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Χ ΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Προέδρου 10 ου ΠΣΚΧ
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Εκ μέρους της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής της ΕΕΚΧ-ΚΒ, με ιδιαίτερη τιμή και
χαρά σας καλωσορίζουμε στο 10ο Συνέδριο Κλινικής Χημείας.
Το φετινό 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΚΧ-ΚΒ διεξάγεται σε δύσκολες για τη χώρα μας,
αλλά και για όλη την Ευρώπη συνθήκες, μέσα στο νέο, παγκόσμιο κοινωνικό, οικονομικό αλλά
και επιστημονικό περιβάλλον. Οι νέες αυτές συνθήκες έχουν πλήξει όλους μας, αλλά ιδιαίτερα
τους νεώτερους συναδέλφους.
Η ΕΕΚΧ-ΚΒ αφιερώνει το φετινό Συνέδριο στη νέα γενιά των Εργαστηριακών Επιστημόνων,
αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την ευθύνη να συνεχίσει, όσο μπορεί καλύτερα και στις σημερινές
αντίξοες συνθήκες, να στηρίζει τους νέους συναδέλφους στο ανηφορικό μονοπάτι του μέλλοντος, συμβάλλοντας στη βέλτιστη εκπαίδευσής τους, με τις επιστημονικές και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες της ΕΕΚΧ-ΚΒ και το Συνέδριο.
Στα 16 χρόνια που μεσολάβησαν από το 1ο μέχρι το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΚΧ-ΚΒ
πετύχαμε πολλά, αλλά μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη περισσότερα. Ας μην
αφήσουμε την κρίση «να μας πάρει από κάτω» και ας προσπαθήσουμε, τουλάχιστον στον χώρο
που μπορούμε, να αντιτάξουμε στον αδιέξοδο «ανταγωνισμό», τη συνεργασία προσώπων,
κλάδων και θεσμών, προς όφελος όλων.
Αξιοποιήσαμε την εθελοντική εργασία πολλών συναδέλφων, για να αντισταθμίσουμε την πρωτόγνωρη οικονομική στενότητα στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου μας. Τους ευχαριστούμε
θερμά. Επίσης ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους στα Νοσοκομεία, στα Πανεπιστήμια και
στα Ερευνητικά Κέντρα, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και υπέβαλαν τις εργασίες τους.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι η ενεργός συμμετοχή σας θα είναι καρποφόρα για όλους μας και
θα συμβάλλει στην επιτυχία και του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΕΚΧ-ΚΒ.
Η Πρόεδρος
Νότα Σπυροπούλου
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η Ελληνική Εταιρία Κλινικής Χημείας– Κλινικής Βιοχημείας θα ήθελε να εκφράσει
τις ευχαριστίες της στις κάτωθι Εταιρίες για την ενεργό συμμετοχή τους

Αντισέλ
DAKON Diagnosis - S. Konidaris & ΣΙΑ Ο.Ε.

MENTIMEK. A.E.

SafeBlood Bioanalytica
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
για τη φιλοξενία και την υποστήριξη που παρείχε
στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Κ.Χ.-Κ.Β.

Β ραβεια
Τα βραβεία για την καλύτερη προφορική και αναρτημένη ανακοίνωση
αποτελούν προσφορά της κ. Σοφίας Κάκαρη στη μνήμη της αδελφής της
Βαρβάρας Κάκαρη Αδάμ.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Ψαρρά Κατερίνα
Αντιπρόεδρος: Σταθάκη-Φερδερίγου Αγγελική
Γεν. Γραμματέας: Χαλιάσος Αλέξανδρος
Αν. Γεν. Γραμματέας: Νότα Διακουμή-Σπυροπούλου
Ταμίας: Ευθυμία Μπότουλα
Μέλη: Κρούπης Χρήστος
		 Λεϊμονή Ειρήνη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Νότα Σπυροπούλου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Φερδερίγου Αγγελική
Αντικαρ. Ογκολογ. Ν. Α. «Αγιος Σάββας»
Μέλη:
Βελισσαρίου Β., «Μητέρα»
Βογιατζάκης Ε., Γ.Ν.Ν.Θ. «Σωτηρία»
Βυλιώτου Β., Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Καράμπαμπα Φ., TUV Hellas
Καρίκας Γ.Α., Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Καψιμάλη Β., Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"
Κουππάρης Μ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κρούπης Χ., Π.Ν. «Αττικό»
Κώνστα Ε., Π.Ν. «Αττικό»

Κωτσοβασίλης Κ., Γ.Κ.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Λεϊμονή Ε., «Ευρωιατρική»
Λιανίδου Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μπαϊρακτάρη Ε., Πανεπιστήμιο Ιωα/νων
Παπασωτηρίου Ι., Ν. Παίδων «Α. Σοφία»
Παπαλέξης Π., Αντιπρόεδρος Π.Ε.Τ.Ι.Ε.
Παπανδρέου Αικ., Α.Ο.Ν.Α. «Α. Σάββας»
Ρίζος Δ., Π.Ν. «Αρεταίειο»
Σπυρόπουλος Β., Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Τάσσιος Π., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τράκας Ν., Γ.Ν. Σισμανόγλειο
Τσατσάνης Χ., Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φλέβα Α., Π.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
Ψαχούλια Χ., Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Μπότουλα Εφη, Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"
Μέλη: Αθανασιάδης Θ., Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"
		Βικεντίου Μ., «Αττικό» Π.Ν.
		Βαλαντή Ε., Φοιτήτρια MSc Κλινικής Χημείας
		Ευσταθίου Α., Φοιτήτρια MSc Κλινικής Χημείας
		Κωνσταντινάκου Κ., «Βιοιατρική»
		Λόη Β., «Κοργιαλλένειο - Μπενάκειο ΕΕΣ»
		Ματσάγγος Σ., Γ.Ν. «Τζάνειο» Πειραιά
		Ρίζου Μ., Εργαστηριο Κλινικής Βιοχημείας "DIAMEDICA"
		Χριστούλας Δ., 251 Γ.Ν. Αεροπορίας
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
• Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

15 Ιουλίου 2012

• Απαντήσεις Αποδοχής Εργασιών
• Τελευταία Προθεσμία Μειωμένης Συνδρομής
• Ημερομηνίες Τέλεσης Συνεδρίου
• Ώρες Συνεδριάσεων

15 Σεπτεμβρίου 2012
30 Σεπτεμβρίου 2012
19- 20 Οκτωβρίου 2012
09:30-20:30

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αμφιθέατρο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Π. Κανελλοπούλου 3 (πρώην Κατεχάκη), δίπλα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

ΓΛΩΣΣΑ
Επίσημη Γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα γίνουν
στην Αγγλική γλώσσα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση επιστημονικών συνεδριάσεων
•Σ
 υνεδριακό υλικό (τσάντα συνεδρίου, τελικό πρόγραμμα, βιβλίο περιλήψεων, πιστοποιητικό
παρακολούθησης)
• Καφέ και βουτήματα στα διαλείμματα
• Συμμετοχή στη δεξίωση υποδοχής
Δικαίωμα συμμετοχής

Έως 21/09/12

Μετά τις 30/09/12

Βιολόγοι, Βιοχημικοί, Ιατροί, Χημικοί

75 €

100 €

Τεχνολόγοι

40 €

50 €

Φοιτητές ή σπουδαστές

15 €

15 €

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΕΚΧ-ΚΒ
Αλωπεκής 47, 10676 Αθήνα,
Τηλ.: 2103645751, Fax: 210 3645392
e-mail: info@eekx-kb.gr
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o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

19 -20 Οκτωβρίου 2012
Αμφιθέατρο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α
Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2
08.30-09:30 Εγγραφές
09:30-11:00 Προφορικές ανακοινώσεις
Πρόεδροι: Φωτεινή Καράμπαμπα, Γιώργος Καρίκας
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΥΠΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ
Φ. Κόντος, Ζ. Γκίτη, Β. Μολλάκη, Θ. Καρώνης, Κ. Παρασκευή, Λ. Ζέρβα.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
Χ. Κωσταρά, Α. Παπαθανασίου, Manh-Thong Cung, Μ. Ελισάφ, Ι. Γουδέβενος,
Ε. Μπαϊρακτάρη
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΛΥΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΙΝΗΣ (CRH) ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ
Ε. Καραγιάννη, Ό. Ρασούλη, Α. Ν. Μαργιωρής, Μ. Βενυχάκη
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ SOX17 ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΥΤΤΑΡΩΝ DNA ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Μ. Χειμωνίδου, Α. Στρατή, Ν. Μαλάμος, Β. Γιωργουλιάς, Ε.Λιανίδου
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΗΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ RT-PCR ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
(CTCs)
Κ.Παρίση, Α. Μάρκου, Α. Στρατή, Ε. Λιανίδου
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ miR-21 ΣΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΠΛΑΣΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Α. Μάρκου, Ι. Σουρβίνου, Α. Στρατή, Ν. Μαλάμος, Β. Γεωργούλιας, Ε. Λιανίδου
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 3 ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ
A. Στρατή, S. Kasimir-Bauer, Α. Μάρκου, Κ. Παρίση, Ε. Λιανίδου, O. Hoffmann
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ (SNPS) ΤΟΥ
ΓΟΝΙΔΙΟΥ LOXL1 ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΤΙΚΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Κ. Τζίκα, Δ. Χήρας, S. Oliveira, K. Δήμα, Γ. Κίτσος, M. B.Petersen, Χ. Κρούπης
C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ
K/DOQI ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΦΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Ε. Χελιώτη, Μ. Στάθη, Μ. Αλμπανούδη, Μ. Σωτηράκη, Ε. Ευθυμίου, Κ. Διγαλάκη,
Γ. Παπαδάκης, Α. Τσελέντη
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Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2
11:00-12:00 Στρογγυλό Τραπέζι Επιτροπής Νέων
Πρόεδροι: Εύη Κώνστα - Ελένη Ρηνώτα

«Διεργαστηριακά σχήματα»
Έφη Χαβιάρα

«Χαρτογράφηση των κλινικών εργαστηρίων των δημόσιων νοσοκομείων στην Ελλάδα»
Μυρτώ Ρίζου

12:00-12:30 Διάλειμμα - Καφές
12:30-13:30 Στρογγυλό τραπέζι
«Η Διαπίστευση Κλινικών εργαστηρίων συμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 15189:2007»
Πρόεδρος: Αγγελική Φερδερίγου
«Το Πρότυπο 15189:2007»
Ιωάννα Αθανασιάδου

«ΕΣΥΔ – Διαπιστευμένα εργαστήρια στην Ελλάδα σήμερα»
Αλίκη Σταθοπούλου

13:30-14:30 Δορυφορική Διάλεξη Οργάνωση: ΜΑLVA
Routine use of LCMSMS in the clinical laboratory
Russell Watts BSc (Hons) MRSC,Manchester, UK
14:30-16:00 Διακοπή - Ελαφρύ γεύμα
16:00-17:30 Στρογγυλό τραπέζι
«Τα βακτήρια και η αντοχή τους στα αντιβιοτικά: από την βιολογία ώς την αυτοματοποιημένη διάγνωση»
Πρόεδροι: Ευάγγελος Βογιατζάκης, Βιολέττα Καψιμάλη
«Γονίδια για την ταυτοποίηση των βακτηρίων και την διάγνωση της παθογονικότητάς τους:
από την PCR ώς τα microchips και το DNA sequencing»
Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς

«Αντοχή στα αντιβιοτικά: φαινότυποι και αυτοματοποιημένα συστήματα κατά την εργαστηριακή διάγνωση»
Λεωνίδας Τζουβελέκης

«Τα γονίδια, οι φορείς τους, και οι βακτηριακοί 'ξενιστές' τους: η μοριακή τυποποίηση από
την φυλογένεση ώς την επιδημιολογία»
Παναγιώτης Τάσιος

17:30-18:00 Διάλειμμα - Καφές
18:00-18:30 Έναρξη - Χαιρετισμοί
18:30-19:15 Εναρκτήρια Διάλεξη «Το ναυάγιο των Αντικυθήρων»
Έλενα Βλαχογιάννη, Δρ Αρχαιολογίας, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
19:15 Δεξίωση
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Σ Α Β ΒΑΤΟ 2 0 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2
09:00-11:00 Προφορικές ανακοινώσεις
Πρόεδροι: Αλεξάνδρα Φλέβα, Ηλίας Τογκουσίδης
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΩΝ CYP2D6 ΚΑΙ CYP2C19
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ
Α Γρηγοράτου, Α Μελπίδου, Σ Ιωαννίδου, Ζ Ζουλλιέν
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΕ
ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ
Σκενδέρη Κ, Μοσχώνης Γ, Χρούσος Γ, Λιονής Χ, Μούγιος Β, Καντηλάφτη Μ, Τζότζολα Β,
Κατσαρού Χ, Μανιός Γ
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΠΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ G533C ΤΟΥ ΕΞΩΝΙΟΥ 8 ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ RET
ΣΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΩΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΜΚΘ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Λ. Σαρίκα, Α. Παπαθωμά, Μ. Γαροφαλλάκη, Ε. Αναστασίου, Μ. Αλεβιζάκη
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΜΣ) ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΡΣΔ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ MDRD4 ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Γ. Αρσος, Φ. Ντογραματζή, Ζ. Αθανασιάδου, I. Tσεχελίδης, Χ. Σαχπεκίδης, Α. Σβούκας,
A. Iακωβίδου, Χ. Κίρμπας, Γ. Τσικρικώνης, Ε. Σιάνου, Μ. Τσιμιρίκα
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗΣ ΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ
Β. Λόη, Σ. Πάσχου, Μ. Μιζαμτζίδου, Α. Καραγιάννης, Θ. Τερζή, Ο. Καραγιάννη,
Μ. Κωνσταντινίδου
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 13 ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Α. Πούλα, Μ. Πετροπούλου, Π. Ιωάννου, Θ. Χριστόπουλος, Ε. Καναβάκης,
J. Traeger-Συνοδινού, Β.Τρυφωνόπουλος, Α.Καραβάς, Α.Βρυωνίδου
ΕΠΙΠΕΔΑ 25-ΟΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Α Μελπίδου, Α Γρηγοράτου, Α Λογοθέτη, Β Φλετούρη, Ζ Ζουλλιέν
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ NT- proBNP ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Π. Δελαπόρτα, Φ.Αποστολάκου, Α. Μπαρτζελιώτου, Α. Καττάμης, Ι. Παπασωτηρίου
NGAL, GDF-15 και YKL-40: Πρώιμοι δείκτες Καρδιο-Νεφρικής νόσου σε ασθενείς με
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1
Ν. Παπαδοπούλου, Χ. Σκευάκη, Μ. Πέππα, Μ. Σφακιωτάκη, Ι. Φαράκλα, Ι. Παπασσωτηρίου,
Γ. Χρούσος, Χ. Κανακά-Gantenbein
ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ
Μ. Παπασταματάκη, Ι. Παπασωτηρίου, Α. Μπαρτζελιώτου, Α. Βαζαίου, Γ. Χρούσος,
Χ. Κανακά-Gantenbein, Ε. Ρώμα
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΤΗΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ
Ι. Παπασωτηρίου, Φ. Αποστολάκου, Χ. Λαζαροπούλου, Ι. Καναβάκη, Ι. Ρόμπος,
Α. Καττάμης
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ HPLC-MS/MS ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΦΑΙΝΥΛΟΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΚΥΛΟ-ΣΥΝΕΝΖΥΜΟΥ Α
Μ. Αγγελοπούλου, Ζ. Τσιάλλα, I. Χριστοφίδης, Π.Σ. Πέτρου, A. Σιαφάκα-Καπαδάη,
I. Κανάριος, M. Σιδηροπούλου, Σ. E. Κακαμπάκος
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Σ Α Β ΒΑΤΟ 2 0 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2
11:00-11:30 Διάλεξη
Πρόεδρος: Ελένη Μπαιρακτάρη

«Η Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη (SHBG) στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών»
Γεώργιος Κολιός

11:30-12:00 Διάλειμμα-καφές
12:00-14:00 Στρογγυλό τραπέζι
«Ορθολογική Χρήση Εργαστηριακών Εξετάσεων»
Πρόεδροι: Λουκάς Δαδιώτης, Ιωάννης Παπασωτηρίου

«Η χρήση των δεικτών Καρκίνου στην Κλινική πράξη»
Βασίλης Μπαρμπούνης

«Ορθολογική Χρήση Εργαστηριακών Εξετάσεων - Ανοσολογικοί Δείκτες»
Αλεξάνδρα Τσιρογιάννη

«Ορθολογική χρήση εργαστηριακών εξετάσεων-έλεγχος θρομβοφιλίας»
Ρένια Γιαλεράκη

«Νεώτερες εξελίξεις στη μη επεμβατική προγεννητική διάγνωση των χρωμοσωμικών
ανωμαλιών»
Δημήτρης Ρίζος

14:00-15:30 Διακοπή - Ελαφρύ γεύμα
15:30-17:00 Στρογγυλό τραπέζι
«Ανιχνεύοντας τις πολυσχιδείς αλληλεπιδράσεις των Βιομορίων: Η ενηλικίωση της
Εργαστηριακής Ιατρικής ;»
Πρόεδροι: Μιχάλης Κουππάρης, Αντρέας Σκορίλας

«Η πολυμορφικότητα του γενετικού υλικού: Μια νέα μοριακή γέφυρα που συνδέει τα –omics»
Αθανάσιος Καλογερίδης

«Next generation sequencing»
Εύη Λιανίδου

«Αναδυόμενες τεχνολογίες, Μαθηματική πολυπλοκότητα και λήψη Ιατρικής απόφασης»
Βασίλης Σπυρόπουλος

17:00 -17:30 Διάλειμμα - Καφές

9
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Σ Α Β ΒΑΤΟ 2 0 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2
17:30-19:00 Στρογγυλό τραπέζι
Δραστηριότητες ΕΕΚΧ-ΚΒ
Πρόεδροι: Δημήτρης Ρίζος- Εφη Μπότουλα

«ΕΣΕΑΠ: Νεότερες εξελίξεις, απολογισμός & προοπτικές»
Οθωνας Παναγιωτάκης

«LAB TESTS ON LINE Διαδικτυακός τόπος με εκλαϊκευμένες πληροφορίες για τις διαγνωστικές
εργαστηριακές εξετάσεις και την ορολογία τους στα Ελληνικά»
Αλέξανδρος Χαλιάσος

Συμμετοχή μας στις επιτροπές της IFCC WG: In vitro diagnostics-working group
Χρήστος Κρούπης

Education and Management Division (EMD)
Ευη Λιανίδου

19:00-19:30 Συμπεράσματα
19:30-20:00 Απονομή Βραβείων
20:00 Λήξη εργασιών συνεδρίου
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ
Το ναυάγιο των Αντικυθήρων:
Το Πλοίο, οι Θησαυροί,
ο Μηχανισμός
Η νέα περιοδική έκθεση
του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου
Έλενα Β. Βλαχογιάννη
Δρ. Αρχαιολογίας
Συλλογή Γλυπτών
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Email: eam@culture.gr
(Απρίλιος 2012 – Απρίλιος 2013)

H νέα περιοδική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου, που εγκαινιάστηκε τον Απρίλη, έχει τίτλο: «To
Ναυάγιο των Αντικυθήρων. Το Πλοίο, οι Θησαυροί, ο Μηχανισμός». Ο υπότιτλος αντικατοπτρίζει τις τρεις βασικές
ενότητες της έκθεσης, οι οποίες παρουσιάζονται αντίστοιχα
στις τρεις αίθουσες. Η πρώτη είναι αφιερωμένη στο πλοίο
και τον εξοπλισμό του, η δεύτερη στο πολύτιμο φορτίο του
και η τρίτη αποκλειστικά στον Μηχανισμό.
Το ναυάγιο εντοπίστηκε τον Απρίλη του 1900, όταν δύο
μικρά σφουγγαράδικα από τη Σύμη, το «Ευτέρπη» και το
«Καλλιόπη», στο ταξίδι τους προς τον κόλπο της Βεγγάζης,
όπου πήγαιναν να μαζέψουν σφουγγάρια, βρήκαν πολύ
άσχημο καιρό και προσπαθώντας να προστατευθούν από
την κακοκαιρία, που μαινόταν στα ανοιχτά, προσάραξαν
στη θέση «Πινακάκια», βορειοανατολικά της νήσου των
Αντικυθήρων. Τα βράχια είναι εκεί απόκρημνα, όπως και
ο βυθός. Έριξαν άγκυρα και για να μην πάει χαμένη η
μέρα ο καπετάνιος Δημήτρης Κοντός έριξε μέσα τον Ηλία
Σταδιάτη, έμπειρο δύτη, για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν
σφουγγάρια. Το βάθος ήταν πάνω από 30 οργιές, δηλαδή
πάνω από 50 μέτρα. Ο Σταδιάτης πέφτει με το σκάφανδρο.
Δεν είχε μείνει κάτω ούτε δύο λεπτά, όταν έκανε νόημα να
τον ανεβάσουν. Του αφαιρούν το χάλκινο κράνος και λαχανιασμένος προσπαθεί να περιγράψει τον νέο κόσμο που
ανακάλυψε εκεί κάτω: «άλογα, άνθρωποι ολόγυμνοι, χέρια
απλωμένα ξεφυτρώνανε μέσα από τη λάσπη». Πριν ανέβει
πρόλαβε να αποσπάσει το χέρι από ένα χάλκινο άγαλμα
για τεκμήριο. Από τη στιγμή εκείνη αρχίζει η περιπετειώδης ιστορία της έρευνας του ναυαγίου των Αντικυθήρων.
Ο Κοντός στέλνει τηλεγράφημα στη Γενική Εφορεία Αρχαιοτήτων πληροφορώντας τους αρμόδιους για το ναυάγιο και

το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ανταποκρίνεται άμεσα. Η επιχείρηση οργανώθηκε από το
Υπουργείο με τη σύμπραξη του Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού, το οποίο διέθεσε το οπλιταγωγό πλοίο «Μυκάλη», την
ατμοημιολία «Σύρος», την τορπιλοθέτιδα «Αιγιάλεια» και μια
φορτηγίδα με γερανό. Οι συνθήκες ανέλκυσης ήταν ιδιαίτερα
δύσκολες εξαιτίας τόσο του βάρους των αντικειμένων όσο
και του μεγάλους βάθους στο οποίο αυτά είχαν καταπέσει.
Οι σφουγγαράδες μη γνωρίζοντας τους κινδύνους καταδύονταν πολλές φορές την ημέρα σε μεγάλα βάθη. Ένας από
τους έξι που μετείχαν στην ανέλκυση πέθανε, ενώ άλλοι
δύο έμειναν παράλυτοι από τη νόσο των δυτών. Η έρευνα
υπήρξε όμως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εγκαινίασε την
ενάλια αρχαιολογία ως επιστημονικό ερευνητικό τομέα όχι
μόνον σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Το 1976 η ανασκαφική έρευνα συνεχίστηκε από τα
μέλη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που είχαν πλέον στη
διάθεσή τους το ωκεανογραφικό σκάφος Calypso, που
διέθεσε ο Jacques-Yves Cousteau. Ωστόσο, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι ακόμη και κατά τη δεύτερη αυτή έρευνα
δεν έγινε καμία προσπάθεια αποτύπωσης του ναυαγίου
στο βυθό, το οποίο σε μεγάλο βαθμό παραμένει ακόμη
και σήμερα θαμμένο στο βάθος των 52 μ. ή και βαθύτερα.
Συνολικά από τις δύο έρευνες ανασύρθηκε πλήθος αρχαιοτήτων, χάλκινα και μαρμάρινα αγάλματα και αγαλμάτια,
πήλινα, χάλκινα και γυάλινα αγγεία, χρυσά κοσμήματα,
κλίνες, νομίσματα, καθώς και τμήματα από το ίδιο το
πλοίο. Μέρος του πολύτιμου φορτίου του πλοίου φαίνεται
ότι αποτελούσε και ο περίφημος Μηχανισμός, ο πρώτος
αναλογικός ημερολογιακός και αστρονομικός υπολογιστής.
Το ναυάγιο χρονολογείται σήμερα γύρω στο 60 π.Χ.,
εποχή κατά την οποία γνωρίζουν άνθηση οι θαλάσσιες
εμπορικές συναλλαγές και μεταφορές έργων τέχνης από
την ανατολική Μεσόγειο προς την Ιταλία. Το φορτίο του
πλοίου αναμφίβολα προοριζόταν για τη μεγάλη αγορά
τέχνης της εποχής, τη Ρώμη, όπου τα μέλη της ανώτερης
τάξης οι συγκλητικοί (senatores), ως μέσο κοινωνικής προβολής αλλά και οι νεόπλουτοι από την τάξη των ιππέων
(equites) ως μέσο επίδειξης του πλούτου τους, συνήθιζαν
να κοσμούν τις επαύλεις τους με ελληνικά έργα τέχνης. Το
λιμάνι αναχώρησης ωστόσο δεν είναι γνωστό. Η Πέργαμος,
η Έφεσος και η Ρόδος αποτελούν σοβαρές υποψηφιότητες.
Λιμάνι προορισμού ήταν αναμφίβολα αυτό των Ποτιόλων
στον ιταλικό κόλπο της Νεαπόλεως.

Τα νομίσματα
Τα νομίσματα που ανελκύσθηκαν κατά τη συμπλη11
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ρωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1976, συσσωρευμένα σε μάζες μαζί με προϊόντα διάβρωσης και
θαλάσσια υλικά, είναι βαρύνουσας σημασίας, για αυτό και
προτάσσονται στην είσοδο της έκθεσης. Μετά τον καθαρισμό τους διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για περισσότερα από
σαράντα χάλκινα νομίσματα, καθώς και για ένα θησαυρό
τριάντα έξι αργυρών νομισμάτων.
Από τα έξι χάλκινα νομίσματα, που ήταν δυνατόν να
ταυτιστούν, τρία είναι σικελικά (δύο της Κατάνης και ένα της
Πανόρμου) και τρία μικρασιατικά (ένα της Κνίδου και δύο
της Εφέσου). Η κοπή τους χρονολογείται από το δεύτερο
μισό του 3ου έως και τον 1ο αιώνα π.Χ. Δεδομένου, ότι
τα χάλκινα νομίσματα προορίζονταν για την κάλυψη των
καθημερινών συναλλαγών και συνήθως κυκλοφορούσαν
μέσα και γύρω από την επικράτεια της εκδίδουσας αρχής
τους, τα νομίσματα που βρέθηκαν στο πλοίο, πιθανώς
υποδεικνύουν τον τόπο προέλευσης των επιβαινόντων ή
σχετίζονται με συναλλαγές, που αυτοί πραγματοποίησαν
σε πανδοχεία, καπηλειά και αποβάθρες σικελικών και
μικρασιατικών λιμανιών.
Ο θησαυρός αποτελείται από τριάντα έξι κιστοφορικά
τετράδραχμα, ονομάζονται έτσι γιατί φέρουν ως εμπροσθότυπο την κίστη του Διονύσου, από τα οποία τριάντα δύο
κόπηκαν στην Πέργαμο και τέσσερα στην Έφεσο από το
104 έως το 67 π.Χ. Ο θησαυρός παρέχει την ασφαλέστερη
χρονολογική ένδειξη για το ναυάγιο από νομισματικής
πλευράς. Το γεγονός ότι στο θησαυρό δεν περιέχονται
κοπές της περιόδου 59-49 π.Χ., στις οποίες αναγράφονται
τα ονόματα των διοικητών της ρωμαϊκής Επαρχίας της
Ασίας, υποδεικνύει ότι το σύνολο του ναυαγίου πιθανότατα
«σφραγίστηκε» πριν από το 60 π.Χ. Το ότι τα νομίσματα αυτά
κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός των ορίων της Επαρχίας
της Ασίας, και δη της πρώην επικράτειας των Ατταλιδών,
αποτελεί ισχυρή ένδειξη για τη διατύπωση της άποψης
ότι το πλοίο αν δεν ξεκίνησε, οπωσδήποτε αγκυροβόλησε
στην Πέργαμο ή την Έφεσο προτού βυθιστεί.

Α. ΤΟ ΠΛΟΙΟ
Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται ένα από τα επτά
συνολικά μαδέρια από ξύλο φτελιάς, τα οποία προέρχονται
από το κέλυφος του αρχαίου πλοίου. Το ιστιοφόρο πλοίο
ήταν πιθανότατα φορτηγίδα, η ολκάς των αρχαίων Ελλήνων.
Το μήκος του υπολογίζεται σε 30 μέτρα, το πλάτος σε 10
μέτρα, ενώ η χωρητικότητά του σε 300 τόννους.
Για την κατασκευή του εφαρμόστηκε η τεχνική που
κυριαρχεί στο χώρο της Μεσογείου από την Ύστερη Εποχή
του Χαλκού έως και τον 10ο αιώνα μ.Χ. και είναι η γνωστή
ως «πρώτα το περίβλημα» (shell-first), δηλαδή εντελώς
αντίστροφη τεχνική από αυτή που εφαρμόζεται σήμερα.
Οι αρχαίοι ναυπηγοί ξεκινούσαν την κατασκευή του πλοίου
προσαρτώντας τα ποδοστήματα της πλώρης και της πρύμνης στην τρόπιδα (καρίνα). Στη συνέχεια οικοδομούνταν το
πέτσωμα. Επιμήκη δηλ. μαδέρια τοποθετούνταν διαδοχικά
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καθ’ύψος και στις δύο πλευρές του πλοίου, ενώνοντας το
ποδόστημα της πλώρης με αυτό της πρύμνης.
Για τη σύνδεση των επάλληλων σειρών, οι επιφάνειες
επαφής των μαδεριών έφεραν ορθογώνιες εντορμίες,
μέσα στις οποίες ενσφηνώνονταν ξύλινοι γόμφοι. Μετά την
αρμογή δύο επάλληλων μαδεριών διανοίγονταν εγκάρσιες
οπές στο ύψος των τόρμων, μέσα στις οποίες καθηλώνονταν
ξύλινες ασφαλιστικές καβίλιες (ξυλόκαρφα).
Όταν το πέτσωμα του πλοίου είχε ήδη ανεγερθεί σε
κάποιο ύψος, προσάρμοζαν στο εσωτερικό τους νομείς.
Για το σκοπό αυτό διανοίγονταν διαμπερείς κυκλικές οπές
που διαπερνούσαν το πέτσωμα και τον νομέα. Στις οπές
αυτές καθηλώνονταν αρχικά επιμήκεις ξύλινες καβίλιες και
η στερέωση ολοκληρωνόταν με τη δευτερογενή καθήλωση
μακριών χάλκινων ήλων, οι οποίοι περνούσαν μέσα από
τις καβίλιες.
Το κύτος του πλοίου είχε εξωτερικά στεγανοποιηθεί με
λεπτά φύλλα μολύβδου κάτω από την ίσαλο γραμμή. Τα
φύλλα από μόλυβδο παρακολουθούσαν τις καμπύλες του
σκάφους και στερεώνονταν, με τη βοήθεια μικρών χάλκινων
καρφιών σε κανονική διάταξη, επάνω σε ύφασμα, δέρμα
ζώου ή φύλλα δένδρων εμβαπτισμένα σε ρητίνη ή πίσσα.
Η ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα 14 που πραγματοποιήθηκε στα ξύλα έδειξε ότι το ξύλο φτελιάς (κοινώς
καραγάτσι) κόπηκε περί το 220 π.Χ. (±40) χρόνια, δηλαδή
το σκαρί ήταν ήδη πολύ παλιό όταν ναυάγησε.
Τμήματα μολύβδινων σωλήνων, τα οποία ανασύρθηκαν,
ερμηνεύονται ως κατάλοιπα αντλίας για την παροχέτευση των υδάτων που συγκεντρώνονταν στο κατάστρωμα
του πλοίου. Οι κεραμίδες (στρωτήρες και καλυπτήρες)
κορινθιακού τύπου ενισχύουν τη θεωρία για την ύπαρξη
στεγασμένου χώρου στο κατάστρωμα, ο οποίος πιθανότατα χρησίμευε ως χώρος παρασκευής φαγητού (κοινώς
κουζίνα), ή/και για την κάλυψη των ανοιγμάτων φόρτωσης.
Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και εμμέσως αποκαλυπτικό
για το μέγεθός του και τον ποντοπόρο προορισμό του, το
γεγονός ότι έχει σωθεί ζεύγος κωδωνόσχημων βολίδων,
καταπειρατηρίες, για τη διερεύνηση της φύσης και του
βάθους του βυθού. Τη δειγματοληψία από το βυθό διευκόλυνε η κοίλανση στη βάση τους που γεμιζόταν συνήθως με
ρητίνη ή πίσσα για να κολλάει σε ο,τιδήποτε, με το οποίο
έρχεται σε επαφή. Ήταν ζωτικής σημασίας εργαλείο για
την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

Ένας μικρόκοσμος σε αυτάρκεια
Οι διατροφικές συνήθειες στη διάρκεια του ταξιδιού
μαρτυρούνται από τους καρπούς ελιάς και τα χερσαία
σαλιγκάρια. Παστό κρέας και ψάρια είναι δυνατό να περιέχονταν σε οξυπύθμενους αμφορείς, ενώ επιπλέον, η
ενασχόληση με την αλιεία και κατά συνέπεια η κατανάλωση
ψαριών επιβεβαιώνεται από τα σωληνωτά βαρίδια για τα
δίχτυα. Για το άλεσμα των δημητριακών και την παραγωγή
αλεύρων χρησιμοποιούνταν ο χειροκίνητος περιστροφι-
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κός μύλος αποτελούμενος από ζεύγος μυλόλιθων. Με τη
βοήθεια μιας λαβής ο υπερκείμενος λίθος περιστρεφόταν
πάνω στον υποκείμενο που έμενε σταθερός. Η αβαθής
λεκάνη από ηφαιστειογενή πέτρα, μαζί με κάποιο γουδοχέρι, χρησιμοποιούνταν για τη σύνθλιψη σπόρων, την
εκχύμωση λαχανικών και βοτάνων, το πλάσιμο της ζύμης
και ποικίλες άλλες εργασίες του νοικοκυριού.
Χύτρες με ίχνη αιθάλης πιστοποιούν τη χρήση τους
στην παρασκευή αλλά και την κατανάλωση φαγητού. Η
παρουσία πινακίων και μεγαρικών σκύφων, με εγχάρακτα
τα ονόματα των κατόχων τους, μαρτυρούν τη χρήση τους
από τους επιβαίνοντες, που φαίνεται πως ήταν Έλληνες.
Η εύρεση καταλοίπων ρητινώδους ουσίας στο εσωτερικό μίας πρόχου και ενός κρατήρα αποτελεί ένδειξη
του αρωματισμένου με ρετσίνι οίνου ή άλλων ρητινωδών
προϊόντων που θα περιείχαν.
Ο φωτισμός κατά τον πλου εξασφαλιζόταν με τα λυχνάρια, ένα από τα οποία φέρει ίχνη καύσης. Η ύπαρξη
τμημάτων επιτραπέζιων παιχνιδιών αποδεικνύει τον τρόπο
με τον οποίον οι επιβαίνοντες περνούσαν τον ελεύθερο
χρόνο τους.
Σημαντικές είναι οι πληροφορίες που αντλούμε από τα
ελάχιστα σκελετικά υπολείμματα που ανασύρθηκαν από το
χώρο του ναυαγίου. Συγκεκριμένα περισυλλέχθηκαν έντεκα
(11) δόντια και είκοσι δύο (22) οστά μεταξύ των οποίων και
ένα κρανίο. Σύμφωνα με τη μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση του υλικού που πραγματοποιήθηκε από την
ανθρωπολόγο Αργυρώ Ναυπλιώτη, ταυτοποιήθηκε ένας
άνδρας 20-25 ετών, μια πιθανώς νεαρή ενήλικη γυναίκα,
στην οποία ανήκει το κρανίο, και ένα άτομο 15±3 ετών,
αδιάγνωστου φύλου. Ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων
που επέβαιναν στο πλοίο θα πρέπει να ήταν μεγαλύτερος.
Η πιθανή παρουσία γυναικών στο πλοίο δεν πρέπει να
μας προβληματίζει, δεδομένου ότι εκείνη την εποχή δεν
υπήρχαν επιβατικά πλοία και η μετακίνηση ταξιδιωτών
μέσω θαλάσσης γινόταν με μεταφορικά πλοία. Αυτά, κατά
περίσταση μόνον, δέχονταν και επιβάτες.

Β. ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
Στο ναυάγιο βρέθηκαν ζεύγος χρυσών ενωτίων (σκουλαρίκια) και ένα μονό, με εξαρτήματα ερωτιδέων, χρυσή
ρομβόσχημη θήκη με ένθετο σμαράγδι, που πιθανώς αποτελούσε τμήμα περιδεραίου, μία χρυσή θήκη με κοκκιδωτή
διακόσμηση και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Τα κοσμήματα, με
εξαίρεση ίσως το χρυσό δαχτυλίδι, είναι γυναικεία. Σημαντική είναι η πληροφορία που έχουμε από το ημερολόγιο
της ανέλκυσης του 1976 ότι τα χρυσά κοσμήματα βρέθηκαν δίπλα στο σκελετικό υλικό που έχει ταυτιστεί με την
ενήλικη νεαρή γυναίκα.
Τα αργυρά αγγεία, δύο καλυκωτά σκυφίδια και δύο
κωνικοί σκύφοι, αποτελούν χαρακτηριστικά σκεύη της
αργυροχοΐας της ύστερης ελληνιστικής περιόδου. Στα
σκυφίδια σέρβιραν συνήθως ξηρούς καρπούς, ελιές και

καρυκεύματα, ενώ οι κωνικοί σκύφοι, γνωστοί και ως μαστοί, χρησιμοποιούνταν ως αγγεία πόσης στα συμπόσια.
Όσον αφορά στα μεταλλικά αγγεία που ήρθαν στο φως,
πρόκειται κυρίως για αγγεία άντλησης και σερβιρίσματος
υγρών κατασκευασμένα από μπρούντζο και από κασσίτερο
(πρόχοι, οινοχοΐσκες, κάδος). Η μοναδική μολύβδινη πυξίδα
χρησίμευε για τη φύλαξη φαρμακευτικών και καλλυντικών
ουσιών. Σώθηκαν μόνο τα μέρη που είχαν κατασκευαστεί
με χύτευση, γιατί το μέταλλο σε αυτά ήταν συμπαγές και
επομένως πιο ανθεκτικό, σε αντίθεση με τα εκείνα που ήταν
κατασκευασμένα με σφυρηλάτηση και επομένως πιο ευπαθή.

Τα γυάλινα αγγεία
Εξαιρετικής σπανιότητας και ομορφιάς είναι τα γυάλινα
αγγεία που προέρχονται από το ναυάγιο. Εκτός από την κατασκευαστική τους αρτιότητα και την έντονη πολυχρωμία,
εντύπωση προξενεί και η άριστη κατάσταση διατήρησής
τους, παρά το μεγάλο βάθος στο οποίο βρέθηκαν και τις
αντίξοες συνθήκες ανέλκυσής τους. Ό,τι όμως λειτούργησε
διαβρωτικά για τα υπόλοιπα αντικείμενα του καραβιού,
υπήρξε σωτήριο για τα γυάλινα: ο σκληρός ασβεστολιθικός
επίπαγος που τα σκέπασε δημιούργησε ένα προστατευτικό κέλυφος, το οποίο, όταν αφαιρέθηκε, τα αποκάλυψε
σχεδόν αλώβητα. Πρόκειται για ένα σύνολο είκοσι αγγείων,
ολόκληρων ή αποσπασματικά σωζόμενων, κυρίως φιαλών.
Τα μονόχρωμα και πολύχρωμα σκεύη από το ναυάγιο αντιπροσωπεύουν τις πιο εντυπωσιακές μεθόδους
κατασκευής γυάλινων αγγείων της ελληνιστικής εποχής.
Ταυτόχρονα αποτελούν ένα πλήρες δειγματολόγιο της
συροπαλαιστινιακής τα πρώτα και ίσως της αιγυπτιακής
παραγωγής τα δεύτερα, προσφέροντας μαρτυρία για το
εμπόριο γυαλιού μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Ο «Έφηβος των Αντικυθήρων»
Από τα σημαντικότερα έργα τέχνης που ανελκύσθησαν
είναι αναμφίβολα το χάλκινο άγαλμα ενός νεαρού γυμνού
άνδρα, γνωστό ως ο «Έφηβος των Αντικυθήρων». Το άγαλμα ανελκύσθηκε σε πέντε μεγάλα κομμάτια και χιλιάδες
μικρότερα. Η τελική του ανασύσταση ολοκληρώθηκε
μόλις το 1953 από ειδικευμένο προσωπικό του Εθνικού
Μουσείου μετά από επίπονες αποσυναρμολογήσεις και
επανασυγκολλήσεις.
Ο νεαρός γυμνός άνδρας, ύψους 1,94 μ., παριστάνεται
όρθιος, κατενώπιον. Ανασηκώνει και προβάλλει διαγώνια το
δεξί χέρι στο οποίο κρατούσε κάποιο αντικείμενο. Στρέφει
έντονα την κεφαλή προς τα δεξιά του, χωρίς όμως να επικεντρώνει το βλέμμα προς το αντικείμενο που κρατούσε.
Πολλές ερμηνείες έχουν διατυπωθεί σχετικά με το ποιον
παριστάνει. Σύμφωνα με τη μία, από τις δύο επικρατέστερες απόψεις, ταυτίζεται με τον Αργείο ήρωα Περσέα,
που επιδείκνυε με το δεξί χέρι την κεφαλή της Μέδουσας
Γοργούς, κρατώντας τη από τα μαλλιά, ενώ στο άλλο θα
κρατούσε τη χαλύβδινη άρπη (δρεπάνι) με την οποία την
13

10o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ο «Φιλόσοφος των Αντικυθήρων»
Ακόμα ένα πρωτότυπο χάλκινο γλυπτό του 3ου αιώνα
π.Χ., ο «Φιλόσοφος των Αντικυθήρων», περιλαμβανόταν στο
φορτίο του μοιραίου πλοίου. Από τον χάλκινο εικονιστικό
ανδριάντα του «Φιλοσόφου» έχουν ανελκυσθεί η κεφαλή,
τα χέρια, τα πόδια που φορούν σανδάλια (τροχάδες) και δύο
τμήματα από το ιμάτιο. Στο αριστερό χέρι κρατούσε ραβδί,
ενώ το δεξί, λυγισμένο στον αγκώνα, ήταν προτεταμένο
σε χειρονομία χαρακτηριστική των ρητόρων. Στην κεφαλή
αποδίδονται με ρεαλισμό τα ατομικά χαρακτηριστικά ενός
ηλικιωμένου άνδρα.

αποκεφάλισε. Σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη ταυτίζεται με
τον Τρώα πρίγκηπα Πάρη, που κρατούσε στο προτεταμένο
δεξί χέρι το μήλον της Έριδος, για να το προσφέρει κατά τη
στιγμή της κρίσης στην ωραιότερη θεά, την Αφροδίτη, και
στο αριστερό το τόξο, με το οποίο σκότωσε τον Αχιλλέα.
Πρόκειται για ένα αριστούργημα της αρχαίας ελληνικής
γλυπτικής. Η στήριξη της μορφής βασίζεται στις αρχές
της αντιθετικής κίνησης (contraposto) του Πολύκλειτου.
Για το λόγο αυτό η πλειονότητα των ερευνητών θεωρεί
τον «Έφηβο» έργο κάποιου γλύπτη της αργειο-σικυώνιας
σχολής, η οποία συνεχίζει την πολυκλείτεια παράδοση
ως τον προχωρημένο 4ο αιώνα π.Χ. Ίσως του Σικυώνιου
Κλέωνα. Χρονολογείται στη δεκαετία 340-330 π.Χ.
Έξι ακόμη χάλκινα αγαλμάτια ανελκύσθηκαν τόσο το
1900 όσο και το 1976, όλα κατασκευασμένα στα τέλη του
2ου αιώνα π.Χ. υιοθετώντας όμως τάσεις της τέχνης του
5ου και 4ου αιώνα π.Χ. Από τα πιο ενδιαφέροντα είναι το
αγαλμάτιο του πυγμάχου που φοράει τους ιμάντες στα
χέρια για να προστατέψει τους καρπούς από τις τυχόν
εξαρθρώσεις και απεικονίζεται κατά την προπόνηση με τον
κώρυκο, τον δερμάτινο δηλαδή αιωρούμενο σάκο που τον
γέμιζαν με αλεύρι ή άμμο, και το αγαλμάτιο ενός εφήβου
που στέκεται πάνω σε δύο επάλληλες βάσεις, από τις οποίες
η κυλινδρική περιστρεφόταν πάνω στην τετράγωνη. Στην
οπή, που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της κυλινδρικής
βάσης, τοποθετούνταν η πεταλούδα για το κούρντισμα.
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Η ατημέλητη εμφάνισή του παραπέμπει σε κάποιον
κυνικό φιλόσοφο· έχουν προταθεί ο Αθηναίος κυνικός
Αντισθένης και ο περίφημος φιλόσοφος και μάγος του
3ου αιώνα π.Χ. Βίων Βορυσθενίτης. Το έργο εντάσσεται
στις αρχές του ελληνιστικού «μπαρόκ» και χρονολογείται
γύρω στο 230 π.Χ. ή λίγο αργότερα.
Με μελέτη έδειξε ότι ο «Φιλόσοφος» ανήκε σε σύνταγμα
τεσσάρων τουλάχιστον τιμητικών ανδριάντων φιλοσόφων,
ρητόρων ή κρατικών αξιωματούχων. Κάτι τέτοιο συμπεραίνεται από την εύρεση σπαραγμάτων χεριών με χειρονομίες
ανάλογες του «Φιλοσόφου» και ποδιών με πανομοιότυπες
τροχάδες τα οποία ανήκαν σε αγάλματα παρόμοιου μεγέθους
με του «Φιλοσόφου». Το σύνταγμα των ανδριάντων θα ήταν
στημένο σε κάποιον υπαίθριο δημόσιο χώρο.

Στη δεύτερη αίθουσα της έκθεσης συνεχίζεται η
παρουσίαση των θησαυρών με μία αναπαράσταση
βυθού, όπου κυριαρχούν οι αμφορείς
Ο οξυπύθμενος εμπορικός αμφορέας είναι το αντικείμενο που κατεξοχήν συνδέεται με τα αρχαία ναυάγια.
Είναι αποθηκευτικό αγγείο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και σχήμα, που διευκόλυνε την ασφαλή φόρτωσή του σε
επάλληλες σειρές μέσα στα αμπάρια των πλοίων. Η οξεία
απόληξη της βάσης του χρησίμευε για να σφηνώνουν οι
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αμφορείς της επάνω σειράς στα κενά που δημιουργούσαν οι
λαιμοί των αμφορέων της κάτω, ελαχιστοποιώντας έτσι την
πιθανότητα της μετατόπισης του φορτίου. Προορίζονταν
κυρίως για τη μεταφορά υγρών (κρασί και λάδι), αλλά δεν
αποκλείεται η χρήση τους και για τη μεταφορά στερεών
προϊόντων, όπως παστών ψαριών και κρεάτων.
Οι αμφορείς του ναυαγίου προέρχονται από την Ρόδο
και την Κω, μεγάλα οινοπαραγωγικά κέντρα της αρχαιότητας, από την Έφεσο, ενώ ο τύπος Lamboglia 2 από
τις ακτές της Αδριατικής. Εξαιτίας του μεγαλου αριθμού
τους συμπεραίνεται ότι οι αμφορείς της Ρόδου, της Κω
και της Εφέσου αποτελούσαν μάλλον μέρος του φορτίου
του πλοίου, ενώ οι δύο του τύπου Lamboglia 2 πιθανώς
χρησιμοποιούνταν από το πλήρωμα για την αποθήκευση
νερού ή κρασιού στη διάρκεια του ταξιδιού.

Η ερυθροβαφής κεραμική
Το πλοίο μετέφερε, μεταξύ άλλων, ικανή ποσότητα
εξαιρετικής ποιότητας επιτραπέζιας κεραμικής, πινάκια
διαφόρων μεγεθών και ημισφαιρικά κύπελλα. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των αγγείων είναι η βαθυκόκκινη έως
πορτοκαλόχρωμη βαφή και η εμπίεστη διακόσμηση από
συνδυασμό ομόκεντρων «οδοντωτών» κύκλων και ανθεμίων.
Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι τα αγγεία αυτά μιμούνται
ανάλογα από πολύτιμο μέταλλο και ότι ταυτίζονται με τα
“rhosica vasa”, που μνημονεύει ο Ρωμαίος πολιτικός και ρήτορας Κικέρων (1ος αιώνας π.Χ.), καθώς και με τον ρωσικόν
κέραμον, που χρησιμοποιούσε η βασίλισσα της Αιγύπτου
Κλεοπάτρα, και αναφέρεται από τον Αλεξανδρινό γραμματικό του 2ου αιώνα μ.Χ. Αθήναιο. Το όνομα προέρχεται
από την πόλη Ρωσ(σ)ό, στην νότια πλευρά του κόλπου της
Ισσού και κύριο λιμάνι της γειτονικής Αντιόχειας, πρωτεύουσας της Συρίας. Σαφώς αυτού του είδους η πολυτελής
κεραμική προοριζόταν για τη ρωμαϊκή αριστοκρατική τάξη.

Η χρηστική κεραμική
Η πολυπληθέστερη ομάδα αγγείων (περίπου 47) που
ήρθε στο φως από την ανέλκυση του ναυαγίου κατά τα
έτη 1900-1901 και 1976 είναι οι λάγυνοι, ένα από τα πλέον
δημοφιλή αγγεία της ελληνιστικής εποχής.
Οι περισσότερες λάγυνοι είναι άβαφες, κάποιες διασώζουν το λευκό επίχρισμα, ενώ ολιγάριθμες φέρουν ταινίες
είτε απευθείας στον πηλό είτε στο λευκό επίχρισμα. Οι
άβαφες χρησίμευαν ως δοχεία κρασιού, ενώ οι λευκές με
γραπτή διακόσμηση ως επιτραπέζια αγγεία σε γιορτές
και συμπόσια και ως σκεύη για μεταφορά κρασιού σε
ταξίδια. Ο μεγάλος αριθμός τους οδηγεί στην υπόθεση
ότι οι λάγυνοι ως οινοφόρα αγγεία αποτελούσαν τμήμα
του φορτίου του πλοίου.

Οι χάλκινες κλίνες
Οι έρευνες στην περιοχή του ναυαγίου έφεραν στο φως
τμήματα ξύλινων κλινών-ανακλίντρων με μπρούντζινα
επιθήματα. Πιο συγκεκριμένα από τις κλίνες βρέθηκαν

διακοσμητικά πλευρικά άκρα προσκεφαλαίων (fulcra),
τμήματα από τον σκελετό και από τις βάσεις των ποδιών.
Σε ορισμένα παραδείγματα σώζονται τμήματα από τον
ξύλινο σκελετό της κλίνης, για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε
ξύλο φράξου (μελία), καστανιάς και καρυδιάς.
Ο χαλκουργός κατασκεύαζε με την τεχνική της χύτευσης
τα μπρούντζινα διακοσμητικά επιθήματα, τα οποία στη συνέχεια προσαρμόζονταν στον ξύλινο σκελετό. Τα πλευρικά
άκρα των προσκεφαλαίων έφεραν ποικίλα διακοσμητικά
στοιχεία, όπως ανθρώπινες και ζωόμορφες προτομές, π.χ.
Αρτέμιδος, σκύλου, λιονταριού, υδρόβιου πτηνού.
Ο τύπος, οι διαστάσεις και οι τεχνικές κατασκευής των
επιμέρους τμημάτων μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
στο πλοίο υπήρχαν τουλάχιστον τρεις κλίνες, που είχαν
κατασκευαστεί στη Δήλο και προορίζονταν για την αστική
τάξη της Ρώμης.

Τα μαρμάρινα γλυπτά
Τα τριάντα έξι (36) μαρμάρινα αγάλματα, που ανασύρθηκαν από το ναυάγιο, παριστάνουν θεούς, ήρωες και
θνητούς σε ποικίλες στάσεις και τα περισσότερα έχουν
διαστάσεις μεγαλύτερες του φυσικού μεγέθους. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται και τρία ακρωτηριασμένα
αγάλματα αλόγων σε φυσικό μέγεθος, που μαζί με ένα
τέταρτο, που δεν στάθηκε δυνατό να ανελκυσθεί, έσερναν
ένα τέθριππο άρμα.
Όλα είναι κατασκευασμένα από λευκό παριανό μάρμαρο, που διατηρήθηκε διαυγές και λαμπερό μόνο σε όσα ήταν
προστατευμένα μέσα στη λάσπη του θαλάσσιου βυθού.
Τα περισσότερα έχουν διαβρωθεί τόσο βαθιά από τους
λιθοφάγους οργανισμούς, ώστε να μοιάζουν «δαιμονικά».
Εντυπωσιακή είναι η εμφάνιση του νεαρού παλαιστή, του
οποίου η μία πλευρά του σώματος σώζεται αλώβητη, ενώ
η άλλη τελείως διαβρωμένη. Το ίδιο συμβαίνει και με το
άγαλμα του Ερμή. Σχεδόν άθικτη σώζεται η μία πλευρά
του προσώπου.
Μία ιδιαίτερη κατηγορία γλυπτών από το ναυάγιο των
Αντικυθήρων συνιστούν οι αποκαλούμενοι «Oμηρικοί
ήρωες». Πρόκειται για πρωτότυπες στη σύλληψή τους καλλιτεχνικές δημιουργίες των ύστερων ελληνιστικών χρόνων,
που εντάσσονται σε ένα ή περισσότερα σύνολα με κοινή
θεματολογία από τον Τρωικό κύκλο, τα οποία προορίζονταν για να διακοσμήσουν μια πολυτελή ρωμαϊκή έπαυλη,
σύμφωνα με τις επιταγές της μόδας των αριστοκρατών της
ύστερης Ρωμαϊκής Δημοκρατίας (1ος αιώνας π.Χ.).
Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο γενειοφόρος Οδυσσέας
που αναγνωρίζεται από τον πίλο που φοράει, ο νεαρός,
μυώδης Αχιλλέας(;) με τα ατίθασα μαλλιά, που ετοιμάζεται να τραβήξει το ξίφος από το θηκάρι του αλλά και ο
κρανοφόρος πολεμιστής, η στάση του οποίου ταιριάζει
επίσης σε κάποιον ήρωα.

Γ. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Η τρίτη ενότητα της έκθεσης είναι αφιερωμένη απο15
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κλειστικά στον Μηχανισμό. Όλα τα θραύσματα του Μηχανισμού ανελκύσθηκαν το 1901. Βρέθηκαν ενωμένα σε
μία συμπαγή μάζα διαβρωμένου χαλκού, η οποία έμεινε
απαρατήρητη ως το Μάιο του 1902, όταν ο Διευθυντής του
Εθνικού Μουσείου Ι. Σβορώνος αναγνώρισε στα κομμάτια
οδοντωτούς τροχούς.
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, όπως επικράτησε να
λέγεται το εκπληκτικό αυτό αντικείμενο που εκτίθεται στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, καταχωρήθηκε ήδη από
την ανακάλυψή του στην οικογένεια των αστρονομικών
οργάνων. Ύστερα από έναν αιώνα ερευνών, είναι πλέον
εδραιωμένη η πεποίθηση ότι πρόκειται για τον αρχαιότερο
γνωστό αστρονομικό και ημερολογιακό υπολογιστή, ο
οποίος θεωρείται ως ο «πρώτος υπολογιστής της ανθρωπότητας».
Απαρτίζεται από 30 οδοντωτούς τροχούς (γρανάζια),
δίσκους, άξονες και δείκτες. Η ακριβής θέση του καθενός
από τα 82 θραύσματα (Α-G και 1-75) ερευνάται ακόμη. Ήταν
τοποθετημένος μέσα σε ξύλινη θήκη που τον προστάτευε
περιμετρικά. Τεκμήρια για την ύπαρξη της θήκης παρέχει
το θραύσμα F, που διασώζει στο ένα άκρο του τμήμα ξύλου
και δύο οπές για καρφιά, απαραίτητα για τη στερέωσή του
μέσα στην θήκη.
Από τη χημική ανάλυση μικρότερων θραυσμάτων
προκύπτει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τρία τουλάχιστον
κράματα, με κύρια συστατικά τον χαλκό, τον κασσίτερο
και τον μόλυβδο σε διαφορετικές αναλογίες. Οι δίσκοι
των οδοντωτών τροχών του Μηχανισμού διαμορφώθηκαν από φύλλα κρατερώματος με πριόνισμα, λιμάρισμα
και λείανση, ενώ για τη διαμόρφωση των οδοντώσεων
χρησιμοποιήθηκαν διαβήτης, σμίλη και σφυρί.
Από την πρώτη δημοσίευσή του και για πολλά χρόνια
αργότερα ο Μηχανισμός χαρακτηρίσθηκε ως αστρονομικό
όργανο. Ο Derek de Solla Price, Άγγλος μαθηματικός και
φυσικός, καθηγητής της Ιστορίας των Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Yale, εξέτασε το εσωτερικό των θραυσμάτων
με τη βοήθεια ακτινογραφιών και υποστήριξε για πρώτη
φορά ότι πρόκειται για μηχανικό ημερολογιακό υπολογιστή.
Τα πορίσματά του, που διατυπώθηκαν σε δύο σπουδαίες
δημοσιεύσεις (1959, 1974), υπήρξαν καθοριστικά για την
μετέπειτα έρευνα. Από το 1990 και εξής τα θραύσματα
υποβλήθηκαν σε γραμμική τομογραφία και αργότερα
εξετάσθηκαν με τις τεχνικές της τρισδιάστατης επιφανειακής απεικόνισης και της υπολογιστικής τομογραφίας.
Τα τεχνικά μέσα διέθεσαν οι εταιρείες Hewlett – Packard
και X-Tek Systems. Αυτές οι έρευνες είχαν ως αποτέλεσμα
την ανάγνωση και άλλων επιγραφών και την παραγωγή
νέων ομοιωμάτων.
Ο Μηχανισμός έφερε στην πρόσθια όψη δύο ομόκεντρες κλίμακες στις παρυφές ενός μεγάλου δίσκου. Στην
εξωτερική κλίμακα είχαν χαραχθεί οι μήνες του Αιγυπτιακού
ημερολογίου στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την
προτίμηση των αστρονόμων της ελληνιστικής εποχής.
16

Κάθε έτος είχε δώδεκα μήνες διάρκειας 30 ημερών, οι
οποίοι συμπληρώνονταν από πέντε επιπλέον επαγόμενες
ημέρες και έφταναν στο σύνολο των 365, με δυνατότητα
ρύθμισης για μία επιπλέον ημέρα κάθε τέσσερα έτη. Η
εσωτερική κλίμακα αντιστοιχούσε στο Ζωδιακό κύκλο, με
ελληνικά γραμμένα τα ονόματα των Ζωδίων.
Τις κλίμακες της πρόσθιας όψης διέτρεχαν μια σειρά από
δείκτες: Ο δείκτης του Ηλίου, ο οποίος έδειχνε την κίνηση
του Ηλίου στη Ζωδιακή κλίμακα. Ο δείκτης της Σελήνης,
αποτελούμενος από ένα περιστρεφόμενο σφαιρίδιο, μισό
λευκό και μισό μαύρο, έδειχνε τη φάση της Σελήνης. Εκτός
από τον Ήλιο και τη Σελήνη, η εμπρόσθια όψη αναπαρήγαγε
τον σύγχρονο τότε Ελληνικό «Κόσμο», περιέχοντας δείκτες
και για τους πέντε γνωστούς στην αρχαιότητα Πλανήτες
(Ερμή, Αφροδίτη, Άρη, Δία και Κρόνο).
Στην οπίσθια όψη δεσπόζουν δύο μεγάλες σπειροειδείς
κλίμακες με 235 και 223 υποδιαιρέσεις η πάνω και η κάτω
αντίστοιχα. Η άνω σπείρα αποτελεί ένα πλήρες ημερολόγιο
του Μέτωνος, με τους 235 σεληνιακούς μήνες 29 και 30 ημερών για τα 19 έτη μιας «Μετωνικής» περιόδου. Τα ονόματα
των μηνών ανήκουν είτε στην Κόρινθο είτε σε μια από τις
αποικίες της. Στο εσωτερικό της άνω σπείρας τοποθετείται υποθετικά ο δείκτης του Καλλίππου για τα 76 έτη της
περιόδου του Καλλίππου, 4 φορές το 19 (4 περίοδοι του
Μέτωνος). Στην εκ διαμέτρου αντίθετη πλευρά βρίσκεται ο
δείκτης της Ολυμπιάδας, με κάθε τεταρτημόριο του κύκλου
να αντιστοιχεί σε ένα από τα τέσσερα έτη της Ολυμπιάδας. Τα
ονόματα των σημαντικών Στεφανιτών πανελληνίων αγώνων,
όπως τα Νέμεα, τα Ίσθμια στην Κόρινθο, τα Πύθια στους
Δελφούς, τα Νάα στη Δωδώνη και τα Ολύμπια (Ολυμπιακοί
αγώνες) έχουν χαραχθεί περιμετρικά της κλίμακας. Ορισμένοι
επαναλαμβανόταν κάθε δύο χρόνια, άλλοι κάθε τέσσερα.
Στην κάτω σπείρα κινείται ο δείκτης του Σάρου. Πρόκειται
για ένα ημερολόγιο 18 ετών που προβλέπει τις εκλείψεις του
Ήλιου και της Σελήνης και υποδιαιρείται σε 223 μήνες. Τα
εγχάρακτα σύμβολα σε ορισμένες από τις 223 υποδιαιρέσεις
της κλίμακας παραπέμπουν στις εκλείψεις. Εντός του δίσκου
του Σάρου υπάρχει ο μικρός δίσκος του Εξελιγμού, που
είναι τριπλάσιος κύκλος από αυτόν του Σάρου, διάρκειας 54
ετών. Τόσο η μπροστινή όσο και η πίσω όψη του οργάνου
καλύπτονται από επιγραφές, γραμμένες από το ίδιο χέρι,
που εκτός από αστρονομικού περιεχομένου πληροφορίες
περιέχουν και οδηγίες χρήσης του Μηχανισμού, καθώς
αυτός θα χρησιμοποιούνταν και από μαθητές.
Δεν γνωρίζουμε τον κατασκευαστή του Μηχανισμού,
ούτε τον τόπο κατασκευής του. Μπορούμε, ωστόσο, να
τον χρονολογήσουμε στο δεύτερο μισό του 2ου αιώνα
π.Χ. Παρατηρήσεις και προβλέψεις για τις εκλείψεις του
Ήλιου και της Σελήνης και τις κινήσεις των πέντε γνωστών
πλανητών, μας ήταν γνωστοί από τον Θαλή τον Μιλήσιο, τον
Εύδοξο τον Κνίδιο, τον Κάλλιππο, τον Αρίσταρχο τον Σάμιο
και άλλους. Στο Μηχανισμό συναντάμε την εφαρμογή της
θεωρίας του Ιππάρχου, πατέρα της Αστρονομίας, ο οποίος
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επισκέφθηκε τη Ρόδο γύρω στα 146-128 π.Χ. και ανέπτυξε
τη θεωρία του για τη μεταβλητή κίνηση της Σελήνης εξ
αιτίας της ελλειπτικής τροχιάς της γύρω από τη Γη. Επίσης,
ο Κικέρων, που μαθήτευσε κοντά στο φιλόσοφο Ποσειδώνιο τον Απαμέα στη Ρόδο στα 79-78 π.Χ., αναφέρει την
κατασκευή από το δάσκαλό του μιας συσκευής, παρόμοιας
με τις Αρχιμήδειες, τις ουράνιες σφαίρες ή πλανητάρια, οι
οποίες παρίσταναν με ακρίβεια τις κινήσεις του Ήλιου, της
Σελήνης και άλλων πλανητών. Οι ιστορικοί των επιστημών
και της τεχνολογίας συνεχίζουν τη μελέτη του Μηχανισμού,
δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά ερωτήματα
που πρέπει να απαντηθούν.
Η παρουσίαση του Μηχανισμού στην έκθεση ολοκληρώνεται με τα αντίγραφά του, αλλά και με βίντεο του Ελβετού
παραγωγού Ph. Νicolet, στο οποίο γίνεται επεξήγηση των
λειτουργιών του. Ο Ματιάς Μπυτέ, διευθυντής έρευνας και
ανάπτυξης στην Ελβετική ωρολογοποιία Hublot, σχεδίασε ένα ρολόι χειρός, το οποίο περιέχει σε σμίκρυνση τις
λειτουργίες του Μηχανισμού των Αντικυθήρων. Το ρολόι
αυτό, δωρεά της Hublot στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κλείνει την έκθεση του ναυαγίου των Αντικυθήρων,
ως ένας υπερσύγχρονος φόρος τιμής στον πρόγονο όλων
των σύγχρονων μηχανισμών με γρανάζια.
Παράλληλα με την έκθεση του Ναυαγίου των Αντικυθήρων πραγματοποιούνται ποικίλες δράσεις, οι οποίες
σκοπό έχουν την ενημέρωση του κοινού κάθε ηλικίας αλλά
και την προβολή του έργου του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκδοθεί επιστημονικός
κατάλογος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στον οποίον
περιλαμβάνονται, εκτός από τα εισαγωγικά κείμενα, και
λήμματα για κάθε ένα από τα αντικείμενα που εκτίθενται.
Παράλληλα, με στόχο τη διευκόλυνση του επισκέπτη στην
περιήγηση της έκθεσης, εκδόθηκε μικρός οδηγός, επίσης

στα ελληνικά και αγγλικά, με χορηγία της Δ.Ε.Η. Επίσης ο
όμιλος ΟΤΕ-COSMOTE χρηματοδότησε την έκδοση ενός
εγχειριδίου τεχνολογίας, στο οποίο επιχειρείται η ανάγνωση και παρουσίαση των αντικειμένων της έκθεσης από
κατασκευαστικής και τεχνολογικής πλευράς.
Η ALPHA BANK επιχορήγησε τη δημιουργία και παρουσίαση ειδικά σχεδιασμένου για την έκθεση εκπαιδευτικού
προγράμματος που προσφέρεται δωρεάν σε σχολικές
ομάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και μεμονωμένους μικρούς επισκέπτες. Ειδικά
σχεδιασμένο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με
τίτλο: «Τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων»
προσφέρεται επίσης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου με
την ευγενική χορηγία του ομίλου ΟΤΕ-COSMOTE.
Ο Σύλλογος των Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου διοργανώνει στο αμφιθέατρο του Μουσείου
σειρά διαλέξεων που αφορούν σε επί μέρους θέματα
των ευρημάτων του ναυαγίου των Αντικυθήρων, του
Μηχανισμού αλλά και σε θέματα ενάλιας αρχαιολογίας. Η
ανταπόκριση του κοινού είναι θερμή σε όλες τις δράσεις
που έχουν υλοποιηθεί, ανταπόκριση η οποία αποτυπώνεται
με συγκινητικό τρόπο στο βιβλίο επισκεπτών της έκθεσης.
Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω την ομιλία αυτή στη
μνήμη των σφουγγαράδων από τη Σύμη, των αφανών
εκείνων ηρώων της εποχής της πρώτης ανέλκυσης του
ναυαγίου, και ιδιαίτερα στη μνήμη του Γεώργιου Κρητικού
ή Νεοφώτιστου, που πέθανε στις 9 Μαΐου 1901 κατά την
ώρα της εργασίας, αλλά και στους δύτες της δεύτερης
ανέλκυσης, του 1976, κάποιοι από τους οποίους έφυγαν
πρόσφατα από τη ζωή, όπως ο δύτης Ιωάννης Γάρας ένα
χρόνο πριν και ο Albert Falco, υπεύθυνος καταδύσεων και
ύστατος καπετάνιος του «Καλυψώ», που έσβησε 15 μέρες
αφότου η έκθεση άνοιξε τις πόρτες της για το κοινό.
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ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
Έφη Χαβιάρα
Χημικός, Msc Κλινική Χημεία, Msc Διασφάλιση Ποιότητας
Υπεύθυνη Εγκρίσεων στη φαρμακευτική εταιρεία
Roche (Hellas) AE

Η διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων των
εργαστηριακών αναλύσεων περιλαμβάνει τον εσωτερικό ή
ενδοεργαστηριακό έλεγχο ποιότητας και την εξωτερική
αξιολόγηση ποιότητας ή τον εξωτερικό διεργαστηριακό
έλεγχο ποιότηταςπου διενεργείται από το διεργαστηριακό σχήμα.

