

1:8

12,5
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Ο προγεννητικός έλεγχος έχει ουσιαστικά τρεις στόχους, (1) να επιτρέψει έγκαιρη ιατρική επέμβαση πριν ή αμέσως μετά τη γέννηση (2) να δώσει την ευκαιρία στους γονείς να αποφασίσουν την απόρριψη του εμβρύου, αν αυτό μπορεί να γίνει, και (3) να
δώσει στους γονείς την ευκαιρία να προετοιμαστούν ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και ιατρικά για την έλευση ενός μωρού με πρόβλημα υγείας ή ειδικές ανάγκες ή
ακόμη και για την πιθανότητα γέννησης νεκρού βρέφους. Είναι λοιπόν ουσιαστική η
συμβολή του προγεννητικού ελέγχου στην ασφάλεια και την ευτυχία τόσο του βρέφους όσο και των γονέων και η εξάπλωση της χρήσης του πρέπει να είναι στόχος κάθε συστήματος υγείας.
Τεχνικές διαλογής
Οι τεχνικές διαλογής έχουν εξελιχτεί τα τελευταία 30 χρόνια. Αρχικά η διαλογή γινόταν αποκλειστικά βάσει της ηλικίας της μητέρας, όπου προτεινόταν επεμβατικός
έλεγχος σε μητέρες ηλικίας άνω των 40 ετών, αργότερα άνω των 35 και είχε καταγραφεί πιθανότητα ανίχνευσης περίπου 30%, με 5% ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
Από τη δεκαετία του ‘80 ο κίνδυνος υπολογίζεται βάσει της ηλικίας της μητέρας και
βιοχημικών δεικτών (AFP, uE3, F-β-HCG, Inh A), κατά το δεύτερο τρίμηνο κύησης, με
πιθανότητα ανίχνευσης 50-75%, με 5% ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Από τη δεκαετία
του ‘90 ο κίνδυνος εκτιμάται βάσει της ηλικίας της μητέρας, της υπερηχογραφικής
(ΥΗΓ) μέτρησης της αυχενικής διαφάνειας (ΑΔ) και βιοχημικών δεικτών (F-β-HCG,
ΡΑΡΡ A), στο πρώτο τρίμηνο κύησης, με πιθανότητα ανίχνευσης 85-90%, με 5% ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
Από το 2001, μετά την παρατήρηση ότι σε μεγάλο ποσοστό εμβρύων (περίπου 60%)
με σύνδρομο Down κατά τον ΥΗΓ έλεγχο διαπιστωνόταν έλλειψη ρινικού οστού,
στην εκτίμηση του κινδύνου για ανευπλοειδή κύηση προστίθεται η ΥΗΓ ανίχνευση
της έλλειψης του ρινικού οστού, γεγονός που βελτίωσε την πιθανότητα ανίχνευσης
σε 95%, με 5% ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
Έχει επίσης προταθεί ο συνδυασμός της ηλικίας της μητέρας και του μεγέθους της
αυχενικής διαφάνειας στο πρώτο τρίμηνο με βιοχημικούς δείκτες (AFP, uE3, F-β-HCG,
Inh A) στο δεύτερο τρίμηνο, που δίδει εξίσου καλά αποτελέσματα, αλλά δεν είναι
πρακτικός και δεν προτιμάται από τις μητέρες για πολλούς λόγους.
Κατά την επικρατούσα πρακτική, στο διάστημα μεταξύ εβδομάδων 11 και 13+6 γίνεται
ΥΧΓ έλεγχος για μέτρηση της ΑΔ, σε συνδυασμό με το κεφαλουραίο μήκος. Ταυτόχρονα λαμβάνεται περιφερικό αίμα της μητέρας και μετράται η συγκέντρωση των F-βHCG και PAPP A. Ο κίνδυνος ανευπλοειδούς κύησης υπολογίζεται κατόπιν με ειδικά
προγράμματα λογισμικού, λαμβάνοντας υπόψη και την ηλικία της μητέρας.
Στο διάστημα μεταξύ εβδομάδων 11 και 13+6 η πιθανότητα ανίχνευσης υψηλού κινδύνου για ανευπλοειδία είναι αρκετά μεγάλη, η επεμβατική διάγνωση είναι ευκολότερη
και με λιγότερες ανεπιθύμητες επιπτώσεις, καθώς το μέγεθος του εμβρύου είναι μικρό και οι χειρισμοί ευκολότεροι (Εικόνα 1) και, σε περίπτωση επιβεβαίωσης ανευπλοειδίας, δίδεται επαρκής χρόνος για την αντιμετώπιση του θετικού αποτελέσματος, ενώ η ψυχολογία της μητέρας είναι και παραμένει καλύτερη.
Βιοχημικοί δείκτες
Οι βιοχημικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται κατά τον έλεγχο 1ου τριμήνου είναι το
ελεύθερο κλάσμα της β-χοριακής γοναδοτροπίνης (F-β-HCG), και η συσχετιζόμενη με
κύηση πρωτεΐνη πλάσματος Α (PAPP-A). Εάν επιλεγεί έλεγχος κατά το 2ο τρίμηνο, τό-
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τε χρησιμοποιούνται αποτελέσματα της Α εμβρυϊκής σφαιρίνης (AFP), της β-χοριακής
γοναδοτροπίνης (HCG), της ελεύθερης (μη συνδεδεμένης) οιστριόλης (uE3) και της
ινχιμπίνης Α (InhA). Παρακάτω αναφερόμαστε ειδικά στους βιοχημικούς δείκτες 1ου
τριμήνου.
ΡΑΡΡ-Α (Pregnancy-associated plasma protein A)
Το ΡΑΡΡ-Α είναι μία μεταλλοπρωτεϊνάση (Zn), που διασπά πρωτεΐνες που συνδέονται
με ινσουλινόμορφο αυξητικό παράγοντα (insulin-like growth factor binding proteins IGFBPs). Στον ορό της μητέρας υπάρχει ως ετεροτετραμερές σύμπλεγμα 2:2 με την
πρόδρομη μορφή της κύριας βασικής πρωτεΐνης των ηωσινόφιλων (pro-Major Basic
Protein - proMBP).
Τόσο το PAPP-A όσο και το proMBP συντίθενται κυρίως στον πλακούντα και εκλύονται στην κυκλοφορία της μητέρας κατά την κύηση, όπου η συγκέντρωση του PAPPA αυξάνει συνεχώς μέχρι την γέννηση και μπορεί να φτάσει σε επίπεδα ως και 150
φορές υψηλότερα σε σχέση με την περίοδο χωρίς κύηση. Το PAPP-A δεν παράγεται
μόνο κατά την κύηση, σε μη έγκυες γυναίκες το PAPP-A παράγεται από το ενδομήτριο με διαδικασία που ελέγχεται από την προγεστερόνη. Επίσης PAPP-A βρίσκεται στα
ωοθυλάκια, το υγρό των ωοθυλακίων, στα ωχρινικά κύτταρα, στις σάλπιγγες μη εγκύων γυναικών , στις σπερματοδόχους κύστεις και στο σπερματικό υγρό των ανδρών.
Ο βιολογικός ρόλος του PAPP-A δεν είναι απόλυτα διασαφηνισμένος, θεωρείται ότι
συνδέεται με διαδικασίες επούλωσης τραυμάτων και αναδόμησης οστών. Άλλες κύριες δράσεις του πιστεύεται ότι είναι η προστασία του εμβρύου από το ανοσοποιητικό σύστημα ης μητέρας και υποβοήθηση της αγγειογένεσης.
Έχει παρατηρηθεί ότι χαμηλές συγκεντρώσεις στο πλάσμα συνδέονται με κύηση εμβρύων με τρισωμία 21, αλλά και άλλες ανευπλοειδίες. Χαμηλές συγκεντρώσεις PAPPA συνδέονται με σωρεία επιπλοκών που συνδέονται με δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ωρίμανσης του πλακούντα:
1. Αποβολή
2. Εμβρυϊκός θάνατος in utero
3. Ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης
4. Πρόωρη γέννηση
6. Βρεφικός θάνατος
7. Εγκεφαλική παράλυση
Υψηλές συγκεντρώσεις PAPP-A παρατηρούνται επίσης σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο
σύνδρομο (ΟΣΣ), έτσι έχει προταθεί η χρήση του ΡΑΡΡ-Α στη διάκριση μεταξύ σταθερής και ασταθούς στηθάγχης. Η προγνωστική αξία του PAPP-A σε οξύ στεφανιαίο
σύνδρομο είναι ανεξάρτητη από την τιμή της τροπονίνης. Η μορφή του PAPP-A που
εμφανίζεται αυξημένη στο ΟΣΣ δεν είναι συνδεδεμένη με proMBP. Σημειωτέον ότι τα
αντιδραστήρια για μέτρηση PAPP-A είναι όλα σχεδιασμένα να ανιχνεύουν ολικό
(συνδεδεμένο) PAPP-A, οπότε η χρήση τους για μετρήσεις σε ασθενείς με ΟΣΣ πρέπει
να γίνεται με προσοχή.
F-β-HCG
Η ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη (HCG) είναι γλυκοπρωτεΐνη που απαρτίζεται
από 237 αμινοξέα, με μοριακό βάρος 25.7 kDa. Είναι ετεροδιμερής, με α υπομονάδα
όμοια με της ωχρινοτρόπου (LH), της ωοθυλακιοτρόπου (FSH), της θυρεοτρόπου ορμόνης (TSH), και β υπομονάδα μοναδική για την HCG. Η α υπομονάδα περιλαμβάνει
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92 αμινοξέα, ενώ η βHCG αποτελείται από 145 αμινοξέα.
Η HCG παράγεται από τα τροφοβλαστικά κύτταρα του πλακούντα και ρυθμίζει την
παραγωγή στεροειδών από τις ωοθήκες κατά την κύηση. HCG επίσης παράγεται σε
κάποιους καρκίνους.
Η συγκέντρωση της HCG στον ορό της μητέρας αυξάνει διαρκώς κατά την κύηση, περίπου διπλασιαζόμενη κάθε 72 ώρες μέχρι τις 8 – 11 εβδομάδες κύησης, οπότε κορυφώνεται. Μετά τις 11 εβδομάδες μειώνεται ελαφρά και παραμένει σταθερή ως την
γέννηση. Στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου υψηλά επίπεδα ελεύθερης βHCG είναι
ενδεικτικά αυξημένου κινδύνου για ανευπλοειδία.
Οι συγκεντρώσεις της ελεύθερης βHCG μετρώνται στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου 1ου και 2ου τριμήνου, στα πλαίσια αξιολόγησης κινδύνου για ανευπλοειδή κύηση
και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Μετρήσεις της συγκέντρωσης της ελεύθερης
βHCG επίσης εκτελούνται για τη διάγνωση και την παρακολούθηση τροφοβλαστικών
νόσων (χοριοκαρκίνωμα) και καρκίνων των όρχεων, όπου ο λόγος της συγκέντρωσης ελεύθερης β υπομονάδας προς την συγκέντρωση ολικής HCG συνήθως είναι αρκετά υψηλός.
Υπολογισμός κινδύνου
Ο κίνδυνος υπολογίζεται από ειδικό λογισμό, που λαμβάνει υπόψη τους παραπάνω
βιοχημικούς δείκτες, την ηλικία της μητέρας, την αυχενική διαφάνεια και την ΥΗΧ ανίχνευση έλλειψης ρινικού οστού. Το αποτέλεσμα προγεννητικού ελέγχου 1ου τριμήνου
για σύνδρομο Down θεωρείται θετικό ως προς την διαλογή, αν ο κίνδυνος υπολογιστεί 1:230 ή υψηλότερος. Περίπου για 1 στις 20 κυήσεις που ελέγχονται υπολογίζεται
κίνδυνος 1:230 ή υψηλότερος.
Πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που τα συστήματα μέτρησης F-β-HCG και ΡΑΡΡ-Α αποδίδουν αποτελέσματα σε ng/mL ή IU/L (για τη F-β-HCG) και IU/L (για το ΡΑΡΡ-Α), τα
λογισμικά αξιολόγησης κινδύνου δεν χρησιμοποιούν τις κοινές μονάδες μέτρησης αλλά μονάδες ΜοΜ ή log10MoM, όπου ΜοΜ = Multiples of Median ή Πολλαπλάσια της
Διαμέσου τιμής.
Για την μετατροπή μονάδων συγκέντρωσης σε ΜοΜ, ιδανικά, κάθε εργαστήριο δημιουργεί κατανομή των λαμβανόμενων τιμών f-β-HCG και PAPP-A ανά εβδομάδα κύησης, Υπολογίζει την συχνότερα εμφανιζόμενη τιμή (διάμεση) και μεταφράζει τα αποτελέσματα σε πολλαπλάσια της διάμεσης τιμής. Στα πλαίσια ελέγχου ποιότητας, η
μέση τιμή των μετρούμενων ΜοΜ πρέπει να πλησιάζει το 1.
Σε κυήσεις με τρισωμία 21 στις 12 εβδομάδες, η συγκέντρωση στον ορό της μητέρας
της f-β-hCG (περίπου 2 MoM) είναι υψηλότερη από ότι σε φυσιολογικά έμβρυα ενώ η
συγκέντρωση της PAPP-A είναι χαμηλότερη (περίπου 0,5 ΜοΜ).
Σε κυήσεις με τρισωμία 18 και 13, οι συγκεντρώσεις των β-hCG και PAPP-A είναι μειωμένες. Στις φυλετικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, η συγκέντρωση της β-hCG είναι συνήθως φυσιολογική ενώ η συγκέντρωση του PAPP-A είναι χαμηλή. Στις προερχόμενες
από τον πατέρα τριπλοειδίες, η συγκέντρωση της β-hCG είναι πολύ αυξημένη, ενώ η
συγκέντρωση του PAPP-A είναι ελαφρώς ελαττωμένη. Οι τριπλοειδίες που προέρχονται από την μητέρα εμφανίζονται με σημαντικά ελαττωμένες β-hCG και PAPP-A.
Η δοκιμασία διαλογής με συνδυασμό αυχενικής διαφάνειας, β-hCG και PAPP-A, μπορεί
να ανιχνεύσει περίπου το 90% από τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες ασχέτως τύπου, για
ποσοστό ψευδώς θετικών 6% (5% για τρισωμία 21).
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Συστήματα μέτρησης
Τα πρώτα αξιόπιστα αποτελέσματα για τη μέτρηση κυρίως ΡΑΡΡ-Α ελήφθησαν με
τεχνική Time Resolved Amplified Cryptate Emission – TRACE της CISBIO, που κυκλοφόρησε στην αγορά ως B·R·A·H·M·S KRYPTOR από την THERMO SCIENTIFIC. Άλλοι κατασκευαστές αναλυτικών συστημάτων γρήγορα ακολούθησαν και, μετά από μακρά περίοδο βελτιώσεων, αλλαγών και τροποποιήσεων κυρίως των υλικών βαθμονόμησης,
με στόχο την συμφωνία των τιμών και καλύτερα αναλυτικά χαρακτηριστικά, στην
αγορά διατίθεται σήμερα ευρύτατη γκάμα προϊόντων, που χρησιμοποιούν τεχνικές
ηλεκτροχημειοφωταύγειας (Electro-Chemiluminescent Immuno Assay – ECL), χημειοφωταύγειας (Chemiluminescent Immuno Assay – CLIA) και χρονικά διαχωρισμένης
φθοριομετρίας Time-Resolved Fluorometry – TRF.
Oι Χαλιάσσος, Τσαφάρας, Ρίζου, Μακρής και Ρίζος παρουσίασαν το 2011 στο συνέδριο
της AACC την εργασία τους με τίτλο «Εναρμόνιση μετρήσεων συσχετιζόμενης με κύηση πρωτεΐνης πλάσματος Α (PAPP-A) και ελεύθερης β-ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (free-bhcg) σε διάφορους αυτόματους αναλυτές, όπου καταλήγουν
(μετάφραση):
«Στην πραγματικότητα, οι μετρήσεις PAPP-A και free β-hCG από όλους τους αναλυτές που
αξιολογήσαμε μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά για τον στατιστικό υπολογισμό
με την χρήση ενός από τα προγράμματα υπολογισμού κινδύνου.»
Κλινική αποτελεσματικότητα
Η κλινική αποτελεσματικότητα του υπολογισμού κινδύνου ανευπλοειδούς κύησης
κατά το πρώτο τρίμηνο είναι σημαντικά αυξημένη, καθώς για 5% ψευδώς θετικά αποτελέσματα (αχρείαστες επεμβατικές τεχνικές), ανιχνεύονται 85-90% των κυήσεων ανευπλοειδών εμβρύων. η δοκιμασία διαλογής με συνδυασμό αυχενικής διαφάνειας
και βιοχημικών δεικτών στο πρώτο είτε στο δεύτερο τρίμηνο, μπορεί να ανιχνεύσει
το 85–90% των εμβρύων με τρισωμία 21 με ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων 5%.
Εντούτοις πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τουλάχιστον η ΥΗΧ συνιστώσα του ελέγχου
ενέχει ανθρώπινα λάθη, καθώς η ανάγνωση και ερμηνεία των ΥΗΧ δεδομένων απαιτούν μακροχρόνια εξάσκηση και διαρκή αξιολόγηση των χειριστών.
Όσον αφορά τα εργαστηριακά αποτελέσματα, καταστάσεις όπως πολλαπλή κύηση συχνό φαινόμενο με μητέρες μεγαλύτερης ηλικίας, μετά από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (ICSI)- μπορεί να αλλοιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματα του υπολογισμού του κινδύνου, προς την κατεύθυνση των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Αν
και έχουν υπολογιστεί και χρησιμοποιούνται διορθωτικοί συντελεστές σε περιπτώσεις μονόδυμης κύησης μετά από ICSI, σε πολύδυμες κυήσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν, οπότε είναι καλύτερα η αξιολόγηση του κινδύνου να βασίζεται αποκλειστικά στην ηλικία της μητέρας και την αυχενική διαφάνεια.
Συστάσεις
Η Εθνική Ακαδημία Κλινικής Βιοχημείας των ΗΠΑ (NACB) έχει εκδώσει ειδικές συστάσεις – οδηγίες για την αξιολόγηση κινδύνου μητέρας και εμβρύου και έχει ορίσει τιμές
αναφοράς κατά την κύηση. To Ίδρυμα Εμβρυϊκής Ιατρικής (FMF), ένας ιδιωτικός μη
κερδοσκοπικός φορέας, έχει εκδώσει επίσης προδιαγραφές για την εργαστηριακή
αξιολόγηση της ποιότητας των μετρήσεων βιοχημικών δεικτών, ώστε να επιτρέπεται
η χρήση αλγορίθμων που το FMF έχει υπολογίσει για την αξιολόγηση του κινδύνου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Οθων Παναγιωτάκης, Δρ. Κλινικός Χημικός
ΕΣΕΑΠ
Τα διεργαστηριακά σχήματα ελέγχου ικανότητας, όπως είναι η νέα «επίσημη»
ονομασία των γνωστών σε όλους προγραμμάτων εξωτερικού ελέγχου ποιότητας,
άρχισαν να λειτουργούν εδώ και μερικές δεκαετίες στις προηγμένες χώρες του κόσμου και μαζί με τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας αποτελούν τα 2 βασικά εργαλεία
που έχουν στα χέρια τους οι εργαστηριακοί για την παρακολούθηση της ποιότητας
των αποτελεσμάτων και τον εντοπισμό των αναλυτικών σφαλμάτων που προκύπτουν στη διάρκεια των αναλύσεων. Λόγω των πλεονεκτημάτων τους καθιερώθηκαν σταδιακά σε όλες σχεδόν τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας,
όπου χρησιμοποιούνται πλέον συστηματικά από τα εργαστήρια του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα. Ο ιστορικός τους ρόλος αναγνωρίστηκε και θεσμικά καθώς τα
πρότυπα στα οποία βασίζονται τα Συστήματα Ποιότητας και οδηγούν σε πιστοποίηση ή διαπίστευση επιβάλλουν την υποχρεωτική συμμετοχή των εργαστηρίων σε αυτά τα προγράμματα. Ειδικά δε η εφαρμογή του προτύπου ISO / IEC 15189 που οδηγεί
στη διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων επιβάλλει συμμετοχή για όλες τις υπό
διαπίστευση εξετάσεις. Ωστόσο μία σημαντική αδυναμία των προτύπων είναι πως
δεν προβλέπουν ακόμα μία ελάχιστη συχνότητα συμμετοχών στα διεργαστηριακά
σχήματα, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η φιλοσοφία της λειτουργίας τους και να
περιορίζεται η χρησιμότητά τους όταν οι έλεγχοι γίνονται σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα.
Στη χώρα μας, ο σχετικά πρόσφατος Νόμος του 2011 (Ν. 4025/11 ΦΕΚ 228 Α/211-2011: περί «Ανασυγκρότησης Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναδιάρθρωσης
Ε.Σ.Υ. κλπ), επιχειρεί κάποια ρύθμιση σε ότι αφορά τη συμμετοχή των εργαστηρίων
σε διεργαστηριακά σχήματα η οποία όμως περιορίζεται μόνον στον ιδιωτικό τομέα
και παραμένει αόριστη ως προς το χρόνο της πλήρους εφαρμογής της.
Η συμμετοχή ενός εργαστηρίου σε διεργαστηριακό σχήμα επιτρέπει τη
σύγκριση των αποτελεσμάτων του με τα αποτελέσματα των άλλων εργαστηρίων
διευκολύνοντας την αυτό-αξιολόγησή του, παρέχει πληροφορίες από τη σύγκριση
μεθόδων και αναλυτών επιτρέποντας τον εντοπισμό προβληματικών μεθόδων ή/και
αναλυτών και δημιουργεί μία άμιλλα μεταξύ των εργαστηρίων. Αυτό το πνεύμα θέλει
να καθιερώσει και ο ΕΟΠΥΥ με τα κριτήρια περί αυτο-αξιολόγησης των εργαστηρίων
που έθεσε πρόσφατα προκειμένου αυτά να παρέχουν υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του. Σε τεχνικό επίπεδο, όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από τις στατιστικές αναλύσεις που περιλαμβάνει κάθε σχήμα, οι οποίες έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά (πίνακες και διαγράμματα) αλλά και αρκετές διαφορές μεταξύ τους, κυρίως ως
προς την επιλογή των διαγραμμάτων και τη φιλικότητά τους.
Ένα καλό παράδειγμα διεργαστηριακού σχήματος αποτελεί το ΕΣΕΑΠ
(διεργαστηρακό σχήμα ελέγχου ικανότητας διαγνωστικών εργαστηρίων), το μοναδικό ελληνικό πρόγραμμα που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της κλινικής
χημείας. Η στατιστική του ανάλυση περιλαμβάνει 2 πίνακες με τις γενικές στατιστικές
πληροφορίες στο σύνολο των μεθόδων, στη μέθοδο και στον αναλυτή που έχει δηλωθεί, καθώς επίσης και 5 διαγράμματα: δύο ιστογράμματα κατανομής τα οποία α-
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πεικονίζουν την κατανομή του συνόλου των αποτελεσμάτων, δύο διαγράμματα
Levey-Jennings που καταγράφουν τις αποκλίσεις των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου από το στόχο στη διάρκεια των 12 τελευταίων συμμετοχών του και ένα διάγραμμα Youden που δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη γραμμικότητα των μεθόδων μέτρησης και το είδος των αναλυτικών σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν.
Η ύπαρξη του διαγράμματος Youden, η οποία προϋποθέτει την ταυτόχρονη ανάλυση
2 δειγμάτων ελέγχου ανά παράμετρο, σε συνδυασμό με το ότι ελάχιστα προγράμματα διεθνώς το περιλαμβάνουν στη στατιστική τους, προσδίδει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο ΕΣΕΑΠ.
Πρόσφατα, υπήρξαν τρεις σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία του ΕΣΕΑΠ:
1) Βελτιώθηκε η στατιστική παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσω μιας συστηματικής ομαδοποίησης μεθόδων και αναλυτών. Η αξιολόγηση ανά αναλυτή εμφανίζεται τόσο στα διαγράμματα Levey-Jennings που περιλαμβάνονται στην τακτική
μηνιαία ή διμηνιαία αξιολόγηση, όσο και στη συγκεντρωτική αξιολόγηση, η οποία καλύπτει μια χρονική περίοδο ενός ή δύο ετών και βασίζεται στο σύνολο των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σ’ αυτό το διάστημα.
2) Λειτούργησαν πολλά νέα προγράμματα. Σήμερα το ΕΣΕΑΠ προσφέρει 8 διαφορετικά προγράμματα τα οποία καλύπτουν 74 συνολικά παραμέτρους. Εκτός από
αυτό της «κλασσικής» λεγόμενης κλινικής χημείας, τα υπόλοιπα είναι τα εξής:
● Πρόγραμμα HbA1c σε συνεργασία με το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα
EuroRefLab.
● Πρόγραμμα δεικτών καρδιακής βλάβης (CK, CK-MB mass, CK-MB activity, Τροπονίνη-Τ, Τροπονίνη-Ι, BNP, pro-BNP, CRP).
● Πρόγραμμα ορμονών θυρεοειδούς, (TSH, Free T3, Free T4, T3, T4, Αντισώματα θυρεοειδούς, Θυρεοσφαιρίνη, Τ3 Uptake).
● Πρόγραμμα TDM (Διγοξίνη, Φαινυντοϊνη, Βαλπροίκό οξύ, Βανκομυκίνη, Παρακεταμόλη, Ακετυλοσαλικυκικό οξύ, Φαινοβαρβιτάλη, Μεθοτρεξάτη).
● Πρόγραμμα ορμονών αναπαραγωγής και ειδικών πρωτεϊνών (FSH, LH, Οιστραδιόλη, Προγεστερόνη, Προλακτίνη, Τεστοστερόνη, Χοριακή Γοναδοτροπίνη, Αφετοπρωτεΐνη, Κορτιζόλη, Ολική IgE, Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12, Φυλλικό οξύ).
● Πρόγραμμα δεικτών νεοπλασίας (PSA, Free PSA, Καρκινοεμβρυικό Αντιγόνο,
Α-φετοπρωτεΐνη, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, β2-μικροσφαιρίνη).
● Πρόγραμμα Παραγόντων πήξεως (Χρόνος προθρομβίνης, Χρόνος προθρομβίνης INR, Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης, Αντιθρομβίνη ΙΙΙ, Ινωδογόνο).
Όλα τα προγράμματα του ΕΣΕΑΠ προσφέρονται μέσω διαδικτύου και
χρησιμοποιούν 12 δείγματα το χρόνο (δύο δείγματα ανά δίμηνο). Εξαίρεση αποτελούν με διπλάσιο αριθμό δειγμάτων (24 το χρόνο) το μηνιαίο πρόγραμμα κλινικής
χημείας, με δύο δείγματα ανά μήνα, και το πρόγραμμα της HbA1c με ένα δείγμα ανά
15μερο.
3) Το 2008, το ΕΣΕΑΠ πιστοποιήθηκε από την TUV Hellas σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 και το 2012 διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥΔ ως Σχήμα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών Εργαστηρίων, σύμφωνα με το ειδικό (για τα διεργαστηριακά
σχήματα) πρότυπο ISO/IEC 17043:2010.
Απόδειξη της χρησιμότητας των διεργαστηριακών σχημάτων αποτελεί η βελτίωση συνολικά των επιδόσεων των εργαστηρίων που συμμετείχαν στα προγράμματα του ΕΣΕΑΠ κατά τα 6 πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, όπως προκύπτει από τη
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σταδιακή μείωση των συντελεστών μεταβλητότητας στο διάστημα αυτό.
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ΕΣΕΑΠ σε σχέση με αντίστοιχα σχήματα του εξωτερικού είναι:
● Το ΕΣΕΑΠ είναι ένα ελληνικό πρόγραμμα, που χρησιμοποιεί την ελληνική
γλώσσα και στο οποίο συμμετέχουν ελληνικά και κυπριακά εργαστήρια. Επομένως, η
στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων αντανακλά τις πραγματικές επιδόσεις των
ελληνικών εργαστηρίων.
● Το λογισμικό του είναι εύχρηστο, φιλικό και εύκολα κατανοητό.
● Η παρουσία του διαγράμματος Youden.
● Το πολύ χαμηλό κόστος των προγραμμάτων του, λόγω του μη κερδοσκοπικού του χαρακτήρα.
● Η υπενθύμιση με SMS προς τους συμμετέχοντες των καταληκτικών ημερομηνιών.
● Η επιστημονική υποστήριξη τηλεφωνικά όλο το 24ωρο από εξειδικευμένο
προσωπικό και ο συμβουλευτικός ρόλος που ασκεί.
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ACCREDITATION’S CONTRIBUTION TO PATIENT SAFETY
by Dr. Bernard Gouget
SFBC-EFLM Representative; IFCC Treasurer;
Secretary General, International Francophone Federation
of Clinical Biology and Laboratory Medicine (FIFBCML)