Σύμφωνα με το ISO/IECGuide 43-1:1997
Διεργαστηριακό σχήμα ή (ή Σχήμα Δοκιμών Ικανότητας)
είναι το Σχήμα που διοργανώνει διεργαστηριακές συγκρίσεις
για να αξιολογήσει την επίδοση του αναλυτικού εργαστηρίου και την επάρκεια του εργαστηριακού προσωπικού.
Όταν λέμε Διεργαστηριακή σύγκριση (interlabo
ratorycomparison) εννοούμε την οργάνωση, εκτέλεση
και αξιολόγηση μετρήσεων πάνω στο ίδιο ή παρόμοιο
δοκίμιο από δύο ή περισσότερα εργαστήρια σύμφωνα με
προκαθορισμένες συνθήκες (ISO/IEC 17043, ορισμός 3.4)
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας διενεργείται από ανεξάρτητο
από τα εργαστήρια φορέα, με την αποστολή του ίδιου
δείγματος σε όσους συμμετέχουν. O φορέας στη συνέχεια
αναλύει αντικειμενικά τα αποτελέσματα των μεμονωμένων
εργαστηρίων, με στόχο την εναρμόνιση των αποτελεσμάτων τους.
Υπάρχουν πολλά προγράμματα, από τα οποία άλλα
είναι οργανωμένα από επιστημονικούς φορείς και άλλα
από κρατικούς. Το πιο παλιό σύστημα προγραμμάτων ίσως
να είναι το NEQAS (national external quality assessment
schemes) της Αγγλίας, το οποίο άρχισε τη λειτουργία του
τη δεκαετία του 1960.
Ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας έχει αναδρομικό
χαρακτήρα και ελέγχει κυρίως την ορθότητα των αποτελεσμάτων με βάση ένα εξωτερικό πρότυπο, το οποίο
μπορεί να είναι μια τιμή αναφοράς ή ένας συμφωνημένος
μέσος όρος από τα αποτελέσματα πολλών εργαστηρίων.
Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) έχει ορισθεί
ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του Κανονισμού
(EK) αριθ. 765/2008 όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν
και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης.
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Σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του ΕΣΥΔ για τη
συμμετοχή των εργαστηρίων σε προγράμματα δοκιμών
ικανότητας, για τις κλινικές δοκιμές, προβλέπεται μία
τουλάχιστον συμμετοχή ανά έτος για κάθε είδος δοκιμής
του πεδίου διαπίστευσης και για όλες τις παραμέτρους
σε συχνότητα ανάλογη με το είδος των εξετάσεων και το
σχήμα εκτέλεσης του προγράμματος εξωτερικού ελέγχου
ποιότητας που συμμετέχει το εργαστήριο.
Επίσης, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία στην Ελλάδα (ΦΕΚ 228 Α/2-11-2011) «Τα διαγνωστικά εργαστήρια
βιολογικών υλικών και κάθε φορέας υγείας που διαθέτει
εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών, υποχρεούνται
να εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και
να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού
ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς
ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήρια τους και υπάγονται στα ανωτέρω
προγράμματα». Το πρότυπο που περιγράφει τις απαιτήσεις
που πρέπει να ικανοποιούν οι φορείς που διοργανώνουν
σχήματα δοκιμών ικανότητας (διεργαστηριακά) ώστε να
διαπιστευτούν είναι το ISO/IEC 17043: Conformityassessment
– Generalrequirementsforproficiencytesting (Γενικές απαιτήσεις αξιολόγησης για τη δοκιμή ικανότητας).
Στην Ελλάδα, οι φορείς διεργαστηριακών σχημάτων
που έχουν διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO
17043:2010 είναι το διεργαστηριακό σχήμα του ΕΣΕΑΠ
- Διεργαστηριακό Σχήμα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών Εργαστηρίων στην Κλινική Χημεία και της Ελληνικής
Αιματολογικής Εταιρίας στη Γενική Αίματος.
Διεθνείς φορείς διοργάνωσης διεργαστηριακών προγραμμάτων είναι δυνατόν να αναζητηθούν στη βάση
δεδομένων του ευρωπαϊκού προγράμματος EPTIS στην
ιστοσελίδα: www.eptis.bam.de

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
Οι ακόλουθες παραπομπές παρέχουν πληροφορίες για
τη διεξαγωγή των διεργαστηριακών σχημάτων
• ISO/IEC 17043:2010: Conformity assessment - General
requirements for proficiency testing
• ISO Guide 43-1: 1997: Proficiency testing by interlaboratory comparisons – Part 1: Development and operation
of proficiency testing Schemes.
• ISO Guide 43-2: 1997: Proficiency testing by interlaboratory comparisons – Part 2: Selection and use of proficiency
testing Schemes by laboratory accreditation bodies.
• ILAC-G13-2000: Guidelines for the requirements for the

ΟΜΙΛΙΕΣ

competence of providers of proficiency testing Schemes.
• ISO 15189:2007: Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence
• ISO/IEC 17025:2005: General requirements for the
competence of testing and calibration laboratories
• ISO 13528: Statistical methods for use in proficiency
testing by interlaboratory comparisons

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
Κατά την επιλογή ενός διεργαστηριακού σχήματος,οι
ακόλουθοι παράγοντεςπρέπει να εξεταστούν:
i. Οι δοκιμές, οι μετρήσεις και οι βαθμονομήσεις των
σχημάτων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των
συμμετεχόντων εργαστηρίων
ii. Η διαθεσιμότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη του σχεδιασμού του σχήματος, του προσδιορισμού των εκτιμητριών τιμών*, των οδηγιών προς τους συμμετέχοντες,
των στατιστικών δεδομένων και της τελικής έκθεσης
iii. Η συχνότητα με την οποία διενεργείται το σχήμα δοκιμών ικανότητας
iv. Η καταλληλότητα του φορέα διαχείρισης του σχήματος
όπως το χρονοδιάγραμμα, η τοποθεσία, οι συνθήκες
σταθερότητας του δείγματος, οι ρυθμίσεις διανομής κλπ
v. Η διαθεσιμότητα των κριτηρίων αποδοχής των συμμετεχόντων εργαστηρίων (πχ. κριτήρια που κρίνουν την
επιτυχή εκτέλεση δοκιμής)
vi. Το κόστος του επιλεγμένου σχήματος
vii. Η πολιτική του σχήματος για διατήρηση εμπιστευτικότητας των εργαστηρίων που συμμετέχουν
viii.Το χρονοδιάγραμμα για την αναφορά των αποτελεσμάτων
ix. τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης όσον αφορά την καταλληλότητα του σχήματος (π.χ.
ομοιογένεια, σταθερότητα, και, ενδεχομένως, τη μετρολογική ιχνηλασιμότητα σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα)
*Εκτιμήτρια τιμή (assignedvalue): Βασίζεται σε πειραματική εργασία ενός εθνικού ή διεθνούς οργανισμού και στην
περίπτωση των κλινικών δοκιμών η τιμή σχετίζεται με συγκεκριμένο αυτόματο αναλυτή (ISO/IEC 17043, ορισμός 3.1)

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ
Την όλη ευθύνη για την διοργάνωση έχει ένα συντονιστικό οργανωτικό κέντρο. Αυτό το κέντρο μπορεί να είναι
μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία
ή κρατικός φορέας. Σε κάθε περίπτωση οι βασικές του
αρμοδιότητες είναι οι εξής
1. H αποστολή κοινών δειγμάτων ελέγχου σε όλα τα
εργαστήρια που συμμετέχουν στο ίδιοπρόγραμμα. Τα
δείγματα αυτά (controlsamples) αποστέλλονται σε τακτά
χρονικά διαστήματα(κάθε μήνα, δύο μήνες ή αραιότερα)
και οι συγκεντρώσεις των αναλυτών που περιέχουν είναι
άγνωστες. Ανάλογα με την τακτική του συντονιστικού

κέντρου αποστέλλονται ένα, δύο ή τρίαδείγματα ελέγχου διαφορετικών συγκεντρώσεων (levels). Τα δείγματα
ελέγχου μπορεί να είναι ορός, ολικό αίμα, ούρα κ.α. και
αποστέλλονται συνήθως σε λυοφιλοποιημένη μορφή.
Πριν από τηχρήση τους απαιτείται η ανασύσταση τους
με δυσαπεσταγμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες του
συντονιστικού κέντρου.
2. Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων όλων των
εργαστηρίων. Τα εργαστήρια που δέχονται τα άγνωστα
δείγματα οφείλουν να προβούν στην ανάλυση τους μέσα
σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η ανάλυση των
αγνώστων δειγμάτων γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις με
τα υπόλοιπα δείγματα ασθενών του εργαστηρίου. Τα εργαστήρια ταχυδρομούν τις απαντήσεις τους στο συντονιστικό
κέντρο διενέργειας του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας
χρησιμοποιώντας ειδικά έντυπα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
3. Ο υπολογισμός της κοινά αποδεκτής τιμής αναφοράς
κάθε δείγματος ελέγχου. Δοθέντος ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να γνωρίζουμε την πραγματική συγκέντρωση μιας ουσίας
μέσα σε ένα δείγμα, η «πραγματική τιμή» αντικαθίσταται από
την έννοια της κοινά αποδεκτής τιμής αναφοράς (accepted
reference value). Ο υπολογισμός της κοινά αποδεκτής τιμής
αναφοράς καθώς και των επιτρεπτών ορίων διακύμανσής της
είναι οι βασικές αρμοδιότητες του κέντρου που οργανώνει
και πραγματοποιεί τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας.
Ο υπολογισμός αυτής της τιμής ή πιο απλά τιμή-στόχος (target value)μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: είτε με
χημική ανάλυση των δειγμάτων σε εργαστήρια αναφοράς
«αληθής τιμή», είτε με στατιστική επεξεργασία των τιμών
που απεστάλησαν από τα συμμετέχοντα εργαστήρια
«consensus value, συμφωνημένη τιμή ή τιμή συναίνεσης».
Η στατιστική επεξεργασία αποσκοπεί στην απαλοιφή των
ακραίων τιμών (outlier values) και τον υπολογισμό μίας
κοινά αποδεκτής μέσης τιμής.
4. Υπολογισμός της απόκλισης των τιμών κάθε εργαστηρίου από την αντίστοιχη τιμή στόχο. Η απόκλιση
αυτή είναι η έλλειψη ακρίβειας του εργαστηρίου (inaccuracy). Εκφράζεται είτε ως επί τοις εκατό απόκλιση είτε με
τις μονάδες του «δείκτη τυπικής απόκλισης».
5. Αποστολή σε όλα τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο κοινό πρόγραμμα λεπτομερούς αναφοράς
της επίδοσής τους. Στις αναφορές αυτές οι στατιστικές
αναλύσεις συνοδεύονται από ειδικά διαγράμματα ελέγχου (ιστόγραμμα κατανομής, διάγραμμα Levey-Jennings,
διάγραμμα Youden).
6. Δημοσιοποίηση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων του προγράμματος στον επιστημονικό τύπο. Η
επίδοση κάθε εργαστηρίου που συμμετέχει στο πρόγραμμα
εξωτερικού ελέγχου ποιότητας είναι γνωστή μόνο στο
ίδιο το εργαστήριο και το κέντρο οργάνωσης. Το κέντρο
οργάνωσης τηρεί επαγγελματική εχεμύθεια για τις επιδόσεις κάθε μεμονωμένου εργαστηρίου και προβαίνει μόνο
στην δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για
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την εξέλιξη του προγράμματος. Μερικές φορές η δημοσιοποίηση αυτή είναι υποχρεωτική από την πολιτεία. Άλλες
φορές γίνεται βράβευση των καλύτερων εργαστηρίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το συντονιστικό κέντρο οφείλει να
διατηρεί την ανωνυμία των αποτελεσμάτων. Οι επιδόσεις
των εργαστηρίων είναι γνωστές μόνο στο εργαστήριο και
στο κέντρο οργάνωσης.

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα από τα προγράμματα δοκιμών ικανότητας είναι δυνατόν να παρουσιάζονται ποικιλοτρόπως,
έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δεδομένων και
σχετικών στατιστικών κατανομών. Οι προτιμητέες στατιστικές τεχνικές περιγράφονται στοπρότυπο ISO 13528,
"Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons”.
Σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων αποτελείται από τα εξής στάδια:
• Έλεγχος της μεθόδου προετοιμασίας των δειγμάτων
(έλεγχος ομοιογένειας και σταθερότητας)
• Καθορισμός της εκτιμήτριας τιμής (assigned value)
Η εκτιμήτρια τιμή μαζί με την αβεβαιότητά της μπορούν
να προσδιοριστούν με μία από τις παρακάτω μεθόδους:
1) Διαμόρφωση (Formulation) (πχ. προσθήκη γνωστής
ποσότητας ή συγκέντρωσης του υπό ανάλυση συστατικού σε ένα βασικό υλικό που δεν το περιέχει)
2) Απευθείας σύγκριση με πιστοποιημένα υλικά αναφοράς
(Certified reference materials-CRMs)
3) Σύγκριση με υλικά αναφοράς (Reference materials-RMs)
4) Συμφωνημένη τιμή (consensus value) από ειδικά εργαστήρια
5) Συμφωνημένη τιμή των συμμετεχόντων εργαστηρίων
(Μέση τιμή (average), Διάμεση τιμή (median), Ανθεκτική
μέση τιμή (robust average)
• Καθορισμός της τυπικής απόκλισης
• Έλεγχος για τον περιορισμό της αβεβαιότητας της
εκτιμήτριας τιμής
• Υπολογισμός των στατιστικών (mean, SD and CV) και
στατιστικών επίδοσης (zscore, z’ score, Enscore)
• Γραφική παρουσίαση των στατιστικών επίδοσης

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ
Τα κύρια οφέλη των εργαστηρίων, όταν συμμετέχουν
σε Σχήματα Δοκιμών Ικανότητας είναι:
• Επιβεβαίωση τεχνικής ικανότητας
• Εντοπισμός προβλημάτων στις αναλύσεις
• Σύγκριση μεθόδων
• Βελτίωση επιδόσεων
• Εκπαίδευση προσωπικού
• Ενίσχυση της αξιοπιστίας του εργαστηρίου (εσωτερικά
και εξωτερικά)
• Σύγκριση ικανοτήτων προσωπικού
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• Απόκτηση δειγμάτων αναφοράς
• Υπολογισμός ακρίβειας και πιστότητας μεθόδων
• Ικανοποίηση απαιτήσεων προτύπων και φορέων διαπίστευσης
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Μετά από απόφαση του συμβουλίου της Ελληνικής
Εταιρίας Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό τη χαρτογράφηση
των εργαστηρίων Κλινικής Χημείας των δημόσιων νοσοκομείων στην Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στα
εργαστήρια των νοσοκομείων και αναρτήθηκε και στη
σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.

ΟΜΙΛΙΕΣ

Συνολικά συλλέχθηκαν στοιχεία από 84 εργαστήρια
σε 66 νοσοκομεία. Στo ερωτηματολόγιο απάντησαν 63
εργαστήρια, ενώ τα στοιχεία για τα υπόλοιπα 21 εργαστήρια συγκεντρώθηκαν τηλεφωνικά. Τα 55 από τα 66
Νοσοκομεία, είτε είχαν μόνο ένα εργαστήριο, είτε παρείχαν
πληροφορίες για ένα μόνο από τα εργαστήριά τους, ενώ στα
υπόλοιπα 11 υπάρχουν στοιχεία από περισσότερα από ένα
εργαστήρια. Από τα 66 Νοσοκομεία, τα 53 είναι Δημόσια,
τα 7 Πανεπιστημιακά, τα 4 είναι εργαστήρια ασφαλιστικού
φορέα και τα 2 είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
Από τα 84 εργαστήρια, τα 81 χαρακτηρίζονται ως εργαστήρια ρουτίνας, ενώ τα υπόλοιπα 3 ως ρουτίνας/ερευνητικά
εργαστήρια. Το αντικείμενο των εργαστηρίων παρουσιάζεται
στον παρακάτω πίνακα. Τα εργαστήρια κατανεμήθηκαν
βάσει αντικειμένου και χωρίστηκαν σε δυο ομάδες, μια για
τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα) και μια για όλες τις υπόλοιπες πόλεις της περιφέρειας.
Πίνακας 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
20
14
2
2
3
1
1

Μικτό
Βιοχημικό
Αιματολογικό
Αιμοδοσία
Ενδοκρινολογικό
Ανοσολογικό
Κυτταρογενετικη / μοριακή γενετική
Μικροβιολογικό
Μονάδα πρόληψης μεσογειακής
αναιμίας
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
25
7
5
1

1
1
44

39

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, στην περιφέρεια υπάρχουν περισσότερα μικτά εργαστήρια ενώ τα εργαστήρια
με ειδικό αντικείμενο βρίσκονται στις μεγαλύτερες πόλεις.
Επιπλέον, φαίνεται ότι στις μεγάλες πόλεις βρίσκονται
περισσότερα βιοχημικά εργαστήρια.
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα δείγματα που αναλύθηκαν ανά έτος στα εργαστήρια των μεγάλων αστικών
κέντρων και της περιφέρειας και στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν ανά έτος
στις δυο αυτές ομάδες εργαστηρίων.
Πίνακας 2
ΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΕΤΟΣ
<10.000
11.000 – 100.000
>100.000
άγνωστο
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
5
9
7
23
44

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
3
14
2
20
39

Πίνακας 3
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΤΟΣ
<100.000
100.000-1.000.000
>1.000.000
άγνωστο
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
6
17
6
15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

44

39

3
17
5
14

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2, ο μεγαλύτερος όγκος
των δειγμάτων (>100.000 δείγματα/έτος) αναλύεται στα
εργαστήρια των μεγαλύτερων πόλεων, ενώ τα εργαστήρια
με έναν μέσο όγκο δειγμάτων είναι περισσότερα στις
μικρότερες πόλεις. Στον Πίνακα 3 παρατηρείται παρόμοια κατανομή των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν
ανά έτος σε μεγάλα και μεσαίου μεγέθους εργαστήρια,
ενώ φαίνεται ότι στις μεγάλες πόλεις είναι διπλάσια τα
εργαστήρια που πραγματοποιούν μικρότερο αριθμό
αναλύσεων ανα έτος (<10.000). Αυτό είναι πιθανό να
οφείλεται στον μεγαλύτερο αριθμό εργαστηρίων ειδικού
αντικειμένου που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις. Στους
δύο παραπάνω Πίνακες φαίνεται και ο μεγάλος αριθμός
εργαστηρίων τα οποία δεν παρείχαν πληροφορίες για τα
δείγματα που αναλύονται και τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε αυτά.
Για την ευκολότερη επεξεργασία των δεδομένων έγινε
περεταίρω ομαδοποίηση των εργαστηρίων. Έτσι, τα εργαστήρια που δεν έχουν βιοχημικό, μικτό η αιματολογικό
αντικείμενο σχημάτισαν την ομάδα των εργαστηρίων ειδικού αντικειμένου. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται, για τα 54
εργαστήρια από τα οποία συγκεντρώθηκαν πληροφορίες,
ο αριθμός των εξετάσεων που πραγματοποιούνται ανά
έτος σε σχέση με το αντικείμενό τους.
Πίνακας 4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟ- ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ
<100.000
3
1
5
9
100.0008
23
3
34
1.000.000
>1.000.000
5
6
11
ΣΥΝΟΛΟ

13

32

4

5

54

Τα εργαστήρια μεσαίου μεγέθους που εκτελούν από
100.000 έως 1.000.000 εξετάσεις το χρόνο είναι στην πλειοψηφία τους μικτά και ακολουθούνται από τα βιοχημικά
εργαστήρια, ενώ παρατηρείται ότι ο μεγαλύτερος όγκος
εξετάσεων (>1.000.000/έτος) εκτελείται αποκλειστικά από
βιοχημικά ή μικτά εργαστήρια.
Ο Πίνακας 5 αναφέρεται στον εσωτερικό έλεγχο
ποιότητας που γίνεται στα εργαστήρια. Όπως φαίνεται, η
πλειοψηφία των εργαστηρίων πραγματοποιεί καθημερινό
εσωτερικό έλεγχο ποιότητας για όλες τις εξετάσεις. Μικρός
21

10o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

είναι ο αριθμός των εργαστηρίων που πραγματοποιούν
καθημερινό έλεγχο, αλλά όχι για όλες τις εξετάσεις που
εκτελούν, ενώ μόνο 2 είναι τα εργαστήρια, ένα με μικτό
και ένα με ειδικό αντικείμενο, που απάντησαν ότι δεν
εφαρμόζουν εσωτερικό έλεγχο ποιότητας.
Πίνακας 5
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
ΜΙΚΤΟ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ /
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΝΑΙ/ΝΑΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΟΧΙ/ΟΧΙ
19
1
37
6
1
9
1
7
1
72

8

2

Στους 3 Πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται στοιχεία για τη διεύθυνση των εργαστηρίων. Η ομαδοποίηση
έγινε λαμβάνοντας υπ΄όψιν το βασικό πτυχίο των διευθυντών (Πίνακας 6) και στη συνέχεια το επίπεδο σπουδών
τους (Πίνακας 7) και το αντικείμενο του εργαστηρίου που
διευθύνουν (Πίνακας 8).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ιατρός
Μη ιατρός

ΣΥΝΟΛΟ
61
22

ΣΥΝΟΛΟ

83

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Βασικό
MsC
PhD
ΣΥΝΟΛΟ
31
5
22
58
10
3
9
22
41

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

8

31

80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ιατρός
Μη ιατρός
9
12
38
6
8
2
6
2
61

22

Μόνο ένα από τα συνολικά 84 εργαστήρια δεν έδωσε
πληροφορίες για τη διεύθυνση και το προσωπικό του. Από τα
83 εργαστήρια από τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία, στα
61 τη διεύθυνση έχουν γιατροί και στα υπόλοιπα 23 μη γιατροί
(Χημικοί, Βιοχημικοί, Βιολόγοι). Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα
7, το ποσοστό των διευθυντών των εργαστηρίων με σπουδες
22

Βιοχημικό
Μικτό
Αιματολογικό
Ειδικό

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ιατρός
Μη ιατρός
5
121
72
75
7
6
4
17
88

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Πίνακας 8

Βιοχημικό
Μικτό
Αιματολογικό
Ειδικό

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

219

Πίνακας 10

Πίνακας 7

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 9

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 6

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ιατρός
Μη ιατρός

πέρα από το βασικό πτυχίο είναι 46.6% για τους γιατρούς (27
σε σύνολο 58) ενώ για τους μη γιατρούς είναι 54.6% (12 σε
σύνολο 22) διαφορά που δεν είναι στατιστικά σημαντική. Σε
σχέση με το αντικείμενο του εργαστηρίου φαίνεται ότι μόνο
στα βιοχημικά τμήματα υπερτερούν οι μη γιατροί διευθυντές.
Στους επόμενους Πίνακες παρουσιάζονται στοιχεία
για το επιστημονικό προσωπικό των εργαστηρίων. Στον
Πίνακα 9 φαίνεται η κατανομή του προσωπικού σε σχέση με το αντικείμενο των εργαστηρίων, στον Πίνακα 10
παρουσιάζονται τα δεδομένα για το επίπεδο σπουδών
του προσωπικού, ενώ στους Πίνακες 11 και 12 φαίνεται
η κατανομή των ειδικευόμενων ιατρών και του τεχνικού
προσωπικού αντίστοιχα, ανάλογα με το αντικείμενο του
εργαστηρίου στο οποίο εργάζονται.

Γιατροί
Χημικοί
Βιολόγοι
Βιοχημικοί

Βασικό
77
76
59
32

ΣΥΝΟΛΟ

244

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μεταπτυχιακά ΣΥΝΟΛΟ
11 (12,5%)
88
28 (26,9%)
104
15 (20,3%)
74
9 (22,0%)
41
63

307

Πίνακας 11
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ
Ναι
Όχι
Βιοχημικό
15
6
Μικτό
24
20
Αιματολογικό
2
8
Ειδικό
1
7
ΣΥΝΟΛΟ

42

41

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Τεχνολογική
Μέση
ΙΕΚ Σύνολο
ΤΕΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Εκπαίδευση Εκπαίδευση
Βιοχημικό
16
1
1
18
Μικτό
25
10
2
3
40
Αιματολογικό
6
1
1
8
Ειδικό
2
3
5
ΣΥΝΟΛΟ

49

11

4

7

71

ΟΜΙΛΙΕΣ

Όπως φαίνεται από τους Πίνακες, η παρουσία των
μη γιατρών είναι συντριπτικά μεγαλύτερη στα βιοχημικά
τμήματα αλλά και στα τμήματα με ειδικό αντικείμενο ενώ
στα υπόλοιπα, η παρουσία γιατρών και μη γιατρών είναι
περίπου στο ίδιο ποσοστό. Το ποσοστό των γιατρών με
μεταπτυχιακές σπουδές είναι 12,5% (11 σε σύνολο 88),
ενώ των άλλων επιστημόνων είναι 23,7% (52 σε σύνολο
219) διαφορά που είναι στατιστικά σημαντική (p=0,027).
Επίσης και το ποσοστό των χημικών με μεταπτυχιακές
σπουδές (26,9%) είναι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο
(p=0,013) του αντίστοιχου των γιατρών (12,5%). Ο αριθμός
των εργαστηρίων που εκπαιδεύουν ειδικευόμενους είναι
περίπου ίδιος με αυτόν των εργαστηρίων στα οποία δεν
υπάρχουν ειδικευόμενοί. Σε σχέση με το αντικείμενο του
εργαστηρίου φαίνεται ότι οι περισσότεροι ειδικευόμενοι
εκπαιδεύονται στα βιοχημικά και τα μικτά εργαστήρια.
Τέλος, από τους Πίνακες φαίνεται ότι η πλειοψηφία του
τεχνικού προσωπικού που εργάζεται σε όλων των τύπων
τα εργαστήρια είναι απόφοιτοι ΤΕΙ, ενώ κατά μέσο όρο ο
μεγαλύτερος αριθμός τεχνικού προσωπικού απασχολείται
σε μικτά εργαστήρια.
Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν ένα μικρό τμήμα των
κλινικών εργαστηρίων της Χώρας. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν με στοιχεία και από τα υπόλοιπα εργαστήρια
του δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε να
σχηματιστεί μια περισσότερο αντικειμενική εικόνα των
κλινικών εργαστηρίων στην Ελλάδα και της προσφοράς
τους στην παροχή υπηρεσιών Υγείας της Χώρας μας.

Το πρότυπο ISO 15189:2007
Αθανασιάδου Ιωάννα
Βιοχημικός (Msc), Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α “Λαϊκό”

Το ISO 15189:2007 είναι ένα διεθνές πρότυπο, οι απαιτήσεις του οποίου συντάχθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό
Τυποποίησης (ISO). Σε αυτό καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα κλινικά εργαστήρια όσον
αφορά την ικανότητά τους να διενεργούν εξετάσεις και να
εκδίδουν αποτελέσματα αναγνωρισμένης εγκυρότητας. (1)
Απευθύνεται σε κλινικά εργαστήρια (δημόσια ή ιδιωτικά) που εξετάζουν ανθρώπινα δείγματα ανεξάρτητα από
το μέγεθος, τον αριθμό εργαζομένων, το είδος δοκιμών
κ.α., εφαρμόζοντας πρότυπες ή εσωτερικά ανεπτυγμένες
μεθόδους.
Το πρότυπο 15189:2007 βασίζεται στη δομή του
ISO17025 (πίνακας 1) που έχει εφαρμογή στα εργαστήρια
και το ISO 9001 που έχει εφαρμογή στο πρότυπο διοίκησης
δημιουργώντας ένα αναγνωρισμένο πλαίσιο για την άσκηση
της εργαστηριακής ιατρικής. Μέσα από αυτό, ένα κλινικό
εργαστήριο μπορεί να σχεδιάσει και να λειτουργήσει ένα

εργαστηριακό τεστ εφαρμόζοντας διαδικασίες ποιοτικού
ελέγχου στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών που παρέχει. (1,3)
Πίνακας 1 Οι βασικότερες διαφοροποιήσεις του ISO 15189 σε σχέση
με το 17025
ISO 15189
Έχει δοθεί έμφαση στις δραστηριότητες που επηρεάζουν συνολικά τη φροντίδα και υγεία του ασθενούς
Πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την ηθική και τη δεοντολογία
που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία ενός κλινικού εργαστηρίου
συμπεριλαμβανομένης και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
Ειδικές απαιτήσεις για το προσωπικό του εργαστηρίου που παρέχει συμβουλές στους ασθενείς σχετικά με τα αποτελέσματα των
εξετάσεών τους
Πρόσθετες απαιτήσεις που αφορούν τις διαδικασίες πριν και μετά
την εξέταση
Εισαγωγή της έννοιας των εργαστηρίων δεύτερης γνώμης
(reference laboratories)

Το πρότυπο δεν επικεντρώνεται μόνο στην εκτέλεση
της εξέτασης αλλά εξετάζει συνολικά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών που λαμβάνει ο ασθενής, ρυθμίζοντας
όλες τις διαδικασίες από την προαναλυτική έως και τη
μετααναλυτική φάση. Περαιτέρω ενισχύει την ασφάλεια
και τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τη
λειτουργία του εργαστηρίου.
Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης με τον διακριτικό
τίτλο ΕΣΥΔ Α.Ε έχει ορισθεί ως ο Εθνικός Οργανισμός
Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό
κανονισμό όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο
οργανισμό για τον σκοπό αυτόν.
«Το έργο του E.ΣY.Δ. υποστηρίζεται, από Τεχνικές Επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν εξειδικευμένοι κατά τομέα
εμπειρογνώμονες.
Για τη χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστευσης, γίνεται
επιτόπου αξιολόγηση του υποψήφιου φορέα από ομάδα
αξιολογητών και ενδεχομένως εμπειρογνωμόνων, τα μέλη
της οποίας διαθέτουν σε βάθος γνώση του αντίστοιχου
τεχνικού αντικειμένου, καθώς και εμπειρία στην αξιολόγηση
συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας.
Οι αξιολογητές του E.ΣY.Δ. επιλέγονται και εκπαιδεύονται
σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένα κριτήρια και διαδικασίες
και υπακούουν σε κανόνες σχετικά με την ανεξαρτησία, την
ακεραιότητα και την εχεμύθεια που πρέπει να διαθέτουν.» (2)
Η διαδικασία διαπίστευσης ενός κλινικού εργαστηρίου
περιλαμβάνει:
• Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, ώστε να
εντοπισθούν οι ελλείψεις σε σχέση με τις απαιτήσεις
του προτύπου και του ΕΣΥΔ
• Καθορισμός μεθόδων επαλήθευσης / επικύρωσης
υπολογισμού της αβεβαιότητας και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας για τις συγκεκριμένες εξετάσεις που θα
ενταχθούν στο πλαίσιο διαπίστευσης
23
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• Ανάπτυξη της τεκμηρίωσης (έγγραφα, διαδκασίες και
αρχεία)
• Υποβολή αίτησης διαπίστευσης στο ΕΣΥΔ
• Εκπαίδευση προσωπικού και εσωτερικών επιθεωρητών
• Προαξιόλογηση ΕΣΥΔ
• Εφαρμογή μεθόδων επαλήθευσης/επικύρωσης, υπολογισμού αβεβαιότητας, εσωτερικού και εξωτερικού
ελέγχου ποιότητας
• Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων
• Αξιολόγηση ΕΣΥΔ
• 'Αρση μη συμμορφώσεων ΕΣΥΔ και έκδοση πιστοποιητικού διαπίστευσης
Με τη λήψη του πιστοποιητικού διαπίστευσης το εργαστήριο αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον λογότυπο
του ΕΣΥΔ στις εκθέσεις αποτελεσμάτων που εκδίδει. Τα
σημαντικότερα οφέλη από τη διαπίστευση ενός κλινικού
εργαστηρίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2007 είναι:
1) Η αποδεδειγμένη ικανότητα για αξιόπιστα αποτελέσματα,
2) Η διεθνής αναγνώριση, 3) Η αύξηση της εμπιστοσύνης
των πελατών, 4) Η βελτίωση της αποδοτικότητας, 5) Η
οργάνωση των διαδικασιών και 6) Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.(4)
Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η απονομή του
ISO 15189 σε ένα εργαστήριο παρέχει την αναγνώριση
ότι το συγκεκριμένο κλινικό εργαστήριο πραγματοποιεί
εργαστηριακές εξετάσεις με αξιόπιστο, ακριβή, αναπαραγώγιμο τρόπο. Τα αποτελέσματά του είναι έτοιμα μέσα
στο προκαθορισμένο αποδεκτό χρονικό πλαίσιο και έχουν
διεθνή αποδοχή για την εγκυρότητά τους.
Έχοντας πρόσφατα λάβει μέρος σε αυτή τη διαδικασία
έχουμε αποκομίσει τη βεβαιότητα ότι η εφαρμογή των
απαιτήσεων του προτύπου συμβάλλει ουσιαστικά στην
συστηματοποίηση και συνολική βελτίωση της λειτουργίας
του εργαστηρίου και των προσφερομένων στον εξεταζόμενο υπηρεσιών.
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ΕΣΥΔ – Διαπιστευμένα
εργαστήρια στην Ελλάδα σήμερα
Αλίκη Σταθοπούλου,
Δρ. Βιολόγος, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.
Δ/νση Διαπίστευσης Εργαστηρίων

Τα Κλινικά Εργαστήρια μπορούν να διαπιστευθούν,
είτε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC
17025:2005, το οποίο και αποτελεί πρότυπο διαπίστευσης
εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων, είτε σύμφωνα
με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007, το οποίο
εκδόθηκε ως εξειδικευμένο πρότυπο για τη διαπίστευση
Κλινικών Εργαστηρίων, βασισμένο στο ΕΝ ISO/IEC 17025.
Ένα εργαστήριο που επιθυμεί να διαπιστευτεί πρέπει
οπωσδήποτε να καταστρώσει με ακρίβεια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, ξεκινώντας με τον ορισμό ενός
μέλους του προσωπικού του ως Υπεύθυνου Ποιότητας. Ο
Υπεύθυνος Ποιότητας θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με
το υπάρχον σύστημα ποιότητας του Εργαστηρίου και να
έχει ως αποστολή τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στην απόκτηση της διαπίστευσης.
Προκειμένου ένα εργαστήριο να ετοιμαστεί για διαπίστευση, θα πρέπει να έχει προμηθευτεί το πρότυπο
Διαπίστευσης και όλα τα σχετικά έντυπα που αφορούν
στη διαδικασία της αξιολόγησης, όπως τις Διαδικασίες
Διαπίστευσης, τα Κριτήρια Διαπίστευσης και τον Κανονισμό Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ., όπου και αναφέρονται
με λεπτομέρεια οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των
διαπιστευμένων και των υπό διαπίστευση εργαστηρίων.
Στη συνέχεια, απαιτείται η προετοιμασία του Εγχειριδίου
Ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου
διαπίστευσης και των εφαρμοζόμενων Διαδικασιών για κάθε
εργασία που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο, τα οποία
και, το υποψήφιο για διαπίστευση εργαστήριο, υποβάλλει
στο Ε.ΣΥ.Δ. μαζί με συμπληρωμένη έντυπη Αίτηση με τις
αιτούμενες, για διαπίστευση, δοκιμές.
Η διαδικασία Διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ. ξεκινάει με
την εξέταση της Αίτησης για Διαπίστευση και τον ορισμό
της Oμάδας Αξιολόγησης. Στη συνέχεια, ο Επικεφαλής
Αξιολογητής της ομάδας πραγματοποιεί Προαξιολόγηση
στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου και προγραμματίζει,
σε συνεννόηση με το εργαστήριο, την κυρίως Αξιολόγηση
στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου. Όταν το εργαστήριο
υποβάλλει τις διορθωτικές του ενέργειες, που αφορούν στην
άρση των μη συμμορφώσεων που εντοπίστηκαν κατά την
Αξιολόγηση, ο Επικεφαλής Αξιολογητής εισηγείται προς
την Υπηρεσία του Ε.ΣΥ.Δ. για τη χορήγηση διαπίστευσης,
η οποία στη συνέχεια εισηγείται προς το Εθνικό Συμβούλιο
Διαπίστευσης. Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης εγκρίνει
την εισήγηση, η οποία στη συνέχεια επικυρώνεται από το
Δ.Σ. του Ε.ΣΥ.Δ., το οποίο αποφασίζει για τη χορήγηση
πιστοποιητικού διαπίστευσης στο εργαστήριο.

ΟΜΙΛΙΕΣ

Το χορηγούμενο πιστοποιητικό διαπίστευσης ισχύει για
χρονική περίοδο 4 ετών. Το Ε.ΣΥ.Δ. πραγματοποιεί ετήσιες
επιτηρήσεις των διαπιστευμένων εργαστηρίων, ενώ τα εργαστήρια μπορούν να τροποποιήσουν το επίσημο πεδίο των
διαπιστευμένων δοκιμών τους (επέκταση ή περικοπή) κατά
την επιτήρηση. Τα εργαστήρια ανανεώνουν τη διαπίστευσή
τους κάθε τέσσερα χρόνια, κατόπιν επαναξιολόγησης του
Εργαστηρίου από το Ε.ΣΥ.Δ.
Τα Διαπιστευμένα Εργαστήρια, προκειμένου να επιδεικνύουν τη Διαπιστευμένη υπόστασή τους, ενθαρρύνονται
να χρησιμοποιούν τον Εθνικό Λογότυπο Διαπίστευσης
(Σχήμα 1) στα έγγραφά τους και πάντα σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό για τη
Χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης.

Σχήμα 1. Ο Εθνικός Λογότυπος του Ε.ΣΥ.Δ.

Το Ε.ΣΥ.Δ. διατηρεί λίστα των διαπιστευμένων εργαστηρίων και μηχανή αναζήτησης διαπιστευμένων δοκιμών,
τα οποία και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ε.ΣΥ.Δ.
(www.esyd.gr) στον πίνακα διαπιστεύσεων http://www.
esyd.gr/pinakes.php και ανανεώνονται συνεχώς με νέα
διαπιστευμένα εργαστήρια και νέες διαπιστευμένες δοκιμές.
Συνοψίζοντας, ένα διαπιστευμένο κλινικό εργαστήριο
αναβαθμίζεται και βελτιώνεται συνεχώς, μέσω των τακτικών ελέγχων συμμόρφωσης του εργαστηρίου, προς τις
απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης, της νομοθεσίας
και των κατευθυντήριων οδηγιών. Παράλληλα, το εργαστήριο αναγνωρίζεται ευρωπαϊκά και διεθνώς για την υψηλή
ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών, των σχετιζόμενων
με τον κλινικό έλεγχο, που αυτό παρέχει. Η διαπίστευση
των κλινικών εργαστηρίων αποτελεί μια διαδικασία με
σημαντικά οφέλη, τόσο για το εργαστήριο, όσο και για
τον ασθενή και το κοινωνικό σύνολο.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΑLVA
Routine use of LC MS MS
in the clinical laboratory
Russell Watts
BSc (Hons) MRSC, Waters Corporation, Atlas Park, Simonsway,
Manchester, UK

Over the last 10 years we have seen many LC/MS/MS
applications developed and successfully implemented in

routine clinical chemistry laboratories as the technology
has become more robust, reliable and affordable. LC/MS/
MS offers many technical and financial advantages for the
clinical laboratory and is now seen as a complementary
and in some cases a viable alternative to immunoassays
for a number of important clinical applications.
One of the main uses of LC/MS/MS is for the measurement
of immunosuppressive drugs in transplant patients. In
this application LC/MS/MS has become an integral part
of a growing number of laboratories in Europe, North
America and Asia and is considered as the gold standard
for therapeutic drug monitoring.
In addition to providing an overview of LC/MS/MS
technology, some of the challenges of implementing LC/
MS/MS in routine clinical chemistry laboratories will also
be discussed. These include the standardization of assays
and the need for validated LC/MS/MS reagent kits.

Η Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη
(SHBG) στο σύνδρομο
πολυκυστικών Ωοθηκών
Γιώργος Κολιός
Βιοχημικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα 4500.

Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ)
αποτελεί την κυριότερη διαταραχή των γυναικών της
αναπαραγωγικής ηλικίας και η συχνότητά του κυμαίνεται
από 5% έως 7%. Το ΣΠΩ είναι ένα ετερογενές σύνδρομο
που χαρακτηρίζεται από χρόνια ανωοθηλακιορρηξία,
υπερανδρογονισμό, και ενδεχομένως την παρουσία πολυκυστικών ωοθηκών στο υπερηχογράφημα.
Πρόσφατες μελέτες ενισχύουν την υπόθεση ότι η ενδομήτρια έκθεση σε περίσσεια ανδρογόνων συμβάλλει
στον προγραμματισμό της ανάπτυξης του συνδρόμου
κατά την ενήλικο ζωή. Ένας προστατευτικός μηχανισμός
του εμβρύου από την περίσσεια ανδρογόνων της μητέρας
είναι η αύξηση της συγκέντρωσης της φυλοδεσμευτικής
σφαιρίνης (SHBG) που παρατηρείται κατά την κύηση, όπου
τα επίπεδα της SHBG αυξάνονται σταθερά μέχρι την 24η
εβδομάδα της εγκυμοσύνης και παραμένουν σταθερά
στη συνέχεια. Σύμφωνα άλλωστε με την υπόθεση των
ελεύθερων ορμονών μόνο τα στεροειδή τα οποία δεν είναι
δεσμευμένα στις πρωτεΐνες του πλάσματος μπορούν να
διαχέονται στα κύτταρα στόχους.
Η SHBG είναι μια ομοδιμερής μεταφορική γλυκοπρωτεΐνη του πλάσματος που κωδικοποιείται από ένα απλό
γονίδιο στο χρωμόσωμα 17. Παρουσιάζει μεγάλη συγγένεια
σύνδεσης με την τεστοστερόνη (ΤΕSTO), το κύριο ενεργό
βιολογικά ανδρογόνο της κυκλοφορίας και μικρότερη συγ25
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γένεια σύνδεσης για το ενεργό οιστρογόνο, οιστραδιόλη
(Ε2), ενώ παράλληλα καθορίζει τη βιοδιαθεσιμότητα των
ορμονών αυτών στους ιστούς στόχους. O μεταγραφικός
παράγοντας HNF-4a έχει ρόλο κλειδί στη ρύθμιση των
επιπέδων έκφρασης της SHBG, ενώ υπάρχουν και διάφοροι
γενετικοί πολυμορφισμοί που παίζουν ρόλο στα επίπεδα
της SHBG ή στη λειτουργικότητα της.

H ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Βασίλης Μπαρμπούνης
Παθολογος ογκολόγος, Διευθυντης ΕΣΥ Ογκολογική μονάδα,
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Οι καρκινικοί δείκτες είναι μόρια που βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε ιστούς και βιολογικά υγρά ασθενών
με νεοπλασματική νόσο. Οι ιδιότητες του ιδανικού καρκινικού δείκτη ειναι να παράγεται ειδικά από νεοπλασματικό
ιστό,να βρίσκεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλους τους
ασθενείς με τον συγκεκριμένο τύπο νεοπλάσματος,να αντιστοιχεί σε κακοήθεια συγκεκριμένου οργάνου,να μετράται
εύκολα σε βιολογικά υγρά σε πρώιμα στάδια καρκίνου ή σε
προκαρκινικές καταστάσεις. Η συγκέντρωσή του να είναι
ανάλογη του φορτίου ή να σχετίζεται με τη συμπεριφορά
της νόσου,να έχει μικρό χρόνο ημίσειας ζωής, να αυξομειώνεται ανάλογα με την πορεία της νόσου και να διατίθεται μια
απλή και φθηνή μέθοδος μέτρησης, με επαναληψιμότητα.
Τα μειονεκτήματα των δεικτών ειναι η έλλειψη ειδικότητας (ποσοστό των αληθώς αρνητικών αποτελεσμάτων),
η ελλειψη ευαισθησίας στην πρώιμη νόσο (ποσοστό των
αληθώς θετικών αποτελεσμάτων), η αύξηση των δεικτών σε
ένα ποσοστό ασθενών με συγκεκριμένο τύπο νεοπλάσματος,
η ελλειψη απόλυτης ειδικότητας για συγκεκριμένο όργανο.
Οι καρκινικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον
καρκίνο του όρχεος ειναι:η AFP με t1/2: 4-5 μέρες (ογκοι
λεκιθικού ασκού, εμβρυικό, τεράτωμα), HCG με δύο υπομονάδες, α και β, t1/2: 24-30 ώρες (χοριοκαρκίνωμα, σεμίνωμα),
PLAP: t1/2: 0.6-2.8 μέρες, (σεμίνωμα, εμβρυικό, λεκιθικού
ασκού, χοριοκαρκίνωμα), Σεμίνωμα (36%): LDH, β-HCG
Μη σεμινωματώδεις όγκοι (64%):Χοριοκαρκίνωμα:
β-HCG, Όγκος λεκιθικού ασκού: AFP. Εμβρυικό καρκίνωμα:
AFP, β-HCG. Δεν συστήνεται η μέτρησή τους για μαζικό
πληθυσμιακό έλεγχο.Συστήνεται η μέτρηση των δεικτών
σε κλινική υποψία.
Ο προεγχειρητικός προσδιορισμός τους βοηθά στην
επιβεβαίωση της διάγνωσης γοναδικών ή εξωγοναδικών
όγκων. Η μετεγχειρητική πτώση των δεικτών αντίστοιχα
με τον χρόνο ημίσειας ζωής τους είναι σημείο πλήρους
εξαίρεσης της νόσου.Οι δείκτες που μειώνονται αργά και
δεν βρίσκονται μεταξύ φυσιολογικών ορίων υποδηλώνουν
υπολειπόμενη νόσο
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Αύξηση των δεικτών, κατά την παρακολούθηση, αποτελεί πρώιμο σημείο υποτροπής της νόσου και ανάγκη για
έναρξη θεραπείας.Ο ρυθμός πτώσης των δεικτών κατά την
θεραπεία αντιπροσωπεύει την ανταπόκριση στη θεραπεία.
Ιδιαίτερα χρήσιμος δείκτης για τη διάγνωση της τροφοβλαστικής νόσου ειναι η b-HCG. Αυξάνει σε όλες τις
ασθενείς με τροφοβλαστική νόσο. Αποτελεί ιδιαίτερα
ευαίσθητο δείκτη μικρού φορτίου νόσου.Ο συνδυασμός
των μετρήσεων β-ΗCG και της αποτελεσματικότητας της
θεραπείας έχουν συμβάλλει στη μείωση της θνησιμότητας
τις τελευταίες δεκαετίες.
Το CEA απαντα σε πολλα νεοπλασματικά και μη νοσήματα οπως πνεύμονα,παγκρέατος, στομάχου, ηπατος,
χοληφόρων, θυρεοειδούς, μαστού, γυναικολογικό, ενδομητρίου, τραχήλου μήτρας ωοθηκών.
Οι καλοήθεις καταστάσεις που απαντά ειναι η κίρρωση,
χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, ιογενής ηπατίτιδα, αποφρακτικόςίκτερος, εκκολπωματίτιδα, φλεγμονώδεις παθήσεις
εντέρου, πεπτικό έλκος, πολύποδες, παγκρεατίτιδα, χρόνιες
πνευμονοπάθειες, νεφρική ανεπάρκεια.
Στον κολο-ορθικό καρκίνο Ιδιαίτερα αυξημένη τιμή
(>5πλάσια) σε συνδυασμό με συγκεκριμένη συμπτωματολογία συνηγορεί υπέρ νόσου ενώ προεγχειρητική τιμή
δείκτη >5μg/L υποδηλώνει χειρότερη έκβαση της νόσου.
Η μέτρηση του CEA προεγχειρητικά φαίνεται να έχει προγνωστική σημασία στο στάδιο ΙΙ. Η προεγχειρητική τιμή δεν
χρησιμεύει στην επιλογή ασθενών για συμπληρωματική
χημειοθεραπεία. Το Ca 19-9,ειναι γλυκολιπίδιο, ΜW 1000kD.
Με ευαισθησία 81%, και ειδικότητα 90%.Υψηλά επίπεδα
του δείκτη βρίσκονται και σε άλλα νεοπλάσματα του γαστρεντερικού, καθώς και σε καλοήθεις καταστάσεις, π.χ.
χρόνια και οξεία παγκρεατίτιδα, κίρρωση, χολαγγειίτιδα και
ηπατοκυτταρικό ίκτερο.Έχει χαμηλή ειδικότητα παρουσία
ίκτερου.Έχει περιορισμένη αξία στη διάγνωση της πρώιμης
νόσου (55% των ασθενών με όγκο <3 cm έχουν αυξημένο
δείκτη).Δεν έχει αποδειχθεί ακόμα η χρησιμότητά του στην
παρακολούθηση της νόσου.Προκαταρκτικά δεδομένα
δείχνουν ότι η προγχειρητική μέτρηση του Ca 19-9 είναι
προγνωστικής σημασίας στον καρκίνο του παχέος εντέρου
Η AFP (alpha-fetoprotein) ειναι μία γλυκοπρωτείνη (ΜW
69 kD) και σχετίζεται με τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο.Συστήνεται μαζικός πληθυσμιακός έλεγχος σε ενδημικές περιοχές
(πρώιμη διάγνωση -> μείωση του μεγέθους του όγκου και
αύξηση στην επιβίωση).Λόγω της χαμηλής συχνότητας
του νεοπλάσματος στον Δυτικό Κόσμο δεν συστήνεται η
μέτρηση του δείκτη για μαζικό πληθυσμιακό έλεγχο.Τιμή
>400 ng/ml: παθογνωμονική για ηπατοκυτταρικό Ca.
Για τον καρκίνο του μαστού χρησιμοποιούνται Ca 15-3,
CEA, MCA, BR27-29, BRMA, CA549.Το Ca 15-3 (MUC-1)ειναι
μια βλεννίνη, MW >250 kD.Στην οικογένεια ΜUC1 ανήκουν
οι δείκτες MCA, BR27-29, BRMA και CA549 με παρόμοια
ευαισθησία και ειδικότητα με το Ca 15-3. Έχουν χαμηλή ευαισθησία (15-35%) για πρώιμη διάγνωση.Υπάρχει συσχέτισή
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τους με το στάδιο της νόσου (μέγεθος όγκου, λεμφαδενική
συμμετοχή).Αντικρουόμενα αποτελέσματα για τη σχέση
τους με την ελεύθερη νόσου επιβίωση (DFS) και συνολική
επιβίωση (OS).Ανεπαρκή στοιχεία για τη σχέση των δεικτών
και την ανταπόκριση στη θεραπεία.Χρήσιμοι στην πρώιμη
διάγνωση υποτροπής σε 40-60% των ασθενών - 5,2 μήνες
πριν την κλινική ή ακτινολογική διάγνωση.
Τ ο CEA στον καρκίνο μαστού εχει μικρότερη ευαισθησία από τα test που ανιχνεύουν το MUC1. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται από μόνο του, αλλά σε συνδυασμό με τα
CA15-3/BR27-29.
Το Ca-125 που χρησιμοποιείται στον καρκίνο των ωοθηκών, είναι μια βλεννίνη (ΜW 200kD). Δεν συστήνεται η μέτρησή του για μαζικό πληθυσμιακό έλεγχο. Έλλειψη ευαισθησίας
στην πρώιμη νόσο. Έλλειψη ειδικότητας, αύξηση δείκτη σε
άλλα αδενοκαρκινώματα, εχει ομως ρόλο στα κληρονομικά
σύνδρομα, και στην διαφοροδιάγνωση διαφόρων πυελικών
μαζών. Αποτελεί ισχυρό προγνωστικό παράγοντα μετά από
1-3 κύκλους θεραπείας.Ο ρυθμός μείωσης του δείκτη είναι
προγνωστικής σημασίας.Παρατεταμένος χρόνος ημίσειας
ζωής ή μείωση του δείκτη < x7 τους πρώτους μήνες της
θεραπείας αποτελεί αρνητικό προγνωστικό παράγοντα. Η
κύρια εφαρμογή του είναι στην παρακολούθηση της νόσου.
Συμβάλλει ομως και στην προκλινική ανίχνευση υποτροπής (3-4 μήνες). Δεν έχει αποδειχθεί ακόμα επίδραση
στην επιβίωση.
Το PSA (ειδικό πρoστατικό αντιγόνο) ειναι μια πρωτεάση
της σερίνης που εκκρίνεται από τον προστάτη στο σπέρμα
και ανιχνεύεται φυσιολογικά στον ανθρώπινο ορό. Επίπεδα
PSA στον ορό > 4 ng/ml θεωρούνται ύποπτα για ύπαρξη
κακοήθειας. Όμως, ακόμα και για επίπεδα <0,5 ng/ml ο
κίνδυνος δεν μπορεί να αποκλειστεί (>6%). Γενικά, φαίνεται
πως όσο πιο ψηλό είναι το PSA, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα
να υπάρχει κακοήθεια. Όσο πιο ψηλό είναι το PSA, τόσο
μειώνεται η πιθανότητα η νόσος να είναι εντοπισμένη στον
προστάτη και τόσο αυξάνεται η πιθανότητα υποτροπής
μετά από εγχείρηση. Παρά τη μεγάλη του ευαισθησία, το
PSA στερείται μεγάλης ειδικότητας. Ευρίσκεται αυξημένο
και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις του προστάτη (προστατική υπερπλασία, προστατίτιδα, ή απλοί χειρισμοί, όπως
ο καθετηριασμός του προστάτη ή η δακτυλική εξέταση, η
εκσπερμάτιση).Η απουσία συγκεκριμένου ορίου πάνω από
το οποίο να αυξάνεται απότομα η πιθανότητα καρκίνου
προστάτη αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα. Μάλιστα, οι
τιμές μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με κάποια
τεχνικά στοιχεία που αφορούν τη μέτρηση του PSA.
Το PSA στον μαζικό πληθυσμιακό έλεγχο εχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: Mεγαλύτερη ευαισθησία συγκριτικά με
τη διορθική δακτυλική εξέταση,εύκολη και σχετικά φθηνή
εξέταση, δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης 10-12 χρόνια πριν
από την κλινική διάγνωση.Τα μειονεκτήματα του ειναι: Δεν
προκαλεί μείωση της θνησιμότητας. Αυξημένα επίπεδα
PSA δεν είναι ειδικά για καρκίνο.Το PSA δεν αυξάνει σε

όλους τους ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του προστάτη
(75%).Xειρισμοί προκαλούν παροδική αύξηση του PSA.
Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι δείκτες στον καρκίνο
του πνευμονα είναι:NSE (neuron specific enolase, 87kD),CEA
(carcinoembryonic antigen),CYFRA21-1 (cytokeratin 19
fragments, 30kD),SCC (squamous cell carcinoma antigen),Ca
125 (cancer antigen 125)TPA (tissue polypeptide antigen,
22kD). Γενικά δεν συστήνεται η χρήση τους σε ασυμπτωματικούς ασθενείς
Συμπερασματικά Παρά τη μεγάλη έρευνα, πολύ λίγοι
δείκτες εφαρμόζονται στην πράξη.Για κάθε δείκτη, πριν
παραγγελθεί, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ακριβής ένδειξή
του, η ευαισθησία και η ειδικότητά του.Μεγαλύτερη σημασία
έχει η κινητική των δεικτών και μικρότερη η απόλυτη τιμή
τους σε δεδομένη χρονική στιγμή.
Η έλλειψη ευαισθησίας και ειδικότητας των δεικτών
αποκλείουν τη χρήση τους σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν δεδομένα ότι η χρήση
οποιουδήποτε δείκτη προκαλεί μείωση της θνησιμότητας.
Χρησιμεύουν στη διαφοροδιάγνωση ενδοπυελικών μαζών
μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών (Ca 125) και στη διερεύνηση νεοπλασμάτων αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας
(ΑFP, HCG, PSA). Επίσης, ορισμένοι δείκτες αποτελούν
ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες, όπως η AFP,
HCG, LDH στους ασθενείς με μη σεμινωματώδεις όγκους,
γεννητικών κυττάρων, (NSGCT).
Άλλοι δείκτες με προγνωστική αξία είναι η προεγχειρητική μέτρηση του CEA και η μέτρηση της HCG στην
τροφοβλαστική νόσο, το PSA στον καρκίνο του προστάτη,
το Ca 125 στον καρκίνο των ωοθηκών και τα uPA/PAI-1,
ΗER-2 στον καρκίνο του μαστού.Οι πιο σημαντικοί προβλεπτικοί δείκτες είναι οι ΕR και PR για τον καθορισμό της
ορμονο-ευαισθησίας και το HER-2 για την ανταπόκριση
στην τραστουζουμάμπη στον καρκίνο του μαστού
Οι δείκτες χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της
μεταστατικής νόσου, κυρίως όταν η νόσος δεν μπορεί να
αξιολογηθεί με τα συμβατικά απεικονιστικά μέσα, όπως
σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και οστικές μεταστάσεις ή ασθενείς με μικρό φορτίο νόσου στον καρκίνο των
ωοθηκών ενώ ειναι χρήσιμοι σε νεοπλάσματα αγνώστου
πρωτοπαθούς εστίας (5-10% των νεοπλασιών).

Ορθολογική Χρήση
Εργαστηριακών Εξετάσεων
“Ανοσολογικοί Δείκτες”
Αλεξάνδρα Τσιρογιάννη
Τμήμα Ανοσολογίας- Ιστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α «ο Ευαγγελισμός»

Η Εργαστηριακή Ιατρική, όσο κανένας άλλος επιστημονικός κλάδος, φαίνεται να λειτουργεί ως μεσάζουσα
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για την άμεση μεταφορά επιστημονικών γνώσεων από τη
βασική έρευνα στην καθημερινή πρακτική, δημιουργώντας
γέφυρες μεταξύ των φυσικών και τεχνολογικών επιστημών
και της ιατρικής επιστήμης. Από την άλλη πλευρά, καθώς
βρισκόμαστε σε μια περίοδο συμπίεσης του κόστους των
δαπανών για την υγεία, δημιουργείται όσο ποτέ άλλοτε η
ανάγκη εφαρμογής ορθολογικής εργαστηριακής διαγνωστικής προσέγγισης δηλαδή προσφυγή στις υπηρεσίες
της Εργαστηριακής Ιατρικής με σαφείς αντικειμενικούς
στόχους και επιστημονικά τεκμηριωμένες ενδείξεις. Επιπλέον καθοριστική σημασία για τη βέλτιστη αξιοποίηση
των αναλύσεων αποτελεί η αντικειμενική αξιολόγηση του
αποτελέσματος, η ανάλυση και η ερμηνεία του οποίου
πρέπει να γίνεται με πλήρη και επιστημονικό τρόπο.
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η εργαστηριακή διαγνωστική προσέγγιση αποτελεί τον «θεμέλιο λίθο» πάνω
στον οποίο βασίζεται τόσο η διάγνωση της νόσου όσο
και η χορήγηση θεραπείας από τον κλινικό ιατρό. Έτσι, η
σύγχρονη Εργαστηριακή Ιατρική, που γίνεται ολοένα και
περισσότερο απαιτητική και πολύπλοκη, μέσα από την
συνεχή βελτίωση όλων των παραμέτρων που μπορεί να
επηρεάσουν την κλινική χρησιμότητα και τη διαγνωστική
επίδοση των εργαστηριακών δοκιμασιών, αλλά και την
ακριβή ερμηνεία και αξιοποίηση των εργαστηριακών
πληροφοριών, συμμετέχει στην παροχή ασφαλέστερης
και πιο αποτελεσματικής υγειονομικής περίθαλψης.