Problems in patient safety were documented in the 1999 report, “To Err Is Human.”
Since that time, all sectors of the healthcare system have been called upon to reduce
medical errors and harm to patients. An estimated 8%–12% of patients admitted to hospital in the EU suffer from adverse events while receiving healthcare, for example:
healthcare-associated infections (accounting for approximately 25% of adverse
events), medication-related errors, surgical errors, medical device failures, errors in
diagnosis failure to act on the results of tests. Much of the harm to patients is preventable, but the implementation of strategies to reduce harm varies widely across the EU.
With the growing emphasis on wider healthcare quality issues, patient safety is now
on the healthcare agenda in most countries and high on the EU policy agenda. Nevertheless, patient safety is still a somewhat nebulous concept to many, and there is a
need for a simple conceptual framework so that patient safety may be placed in context with respect to other healthcare activities. Patient safety can be defined as the
reduction and mitigation of unsafe acts within the healthcare system, as well as with
best practices shown to lead to optimal patient outcomes. Indeed, patient safety is a
discipline in the healthcare professions that applies safety science methods toward
the goal of achieving a trustworthy system of healthcare delivery. International efforts
are underway to standardize taxonomy of key patient-safety concepts, and share
learning across health systems.
Patient safety is often considered a component of quality, thus, practices to improve
patient safety improve the overall quality of care. Efforts to improve patient safety
depend on effective and sustained policies and programs being in place throughout
Europe. The accreditation process for the medical labs/ hospitals is a way of identifying conditions of unsafe practice and supporting health care organizations to promote
safe care. In particular, it is a means of reducing risk and fostering attention to continuous quality improvement. The accreditation process, with solid, clear indicators, is
challenging for the specialists in lab medicine, but it remains one of the best ways to
demonstrate their commitment to quality and safety. The output of laboratories is
critical for those making decisions based
on the data they produce. Poor data from laboratories leads to poor decisions, which
may have catastrophic personal or financial impact on the people or organizations affected by those decisions. The competence of laboratories to perform specific tests,
measurements, or calibrations should, therefore, be an issue of fundamental interest
to both the clients of laboratories and their own management and staff. Laboratory
accreditation is the process now used comprehensively around the world to provide
an independent appraisal and recognition of the specific competence of testing, impartiality, performance capability, and international acceptance.
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Accreditation is an enabler of quality and a core component of good clinical management; it is patient focused, objective, and operates within a peer review model. The
laboratory's accreditation status is usually published by the accreditation body in its directory and this provides potential clients with full details of the scope of accreditation
relevant to each laboratory. It is important to highlight that accreditation recognizes
competence for specific tests or types of tests or measurements. It is not a general endorsement of the capabilities of laboratories to undertake any type of testing, unless
that testing is covered by the laboratory's scope of accreditation. This is one of the reasons why in France, the accreditation covering 100% of tests is a mandatory requirement. Under mutual recognition agreements, laboratory accreditation could also contribute to enhance scientific, managerial and competitiveness as well as to facilitate harmonization of the lab medicine within European countries and worldwide. Laboratory
accreditation may also have a positive influence on performance in other areas of health
care systems by allowing laboratories to demonstrate high standards of service delivery.
Accreditation, thus, may provide an effective mechanism for health system improvement yielding longterm benefits in the quality, cost-effectiveness, and sustainability of
public health programs. Given the significant differences in perception of healthcare
quality among the European citizens on one hand, and the wish for equal access to
good quality care on the other, it is clear that, under the leadership of EFLM, there is a
room for reflection on how reduce disparities between countries and a strong potential
for great return on investment in improving patient safety through labs accreditation as
official recognition for our knowhow.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Π.Α.01

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 13 ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ
ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
Μαργαρίτα Πετροπούλου1, Αμαλία Πούλα1, Πηνελόπη Ιωάννου1, Θεόδωρος Χριστόπουλος2, Εμμανουήλ
Καναβάκης3, Jan Traeger-Συνοδινού3
1
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο
Πατρών. 3Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι θαλασσαιμίες χαρακτηρίζονται από μειωμένη παραγωγή φυσιολογικών αλυσίδων σφαιρίνης. Η ποσοτική διαταραχή της α-σφαιρίνης οδηγεί στην αθαλασσαιμία. Αυτή η διαταραχή οφείλεται ως επί τω πλείστον σε ελλείμματα, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση ολόκληρης ή μέρους της συστοιχίας των α-γονιδίων.
Πιο σπάνιες είναι οι σημειακές μεταλλάξεις ή τα μικρά ελλείμματα μέσα στα δύο αγονίδια σφαιρίνης. Έχει αναπτυχθεί ποικιλία μεθόδων ανίχνευσης σημειακών μεταλλάξεων στο γονίδιο της α-αιμοσφαιρίνης. Η ανάλυση καμπύλης τήξης αποτελεί μία
μέθοδο που ολοένα και περισσότερο κερδίζει έδαφος στην ανίχνευση γνωστών μεταλλάξεων στα κλινικά εργαστήρια.
ΣΚΟΠΟΣ: Ανάπτυξη μεθόδου ανίχνευσης 13 γνωστών σημειακών μεταλλάξεων στα
γονίδια της α1 και α2 σφαιρίνης με τη μέθοδο της ανάλυσης καμπύλης τήξης.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Εφόσον οι μεταλλάξεις μπορούν να βρίσκονται είτε στο α1 είτε
στο α2 γονίδιο, αρχικά πραγματοποιείται αντίδραση PCR για το διαχωρισμό των δύο
γονιδίων. Τα προϊόντα ενίσχυσης της πρώτης αντίδρασης PCR χρησιμοποιούνται ως
αλληλουχία στόχος για την ενίσχυση δύο τμημάτων που περιλαμβάνουν συνολικά 5
μεταλλάξεις και αφορούν στο α1 γονίδιο και τριών τμημάτων που αφορούν στο α2
γονίδιο και περιλαμβάνουν συνολικά 10 μεταλλάξεις. Τέλος, πραγματοποιείται η ανάλυση των καμπυλών τήξης των ενισχυμένων προϊόντων και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων για την εύρεση του γονότυπου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μέθοδο ανάλυσης καμπυλών τήξης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στο μέγεθος (50-250 bp) των υπό ανάλυση τμημάτων, ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός διαχωρισμός των αλληλόμορφων. Σχεδιάστηκαν κατάλληλοι εκκινητές,
ώστε να περιλαμβάνουν τις εξεταζόμενες μεταλλάξεις σε όσο το δυνατόν λιγότερα
τμήματα και με το μικρότερο δυνατό μέγεθος. Πραγματοποιήθηκαν μελέτες βελτιστοποίησης των αντιδράσεων PCR ώστε να επιτευχθεί υψηλή εξειδίκευση. Η μέθοδος
αξιολογήθηκε με γονοτύπιση 15 χαρακτηρισμένων δειγμάτων για το α1 γονίδιο και 78
για το α2 γονίδιο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στα πλεονεκτήματα της αναπτυχθείσας μεθόδου περιλαμβάνονται
η απευθείας ανάλυση των προϊόντων PCR, η ταχύτητα (απαιτούνται 2-3 λεπτά για
την ανάκτηση της καμπύλης τήξης) και το χαμηλό κόστος.

Π.Α.02
Η ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
Ιωάννης Παπασωτηρίου1, Φώτης Πανέτσος2, Θεοδώρα Λειβαδά2, Μαρία Δημοπούλου4, Ανδρέας
Τζιβάρας3 και Ερση Βοσκαρίδου4
1
Βιοχημικό Τμήμα, ΓΝΠ Αθηνών “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα,
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Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Βιοϊατρική, Αθήνα,
Κέντρο Αναφοράς Θαλασσαιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν.Α. “Λαϊκό”, Αθήνα
4
Κέντρο Αιμοδοσίας, ΓΝΠ Αθηνών “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα
3

Εισαγωγή: Η πολυπλοκότητα της παθοφυσιολογίας της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου
(ΔΝ) μας δείχνει ότι ένα μόνο θεραπευτικό μέσο δεν είναι αρκετό για να αποτρέψει ή
να αντιστρέψει όλες τις επιπλοκές της νόσου. Μεταβολίτες ονομάζονται μικρά μόρια
τα οποία μετασχηματίζονται χημικά κατά τη διάρκεια του μεταβολισμού και προσφέρουν ενδείξεις της λειτουργικής κυτταρικής κατάστασης. Οι μεταβολίτες αντανακλούν την βιοχημική δραστηριότητα της δεδομένης στιγμής και έτσι συσχετίζονται
ευκολότερα με το φαινότυπο. Ως «μεταβολομική» συνήθως ορίζεται η συλλογή μικρών μορίων που παράγονται από τα κύτταρα και προσφέρουν μία ανάγνωση των
βιοχημικών δρόμων με τον κυτταρικό φαινότυπο. Οι αναφορές σχετικά με τις αλλαγές των μεταβολιτών που σχετίζονται με τη ΔΝ είναι ελάχιστες και με αυτό το δεδομένο ο σκοπός της μελέτης μας ήταν ο εντοπισμός και η ποσοτικοποίηση στοχευμένων ανωμαλιών των μεταβολιτών σε ασθενείς με ΔΝ και oι επιπτώσεις τους στη πρόληψη της αγγειο-απόφραξης ή/και παρακολούθησης αποτελεσμάτων νέων θεραπειών στη ΔΝ.
Ασθενείς και Μέθοδοι: Συμμετείχαν στη μελέτη 20 ενήλικες ασθενείς με HbS/βθαλασσαιμία, ενώ 20 υγιή άτομα της ίδιας ηλικίας αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Η
στοχευμένη «μεταβολομική» βασίσθηκε στον προσδιορισμό αμινοξέων και καρνιτινών σε ξηρές κηλίδες αίματος σε διηθητικό χαρτί, (DBSS), χρησιμοποιώντας υγρή
χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) και ακολούθως φασματοσκοπία μάζας
(LC/MS/MS), με παραγωγοποίηση των προϊόντων. Ο όγκος έγχυσης του δείγματος
είναι 10 μL και η κάθε ανάλυση διήρκεσε < 2 min.
Αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι: α) διαχωρίστηκαν πενήντα μεταβολίτες στα δείγματα
των ασθενών και της ομάδας ελέγχου, β) η χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων των
αναλύσεων των ασθενών με ΔΝ συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου αποκάλυψε 17 μεταβολίτες με σημαντικά χαμηλότερη συγκέντρωση, 10 μεταβολίτες με συγκρίσιμη
συγκέντρωση και 23 μεταβολίτες με σημαντικά υψηλότερη συγκέντρωση, γ) οι συγκεντρώσεις L-αργινίνης και L-ορνιθίνης ήταν σημαντικά χαμηλότερες στους ασθενείς με ΔΝ συγκρινόμενες με την ομάδα ελέγχου, 9.3±2.6 έναντι 14.7±3.7 μmoles/L, (p
<0.01), και 116.0±15.0 έναντι 211.2±19.5μmoles/L, (p<0.001), αντίστοιχα, ενώ τα επίπεδα
της L-κιτρουλίνης οριακά χαμηλότερα στους ασθενείς με ΔΝ σε σύγκριση με την ομάδα 21.8±2.5 έναντι 25.1±2.5μmoles/L, (p>0.06) και δ) η καρνιτίνη, η ακετυλ-καρνιτίνη
και η προπιονυλ-καρνιτίνη παρουσίασαν σημαντική θετική συσχέτιση με τo δείκτη
παραγωγής των δικτυοερυθροκυττάρων (p <0.001).
Συμπεράσματα: Τα ευρήματά μας έδειξαν σημαντικές αλλαγές σε ολόκληρο το metabolome στο αίμα των ασθενών με HbS/β-θαλασσαιμία. Βρήκαμε σημαντική μεταβολική διαταραχή στο μονοπάτι της βιοσύνθεσης μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) λόγω
της χαμηλής συγκέντρωσης των αμινοξέων-υποστρωμάτων του κύκλου του ΝΟ και
διαταραχές στην ομοιόσταση της καρνιτίνης και των ακυλ-καρνιτινών. Αυτές οι διαταραχές στο metabolome αντανακλούν την αιμόλυση, τις φλεγμονώδεις διαδικασίες
και την πνευμονική υπέρταση που παρατηρούνται στους ασθενείς με ΔΝ. Η στοχευμένη μεταβολομική ανάλυση θα μπορούσε να βοηθήσει τον χαρακτηρισμό των ενδογενών και εξωγενών δράσεων πιθανών νέων θεραπειών.
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Π.Α.03
ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 4 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ SIRT1 ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤH NOΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΜΕ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ DNA ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Στέλλα Κουλουλία1, Μαριφίλη Λαζαρίδου1, Πηνελόπη Ιωάννου1, Θεόδωρος Χριστόπουλος2
1
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο
Πατρών.

Εισαγωγή: Η νόσος του Πάρκινσον είναι μία νευροεκφυλιστική ασθένεια που απαντάται σε ποσοστό 1-2% του πληθυσμού άνω των 65 χρόνων. Η οικογενής μορφή της νόσου έχει συσχετιστεί με περισσότερα από 16 γονίδια, ενώ τα γενετικά αίτια της σποραδικής μορφής δεν έχουν διευκρινιστεί. Η πρωτεΐνη SIRTUIN 1 (SIRT1) είναι μία ΝΑD+
εξαρτώμενη αποακετυλάση και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε διάφορες κυτταρικές διεργασίες, η δυσλειτουργία των οποίων έχει συσχετισθεί με την εμφάνιση της
νόσου. Πρόσφατα, βρέθηκαν τρεις πολυμορφισμοί στην περιοχή του υποκινητή του
γονιδίου sirt1 σε δείγματα ασθενών με σποραδική μορφή της νόσου και ένας πολυμορφισμός μόνο σε δείγματα υγιών ατόμων. Οι τρεις πολυμορφισμοί φαίνεται να
σχετίζονται με μειωμένα επίπεδα έκφρασης και ενεργότητας της πρωτεΐνης SIRT1 και
κατ' επέκταση με την παθογένεια της νόσου. Η ανίχνευση αυτών των πολυμορφισμών θα μπορούσε να αποτελέσει μία μέθοδο πρόγνωσης, για τη σποραδική μορφή
της νόσου, καθώς εικάζεται ότι η μειωμένη έκφραση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης
φαίνεται να σχετίζεται με την εμφάνιση της νόσου.
Σκοπός: Ανάπτυξη βιοαισθητήρα πολλαπλής ανίχνευσης, τύπου ταινίας ξηρών αντιδραστηρίων, για την ταχεία ανίχνευση των τεσσάρων πολυμορφισμών στον υποκινητή του γονιδίου sirt1. Για τις ανάγκες της μεθόδου κατασκευάστηκε θετικό δείγμα
ελέγχου με τεχνικές ανασυνδυασμού DNA. Για την παρασκευή δείγματος αρνητικού
ελέγχου χρησιμοποιήθηκε προϊόν ενίσχυσης από γενωμικό DNA υγιούς ατόμου.
Υλικά και Μέθοδοι: Η μέθοδος εισαγωγής πολυμορφισμών στην υπό μελέτη περιοχή
του γονιδίου sirt1 περιλαμβάνει σειρά διαδοχικών αντιδράσεων PCR με κατάλληλα
σχεδιασμένους εκκινητές που εισαγάγουν τους προαναφερθέντες πολυμορφισμούς
στην αλληλουχία (θετικό δείγμα ελέγχου). Η ανασυνδυασμένη αλληλουχία κλωνοποιείται σε κατάλληλο πλασμιδιακό φορέα και παρασκευάζεται με καλλιέργεια μετασχηματισμένων βακτηριακών κυττάρων Ε.coli. Η μέθοδος ταυτόχρονης ανίχνευσης
των 4 πολυμορφισμών περιλαμβάνει: (i) ενίσχυση τμήματος του υποκινητή του γονιδίου sirt1 που περιλαμβάνει τους 4 πολυμορφισμούς με PCR. (ii) οκταπλή αντίδραση
επέκτασης εκκινητή (PEXT) του προϊόντος ενίσχυσης με τέσσερα ζεύγη αλληλοειδικών εκκινητών (ένα για κάθε πολυμορφισμό), παρουσία biotin-dUTPs και DNA πολυμεράσης με υπολειπόμενη 3’→5’ εξωνουκλεοτιδική δράση. Κάθε εκκινητής φέρει στο
5’ άκρο του μία μοναδική αλληλουχία αναγνώρισης. (iii) Aνίχνευση των προϊόντων
επέκτασης της αντίδρασης PEXT σε ταινία ξηρών αντιδραστηρίων οκταπλής οπτικής
ανίχνευσης.
Αποτελέσματα: Η μέθοδος αξιολογήθηκε με γονοτύπιση δειγμάτων ασθενών που
έχουν διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον και υγιών ατόμων. Τα αποτελέσματα
του γονοτυπικού προσδιορισμού σε σειρά δειγμάτων βρέθηκαν σε πλήρη συμφωνία
με αλληλούχιση DNA.
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Συμπεράσματα: Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου περιλαμβάνονται η απευθείας ανάλυση των προϊόντων PCR, η απλότητα, χωρίς τη χρήση εξειδικευμένης οργανολογίας,
η ταχύτητα και το χαμηλό κόστος, ενώ το αποτέλεσμα της γονοτύπισης μπορεί να
αναγνωστεί δια γυμνού οφθαλμού.
Π.Α.04
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ HPV-ΥΠΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Μπαλαντίνου Ε., Μπατάκης E., Μπατάκης X.
«ΕΛΕΥΘΩ Ο.Ε.» ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ DNA, Εργαστήριο Γενετικής, Χανιά Κρήτη

Εισαγωγή: Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (Ηuman Papilloma Virus-ΗPV) είναι
ένας DNA ιός, ο οποίος προσβάλλει τα πολλαπλασιαζόμενα επιθηλιακά κύτταρα του
δέρματος και των γεννητικών οργάνων, οδηγώντας σε καλοήθεις βλάβες και κακοήθεις όγκους, όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, του κόλπου, του πρωκτού,
του πέους, του στοματοφάρυγγα κ.α.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της ΗPV λοίμωξης και της κατανομής
των υπότυπων του ιού σε δείγμα γυναικών και ανδρών από την περιοχή της Κρήτης,
οι οποίοι είχαν ιστορικό μόλυνσης από τον ιό είτε οι ίδιοι είτε ο σύντροφός τους ή
προσήλθαν στο κέντρο μας για προληπτικό έλεγχο.
Υλικά και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν συνολικά 290 γυναίκες και 40 άνδρες με ιστορικό
HPV και 80 γυναίκες χωρίς ιστορικό. Η ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων και η τυποποίησή του πραγματοποιήθηκε σε δείγματα κολποτραχηλικού, διουρηθρικού, φαρυγγικού ή πρωκτικού επιχρίσματος, σπέρματος και βιοπτικού υλικού
με τη χρήση του CE IVD κιτ INNO-LiPA HPV Genotyping Extra, το οποίο παρέχει δυνατότητα πολλαπλασιασμού τουλάχιστον 54 υποτύπων HPV με τη μέθοδο της πολλαπλής αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης και τυποποίηση 28 υποτύπων με τη
μέθοδο του ανάστροφου υβριδισμού σε strips.
Αποτελέσματα: Λοίμωξη από τον ιό HPV εξακριβώθηκε στο 64% των ατόμων με ιστορικό και στο 54% των ατόμων που εξετάστηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ το 43%
των προσβεβλημένων ατόμων παρουσίασε μόλυνση σε πάνω από ένα στέλεχος του
ιού. Τα πιο συχνά εμφανιζόμενα στελέχη ήταν οι υπότυποι υψηλού κινδύνου 52 και 51
με ποσοστό 44% και 16% αντιστοίχως, αλλά και ο υπότυπος χαμηλού κινδύνου 54 με
συχνότητα 22%. Επίσης, στο 13% του πληθυσμού ανιχνεύτηκε ο υπότυπος υψηλού κινδύνου 16, ενώ οι υπότυποι χαμηλού κινδύνου 6 και 11 παρουσίασαν τα χαμηλά ποσοστά, 14% και 3% αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η παρουσία του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων στην περιοχή της
Κρήτης είναι πολύ υψηλή. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τις προϋπάρχουσες μελέτες, τα πιο συχνά απαντώμενα στελέχη HPV είναι οι υπότυποι υψηλού κινδύνου 16
και 18, και οι υπότυποι χαμηλού κινδύνου 6 και 11, οι οποίοι και περιλαμβάνονται στο
τετραδύναμο εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων. Όμως, τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι στην περιοχή της Κρήτης, η πλειοψηφία των προσβεβλημένων γυναικών και ανδρών εμφανίζουν τους υπότυπους υψηλού κινδύνου 52 και 51,
τονίζοντας την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός εμβολίου που θα προστατεύει από
περισσότερους υπότυπους HPV.
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Π.Α. 05
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΠΟΡΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
Π. Μαλινδρέτος, Αικ. Χασιώτη, Γ. Κουτρούμπας, Ε. Χαμπέρη, Στ. Βλάσσης, Χρ. Συργκάνης
Μονάδα ΠεριτοναΙκής Κάθαρσης, Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου, Αχιλλοπούλειο

Σκοπός: Η εκτίμηση της επάρκειας των διαύλων ύδατος της περιτοναϊκής μεμβράνης,
σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, με μία απλή και ξεχασμένη μέθοδο.
Μέθοδος: Η μέτρηση της συγκέντρωσης του νατρίου στο περιτοναϊκό διάλυμα μετά
την χορήγηση αρχικά ενός διαλύματος περιεκτικότητας 1,5% σε δεξτρόζη και ενός περιεκτικότητας 4,25% (Δοκιμασία υδατοπορινών). Ο έλεγχος περιλάμβανε και τον τακτικό έλεγχο ενήλικων ασθενών της Μονάδας μας από τον Ιανουάριο του 2010 και
μέχρι τον Ιούλιο 2013.
Αποτελέσματα: Συνολικά 66 μετρήσεις ασθενών πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στη
μελέτη. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 53,7 ±17,4 έτη. Ο μέσος χρόνος σε περιτοναϊκή κάθαρση ήταν 92 ±31,4 μήνες. Η μέση εκτιμώμενη επάρκεια κάθαρσης ήταν Kt/
V=2,11 ±0,92. Ενώ όσον αφορά στα χαρακτηριστικά μεταφοράς της μεμβράνης (PET
test) 12,1% των ασθενών ήταν βραδείς-μέσοι μεταφορείς, 13,6% ταχείς-μέσοι μεταφορείς και 18,2% ήταν ταχείς μεταφορείς. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της
επάρκειας υδατοπορινών παρατηρήθηκαν με την ποσότητα του υπερδιηθήματος
(r=0,658 με p=0,028), με την επάρκεια κάθαρσης (r= -0,629 με p=0,038), και την ποσότητα του υπερδιηθήματος μετά τη χρήση υπέρτονου διαλύματος (r=0,673 με
p=0,047).
Συμπεράσματα: αν και είναι μία απλή μέθοδος που μπορεί άμεσα να βοηθήσει στην
εκτίμηση της επάρκειας των υδατοπορινών της περιτοναϊκής μεμβράνης, λίγα στοιχεία είναι διαθέσιμα στη διεθνή βιβλιογραφία. Παρά ταύτα μπορεί εύκολα να αποτελέσει μέρος της ετήσιας εκτίμησης των ασθενών που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή
κάθαρση.
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Π.Α.06
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Β-ΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Χ.Τ.Καλλέας 1, Κ.Αναγνωστόπουλος 2, Κ. Σινοπούλου 3, Ε. Ντελάκη 3, Δ. Μαργαρίτης4 ,
Κ. Τσαταλάς4, Α. Κορτσάρης 2, Ι. Τέντες 2.
1
Αιματ. Εργ . Γεν. Νοσ. Χαλκιδικής. 2 Εργαστ. Βιοχημείας Δ. Π. Θράκης
3
Εθνικό Κέντρο Θαλασσαιμίας, 4 Αιματολογική Κλινική Δ. Π. Θράκης.

Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται η κατανομή των αιμοσφαιρινοπαθειών στο Νομό Χαλκιδικής σε δείγμα 3000 ασθενών που μελετήθηκε στη Μ. Π. Μ. Αναιμίας του
Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής κατά τα έτη 2000 έως 2010.
Οι δύο κύριες αιμοσφαιρινοπάθειες που παρατηρήθηκαν (β-μεσογειακή αναιμία και
Δρεπανοκυτταρική αναιμία) αποτελούν και σήμερα ενδογενές πρόβλημα για το Νομό
Χαλκι-δικής με εμφανείς ποσοτικές και γεωγραφικές μεταβολές που επήλθαν κατά
την παρελθούσα τριακονταετία, σε σύγκριση με προγενέστερες βιβλιογραφικές αναφορές (1975).
Η μοριακή ταυτότητα των μεταλλάξεων του β-σφαιρινικού γονιδίου είναι χαρακτηριστική της περιοχής και παρουσιάζει σαφή διαφοροποίηση από την λοιπή χώρα.
Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το εύρημα ότι οι δύο κοινότερες μεταλλάξεις (IVS-I-110
και Cd-39) που χαρακτηρίζουν τον Ελλαδικό πληθυσμό, στη Χαλκιδική παρουσιάζουν
διαφορετική συχνότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα. Συγκεκριμένα, η μετάλλαξη IVS-I-110 στη Χαλκιδική εντοπίστηκε σε ποσοστό 22,1% των δειγμάτων που μελετήθηκαν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα εντοπίζεται με μέση συχνότητα εμφάνισης 42,3
+/- 0,2% .
Η δεύτερη σε συχνότητα εμφάνισης μετάλλαξη στον Ελλαδικό χώρο (Cd-39), είναι
κατ’ ουσίαν η πρώτη σε συχνότητα εμφάνισης στην Χαλκιδική όπου εντοπίστηκε σε
ποσοστό 26,7% των εξετασθέντων δειγμάτων, και παρουσιάζει στατιστικά σημαντικότατη διαφορά σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα (16,9% και 18,8%).
Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα προγενέστερα στοιχεία για την Χαλκιδική, η
μόνη περιοχή της Ελλάδας όπου παρατηρήθηκε ανάλογη κατανομή μεταλλάξεων είναι η Ήπειρος όπου η μετάλλαξη Cd-39 εντοπίστηκε στην Άρτα (25,4%), Θεσπρωτία
(34,8%) και Κέρκυρα (33,0%), σε αντίθεση με όμορες περιοχές (Ιωάννινα) όπου το ποσοστό εμφάνισης της μετάλλαξης ήταν παρόμοιο με της λοιπής χώρας (15,7%)
[Georgiou, I. et al 2003].
Είναι ενδιαφέρον ότι παρόμοιο πρότυπο κατανομής έχει παρατηρηθεί και στην περίπτωση της Σαρδηνίας, όπου η μετάλλαξη Cd-39 έχει ποσοστό εμφάνισης 40%, ακριβώς το αντίστροφο σε σχέση με την Ιταλική ενδοχώρα, ενώ σε πληθυσμούς
άλλων Μεσογειακών (Βαλκανικών) χωρών, η κυρίαρχη μετάλλαξη όπως και στο
υπόλοιπο της Ελλάδας, είναι η ISV-I-110 με μέση συχνότητα εμφάνισης 40%.
Επίσης ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι η μετάλλαξη της HbS, με δεκαπλάσια συχνότητα
εμφάνισης στην περιοχή της Χαλκιδικής, απ’ ότι στην λοιπή ενδοχώρα παρουσίασε
χρονικά σταδιακή μείωση από 9,96% σε 5.08% και παράλληλη κατανομή με την βθαλασσαιμία [Sxizas et al 1977 Ιατρική Επιθεώρηση Εν. Δυνάμεων].

Άρα, η ιδιόμορφη συχνότητα εμφάνισης των μεταλλάξεων Cd-39 και ISV-I-110 σε συνδυασμό με την HbS, φαίνεται ότι είναι τυπικά μοριακά χαρακτηριστικά των αιμο-
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σφαιρινοπαθειών στη Χαλκιδική.
Άλλες επίσης χαρακτηριστικές μεταλλάξεις που παρατηρήθηκαν με διαφορετικές συχνότητες εμφάνισης στη Χαλκιδική σε σχέση με την λοιπή ενδοχώρα ήταν η IVS-I-1
(6,9% έναντι 12,8-13,2%) και η IVS-I-6 (11,6% έναντι 6,1-7,2%) αντίστοιχα.
Όλες οι υπόλοιπες μεταλλάξεις που ταυτοποιήθηκαν είναι σε παρόμοια επίπεδα με
αυτά που παρατηρήθηκαν σε όλη την λοιπή επικράτεια.
Οι διαφορές στην κατανομή των αιμοσφαιρινοπαθειών, αλλά και το ιδιόμορφο γενετικό πρότυπο που παρατηρήσαμε στην Χαλκιδική σε σύγκριση με τον λοιπό Ελλαδικό χώρο, δύσκολα ερμηνεύονται με απλή παραδοχή του υποτιθέμενου παράγοντα
της φυσικής επιλογής. Η διαπλοκή και άλλων παραμέτρων (γονιδιακή εκτροπή, γονιδιακή ροή, αλληλεπιδράσεις διαφόρων ανώμαλων ερυθροκυτταρικών γονιδίων, αρνητική επιλογή) στην διαμόρφωση της σημερινής κατανομής και συχνότητας των
γονιδίων αυτών εκτιμάται εξίσου πιθανή.
Ένα άλλο στοιχείο το οποίο αξίζει να τονιστεί σχετικά με την κατανομή των αιμοσφαιρινο-παθειών στη Χαλκιδική, είναι η συσχέτιση με την ευρύτερη ηθολογία των
κατοίκων της Χαλκιδικής. Αν το συγκεκριμένο γονιδιακό πρότυπο εδραιώθηκε ιστορικά, διατηρήθηκε επίσης μέσα από ιστορικές και γεωπολιτικές συγκυρίες.
Η έλλειψη οδικής πρόσβασης και επικοινωνίας δημιούργησαν κλειστές κοινωνίες.
Λόγω των κλειστών γάμων δεν υπήρξε εισροή νέου γενετικού υλικού, με αποτέλεσμα
κληρονομικά νοσήματα όπως οι αιμοσφαιρινοπάθειες να αναπαράγονται και να μεγεθύνονται, σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνα..
Συμπερασματικά, οι διαφορές στην κατανομή των αιμοσφαιρινοπαθειών, αλλά και
το ιδιόμορφο πρότυπο που παρατηρήσαμε στη Χαλκιδική σε σύγκριση με τον λοιπό
Ελλαδικό χώρο, ενδεχομένως θα μπορούσαν να εξηγηθούν με βάση τις ιστορικές –
ανθρωπογεωγραφι-κές ιδιαιτερότητες της περιοχής.
Πρωτοϊστορικά η χερσόνησος της Χαλκιδικής ήταν αποκομμένη και φαίνεται ότι ουδέποτε επηρεάστηκε από τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα των πληθυσμών στην
ενδοχώρα.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την γεωγραφική απομόνωση της χερσονήσου,
την έλλειψη επικοινωνίας (άρα πιθανής ανάμιξης) με άλλους πληθυσμούς καθώς και
οι κλειστοί ενδο-κοινοτικοί γάμοι, ενδεχομένως δημιούργησαν το ιδιόμορφο γονιδιακό πρότυπο της συγκεκριμένης βιοκοινωνίας και το διαφοροποίησαν από την λοιπή
Ελληνική ενδοχώρα.
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FIGURE 1 Geographical distribution of hemoglobinopathies in Halkidiki and its location
within Greece
(inset: map of Greece).
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Mutation

Number of
Chromosomes

%

Codon 39 (C>T)

46

27.1

IVS-I-110 (G>A)

38

22.4

IVS-I-6 (T>C)

20

11.8

Hb S (A>T)

18

10.6

IVS-I-1

12

7.1

IVS-II-745

12

7.1

–101 (C>T)

8

4.7

FSC 8/9 (–AA)

4

2.4

−87 (C>G)

4

2.4

Hb Lepore

2

1.2

Hb D

2

1.2

Unidentified

4

2.4

Total

170

TABLE 1. Frequency of β-Thalassemia and Hb S Mutations in Halkidiki, Northern
Greece
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Συχνότητα β-σφαιρινικών µεταλλάξεων
στον Ελληνικό πληθυσµό
(Bousiou, M. et al 2007).

Μετάλλαξη

Συχνότητα

Συχνότητα β-σφαιρινικών µεταλλάξεων στη Χαλκιδική.

(Kattamis, C. et al 1990).

Συχνότητα

Μετάλλαξη

(%)

(Kalleas, C. 2010)

Μετάλλαξη

(%)

(%)

IVS-I-110 (GàA)
Codon 39 (CàT)
IVS-I-1
(GàA)
IVS-I-6
(TàC)
IVS-II-745 (CàG)

42,1
18,8
12,8
8,1
6,3

IVS-I-110
Codon 39
IVS-I-1
IVS-I-6
IVS-II-745

(GàA)
(CàT)
(GàA)
(TàC)
(CàG)

42,5
16,9
13,2
7,2
6,9

IVS-I-110
Codon 39
IVS-I-1
IVS-I-6
IVS-II-745

IVS-II-1 (GàA)
-101
(CàT)
Cd 6
-87
(CàG)
Cd 5 - CT
Cd 8 (- AA)
Hb Lepore
IVS-I-5 (GàT)
IVS-I-116 (TàG)
FSC-8/9 (+G)
Del 44 bp
IVS-I-130 (GàC)

3,3
1,6
1,7
1,2
0,8
0,8
0,6
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1

IVS-II-1

(GàA)

2,0

-101 (CàT)
Cd-6 (Ηb S)
- 87 (CàG)

Cd 5
-CT
IVS-I-116 (TàG)
Hb Lepore
IVS-I-5 (GàT)
FSC-8/9
(+G)
Del 44 bp
IVS-I-130 (GàC)

0,9
1,1

Hb Lepore
FSC-8/9
-

0,1
0,6
-

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
IVS-I-110

Codon 39

IVS-I-1

Συχνότητα

IVS-I-6

IVS-II-745

(GàA)
(CàT)
(GàA)
(TàC)
(CàG)

22,4
27,1
7,1
10,6
7,1
4,7
10,6
2,4

1,2

2,4
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Π.Α.07
ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΨΙΔΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
ΑΛΛΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ.
Ζ. Γεωργίου1, Σ. Στυλοπούλου1, Α. Γκατζόγια1, Μιράντα Παπαλοπούλου,2
Ε. Πετεινάκη1, Ε. Ευτυχιάδης3.
1. Βιοχημικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν.Λάρισας, 2 Βιοχημικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Καρδίτσας 3.Μονάδα Μεταγγίσεων Μεσογειακής Αναιμίας, Γ.Ν.Καρδίτσας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εψιδίνη, ένα πεπτίδιο πλούσιο σε κυστείνη, με αντιμικροβιακή δράση ,η οποία συντίθεται στο ήπαρ, αποτελείται από 25 αμινοξέα και είναι ο κύριος ρυθμιστής της ομοιόστασης του σιδήρου στον ανθρώπινο οργανισμό. Η έκφρασή της ρυθμίζεται κατά κύριο λόγο από τα επίπεδα του σιδήρου, τη φλεγμονή και την υποξία.
ΣΚΟΠΟΣ
Η μέτρηση των επιπέδων εψιδίνης ορού σε καταστάσεις με υπερφόρτωση σιδήρου
και μη αποδοτική ερυθροποίηση, σε ενήλικες με β-θαλασσαιμία, που υποβάλλονται
σε τακτικές μεταγγίσεις, και η συσχέτιση τους με άλλες βιοχημικές παραμέτρους, δείκτες της δευτεροπαθούς αιμοσιδήρωσης.
ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟΔΟΣ
Σε 41 πάσχοντες ( 20ανδρες και 21 γυναίκες) με μείζονα β-θαλασσαιμία, χρονίως μεταγγιζόμενους, διάμεσης ηλικίας 43 (20-77) ετών, ελήφθησαν δείγματα ορού την ημέρα προ της μετάγγισης, στις 09.00΄π.μ., φυγοκεντρήθηκαν και ο ορός φυλάχτηκε
άμεσα στην κατάψυξη (-20ο C) μέχρι τη μέτρηση. Μετρήθηκαν επίσης στο ίδιο δείγμα
ALT, AST, ALP, γ-GT, CRP, Fe, TIBC, ΤΚΕ, Φερριτίνη και LIC (έμμεσα με MRI- ήπατος). Ο
προσδιορισμός της εψιδίνης -25 έγινε με τη μέθοδο ανταγωνιστικής ELISA με αντιδραστήρια DRG Instruments. Η αναλυτική σειρά περιείχε 6 πρότυπα διαλύματα διαφορετικών συγκεντρώσεων και 2 ορούς ελέγχου με υψηλή και χαμηλή συγκέντρωση εψιδίνης. Ανάλογες μετρήσεις έγιναν σε δείγμα 40 υγειών μαρτύρων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα επίπεδα εψιδίνης στον ορό των ασθενών (x =10,5 ng/ml) ήταν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερα από αυτά των υγειών μαρτύρων(χ =30,5 ng/ml). Ομοίως χαμηλή
ήταν και η συσχέτιση στους ασθενείς μεταξύ εψιδίνης/φερριτίνης R= 0,27 και
εψιδίνης/TIBC, R=0,22. Αντίθετα στους υγιείς μάρτυρες η συσχέτιση εψιδίνης φερριτίνης είναι πολύ υψηλή R= 0,85 ενώ δεν συσχετίζεται η εψιδίνη με το TIBC.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στις συγγενείς (κληρονομικές) αναιμίες με υπερφόρτωση σιδήρου, όπως η μείζονα βθαλασσαιμία, η μη αποδοτική ερυθροποίηση απορυθμίζει την ομοιοστασία του σιδήρου, παρεμποδίζοντας τη σύνθεση της εψιδίνης στο ήπαρ. Η σχέση εψιδίνης/
φερριτίνης, έχει επίσης βρεθεί να είναι χαμηλή στους παραπάνω πάσχοντες, και ανάλογη με τα επίπεδα υπερφόρτωσης του σιδήρου. Η μέτρηση των επιπέδων της εψιδίνης στα βιολογικά υγρά είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο στη διάγνωση και την
αντιμετώπιση των διαταραχών, κατά τις οποίες επηρεάζεται ο μεταβολισμός του σιδήρου.
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Π.Α.08
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ.
Ελευθερίου Φαίδρα, Λυμπεράκη Ευγενία, Σιώπη Ελευθερία, Πέτρου Χρήστος, Ντόκα Αθανασία
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, 57400, Ελλάδα, elfther@mls.teithe.gr

Εισαγωγή:Αν και είναι γνωστό οτι η κορτιζόλη επηρεάζει το μεταβολισμό των λιπιδίων,
η συσχέτισή της με τα επίπεδα λιπιδίων σε δυσλιπιδαιμικούς ασθενείς παραμένει ασαφής.
Σκοπός:Στην παρούσα εργασία, διερευνήσαμε τη συσχέτιση μεταξύ της κορτιζόλης, των ολικών αντιοξειδωτικών(TAC) και των επιπέδων χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων στον ορό υπερχοληστερολαιμικών ασθενών λαμβάνοντας υπ’ όψη την πολλαπλότητα των παραγόντων
που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των υπερλιπιδαιμιών και το γεγονός οτι ορισμένοι από τους
παράγοντες αυτούς επηρεάζονται από την ηλικία. Εκτός από τα επίπεδα ολικής, LDL- και HDLχοληστερόλης που συσχετίζονται με τη δημιουργία αθηρωματικών πλακών, έχει αποδειχθεί
οτι τα επίπεδα τριγλυκεριδίων αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη
αθηρωμάτωσης και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Επιπλέον, ο ρόλος της οξείδωσης στη διαδικασία αθηρωμάτωσης έχει επισημανθεί. Για το λόγο αυτό, επιχειρείται ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων σε έναν σύνθετο αθηρωματικό δείκτη(TCxTG)/(HDL-CxTAC) και διερευνάται η συσχέτιση αυτού με τη συγκέντρωση κορτιζόλης στον ορό.
Υλικά/μέθοδοι:Χρησιμοποιήθηκαν δείγματα ορού 50 υγειών και 65 υπερχοληστερολαιμικών
ασθενών, τα οποία χωρίστηκαν σε τρεις ηλικιακές ομάδες και προσδιορίσθηκαν τα επίπεδα
ολικής χοληστερόλης(TC), LDL-χοληστερόλης(LDL-C), HDL-χοληστερόλης(HDL-C), τριγλυκεριδίων(TG), ολικών αντιοξειδωτικών(TAC) και κορτιζόλης.
Αποτελέσματα/συμπεράσματα:Όλα τα δείγματα είχαν υψηλές συγκεντρώσεις ολικής και LDLχοληστερόλης. Η μέση συγκέντρωση τριγλυκεριδίων ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων στα
άτομα ηλικίας 40-50 ετών, ενώ συνδυασμός υπερχοληστερολαιμίας/υπερτριγλυκεριδαιμίας παρατηρήθηκε στα άτομα με ηλικία άνω των 50. Παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση της κορτιζόλης με την HDL-χοληστερόλη και τη συγκέντρωση ολικών αντιοξειδωτικών(TAC) και θετική με
τα επίπεδα τριγλυκεριδίων(TG) και με τον λόγο (TCxTG)/(HDL-CxTAC) (r=0.845, p=0.000) στην
ηλικιακή ομάδα 40-50.
Η TAC εμφάνισε σημαντική μείωση ειδιαίτερα στους ασθενείς άνω των 50. Τα επίπεδα
αντιοξειδωτικών εμφάνισαν αρνητική συσχέτιση με τη συγκέντρωση τριγλυκεριδίων και θετική με την HDL-χοληστερόλη στην ομάδα άνω των 60.
Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν πιθανή συσχέτιση της κορτιζόλης με την αύξηση τριγλυκεριδίων στους υπερχοληστερολαιμικούς ασθενείς κάτω των 50 και επισημαίνουν την αναγκαιότητα παρακολούθησης των επιπέδων κορτιζόλης και αντιοξειδωτικών και την ανάγκη
αποκατάστασης της TAC στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Βιβλιογραφία:
ArnaldiG, Scandali VM, Trementino L,Cardinaletti M, Appolloni G, Boscaro M. Pathophysiology of dyslipidemia in Cushing's syndrome.
Neuroendocrinology 2010;92 Suppl 1:86-90. Epub 2010 Sep 10.
Anagnostis etal. Cortisol and Metabolic Syndrome J Clin Endocrinol Metab, August 2009,94(8):2692–2701.
Park SB, et al. Cortisol and Metabolic Syndrome in Koreans. J Korean Med Sci 2011; 26: 914-918.
G. Beatriz, M.D.1Talayero, F. M. Sacks, The Role of Triglycerides in Atherosclerosis, Curr. Cardiol. Rep. 13 (2011)
544–552.
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Π.Α 09
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Neu5Gc ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Ελευθερίου Φαίδρα1, Ζαρογουλίδης Κωσταντίνος2, Σαββίδου Κυριακή1, Τσικλακίδου Σπυριδούλα1, Δόμβρη Καλλιόπη2,
Λυμπεράκη Ευγενία1, Πέτρου Χρήστος1 , Βαρσαμίδης Κωσταντίνος1 , Βαρσαμίδου Ευτέρπη1, Γιώβου Αλεξάνδρα1
1
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, 57400, Ελλάδα, elfther@mls.teithe.gr
2
Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου

Εισαγωγή: Το N-γλυκολυλονευραμινικό οξύ, Neu5Gc, είναι ένα σιαλικό οξύ που συντίθεται
από τα ζώα αλλά όχι από τον άνθρωπο και τα πουλιά. Μπορεί να ενσωματωθεί μεταβολικά στα ανθρώπινα κύτταρα, ενώ έχει βρεθεί οτι δημιουργεί ανοσολογική αντίδραση και
σύνθεση αντι-Neu5Gc αντισωμάτων. Προηγούμενοι ερευνητές διαπίστωσαν την ενσωμάτωση μεγάλων συγκεντρώσεων Neu5Gc στην επιφάνεια καρκινικών κυττάρων που απομονώθηκαν από καρκινικούς όγκους του παχέος εντέρου, του μαστού και του μελανώματος.
Η ανάπτυξη αντι-Neu5Gc αντισωμάτων σε ασθενείς με καρκίνο, πιστεύεται οτι ενισχύει την
ανάπτυξη του όγκου, επάγοντας τη δημιουργία φλεγμονής. Στα πλαίσια προηγούμενης ερευνητικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα μας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη
αυξημένων συγκεντρώσεων αντι-Neu5Gc αντισωμάτων σε ασθενείς με συνδυασμό αυξημένων καρκινικών δεικτών NSE-CEA, CYFRA-Ca19-9, Ca125-AFT. Οι περισσότεροι από τους παραπάνω δείκτες (CYFRA 21-1, NSE, AFT) απαντώνται σε διάφορες μορφές καρκίνου του αναπνευστικού συστήματος, ενώ ο Ca125 σχετίζεται με καρκίνο του αιδοίου, ενδομητρίου και
ωοθηκών.
Σκοπός: Οδηγούμενοι από τις παραπάνω ενδείξεις, εξετάσαμε την ύπαρξη αυξημένων τιμών αντι-Neu5Gc αντισωμάτων σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και διάφορες μορφές καρκίνου.
Υλικά/Μέθοδοι: Ο προσδιορισμός έγινε με έμμεση ELISA. Οι πλάκες επιστρώθηκαν με αντιγόνο Neu5Gc της εταιρείας Sigma. Το βιολογικό δείγμα αποτελούνταν από ορούς 43 ατόμων του γενικού πληθυσμού, 103 ασθενών με διάφορες μορφές καρκίνου, μεταξύ των οποίων καρκίνος προστάτη(2), όρχεων(1), μαστού(6), ωοθηκών(5), ενδομητρίου(1), στομάχου(1), νεφρού(1), πολλαπλό μυέλωμα(2), και 70 ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα από
τους οποίους 23 με μικροκυτταρικό καρκίνο, 30 με αδενοκαρκίνωμα και 15 με καρκίνο πλακώδους επιθυλίου.
Αποτελέσματα: Γενικά, στον ορό ασθενών με καρκίνο προσδιορίστηκαν αυξημένες τιμές
αντι-Neu5Gc αντισωμάτων σε σχέση με τη μέση τιμή του γενικού πληθυσμού που προσδιορίστηκε σε 5.7 μg/ml. Οι υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στους ασθενείς με καρκίνο των
πνευμόνων με μέση τιμή 17,6 μg/ml στους ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο, 26.1 μg/ml
στους ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα και 21,6 μg/ml στους ασθενείς με κακρίνο πλακώδους
επιθυλίου. Επίσης, αυξημένες τιμές παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών,
24,6 μg/ml. Οι διαφορές ήταν στατιστικώς σημαντικές σε κάθε περίπτωση με p<0.001. Η
μέση τιμή στους ασθενείς με άλλες μορφές καρκίνου ήταν 10,5 μg/ml.
Συμπεράσματα: Η αυξημένη τιμή αντι-Neu5Gc αντισωμάτων σε ασθενείς με καρκίνο των
πνευμόνων (αύξηση 308 - 458 %) υποδηλώνει πιθανή συσχέτιση του διαιτητικού αντιγόνου
Neu5Gc με την ανάπτυξη και εξέλιξη της νόσου. Το αποτέλεσμα βρίσκεται σε συμφωνία με
συμπεράσματα στατιστικών ερευνών που συσχετίζουν τον καρκίνο του πνεύμονα, μεταξύ
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άλλων, με τη συχνότητα κατανάλωσης κόκινου κρέατος.

Π.Α. 10
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 25(ΟΗ) Βιταμίνης D.
Μ. Τσοχαντάρη1, Ε.Κουτρούμπα-Μαρκέτου1, Σ. Τουρνής2, Κ. Μακρής1
1. Βιοχημικό Τμήμα ΓΝΑ ΚΑΤ
2. Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Εργαστηρίου Έρευνας Μυοσκελετικών Παθήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η βιταμίνη D είναι σημαντική όχι μόνο για την υγεία των οστών αλλά και επειδή μπορεί
να επηρεάζει την ανάπτυξη διαφόρων μη σκελετικών παθήσεων. H ανεπάρκεια της βιταμίνης D στην κλινική πράξη καθορίζεται με βάση τα επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D
στον ορό ως αποτέλεσμα της αναλυτικής μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό.
ΣΚΟΠΟΣ
Αν και αρκετές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της 25(ΟΗ)D είναι διαθέσιμες, εντούτοις η
συγκρισιμότητά τους είναι αβέβαιη. Σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε την επαναληψιμότητα, ακρίβεια και την κλινική σημασία των διαφορών στην επίδοση μεταξύ τριών
κοινών εμπορικών διαθεσίμων μεθόδων.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Για το σκοπό της μελέτης μας χρησιμοποιήθηκαν 80 δείγματα προερχόμενα από ασθενείς του Νοσοκομείου και του Ιατρείου Οστεοπόρωσης του Εργαστηρίου Έρευνας Μυοσκελετικών Παθήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα δείγματα αμέσως μετά τη συλλογή τους φυγοκεντρήθηκαν και ο ορός καταψύχθηκε
στους -20οC μέχρι την ανάλυση. Για την σύγκριση χρησιμοποιήθηκαν τρεις εμπορικά διαθέσιμες μέθοδοι μέτρησης 25(ΟΗ)D: μια χειροκίνητη μέθοδος ELISA της εταιρείας IDS καθώς και δύο αυτοματοποιημένες μέθοδοι, η ECLIA της Roche στον Cobas e411 και η CLIA
της Abbott στον Architect ci16200. Oι μετρήσεις των δειγμάτων έγιναν ταυτόχρονα. Η
στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα MedCalc v5 και για την σύγκριση
των μεθόδων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης των Passing
και Bablok.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η σύγκριση των δύο αυτοματοποιημένων μεθόδων έδειξε ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Η εξίσωση y=7.6423+0.7967x περιγράφει την σχέση των
αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων και η ανάλυση κατά P-B έδωσε σημείο τομής 7.64
(95%CI 5.53-9.48) και κλίση 0.80 (95%CI 0.69-0.91) (ΕΙΚ.1).
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Κατά συνέπεια οι δύο μέθοδοι παρουσιάζουν σημαντικές συστηματικές αλλά και αναλογικές διαφορές. Παρόμοια αποτελέσματα έδωσε και η σύγκριση της ELISA με κάθε μια
από τις δύο αυτοματοποιημένες μεθόδους. Η σχέση μεταξύ Roche-IDS περιγράφεται από
την y=-10.5129+1.7594x με σημείο τομής 10.51 (95%CI -16.27-6.56) και κλίση 1.76(95%CI 1.502.09) (ΕΙΚ.2). Η εξίσωση y=-2.186+1.4753x περιγράφει τη σχέση μεταξύ Αbbott-IDS όπου η
ανάλυση κατά Ρ-Β έδωσε σημείο τομής -2.19 (95%CI -6.07-1.34) και κλίση 1.47 (95%CI 1.281.70) (ΕΙΚ.3).
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ΕΙΚ.3
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις τρεις
εμπορικές μεθόδους μέτρησης βιταμίνης D και επισημαίνουν την ανάγκη προτύπωσης
των μεθόδων προσδιορισμού της.