Ορθολογική Εργαστηριακή Διαγνωστική
Η αυξανόμενη χρήση των εργαστηριακών εξετάσεων
οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στην αυξημένη φροντίδα
λόγω γήρανσης του πληθυσμού, στον μεγάλο αριθμό χρόνιων νοσημάτων καθώς και στις επαναλήψεις ή παραγγελίες
για περαιτέρω εργαστηριακές δοκιμασίες όταν τα αποτελέσματα της αρχικά ζητούμενης εξέτασης δεν είναι μέσα στα
φυσιολογικά όρια. Η αναζήτηση ειδικότερων προτύπων
– κριτηρίων στα πλαίσια των κατευθυντηρίων οδηγιών, η
αυτοματοποίηση που βελτίωσε την παραγωγικότητα και
μείωσε το χρόνο ολοκλήρωσης της εξέτασης αλλά και η
άσκηση αμυντικής ιατρικής αποτελούν επιπλέον αιτίες
που οδηγούν σε υπερβολική και συχνά αναποτελεσματική
παραγγελία για εργαστηριακές εξετάσεις
Η αύξηση του κόστους υγείας, που καταγράφεται σε
παγκόσμιο επίπεδο, είναι ένα ερέθισμα για την κριτική
αξιολόγηση των εργαστηριακών δοκιμασιών αναφορικά
με την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητά τους στην
παροχή βοήθειας στον κλινικό ιατρό στη διάγνωση ή στην
παρακολούθηση της νόσου.
Η ικανότητα της εργαστηριακής ιατρικής για παροχή
αποτελεσματικής και ασφαλούς περίθαλψης συνιστά μια
πιο προσεκτική αξιολόγηση όχι μόνο των αναλυτικών και
μεταναλυτικών χαρακτηριστικών αλλά και οποιασδήποτε
άλλης παραμέτρου που μπορεί να επηρεάσει την κλινική
χρησιμότητα και τη διαγνωστική επίδοση των εξετάσεων,
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επιτρέποντας έτσι μια πιο ακριβή ερμηνεία και αξιοποίηση
των εργαστηριακών πληροφοριών.
Η ορθολογική εργαστηριακή διάγνωση έχει σαν στόχο τη επιτυχή διαγνωστική προσέγγιση της νόσου με τη
μικρότερη δυνατή δαπάνη, λαμβάνει δηλαδή υπόψη και
το κόστος των εξετάσεων που παραγγέλλονται. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου είναι η
διαμόρφωση μιας «υπόθεσης εργασίας» (πιθανή διάγνωση
και διαφορικές διαγνωστικές δυνατότητες) για τη λογική
επιλογή των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων,
τα αποτελέσματα των οποίων θα αξιολογηθούν και θα
συνεκτιμηθούν με τα λοιπά κλινικά δεδομένα.
Μια μεγάλη πρόκληση για την εργαστηριακή ιατρική
είναι να επιδείξει τον τεκμηριωμένο επιστημονικά ρόλο των
εργαστηριακών δοκιμών στην κλινική διαδικασία αναφορικά με την ορθότητα και την ακρίβεια του αποτελέσματος,
την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια βιοδεικτών
στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση και τέλος
στην κατάρτιση αλγορίθμων για την ορθολογική χρήση
των εργαστηριακών εξετάσεων. Επιπλέον, η εφαρμογή της
τεκμηριωμένης εργαστηριακής ιατρικής έχει σαν στόχο
τον συνδυασμό των παρατηρήσεων της κλινικής επιδημιολογίας, των στατιστικών και κοινωνικών επιστημών με
τα παραδοσιακά μοριακά και βιοχημικά δεδομένα καθώς
και την προώθηση και διάδοση της νέας γνώσης από την
έρευνα στην κλινική πρακτική.
Εν κατακλείδι, είναι ανάγκη λοιπόν σήμερα να ενισχυθεί η συμβολή της εργαστηριακής ιατρικής μέσα από τη
διαχείριση και αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης. Η
συνεχής εκπαίδευση των εργαστηριακών ιατρών αλλά και
των λοιπών λειτουργών των εργαστηρίων θα πρέπει να
περιλαμβάνει στρατηγικές για την έρευνα, την κατανόηση
της διαγνωστικής αξίας των εξετάσεων και τον σχεδιασμό
αλγορίθμων για την καλύτερη αξιοποίηση των εργαστηριακών δεδομένων. Στην εποχή που η ραγδαία ανάπτυξη
της τεχνολογίας άνοιξε το δρόμο για νέες προγνωστικές,
διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις, η εργαστηριακή ιατρική καλείται να μεταφράσει την υπάρχουσα
βιβλιογραφική και ερευνητική γνώση σε κλινική πράξη
προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία για την αξία των
εργαστηριακών δοκιμασιών.
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ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ
Α. Γιαλεράκη
Βιοχημικός, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Θρομβοφιλία ορίζεται η κληρονομική ή επίκτητη διαταραχή του αιμοστατικού μηχανισμού που προδιαθέτει σε
θρομβώσεις. Η παθοφυσιολογική βάση της θρομβοφιλίας
έχει προταθεί από τα μέσα του 19ου αιώνα από τον Virchow
που παρατήρησε αλλαγές στην πηκτικότητα του αίματος
κατά τη ροή και τη στάση καθώς και αλλαγές στο ενδοθήλιο
σε ασθενείς με θρόμβωση.
Σήμερα έχουν διαλευκανθεί επιμέρους παθογενετικοί
μηχανισμοί ιδιαίτερα σε οικογένειες με μεγάλη συχνότητα
εμφάνισης θρομβωτικών επεισοδίων καθώς και σε ασθενείς με πρώτο επεισόδιο σε νεαρή ηλικία, ασθενείς με
υποτροπιάζουσες θρομβώσεις ή ασθενείς με θρομβώσεις
σε ασυνήθεις θέσεις.
Οι κυριότερες εργαστηριακές δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαφορική διάγνωση της κληρονομικής
θρομβοφιλίας αφορούν σε A) άμεση ανίχνευση μεταλλά-

ξεων (FVLeiden 1691G-A, FII20210G-A) που οδηγούν σε
φαινότυπο αντίστασης σε ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C
και αυξημένα επίπεδα προθρομβίνης στην κυκλοφορία
αντίστοιχα B) προσδιορισμό βιολογικής και αντιγονικής
δραστικότητας φυσικών ανασταλτών της πήξης (αντιθρομβίνη, πρωτεΐνη C, πρωτεΐνη S) και Γ) προσδιορισμό
επιπέδων προπηκτικών παραγόντων FVIII, FIX. Παράλληλα,
ο συνήθης εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει προσδιορισμό αντιπηκτικών του λύκου, αντικαρδιολιπινικών
αντισωμάτων και αντισωμάτων έναντι β2 γλυκοπρωτεΐνης
για διερεύνηση επίκτητης θρομβοφιλίας.
Ο πίνακας 1 περιγράφει τη συχνότητα των συνηθέστερων συγγενών και επίκτητων προδιαθεσικών παραγόντων στο γενικό πληθυσμό καθώς και τη σχέση τους
με πρώτο ή υποτροπιάζον επεισόδιο φλεβοθρόμβωσης
(VTE), αρτηριακή θρόμβωση ή επιπλοκές της κύησης.
Οι ανεπάρκειες αυτές φαίνεται ότι σχετίζονται σταθερά
με εμφάνιση πρώτου επεισοδίου VTE με σχετικό κίνδυνο
2-10. Η συγγενής θρομβοφιλία που είναι αρκετά συχνή
στο γενικό πληθυσμό φαίνεται ότι αυξάνει τον κίνδυνο
πρώτου επεισοδίου VTE ιδιαίτερα δε παρουσία εκλυτικών
παραγόντων (κλινοστατισμός, λήψη οιστρογόνων, κακοήθεια) ενώ επηρεάζει οριακά τον κίνδυνο υποτροπών. Η
σχέση της με την εμφάνιση αρτηριακής θρόμβωσης δεν
επιβεβαιώνεται από τις περισσότερες μελέτες. Η συχνότητα
εμφάνισης αντιπηκτικών του λύκου ή αντιφωσφολιπιδικών
αντισωμάτων που ενοχοποιούνται για επίκτητη θρομβοφιλία είναι δύσκολο να αξιολογηθεί στο γενικό πληθυσμό
αφού απαιτούνται περισσότερες της μιας μετρήσεις για
επιβεβαίωση του αποτελέσματος.
Η ανάπτυξη θρόμβοεμβολικού επεισοδίου θεωρείται
πλέον ως τυπικό παράδειγμα πολυγονιδιακής / πολυπαραγοντικής νόσου. Ο κίνδυνος για θρόμβωση που εμφανίζει
ένας ασθενής εξαρτάται από περισσότερους από έναν
παράγοντες κινδύνου γενετικούς ή επίκτητους. Η αλλη-
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λεπίδραση αυτών των παραγόντων μπορεί να αυξήσει
σημαντικά το «δυναμικό κινδύνου», οδηγώντας σε VTE.
Για παράδειγμα, ενώ οι ετεροζυγώτες για τη μετάλλαξη
FVLeiden έχουν 5 φορές αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
θρόμβωσης σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό, οι ομοζυγώτες
για την ανωτέρω μετάλλαξη παρουσιάζουν 80-100 φορές
αυξημένο κίνδυνο. Η συνύπαρξη γενετικής προδιάθεσης
σε περισσότερα από ένα γονίδια μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο κατά 20-40 φορές, ενώ η συνύπαρξη κληρονομικών και περιβαλλοντικών προδιαθεσικών παραγόντων
αυξάνουν τον κίνδυνο έως και 100 φορές.
Ο εργαστηριακός έλεγχος θρομβοφιλίας από τα μέσα
της δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα αποτέλεσε πεδίο ενδιαφέροντος και παράλληλα αντιπαράθεσης αναφορικά με
το κόστος των δοκιμασιών σε σχέση με τη χρησιμότητά
τους και την επιλογή αποφάσεων ως προς τη συνιστώμενη
θεραπευτική αντιμετώπιση και τη διάρκειά της. Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για τον έλεγχο θρομβοφιλίας
στηρίζονται στην ανάλυση δεδομένων από πολυκεντρικές
μελέτες (MEGA Multiple Environmental and Genetic Assessment) και καταδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου
θρομβοφιλίας δεν μειώνουν την πιθανότητα υποτροπών
VTE. Σύμφωνα με τις οδηγίες ο έλεγχος για κληρονομική
θρομβοφιλία δεν συνιστάται σε μη επιλεγμένους ασθενείς
με μεμονωμένο περιστατικό VTE. Έλεγχος σε επιλεγμένους
ασθενείς μπορεί να δώσει πληροφορίες για πιθανότητα υποτροπής μετά τη διακοπή θεραπείας (αντιπηκτική
αγωγή) ιδιαίτερα σε ασθενείς με πρώτο επεισόδιο <40
ετών ή ασθενείς με θετικό οικογενειακό ιστορικό. Παιδιά
με νεογνική πορφύρα καθώς και γυναίκες σε κύηση με
αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης συνιστάται να ελεγχθούν
εργαστηριακά μόνο σε περίπτωση που το αποτέλεσμα
επηρεάζει τη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Ο έλεγχος συνιστάται στις κάτωθι περιπτώσεις:
Θετικό ιστορικό θρόμβωσης <50ετών (προκλητή ή
αυτόματη)
Φλεβική θρόμβωση <50 μετά λήψη οιστρογόνων
Φλεβική θρόμβωση σε ασυνήθη θέση (μεσεντέριος,
εγκεφαλική)
Δερματική νέκρωση μετά λήψη κουμαρινικών (έλεγχος
για PrC, PrS)
Ασθενής χωρίς ατομικό ιστορικό θρομβώσεων αλλά με
θετικό οικογενειακό ιστορικό και γνωστή γενετική βάση
(πχ κόρη ασθενούς θετικού για FVLeiden πριν τη χρήση
αντισυλληπτικών).
Νοσηρότητα στην κύηση: 3 ή περισσότερες συνεχόμενες αποβολές α΄ τριμήνου, εμβρυϊκός θάνατος δεύτερου ή
τρίτου τριμήνου κυήματος χωρίς μορφολογικές αλλοιώσεις,
1 ή περισσότεροι τοκετοί <34 εβδομάδα λόγω εκλαμψίας,
προεκλαμψίας ή ανεπάρκειας πλακούντα.
Θρομβοπροφύλαξη στην κύηση: γυναίκες με προηγούμενη VTE που δεν σχετίζεται με λήψη οιστρογόνων,
ασυμπτωματικές γυναίκες με θετικό οικογενειακό ιστορικό
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VTE σε συγγενή πρώτου βαθμού.
Ο έλεγχος θρομβοφιλίας σε ασυμπτωματικούς συγγενείς
ατόμων με συγγενή προδιάθεση μπορεί να είναι χρήσιμος
σε οικογένειες με ανεπάρκεια φυσικών ανασταλτών της
πήξης (αντιθρομβίνη, πρωτεΐνη C, πρωτεΐνη S), σε αδέλφια
ασθενών ομόζυγων για FVLeiden και σε γυναίκες πριν τη
λήψη αντισυλληπτικών.
Ο έλεγχος δεν πραγματοποιείται στην οξεία φάση
της θρόμβωσης, ούτε όταν ο ασθενής βρίσκεται υπό
αντιπηκτική αγωγή (απαιτείται διακοπή 4-6 εβδομάδες) ή
λαμβάνει ορμονική θεραπεία υποκατάστασης (απαιτείται
διακοπή 8 εβδομάδες) ή τέλος κατά την κύηση λόγω περιορισμένης δυνατότητας αξιολόγησης αποτελεσμάτων.
Συγκεκριμένα, στην οξεία φάση της θρόμβωσης, η ίδια η
θρομβωτική διαδικασία επηρεάζει τα επίπεδα των φυσικών
ανασταλτών, η αντιπηκτική αγωγή με αντιβιταμίνες Κ επηρεάζει τις βιταμινοΚ εξαρτώμενες πρωτεΐνες C,S, η αγωγή
με μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη επηρεάζει τα επίπεδα
αντιθρομβίνης και τέλος έχουν παρατηρηθεί μειωμένα
επίπεδα πρωτείνης S καθώς και αυξημένα επίπεδα FVIII σε
γυναίκες κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης
British Journal of Haematology, 149, 209-220.
Το κόστος ελέγχου που εξαρτάται από το πλήθος των
επιλεγόμενων δοκιμασιών και τις εργαστηριακές τεχνικές
που επιλέγονται από κάθε εργαστήριο ποικίλει. Η προσθήκη
δοκιμασιών που δεν προτείνονται από ήδη δημοσιευμένες
κατευθυντήριες οδηγίες καθώς και η αξιολόγηση γενετικών
πολυμορφισμών που δεν επηρεάζουν τον φαινότυπο και
έχουν περιστασιακά συσχετισθεί με μεμονωμένες κλινικές
οντότητες (διαβήτης, υπέρταση) αυξάνουν δραματικά το
κόστος (>10 φορές), δεν προσφέρουν πληροφορίες στον
κλινικό γιατρό αναφορικά με την επιλογή και τη διάρκεια
της θεραπείας. Η αξιολόγηση των μη συνιστώμενων δοκιμασιών μπορεί να οδηγήσει σε υπερθεραπεία με αποτέλεσμα
τεράστιο οικονομικό κόστος (πχ αντιπηκτική αγωγή κατά
την κύηση και τη λοχεία), πιθανές παρενέργειες (ΗΙΤ, οστεοπόρωση) και σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση του ασθενή.
Συμπερασματικά, παρά τη συνεχώς αυξανόμενη γνώση για την παθοφυσιολογία της φλεβικής θρόμβωσης, ο
εργαστηριακός έλεγχος θρομβοφιλίας φαίνεται να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες μόνο και δεν συνιστάται σαν
εργαστηριακή προσέγγιση ρουτίνας.
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Στις μέρες μας, ο καρυότυπος των εμβρυϊκών κυττάρων
που λαμβάνονται με επεμβατικές τεχνικές όπως λήψη χοριακών λαχνών στο 1ο ή αμνιοπαρακέντηση στο 2ο τρίμηνο
της κύησης, αποτελεί την καθιερωμένη μέθοδο για την
προγεννητική διάγνωση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών
του εμβρύου και κυρίως του συνδρόμου Down. Για την
επιλογή των εγκύων γυναικών που θα υποβληθούν στις
επεμβατικές διαδικασίες, έχουν αναπτυχθεί αρκετά αποτελεσματικές μέθοδοι προσυμπτωματικού ελέγχου τόσο στο
1ο (combined test) όσο και στο 2ο τρίμηνο (τριπλό τεστ) που
βασίζονται σε υπερηχογραφικούς και βιοχημικούς δείκτες.
Ωστόσο, η μη επεμβατική λήψη και ανάλυση του γονότυπου του εμβρύου αποτέλεσε για δεκαετίες το «Άγιο
Δισκοπότηρο» στον τομέα της προγεννητικής διάγνωσης.
Οι αρχικές προσπάθειες εστιάστηκαν στην παρουσία των
εμβρυϊκών εμπύρηνων ερυθρών κυττάρων στην κυκλοφορία της μητέρας. Ωστόσο τα αποτελέσματα της ανάλυσης
του DNA αυτών των κυττάρων ήταν απογοητευτικά.
Το 1997, ένα κύμα ενθουσιασμού στην επιστημονική
κοινότητα ακολούθησε την ανακοίνωση από τον Dennis Lo
ότι στο μητρικό πλάσμα υπάρχουν σημαντικές ποσότητες
ελεύθερο εμβρυϊκό DNA (cffDNA). Τα επόμενα χρόνια, το
ελεύθερο εμβρυϊκό DNA στο μητρικό πλάσμα χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση του φύλου του εμβρύου, του
παράγοντα Rhesus και γενικά αλληλουχιών που υπάρχουν
στον γονότυπο του πατέρα, αλλά όχι της μητέρας, για να
διαπιστωθεί αν αυτές έχουν μεταδοθεί στο έμβρυο.
Οι προσπάθειες για την ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου με τη χρήση του cffDNA υπήρξαν από

την αρχή έντονες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Το κύριο
πρόβλημα είναι το γεγονός ότι το cffDNA συνυπάρχει με
πολλαπλάσιες ποσότητες ελεύθερου μητρικού DNA στην
κυκλοφορία. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσεγγίσεις για
να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Μία από τις στρατηγικές αυτές στοχεύει ένα ειδικό υποσύνολο των εμβρυϊκών
νουκλεϊνικών οξέων στο μητρικό πλάσμα. Για παράδειγμα,
το γονίδιο SERPINB5 (maspin) είναι υπο-μεθυλιωμένο στα
κύτταρα του πλακούντα (εμβρύου), ενώ είναι πλήρως
μεθυλιωμένο στα μητρικά κύτταρα και προτάθηκε ότι η
διαφορά στο προφίλ μεθυλίωσης θα μπορούσε να βοηθήσει στον «διαχωρισμό» εμβρυικού από μητρικό DNA.
Μετά το 2008, αναπτύχθηκαν στρατηγικές που στοχεύουν άμεσα στην ποσοτικοποίηση των αλληλουχιών
του χρωμοσώματος 21 στο μητρικό αίμα, με το σκεπτικό
ότι ένα έμβρυο με τρισωμία 21 έχει επιπλέον ποσότητα
αλληλουχιών του χρωμοσώματος 21 σε σύγκριση με ένα
ευπλοϊδικό έμβρυο. Οι πολύ ενδιαφέρουσες νέας γενιάς
μοριακές τεχνικές όπως η Massive parallel sequencing
(MPS), η Digital Analysis of selected regions (DANSR), η
Digital PCR και η Fetal specific DNA methylation, φαίνεται
να έχει την ισχύ να αποκαλύψουν αυτή τη μικρή αύξηση
στο συνολικό ποσό του χρωμοσώματος 21 (εμβρύου και
της μητέρας) και να ενισχύσουν τις προοπτικές για την
υλοποίηση της μη-επεμβατικής προγεννητικής διάγνωσης
στο εγγύς μέλλον.

Η πολυμορφικότητα
του γενετικού υλικού:
Μια νέα μοριακή γέφυρα
που συνδέει τα –omics
Αθανάσιος Θ. Καλογερίδης
M.Sc, Ph.D, Μοριακός Βιολόγος - Γενετιστής
Αιματολογικό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
Β’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.
Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη
e-mail: akaloger@bio.auth.gr

Η ολοκλήρωση της αποκωδικοποίησης του ανθρώπινου
γονιδιώματος (Human Genome Project) το 2003 έδωσε
μια τεράστια ώθηση στη Γενετική καθώς η επίτευξη σε
μεγάλο βαθμό των βασικών σκοπών της που ήταν ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του ανθρώπινου DNA, η
ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισμός όλων των γονιδίων,
η διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας, η ανάλυση
της γονιδιωματικής λειτουργίας και η δυναμική των
χρωμοσωμάτων οδήγησαν ολοένα και περισσότερο, αφενός στην αποκωδικοποίηση των βασικών λειτουργιών του
σχεδιαγράμματος της ζωής και αφετέρου στην κατανόηση
αρκετών ασθενειών που ταλανίζουν την ανθρωπότητα σε
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κυτταρικό και υποκυτταρικό επίπεδο [1].
Η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος
αποκάλυψε τη μοριακή ταυτότητα του ανθρώπου καθώς
έδειξε ότι αυτό αποτελείται από 3,5 δισεκατομμύρια ζεύγη
βάσεων (γράμματα) ενώ ο αριθμός των γονιδίων είναι περίπου 22000. Ο αριθμός αυτός καλύπτει μόλις το 1,5% του
ανθρώπινου γονιδιώματος δηλαδή μερικά μόνο εκατοστά
σε σχέση με το συνολικό μέγεθος των 2 μέτρων που έχει
το DNA που είναι πακεταρισμένο σε κάθε ένα από τα περίπου 50 – 75 τρισεκατομμύρια κύτταρα που αποτελούν
το ανθρώπινο σώμα. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί
γύρω στις 17000 γονιδιακές ακολουθίες ενώ είναι γνωστή
η λειτουργία του 75% αυτών. Ταυτόχρονα έχει γίνει η
ταυτοποίηση περίπου 2850 γονιδίων που ευθύνονται για
διάφορες μονογονιδιακές παθήσεις που ακολουθούν ως
γνωστό τον Μεντελικό τρόπο κληρονόμησης ενώ έχουν
ταυτοποιηθεί περίπου 200 γονίδια που είναι υπεύθυνα για
διάφορες πολυπαραγοντικές ασθένειες που ακολουθούν
έναν πιο πολύπλοκο τρόπο κληρονόμησης. Ο αριθμός των
γονιδίων αυτών βέβαια συνεχώς αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Το σύνολο της γενετικής πληροφορίας, δηλαδή
μόνο τα εξόνια (exome) είναι περίπου 220000. Συνολικά το
exome αποτελείται από 50 Mbp (1,5% του γονιδιωματος
μας). Ταυτόχρονα σήμερα γνωρίζουμε ότι εάν και το 99,9%
του γενετικού υλικού όλων των ανθρώπων είναι παρόμοιο
το 0,1% διαφέρει και κάνει τον καθένα από εμάς μοναδικό
και αναντικατάστατο [1]. Οι διαφορές αυτές οι οποίες είναι
διάσπαρτες επάνω στο DNA ονομάζονται πολυμορφισμοί
και έχουν διάφορα μεγέθη σε αριθμό.
Εντούτοις, από την πρώτη στιγμή έγινε προφανές ότι
ούτε ο κατάλογος των γονιδίων ούτε όμως και η σειρά των
εκατομμυρίων βάσεων του DNA δεν ήταν αρκετά για να
αποκαλύψουν ταυτόχρονα και την λειτουργική του υπόσταση. Όλες οι μελέτες που ακολούθησαν συνηγορούσαν
στο συμπέρασμα ότι το γονιδίωμα δεν είναι μια στατική
δομή αλλά χαρακτηρίζεται από μια πλαστικότητα που του
δίνει την ικανότητα να προσαρμόζεται με απίθανη ευκολία
στις διάφορες προκλήσεις του περιβάλλοντος. Αυτή η ενδογενής ικανότητα του DNA να αλληλεπιδρά με τον εαυτό
του αλλά και με το περιβάλλον επιτυγχάνεται μέσα από την
ενεργοποίηση η αναστολή αρκετών μοριακών μηχανισμών
και λειτουργιών των οποίων τα μυστικά μόλις τα τελευταία
χρόνια έχουμε καταφέρει σχεδόν να αποκωδικοποιήσουμε
όπως: Α) Η δράση των μεταγραφικών παραγόντων και ο
ρόλος τους στην γονιδιακή ρύθμιση, Β) Οι επιγενετικές
αλλαγές που συμβαίνουν στο γενετικό μας υλικό κατά
την διάρκεια της ζωής μας αλλάζοντας ουσιαστικά την
συμπεριφορά του, Γ) Οι επιδιορθωτικοί μηχανισμοί του
DNA, Δ) Ο ανασυνδυασμός του DNA, Ε) Οι μεταλλάξεις, ΣΤ)
Οι πολυμορφισμοί οι οποίοι καθορίζουν τον ουσιαστικό
ρόλο της μοναδικότητας μας αν και η ύπαρξη τους δεν
προϋποθέτει την δημιουργία κάποιας ασθένειας εντούτοις
δρουν με τέτοιο τρόπο δίνοντας σε κάποιους το γενετικό
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πλεονέκτημα και σε κάποιους την προδιάθεση για την
δημιουργία ασθενειών, Ζ) ο μηχανισμός της μετάφρασης, Η) Οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις τις οποίες
επιδέχονται οι περισσότερες πρωτεΐνες οδηγούν τόσο σε
μεταβολή του προφίλ όσο και της λειτουργικότητάς τους
σε κάθε φάση της κυτταρικής διαφοροποίησης με τέτοιο
τρόπο που ουσιαστικά φαίνεται να διαφοροποιούνται από
την αρχική γονιδιακή πληροφορία, Θ) Τέλος, οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους μικρότερες πρωτεΐνες αλλά
και άλλα μόρια κλειδιά που μόλις πρόσφατα άρχισαν να
ανιχνεύονται, φαίνεται να δρουν τόσο σε συγκεκριμένες
θέσεις της μεταφοράς των ενδοκυττάριων και όχι μόνο
σημάτων όσο και να παίζουν επιπλέον ρόλο διακόπτη
ενεργοποίησης ή αναστολής της δράσης κάποιων πρωτεϊνών διαφοροποιώντας, ανάλογα με το ερέθισμα, τον
τρόπο με τον οποίο γίνεται η μεταφορά των σημάτων
από την κυτταρική μεμβράνη προς τον πυρήνα, αλλά και
η περαιτέρω διάχυση της απάντησης από το κύτταρο.
Όσο περισσότερο προσπαθούμε να κατανοήσουμε
την δομή, την οργάνωση και την λειτουργία του DNA
τόσο περισσότερο γίνεται εμφανές ότι οι μοριακοί μηχανισμοί που ελέγχουν το γονιδίωμα αλλά και ολόκληρο το
δίκτυο (matrix) της κυτταρικής λειτουργίας με σκοπό την
ομοιοστασία ενός πολυκύτταρου οργανισμού, όπως είναι
ο άνθρωπος είναι πιο πολύπλοκοι από ότι αρχικά είχαμε
θεωρήσει. Ολοένα και περισσότερο αρχίζει να γίνεται
αντιληπτό ότι η συμβατική άποψη που ήθελε τα γονίδια να
είναι η μοναδική πηγή κληρονομικότητας και δημιουργίας
διαφόρων νόσων μάλλον δεν ισχύει.
Σήμερα, καθώς είναι πλέον αποδεκτό ότι η εμπλοκή των
διαφόρων μοριακών μηχανισμών στην παθοφυσιολογία
αρκετών πολυπαραγοντικών ασθενειών που ταλανίζουν την
ανθρωπότητα όπως ο καρκίνος, τα αυτοάνοσα νοσήματα
κ.λ.π. είναι καθοριστική, εντούτοις εγείρονται αρκετά βιολογικά ερωτήματα σχετικά με τον διαφορετικό τρόπο με τον
οποίο συμπεριφέρονται οι μοριακοί μηχανισμοί ανάμεσα
στα άτομα ενός πληθυσμού. Κλινικές και εργαστηριακές
μελέτες σε όλο τον κόσμο έχουν δείξει μια σαφή διαφοροποίηση στο βαθμό ευπάθειας μεταξύ των ατόμων που
εκτίθενται στους ίδιους βλαπτικούς παράγοντες. Επιπλέον
όμως, διαφοροποίηση έχει παρατηρηθεί και ανάμεσα
στους ασθενείς τόσο όσον αφορά την εξέλιξη της νόσου,
όσο και την ανταπόκρισή τους (αντοχή ή δυσανεξία) σε
διάφορα φαρμακευτικά – χημειοθεραπευτικά σχήματα.
Τα δεδομένα αυτά αρχίζουν πλέον να θέτουν ανοικτά το
ενδεχόμενο αυτή η διαφοροποίηση να έχει την βάση της
στο γενετικό προφίλ του κάθε ατόμου.
Προς την κατεύθυνση αυτή ήδη από τις αρχές του
1990 άρχισε να δημιουργείται μια νέα προσέγγιση του
ανθρώπινου γονιδιώματος που ονομάστηκε Genomics
(Γονιδιωματική). Η Γονιδιωματική ανάλυση αρχικά είχε σαν
κύριο σκοπό την δημιουργία ενός χάρτη γονιδίων, καθώς
και τη μελέτη της λειτουργικότητας του κάθε γονιδίου χω-

ΟΜΙΛΙΕΣ

ριστά. Εντούτοις η ανάγκη της κατανόησης των μοριακών
μηχανισμών μέσω των οποίων αλληλεπιδρά το γονιδίωμα
τόσο με τον εαυτό του όσο και με το περιβάλλον τόσο σε
φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές καταστάσεις οδήγησε
την γονιδιωματική ανάλυση σε μια πιο ολιστική προσέγγιση του γονιδιώματος. Αυτή η νέα ολιστική προσέγγιση
του ανθρώπινου γονιδιώματος και των αλληλεπιδράσεων
που πραγματοποιούνται σε γονιδιακό αλλά και πρωτεϊνικό
επίπεδο κατά την διάρκεια της κυτταρικής ανταπόκρισης
έθεσε τις βάσεις μέσα στην δεκαετία 2000-2010 για την
ανάπτυξη νέων κλάδων OMICS οι οποίοι προσπάθησαν να
μελετήσουν και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο
συνδέεται η γενετική πληροφορία στο κέντρο αποφάσεων που είναι ο πυρήνας με τα κέντρα αποφάσεων που
βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στο δίκτυο μεταγωγής των
σημάτων στο κυτταρόπλασμα.
Τα μέχρι τώρα δεδομένα μας δείχνουν ότι ίσως υπάρχει
τελικά μια κοινή γέφυρα, η οποία συνδέει ολόκληρη την
λειτουργική του γονιδιώματος με την πρωτεωμική, με την
μεταγραφωμική, με την μεταβολωμική αλλά και γενικά με
την λειτουργία ολόκληρου του βιολογικού συστήματος του
κάθε κυττάρου. Αυτή η γέφυρα φαίνεται να είναι η πολυμορφικότητα του γενετικού μας υλικού (πολυμορφισμοί
και συνδυασμοί αυτών), η οποία κατευθυνόμενη από την
φυσική επιλογή δίνοντας το γενετικό πλεονέκτημα σε όλα
τα άτομα ενός πληθυσμού, αλλά για διαφορετικά γεγονότα
διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται και
δρουν οι διάφοροι μοριακοί μηχανισμοί μέσα στο γονιδίωμα, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την διαφοροποίηση
της παθοφυσιολογίας οποιασδήποτε νόσου ανάμεσα
στα άτομα ενός πληθυσμού. Οι απαντήσεις σε τέτοιου
είδους ερωτήματα προφανώς θα μπορούσαν να δώσουν
σημαντικές λύσεις στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται κλινικά ο κάθε ασθενής.

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ
Η αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος
αποκάλυψε ότι το γενετικό μας υλικό είναι παρόμοιο κατά
99% περίπου ανάμεσα στους ανθρώπους και διαφέρει
μόνο κατά 0,1%. Αυτή η ανακάλυψη από μόνη της καθιστά
τον κάθε άνθρωπο μοναδικό και αναντικατάστατο αφού
σε σχέση με ολόκληρο το μέγεθος του DNA παραπάνω
ποσοστό μεταφράζεται σε πάνω από 6 Χ 106 αλλαγές κατά
μήκος του γονιδιώματός μας. Αυτές οι γενετικές παραλλαγές
κατά μήκος του γονιδιώματος καλούνται «πολυμορφισμοί»
[2]. Οι πολυμορφισμοί είναι μικρές ή μεγάλες παραλλαγές
στην νουκλεοτιδική ακολουθία ομολόγων γονιδίων από
άτομο σε άτομο οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία διαφορετικών αλληλομόρφων. Οι πολυμορφισμοί φαίνεται να
αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη γενετική αξία διότι
χρησιμοποιούνται επίσης σαν γενετικοί δείκτες. Με
τον ίδιο τρόπο, γενετικό δείκτη χαρακτηρίζουμε οποιοδήποτε κομμάτι του γονιδιώματος το οποίο παρουσιάζει

ποικιλότητα στην αλληλουχία του DNA και η ποικιλότητα
αυτή μπορεί να ανιχνευτεί ως διαφορά μεταξύ των ατόμων
ενός πληθυσμού.
Η μελέτη των πολυμορφισμών έχει σήμερα ένα μεγάλο
εύρος εφαρμογών όπως στην χαρτογράφηση των γονιδίων
στην Ιατροδικαστική, τα τεστ πατρότητας, στην πληθυσμιακή Γενετική, στην Φαρμακογενετική, στις πολυπαραγοντικές
ασθένειες όπως είναι οι συγγενείς δυσμορφίες (λαγοχειλία,
συγγενείς καρδιοπάθειες, ανωμαλίες του νευρικού σωλήνα)
καθώς και οι ασθένειες των ενηλίκων (σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, νόσος Alzheimer, στεφανιαία
νόσος, η αρθρίτις, το γήρας, το άσθμα, η παχυσαρκία)
ενώ τώρα τελευταία εξετάζεται και η συμβολή τους στην
προδιάθεση δημιουργίας διαφόρων μορφών κακοήθειας.
Οι γενετικές παραλλαγές θα μπορούσαν να χωριστούν
σε 2 βασικές κλάσεις:
Α) Πολυμορφισμοί στην αλληλουχία του DNA: Σε αυτούς
ανήκουν οι πολυμορφι-σμοί προσθήκης, απαλοιφής και
αλλαγής μιας βάσεως σε κάποια άλλη. Εδώ ανήκουν τα
SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms).
SNPs: Καλούνται και πολυμορφισμοί θέσης. Πρόκειται
για μονονουκλεοτιδικές περιοχές του γονιδιώματος στις
οποίες υπάρχουν μη παθολογικές παραλλαγές μεταξύ των
ατόμων μέσα σε ένα πληθυσμό και αποτελούν περισσότερο από το 90% των πολυμορφισμών που απαντώνται στο
γονιδίωμα. Ο κάθε πολυμορφισμός ο οποίος εντοπίζεται
σε μια θέση καλείται διαλληλικός. Βασική προϋπόθεση
για να θεωρηθεί ένας γενετικός τόπος πολυμορφικός είναι
η συχνότητα του κυρίαρχου αλληλόμορφου μέσα στον
γενικό πληθυσμό να μην ξεπερνά το 99%. Η συχνότητα
των SNPs ποικίλει ανάμεσα τόσο στις διάφορες χρωμοσωμικές περιοχές όσο και μεταξύ των χρωμοσωμάτων [3].
Οι μεταβολές αυτές στην διασπορά και στην πυκνότητα
ουσιαστικά απεικονίζουν την διαφορετική επίδραση της
φυσικής επιλογής αλλά και του ανασυνδυασμού στην κάθε
περιοχή του γονιδιώματος. Γενικά πάντως η συχνότητα
εμφάνισης των SNPs κυμαίνεται από 1/1000 μέχρι 1/2000
bp στα αυτοσωμικά χρωμοσώματα ενώ στα φυλετικά από
1/3000 μέχρι 1/5000 bp.
Tο 2002 το SNP Consortium, το NIH (National Institute
of Health) και το National Institute of Human Genome
Research ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το HapMap
project που σκοπό είχε την χαρτογράφηση όλων των SNPs
κατά μήκος του γονιδιώματος αλλά και των συνδυασμών
τους με σκοπό την καταγραφή τους όσο και τον προσδιορισμό της λειτουργικής σημασίας τους. Με βάση την
ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδιώματος 4 ατόμων
που διέφεραν εθνολογικά μεταξύ τους εκτιμήθηκε ότι το
ανθρώπινο γονιδίωμα αποτελείται από τουλάχιστον 11
Χ 106 SNPs. Από αυτά τα 7 Χ 106 SNPs (~82%) φαίνεται να
βρίσκονται σε συχνότητα (MAF – Minor Allele Frequency)
>5% που μπορεί να φτάσει και το 20% στα ¾ αυτών [3, 4]
ενώ τα υπόλοιπα κυμαίνονται από 1-5% [5]. Επίσης φαί33
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νεται ότι τα πιο συχνά SNPs με MAF>10% εμφανίζονται
κάθε περίπου 600bp. Αυτό σημαίνει ότι δεδομένου ένα
γονίδιο αποτελείται κατά μέσο όρο από περίπου 27Kbp
υπολογίζεται ότι θα πρέπει να φέρει περίπου 50 συχνά σε
συχνότητα SNPs. Επομένως είναι λογικό ότι ο αριθμός αυτός
υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί αισθητά τα επόμενα χρόνια
μέχρι και 30 Χ 106 SNPs με βάση ότι τελευταία δεδομένα
δείχνουν την ύπαρξη SNPs κάθε 300-500bp με τάση κάθε
100bp σε ορισμένες περιοχές του γονιδιώματος [6].
Τα SNPs βρίσκονται είτε μέσα στο δομικό μέρος των
γονιδίων κωδικοποιούσες περιοχές (cSNPs) και μη κωδικοποιούσες περιοχές καθώς και σε θέσεις συρραφής εξονίων
– ιντρονίων), είτε στο ρυθμιστικό μέρος των γονιδίων είτε
ακόμα και στο εξωγονιδιακό DNA. Χαρακτηριστικό είναι
ότι το 1/3 των SNPs βρίσκεται σε κωδικοποιούσες περιοχές
ενώ τα 2/3 βρίσκονται σε μη κωδικοποιούσες περιοχές. Το
πιο σημαντικό είναι ότι το 93% των γονιδίων περιέχουν
έστω ένα SNP σε κωδικοποιούσα περιοχή το 59% των
γονιδίων περιέχει 5 η περισσότερους, και το 39% περιέχει
τουλάχιστον 10 SNPs. Τέλος το 98% των γονιδίων βρίσκεται
κοντά σε κάποιο SNP (<5Kbp).
Η προέλευση των SNPs φαίνεται να χάνεται στα βάθη
της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και το πιο πιθανό είναι
ότι οφείλονται είτε σε λάθη της αντιγραφής του DNA είτε
σε κάποιες αρχέγονες μεταλλάξεις που εξελικτικά ισορρόπησαν, είτε ακόμα και σε κάποια δυσλειτουργία των
επιδιορθωτικών μηχανισμών στο στάδιο των γαμετικών
κυττάρων. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η αλλαγή αυτή πέρασε
από γενιά σε γενιά και καθώς η φυσική επιλογή έκρινε
ότι δεν επηρέαζε τον φαινότυπο σταθεροποιήθηκε στην
πορεία της εξέλιξης.
B) Πολυμορφισμοί στο μήκος επαναλαμβανόμενων
νουκλεοτιδικών αλληλουχιών ή δομικές αλλαγές: Εδώ
ανήκουν πολυμορφισμοί που δημιουργούνται από εν
σειρά επαναλήψεις μιας μικρής ή μεγάλης νουκλεοτιδικής
ακολουθίας. Οι πολυμορφισμοί αυτοί ταξινομούνται σε
δύο βασικές υποκατηγορίες: 1) Το μινιδορυφορικό DNA
(minisatellite-DNA) που καλείται επίσης και HVRs (High
variable repeats) ή VNTRs (variable number of tandem
repeats) [7]: Περιλαμβάνει ακολουθίες που είναι πιο πολύ
εντοπισμένες σε υποτελομερικές περιοχές των χρωμοσωμάτων, παρουσιάζουν υψηλό βαθμό επανάληψης ενώ το
μήκος της επαναλαμβανόμενης μονάδας μπορεί να είναι
από 9-100bp. Συνήθως οι επαναλήψεις αυτές μπορεί να
καλύψουν μέχρι και 20 Kbp και είναι επαναλήψεις πλούσιες
σε GC. Οι περιοχές αυτές του γονιδιώματος εξαιτίας των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του καλούνται και «υπερμεταβλητές περιοχές» και χρησιμοποιούνται ευρέως σε μελέτες
του μοριακού αποτυπώματος «Fingerprint» καθώς και σαν
γενετικοί δείκτες σε αναλύσεις σύνδεσης σε πληθυσμιακές
μελέτες. Τέλος αν και φαίνεται να εμπλέκονται και σε κάποιους μοριακούς μηχανισμούς όπως η γονιδιακή έκφραση
στο επίπεδο της μεταγραφής και της εναλλακτικής συρρα34

φής (alternative splicing) εντούτοις το ποσοστό εμπλοκής
τους είναι περιορισμένο καθώς στον άνθρωπο το 90% των
πολυμορφισμών αυτών εντοπίζεται σε τελομερικές περιοχές
και παίζει κύριο ρόλο όπως φαίνεται στην διατήρηση της
σταθερότητας των χρωμοσωμάτων (Chromosome stability)
[8] 2) To μικροδορυφορικό DNA (microsatellite-DNA)
ή πολυμορφισμοί βραχέων επαναληπτικών αλληλουχιών
(SSRs – Simple sequence repeats) ή STRs (short tandem
repeats) [2]. Οι περιοχές αυτές είναι μήκους 1-6Kbp και
παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό επανάληψης 4-50 φορές
ενώ το μέγεθος των επαναλήψεων επάνω στο γονιδίωμα
είναι μέχρι 300bp [9]. Εμφανίζονται περισσότερο ή λιγότερο ομοιόμορφα στο ανθρώπινο γονιδίωμα ενώ αποτελούν περίπου το 3% του γονιδιώματος. Οι περισσότεροι
STRs βρίσκονται σε κωδικοποιούσες περιοχές και μόνο
το 8% εντοπίζεται σε κωδικοποιούσες περιοχές. Επιπλέον
η πυκνότητα τους δεν ποικίλλει σημαντικά ανάμεσα στα
χρωμοσώματα. Υπολογίζεται ότι ένας STR εντοπίζεται
κάθε 2Kbp στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Οι πιο συχνοί STRs
είναι οι επαναλήψεις δινουκλεοτιδίων. Παρόλα αυτά οι
επαναλήψεις τρινουκλεοτιδίων αποτελούν το 92% των
STRs που εντοπίζονται μέσα σε εξόνια [10]. Από αυτούς
το 99% έχουν μέγεθος μικρότερο από 33bp και το 62%
είναι ατελείς επαναλήψεις.
Η προέλευση των STRs φαίνεται να βρίσκεται σε λάθη
κατά την αντιγραφή εξαιτίας του μηχανισμού «γλιστρήματος» της DNA πολυμεράσης μεταξύ των δύο κλώνων του
DNA στη φάση της μείωσης.
Ανάλογα με τον σκοπό της κάθε γενετικής μελέτης οι
ερευνητές μπορούν να επιλέξουν τους κατάλληλους μοριακούς δείκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που να
πληρούν τις προϋποθέσεις του ερευνητικού πρωτοκόλλου
και απαντούν στα ερωτήματα που θέτει η μελέτη. Υπό αυτές
τις προϋποθέσεις οι πιο διαδεδομένοι γενετικοί δείκτες
είναι τα SNPs και τα STRs. Η επιλογή τώρα μεταξύ SNPs
και STRs εξαρτάται από το πλήθος και την κατανομή των
παραλλαγών στην υπό μελέτη περιοχή του γονιδιώματος
και από το επίπεδο της ποικιλομορφίας που εμφανίζουν
[9]. Έτσι η μελέτη των SNPs από την μια πλευρά ήταν
καθοριστικής σημασίας πρώτον λόγω της υψηλής συχνότητας τους καθώς αποτελούν το 90% όλων των κλάσεων
των γενετικών παραλλαγών που υπάρχουν επάνω στο
ανθρώπινο γονιδίωμα και δεύτερον λογω της θέσης που
εντοπίζονται όπως ήδη αναφέρθηκε φαίνεται να παίζουν
ένα καθοριστικής σημασίας ρόλο στην διαφοροποίηση του
τρόπου λειτουργίας των διαφόρων μοριακών μηχανισμών
όπως είναι η μεταγραφή, η μετάφραση, η σταθερότητα
των RNA μεταγράφων, η διαδικασία της εναλλακτικής
συρραφής (alternative splicing) κατά την φάση ωρίμανσης
του hnRNA προς το ώριμο mRNA
Τα STRs από την άλλη πλευρά, αν και καλύπτουν όπως
αναφέραμε μόλις το 3% του γονιδιώματος φαίνεται ότι
μεταλλάσσονται πιο γρήγορα σε σχέση με τα SNPs επι-
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δεικνύοντας μεγαλύτερα επίπεδα ποικιλομορφίας. Αυτή
η ιδιότητα τους σε συνδυασμό ότι εντοπίζονται επίσης
σε «ευαίσθητες» θέσεις του γονιδιώματος όπως στην
ρυθμιστική περιοχή των γονιδίων, εντός των εξονίων ή
των ιντρονίων, σε θέσεις ESE (Exonic Splicing Enhancers)
ή θέσεις ISA (Intronic Splicing Enhancers) αντίστοιχα τους
έχει καταστήσει αρκετά ελκυστικούς για τους ερευνητές.
Μέχρι τώρα πλήρης ανάλυση της πρωτοταγούς δομής
του DNA σε αρκετά άτομα έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει
περίπου 4 Χ 106 γενετικές παραλλαγές που αντιστοιχούν
σε ~12Mbp της αλληλουχίας του γονιδιώματος. Έτσι οι
περισσότεροι επιστήμονες που ασχολούνται με τον τρόπο
με τον οποίο λειτουργεί το γονιδίωμα κατάλαβαν από νωρίς
ότι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χάρτη της θέσης
των πολυμορφισμών αυτών θα αποτελούσε μια σημαντική
πρόκληση στο να γίνει κατανοητό πρώτον πώς αλλά και
ποιες από αυτές τις αλλαγές κατά μήκος του γονιδιώματος
επηρεάζουν βάση της θέσης τους σημαντικούς μοριακούς
μηχανισμούς και δεύτερον πως η γενετική ποικιλομορφία
επηρεάζει όλα τα επίπεδα της κυτταρικής λειτουργίας και
είναι υπεύθυνη για την δημιουργία ενός φαινότυπου τόσο
σε φυσιολογικές όσο και σε διάφορες πολυπαραγοντικές
παθολογικές καταστάσεις.
Oι πληροφορίες που έρχονται στο φώς τα τελευταία
χρόνια μέσα από μια σειρά επιδημιολογικών μελετών που
βασίζονται στην χρήση των SNPs αλλά και των STRs έχουν
αρχίσει να κάνουν εμφανές ότι η αντιμετώπιση των ασθενών ανεξάρτητα από το εάν πάσχουν από την ίδια νόσο
θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση διαφορετική αφού
το βασικό ερώτημα που αρχίζει πλέον να απασχολεί τον
κάθε κλινικό ιατρό μέσα από αυτό το πρίσμα είναι «γιατί
ο συγκεκριμένος άνθρωπος παρουσίασε την νόσο αυτή
την δεδομένη στιγμή», «ποιός η ποιοι μοριακοί μηχανισμοί
διαταράχτηκαν και γιατί». Αυτή η μοριακή πλέον προσέγγιση των ασθενών άρχισε ήδη να οδηγεί στην ανακάλυψη
νέων τρόπων πρόληψης, διάγνωσης αλλά και θεραπείας
των διάφορων ασθενειών με βάση όχι τα guidelines αλλά
με βάση το γενετικό προφίλ του κάθε ασθενή.
Ήδη από τις πρώτες προσπάθειες μελέτης των SNPs
και STRs έγινε κατανοητό ότι λόγω του μεγάλου αριθμού
τους θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος μια πιο ολιστικής
αλλά και οικονομικής μελέτης τους. Από το 1997 μέχρι
σήμερα η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έδωσε μια
τεράστια ώθηση στην ανάλυση της γενετικής ποικιλομορφίας από το επίπεδο της μελέτης του ενός SNP ή STR την
κάθε φορά στην εκτίμηση μέχρι και 1 Χ 106 SNPs σε κάθε
άτομο. Προς αυτή τη κατεύθυνση βοήθησαν δύο πολύ
σημαντικές ανακαλύψεις: πρώτον ότι τα διάφορα SNPs και
STRs τα οποία βρίσκονται στην ίδια γονιδιωματική περιοχή
συχνά συσχετίζονται μεταξύ τους. Αυτή η δομή συσχέτισης
ή «ανισσοροπία σύνδεσης – Linkage Disequillibrium
(LD)» όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται ποικίλλει με ένα
πολύπλοκο και απρόβλεπτο τρόπο κατά μήκος του γονιδι-

ώματος και μεταξύ τόσο των πληθυσμών όσο και μεταξύ
των ατόμων ενός συγκεκριμένου πληθυσμού [11] και
δεύτερον η ανάπτυξη μιας νέας πλατφόρμας αναλύσεων
που έδινε την δυνατότητα υπέρ-υψηλής γενοτύπισης ταυτόχρονα μεγάλου αριθμού πολυμορφισμών κατά μήκος
του γονιδιώματος.
Στην φάση Ι της διαδικασίας χαρτογράφησης του γονιδιώματος από το Διεθνές πρόγραμμα HapMap (International
HapMap project) πράγματι παρατηρήθηκε ότι κάποιες
ομάδες SNPs η STRs συγκληρονομούνταν με ένα συγκεκριμένο πάντα τρόπο. Στους περισσότερους ανθρώπινους
πληθυσμούς η (LD) παρατηρείται σε ομάδες πολυμορφισμών (Haplotype Blocks) που βρίσκονται μέσα σε μικρού
μήκους γονιδιωματικές περιοχές της τάξης των μερικών
δεκάδων ή εκατοντάδων βάσεων. Όσοι από αυτούς τους
πολυμορφισμούς παρουσιάζουν μεταξύ τους ανισσοροπία σύνδεσης (LD) αποτελούν συγκεκριμένες ομάδες που
ονομάστηκαν διακριτοί Απλότυποι.
Ένας απλότυπος επομένως αντιπροσωπεύει μια ομάδα πολυμορφικών θέσεων οι οποίες ανευρίσκονται στα
χρωμοσώματα αρκετών ανθρώπων και αυτό σημαίνει
ότι ο συγκεκριμένος απλότυπος μεταβιβάστηκε σε όλους
αυτούς τους ανθρώπους από ένα κοινό προγονικό χρωμόσωμα. Ένας απλότυπος μπορεί απλά να θεωρηθεί σαν
μια «δυαδική οριζόντια γραμμή» καθώς κάθε SNP και STR
είναι δυαδικό. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι κάθε χρωμόσωμα μπορεί να χωριστεί σε πολλές περιοχές με υψηλό
LD που αποτελούν τα Haplotype blocks και τα οποία είναι
διάσπαρτα ανάμεσα σε άλλες περιοχές με χαμηλότερο LD
και αυξημένου ανασυνδυασμού που χαρακτηρίζονται ως
“recombination hotspot” [12]. To 2004 σε ειδική μελέτη
βρέθηκε ότι το 50% των ανασυνδυασμών στο ανθρώπινο
γονιδίωμα συμβαίνει μέσα σε λιγότερο από το 10% της
ακολουθίας του. Εντούτοις ένα βασικό πρόβλημα αποτελεί
το ότι καθώς το ανθρώπινο γονιδίωμα είναι διπλοειδές,
πρακτικά σε μεγάλες μελέτες ατόμων ενός πληθυσμού
για ένα Haplotype Block ουσιαστικά γίνεται γενοτύπιση
των πολυμορφισμών του block αντί για απλοτύπιση αφού
για κάθε SNP υπάρχουν δύο αλληλόμορφα. Αυτό το πρόβλημα στην πραγματικότητα οδηγεί στην δημιουργία των
Σύνθετων Γενότυπων ή διπλότυπων.
Οι σύνθετοι γενότυποι περιλαμβάνουν τόσο διαφορετικά υποθετικά πρότυπα απλότυπων για τον ίδιο γενότυπο σε κάθε άτομο όσο όμως και διαφορετικά πρότυπα
απλότυπων για κάθε Haplotype block ανάμεσα σε κάποιες
ομάδες ατόμων ενός πληθυσμού. Θεωρητικά ένα block με
Ν ανεξάρτητους διαλληλικούς SNPs θα δώσει 2n διαφορετικά πρότυπα απλότυπων. Προκειμένω από όλους αυτούς
τους σύνθετους γενότυπους να διαχωριστεί το πραγματικό
πρότυπο απλότυπου που φέρει το κάθε άτομο μέσα σε
ένα Haplotype Group χρησιμοποιούνται ειδικά λογισμικά
συστήματα τα οποία αναπτύσσουν για τον σκοπό αυτό
ειδικές στατιστικές και συγκριτικές μεθόδους ανάλυσης με
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την βοήθεια ειδικών αλγορίθμων. Βασικός σκοπός είναι να
βρεθεί ο μικρότερος αριθμός προτύπων απλότυπων που
να επιλύει όλους τους γενότυπους. Ένα πολύ ενδιαφέρον
εύρημα που ουσιαστικά στοιχειοθετεί τον καθοριστικό λειτουργικό και ρυθμιστικό ρόλο των γενετικών παραλλαγών
κατά μήκος του γονιδιώματος προκύπτει από το γεγονός
ότι όπως αναφέρθηκε παραπάνω κάθε haplotype block σε
επίπεδο ατόμου έχει δυαδικό χαρακτήρα. Η προσπάθεια
γενοτύπησης ενός Haplotype block δίνοντας κωδικούς με
βάση την ύπαρξη του ενός (major-ancestral allele) (code
0) ή του άλλου (minor allele) (code 1) αλληλόμορφου για
κάθε SNP ή STR που συμμετέχει σε αυτό το block οδήγησε
σε μια σειρά διαφορετικών Προτύπων Κωδικοποιημένων
Απλότυπων - ΠΚΑ (για παράδειγμα για 5 SNPs ένα ΠΚΑ
μπορεί να είναι το 10010) παρόμοια όπως φαίνεται με αυτό
του δυαδικού συστήματος που στηρίζεται ολόκληρο το
λογισμικό ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η πιθανότητα
να βρεθούν άτομα μέσα σε ένα πληθυσμό με το ίδιο ΠΚΑ
για ένα συγκεκριμένο Haplotype block είναι πολύ μεγάλη.
Ταυτόχρονα όμως θα βρεθούν και άλλα ΠΚΑ για το ίδιο
block (π.χ 10101, 11111, 00000, 00011 κ.λ.π) μέσα στον ίδιο
πληθυσμό. Εντούτοις όμως παρατηρήθηκε ότι όσο αυξάνονται τα Haplotype Blocks που μελετώνται ταυτόχρονα
μέσα σε ένα πληθυσμό τόσο μειώνεται ο αριθμός των
ατόμων που θα φέρουν τα ίδια ΠΚΑ για όλα μαζί τα block
που μελετώνται. Με βάση αυτή την θεώρηση οι ερευνητές
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι εάν ήταν δυνατή η ομαδοποίηση όλων των πολυμορφισμών που υπάρχουν στο
γονιδίωμα σε διακριτούς απλότυπους, η γενοτύπιση αλλά
και η δυαδική κωδικοποίηση όλων μαζί σε συνάρτηση με
την συνδυαστική μελέτη τους θα αποκάλυπτε ότι κάθε άτομο φέρει ένα μοναδικό και υψηλά εξειδικευμένο πρότυπο
κωδικών (υπερκωδικός) που τον καθιστά μοναδικό και
αναντικατάστατο. Μέσα από αυτή την παρατήρηση αρχίζει
να φαίνεται ότι ολόκληρο το σχεδιάγραμμα της ζωής που
είναι το DNA αποτελεί ένα πολύπλοκο αλλά τέλειο μαθηματικό μοντέλο που πρόσφατα άρχισε να αποκωδικοποιείται.
Παρόλο του ότι ο αριθμός τόσο των SNPs όσο και των STRs
είναι πεπερασμένος εντούτοις ακόμα και αυτή η ανάπτυξη
της τεχνολογίας που έγινε όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται
να είναι ανεπαρκής στο να είναι σε θέση να γενοτυπίση
όλους αυτούς τους πολυμορφισμούς. Έτσι το θέμα το οποίο
προέκυψε ήταν με πιο τρόπο θα μπορούσε να επιλεγούν
συγκεκριμένα σετ πολυμορφισμών τα οποία θα ήταν σε
θέση να δώσουν πληροφορίες στις διάφορες μελέτες
γενετικής συσχέτισης με διάφορες ασθένειες χωρίς να
χάνεται η δύναμη των πληροφοριών που συλλέγονται από
την μελέτη όλων των πολυμορφισμών που δημιουργούν
ένα διακριτό απλότυπο. Στην φάση ΙΙ του προγράμματος
HapMap με την βοήθεια της βιοπληροφορικής αλλά και
ειδικών αλγόριθμων έγινε εφικτό αντί να γίνεται η γενοτύπιση όλων των SNPs ή STRs που βρίσκονται εντός ενός
Haplotype Block προκειμένω να δημιουργηθούν όλα τα
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διαφορετικά πρότυπα απλότυπων, η ίδια πληροφορία να
μπορεί να εξαχθεί μέσα από την γενοτύπιση μόνο μιας
μικρής υποομάδας πολυμορφισμών που ονομάστηκαν
«πολυμορφισμοί σημαίες - TagSNPs η haplotyping tagging
SNPs». Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου
πρότυπου κωδικών του σετ των TagSNPs θα μπορούσε
να χαρακτηρίζει την ύπαρξη ενός επίσης συγκεκριμένου
πρότυπου απλότυπου. Το κέρδος ήταν ότι μειώνοντας
με αυτό τον τρόπο τον αριθμό των πολυμορφισμών που
γίνεται η γενοτύπιση σε κάθε bock μειώνεται κατά πολύ
το κόστος της μελέτης χωρίς να μειώνεται η χρησιμότητα
της πληροφορίας που λαμβάνονταν από την μελέτη όλων
των SNPs. Βασικός σκοπός στην ανεύρεση των TagSNPs
είναι ο αριθμός τους για κάθε Haplotype Group να είναι ο
μικρότερος δυνατός.
Όλη αυτή η πρόοδος επάνω στην μελέτη της ποικιλομορφίας του ανθρώπινου γονιδιώματος ουσιαστικά έθεσε
τις βάσεις για την έναρξη αρκετών μελετών γενετικής συσχέτισης που σκοπό έχουν να καθορίσουν το κατά πόσο
οι συχνότητες των αλληλομόρφων ενός η περισσότερων
πολυμορφισμών διαφέρουν ανάμεσα σε διαφορετικές
ομάδες ατόμων οι οποίες διακρίνονται από ασυνεχή ή
συνεχή φαινοτυπικά χαρακτηριστικά. Έτσι οι μελέτες γενετικής συσχέτισης βρήκαν πολύ μεγάλη εφαρμογή στο
να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο οι διάφορες γενετικές
παραλλαγές συνδέονται είτε με τον κλινικό φαινότυπο
κάποιων ασθενειών είτε κάποιες φορές με τα αποτελέσματα θεραπευτικών πρωτοκόλλων που έχουν σχέση με
την φαρμακευτική ανταπόκριση μεταξύ των ατόμων που
πάσχουν από μια συγκεκριμένη νόσο. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέδραμε και η υψηλής απόδοσης τεχνολογίας
μέσα από την εφαρμογή των λεγόμενων Genome Wide
Association Studies (GWAS) [2]. Μέχρι σήμερα υπάρχουν
εξαιρετικές εργασίες οι οποίες έχουν χρησιμοποιήσει την
GWA σε μελέτες ανάλυσης γενετικής συσχέτισης 300000 με
500000 SNPs προκειμένω να εντοπιστούν διαφορές στην
συχνότητα των αλληλόμορφων μεταξύ υγειών και ασθενών ατόμων για διάφορες κατηγορίες πολυπαραγοντικών
ασθενειών όπως είναι τα καρδιαγγειακά, νευροεκφυλιστικά,
νευροψυχιατρικά, μεταβολικά, αυτοάνοσα, μυοσκελετικά
νοσήματα αλλά και για αρκετές μορφές νεοπλασιών. Τέτοιες
μελέτες είναι συνήθως ανοικτές αφού δεν υπάρχει κάποια
συγκεκριμένη λίστα γονιδίων αρχικά που να ενοχοποιείται
για τις συγκεκριμένες ασθένειες [2].
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και μελέτες γενετικής
συσχέτισης που εστιάζουν σε ένα SNP η ένα STR το οποίο
μπορεί να ενοχοποιείται απευθείας με κάποιο κλινικό φαινότυπο καθώς λόγω της θέσης του μπορεί να επηρεάζει
τον τρόπο λειτουργίας κάποιου γονιδίου όπως θα δούμε
παρακάτω. Εναλλακτικά η μελέτη γενετικής συσχέτισης
ενός μόνο γενετικού δείκτη μπορεί να αποσκοπεί στο ότι
πιθανώς ο δείκτης αυτός να βρίσκεται σε LD με κάποιο
άλλο πολυμορφισμό ο οποίος να σχετίζεται με μια ασθέ-
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νεια η με κάποια συμπτώματα της αλλά δεν έχει εντοπιστεί
ο μηχανισμός δράσης του. Ωστόσο οι μελέτες γενετικής
συσχέτισης που στηρίζονται στην γενοτύπιση και ανάλυση
απλότυπων θεωρούνται πιο αξιόπιστες και αποτελεσματικές καθώς λαμβάνεται υπόψη η LD όπως αναφέραμε
παραπάνω για πολλαπλούς γενετικούς δείκτες [17]. Οι
απλοτυπικές μελέτες γενετικής συσχέτισης δίνουν την δυνατότητα εξακρίβωσης των cis-αλληλεπιδράσεων μεταξύ
δύο ή περισσότερων γενετικών παραλλαγών που πιθανός
ευθύνονται για τον παθολογικό φαινότυπο. Στις μελέτες
γενετικής συσχέτισης, η πυκνότητα των πολυμορφισμών
οι οποίοι βρίσκονται σε ανισορροπία σύνδεσης φαίνεται
να έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Σε μια προσπάθεια εντοπισμού της γενετικής συσχέτισης των SNPs, γύρω από το
γονίδιο APOE (apolipoprotein E), με τη νόσο του Alzheimer,
οι Martin et al. μελέτησαν 60 SNPs σε μια περιοχή 1.5 Mb
τόσο σε ασθενείς που έπασχαν από τη δεδομένη νόσο
αλλά και σε υγιείς μάρτυρες [18]. 7 από τους 13 SNPs σε
μια περιοχή 40 kb σε κάθε πλευρά του γονιδίου έδωσαν
στατιστικώς σημαντικά ευρήματα συσχέτισης με τη νόσο
Alzheimer (p<0,05). Ωστόσο, μόνο τρεις μονονουκλεοτιδικές αντικαταστάσεις σε μια περιοχή 16 kb μέσα στο ίδιο
το γονίδιο APOE έδειξαν ισχυρή συσχέτιση με τη νόσο.
Αυτή η μελέτη δείχνει ότι ένας υψηλής πυκνότητας χάρτης
απλών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών σε ανισορροπία
σύνδεσης είναι απαραίτητος ώστε να υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να συμπεριληφθούν SNPs με σημαντικά
επίπεδα συσχέτισης με τη νόσο. Επίσης, συσχέτιση με την
ασθένεια Alzheimer ήταν πιο πιθανό να βρεθεί όταν αρκετοί SNPs χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή και την
ανάλυση απλοτύπων. Συνοψίζοντας, για να μελετήσουμε
ένα υποψήφιο για κάποια νόσο γονίδιο είναι προτιμότερο
να αναλύσουμε 5-10 SNPs σε μια μικρή περιοχή μέσα και
γύρω από το γονίδιο [19].
Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα όλης αυτής της γνώσης που λαμβάνεται από όλες αυτές τις μελέτες είναι η
κατανόηση τόσο του τρόπου με τον οποίο συνδέεται το
γονιδίωμα με τα διάφορα σύνθετα γνωρίσματα όσο και
των μοριακών μονοπατιών που διέπουν όλες αυτές τις
πολυπαραγοντικές ασθένειες.
Για να γίνει όμως κατανοητός ο τρόπος μέσω του οποίου
η πολυμορφικότητα του γενετικού μας υλικού παίζει ένα
τόσο καθοριστικό ρόλο θα πρέπει να κατανοήσουμε την
αρχέγονη γλώσσα με την οποία μιλάνε τα κύτταρα τόσο
μεταξύ τους όσο όμως και με τον εαυτό τους. Η επιβίωση
ενός οργανισμού στηρίζεται στην ικανότητα του κάθε ένα
από 50-70 τρις εκατομμύρια κύτταρα μας να ανιχνεύει τις
αλλαγές του περιβάλλοντος και να αντιδρά σε αυτές. Για
τον λόγο αυτό χιλιάδες «ραντάρ» τα οποία είναι διάσπαρτα
είτε στην κυτταρική μεμβράνη είτε στο κυτταρόπλασμα
με την μορφή υποδοχέων ανιχνεύουν και βρίσκονται σε
ένα συνεχή μοριακό διάλογο με τα ερεθίσματα που δέχονται τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό

περιβάλλον. Αυτός ο διάλογος επιτυγχάνεται μέσα από
την ταυτόχρονη ενεργοποίηση εκατοντάδων, ίσως και
χιλιάδων διαφορετικών μονοπατιών από και προς τον
πυρήνα δημιουργώντας ένα πολύπλοκο αλλά ταυτόχρονα
απίθανα συντονισμένο δίκτυο επικοινωνίας το οποίο με
την σειρά του ελέγχει μια σειρά από σημαντικές κυτταρικές λειτουργίες όπως είναι η αύξηση, η διαφοροποίηση, η
κίνηση, η προσκόλληση, ο μεταβολισμός και ο κυτταρικός
θάνατος (απόπτωση) όταν κριθεί αναγκαίο.
Η ορθότητα της επικοινωνίας μέσα σε όλο αυτό το
πολύπλοκο δίκτυο επιτυγχάνεται μέσα από ένα συνεχή
έλεγχο τόσο του μεταφερόμενου μηνύματος όσο και του
τρόπου μεταφοράς του. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται
σε συγκεκριμένους ενδιάμεσους σταθμούς που είναι διάσπαρτα σε όλο το μήκος του δικτύου και καλούνται «check
points». Ο ρόλος αυτών των σταθμών είναι καθοριστικός
αφού από αυτά τα σημεία ουσιαστικά εξαρτάται εάν ένα
μήνυμα θα φτάσει σωστά στο κέντρο επεξεργασίας και
εάν η απάντηση του κυττάρου θα είναι σωστή. Έτσι γίνεται
αντιληπτό ότι ολόκληρο το σύστημα της ενδοκυττάριας
και εξωκυττάριας επικοινωνίας δεν είναι τίποτα άλλο από
ένα πολύπλοκο ψηφιακό κύκλωμα υψηλής ευαισθησίας
και ανάλυσης πληροφοριών που θα μοιάζει με ένα τεράστιο μοριακό κυβερνοχώρο. Χάρη σε αυτό το πολύπλοκο
δίκτυο όταν αλλάξει κάτι στο μίκρο ή μάκρο περιβάλλον
ενός κυττάρου τότε αυτό έχει την ικανότητα να αντιδράσει
άμεσα μεταβάλλοντας την μορφή του την συμπεριφορά
του κ.λ.π. Η ενεργοποίηση και η αλληλεπίδραση των διαφόρων μονοπατιών οδηγεί σε μια σειρά γεγονότων που
μπορεί να οδηγήσουν με την σειρά τους στην ενεργοποίηση ή αναστολή σημαντικών μοριακών μηχανισμών με
αποτέλεσμα αντίστοιχα την ενεργοποίηση ή αναστολή
της δράσης κάποιων γονιδίων η την υπερέκφραση τους.
Αυτή η αντίδραση δείχνει ότι όταν τα κύτταρα αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις ενεργοποιούν αυτόματα
διαφορετικά κάθε φορά μονοπάτια του δικτύου σηματοδότησης τα οποία θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε
ως ολοκληρωμένα βιολογικά προγράμματα. Για την
ενεργοποίηση αυτών των βιολογικών προγραμμάτων
ανάλογα με το γεγονός θα μπορούσαμε να πούμε ότι
ακολουθείται σχεδόν κάθε φορά μια συγκεκριμένη διαδικασία απόκρισης με σκοπό πάντα την διασφάλιση της
κυτταρικής ομοιοστασίας. Η λέξη σχεδόν όμως δείχνει ότι
σε επίπεδο πληθυσμού τα πράγματα δεν είναι ακριβώς τόσο
ξεκάθαρα. Σύγχρονες μελέτες έχουν αρχίσει να δείχνουν
ότι η πολυμορφικότητα που διαπιστώθηκε στο γενετικό
μας υλικό επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα της κυτταρικής
λειτουργίας και κατά επέκταση και στην επιλογή του βιολογικού προγράμματος που θα ενεργοποιηθεί σε διάφορες
ομάδες ατόμων μέσα σε ένα πληθυσμό όταν δεχτούν την
επίδραση του ίδιου γεγονότος (χημικά, ακτινοβολίες, άγχος
κακός τρόπος διαβίωσης, κάπνισμα κ.α)
Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός της κυτταρικής σηματο37
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δότησης στα κύτταρα διαφορετικών ανθρώπων κάτω από
την επίδραση του ίδιου γεγονότος μπορεί να ενεργοποιήσει
διαφορετικά βιολογικά προγράμματα είτε ακολουθώντας
άλλους μη προβλεπόμενους «δρόμους» είτε κάνοντας
συνεργασίες με άλλα βιολογικά προγράμματα που προέρχονται από άλλα μονοπάτια σηματοδότησης. Με αυτό
τον τρόπο φαίνεται ότι η φυσική επιλογή προικίζει όλους
τους ανθρώπους τόσο το με το γενετικό πλεονέκτημα όσο
όμως και με την ευπάθεια αλλά για διαφορετικά γεγονότα.
Οι ερευνητές που μελετούν ακριβώς την δράση της
ποικιλομορφίας στους διάφορους μοριακούς μηχανισμούς
αρχίζουν ήδη να διαπιστώνουν ότι εάν τελικά η παθοφυσιολογία πολλών αν όχι όλων των πολυπαραγοντικών
ασθενειών είναι αποτέλεσμα «λανθασμένων βιολογικών
προγραμμάτων» αυτό σημαίνει ότι πολύ πιθανόν η εξήγηση
της διαφορετικότητας του κλινικού φαινότυπου μιας νόσου,
η της απόκρισης στην φαρμακευτική αγωγή βρίσκεται
στο γενετικό προφίλ του κάθε ασθενή. Με ποιο μηχανισμό όμως επιλέγεται κάθε φορά το κατάλληλο βιολογικό
πρόγραμμα που πρέπει να ενεργοποιηθεί και ποιες είναι
οι ασφαλιστικές δικλείδες που το προστατεύουν.
Μελέτες που έχουν γίνει όσον αφορά το ποσό του πρωτεώματος οδήγησε σε ένα παράδοξο καθώς διαπιστώθηκε
ότι αν και σήμερα γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των γονιδίων
που φέρει το ανθρώπινο γονιδίωμα δεν ξεπερνά τις 25000
εντούτοις έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πάνω από 300000
διαφορετικά πρωτεϊνικά μόρια. Καθώς υπάρχουν ακόμα
πολλά κενά στην κατανόηση του τρόπου αλλά και του χρόνου που γίνεται η επιλογή και η ενεργοποίηση των ειδικών
κάθε φορά μονοπατιών της κυτταρικής σηματοδότησης
πολλοί ερευνητές σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να εστιάζουν
την προσοχή τους στο σκοτεινό τμήμα του DNA το λεγόμενο «Junk DNA» Το DNA αυτό το οποίο αποτελείται από
μεγάλες επαναλαμβανόμενες ακολουθίες που καλύπτουν
πάνω από το 70% του ανθρώπινου γονιδιώματος. Καθώς
οι ακολουθίες αυτές έχουν παραμείνει σχετικά ανέπαφες
σε όλη την διάρκεια της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους
η αρχική άποψη ότι αποτελεί απομεινάρι της εξέλιξης μάλλον δεν φαίνεται πλέον να ευσταθεί. Πράγματι ο αφανής
αλλά σημαντικός ρόλος του Junk DNA αρχίζει να φαίνεται
μέσα από διάφορες νέες μελέτες που δείχνουν ότι παίζει
ένα σημαντικό ρόλο στον έλεγχο, στην ανάπτυξη αλλά
και στην διαφοροποίηση των διαφόρων ατόμων μέσω
μηχανισμών που μόλις πρόσφατα αρχίζουν να εντοπίζονται αλλάζοντας σε μεγάλο βαθμό τις αντιλήψεις που
είχαμε σχετικά με την οργάνωση και την λειτουργία του
ανθρώπινου γονιδιώματος.
Σήμερα θεωρούμε ότι η ύπαρξη του Junk DNA αφενός
συμβάλει στην διατήρηση της δομής αλλά και της σταθερότητας των χρωμοσωμάτων και αφετέρου αποτελούν
ένα πιθανό εξελικτικό back up με σκοπό την επιβίωση
του είδους. Καθώς όμως η έκταση του Junk DNA δεν είναι
πλήρως γνωστή αφού δεν γνωρίζουμε την ακριβή έκταση
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όλων των γονιδίων θεωρείται, βάση ειδικών μελετών που
έγιναν στο γονιδίωμα του ποντικού ότι εκτός από την ήδη
γνωστή γενετική πληροφορία υπάρχουν άλλες δυο στοιβάδες γενετικής πληροφορίας οι οποίες όμως λειτουργούν
με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αυτές οι νέες γενετικές
πληροφορίες που είναι κρυμμένες στο αφανές γονιδίωμα
σε συνδυασμό με την δράση των πολυμορφισμών τόσο
βάση της θέσης τους σε ύποπτες περιοχές του κωδικοποιητικού ή μη DNA όπως θα δούμε όσο και σαν συνδυασμοί
(απλότυποι) φαίνεται τελικά να επηρεάζουν ολόκληρο το
ενδο-επικοινωνιακό δίκτυο και κατά επέκταση την επιλογή
των κατάλληλων βιολογικών προγραμμάτων απέναντι στην
επίδραση οποιουδήποτε γεγονότος όχι μόνο σε επίπεδο
μεταγραφής αλλά και σε πολύ μετέπειτα στάδιο όπως θα
δούμε αυτό της μετάφρασης και των μετα-μεταφραστικών
τροποποιήσεων [20].
Φαίνεται μάλιστα ότι αυτές οι γενετικές εντολές μέσα στο
αφανές γονιδίωμα δεν είναι λίγες αφού σχετικά πρόσφατα
ο καθηγητής Γενετικής Μάικ Σνάιντερ του Πανεπιστημίου
του Στάνφορντ δήλωσε ότι έχει υπολογιστεί ήδη η ύπαρξη
10000 επιπλέον γονιδίων τα οποία φαίνεται ότι παρέχουν
όλες εκείνες τις οδηγίες που χρειάζονται τόσο για την κωδικοποίηση μικρών μορίων κλειδιών που μόλις πρόσφατα
έχουν ανακαλυφθεί και φαίνεται ότι παίζουν ίσως τον πιο
καθοριστικό ρόλο στην φυσιολογική κυτταρική λειτουργία, αφού βρίσκονται κατά κύριο λόγο στις θέσεις check
points της κυτταρικής σηματοδότησης, όσο και για τον
χρόνο και τον τόπο που θα δράσουν μέσα σε ολόκληρο
το δίκτυο μεταγωγής σημάτων σε κάθε φάση της κυτταρικής διαφοροποίησης Τα μικρά αυτά μόρια τα οποία είναι
είτε πρωτεϊνικά η μικρά τμήματα RNA (miRNA) δρουν ως
μοριακοί διακόπτες τροποποιώντας όταν χρειάζεται την
γονιδιακή πληροφορία είτε σε επίπεδο μετα-μεταγραφικό
είτε σε επίπεδο μετα-μεταφραστικό. Η ανακάλυψη μέσω
της πρωτεωμικής ανάλυσης ότι πολλές πρωτεΐνες με διαφορετική πρωτογενή διαμόρφωση που συμμετέχουν σε
διαφορετικά μονοπάτια προέρχονται από το ίδιο γονίδιο
επιβεβαιώνει ότι η μεταβολή κάθε φορά του προφίλ και
της λειτουργικότητας μιας πρωτεΐνης δεν καθορίζεται σε
γονιδιακό επίπεδο αλλά σε τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται σε ανώτερα επίπεδα της κυτταρικής λειτουργίας.
Έτσι γίνεται πλέον κατανοητό ότι χάρη σε αυτά τα μικρά
μόρια κλειδιά τα οποία εδράζονται στις θέσεις check
points και αλληλεπιδρούν με διαφορετικής δομής κάθε
φορά πρωτεΐνες μεταγωγής σήματος δημιουργώντας
πολύπλοκες δομές (σύμπλοκα) επιτυγχάνεται η σωστή
εκτέλεση ενός συγκεκριμένου βιολογικού προγράμματος
αλλά και η ενδοκυτταρική συνεργασία με άλλα βιολογικά
προγράμματα.
Πώς όμως οι πολυμορφισμοί είναι δυνατόν να τροποποιήσουν ένα βιολογικό πρόγραμμα οδηγώντας έμμεσα
στην εμφάνιση κάποια νόσου.
Όλες οι μελέτες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυν-
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ση καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι πολυμορφισμοί
μπορούν λόγω της θέσης τους να δημιουργήσουν μεγάλο
πρόβλημα και αστάθεια στη φυσιολογική λειτουργία των
μοριακών μηχανισμών. Όσον αφορά τα SNPs έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 300000 έχουν άμεση επίδραση σε
μηχανισμούς όπως η μεταγραφή, η εναλλακτική συρραφή
του pre-mRNA σε ώριμο mRNA και οι επιγενετικές αλλαγές.
Μεγάλος αριθμός SNPs έχει βρεθεί τόσο κωδικοποιούσες
περιοχές όσο και σε ρυθμιστικές περιοχές αρκετών γονιδίων.
Τα SNPs που εντοπίζονται στην κωδικοποιούσα περιοχή
γονίδιων (coding SNPs) έχουν μελετηθεί εκτεταμένα σχετικά με την λειτουργικότητα και την δράση τους. Εφόσον
οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε μη συνώνυμες εκδοχές
κωδικονίων είναι δυνατόν οι πρωτεΐνες που εκφράζονται
να μη είναι σωστά αναδιπλωμένες, να εμφανίζουν διαταραχές στην πολικότητα, λανθασμένη φωσφωρυλίωση και
άλλες λειτουργικές επιπτώσεις [21]. Αντίθετα τα SNPs που
εντοπίζονται σε μη κωδικοποιούσες περιοχές (noncoding
SNPs) αν και στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν έχουν κάποια λειτουργική σημασία εντούτοις κάποιοι από αυτούς
που βρίσκονται στο ρυθμιστικό μέρος των γονιδίων όπως
είναι οι υποκινητές, οι ενισχυτές, χειριστές, είναι δυνατόν
να επηρεάσουν δραστικά την γονιδιακή έκφραση. Αυτοί
οι πολυμορφισμοί χαρακτηρίζονται ως rSNPs (regulatory
SNPs) [22, 23]. Αν και τις περισσότερες των περιπτώσεων
ένας SNP δεν μπορεί να προκαλέσει ούτε μεταβολή της
αλληλεπίδρασης μεταξύ του μεταγραφικού παράγοντα και
της ακολουθίας με την οποία δεσμεύεται ούτε και αλλαγή
στον ρυθμό έκφρασης του γονιδίου αφού οι περισσότεροι
μεταγραφικοί παράγοντες αναγνωρίζουν περισσότερες
από μια ακολουθίες εντούτοις κάποιες φορές είναι δυνατόν να υπάρξει εξαιτίας κάποιου SNP μια πιο δυνατή ή
πιο χαλαρή σύνδεση του μεταγραφικού παράγοντα στην
ρυθμιστική ακολουθία με αποτέλεσμα μετατροπές στα
επίπεδα της έκφρασης. Τέλος σε κάποιες περιπτώσεις είναι
δυνατόν εξαιτίας ενός SNP να δημιουργηθεί μια νέα θέση
αναγνώρισης και σύνδεσης ενός νέου μεταγραφικού παράγοντα ο οποίος είτε θα τροποποιήσει εντελώς τόσο τον
ρυθμό έκφρασης του γονιδίου είτε μπορεί να κατευθύνει
την RNA polII να διαβάσει με ένα εντελώς διαφορετικό
τρόπο την ακολουθία του DNA. Αυτή η διαταραχή θα έχει
σαν αποτέλεσμα στην φάση ωρίμανσης του hn-RNA να
έχουμε εξαιτίας του εναλλακτικού ματίσματος μια διαφορετική έκδοση του mRNA και επομένως μια διαφορετικής
ποιότητας και δομής πρωτεΐνη [21].
Το εναλλακτικό μάτισμα αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο
μοριακό μηχανισμό μέσω του οποίου επηρεάζεται μεταμεταγραφικά η έκφραση πάρα πολλών γονιδίων στον
άνθρωπο. Επίσης αλλοίωση της γενετικής πληροφορίας
μπορεί να επέλθει και εξαιτίας της ύπαρξης πολυμορφισμών σε θέσεις όπου βρίσκονται οι κωδικοί αναγνώρισης
κοπής και συρραφής εξονίων-ιντρονίων. Αυτές οι περιοχές
είναι οι Exonic/Intronic Splicing Enhancers-ESE-ISE και