Π.Α.11
ΓΛΥΚΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ: ΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
Γεώργιος Χασιώτης1, Γιάννης Σδράνης1, Γεώργιος Κολιός1, Ευάγγελος Χονδρέλης2, Ελένη Μπαϊρακτάρη1.
(1)Εργαστήριο Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, (2)
Λυρίτης BIOLINE, Αθήνα, Ελλάδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Γλυκιωμένη Αιμοσφαιρίνη είναι ανάλυση πρώτης επιλογής στην διάγνωση και την παρακολούθηση του σακχαρώδους διαβήτη. Η μέτρηση των επιπέδων της εκφράζει τα μέσα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, μιας μακράς περιόδου και παρέχει ασφαλέστερη εκτίμηση του γλυκαιμικού φορτίου στον οργανισμό, απ' ότι η μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης. Μπορεί να αναλυθεί με πολλές και διαφορετικές μεθοδολογίες, όπως Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης, Ηλεκτροφόρηση Τριχοειδούς και Ανοσοχημεία. Την τελευταία
εικοσαετία, έχει επενδυθεί πολύς χρόνος και κόπος στην προσπάθεια της προτυποποίη-
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σης των μεθόδων και σύγκλισης των αποτελεσμάτων, με τελικό σκοπό την καθιέρωση διεθνών τιμών-στόχων. Στην παρούσα μελέτη, αναλύουμε δείγματα ολικού αίματος υγιών και πασχόντων ατόμων με τέσσερις διαφορετικές μεθοδολογίες, με σκοπό
να ερευνήσουμε την συσχέτιση των αποτελεσμάτων τους.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Εκατό δείγματα ολικού αίματος υγιών και πασχόντων ατόμων, ικανών να καλύψουν
ένα μεγάλο εύρος τιμών, μετρήθηκαν αυθημερόν σε τέσσερις αναλυτές που χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες: BIORAD VARIANT II HPLC, SEBIA CAPILLARYS 2
ELECTROPHORESIS, και δύο ανοσοχημικές, ABBOTT Architect i1000 και HbA1c RANDOX της σειράς RX εφαρμοσμένης στον βιοχημικό αναλυτή BECKMAN COULTER
AU2700. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται τόσο ανά δύο μεταξύ τους, όσο και σε σχέση μ΄ αυτά της μεθόδου Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης, που επιλέχθηκε ως
εσωτερική μέθοδος αναφοράς της μελέτης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η μέθοδος της RANDOX έδωσε τις υψηλότερες τιμές απ΄ όλες τις μεθόδους, όπως αναμενόταν και από τις επιδόσεις της στα σχήματα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου. Η
συσχέτιση των αποτελεσμάτων της με αυτά της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης (BIORAD), κρίνεται ως ικανοποιητική (R2=0.903). Τα αποτελέσματα της τελευταίας και αυτά της Ηλεκτροφόρησης Τριχοειδούς (SEBIA) βρέθηκαν παρόμοια, με αξιοσημείωτη συσχέτιση (R2=0.969). Τις χαμηλότερες τιμές επέδειξε η μέθοδος ABBOTT
Architect i1000 με καλή συσχέτιση προς αυτή της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης (R2=0.920). Τέλος φτωχή συσχέτιση ανέδειξε η σύγκριση των αποτελεσμάτων
των μεθόδων RANDOX και ABBOTT (R2=0.831).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι τέσσερεις μέθοδοι, που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη, κρίνονται ικανοποιητικές
με βάση την υπάρχουσα κατάσταση προτυποποίησης, για να εφαρμοσθούν σε ένα
Βιοχημικό Εργαστήριο ρουτίνας. Η μεγαλύτερη συμφωνία παρατηρήθηκε μεταξύ των
μεθόδων της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης (BIORAD) που επιλέχθηκε ως
μέθοδος αναφοράς και της Ηλεκτροφόρησης Τριχοειδούς (SEBIA). Επιπροσθέτως, το
γεγονός πως με τις παραπάνω μεθόδους μετρώνται όλες οι διαφορετικές μορφές της
αιμοσφαιρίνης και των γλυκιωμένων παραγώγων τους βοηθά στην καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
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Π.Α.12
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Η ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ “ΠΑΡΑ ΤΗΝ
ΚΛΙΝΗ ” ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, POINT OF CARE TESTING (POCΤ)
Κ. Μπελογιάννης, Χ. Μαντή – Σαφιολέα, Β. Πρασόπουλος, Ε. Σκαρπίδη, Δ. Κωστελίδου,
πούλου, Χ. Βασιλιαδη, A Γκαβαρδίνας, Μ. Δρίβα, Σ. Παπαδόπουλος

Α. Κανελο-

Περίληψη
Στα πλαίσια λειτουργίας της επιτροπής των Κλινικών Εργαστηρίων του ΥΓΕΙΑ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, Σύστημα Εσωτερικού και Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου
των εξετάσεων που διενεργούνται στα σημεία φροντίδας των ασθενών ή εξετάσεις
«Παρά την Κλίνη» του Ασθενούς Point of Care Testing (POCΤ). Η υλοποίηση ξεκίνησε
στο Νοσοκομείο μας από τον Απρίλιο 2013. Την εποπτεία του Συστήματος Ποιοτικού
Ελέγχου έχουν αναλάβει τα Κεντρικά Εργαστήρια.
Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται στις παρακάτω παραμέτρους:
• Σάκχαρο
• Γενική ούρων
• Αέρια αίματος
• Προσδιορισμός του χρόνου πήξης ACT
Ο προσδιορισμός της τιμής των παραπάνω παραμέτρων στα σημεία POC με χρήση
αυτόματων αναλυτών ή ταινιών Multistix αποτελεί για τους επαγγελματίες υγείας
μία εργαστηριακή πράξη ρουτίνας, το αποτέλεσμα της οποίας έχει μεγάλη σημασία
για την κλινική εικόνα του ασθενούς.
Ο ποιοτικός έλεγχος (εσωτερικός και εξωτερικός) των παραπάνω αυτόματων αναλυτών και των ταινιών Multistix κρίνεται αναγκαίος για την διασφάλιση της έκδοσης
έγκυρων αποτελεσμάτων με ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του προγράμματος ελέγχου από τα Κεντρικά Εργαστήρια.
Τα στάδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος ελέγχου έχουν ως
εξής:
1. Έγινε καταγραφή όλων των εξετάσεων, των μεθόδων και των αναλυτών που
εκτελούν εργαστηριακές δοκιμασίες σε όλα τα σημεία φροντίδας των ασθενών
(POC), του Νοσοκομείου.
2. Συγκεντρώθηκε και μελετήθηκε υλικό από την Διεθνή Βιβλιογραφία σχετικά
με την οργάνωση και λειτουργία των POCT καθώς και για τον εσωτερικό και
εξωτερικό ποιοτικό τους έλεγχο.
3. Τα αποτελέσματα της μελέτης οδήγησαν στο σχεδιασμό του Συστήματος Εσωτερικού και Εξωτερικού Ποιοτικού ελέγχου των εξετάσεων που διενεργούνται
στα σημεία φροντίδας των ασθενών ή εξετάσεις «Παρά την Κλίνη» του Ασθενούς Point of Care Testing (POCΤ).
4. Η επιτροπή των Κλινικών Εργαστηρίων προσδιόρισε το πρόγραμμα ποιοτικού
ελέγχου των αναλυτών που χρησιμοποιούνται στα σημεία (POC).
5. Τα Κεντρικά Εργαστήρια υλοποίησαν τα παρακάτω:
• Εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο με βάση το διαφορετικό Lot των Multistix
10SG των ούρων (το 80% των Lot). Σύγκριση των μετρήσεων σε τυφλά
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•

•

•

δείγματα, ταυτόχρονα σε multistix 10SG και στον βιοχημικό αναλυτή
CLINITEK ATLAS (SIEMENS), των Κεντρικών Εργαστηρίων.
Σχεδιασμό μεθόδου εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου των μετρητών προσδιορισμού της γλυκόζης. Σύγκριση των μετρήσεων σε τυφλά δείγματα,
ταυτόχρονα στους αυτόματους αναλυτές γλυκόζης και στον βιοχημικό
αναλυτή DIMENSION RXL MAX (SIEMENS), των Κεντρικών Εργαστηρίων.
Η σύγκριση των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε εφόσον αρχικά έγινε
έλεγχος της γραμμικής συσχέτισης με προσδιορισμό του συντελεστή
γραμμικής συσχέτισης (r), μεταξύ των μετρήσεων των αυτόματων αναλυτών σακχάρου και του αναλυτή DIMENSION RXL MAX (SIEMENS). Επίσης για το σάκχαρο στον αναλυτή DIMENSION RXL MAX πραγματοποιήθηκε η επαλήθευση της μεθόδου σύμφωνα με την παράγραφο 5.5 του
προτύπου ISO 15189.
Έλεγχος των αναλυτών προσδιορισμού των αερίων αίματος με πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και συμμετοχή σε διεργαστηριακό πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου EQAS Blood Gas
Programτης BIO-RAD.
Έλεγχος προσδιορισμού του χρόνου πήξης (ACT) με ηλεκτρονικό control
και με ορούς ελέγχου.

Τεκμηρίωση
Για όλα τα παραπάνω τηρούνται αρχεία όλων των δεδομένων – αποτελεσμάτων
των μετρήσεων, καθώς και στατιστικά στοιχεία.
Υπάρχει γραπτό ημερολόγιο με ημερομηνίες λήξης και αριθμούς παρτίδας αντιδραστηρίων, στοιχεία συντήρησης και στοιχεία ελέγχων ποιότητας. Η ύπαρξη
του ημερολογίου αυτού είναι απαίτηση όλων των προτύπων ποιότητας.
Το εγχειρίδιο και οι κοινές οδηγίες λειτουργίας σε όλα τα σημεία φροντίδας του
Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ συμβάλουν τα μέγιστα στην διαδικασία POCT, τόσο από
άποψη ταχύτητας και ευκολίας όσο και από άποψη ποιότητας και αξιοπιστίας.
Συμπέρασμα
Είναι προφανές ότι η ύπαρξη ενός συστήματος ελέγχου ποιότητας, των σημείων
POC συμβάλει τα μέγιστα τόσο από άποψη διασφάλισης της ποιότητας και αξιοπιστίας των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων, όσο και από άποψη ταχύτητας
και ευκολίας της λειτουργίας αυτών από τους επαγγελματίες υγείας.
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Π.Α. 13
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDH), ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S100-B ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΛΑΝΩΜΑ
Ψαχούλια Χρ.1, Κουράκος Π.2, Παλλαντζάς Αθ.2, Πάντζιου Χ.1, Φιολιτάκης Γ.2, Χριστοδουλής Ν.1, Ζώτου Αικ.2,
Καστανά Ο.2, Ιωαννίδου Σ.1
1. Βιοχημικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»
2. Τμήμα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής, ΓΝΑ « Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Η παρακολούθηση των μελανοπαθών ασθενών γίνεται βάσει του πρωτοκόλλου που προτείνεται διεθνώς. Μεταξύ των παραμέτρων που μετρούνται είναι και η LDH,
καθώς θεωρείται δείκτης που εμπλέκεται στη σταδιοποίηση του μελανώματος. Η πρωτεΐνη S100-B χρησιμοποιείται ως δείκτης-οδηγός της πρόγνωσης της εξέλιξης της νόσου.
Η Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDH) είναι κύριο ηπατικό ένζυμο και το Γαλακτικό Οξύ μεταβολίζεται στο ήπαρ, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και αναστολέα της σύνθεσης της μελανίνης. Γι’ αυτό μελετήθηκε η σχέση των μεταβολών των επιπέδων LDH, Γαλακτικού
Οξέος (Lactic acid), και S100-B του ορού, σε ασθενείς με μελάνωμα.
Σκοπός: Η αξιολόγηση των επιπέδων της Γαλακτικής Αφυδρογονάσης (LDH) και του Γαλακτικού Οξέος στον ορό των ασθενών, που παρακολουθούνται μετά απο χειρουργική
αφαίρεση δερματικού μελανώματος. ως δυνητικoί, βιοχημικοί παράμετροι πρόγνωσης
της πορείας και η συσχέτιση της μεταβολής των επιπέδων αυτών με τη μεταβολή τωνεπιπέδων της πρωτεΐνης S100 –Β.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 200 δείγματα ορών ( 21 in situ, 92 σταδίου Ι, 70
σταδίου ΙΙ, 9 σταδίου II - ΙΙΙ, 8 σταδίου > ΙΙΙ) 93 ασθενών που παρακολουθούνται μετά απο
χειρουργική αφαίρεση δερματικού μελανώματος. Η μέτρηση Γαλακτικού Οξέος έγινε με
φασματοφωτομετρική μέθοδο στον αναλυτή Integra 700/800 (Roche), με τιμές αναφοράς
(4.5 – 19.8) mg/dL. Η μέτρηση της LDH έγινε με κινητική μέθοδο στον αναλυτή
Modular (Roche), με τιμές αναφοράς <255 IU/L. Η μέτρηση της πρωτεΐνης S100-B έγινε με
μέθοδο άμεσης χημειοφωταύγειας στον αναλυτή Liaison ( Dia Sorin), με τιμές αναφοράς
< 0.15 mg/dL.
Αποτελέσματα: Στην πλειονότητα των εξετασθέντων δειγμάτων (87%) ανιχνεύθηκαν
αυξημένες τιμές Γαλακτικού Οξέος (90.2% σταδίου Ι, 82.8% σταδίου ΙΙ, 88.9% σταδίου ΙΙΙ).
Η μεταβολή της πρωτεΐνης S100-B στα διάφορα στάδια του μελανώματος έχει μελετηθεί
εκτενώς και διεξοδικά. Συναξιολογούνται οι μεταβολές των επιπέδων της στον ορό ακόμα και όταν ευρίσκονται εντός των φυσιολογικών τιμών, όπως συμβαίνει και με όλους
τους καρκινικούς δείκτες (από 0,02μg/L στάδιο in situ έως >0,42μg/L για στάδια ΙΙ → ΙΙΙ
και άνω). Το Γαλακτικό Οξύ ευρέθη αυξημένο (άνω των τιμών αναφοράς 4,5 – 19,8 mg/
dL) στο 87% των ασθενών με μελάνωμα. Η Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDH) παρατηρήθηκε εντός των τιμών αναφοράς των ασθενών σταδίων in situ και Ι. Αύξηση των τιμών
της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) παρατηρήθηκε στο 10% των ασθενών σταδίου ΙΙ
και σταδίου >ΙΙΙ, αν και ο αριθμός των δειγμάτων είναι μικρός σε στάδιο >ΙΙΙ, ενώ σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε μόνον σε ασθενείς με ηπατικές μεταστάσεις. Επιπρόσθετα,
η γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) εμφανίζει κάποιες διακυμάνσεις, αλλά είναι στα όρια
του στατιστικού σφάλματος και εντός των τιμών αναφοράς.
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Συμπεράσματα: Η πρωτεΐνη S100-B παραμένει ο πλέον έγκυρος δείκτης στον ορό του
αίματος για την παρακολούθηση των μελανοπαθών ασθενών και όταν συνεκτιμάται με
το Γαλακτικό Οξύ αυξάνεται η ικανότητα πρόγνωσης της πορείας της νόσου. Η Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDH) δεν δύναται να θεωρηθεί προγνωστική βιοχημική παράμετρος
για την εξέλιξη της νόσου και αυξάνει μόνον σε ασθενείς με ηπατική μετάσταση.

Π.Α. 14
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ CA 125 KAI HE4 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ
ROMA, ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ
Βασιλική Βυλλιώτου1, Αλέξης Καράμπελας2, Γεώργιος Βοργιάς2, Νίκος Δόγκας1, Ιωάννα Λέκκα3, Βασίλειος
Ντερτίμας2
1.Βιοχημικό Εργαστήριο, 2. Γυναικολογική Κλινική, 3. Παθολογοανατομικό Εργ., ΕΑΝΠ «Μεταξά».

Εισαγωγή: H ανθρώπινη επιδιδυμική πρωτεΐνη 4 (HE4) εμπλέκεται στην διαδικασία ωρίμανσης του σπέρματος και φυσιολογικά απαντάται στα επιθηλιακά κύτταρα των ιστών
της αναπνευστικής και αναπαραγωγικής οδού. Αυξημένη έκκριση παρατηρείται από τα
καρκινικά κύτταρα των ωοθηκών και του ενδομητρίου. Κατέχει συμπληρωματικό ρόλο
στις μετρήσεις του CA 125. Παρατηρείται αύξηση επιπέδων με την πάροδο της ηλικίας (>
98% υγιείς πληθυσμός γυναικών HE4 < 140 pmol/L) μετά την εμμηνόπαυση. Ο μηχανισμός
έκκρισης είναι ανεξάρτητος από αυτόν έκκρισης του CA 125. Αυξημένη έκκριση παρατηρείται στα πρώτα και τα τελευταία στάδια της νόσου ( 5-8 μήνες νωρίτερα συγκριτικά με
CA 125).
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η αξιολόγηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας της HE4 σε συνδυασμό με το CA125 και του αλγόριθμου ROMA ως δείκτη εξαρτηματικού καρκίνου.
Περιστατικά - Μέθοδοι: 90 γυναίκες εξετάστηκαν και προσδιορίστηκε η HE4 και το CΑ125
ανοσοχημικά με τη μέθοδο της χημειοφωταύγιας στον ορό προεγχειρητικά. Η ομαδοποίηση των περιστατικών έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης των δεικτών καρκίνου
της National Academy of Clinical Biochemistry & Laboratory Medicine (Clin Chem 54:e11e79) και χωρίστηκαν σε 8 κατηγορίες.
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Για την εκτίμηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας της HE4 και του αλγόριθμου ROMA
ως δείκτες εξαρτηματικού καρκίνου, κατασκευάστηκαν οι καμπύλες ROC (καμπύλες λειτουργικών χαρακτηριστικών).
Αποτελέσματα: Ο συνδυασμός της HE4 με φυσιολογικό όριο 140 pmol/L για μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, αλλά <70 pmol/L για προεμμηνοπαυσιακές, μαζί με το CΑ125 (τιμές
αναφοράς <35 U/mL), μας έδωσε την δυνατότητα εκτίμησης του κινδύνου κακοήθειας
μέσω του υπολογισμού του αλγόριθμου ROMA, ο οποίος συνδυάζει τις τιμές των CΑ125
και HE4 σε συνάρτηση με την ηλικία, για να προσδιορίσει την πιθανότητα κακοήθειας σε
ποσοστό %. Τα αποτελέσματα έδειξαν αύξηση της ευαισθησίας διάγνωσης στο 81% στις
περιπτώσεις καρκίνου ωοθηκών με ειδικότητα 95% σε σύγκριση με το CΑ125 που εμφάνισε ευαισθησία αλλά και ειδικότητα 62%.
Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός αυτός των δεικτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη (screening) κυρίως γυναικών ηλικίας <50 ετών και ιστορικό κληρονομικότητας, ώστε πιθανή κακοήθεια να διαγνωστεί σε πρώιμο, θεραπεύσιμο στάδιο.

Π.Α.15
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ OPG ΚΑΙ ΤΗΣ OPN ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ CA2+ ΚΑΙ ALP ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Αντωνία Μουρτζίκου1,2,Μαρία Αλεπάκη2, Μαριλένα Σταμούλη3, Πέτρος Καρακίτσος2
1. Βιοχημικό Τμήμα, ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας
2. Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, Πανεπιστημιακό Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ»
3. Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Σκοπός της εργασίας είναι η μέτρηση της συγκέντρωσης της οστεροπροτεγερίνης (OPG)
και της οστεοποντίνης (OPN) σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, η συσχέτισή τους με την
ηλικία, τα επίπεδα ασβεστίου (Ca2+) και τα επίπεδα αλκαλικής φωσφατάσης (ALP), καθώς και η σύγκριση με τις ατίστοιχες συγκεντρώσεις σε υγιείς μάρτυρες.
Υλικά και μέθοδοι: Το δείγμα ασθενών περιελάμβανε 100 γυναίκες ηλικίας 55-65 ετών
(μέσος όρος 58.4 έτη). Ως υγιείς μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν 20 γυναίκες ηλικίας 30-40
ετών. Η μέτρηση των επιπέδων OPG και OPN έγινε με την μέθοδο Human Bone Panel1 kit
(cat3 HBN1A-41k, Millipore Corporation, Billerica), στον αναλυτή LUMINEX. H μέτρηση των
Ca2+ και ALP έγινε στον αυτόματο βιοχημικό αναλυτή ADVIA 1800 της Siemens με μεθόδους της IFCC.
Αποτελέσματα: Στο δείγμα ασθενών οι τιμές της ALP κυμάνθηκαν από 37.2 ως 423.4 U/L
(μέση τιμή 90.9) και του Ca2+ από 7.57 ως 11.42 (μέση τιμή 9.69). Οι τιμές της OPG κυμάνθηκαν από 2857.13 ως 11171.98 pg/ml (μέση τιμή 6443.64) και της OPN από 1547.75 ως
63676.24 pg/ml (μέση τιμή 11101.19). Παρατηρήθηκε αρκετά καλή θετική συσχέτιση της
ALP τόσο με την OPG (r=0.283) όσο και με την OPN (r=0.295). Και οι δυο δείκτες συσχετίζονται θετικά με την ηλικία (r= 0.267 και 0.292 αντίστοιχα). Συσχέτιση με τις τιμές του
ασβεστίου δεν παρατηρήθηκε για κανένα από τους δυο δείκτες. Επίσης δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των δυο δεικτών. Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές δια-
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φορές στα επίπεδα και των δυο δεικτών μεταξύ ασθενών και υγειών μαρτύρων
(p<0.005).
Συζήτηση: Η OPN παράγεται από τους οστεοβλάστες και βιολογικές της δράσεις είναι η
αναστολή της οστεοκλαστογένεσης, καθώς και η καταστολή της ενεργοποίησης των
ωρίμων οστεοκλαστών και επαγωγή την απόπτωσής τους. Η OPN είναι μια γλυκοπρωτείνη η οποία εκκρίνεται από τους οστεοβλάστες και συμμετέχει σε διαδικασίες ίνωσης
και φλεγμονής. Είναι μια εξωκυττάρια δομική πρωτείνη των οστών και ο ρόλος της στην
οστική ομοιόσταση περιλαμβάνει την αναστολή εναπόθεσης ασβεστίου, την ενεργοποίηση των οστεοκλαστών και την ενίσχυση της δράσης τους. Στην παρούσα εργασία oι μέσες συγκεντρώσεις OPG και OPN ήταν σημαντικά υψηλότερες στους ασθενείς σε σχέση
με τους υγιείς μάρτυρες. Επίσης παρατηρήθηκε ότι τα επίπεδα και των δύο δεικτών αυξάνονται σε συνάρτηση με την ηλικία.

Π.Α.16
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA) - ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
1

Διαρεμέ Μαργαρίτα, 2Μάρκου Αθανάσιος, 3Καρκαλούσος Πέτρος, 4Στήνιος Ιάκωβος

1

Κλιν. Χημικός ΜSc, EurClinChem, Βιοχημικό Εργαστήριο ΕΟΠΠΥ Ζακύνθου
MD Βιοπαθολόγος, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ζακύνθου
3
Καθηγητής εφαρμογών (λέκτορας) Κλινικής Χημείας ΤΕΙ Αθηνών
4
Ουρολόγος, MD, PhD, ΕΟΠΠΥ Ζακύνθου
2

Εισαγωγή
Το Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA), γνωστό επίσης ως καλλικρείνη III ή P-30 αντιγόνο
είναι ένζυμο της πρωτεάσης της σερίνης, το γονίδιο της οποίας εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 19 (19q13). Παράγεται από το αδενικό επιθήλιο του προστάτη και εκκρίνεται φυσιολογικά διαμέσου των προστατικών πόρων στο σπερματικό υγρό, όπου και δρα για να
το ρευστοποιήσει και να αυξήσει την κινητικότητα του σπέρματος. Σε φυσιολογικές συνθήκες ελάχιστη ποσότητά του μετράται στην κυκλοφορία του αίματος, σε παθολογικές
όμως καταστάσεις τα επίπεδά του στο αίμα αυξάνονται σημαντικά
Τα επίπεδα του PSA στο αίμα χρησιμοποιούνται κυρίως για την πρώιμη ανίχνευση του
καρκίνο του προστάτη, τη σταδιοποίηση του, την παρακολούθηση της θεραπείας, την
ανίχνευση επανεμφάνισης του καρκίνου και σαν προγνωστικός δείκτης. Όμως αυξημένα επίπεδα PSA στο αίμα μπορεί ακόμα να ανιχνευθούν σε καλοήθη υπερπλασία
(υπερτροφία) του προστάτη, καθώς και σε φλεγμονώδεις καταστάσεις.
Σκοπός
Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της κατανομής των τιμών PSA και F/T ratio ανά
ηλικιακή ομάδα και διάγνωση, καθώς και η αναζήτηση της σχέσης τιμών PSA, F/T ratio
και διάγνωσης.
Υλικό - μέθοδος
Το υλικό της μελέτης προέρχεται από την καταγραφή των τιμών PSA ασθενών οι οποίοι
προσήλθαν στο βιοχημικό εργαστήριο του ΕΟΠΠΥ Ζακύνθου και στο βιοχημικό εργαστή-
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ριο του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ζακύνθου κατά το χρονικό διάστημα 1/3/2010 έως
25/11/2011. Συμπεριλαμβάνει 1230 ασθενείς στους οποίους έγινε προσδιορισμός του ολικού PSA, ενώ σε 170 εξ αυτών έγινε επιπλέον προσδιορισμός και του Free PSA. Όλοι οι
ασθενείς έδωσαν πλήρες ιστορικό στο οποίο αναφερόταν η ηλικία, η χρήση φαρμάκων
και η διάγνωση ιατρού ουρολόγου (φυσιολογικά, υπερτροφία προστάτη, καρκίνος προστάτη). Οι μετρήσεις του PSA και του Free PSA έγιναν στον ανοσοενζυμικό αναλυτή
IMMULITE 2000 της εταιρείας SIEMENS.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα μελετήθηκαν στατιστικά ανά ηλικία και πάθηση σύμφωνα με τους
δύο πίνακες που ακολουθούν:

0 - 40

Μέση
τιμή PSA
1,06

41 - 50

1,31

0,04

4,66

51 - 60

1,44

0,07

4,07

61 - 70

1,34

0,1

3,86

71 - 80

1,35

0,07

3,86

81 - 100

1,61

0,03

11,7

Ηλικίες

Κατάσταση
ασθενούς
ΚΦ
Υπερτροφία
προστάτη
Ca προστάτη

2,5P

97,5P

-

-

Μέση τιμή
ng/ml
1,56

Εύρος τιμής
ng/ml
1,3 – 1,8

7,09

6,6 – 7,6

49,02

34,9 – 63,2

Συμπέρασμα
H ανώτερη φυσιολογική τιμή PSA αυξάνει δραματικά μετά τα 80 έτη, ενώ η κατώτερη
τιμή παραμένει σταθερή. Στο καρκίνο του προστάτη παρατηρείται και η μεγαλύτερη διακύμανση του PSA. Οι τιμές του δείγματος δεν επιβεβαίωσαν τη σχέση των τιμών PSA
και F/T ratio με τη διάγνωση της υπερτροφίας και του καρκίνου προστάτη.
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Π.Α. 17

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 25-ΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜIΝΗΣ D3/D2 ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ SPE-HPLC ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ OΓΚΟ (500μL) ΕΓΧΥΣΗΣ.
Δημήτριος Παλαιογιαννής, Παναγιώτης Λιακος, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Ανδρέας Τσακάλωφ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Λάρισα

Εισαγωγή: Η βιταμίνη D παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία του ανθρώπου. Η ανακάλυψη
της διαδεδομένης ανεπάρκειας της βιταμίνης D στο γενικό πληθυσμό και τους νέους ρόλους της στην παθογένεια, πρόληψη και θεραπεία σημαντικών νόσων προκάλεσε την
εκθετική αύξηση ζήτησης για τον ποσοτικό προσδιορισμό των 25-υδροξυβιταμίνης D2/
D3 ως αναγνωρισμένων δεικτών της κατάστασης βιταμίνης D στον άνθρωπο. Ταυτόχρονα αυξήθηκαν και οι απαιτήσεις για τις αποδόσεις των αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού 25ΟΗD3/D2 και την ορθότητα των αποτελεσμάτων που προσφέρουν. Η υγρή χρωματογραφία αναφέρεται ως μέθοδος αναφοράς υψηλής ειδικότητας για τον προσδιορισμό 25ΟΗD3/D2. Όμως η ευρύτερη εφαρμογή της στα κλινικό-χημικά εργαστήρια παρακωλύεται από την απαιτούμενη χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία προ-αναλυτικής,
εκτός γραμμής (off-line) επεξεργασίας του δείγματος.
Σκοπός: Ανάπτυξη καινούριας μεθοδολογίας με εντός της γραμμής (on-line) SPE-HPLC με
στόχο τη σημαντική απλοποίηση, αυτοματοποίηση και επιτάχυνση της αναλυτικής διαδικασίας
Υλικά και Μέθοδοι: Η μέθοδος αναπτύχθηκε σε σύστημα υγρής χρωματογραφίας Ultimate 3000 οίκου Dionex με ανιχνευτή σειράς διόδων. Το σύστημα περιλαμβάνει προγραμματιζόμενη διπλή αντλία και εξάπορτη βαλβίδα που επιτρέπoυν εντός της γραμμής
SPE-HPLC με εναλλαγή στηλής SPE SolEx HRP 14μm 2.1x20mm και αναλυτικής στήλης Acclaim 120 C18 2.2μm 3x100mm (όλα Dionex Corporation, USA).
Εκχύλιση, μεταφορά και ανάλυση του δείγματος πραγματοποιήθηκε με σύστημα διαλυτών ακετονιτρίλιο:νερό σε ισοκρατική (SPE) και σύνθετη βαθμωτή (ανάλυση) ροή
έπειτα από την έγχυση 500μL αποπρωτεϊνομένου δείγματος πλάσματος/ορού (1:1 ακετονιτρίλιο:πλάσμα).
Αποτελέσματα: H ειδική μέθοδος που αναπτύχθηκε επιτρέπει ταυτόχρονο ποσοτικό
προσδιορισμό μεταβολιτών 25ΟΗD3 και 25OHD2 με όρια ανίχνευσης 1,82 και 4,58 ng/mL
(LOD, S/N=3) και με όρια ποσοτικού προσδιορισμού 6,09 και 15,2 ng/mL (LOQ, S/N=10) αντίστοιχα. Η μέθοδος είναι γραμμική (R=0,998±0,012, n=5) στην περιοχή των συγκεντρώσεων 5-100ng/mL που μελετήθηκε και που έχει κλινικό ενδιαφέρον. Η μέση ακρίβεια της
μεθόδου για τα δείγματα ελέγχου 5, 40 και 70ng/mL είναι 92,0% (n=12).
Συμπεράσματα: Αναπτύχθηκε καινούρια μεθοδολογία ποσοτικού προσδιορισμού μεταβολιτών 25ΟΗD3/D2 με έγχυση 500μL και εντός της γραμμής SPE-HPLC επεξεργασία και
ανάλυση του δείγματος. Η μέθοδος καλύπτει την κλινικού ενδιαφέροντος περιοχή συγκεντρώσεων των μεταβολιτών (5-100ng/mL), παρέχοντας χαμηλά όρια ανίχνευσης και
ποσοτικοποίησης, καλή ακρίβεια και ταυτοχρόνως σημαντικά απλοποιεί και επιταγχάνει την ανάλυση αναιρόντας στάδια προετοιμασίας του δείγματος εκτός της γραμμής
(off-line).
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Π.Α. 18
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΡΕΣΒΕΡΑΤΡΟΛΗΣ

Χ. Αποστολίδου1,2, Ε. Λυμπεράκη4, Κ. Αδαμόπουλος1, Κ. Ζαγκλιβερινού3, Δ. Πετρίδης5,
X. Πέτρου4, Σ. Ηλιάδης6, Χ. Κουρτίδου-Παπαδέλη7
1
Εργαστήριο Τεχνολογίας Βιομηχανιών Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών – Τμήμα Χημικών Μηχανικών,
Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη και 2Γενικό Χημείο του Κράτους, -Α΄ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, 3Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη, 4Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΑΤΕΙΘ, 5Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ΑΤΕΙΘ, 6 Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, Εθν. Αντιστάσεως 44, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Οι υπερλιπιδαιμίες χαρακτηρίζονται από αυξημένες συγκεντρώσεις LDL χοληστερόλης, και αυξημένα επίπεδα οξειδωτικού στρες, και οδηγούν στη δημιουργία αθηρωμάτωσης. Η αντιμετώπιση της υπερλιπιδαιμίας αποτελεί προληπτική αντιμετώπιση
των καρδιαγγειακών επεισοδίων και μπορεί να γίνει με διάφορα θεραπευτικά σχήματα,
αλλά και με τη διατροφή. Η ρεσβερατρόλη έχει αντιοξειδωτική αλλά και αντιφλεγμονώδη δράση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση της χοληστερολαιμίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η επίδραση της ρεσβερατρόλης, ως σκεύασμα στο λιπιδαιμικό προφίλ και στο οξειδωτικό στρες και αν μπορεί να αποτελέσει αντιλιπιδαιμικό και αντιοξειδωτικό παράγοντα που θα οδηγήσει σε ρύθμιση της υπερχοληστερολαιμίας. Υλικό-Μέθοδος: Σε δύο ομάδες εθελοντών από τους οποίους οι 14 υγιείς
άνδρες και γυναίκες ηλικίας 25 – 65 χρόνων (ομάδα Α) και οι 14 άνδρες και γυναίκες ίδιας
ηλικίας με υπερχοληστερολαιμία (επίπεδα χοληστερόλης >200 mg/dL) (ομάδα Β) μετρήθηκαν τα επίπεδα των ολικών αντιοξειδωτικών ΤΑC ορού με τη μέθοδο TEAC (Trolox
equivalence antioxidant capacity) που βασίζεται στην οξείδωση του 2,2’-azino-bis(3ethylbenthiazoline)-6-sulfonic (ΑΒΤS) και έγινε συσχέτιση της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας με τα επίπεδα χοληστερόλης, LDL, HDL και τριγλυκεριδίων, και του αθηρωματικού δείκτη.
Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων παρατηρείται μεν σχετική αύξηση των τιμών της TAC ορού μετά από συστηματική χορήγηση ρεσβερετρόλης αλλά δεν
φτάνει στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας και αυτό διαφαίνεται και από τις διάμεσες τιμές των δύο ομάδων που είναι σχεδόν ισότιμες (0,70 και 0,68 αντίστοιχα). Η απουσία δραστικής επίδρασης της ρεσβερατρόλης επιβεβαιώνεται και από την έλλειψη
στατιστικής σημαντικότητας του μη παραμετρικού ελέγχου των εξαρτημένων δειγμάτων κατά Wilcoxon (p=0,654). Μετά τη χορήγηση της ρεσβερατρόλης, η χοληστερόλη
διατηρεί θετική συσχέτιση με την LDL (0,707) και τα τριγλυκερίδια αρνητική με την HDL
(-0,613). Καμία συσχέτιση δεν παρατηρείται μεταξύ της TAC και των υπόλοιπων βιοχημικών παραμέτρων.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και των επιμέρους συγκρίσεων μεταξύ των δύο ομάδων αναφοράς, φαίνεται ότι μετά τη λήψη ρεσβερατρόλης παρατηρείται μεν αύξηση της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας αλλά δεν
είναι στατιστικά σημαντική ούτε στα επίπεδα αντιοξειδωτικών ούτε στα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. Ο μικρός όμως αριθμός των εθελοντών που έχει αναλυθεί
μέχρι σήμερα δεν επιτρέπει ακόμη την εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων.
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Π.Α. 19
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ
Κατερίνα Σκενδέρη1, Αγγελική Εγκωμίτη1, Γιώργος Παπανικολάου1, Ελένη Χελιώτη2, Μαρία Τσιρώνη2
1
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
2
Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη

Η άσκηση ως στρεσογόνος παράγοντας είναι γνωστό ότι μπορεί να επάγει μια φλεγμονώδη κατάσταση και να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα. Το «Σπάρταθλον»
είναι ένας από τους δυσκολότερους αγώνες αντοχής που οδηγεί τον οργανισμό σε πολύ
ακραίες συνθήκες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχή του μεταβολισμού
του σιδήρου. Η δρομική προσπάθεια των αθλητών της παρούσας εργασίας προκάλεσε
σημαντικές μεταβολές στις συγκεντρώσεις του σιδήρου και της φερριτίνης στον ορό.
Σκοπός: : Μελέτη της επίδρασης της παρατεταμένης έντονης άσκησης στο μεταβολισμό
του σιδήρου, μέσω των αλλαγών που υφίστανται οι δείκτες της φερριτίνης και του σιδήρου στον ορό αμέσως μετά την άσκηση και 48 ώρες μετά το τέλος της άσκησης σε υπερμαραθώνιους δρομείς.
Μέθοδος: Δείγματα αίματος ελήφθησαν πριν και αμέσως μετά τον αγώνα καθώς και 48
ώρες μετά τη λήξη του αγώνα από 19 δρομείς που συμμετείχαν στον υπερμαραθώνιο
αγώνα «Σπάρταθλον 2012» (246 Km συνεχούς προσπάθειας από Αθήνα-Σπάρτη), και τερμάτισαν σε λιγότερο από 36 ώρες. Οι συγκεντρώσεις του σιδήρου στον ορό προσδιορίστηκαν με φωτομετρική μέθοδο (ALFA WASSERMANN, Schiapparelli biosystems, Inc.,
New Jersey), ενώ οι συγκεντρώσεις της φερριτίνης στον ορό προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο της ανοσοενζυμικής φθορισμομετρίας (ST AIA-PACK FER, ΑΙΑ 600ΙΙ, Tosoh Corporation).
Αποτελέσματα: Οι μέσες τιμές της συγκέντρωσης του σιδήρου πριν τον αγώνα (φάση Ι)
ήταν 73,58 ±23,75 μg/dl, αμέσως μετά τον αγώνα (φάση ΙΙ) ήταν 95,74 ±48,85 μg/dl, και 48
ώρες μετά το τέλος του αγώνα (φάση ΙΙΙ) έπεσαν κάτω από τα αρχικά επίπεδα (54,56
±18,42 μg/dl). Η συγκέντρωση της φερριτίνης στον ορό ήταν σημαντική στη φάση ΙΙ, αυξήθηκε από 85,51 ±103,01 ng/ml (φάση Ι) σε 157,93 ±161,62 ng/ml στη φάση ΙΙ και εξακολουθούσε να βρίσκεται σημαντικά αυξημένη στη φάση ΙΙΙ (186,81 ±180,27 ng/ml).
Συμπέρασμα: Η δρομική προσπάθεια των αθλητών της παρούσας εργασίας προκάλεσε
σημαντικές μεταβολές στις συγκεντρώσεις του σιδήρου και της φερριτίνης στον ορό.
Ειδικότερα, η αύξηση της φερριτίνης, η οποία θεωρείται και πρωτεΐνη οξείας φάσης, δείχνει την κατάσταση φλεγμονής που βρίσκεται ο οργανισμός μετά την παρατεταμένη
άσκηση. Ωστόσο, η διασαφήνιση των μηχανισμών που προκαλούν τις μεταβολές αυτές
απαιτεί τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας γι’ αυτό θα πρέπει σε μια αντίστοιχη, μεταγενέστερη, έρευνα να υπάρξουν μετρήσεις και άλλων δεικτών που συμμετέχουν στο μεταβολισμό του σιδήρου προκειμένου να διαλευκανθούν τα όποια συμπεράσματα για την
κατάσταση που βρίσκεται ο οργανισμός στη φάση αυτή.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Α.Α.01
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΨΕΥΔΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΜΕ ΛΙΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΥΓΙΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ: ΈΝΑ ΝΕΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ;
Άγγελος Ευαγγελόπουλος1, Ναταλία Βαλλιάνου1, Βασιλική Μπουντζιούκα2, Μαρία
Μπόνου1, Χριστίνα Κατσαγώνη2, Ευάγγελος Βογιατζάκης1, Πέτρος Αυγερινός1, Ιωάννης
Μπαρμπετσέας1, Δημοσθένης Παναγιωτάκος2
1
Γ.Ν.Α. «Πολυκλινική», Αθήνα, Ελλάδα
2
Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
Σκοπός: Παρόλο που η ψευδοχοληνεστεράση είναι ευρέως διαδεδομένη σε διαφορετικούς ιστούς στο σώμα, ο παθοφυσιολογικός της ρόλος δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Η μελέτη αυτή είχε ως σκοπό να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ ψευδοχοληνεστεράσης και λιπιδίων στο αίμα σε φαινομενικά υγιείς ενήλικες.
Υλικό και Μέθοδοι: Τετρακόσιοι ενενήντα εθελοντές (46±16 ετών, 40% αρσενικού φύλου) που επισκέφθηκαν ως εξωτερικοί ασθενείς το νοσοκομείο μας μέσα στο 2009
για τακτικό έλεγχο συμμετείχαν στη μελέτη (βαθμός συμμετοχής 85%). Στα δείγματα
των συμμετεχόντων προσδιορίσθηκαν αιματολογικές και βιοχημικές παράμετροι
σύμφωνα με καλά περιγραφείσες μεθόδους. Επίσης καταγράφηκαν ανθρωπομετρικά στοιχεία καθώς και διαιτολογικές παράμετροι και χαρακτηριστικά του τρόπου
ζωής, ώστε να αποκλειστούν τυχόν συγχυτικοί παράγοντες.
Αποτελέσματα: Η ενεργότητα της ψευδοχοληνεστεράσης σχετιζόταν θετικά με τα
επίπεδα σακχάρου, LDL-χοληστερόλης, ολικής χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, ουρικού οξέως, απτοσφαιρίνης και του απόλυτου αριθμού αιμοπεταλίων, μετά από προσαρμογή των δεδομένων για το φύλο και την ηλικία (όλα τα p’s < 0.05).
Περαιτέρω προσαρμογή για το δείκτη μάζας σώματος (BMI), την περίμετρο μέσης, τη
φυσική δραστηριότητα, το κάπνισμα, τη διατροφή, την κατανάλωση αλκοόλ, το
σακχαρώδη διαβήτη, την παχυσαρκία, την υπέρταση και την υπερλιπιδαιμία έδειξε
ότι μόνο η LDL-χοληστερόλη, η ολική χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια είχαν θετική
συσχέτιση με τη δραστικότητα ψευδοχοληνεστεράσης.
Συμπεράσματα: Η μελέτη αυτή ανέδειξε τη θετική συσχέτιση της δραστικότητας ψευδοχοληνεστεράσης με την LDL-χοληστερόλη, την ολική χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει την υπόθεση για έναν καινούριο παράγοντα αθηροσκληρυντικής νόσου. Ενδέχεται η χρήση της μαζί με άλλους βιοδείκτες
και κατάλληλους αλγόριθμους να βελτιώσει την ικανότητά μας να εκτιμούμε τον
καρδιαγγειακό κίνδυνο.
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Α.Α.02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ-BEHÇET-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Μαριλένα Σταμούλη1, Αντωνία Μουρτζίκου2, Μαρία Αλεπάκη2, Αναστάσιος Σκλήρης1
και Γρηγόριος Τότος1
1. Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
2. Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν,
Αθήνα
Εισαγωγή: H νόσος των Αδαμαντιάδη-Behçet (NAB) είναι μια φλεγμονώδης αγγειῒτιδα
των μικρών και των μεγάλων αγγείων. Είναι νόσος πολυσυστηματική, που προσβάλλει νεαρά ενήλικα άτομα, τους άνδρες σε διπλάσια συχνότητα από τις γυναίκες. Οι
εκδηλώσεις της νόσου περιλαμβάνουν στοματικά και γεννητικά έλκη, βλάβες του
δέρματος και των οφθαλμών, ανευρύσματα, θρομβώσεις, αρθρίτιδα, καθώς και προσβολή των πνευμόνων, του πεπτικού και του ΚΝΣ. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των εργαστηριακών ευρημάτων ασθενούς με ΝΑΒ.
Αποτελέσματα: Πρόκειται για γυναίκα 45 ετών και ο εργαστηριακός της έλεγχος
έδειξε τα εξής:
• ουρία 38.6, κρεατινίνη 0.92, γλυκόζη 131.0, ουρικο οξύ 5.44, IgG 1828.9, IgA
460.0, IgM 179.0, IgE 48.0 C3 72.8 και C4 15.2 mg/dl
• ΤΚΕ 92mm/h και CRP 196 mg/ml
• SGOT 48.1 και SGPT 38.2 U/L
• ολικές πρωτείνες 7.8, αλβουμίνη 4.3 g/dL
• ANA, anti-DNA, AMA, anti-CL αρνητικά
• p-ANCA και ASCA (IgG και IgA) θετικά
• αύξηση των επιπέδων του TNF-a και των ιντερλευκινών IL-6 και IL-10
Η μέτρηση των βιοχημικών παραμέτρων έγινε με μεθόδους της IFCC στον αυτόματο
βιοχημικό αναλυτή ADVIA 1800 της Siemens. Η αξιολόγηση των ANA, anti-DNA, AMA,
και p-ANCA με έμμεσο ανοσοφθορισμό (INNOVA Diagnostics Inc, San Diego CA). Η αξιολόγηση των ASCA με έμμεσο ανοσοφθορισμό (Euroimmun, Germany) και των antiCL με ELISA (Euroimmun, Germany). Η μέτρηση των επιπέδων TNF-a, IL-6 και IL-10
έγινε με την μέθοδο HUMAN CYTOKINE/CHEMOKINE PANEL I (Cat. No. MPXHCYTO60K), στον αναλυτή LUMINEX.
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Συζήτηση: Η NBA είναι νόσος με παγκόσμια εμφάνιση αλλά με συγκεκριμένη γεωγραφική κατανομή και εθνολογική συσχέτιση. Απαντάται σε μεγαλύτερη συχνότητα
στην Ιαπωνία και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Στην Ελλάδα η συχνότητα εμφάνισής της είναι περίπου 7,5 ασθενείς/100000 πληθυσμού. Ο πιο ισχυρός προδιαθεσικός παράγοντας για την εκδήλωσή της θεωρείται το γονίδιο HLA-B51, απαιτείται
όμως και η επίδραση λοιμωδών ή περιβαλλοντικών παραγόντων. Ειδικός εργαστηριακός δείκτης για την ΝΑΒ δεν υπάρχει. Χαρακτηριστικά είναι οι υψηλές τιμές ΤΚΕ και
CRP καθώς και η ελάττωση των επιπέδων του συμπληρώματος στον ορό. Η αύξηση
των επιπέδων του TNF-a και των ιντερλευκινών αποτελεί δείκτη ενεργότητας της νόσου. Τα anti-CL είναι σπάνια, απαντώνται συνήθως σε άνδρες ασθενείς και σχετίζονται με δερματικές βλάβες. Τα p-ANCA απαντώνται στο 15 % των ασθενών. Η προσβολή του πεπτικού συστήματος προκαλεί αλλοιώσες σε οποιοδήποτε τμήμα του, με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στην ειλεοτυφλική περιοχή. Οι γαστρεντερικές εκδηλώσεις της ΝΑΒ συχνά είναι αδύνατο να διακριθούν από της αυτές της νόσου Crohn. Τα θετικά ASCA, που παρατηρούνται σε ασθενείς με νόσο Crohn, ανιχνεύονται και σε ασθενείς με ΝΑΒ που έχουν προσβολή του πεπτικού.

Α.Α.03
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΡΑΒΔΟΜΥΟΛΥΣΗΣ
Μαριλένα Σταμούλη, Ιωάννα Παναγιώτου, Σοφία Κουγιουμτζίδου, Εμμανουήλ Μουρνιανάκης και Γρηγόριος Τότος
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
Εισαγωγή: Ραβδομυόλυση είναι η ταχεία και εκτεταμένη βλάβη των σκελετικών
μυών με αποτέλεσμα την άμεση βλάβη της κυτταρικής μεμβράνης των μυϊκών κυττάρων και την απελευθέρωση του περιεχομένου τους στην κυκλοφορία του αίματος. Η ραβδομυόλυση μπορεί να προκληθεί από υπερβολική μυϊκή δραστηριότητα,
μυϊκά τραύματα, ηλεκτρολυτικές ή ενδοκρινολογικές διαταραχές, λοιμώδη νοσήματα, συγγενείς μυοπάθειες, καθώς και από φυσικά, μεταβολικά, τοξικά και φαρμακογενή αίτια. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των εργαστηριακών ευρημάτων
περιστατικού ραβδομυόλυσης που επήλθε μετά από έντονη σωματική άσκηση.
Περιγραφή περιστατικού και αποτελέσματα: Πρόκειται για νεαρή γυναίκα 26 ετών, η
οποία προσήλθε στο ΤΕΠ με μυϊκό πόνο, μυϊκή αδυναμία και καστανέρυθρα ούρα.
Κατά την διάρκεια της νοσηλείας της και σε καθημερινή βάση έγινε μέτρηση των εργαστηριακών δεικτών όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
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ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ

ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ
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Συζήτηση: Παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση της CPK, σε επίπεδα που αποκλείουν
άλλες κλινικές οντότητες. Τα υπόλοιπα ένζυμα επίσης είναι αυξημένα. Οι τιμές κρεατινίνης που είναι >1.5 mg/dl υποδεικνύουν έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Η αύξηση της κρεατινίνης στον ορό είναι δυσανάλογη σε σχέση με την ουρία, εξαιτίας της
αύξησης του φορτίου κρεατινίνης από την μυϊκή καταστροφή. Η υποασβεσταιμία
που παρατηρείται αρχικά οφείλεται σε εναπόθεση αλάτων ασβεστίου στα κατεστραμμένα μυϊκά κύτταρα. Η πτώση του αιματοκρίτη οφείλεται σε βλάβη των τριχοειδών, με συνέπεια την έξοδο των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο διάμεσο χώρο. Παρατηρείται μυοσφαιριναιμία, λόγω της απελευθέρωσης της μυοσφαιρίνης από τα μυϊικά κύτταρα στην κυκλοφορία του αίματος και στα ούρα. Η υπολευκωματιναιμία είναι χαρακτηριστική τις πρώτες ημέρες και αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για
Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια (ποσοστό 16,5 % των περιστατικών ραβδομυόλυσης). Στο
συγκεκριμένο περιστατικό ωστόσο, παρά τις πολύ υψηλές τιμές της CPK και της μυοσφαιρίνης δεν προκλήθηκε ΟΝΑ. Η αύξηση των D-dimers οφείλεται στις διαταραχές
του μηχανισμού πήξης που συχνά εμφανίζονται κατά την ραβδομυόλυση. Το καστανέρυθρο χρώμα των ούρων κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο οφείλεται στην μυοσφαιρινουρία και αποτελεί διαγνωστικό δείκτη. Δεν απαντάται σε όλες τις περιπτώσεις ραβδομυόλυσης και η απουσία του δεν την αποκλείει.
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Α.Α. 04
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΘΡΕΨΙΑΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Παπαευσταθίου Ελένη ¹, Τσόγκα Αρετή ², Αλεξίου Κωνσταντίνος ³, Τράκας
Νικόλαος ¹
1. Βιοχημικό Εργαστήριο, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α
2. Τoμέας Διατροφής και Χρόνιων Νοσημάτων, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Α’ Χειρουργικός Τομέας, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κακή θρέψη συνήθως προϋπάρχει σε ασθενείς με χρόνιες ασθένειες και σχετίζεται
με την κακή θεραπευτική εξέλιξη. Ειδικότερα σε καρκινοπαθείς ο επιπολασμός της
δυσθρεψίας, κυμαίνεται ανάμεσα στο 40-80% και εξαρτάται από τον τύπο του όγκου,
την εντόπιση, το στάδιο της νόσου, την θεραπεία και το εργαλείο διατροφικής αξιολόγησης, που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ
Μελετήθηκαν συνολικά 75 ασθενείς (46 άντρες, 29 γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας
69,23±13,58 έτη (εύρος, 33 με 93 έτη) που εισήχθησαν σε τρείς κλινικές του Σισμανογλείου Νοσοκομείου (Α’ Χειρουργικός Τομέας 43 ασθενείς, Αιματολογική Κλινική 14
ασθενείς, Θωρακοχειρουργική Κλινική 18 ασθενείς) σε διάστημα 6 μηνών. Υπολογίσαμε τη διατροφική τους κατάσταση με τη χρήση του εργαλείου διατροφικής εκτίμησης SGA (Subjective Global Assessment), με εργαστηριακές μετρήσεις (αλβουμίνη ορού, ολικά λευκώματα ορού, αιματοκρίτη) και ανθρωπομετρικά δεδομένα (ΔΜΣ - δείκτη μάζας σώματος).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του προγράμματος SPSS έκδοση 14.0. Κατά
την εισαγωγή των ασθενών στο νοσοκομείο σύμφωνα με το SGA , ένα ποσοστό
49,3% των ογκολογικών ασθενών ταξινομήθηκαν ως δυσθρεπτικοί (SGA B or C), ενώ
σε καλή θρέψη ήταν το 50,7% αυτών (SGA A). Η αλβουμίνη [4,17± 0,61g/dL (SGA A) και
3,63± 0,69 g/dL (SGA B ή C)] (p<0,001), οι ολικές πρωτείνες [6,95± 0,88 g/dL (SGA A)
και 6,39± 0,98 g/dL (SGA B ή C)] (p<0,011) και ο ΔΜΣ [28,50± 5,25 kgr/m² (SGA A) και
23,98± 4,73 kgr/m² (SGA B ήC)] (p<0,001), είχαν σημαντικά χαμηλότερες τιμές στους
ασθενείς με κακή θρέψη, σε σχέση με τους καλά σιτιζόμενους ασθενείς. Ο αιματοκρίτης [37,70 ± 7,37 % (SGA A) και 34,33± 6,93% (SGA B ή C)] (p<0,053) ήταν οριακά στατιστικά σημαντικός.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας δείχνουν υψηλά ποσοστά επιπολασμού κακής θρέψης σε ογκολογικούς ασθενείς. Όλες οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι (SGA,
εργαστηριακές μετρήσεις, ανθρωπομετρικά δεδομένα) αποδείχτηκαν χρήσιμες στη
διερεύνηση της δυσθρεψίας. Εντούτοις, καμία μέτρηση δεν θεωρείται ότι έχει ευαισθησία και ειδικότητα 100%, αφού η κακή θρέψη επηρεάζει πολλούς διατροφικούς
παράγοντες.
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Α.Α.05
ΝΟΡΜΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Α. Κολοκοτσά, Π. Ζούνη, Ε. Μαρίνου, Μ. Κοντονή
Αιματολογικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου
Σκοπός Μελέτης:
Η σιδηροπενική αναιμία συνήθως είναι μικροκυτταρική υπόχρωμη. Στον αλγόριθμο
διερεύνησης αναιμίας αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία και η περίπτωση της
νορμόχρωμης νορμοκυτταρικής σιδηροπενικής αναιμίας. Σκοπός της μελέτης μας είναι η ανεύρεση του ποσοστού αυτής της αναιμίας στο εργαστήριό μας.
Υλικό-Μέθοδος:
Μετρήθηκε η φερριτίνη ορού και το MCV ερυθρών και ο αιματοκρίτης HCT σε δείγμα
74 ατόμων με χαμηλά επίπεδα φερριτίνης (<15 ng/ml, σιδηροπενία). Το δείγμα περιελάμβανε 53 γυναίκες με μέση ηλικία 42 έτη και 21 άνδρες με μέση ηλικία 66 έτη. Η
φερριτίνη ορού μετρήθηκε σε αναλυτή ARCHITECT με τη μέθοδο CMIA (ABBOTT) και
το MCV και ο αιματοκρίτης σε αναλυτή SYSMEX XT-4000i.
Αποτελέσματα:
Στις γυναίκες η σιδηροπενία εμφανίστηκε ως μικροκυτταρική αναιμία σε ποσοστό
32%, ως νορμοκυτταρική σε ποσοστό 8% ενώ με φυσιολογικούς δείκτες MCV και αιματοκρίτη HCT (χωρίς αναιμία) σε ποσοστό 60%. Στους άνδρες τα αντίσοιχα ποσοστά
ήταν 62%, 19% και 19%.
Συμπεράσματα:
Η μελέτη μας κατέδειξε ότι σιδηροπενία μπορεί να υπάρχει και μάλιστα σε υψηλό ποσοστό στις γυναίκες και σε νορμοκυτταρική αναιμία αλλά και σε φυσιολογικό αιματοκρίτη. Ο κλινικός γιατρός θα πρέπει πάντα να το λαμβάνει υπ'όψιν, ώστε να μην
διαφεύγει η περίπτωση της σιδηροπενίας.
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Α.Α.06
HPV – DNA – test σε κυτταρολογικό υλικό Thin Prep 2000
Α.ΣΤΑΪΚΟΥ, Σ.ΔΙΒΑΝΗ, Α. ΒΑΡΔΟΥΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
Εισαγωγή: Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, δεύτερη σε συχνότητα κακοήθεια
γυναικών κάτω από 40 ετών παγκόσμια οφείλεται σε ποσοστό > 95% στον DNA ιό
των ανθρωπίνων θηλωμάτων με περισσοτέρους από 150 υπότυπους, υψηλού και χαμηλού κινδύνου.Η παραμονή της μόλυνσης και η εξέλιξη σε καρκίνο είναι πολύ συχνότερη στα άτομα με μειωμένη κυτταρική ανοσία, όπως π.χ. σε περίπτωση μόλυνσης από τον ιό HIV και σε φαρμακευτική ανοσοκαταστολή
Το HPV DNA test ελέγχει το γενετικό υλικό του ιού μέσα στα κύτταρα με μεθόδους
PCR
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας ήταν η διερεύνηση των High risk στελεχών του ιού
Ηuman papilloma virus (HPV) στον πληθυσμό του Νομού Μαγνησίας.
Yλικό και μέθοδοι: Υποβλήθηκαν σε HPV DNA test 110 γυναίκες ηλικίας 17-50 ετών ,
μέση ηλικία 30,46 χρόνια, με κυτταρολογική διάγνωση HPV ή LGSIL. Χρησιμοποιήθηκαν 2 τεχνικές αλυσσιδωτής αντίδρασης με πολυμεράση
( papilloma strip και clinical arrays )
Αποτελέσματα: Υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στους ογκογόνους υπότυπους
66 (16,36%, 56 και 51 (10% ) και ο 16 (7,27% ). Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού (42,72%) παρουσίασε λοίμωξη από περισσότερα του ενός ογκογόνα
στελέχη , ενώ στο 11,81% η λοίμωξη αφορούσε σε περσσότερους των 3
ογκογόνους υπότυπους του HPV.
Συμπεράσματα: Στον γυναικείο πληθυσμό του νομού Μαγνησίας βρέθηκε υπεροχή
στους υπότυπους 66, 56, 51 και 16.
Ο συνδυασμός του HPV-DNA test με το Pap-test αποτελούν αναγκαιότητα για την
έγκαιρη διάγνωση και σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση του ιού HPV καθώς και τον προγραμματισμό της παρακολούθησης των γυναικών.