Exonic/Intronic Splicing Silencers-ESS-ISS. Η διαταραχή
αυτών των περιοχών μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή του
κώδικα συρραφής και αξιοποίηση γειτονικών «κρυφών»
ακολουθιών συρραφής που έχει σαν αποτέλεσμα την
εναλλακτική συρραφή του hn-mRNA και κατά επέκταση
την μετατόπιση του αναγνωστικού πλαισίου έτσι ώστε
το ώριμο mRNA είτε να αποτελείται από διαφορετικού
μεγέθους εξόνια ή ακόμα και κάποια να λείπουν εντελώς.
Σήμερα το εναλλακτικό μάτισμα αποτελεί έναν από
τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς διαφοροποίησης εάν
σκεφτεί κανείς ότι ένα 40-75% των γονιδίων μας φέρει είτε
πολλαπλές θέσεις αναγνώρισης, σύνδεσης και ενεργοποίησης της RNA πολυμεράσης ΙΙ αλλά και των μεταγραφικών
παραγόντων, είτε πολλαπλές θέσεις συρραφής οι οποίες
αποκαλύπτονται σε διαφορετικές φάσεις της κυτταρικής
διαφοροποίησης. Έτσι φαίνεται πως η γενετική ποικιλομορφία μπορεί να επηρεάσει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις
την δομή και την λειτουργία κάποιων πρωτεϊνών ήδη από
το γονιδιακό αλλά και σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο.
Ταυτόχρονα γενετική ποικιλομορφία μπορεί να συνεισφέρει σχετιζόμενη με το φαινότυπο ποικιλομορφία σε
πρωτεϊνικό επίπεδο.
Αν και όπως φαίνεται τα διάφορα βιολογικά προγράμματα που θα ενεργοποιηθούν μετά από ένα εξωτερικό
γεγονός προκειμένου να υπάρξει απόκριση σε κάθε φάση
της κυτταρικής διαφοροποίησης είναι ήδη τοποθετημένα
και κωδικοποιημένα μέσα στο γονιδίωμα μας εντούτοις
αρχίζει να γίνεται κατανοητό ότι τα διάφορα προγράμματα
διαφοροποιούνται ανάμεσα στα άτομα ενός πληθυσμού
διότι και οι κωδικοί που είναι οι διάφοροι πολυμορφισμοί η
οι συνδυασμοί αυτών επάνω στις hot περιοχές του γονιδιώματος ρυθμίζουν διαφορετικά όπως είδαμε σημαντικούς
μοριακούς μηχανισμούς όπως είναι η γονιδιακή ρύθμιση
και η εναλλακτική διασύνδεση ανάλογα με το γονιδιακό
προφίλ του κάθε άτομου
Σήμερα γνωρίζουμε ότι το γονιδίωμα μας μπορεί να
υποστεί μεταβολές οι οποίες δεν επηρεάζουν την πρωτοταγή δομή του DNA και ονομάζονται επιγενετικές αλλαγές. Οι πολυμορφισμοί όμως φαίνεται να επηρεάζουν
δραστικά και την δημιουργία των επιγενετικών αλλαγών
και συγκεκριμένα το ευαίσθητο μηχανισμό της εκλεκτικής
μεθυλίωσης του DNA σε συγκεκριμένες θέσεις της ρυθμιστικής περιοχής κάποιων γονιδίων με ολέθριες συνέπειες
αφού μπορεί να αδρανοποιηθούν γονίδια που κανονικά
δεν θα έπρεπε με αποτέλεσμα την διαταραχή της δυναμικής ολόκληρου του γονιδιώματος. Οι ύποπτες περιοχές
της εκλεκτικής μεθυλίωσης είναι συνήθως περιοχές που
είναι πλούσιες σε GC και καλούνται νησίδες CpG ενώ η
μεθυλίωση τους γίνεται από ένα ένζυμο που ονομάζεται
μεθυλτρανσφεράση. Ο μηχανισμός μέσω του οποίου
μπορούν να δράσουν οι πολυμορφισμοί στην γένεση των
επιγενετικών αλλαγών αρχίζει να γίνεται σαφής ολοένα και
περισσότερο τον τελευταίο καιρό καθώς φαίνεται ότι μπο39
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ρούν να επηρεάσουν την φυσιολογική λειτουργία πολλών
μοριακών μηχανισμών και να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρές
ασθένειες όπως η δημιουργία νεοπλασιών. Ένας από τους
μηχανισμούς αυτούς θα μπορούσε να είναι η απαμίνωση η
οποία αυξάνει την πιθανότητα αλλαγής και αντικατάστασης
ενός νουκλεοτιδίου ιδιαίτερα όμως σε περιοχές πλούσιες
σε CpG όπως είναι οι ρυθμιστικές περιοχές κάποιων γονιδίων. Η αντικατάσταση ενός νουκλεοτιδίου από ένα άλλο
στην περιοχή αυτή μπορεί επίκτητα να οδηγήσει στην
εκλεκτική μεθυλίωση της και την σιώπηση της κανονικής
έκφρασης του γονιδίου.
Επιγενετικές αλλαγές παρατηρήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις κακοηθειών αλλά γενικότερα τα τελευταία
χρόνια ανώμαλα επίπεδα μεθυλίωσης και συγκεκριμένα
υπερμεθυλίωσης παρατηρήθηκαν σε μια πλειάδα γονιδίων
που έχουν σχέση με τη κυτταρική αύξηση όπως είναι τα
gatekeepers (ογκογονίδια ή ογκοκατασταλτικά γονίδια)
ή τα Caretakers (Γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες
που έχουν σαν σκοπό την επιδιόρθωση του DNA και τον
διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων κατά την μιτωτική διαίρεση). Τα περισσότερα από αυτά τα γονίδια κωδικοποιούν
σημαντικές πρωτεΐνες οι οποίες παίρνουν μέρος σε πάρα
πολλά και σημαντικά μονοπάτια κυτταρικής σηματοδότησης και απόκρισης που έχουν σχέση με τον κυτταρικό
κύκλο η την απόπτωση και μάλιστα πολλές βρίσκονται σε
θέσεις έντονης αλληλεπίδρασης όπως είναι τα οι θέσεις
check points Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το
ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53. Το συγκεκριμένο γονίδιο
βρίσκεται στο χρωμόσωμα 17p13.1 και κωδικοποιεί ένα
μεταγραφικό παράγοντα ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο
στον κυτταρικό κύκλο στην επιδιόρθωση του DNA αλλά
και στην διαδικασία της απόπτωσης. Μέχρι στιγμής εκτεταμένες έρευνες τόσο στην ρυθμιστική περιοχή όσο και
στην δομική περιοχή αυτού του γονιδίου έχουν αποκαλύψει
αρκετούς πολυμορφισμούς οι οποίοι έχουν συνδεθεί με
αρκετές μορφές καρκίνου [24]
Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι και η συμβολή των
STRs στην τροποποίηση σημαντικών μοριακών μηχανισμών του γονιδιώματος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την
εμφάνιση διάφορων ασθενειών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον άρχισε να παρουσιάζει τις τελευταίες δεκαετίες, η πιθανή λειτουργία και ο ρόλος του
μικροδορυφορικού DNA. Παρόλο που το μικροδορυφορικό επαναλαμβανόμενο DNA απαντάται ευρέως στους
οργανισμούς, το μεγαλύτερο ποσοστό του εθεωρείτο μέχρι
πρόσφατα ότι δεν έχει καμία βιολογική χρησιμότητα και
για αυτό συμπεριλαμβανότανε στο λεγόμενο ¨άχρηστο
DNA¨ (‘‘junk DNA’’). Ωστόσο, έχουν γίνει διάφορες υποθέσεις που προτείνουν έναν σημαντικό βιολογικό ρόλο για
τις ακολουθίες αυτές. Αφορμή για αυτό αποτελεί η διαπίστωση ότι σε ορισμένους παθογόνους μικροοργανισμούς
εντοπίζονται ‘‘έκτακτα γονίδια’’ τα οποία περιέχουν μικρού
μήκους απλές επαναλαμβανόμενες ακολουθίες DNA.
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Λόγω της ύπαρξης μικροδορυφορικού DNA τα γονίδια
εμφανίζουν υψηλή συχνότητα μεταλλάξεων, μέσω του
μηχανισμού γλιστρήματος της DNA πολυμεράσης κατά την
αντιγραφή, οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την
μετατόπιση του αναγνωστικού πλαισίου ή την μεταβολή
της ενεργότητας του υποκινητή, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η έκφραση συγκεκριμένων πρωτεϊνών [25]. Οι
πρωτεΐνες αυτές δεν είναι απαραίτητες για την επιβίωση
του μικροοργανισμού και συνήθως αποτελούν προστατευτικά μόρια ή συνδέονται στα μόρια προσκόλλησης
τα οποία εντοπίζονται στην επιφάνεια των κυττάρων του
ξενιστή [26]. Τα ‘‘έκτακτα γονίδια’’ επιτρέπουν τη δημιουργία της απαραίτητης τυχαίας γενετικής ποικιλομορφίας
για την προσαρμογή του παθογόνου μικροοργανισμού
στους διαφορετικούς ξενιστές και στο συνεχώς και ταχέως μεταβαλλόμενο μικροπεριβάλλον του ξενιστή μετά
την έναρξη της ανοσοβιολογικής απόκρισης ενάντια στο
παθογόνο. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα παθογόνων μικροοργανισμών στους οποίους έχουν εντοπιστεί
και μελετηθεί τα ‘‘έκτακτα γονίδια’’ είναι τα Haemophilus
influenzae και Neisseria meningitides [27, 28] Είναι λοιπόν
πολύ πιθανό να υπάρχουν τέτοια ¨έκτακτα¨ γονίδια και
εντός του αφανούς γονιδιώματος κάτι που όπως ήδη
αναφέραμε παραπάνω φαίνεται να ισχύει αφού έχει ήδη
ανιχνευτεί ότι μάλλον το αφανές γονιδίωμα φέρει γενετικές
πληροφορίες καθώς επίσης ότι περίπου το 50% του γονιδιώματος μας αποτελείται από διαφόρων τύπων μεταθετά
στοιχεία τα οποία καλούνται μεταθετόνια (trasposons) η
jumping genes. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ρόλος του Junk DNA
αναβαθμίζεται αφού αυτές οι μικρές επαναλαμβανόμενες
περιοχές μπορεί να επηρεάζουν την γονιδιακή ρύθμιση
αλλά και την έκφραση των γονιδίων που ανήκουν και που
είναι υπεύθυνα για την κωδικοποίηση αυτών των μικρών
μορίων κλειδιών και που παίζουν ένα τόσο σημαντικό
ρόλο στις θέσεις check points στα διάφορα μονοπάτια της
κυτταρικής σηματοδότησης και κατά επέκταση στην ορθή
λειτουργία του κατάλληλου βιολογικού προγράμματος. Η
ικανότητα αυτών των περιοχών να μεταλλάσσονται είναι
αρκετά μεγαλύτερη 10-3-10-5 νουκλεοτίδια ανά γενιά σε
σχέση με το μοναδικό DNA στον άνθρωπο.
Σε σχετικές μελέτες [29] έχει παρατηρηθεί ότι στον
άνθρωπο οι επαναλήψεις δινουκλεοτιδίων που δεν σχετίζονται με παθογένεια εμφανίζουν τα μεγαλύτερα επίπεδα
μετάλλαξης, ενώ στις τετρανουκλεοτιδικές επαναλήψεις
τα αντίστοιχα επίπεδα είναι κατά 50% χαμηλότερα. Ωστόσο, όσον αφορά τις τρινουκλεοτιδικές επαναλήψεις που
σχετίζονται με κάποια ασθένεια, τα επίπεδα μετάλλαξης
υπερβαίνουν τις φυσιολογικές τιμές κατά 4-7 φορές. [30]
Το μικροδορυφορικό DNA φαίνεται να συμμετέχει και
στη ρύθμιση της μεταγραφής. Από το ζυμομύκητα μέχρι
και τον άνθρωπο, ένας μεγάλος αριθμός πρωτεϊνών που
συμμετέχουν στη διαδικασία της μεταγραφής περιέχουν
πλούσιες σε γλουταμίνη επικράτειες οι οποίες λειτουργούν
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ως υπομονάδες ενεργοποίησης της μεταγραφής. Αυτές
οι επικράτειες κωδικοποιούνται από τρινουκλεοτιδικές
επαναλήψεις [31]. Έχει αποδειχθεί ότι οι STRs ρυθμίζουν
την έκφραση του EGF (Epidermal Growth Factor) [32],
του γονιδίου της υδροξυλάσης της τυροσίνης και του
PIG3 γονιδίου [33]. Ένα συχνό (GT)n έλλειμμα στο 3΄ UTR
του γονιδίου της B-εξωζαμινιδάσης (HEXB) του Homo sapiens, έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της μεταγραφικής
δραστηριότητας του γονιδίου, γεγονός που οδηγεί στην
ασθένεια Sandhoff [34]
Επιπλέον, στο γονιδίωμα των θηλαστικών, αποδείχθηκε ότι (CA)n και (CT)n περιοχές δίπλα σε συγκεκριμένα
γονίδια επηρεάζουν τη ρύθμιση της έκφρασης [35]. Το
μικροδορυφορικό DNA επίσης μπορεί να επηρεάσει τον
ανασυνδυασμό [36], το σχηματισμό και την κατανομή των
νουκλεοσωμάτων [37], και την οργάνωση της χρωματίνης
στο χώρο [38]
Μικροδορυφορικές ακολουθίες DNA, οι οποίες εντοπίζονται σε μη μεταφραζόμενες περιοχές (UnTranslatedRegionsUTRs), φαίνονται να είναι εξελικτικά συντηρημένες. Το αποτέλεσμα αυτό υποστηρίχθηκε από τους Riley και Krieger, οι
οποίοι μελέτησαν τις μικροδορυφορικές ακολουθίες στις 3΄
αμετάφραστες περιοχές εννέα γονιδίων που αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες του καρκίνου οποίο εντοπίζεται
στις ιντρονικές ακολουθίες των γονιδίων FGS (FibrinoGen
a), THO1 (Tyrosine HydrOxylase 1) και vWA (von Willebrand
factor). Τα THO1 μεταλλάγματα, όσον αφορά τις STR ακολουθίες του πρώτου ιντρονίου, έχουν συσχετιστεί με την
σχιζοφρένεια και το παραλήρημα στέρησης αλκοόλ [39, 40].
Τέλος η ύπαρξη ακολουθιών STRs εντός των ιντρονίων
φαίνεται ότι έχει την ικανότητα με κάποιους μηχανισμούς
που ακόμα μέχρι σήμερα δεν κατανοούμε να επιδρά στον
κλινικό φαινότυπο αρκετών ασθενειών. Πρόσφατες μελέτες
έχουν δείξει μια συσχέτιση κάποιων τριπλετών στον 1ο
ιντρόνιο του γονιδίου της Συνθετάσης της Ασπαργινίνης
με την οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία [41]. Ακόμα ένα
παράδειγμα αποτελεί μια επανάληψη στο 4ο ιντρόνιο του
γονιδίου NOS3 που φαίνεται να ευθύνεται για την υπέρταση στον πληθυσμό της Τυνησίας [42] ενώ τέλος ο μικρός
αριθμός επαναλήψεων στο γονίδιο EGFR έχει ενοχοποιηθεί
για την εμφάνιση του οστεοσαρκώματος [43].
Φαίνεται λοιπόν ότι όλες οι πληροφορίες που έχουν
συλλεχθεί συγκλίνουν σε ένα πολύ σημαντικό που υποστηρίζει ότι τελικά η ύπαρξη των πολυμορφισμών και
των συνδυασμών τους (απλότυποι) δεν είναι μια απλά μια
εξελικτική διαδικασία αλλά ουσιαστικά αποτελούν μέρος
ενός τεράστιου δικτύου ομάδων κωδικών που σε τελική
ανάλυση μας κάνει να διαφοροποιούμαστε μέσα από την
ίδια τη φυσική επιλογή. Αυτό το πολύπλοκο δίκτυο κωδικών
βρίσκεται κάτω από την επίδραση διαφορετικών ομάδων
διακοπτών κάθε φορά ώστε να ρυθμίζεται η ενεργοποίηση
του κατάλληλου βιολογικού προγράμματος. Το κάθε βιολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την συμμετοχή δεκάδων

η εκατοντάδων γονιδίων των οποίων η ρύθμιση ξεκινά
όταν χρειαστεί από το γονιδιακό και ολοκληρώνεται στο
πρωτεϊνικό επίπεδο που δείχνει καθαρά ότι ολόκληρος
ο μηχανισμός επιλογής των βιολογικών προγραμμάτων
εξαρτάται από το γενετικό προφίλ του κάθε ατόμου. Έτσι
διαφορετικές ομάδες ατόμων ενός πληθυσμού έχουν την
ικανότητα ανάλογα με το γενετικό προφίλ που διαθέτουν
να φέρουν το γενετικό πλεονέκτημα ή μειονέκτημα για
μια σειρά διαφορετικών γεγονότων.
Το ενδοκυτταρικό επικοινωνιακό σύστημα (πλέγμα)
που βασίζονται όλα τα μεταβολικά μονοπάτια άρα και τα
βιολογικά προγράμματα, είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής
είτε της αλληλεπίδρασης μεταξύ πρωτεϊνών που τροποποιούνται ανάλογα από άλλα μόρια κλειδιά δημιουργώντας
πολύπλοκες δομές στο κυτταρόπλασμα είτε πρωτεϊνών οι
οποίες είναι διαφορετικής δομής αν και προέρχονται από
το ίδιο γονίδιο [44]. Επομένως οι πρωτεΐνες αυτές όπως
και τα αντίστοιχα κλειδιά τους μπορούν να αποτελέσουν
θεραπευτικό στόχο για ριζική θεραπεία σε μια σειρά από
διάφορες πολυπαραγοντικές ασθένειες όσο και σε διάφορες μορφές καρκίνου όπου η εναλλαγή των διαφόρων
βιολογικών προγραμμάτων είναι συνεχής [45].
Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι τελικά ίσως
τώρα όλες αυτές οι ανακαλύψεις να ανοίγουν νέους ορίζοντες που θέτουν πλέον το αχανές και αφανές DNA με την
ολιστική πολυμορφικότητα του σαν μια νέα γέφυρα που
συνδέει όλα τα κομμάτια του πάζλ του σχεδιαγράμματος
της ζωής. Άλλωστε ίσως πράγματι τώρα πλέον να μας δίνεται η ευκαιρία να κερδίσουμε τον χρόνο που χάθηκε και
η νέα μοριακή προσέγγιση του ανθρώπινου γονιδιώματος
να είναι πιο αποτελεσματική. Πάντως οι εξελίξεις δείχνουν
ότι τώρα είμαστε στο σωστό δρόμο όπως άλλωστε χαρακτηριστικά το είχε προβλέψει ήδη από το 2004 ο John S.
Mattick διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιοεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Κουήνσλαντ στο Μπρίσμπεην
της Αυστραλίας ο οποίος ανέφερε: «Νομίζω τελικά ότι η
ιστορία του άχρηστου DNA θα αναφέρεται στο μέλλον ως
χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς μια γενικώς αποδεκτή επιστη-μονική άποψη μπορεί να παρεμποδίσει την
αντικειμενική ανάλυση των γεγονότων για περισσότερο
από ένα τέταρτο του περασμένου αιώνα. Η αδυναμία να
αναγνωρίσουμε από την αρχή τη σημασία των μικρών
αυτών μορίων που δρουν σαν διακόπτες μεταφέροντας
ταυτόχρονα γενετικές πληροφορίες ίσως να αποδειχθεί
ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην ιστορία της μοριακής
βιολογίας» [46].
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Αναδυόμενες Τεχνολογίες
Μαθηματική Πολυπλοκότητα
και λήψη Ιατρικής Απόφασης
Καθηγητής Δρ. Βασίλης Σπυρόπουλος
Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΒΙΤ)
του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών
Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας

1. Η Προϊστορία της in vitro Διαγνωστικής και η γέννηση της Εργαστηριακής Ιατρικής.
Η προϊστορία της in vitro Διαγνωστικής φαίνεται ότι
αρχίζει εμπειρικά στην Αίγυπτο, τη Βαβυλώνα και την Ινδία,
ήδη πριν τον Ιπποκράτη, με την Ουροσκοπία, δηλαδή την
ιστορική ιατρική πρακτική της εξέτασης των ούρων του
ασθενούς για πύον, αίμα ή και άλλες ενδείξεις της ασθένειας. Η Ιπποκρατική προσέγγιση της Νόσου δίνει νόημα
στη «τελετουργική» αυτή εξέταση, και ο ίδιος ο Ιπποκράτης
φαίνεται ότι εξέταζε τη μορφή και την οσμή κοπράνων
των ασθενών, για να αντλήσει διαγνωστικές ενδείξεις. Η
Ουροσκοπία διαδίδεται ευρύτατα το Μεσαίωνα και μολονότι
η οπτική εξέταση των ούρων μπορεί να παρέχει κάποια
προκαταρκτικά στοιχεία για μια διάγνωση, με βάση το
χρώμα, τη θολερότητα, τη γεύση, τη παρουσία αίματος
κλπ. η χρήση του «Ουροσκοπικού Τροχού», οδηγούσε
συχνά σε εντελώς αυθαίρετα διαγνωστικά συμπεράσματα.
Ο κορυφαίος περσικής καταγωγής εκπρόσωπος της
Ισλαμικής Ιατρικής και Φιλοσοφίας Abu Ali Sina Balkhi ή Ibn
Sina (980-1037), γνωστός ως Avicenna, έδωσε σημαντική
ποιοτική ώθηση στο επί πολλούς Αιώνες κυρίαρχο, αλλά
πλέον αδιέξοδο Ιπποκρατικό – Γαληνικό σύστημα. Στο 14τομο έργο του «Ο Κανών της Ιατρικής», που αποτελούσε
το κύριο Ιατρικό Κείμενο στην Ευρώπη και τον Ισλαμικό
κόσμο μέχρι τον 18ο Αιώνα, εισάγει ως κεντρικό μεθοδολογικό στοιχείο για την ανάπτυξη της Ιατρικής γνώσης τη
βασισμένη στο Πείραμα και στην Ποσοτικοποίηση Ιατρική

Έρευνα. και την αξιοποίηση της τότε γνωστής Χημείας
στην Ιατρική.
Πέντε Αιώνες αργότερα εμφανίζεται ο τελευταίος μεγάλος προπάτορας της Κλινικής Χημείας Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim (1493–1541),
γνωστός ως Παράκελσος. Ο Παράκελσος αντιλαμβάνεται
προφητικά την τεράστια σημασία της υιοθέτησης των
μεθόδων των Φυσικών Επιστημών, ανεξάρτητα από το
αν χρειάστηκαν τρεις σχεδόν Αιώνες για να γίνει ο οραματισμός του πραγματικότητα. Τέλος, αντελήφθη πολύ
νωρίς την τοξικότητα όλων των ουσιών, αν ληφθούν σε
υπερβολική δόση, θέτοντας έτσι τα θεμέλια της «Ιατρικής
Χημείας» και της Τοξικολογίας.
Η Προϊστορία της in vitro Διαγνωστικής κλείνει με
την κατασκευή του πρώτου Μικροσκοπίου, περίπου το
1595 στο Middelburg των Κάτω Χωρών, από τον Hans
Lippershey ή/και τον Sacharias Jansen και την βελτίωσή
του αργότερα από τον Christopher Wren (~1659). Χρειάστηκαν περισσότερα από 150 χρόνια για να αποτελέσει το
Ιατρικό Μικροσκόπιο ένα σημαντικό εργαλείο της in vitro
Διαγνωστικής Τεχνολογίας, αλλά η αρχή είχε γίνει. Το 1675
ο Anton van Leeuwenhoek χρησιμοποιεί το Μικροσκόπιο
για να μελετήσει το Αίμα, εγκαινιάζοντας την εποχή της
Εργαστηριακής Ιατρικής, που συνιστά την συνέχεια της
Ανατομικής του Γαληνού και του Vessalius στο επίπεδο
της Μικροσκοπικής Πολυπλοκότητας.
Η γέννηση της Κλινική Χημεία και η προσέγγιση της
Μοριακής Πολυπλοκότητας, ήρθε ως αποτέλεσμα μιας
προσπάθειας πολλών επιφανών επιστημόνων της εποχής,
που διήρκεσε πάνω από ένα Αιώνα. Οι πιο σημαντικοί από
αυτούς είναι αναμφισβήτητα οι:
• Battista Morgagni (1682-1771): Η ανατομική έννοια
του οργάνου ως έδρας της ασθένειας.
• Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794): Τα θεμέλια
της σύγχρονης Χημείας και η εισαγωγή νέας γλώσσας
ανάλυσης της έμβιας Φύσης.
• Joens Jakob Berzelius (1779-1848): Θεώρησε την Οργανική Χημεία ως μέρος της Φυσιολογίας.
• Friedrich Wöhler (1800-1882): Σύνθεση της Ουρίας από
ανόργανα συστατικά το 1828.
• Thomas Hodgkin (1798-1866): Αλληλεπίδραση μεταξύ
των συμπαγών τμημάτων του σώματος και του αίματος
«...στο αίμα πρέπει να ψάξουμε πολλές σημαντικές
αλλαγές συνδεδεμένες με την ασθένεια».
• Justus Liebig (1803-1873): Θεώρησε τις φυσιολογικές
διαδικασίες ως χημικές αντιδράσεις (Χημεία των Ζώων).
• Johann Joseph Scherer (1814-1869): Ο πρώτος που
χρησιμοποίησε (1843) τον όρο «Κλινικό Χημικό Εργαστήριο».
Στις αρχές του 20ου Αιώνα έχουν ήδη αναπτυχθεί
ογκομετρικές μέθοδοι για μερικά Βιομόρια, όπως πρωτεΐνη,
χολή, οξέα, σάκχαρα και ουρία. Η Βιοϊατρική Τεχνολογία
ακολούθησε την ανάπτυξη των Φυσικών Επιστημών και
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της Τεχνολογίας γενικότερα, μέχρι τις ημέρες μας. Για
την Κλινική Χημεία, αυτό σημαίνει έναν ακόμα Αιώνα
πολυσχιδούς και περιπετειώδους εξέλιξης, ένα ταξίδι που
συνεχίζεται ακατάπαυστα, με κορυφαίους σταθμούς στη
δεκαετία 50-60, τις Ηλεκτροφορήσεις, την εισαγωγή των
“kits” Αντιδραστηρίων, τις Ραδιοανοσολογικές Μεθόδους και
τον πρώτο Αυτόματο Βιοχημικό Αναλυτή, που έδωσαν πρόσβαση στην ανίχνευση εκατοντάδων παραμέτρων. Όμως, ο
βαθμός περιπλοκότητας παραμένει ακόμα διαχειρίσιμος …

2. Η ανάδυση του προβλήματος της Μαθηματικής
Πολυπλοκότητας στην Εργαστηριακή Ιατρική
Στο τελευταίο τέταρτο του 20ου Αιώνα αρχίζει να
αναδύεται το πρόβλημα της διαχείρισης των in vitro πειραματικών δεδομένων. Στη Κλινική Χημεία η εξέλιξη των
αυτόματων Βιοχημικών αναλυτών, η βαθμιαία εισαγωγή
Χρωματογραφικών μεθόδων και σύνθετων Ηλεκτροφορήσεων, η ευρεία χρήση Αιματολογικών Αναλυτών (Coulter και
LASER) και κυρίως η ανάπτυξη της Κυτταρομετρίας Ροής
θέτουν το πρόβλημα της Μαθηματικής Πολυπλοκότητας
της Διαχείρισης & Ερμηνείας των μετρήσεων (αποτελεσμάτων). Στη Μικροσκοπία η ανάπτυξη και διάδοση των
Ψηφιακών και των Ηλεκτρονικών Μικροσκοπίων θέτουν το
πρόβλημα της ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας και της
αυτόματης αναγνώρισης μορφών, που αποτελούν μια άλλη
όψη της Μαθηματικής Πολυπλοκότητας της Διαγνωστικής
ερμηνείας των μικροσκοπικών εικόνων.
H πρώτη διάταξη Κυτταρομετρίας Ροής βασισμένη στο
φθορισμό (ICP 11) αναπτύχθηκε το 1968 από τον Wolfgang Göhde (Uni-Münster, DE) και μπήκε στη παραγωγή
το 1968/69 από τις Partec & Phywe AG, Göttingen, όπως
περιγράφεται στο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας US 3761187, που
όμως διαφέρει ουσιωδώς από τα σημερινά συστήματα.
Αυτά είναι «απόγονοι» της καινοτομίας που περιγράφεται
στην αίτηση για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας: CA1133274 (A1):
Method and Apparatus for Automated Identification and
Enumeration of Blood Cell Subclasses (Ortho Diagnostics,
P.W. Hansen R.A. Hoffman, 1982). Στη Κυτταρομετρία Ροής,
για πρώτη φορά, η περίπλοκη «μορφή» της κατανομής των
πολυπληθών αποτελεσμάτων των μετρήσεων, αποτελεί τον
πυρήνα της Διαγνωστικής ερμηνείας των αποτελεσμάτων
για την λήψη Ιατρικής Απόφασης.
Το 1954 οι James Watson and Francis Crick ανακαλύπτουν το DNA. 50 χρόνια αργότερα έχει ολοκληρωθεί η
καταγραφή του ανθρώπινου γονιδιώματος. Δημιουργούνται
πλέον οι προϋποθέσεις για τη συστηματική μελέτη των
βιολογικών λειτουργιών των Πρωτεϊνικών Συμπλόκων και
των αναλυτικών οδών του Μεταβολισμού. Καθίσταται πλέον
εμφανής η ανάγκη συνδυασμού Μαθηματικής και Μοριακής
Πολυπλοκότητας. Η πρόοδος στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και
στη Μοριακή Βιολογία έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια
στην ανάπτυξη Μεθόδων ανάλυσης και ενίσχυσης των
ακολουθιών βάσεων του DNA, ιχνηθέτησης και ανίχνευσης
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ακολουθιών Αμινοξέων των Πρωτεϊνών, εξερεύνησης και
αξιοποίησης Νανοδομών κλπ. Η ερμηνεία των πολυπληθών
πειραματικών δεδομένων, απαιτεί την χρήση μεθόδων των
Μαθηματικών και της Πληροφορικής, για την προσέγγιση
της πολυσχιδούς και πολύπλοκης πραγματικότητας των
υπό διερεύνηση Βιολογικών διεργασιών. Στη συνέχεια, θα
γίνει μια προσπάθεια να ανιχνεύσουμε τι μας επιφυλάσσει η τρέχουσα δεκαετία όσον αφορά στις αναδυόμενες
Τεχνολογίες Ανίχνευσης και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις
τους στην καθημερινότητα της Εργαστηριακής Ιατρικής.
Οι προσδοκίες για νέες, καινοτόμες και κοινωνικά αποτελεσματικές μεθόδους, έχουν ήδη εστιασθεί διεθνώς, σε
τρεις κυρίως, πολλά υποσχόμενους τομείς αναδυομένων
αναλυτικών τεχνολογιών:
• Μικροδιατάξεις (microarrays) για την παράλληλη ανίχνευση πολλών παραγόντων με διάφορες ανιχνευτικές
διαδικασίες.
• Μικροσκοπικούς Βιοαισθητήρες ικανούς να ανιχνεύουν
Παθογόνους Παράγοντες και άλλα Βιομόρια.
• Μικρο- και Νανοτεχνολογίες που αξιοποιούν φυσικά
φαινόμενα σε Ατομικό επίπεδο, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση Βιομορίων, Ιών και
Κυττάρων.
Οι Μικροδιατάξεις (Microarrays, Biochips) προσφέρουν
θεωρητικά το πλεονέκτημα παράλληλης ανίχνεύσης των
ακολουθιών Πυρηνικών οξέων ή Πρωτεϊνών και συνεπώς
αντιγόνων ή αντισωμάτων με διαφορετική εξειδίκευση.
Έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί σε πολυάριθμα σχήματα, ανάλογα με τη φύση, το σχήμα και το μέγεθος της
επιλεγμένης επιφάνειας, τις στρατηγικές ακινητοποίησης
των Ανιχνευτικών Βιομορίων και τις χρησιμοποιούμενες
μεθόδους ανίχνευσης. Βρίσκουν ήδη εφαρμογές, κυρίως
με τον συνδυασμό υβριδισμού με Ανιχνευτικά Βιομόρια
(probes), παράλληλης πολλαπλής ενίσχυσης του υπό
ανίχνευση γονιδιωματικού DNA και τέλος αποτίμησης
των αποτελεσμάτων, μέσω οπτικών μεθόδων Φθορισμού,
Βιο- ή Χημειο-φωταύγειας.
Ένας Bιοαισθητήρας μπορεί να οριστεί ως μια συμπαγής αναλυτική συσκευή, που ενσωματώνει ένα Βιολογικό ή Βιομιμητικό στοιχείο, και είναι συνδεμένος ή
ενσωματωμένος μέσα σε έναν κατάλληλο μετατροπέα.
Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει, να μεταβιβάσει, και να
καταγράψει ημιποσοτικές ή ποσοτικές πληροφορίες για ένα
φαινόμενο που σχετίζεται με μια αντίστοιχη Βιοχημική ή
(Παθο-) Φυσιολογική αλλοίωση. Η επιλογή του στοιχείου
της «Βιοαναγνώρισης» εξαρτάται από έναν μεγάλο αριθμό
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της ειδικότητας, της
ευαισθησίας, των όρων αποθήκευσης, και της λειτουργικής
και περιβαλλοντικής σταθερότητας.
Η επιλογή επίσης εξαρτάται επίσης από το στόχο ενδιαφέροντος (Αντιγόνο, Πυρηνικό οξύ, μολυσματικός
παράγοντας, Πρωτεΐνη, άλλη Χημική ένωση κλπ.). Έχουν
χρησιμοποιηθεί ως τέτοιοι Βιοϋποδοχείς, διάφορα Βιομόρια,
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Ιοί, Κύτταρα ή Ιστοί. Ανάλογα με τη μέθοδο μεταγωγής, οι
Βιοαισθητήρες ταξινομούνται σε:
• Οπτικούς.
• Ηλεκτροχημικούς.
• Μαγνητικούς. Μικρο- και Νάνο- Ηλεκτρομηχανικούς κλπ.
Νανοσωματίδια χρυσού έχουν χρησιμοποιηθεί στη
Βιοϊατρική Τεχνολογία για μια μεγάλη χρονική περίοδο και
την τελευταία δεκαετία χρησιμοποιούνται ως υπόστρωμα
στη καθήλωση κατάλληλων Βιομορίων για ανίχνευση
Νουκλεοτιδίων ή Πρωτεϊνών. Τα Νανοσωματίδια χρυσού
έχουν χρησιμοποιηθεί ως δείκτες σε πολυάριθμες ηλεκτροχημικές, αγωγιμομετρικές, αλλά και σε οπτικές τεχνικές. Νανομηχανικοί Βιοαισθητήρες υψηλής ευαισθησίας,
αμέσου ανίχνευσης και ελεύθεροι ιχνηθέτησης, συνδέουν
την αναγνώριση Βιομορίων με νανομηχανική κίνηση ή με
ηλεκτρονανομηχανικά φαινόμενα.
Οι αναδυόμενες αυτές τρεις ομάδες μεθόδων, καθώς
και η πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη στην Έρευνα ποσοτική ανάλυση Πρωτεϊνών με τις μεθόδους SELDI-TOF-MS
(Surface-enhanced LASER desorption / ionization / timeof-flight / mass spectrometry) και MALDI-TOF-MS (Matrixassisted LASER desorption ionization / time-of-flight / mass
spectrometry), παράγουν ένα τεράστιο όγκο πειραματικών
δεδομένων, τα οποία δεν είναι προ πολλού διαχειρίσιμα
και ερμηνεύσιμα, χωρίς την υποστήριξη με περίπλοκους
Μαθηματικούς Αλγορίθμους, κατάλληλο Λογισμικό και
ταχύτατους και αξιόπιστους Η/Υ.

3. Από τον Αρχιμήδη στη Βιοπληροφορική…
Ο Αρχιμήδης (~ 287 – 212 π.Χ.) ήταν ο πατέρας της προσέγγισης του κύκλου με πολύγωνα, της έννοιας του ορίου
και του ολοκληρώματος. Οι απόψεις του και η μέθοδός του
έμειναν επίκαιρες μέχρι τον 17ο Αιώνα, όταν ο Ludolph van
Ceulen στηρίχθηκε στη μέθοδο του Αρχιμήδη, κάνοντας
χρήση πολυγώνων με περισσότερες από 32x109 πλευρές
το καθένα, και μέχρι το 1610 που πέθανε, είχε καταφέρει να
υπολογίσει 35 ψηφία του π, δηλαδή της προσέγγισης της
περιφέρειας του κύκλου. Ο Ευκλείδης (~3ος π.Χ. Αιώνας,
εισάγει την έννοια των Πρώτων Αριθμών και το «κόσκινο»
του Ερατοσθένη (~276-195 π.Χ.) είναι ο πρώτος αλγόριθμος
εντοπισμού τους. Πολλοί σύγχρονοι αλγόριθμοι, έλκουν
την καταγωγή τους από την Ελληνιστική περίοδο και την
Κίνα, όπου 500 χρόνια αργότερα, γενικεύθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν επίσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι
προτεινόμενοι αλγόριθμοι της πιο πρόσφατης (19-07-2012)
αίτησης για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας US2012/0185177:
«Harnessing high throughput sequencing for multiplexed
specimen analysis».
Η Μαθηματική Πολυπλοκότητα έγινε αναπόφευκτη για
τη Διαγνωστική ερμηνεία των εικόνων της Μικροσκοπίας,
με την ανάπτυξη των Ψηφιακών και των Ηλεκτρονικών
Μικροσκοπίων. Εκεί ετέθη εκ των πραγμάτων θέμα κυρίως:
• Ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας.

• Αυτόματης αναγνώρισης μορφών (ιστών, κυττάρων
κλπ.).
Αυτή η ανάγκη αποτελεί μια άλλη όψη της Μαθηματικής
Πολυπλοκότητας της Εργαστηριακής Ιατρικής. Εδώ οι εξελίξεις από το θεώρημα του J. Radon (1917) μέχρι σήμερα,
καθορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη του
μαθηματικού υποβάθρου του CT και των άλλων Ιατρικών
απεικονιστικών μεθόδων Μαθηματικής Προσέγγισης της
Ανατομικής και (Παθο-) Φυσιολογικής πραγματικότητας.
Πίνακας 1. Ενδεικτικοί Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας και Αναγνώρισης Μορφών Μικροσκοπίας, καθώς και Πολλαπλών Αναλυτικών
Αποτελεσμάτων (Βιοπληροφορική) συναρτήσει του αριθμού αιτήσεων
(συχνότητα) σχετικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Τ: έρευνα στο τίτλο,
Π: έρευνα στο Τίτλο & την περίληψη των αιτήσεων.
Ενδεικτικοί Αλγό- Αιτήσεις Ενδεικτικοί Αλγόριθμοι Επεξεργασί- ΔΕ-T/Π ριθμοι αξιοποίησης
ας Εικόνας και ΑναΠολλαπλών Αναλυτιγνώρισης Μορφών
κών Αποτελεσμάτων
Μικροσκοπίας
(Βιοπληροφορική)
Ψηφιοποίηση Εικόνας 25/443 Αλληλούχιση με Υβριδοποίηση Euler Path
Αλγόριθμοι Παρουσί- 7/1154 Αλληλούχιση με Υβριασης Εικόνας
δοποίηση Hamilton
Path
Γεωμετρικοί Μετα28/598 Splicing (Ευθυγράμμισχηματισμοί
ση, Εναλλακτική κλπ.)
Επεξεργασία Εικόνας 26/984 Ευθυγράμμιση πολλαμέσω wavelets
πλών Αλληλουχιών
Βελτίωση Εικόνας
0/11 Ομαδοποίηση-Δένδρα
Μικροσκοπίας
(Clustering and Trees)
Μορφολογική Επε26/984 Βασική τοπική ευθυξεργασία Εικόνας
γράμμιση (SequenceDB)
Διαμερισματοποίηση
0/11 Κρυμμένα Μοντέλα
Εικόνας ΜικροσκοMarkov
πίας
Μέτρηση Αντικειμέ1/58 Συνδυαστική Ταυτονου Μικροσκοπίας
ποίηση Μορφών
Ταξινόμηση Αντικει0/0 Γραφικοί Αλγόριθμοι
μένου Μικροσκοπίας
Απεικόνιση Φθορι9/129 Εξαντλητική Αναζήσμού Μικροσκοπίας
τηση
Πολυφασματική Απει0/3 Αλγόριθμοι Κλάδων και
κόνιση Μικροσκοπίας
Σύνδεσης (Β&Β)
Τρισδιάστατη Απεικό- 8/79 «Άπληστοι» Αλγόριθμοι
νιση Μικροσκοπίας
0/0 Αλγόριθμοι Δυναμικού
Χρονική εξέλιξη
Προγραμματισμού
Απεικόνισης Μικροσκοπίας
Αυτόματη Εστίαση Ει1/2 Αλγόριθμοι «Διαίρει
κόνας Μικροσκοπίας
και βασίλευε»
Απεικόνιση Δομη1/8 Machine Learning
μένου Φωτισμού
Μικροσκοπίου.
Διαχείριση ροής δε2/51 Randomized
δομένων απεικόνισης
Algorithms

Αιτήσεις
ΔΕ T/Π

0/1
0/2
2/66
5/180
5/55
0/16
193/1040
1/1
5/165
20/189
0/5
0/9
219/1953
3/11
1001/3757
3/17
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Η αξιοποίηση του όγκου των παραγομένων Εργαστηριακών δεδομένων από τις νέες Χημικές Αναλυτικές Τεχνολογίες
είναι προφανώς αδύνατον να καταστεί διαχειρίσιμος χωρίς
την υποστήριξη κατάλληλων Μαθηματικών Μετασχηματισμών και τη χρήση Η/Υ με κατάλληλο Λογισμικό. Το ίδιο
συμβαίνει και με τις πολυσχιδείς και δυσάριθμες εικόνες
Οπτικής Μικροσκοπίας, όπου η Επεξεργασία Εικόνας και
η Αναγνώριση Μορφών είναι αναπόφευκτη. Εν τούτοις, τα
δεδομένα αυτά δεν συνιστούν ακόμα Διάγνωση ή γενικότερα Ιατρική Απόφαση, αλλά απλώς το αφετηριακό σημείο
προς αυτή. Απαιτούνται πλέον περαιτέρω Αλγόριθμοι και
Λογισμικό που να καθιστούν δυνατή τη Διάγνωση και κατά
συνέπεια τη θεραπεία.

4. Υποδείγματα συμπερασμού στις συνθήκες αβεβαιότητας στη σύγχρονη Ιατρική
Οι διάφορες πλευρές της επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων, οικοδομούνται ως υποδείγματα συλλογισμών,
που επιτρέπουν σε μια «κατάλληλη διάταξη» να κάνει
συνεπαγωγές και να καταλήξει σε συμπεράσματα. Ένα
τέτοιο υπόδειγμα μπορεί θεωρητικά να εκφρασθεί σε μια
γενικευμένη μορφή, με μια συνάρτηση:
F =F {f1(x11, x12, …x1n),f2(x21, x22, …x2n),…fk(xm1, xm2, …xmn)}
όπου οι συναρτήσεις f1, f2, …, fn περιγράφουν το Ιστορικό, τα Κλινικά Ευρήματα, τα Βιοσήματα, τα in vitro Εργαστηριακά και τα Απεικονιστικά Ευρήματα του ασθενούς.
Αιτιοκρατική προσέγγιση: Διαφορετικά σύνολα τιμών
των μεταβλητών xij των διαφόρων συναρτήσεων f1, f2,
…, fn, οδηγούν σε διαφορετικές τιμές της συνάρτησης F
και συνεπώς, σε διαφορετικές προτάσεις, στο Σύστημα
Υποστήριξης της διαδικασίας Λήψης Ιατρικής Απόφασης. Η εφαρμογή αυτής της αιτιοκρατικής προσέγγισης
περιορίζεται από τον πολυπαραμετρικό χαρακτήρα του
ανθρώπινου οργανισμού και τον μεγάλο αριθμό των
απαραιτήτων παραμέτρων, σε εφαρμογές με μικρό αριθμό
μεταβλητών (π.χ. Σύστημα εξομοίωσης Βιο-ανάδρασης
Γλυκόζης - Ινσουλίνης).
Στατιστική προσέγγιση: Συγκεκριμένα σύνολα τιμών
ορισμένων παραμέτρων, καθορισμένου αριθμού των
συναρτήσεων f1, f2 , …, fn είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να δώσουν το λεγόμενο πιθανοθεωρητικό
(στοχαστικό) υπόδειγμα προσέγγισης. Δημιουργούνται
στοχαστικές συναρτήσεις, οι οποίες, βάσει ενός μοντέλου
μεταφοράς πιθανότητας υπό όρους (Bayes), οδηγούν στον
υπολογισμό της συνολικής πιθανότητας:
Π = Π (F)
ενός διαγνωστικού συμπεράσματος. Βασικό πρόβλημα
η υπολειπόμενη αβεβαιότητα για τον εξατομικευμένο
ασθενή (π.χ. Κάπνισμα, HDL, CHOL, Υπέρταση κλπ, και
πρόβλεψη εμφράγματος).
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Περιπτωσιολογική προσέγγιση (Case Βased Reasoning,
CBR): Στο υπόδειγμα αυτό η συνάρτηση F και οι συνιστώσες
της συγκρίνονται με έναν αριθμό περιπτώσεων, οι οποίες
έχουν ήδη αξιολογηθεί από ειδικούς. Ο αριθμός των περιπτώσεων μπορεί να αυξάνει συνεχώς, καθώς το σύστημα
“μαθαίνει“, σχηματίζοντας μια Βάση Γνώσης. Μπορεί να
ορισθεί μια “μετρική“ || || για την σύγκριση της υπό εξέταση
περίπτωσης, με τις προϋπάρχουσες. Η μέθοδος βρίσκεται
κοντά στην ανθρώπινη διαδικασία συμπερασμού και μπορεί
να ενσωματώσει εν μέρει και την λεγόμενη «Διαγνωστική
Αίσθηση» του Ειδικού.
Εξαγωγή συμπεράσματος: Βάσει αυτής της μετρικής,
η περίπτωση η οποία προσεγγίζει περισσότερο την αντίστοιχη υπό εξέταση, επιλέγεται και αποτελεί την βάση της
πρότασης διάγνωσης και αγωγής:
|| FX - F j || → 0
όπου j = 1,2, …k, και k ο αριθμός των αποτιμηθεισών
και αποθηκευμένων περιπτώσεων. Ο τελεστής || || ορίζεται
κατά περίπτωση σε κάθε σύστημα, και θέτει εμμέσως τα
όρια της εφαρμογής. Απαιτείται η δυνατότητα ενσωμάτωσης της εμπειρίας και της “διαγνωστικής αίσθησης“
πολλών ειδικών.
Όσον αφορά στις επιπτώσεις της εισαγωγής των συστημάτων αυτών στην Κλινική Πράξη, το περιπτωσιακό
μοντέλο (CBR) επιτρέπει την πλέον αξιόπιστη προσέγγιση
στην διάγνωση και τονίζει τις ατομικές πλευρές της αγωγής.
Τα συστήματα Υποστήριξης λήψης Ιατρικής απόφασης
προφανώς δεν υποκαθιστούν τον θεράποντα ιατρό. Παρέχουν τη δυνατότητα αφιέρωσης περισσότερου χρόνου
στην προσωπικότητα, στον χαρακτήρα και στις ιδιομορφίες
κάθε ασθενούς, πλευρές που είναι προς το παρόν αδύνατον
να κωδικοποιηθούν και να περιγραφούν από έναν αλγόριθμο. Τα συστήματα αυτά θα υποστηρίζουν ολοένα και
περισσότερες πτυχές της Εργαστηριακής Ιατρικής. Τέλος,
μια σειρά Κοινωνικών, Οικονομικών, Νομικών, Ψυχολογικών,
Επιδημιολογικών κλπ. μη άμεσα Κλινικών ή Εργαστηριακών
παραγόντων, επηρεάζουν σημαντικά, αμέσως ή εμμέσως,
τη τελική λήψη της Ιατρικής Απόφασης.

5. Συμπεράσματα
Καθίσταται προφανής η ανάγκη μιας Διεπιστημονικής
προσέγγισης της Εργαστηριακής Ιατρικής. Η in vitro Μικροσκοπία θα διαπλέκεται βαθμιαία με την in vivo λειτουργική
Απεικόνιση και ex vivo παρατηρήσεις. Αναμένεται ενίσχυση
του κλινικού ρόλου και αλλαγές της καθημερινότητας
της Εργαστηριακής Ιατρικής λόγω της υποστήριξης της
εξατομικευμένης Συνταγογράφησης, και της ομαδικής
προσέγγισης της παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε ένα σύγχρονο διεπιστημονικό ασθενοκεντρικό μοντέλο. Φαίνεται,
ότι οι Φυσικές Επιστήμες και οι Εφαρμογές τους οδεύουν
όντως σε μια νέα, ώριμη και ισότιμη σχέση ενηλίκων…

ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΣΕΑΠ: ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ,
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οθων Παναγιωτάκης
Δρ. κλινικός Χημικός
Βιοχημικό τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Τον Ιούνιο του 2012 το ΕΣΕΑΠ συμπλήρωσε 18 χρόνια
συνεχούς και επιτυχούς λειτουργίας. Στο διάστημα αυτό
πραγματοποιήθηκαν πολλές αλλαγές, προσθήκες και βελτιώσεις με τις σημαντικότερες να γίνονται τα τελευταία 6
χρόνια. Το 2006 το ΕΣΕΑΠ έγινε αστική μη κερδοσκοπική
Εταιρεία, απέκτησε δηλαδή νομική υπόσταση καθώς
επίσης και ένα εντελώς νέο λογισμικό που λειτουργεί
αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Οι επί πλέον αλλαγές
που ακολούθησαν μπορούν να συνοψιστούν σε 3 βασικούς άξονες:
• Βελτίωση στατιστικής μέσω ομαδοποίησης μεθόδων
και αναλυτών
• Λειτουργία πολλών νέων προγραμμάτων
• Πιστοποίηση και Διαπίστευση
1) Βελτίωση στατιστικής: Με τη βελτίωση αυτή το
κάθε εργαστήριο έχει πλέον τη δυνατότητα να βλέπει στο
διάγραμμα Levey-Jennings τη στατιστική του όχι μόνο
στο σύνολο των εργαστηρίων που συμμετέχουν, αλλά και
στην ομάδα αυτών που χρησιμοποιούν τον ίδιο αναλυτή
με τον δικό του και να αξιολογείται στο εσωτερικό αυτής
της ομάδας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η αρνητική
αξιολόγηση εργαστηρίων τα οποία χρησιμοποιούν αναλυτές που δίνουν συστηματικές αποκλίσεις από το γενικό
μέσο όρο σε ορισμένες παραμέτρους, όπως π.χ. στη CHOL,
HDL, ALB, SGOT, SGPT.
Αυτό συμβαίνει τόσο στην περιοδική μηνιαία ή διμηνιαία αξιολόγηση, η οποία γνωστοποιείται στα εργαστήρια
ως έκθεση αποτελεσμάτων όσο και στη συγκεντρωτική
αξιολόγηση (το πρότυπο σύστημα βαθμολογίας και κατάταξης του ΕΣΕΑΠ, scoring system) η οποία καλύπτει ένα ή
δύο χρόνια και βασίζεται στο σύνολο των μετρήσεων που
έχουν πραγματοποιηθεί σ’ αυτό το διάστημα.
Η αξιολόγηση ανά αναλυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση πως ο αριθμός των εργαστηρίων που συγκροτούν
την αντίστοιχη ομάδα είναι τουλάχιστον 10, γιατί αν είναι
μικρότερος, η στατιστική δεν είναι αξιόπιστη.
2) Νέα προγράμματα: Εως και το 2006 το ΕΣΕΑΠ λειτουργούσε μόνον το πρόγραμμα της «κλασσικής» λεγόμενης Κλινικής Χημείας. Από το 2007 άρχισε να εφαρμόζει
μία πολιτική επέκτασης σε νέα προγράμματα με συχνότητα ένα περίπου πρόγραμμα το χρόνο, με στόχο να
ανταποκριθεί στις ανάγκες των εργαστηρίων τα οποία
αναζητούν ένα αξιόπιστο διεργαστηριακό σχήμα που
να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερο το φάσμα των
εξετάσεων που εκτελούν. Σήμερα το ΕΣΕΑΠ προσφέρει
7 διαφορετικά προγράμματα τα οποία καλύπτουν 70

συνολικά παραμέτρους. Συγκεκριμένα:
• Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας (Μηνιαίο και Διμηνιαίο)
που καλύπτει τις παραμέτρους: Γλυκόζη, Ουρία,
Κρεατινίνη, Na, K, Ολικά Λευκώματα, Αλβουμίνη, Χοληστερόλη, HDL-Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Ουρικό Οξύ,
Χολερυθρίνη, Ασβέστιο, Φωσφόρο, Μαγνήσιο, Σίδηρο,
ASAT (SGOT), ALAT (SGPT), Αλκαλική Φωσφατάση, γ-GT,
LDH, CK, και Αμυλάση.
• 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 και CRP.
• Πρόγραμμα Ορμονών θυρεοειδούς: TSH, Free T3, Free
T4, T3, T4, Αντισώματα θυρεοειδούς (ATA, ATG), Θυρεοσφαιρίνη (TBG), Τ3 Uptake (TU).
• Πρόγραμμα TDM (Therapeutic Drug Monitoring) ή Επιπέδων Φαρμάκων: Διγοξίνη, Φαινυντοϊνη, Βαλπροίκό
οξύ, Βανκομυκίνη, Παρακεταμόλη, Ακετυλοσαλικυκικό
οξύ, Φαινοβαρβιτάλη, Μεθοτρεξάτη.
• Πρόγραμμα Ορμονών αναπαραγωγής και ειδικών
πρωτεϊνών: FSH, LH, Οιστραδιόλη, Προγεστερόνη,
Προλακτίνη, Τεστοστερόνη, Χοριακή Γοναδοτροπίνη,
Α-φετοπρωτεΐνη, Κορτιζόλη, Ολική IgE, Φερριτίνη,
Βιταμίνη Β12 και 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. Εχει προγραμματιστεί
να λειτουργήσει από το 2013 και καλύπτει τις παραμέτρους: Χρόνος προθρομβίνης, Χρόνος προθρομβίνης
INR, Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης, Αντιθρομβίνη
ΙΙΙ και Ινωδογόνο.
Όλα τα προγράμματα λειτουργούν μέσω διαδικτύου και χρησιμοποιούν δύο δείγματα ανά δίμηνο (12
το χρόνο), με εξαίρεση το μηνιαίο πρόγραμμα κλινικής
χημείας (δύο δείγματα ανά μήνα) και το πρόγραμμα της
HbA1c (ένα δείγμα ανά 15μερο) που χρησιμοποιούν 24
δείγματα το χρόνο.
3) Πιστοποίηση και Διαπίστευση: Το 2008, το
ΕΣΕΑΠ πιστοποιήθηκε από την TUV Hellas σύμφωνα με
το πρότυπο ISO-9001 και στις 18/06/2012 διαπιστεύθηκε
από το ΕΣΥΔ ως Σχήμα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών
Εργαστηρίων, μετά από επιτυχή αξιολόγηση, σύμφωνα με
το ειδικό πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 17043:2010. Η ανάγκη
του ΕΣΕΑΠ να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις και την ορολογία που επιβάλλει το νέο πρότυπο και να διαπιστευθεί
σύμφωνα με αυτό, σε συνδυασμό με την άρνηση του
ΕΣΥΔ να το διαπιστεύσει με την ιστορική του επωνυμία
(ΕΣΕΑΠ – Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας), οδήγησε σε αλλαγή της επωνυμίας του ΕΣΕΑΠ
σε «ΕΣΕΑΠ - Διεργαστηριακό Σχήμα Ελέγχου Ικανότητας
Διαγνωστικών Εργαστηρίων».
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Πρόσφατη βελτίωση είναι και η τελευταία αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (www.eseap.gr), η οποία
περιλαμβάνει μια σειρά από πληροφορίες, όπως είναι το
ιστορικό του ΕΣΕΑΠ, τα προγράμματα που λειτουργούν,
οι παράμετροι που καλύπτονται, το αντίστοιχο κόστος,
οι καταληκτικές ημερομηνίες, οι οδηγίες λειτουργίας της
διαδικτυακής εφαρμογής, η δυνατότητα εγγραφής μέσω
διαδικτύου, οι πρόσφατες δραστηριότητες του ΕΣΕΑΠ και ο
τρόπος επικοινωνίας των εργαστηρίων με τους οργανωτές.
Ως προς τη διεθνή παρουσία και τις δραστηριότητες
του ΕΣΕΑΠ στο εξωτερικό:
Το 2007 το ΕΣΕΑΠ έγινε μέλος της EQALM (European
group of organizations involved in the external quality
assessment of laboratory medicine services) στην οποία
ανήκουν οι Ευρωπαίοι οργανωτές των μη κερδοσκοπικών
προγραμμάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας στον
τομέα της εργαστηριακής ιατρικής.
Επίσης, συμμετείχε ενεργά σε 2 σημαντικά διεθνή
Συνέδρια. Το 2010 στη Λισσαβόνα, στο πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο που διοργάνωσαν από κοινού η EFCC και η
UEMS (First European Joint Congress of EFCC and UEMS),
όπου παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας και η στατιστική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ΕΣΕΑΠ (1)
και το 2012, στο Αμερικάνικο Συνέδριο Κλινικής Χημείας
(AACC), όπου παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα μιας
εργασίας η οποία βασίστηκε στα αποτελέσματα για την
κρεατινίνη που έστειλαν 270 εργαστήρια σε δύο από τα
δείγματα που ανέλυσαν στα πλαίσια της συμμετοχής τους
στο πρόγραμμα του ΕΣΕΑΠ (2). Τα δείγματα αυτά είχαν την
ίδια συγκέντρωση κρεατινίνης αλλά το ένα είχε υψηλή
συγκέντρωση χολερυθρίνης, ενώ το άλλο δεν είχε καθόλου
χολερυθρίνη. Απεδείχθη πως οι αναλυτικές επιδόσεις των
μεθόδων προσδιορισμού της κρεατινίνης που χρησιμοποιούνται από τους σύγχρονους αυτόματους αναλυτές,
δεν επηρεάζονται σημαντικά από την παρουσία ακόμα
και υψηλών συγκεντρώσεων χολερυθρίνης στο δείγμα.
Αλλοι παράγοντες που έχουν συμβάλλει στην εδραίωση του ΕΣΕΑΠ στο χώρο του εργαστηριακού ελέγχου
ποιότητας επί 18 συνεχή χρόνια είναι:
• Η εμπιστοσύνη των συναδέλφων που το επιλέγουν ως
διεργαστηριακό σχήμα.
• Η επιλογή των συνεργατών, των προμηθευτών και των
τεχνικών συμβούλων. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλεται
στον Ολλανδό προμηθευτή των δειγμάτων ελέγχου
Cas Weykamp, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Πάρι
Μαρινάκη και την προγραμματίστρια Ξανθή Φωτοπούλου από την Εταιρεία International On Line
που φιλοξενεί και υποστηρίζει την διαδικτυακή
μορφή του ΕΣΕΑΠ και στην Μαρία Στυλιανουδάκη
από την Εταιρεία Q PLAN, η οποία υπήρξε Σύμβουλος Οργάνωσης στην πορεία του ΕΣΕΑΠ προς την
Πιστοποίηση και τη Διαπίστευση.
• Ο συγκεντρωτικός τρόπος Διοίκησης του ΕΣΕΑΠ,
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μια επιλογή σχεδόν υποχρεωτική για ένα φορέα
που απευθύνεται σε 350 εργαστήρια και διαθέτει
δυόμιση άτομα ως προσωπικό, τον Διαχειριστή, τον
Υπεύθυνο ποιότητας και μια γραμματέα μερικής
απασχόλησης.
Δεδομένου ότι όλοι σχεδόν οι στόχοι που είχε θέσει
το ΕΣΕΑΠ τα προηγούμενα χρόνια έχουν επιτευχθεί
(αναγνώριση στον ελληνικό χώρο, επέκταση σε νέα
προγράμματα, διαπίστευση κλπ), ο βασικότερος στόχος που καλείται να υλοποιήσει σήμερα δεν μπορεί
να είναι άλλος από την επιβίωσή του. Δεν θα πρέπει
να λησμονείται πως το ΕΣΕΑΠ δεν έχει την παραμικρή
σχέση με το Δημόσιο, είναι μία Εταιρεία η οποία λειτουργεί
με κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας και αυτοδυναμίας.
Αυτό σημαίνει πως αν θέλει να επιβιώσει, οφείλει να μην
έχει ελλείμματα και αυτός είναι και ο βασικός γνώμονας
με τον οποίο ασκείται η διαχείρισή του. Ομως, ως αυτοχρηματοδοτούμενη Εταιρεία, υφίσταται και πολλές από
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα
μας, με κυριότερη τη μεγάλη καθυστέρηση στην είσπραξη
των οφειλών του Δημοσίου. Δεδομένου ότι τα έσοδα του
ΕΣΕΑΠ προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές
των εργαστηρίων και παρά το γεγονός ότι δεν χρωστά
ούτε ένα ευρώ και δεν βαρύνεται με κανένα δάνειο, ο
πρώτος κίνδυνος για τη βιωσιμότητά του είναι επομένως
η παράταση αυτής της άτυπης στάσης πληρωμών από το
Δημόσιο. Άλλος μεγάλος κίνδυνος είναι να εξαναγκαστεί
η Ελλάδα να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη, ένα ενδεχόμενο
που συζητείται πλέον ανοιχτά από πολιτικές δυνάμεις των
χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά. Στην καταστροφική αυτή
περίπτωση για τη χώρα μας, το ΕΣΕΑΠ δύσκολα θα μπορέσει να επιβιώσει γιατί δεν θα διαθέτει το απαιτούμενο
συνάλλαγμα για την αγορά των δειγμάτων ελέγχου από
το εξωτερικό.
Βεβαίως όλα αυτά αποτελούν σενάρια που ελπίζουμε
πως δεν θα επιβεβαιωθούν. Το ΕΣΕΑΠ έχει ήδη επιτελέσει
και εξακολουθεί να επιτελεί σημαντικό έργο γιατί καλύπτει
υπαρκτές και διαρκείς ανάγκες των εργαστηρίων. Τυχόν
διακοπή της λειτουργίας του θα δημιουργούσε πρόβλημα στον τομέα του ελέγχου της ποιότητας των
υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας, με δεδομένο και το
μεγάλο έλλειμμα της Πολιτείας στον τομέα αυτό. Είναι
αναγκαία επομένως η στήριξη του ΕΣΕΑΠ από όλους
όσους εργάζονται στον χώρο των κλινικών εργαστηρίων. Αλλωστε αποτελεί και μία από τις σημαντικότερες
δραστηριότητες της ΕΕΚΧ-ΚΒ, η οποία συμμετέχει εκ
του καταστατικού του στο Εταιρικό του σχήμα.
Σε κάθε περίπτωση, από την πλευρά όσων έχουν
σήμερα την ευθύνη της λειτουργίας του, υπάρχει
ασφαλώς ο προβληματισμός για το ΕΣΕΑΠ του αύριο,
αλλά και η πεποίθηση πως θα γίνει ότι χρειαστεί ώστε
το ΕΣΕΑΠ να συνεχίσει να λειτουργεί ως ένα πρότυπο
διεργαστηριακό σχήμα το οποίο βασίζεται στην και-