71

Α.Α.07
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ HE4 ΚΑΙ CA 125 ΩΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ»
Γεωργαδάκη Κ1., Πόλου Ν2. Καραναστάση Ε2 ., Γεωργαδάκης Γ2., Τογκουσίδης Η1.
1: Βιοχημικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Βόλου "Αχιλλοπούλειο"
2: Γυναικολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Βόλου "Αχιλλοπούλειο"
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο CA125 είναι ο πιο γνωστός βιοχημικός δείκτης για την διάγνωση του καρκίνου των
ωοθηκών και χρησιμοποιείται ευρύτατα για την ανίχνευση της ασθένειας καθώς και
για να ελέγξει τη θεραπευτική απάντηση ή την επανεμφάνιση της νόσου. Έχει χαμηλή ευαισθησία για το αρχικό στάδιο της νόσου σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση,
και περιορισμένη εξειδίκευση, ιδιαίτερα σε νεότερους ασθενείς. Η έλλειψη εξειδίκευσης του CA125 οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα του σε πολλές καλοήθεις γυναικολογικές και μη-γυναικολογικές καταστάσεις.
Το HE4 είναι ένα χρήσιμος βιοδείκτης για την ανίχνευση του καρκίνου των ωοθηκών
με μόνο μια ελάχιστη έκφραση του ωοθηκικού ιστού. Εκτός από την έκφραση του σε
κυτταρικό επίπεδο, τα υψηλά επίπεδα έκκρισης του HE4 εντοπίστηκαν στον ορό ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών.
Στη παρούσα μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε προ-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες και
μετα-εμμηνοπαυσιακές που προσέρχονται στο Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο
Βόλου, τα υψηλά επίπεδα HE4 σε συνδυασμένο με τα υψηλά επίπεδα CA125 καταδεικνύουν την παρουσία καρκίνου των ωοθηκών, ενώ υψηλά επίπεδα CA125 και φυσιολογικά HE4 είναι ενδεικτικό ενός καλοήθους όγκου. Ο HE4 όταν συνδυάζεται με τον
CA125, βελτιώνει το επίπεδο ευαισθησίας για την ανίχνευση του καρκίνου των ωοθηκών. Το HE4 επιτυγχάνει 96% ειδικότητα και 80% ευαισθησία, όταν συγκρίνονται υγιή
άτομα και ασθενείς με καρκίνο.

Α.Α.08
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.
Γρηγοροπούλου Γ.,1 Χατζηκωνσταντίνου Θ,2 Ντούσια Ε.,1 Γιαννόπουλος Α.,3 Βάρη Ρ.,1
Παστόρε Φ.1
1

Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Γ. Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο, Κοζάνη.
Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ.
3
Παθολογική Κλινική, Γ. Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο, Κοζάνη.
2

Εισαγωγή: Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες κινδύνου
ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου στο σακχαρώδη διαβήτη και γι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται δραστικά. Η διαβητική δυσλιπιδαιμία χαρακτηρίζεται από αύξηση
των τριγλυκεριδίων, μείωση της HDL-C και παρουσία μικρών και πυκνών σωματιδίων
LDL-C.
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Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του λιπιδαιμικού προφίλ
σε ασθενείς που έχουν πρόσφατα διαγνωστεί με ΣΔ, διάστημα <3 χρόνων και σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με ΣΔ σε διάστημα >3 χρόνων του διαβητολογικoύ
τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης.
Υλικό και μέθοδοι: Το δείγμα μας αποτέλεσαν 117 άτομα (76 γυναίκες και 41 άνδρες)
τα οποία πάσχουν από ΣΔ τύπου 2. Από αυτά, τα 85 άτομα είχαν διαγνωστεί για ΣΔ σε
χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 χρόνων ενώ τα υπόλοιπα 32 άτομα σε χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 3 χρόνων. Ο προσδιορισμός της ολικής χοληστερόλης
(TC), HDL-C, LDL-C (υπολογιστικά σύμφωνα με την εξίσωση Friedwald) και των τριγλυκεριδίων (TG) έγινε στον αναλυτή Cobas 6000 c501 της Roche.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Λιπιδαιμικό προφίλ ασθενών σε σχέση με το χρόνο διάγνωσης του ΣΔ
τύπου 2.
Χρόνος Διάγνωσης

Ποσοστά ασθενών με
TC>200 mg/dL

Ποσοστά ασθενών με
TG>160 mg/dL

Ποσοστά ασθενών
με
HDL-C<40 mg/dL

< 3 χρόνια

40%

31.8%

63.5%

17.7%

> 3 χρόνια

62.5%

34.4%

68.8%

21.9%

Ποσοστά
ασθενών με
LDL-C>150 mg/dL

Από τα 85 άτομα με διάγνωση ΣΔ μικρότερο των 3 χρόνων (μέσης ηλικίας 70.8) το
40% παρουσίασε επίπεδα TC>200 mg/dL, το 31.8% επίπεδα TG>160 mg/dL, το 17.7% LDLC>150 mg/dL και το 63.5% HDL-C<40 mg/dL, ενώ από τα 32 άτομα (μέσης ηλικίας 72.0)
με διάγνωση ΣΔ μεγαλύτερο των 3 χρόνων τα ποσοστά αυτά αυξάνονται αντίστοιχα
σε 62.5%, 34.4%, 21.9% και 68.8%.
Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης διαπιστώνεται ότι ο χρόνος διάγνωσης του ΣΔ έχει επίπτωση στην λιπιδαιμική εικόνα των ασθενών η οποία
χαρακτηρίζεται από αύξηση των επίπεδων της TC, των TG και της LDL-C και μείωση
της HDL-C.
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Α.Α.09
ΕΞΙΣΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
3
Καρκαλούσος Πέτρος. 1Αργυρώ Μπέη, 2Λειμονή Ειρήνη
1
Καθηγητής εφαρμογών Κλινικής Χημείας ΤΕΙ Αθηνών
2
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών
3
Βιολόγος PhD, Ευρωιατρική
Εισαγωγή
Η συσχέτιση μεταξύ του ολικού (CaT) και του ιονισμένου ασβεστίου (Ca++) εξαρτάται
από διάφορους παράγοντες όπως είναι η συγκέντρωση αλβουμίνης, οι μεταβολές
του pΗ του αίματος, η σύνδεση φαρμάκων ή λιπαρών οξέων με αλβουμίνη, η παρουσία ασυνήθιστων πρωτεϊνών ορού, όπως μονοκλωνικών ανοσοσφαιρινών και η παρουσία ανιόντων που μπορεί να σχηματίσουν σύμπλοκα με το ασβέστιο. Κυρίως
όμως εξαρτάται από τη συγκέντρωση της αλβουμίνης (ALB) και του ολικού λευκώματος (TP). H σχέση των τεσσάρων αυτών παραμέτρων αναζητήθηκε παλαιότερα με
νορμογράμματα και μετέπειτα με μαθηματικές συσχετίσεις π.χ. μία από αυτές είναι
και η (mg/dL) = CaT (mg/dL)+ 0,8 × [4 - alb (g/dL)] (1 mg/dL = 4 mmol/L).
Σκοπός
Η κατασκευή μιας εξίσωσης παλινδρόμησης για τον υπολογισμό του ιονισμένου ασβεστίου χρησιμοποιώντας τις τιμές των CaT, ALB και TP.
Υλικό – μέθοδος
Χρησιμοποιήθηκαν 246 τιμές CaT, ALB και TP από τρεις διαφορετικούς βιοχημικούς
αναλυτές (Pentra, Dimension, Advia) και αντίστοιχες τιμές Ca++ από τρεις αναλυτές
ηλεκτρολυτών (NOVA, Opti Ion, Roche electrolyte analyzer 9180). Οι τιμές αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο Minitab 14 για τη κατασκευή εξίσωση παλινδρόμησης
με τις μεθόδους Backward elimination, Forward elimination και Stepwise.
Αποτελέσματα
Oι εξισώσεις που προέκυψαν ήταν:
Backward elimination: Ca+2 = 3,99 + 0,212 Ca - 0,509 TP
Forward elimination: Ca+2 = 4,49 - 0,414 TP + 0,202 ALB
Stepwise: Ca+2 = 3,97 - 0,5 TP + 0,21 CaT
Συμπέρασμα
Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των τεσσάρων παραμέτρων χωρίς όμως να μπορέσει αυτή η σχέση να ποσοτικοποιηθεί (τα μοντέλα δεν ήταν ισχυρά
αφού R2 = 20%). Φαίνεται ότι η ALB δεν μπορεί να μπει στο μοντέλο αφού στις δύο από τις τρεις εκδοχές δεν συμπεριελήφθη. Τα μοντέλα μας δεν ταιριάζουν με τα μοντέλα άλλων ερευνητών που τουλάχιστον συνδέουν το Ca+2 με τα ALB, TP και Ca. Επαναλάβαμε τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιώντας τιμές από ίδιες ομάδες αναλυτών
αλλά τα μοντέλα μας δεν είχαν καλύτερη εικόνα. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η
ασφαλής σύνδεση των τιμών του ιονισμένου ασβεστίου με τις τιμές των ολικού ασβεστίου, ολικού λευκώματος και αλβουμίνης μέσω ενός σταθερού μαθηματικού μοντέλου.
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Α.Α10
Αξιολόγηση των μετρήσεων της HbA2 με το λογισμικό της Six Sigma MEDx
Χ.Τ.Καλλέας 1, Κ.Αναγνωστόπουλος 2, Δ.Πεντίλας 1.
1
Αιματ. Εργ . Γ. Νοσ.Χαλκιδικής. 2 Εργαστ. Βιοχημείας Δ.Π.Θράκης.

Εισαγωγή.
Η μέτρηση των επιπέδων της HbA2, είναι πολύ σημαντική στη διάγνωση των αιμοσφαιρινοπαθειών και ιδιαίτερα στη β-θαλασσαιμία. Αναλυτικά πρωτόκολλα που αναφαίρονται στον ακριβή καθορισμό της HbA2, έχουν πρωταθεί παλαιότερα, αλλα οι
τεχνικές της HPLC είναι οι πλέον διαδεδομένες, λόγω του αυτοματισμού, της ποσοτικής ακρίβειας και ποιοτικής ανάλυσης που παρέχουν. Πολλά στατιστικά μοντέλα εφαρμόζονται γιά την αναλυτική απόδοση. Η μέτρηση της αναλυτικής απόδοσης και
το λογισμικό της Six Sigma Decision, έρχεται να συμπληρώσει τα ήδη γνωστά πρωτόκολλα.
Σκοπός.
Στην παρούσα εργασία, γίνεται προσπάθεια εφαρμογής της Six Sigma MEDx διαχείρησης ποιότητας, στον προσδιορισμό της HbA2, με τις ήδη γνωστές μεθόδους και η
ταξινόμηση τους με τους κανόνες του παραπάνω λογισμικού, λαμβάνοντας υπ όψιν
την μεταβλητότητα – imprecision- (CV) ή (s), την στρεβλότητα ή αστοχία–inaccuracy
(bias) και το Ολικό επιτρεπτό λάθος-Allowable Total error (ΤΕa), των χρησιμοποιούμενων μεθόδων.
Υλικά και Μέθοδοι.
Για τη μέτρηση της HbA2 εφαρμόστηκε η τεχνική της μικροχρωματογραφίας σε
στήλη (MC) της Helena Beta thal Quick column Kit και η HPLC, με τον αναλυτή TOSOH
HLC 723 G7.
Ολα τα δείγματα μετρήθηκαν εις διπλούν και με τις δύο μεθόδους. Εφαρμόστηκε η
γραμμική αναδρομική ανάλυση και υπολογίστηκε η γραμμική σχέση και ο συντελεστής r.
Προσδιορίστηκαν ο συντελεστής μεταβλητότητας CV ή (s) για τιμές της ΗbΑ2, φυσιολογικές και παθολογικές και controls Low και High, το Within & Between Run και υπολογίστηκαν τα διαγράμματα μεροληψίας Bland-Altman για την τιμή της bias. (Πίνακες
1α,β & 3).
Για την εφαρμογή του λογισμικού Six Sigma, εφαρμόστηκαν οι κανόνες της EQA
(European external Quality Assesment org.), της CLIA (Clinical Laboratory Improvement
Amendment) και οι κανόνες του O.Westgard.
Aποτελέσματα.
Σύμφωνα με τους ανωτέρω οργανισμούς, ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού της σ
ειναι.σ = TEa –bias / CV. Όπου TΕa, το ολικό επιτρεπτό λάθος της μέτρησης, CV ο συντελεστής μεταβλητότη-τας και bias η στρεβλότητα της μέτρησης. Για τον υπολογισμό του εφαρμόστηκε ο τύπος του H.Peterson & C.Ricos, TΕa = 1,65 CV + bias. Νεότερες απόψεις της C.Ricos, διαμορφώνουν τον παραπάνω τύπο σε TEa=k.0,5 CVw + 0,25
(CVw2+CVg2)1/2, λαμβάνοντας υπ όψιν για κάθε μεθοδο, τις μεταβλητές Within Run
(CVw) - η μεταβλητότητα των τιμων του ίδιου ατόμου, και Between Run (CVg), την
μεταβλητότητα των τιμών μεταξύ ατόμων μιάς ομοιογενούς ομάδας πληθυσμού, και
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με τιμή k = 1,65 .
Η τιμή της bias προσδιορίστηκε με απόκλιση +/-2SD, που σημαίνει οτι, μεταφέροντας τις τιμές σε προβολή κατα Gauss η κατανομή καλύπτει το 95,5%, δηλαδή υπάρχει
η δυνατότητα σφάλματος 4,5% ή μεταφραζόμενο σε κλίμακα DPM (Defect per million), 4.500 σφάλματα/εκατομμύριο τιμών.
Εγινε εφαρμογή σε γραφική παράσταση χαρτών OPSpects charts σύμφωνα τους
όρους του Normalized Method Decision chart, όπου φαίνεται η συσχέτιση της bias
(αξονας Οψ) και CV του ΤΕa (αξονας Οχ) και της τιμής σ. (Πίνακας 2).
Η εκτίμηση του TEa για την HbA2, παρ όλου οτι δεν βρέθηκε στην διεθνή βιβλιογραφία, εφαρμόστηκε η ανα-φορά των H. Peterson & C. Ricos et al. (Eu. J.Chem. Biochem
1996), και Mosca et al. Clin. Chem. Lab. Med 2000, όπου ΤEa = 7,8 %, για φυσιολογικές
τιμές της HbA2 = 2,5 +/-0,5% (mean +/-2SD), και για τιμές CV Between, μεταξύ 2,8 και
3,4% H τιμή της σ, υπολογίστηκε με το λογισμικό της Six Sigma MEDx v 2004, και μετρήθηκε σ = 3,78, για τιμές CV = 2,1%, (πίνακας 3). Σύμφωνα με τους όρους Six Sigma
MEDx, άριστη θεωρείται η τιμή σ = 6 και ανεκτή η τιμή σ =3, θεωρούμε οτι η ευρεθησα τιμή, κρίνεται ικανοποιητική, αν και μπορεί να αυξηθεί βελτιώνοντας τις τιμές CV
και bias.
Συμπεράσματα.
Ο υπολογισμός και η ακριβής μέτρηση της τιμής σ με το λογισμικό και μεθοδολογία
της Six Sigma MEDx, σαφώς εισάγει νεότερα δεδομένα στην εκτίμηση της αναλυτικής
απόδοσης.
Η υπολογισθείσα τιμή σ, για την μέτρηση της ΗbA2, με τον αναλυτή TOSOH G7, κρίνεται ικανοποιητική. Υπάρχουν περιθώρια αυξησής της, μέσω της βελτίωσης των τιμων CV και bias, στην παραγωγική διαδικασία. Ο ακριβής διεθνής προσδιορισμός του
Ολικου επιτρεπτού λάθους (ΤEa), θα βελτιώσει τη παραπάνω θεώρηση.-

76

% HbA2(HELENA Beta-Thal Quik column)

Πίνακες 1. α,β
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1α. Διάγραμμα γραμμικής απόκλισης σύγκρισης
1β. Bias plot μεταξύ Helena Beta Thal column– Tosoh G7
μεταξύ Ηelena Beta Thal column –Tosoh G7
Πίνακας 2.
Διάγραμμα υπολογισμού της τιμής σ, σύμφωνα με το λογισμικό της Six Sigma MEDx. H τιμή Sigma
(σ) Metric είναι το σημείο που φαίνεται στο διάγραμμα και ανταποκρίνεται στην τιμή σ = 3,78 .
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Α.Α.11
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Χ.Τ.Καλλέας 1, Κ.Αναγνωστόπουλος 2, Ι. Τέντες 2.
1 Αιματ. Εργ . Γ. Νος.Χαλκιδικής. 2 Εργαστ.Βιοχημ. Δ.Π. Θράκης

Εισαγωγή.
Έγινε προσπάθεια καταγραφής των αιμοσφαιρινοπαθειών στους μετανάστες, ιδιαίτερα στον πληθυσμό αναπαραγωγικής ηλικίας, έγκυες αλλοδαπές γυναίκες, οι οποίες
ελέχθησαν στα πλαίσια του προγεννητικού ελέγχου στο Αιματολογικό Εργαστήριο
του Γεν Νοσοκ. Χαλκιδικής.
Κατά την διάρκεια των ετών 2000-2010, 1290 αλλοδαποί ασθενείς το 43% του συνολικού αριθμού των εξετασθέντων, ελέχθησαν για αιμοσφαιρινοπάθειες.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι θαλασσαιμίες σαν κληρονομικό νόσημα, είναι εμφανείς αν και με διαφορετική ποιοτική κατανομή σ όλους τους μετανάστες και δημιουργείται έτσι η επιτακτική ανάγκη της καταγραφής και πρόληψης αυτού του πληθυσμού.
Το δείγμα μελέτης - Μέθοδοι.
Από τα 3000 περίπου δείγματα που ελέγχθηκαν συνολικά, κατά την διάρκεια της εργασίας αυτής, τα 1290 δείγματα το (43%) περίπου ήταν αλλοδαποί μετανάστες. Οι γυναίκες αποτελούν το 92%, οι άνδρες το 3,5% και τα παιδιά το 4,5%, με ηλικίες από 10
μηνών εως και 65 ετών.
Η εθνική τους κατανομή και η διασπορά των θαλασσαιμιών που καταγράφηκαν στη
παρούσα εργασία, παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2.
Για την ανάλυση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται σε όλες τις Μονάδες Μεσογειακής αναιμίας.
Αποτελέσματα.
Η β-θαλασσαιμία είναι η πλέον κοινή αιμοσφαιρινοπάθεια στους μετανάστες σ’όλες
τις κοινότητες μεταναστών της μελέτης Μεσογειακής-Βαλκανικής προέλευσης, ενώ α
θαλασσαιμία, HbS, HbD, βρέθηκαν σε μικρά ποσοστά (Πίνακας 1 ).
Τα μεγαλύτερα ποσοστά β-θαλασσαιμίας, αναφέρονται σε άτομα Αλβανικής καταγωγής, η πλειοψηφία των οποίων παρουσιάζουν συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση
Elbasan περίπου 40% των συνολικών περιστατικών χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη
ιδιαιτερότητα (π.χ θαλάσσια ζώνη, επαφή με ελληνικό πληθυσμό, η άλλη εθνική πρόσμιξη) και χωρίς να αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία.
Η συχνότητα της β-θαλασσαιμίας, είναι σαφώς μικρότερη σε πληθυσμούς όπως σε
χώρες της π. Σοβιετικής Ενωσης, Γεωργία (1,9%), Ουκρανία (0%), Καζακστάν, Αρμενία
και Ρωσία (6,8%). Ως σχολιασμός για την τελευταία περίπτωση, μελετήθηκε μια οικογένεια Ρώσων μεταναστών, η οποία ήταν καθαρά Ρωσικής προέλευσης από την περιοχή της Μόσχας.
Λόγω του μικρού αριθμού των εξετασθέντων, ίσως ενα μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού θα ήταν πλέον φρόνιμo δεδομένου ότι οι βιβλιογραφικές αναφορές, παρουσιάζουν ποσοστά β-θαλα-σσαιμίας, (10,5%) για τη Βουλγαρια, (4,9%) για την Αλβανία,
(4,7%) για την Γιουγκοσλαβία και μηδενικά ποσοστά για άτομα Ρωσικής καταγωγής
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(1-3).
Τα δεδομένα αυτά συμφωνούν με εκείνα πρόσφατης εργασίας. (1)

Συζητήση.
Τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας, μας δίνουν μόνο μια ιδέα του προβλήματος,
καθώς όλοι οι μετανάστες δεν είναι επίσημα δηλωμένοι, άρα τα στοιχεία σαφώς θα πρέπει να αναθεωρηθούν, καθότι ο αριθμός υπολογίζεται τουλάχιστον στο διπλάσιο.
Επιπλέον, οι επικρατούσες τάσεις, δείχνουν ότι δεν υπάρχει προοπτική συγχώνευσης
προς το παρόν, με τον ντόπιο πληθυσμό (5).
Θεωρούμε θα ήταν χρήσιμο να συζητηθεί ένα κατάλληλο πρόγραμμα ελέγχου και ενημέρωσης των πληθυσμών αυτών. Θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας ότι οι θαλασσαιμίες
ίσως δημιουργήσουν μεγάλο θέμα υγείας στην Ευρώπη, λόγω των δημογραφικών αλλαγών.
Εθνική Προέλευση

Αρ. δειγμάτων

ΥγιείςΦορείς

β- Thalas.

α-thalas.

Hb-S

Αλβανία

969

933

35

2 (?)

3

Γεωργία

98

96

2

-

-

Ρωσία

31

29

2

-

-

Βουλγαρία

25

23

-

-

2 HbD

Σερβία

11

11

-

-

-

Ρουμανία

10

10

-

-

-

Ουκρανία

14

12

2

-

-

Σκόπια

5

5

-

-

-

Τσεχία

5

3

-

-

-

Πολωνία

3

3

-

-

-

Καζακστάν

3

3

-

-

-

Σλοβακία

3

3

-

-

-

Κροατία

3

3

Αίγυπτος

5

4

2

-

-

Αρμενία

3

2

-

-

-

Κύπρος

5

3

2

-

-

Αγγλία

2

2

-

-

-

Σκωτία

2

2

-

-

-

Η.Π.Α

1

1

-

-

-

Πίνακας 1. Σύνθεση του υπό μελέτη δείγματος ανάλογα την εθνική ταυτότητα και την ταξινόμηση αυτών ανά κατηγορία μορφής θαλασσαιμίας
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220
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4

2

5

9

9
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10
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6

6

11

7

7

7

3

2

49

4

5

6

8

8

9

5

45

1

1

1

3

1

3

11

5

1

1

1

5

1

15

Τσεχία

1

1

2

1

1

6

Σκόπια

2

1

2

Ουκρανία

6

2

2

6

9
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Σύνολο
Αλλοδαπών/
Χ. Προέλευσης
Αλβανία
Γεωργία
Ρωσία
Βουλγαρία
Σερβία
Ρουμανία

Λοιποί

1
1

5

5

5
3

10

1

9

16
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Πίνακας 3. Σύνθεση δείγματος ανά χώρα προέλευσης και έτος δειγματοληψίας

Α.Α 12
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙgG, IgM ΚΑΙ IgA ANTIΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Νeu5Gc ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ HASHIMOTO
Ελευθερίου Φαίδρα1, Μασμανίδη Αλεξάνδρα1, Γιώβος Ιωάννης2,
Γιώβου Αλεξάνδρα1 , Βαγδατλή Ελένη1
1

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, 57400, Ελλάδα, elfther@mls.teithe.gr
2
A’ Παθολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ
Εισαγωγή: To Neu5Gc είναι ένα σιαλικό οξύ που μπορούν να συνθέσουν τα ζώα αλλά οχι
τα πουλερικά και ο άνθρωπος. Μπορεί αν ενσωματωθεί στα ανθρώπινα κύτταρα μετά
την εισαγωγή του στο σώμα. Aντισώματα έναντι του Neu5Gc έχουν ανιχνευθεί σε
άτομα του γενικού πληθυσμού, ενώ έχει διαπιστωθεί οτι υψηλές τιμές αντισωμάτων
μπορούν να προκαλέσουν κυτταροτοξικότητα in vitro. Το γεγονός αυτό παραπέμπει σε
πιθανή συσχέτιση με την ανάπτυξη αυτοάνοσων νοσημάτων. Προηγούμενη μελέτη που
πραγματοποιήθηκε από την ομάδα μας, έδειξε την ύπαρξη αυξημένων συγκεντρώσεων
αντι-Neu5Gc ΙgG αντισωμάτων σε ασθενείς με υποθυρεοειδισμό και ασθενείς με Διαβήτη.
Σκοπός: Στην παρούσα εργασία προσδιορίζεται η συγκέντρωση αντι-Neu5Gc ΙgG, IgM
και IgA αντισωμάτων στον ορό ασθενών με θυρεοειδίτιδα Hashimoto.
Υλικά/Μέθοδοι: Ο προσδιορισμός έγινε με έμμεση ELISA. Οι πλάκες επιστρώθηκαν με
αντιγόνο Neu5Gc της εταιρείας Sigma. Ως δευτερεύοντα αντισώματα χρησιμοποιήθη-
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καν αντι-human IgG, IgM και IgA αντισώματα συνδεδεμένα με υπεροξειδάση. Το βιολογικό δείγμα αποτελούνταν από ορούς 43 ατόμων του γενικού πληθυσμού και 30
ασθενών με θυρεοειδίτιδα Hashimoto.
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: Το σύνολο των ασθενών με θυρεοδίτιδα Hashimoto,
εμφάνισε συγκεντρώσεις αντι-Neu5Gc ΙgG αντισωμάτων μεγαλύτερες από τη διάμεση τιμή του γενικού πληθυσμού(4 μg/ml). Θεωρώντας, τα δείγματα με συγκέντρωση
μεγαλύτερη από το τετραπλάσιο της διάμεσης τιμής του γενικού πληθυσμού(>16 μg/
ml) ως θετικά, το 80% των δειγμάτων των ασθενών ήταν θετικά σε αντι-Neu5Gc ΙgG.
Το ποσοστό των θετικών δειγμάτων στον γενικό πληθυσμό ήταν 2%. Αύξηση 50% στις
τιμές των αντι-Neu5Gc IgΜ αντισωμάτων παρατηρήθηκε στα δείγματα των ασθενών
με θυρεοειδίτιδα Hashimoto σε σύγκριση με τα δείγματα του γενικού πληθυσμού
(p=0.0008). Ο προσδιορισμός αντι-Neu5Gc IgA αντισωμάτων στους ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto έδειξε την ύπαρξη μεμονομένων δειγμάτων με τιμές αντισωμάτων υπερδεκαπλάσιες της μέσης τιμής του γενικού πληθυσμού. Ωστόσο, η μέση
τιμή παρουσίασε μικρή μη στατιστικώς σημαντική μείωση, 13%, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Ανάλογη συσχέτιση IgA και IgM αντισωμάτων έχει παρατηρηθεί σε ασθένειες που σχετίζονται με άλλα διαιτητικά αντιγόνα.
Βιβλιογραφία:
Pam Tangvoranuntakul, Pascal Gagneux, etal. Human uptake and incorporation of an
immunogenic nonhuman dietary sialic acid. PNAS, 100(21), 12045-50, 2003.
Eleftheriou Phaedra, kynigopoulos Stavros, etal. Prevalence of anti-Neu5Gc antibodies
in a sample of general population and in patients with thyroid gland diseases and
rheumatoid arthritis. 5th International Conference in autoimmunity: Mechanisms and
Novel treatments, Sept. 23-28, 2011 Crete, Greece.
Erkki Savilahti , Mikko Perkkiö, etal. IgA antigliadin antibodies: a marker of mucosal damage in childhood celiac disease. The Lancet, 321(8320), 320-322, 1983
Α.Α.13
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΜΠΕΔΗΣΙΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ Ι
Σ. Σιδηροπούλου1, Δ. Στεργίου2, Χ. Μπάτση1, Μ. Κωσταρά1, Μ. Προδρομίδης2, Β.
Τσίκαρης1
1
Εργαστήριο Χημείας Πεπτιδίων και Πρωτεϊνών, 2Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας,
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 - Ιωάννινα, Ελλάδα
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα θεωρούνται ως μια σημαντική απειλή για την παγκόσμια υγεία και για το λόγο αυτό υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για φορητές, ταχείες και
χαμηλού κόστους συσκευές βιοαισθητήρων με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση. Κατά τη
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, μεγάλος αριθμός βιοαισθητήρων έχει αναπτυχθεί
για την ανίχνευση καρδιακών βιοχημικών δεικτών. Ένας πρότυπος βιοχημικός δείκτης για την ανίχνευση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου είναι οι τροπονίνες,
οι οποίες αποτελούν ένα πρωτεϊνικό σύμπλοκο το οποίο εδράζεται στους μυοκαρδιακούς ιστούς και συνίσταται από τρεις διαφορετικές πρωτεϊνικές υπομονάδες: την
τροπονίνη Ι (cTnI), την τροπονίνη Τ (cTnT) και την τροπονίνη C (cTnC). Στην εργασία
αυτή επιχειρείται η ανάπτυξη ενός εμπεδησιομετρικού βιοαισθητήρα για την ανίχνευση της καρδιακής τροπονίνης cTnI. Ως στιβάδα αναγνώρισης της cTnI στον ορό του
αίματος χρησιμοποιήθηκε το πεπτίδιο FYSHSFHENWPS-ΝΗ2, το οποίο έχει προταθεί

81

ως ισχυρός προσδέτης της cTnI, τροποποιημένο στο Ν-τελικό άκρο με την προσθήκη
μιας κυστεΐνης. Η σύνθεση του πεπτιδίου Ac-CFYSHSFHENWPS-ΝΗ2 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις αρχές της πεπτιδικής σύνθεσης σε στερεή φάση κατά Merrifield,
χρησιμοποιώντας τη βήμα προς βήμα Fmoc/tBu συνθετική μεθοδολογία. Για τον καθαρισμό του πεπτιδίου χρησιμοποιήθηκε η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης
ανάστροφης φάσης (RP-HPLC), ενώ η ταυτοποίηση και ο έλεγχος της καθαρότητας
πραγματοποιήθηκε με φασματοσκοπία μάζας και τη χρήση της τεχνικής ιοντισμού
ESI-MS. Το πεπτίδιο Ac-CFYSHSFHENWPS-ΝΗ2 ακινητοποιήθηκε στην επιφάνεια τροποποιημένων ηλεκτροδίων γραφίτη, με ενώσεις του τύπου C6H5(CH2)3X (X= Cl, Br, I),
μέσω σχηματισμού θειοαιθερικού δεσμού. Διάφορες πειραματικές συνθήκες, όπως η
συγκέντρωση του τροποποιητή, η συγκέντρωση του πεπτιδίου, το διάλυμα και το pH
της αντίδρασης καθώς και ο χρόνος αλληλεπίδρασης πεπτιδίου-cTnI, μελετήθηκαν
και βελτιστοποιήθηκαν με πειράματα φασματοσκοπίας ηλεκτροχημικής εμπέδησης
(EIS). Οι μετρήσεις έγιναν στην περιοχή συχνοτήτων 10−1 – 105 Hz, χρησιμοποιώντας
μία ημιτονική διατάραξη 10 mV (rms) πάνω σε συνεχή ηλεκτρική τάση +200 mV, σε
διάλυμα 50 mM PBS/5 mM [Fe(CN)6]3−/4−/0,1 M KCl, pH 7.0. Επίσης, μελετήθηκε η επίδραση της 4-μερκαπτοφαινόλης, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως αντιδραστήριο κάλυψης των μη ειδικών θέσεων. Οι δοκιμασίες σε βιολογικά δείγματα βρίσκονται σε εξέλιξη, τα πρώτα όμως αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την επιτυχή εφαρμογή του προτεινόμενου εμπεδησιομετρικού βιοαισθητήρα στον προσδιορισμό της cTnI.
Λέξεις κλειδιά: Καρδιακή τροπονίνη Ι, βιοαισθητήρας, φασματοσκοπία ηλεκτροχημικής εμπέδησης, ηλεκτρόδια γραφίτη
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Α.Α.14
ΨΕΥΔΟΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ EDTA - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Α.Κολοκοτσά, Π. Ζούνη, Μ.Κοντονή, Ε.Μαρίνου
Αιματολογικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου
Σκοπός Μελέτης:
Η διαγνωστική προσέγγιση μιας θρομβοπενίας.
Υλικό-Μέθοδος:
Γυναίκα 62 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο μας σε κατάσταση πανικού αιτιώμενη
βαριά θρομβοπενία μετά από τυχαίο έλεγχο ρουτίνας. Ατομικό ιστορικό: ελεύθερο,
κλινική κατάσταση: ουδέν παθολογικό. Ο αρχικός μας έλεγχος στον SYSMEX
4000 έδειξε PLT:40.000 /μl. Έγινε επίχρισμα περιφερικού αίματος, το οποίο κατέδειξε
συσσώρευση αιμοπεταλίων. Τέθηκε η υποψία της ψευδοθρομβοπενίας από EDTA και
παρθήκανε καινούρια δείγματα σε EDTA K3 και TRISODIUM CITRATE (0,109M) για μέτρηση αιμοπεταλίων και δείγματα για PT και aPTT.
Αποτελέσματα:
Τα δείγματα μετρήθηκαν σε χρόνο 0' και 20' από την αιμοληψία. Τα αποτελέσματα
φαίνονται στον πίνακα.

EDTA K3
TRISODIUM

0΄

20'

PLT:235.000/l

PLT: 32.000/l

CITRATE PLT:275.000/l

PLT:277.000/l

PT και aPTT: εντός φυσιολογικών ορίων
Συμπεράσματα:
Τα εργαστηριακά μας ευρήματα συνηγορούν υπέρ της ψευδοθρομβοπενίας από EDTA και ασθενής και ιατροί καθησυχάστηκαν. Σε κάθε πρωτοεμφανιζόμενη
θρομβοπενία, αιτιολογημένη λόγω πάθησης ή μη, οφείλουμε πάντα να την επιβεβαιώνουμε με ένα απλό αλλά πολύτιμο επίχρισμα περιφερικού αίματος πριν δώσουμε την απάντηση. Η περίπτωση της ψευδοθρομβοπενίας από EDTA πρέπει πάντα να
λαμβάνεται υπ΄όψιν, ώστε να αποφεύγονται τόσο ο πανικός των ασθενών όσο και
αναίτιες ιατρικές πράξεις , όπως μεταγγίσεις.
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Α.Α.15
ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΛΙΚΗΣ 25 ΥΔΡΟΞΥ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D3-D2 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ.
Γεωργίου Ζ.2, Τσιουβάκα Σ1., Στυλοπούλου Σ.2, Γκατζόγια Α.2, Πετεινάκη Ε.2, Σκουλάκης Χ.1
1.Κλινική ΩΡΛ Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισσας
2.Εργαστήριο Κλινικής Χημείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισσας

Εισαγωγή
Σημαντικά κλινικά και πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι η έλλειψη της βιταμίνης D
παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση, εξέλιξη και θεραπεία πολλών τύπων καρκίνου. Ωστόσο, σε ότι αφορά τον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου η σχέση αυτή
δεν έχει μελετηθει αρκετά.
Σκοπός
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να συσχετίσει τον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου με τα επίπεδα της ολικής 25 υδρόξυ βιταμίνης D3-D2.
Υλικό και μέθοδος
Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 42 ασθενείς της ΩΡΛ, κλινικής του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισσας με πρωτοεμφανιζόμενο καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. Τα επίπεδα της ολικής 25 υδρόξυ βιταμίνης D3-D2 στον ορό των ασθενών προσδιορίστηκαν αμέσως μετά την αρχική διάγνωση και ιστολογική επιβεβαίωση. Οι μετρήσεις των επιπέδων της ολικής 25 υδρόξυ βιταμίνης D3-D2 έγιναν με ανοσολογική μέθοδο ηλεκτοχημειοφωτάυγειας στο Εργαστήριο Κλινικής Χημείας του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισσας. Τα όρια αναφοράς για το εργαστήριο είναι 20-32 ng/
ml και η επαναληψημότητα της μεθόδου 5%.
Αποτελέσματα
Μελέτες παρουσιάζουν τιμές αναφοράς για την Ελλάδα 17 ng/ml σε υγιείς <60 ετών
και 34 ng/ml σε υγιείς 60-90 ετών. Στην παρούσα μελέτη οι ασθενείς χωρίστηκαν ηλικιακά σε 2 ομάδες <60 και 60-90 έτη. Τα επίπεδα της ολικής 25 υδρόξυ βιταμίνης D3-D2
σε ασθενείς με διάφορα είδη καρκίνου της κεφαλής και τραχήλου βρίσκονται να είναι
στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερα από αυτά των υγειών και στις 2 ηλικιακές ομάδες Χ =7 ng/ml σε ασθενείς <60 ετών και Χ = 11 ng/ml σε ασθενείς 60-90 ετών. Στους
ασθενείς με καρκίνο του λάρυγγα παρατηρείται η μεγαλύτερη στατιστικώς σημαντική ελάττωση των επιπέδων της ολικής 25 υδρόξυ βιταμίνης D3-D2 Χ=11,26 ng/ml, ενώ
παρομοίως ελαττωμένα επίπεδα παρατηρούνται σε καρκίνους παρωτίδας Χ= 14,4
ng/ml και θυρεοειδούς Χ= 13,75 ng/ml
Συμπεράσματα
Τα επίπεδα της 25 υδρόξυ βιταμίνης D3 στον ορό ήταν σημαντικά μειωμένα σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, κατά την αρχική διάγνωση, σε σύγκριση με
τον υπόλοιπο πληθυσμό και σημαντικά χαμηλότερα από τα 30 ng/ml που αναφέρονται ως δείκτης υγείας. Περισσότερες συσχετίσεις πρέπει να γίνουν μεταξύ των επιπέδων της ολικής 25 υδρόξυ βιταμίνης D3-D2 το είδος και το στάδιο του διαγνωσθέντος
καρκίνου καθώς και τη διάρκεια και το είδος της θεραπευτικής παρέμβασης
(χειρουργική, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία).
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Α.Α.16
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ADVIA CENTAUR, ARCHITECT ΚΑΙ COBAS INTEGRA 800
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ
Βυλλιώτου Ιωάννα1, Παπαευσταθίου Ελένη¹, Καράκου Ευγενία1, Λεκκάκου Αγάθη3, Μαρκέτου Ελένη2,
Τράκας Νικόλαος¹
1. Βιοχημικό Εργαστήριο, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α
2. Βιοχημικό Εργαστήριο, Κ.Α.Τ Γ.Ν.Α
1η Πνευμονολογική Κλινική, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ομοκυστεΐνη (Hcy) είναι ένα αμινοξύ που περιέχει θειόλη, το οποίο παράγεται από
την ενδοκυτταρική απομεθυλίωση της μεθειονίνης. Τα αυξημένα επίπεδα tHcy έχουν
εμφανιστεί ως ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την αξιολόγηση καρδιαγγειακών παθήσεων. Αυξημένα επίπεδα tHcy προκαλούνται από: γενετικά καθορισμένη ενζυμική διαταραχή στο μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης, έλλειψη φυλλικού οξέος
και βιταμίνης Β12, νεφρική ανεπάρκεια, γήρανση, λήψη φαρμάκων.
Αυτό που προσδιορίζεται είναι η ολική ομοκυστεΐνη (tHcy) με φυσιολογικά επίπεδα
5-15 μmol/L. Αύξηση των επιπέδων σε 15-30 μmol/L παρατηρείται στην ήπια υπερομοκυστεϊναιμία, ενώ τιμές 30-100 μmol/L χαρακτηρίζουν την μέτρια και άνω των 100
μmol/L τη βαριά υπερομοκυστεϊναιμία.
ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση των συστημάτων ADVIA Centaur
(ανοσοπροσδιορισμός άμεσης χημειοφωταύγειας), Architect (ανοσοπροσδιορισμός
άμεσης χημειοφωταύγειας) και Cobas Integra 800 (ενζυμική ανάλυση), στον προσδιορισμό της συγκέντρωσης της ομοκυστεΐνης ορού.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ
Μετρήθηκαν τα επίπεδα ομοκυστείνης 30 ασθενών (17 άνδρες-13 γυναίκες μέσης ηλικίας 50,3 ετών). Η μέθοδος που χρησιμοποιούν τα δύο συστήματα ADVIA Centaur, Siemens Healthcare Diagnostics και Architect, Abbott Diagnostics είναι ανοσοπροσδιορισμός άμεσης χημειοφωταύγειας ενώ το σύστημα που χρησιμοποιεί το Cobas Integra
800, Roche Diagnostics είναι ενζυμική μέθοδος. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS v.13.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η στατιστική ανάλυση γραμμικότητας για τα τρία συστήματα έδειξε:
i) tHcy(Architect) = 0.875 tHcy(ADVIA Centaur) + 0.071 μmol/L
(r=0.993, r2=0.988, p<0.001)
ii) tHcy(ADVIA Centaur) = 0.847 tHcy(Cobas Integra 800) + 5.860 μmol/L
(r=0.964, r2=0.930, p<0.001)
iii) tHcy(Architect) = 1.040 tHcy(Cobas Integra 800) - 0.457 μmol/L
(r=0.998, r2=0.997, p<0.001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων βρέθηκε άριστη συσχέτιση (r2=0.997)
μεταξύ των συστημάτων Architect και Cobas Integra 800 μολονότι εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι. Η μικρότερη συσχέτιση του συστήματος ADVIA Centaur με τους
Cobas Integra 800 και Architect προτρέπει στη χρήση διόρθωσης στον προσδιορισμό
της συγκέντρωσης της ομοκυστεΐνης ορού, στον συγκεκριμένο αναλυτή.
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Α.Α.17
Η ΡΙΖΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Παπανδρέου Α., Μπένου Ν., Κούρτη Ν. , Λυκόκα Ε., Πιπεράκη Κ., Πρίγκος Ν., Γαρουφαλή Α. και Πουλάκη Ε.
Βιοχημικό εργαστήριο, ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας», Αθήνα

Τα κλινικά εργαστήρια εκτιμούν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους με όρους
αναλυτικής ακρίβειας, ελέγχοντας την πιστότητα και την ορθότητα των μεθόδων
τους, με τις διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας. Η πιο συνηθισμένη πρακτική είναι να εκτιμώνται ξεχωριστά και με διαφορετικές διεργασίες, τυχαίες διακυμάνσεις και οι συστηματικές αποκλίσεις των μετρήσεων και μάλιστα οι
τελευταίες ελέγχονται, κατά κανόνα, αναδρομικά. Έτσι, στην καθημερινότητα του
εργαστηρίου ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας επικεντρώνεται στη σύγκριση των τιμών των παραμέτρων των ορών ελέγχου με όρια που είτε προκύπτουν από τη μελέτη αναπαραγωγιμότητας είτε παρέχονται από τον κατασκευαστή των αντιδραστηρίων.
Στην παρούσα εργασία, για τον ορισμό του αναλυτικού στόχου-ορίου χρησιμοποιήθηκε μια προσέγγιση κατά τη οποία, συστηματικές και τυχαίες αποκλίσεις συνδυάζονται σε μια παράμετρο, τη ρίζα της μέσης τετραγωνικής απόκλισης των μετρήσεων.
Σε μια προκαταρκτική φάση ενός μηνός, αναλύθηκαν οροί ελέγχου γνωστής συγκεντρώσεως και υπολογίστηκαν, σε κάθε περίπτωση, η διαφορά από την τιμή στόχο
(δ) και η τυπική απόκλιση των μετρήσεων (s). Με αυτά τα δεδομένα καθορίστηκε η
μέγιστη επιτρεπτή τιμή για τη ρίζα της μέσης τετραγωνικής απόκλισης (Δmax), στις
συνθήκες του εργαστηρίου, από την εξίσωση:
( ks ) 2 + δ 2

Δmax =
, όπου k: συντελεστής κάλυψης
Η Δmax δημιουργεί μια περιοχή γύρω από την τιμή στόχο, μέσα στην οποία πρέπει να
βρίσκονται οι μετρήσεις στον καθημερινό εσωτερικό έλεγχο ποιότητας. Ταυτόχρονα
όμως, χρησιμεύει και ως όριο στον αναδρομικό έλεγχο, στο τέλος κάθε κύκλου μετρήσεων που διαρκεί, το πολύ, τρεις μήνες.
Η μέση τετραγωνική απόκλιση παρέχει έναν αναλυτικό στόχο που είναι πιο ολοκληρωμένος από την τυπική απόκλιση, αφού περιλαμβάνει και τις συστηματικές διαφορές. Τα όρια ελέγχου διευρύνονται, οπότε περιορίζονται οι άσκοπες επαναλήψεις, ενώ παράλληλα, εντοπίζονται εγκαίρως, αποκλίσεις που θα οδηγούσαν τις μεθόδους
εκτός ελέγχου.
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Α.Α.18
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CARE WASTE.
Ζ. Γεωργίου1 Μ. Λάμπρου1, Π. Πλαγεράς2, Α. Πααπαιωάννου2 Γ. Ντουνιάς3, Α Κικεμένη3, Anna Kujumdzieva4 V. Petrova4, A. Dizdar5, K. Kousoulaki6.
1
Biognosis, 35 Ag. Dimitriou, Volos 38222, Hellas
2
Technological Educational Institute of Larissa, Nea Ktiria TEi L;arissa’s, 41110,
3
National School of Public Health, 196 Leof Alexandras, Athens 11521, Hellas
4
R & D Center Biotech Ltd., 30 Nikolai Liliev Str, Sofia 1421, Bulgaria
5
ERBIL Ltd., Bükreş Sokak No:7/1-5, Çankaya, Ankara, TÜRKYE 06680, 6NOFIMA AS, 9-13, Breivika, P.O.Box
6122, NO-9291 Tromsø, Norway

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η βελτίωση της διαχείρισης των υγειονομικών αποβλήτων σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο είναι πολύ σημαντική. Σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και
τη νομοθεσία κάθε παραγωγός αποβλήτων είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία και
την τελική διάθεση των αποβλήτων του.
ΣΚΟΠΟΣ
Η δημιουργία στελεχών επαρκώς εκπαιδευμένων στην διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (νοσοκομεία, ιατρεία και ιδιωτικά εργαστήρια) και την προστασία της υγείας των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο.
ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟΔΟΣ
Στα πλαίσια του προγράμματος Care Waste μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος
www.care-waste.eu, παρέχονται διαδικτυακά μαθήματα που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα και βαθμολογούνται με διδακτικές μονάδες. Για κάθε επαγγελματική ειδικότητα και για κάθε διαφορετικό επίπεδο γνώσεων έχει σχεδιαστεί ένα Προφίλ Εξειδίκευσης στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα βασικά στοιχεία των μαθησιακών αποτελεσμάτων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι δημιουργούνται Εκπαιδευτικοί Οδοί που οδηγούν στη δημιουργία Σχεδίων Ατομικής Εκπαίδευσης. Κάθε Εκπαιδευτική Οδός (γνώση, δεξιότητες
ή ικανότητα) ολοκληρώνεται με τεστ ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η βελτίωση της κατάρτισης επαγγελματιών υγείας στο τομέα της διαχείρισης γενικών και υγειονομικών αποβλήτων επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης Προφίλ Εξειδίκευσης για τη διαχείριση υγειονομικών αποβλήτων, για επαγγελματίες διαφόρων
ειδικοτήτων και αντίστοιχων γνώσεων. Δημιουργούνται Σχεδίων Ατομικής Εκπαίδευσης με πιστοποιημένα εκπαιδευτικά μαθήματα με τα οποία παρέχονται οι γνώσεις οι
ικανότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν ώστε εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν επάρκεια στη διαχείριση υγειονομικών αποβλήτων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το Care Waste είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταφοράς καινοτομίας. Συνδυάζει
τη σύγχρονη γνώση, σε μορφή διαδικτυακών μαθημάτων, διαλέξεων, ερωτήσεων,
ασκήσεων αλλά και έντυπου βιβλίου. Το πρόγραμμα και παρέχει στους εκπαιδευόμενους πιστοποιημένη γνώση που οδηγεί στην απόκτηση επάρκειας στη διαχείριση γενικών και υγειονομικών αποβλήτων.
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Α.Α. 19
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ Zn ΣΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΏΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 1H NMR
Κωσταρά Χ(1), Λέκκας Π(2), Καλφακάκου Β(2),Κιόρτσης Δ-Ν(2 Βεζυράκη Π(2), Αγγελίδης Χ(3)Δεληγιάννης Ι
(2)
, Μπαϊρακτάρη Ε(1)
(1)
Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, (2)Εργαστήριο Φυσιολογίας και (3)Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10, Ιωάννινα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Διατροφή πλούσια σε λιπαρά επάγει αλλαγές στον μεταβολισμό των λιπιδίων οδηγώντας σε αθηροσκλήρωση. Ο ψευδάργυρος, είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο
και έχει αποδειχθεί ότι προστατεύει τους ιστούς από το μεταβολικό στρες, κυρίως,
μέσω αντιοξειδωτικών διαδικασιών.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του ψευδαργύρου στο λιπιδαιμικό προφίλ του ήπατος και των λιποπρωτεϊνών
(αθηροπροστατευτικών (HDL) και αθηρογόνων (non-HDL)) του ορού ποντικών που
έλαβαν διατροφή πλούσια σε λιπαρά με φασματοσκοπία 1H-NMR.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Τριάντα τέσσερα ποντίκια υβριδικού στελέχους C57Bl/6xCBA
χωρίστηκαν στις ακόλουθες 3 ομάδες δίαιτας με υψηλά λιπαρά (High Fat Diet–HFD):
13 HFD3, 9 HFD30 and 12 HFD300 (διατροφή εμπλουτισμένη σε Zn 3, 30 and 300 mg Zn/
kg, αντίστοιχα και 55% θερμίδες από λιπαρά συστατικά Mucedola Co). Όλες οι ομάδες
άρχισαν τη διατροφή τους 4 εβδομάδες μετά τη γέννηση. Η καταγραφή του βάρους
των ποντικών πραγματοποιούνταν μια φορά την εβδομάδα. Τα συστατικά των λιπιδίων των λιποπρωτεϊνών του ορού και του ήπατος εκχυλίστηκαν με τροποποιημένη
μέθοδο Blight και Dryer. Η καταγραφή των 1H-NMR φασμάτων πραγματοποιήθηκε σε
φασματογράφο Bruker DRX-500. Για την διάκριση των υπό μελέτη ομάδων ποντικών
δημιουργήθηκαν στατιστικά μοντέλα με εφαρμογή τεχνικών αναγνώρισης προτύπων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ομάδα HFD30 (επαρκής ποσότητα Zn, 30 mg/kg) δεν παρουσίασε
στατιστικά σημαντικές διαφορές κατά τη βιοχημική ανάλυση των λιπιδίων στο ορό:
ολικής, HDL, non-HDL-χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων σε σχέση με την ομάδα HFD3
(ελλειμματική ποσότητα Zn, 3mg/kg) καθώς και με την ομάδα HFD300 (αυξημένη ποσότητα Zn, 300mg/kg). Η λεπτομερής ανάλυση του λιπιδαιμικού προφίλ των non-HDL
και HDL λιποπρωτεϊνών του ορού, καθώς και του εκχυλίσματος του ήπατος με φασματοσκοπία 1H-NMR έδειξε ότι τα ποντίκια που έλαβαν διατροφή πλούσια σε λιπαρά με ελλειμματικό Zn (ομάδα HFD3) παρουσίασαν αυξημένη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα και χοληστερόλη στις αθηρογόνες λιποπρωτεΐνες και μειωμένη
περιεκτικότητα σε ακόρεστα και ω-3 λιπαρά οξέα, βαθμό ακορεστότητας των οξέων,
φωσφατιδυλοχολίνη και σφιγγομυελίνη και χοληστερόλη στις αθηροπροστατευτικές
λιποπρωτεΐνες σε σχέση με την ομάδα HFD30.
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Τα ποντίκια που έλαβαν διατροφή πλούσια σε λιπαρά με αυξημένη ποσότητα Zn
(ομάδα HFD300) παρουσίασαν πιο αθηρογόνο λιπιδαιμικό προφίλ στις HDL και nonHDL λιποπρωτεΐνες, καθώς και στο ήπαρ αφού εμφάνισαν αυξημένη ποσότητα σε
κορεσμένα λιπαρά οξέα και μειωμένη σε ακόρεστα, ω-3 λιπαρά οξέα, λινελαϊκό οξύ,
φωσφατιδυλοχολίνη και βαθμό ακορεστότητας σε σχέση με την ομάδα HFD30.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση του λιπιδαιμικού προφίλ των λιποπρωτεϊνών του ορού
και του εκχυλίσματος του ήπατος των ποντικών με φασματοσκοπία 1H-NMR που
έλαβαν διατροφή πλούσια σε λιπαρά και επαρκή ποσότητα Zn ίση με 30mg/Kg έδειξε
ότι επάγει λιγότερο αθηρογόνο λιπιδαιμικό προφίλ σε σχέση με ποσότητα Zn ίση με
3mg/Kg (ανεπάρκεια) και με 300mg/Kg (αυξημένα επίπεδα).
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Α.Α. 20
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ε. Μαρκαναστασάκη1, Π. Παπαλέξης2, Χ. Τσιτσιμπίκου3, Κ. Τσαρούχας4, Μ. Χατζηδημητρίου5, Α.
Πουλή5, Α. Παπαϊωάννου6, Π. Πλαγεράς6, Α. Φθενάκη1
1