ΟΜΙΛΙΕΣ

νοτομία, την πλήρη εκμετάλλευση της τεχνολογίας και της
πληροφορικής και τον συμβουλευτικό ρόλο που οφείλει
να ασκεί προς τα εργαστήρια που το εμπιστεύονται.
(1) Otto Panagiotakis, Alexander Haliassos: ESEAP: The Greek External
Quality Assessment Scheme In Clinical Chemistry, 13-16 October
2010, First European Joint Congress of EFCC and UEMS, P07-1,.
(2) Konstantinos Makris, Otto Panagiotakis, Ioannis Drakopoulos,
Demetrios Rizos, Alexander Haliassos: Harmonization of serum
Creatinine measurements among Greek laboratories – Evaluation
of the analytical performance of all the available assays using data
from the Greek Laboratory Proficiency Testing Scheme. AACC Annual
meeting 2012, 15-29 Ιουλίου 2012, Los Angeles, U.S.A., B-153

LabTestsOnline.gr:

Διαδικτυακός τόπος με εκλαϊκευμένες πληροφορίες για τις διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις και
την ορολογία τους στα Ελληνικά
Αλέξανδρος Χαλιάσος
Dr. MD, PhD, EurClinChem
Ιατρός - Κλινικός Χημικός

Λόγω της μεγάλης αύξησης της ευρυζωνικότητας και της
διείσδυσης του διαδικτύου όλο και περισσότεροι συμπατριώτες μας στρέφονται στον παγκόσμιο ιστό για να λύσουν
απορίες τους σχετικά με ακατάληπτους ιατρικούς όρους
που χρησιμοποιούν οι ιατροί τους. Μια κατηγορία αυτών
των όρων σχετίζεται με τις εργαστηριακές διαγνωστικές
εξετάσεις. Γι’ αυτές υπήρχαν αξιόλογοι δικτυακοί τόποι, όμως
κανείς δεν ήταν στα Ελληνικά με αποτέλεσμα να μην είναι
δυνατή η αξιοποίηση τους από το ευρύ κοινό στη χώρα μας.
Η παρουσίαση αυτή αφορά στο διαδικτυακό τόπο
www.labtestonline.gr, ο οποίος παρέχει εκλαϊκευμένες
πληροφορίες στη γλώσσα μας σχετικά με τις διαγνωστικές
εργαστηριακές εξετάσεις· ποιες είναι, πότε, πού και πώς
γίνονται και τι σημαίνουν τα αποτελέσματα τους. Επίσης
παρουσιάζονται σε αυτόν, διαδραστικά, συχνές διαταραχές
ή καταστάσεις της υγείας και ασθένειες σε σχέση με τα
αντίστοιχα διαγνωστικά tests, καθώς και οι εργαστηριακές
εξετάσεις για τον έλεγχο διαφόρων ομάδων πληθυσμού
λ.χ. των εγκύων. O τόπος αυτός απευθύνεται στο ευρύ
κοινό και είναι η προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα και
την ευρωπαϊκή πραγματικότητα του πρωτότυπου ιστοτόπου www.labtestsonline.org της Αμερικανικής Εταιρείας
Κλινικής Χημείας (AACC, www.aacc.org). Η σημασία του
Lab Tests Online είναι πάρα πολύ ουσιαστική και σημαντική επειδή η ενημέρωση είναι το αποτελεσματικότερο
όπλο για την προστασία της υγείας μας. Το Lab Tests
Online έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει ασθενείς και

θεράποντες ιατρούς στην καλύτερη κατανόηση του
πλήθους των εργαστηριακών εξετάσεων, να αποτελέσει
ένα εργαλείο αναφοράς για τους επαγγελματίες υγείας
και να αποτελέσει πηγή συνεχούς ενημέρωσης για το
ευρύ κοινό σχετικά με τις εξελίξεις της εργαστηριακής
επιστήμης. Αυτό επιτυγχάνεται γιατί το Lab Tests Online
είναι μια ιστοσελίδα επιστημονικά αξιολογημένη, μη
κερδοσκοπική και επικεντρωμένη στον ασθενή. Είναι
πάντοτε on line και άμεσα διαθέσιμη από παντού και
έχει διαπίστευση HONCode (του οργανισμού του Ο.Η.Ε.
που πιστοποιεί την εγκυρότητα ιστοσελίδων σχετικών με
θέματα υγείας) σε σχεδόν όλες τις «τοπικές» εκδόσεις της
(και στην Ελληνική). Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει εγκρίνει την τοποθέτηση συνδέσμου (link) προς τη
δικτυακή της πύλη «Υγεία-Ε.Ε.» (http://ec.europa.eu/
health-eu/index_el.htm) και αντίστοιχους συνδέσμους
προς το LTO στις δικτυακές πύλες της Επιτροπής, σχετικά
με εργαστηριακές εξετάσεις.
Το www.labtestonline.gr μεταφράστηκε από την αμερικανική έκδοση και προσαρμόστηκε στην γλώσσα
μας από την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας-Κλινικής
Βιοχημείας (ΕΕΚΧ-ΚΒ, www.eekx-kb.gr), η οποία και φέρει
την επιστημονική ευθύνη του εγχειρήματος. Αυτό έγινε
επειδή, όπως γνωρίζετε, η ΕΕΚΧ-ΚΒ είναι η επιστημονική,
μη κερδοσκοπική, εταιρεία των επιστημόνων των Διαγνωστικών Εργαστηρίων της χώρας μας, η οποία εκπροσωπεί
την Ελλάδα στη Διεθνή Ομοσπονδία Κλινικής Χημείας
και Εργαστηριακής Ιατρικής (International Federation of
Clinical Chemistry and laboratory medicine, IFCC, www.
ifcc.org) όπως επίσης και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής (European
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine,
EFLM, www.efcclm.org).
Η ιδέα για την προσαρμογή στα ελληνικά του labtestonline γεννήθηκε πριν πέντε χρόνια (το καλοκαίρι του
2007) στη συνάντηση του υπογράφοντα με τον Αμερικανό
Εκδότη του labtestonline.org, Δρ Robert Dufour στο San
Diego των ΗΠΑ στα πλαίσια του Αμερικανικού Συνεδρίου Κλινικής Χημείας. Στη συνέχεια η Ελληνική Εταιρεία
Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας ήρθε σε επαφή με
την Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Χημείας, η οποία την
ενθάρρυνε σε αυτό το εγχείρημα και της υποσχέθηκε κάθε
τεχνική και οικονομική βοήθεια. Πράγματι, το φθινόπωρο
του 2007 η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Διαγνωστικών (European Diagnostic Manufacturers Association,
EDMA www.edma-ivd.be), η οποία και έχει αναλάβει το
συντονισμό των Ευρωπαϊκών Ιστοτόπων, ζήτησε από τον
Σύνδεσμο Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας
(ΣΕΠ, www.hellasmes.gr), που την εκπροσωπεί στην Ελλάδα,
να έλθει σε επαφή με την εταιρεία μας, για την επίτευξη του
παραπάνω στόχου. Οι διαδικασίες προετοιμασίας έγιναν
πολύ γρήγορα και τον Ιανουάριο του 2008 υπογράψαμε
τη σχετική συμφωνία.
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Πολλοί επιστήμονες-μέλη της εταιρείας εργάστηκαν, αλλά
και συνεχίζουν να εργάζονται εθελοντικά, άοκνα, εντατικά
και χωρίς να προσδοκούν κανένα αντάλλαγμα για τη
μετάφραση και προσαρμογή των άρθρων του labtestonline στα Ελληνικά. Η όλη διαδικασία είναι δυναμική και
ήδη αρκετά από τα μεταφρασμένα άρθρα του ιστοτόπου
έχουν αναθεωρηθεί ώστε να παρακολουθούν τις ραγδαίες
εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στο χώρο της
εργαστηριακής διάγνωσης.
Σε διάστημα των τεσσάρων ετών από την έναρξη της
λειτουργίας του ο Ελληνικός Ιστότοπος εμπλουτίστηκε με
ουσιαστικό περιεχόμενο και παρέχει στους επισκέπτες
του τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα αποτελέσματα 70
από τις κυριότερες εξετάσεις, 15 καταστάσεις της υγείας και
ασθένειες σε σχέση με τα αντίστοιχα διαγνωστικά tests,
καθώς και τις εργαστηριακές εξετάσεις για τον έλεγχο 2
διαφόρων ομάδων πληθυσμού.
Η προσπάθεια αυτή βρίσκεται πάντα σε εξέλιξη, με
σκοπό να μεταφραστούν και να προσαρμοστούν στα Ελληνικά δεδομένα όλες οι πληροφορίες για τις εργαστηριακές
εξετάσεις, που είναι περίπου 320 στο site των ΗΠΑ, αλλά και
για να επικαιροποιούνται διαρκώς αυτές οι πληροφορίες,
επειδή η ιατρική είναι ένα δυναμικό επιστημονικό πεδίο,
στο οποίο προστίθενται συνεχώς καινούργιες γνώσεις για
τη πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών.
Σήμερα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη χώρα
μας, που υπολογίζεται σε 3,8 εκατομμύρια περίπου, έχει
συστηματική πρόσβαση στο Internet. Για όλους αυτούς τους
συμπολίτες μας, το www.labtestsonline.gr θα αποδειχθεί
ένα πολύτιμο εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση και
σημασία των εξετάσεων που τους προτείνει ο γιατρός
τους, ο τρόπος που διεξάγονται αυτές οι εξετάσεις στο
εργαστήριο στο οποίο θα αποτανθούν και ποιες είναι οι
πιθανές προεκτάσεις των αναλύσεων για την υγεία τους.
Κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργεί ο ιστότοπος δέχεται ικανοποιητικό αριθμό επισκέψεων, περίπου 20.000
ανά μήνα.
Θα θέλαμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.labtestsonline.gr και να
ανακαλύψετε τον ιστότοπό μας, που ελπίζουμε να ικανοποιήσει την ανάγκη σας για πληροφορίες σχετικά με τις
διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις. Περιμένουμε στην
Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας
τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις σας που θα μας βοηθήσουν στην βελτίωση του και στην προσθήκη και άλλων
σχετικών θεμάτων που ενδιαφέρουν ειδικότερα τη χώρα
και την γειτονική περιοχή. Περιμένουμε επίσης την ενεργή
συμμετοχή σας στην προσπάθεια μας, αναλαμβάνοντας
τη μετάφραση κάποιων εργαστηριακών εξετάσεων που
δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί.
Θα είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να λύσουμε
οποιαδήποτε απορία σας δημιουργηθεί κατά την περιήγησή
σας στο www.labtestsonline.gr.
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IVD-WG
Χρήστος Κρούπης
ΜSc, PhD, EurClinChem
Επικ. Καθηγ. Κλινικής-Βιοχημείας και Μοριακής Διαγνωστικής
Αττικό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ομάδα εργασίας (Working Group) για τα in-vitro
διαγνωστικά (IVD) προϊόντα λειτουργεί στα πλαίσια της
επιτροπής Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management
Committee) της EFLM (European Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine).
Κυριότερο έργο της -έως τώρα-, αποτελεί η διαμόρφωση πρότασης της EFLM για την αναθεώρηση της οδηγίας
98/79/EC που αφορά την διακίνηση και τον έλεγχο των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν προϊόντα που χρησιμοποιούνται από τα κλινικά εργαστήρια: τα εμπορικά διαθέσιμα
διαγνωστικά kits των κατασκευαστών αλλά και όσα in-house
tests χρησιμοποιούνται για διαγνωστική χρήση (και όχι για
ερευνητικούς σκοπούς), δηλαδή όλα όσα θα καλύπτονταν
οικονομικά μερικώς ή ολικώς από τα συστήματα υγείας
ανά τον κόσμο (κρατικούς και ιδιωτικούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς).
Από την υιοθέτηση της οδηγίας το 1998 έως τώρα,
έχουν προκύψει καινούργια δεδομένα καθώς έχουν εισαχθεί πολλές νέες εργαστηριακές παράμετροι αλλά και
υπάρχει αυξημένη πίεση από ευρωπαϊκές ενώσεις ασθενών και Οργανισμούς Υγείας για βελτιωμένη ποιότητα
και ασφάλεια όλων αυτών των αντιδραστηρίων τα οποία
συμμορφώνονται με την οδηγία και συνεπώς κυκλοφορούν
με το σήμα CE-IVD (Conformité Europeéne). Στην ισχύουσα
οδηγία προβλέπονται απαιτήσεις επικύρωσης της χρήσης
και αυξημένου στατιστικού ελέγχου της παραγωγής μόνο
όσων αντιδραστηρίων χρησιμοποιούνταν για την ανάλυση
παραμέτρων κυρίως της Λίστας Α (HIV1/2, HTLV, HBV, HCV,
HDV, ABO, Rhesus) και κατά δεύτερο λόγο της Λίστας Β
(TORCH, HLA A/B/DR, τρισωμία 21, φαινυλοκετονουρία,
PSA, POCT Glu).
Η ομάδα εργασίας στηρίζει την προτεινόμενη από
την GHTF (Global Harmonization Task Force) ορθολογική
κατάταξη των αντιδραστηρίων σε 4 κατηγορίες (από το A
έως το D) με βάση κριτήρια που αξιολογούν τον ατομικό
και δημόσιο κίνδυνο του νοσήματος που ελέγχει το υπό
εξέταση αντιδραστήριο. Η κατάταξη αυτή θα αντιστοιχεί
σε αυξανόμενες απαιτήσεις τόσο στον κατασκευαστή
(manufacturer) για τη διατήρηση συστημάτων ολικής διαχείρισης ποιότητας και για την υποβολή πλήρους φακέλου
με τη σχετική τεκμηρίωση για την αναλυτική και κλινική
επικύρωση των παραγόμενων αντιδραστηρίων όσο και στην
εκάστοτε ελέγχουσα Αρχή (Regulatory Authority/Notifying Body) για επιτόπιους ελέγχους της συμμόρφωσης του

ΟΜΙΛΙΕΣ

κατασκευαστή (Conformity assessment), της παραγωγής
τους και των συστημάτων παρακολούθησης προβλημάτων
που απορρέουν από τη χρήση τους (post-market surveillance). Επίσης τα in-house tests που χρησιμοποιούνται
για διαγνωστική χρήση θα πρέπει να εκτελούνται σε κλινικά εργαστήρια διαπιστευμένα σύμφωνα με το πρότυπο
ISO15189 που απαιτεί πλήρη επικύρωση των μεθόδων
που χρησιμοποιούν.
Η προτεινόμενη κατάταξη θα πολλαπλασιάσει σημαντικά τον αριθμό των εργαστηριακών παραμέτρων με
αυξημένες απαιτήσεις και κατά συνέπεια και το τελικό
κόστος σε κατασκευαστές και εργαστήρια. Στόχος της αναθεώρησης της οδηγίας είναι ο συγκερασμός των απόψεων
του κοινού για αυξημένη ασφάλεια και των κατασκευαστών
ώστε να συνεχίσουν να παράγουν και να προσφέρουν
αντιδραστήρια στην Ευρωπαϊκή αγορά καθώς επίσης και
να βελτιώνουν τα προϊόντα τους ή να αναζητούν λύσεις
σε σπάνια νοσήματα.
Επίσης, η ομάδα εργασίας παρατήρησε την έλλειψη
πληροφοριών σε πολλά ένθετα (package inserts) των CE-IVD
αντιδραστηρίων αναφορικά με το είδος του σωληναρίου
συλλογής, τα αναλυτικά και κλινικά χαρακτηριστικά τους,

την ιχνηλασιμότητα των βαθμονομητών που χρησιμοποιήθηκαν, τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας που συστήνεται
από τον κατασκευαστή καθώς και τις συγκρίσεις μεθόδων
που έγιναν. Όλα αυτές οι ελλείψεις επισημάνθηκαν στους
κατασκευαστές ώστε στην επόμενη έκδοση των ενθέτων
να παρασχεθούν οι πληροφορίες αυτές οι οποίες άλλωστε
είναι και χρήσιμες στα εργαστήρια για τη διαπίστευσή τους.
Τέλος, η ομάδα εργασίας ασχολήθηκε με τη συγγραφή
οδηγιών προς τους κατασκευαστές CE-IVD εξοπλισμού
για την αρχική φάση της εγκατάστασής του στο εργαστήριο, τον προγραμματισμό προληπτικής συντήρησης, την
καταγραφή βλαβών και τυχόν μεταβολών στο λογισμικό
του εξοπλισμού. Επίσης, διαμόρφωσε μαζί με την EDMA
(European Diagnostic Manufacturers Association) μια κοινή δήλωση - ενημερωτική για το κοινό- αναφορικά με τις
εργαστηριακές δοκιμασίες που προσφέρονται κατευθείαν
στους καταναλωτές μέσω Internet (DTC, Direct to Consumer
tests) και τους κινδύνους που ενέχονται σε αυτές ιδιαίτερα
ως προς το προαναλυτικό μέρος, την ποιότητα των εργαστηρίων που προσφέρουν τις δοκιμές αυτές, την κλινική
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την ενημέρωση του
κοινού από μη-ανεξάρτητους δικτυακούς τόπους.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Π.Α.01 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΥΠΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ
Φ. Κόντος1, Ζ. Γκίτη2, Β. Μολλάκη1, Θ. Καρώνης1, Κ. Παρασκευή1, Λ. Ζέρβα1.
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, «Αττικό» Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, 2Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης.
1

Εισαγωγή. Η ταχεία και αξιόπιστη ταυτοποίηση των ατύπων μυκοβακτηριδίων (Non-Tuberculous Mycobacteria,
NTM) είναι απαραίτητη για τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση τους. Δεδομένου δε ότι η φαινοτυπική ταυτοποίηση
των NTM είναι αδύνατη, εφαρμόζονται ευρέως οι μοριακές δοκιμασίες Genotype Mycobacterium Common
Mycobacteria (CM) και Additional Species (AS) της εταιρίας Hain-Lifesciences που συνολικά αναγνωρίζουν 36 είδη.
Σκοπός. Η αξιολόγηση για πρώτη φορά των δύο εμπορικών δοκιμασιών χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό
ελληνικών στελεχών και μεθοδολογία αναφοράς.
Υλικά και μέθοδοι. Εξετάσθηκαν 137 στελέχη (27 είδη) διαδοχικών ασθενών. Τα στελέχη αρχικά ταυτοποιήθηκαν
με τις δοκιμασίες Genotype Mycobacterium CM και AS. Η επιβεβαίωση της ταυτοποίησης (μεθοδολογία
αναφοράς) έγινε με ανάλυση του πολυμορφισμού μήκους τμημάτων περιορισμού (PCR-Restriction Fragment
Length Polymorphism analysis, PCR-RFLP) ενός τμήματος 440bp του γονιδίου hsp65 (heat shock protein 65kD)
καθώς και με εύρεση αλληλουχίας: είτε του 16S rDNA (1440 bp), είτε του τμήματος 440bp του γονιδίου hsp65,
είτε ενός τμήματος 760bp του γονιδίου rpoB.
Αποτελέσματα. Η ευαισθησία ταυτοποίησης ήταν 100%, ενώ η ειδικότητα 84.3% (CM) και 99.3% (AS). Εκατό στελέχη
(13 είδη) ταυτοποιήθηκαν ορθά (42 M. lentiflavum, 20 M. avium, 10 M. gordonae, 7 M. fortuitum, 4 M. intracellulare,
4 M. chelonae, 4 M. kansasii, 2 M. abscessus, 2 M. xenopi, 2 M. marinum, 1 M. peregrinum, 1 M. interjectum, 1 M.
celatum). Εννέα είδη (23 στελέχη) που δεν αναγνωρίζονται από τις δοκιμασίες, ταυτοποιήθηκαν λανθασμένα ως
M. intracellulare (4 στελέχη M. chimaera, 7 M. marseillense, 1 M. timonense, 1 M. mantenii), M. abscessus (2 M. bolletti,
2 M. massilliense), M. fortuitum (3 M. conceptionense), M. scrofulaceum (2 M. parascrofulaceum) και M. celatum (1
M. neoaurum). Ταυτοποίηση μόνο του γένους επιτεύχθηκε σε άλλα 5 τέτοια είδη (8 στελέχη M. arupense, 1 M.
thermoresistibile, 2 M. monacense, 2 M. elephantis, 1 M. bohemicum).
Συμπέρασμα. Παρά μία συνολικά αξιόλογη απόδοση, η μη ταυτοποίηση του είδους (10.2%) και η λανθασμένη
ταυτοποίηση (16.8%) των ελληνικών στελεχών, δημιουργούν πρόβλημα στο μυκοβακτηριδιολογικό εργαστήριο
ρουτίνας. Ιδιαίτερα ανησυχητική εμφανίζεται η ταυτοποίηση ως M. intracellulare (θετική προγνωστική αξία 23.5%).
Π.Α.02 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
Χριστίνα Κωσταρά1, Αθανάσιος Παπαθανασίου2, Manh-Thong Cung3, Μωυσής Ελισάφ2, Ιωάννης Γουδέβενος2,
Ελένη Μπαϊρακτάρη1
Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, 2Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα,
Laboratoire de Chimie-Physique Macromoleculaire, CNRS-INPL,ENSIC,54001 Nancy Cedex, France

1
3

Εισαγωγή: Οι διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών του πλάσματος και κατά συνέπεια της λιπιδιακής
τους σύστασης αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση πρώιμης στεφανιαίας νόσου. Η φασματοσκοπία
1
H-NMR είναι μια μη επεμβατική απεικονιστική τεχνική για τη μελέτη της λιπιδιακής σύστασης των λιποπρωτεϊνών.
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη, διερευνήθηκε η συμβολή του λιπιδαιμικού προφίλ των αθηρογόνων (non-HDL)
και αντιαθηρογόνων (HDL) λιποπρωτεϊνών του πλάσματος στην ανίχνευση της παρουσίας και του βαθμού
σοβαρότητας της στεφανιαίας νόσου.
Υλικά και Μέθοδοι: Συλλέχθηκαν δείγματα ορού από 159 ασθενείς με στεφανιαία νόσο: 30 με νόσο 1-αγγείου,
29 με νόσο 2-αγγείων και 40 με νόσο 3-αγγείων και 60 ασθενείς με φυσιολογικά αγγεία. Εκχυλίστηκαν τα λιπίδια
των HDL και non-HDL λιποπρωτεϊνών και το λιπιδαιμικό προφίλ τους καταγράφηκε με φασματοσκοπία 1H-NMR.
Για την πρόβλεψη της παρουσίας και του βαθμού σοβαρότητας της νόσου δημιουργήθηκαν στατιστικά μοντέλα
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με εφαρμογή των τεχνικών αναγνώρισης προτύπων PCA (Principal Component Analysis), PLS-DA (Partial Least
Squares- Discriminant Analysis) και OSC (Orthogonal Signal Correction).
Αποτελέσματα: Η ανάλυση έδειξε ότι οι ασθενείς με στεφανιαία νόσο παρουσίασαν διαφορετικό λιπιδαιμικό
προφίλ των αθηρογόνων και αθηροπροστατευτικών λιποπρωτεϊνών του πλάσματος σε σχέση με τους
ασθενείς με φυσιολογικά αγγεία. Οι ασθενείς με ήπια, μέτρια και σοβαρή έκταση στένωσης των αρτηριών
διαφοροποιήθηκαν σημαντικά και βαθμιαία σε σχέση με τους ασθενείς με φυσιολογικά αγγεία με βάση το
λιπιδαιμικό προφίλ των αθηρογόνων λιποπρωτεϊνών, ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική διάκριση μεταξύ των
ασθενών με ήπια και μέτρια στένωση με βάση το προφίλ των αντιαθηρογόνων λιποπρωτεϊνών. Τα συστατικά
των λιποπρωτεϊνών τα οποία κυρίως χαρακτήρισαν τα αρχικά στάδια της νόσου ήταν τα αυξημένα επίπεδα
κορεσμένων λιπαρών οξέων τόσο στα HDL όσο και στα non-HDL σωματίδια, τα μειωμένα επίπεδα HDLσφιγγομυελίνης, HDL-φωσφατυδιλοχολίνης και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και λινελαϊκού οξέος στις non-HDL
λιποπρωτεΐνες. Τα χαμηλά επίπεδα HDL-χοληστερόλης και τα αυξημένα επίπεδα non-HDL-χοληστερόλης
συνέβαλλαν στην έναρξη της νόσου αλλά σε μικρότερο βαθμό. Επίσης, παρατηρήθηκε μια τάση διαχωρισμού
των επιμέρους υποομάδων των ασθενών με στεφανιαία νόσο η οποία ήταν πιο έντονη και στατιστικά
σημαντική στα μοντέλα που δημιουργήθηκαν με βάση το λιπιδαιμικό προφίλ των αθηρογόνων λιποπρωτεϊνών.
Συμπεράσματα: Η καταγραφή του λιπιδαιμικού προφίλ των αθηρογόνων και αντιαθηρογόνων λιποπρωτεϊνών
του πλάσματος θα μπορούσε να αναδείξει, μη επεμβατικά, λιπιδαιμικούς δείκτες για την παρουσία αλλά και το
βαθμό σοβαρότητας της νόσου.
Π.Α.03 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΛΥΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΙΝΗΣ (CRH) ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ
Ευθυμία Καραγιάννη, Όλγα Ρασούλη, Ανδρέας Ν Μαργιωρής και Μαρία Βενυχάκη
Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η υποθαλαμική CRH είναι ο κύριος διαμεσολαβητής στην απόκριση του οργανισμού στο στρες,
συμπεριλαμβανομένης και της φλεγμονώδους διαδικασίας. Η CRH επάγει την έκφραση του γονιδίου της
προοπιομελανοκορτίνης (POMC) στα κορτικοτρόφα κύτταρα της υπόφυσης γεγονός που οδηγεί στην αύξηση
της παραγωγής της κορτικοτροπίνης (ACTH) και των γλυκοκορτικοειδών από τα επινεφρίδια. Το πεπτίδιο της
CRH έχει εντοπιστεί και σε περιοχές φλεγμονής όπου ασκεί προφλεγμονώδεις δράσεις. Επίσης, έχει δειχθεί πως
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος εκφράζουν POMC καθώς και τα πεπτιδικά της προϊόντα, ACTH και
β- ενδορφίνη. Σε περιοχές φλεγμονής η τοπικά παραγόμενη CRH ενεργοποιεί την έκφραση της POMC και την
απελευθέρωση της β-ενδορφίνης από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, η οποία στη συνέχεια
προσδένεται σε ειδικούς υποδοχείς οπιοειδών στους περιφερικούς αισθητικούς νευρώνες επάγοντας αναλγησία.
Με βάση τα παραπάνω, στόχος της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός του ρόλου της CRH, καθώς και
των μορίων που διαμεσολαβούν τη δράση της, στην επαγόμενη από φλεγμονή αναλγησία.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν μύες αγρίου τύπου (Crh+/+) καθώς και μύες με γενετική
έλλειψη της CRH (Crh-/-). Η επαγωγή της τοπικής φλεγμονής έγινε με υποδόρια χορήγηση στο οπίσθιο δεξί πέλμα
20μl CFA (Complete Freund’s Adjuvant) στους μύες και των δύο γονοτύπων μετά από μερική αναισθησία. Το
αριστερό πίσω πέλμα κάθε πειραματόζωου χρησιμοποιήθηκε ως ιστός ελέγχου. Η εκτίμηση της αντίδρασης στο
πόνο έγινε με τη συσκευή Plantar Test (Hargreaves Apparatus) σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (3, 6 και 24
ώρες) μετά τη πρόκληση της φλεγμονής. Μετά τη καταγραφή και των τελευταίων μετρήσεων συλλέχθηκε αίμα.
Οι μύες θανατώθηκαν με αποκεφαλισμό και στη συνέχεια απομονώθηκαν ιστοί του ανοσοποιητικού συστήματος
αλλά και τοπικός φλεγμένων ιστός.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι Crh-/- μύες εμφάνισαν περισσότερη φλεγμονή σε
σχέση με τους Crh +/+ μύες. Επιπροσθέτως, ο ουδός του πόνου στους Crh-/- μύες ήταν μικρότερος συγκριτικά με
τους Crh+/+ μύες. Τα πειράματα που έγιναν για το προσδιορισμό της έκφρασης της POMC στον τοπικό φλεγμαίνοντα
ιστό έδειξαν μειωμένα επίπεδα POMC mRNA στους ιστούς από Crh -/- μύες σε σχέση με τους μύες αγρίου τύπου.
Όπως ήταν αναμενόμενο, τα επίπεδα της κορτικοστερόνης στο πλάσμα ήταν σημαντικά πιο χαμηλά στους Crh-/μύες σε σχέση με τους Crh+/+ μύες. Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνονται και από προηγούμενες μελέτες στις
οποίες έχει δειχθεί πως χορήγηση της CRH αυξάνει τη παραγωγή POMC σε λεμφοκύτταρα προτείνοντας έτσι έναν
CRH- POMC άξονα σε περιοχές εκτός του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τα αυξημένα επίπεδα φλεγμονώδη
πόνου στους Crh -/- μύες πιθανόν να οφείλονται στα μειωμένα επίπεδα έκφρασης της POMC που οδηγεί στη
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μειωμένη παραγωγή οπιοειδών. Η συγκεκριμένη μελέτη θα βοηθήσει στη κατανόηση του μηχανισμού δράσης
της CRH στην επαγόμενη από φλεγμονή αναλγησία.
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και
από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην
κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Π.Α.04 Διερεύνηση της ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΗΣ μεθυλίωσης ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ SOX17 σε ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΥΤΤΑΡΩΝ dna ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Μ. Χειμωνίδου1, Α. Στρατή1, Ν. Μαλάμος2, Β. Γιωργουλιάς3, Ε.Λιανίδου1
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Μονάδα Ιατρικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου, Αθήνα, 3Εργαστήριο καρκινικής κυτταρικής βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ηράκλειο Κρήτης
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα (CTCs) έχουν ήδη καθιερωθεί ως ισχυροί προγνωστικοί δείκτες
σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο Επιπλεον, τα τελευταία χρόνια η ανίχνευση και ο μοριακός χαρακτηρισμός
του ελεύθερου κυττάρων DNA (cf DNA) στο περιφερικο αίμα ασθενών με συμπαγή όγκο αποσκοπεί στην πρώιμη
ανίχνευση της μετάστασης.
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της πιθανής κοινής προέλευσης του ελεύθερου κυττάρων DNA και των κυκλοφορούντων
καρκινικών κυττάρων. Για το σκοπό αυτό αξιολογήσαμε την μεθυλίωση του υποκινητή του γονιδίου SOX17
στα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα και αντίστοιχα στο ελεύθερο κυττάρων DNA σε δείγματα ασθενών με
καρκίνο του μαστού.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Στο πρώτο στάδιο της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 79 πρωτοπαθείς όγκοι μαστού. Στη
συνέχεια χρησιμοποιήθηκε περιφερικό αίμα (20 ml σε EDTA) 114 ασθενών με πρώιμο καρκίνο του μαστού
πριν τη χορήγηση επικουρικής θεραπείας και ασθενών με επιβεβαιωμένη μετάσταση και 60 υγειών αιμοδοτών
από τα οποία απομονώθηκε το DNA από CTC και το cfDNA από τον ορό. Η ανάλυση της μεθυλίωσης του DNA
επιτυγχάνεται με REAL TIME Methylation Specific PCR αφού έχει προηγηθεί επεξεργασία του DNA με όξινο θειώδες
νάτριο. Η αρχή της μεθόδου βασίζεται στις διαφορές στην αλληλουχία που προκαλεί η κατεργασία του DNA με
όξινο θειώδες νάτριο και χρήση ειδικού ανιχνευτή και εκκινητών που ανιχνεύει και ενισχύει και αντίστοιχα την
μεθυλιωμένη αλληλουχία. Όλα τα δείγματα ελέγχθηκαν ως προς την έκφραση της CK-19 με qRT-PCR.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε μεθυλίωση του υποκινητή του SOX17 στο 86%(68/79) των πρωτοπαθών
όγκων. στα CTC, ο υποκινητής του SOX17 βρέθηκε μεθυλιωμένος σε ποσοστό 34.5% (19/55) ασθενών με πρώιμο
καρκίνο του μαστού, 45.8% (27/59) ασθενών με επιβεβαιωμένη μετάσταση και 4,3% (1/23) υγειών αιμοδοτών.
Στα ίδια δείγματα το cfDNA βρέθηκε μεθυλιωμένο σε ποσοστά 34.5% (19/55), 40.7% (24/59) και 2.0% (1/49)
αντιστοίχως. Στη συνέχεια ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων από την οποία προέκυψε
η στατιστικά σημαντική συσχέτιση του προφίλ μεθυλίωσης του cf DNA και των αντίστοιχων CTC (P=0,008) σε
ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού αλλά όχι και των ασθενών με επιβεβαιωμένη μετάσταση (P=0,283).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματά μας αποτελούν μια πρώτη απόδειξη ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ
των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων και του ελεύθερου κυττάρων DNA στους ασθενείς με πρώιμο
καρκίνο του μαστού, μετά την χειρουργική αφαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου.
Π.Α.05 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΗΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ
RT-PCR ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (CTCs)
Κλειώ Παρίση, Αθηνά Μάρκου, Αρετή Στρατή και Εύη Λιανίδου
Analysis of Circulating Tumor Cells lab, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15771, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου
Εισαγωγή: Προσφάτως αναπτύχθηκε στο εργαστήριό μας μεθοδολογία υβριδισμού σε υγρή μικροσυστοιχία
σφαιριδίων για τη μελέτη έκφρασης 6 γονιδίων σε CTCs ασθενών με καρκίνο του μαστού (Markou et al, Clin
Chem 2011).
Σκοπός: Η επέκταση της υπάρχουσας μεθοδολογίας με την προσθήκη περισσότερων γονιδίων κλινικού
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ενδιαφέροντος στο υπό μελέτη γονιδιακό πάνελ.
Υλικά και Μέθοδοι: Σχεδιάστηκε και αξιολογήθηκε υγρή μικροσυστοιχία σφαιριδίων συζευγμένη με πολλαπλή
RT-PCR για την ταυτόχρονη μελέτη έκφρασης 14 γονιδίων. Αρχικά σχεδιάστηκαν in silico εκκινητές και ανιχνευτές
για 1) δείκτες βλαστικών κυττάρων (stem cells) καρκίνου του μαστού: ALDH1, CD24 και CD44, 2) δείκτες
επιθηλιομεσεγχυματικής μετατροπής (EMT): SNAIL, TWIST-1 και VIM, 3) δείκτες καρκίνου του μαστού: ERBB2,
mammaglobin A, MAGEA3 και PTEN, 4) επιθηλιακούς δείκτες: CK-19, 5) γονίδια συντήρησης της κυτταρικής
λειτουργίας: PBGD, HPRT1, και τέλος για το PDCD4. Η μεθοδολογία βασίζεται στην εξής πορεία: απομόνωση
ολικού RNA, σύνθεση cDNA, πολλαπλή PCR για τα 14 γονίδια, βιοτινυλίωση των PCR προϊόντων, υβριδισμός
των βιοτινυλιωμένων προϊόντων της πολλαπλής PCR στα μικροσφαιρίδια τεχνολογίας xMAP®, προσθήκη
στρεπταβιδίνης – φυκοερυθρίνης και μέτρηση σήματος στον αναλυτή Luminex® 100. Κάθε στάδιο της πειραματικής
πορείας βελτιστοποιήθηκε από άποψη αναλυτικής ειδικότητας, επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητας.
Η μεθοδολογία αξιολογήθηκε σε 6 κυτταρικές σειρές: COLO-205, HeLa, MCF-7, MDA-MB-231, SK-BR-3 και T-47D.
Αποτελέσματα: Η συνολική διάρκεια της πειραματικής πορείας, συμπεριλαμβανόμενης κάθε απαραίτητης
εργαστηριακής προετοιμασίας, ανέρχεται σε 6,5 ώρες περίπου. Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από υψηλή ειδικότητα
για κάθε γονίδιο παρά την αυξημένη πιθανότητα διασταυρούμενου υβριδισμού λόγω του αριθμού των PCR
προϊόντων. Ο συντελεστής μεταβλητότητας της ίδιας μέτρησης (intra-assay CV, n=3 για κάθε κυτταρική σειρά)
κυμάνθηκε από 0.2% έως 15.3% ενώ αντιστοίχως για διαφορετικές μετρήσεις (inter-assay CV, n=3 για κάθε
κυτταρική σειρά) υπολογίστηκε από 1.0% έως 18.9%. Η αναπτυχθείσα μεθοδολογία εφαρμόστηκε επιτυχώς για
τη μελέτη γονιδιακής έκφρασης στις κυτταρικές σειρές COLO-205, HeLa, MCF-7, MDA-MB-231, SK-BR-3 και T-47D.
Συμπεράσματα: Η αναπτυχθείσα μεθοδολογία θα μπορούσε να εφαρμοστεί για το μοριακό χαρακτηρισμό
των CTCs αφού ανιχνεύεται η έκφραση των 14 υπό μελέτη γονιδίων ταυτοχρόνως και αξιόπιστα, ούτως ώστε
να εξοικονομείται πολύτιμη ποσότητα δείγματος με παράλληλη μείωση του κόστους και της διάρκειας της
ανάλυσης. Η αναπτυχθείσα μεθοδολογία θα επεκταθεί περαιτέρω με την προσθήκη νέων γονιδίων – στόχων
κλινικής σημασίας.
Π.Α.06 Μελέτη της έκφρασης του miR-21 στα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα και στο πλάσμα
ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού
Αθηνά Μάρκου*1, Ιωάννα Σουρβίνου1, Αρετή Στρατή1, Νίκος Μαλάμος2, Βασίλης Γεωργούλιας3, Εύη Λιανίδου1
Εργαστήριο Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15771, Ελλάδα, 2Μονάδα Ιατρικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα, Ελλάδα,
3
Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκινικού Κυττάρου, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα
1

Εισαγωγή: Η γονιδιακή έκφραση των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (CTC) έχει ήδη μέχρι σήμερα
μελετηθεί από διάφορες ομάδες, όπως η δική μας. Εκτός από το mRNA, τα miRNAs προσελκύουν όλο και
περισσότερο την προσοχή στον τομέα της έρευνας για τον καρκίνο.
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε τα επίπεδα έκφρασης του miR-21 σε EpCAM θετικά CTC και σε
αντίστοιχα δείγματα πλάσματος των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Επίσης, μελετήθηκε αν τα
επίπεδα έκφρασης του miR-21 συσχετίζονται με την έκφραση της CK-19, hMAM και TWIST-1 στα CTCs.
Υλικά και Μέθοδοι: Εξετάσαμε την έκφραση του miR-21 στο CTC-κλάσμα και το αντίστοιχο δείγμα πλάσματος
30 ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και σε 12 υγιή άτομα. Για την συγκεκριμένη ανάλυση
χρησιμοποιήθηκαν 20mL περιφερικού αίματος και απομονώθηκαν τα CTC με χρήση ανοσομαγνητικών
σφαιριδίων έναντι του EpCAM. Στην συνέχεια από τα EpCAM θετικά CTC απομονώθηκε το ολικό RNA και τα
μικρότερα κλάσματα του στα οποία υπάρχουν και τα miRNAs. Επιπρόσθετα από 200μL πλάσματος των ίδιων
ατόμων απομονώθηκαν τα κυκλοφορούντα miRNAs. Για να μελέτη της έκφρασης των miRNA πραγματοποιήθηκε
σύνθεση του cDNA με ειδικούς εκκινητές και real time RT-qPCR (LightCycler 2). Η έκφραση της CK-19, hMAM
και του TWIST-1 μελετήθηκε σε όλα τα δείγματα σε προηγούμενη εργασία μας (Στρατή et al, BMC Cancer, 2011).
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, η έκφραση του miR-21 ήταν σημαντικά υψηλότερη τόσο στο
κλάσμα των CTC όσο και στα δείγματα πλάσματος των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού σε σύγκριση
με τους υγιείς αιμοδότες (P<0,001). Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι τα επίπεδα έκφρασης των
κυκλοφορούντων miR-21 στο πλάσμα ήταν υψηλότερα σε ασθενείς με CK-19 θετικά CTCs (P= 0,05). Επιπλέον, τα
επίπεδα έκφρασης του miR-21 βρέθηκαν να είναι υψηλότερα στο κλάσμα των CTC των ασθενών με τουλάχιστον
ένα θετικό δείκτη (P = 0,05).
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Συμπεράσματα: Πρόκειται για μια προκαταρκτική μελέτη για την έκφραση των miRNAs σε CTC και αντίστοιχα
δείγματα πλάσματος των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Τα ευρήματά μας προσθέτουν μια νέα διάσταση στο
μοριακό χαρακτηρισμό της CTC.
Π.Α.07 ΣΥΓΚΡΙΣΗ 3 ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ
Aρετή Στρατή1, Sabine Kasimir-Bauer2, Αθηνά Μάρκου1, Κλειώ Παρίση1, Εύη Λιανίδου1. Oliver Hoffmann2
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15771, Ελλάδα, 2Τμήμα Γυναικολογίας και
Μαιευτικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Essen, Πανεπιστημίο του Duisburg Essen, D-45122 Essen
1

Εισαγωγή: Η προτυποποίηση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και τον μοριακό
χαρακτηρισμό των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (CTCs) είναι απαραίτητη, ώστε να εφαρμοσθούν
στην κλινική πράξη.
Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η σύγκριση τριών διαφορετικών μοριακών μεθοδολογιών για την ανίχνευση
και τον μοριακό χαρακτηρισμό των CTCs στον πρώιμο (n = 254) και μεταστατικό (n = 51) καρκίνο μαστού.
Υλικά και Μεθόδους: Τα CTCs απομονώθηκαν με θετικό ανοσομαγνητικό εμπλουτισμό χρησιμοποιώντας
ανοσομαγνητικά σφαιρίδια επικαλυμμένα με αντίσωμα έναντι του EpCAM και του MUC 1 σε περιφερικό αίμα
305 ασθενών και 30 υγιών αιμοδοτών. Τα ίδια cDNAs αναλύθηκαν με: α) το διαθέσιμο μοριακό κίτ της Εταιρείας
AdnaGen AG (AdnaTest BreastCancer) που ελέγχει την έκφρασή των γονιδίων GA733-2, MUC-1, HER-2 και ακτίνη,
ii) απλή PCR σε πραγματικό χρόνο (RT-qPCR) για τον ποσοτικό προσδιορισμό της CK19 και iii) πολλαπλή PCR σε
πραγματικό χρόνο (RT-qPCR) για τον ποσοτικό προσδιορισμό των CK19, HER2, ΜΑGΕ-Α3, και PBGD.
Αποτελεσματα: Στον πρώιμο καρκίνο του μαστού, το AdnaTest, η πολλαπλή RT-qPCR και η απλή RT-qPCR για
την CK19 βρέθηκαν θετικά σε 42 (16,5%), 58 (22,8%) και 36 (14,2%) από τα 254 δείγματα, αντίστοιχα. Η συμφωνία
μεταξύ AdnaTest και πολλαπλής RT-qPCR ήταν 64,6%, ενώ μεταξύ AdnaTest και απλής RT-qPCR ήταν 72,4%. Στον
μεταστατικό καρκίνο του μαστού, το AdnaTest, η πολλαπλή RT-qPCR και η απλή RT-qPCR για την CK19 βρέθηκαν
θετικά σε 28 (54,9%), 20 (39,2%) και 21 (41,2%) από τα 51 δείγματα αντίστοιχα. Η συμφωνία μεταξύ AdnaTest
και πολλαπλής RT-qPCR ήταν 68,6% ενώ μεταξύ AdnaTest και CK19 70,6%.
Συμπερασματα: Η σύγκριση των τριών μοριακών μεθοδολογιών, έδειξε παρόμοια αποτελέσματα σε περίπου 70%
των περιπτώσεων. Η καλύτερη συμφωνία μεταξύ των μεθοδολογιών αυτών, παρατηρήθηκε στους ασθενείς με
μεταστατικό καρκίνο μαστού λόγω του υψηλότερου φορτίου του όγκου σε αυτή την ομάδα. Αποκλίσεις μεταξύ των
μεθοδολογιών μπορεί να αποδοθεί στο διαφορετικό μοριακό προφίλ της κάθε μεθοδολογίας. Τα αποτελέσματά
αυτά, μας δείχνουν τη σημασία της ετερογένειας των CTCs και της ανίχνευσής τους από διαφορετικές μεθοδολογίες.
Π.Α.08 αΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ (SNPS) του
γονιδιου loxl1 ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΤΙΚΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ και συνδρομο
Κ. Τζίκα1, Δ. Χήρας2, S. Oliveira1,3, Κ. Δήμα1, Γ. Κίτσος4, B. M. Petersen5, Χ.Κρούπης1
Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας, Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών,
Οφθαλμολογική Κλινική, Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Τμήμα Διαγνωστικών, Abbott Hellas, 4Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 5Διεύθυνση
Γενετικής, Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, Αθήνα

1
2

Εισαγωγή: το Ψ/Α.Σ αποτελεί μία εκτεταμένη εκφυλιστική πάθηση η οποία παρουσιάζεται σε άτομα
ηλικίας άνω των 40-50 ετών και χαρακτηρίζεται από την παραγωγή και την προοδευτική συγκέντρωση
ενός ινώδους υλικού, που ονομάζεται ψευδοαποφολιδωτικό υλικό (Ψ/Α υλικό), στους οφθαλμικούς ιστούς,
στο δέρμα και στον συνδετικό ιστό διαφόρων σπλαχνικών οργάνων. Το Ψ/Α.Σ αποτελεί τo πιο συχνά
προσδιορισμένο αίτιο μιας υποκατηγορίας χρόνιου γλαυκώματος ανοικτής γωνίας, το ψευδοαποφολιδωτικό
γλαύκωμα (Ψ/Α.Γ) και κατέχει το 25% και πλέον του συνόλου των χρονίων γλαυκωμάτων ανοικτής
γωνίας παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα συστηματικό νόσημα που προκαλεί βλάβες και σε άλλους ιστούς.
Σκοπός: η αξιολόγηση σε ελληνικό πληθυσμό (από την Ήπειρο) του επιπολασμού δύο γνωστών σημειακών
πολυμορφισμών (G153D και R141L) στο γονίδιο οξειδάση της λυσίνης-1 (LOXL1), οι οποίοι έχουν αναφερθεί στη
βιβλιογραφία ότι συσχετίζονται με το Ψ/Α.Σ-Ψ/Α.Γ. Υλικά και μέθοδοι: εξετάσθηκαν 291 δείγματα DNA περιφερικού
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αίματος γλαυκωματικών ασθενών και υγιών μαρτύρων ίδιας ηλικιακής κατανομής. Για τη γονοτύπωση αναπτύχθηκε και
βελτιστοποιήθηκε μεθοδολογία PCR πραγματικού χρόνου και ανάλυση καμπύλων τήξης για τους προαναφερθέντες
πολυμορφισμούς του γονιδίου LOXL1 χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά κανάλια του οργάνου LightCycler (Roche),
εξετάζοντας ξεχωριστά κάθε πολυμορφισμό. H μεθοδολογία ήταν ταχεία και αξιόπιστη, επιδεικνύοντας καλή απόδοση
και επαναληψιμότητα στην ποσοτικοποίηση (αναπαραγωγιμότητα Cq CV<2,5%) και αξιοπιστία στη γονοτύπωση
(CV Tm<2,5%). Επίσης, ήταν ακριβής καθώς σε επιλεγμένα δείγματα έγινε σύγκριση με τη μέθοδο αναφοράς DNA
sequencing (100% συμφωνία). Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια ανάπτυξης οικονομικότερης μεθοδολογίας που να
εξετάζει ταυτόχρονα και τους δύο πολυμορφισμούς καθώς είναι κοντινοί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο
PCR προϊόν: σε περιπτώσεις αμφιβολίας στην καμπύλη τήξης, επαναλήφθηκε ξεχωριστά ο κάθε πολυμορφισμός.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: από τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η σύνδεση του LOXL1 με το Ψ/Α.ΣΨ/Α.Γ σε Ελληνικό πληθυσμό. Η σύνδεση του Ψ/Α.Σ-Ψ/Α.Γ με τον G153D φάνηκε να είναι λιγότερο ισχυρή
στον πληθυσμό που μελετήθηκε (Ψ/Α.Σ: OR=2,035, p=0,011, Ψ/Α.Γ: OR=2,630, p=0,003) σε σχέση με άλλους
πληθυσμούς σε διάφορες μελέτες. Ενώ για τον πολυμορφισμό R141L η σύνδεση αποδείχθηκε μόνο για το Ψ/Α.Γ
(OR=3,529, p=0,000). Επίσης, φαίνεται ότι ο γονότυπος GG και στα δύο SNPs είναι ο πιο σημαντικός παράγων
κινδύνου από την ηλικία και την ΕΟΠ, ενδοφθάλμια πίεση. Ειδικά για το Ψ/Α.Γ, ο ρόλος του 141 αλληλίου γίνεται
πολύ πιο ισχυρός (OR=15,040, 95% CI 4,476-50,539) απ’ ότι στο Ψ/Α.Σ και αντιστρέφεται σε σχέση με το αλλήλιο
153 (GG γονότυπος).
Π.Α.09 C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ K/
DOQI ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΦΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Ελένη Χελιώτη2, Μαρία Στάθη1, Μαρία Αλμπανούδη1, Μαρία Σωτηράκη2, Ευδοκία Ευθυμίου2, Κατίνα Διγαλάκη3,
Γαβριήλ Παπαδάκης2, Αικατερίνη Τσελέντη1
Βιοχημικό Εργαστήριο, 2Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό
Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς
1

Εισαγωγή: Οι διαταραχές του οστικού μεταβολισμού είναι συνήθης επιπλοκή της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ).
Μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ υψηλών επιπέδων ασβεστίου
(Ca), φωσφόρου (P), γινομένου Ca x P και παραθορμόνης (iPTH) με την αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και
θνητότητα σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση. Η National Kidney Foundation (NKF) εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες
K/DOQI (Dialysis Outcomes Quality Initiative) για την πρόληψη της νεφρικής οστεοδυστροφίας σε ασθενείς με
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) σταδίου 5 (ClCr<15ml/min) υπό αιμοκάθαρση και όρισε ως επιθυμητό εύρος
τιμών-στόχους τις παρακάτω: iPTH=150-300pg/ml, P=3,5-5,5mg/dl, Ca=8,4-10,2mg/dl και γινόμενο Ca x P ≤
55mg2/dl2. Η συγκέντρωση της C αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) στον ορό των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών είναι
ιδιαίτερα υψηλή και αντανακλά σε μια κατάσταση χρόνιας φλεγμονής. Επίσης τα υψηλά επίπεδα της CRP αποτελούν
ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες για αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα στους αιμοκαθαιρόμενους, αλλά
και ισχυρό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή θνητότητα.
Σκοπός της μελέτης μας ήταν να διαπιστώσουμε την επίπτωση υψηλών επιπέδων της CRP και τον βαθμό
επίτευξης των παραπάνω κατευθυντήριων οδηγιών K/DOQI για την νεφρική οστεοδυστροφία σε ασθενείς με
τελικό στάδιο ΧΝΑ υπό αιμοκάθαρση.
Υλικό και Μέθοδος: Στην αναδρομική μελέτη συμμετείχαν 52 ασθενείς [32 άνδρες / 20 γυναίκες μέσης ηλικίας
65±15 έτη, μέση χρονική περίοδο στην αιμοκάθαρση 8±5 έτη, μέση τιμή επάρκειας κάθαρσης (Kt/V):1,5±0,3 και
μέση τιμή Hb:11,2±0,5g/dl], οι οποίοι υποβάλλονταν σε 4ωρη συνεδρία αιμοκάθαρσης 3 φορές την εβδομάδα
στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, κατά την περίοδο 2009-2011. Όλοι οι ασθενείς ελάμβαναν δεσμευτικά του
φωσφόρου και βιταμίνη D. Σε όλους τους ασθενείς μετρήθηκαν τα επίπεδα Ca, P, iPTH, hs-CRP και υπολογίστηκε
το γινόμενο Ca x P. Τα επίπεδα της iPTH μετρήθηκαν με την μέθοδο της μικροσωματιδιακής χημειοφωταύγειας
και τα επίπεδα Ca, P με χρωματομετρική μέθοδο. Για τον προσδιορισμό της hs-CRP εφαρμόστηκε η μέθοδος
της ανοσονεφελομετρίας.
Αποτελέσματα: Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 104 μετρήσεις για όλες τις παραμέτρους. Τα ποσοστά των επιπέδων
του Ca, CaxP που πληρούσαν τα K/DOQI ήταν 81,7% (85/104) και 71,1% (74/104) αντίστοιχα. Τα ποσοστά των
επιπέδων της iPTH και P που συνάντησαν τις τιμές-στόχους ήταν μόλις 33,65% (35/104) και 44,23% (46/104)
αντίστοιχα. Μόνο 13 δείγματα (12,5%) πληρούσαν τα K/DOQI και για τις 4 παραμέτρους ταυτόχρονα. Το 73%
(76/104) των τιμών της CRP ήταν >3mg/l και μόλις το 27% (28/104) ήταν <3mg/l.
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Συμπεράσματα: Η επίτευξη των θεραπευτικών στόχων για την νεφρική οστεοδυστροφία είναι δυσχερής και
περιορίζεται σε μικρό ποσοστό των εργαστηριακών παραμέτρων στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Τέλος
το υψηλό ποσοστό των επίπεδων της CRP μάλλον επηρεάζει ανασταλτικά την επίτευξη των κατευθυντήριων
οδηγιών K/DOQI.
Π.Α.10 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΩΝ CYP2D6 ΚΑΙ CYP2C19 ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ
Α. Γρηγοράτου, Α. Μελπίδου, Σ. Ιωαννίδου, Ζ. Ζουλλιέν
Βιοχημικό Εργαστήριο ΠΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
Σκοπός: Έγινε μελέτη του γονότυπου καθώς και του φαινότυπου των κυτοχρωμάτων CYP2D6 και CYP2C19
ασθενών με καρκίνο μαστού υπό θεραπεία με Τamoxifen. Το κυτόχρωμα CYP2D6 που μεταβολίζει περίπου
το 30% των φαρμάκων, είναι το ένζυμο-ρυθμιστής του μεταβολισμού του Τam προς endoxifen και 4-hydroxyTam, που είναι οι φαρμακολογικά δραστικοί μεταβολίτες του. Οι ασθενείς οι οποίοι είναι αργοί μεταβολιστές
του Τam εμφανίζουν συχνότερα υποτροπή διότι δεν αποκτούν τις επιθυμητές υψηλές συγκεντρώσεις των
φαρμακολογικά δραστικών μεταβολιτών του. Τα αντικαταθλιπτικά και τα αντιεμετικά που πιθανόν συγχορηγούνται,
μεταβολίζονται και αυτά από το CYP2D6 προκαλώντας επιπλέον μείωση της δραστικότητας του με αποτέλεσμα
ακόμη δυσμενέστερη πρόγνωση. Η μελέτη του γονότυπου και του φαινότυπου του ασθενούς για το CYP2D6
συντελεί στην εξατομίκευση της θεραπείας και τη χορήγηση της βέλτιστης δόσης. Το κυτόχρωμα CYP2C19
επίσης μεταβολίζει ευρέως συνταγογραφούμενα φάρμακα, για τα οποία είναι απαραίτητη η ρύθμιση της δόσης.
Υλικά και Μέθοδοι: Ενδεικτικά σε 10 ασθενείς με καρκίνο μαστού υπό θεραπεία με Τamoxifen έγινε έλεγχος για 29
πολυμορφισμούς των γονιδίων CYP2D6 και CYP2C19. Περιλαμβάνονται γονιδιακές μεταλλάξεις-, η αντικατάσταση,
έλλειψη, προσθήκη ή επανάληψη μιας ή περισσοτέρων νουκλεινικών βάσεων- ο διπλασιασμός και η έλλειψη
του γονιδίου καθώς και οι πολυμορφισμοί του υποκινητή. Η μελέτη έγινε με μικροσυστοιχίες DNA (microchip)
στον αναλυτή AmpliChip CYP450 CE (Roche Diagnostics).
Αποτελέσματα: Γονοτυπικά τρεις ασθενείς ήταν ομόζυγες ΟΜ (CYP2D6*2/CYP2D6*2 ή CYP2D6*1/CYP2D6*1) και
οι υπόλοιπες ετερόζυγες ΕΤ (CYP2D6*1/CYP2D6*2 ή CYP2D6*1/CYP2D6*41 ή CYP2D6*2/CYP2D6*3 ή CYP2D6*1/
CYP2D6*35). Όσον αφορά το κυτόχρωμα CYP2C19 οι οκτώ ήταν ομόζυγες ΟΜ (CYP2C19*1/CYP2C19*1) και οι
δύο ετερόζυγες ΕΤ (CYP2C19*1/CYP2C19*2). Μέσω ειδικού λογισμικού έγινε αντιστοίχηση του γονότυπου με
τον φαινότυπο και την δραστικότητα των ενζύμων CYP2D6 και CYP2C19. Φαινοτυπικά όλες οι ασθενείς ήταν
ενδιάμεσοι μεταβολιστές ΕΜ με φυσιολογική ενζυμική ικανότητα των κυτοχρωμάτων CYP2D6 και CYP2C19.
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Συμπεράσματα: Η μελέτη του γονότυπου των ασθενών δίνει πληροφορίες για τον φαινότυπο, εξασφαλίζει
τον ορθότερο καθορισμό της θεραπευτικής αγωγής με σκοπό την επίτευξη της επιθυμητής συγκέντρωσης
του Τamoxifen και των άλλων φαρμάκων που μεταβολίζονται από τα CYP2D6 και CYP2C19, την ελάττωση των
ανεπιθύμητων παρενεργειών τους (ADR) και τη μείωση του συνολικού κόστους της θεραπείας.
Π.Α.11 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΕ ΔΥΟ
ΟΨΕΙΣ.
Κ. Σκενδέρη1, Γ. Μοσχώνης1, Γ. Χρούσος2, Χ. Λιονής3, Β. Μούγιος4, Μ. Καντηλάφτη1, Β. Τζότζολα 1, Χ. Κατσαρού1,
Γ. Μανιός1
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου
Αθηνών, Αθήνα, 3Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο,
Κρήτη, 4Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Επιστήμης της Άσκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Σε μερικές μελέτες που έγιναν σε μικρούς πληθυσμούς φάνηκε ότι συνυπάρχουν καταστάσεις όπως
η παχυσαρκία και χαμηλά επίπεδα σιδήρου στον ορό αυτών των ατόμων.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετασθεί η σχέση μεταξύ του υπέρβαρου και της ανεπάρκειας
σιδήρου (iron deficiency, ID) σε έναν ευρύ ελληνικό πληθυσμό παιδιών και εφήβων.
Μέθοδος: Εξετάσθηκε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 2492 παιδιών σχολικής ηλικίας από 9-13 ετών. Έγινε
συλλογή ανθρωπομετρικών, βιοχημικών, κλινικών δεδομένων καθώς και συλλογή δεδομένων για τη διαιτητική
πρόσληψη και τη φυσική δραστηριότητα.
Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός της ID και της σιδηροπενκής αναιμίας (iron deficiency anemia, IDA) ήταν
υψηλότερος στα παχύσαρκα αγόρια και κορίτσια σε σχέση με τα νορμοβαρή. (p<0,05). Η φερριτίνη ήταν υψηλότερη
στα παχύσαρκα απ’ ότι στα νορμοβαρή αγόρια (p=0,024) και στα παχύσαρκα κορίτσια απ’ ότι στα νορμοβαρή
κορίτσια (p=0,001). Σε αντίθεση, υπήρξε μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ του κορεσμού τρανσφερρίνης (TSAT)
και των αυξημένων επιπέδων σωματικού λίπους και στα δύο φύλα, (p=0,001 και p=0,005, σε αγόρια και κορίτσια
αντίστοιχα). Επιπλέον, τα παχύσαρκα κορίτσια είχαν υψηλότερη πρόσληψη σε διαιτητικές ίνες απ’ ότι τα νορμοβαρή
(p=0,048) και επίσης τα υπέρβαρα και παχύσαρκα αγόρια και κορίτσια έκαναν λιγότερα βήματα στο διάδρομο
από ότι τα νορμοβαρή (p<0,001). Τέλος, από όλους τους παράγοντες που βρέθηκαν να σχετίζονται με την ID,
φαίνεται ότι η παχυσαρκία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας, καθώς διπλασιάζει την πιθανότητα εμφάνισης
ανεπάρκειας σιδήρου στα αγόρια (OR 2,83; 95% CI 1,65-4,85) και στα κορίτσια (OR 2,03;95% CI 1,08-3,81).
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι τα παχύσαρκα παιδιά και οι έφηβοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
να εμφανίσουν ID ή IDA από ότι τα νορμοβαρή. Η φλεγμονή που επάγεται από τη συσσώρευση λίπους μπορεί
να είναι ένας από τους λόγους που παρατηρούνται τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα
υψηλά επίπεδα φερριτίνης, μιας πρωτεΐνης οξείας φάσης που πιθανά αυξάνεται λόγω της χρόνιας φλεγμονής.
1

Π.Α.12 ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΠΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ G533C ΤΟΥ ΕΞΩΝΙΟΥ 8 ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ RET ΣΕ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΩΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΜΚΘ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Λ. Σαρίκα1, Α. Παπαθωμά2, Μ. Γαροφαλλάκη3. Ε. Αναστασίου1, Μ. Αλεβιζάκη4
Α΄Ενδοκρινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, Αθήνα, 2Ανοσολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, Αθήνα,
Εργαστήριο Αιματολογικής Λεμφωμάτων, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αθήνα, 4Ενδοκρινολογική και Μεταβολική
Μονάδα, Νοσοκομείο Ευγενίδειο, Αθήνα
1

3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο έλεγχος μεταλλάξεων του γονιδίου ret για την μελέτη των μυελοειδών καρκινωμάτων του θυρεοειδούς
(MΚΘ) είναι πλέον μια πρακτική ρουτίνας. Το 25% περίπου αυτών των όγκων είναι οικογενείς σαν στοιχείο του
συνδρόμου της πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 2 (ΜΕΝ2Α και ΜΕΝ2Β) ή οικογενούς ΜΚΘ (FMTC).
Η πλειοψηφία των μεταλλάξεων εντοπίζεται στα εξώνια 10,11, 13, 14 και 15 του γονιδίου ret. Μία σπάνια μετάλλαξη
G533C στο εξώνιο 8 του γονιδίου ret βρέθηκε σε μία οικογένεια στη Βραζιλία και αργότερα στην Ελλάδα σε
οικογενείς περιπτώσεις ασθενών με ΜΚΘ, μερικές από τις οποίες είχαν αρχικά χαρακτηρισθεί ως σποραδικές.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η επανεκτίμηση και ο έλεγχος για την μετάλλαξη αυτή του εξωνίου 8 σε
σειρά ασθενών με ΜΚΘ που είχαν έρθει στο Τμήμα μας στο διάστημα των 2 τελευταίων δεκαετιών και είχαν
χαρακτηρισθεί ως σποραδικές περιπτώσεις.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Απομονώθηκε DNA από το περιφερικό αίμα των 129 μεμονωμένων ασθενών με ελεύθερο
οικογενειακό ιστορικό, απουσία των κοινών μεταλλάξεων στα εξώνια 10, 11, 13, 14, 15 και χωρίς βιοχημικά
και κλινικά ευρήματα χαρακτηριστικά ή συνοδά της νόσου (επίπεδα καλσιτονίνης φυσιολογικά, απουσία
φαιοχρωμοκυττώματος, υπερπαραθυρεοειδισμού κ.λ.π).
Έγινε επίσης γενετικός έλεγχος στους συγγενείς των ασθενών που βρέθηκαν φορείς της μετάλλαξης και
επιθυμούσαν να ελεγχθούν.
Τα δείγματα μελετήθηκαν στο 7500Real time PCR Applied Biosystems με τη χρήση Taqman SNP genotyping
assay και επιβεβαιώθηκαν με ανάλυση αλληλουχίας DNA(sequencing) στον αναλυτή Mega Bace της Amersham
Biosciences.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μετάλλαξη G533C του εξωνίου 8 του γονιδίου ret βρέθηκε σε 10 από τους 129 ασθενείς,
ποσοστό 7,75%. Στη συνέχεια ελέγχθηκαν 24 μέλη των οικογενειών τους και βρέθηκαν 14 φορείς της μετάλλαξης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μετάλλαξη G533C του εξωνίου 8 του γονιδίου ret ανιχνεύθηκε σε ποσοστό 7,75% σε
ασθενείς με φαινομενικά σποραδικό ΜΚΘ.
Η μετάλλαξη αυτή που απαντάται μάλλον σπάνια εκτός χώρας αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό κληρονομούμενων
μορφών ΜΚΘ στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν την αναγκαιότητα ο γενετικός έλεγχος ρουτίνας
των ΜΚΘ στην Ελλάδα να συμπεριλαμβάνει το εξώνιο 8.
Π.Α.13 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΜΣ) ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΡΣΔ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ MDRD4 ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Γ. Αρσος1, Φ. Ντογραματζή2, Ζ. Αθανασιάδου2, I. Tσεχελίδης1, Χ. Σαχπεκίδης1, Α. Σβούκας1, A. Iακωβίδου1, Χ. Κίρμπας1, Γ. Τσικρικώνης2, Ε. Σιάνου2, Μ. Τσιμιρίκα2
Α΄ Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 2Βιοχημικό Εργ., ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

1

Εισαγωγή - Σκοπός Η εξίσωση ΜDRD4 (Modification of Diet in Renal Disease, τεσσάρων παραγόντων, βασιζόμενη
σε ηλικία, τιμή κρεατινίνης ορού (SCr), φύλο και φυλή εκτιμά αδρά τον ΡΣΔ (Ε-ΡΣΔ) παρέχοντας, συγκριτικά
με την τιμή της SCr μόνον, ακριβέστερη εκτίμηση του επιπέδου νεφρικής λειτουργίας. Για λόγους απλότητας,
εξατομικευμένη πληροφορία σχετικά με την σωματική διαμόρφωση των ασθενών δεν περιλαμβάνεται στην
ανωτέρω εξίσωση. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της επίδρασης του ΔΜΣ στην ακρίβεια
του Ε-ΡΣΔ με την MDRD4 σε ενήλικες ασθενείς χρησιμοποιώντας την ραδιοϊσοτοπική μέθοδο μέτρησης του
ΡΣΔ ως μέθοδο αναφοράς. Ασθενείς και Μέθοδοι Σε 2780 ενήλικες ασθενείς (39,5% γυναίκες), ηλικίας 1888 ετών, η SCr (mg/dl) μετρήθηκε με τη μέθοδο πικρικού οξέος σε αλκαλικό περιβάλλον κατά Jaffe, o ΡΣΔ
μετρήθηκε με την κάθαρση πλάσματος του Chromium-51-EDTA (Cr-ΡΣΔ) με την τεχνική bolus χορήγησηςδιπλής αιμοληψίας στις 2 και 4 ώρες μετά τη χορήγηση και αναγωγή στην επιφάνεια σώματος (ΕΣ) ως ml/
min/1.73 m2 και εκτιμήθηκε με την MDRD4 (Ε-ΡΣΔ). Η ακρίβεια του Ε-ΡΣΔ εκφράσθηκε ως εκατοστιαίο ποσοστό
των τιμών Ε-ΡΣΔ εντός των διαστημάτων Cr-ΡΣΔ±10% και Cr-ΡΣΔ±30%. Ο ΔΜΣ υπολογίσθηκε ως kg/m2 και
σύμφωνα με αυτόν οι ασθενείς κατετάγησαν, σε 3 ομάδες: Α (<25, 1196 ασθενείς), Β(25-35, 1420 ασθενείς)
και Γ(>35, 164 ασθενείς). Οι μεταξύ των ομάδων διαφορές ποσοστών υπολογίσθηκαν με τη δοκιμασία Χ2.
Αποτελέσματα Οι παράμετροι ΔΜΣ (kg/m2) , SCr (mg/dl), Cr-ΡΣΔ (ml/min/1.73 m2) και Ε-ΡΣΔ (ml/min/1.73 m2)
ήταν: 22,1±2,1, 1,7±0,9, 48,1±27,5 και 53,9±25,5 για την ομάδα Α, 28,6±2,6, 1,5±0,9, 56,3±25,6 και 57,8±23,8
για την ομάδα Β και 40,7±2,5, 1,2±0,7, 60,6±25,9 και 56,5±23,8 για την ομάδα Γ. Τα εντός του Cr-ΡΣΔ ±10% και
Cr-ΡΣΔ ±30% ποσοστά τιμών του Ε-ΡΣΔ ήταν 28%, 68% για την ομάδα Α, 33%, 78% για την ομάδα Β και 39%,
84% για την ομάδα Γ. Τόσο για το επίπεδο ±10% όσο και για αυτό του ±30% τα ποσοστά των 3 ομάδων διέφεραν
στατιστικά σημαντικά (p<0,005) μεταξύ τους.
Συμπέρασμα Η MDRD4, αρκούμενη στη γενική σωματοτυπική διάσταση φυλής και φύλου, δεν συμπεριλαμβάνει
εξατομικευμένη σωματοτυπική πληροφορία για τον υπολογισμό του Ε-ΡΣΔ. Στην παρούσα εργασία αποδεικνύεται
ότι ο ΔΜΣ του ασθενούς επηρεάζει σημαντικά κατά συστηματικό και ομόρροπο τρόπο την ακρίβεια του Ε-ΡΣΔ.
Τα ευρήματα καλούν για επαναξιολόγηση των τύπου MDRD εξισώσων πρόβλεψης του ΡΣΔ.
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Π.Α.14 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗΣ ΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ
Β. Λόη1, Σ. Πάσχου1, Μ. Μιζαμτζίδου1, Α. Καραγιάννης1, Θ. Τερζή1, Ο. Καραγιάννη1, Μ. Κωνσταντινίδου2, Β. Τρυφωνόπουλος2, Α. Καραβάς3, Α. Βρυωνίδου1
Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, 2Βιοχημικό Τμήμα, 3Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας Κοργιαλένειο -Μπενάκειο ΝΕΕΣ,Αθήνα

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η διαταραχή της ανοχής γλυκόζης (ΔΓ) και ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αποτελούν γνωστές επιπλοκές
σε μεταγγιζόμενους ασθενείς με β-θαλασσαιμία, λόγω της υπερφόρτωσης με σίδηρο. Ο προσδιορισμός της
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) σε αυτούς τους ασθενείς δεν αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο εκτίμησης
του βαθμού της γλυκαιμίας γιατί επηρεάζεται από τον χρόνο ζωής των ερυθροκυττάρων.
ΣΚΟΠΟΣ: Η χρησιμότητα της μέτρησης της φρουκτοζαμίνης στην εκτίμηση της ανοχής της γλυκόζης σε τακτικά
μεταγγιζόμενους θαλασσαιμικούς ασθενείς.
ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν 63 ασθενείς με ομόζυγο β-θαλασσαιμία ηλικίας 27-47 ετών οι οποίοι ελάμβαναν
δύο μονάδες αίματος ανά 15-20 μέρες και αγωγή αποσιδήρωσης. Σε όλους έγινε την ίδια μέρα αιμοληψία για
προσδιορισμό των επιπέδων φρουκτοζαμίνης (FA) και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) και στους
μη διαγνωσμένους διαβητικούς, δοκιμασία ανοχής γλυκόζης με χορήγηση 75gr γλυκόζης από του στόματος
(OGTT).Τα επίπεδα γλυκόζης προσδιορίστηκαν ανά 30 λεπτά για 2 ώρες. Σύμφωνα με τα κριτήρια της ADA οι
ασθενείς διακρίθηκαν σε δύο ομάδες, αυτούς με φυσιολογική και αυτούς με παθολογική ανοχή στην γλυκόζη
ενώ 22 ασθενείς με γνωστό ΣΔ αποτέλεσαν την τρίτη ομάδα της μελέτης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διαταραχή ανοχής της γλυκόζης (ΔΓ) διαγνώστηκε σε 7 ασθενείς ενώ φυσιολογική ανοχή είχαν
34 ασθενείς. Οι ασθενείς με ΔΓ παρουσίαζαν στατιστικά σημαντικά αυξημένα επίπεδα FA σε σύγκριση με τους
φυσιολογικούς (255.9 ± 7.52 μmol/l vs 228.6 ± 14.54 μmole/l, p < 0.001), ενώ δεν υπήρχε διαφορά στα επίπεδα
HbA1C μεταξύ των 2 ομάδων (7.04 ± 0.7% vs 6.54 ± 0.8%, p> 0.05). Οι ασθενείς με ΣΔ παρουσίαζαν στατιστικά
σημαντικά αυξημένα επίπεδα FA σε σύγκριση με ασθενείς με ΔΓ (315.3 ± 75.1μmol/l vs 255.9 ± 7,52 μmol/l, p=0.04),
αλλά και στατιστικά σημαντικά αυξημένα επίπεδα HbA1C (8 ± 1.3% vs 7,04 ± 0.7%, p=0.02), ενώ όπως αναμενόταν
οι διαφορές παρέμεναν στατιστικά σημαντικές και για τις δύο παραμέτρους σε σύγκριση με τους φυσιολογικούς
(FA: 315.3 ± 75.1μmol/l vs 228.6 ± 14.54 μmol/l, p < 0.001, HbA1c: 8 ± 1.3% vs 6.54 ± 0.8%, p< 0.001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στους θαλασσαιμικούς ασθενείς η φρουκτοζαμίνη αναδεικνύεται σαν ένας χρήσιμος δείκτης
για τη διάγνωση της Διαταραχής Ανοχής Γλυκόζης.
Π.Α.15 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 13 ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Αμαλία Πούλα1, Μαργαρίτα Πετροπούλου1, Πηνελόπη Ιωάννου1, Θεόδωρος Χριστόπουλος2, Εμμανουήλ Καναβάκης3, Jan Traeger-Συνοδινού3
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

1
3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η α-θαλασσαιμία κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο. Οι μεταλλάξεις που αποφέρουν
μικρή απώλεια στη σύνθεση των α-αλυσίδων από το παθολογικό χρωμόσωμα, αναφέρονται ως μεταλλάξεις
α+, ενώ εκείνες που προκαλούν ολοκληρωτική απώλεια της σύνθεσης των α-αλυσίδων από το παθολογικό
χρωμόσωμα, αναφέρονται ως μεταλλάξεις α0. Η πλειοψηφία των διαταραχών αυτών είναι ελλείμματα, ενώ πιο
σπάνιες είναι οι σημειακές μεταλλάξεις ή τα μικρά ελλείμματα μέσα στα δύο α-γονίδια (α1 και α2) της σφαιρίνης.
Έχει αναπτυχθεί ποικιλία μεθόδων ανίχνευσης σημειακών μεταλλάξεων στο γονίδιο της α-αιμοσφαιρίνης.
ΣΚΟΠΟΣ: Ανάπτυξη μεθόδου ταχείας ανίχνευσης 13 γνωστών σημειακών μεταλλάξεων στα γονίδια της α1 και
α2 σφαιρίνης με αντίδραση επέκτασης εκκινητή (ΡΕΧΤ) και βιοαισθητήρα πολλαπλής ανίχνευσης.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Η μέθοδος περιλαμβάνει αντίδραση PCR για την ενίσχυση τμημάτων (1087 bp) των
γονιδίων α1 και α2 που περιλαμβάνουν και τις 13 μεταλλάξεις. Στη συνέχεια, ακολουθούν τρεις 10-πλες
αντιδράσεις PEXT των προϊόντων ενίσχυσης με 5 ζεύγη αλληλοειδικών εκκινητών (ένα για κάθε μετάλλαξη),
παρουσία biotin-dUTPs και DNA πολυμεράσης με υπολειπόμενη 3’→5’ εξωνουκλεοτιδική δράση. Κάθε
εκκινητής φέρει στο 5’ άκρο του μία μοναδική αλληλουχία αναγνώρισης. Η ανίχνευση καθενός από τα τρία
προϊόντα PEXT πραγματοποιείται σε ταινία ξηρών αντιδραστηρίων 10-πλης οπτικής ανίχνευσης. Τα προϊόντα
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PEXT αλληλεπιδρούν ειδικά με ακινητοποιημένα ολιγονουκλεοτίδια σε συγκεκριμένες, για κάθε ένα, περιοχές
δοκιμασίας της ταινίας και ανιχνεύονται με νανοσφαιρίδια χρυσού συζευγμένα με αντίσωμα έναντι βιοτίνης
δημιουργώντας χαρακτηριστικές ερυθρές κηλίδες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βελτιστοποιήθηκαν οι παράμετροι για την καλύτερη απόδοση των αντιδράσεων τόσο της PCR
όσο και της ΡΕΧΤ, αλλά και για την καλύτερη οπτική ανίχνευση των προϊόντων της ΡΕΧΤ. Η μέθοδος αξιολογήθηκε
με την ανάλυση 83 χαρακτηρισμένων δειγμάτων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αναπτύχθηκε βιοαισθητήρας πολλαπλής ανίχνευσης, τύπου ταινίας ξηρών αντιδραστηρίων
για την ταχεία ανίχνευση των 13 συχνότερα απαντώμενων μεταλλάξεων στα γονίδια της α-αιμοσφαιρίνης.
Πρόκειται για μία μέθοδο απλή (δεν απαιτείται καθαρισμός των PCR προϊόντων), ταχεία, με χαμηλό κόστος, η
οποία δεν απαιτεί εξειδικευμένη οργανολογία. Το αποτέλεσμα της γονοτύπησης μπορεί να αναγνωστεί δια γυμνού
οφθαλμού. Η παρούσα μέθοδος θα μπορούσε να αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα κλινικά εργαστήρια.
Π.Α.16 ΕΠΙΠΕΔΑ 25-ΟΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Α. Μελπίδου, Α. Γρηγοράτου, Α. Λογοθέτη, Β. Φλετούρη, Ζ. Ζουλλιέν
Βιοχημικό Εργαστήριο ΓΠΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
Εισαγωγή: Η κύρια θεραπεία της επιληψίας είναι η λήψη αντιεπιληπτικών φαρμάκων (Α.Ε.Φ.). Επιπλέον τα Α.Ε.Φ.
συνταγογραφούνται για πληθώρα άλλων περιπτώσεων όπως ημικρανίες, διπολική διαταραχή, χρόνιο πόνο κ.
α.. Τόσο η επιληψία αυτή καθεαυτή όσο και η αντιεπιληπτική αγωγή έχουν επίπτωση στην υγεία των οστών. Οι
επιληπτικοί ασθενείς έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πτώσεων και τραυματισμού κατά την διάρκεια κρίσεων, η δε ΑΕ
αγωγή συνδέεται με διαταραχές στον οστικό μεταβολισμό με αύξηση κυρίως του ρυθμού οστικής αποδόμησης
με τελικό αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Η συσχέτιση μεταξύ του είδους του ΑΕ φαρμάκου και
του κινδύνου κατάγματος παραμένει ασαφής. Ο κυριώτερος παθογενετικός μηχανισμός διαταραχών του οστίτη
ιστού, για τα ΑΕ φάρμακα που επάγουν το κυτόχρωμα P450 (φαινυτοΐνη, φαινοβαρβιτάλη, καρβαμαζεπίνη),
πιθανολογείται ότι είναι μέσω της αύξησης της έκφρασης του CYP3A4 το οποίο καταβολίζει την βιταμίνη D σε
περισσότερο πολικούς αδρανείς μεταβολίτες. Ωστόσο μελέτες δείχνουν ότι και τα ΑΕ φάρμακα αναστολείς του
CYP450 (βαλπροϊκό οξύ) επηρεάζουν επίσης δυσμενώς τον οστικό μεταβολισμό.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι: 1) Να εξετασθεί κατά πόσον οι ασθενείς υπό ΑΕ αγωγή ελέγχονται για μέτρηση
οστικής πυκνότητας και επιπέδων 25-ΟΗ βιταμίνης D. 2) Να εξετασθεί κατά πόσον οι ασθενείς υπό ΑΕ αγωγή
λαμβάνουν συμπληρώματα βιταμίνης D. 3) Να μετρηθούν τα επίπεδα 25-ΟΗ βιταμίνης D σε ασθενείς υπό ΑΕ αγωγή.
Υλικά και Μέθοδοι: Σε ασθενείς οι οποίοι προσήλθαν στο βιοχημικό εργαστήριο για μέτρηση επιπέδων ΑΕ
φαρμάκων εδόθη ερωτηματολόγιο για τα εξής στοιχεία:
Ηλικία, λόγος λήψης, διάρκεια λήψης και δοσολογία του ΑΕ φαρμάκου, εάν έχουν ελεγχθεί για μέτρηση οστικής
πυκνότητας και επιπέδων 25-ΟΗ βιταμίνης D, εάν ναι ποιό το αποτέλεσμα και εάν λαμβάνουν συμπληρώματα
βιταμίνης D. Στους εκατό ασθενείς που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μετρήθηκαν τα επίπεδα 25-ΟΗ βιταμίνης
D (αναλυτής Liaison, Biorad). Τα επίπεδα ΑΕ φαρμάκων μετρήθηκαν στον αναλυτή Axsym, Abbott.
Αποτελέσματα: Ηλικία: 17-70 ετών
Διάρκεια λήψης ΑΕ αγωγής: 5 μήνες-55 έτη (υπό: φαινυτοΐνη 11%, καρβαμαζεπίνη 31%, φαινοβαρβιτάλη 5%,
βαλπροϊκό οξύ 53%). Κανένας από τους ασθενείς δεν είχε τοξικά επίπεδα ΑΕ φαρμάκων.
Λόγος λήψης: 43% επιληψία, 57% άλλες παθήσεις
Έλεγχος οστικής πυκνότητας: 6% (3 με οστεοπόρωση), έλεγχος επιπέδων 25-ΟΗ βιταμίνης D: 0%
Λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D: 3%
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Ν=100
Ν=42
Αγωγή ≥5 έτη
Ηλικία: 43,5±15.6
Ν=58
Αγωγή <5 έτη
Ηλικία: 38.8±15.3
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Μέση Τιμή
25-ΟΗ Βιτ. D ng/ml
10,62

25-ΟΗ Βιτ. D
<10 ng/ml
45

10.41

26

10.84

19

25-ΟΗ Βιτ. D
>30 ng/ml
2

2
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Συμπεράσματα: Είναι εντυπωσιακός ο μεγάλος βαθμός έλλειψης ελέγχου της οστικής πυκνότητας (94%) και
των επιπέδων 25-ΟΗ βιταμίνης D (100%) στους ασθενείς υπό ΑΕ αγωγή παρ’όλη την δυσμενή επίπτωση της
ΑΕ αγωγής στην υγεία των οστών. Επιπλέον η μέση τιμή 25-ΟΗ βιταμίνης D είναι στο όριο μεταξύ έλλειψης
και ανεπάρκειας και για τις δύο ομάδες υπό αγωγή (≥5 έτη και <5 έτη) με το 45% του συνόλου να βρίσκεται
σε έλλειψη. Αναδεικνύεται η ανάγκη ιατρικών συστάσεων στους ασθενείς υπό ΑΕ αγωγή για μέτρηση οστικής
πυκνότητας και επιπέδων 25-ΟΗ βιταμίνης D καθώς και για προληπτική χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D.
Π.Α.17 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ NT-proBNP ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Πολυξένη Δελαπόρτα1, Φιλία Αποστολάκου2, Αναστασία Μπαρτζελιώτου2, Αντώνιος Καττάμης1 και Ιωάννης
Παπασωτηρίου2
Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών και 2Βιοχημικό Τμήμα, Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
Εισαγωγή: Στους ασθενείς με μείζονα μεσογειακή αναιμία (ΜΑ) η καρδιοτοξικότητα αποτελεί την κύρια αιτία
νοσηρότητας και θνητότητας που οφείλεται στην υπερφόρτωση σιδήρου της καρδιάς, λόγω των συχνών
μεταγγίσεων. Η καρδιακή ανεπάρκεια σε αυτούς τους ασθενείς, χαρακτηρίζεται από πρώιμη διαστολική
δυσλειτουργία του μυοκαρδίου σχετιζόμενη με την εναπόθεση σιδήρου. Μπορεί να είναι δυνητικά αναστρέψιμη
αλλά έχει φτωχή πρόγνωση. Το NT-proBNP (N-terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide) αποτελεί ένα ευαίσθητο
βιοχημικό δείκτη για την πρώιμη εντόπιση της δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας.
Υλικό και Μέθοδοι: Σε 187 ενήλικους μεταγγιζόμενους ασθενείς, ηλικίας 19-54 χρονών με ΜΑ μετρήθηκαν τα επίπεδα
των: NT-proBNP και φερριτίνης πλάσματος με το ανοσολογικό αναλυτή Roche cobas e411, της hs-CRP με τον βιοχημικό
αναλυτή Siemens Advia 1800 και ο μη συνδεδεμένος με τρανσφερίνη Fe (NTBI) με ηλεκτροθερμική φασματομετρία
ατομικής απορρόφησης (Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry, A-Analyst 800, Perkin Elmer AAS), και
συσχετίσθηκαν με την συγκέντρωση του σιδήρου της καρδιάς [Fe] των ασθενών. Ο υπολογισμός του καρδιακού Fe
βασίζεται σε δεδομένα από MRI της καρδιάς, βάση της πρόσφατα προταθείσας εξίσωσης: [Fe] = 45.0 x [T2*]-1.22, όπου
ο [Fe] εκφράζεται σε mg/g ξηρού βάρους και T2* σε milliseconds (Carpenter et al. Circulation 2011;123;1519-1528).
Αποτελέσματα: Από τους ασθενείς 143/187 εμφάνισαν ήπια καρδιακή αιμοσιδήρωση που ορίζεται ως [Fe]
≤1.1 mg/g ξηρού βάρους και αντιστοιχεί σε Τ2*>20 milliseconds και 44/187 εμφάνισαν σοβαρή καρδιακή
αιμοσιδήρωση που ορίζεται ως [Fe] ≥1.2 mg/g ξηρού βάρους. Βρήκαμε ότι: α) τα επίπεδα του NT-proBNP είναι
σημαντικά αυξημένα στους ασθενείς με ΜΑ 152.2 ± 26.4 pg/mL, συγκριτικά με τα επίπεδα φυσιολογικών ατόμων
40.1 ± 19.7 pg/mL, p<0.001, β) οι ασθενείς με βαριά καρδιακή αιμοσιδήρωση έχουν σημαντικά υψηλότερα
επίπεδα NT-proBNP σε σύγκριση με τους ασθενείς με ήπια αιμοσιδήρωσης της καρδιάς 185.1 ± 78.2 έναντι
128.9 ± 20.2 pg/mL, p<0.05), γ) τα επίπεδα του NT-proBNP συσχετίζονται με τις τιμές του [Fe] r=0.387, p<0.001,
με την συσχέτιση να είναι ισχυρή στους ασθενείς με βαριά καρδιακή αιμοσιδήρωση (r=0.520, p<0.001) και μη
σημαντική στους ασθενείς με ήπια καρδιακή αιμοσιδήρωση (p>0.1), ενώ δεν συσχετίζονται με τις τιμές του
κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας (LVEF), (p>0.3).
Συμπεράσματα: Η μελέτη μας ανέδειξε για πρώτη φορά την σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επίπεδων NTproBNP και της εναπόθεσης σιδήρου στην καρδιά στους ασθενείς με μείζονα μεσογειακή αναιμία, συνδέοντας
βιοχημικούς δείκτες με απεικονιστικές παραμέτρους. Περαιτέρω συστηματικές πολυκεντρικές μελέτες αυτών
των παραμέτρων κατά την διάρκεια της θεραπείας αποσιδήρωσης των ασθενών είναι απαραίτητες για την
επιβεβαίωση των παραπάνω συσχετίσεων αλλά και την εφαρμογή τους στην κλινική πράξη.
1

Π.Α.18 NGAL, GDF-15 και YKL-40: Πρώιμοι δείκτες Καρδιο-Νεφρικής νόσου σε ασθενείς με Σακχαρώδη
Διαβήτη τύπου 1
Νεκταρία Παπαδοπούλου1, Χρυσάνθη Σκευάκη2, Μελπομένη Πέππα3, Μαρία Σφακιωτάκη1, Ιωάννα Φαράκλα1,
Ιωάννης Παπασσωτηρίου2, Γεώργιος Χρούσος1, Χριστίνα Κανακά-Gantenbein1
Διαβητολογικό Κέντρο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Π. Αθηνών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα,
ΒιοχημικόΤμήμα Γ.Ν.Π. Αθηνών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 3Ενδοκρινολογική Μονάδα Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Παν/μίου Αθηνών, ΠΓΝ Αθηνών «Αττικόν», Αθήνα
1
2

Σκοπός: Μεταξύ των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ1), το 25% πρόκειται να αναπτύξουν Διαβητική
Νεφροπάθεια (ΔΝ). Σε αυτή τη μελέτη διερευνήσαμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης των νέων βιολογικών
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δεικτών καρδιο-νεφρικής βλάβης, όπως η ανθρώπινη γλυκοπρωτεΐνη χόνδρου 39 (YKL-40), ο παράγοντας
διαφοροποίησης ανάπτυξης 15 (GDF-15) και η συνδεδεμένη με τη ζελατινάση των ουδετερόφιλων λιποκαλίνη
(NGAL) σε ασθενείς με ΣΔ1.
Μέθοδοι: Εξήντα πέντε ασθενείς με ΣΔ1, ηλικίας 5-22 ετών, συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Μαζί με το βασικό
βιοχημικό έλεγχο του αίματος και των ούρων, μετρήθηκαν τόσο στον ορό όσο και στα ούρα τα επίπεδα NGAL,
καθώς και τα επίπεδα ορού της GDF-15 και YKL-40 με χρήση ανοσοενζυμικών μεθόδων (ELISA), (BioPorto
Diagnostics A/S, R&D Systems και Quidel Corporation αντίστοιχα). Ο δείκτης σπειραματικής διήθησης (GFR)
υπολογίστηκε με τον τύπο Schwartz, τροποποιημένο για παιδιατρικούς και έφηβους ασθενείς.
Αποτελέσματα: Ο GDF-15 συσχετίστηκε θετικά με την κρεατινίνη ορού (SCR) (r = 0.43, p = 0.01). Παλινδρομική
ανάλυση αποκάλυψε μια θετική συσχέτιση της NGAL ορού των ασθενών με το YKL-40 (r = 0.38, p <0.001). Η YKL-40
συσχετίζεται θετικά τόσο με τη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση (ΔΑΠ) (r = 0.36, p = 0.008 και r = 0.37,
p = 0.006, αντίστοιχα). Η NGAL ούρων συσχετίζεται θετικά με την ΔΑΠ (r = 0.01, p = 0.01). Δεν παρατηρήθηκαν
σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των επιπέδων της NGAL ορού, της YKL-40, της GDF-15, της NGAL ούρων και της
μικρολευκωματίνης ούρων 24-ώρου. Η NGAL ούρων και η YKL-40 συσχετίζονται θετικά με το στάδιο ενήβωσης
κατά Tanner του μαστού στα κορίτσια (r = 0.37, p = 0.04 και r = 0.36, p = 0.03 αντίστοιχα). Η YKL-40 συσχετίζεται
θετικά με και με τον ορχικό όγκο στα αγόρια (r = 0.57, p < 0.0001).
Συμπέρασματα: Ο GDF-15 συσχετίζεται θετικά με την κρεατινίνη ορού, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως πρώιμος δείκτης συσχέτισης της ΔΝ και του stress της καρδιάς. Η θετική συσχέτιση της
NGAL και YKL-40 με την αρτηριακή πίεση αποτελεί περαιτέρω ένδειξη ότι μπορεί να είναι πρώιμοι δείκτες της
καρδιαγγειακής-νεφρικής νοσηρότητας στο ΣΔ1. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η έγκαιρη αξιολόγηση
των δεικτών αυτών μπορεί να αποκαλύψει την αρχική δυσλειτουργία του ενδοθηλίου σε ασθενείς με ΣΔ1 προ
της εμφάνισης μικρολευκωματινουρίας και προ της κλινικής εκδήλωσης της νεφρικής ανεπάρκειας.
Π.Α.19 ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ
Μαρία Παπασταματάκη1, Ιωάννης Παπασωτηρίου1, Αναστασία Μπαρτζελιώτου1, Ανδριανή Βαζαίου2, Γεώργιος
Χρούσος3, Χριστίνα Κανακά-Gantenbein3 και Ελευθερία Ρώμα3
ΒιοχημικόΤμήμα Γ.Ν.Π. Αθηνών «Η Αγία Σοφία», 2Α’ Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Π. Αθηνών «Π.&Α. Κυριακού», 3Α’ Παιδιατρική Κλινική Παν/μιου Αθηνών Γ.Ν.Π. Αθηνών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
1

Εισαγωγή: Η κοιλιοκάκη ή εντεροπάθεια από γλουτένη αποτελεί ανοσολογικής αιτιολογίας δυσανεξία στη
γλουτένη που περιέχεται στα διάφορα δημητριακά και η οποία προκαλεί ατροφία των λαχνών του λεπτού
εντέρου με λεμφοκυτταρική και πλασματοκυτταρική διήθηση, ενώ συχνά στους ασθενείς αυτούς συνυπάρχει
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔ1). Μελετήσαμε σε ασθενείς με κοιλιοκάκη την συμπεριφορά των ορμονών του
άξονα εγκεφάλου-γαστρεντερικού συστήματος (Gut-Brain-Axis): active amylin ή active islet amyloid polypeptide
(a-Am), acylated ghrelin (ΑG), leptin (Lep), glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP), glucagon-like
peptide-1 (GLP-1), pancreatic polypeptide (PP) και peptide tyrosine-tyrosine (PYY), οι οποίες παίζουν σημαντικό
ρόλο στην ρύθμιση του βάρους του σώματος και στην ενεργειακή ομοιόσταση.
Ασθενείς και Μέθοδοι: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 47 ασθενείς με κοιλιοκάκη, ηλικίας 2-18 ετών, από
τους οποίους οι 12 ήταν πρωτοδιάγνωστοι, οι 22 ήταν υπό δίαιτα και οι 13 ήταν υπό δίαιτα και με ΣΔ1, ενώ 18
υγιή άτομα των ίδιων ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Ο ταυτόχρονος
προσδιορισμός των ορμονών έγινε σε πρωϊνά δείγματα αίματος μετά από ολονύχτια νηστεία με την τεχνολογία
hormone-MAP, που συνδυάζει κυτταρομετρία ροής, φθορίζοντα μικροσφαιρίδια και πηγές Laser.
Αποτελέσματα: Ανιχνεύθηκαν όλες οι ορμόνες και στους ασθενείς και στους μάρτυρες. Σε σχέση με την ομάδα
ελέγχου στους ασθενείς με κοιλιοκάκη τα επίπεδα των ορμονών βρέθηκαν: α) της a-Am σημαντικά ελλαττωμένα
(p<0.01) και ιδιαίτερα στους διαβητικούς (p<0.003), β) της ΑG σημαντικά ελλαττωμένα στους διαβητικούς
(p<0.01), γ) της GIP σημαντικά ελλαττωμένα στους πρωτοδιάγνωστους (p<0.008), δ) της GLP-1 σημαντικά
ελλαττωμένα σε όλους τους ασθενείς (p<0.008), ενώ ε) δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα επίπεδα των Lep,
PYY και PP. Επιπλέον στους ασθενείς βρέθηκαν σημαντικές αλληλεπιδράσεις των GIP, GLP-1 και a-Am με την
ινσουλίνη (r=0.570, p<0.000, r=0.410, p<0.004 και r=0.370, p<0.01, αντίστοιχα) και μεταξύ των a-Am, GIP και PP
με τα τριγλυκερίδια (r=0.822, p<0.000, r=0.698, p<0.000 και r=0.550, p<0.0001, αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε επιτρέπει την ταυτόχρονη, αξιόπιστη και οικονομική
ανάλυση των ορμονών του άξονα εγκεφάλου-γαστρεντερικού συστήματος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων
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συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος έκκρισης των ορμονών του άξονα εγκεφάλου- γαστρεντερικού
συστήματος σε ασθενείς με κοιλιοκάκη διαφέρει από τον τρόπο έκκρισης των ίδιων ορμονών στην ομάδα
ελέγχου και οι διαταραχές του άξονα είναι εντονότερες στους ασθενείς με συνυπάρχοντα ΣΔ1. Περαιτέρω
έρευνες είναι απαραίτητες για την διερεύνηση του ρόλου των ορμονών του γαστρεντερικού συστήματος που
εμπλέκονται στη ρύθμιση της πρόσληψης και της κατανάλωσης τροφής μέσω της λειτουργίας της ενεργειακής
ομοιόστασης σε ασθενείς με κοιλιοκάκη.
Π.Α.20 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΤΗΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ
Ιωάννης Παπασωτηρίου1, Φιλία Αποστολάκου1, Χριστίνα Λαζαροπούλου1, Ινώ Καναβάκη1, Ιωάννης Ρόμπος2 και
Αντώνιος Καττάμης3
ΒιοχημικόΤμήμα Γ.Ν.Π. Αθηνών «Η Αγία Σοφία», 2Α’ Παθολογική Κλινική Παν/μιου Αθηνών, 3Α’ Παιδιατρική Κλινική
Παν/μιου Αθηνών, Αθήνα
Εισαγωγή και Σκοπός: Ο αυξητικός παράγοντας του πλακούντα (PlGF) ανήκει στην οικογένεια κυτταροκινών
του αυξητικού παράγοντα αγγείων-ενδοθηλίου (VEGF). Στην ίδια οικογένεια ανήκει και ο υποδοχέας του VEGF
(VEGF-R1 ή Flt-1 ή fms-like tyrosine kinase-1). Οι PlGF και Flt-1 βρίσκονται σε ισορροπία στην ρύθμιση της
αγγειογένεσης. Οι παράγοντες αυτοί παρουσιάζουν πλειοτροπικές δράσεις αφ’ενός ευεργετικές όπως είναι η
ευόδωση της αγγειογένεσης αφ’ετέρου δυνητικά επιβλαβείς προφλεγμονώδεις που επηρεάζουν το ενδοθήλιο και
σε κάποιες περιπτώσεις ευδώνουν την πνευμονική υπέρταση. Πρόσφατα η πρωτεϊνη von Willebrand (vWF) έχει
προταθεί ως δείκτης της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, και μόριο κλειδί στη σχέση αιμόστασης και αγγειογένεσης.
Χρησιμοποιώντας περιφερικούς βιοδείκτες, ερευνήσαμε κατά πόσο η φλεγμονή, η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου
και η αγγειογένεση σχετίζονται με υπερφόρτωση σιδήρου σε ασθενείς με ενδιάμεση θαλασσαιμία (TI).
Ασθενείς και Μέθοδοι: Τριάντα τέσσερις ενήλικες ασθενείς με TI συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, ενώ 20 υγιή
άτομα αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Μετρήσαμε με ανοσοενζυμικές τεχνικές αυτόματες ή μη, τα επίπεδα της
υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (hs-CRP), του παράγοντα vWF, του μονοξείδιου του αζώτου (ΝΟ), του
PlGF και του διαλυτού Flt-1 (sFlt-1) και της φερριτίνης στους ασθενείς και τους μάρτυρες. Επίσης προσδιορίσαμε
τιςις αιματολογικές και βιοχημικές παραμέτρους, ερυθροποίησης, αιμόλυσης και ιστικής υποξίας των ασθενών.
Αποτελέσματα: Τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι: α) τα επίπεδα στο πλάσμα του vWF, NO, PlGF,
sFlt-1 και φερριτίνης ήταν σημαντικά υψηλότερα στους ασθενείς με τη ΤΙ συγκριτικά με τους υγιείς μάρτυρες
(88.0±21.8 vs 71.1±21.5 IU/dL, 101.5±34.7 vs 52.1±8.2 mmol/L, 52.2±20.0 vs 17.2±4.0 pg/mL and 96.5±25.2 vs
76.8±11.5 pg/mL, 740.5±505.2 vs 72.0±34.5µg/L, αντίστοιχα p<0.01), β) η αγγειο-αντιαγγειογενετική ισσοροπία
εκφρασμένη ως sFlt-1/PlGF βρέθηκε σημαντικά χαμηλότερη στους ασθενείς με TI συγκριτικά με την ομάδα
ελέγχου (p<0.0001), γ) βρεθηκαν σημαντικές συσχετίσεις των επιπέδων της φερριτίνης των ασθενών με ΤΙ με
τις συγκεντρώσεις των hs-CRP (r=0.485, p<0.01), vWF (r=0.510, p<0.008), NO (r=0.535, p<0.005), PlGF (r=0.495,
p<0.01) και sFlt-1 (r=0.385, p<0.05).
Συμπεράσματα: Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι οι ασθενείς με TI έχουν σημαντική χαμηλού βαθμού φλεγμονή,
δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και ενεργό αγγειογένεση. Η σοβαρότητα αυτών των συμβαμάτων φαίνεται να
σχετίζεται με το βαθμό της φερριτιναιμίας, γεγονός που υποδηλώνει πιθανό παθογενετικό ρόλο του φορτίου
σιδήρου.
1

Π.Α.21 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ HPLC-MS/MS ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΦΑΙΝΥΛΟΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΚΥΛΟ-ΣΥΝΕΝΖΥΜΟΥ Α
Μ. Αγγελοπούλου1, 2, Ζ. Τσιάλλα1, I. Χριστοφίδης1, Π.Σ. Πέτρου1, A. Σιαφάκα-Καπαδάη2, I. Κανάριος3, M. Σιδηροπούλου3, Σ.E. Κακαμπάκος1
1

Εργαστήριο Ανοσοδιαγνωστικών Προϊόντων, Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας,
2
Ενέργειας και Ασφάλειας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Αγία Παρασκευή, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Ε.Κ.Π.Α.,
3
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσσια, Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, Τμήμα Νεογνών, Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η φαινυλοκετονουρία (PKU) και η Ανεπάρκεια Αφυδρογονάσης Μεσαίας Αλυσίδας Ακυλο-συνενζύμου
Α (MCADD) είναι δύο κληρονομικές ασθένειες που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα νεογνικού ελέγχου
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πολλών χωρών παγκοσμίως λόγω της υψηλής συχνότητας εμφάνισης τους (1:10000 γεννήσεις). Πρόκειται για
ασθένειες που δεν έχουν εμφανή συμπτώματα αμέσως μετά τη γέννηση αλλά καθυστέρηση στη διάγνωση μπορεί
να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Συνεπώς μία απλή, γρήγορη και ακριβής μέθοδος ταυτόχρονης διάγνωσης
θα μπορούσε να συμβάλει στη αποτελεσματική διαχείριση αυτών των ασθενειών και την αποφυγή σοβαρών
επιπτώσεων στην υγεία των ατόμων.
ΣΚΟΠΟΣ. Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε μέθοδος Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματομετρίας
Μάζας (HPLC-MS/MS) με στόχο τον ταυτόχρονο ποσοτικό προσδιορισμό φαινυλαλανίνης, τυροσίνης, καθώς και
μεσαίας αλυσίδας ακυλο-καρνιτινών (εξανοϋλο-, οκτανοϋλο-, δεκανοϋλο-καρνιτίνη) και ακετυλο-καρνιτίνης σε
αποξηραμένες κηλίδες αίματος νεογνών χωρίς παραγωγοποίηση.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ. Παρασκευάστηκαν πρότυπα δείγματα και δείγματα ελέγχου σε αίμα με την προσθήκη
γνωστών συγκεντρώσεων των προς ανάλυση ουσιών και στη συνέχεια κηλίδες τους εναποτέθηκαν σε ειδικό
απορροφητικό χαρτί προς ξήρανση. Ακολούθησε εκχύλιση των αποξηραμένων κηλίδων με κατάλληλο διαλύτη
που περιείχε τις αντίστοιχες δευτεριωμένες ουσίες και ανάλυση με σύστημα HPLC-MS/MS.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Με τη μέθοδο που αναπτύχθηκε η ανάλυση του δείγματος ολοκληρωνόταν σε 5 λεπτά ενώ η
χρήση χρωματογραφικής στήλης σε συνδυασμό με τις κατάλληλες συνθήκες ανίχνευσης οδήγησε στον πλήρη
διαχωρισμό των ουσιών. Τα όρια ανίχνευσης ήταν 1,3 και 4,7 μmol/L για τη φαινυλαλανίνη και την τυροσίνη, και
0,40, 0,006, 0,008, 0,008 μmol/L για την ακετυλο-, εξανοϋλο-, οκτανοϋλο- και δεκανοϋλο-καρνιτίνη, αντιστοίχως.
Η ακρίβεια της μεθόδου που προσδιορίσθηκε μέσω πειραμάτων ανάκτησης (93- 105%) ήταν υψηλή, ενώ η
ενδο- και δι-αναλυτική διακύμανση ήταν μικρότερες του 10 και 15%, αντιστοίχως, για τις προς ανάλυση ουσίες.
Για την αξιολόγηση της μεθόδου, 450 δείγματα αποξηραμένων κηλίδων αίματος νεογνών αναλύθηκαν τόσο με
την παρούσα μέθοδο όσο και με τυποποιημένη συσκευασία ημιποσοτικής ανάλυσης με φασματομετρία μάζας
και βρέθηκε ότι υπήρχε πολύ καλή συσχέτιση των αποτελεσμάτων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η μέθοδος που αναπτύχθηκε ήταν ταχεία (>250 δείγματα/24ωρο), ακριβής, με καλή
επαναληψιμότητα και υψηλή ειδικότητα καθώς ο συνδυασμός HPLC με MS/MS επέτρεψε διαχωρισμό των προς
ανάλυση ουσιών τόσο μεταξύ τους όσο και από ισοβαρείς ή ισομερείς ενώσεις που πιθανώς να υπάρχουν στα
δείγματα. Επομένως, η χρήση της θα μπορούσε να βοηθήσει στη διάγνωση της PKU και της MCADD σε νεογνά.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Α.Α.01 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΟΞΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΑΚΤΥΛΙΤΙΔΑΣ.
Σ. Ιωαννίδου, Α. Μπαλιώτη, Σ. Κανταρτζίδου, Α. Σαφαρίκα, Δ. Πολίτου, Ζ. Ζουλλιέν
Βιοχημικό Εργαστήριο Νοσ. «Ευαγγελισμός»
Εισαγωγή. Η παρακολούθηση των επιπέδων δακτυλίτιδας στον ορό για την αναγνώριση της τοξικότητας,
συνιστάται να συνοδεύεται από προσδιορισμό καλίου, μαγνησίου και κρεατινίνης ορού. Η υποκαλιαιμία, η
υπομαγνησιαιμία και η μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης προδιαθέτουν στην εμφάνιση τοξικότητας.
Σκοπός. Η διερεύνηση ύπαρξης υπομαγνησιαιμίας, υποκαλιαιμίας και αύξησης της κρεατινίνης στον ορό ατόμων
με τοξικά επίπεδα δακτυλίτιδας, καθώς η παρουσία τους προδιαθέτει στην εμφάνιση συμπτωμάτων τοξικότητας
(κεφαλαλγία, έμετοι, διάρροιες, διαταραχές καρδιακού ρυθμού).
Υλικό και μέθοδος. Το υλικό μας αποτέλεσαν οι οροί 100 ατόμων με τοξικά επίπεδα δακτυλίτιδας (> 2.1 μg/L),
όπως μετρήθηκαν με ανοσοενζυμική μέθοδο στον αναλυτή Axsym (Abbott). Σε αυτούς προσδιορίστηκαν τα
επίπεδα κρεατινίνης, καλίου και μαγνησίου ορού σε βιοχημικούς αναλυτές modular (Roche).
Αποτελέσματα. Μέση τιμή των επιπέδων δακτυλίτιδας ήταν 2.78 μg/L (εύρος 2.1 – 6.6 μg/L). Μέσες τιμές των
επιπέδων μαγνησίου, καλίου και κρεατινίνης ήταν 2.0 mg/dl (εύρος 0.77 – 4.39 mg/dl), 4.5 mmol/L (εύρος 2.5
– 7.2 mmol/L) και 1.6 mg/dl (εύρος 0.24 – 9.0 mg/dl) αντίστοιχα.
Μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (κρεατινίνη > 1.4 mg/dl) καταγράφηκε σε 36% των ατόμων.
Υπο- και υπερ- μαγνησιαιμία σε 11% και 10% αντίστοιχα. Υπο- και υπερ- καλιαιμία σε 7% και 18% αντίστοιχα.
Συμπεράσματα. Πάνω από το ένα τρίτο των ατόμων με τοξικότητα από δακτυλίτιδα είχαν μείωση του ρυθμού
σπειραματικής διήθησης. Διαταραχές των επιπέδων καλίου και μαγνησίου καταγράφηκαν σχεδόν στο μισό των
ατόμων, με συχνότερη την εμφάνιση υπερκαλιαιμίας.
Α.Α.02 ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΧΟΛΙΚΗ ΚΙΡΡΩΣΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Μαριλένα Σταμούλη, Αναστάσιος Σκλήρης, Ιωάννα Παναγιώτου, Γεράσιμος Ζορμπάς και Γρηγόριος Τότος
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
Εισαγωγή: Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ) είναι χρόνια αυτοάνοση νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από
καταστροφή των μικρών ενδοηπατικών χοληφόρων μέσω ανοσολογικών μηχανισμών. Η ετήσια επίπτωση της
νόσου είναι 0.7-15 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο. Ο επιπολασμός τη νόσου εμφανίζει μεγάλη συσχέτιση με την
γεωγραφική περιοχή και δεν είναι γνωστός με ακρίβεια, αυξάνει δε όσο βελτιώνονται οι δυνατότητες διάγνωσης.
Η ΠΧΚ προσβάλλει κυρίως γυναίκες μέσης ηλικίας (40-60 ετών) και σε αναλογία γυναίκες/άνδρες = 9/1, ενώ δεν
έχει περιγραφεί ποτέ σε παιδιά.
Σκοπός: Η παρουσίαση των εργαστηριακών ευρημάτων ασθενούς με ΠΧΚ. Πρόκειται για άνδρα 66 ετών, ο
οποίος προσήλθε στο εργαστήριο μας για έλεγχο χωρίς ειδικά συμπτώματα (η μη ύπαρξη ειδικών συμπτωμάτων
παρατηρείται στο 22 % των ασθενών με ΠΧΚ).
Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων: ολική χολερυθρίνη 0.66 mg/dl, SGOT 44.3 U/L, SGPT 62.2 U/L,
γGT 225.3 U/L, αλκαλική φωσφατάση 170.9 U/L, ολική χοληστερόλη 166.0 mg/dl, ολικά λευκώματα ορού 7.96
g/dl, αλβουμίνη ορού 4.4 g/dl,
ανοσοσφαιρίνες IgM 429.2 mg/dl, λευκοκυτταρικός τύπος: ουδετερόφιλα 39.5 λεμφοκύτταρα 34.1, μονοκύτταρα
7.7, βασεόφιλα 0.6 και ηωσινόφιλα 18.1 %. Η ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού έδειξε πολυκλωνική αύξηση στην
περιοχή των γ-σφαιρινών. Ο έλεγχος αυτοαντισωμάτων έγινε με την μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού. Ο
ασθενής παρουσιάζει θετικό κυτταροπλασματικό φθορισμό ως και την αραίωση 1/640 σε υπόστρωμα κυττάρων
HEP-2 και θετικά αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (ΑΜΑ) ως και την αραίωση 1/160 σε υπόστρωμα με τομές από
νεφρό/στομάχι ποντικού.
Συζήτηση: Εργαστηριακά ευρήματα συμβατά με ΠΧΚ. Η ολική χοληστερόλη και η χολερυθρίνη δεν είναι αυξημένες,
γεγονός που συνάδει με τα αρχικά στάδια της νόσου. Η αλκαλική φωσφατάση είναι σημαντικά αυξημένη. Στην
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ΠΧΚ παρατηρούνται τιμές αλκαλικής φωσφατάσης διπλάσιες της φυσιολογικής, χωρίς ωστόσο αυτές να έχουν
προγνωστική σημασία. Οι τρανσαμινάσες είναι ελάχιστα αυξημένες.H γGT παρουσιάζει μεγάλη αύξηση, γεγονός
που υποδεικνύει ηπατική φλεγμονή. Οι ανοσοσφαιρίνες IgM είναι επίσης πολύ αυξημένες. Οι υψηλές τιμές IgM
παρατηρούνται στο 75% των ασθενών και αποτελούν διαγνωστικό στοιχείο. Όσον αφορά στην ηωσινοφιλία,
αυτή έχει περιγραφεί στο 40% περίπου των ασθενών, κυρίως στα πρώιμα στάδια της νόσου και συνδέεται με
την καταστροφή των ενδοηπατικών χολαγγείων. Θετικά ΑΜΑ ανιχνεύονται στο 95% των ασθενών με ΠΧΚ και
αποτελούν τον ισχυρότερο εργαστηριακό διαγνωστικό δείκτη της νόσου. Μπορούν να εμφανιστούν πριν από
τα βιοχημικά ευρήματα και τα συμπτώματα. Ο κύριοι αντιγονικοί μιτοχονδριακοί επίτοποι έναντι των οποίων
στρέφονται τα ΑΜΑ είναι τα συστατικά του συμπλέγματος της 2-κετοξυ-αφυδρογονάσης. Η ειδικότητά τους
στην διάγνωση της ΠΧΚ αγγίζει το 100 % όταν ο τίτλος είναι υψηλός (≥1/160). Συνύπαρξη άλλου αυτοάνοσου
νοσήματος στον ασθενή δεν παρατηρήθηκε.
Α.Α.03 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ CYSTATIN C ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΥΓΙΗ,
ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Άγγελος Ευαγγελόπουλος1, Ναταλία Βαλλιάνου2, Βασιλική Μπουντζιούκα3, Μαρία Μπόνου2, Ιωάννης Μπαρμπετσέας2, Πέτρος Αυγερινός2, Δημοσθένης Παναγιωτάκος3
Roche Diagnostics (Hellas) AE, 2Γ.Ν.Α. «Πολυκλινική», 3Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Εισαγωγή: Η Cystatin C είναι μία χαμηλού μοριακού βάρους πρωτεΐνη, που παράγεται από όλα τα εμπύρηνα
κύτταρα του οργανισμού με σχετικά σταθερό ρυθμό και απομακρύνεται από τους νεφρούς μόνο με σπειραματική
διήθηση. Έτσι, οι συγκεντρώσεις της στον ορό αντανακλούν το ρυθμό σπειραματικής διήθησης και ακόμη και
μία μικρή ελάττωση στο ρυθμό σπειραματικής διήθησης οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων της στον ορό.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να καθορίσει τις πηγές διακύμανσης των τιμών της Cystatin C στον
ορό καθώς και τις τιμές αναφοράς της σε φαινομενικά υγιή ελληνικό πληθυσμό της περιοχής των Αθηνών.
Υλικό και Μέθοδοι: Οι τιμές της Cystatin C, μαζί με άλλες βιοχημικές παραμέτρους προσδιορίστηκαν σε 490
φαινομενικά υγιείς ενήλικες, που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μας για τακτικό ετήσιο
εργαστηριακό έλεγχο. Ταυτόχρονα καταγράφηκαν δημογραφικά και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, καθώς
και πληροφορίες που αφορούσαν τον τρόπο ζωής των συμμετεχόντων.
Αποτελέσματα: Υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν σε άνδρες (p = 0.04), σε άτομα > 65 ετών (p < 0.001), σε
καπνιστές (p < 0.001) και σε υπέρβαρους/παχύσαρκους συμμετέχοντες (p = 0.03). Ειδικότερα, οι τιμές της Cystatin
C κυμάνθηκαν από 0.50 - 1.10 mg/L σε άνδρες ηλικίας 18-44 ετών, από 0.52 - 1.21 mg/L σε άνδρες ηλικίας 45-64
ετών και από 0.83 - 1.18 mg/L σε άνδρες > 65 ετών. Στις γυναίκες, οι τιμές κυμάνθηκαν από 0.52 - 1.05 mg/L,
0.61 - 1.12 mg/L και από 0.74 - 1.14 mg/L στις παραπάνω ηλικιακές ομάδες αντίστοιχα. Αντιθέτως, η κατανάλωση
αλκοόλ και η φυσική δραστηριότητα δε φαίνεται να επηρέασε τις τιμές της Cystatin C.
Συμπεράσματα: Παρά το σχετικά σταθερό ρυθμό παραγωγής της Cystatin C από τα κύτταρα, παράγοντες
όπως η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα και ο δείκτης μάζας σώματος (BMI) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον
καθορισμό των τιμών αναφοράς σε υγιείς υπο-ομάδες ελληνικού πληθυσμού.
1

Α.Α.04		 ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΗbA1c ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
Α Γρηγοράτου, Α Μελπίδου, Γ Λασηθιωτάκης, Ζ Ζουλλιέν.
Βιοχημικό Εργαστήριο ΓΠΝΑ «Ο Ευαγγελισμός».
Σκοπός: Μελετήθηκαν οι τιμές γλυκόζης νηστείας και γλυκιώμενης αιμοσφαιρίνης ΗbA1c 160 ασθενών ηλικίας
21-72 ετών, που έχουν υποβληθεί στην πρώτη μεταμόσχευση νεφρού, πριν τουλάχιστον από ένα έτος και
λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά, όχι όμως αγωγή για διαβήτη.
Υλικά και μέθοδοι: 109 ασθενείς λαμβάνουν αναστολείς της καλσινευρίνης (59 ασθενείς κυκλοσπορίνη και 58
ασθενείς tacrolimus) και 43 ασθενείς λαμβάνουν certican, αναστολέα της m-TOR (mammalian target of rapamycin).
Όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν, στα πλαίσια του θεραπευτικού πρωτοκόλλου, κορτιζόλη και mycophenolate
mofetil. Σε όλους τους ασθενείς τα επίπεδα των ανοσοκατασταλτικών ήταν μέσα στο θεραπευτικό παράθυρο
(αναλυτές Αxsym και Architect, Abbott). Η γλυκόζη και η ΗbA1c προσδιορίστηκαν αντίστοιχα στους αναλυτές
Modular και Integra (Roche).
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Αποτελέσματα:
Φάρμακο
Cyclosporine
N=59
Tacrolimus
N=58
Certican
N=43

Μέση τιμή Glu mg/dl

Glu>125 mg/dl

Μέση τιμή ΗbA1c

ΗbA1c> 7

96.2

10.2%

5.6%

11.9%

103.3

12.1%

6.1%

13.8%

100.1

11.6

5.9%

14.0%

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που λαμβάνουν κυκλοσπορίνη εμφανίζουν τις χαμηλότερες τιμές γλυκόζης και
ΗbA1c, χωρίς όμως μεγάλες διαφορές από όσους λαμβάνουν tacrolimus ή certican.
Α.Α.05 ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
Α. Γρηγοράτου, Α. Μελπίδου, Μ. Μπεκούλη, Ζ. Ζουλλιέν
Βιοχημικό Εργαστήριο ΓΠΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
Σκοπός: Μελετήθηκαν οι τιμές ολικής χοληστερόλης, HDL-χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων 160 ασθενών
ηλικίας 21-72 ετών, που έχουν υποβληθεί στην πρώτη μεταμόσχευση νεφρού, πριν τουλάχιστον από ένα έτος
και λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά.
Υλικά και μέθοδοι: 109 ασθενείς λαμβάνουν αναστολείς της καλσινευρίνης (59 ασθενείς κυκλοσπορίνη και 58
ασθενείς tacrolimus) και 43 ασθενείς λαμβάνουν certican, αναστολέα της m-TOR (mammalian target of rapamycin).
Όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν, στα πλαίσια του θεραπευτικού πρωτοκόλλου, κορτιζόλη και mycophenolate mofetil.
Σε όλους τους ασθενείς τα επίπεδα των ανοσοκατασταλτικών ήταν μέσα στο θεραπευτικό παράθυρο (αναλυτές
Αxsym και Architect, Abbott). Η ολική χοληστερόλη, η HDL-χοληστερόλης και τα τριγλυκερίδια προσδιορίστηκαν
στον αναλυτή Modular (Roche).
Αποτελέσματα:
Φάρμακο
Cyclosporine
N=59
Tacrolimus
N=58
Certican
N=43

Μέση Τιμή ΧΣ
mg/dl

ΧΣ>180
mg/dl

Μέση Τιμή HDL
mg/dl

HDL<50
mg/dl

Μέση Τιμή
TPI
mg/dl

ΤΡΙ>150
mg/dl

193.3

61.0%

44.3

39.0%

160.7

42.3%

181.6

51.7%

45.1

55.2%

157.7

39.7%

195.6

58.1%

49.0

44.2%

153.9

46.5%

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που λαμβάνουν tacrolimus εμφανίζουν τις χαμηλότερες τιμές ολικής χοληστερόλης
και τις υψηλότερες τιμές HDL-χοληστερόλης, όσοι λαμβάνουν certican εμφανίζουν τις χαμηλότερες τιμές
τριγλυκεριδίων, όμως υψηλότερες τιμές χοληστερόλης από όσους λαμβάνουν κυκλοσπορίνη.
Α.Α.06 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12 ΚΑΙ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΟΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ
ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Σ. Πατιάκας1, Κ. Βασιλάκος2, Η. Δουκόπουλος4, Ε. Δούμπαλη5, Μ. Ντούσκα6, Η. Γιοβανόπουλος3
Βιοπαθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν. Καστοριάς, 2Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Β’ Γ.Ν. Κατερίνης, 3Ειδικευόμενος Ενδοκρινολογίας Γ.Ν. Καστοριάς, 4Ειδικευόμενος Μικροβιολογίας Γ. Ν. Καστοριάς, 5Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν.
Φιλιατών, 6Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β’ Γ.Ν. Φιλιατών
Σκοπός: Να μελετηθούν τα επίπεδα βιταμίνης Β12 και ομοκυστεϊνης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου
2 υπό χρόνια φαρμακευτική αγωγή, δεδομένου ότι νεότερες έρευνες Ολλανδών επιστημόνων υποστηρίζουν
ότι η χρόνια χρήση της μετφορμίνης, (του συχνότερα χρησιμοποιούμενου φαρμάκου πρώτης εκλογής για τη
θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2), μπορεί μεν να παρουσιάζει τα λιγότερα μειονεκτήματα σε σχέση με
τα άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, φαίνεται όμως να αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, αυξάνοντας την ένδεια
της βιταμίνης Β12 και οδηγώντας σε αύξηση των επιπέδων της ομοκυστεϊνης.
1
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Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν συνολικά 31 περιπτώσεις σακχαροδιαβητικών ασθενών στους οποίους
αποφασίστηκε η έναρξη φαρμακευτικής αγωγής. Από αυτούς 18 τέθηκαν υπό αγωγή με μετφορμίνη (ομάδα Α),
ενώ στους υπόλοιπους 13 (ομάδα Β) δόθηκε άλλο σκεύασμα. Σε όλους μετρήθηκαν στον αυτόματο βιοχημικό
αναλυτή οι τιμές βιταμίνης Β12, φολλικού οξέος και ομοκυστεϊνης στον ορό του αίματος, τόσο στην έναρξη
της θεραπείας, όσο και μετά την πάροδο 6 μηνών και ενός έτους, περίπου. Ακολούθησε, με τη βοήθεια του
στατιστικού πακέτου SPSS, η στατιστική ανάλυση των ποσοστιαίων μεταβολών των παραπάνω παραμέτρων
στην πορεία του χρόνου.
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ότι συγκριτικά, στην ομάδα Α σε σχέση με την ομάδα Β, οι συγκεντρώσεις
βιταμίνης Β12 και φολλικού οξέος μειώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο της θεραπείας κατά 12% και 4% αντίστοιχα,
ενώ αντίθετα η συχνότητα της ομοκυστείνης είχε οριακή μεταβολή, αυξήθηκε συγκριτικά μόνον κατά 0,8%.
Ωστόσο, μετά την πάροδο του έτους, οι αντίστοιχες μειώσεις ήταν 16% και 4,5% για τη βιταμίνης Β12 και την
ομοκυστεϊνη αντίστοιχα, προέκυψε όμως και στατιστικά σημαντική αύξηση για τα επίπεδα της ομοκυστεϊνης,
αφού καταγράφηκε αύξηση κατά 4%. Περαιτέρω μελέτη του θέματος, ύστερα δηλαδή από τη διόρθωση για το
δείκτη μάζας σώματος και το κάπνισμα, έδειξε πως η μείωση σε ότι αφορούσε την παράμετρο του φολικού οξέος
μάλλον δεν ήταν σημαντική, ενώ αντίθετα, σε ότι αφορούσε την ένδεια της βιταμίνης Β12 προέκυψε απόλυτος
κίνδυνος στην ομάδα Α συγκριτικά με αυτόν της ομάδας Α, κατά 9,3%.
Συμπεράσματα: Για την εξαγωγή βεβαίων συμπερασμάτων, ασφαλώς και απαιτείται τόσο η συνέχιση της
μελέτης σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, όσο και η αύξηση του μελετώμενου δείγματος. Ωστόσο, οι πρώτες
ενδείξεις επί του θέματος είναι σαφείς: Η μελέτη μας καταδεικνύει στατιστικά σημαντική μείωση των τιμών της
βιταμίνης Β12 και ανάλογη αύξηση της ομοκυστεϊνης, (τα επίπεδα της οποίας, ως γνωστό συνδέονται με αυξημένο
κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου). Γίνεται, επομένως, αντιληπτή η ανάγκη της περιοδικής μέτρησης των ανωτέρω
παραμέτρων σε σακχαροδιαβητικούς υπό μακροχρόνια αγωγή με μετφορμίνη.
Α.Α.07 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ.
Σ. Πατιάκας1, Κ. Βασιλάκος2, Η. Γιοβανόπουλος3, Κ. Ρούσος4, Ε.Δούμπαλη5, Μ. Ντούσκα6, Γ. Λιάππας7
Βιοπαθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν. Καστοριάς, 2Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Β’ Γ.Ν. Κατερίνης, 3Ειδικευόμενος Ενδοκρινολογίας γ.Ν. Καστοριάς, 4Παθολόγος, Επιμελητής Β’ Κ. Υγείας Αλεξάνδρειας-Γ.Ν. Βέροιας, 5Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν. Φιλιατών, 6Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β’ Γ.Ν. Φιλιατών, 7Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Να καταγραφούν τα επίπεδα ουρικού οξέος σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, (δεδομένου ότι
οι υψηλές τιμές του αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη του συνδρόμου αυτού), αλλά και να αναζητηθεί
η πιθανή συσχέτιση των επιπέδων του, με άλλους (μετρήσιμους στο εργαστήριο), προγνωστικούς δείκτες του
συνδρόμου της χρόνιας συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, όπως για παράδειγμα του NT pro-BNP.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν συνολικά 51 περιπτώσεις ατόμων (ομάδα Α, 29 άνδρες και 22 γυναίκες) μέσης
ηλικίας 75,8 ετών, με καρδιακή ανεπάρκεια, (στην συντριπτική πλειονότητά τους εξαιτίας στεφανιαίας νόσου).
Σε όλους μετρήθηκαν με τη βοήθεια του αυτόματου βιοχημικού αναλυτή, τόσο οι τιμές του ουρικού οξέος,
όσο και του NT pro-BNP, ενώ τα αποτελέσματά μας συγκρίθηκαν με αυτά 45 ατόμων (ηλικίας > 60 ετών) του
γενικού πληθυσμού (ομάδα Β), στα οποία επίσης διενεργήθηκαν στα πλαίσια του εργαστηριακού ελέγχου τους
οι παραπάνω εξετάσεις, δίχως όμως να αποδειχθεί, τελικά, οποιαδήποτε καρδιολογική πάθηση. Ακολούθησε
ανάλυση και συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS.
Αποτελέσματα: Στην ομάδα Α, σε σχέση με την ομάδα Β, καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες
τιμές ουρικού οξέος, (μέσες τιμές για την ομάδα Α και Β, 5,1+/-2,1 mg/dl και 3,8+/-1,6 mg/dl, αντίστοιχα), ενώ η
περαιτέρω στατιστική επεξεργασία κατέδειξε ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των αυξημένων τιμών του
ουρικού οξέος και των επίσης υψηλών τιμών του NT pro-BNP, ιδιαίτερα κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο.
Συμπεράσματα: Αποδεικνύεται, επομένως, ότι η μέτρηση του ουρικού οξέος είναι μία πολύ χρήσιμη εξέταση
στην περίπτωση των ατόμων με χρόνια συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, αφού όχι μόνον τα επίπεδά του
αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα της νόσου, αλλά και επειδή, όπως φαίνεται και από τη μελέτη
μας, σχετίζονται άμεσα και με άλλους σημαντικούς προγνωστικούς δείκτες, όπως τα επίπεδα του NT pro-BNP.
Ως εκ τούτου, δεν πρέπει ποτέ να παραλείπεται η συχνή αναζήτηση στις περιπτώσεις αυτών των ασθενών, και
του δείκτη αυτού, πολύ δε περισσότερο, αφού είναι πολύ εύκολα μετρήσιμος.
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Α.Α.08 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.
Σ. Πατιάκας1, Κ. Βασιλάκος2, Ι. Αλεξίδης3, Η. Γιοβανόπουλος4, Κ. Γιαγλόγλου5
Βιοπαθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν. Καστοριάς, 2Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Β’ Γ.Ν. Κατερίνης, 3Παιδίατρος – Καθηγητής
ΤΕΕ, 4Ειδικευόμενος Ενδοκρινολογίας, 5Γυναικολόγος, Διευθύντρια Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής Γ. Ν. Καστοριάς
1

Σκοπός: Να προσδιοριστούν τα επίπεδα του αιμοσφαιρινικού κλάσματος της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης
(HbA1c) σε έγκυες γυναίκες, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί ευαίσθητο δείκτη του μεταβολικού ελέγχου και μας
δίδει τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε τη μέση τιμή των επιπέδων γλυκόζης για το προηγούμενο τρίμηνο.
Υλικό-Μέθοδος: Ελέγχθηκαν συνολικά 64 έγκυες γυναίκες και έγιναν συνολικά 76 προσδιορισμοί HbA1c με
τη μέθοδο της υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης, (η οποία και θεωρείται ως η πλέον αξιόπιστη), ενώ τα
αποτελέσματά μας, σε 38 από τις 64 περιπτώσεις, συγκρίθηκαν και με αυτά της καμπύλης σακχάρου, αφού
σε 38 έγκυες γυναίκες διενεργήθηκε από το Μικροβιολογικό-Βιοχημικό Εργαστήριο, εκτός της HbA1c, και η
εξέταση αυτή.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 64 εγκύων γυναικών, οι 7 (ποσοστό 10,9%) παρουσίασαν αυξημένες τιμές
HbA1c > 6,3%. Σε όλες αυτές τις 7 περιπτώσεις, όπως επίσης και σε 5 άλλες γυναίκες με οριακές τιμές HbA1c
5,8–6,2%, έγινε επιβεβαιωτικά επανάληψη της εξέτασης, ενώ παράλληλα, σε δείγμα 38 από τις παραπάνω
εγκύους, (που βεβαίως συμπεριελάμβανε όλες τις ανωτέρω 7 + 5 εγκύους), διενεργήθηκε ταυτόχρονα και
καμπύλη σακχάρου, (με πρόσληψη 75 gr σακχάρου per os και μέτρησή του στον ορό του πλάσματος αμέσως
πριν την πρόσληψή του, καθώς και σε 60 και 120 λεπτά μετά από αυτήν). Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώθηκαν
πλήρως, χωρίς να προκύψει καμία διαφορά μεταξύ των ανωτέρω εξετάσεων.
Συμπεράσματα: Αποδεικνύεται, επομένως, ότι η HbA1c αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη, τόσο για τον έλεγχο
του σακχαρώδους διαβήτη της κύησης, όσο και για τη σωστή ρύθμιση και παρακολούθηση των εγκύων
γυναικών με ήδη εγκατεστημένο διαβήτη, εφάμιλλο της εξέτασης της καμπύλης σακχάρου, και μάλιστα δείκτη
πολύ πιο εύχρηστου και καλά ανεκτού. Ως εκ τούτου, ο προσδιορισμός του δεν θα πρέπει να παραλείπεται
από τον εργαστηριακό έλεγχο ρουτίνας των εγκύων γυναικών, πολύ δε περισσότερο διότι, όπως προκύπτει
και από τη μελέτη μας, το ποσοστό των εγκύων γυναικών με αυξημένη HbA1c, (10.9%) δεν φαίνεται να είναι
καθόλου ευκαταφρόνητο, οι δε επιπλοκές, τόσο στη μητέρα, όσο και στο έμβρυο, είναι πολύ σοβαρές, και σε
κάθε περίπτωση μπορούν και οφείλουν να προληφθούν εγκαίρως.
Α.Α.09 ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ
ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΣΤΑΔΙΟΥ 3 ΚΑΙ 4
Ελένη Χελιώτη2, Μαρία Αλμπανούδη1, Μαρία Στάθη1, Ευδοκία Ευθυμίου2, Μαρία Σωτηράκη2, Κατίνα Διγαλάκη3,
Γαβριήλ Παπαδάκης2, Αικατερίνη Τσελέντη1
Βιοχημικό Εργαστήριο, 2Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό
Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς.
1