Κεντρικά Βιοπαθολογικά Εργαστήρια Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού ΑΕΜΥ Α.Ε., Αχαρναί
Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ.
3
Γενικό Χημείο του Κράτους, Αθήνα
4
Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας
5
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Θεσσαλονίκης
6
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας
2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο εργαστηριακός προσδιορισμός της γλυκόζης νηστείας ορού, της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) και η δοκιμασία ανοχής της γλυκόζης, αποτελούν
πολύτιμα εργαλεία για τη διάγνωση σακχαρώδη διαβήτη, καθώς δίνουν συνδυαστικά
πληρέστερη εικόνα του μεταβολισμού της γλυκόζης.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης, ήταν η συγκριτική αξιολόγηση της διαγνωστικής ικανότητας των 3 δοκιμασιών γλυκαιμικού ελέγχου ως προς τη διάγνωση του
διαβήτη.
ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Μελετήσαμε 250 άτομα της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας,
(42,6% άντρες, 57,4% γυναίκες, μέση ηλικία 51±13 έτη). Οι 29 από τις 143 γυναίκες της
μελέτης μας, ήταν έγκυες. Για τη μέτρηση της HbA1c, χρησιμοποιήθηκε η ανοσολογική μέθοδος συνάφειας του βορονικού οξέος, στον αναλυτή NycoCard Reader 2, της
Labomed. Ο προσδιορισμός της γλυκόζης νηστείας ορού και της δοκιμασίας ανοχής
της γλυκόζης, πραγματοποιήθηκε στον αυτόματο βιοχημικό αναλυτή I LAB-600 της
Biochem, με φωτομετρική μέθοδο. Για την αξιολόγηση της δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα βαθμών του Wilkerson. Τα αποτελέσματά μας
προέρχονται από διαπιστευμένο κατά ISO 15189, εργαστήριο. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, ως παθολογικός πληθυσμός θεωρήθηκαν όλοι οι ασθενείς που
έδωσαν έστω σε μία διαγνωστική δοκιμασία γλυκαιμικού ελέγχου, παθολογική τιμή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παθολογικές τιμές σε όλες τις διαγνωστικές δοκιμασίες παρατηρήθηκαν σε 96 άτομα (13 γυναίκες, καμία έγκυος), ηλικίας 57±14 έτη (p=0.034), με μέσο
όρο γλυκόζης νηστείας 136±31,6 mg/dl. Οι τιμές γλυκόζης νηστείας συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά (p<0,005) με την καμπύλη ανοχής της γλυκόζης και με τις τιμές
HbA1c (Σχήμα 1). Από τα 125 άτομα με τιμές γλυκόζης ορού 100-125 mg/dl, μόνο 4
άτομα είχαν παθολογική καμπύλη γλυκόζης, ενώ από τα 65 άτομα με τιμές γλυκόζης
νηστείας <100 mg/dl, τα 37 με βάση τις τιμές της HbA1c, έχριζαν περαιτέρω διερεύνησης. Για κάθε δοκιμασία γλυκαιμικού ελέγχου, υπολογίστηκαν η ακρίβεια, η ευαισθησία και η ειδικότητα, όπως προέκυψαν από την καμπύλη ROC. Μεγαλύτερη ακρίβεια,
ευαισθησία και ειδικότητα χαρακτηρίζει τη μέτρηση της HbA1c (ακρίβεια: 0,982, ευαισθησία ≥0.962 για τιμή ≤6.35, ειδικότητα ≥0.878 για τιμή ≥6.45).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με την ταυτόχρονη εκτέλεση των 3 δοκιμασιών γλυκαιμικού ελέγχου, μπορούμε να οδηγηθούμε στη διαφορική διάγνωση υποκείμενων παθολογιών,
με την προϋπόθεση της ύπαρξης λεπτομερούς ατομικού και οικογενειακού ιστορικού
του ασθενούς. Για ασφαλή συμπεράσματα, απαιτείται μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού.
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Σχήμα 1. Γραμμική συσχέτιση γλυκόζης νηστείας-HbA1c (%)
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Α.Α.21
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Α ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PAPP-A), ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
Β-ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΟΡΙΑΚΗΣ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗΣ (FB-HCG) ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ.
Αλέξανδρος Χαλιάσος1, Χαράλαμπος Τσαφαράς1, Μυρτώ Ρίζου1, Κωνσταντίνος
Μακρής2, Δημήτριος Ρίζος3
Διαγνωστική Ιατρική - Diamedica SA, Αθήνα.
Βιοχημικό Τμήμα Νοσοκομείου, KAT, Αθήνα
Ορμονολογικό Εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα
Η σχετιζόμενη με την κύηση πρωτεΐνη Α του πλάσματος (PAPP-A) και η ελεύθερη βυπομονάδα της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (Fb-hCG) είναι οι δύο βιοχημικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται, μαζί με την υπερηχογραφική μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας, στον υπολογισμό του κινδύνου για χρωμοσωματικές ανωμαλίες κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Για πρακτικούς και οικονομικούς λόγους, πολύ συχνά, δείγματα για τις μετρήσεις αυτές διανύουν μεγάλες αποστάσεις, όπου μπορεί να
εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες, μεταξύ των σημείων δειγματοληψίας (κέντρα
προγεννητικού ελέγχου, μικρές κλινικές ή μικρά εργαστήρια) και των εξειδικευμένων
εργαστηρίων όπου τελικά μετρώνται.
Ο σκοπός της μελέτης μας αυτής ήταν να αξιολογήσει την επίδραση της παραμονής
του δείγματος σε θερμοκρασία δωματίου πριν την μέτρηση, προσομοιώνοντας τις
πραγματικές συνθήκες μεταφοράς, στις συγκεντρώσεις του PAPP-A και της Fb-hCG
και τις πιθανές επιπτώσεις που προκύπτουν για τον υπολογιζόμενο κίνδυνο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες.
Σε 31 δείγματα ορών μετρήσαμε το PAPP-A και την Fb-hCG στους αναλυτές Kryptor
(Brahms Gmbh, Berlin-Germany) και Elecsys (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). Οι μετρήσεις έγιναν αμέσως μετά τη δειγματοληψία (0h), καθώς και 24 και 48
ώρες αργότερα, διατηρώντας τα δείγματα σε θερμοκρασία δωματίου (20-22oC) αλλά
και στην κατάψυξη (-20oC) για λόγους αναφοράς. Σε 10 από τα δείγματα υπολογίσαμε
επίσης τον κίνδυνο για τρισωμία 21 με τη βοήθεια πρωτότυπου εξειδικευμένου λογισμικού που έχουμε αναπτύξει, χρησιμοποιώντας τις τιμές των παραπάνω βιοχημικών δεικτών σε όλα τα σημεία.
Τα αποτελέσματα μας παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα:
Αύξηση (%) (διάμεση τιμή –εύρος τιμών)
Χρόνος/Αναλυτής

Fb-hCG

PAPP-A

24h
Kryptor
Elecsys
Σύνολο 24h

13,5 (2,8 – 17,7)
6,2 (-1,2 – 23,0)
10,0 (-1,2 – 23,0)

10,2 (4,6-19,3)
7,8 (2,9-15,3)
10,0 (2,9 -19,3)

29,5 (17,4 – 44,8)
15,6 (2,0 – 40,8)
25,2 (2,0 – 44,8)

20,8 (10,6 – 35,7)
13,3 (6,1 – 31,4)
20,2 (6,1 – 35,7)

48h
Kryptor
Elecsys
Σύνολο 48 h
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Παρατηρήσαμε μια μέση αύξηση των τιμών 10% και για τους 2 αναλυτές τόσο της FbhCG όσο και του PAPP-A στις 24 ώρες. Η αύξηση αυτή ήταν 25,2% για τη Fb-hCG και
20,2% για το PAPP-A στις 48 ώρες. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στις τιμές
των δύο παραμέτρων στα δείγματα που διατηρήθηκαν στην κατάψυξη (PAPP-A
+1,25% και FbhCG +1,68%). Οι μετρήσεις στον αναλυτή Kryptor παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις και για τις δύο παραμέτρους στις 24 και 48
ώρες. Η αύξηση ήταν ανεξάρτητη της αρχικής συγκέντρωσης και για τους δύο δείκτες. Ο υπολογιζόμενος κίνδυνος για τρισωμία 21 παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις του ΡΑΡΡ-Α και της Fb-hCG στις 0, 24 και 48 ώρες,
πιθανότατα λόγω των αντίθετων επιδράσεων που έχει η αύξηση των τιμών των 2
παραμέτρων στον υπολογισμό της τιμής του κινδύνου.

Α.Α.22
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ, ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S-100B ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΛΑΝΩΜΑ
Ψαχούλια Χρ.1, Πάντζιου Χ.1, Κουράκος Π.2, Παλλαντζάς Αθ.2, Φιολιτάκης Γ.1, Χριστοδουλής Ε.1, Δαφνής Σ.2, Ζώτου Αικ.2, Καστανά Ο.2 Ιωαννίδου Σ.1
Βιοχημικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»
Τμήμα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»
Εισαγωγή: Η πρωτεΐνη S100-Β είναι ο καθιερωμένος δείκτης για την παρακολούθηση
και για την πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου ασθενών με μελάνωμα.
Το γαλακτικό οξύ λειτουργεί ως απευθείας αναστολέας σύνθεσης της μελανίνης.
Υψηλά επίπεδα μελανίνης εμφανίζονται σε ασθενείς με αυτή τη νόσο.
Σκοπός: Η συσχέτιση των επιπέδων του γαλακτικού οξέος στον ορό ασθενών που
παρακολουθούνται μετά από χειρουργική εξαίρεση δερματικού μελανώματος, με τα
επίπεδα της πρωτεΐνης S100-Β.
Υλικό και μέθοδος: Το υλικό αποτέλεσαν 200 δείγματα ορών ( 21 in situ, 92 σταδίου Ι,
70 σταδίου ΙΙ, 9 σταδίου II - ΙΙΙ, 8 σταδίου > ΙΙΙ) 93 ασθενών. Η μέτρηση γαλακτικού οξέος έγινε με φασματοφωτομετρική μέθοδο στον αναλυτή Integra 700/800 ( Roche),
και με τιμές αναφοράς (4.5 – 19.8) mg/dL. Η μέτρηση της πρωτεΐνης S100-Β έγινε με
μέθοδο άμεσης χημειοφωταύγειας στον αναλυτή Liaison ( Dia Sorin), με τιμή αναφοράς < 0.15 μg/L.
Αποτελέσματα: Στo ( 87%) των εξετασθέντων δειγμάτων ανιχνεύθηκαν αυξημένες
τιμές γαλακτικού οξέος ( 90.2 % σταδίου Ι, 82.8% σταδίου ΙΙ, 88.9% σταδίου ΙΙΙ ). Στα 18
από τα 21 δείγματα ( 89%) με τιμές πρωτείνης S100 – Β στο όριο ανίχνευσης της μεθόδου ανιχνεύθηκαν αυξημένα επίπεδα γαλακτικού οξέος (μέση τιμή 23 mg/dL). Η σταδιοποίηση των ασθενών πραγματοποιήθηκε με βάση τις μετρηθείσες τιμές της πρωτεΐνης S100-Β.
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Συμπεράσματα: Σε μεγάλο ποσοστό των εξετασθέντων δειγμάτων ορού των ασθενών υπό παρακολούθηση, ανιχνεύθηκαν αυξημένα επίπεδα γαλακτικού οξέος. Διαπιστώθηκε επίσης, πως όταν παρατηρείται πτωτική τάση του γαλακτικού οξέος και
αυξητική τάση της πρωτεΐνης S 100- Β, αυξάνεται η πιθανότητα ύπαρξης μετάστασης.
Απαιτείται περαιτέρω μελέτη της σχέσης των δύο παραμέτρων για την καθιέρωση
του γαλακτικού οξέος του ορού, ως επικουρικού δείκτη για την παρακολούθηση ασθενών με μελάνωμα.

Α.Α.23
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ HBeAg (+) ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΣΤΟ ΝΟΜΟ
ΗΛΕΙΑΣ.
Πετροπούλου Χριστίνα1, Σταυροπούλου Γιάννα2, Βλαχοπούλου Μαρία1, Παπαδημητρίου ΑχιλλέαςΑργύρης2 και Πανέτα Κωνσταντίνα1.
Ιολογικός Έλεγχος Ν.Υ. Αιμοδοσίας Ν.Μ. Πύργου 1 και Αμαλιάδος 2

Εισαγωγή: Η μαζική μετανάστευση προς την Ελλάδα, επηρέασε το επιδημιολογικό
προφίλ της χρόνιας ηπατίτιδας Β στη χώρα μας. Μελέτες έδειξαν ότι οι μετανάστες
ήταν πιο συχνά θετικοί στο HBeAg με αποτέλεσμα τη μεταβαλλόμενη επιδημιολογία
της HBV λοίμωξης στη χώρα μας λόγω σημαντικής αύξησης της HBeAg(+) λοίμωξης.
Εντούτοις η HBeAg(-) HBV λοίμωξη παραμένει η πιο συχνή μορφή ηπατίτιδας.
Σκοπός: Η μελέτη στόχο έχει να συγκρίνει τη συχνότητα εμφάνισης φορείας με τη
συχνότητα αποδρομής της ηπατίτιδας Β, σε άτομα που είτε νοσηλεύτηκαν είτε προσήλθαν προς εξέταση βάσει ιστορικού. Παράλληλα μελετώνται τα χαρακτηριστικά
της φορείας με βάση την εθνικότητα με απώτερο στόχο τον εντοπισμό τυχών αποκλίσεων από το πρότυπο που συνήθως παρατηρείται στον Ελλαδικό χώρο λόγω του
υψηλού ποσοστού μεταναστών στο νομό Ηλείας.
Υλικό και μέθοδοι: Στην παρούσα μελέτη εκτίθενται τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου δεικτών της HBV λοίμωξης 1406 ασθενών, που ελήφθησαν από τον Μάιο
2011 έως τον Μάιο του 2013. Ο προσδιορισμός των δεικτών της ηπατίτιδας Β έγινε με
τον αναλυτή ARCHITECT της εταιρείας ABBOTT.
Αποτελέσματα: Από τα 1406 άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη, τα 430
(ποσοστό 30%) είχαν έρθει σε φυσική επαφή με τον ιό της ηπατίτιδας Β (anti-core θετικό). Από αυτούς, οι 377 βρίσκονταν σε κάποιο στάδιο ανάρρωσης, ενώ οι φορείς
αυστραλιανού αντιγόνου ανέρχονταν στους 53 (3.8%). Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα χαρακτηριστικά της φορείας με βάση τους δείκτες της ηπατίτιδας Β.
Αριθμός
ατόμων
43
5
5

HBsAg
+
+
+

anti-core
IgM
-

anti-core
+
+
+

anti-s
+
-

e-ag
+

anti-e
+
+
-

Από τους 53 φορείς HBsAg οι 35 ήταν Έλληνες ενώ οι 18 ήταν αλλοδαποί. Από τα 5
περιστατικά e-ag θετικής φορείας τα 4 αφορούσαν αλλοδαπούς και μονό το 1
Έλληνα.
Συμπεράσματα: Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, η anti HBe + Ηπατίτιδα
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Β στο Ν. Ηλείας, παρά το σημαντικό αριθμό μεταναστών, εξακολουθεί να αποτελεί
την κυρίαρχη μορφή ηπατίτιδας. Ταυτόχρονα από την ανάλυση των δεικτών της HBV
λοίμωξης και τη συσχέτιση αυτών με την εθνικότητα των ασθενών συμπεραίνουμε
ότι η HBeAg + Ηπατίτιδα Β είναι περισσότερο συχνή στο μεταναστευτικό πληθυσμό
απ’ ότι στο γηγενή πληθυσμό.
Α.Α.24
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ CYP1A2 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΤΕΑΤΟΗΠΑΤΙΤΙΔΑ.
Η. Μπέγας1, Ε. Ασπροδίνη1, Σ. Παπακώστα1, Κ. Ζάχου2, και Γ.Ν. Νταλέκος2
1
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, 2Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παθολογικής Κλινικής,
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (ΜΑΣΗ) είναι η ηπατική εκδήλωση του μεταβολικού συνδρόμου και μπορεί να εξελιχθεί σε κίρρωση, ηπατική ανεπάρκεια και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η επικράτηση της ΜΑΣΗ αυξάνεται συνεχώς στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, κυρίως ως συνέπεια της στενής
συσχέτισης που παρουσιάζει με την παχυσαρκία και τον σακχαρώδη διαβήτη. Η ιστοπαθολογία των ασθενών με ΜΑΣΗ είναι ταυτόσημη με αυτήν της αλκοολικής ηπατίτιδας σε άτομα που, όμως, δεν καταναλώνουν οινόπνευμα. Η διάγνωση στηρίζεται σε
ιστολογικά και όχι κλινικά κριτήρια.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της ΜΑΣΗ στην λειτουργικότητα του ήπατος μέσω της μέτρησης της δραστηριότητας του ηπατικού ενζύμου CYP1A2.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ.
Στην μελέτη συμμετείχαν 22 μη κιρρωτικοί ασθενείς με ΜΑΣΗ (14 γυναίκες-8 άνδρες)
και 140 υγιείς (89 γυναίκες-51 άνδρες), οι οποίοι δεν ήταν καπνιστές και ήταν ισοσταθμισμένοι όσον αφορά την ηλικία και το φύλο. Οι εθελοντές έλαβαν 200 mg καφεΐνης
μετά από 48ωρη αποχή από ποτά και τροφές που περιέχουν μεθυλοξανθίνες, από
αλκοόλ και φάρμακα. Έξη ώρες αργότερα έγινε συλλογή ενός δείγματος ούρων στα
οποία προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις 4 τελικών μεταβολιτών της καφεΐνης με
υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC). Η δραστηριότητα του CYP1A2 προσδιορίστηκε μέσω του έγκυρου μεταβολικού λόγου (ΑFMU+1MU+1MX)/17MU.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η διάμεση τιμή (εύρος) του μεταβολικού λόγου (ΑFMU+1MU+1MX)/17MU ήταν σημαντικά μειωμένη στους ασθενείς με ΜΑΣΗ σε σχέση με τους υγιείς [2,63 (1,36-7,54)
έναντι 3,25 (1,13-5,80), p=0.011, Μ-W test].
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η δοκιμασία της καφεΐνης αποτελεί μία δυναμική δοκιμασία της ηπατικής λειτουργίας και ανιχνεύει την έκπτωση της λειτουργικότητας του ήπατος κατά την ΜΑΣΗ πριν
αυτή εξελιχθεί σε κίρρωση. Η δοκιμασία αυτή, παράλληλα με τις συμβατικές λειτουργικές δοκιμασίες, μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την διάγνωση και
την παρακολούθηση της εξέλιξης της ΜΑΣΗ.
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Α.Α. 25
ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕΪΝΗΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑ.
Η. Μπέγας1, Ε. Ασπροδίνη1, Σ. Παπακώστα1, Κ. Ζάχου2, και Γ.Ν. Νταλέκος2
1
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, 2Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παθολογικής Κλινικής,
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι συνήθεις λειτουργικές δοκιμασίες του ήπατος, οι οποίες προσδιορίζουν διάφορα
ένζυμα στον ορό του αίματος, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την φλεγμονή
και την χολόσταση αλλά δεν είναι ειδικοί δείκτες ηπατικής δυσλειτουργίας. Η μέτρηση της χολερυθρίνης, της αλβουμίνης και της πήξης του αίματος είναι περισσότερο
ειδικοί δείκτες της ηπατικής λειτουργίας, αλλά χαρακτηρίζονται από έλλειψη ευαισθησίας στα πρώιμα στάδια της ηπατικής νόσου. Ο προσδιορισμός του λειτουργικού
ηπατικού αποθέματος μπορεί να γίνει ακριβέστερα με τις δυναμικές δοκιμασίες μερικές εκ των οποίων χρησιμοποιούν την καφεΐνη ως ουσία-ιχνηθέτη. Η καφεΐνη μεταβολίζεται, κυρίως, από το ηπατικό ένζυμο CYP1A2 και οι μη επεμβατικές μέθοδοι περιλαμβάνουν την μέτρηση της καφεΐνης και μεταβολιτών της στην σίελο και στα ούρα.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η εκτίμηση της ηπατικής λειτουργίας στα πρώιμα στάδια της νόσου με την χρήση του μεταβολικού λόγου της καφεΐνης στα ούρα.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Στην μελέτη συμμετείχαν 118 μη κιρρωτικοί ασθενείς με ηπατοπάθεια ποικίλης αιτιολογίας (68 γυναίκες-50 άνδρες) και 171 υγιείς (99 γυναίκες-72 άνδρες), οι οποίοι δεν
ήταν καπνιστές και ήταν ισοσταθμισμένοι όσον αφορά την ηλικία και το φύλο. Οι
εθελοντές έλαβαν 200 mg καφεΐνης μετά από 48ωρη αποχή από ποτά και τροφές
που περιέχουν μεθυλοξανθίνες, από αλκοόλ και φάρμακα. Έξη ώρες αργότερα, έγινε
συλλογή ενός δείγματος ούρων στο οποίο προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις 4 τελικών μεταβολιτών της καφεΐνης με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC). Η
ηπατική λειτουργία προσδιορίστηκε μέσω του έγκυρου μεταβολικού λόγου
(ΑFMU+1MU+1MX)/17MU ο οποίος αντανακλά την δραστηριότητα του CYP1A2.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η διάμεση τιμή (εύρος) του μεταβολικού λόγου (ΑFMU+1MU+1MX)/17MU ήταν σημαντικά μειωμένη στους ηπατοπαθείς σε σχέση με τους υγιείς [2,68 (1,23-7,54) έναντι
3,37 (1,13-6,43), p≤0,001, Μ-W test]. Η ανάλυση της καμπύλης ROC έδωσε σημαντικό
εμβαδόν κάτω από την καμπύλη 0,696 (0,629-0,769 95% δ.ε., p≤0,001) και η οριακή
τιμή του φυσικού λογαρίθμου του μεταβολικού λόγου ≤1,1 είχε 68,9% και 68,4% ευαισθησία και εξειδίκευση στην ανίχνευση της ηπατικής νόσου, αντίστοιχα. Η συνδυασμένη χρήση των τιμών των INR, αλβουμίνης και χολερυθρίνης είχε ευαισθησία 20,2%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η δυναμική δοκιμασία της καφεΐνης αποτελεί μία ευαίσθητη, μη επεμβατική, ασφαλή
και χαμηλού κόστους μέθοδο για την ανίχνευση της πρώιμης ηπατικής νόσου και, παράλληλα με τις συμβατικές δοκιμασίες, μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο εργαλείο
στην ανίχνευση και παρακολούθηση της ηπατικής νόσου στους μη καπνιστές.
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Α.Α. 06
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Α.Α. 07
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ HE4 ΚΑΙ CA 125 ΩΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ» προκαταρκτικά αποτελέσµατα
Γεωργαδάκη Κ1., Πόλου Ν2. Καραναστάση Ε2 ., Γεωργαδάκης Γ2., Τογκουσίδης Η1.
1: Βιοχηµικό Τµήµα Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου "Αχιλλοπούλειο"
2: Γυναικολογική Κλινική Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου "Αχιλλοπούλειο"
ΕIΣΑΓΩΓΗ
Ο Cα125 είναι ο πιο γνωστός βιοχηµικός δείκτης για την διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών
και χρησιµοποιείται ευρύτατα για την ανίχνευση της ασθένειας καθώς και για τον έλεγχο του
θεραπευτικού αποτελέσµατος ή την υποτροπή - επανεµφάνιση της νόσου. Έχει χαµηλή ευαισθησία στο αρχικό στάδιο της νόσου σε γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση, και περιορισµένη εξειδίκευση, ιδιαίτερα σε νεότερες ασθενείς. Η έλλειψη εξειδίκευσης του CA125 οφείλεται στα
αυξηµένα επίπεδα του σε πολλές καλοήθεις, γυναικολογικές και µη-γυναικολογικές καταστάσεις.
Το HE4 είναι ένα χρήσιµος βιοδείκτης για την ανίχνευση του καρκίνου των ωοθηκών µε µόνο
µια ελάχιστη έκφραση του ωοθηκικού ιστού. Εκτός από την έκφραση του σε κυτταρικό επίπεδο, τα υψηλά επίπεδα έκκρισης του HE4 εντοπίστηκαν στον ορό ασθενών µε καρκίνο των ωοθηκών.
Με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διαγνωστικής αξιολόγησης , κυρίως προεγχειρητικά,
ασθενών που εµφανίζουν ενδοπυελική µάζα, αναπτύχθηκε ένας αλγόριθµος κινδύνου κακοήθειας ωοθηκών (ROMA) µε χρήση της εξέτασης HE4 σε συνδυασµό µε την εξέταση CA 125. Ο
αλγόριθµος αυτός αξιολογεί τον κίνδυνο της ασθενούς να πάσχει τελικά από επιθηλιακό καρκίνωµα των ωοθηκών (Allard et al. 2008).
Ο σκοπός της µελέτης είναι να προσδιοριστεί η ευαισθησία και η ειδικότητα των βιοχηµικών
δεικτών CA125 και HE4 , ελεγχόµενων ταυτόχρονα , τόσο σε υγιή άτοµα όσο και σε ασθενείς
µε καρκίνο των ωοθηκών ( πριν ή µετά την εµµηνόπαυση).
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Στη παρούσα µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στο Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου,
εξετάστηκαν 97 γυναίκες (προ-εµµηνοπαυσιακές και µετα-εµµηνοπαυσιακές) και προσδιορίστηκαν τα επίπεδα ΗΕ4 ΚΑΙ CA125 προεγχειρητικά. Η ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισµός της πρωτεΐνης HE4 σε ανθρώπινο ορό, πραγµατοποιείται µε ταυτόχρονο ποσοτικό προσδιορισµό του CA125 µε την βοήθεια του ανοσοβιοχηµικού αναλυτή ARCHITECT 2000. Η συνεκτίµηση των δύο δεικτών δίνει τη δυνατότητα υπολογισµού του κινδύνου που έχει ο ασθενής να
έχει καρκίνο του επιθηλίου των ωοθηκών.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ
• Οι τιµές του Ca125 ήταν σε υψηλότερα επίπεδα στις προ-εµµηνοπαυσιακές γυναίκες από τις
µετά-εµµηνοπαυσιακές.
• Τα επίπεδα ΗΕ4 ήταν υψηλότερα στις µετά-εµµηνοπαυσιακές γυναίκες από τις προεµµηνοπαυσιακές.
• Υψηλά επίπεδα Ca125 βρέθηκαν και σε άλλες περιπτώσεις καλοηθών ή περιπτώσεων ενδοτραχηλίτιδας, πλην του καρκίνου των ωοθηκών.
• Υψηλά σηµαντικά επίπεδα Ca125 και ΗΕ4 βρέθηκαν σε ασθενής µε καρκίνο συγκριτικά µε
άλλες περιπτώσεις καλοηθών όγκων.
• Σε περιπτώσεις όπου τα επίπεδα ΗΕ4 προεγχειρητικά ήταν υψηλά και του Ca125 φυσιολογικά, οι ιστολογικές εξετάσεις απέκλεισαν το ενδεχόµενο κακοήθειας. Η κύρια αιτία των υψηλών
επιπέδων ΗΕ4 ήταν φλεγµονές ενδοµητρίου ή ατροφικό ενδοµήτριο ή νησίδια Walthard στις
σάλπιγγες (σε ποσοστό 7,3%).
• Σε περιπτώσεις όπου τα επίπεδα ΗΕ4 και Ca125 προεγχειρητικά ήταν υψηλά, οι ιστολογικές
εξετάσεις επιβεβαίωσαν κακοήθεια. (σε ποσοστό 9,1%).
• Οι τιµές και των δύο δεικτών είναι σηµαντικές και συµπληρωµατικές στην παρακολούθηση
και στην µετέπειτα εξέλιξη περιστατικών καρκίνου, έπειτα από χειρουργική αφαίρεση.
Τα υψηλά επίπεδα HE4 σε συνδυασµένο µε τα υψηλά επίπεδα CA125 καταδεικνύουν την
παρουσία καρκίνου των ωοθηκών, ενώ υψηλά επίπεδα CA125 και φυσιολογικά HE4 είναι
ενδεικτικό ενός καλοήθους όγκου. Ο HE4 όταν συνδυάζεται µε τον CA125, βελτιώνει το
επίπεδο ευαισθησίας για την ανίχνευση του καρκίνου των ωοθηκών. Το HE4 επιτυγχάνει 96%
ειδικότητα και 80% ευαισθησία, όταν συγκρίνονται υγιή άτοµα και ασθενείς µε καρκίνο.
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