Εισαγωγή: Υψηλά επίπεδα φωσφόρου (P) αλλά και εντός φυσιολογικών τιμών προάγουν τις αγγειακές
ασβεστώσεις σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) μέσω δύο μηχανισμών: α) επιδείνωση του δευτεροπαθούς
υπερπαραθυρεοειδισμού (υψηλά επίπεδα παραθορμόνης iPTH) - διευκολύνει την δημιουργία αγγειακών
ασβεστώσεων και β) δημιουργία συμπλόκων ασβεστίου - φωσφόρου (εναποτίθενται στο τοίχωμα των αρτηριών
συμβάλλοντας στο προσχηματισμό ενδοθηλιακών πλακών). Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες K/DOQI
(Dialysis Outcomes Quality Initiative) του NKF (National Kidney Foundation), ορίζουν ως τιμές-στόχους για την
πρόληψη της οστικής νόσου στην ΧΝΝ σταδίου 3-4(ClCr<60-15ml/min) τις παρακάτω: iPTH ≤ 110pg/ml, P=2,74,6mg/dl, Ca=8,4-9,5mg/dl και γινόμενο Ca x P ≤ 55mg2/dl2. Η χαμηλού βαθμού φλεγμονή αποτελεί παράγοντα
κινδύνου για την εξέλιξη της ΧΝΝ και εμφάνισης αγγειακής νόσου. Παράγοντες όπως οι προ-φλεγμονώδεις
κυτοκίνες, τα τελικά προϊόντα γλυκοζυλίωσης, οι ενεργείς ρίζες οξυγόνου, αυτόνομες δυσλειτουργίες και η
υπερυδάτωση προάγουν την φλεγμονή όταν μειώνεται η νεφρική λειτουργία. Η C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)
και η ιντερλευκίνη-6 (IL-6) αποτελούν όχι μόνο ενδεικτικούς δείκτες φλεγμονής αλλά θεωρούνται και ισχυροί και
ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για όλες τις αιτίες θανάτου και καρδιαγγειακής θνητότητας σε ασθενείς με ΧΝΝ.
Σκοπός της μελέτης μας ήταν να διαπιστώσουμε την συχνότητα εμφάνισης ή απουσίας χαμηλού βαθμού
φλεγμονής και τις διαταραχές του οστικού μεταβολισμού και οστικής νόσου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες K/DOQI στην ΧΝΝ σταδίου 3-4.
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Υλικό και Μέθοδος: Μελετήσαμε αναδρομικά 241 ασθενείς (152 άνδρες/89 γυναίκες, μέσης ηλικίας 63±14 έτη)
που νοσηλεύτηκαν στην Νεφρολογική Κλινική κατά την περίοδο 2009-2011. Σε όλους τους ασθενείς μετρήθηκαν
τα επίπεδα Ca, P, iPTH, hs-CRP και υπολογίστηκε το γινόμενο Ca x P. Τα επίπεδα της iPTH μετρήθηκαν με την μέθοδο
της μικροσωματιδιακής χημειοφωταύγειας και των Ca, P με χρωματομετρική μέθοδο. Η hs-CRP προσδιορίστηκε
με την μέθοδος της ανοσονεφελομετρίας.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 266 δειγμάτων, το 69,5% (185/266) των τιμών της CRP ήταν >3mg/l ενώ
το 30,5% (81/266) ήταν <3mg/l. Tο 77,5% (206/266) των επιπέδων της iPTH ήταν εκτός των τιμών-στόχων και
μόλις το 22,5% (60/266) ήταν ≤ 110pg/ml. Τα ποσοστά των επιπέδων των Ca, P, CaxP που συνάντησαν τα K/DOQI
ήταν 46,6% (124/266), 51,5% (137/266), 84,2% (224/266) αντίστοιχα. Μόνο το 5,64% (15/266) των δειγμάτων
συνάντησαν τα K/DOQI και για τις 4 παραμέτρους ταυτόχρονα. Το ποσοστό των επιπέδων της CRP<3mg/l σε
συνδυασμό με την επίτευξη των τιμών – στόχων για iPTH και P δεν ξεπερνούσε το 7,9% (21/266) και το 8,3%
(22/266) για CRP>3mg/l.
Συμπεράσματα: Σαφώς και το υψηλό ποσοστό των επιπέδων της CRP υποδηλώνει την παρουσία χαμηλού
βαθμού φλεγμονής στην ΧΝΝ σταδίου 3-4. Φαίνεται όμως να μην έχει την απόλυτη ευθύνη για την μη επίτευξη
των τιμών-στόχων για iPTH και P. Παρόλα αυτά οι διαταραχές του οστικού μεταβολισμού και της οστικής νόσου
στην ΧΝΝ σταδίου 3-4 αποτελούν μείζον πρόβλημα που επιτάσσει την έγκαιρη αντιμετώπιση τους.
Α.Α.10 ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-6 ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β
Σταμούλη Μαριλένα1, Μουρτζίκου Αντωνία2,3, Αλεπάκη Μαρία3, Σκλήρης Αναστάσιος1, Καρακίτσος Πέτρος3
Εργαστήριο Βιοχημείας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, 2Βιοχημικό Εργαστήριο, ΠΝ «Ασκληπιείο» Βούλας,
Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, Πανεπιστημιακό ΓΝ «Αττικόν», Ιατρική, Σχολή ΕΚΠΑ

1
3

Εισαγωγή: Η Ιντερλευκίνη-6 (ΙL-6) είναι μία πλειοτροπική κυτοκίνη η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία
του ανοσοποιητικού συστήματος, στην αιμοποίηση και τη φλεγμονή. Ρυθμίζει ποικιλία διεργασιών σε διάφορους
κυτταρικούς τύπους όπως την ενεργοποίηση, τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση, την επιβίωση και την
απόπτωση. Επιλέον είναι ο κύριος επαγωγέας των περισσοτέρων πρωτεινών οξείας φάσης.
Σκοπός της εργασίας ήταν η μέτρηση των επιπέδων IL-6 στον ορό ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β και ο
συσχετισμός τους με το ιικό φορτίο και τα επίπεδα των τρανσαμινασών.
Υλικά και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 50 ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β, 27 άνδρες και 23 γυναίκες, ηλικίας 2878 ετών (μέση ηλικία 51,8 έτη). Όλοι οι ασθενείς ήταν HBsAg (+), anti-HBc (+), anti-HBe (+) και HBVDNA (+). Οι
ασθενείς ήταν αρνητικοί για συλλοίμωξη με HCV, HDV και HIV. H μέτρηση της ενζυμικής δραστικότητας των
τρανσαμινασών έγινε στον αυτόματο βιοχημικό αναλυτή ADVIA 1800 της Siemens. Για την μεν SGOT(AST) με
την μέθοδο Karmen βασιζόμενη στις συστάσεις της IFCC, κωδικός αντιδραστηρίου 74045, για την δε SGPT(ALT)
με την μέθοδο Wroblewski και LaDue,τροποποιημένη από τους Henry και Bergmeyer χρησιμοποιώντας LDH
και NADH βασιζόμενη στις συστάσεις της IFCC, κωδικός αντιδραστηρίου 74046. Η μέτρηση των επιπέδων της
IL-6 έγινε με την μέθοδο HUMAN CYTOKINE/CHEMOKINE PANEL I (Cat. No. MPXHCYTO-60K), στον αναλυτή LUMINEX. Η μέτρηση του
ιικού φορτίου έγινε με την μέθοδο PCR πραγματικού χρόνου στον αναλυτή COBAS Taqman Amplicor της Roche.
Αποτελέσματα: Οι τιμές της SGOT κυμάνθηκαν από 11,6 ως 242,4 U/L (μέση τιμή 31,0) και της SGPT από 19,9
ως 319,1 U/L (μέση τιμή 36,8). Οι τιμές της IL-6 κυμάνθηκαν από 1,433 ως 16,123 pg/ml (μέση τιμή 2,287). Το
ιικό φορτίο των ασθενών κυμάνθηκε από 14,8 ως 3650000,0 U/mL. Παρατηρήθηκε πολύ καλή θετική συσχέτιση
μεταξύ των επιπέδων της IL-6 και των επιπέδων της SGOT (r=0,900), των επιπέδων της SGPT (r=0,918) και με το
ιικο φορτίο (r=0,911).
Συζήτηση: Σε φυσιολογικές καταστάσεις τα επίπεδα της IL-6 στον ορό είναι πολύ χαμηλά. Αυξημένα επίπεδα
IL-6 έχουν αναφερθεί από πολλύς ερευνητές στον ορό ασθενών με ηπατικά νοσήματα, όπως η χρόνια ηπατίτιδα
Β και C, η αλκοολική κίρρωση, η πρωτοπαθής χολική κίρρωση και ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος. Η IL-6 στο
ήπαρ εκκρίνεται από τα κύτταρα Kupffer. Δρά μέσω του υποδοχέα της IL-6R (CD126) στα ηπατοκύτταρα,
συνεισφέροντας σημαντικά στην επιδιόρθωση και αναγέννηση του ηπατικού ιστού. Ο μηχανισμός της δράσης
της δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί, αλλά πιστεύεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στις ανοσιακές απαντήσεις που
οδηγούν στην κάθαρση του ιού.
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Α.Α11 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TPSA ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ FPSA/ TPSA
Γ. Γρηγοροπούλου1, Α. Λούκα1, Κ. Κλαδάκης1, Ρ. Βάρη1, Φ. Παστόρε1
Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Γ. Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο
Εισαγωγή: Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) είναι μια γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται από τα φυσιολογικά,
τα καλοήθη και τα καρκινικά προστατικά επιθηλιακά κύτταρα. Το PSA υπάρχει σε διαφορετικούς μοριακούς
τύπους, με το ελεύθερο PSΑ να αποτελεί έναν από αυτούς.
Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι ο λόγος του ελεύθερου PSA (fPSA) προς το ολικό PSA (tPSA) fPSA/tPSA μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για την βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας στο καρκίνο του προστάτη για
ενδιάμεσα επίπεδα συγκεντρώσεων του tPSA. Για την καλύτερη εκτίμηση και ερμηνεία αυτού του δείκτη, θα
ήταν χρήσιμο να γνωρίζαμε την επίδραση που έχουν σ΄ αυτόν διάφοροι παράμετροι όπως η συγκέντρωση tPSA
και η ηλικία των ασθενών.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει την σχέση μεταξύ του λόγου (ratio) fPSA/tPSA και της
συγκέντρωσης του tPSA καθώς επίσης και την επίδραση της ηλικίας των ατόμων στο λόγο fPSA/tPSA.
Υλικό και μέθοδοι: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 216 άτομα που ελέγχθηκαν για τους καρκινικούς δείκτες
tPSA και fPSA στο βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Κοζάνης στο διάστημα μεταξύ 1/01/2010 και 31/11/2011.
Οι καρκινικοί δείκτες μετρήθηκαν στον ανοσολογικό αναλυτή Cobas 6000 e601, της εταρείας Roche με τη μέθοδο
της ηλεκτροχημειοφωταύγειας.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της σχέσης του λόγου fPSA/tPSA και της συγκέντρωσης του tPSA παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης του tPSA και του λόγου fPSA/tPSA
Ομάδα
4-10 μg/L tPSA
2-4 μg/L tPSA
0-2 μg/L tPSA

Αριθμός ατόμων
40
40
135

tPSA μg/L
5.89±1.49
2.84±0.65
0.87±0.55

fPSA/tPSA
0.25±0.07
0.29±0.11
0.36±0.14

Συγκρίνοντας την μέση τιμή του λόγου fPSA/tPSA για διαφορετικά επίπεδα συγκεντρώσεων του tPSA 0-2 μg/L,
2-4 μg/L και 4-10 μg/L, παρατηρείται μια σημαντική μείωση του από 0.36 σε 0.25.
Τα αποτελέσματα της επίδρασης της ηλικίας των ατόμων στο λόγο fPSA/tPSA παρουσιάζονται στον Πίνακα 2
Πίνακας 2. Επίδραση της ηλικίας στο tPSA και στο λόγο fPSA/tPSA
Ομάδα
40-49 ετών
50-59 ετών
60-69 ετών
70-79 ετών

Αριθμός ατόμων
15
49
77
57

tPSA μg/L
0.71±0.65
2.13±2.11
2.37±2.22
2.41±2.13

fPSA/tPSA
0.35±0.10
0.34±0.18
0.32±0.11
0.30±0.08

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα του Πίνακα 2, η μέση τιμή του λόγου fPSA/tPSA μειώνεται καθώς αυξάνεται
η δεκαετία της ηλικίας των ανδρών.
Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι ο λόγος fPSA/tPSA εξαρτάται τόσο
από την συγκέντρωση του tPSA όσο και από την ηλικία των ασθενών. Έτσι, παρατηρείται μείωση του ratio με
αύξηση της συγκέντρωσης του tPSA και με την ηλικία των ατόμων.
Α.Α.12 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ CRP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Γ. Γρηγοροπούλου1, Α. Τυχάλα1, Θ. Χατζηκωνσταντίνου2, Ρ. Βάρη1, Φ. Παστόρε1
Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Γ. Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο, Κοζάνη, 2Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η προκαλσιτονίνη (PCT) είναι ένα προπεπτίδιο της καλσιτονίνης μοριακού βάρους 13 kDa. Σε υγιή
άτομα, η PCT έχει πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στο αίμα (<0,1μg/L). Αντίθετα, σε συστημικές βακτηριακές,
μυκητιασικές λοιμώξεις οι τιμές της προκαλσιτονίνης αυξάνουν σημαντικά και σύμφωνα με την βαρύτητα της

1
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λοίμωξης, ενώ σε ιογενείς λοιμώξεις παραμένουν χαμηλά. Έτσι, η προκαλσιτονίνη μπορεί να βοηθήσει στην
έγκαιρη διάγνωση και διάκριση μεταξύ βακτηριακών και ιογενών λοιμώξεων. H C-αντιδρώσα πρωτεΐνη είναι
πρωτεΐνη οξείας φάσεως και χρησιμοποιείται ευρέως ως δείκτης φλεγμονής.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση και η συσχέτιση των επιπέδων της προκαλσιτονίνης
με την C- αντιδρώσα πρωτεϊνη CRP.
Υλικό και μέθοδοι: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 116 οροί ασθενών οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο Γενικό
Νοσοκομείο Κοζάνης κατά το χρονικό διάστημα 17/2/2011 έως και 10/07/12. Η ημιποσοτική μέτρηση της PCT έγινε
με την ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία BRAHMS PCT-Q της THERMO SCIENTIFIC. Ταυτόχρονα προσδιορίστηκε
η C- αντιδρώσα πρωτεϊνη CRP στον αναλυτή Cobas 6000 c501 της Roche.
Αποτελέσματα: Από τα δείγματα του ορού που μελετήθηκαν το 64% παρουσίασε χημηλές τιμές PCT< 0.5μg/L
(γι’ αυτά η συστημική λοίμωξη δεν είναι πιθανή) ενώ το υπόλοιπο 36% των δειγμάτων παρουσίασε αυξημένες
τιμές PCT, εκ των οποίων το 11% παρουσίασε PCT≥ 0.5μg/L και <2 μg/L, το 6% PCT≥ 2 μg/L και <10 μg/L και το
12% PCT≥ 10μg/L. Αύξηση της τιμής της CRP (>5 mg/L) παρατηρήθηκε στο 88.8% των δειγμάτων. Επίσης όπως
φαίνεται στον Πίνακα 1, τα ποσοστά των δειγμάτων που παρουσίασαν σημαντική αύξηση της CRP (>50 mg/L)
είναι λίγο υψηλότερα για αυξημένες τιμές της PCT.
Πίνακας 1. Ποσοστά δειγμάτων με σημαντικά αυξημένες
τιμές CRP(>50 mg/L) ανάλογα με τα επίπεδα των τιμών της PCT
PCT (μg/L)
< 0.5
≥ 0.5 και <2
≥ 2 και <10
≥ 10

% CRP >50 mg/L
49.3
61.5
80
77.8

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης δείχνουν ότι έχουμε αύξηση της CRP τόσο σε χαμηλή
τιμή της PCT όσο και σε αυξημένες τιμές PCT γεγονός που επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της PCT ως δείκτη
βακτηριακής λοίμωξης. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να συμπεριληφθεί ο προσδιορισμός της PCT στην κλινική
πρακτική έτσι ώστε να χορηγείται έγκαιρα και ορθολογικά από τους κλινικούς η αντιβιοτικοθεραπεία.
Α.Α.13 ΣΧΕΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (SCr) – ΚΥΣΤΑΤΙΝΗΣ C (CysC) ΟΡΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΤΣΗΝ) ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΥΘΜΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΡΣΔ) ΜΕ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟ
Γ. Αρσος1, Ζ. Αθανασιάδου2, Φ. Ντογραματζή2, Χ. Σαχπεκίδης1, I. Tσεχελίδης1, A. Iακωβίδου1, Α. Σβούκας1,
Χ. Κίρμπας1, Γ. Τσικρικώνης2, Μ. Τσιμιρίκα2, Ε. Σιάνου2
Α΄ Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 2Βιοχημικό Εργ., ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή - Σκοπός Η ΤΣΗΝ συνοδεύεται συχνά από επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. H ηπατική νόσος,
ανεξαρτήτως νεφρικής λειτουργίας, επηρρεάζει τον μεταβολισμό της SCr και επιπλέον τα επίπεδα της CysC λόγω
ηπατικής φλεγμονής-ίνωσης και η εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας είναι ανακριβής με τη χρήση προβλεπτικών
του ΡΣΔ, τόσο βασιζόμενων στην SCr, εξισώσεων όπως η MDRD4 (Modification of Diet in Renal Disease, τεσσάρων
παραγόντων) όσο και νεότερων βασιζόμενων στην CysC. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της
συνδυασμένης επίδρασης της ΤΣΗΝ στα επίπεδα ορού της SCr και της CysC σε σχέση με τη νεφρική λειτουργία
(ΡΣΔ) μετρούμενης με ραδιοϊσοτοπική μέθοδο αναφοράς.
Ασθενείς και Μέθοδοι Σε 102 ενήλικες ασθενείς (24,5% γυναίκες) με ΤΣΗΝ, ηλικίας 18-82 ετών, η SCr (mg/dl)
μετρήθηκε με ενζυμική μέθοδο (σύστημα κρεατινινάσης-κρεατινάσης-οξειδάσης της σαρκοσίνης), η CysC (mg/L)
με ανοσοθολοσιμετρική μέθοδο και o ΡΣΔ με κάθαρση πλάσματος Chromium-51-EDTA με bolus χορήγηση,
αιμοληψία στις 2 και 4 ώρες μετά τη χορήγηση και ανάλυση κλίσης-τεταγμένης, ως ml/min και, μετά αναγωγή
στην επιφάνεια σώματος (ΕΣ), ως ml/min/1.73 m2 (αΡΣΔ). Οι 1/SCr και 1/CysC συσχετίσθηκαν γραμμικά με τον
αΡΣΔ. Υπολογίσθηκε ο λόγος CysC/SCr και συσχετίστηκε, με ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης, με ηλικία,
βάρος σώματος (ΒΣ), ΕΣ, δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), ΡΣΔ και αΡΣΔ. Παρομοίως εκτιμήθηκε και η συσχέτιση
μεταξύ SCr και CysC. Η μεταξύ των φύλων διαφορά του CysC/SCr εκτιμήθηκε με τη δοκιμασία Mann-Whitney U.
Αποτελέσματα Οι μετρηθείσες παράμετροι ήταν: SCr 0,86±0,38 mg/dl, CysC 1,76±0,66 mg/L, CysC/SCr 2,15±0,57,
ΡΣΔ 76,9±28,9 ml/min και αΡΣΔ 71,2±25,4 ml/min/1.73 m2. Οι συσχετίσεις 1/SCr-αΡΣΔ και 1/CysC-αΡΣΔ ήταν
1
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μέτριες (r2 = 0,526, p<0,0001 και r2 = 0,590, p<0,0001) όπως και η συσχέτιση SCr-CySC (r2 = 0,598, p < 0,0001). Δεν
υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του CysC/SCr με ηλικία, βάρος, ΕΣ, ΔΜΣ, ΡΣΔ ή αΡΣΔ. Ο λόγος CysC/SCr
ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος στις γυναίκες έναντι των ανδρών (2,32±0,52 έναντι 2,09±0,57, p = 0,035).
Συμπέρασμα Οι συσχετίσεις μεταξύ των αντιστρόφων των SCr και CysC και του αΡΣΔ και η μεταξύ των SCr και CysC
είναι μέτριες και η διασπορά του λόγου SCr/CySC ευρεία σε ασθενείς με ΤΣΗΝ. Η διασπορά αυτή δεν συσχετίζεται
με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας, ούτε με τα σωματομετρικά δεδομένα, αλλά επηρεάζεται πιθανώς από την
βαρύτητα της ηπατικής νόσου. Η υψηλότερη τιμή του λόγου στις γυναίκες αντανακλά προφανώς τη μικρότερο
ποσοστό μυϊκής μάζας. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης προδιαγράφουν περιορισμένη απόδοση και φτωχή
συμφωνία μεταξύ προβλεπτικών του ΡΣΔ εξισώσεων βασιζόμενων στην SCr και στην CysC σε ασθενείς με ΤΣΗΝ.
Α.Α.14 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
Ευγενία Λυμπεράκη1, Ελένη Βαγδατλή 1, Ελένη Μαργαριτιάδου1, Λίντα Κυριαζή2, Χριστίνα Χαρίση2, Ευγενία
Παληογιάννη1
1
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, 2Ιδιωτική Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική «Γένεσις», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η εγκυμοσύνη αποτελεί μία κατάσταση που ευνοεί το οξειδωτικό στρες, κυρίως λόγω του πλακούντα
που είναι πλούσιος σε μιτοχόνδρια. Μεταβατικά μέταλλα όπως o σίδηρος ευνοούν την παραγωγή ελευθέρων
ριζών. Πολλές μελέτες συσχετίζουν το μαγνήσιο και το σίδηρο με τη μείωση της αντιοξειδωτικής ικανότητας
καθώς και την εμφάνιση φλεγνομωδών αντιδράσεων. Επίσης η μεγάλη παρουσία ασβεστίου στα μιτοχόνδρια
μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή ελευθέρων ριζών. Από την άλλη μεριά το φυλλικό, ένα από τα πρόσθετα
που λαμβάνουν οι έγκυες γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, αποτελεί αντιοξειδωτική ένωση.
Κύριος στόχος της εργασίας είναι η συσχέτιση των επιπέδων αντιοξειδωτικών στον ορό με την λήψη συμπληρωμάτων
σιδήρου, μαγνησίου, και φυλλικού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Υλικό και μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν δείγματα αίματος 30 γυναικών ηλικίας 22-40 έτη στο 1ο και στο 3ο
τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους καθώς και 15 υγιείς γυναίκες στις ίδιες ηλικίες που δεν ήταν έγκυες. Οι αιμοληψίες
έγιναν στις 8.00π.μ. και προσδιορίστηκαν η συγκέντρωση των ολικών αντιοξειδωτικών (TAC) στον ορό με kit της
Cayman. 15 από τις γυναίκες λάμβαναν φυλλικό από το 1ο τρίμηνο, 15 λάμβαναν σίδηρο, 5 από αυτές λάμβαναν
και μαγνήσιο και 10 από αυτές λάμβαναν και ασβέστιο. Η στατιστική σύγκριση των αποτελεσμάτων έγινε με το
t-paired test χρησιμοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.
Αποτελέσματα: Γενικά, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση των αντιοξειδωτικών κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και ιδιαίτερα στο 1ο τρίμηνο (p<0,03). Στατιστικά πολύ σημαντική αύξηση των αντιοξειδωτικών
παρατηρήθηκε από το 1ο στο 3ο τρίμηνο (p=0,000<0,001). Χωρίς λήψη Fe η αύξηση είναι περισσότερο στατιστικά
σημαντική (με Fe: p=0,013<0,05 vs χωρίς Fe: p=0,000<0,001). Με ή χωρίς ΦΥΛΛΙΚΟ η αύξηση είναι στατιστικά
περίπου το ίδιο σημαντική (p=0,001 vs p=0,002).
Συμπεράσματα: Τα πολύ χαμηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών στο 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης έναντι του 3ου
τριμήνου και της ομάδας αναφοράς των υγιών γυναικών, συνηγορούν στην λήψη φυλλικού και ασκορβικού
οξέος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κυρίως στο 1ο και 2ο τρίμηνο. Αντίθετα πριν τη χορήγηση Fe θα
πρέπει να γίνεται έλεγχος της αιμοσφαιρίνης και να μην χορηγείται σίδηρος εφόσον δεν υπάρχει σιδηροπενική
αναιμία, διότι παρατηρείται ελάττωση των αντιοξειδωτικών και κατά συνέπεια μείωση της γενικότερης άμυνας
του οργανισμού.
Α.Α.15 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΨΙΔΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑΣ ΠΡΩΤΕϊΝΗΣ
Κ. Παντελιάς1, Ε. Σαμουηλίδη2, Β. Κωστόπουλος2, Γ. Τσιρπανλής3, Ν. Μπακιρτζή3, Χ. Γιαννόπουλος4, Ο. Καραμπογιά4, Ε. Γράψα1
1
Νεφρολογική Πανεπιστημιακή Κλινική ‘’ΑΡΕΤΑΕΙΟ’’ Νοσοκομείο, 2Βιοχημικό Τμήμα Γ.Ν.Α. "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ", 3Νεφρολογική
Τμήμα Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", 4Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. "Ιπποκράτειο"
Εισαγωγή: Η εψιδίνη είναι ένα πεπτίδιο μικρού μοριακού βάρους που παράγεται στο ήπαρ και παίζει σημαντικό
ρόλο στην ρύθμιση της ομοιοστασίας του σιδήρου, μέσω της συμμετοχής του στο μηχανισμό ελάττωσης της
συγκέντρωσης του σιδήρου στο πλάσμα. Η παραγωγή της εψιδίνης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες
75

10o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

όπως αναιμία,υποξία και φλεγμονή,
Σκοπός: Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν τα επίπεδα της εψιδίνης του ορού ασθενών με χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια σε αιμοκάθαρση (ΑΙΜΚ) και περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ) και συγκρίθηκαν με εκείνα ατόμων με
φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Στη συνέχεια μελετήθηκε η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων εψιδίνης
και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) στις παραπάνω ομάδες ασθενών.
Μέθοδοι: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με 29 άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία (ΦΜ, 10 άνδρες,
19 γυναίκες), 30 ασθενείς σε ΑΙΜΚ (14 άνδρες, 16 γυναίκες), 27 ασθενείς σε ΠΚ (12 άνδρες, 15 γυναίκες). Η
συγκέντρωση της εψιδίνης προσδιορίστηκε με μέθοδο ανταγωνιστικής ELISA σε πρωινά δείγματα των ασθενών
προ της κάθαρσης, ενώ η συγκέντρωση CRP υψηλής ευαισθησίας μετρήθηκε με μέθοδο νεφελομετρίας.
Αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι η συγκέντρωση της εψιδίνης του ορού στους ΦΜ ήταν σημαντικά χαμηλότερη
απ΄ ότι στους ασθενείς σε ΑΙΜΚ και ΠΚ (ΦΜ: 131.4±55.9 ng/ml, μέση τιμή ± SD, έναντι ΑΙΜΚ:300.1±38.6 και ΠΚ:
313.7±32.7, p<0.001). Αντίθετα η CRP ήταν σταστικά σημαντικά υψηλότερη μόνο στην ομάδα των ασθενών
σε ΠΚ έναντι των ΦΜ (ΦΜ: 1.35±1.04 mg/l έναντι ΠΚ: 8.30±12.89, p<0.01), ενώ δεν διέφερε μεταξύ ασθενών
ΠΚ και ΑΙΜΚ (ΑΙΜΚ: 6.42±7.83 mg/l). Η ανάλυση συσχέτισης κατά Pearson μεταξύ εψιδίνης και CRP έδειξε ότι
η συσχέτιση των δύο παραμέτρων είναι σημαντική και στις δύο ομάδες ασθενών (ΑΙΜΚ: r=0.409,p=0.024, ΠΚ:
r=0,408,p=0.034).
Συμπεράσματα: Τα υψηλά επίπεδα εψιδίνης στους ασθενείς σε ΑΙΜΚ ή ΠΚ συσχετίζονται με υψηλά επίπεδα
CRP. Αυτό ενδέχεται να έχει σχέση με το ρόλο της εψιδίνης στο μηχανισμό φλεγμονής που ενεργοποιείται στους
ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
Α.Α.16 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ» ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2007
Α. Ζούρλα¹, Β. Μιχελής¹, Ε. Πουλάκη², Δ. Δασκαλοπούλου¹
¹Κυτταρολογικό Τμήμα, Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα, ²Βιοχημικό Τμήμα,
Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
Εισαγωγή: Στο πλαίσιο της καθημερινής του εργασίας, το Κυτταρολογικό Τμήμα του ΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»
διεκπεραιώνει 60 περίπου κυτταρολογικές εξετάσεις. Για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του έχει καθιερώσει
και διενεργεί πρόγραμμα Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς
προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2007.
Σκοπός: Η εφαρμογή του προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας στο Κυτταρολογικό Τμήμα σκοπό έχει την
ενίσχυση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του μέσω της αξιολόγησης όλου του προσωπικού και ιδιαίτερα
του επιστημονικού σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.
Υλικό – Μέθοδοι: Ο Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας των εξετάσεων συνίσταται σε καταγραφή των ενδιαφερόντων
περιστατικών σε ειδικό βιβλίο εκάστου διαγνώστη ιατρού. Επιβεβαίωση της διάγνωσής του γίνεται κυρίως με την
ιστολογική εξέταση του ιδίου υλικού. Επίσης, διενεργείται τυχαιοποιημένος διαγνωστικός επανέλεγχος πλακιδίων
ενδιαφερόντων περιστατικών επιλεγμένα από το Συντονιστή Διευθυντή είτε από τους ειδικευμένους ιατρούς
Κυτταρολόγους. Ο επανέλεγχος διενεργείται από ιατρό Κυτταρολόγο του Τμήματος (άλλον ή άλλους από εκείνον που
έθεσε την αρχική διάγνωση) και ακολουθεί διατύπωση και καταγραφή των «νέων» διαγνωστικών αποτελεσμάτων.
Πραγματοποιείται σύγκριση και συζήτηση την ίδια ημέρα της ταύτισης ή της διαφωνίας με την επιβεβαίωση και
λήψη μέτρων σε περίπτωση διαφωνίας καθώς και καταγραφή των αποτελεσμάτων του δευτέρου ελέγχου για
κάθε ιατρό σε ειδικό βιβλίο. Στο τέλος εκάστου έτους διενεργείται στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων
ειδικά για κάθε ιατρό με βάση τους διεθνείς δείκτες Ποιότητας(Overall Accuracy-ΟΑ, Specificity, Sensitivity)¹, ².
Το Τμήμα συμμετέχει επίσης σε Διαπιστευμένο Εξωτερικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας της Φιλανδικής
εταιρείας LABQUALITY (External Quality Assessment Services). Δηλαδή, δέχεται ηλεκτρονικές αποστολές
εικόνων κυτταρολογικών παρασκευασμάτων τα οποία εξετάζουν όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί του Τμήματος και
καταγράφουν τα ευρήματά τους. Τα ευρήματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο αρχείο της Εταιρείας η οποία
κατόπιν αποστέλλει την επίδοση του Τμήματος για κάθε αποστολή.
Αποτελέσματα: Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η σταθερή ικανοποίηση των δεικτών Ποιότητας. Τα
αποτελέσματα του Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για κάθε ιατρό του Κυτταρολογικού Τμήματος
για το έτος 2011 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
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Ειδικευμένο ιατρικό
προσωπικό
Ιατρός 1

Ιατρός 2

Ιατρός 3

Ιατρός 4

Ιατρός 5

OA =

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας
(Δείκτες Ποιότητας)
ΟΑ=100%
Specificity=100%
Sensitivity=100%
ΟΑ=100%
Specificity=100%
Sensitivity=100%
ΟΑ=100%
Specificity=100%
Sensitivity=100%
ΟΑ=100%
Specificity=100%
Sensitivity=100%
ΟΑ=90,90%
Specificity=100%
Sensitivity=100%

Εξωτερικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας
(Labquality – “Score” Αποστολών)
1η αποστολή: 6/6
2η αποστολή: 5/6
1η αποστολή: 6/6
2η αποστολή: 5/6
2η αποστολή: 5/6

2η αποστολή: 5/6

2η αποστολή: 5/6

TN+TP-NC =75-98%
TN+TP+FN+FP

Specificity =

TN
TN+FP

Sensitivity =

TP =70-95%
TP+FN

=95-100%

(OA=Overall Accuracy, TN=True Negative, TP=True Positive, NC=Non Corcordance, FN=False Negative, FP=False
Positive)
Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες τόσο οι δείκτες Ποιότητας όσο και το “score” των αποστολών κυμαίνονται εντός
των αποδεκτών ορίων.
Συμπεράσματα: Με την εφαρμογή του προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας το Κυτταρολογικό Τμήμα τεκμηριώνει
την ορθή λειτουργία του για την έκδοση αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του
διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2007 αποτελεί το μέσο για την αρτιότερη λειτουργία και διαπίστευση
του Τμήματος προς όφελος των ασθενών.
Βιβλιογραφία:
Oertel YC, Statistical summary. In: Fine needle aspiration of the breast, Butterworths ed., 1987: 187-196.
Daskalopoulou D, et al. Fine-needle aspiration cytology in tumors and tumor-like conditions of the oral and
maxillofacial region. Cancer Cytopathology 1997, 81(4):238-252.
Α.Α.17 Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ”
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 15189:2007
Άννα Τάκου, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Γεωργία Μπουζαλά, Γεώργιος Μαρόπουλος
Βιοχημικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό”, Αθήνα
Εισαγωγή: Η λειτουργία της έρευνας αγοράς, που διασυνδέει τους πελάτες μιας μονάδας παροχής υπηρεσιών
με τους υπευθύνους της, μέσω κάποιας μορφής πληροφόρησης, χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και
προσδιορισμό ευκαιριών και προβλημάτων, την ανάπτυξη, επεξεργασία και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων,
την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και την βελτίωση της λειτουργίας της μονάδας.
Σκοπός: Το Βιοχημικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. “Λαϊκό” για να εξετάσει με διαδικασία μεγάλης αξιοπιστίας τις
απόψεις και τα αιτήματα των εξωτερικών ασθενών και των κλινικών ιατρών για τις υπηρεσίες που προσφέρει,
οργάνωσε, εφάρμοσε και αξιολόγησε γραπτές συνεντεύξεις.
Υλικά και Μέθοδοι: Για την συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την ικανοποίηση των θεραπόντων ιατρών
πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Ιουλίου 2011, με διαπροσωπική επαφή, έρευνα με το “Ερωτηματολόγιο
Ικανοποίησης Θεραπόντων Ιατρών”, που αποτελείται από επτά ερωτήσεις γραφικής κλίμακας και ανοικτό
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πεδίο σχολίων. Συμμετείχαν 139 ιατροί εκ των οποίων 46 βαθμού Διευθυντή-Επιμελητή και 93 ειδικευόμενοι.
Για την συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την ικανοποίηση των ασθενών επισκεπτών στο εξωτερικό ιατρείο
δειγματοληψίας των εργαστηρίων του νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου
2012 έρευνα με το “Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης εξεταζομένων-συνοδών απόδοσης δείγματος”, ίδιας δομής
με το προηγούμενο, με την συμμετοχή 120 ατόμων. Ακολούθησε κωδικοποίηση και είσοδος των στοιχείων σε
λογιστικά φύλλα, ενώ η στατιστική επεξεργασία έγινε με διμεταβλητή ανάλυση (σταυροειδής πινακοποίηση) ή
μονομεταβλητή ανάλυση για καθεμία από τις παραπάνω ομάδες αντίστοιχα.
Αποτελέσματα: Ο συνολικός μέσος όρος της βαθμολογίας στην περίπτωση των ιατρών είναι 3,9 σε κλίμακα 1
(ελάχιστο) έως 5 (μέγιστο). Η βαθμολογία ιατρών βαθμού Διευθυντή-Επιμελητή (4,2) είναι καλύτερη από των
ιατρών βαθμού ειδικευόμενου (3,7). Σε κατηγοριοποίηση των κλινικών σε τρείς τομείς (παθολογικός, χειρουργικός
και ειδικών μονάδων) η βαθμολογία ανά τομέα δεν διαφέρει από τον συνολικό μέσο όρο. Τον υψηλότερο μέσο
όρο (4,3) έχουν οι ερωτήσεις που αφορούν την ευκολία επικοινωνίας με το προσωπικό του εργαστηρίου και
τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων, ενώ τον χαμηλότερο (3,2) εκείνη που αφορά στην ασφάλεια και
ορθότητα της διαδικασίας δειγματοληψίας και μεταφοράς των δειγμάτων. Διακυμάνσεις παρατηρούνται στα
ποσοστά των επιμέρους κατηγοριών επί του συνόλου ή της απάντησης ή της ομάδας, με πιο έντονη ανά ερώτηση
εκείνη μεταξύ των κλιμάκων 5(εξαιρετικά), 4(πολύ καλά) και 3(ικανοποιητικά). Οι σχολιασμοί αναφέρονται κυρίως
στην βελτίωση της μορφής στις φόρμες των ιατρικών παραπεμπτικών, την μεταφορά των δειγμάτων και την
έντυπη συμπλήρωση των παραπεμπτικών.
Ο συνολικός μέσος όρος της βαθμολογίας στην περίπτωση των εξεταζομένων είναι 3,4 σε κλίμακα 1 (ελάχιστο)
έως 4 (μέγιστο). Τον υψηλότερο μέσο όρο (3,6) έχουν οι ερωτήσεις που αφορούν στον τρόπο παρουσίασης
και στη διαδικασία παράδοσης των αποτελεσμάτων ενώ τον χαμηλότερο (2,8) εκείνη που αφορά στον χρόνο
αναμονής για αιμοληψία. Οι σχολιασμοί αναφέρονται κυρίως στο χρόνο αναμονής για αιμοληψία και στο ωράριο
λειτουργίας.
Συμπεράσματα: Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, που εκτελείται για πρώτη φορά
από το Βιοχημικό Εργαστήριο, τον μεγάλο αριθμό ιατρών και ασθενών που συμμετείχε στην έρευνα, τις σχετικές
προφορικές παρατηρήσεις, αλλά και την απουσία γραπτών παραπόνων, οδηγούμαστε στην συνολική εκτίμηση ότι
υπάρχει θετική αποδοχή των εργασιών του εργαστηρίου από τους αποδέκτες των υπηρεσιών του. Οι σχολιασμοί
μαζί με τα στοιχεία χαμηλότερης βαθμολογίας βοηθούν στον εντοπισμό των προβλημάτων που αφορούν
θέματα υπηρεσιών του νοσοκομείου και του εργαστηρίου. Άμεση προτεραιότητα δίνεται στην βελτίωση των
παραπεμπτικών εξετάσεων, στις συνθήκες και χρόνους δειγματοληψίας και μεταφοράς δειγμάτων, αλλά και στην
πιο τακτική, παραγωγική και ουσιαστική επικοινωνία του προσωπικού του εργαστηρίου με τους ιατρούς. Μετά
από τεχνική ανάλυση πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα για μια σειρά καθορισμού εφαρμογών και υλοποίησης
αυτών. Αυτό δικαιολογεί τον κεντρικό ρόλο της μέτρησης της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών στα
πλαίσια του προτύπου ISO 15189.
Α.Α.18 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Neu5Gc ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ. ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑΣ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ
Φαίδρα Ελευθερίου1, Χριστίνα Γάνου1, Χρήστος Σαμπάνης2, Ιωάννα Ζωγράφου2, Χρήστος Πέτρου1
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, 2Διαβητολογικό κέντρο,
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
1

Εισαγωγή:To Neu5Gc είναι ένα σιαλικό οξύ που μπορούν να συνθέσουν τα ζώα και όχι τα πουλιά και ο άνθρωπος
εξαιτίας της εξελικτικής απώλειας ενός ενζύμου του βιοσυνθετικού μηχανισμού. Ωστόσο, το Neu5Gc μπορεί
να ενσωματωθεί μεταβολικά στα ανθρώπινα κύτταρα μετά την εισαγωγή του στο σώμα όπου μπορεί να
προκαλέσει ανοσολογική αντίδραση. Αν και μικρή συγκέντρωση αντι-Neu5Gc αντισωμάτων δεν έχει πρακτικά
καμία επίδραση, υψηλές συγκεντρώσεις εμφανίζουν κυτταροτοξικότητα, γεγονός που προκαλεί την υπόνοια
σύνδεσης της ενσωμάτωσης Neu5Gc με την ανάπτυξη αυτοάνοσων νοσημάτων.
Σκοπός:Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση συσχέτισης υψηλών συγκεντρώσεων αντι-Neu5Gc αντισωμάτων
με την ανάπτυξη Διαβήτη τύπου Ι/ΙΙ.
Υλικά και μέθοδοι:Ο προσδιορισμός αντι-Neu5Gc IgG αντισωμάτων έγινε με έμμεση ELISA. Οι πλάκες επιστρώθηκαν
με αντιγόνο Neu5Gc της εταιρείας Sigma. Το βιολογικό υλικό αποτελούνταν από ορούς 41 ατόμων του γενικού
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πληθυσμού, 22 ασθενών με διαβήτη τύπου Ι και 50 ασθενών με διαβήτη τύπου ΙΙ.
Αποτελέσματα:Τα αποτελέσματα έδειξαν μέση συγκέντρωση αντι-Neu5Gc αντισωμάτων ίση με 14.3 μg/ml(SD=10.0
μg/ml, διάμεση τιμή=10.9 μg/ml) σε ασθενείς με διαβήτη τύπου Ι, τιμή 2.5 φορές μεγαλύτερη από αυτή του γενικού
πληθυσμού(5.3 μg/ml, διάμεση τιμή=4 μg/ml). Η παρατηρούμενη διαφορά είναι στατιστικώς σημαντική(Man
Whitney test, p=0.003). Αν θεωρήσουμε θετικά τα δείγματα με συγκέντρωση αντι-Neu5Gc ≥16 μg/ml, το ποσοστό
των θετικών δειγμάτων στους ασθενείς με διαβήτη τύπου Ι ανέρχεται σε 27.3%, ποσοστό 13.5 φορές μεγαλύτερο
από αυτό του γενικού πληθυσμού(2%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυξημένη συγκέντρωση αντιNeu5Gc αντισωμάτων παρατηρήθηκε επίσης στους ασθενείς με διαβήτη τύπου ΙΙ με μέση συγκέντρωση 9.7 μg/
ml(SD=9.8 μg/ml, διάμεση τιμή=5.7 μg/ml). Και στην περίπτωση αυτή, η διαφορά από το γενικό πληθυσμό θεωρείται
στατιστικώς σημαντική(p=0.034). Το ποσοστό των θετικών δειγμάτων στους ασθενείς με διαβήτη τύπου ΙΙ ήταν
20%. Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνά μας, υψηλές συγκεντρώσεις αντι-Neu5Gc αντισωμάτων παρατηρούνται
επίσης σε άτομα με υποθυρεοειδισμό. Παρ’ ότι ο υποθυρεοειδισμός καταγράφηκε ως παράλληλο νόσημα στο
27.3% των ασθενών με Διαβήτη τύπου Ι και στο 16.7% των ασθενών με Διαβήτη τύπου ΙΙ που εξετάστηκαν, τα 2/3
των θετικών σε αντι-Neu5Gc ασθενών και των δύο κατηγοριών, δεν έπασχαν από υποθυρεοειδισμό.
Συμπεράσματα:Ο Διαβήτης τύπου Ι θεωρείται αυτοάνοσο νόσημα ενώ το 20% των περιπτώσεων Διαβήτη τύπου
ΙΙ θεωρείται επίσης αυτοάνοσης αιτιολογίας. Η ανάπτυξη Διαβήτη αυτοάνοσης αιτιολογίας όπως και η ανάπτυξη
άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων θεωρείται ότι σχετίζεται τόσο με γενετικούς όσο και με περιβαλλοντικούς
παράγοντες. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν συσχέτιση της ύπαρξης υψηλής συγκέντρωσης αντι-Neu5Gc
αντισωμάτων με την ανάπτυξη διαβήτη και θέτουν τον Neu5Gc μεταξύ των πιθανών περιβαλλοντικών παραγόντων
που συνδέονται με την παθοφυσιολογία της νόσου.
Α.Α.19 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΝΟΥ, ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΠΡΩΙΝΗΣ ΕΓΕΡΣΗΣ, ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΛΑΤΤΟΝΙΝΗΣ ΣΤΟ ΣΑΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ
Φαίδρα Ελευθερίου1, Θεολόγος Κουμάνης1, Θάλεια Μπελάλη2, Χρήστος Πέτρου1
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΑΤΕΙΘ, 2Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΑΤΕΙΘ
Εισαγωγή: H μεταλαττονίνη είναι μία ορμόνη που εκκρίνεται από την επίφυση με τρόπο που ρυθμίζεται από
την επίδραση του φωτός και έχει πολλαπλό ρυθμιστικό ρόλο. Η έκκρισή της αρχίζει το σούρουπο, κορυφώνεται
στις 2.00 π.μ. και μέχρι τις 8.00 π.μ. έχει επιστρέψει σε χαμηλά επίπεδα στα οποία διατηρείται κατά τη διάρκεια
της ημέρας. Η δράση της σχετίζεται με την πτώση της θερμοκρασίας και της αρτηριακής πίεσης, τη ρύθμιση
του μεταβολισμού, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ εμφανίζει ισχυρή αντιοξειδωτική,
νευροπροστατευτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Εξαιτίας της δυνατότητάς της να ρυθμίζει τη σύνθεση
σεροτονίνης, ασκεί επίδραση στη διάθεση και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Τα επίπεδα μειώνονται με την ηλικία
και την έκθεση σε δυνατό φως το απόγευμα ή κατά τη διάρκεια της νύκτας ενώ τα αποτελέσματα σχετικά με την
επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα επίπεδα μελαττονίνης είναι αντικρουόμενα.
Ο προσδιορισμός ή η χορήγηση μελαττονίνης μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμος σε πολλές περιπτώσεις. Μεταβολές
στα επίπεδα μελαττονίνης έχουν συσχετιστεί με ψυχιατρικές διαταραχές και νεοπλασίες της επίφυσης. Υψηλά
επίπεδα μελαττονίνης το πρωί μπορεί να είναι υπεύθυνα για αίσθημα κόπωσης, κακή διάθεση και αδυναμία
συγκέντρωσης. Χαμηλά επίπεδα μελαττονίνης συνδέονται με διαταραχές ύπνου σε άτομα μεγάλης ηλικίας,
Aldzheimer και αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. Η χορήγηση μελαττονίνης θεωρείται ότι αντιμετωπίζει
τις διαταραχές ύπνου και έχει προταθεί για τη θεραπεία νόσων όπως οι ημικρανία, η φλεγμονώδης νόσος του
εντέρου και ως αναλγητικό σε πρόωρα νεογνά.
Σκοπός: Στην παρούσα εργασία, έγινε προσπάθεια διερεύνησης της ώρας και της διάρκειας ύπνου, της ώρας
πρωινής έγερσης και της χρήσης Η/Υ και κινητού τηλεφώνου στα επίπεδα μελαττονίνης στο σάλιο κατά τις
πρωινές ώρες.
Μέθοδοι: Ο προσδιορισμός μελαττονίνης έγινε σε δείγμα σιέλου 49 φοιτητών με χρήση του Non-Extraction
Melatonin Saliva ELISA τεστ της εταιρείας IBL
Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση της ώρας και της διάρκειας ύπνου, της ώρας πρωινής έγερσης και
της χρήσης Η/Υ με τα επίπεδα μελαττονίνης κατά τις πρωινές ώρες. Αντίθετα, αυξημένα επίπεδα μελαττονίνης
παρατηρήθηκαν στους φοιτητές που έκαναν μεγάλη χρήση της κινητής τηλεφωνίας στα δείγματα σάλιου που
1
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συλλέχθηκαν μεταξύ 9:00π.μ. και 10:00π.μ. Η αύξηση ήταν ανάλογη με το ποσοστό χρήσης του κινητού και
έφτασε το 357% (p=0.047), στην ομάδα μεγάλης χρήσης σε σύγκριση με την ομάδα μικρής/μηδενικής χρήσης.
Στα δείγματα που συλλέχθηκαν μεταξύ 11:00 και 13:30 δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές
μεταξύ των ατόμων που έκαναν μικρή, μέτρια ή μεγάλη χρήση. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν πιθανή μετατόπιση
της καμπύλης μεταβολής της μελαττονίνης προς τις πρωινές ώρες στα άτομα με μεγάλη χρήση κινητού.
Α.Α.20 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Neu5Gc ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Φαίδρα Ελευθερίου1, Αλεξάνδρα Γιώβου1, Ιωάννης Γιώβος2, Μιχάλης Καραμούζης2, Άννα Ψαράκου2, Πέτρος
Σκεπαστιανός1, Χρήστος Πέτρου1
1

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΑΤΕΙΘ,2 A’ Παθολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Εισαγωγή: To Neu5Gc είναι ένα σιαλικό οξύ που μπορούν να συνθέσουν τα ζώα αλλά οχι τα πουλιά και ο
άνθρωπος. Ωστόσο μπορεί αν ενσωματωθεί μεταβολικά στα ανθρώπινα κύτταρα μετά την εισαγωγή του στο
σώμα [1-3]. Όλα τα κύτταρα δεν ενσωματώνουν το ίδιο τον Neu5Gc. Για παράδειγμα τα φυσιολογικά μονοπύρηνα
περιφερειακά κύτταρα του αίματος δεν ενσωματώνουν το αντιγόνο ενώ τα ενεργοποιημένα Τ-κύτταρα και τα
πρωτογενή λευχαιμικά κύτταρα το ενσωματώνουν.
Μεγάλες συγκεντρώσεις Neu5Gc έχουν ανιχνευθεί στην επιφάνεια πολλών ειδών καρκινικών κυττάρων, όπως
κυττάρων του καρκίνου του παχέος εντέρου, του μαστού και του μελανώματος [4-9]. Αν και αντισώματα έναντι
του Neu5Gc έχουν ανιχνευθεί σε ασθενείς με καρκίνο, πιστεύεται οτι ενισχύουν την ανάπτυξη του όγκου, ίσως
επάγοντας τη διήθηση λευκοκυττάρων και την αγγειογένεση. Ωστόσο, υψηλές τιμές αντισωμάτων που μπορούν
να προκαλέσουν κυτταροτοξικότητα in vitro έχουν βρεθεί σε άτομα του γενικού πληθυσμού.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης αντι-Neu5Gc αντισωμάτων
στον ορό ασθενών με αυξημένες συγκεντρώσεις καρκινικών δεικτών. Αν και υψηλά επίπεδα καρκινικών δεικτών
δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη καρκίνου, συσχετίζονται με κακοήθεια σε μεγάλο ποσοστό.
Μέθοδοι: Ο προσδιορισμός αντι-Neu5Gc αντισωμάτων έγινε με έμμεση ELISA. Οι πλάκες επιστρώθηκαν με
αντιγόνο Neu5Gc της εταιρείας Sigma. Το βιολογικό δείγμα αποτελούνταν από ορούς 41 ασθενών με αυξημένα
επίπεδα καρκινικών δεικτών και 48 ατόμων του γενικού πληθυσμού.
Αποτελέσματα: Με βάση τα αποτελέσματα, η μέση συγκέντρωση αντι-Neu5Gc αντισωμάτων σε ασθενείς με
αυξημένα επίπεδα καρκινικών δεικτών ήταν όμοια με αυτή του γενικού πληθυσμού, 5.5μg/ml έναντι των 5.3μg/
ml αντίστοιχα. Όπως και στο γενικό πληθυσμό, περίπου το 50% των δειγμάτων είχαν συγκέντρωση μικρότερη
του 4μg/ml και το 2.3% των δειγμάτων είχαν συγκέντρωση μεγαλύτερη του 16μg/ml που αντιστοιχεί στο 4πλάσιο
της διάμεσης τιμής του γενικού πληθυσμού. Ωστόσο, μικρή αύξηση παρατηρήθηκε στο ποσοστό δειγμάτων
με συγκέντρωση μεταξύ 12-16μg/ml. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ορισμένοι δείκτες όπως οι PSA,
Ca15-3, Ca19-9 συνοδεύονταν συνήθως με χαμηλές τιμές αντι-Neu5Gc αντισωμάτων ενώ άλλοι συνοδεύονταν
από υψηλές τιμές αντισωμάτων με σημαντικότερη μεταξύ αυτών την νευρωνική ενολάση, NSE.
Συμπεράσματα: Οι τιμές αντι-Neu5Gc αντισωμάτων που παρατηρήθηκαν είναι χαμηλότερες από αυτές
που έχουν συσχετισθεί με κυτταροτοξικότητα. Η εμφάνιση ελαφρώς αυξημένων αλλά μη κυτταροτοξικών
συγκεντρώσεων πιθανώς συνηγορεί υπέρ της ενίσχυσης και όχι της καταστολής της ανάπτυξης καρκινικών
κυττάρων με αυξημένη ενσωμάτωση Neu5Gc. Η συσχέτιση αυξημένων τιμών αντι-Neu5Gc αντισωμάτων με
ορισμένους δείκτες ή συνδυασμούς δεικτών ενδεχομένως συνδέεται με το βαθμό ενσωμάτωσης του αντιγόνου
σε ορισμένο τύπο καρκινικών κυττάρων και την πιθανή εμπλοκή των αντισωμάτων στην ανάπτυξη και πορεία
της νόσου και αξίζει περεταίρω διερεύνησης.
Α.Α.21 νεοι micro rna δεικτες για τον καθορισμο των μ1 και μ2 ανοσοαπαντησεων και της σηψησ
Χριστίνα Δοξάκη1, Κατερίνα Βαπορίδη2, Ελένη Βεργαδή1, Νίκη Μαλλιαράκη1, Μαρία Βενυχάκη1, Δημήτριος
Γεωργόπουλος2, Ανδρέας Ν. Μαργιωρής1, Χρήστος Τσατσάνης1
Εργαστήριο Κλινικής Χημείας 2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη

1

Εισαγωγή: Η απάντηση του συστήματος φυσικής ανοσίας καθορίζεται από την ικανότητά έντονης προφλεγμονώδους
αντίδραση με στόχο την καταπολέμηση των παθογόνων που ορίζεται σαν Μ1 και την αντι-φλεγμονώδη απάντηση
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που προωθεί την επούλωση και αναστέλλει την αρχική αντίδραση προστατεύοντας τον οργανισμό από την εξέλιξη
της φλεγμονής σε σηπτικό σοκ. Η Μ1 ανοσοαπάντηση χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα προφλεγμονωδών
κυτταροκινών όπως ΤΝFα και IL-6 και έκφραση iNOS. Η Μ2 ανοσοαπάντηση χαρακτηρίζεται από έκφραση
αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών όπως IL-10 και έκφραση αργινάσης. Εργασίες από την ομάδα μας και άλλου
έχουν δείξει ότι τα miRNAs συμμετέχουν στην ρύθμιση της ενεργοποίησης των μακροφάγων, με τα miR-155 και
miR-146a να παίζουν κεντρικό ρόλο.
Σκοπός: Στόχος της εργασίας ήταν ο καθορισμός του ρόλου των miR-155 και miR146 σαν δείκτες Μ1/Μ2
ανοσοαπάντησης και τα επίπεδα έκφρασής τους στο περιφερικό αίμα ασθενών που νοσηλεύονται στη μονάδα
εντατικής θεραπείας.
Υλικά και Μέθοδοι: Καλλιέργεια και επιμόλυνση πρωτογενών μακροφάγων από μύες (C57BL/6) με miRNA και
αντίστοιχο αναστολέα as-miRNA και μέτρηση δεικτών Μ1/Μ2 πόλωσης (iNOS, Arginase) πραγματοποιήθηκαν
για την διερεύνηση του ρόλου των συγκεκριμένων miRNA στον Μ1/Μ2 φαινότυπο. Επίσης έγινε ανάλυση
κυτταροκινών σε πλάσμα ασθενών που νοσηλεύονταν στην ΜΕΘ, κατόπιν διέγερσης in vitro με LPS, καθώς και
μέτρηση miRNA σε κύτταρα του περιφερικύ αίματος με ELISA και Real-time RT-PCR.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι το miR155 συμμετέχει στην Μ1-τύπου πόλωση των μακροφάγων
ενώ το miR-146 παρότι τα επίπεδά του ανεβαίνουν κατά τη Μ1 φάση, πιθανά σηματοδοτεί την μετάβαση στη
Μ2 φάση. Ανίστοιχα, ασθενείς στη ΜΕΘ εμφανίζουν υψηλά επίπεδα των miR-155 και miR146a σε κύτταρα
περιφερικού αίματος και υψηλές LPS-επαγόμενες κυτταροκίνες.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι μέτρηση των miR155 και miR146a σε κύτταρα περιφερικού
αίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης M1/M2 ανοσοαπάντησης σε ασθενείς στη ΜΕΘ, σαν προγνωστικός
δείκτης έκβασης της συστηματικής φλεγμονής.
Α.Α.22 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ Elecsys HIV combi PT
Β. Πολυμέρου¹, Δ. Λαβράνος¹, Η. Πλιάνος1, A. Ακάλεστος²
¹Εργαστήριο Ανοσολογίας, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ-Διεθνή Διαγνωστικά Εργαστήρια, Αθήνα, ²Roche Diagnostics (Hellas) Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι εργαστηριακές δοκιμασίες για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) απαιτείται
να ανιχνεύουν τη μόλυνση σε μικρό χρονικό διάστημα και να είναι υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας. Οι
διαγνωστικές δοκιμασίες τέταρτης γενιάς αναπτύχθηκαν για να επιτρέπουν την ταχύτερη ανίχνευση του HIV
και να μειώνουν το παράθυρο ανίχνευσης του ιού.
Πρόσφατα η δοκιμασία Elecsys® HIV combi PT αναπτύχθηκε ως βελτίωση της προηγούμενης δοκιμασίας
Elecsys® HIV combi. Διαφέρει καθώς περιλαμβάνει ένα στάδιο προκατεργασίας για να βελτιώσει την ειδικότητα
και παρουσιάζει αυξημένη ευαισθησία για το HIV-1 p24 αντιγόνο, επιτρέποντας την ταχύτερη ανίχνευση της
HIV ορομετατροπής.
ΣΚΟΠΟΣ: Να μελετήσουμε την επίδοση της δοκιμασίας Elecsys HIV combi PT.
ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΙ: 61 αποθηκευμένα δείγματα (-20ºC) από τη ρουτίνα του εργαστηρίου, τα οποία είχαν μετρηθεί
για HIV combi και είχαν αξιολογηθεί ως θετικά (Ν=8), αρνητικά (Ν=41) και αμφίβολα (Ν=12).
Τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν με τη δοκιμασία Elecsys HIV combi PT assay συγκρίθηκαν με εκείνα συγκριτικών
δοκιμασιών Abbott AxSYM® HIV Ag/Ab combo και Abbott ARCHITECT® HIV Ag/Ab combo, ενώ τα θετικά και τα
αμφίβολα δείγματα είχαν ελεγχθεί με Western Blot και HIV RNA.
Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως λόγοι s/co και αξιολογήθηκαν ως αρνητικά εάν s/co ≤0.8, θετικά εάν s/co>3.0
και αν ο λόγος s/co ήταν >0.8 και ≤3.0 ως αμφίβολα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετρήθηκαν 41 δείγματα με αρνητικά αποτελέσματα HIV combi και 8 δείγματα με θετικά
αποτελέσματα HIV combi και με τις 3 μεθόδους και υπάρχει απόλυτη συμφωνία.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΘΕΤΙΚΑ

Roche Elecsys
HIV combi
41
8

Roche Elecsys H
IV combi PT
41
8

Abbott AxSYM®
HIV Ag/Ab combo
41
8

Abbott ARCHITECT®
HIV Ag/Ab combo
41
8

12 αμφίβολα αποτελέσματα HIV combi διασταυρώθηκαν με επιβεβαιωτικές δοκιμασίες Western Blot και HIV
RNA. Τα 11 δείγματα αποδείχτηκε ότι ήταν ψευδώς θετικά και 1 δείγμα βρέθηκε HIV RNA θετικό.
Τα 11 ψευδώς θετικά αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τις 3 μεθόδους.
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ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΑΜΦΙΒΟΛΑ

Roche Elecsys
HIV combi PT
8 (73%)
3 (27%)

Abbott AxSYM®
HIV Ag/Ab combo
7 (64%)
4 (36%)

Abbott ΑRCHITECT®
HIV Ag/Ab combo
8 (73%)
3 (27%)

Με τη βελτιωμένη δοκιμασία Elecsys HIV combi PT μειώθηκε ο αριθμός των ψευδώς θετικών κατά 73%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η βελτιωμένη δοκιμασία Elecsys HIV combi PT παρουσιάζει αυξημένη ειδικότητα: μειωμένος
αριθμός ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για
το εργαστήριο λόγω της μείωσης του αριθμού των επιβεβαιωτικών δοκιμασιών.
Α.Α.23 ΕΠΙΠΕΔΑ FSH-LH ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Μ. Χάσιος, Π. Καραπαυλίδου, Α. Χάσιου, A. Δημητρούλη
Ανοσολογικό εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς
Στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) παρατηρείται αύξηση πολλών πολυπεπτιδικων ορμονών όπως FSH, LH
όχι μόνο εξαιτίας του μειωμένου καταβολισμό τους από τους νεφρούς αλλά και εξαιτίας της αυξημένης έκκρισης
τους από τους ενδοκρινείς αδένες.
ΣΚΟΠΟΣ της εργασίας μας η μέτρηση FSH, LH σε όλους τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς της μονάδας τεχνητού
νεφρού του νοσοκομείου μας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Εξετάστηκαν συνολικά 42 άτομα με μέσο όρο ηλικίας 61 χρόνια και μέσο χρόνο αιμοκάθαρσης
5.4 χρόνια. Από αυτά 22 (52.4%) ήταν γυναίκες και 20 (47.6%) άνδρες. Ο προσδιορισμός των ορμονών έγινε στον
ανοσοενζυμικό αναλυτή Elecsys 2010 της εταιρείας Roche.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 13 γυναίκες (59.09% του γυναικείου πληθυσμού) και 2 άνδρες (10% του ανδρικού πληθυσμού)
παρουσίασαν αυξημένες τιμές και των δυο ορμονών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας 15 άτομα (35.71%) παρουσίασαν αύξηση των
FSH και LH. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδιαίτερα αυξημένες τιμές των ορμονών αφορούσαν άτομα με μεγαλύτερο
χρόνο αιμοκάθαρσης.
Α.Α.24 ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ TNF-α ΣΕ ΜΥΕΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ CRH ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ
Κατερίνα Ρωμανού, Όλγα Ρασσούλη, Ευθυμία Καραγιάννη, Ανδρέας Ν. Μαργιωρής, Μαρία Βενυχάκη
Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα
Εισαγωγή: Η υπεροικογένεια του TNF-α αποτελείται από πληθώρα υποδοχέων και συνδετών συμπεραλαμβανομένων
των TNF-α, TWEAK, BAFF και APRIL. Τα μέλη τής οικογένειας σχετίζονται με πολλές παθολογικές καταστάσεις που
εμφανίζουν χρόνια φλεγμονή και βλάβη ιστού. Υψηλά επίπεδα TNF-α έχουν βρεθεί σε τραύματα και συνδέονται
με ανεπάρκεια στην διαδικασία της επούλωσης, καθώς θεραπεία κατά του TNF-α βοηθά στη φυσιολογική
τραυματική επούλωση σε διαβητικούς ob/ob μύες. Ο TWEAK φαίνεται, επίσης, να παίζει ρόλο στην αποκατάσταση
του κατεστραμμένου ιστού ελέγχοντας τα μονοπάτια πολλαπλασιασμού και κυτταρικής διαφοροποίησης, την
κυτταρική μετανάστευση, την αγγειογένεση και τη φλεγμονή. Εκφράζεται από τα κύτταρα της φλεγμονής και
δρα μέσω του υποδοχέα FN14 (TNFRSF12A), ο οποίος εντοπίζεται στην κυτταρική μεμβράνη επιθηλιακών,
μεσεγχυματικών και ενδοθηλιακών κυττάρων και σε βλαστικά κύτταρα διαφόρων κυτταρικών τύπων. Η έκφραση
του FN14 ελέγχεται από αναπτυξιακούς παράγοντες και φυσιολογικά τα επίπεδα του είναι χαμηλά, αλλά αυξάνονται
μετά από επαγωγή βλάβης. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ο TWEAK και ο υποδοχέας του εκφράζονται σε
φυσιολογική επιδερμίδα. Προηγούμενες μελέτες μας σε μύες με γενετική ανεπάρκεια της εκλυτικής ορμόνης
της κορτικοτροπίνης Crh (Crh-/- μύες) έχουν δείξει ότι εμφανίζουν και ανεπάρκεια γλυκοκορτικοειδών, καθώς
και δυο με τρεις φορές υψηλότερα επίπεδα TNF-α μετά από επαγωγή φλεγμονής με διαφορετικά μοντέλα.
Βασιζόμενοι σε αυτές τις γνώσεις, ο σκοπός της μελέτης μας ήταν να ερευνήσουμε την έκφραση μελών της
υπεροικογένειας του TNF σε Crh-/- μύες κατά τη διαδικασία της τραυματικής επούλωσης.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι οι φυσιολογικοί (Crh+/+) μύες έχουν υψηλότερα επίπεδα
TNF-α στον ιστό κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας μετά την επαγωγή του τραύματος σε σχέση με αυτά που
μετρήθηκαν στους Crh-/-. Αποκατάσταση των γλυκοκορτικοειδών στους Crh-/- μύες σε παρόμοια επίπεδα με
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αυτά των Crh+/+ μυών δεν επηρέασαν τα επίπεδα του mRNA του TNF-α. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στους
δύο γοντύπους την τρίτη μέρα της επούλωσης. Σε αντίθεση, τα επίπεδα του mRNA του TWEAK έχουν την τάση
να είναι χαμηλότερα στους Crh+/+ μύες σε σχέση με τους Crh-/- μύες. Η αποκατάσταση των γλυκοκορτικοειδών
στους Crh-/- μύες σε παρόμοια επίπεδα με αυτά των Crh+/+ μυών είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερα επίπεδα του
mRNA του TWEAK την τρίτη μέρα μετά την επαγωγή του τραύματος σε σύγκριση με αυτά των μυών που δεν
έλαβαν κορτικοστερόνη. Τα επίπεδα του mRNA του FN14 δεν είχαν σημαντική διαφορά ανάμεσα στους δυο
γονοτύπους.
Συζήτηση: Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν μια διαφορική έκφραση του TNF-α και TWEAK κατά την επούλωση
τραύματος σε αγρίου τύπου και Crh-/ - ποντίκια. Ο πιθανός ρόλος τους στην επιτάχυνση της επούλωσης που
έχει παρατηρηθεί στα Crh-/ - ποντίκια είναι υπό περαιτέρω έρευνα.
Α.Α 25 LOW GRADE INFLAMMATION IS ASSOCIATED WITH THE DEVELOPMENT OF OBESITY BUT NOT WITH
THE LEVELS OF ADIPONECTIN IN GREEK POPULATION
E. Dermitzaki1, P. Avgoustinaki1, M. Venihaki1,2, G. Chlouverakis3, N. Malliaraki2, E. Spiridaki1, E. Vagios 1, G. Koksarakis1,
C. Tsatsanis1,2, A. Margioris1,2
Lab Clinical Chemistry, Department of Laboratory Medicine, School of Medicine, University of Crete, Heraklion, Crete,
Greece2Department of Biochemistry, University General Hospital of Heraklion, Heraklion, Crete, Greece3Lab Biostatistics,
Department of Social Medicine, School of Medicine, University of Crete, Heraklion, Crete, Greece
1

Introduction: Chronic low grade inflammation is a hallmark in obesity. Several reports demonstrated antiinflammatory effects of adiponectin.
Aim of the present study is to determine the association between the levels of adiponectin and the magnitude
of low grade inflammation observed in obese patients.
Methods: Plasma from peripheral blood samples was collected to evaluate for adiponectin, inflammatory
markers (CRP, SAA, ESR), insulin and lipid parameters. Body fat composition was measured by DEXA. Statistical
analysis was performed with non-parametric tests.
Results: The levels of adiponectin were significantly lower in obese (BMI>30) compared to normal weight
subjects (BMI<25). Furthermore, the levels of the inflammatory markers were progressively and significantly
elevated in obese individuals compared to overweight (25<BMI<30) or normal weight individuals. Among the
three groups, a progressive and significant elevation of insulin resistance was also detected.
Regarding the lack of defined physiological levels of adiponectin in humans, we subdivided the population in
respect to the median value of adiponectin (10.9 μg/ml). Our results have shown that a portion of individuals in
each BMI group had low adiponectin levels (~7.8 μg/ml) and another portion had high adiponectin levels (18.6
μg/ml for normal weight, 16.5 μg/ml for overweight and 15.7 μg/ml for obese individuals). The inflammatory
profile of individuals was only related to their BMI, irrespective to their adiponectin levels.
Conclusion: The levels of inflammatory markers correlated to BMI irrespective to the magnitude of adiponectin
levels in our population.
Α.Α.26 Negative association between levels of testosterone and inflammation markers in
young men
M. Katrinaki1, J. Bobjer2,4, N. Malliaraki, Y. Lundberg Giwercman3, A. Giwercman2,4, A.N. Margioris1, C. Tsatsanis1
Dept. Of Clinical Chemistry, School of Medicine, University of Crete, Heraklion, Crete, Greece; 2Reproductive Medicine
Centre, Skåne University Hospital Malmö, Lund University, Malmö, Sweden; 3Molecular Genetic Reproductive Medicine,
Department of Clinical Sciences Malmö, Lund University, Malmö, Sweden; 4Reproductive Medicine Research Group,
Department of Clinical Sciences Malmö, Lund University, Malmö, Sweden
Introduction: Low grade systemic inflammation (LGSI) as well as androgen deficiency has in older men been
associated with several pathologies including the metabolic syndrome (MetS) and cardiovascular disease (CVD).
However, the direction of causality connecting these conditions is not clarified. We hypothesized that LGSI is
caused by low testosterone levels already in young age. In the present study we investigated whether testicular
dysfunction in young men without manifestations of MetS or CVD, imply increased inflammatory response.
Materials and Methods: Forty subfertile hypogonadal (n=20) or eugonadal (n=20) subjects (mean age 37,
1
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SD=4.3) and 20 age matched controls were randomly selected. Blood-sampling, interviews and anthropometric
measures as well as measurement of biochemical profiling and inflammatory markers in the serum were measured,
including Testosterone, LH, estradiol, SHBG and 20 LGSI-markers in serum. Univariate regression models were
used in the statistical analyses.
Results: MIP-1α (ß=-0.026; p=0.029), MIP-1ß (ß=-0.015; p=0.049) and TNF-α (ß=-0.015; p=0.040) showed negative
association to total testosterone (TT) levels. MIP-1α (ß=-1.985; p=0.001) and TNF-α (ß=-0.947; p=0.014) showed
negative association to calculated free testosterone (cFT) levels. In comparison to men with normal TT and cFT
levels, TNF-α levels were higher in men with subnormal levels of TT (ratio 0.62; p=0.006) and cFT (ratio 0.63;
p=0.007). Also, MIP-1α levels were higher in men with subnormal levels of TT (mean ratio 0.54; p=0.033).
Conclusions: Young hypogonadal men had significantly higher levels of inflammatory markers related to the
risk of CVD than eugonadal counterparts. This supports the hypothesis that subnormal testosterone, through
the inflammatory pathway, may be contributing to MetS as well as CVD.
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ΑΑ01
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΟΞΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΑΚΤΥΛΙΤΙΔΑΣ.
Σ. Ιωαννίδου, Α. Μπαλιώτη, Σ.Κανταρτζίδου, Α. Σαφαρίκα, Δ. Πολίτου, A.Γρηγοράτου, Α. Μελπίδου,Ζ.Ζουλλιέν.
Βιοχημικό Εργαστήριο Νοσ. « Ευαγγελισμός», Αθήνας
Εισαγωγή. Η παρακολούθηση των επιπέδων δακτυλίτιδας στον ορό για την
αναγνώριση της τοξικότητας, συνιστάται να συνοδεύεται από προσδιορισμό καλίου,
μαγνησίου και κρεατινίνης ορού. Η υποκαλιαιμία, η υπομαγνησιαιμία και η μείωση
του ρυθμού σπειραματικής διήθησης προδιαθέτουν στην εμφάνιση τοξικότητας.
Σκοπός. Η διερεύνηση ύπαρξης υπομαγνησιαιμίας, υποκαλιαιμίας και αύξησης της
κρεατινίνης στον ορό ατόμων με τοξικά επίπεδα δακτυλίτιδας, καθώς η παρουσία τους
προδιαθέτει στην εμφάνιση συμπτωμάτων τοξικότητας ( κεφαλαλγία, έμετοι,
διάρροιες, διαταραχές καρδιακού ρυθμού).
Υλικό και μέθοδος. Το υλικό μας αποτέλεσαν οι οροί 100 ατόμων με τοξικά επίπεδα
δακτυλίτιδας ( > 2.1 μg/L), όπως μετρήθηκαν με ανοσοενζυμική μέθοδο στον αναλυτή
Axsym (Abbott). Σε αυτούς προσδιορίστηκαν τα επίπεδα κρεατινίνης, καλίου και
μαγνησίου ορού σε βιοχημικούς αναλυτές modular (Roche).

Αποτελέσματα. Μέση τιμή των επιπέδων δακτυλίτιδας ήταν 2.78 μg/L ( εύρος 2.1 –
6.6 μg/L). Μέσες τιμές των επιπέδων μαγνησίου, καλίου και κρεατινίνης ήταν 2.0
mg/dl( εύρος 0.77 – 4.39 mg/dl), 4.5 mmol/L ( εύρος 2.5 – 7.2 mmol/L) και 1.6 mg/dl
( εύρος 0.24 – 9.0 mg/dl) αντίστοιχα.
Μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης ( κρεατινίνη > 1.4 mg/dl) καταγράφηκε
σε 36% των ατόμων. Υπο- και υπερ- μαγνησιαιμία σε 11% και 10% αντίστοιχα. Υποκαι υπερ- καλιαιμία σε 7% και 18% αντίστοιχα.
Συμπεράσματα. Πάνω από το ένα τρίτο των ατόμων με τοξικότητα από δακτυλίτιδα
είχαν μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης. Διαταραχές των επιπέδων καλίου
και μαγνησίου καταγράφηκαν σχεδόν στο μισό των ατόμων, με συχνότερη την
εμφάνιση υπερκαλιαιμίας.
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ΑΑ02

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΧΟΛΙΚΗ ΚΙΡΡΩΣΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Μαριλένα Σταμούλη, Αναστάσιος Σκλήρης, Ιωάννα Παναγιώτου, Γεράσιμος
Ζορμπάς και Γρηγόριος Τότος
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή: Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση
(ΠΧΚ) είναι χρόνια αυτοάνοση νόσος, η οποία
χαρακτηρίζεται από καταστροφή των μικρών
ενδοηπατικών χοληφόρων μέσω ανοσολογικών
μηχανισμών (Εικόνα 1). Η ετήσια επίπτωση της
νόσου
είναι
0.7-15
περιπτώσεις
ανά
εκατομμύριο. Ο επιπολασμός τη νόσου
εμφανίζει μεγάλη συσχέτιση με την γεωγραφική
περιοχή και δεν είναι γνωστός με ακρίβεια,
αυξάνει δε όσο βελτιώνονται οι δυνατότητες
διάγνωσης. Η ΠΧΚ προσβάλλει κυρίως γυναίκες
μέσης ηλικίας (40-60 ετών) και σε αναλογία
γυναίκες/άνδρες = 9/1, ενώ δεν έχει περιγραφεί
ποτέ σε παιδιά. Σκοπός: Η παρουσίαση των
εργαστηριακών ευρημάτων ασθενούς με ΠΧΚ.
Πρόκειται για άνδρα 66 ετών, ο οποίος
προσήλθε στο εργαστήριο μας για έλεγχο χωρίς
ειδικά συμπτώματα (η μη ύπαρξη ειδικών
συμπτωμάτων παρατηρείται στο 22 % των
ασθενών με ΠΧΚ).

Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων: ολική
χολερυθρίνη 0.66 mg/dl, SGOT 44.3 U/L, SGPT
62.2 U/L, γGT 225.3 U/L, αλκαλική φωσφατάση
170.9 U/L, ολική χοληστερόλη 166.0 mg/dl, ολικά
λευκώματα ορού 7.96 g/dl, αλβουμίνη ορού 4.4
g/dl, ανοσοσφαιρίνες IgM 429.2 mg/dl,
λευκοκυτταρικός τύπος: ουδετερόφιλα 39.5
λεμφοκύτταρα
34.1,
μονοκύτταρα
7.7,
βασεόφιλα 0.6 και ηωσινόφιλα 18.1 %. Η
ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού έδειξε
πολυκλωνική αύξηση στην περιοχή των γσφαιρινών. Ο έλεγχος αυτοαντισωμάτων έγινε
με την μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού. Ο
ασθενής παρουσιάζει θετικό κυτταροπλασματικό
φθορισμό ως και την αραίωση 1/640 σε
υπόστρωμα κυττάρων HEP-2 (Εικόνα 2) και
θετικά αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (ΑΜΑ) ως
και την αραίωση 1/160 σε υπόστρωμα με τομές
από νεφρό/στομάχι ποντικού (Εικόνα 2).
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Συζήτηση: Εργαστηριακά ευρήματα συμβατά
με ΠΧΚ. Η ολική χοληστερόλη και η
χολερυθρίνη δεν είναι αυξημένες, γεγονός που
συνάδει με τα αρχικά στάδια της νόσου. Η
αλκαλική
φωσφατάση
είναι
σημαντικά
αυξημένη. Στην ΠΧΚ παρατηρούνται τιμές
αλκαλικής
φωσφατάσης
διπλάσιες
της
φυσιολογικής, χωρίς ωστόσο αυτές να έχουν
προγνωστική σημασία. Οι τρανσαμινάσες είναι
ελάχιστα αυξημένες. H γGT παρουσιάζει
μεγάλη αύξηση, γεγονός που υποδεικνύει
ηπατική φλεγμονή. Οι ανοσοσφαιρίνες IgM
είναι επίσης πολύ αυξημένες. Οι υψηλές τιμές
IgM παρατηρούνται στο 75% των ασθενών και
αποτελούν διαγνωστικό στοιχείο. Όσον αφορά
στην ηωσινοφιλία, αυτή έχει περιγραφεί στο
40% περίπου των ασθενών, κυρίως στα
πρώιμα στάδια της νόσου και συνδέεται με την
καταστροφή των ενδοηπατικών χολαγγείων.

Θετικά ΑΜΑ ανιχνεύονται στο 95% των
ασθενών με ΠΧΚ και αποτελούν τον
ισχυρότερο εργαστηριακό διαγνωστικό δείκτη
της νόσου. Μπορούν να εμφανιστούν πριν από
τα βιοχημικά ευρήματα και τα συμπτώματα. Ο
κύριοι αντιγονικοί μιτοχονδριακοί επίτοποι
έναντι των οποίων στρέφονται τα ΑΜΑ είναι τα
συστατικά του συμπλέγματος της 2-κετοξυαφυδρογονάσης. Η ειδικότητά τους στην
διάγνωση της ΠΧΚ αγγίζει το 100 % όταν ο
τίτλος είναι υψηλός (≥1/160). Συνύπαρξη
άλλου αυτοάνοσου νοσήματος στον ασθενή
δεν παρατηρήθηκε.
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ΑΑ03

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ CYSTATIN C ΣΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΥΓΙΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ1, ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ1, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΝΤΖΙΟΥΚΑ2,
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΝΟΥ1, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ1, ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ1 , ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ2
1Γ.Ν.Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΉ»
2ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ



Εισαγωγή: Η Cystatin C είναι μία χαμηλού
μοριακού βάρους πρωτεϊνη, που παράγεται
από όλα τα εμπύρηνα κύτταρα του
οργανισμού με σχετικά σταθερό ρυθμό και
απομακρύνεται από τους νεφρούς μόνο με
σπειραματική
διήθηση.
Έτσι,
οι
συγκεντρώσεις της στον ορό αντανακλούν το
ρυθμό σπειραματικής διήθησης και ακόμη
και μία μικρή ελάττωση στο ρυθμό
σπειραματικής διήθησης οδηγεί σε αύξηση
των επιπέδων της στον ορό.



Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να καθορίσει τις πηγές διακύμανσης των
τιμών της Cystatin C στον ορό καθώς και τις τιμές αναφοράς της σε φαινομενικά υγιή
ελληνικό πληθυσμό της περιοχής των Αθηνών.



Υλικό και Μέθοδοι: Οι τιμές της Cystatin C, μαζί με άλλες βιοχημικές παραμέτρους
προσδιορίστηκαν σε 490 φαινομενικά υγιείς ενήλικες, που προσήλθαν στα εξωτερικά
ιατρεία του νοσοκομείου μας για τακτικό ετήσιο εργαστηριακό έλεγχο. Ταυτόχρονα
καταγράφηκαν δημογραφικά και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, καθώς και
πληροφορίες που αφορούσαν τον τρόπο ζωής των συμμετεχόντων.



Αποτελέσματα: Υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν σε άνδρες (p = 0.04), σε άτομα > 65
ετών (p < 0.001), σε καπνιστές (p < 0.001) και σε υπέρβαρους/παχύσαρκους
συμμετέχοντες (p = 0.03). Ειδικότερα, οι τιμές της Cystatin C κυμάνθηκαν από 0.50 - 1.10
mg/L σε άνδρες ηλικίας 18-44 ετών, από 0.52 - 1.21 mg/L σε άνδρες ηλικίας 45-64 ετών
και από 0.83 - 1.18 mg/L σε άνδρες > 65 ετών. Στις γυναίκες, οι τιμές κυμάνθηκαν από
0.52 - 1.05 mg/L, 0.61 - 1.12 mg/L και από 0.74 - 1.14 mg/L στις παραπάνω ηλικιακές
ομάδες αντίστοιχα. Αντιθέτως, η κατανάλωση αλκοόλ και η φυσική δραστηριότητα δε
φαίνεται να επηρέασε τις τιμές της Cystatin C.



Συμπεράσματα: Παρά το σχετικά σταθερό ρυθμό παραγωγής της Cystatin C από τα
κύτταρα, παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα και ο δείκτης μάζας σώματος
(BMI) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό των τιμών αναφοράς σε υγιείς
υπο-ομάδες ελληνικού πληθυσμού.
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ΑΑ04

ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΗbA1c ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ.
Α Γρηγοράτου, Α Μελπίδου, Γ Λασηθιωτάκης, Ζ Ζουλλιέν.
Βιοχημικό Εργαστήριο ΓΠΝΑ «Ο Ευαγγελισμός».
Σκοπός: Μελετήθηκαν οι τιμές γλυκόζης νηστείας και γλυκιώμενης αιμοσφαιρίνης
ΗbA1c 160 ασθενών ηλικίας 21-72 ετών, που έχουν υποβληθεί στην πρώτη
μεταμόσχευση νεφρού, πριν τουλάχιστον από ένα έτος και λαμβάνουν
ανοσοκατασταλτικά, όχι όμως αγωγή για διαβήτη.
Υλικά και μέθοδοι: 109 ασθενείς λαμβάνουν αναστολείς της καλσινευρίνης ( 59
ασθενείς κυκλοσπορίνη και 58 ασθενείς tacrolimus) και 43 ασθενείς λαμβάνουν
certican, αναστολέα της m-TOR ( mammalian target of rapamycin). Όλοι οι
ασθενείς λαμβάνουν, στα πλαίσια του θεραπευτικού πρωτοκόλλου, κορτιζόλη και
mycophenolate mofetil. Σε όλους τους ασθενείς τα επίπεδα των
ανοσοκατασταλτικών ήταν μέσα στο θεραπευτικό παράθυρο (αναλυτές Αxsym
και Architect, Abbott). Η γλυκόζη και η ΗbA1c προσδιορίστηκαν αντίστοιχα στους
αναλυτές Modular και Integra (Roche).
Αποτελέσματα:
Μέση τιμή
Glu
mg/dl

Glu>125
mg/dl

Μέση τιμή
HbAc

ΗbA1c> 7

Cyclosporine
N=59

96.2

10.2%

5.6%

11.9%

Tacrolimus
N=58

103.3

12.1%

6.1%

13.8%

Certican
N=43

100.1

11.6

5.9%

14.0%

Φάρμακο

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που λαμβάνουν κυκλοσπορίνη εμφανίζουν τις
χαμηλότερες τιμές γλυκόζης και ΗbA1c, χωρίς όμως μεγάλες διαφορές από
όσους ασθενείς λαμβάνουν tacrolimus ή certican .
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ΑΑ05

ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ.
Α Γρηγοράτου, Α Μελπίδου, Μ Μπεκούλη, Ζ Ζουλλιέν.
Βιοχημικό Εργαστήριο ΓΠΝΑ «Ο Ευαγγελισμός».
Σκοπός: Μελετήθηκαν οι τιμές τριγλυκεριδίων, ολικής και HDL-χοληστερόλης 160
ασθενών 21-72 ετών, που έχουν υποβληθεί στην πρώτη μεταμόσχευση νεφρού, πριν
τουλάχιστον από ένα έτος.
Υλικά - μέθοδοι: 109 ασθενείς λαμβάνουν αναστολείς της καλσινευρίνης ( 59 ασθενείς
κυκλοσπορίνη και 58 ασθενείς tacrolimus) και 43 ασθενείς λαμβάνουν certican, αναστολέα
της m-TOR ( mammalian target of rapamycin). Όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν, στα πλαίσια
του θεραπευτικού πρωτοκόλλου, κορτιζόλη και mycophenolate mofetil. Σε όλους τους
ασθενείς τα επίπεδα των ανοσοκατασταλτικών ήταν μέσα στο θεραπευτικό παράθυρο
(αναλυτές Αxsym και Architect, Abbott). Η ολική χοληστερόλη, η HDL-χοληστερόλη και τα
τριγλυκερίδια προσδιορίστηκαν στον αναλυτή Modular (Roche).
Αποτελέσματα:
HDL
<50
mg/dl
%

TG
mg/dl

TG >150
mg/dl
%

44.3

39.0

160.7

42.3

51.7

45.1

55.2

157.7

39.7

58.1

49.0

44.2

153.9

46.5

Φάρμακο

ΧΣ
mg/dl

ΧΣ
>150
mg/dl
%

HDL
mg/dl

Cyclosporine
N=59

193.3

61.0

Tacrolimus
N=58

181.6

Certican
N=43

195.6

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που λαμβάνουν tacrolimus εμφανίζουν τις χαμηλότερες τιμές
ολικής χοληστερόλης και τις υψηλότερες τιμές HDL-χοληστερόλης, όσοι λαμβάνουν certican
εμφανίζουν τις χαμηλότερες τιμές τριγλυκεριδίων, όμως υψηλότερες τιμές χοληστερόλης
από όσους λαμβάνουν κυκλοσπορίνη.
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ΑΑ06

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12 ΚΑΙ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ ΣΕ
ΣΑΚΧΑΡΟΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ .
Σ. Πατιάκας1, Κ. Βασιλάκος2, Η. Δουκόπουλος4, Ε.Δούμπαλη5, Μ. Ντούσκα6, Η.
Γιοβανόπουλος3,
1Βιοπαθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν. Καστοριάς, 2Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Β’
Γ.Ν. Κατερίνης, 3Ειδικευόμενος Ενδοκρινολογίας Γ.Ν. Καστοριάς, 4Ειδικευόμενος
Μικροβιολογίας Γ. Ν. Καστοριάς, 5Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν. Φιλιατών,
6Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β’ Γ.Ν. Φιλιατών,
Σκοπός: Να μελετηθούν τα επίπεδα βιταμίνης Β12 και ομοκυστεϊνης σε ασθενείς με
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 υπό χρόνια φαρμακευτική αγωγή, δεδομένου ότι
νεότερες έρευνες Ολλανδών επιστημόνων υποστηρίζουν ότι η χρόνια χρήση της
μετφορμίνης, (του συχνότερα χρησιμοποιούμενου φαρμάκου πρώτης εκλογής για τη
θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2), μπορεί μεν να παρουσιάζει τα λιγότερα
μειονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, φαίνεται όμως να
αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, αυξάνοντας την ένδεια της βιταμίνης Β12 και
οδηγώντας σε αύξηση των επιπέδων της ομοκυστεϊνης .
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν συνολικά 31 περιπτώσεις σακχαροδιαβητικών
ασθενών στους οποίους αποφασίστηκε η έναρξη φαρμακευτικής αγωγής. Από
αυτούς 18 τέθηκαν υπό αγωγή με μετφορμίνη (ομάδα Α), ενώ στους υπόλοιπους 13
(ομάδα Β) δόθηκε άλλο σκεύασμα. Σε όλους μετρήθηκαν στον αυτόματο βιοχημικό
αναλυτή οι τιμές βιταμίνης Β12 , φολλικού οξέος και ομοκυστεϊνης στον ορό του
αίματος, τόσο στην έναρξη της θεραπείας, όσο και μετά την πάροδο 6 μηνών και
ενός έτους, περίπου. Ακολούθησε, με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS, η
στατιστική ανάλυση των ποσοστιαίων μεταβολών των παραπάνω παραμέτρων στην
πορεία του χρόνου.
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ότι συγκριτικά, στην ομάδα Α σε σχέση με την ομάδα
Β, οι συγκεντρώσεις βιταμίνης Β12 και φολλικού οξέος μειώθηκαν στο πρώτο
εξάμηνο της θεραπείας κατά 12% και 4% αντίστοιχα, ενώ αντίθετα η συχνότητα της
ομοκυστείνης είχε οριακή μεταβολή, αυξήθηκε συγκριτικά μόνον κατά 0,8%. Ωστόσο,
μετά την πάροδο του έτους, οι αντίστοιχες μειώσεις ήταν 16% και 4,5% για τη
βιταμίνης Β12 και την ομοκυστεϊνη αντίστοιχα, προέκυψε όμως και στατιστικά
σημαντική αύξηση για τα επίπεδα της ομοκυστεϊνης, αφού καταγράφηκε αύξηση κατά
4%. Περαιτέρω μελέτη του θέματος, ύστερα δηλαδή από τη διόρθωση για το δείκτη
μάζας σώματος και το κάπνισμα, έδειξε πως η μείωση σε ότι αφορούσε την
παράμετρο του φολικού οξέος μάλλον δεν ήταν σημαντική, ενώ αντίθετα, σε ότι
αφορούσε την ένδεια της βιταμίνης Β12 προέκυψε απόλυτος κίνδυνος στην ομάδα Α
συγκριτικά με αυτόν της ομάδας Α, κατά 9,3%.
Συμπεράσματα: Για την εξαγωγή βεβαίων συμπερασμάτων, ασφαλώς και απαιτείται
τόσο η συνέχιση της μελέτης σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, όσο και η αύξηση του
μελετώμενου δείγματος. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις επί του θέματος είναι σαφείς: Η
μελέτη μας καταδεικνύει στατιστικά σημαντική μείωση των τιμών της βιταμίνης Β12
και ανάλογη αύξηση της ομοκυστεϊνης, (τα επίπεδα της οποίας, ως γνωστό
συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου). Γίνεται, επομένως,
αντιληπτή η ανάγκη της περιοδικής μέτρησης των ανωτέρω παραμέτρων σε
σακχαροδιαβητικούς υπό μακροχρόνια αγωγή με μετφορμίνη.
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ΑΑ07

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ.
Σ. Πατιάκας1, Κ. Βασιλάκος2, Η. Γιοβανόπουλος3, Κ. Ρούσος4,
Ε.Δούμπαλη5, Μ. Ντούσκα6 , Γ. Λιάππας7
1Βιοπαθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν. Καστοριάς, 2Βιοπαθολόγος,
Επιμελητής Β’ Γ.Ν. Κατερίνης, 3Ειδικευόμενος Ενδοκρινολογίας γ.Ν.
Καστοριάς, 4Παθολόγος, Επιμελητής Β’ Κ. Υγείας Αλεξάνδρειας-Γ.Ν.
Βέροιας, 5Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν. Φιλιατών,
6Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β’ Γ.Ν. Φιλιατών, 7Ειδικευόμενος
Καρδιολογίας Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων,
Σκοπός: Να καταγραφούν τα επίπεδα ουρικού οξέος σε ασθενείς με
χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, (δεδομένου ότι οι υψηλές τιμές του
αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη του συνδρόμου αυτού), αλλά
και να αναζητηθεί η πιθανή συσχέτιση των επιπέδων του, με άλλους
(μετρήσιμους στο εργαστήριο), προγνωστικούς δείκτες του συνδρόμου
της χρόνιας συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, όπως για παράδειγμα
του NT pro-BNP.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν συνολικά 51 περιπτώσεις ατόμων (ομάδα
Α, 29 άνδρες και 22 γυναίκες) μέσης ηλικίας 75,8 ετών, με καρδιακή
ανεπάρκεια, (στην συντριπτική πλειονότητά τους εξαιτίας στεφανιαίας
νόσου). Σε όλους μετρήθηκαν με τη βοήθεια του αυτόματου βιοχημικού
αναλυτή, τόσο οι τιμές του ουρικού οξέος, όσο και του NT pro-BNP, ενώ
τα αποτελέσματά μας συγκρίθηκαν με αυτά 45 ατόμων (ηλικίας > 60
ετών) του γενικού πληθυσμού (ομάδα Β), στα οποία επίσης
διενεργήθηκαν στα πλαίσια του εργαστηριακού ελέγχου τους οι
παραπάνω εξετάσεις, δίχως όμως να αποδειχθεί, τελικά, οποιαδήποτε
καρδιολογική πάθηση. Ακολούθησε ανάλυση και συσχέτιση των
αποτελεσμάτων με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS.
Αποτελέσματα: Στην ομάδα Α, σε σχέση με την ομάδα Β, καταγράφηκαν
στατιστικά σημαντικά υψηλότερες τιμές ουρικού οξέος, (μέσες τιμές για
την ομάδα Α και Β, 5,1+/-2,1 mg/dl και 3,8+/-1,6 mg/dl, αντίστοιχα), ενώ η
περαιτέρω στατιστική επεξεργασία κατέδειξε ότι υπάρχει ισχυρή
συσχέτιση μεταξύ των αυξημένων τιμών του ουρικού οξέος και των
επίσης υψηλών τιμών του NT pro-BNP, ιδιαίτερα κατά την εισαγωγή τους
στο νοσοκομείο.
Συμπεράσματα: Αποδεικνύεται, επομένως, ότι η μέτρηση του ουρικού
οξέος είναι μία πολύ χρήσιμη εξέταση στην περίπτωση των ατόμων με
χρόνια συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, αφού όχι μόνον τα επίπεδά
του αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα της νόσου, αλλά και
επειδή, όπως φαίνεται και από τη μελέτη μας, σχετίζονται άμεσα και με
άλλους σημαντικούς προγνωστικούς δείκτες, όπως τα επίπεδα του NT
pro-BNP. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει ποτέ να παραλείπεται η συχνή
αναζήτηση στις περιπτώσεις αυτών των ασθενών, και του δείκτη αυτού,
πολύ δε περισσότερο, αφού είναι πολύ εύκολα μετρήσιμος.
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ΑΑ08

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.
Σ. Πατιάκας1, Κ. Βασιλάκος2, Ι. Αλεξίδης3, Η. Γιοβανόπουλος4, Κ.
Γιαγλόγλου5
1Βιοπαθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν. Καστοριάς, 2Βιοπαθολόγος,
Επιμελητής Β’ Γ.Ν. Κατερίνης, 3Παιδίατρος – Καθηγητής ΤΕΕ,
4Ειδικευόμενος Ενδοκρινολογίας, 5Γυναικολόγος, Διευθύντρια
Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής Γ. Ν. Καστοριάς
Σκοπός: Να προσδιοριστούν τα επίπεδα του αιμοσφαιρινικού
κλάσματος της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) σε έγκυες
γυναίκες, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί ευαίσθητο δείκτη του
μεταβολικού ελέγχου και μας δίδει τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε τη
μέση τιμή των επιπέδων γλυκόζης για το προηγούμενο τρίμηνο.
Υλικό-Μέθοδος: Ελέγχθηκαν συνολικά 64 έγκυες γυναίκες και έγιναν
συνολικά 76 προσδιορισμοί HbA1c με τη μέθοδο της υγρής
χρωματογραφίας υψηλής πίεσης, (η οποία και θεωρείται ως η πλέον
αξιόπιστη), ενώ τα αποτελέσματά μας, σε 38 από τις 64 περιπτώσεις,
συγκρίθηκαν και με αυτά της καμπύλης σακχάρου, αφού σε 38 έγκυες
γυναίκες διενεργήθηκε από το Μικροβιολογικό-Βιοχημικό Εργαστήριο,
εκτός της HbA1c, και η εξέταση αυτή.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 64 εγκύων γυναικών, οι 7
(ποσοστό 10,9%) παρουσίασαν αυξημένες τιμές HbA1c > 6,3%. Σε
όλες αυτές τις 7 περιπτώσεις, όπως επίσης και σε 5 άλλες γυναίκες με
οριακές τιμές HbA1c 5,8–6,2%, έγινε επιβεβαιωτικά επανάληψη της
εξέτασης, ενώ παράλληλα, σε δείγμα 38 από τις παραπάνω εγκύους,
(που βεβαίως συμπεριελάμβανε όλες τις ανωτέρω 7 + 5 εγκύους),
διενεργήθηκε ταυτόχρονα και καμπύλη σακχάρου, (με πρόσληψη 75 gr
σακχάρου per os και μέτρησή του στον ορό του πλάσματος αμέσως
πριν την πρόσληψή του, καθώς και σε 60 και 120 λεπτά μετά από
αυτήν). Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώθηκαν πλήρως, χωρίς να
προκύψει καμία διαφορά μεταξύ των ανωτέρω εξετάσεων.
Συμπεράσματα: Αποδεικνύεται, επομένως, ότι η HbA1c αποτελεί έναν
αξιόπιστο δείκτη, τόσο για τον έλεγχο του σακχαρώδους διαβήτη της
κύησης, όσο και για τη σωστή ρύθμιση και παρακολούθηση των
εγκύων γυναικών με ήδη εγκατεστημένο διαβήτη, εφάμιλλο της
εξέτασης της καμπύλης σακχάρου, και μάλιστα δείκτη πολύ πιο
εύχρηστου και καλά ανεκτού. Ως εκ τούτου, ο προσδιορισμός του δεν
θα πρέπει να παραλείπεται από τον εργαστηριακό έλεγχο ρουτίνας των
εγκύων γυναικών, πολύ δε περισσότερο διότι, όπως προκύπτει και από
τη μελέτη μας, το ποσοστό των εγκύων γυναικών με αυξημένη HbA1c,
(10.9%) δεν φαίνεται να είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, οι δε επιπλοκές,
τόσο στη μητέρα, όσο και στο έμβρυο, είναι πολύ σοβαρές, και σε κάθε
περίπτωση μπορούν και οφείλουν να προληφθούν εγκαίρως.
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ΑΑ09

ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΥ
ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΣΤΑΔΙΟΥ 3 ΚΑΙ 4
Ελένη Χελιώτη2, Μαρία Αλμπανούδη1, Μαρία Στάθη1, Ευδοκία Ευθυμίου2, Μαρία Σωτηράκη2, Κατίνα Διγαλάκη3,
Γαβριήλ Παπαδάκης2, Αικατερίνη Τσελέντη1
1Βιοχημικό

Εργαστήριο, 2Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 3Τμήμα Βιοπαθολογίας, Γενικό
Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς
Το ποσοστό των επιπέδων της CRP<3mg/l σε συνδυασμό
με την επίτευξη των τιμών–στόχων για iPTH και P δεν
ξεπερνούσε το 7,9%(21/266) και το 8,3%(22/266) για
CRP>3mg/l. (Εικ.2)
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Εικ.2 Ποσοστό
επιπέδων CRP σε
συνδυασμό με επίτευξη
τιμών-στόχων για iPTH
&P
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Συμπεράσματα: Σαφώς και το υψηλό ποσοστό των
επιπέδων της CRP υποδηλώνει την παρουσία χαμηλού
βαθμού φλεγμονής στην ΧΝΝ σταδίου 3-4, αλλά φαίνεται
να μην έχει την απόλυτη ευθύνη για την μη επίτευξη
κυρίως των τιμών-στόχων για iPTH και P. Παρόλα αυτά
οι διαταραχές του οστικού μεταβολισμού και οστικής
νόσου στην ΧΝΝ σταδίου 3-4 αποτελούν μείζον
πρόβλημα που επιτάσσει την έγκαιρη αντιμετώπιση τους.
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Εισαγωγή: Υψηλά επίπεδα φωσφόρου (P) αλλά και εντός
φυσιολογικών τιμών προάγουν τις αγγειακές ασβεστώσεις
σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) μέσω 2
μηχανισμών:
α)
επιδείνωση
του
δευτεροπαθούς
υπερπαραθυρεοειδισμού - υψηλά επίπεδα παραθορμόνης
(iPTH)-διευκολύνει
την
δημιουργία
αγγειακών
ασβεστώσεων και β) δημιουργία συμπλόκων ασβεστίου –
φωσφόρου, εναποτίθενται στο τοίχωμα των αρτηριών
συμβάλλοντας στο προσχηματισμό ενδοθηλιακών πλακών.
Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες K/DOQI (Dialysis
Outcomes Quality Initiative) του NKF (National Kidney
Foundation) ορίζουν ως τιμές-στόχους για την πρόληψη της
οστικής νόσου στην ΧΝΝ σταδίου 3-4(ClCr<60-15ml/min)
τις παρακάτω: iPTH ≤ 110pg/ml, P=2,7-4,6mg/dl, Ca=8,49,5mg/dl και γινόμενο Ca x P ≤ 55mg2/dl2. Η χαμηλού
βαθμού φλεγμονή αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την
εξέλιξη της ΧΝΝ και εμφάνισης αγγειακής νόσου.
Παράγοντες όπως οι προφλεγμονώδεις κυτοκίνες, τα τελικά
προϊόντα γλυκοζυλίωσης, οι ενεργείς ρίζες οξυγόνου,
αυτόνομες δυσλειτουργίες και η υπερυδάτωση προάγουν την
φλεγμονή όταν μειώνεται η νεφρική λειτουργία. Η C
αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) και η ιντερλευκίνη-6 (IL-6)
αποτελούν όχι μόνο ενδεικτικούς δείκτες φλεγμονής, αλλά
θεωρούνται και ισχυροί και ανεξάρτητοι παράγοντες
κινδύνου για όλες τις αιτίες θανάτου και καρδιαγγειακής
θνητότητας σε ασθενείς με ΧΝΝ.
Σκοπός της μελέτης μας ήταν να διαπιστώσουμε την
συχνότητα εμφάνισης ή απουσίας χαμηλού βαθμού φλεγμονής και τις διαταραχές του οστικού μεταβολισμού και
οστικής νόσου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες
K/DOQI στην ΧΝΝ σταδίου 3-4.
Υλικό & Μέθοδος: Μελετήσαμε αναδρομικά 241
ασθενείς (152 άνδρες / 89 γυναίκες, μέσης ηλικίας
63 14έτη) που νοσηλεύτηκαν στην Νεφρολογική Κλινική
κατά την περίοδο 2009-2011. Σε όλους τους ασθενείς
μετρήθηκαν τα επίπεδα Ca, P,
iPTH, hs-CRP και
υπολογίστηκε το γινόμενο Ca x P. Τα επίπεδα της iPTH
μετρήθηκαν με την μέθοδο της μικροσωματιδιακής
χημειοφωταύγειας και του Ca, P με χρωματομετρική
μέθοδο. Η hs-CRP προσδιορίστηκε με την μέθοδο της
ανοσονεφελομετρίας.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 266 δειγμάτων, το
69,5%(185/266) των τιμών της CRP ήταν >3mg/l, ενώ το
30,5%(81/266) ήταν <3mg/l. Tο 77,5%(206/266) των
επιπέδων της iPTH ήταν εκτός των τιμών-στόχων και
μόλις το 22,5%(60/266) ήταν ≤ 110pg/ml. Το ποσοστό
των επιπέδων του Ca, P, CaxP που συνάντησαν τα
K/DOQI
ήταν
46,6%(124/266),
51,5%(137/266),
84,2%(224/266) αντίστοιχα. Μόνο το 5,64%(15/266) των
δειγμάτων συνάντησαν τα K/DOQI και για τις 4
παραμέτρους ταυτόχρονα. (Εικ. 1)
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ΑΑ10

ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-6 ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β
Σταμούλη Μαριλένα1, Μουρτζίκου Αντωνία2,3, Αλεπάκη Μαρία3, Σκλήρης Αναστάσιος1, Καρακίτσος Πέτρος3
1. Εργαστήριο Βιοχημείας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
2. Βιοχημικό Εργαστήριο, ΠΝ «Ασκληπιείο» Βούλας
3. Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, Πανεπιστημιακό ΓΝ «Αττικόν», Ιατρική
Σχολή ΕΚΠΑ
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Αποτελέσματα: Οι τιμές της SGOT κυμάνθηκαν
από 11,6 ως 242,4 U/L (μέση τιμή 31,0) και της
SGPT από 19,9 ως 319,1 U/L (μέση τιμή 36,8). Οι
τιμές της IL-6 κυμάνθηκαν από 1,433 ως 16,123
pg/ml (μέση τιμή 2,287). Το ιικό φορτίο των
ασθενών κυμάνθηκε από 14,8 ως 3650000,0 U/mL.
Παρατηρήθηκε πολύ καλή θετική συσχέτιση μεταξύ
των επιπέδων της IL-6 και των επιπέδων της
SGOT (r=0,900), των επιπέδων της SGPT
(r=0,918) και με το ιικο φορτίο (r=0,911).
18
16
14
12

IL-6

Εισαγωγή: Η Ιντερλευκίνη-6 (ΙL-6) είναι μία πλειοτροπική
κυτοκίνη η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία
του ανοσοποιητικού συστήματος, στην αιμοποίηση και τη
φλεγμονή. Ρυθμίζει ποικιλία διεργασιών σε διάφορους
κυτταρικούς τύπους όπως την ενεργοποίηση, τον
πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση, την επιβίωση και
την απόπτωση. Επιλέον είναι ο κύριος επαγωγέας των
περισσοτέρων πρωτεινών οξείας φάσης.Σκοπός της
εργασίας ήταν η μέτρηση των επιπέδων IL-6 στον ορό
ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β και ο συσχετισμός τους με
το ιικό φορτίο και τα επίπεδα των τρανσαμινασών.
Υλικά και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 50 ασθενείς με χρόνια
ηπατίτιδα Β, 27 άνδρες και 23 γυναίκες, ηλικίας 28-78
ετών (μέση ηλικία 51,8 έτη). Όλοι οι ασθενείς ήταν HBsAg
(+), anti-HBc (+), anti-HBe (+) και HBVDNA (+). Οι
ασθενείς ήταν αρνητικοί για συλλοίμωξη με HCV, HDV και
HIV. H μέτρηση της ενζυμικής δραστικότητας των
τρανσαμινασών έγινε στον αυτόματο βιοχημικό αναλυτή
ADVIA 1800 της Siemens. Για την μεν SGOT(AST) με την
μέθοδο Karmen βασιζόμενη στις συστάσεις της IFCC,
κωδικός αντιδραστηρίου 74045, για την δε SGPT(ALT) με
την μέθοδο των Wroblewski και LaDue, τροποποιημένη
από τους Henry και Bergmeyer χρησιμοποιώντας LDH
και NADH βασιζόμενη στις συστάσεις της IFCC, κωδικός
αντιδραστηρίου 74046. Η μέτρηση των επιπέδων της IL-6
έγινε με την μέθοδο HUMAN CYTOKINE/CHEMOKINE
PANEL I (Cat. No. MPXHCYTO-60K), στον αναλυτή
LUMINEX. Η μέτρηση του ιικού φορτίου έγινε με την
μέθοδο PCR πραγματικού χρόνου στον αναλυτή COBAS
Taqman Amplicor της Roche.
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Συζήτηση: Σε φυσιολογικές καταστάσεις τα επίπεδα
της IL-6 στον ορό είναι πολύ χαμηλά. Αυξημένα
επίπεδα IL-6 έχουν αναφερθεί από πολλούς
ερευνητές στον ορό ασθενών με ηπατικά
νοσήματα, όπως η χρόνια ηπατίτιδα Β και C, η
αλκοολική κίρρωση, η πρωτοπαθής χολική
κίρρωση και ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος. Η IL-6
στο ήπαρ εκκρίνεται από τα κύτταρα Kupffer. Δρά
μέσω του υποδοχέα της IL-6R (CD126) στα
ηπατοκύτταρα, συνεισφέροντας σημαντικά στην
επιδιόρθωση και αναγέννηση του ηπατικού ιστού.
Ο μηχανισμός της δράσης της δεν έχει πλήρως
διαλευκανθεί, αλλά πιστεύεται ότι παίζει σημαντικό
ρόλο στις ανοσιακές απαντήσεις που οδηγούν στην
κάθαρση του ιού.
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ΑΑ11
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TPSA ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΤΟ FPSA/ TPSA.
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Γρηγοροπούλου Γ.,1 Λούκα Α., 1 Κλαδάκης Κ.,1 Βάρη Ρ.,1 Παστόρε Φ.1
ΒΕΜΓ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ, ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ
Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Γ. Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο, Κοζάνη.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Ο λόγος του ελεύθερου PSA (fPSA) προς το ολικό PSA (tPSA) fPSA/tPSA μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για τη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας στον καρκίνο του
προστάτη για ενδιάμεσα επίπεδα συγκεντρώσεων του tPSA.
 Για την καλύτερη εκτίμηση και ερμηνεία αυτού του δείκτη, θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζαμε την
επίδραση που έχουν σ΄ αυτόν διάφορες παράμετροι όπως η συγκέντρωση tPSA και η ηλικία των
ασθενών.
2. ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει την σχέση μεταξύ του λόγου (ratio) fPSA/tPSA και
της συγκέντρωσης του tPSA καθώς επίσης και την επίδραση της ηλικίας των ατόμων στο λόγο
fPSA/tPSA.
3. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 216 άτομα που ελέγχθηκαν για τους καρκινικούς δείκτες tPSA
και fPSA στο βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Κοζάνης στο διάστημα μεταξύ 1/01/2010 και
31/11/2011. Οι καρκινικοί δείκτες μετρήθηκαν στον ανοσολογικό αναλυτή Cobas 6000 e601, της
εταιρείας Roche με τη μέθοδο της ηλεκτροχημειοφωταύγειας.
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πίνακας 1: Σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης του
tPSA και του λόγου fPSA/tPSA.

Πίνακας 2: Επίδραση της ηλικίας στο tPSA και στο
λόγο fPSA/tPSA.

Αριθμός
ατόμων

tPSA μg/L

fPSA/tPSA

Ομάδα

Αριθμός
ατόμων

tPSA μg/L

fPSA/tPSA

4-10 μg/L
tPSA

40

5.89 1.49

0.25 0.07

40-49 ετών

15

0.71 0.65

0.35 0.10

2-4 μg/L
tPSA

40

2.84 0.65

0.29 0.11

50-59 ετών

49

2.13 2.11

0.34 0.18

0-2 μg/L
tPSA

136

0.87 0.55

0.36 0.14

60-69 ετών

77

2.37 2.22

0.32 0.11

70-79 ετών

57

2.41 2.13

0.30 0.08

0.36

0.35

0.34

0.34

0.32
0.30

0.32

0.28

0.31

0.26
0.24

Η μέση τιμή του λόγου fPSA/tPSA μειώνεται
καθώς αυξάνονται τα επίπεδα συγκεντρώσεων
του tPSA.
Η μέση τιμή του λόγου fPSA/tPSA μειώνεται
καθώς αυξάνεται η δεκαετία της ηλικίας των
ανδρών.

0.33

fPSA/tPSA

fPSA/tPSA

Ομάδα

0.30
0-2

2-4
[tPSA]

4-10

40-49 50-59 60-69 70-79
Age

Γράφημα 1: Επίδραση της συγκέντρωσης του tPSA και
της ηλικίας στο λόγο fPSA/tPSA.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι ο λόγος fPSA/tPSA εξαρτάται τόσο
από τη συγκέντρωση του tPSA όσο και από την ηλικία των ασθενών. Έτσι, παρατηρείται μείωση
του ratio με αύξηση της συγκέντρωσης του tPSA και με την ηλικία των ατόμων.
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ΑΑ12
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ CRP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Γρηγοροπούλου Γ.,1 Τυχάλα Α,1 Χατζηκωνσταντίνου Θ,2 Βάρη Ρ.,1 Παστόρε Φ.1
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
1 Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Γ. Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο, Κοζάνη.
ΒΕΜΓ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ, ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ
2 Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Η προκαλσιτονίνη (PCT) είναι ένα προπεπτίδιο της καλσιτονίνης μοριακού βάρους 13 kDa.
 Σε υγιή άτομα, η PCT έχει πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στο αίμα (<0,1μg/L).
 Σε συστημικές βακτηριακές, μυκητιασικές λοιμώξεις οι τιμές της προκαλσιτονίνης αυξάνουν
σημαντικά και σύμφωνα με την βαρύτητα της λοίμωξης, ενώ σε ιογενείς λοιμώξεις παραμένουν
χαμηλά.
 H C-αντιδρώσα πρωτεΐνη είναι πρωτεΐνη οξείας φάσεως και χρησιμοποιείται ευρέως ως
δείκτης φλεγμονής.
2. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση και η συσχέτιση των επιπέδων της
προκαλσιτονίνης με την C- αντιδρώσα πρωτεϊνη CRP.
3. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 116 οροί ασθενών οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο Γενικό
Νοσοκομείο Κοζάνης κατά το χρονικό διάστημα 17/2/2011 έως και 10/07/12.
Η ημιποσοτική μέτρηση της PCT έγινε με την ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία BRAHMS PCT-Q
της THERMO SCIENTIFIC.
Ταυτόχρονα προσδιορίστηκε η C- αντιδρώσα πρωτεϊνη CRP στον αναλυτή Cobas 6000 c501 της
Roche.
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πίνακας 1: Ποσοστά δειγμάτων με σημαντικά
αυξημένες τιμές CRP(>50 mg/L) ανάλογα με τα
επίπεδα των τιμών της PCT.

PCT ≥ 10
16%
2≤ PCT<10
9%
0.5≤ PCT<2
11%

PCT< 0.5
PCT< 0.5
64%

PCT (μg/L)

0.5≤ PCT<2
2≤ PCT<10
PCT ≥ 10

Γράφημα 1: Ποσοστά των δειγμάτων ανάλογα με τα
επίπεδα της PCT.

% CRP >50 mg/L

< 0.5

49.3

≥ 0.5 και <2

61.5

≥ 2 και <10

80

≥ 10

77.8

 Το 64% των δειγμάτων παρουσίασε χημηλές τιμές PCT< 0.5μg/L (γι’ αυτά η συστημική λοίμωξη δεν είναι πιθανή) .
 Το 36% των δειγμάτων παρουσίασε αυξημένες τιμές PCT.
Αύξηση της τιμής της CRP (>5 mg/L) παρατηρήθηκε στο 88.8% των δειγμάτων.
Tα ποσοστά των δειγμάτων που παρουσίασαν σημαντική αύξηση της CRP ( >50 mg/L) είναι λίγο υψηλότερα για
αυξημένες τιμές της PCT.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης δείχνουν ότι έχουμε αύξηση της CRP τόσο σε χαμηλή
τιμή της PCT όσο και σε αυξημένες τιμές PCT γεγονός που επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της PCT
ως δείκτη βακτηριακής λοίμωξης. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να συμπεριληφθεί ο προσδιορισμός
της PCT στην κλινική πρακτική έτσι ώστε να χορηγείται έγκαιρα και ορθολογικά από τους
κλινικούς η αντιβιοτικοθεραπεία.
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ΑΑ13

ΣΧΕΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (SCr) – ΚΥΣΤΑΤΙΝΗΣ C (CysC) ΟΡΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΤΣΗΝ) ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΡΥΘΜΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΡΣΔ) ΜΕ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ
Γ. Αρσος1, Ζ. Αθανασιάδου2, Φ. Ντογραμαζή2, Χ. Σαχπεκίδης1, I. Tσεχελίδης1, A.
Iακωβίδου1, Α. Σβούκας1, Χ. Κίρμπας1, Γ. Τσικρικώνης2, Μ. Τσιμιρίκα2, Ε. Τσιάνου2
1Α΄

Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ, 2Βιοχημικό Εργ., ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή – Σκοπός

Η ΤΣΗΝ συνοδεύεται συχνά από
επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας
H ηπατική νόσος επηρρεάζει,
ανεξαρτήτως νεφρικής λειτουργίας, τόσο
τον μεταβολισμό της SCr όσο και, λόγω
ηπατικής φλεγμονής- ίνωσης, τα επίπεδα
της CysC
Η εκτίμηση επομένως της νεφρικής
λειτουργίας επί ΤΣΗΝ αναμένεται ανακριβής
τόσο με βασιζόμενες στη SCr (MDRD4,
Modification of Diet in Renal Disease 4
παραγόντων) όσο και με νεότερες
βασιζόμενες στη CysC, προβλεπτικές του
ΡΣΔ εξισώσεις
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η
διερεύνηση της συνδυασμένης επίδρασης
της ΤΣΗΝ στα επίπεδα ορού της SCr και της
CysC σε σχέση με τη νεφρική λειτουργία
(ΡΣΔ) μετρούμενη με ραδιοϊσοτοπική
μέθοδο αναφοράς

Υλικό - Μέθοδοι

Ασθενείς

102, 24,5% Γ, 18-82 ετών, με ΤΣΗΝ

Μετρήσεις
- SCr (mg/dl) : ενζυμικά (κρεατινινάση- κρεατινάσηοξειδάση της σαρκοζίνης)
- CysC (mg/l) : ανοσοθολοσιμετρικά
- ΡΣΔ : κάθαρση πλάσματος Chromium-51-EDTA με
bolus χορήγηση, αιμοληψία στις 2 και 4 ώρες μετά
τη χορήγηση και ανάλυση κλίσης-τεταγμένης, ως
ml/min και, μετά αναγωγή στην επιφάνεια
σώματος (ΕΣ), ως ml/min/1.73 m2 (αΡΣΔ)

Ανάλυση
-Γραμμική συσχέτιση 1/SCr, 1/CysC με αΡΣΔ
-Υπολογισμός λόγου CysC/SCr και γραμμική
συσχέτιση με ηλικία, βάρος σώματος (ΒΣ), ΕΣ,
δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), ΡΣΔ και αΡΣΔ
-Γραμμική συσχέτιση SCr – CysC
-Η μεταξύ των φύλων διαφορά του CysC/SCr
εκτιμήθηκε με τη δοκιμασία Mann-Whitney U

Aποτελέσματα

Μετρηθείσες παράμετροι
SCr
CysC
CysC/SCr
ΡΣΔ
αΡΣΔ

0,86 0,38 mg/dl
1,76 0,66 mg/l
2,15 0,57
76,9 28,9 ml/min
71,2 25,4 ml/min/1.73 m2

Γραμμικές συσχετίσεις
1/SCr-αΡΣΔ
r2 = 0,526 p < 0,0001
1/CysC-αΡΣΔ
r2 = 0,590 p < 0,0001
SCr-CySC
r2 = 0,598 p < 0,0001
CysC/SCr - ηλικία, ΒΣ, ΕΣ, ΔΜΣ, ΡΣΔ ή αΡΣΔ : MΣ
O CysC/SCr ήταν στατιστικά σημαντικά
μεγαλύτερος στις γυναίκες έναντι των ανδρών :
2,32 0,52 έναντι 2,09 0,57, p = 0,035

Συμπεράσματα
Η συσχέτιση μεταξύ των αντστρόφων των
SCr, CysC και του αΡΣΔ και μεταξύ SCrCysC είναι μέτρια η δε διασπορά του λόγου
SCr/CySC ευρεία σε ασθενείς με ΤΣΗΝ
Η διασπορά αυτή δεν συσχετίζεται με το
επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας, ούτε με
τα σωματομετρικά δεδομένα, αλλά πιθανώς
επηρρεάζεται από τη βαρύτητα της ΤΣΗΝ
Η υψηλότερη τιμή του λόγου στις
γυναίκες αντανακλά προφανώς το
μικρότερο ποσοστό μυϊκής μάζας
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης
προδιαγράφουν περιορισμένη απόδοση και
φτωχή συμφωνία μεταξύ προβλεπτικών του
ΡΣΔ εξισώσεων βασιζόμενων στη SCr ή
στη CysC σε ασθενείς με ΤΣΗΝ
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ΑΑ14

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
Λυμπεράκη Ευγενία1, Βαγδατλή Ελένη1, Μαργαριτιάδου Ελένη1, Κυριαζή Λίντα2,
Χαρίση Χριστίνα2, Παληογιάννη Ευγενία1
1 Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
2 Ιδιωτική Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική «Γένεσις», Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή

Αποτελέσματα

Η εγκυμοσύνη αποτελεί μία κατάσταση που ευνοεί το οξειδωτικό στρες, κυρίως λόγω του πλακούντα που είναι πλούσιος σε μιτοχόνδρια. Μεταβατικά μέταλλα όπως o σίδηρος ευνοούν την
παραγωγή ελευθέρων ριζών. Πολλές μελέτες συσχετίζουν το μαγνήσιο και το σίδηρο με τη μείωση της αντιοξειδωτικής ικανότητας καθώς και την
εμφάνιση φλεγνομωδών αντιδράσεων. Επίσης η
μεγάλη παρουσία ασβεστίου στα μιτοχόνδρια
μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή ελευθέρων
ριζών. Από την άλλη μεριά το φυλλικό, ένα από τα
πρόσθετα που λαμβάνουν οι έγκυες γυναίκες κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, αποτελεί αντιοξειδωτική ένωση.

Γενικά, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση των αντιοξειδωτικών κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ιδιαίτερα στο 1ο τρίμηνο (p<0,03).

Κύριος στόχος της εργασίας είναι η συσχέτιση των
επιπέδων αντιοξειδωτικών στον ορό με την λήψη
συμπληρωμάτων σιδήρου, μαγνησίου, και φυλλικού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Υλικό και μέθοδος

1st:2.1±0,37 mmol/L, 3rd: 3.2±0,78 mmol/L, control group: 3.5±0,64 mmol/L
Στατιστικά πολύ σημαντική αύξηση των αντιοξειδωτικών παρατηρήθηκε από το
1ο στο 3ο τρίμηνο (p=0,000<0,001). Χωρίς λήψη Fe η αύξηση είναι περισσότερο στατιστικά σημαντική (με Fe: p=0,013<0,05 vs χωρίς Fe: p=0,000<0,001).
Με ή χωρίς ΦΥΛΛΙΚΟ η αύξηση είναι στατιστικά περίπου το ίδιο σημαντική
(p=0,001 vs p=0,002).
N

Mean

Std. Deviation

1ο τριμηνο

30

2,0974

0,688

2,11

0,80

3,60

3ο τρίμηνο

30

2,804

0,763

3,03

0,40

4,10

1ο τριμηνο Χωρίς Fe

15

2,12

0,717

2,1

0,8

3,6

15

2,056

0,654

2,11

1,1

3,2

15

2,9

0,733

3,2

0,4

3,65

15

2,65

0,81

2,55

0,8

4,1

Με Fe
3ο τρίμηνο Χωρίς Fe
Με Fe

1ο τριμηνοΧωρίς Fellicin 15

Median Minimum

Maximum

2,15

0,74

2,11

0,8

3,6

15

2,03

0,635

2,1

1,1

3,4

3ο τρίμηνοΧωρίς Fellicin 15

2,76

0,829

2,95

0,4

3,65

2,86

0,691

3,1

1,75

4,1

Με Fellicin

Με Fellicin

15

Χρησιμοποιήθηκαν δείγματα αίματος 30 γυναικών 1ο τριμηνο Χωρίς Ca
20
2,12
0,72
ηλικίας 22-40 έτη στο 1ο και στο 3ο τρίμηνο της
Με Ca
10
1.96
0,53
εγκυμοσύνης τους καθώς και 15 υγιείς γυναίκες
3ο τρίμηνο Χωρίς Ca
20
2,8
0,78
στις ίδιες ηλικίες που δεν ήταν έγκυες. Οι αιμοληΜε Ca
10
2,82
0,71
ψίες έγιναν στις 8.00π.μ. και προσδιορίστηκαν η συ1ο τριμηνοΧωρίς Mg
25
2,14
0,7
γκέντρωση των ολικών αντιοξειδωτικών (TAC) στον
Με Mg
5
1.67
0,53
ορό με kit της Cayman. 15 από τις γυναίκες λάμ25
2,87
0,4
βαναν φυλλικό από το 1ο τρίμηνο, 15 λάμβαναν 3ο τρίμηνοΧωρίς Mg
Με
Ca
5
1.98
0,9
σίδηρο, 5 από αυτές λάμβαναν και μαγνήσιο και 10
από αυτές λάμβαναν και ασβέστιο. Η στατιστική
σύγκριση των αποτελεσμάτων έγινε με το t-paired
test χρησιμοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα
Συμπεράσματα
SPSS 17.
Τα πολύ χαμηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών στο 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης
έναντι του 3ου τριμήνου και της ομάδας αναφοράς των υγιών γυναικών,
REFERENCES
συνηγορούν στην λήψη φυλλικού και
Sies H. Oxidative stress: Oxidants and antioxidants. Exp Physiol.
ασκορβικού οξέος κατά τη διάρκεια της
1997;82:291-295
εγκυμοσύνης και κυρίως στο 1ο και 2ο τρίμηνο. Αντίθετα πριν τη χορήγηση Fe
Myatt L, Cui X. Oxidative stress in the placenta. Histochem Cell
Biol. 2004;122:369-382.
θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της αιμοσφαιρίνης και να μην χορηγείται σίδηρος
Patil SB, Kodliwadmath MV, Sheela K. Lipid peroxidation and
εφόσον δεν υπάρχει σιδηροπενική αναιμία, διότι παρατηρείται ελάττωση των
nonenzymatic antioxidants in normal pregnancy. J Obstet Gyαντιοξειδωτικών και κατά συνέπεια μείωση της γενικότερης άμυνας του
necol India. 2006;56:399-401
Hamaoui E, Hamaoui M. Nutritional assessment and support
οργανισμού.
during pregnancy. Gastroenterol Clin North Am. 2003;32:59-121
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ΑΑ15

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΨΙΔΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑΣ ΠΡΩΤΕḮΝΗΣ
Κ.Παντελιάς1 ,Ε.Σαμουηλίδη2, Β.Κωστόπουλος2,Γ.Τσιρπανλής3 , Ν.Μπακιρτζή3, Χ. Γιαννόπουλος4 ,
Καραμπογιά 4,,Ε.Γράψα1.
1Νεφρολογική Πανεπιστημιακή Κλινική ‘’ΑΡΕΤΑΕΙΟ’’ Νοσοκομείο, 2Βιοχημικό Τμήμα Γ.Ν.Α. "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ,
3Νεφρολογική Τμήμα Γ.Ν.Α " Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", 4Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. "Ιπποκράτειο"
Εισαγωγή: Η εψιδίνη είναι ένα πεπτίδιο μικρού μοριακού βάρους που
παράγεται στο ήπαρ και παίζει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση της ομοιοστασίας
του σιδήρου, μέσω της συμμετοχής του στο μηχανισμό ελάττωσης της
συγκέντρωσης του σιδήρου στο πλάσμα. Η παραγωγή της εψιδίνης
επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως αναιμία,υποξία και φλεγμονή.
Σκοπός: Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν τα επίπεδα της εψιδίνης του
ορού ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε αιμοκάθαρση (ΑΙΜΚ) και
περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ) και συγκρίθηκαν με εκείνα ατόμων με φυσιολογική
νεφρική λειτουργία. Στη συνέχεια μελετήθηκε η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των
επιπέδων εψιδίνης και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) στις παραπάνω
ομάδες ασθενών.
Μέθοδοι: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με 29 άτομα με φυσιολογική νεφρική
λειτουργία (ΦΜ:10 Α, 19 Γ), 30 ασθενείς σε ΑΙΜΚ (14 Α, 16 Γ), 27 ασθενείς σε
ΠΚ (12 Α, 15 Γ).Η συγκέντρωση της εψιδίνης προσδιορίστηκε με μέθοδο
ανταγωνιστικής ELISA σε πρωινά δείγματα των ασθενών προ της κάθαρσης,
ενώ η συγκέντρωση CRP υψηλής ευαισθησίας (hs-CRP) μετρήθηκε με
νεφελομετρία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Επίπεδα εψιδίνης και CRP ορού ασθενών σε
αιμοκάθαρση (ΑΙΜΚ, n=30),περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ,n=27) και
σε υγιείς (ΦΜ, n=29).
Εψιδίνη
(ng/ml)

hs-CRP (mg/l)

ΦΜ

131.4±55.9

1.35±1.04

ΑΙΜΚ

300.1±38.6*

6.42±7.83

ΠΚ

313.7±32.7*

8.3±12.89**

Οι παραπάνω τιμές αφορούν μέσες τιμές SD.*p<0.001 έναντι ΦΜ,
** p<0.01 έναντι ΦΜ

ΣΧΗΜΑ 1. Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ εψιδίνης και hs-CRP
ορού στους ασθενείς σε αιμοκάθαρση (ΑΙΜΚ)

Αποτελέσματα:
 Βρέθηκε ότι η συγκέντρωση της εψιδίνης του ορού στους ΦΜ ήταν
σημαντικά χαμηλότερη από ότι στους ασθενείς σε ΑΙΜΚ και ΠΚ (
Πίνακας 1). Αντίθετα η CRP ήταν σημαντικά υψηλότερη μόνο στην
ομάδα των ασθενών σε ΠΚ έναντι των ΦΜ ενώ δεν διέφερε μεταξύ
ασθενών ΠΚ και ΑΙΜΚ .
 Η ανάλυση συσχέτισης κατά Pearson μεταξύ εψιδίνης και CRP έδειξε Συμπεράσματα:
ότι η συσχέτιση των δύο παραμέτρων είναι σημαντική και στις δύο
Τα υψηλά επίπεδα εψιδίνης ορού στους ασθενείς σε ΑΙΜΚ και σε ΠΚ
ομάδες ασθενών ( Σχήμα 1) .
συσχετίζονται σημαντικά με υψηλά επίπεδα CRP.
Αυτό ενδέχεται να έχει σχέση με το ρόλο της εψιδίνης στο μηχανισμό
φλεγμονής, ο οποίος ενεργοποιείται κατά τη χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια.
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ΑΑ16
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ» ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2007
Ζούρλα Α¹, Μιχελής Β¹, Πουλάκη Ε², Δασκαλοπούλου Δ¹
¹ Κυτταρολογικό Τμήμα, ² Βιοχημικό Τμήμα, Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»,
Αθήνα
Εισαγωγή: Για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του το Κυτταρολογικό Τμήμα έχει καθιερώσει και διενεργεί πρόγραμμα
Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2007.
Σκοπός: Η καθιέρωση Εσωτερικού και Εξωτερικού προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας σε Κυτταρολογικά Τμήματα με σκοπό την
τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που διενεργεί.
Υλικό – Μέθοδοι: Ο Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας των εξετάσεων συνίσταται σε καταγραφή των ενδιαφερόντων περιστατικών.
Επιβεβαίωση της διάγνωσής του γίνεται κυρίως με την ιστολογική εξέταση του ιδίου υλικού. Επίσης, διενεργείται τυχαιοποιημένος
διαγνωστικός επανέλεγχος πλακιδίων ενδιαφερόντων περιστατικών επιλεγμένα από το ιατρικό προσωπικό. Ο επανέλεγχος
διενεργείται από ιατρό του Τμήματος (άλλον ή άλλους από εκείνον που έθεσε την αρχική διάγνωση). Ακολουθεί σύγκριση και
συζήτηση την ίδια ημέρα της ταύτισης ή της διαφωνίας. Λαμβάνονται μέτρα σε περίπτωση διαφωνίας. Στο τέλος εκάστου έτους
διενεργείται στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ειδικά για κάθε ιατρό με βάση τους διεθνείς δείκτες Ποιότητας(Overall
Accuracy-ΟΑ, Specificity, Sensitivity)¹, ².
Το Τμήμα συμμετέχει επίσης σε Διαπιστευμένο Εξωτερικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας (LABQUALITY). Δέχεται ηλεκτρονικά
εικόνες κυτταρολογικών παρασκευασμάτων τις οποίες εξετάζουν όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί του Τμήματος και καταγράφουν τα
ευρήματά τους. Αυτά διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην Εταιρεία η οποία κατόπιν αποστέλλει την επίδοση του Τμήματος για κάθε
πακέτο εικόνων.
Αποτελέσματα: Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η σταθερή ικανοποίηση των δεικτών Ποιότητας. Τα αποτελέσματα του
Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για κάθε ιατρό του Κυτταρολογικού Τμήματος για το έτος 2011 φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα:
Ειδικευμένο ιατρικό

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ελέγχου
Ποιότητας
(Δείκτες Ποιότητας)

Εξωτερικό Πρόγραμμα Ελέγχου
Ποιότητας (Labquality – “Score”
Αποστολών)

Ιατρός 1

ΟΑ=100%
Specificity=100%
Sensitivity=100%

1η αποστολή: 6/6
2η αποστολή: 5/6

Ιατρός 2

ΟΑ=100%
Specificity=100%
Sensitivity=100%

1η αποστολή: 6/6
2η αποστολή: 5/6

Ιατρός 3

ΟΑ=100%
Specificity=100%
Sensitivity=100%

2η αποστολή: 5/6

Ιατρός 4

ΟΑ=100%
Specificity=100%
Sensitivity=100%

2η αποστολή: 5/6

Ιατρός 5

ΟΑ=90,90%
Specificity=100%
Sensitivity=100%

2η αποστολή: 5/6

προσωπικό

=75-98%
TN+TP-NC
TN+TP+FN+FP
=95-100%
Specificity =
TN
TN+FP
=70-95%
Sensitivity =
TP
TP+FN
(OA=Overall Accuracy, TN=True Negative, TP=True Positive, NC=Non Corcordance, FN=False Negative, FP=False
Positive)

OA =

Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες τόσο οι δείκτες Ποιότητας όσο και το “score” των αποστολών κυμαίνονται εντός των
αποδεκτών ορίων.
Συμπεράσματα: Με την εφαρμογή του προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας το Κυτταρολογικό Τμήμα τεκμηριώνει την ορθή
λειτουργία του για την έκδοση αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ
EN ISO 15189:2007 αποτελεί το μέσο για την αρτιότερη λειτουργία και διαπίστευση του Τμήματος προς όφελος των ασθενών.
Βιβλιογραφία:
1. Oertel YC, Statistical summary. In: Fine needle aspiration of the breast, Butterworths ed., 1987: 187-196.
2. Daskalopoulou D, et al. Fine-needle aspiration cytology in tumors and tumor-like conditions of the oral and maxillofacial
region. Cancer Cytopathology 1997, 81(4):238-252.
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ΑΑ17
Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ
Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 15189
Τάκου Άννα, Κανελλόπουλος Παναγιώτης, Μπουζαλά Γεωργία, Μαρόπουλος Γεώργιος
Βιοχημικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό”, Αθήνα
Εισαγωγή : Η λειτουργία της έρευνας αγοράς, που διασυνδέει τους πελάτες μιας μονάδας
παροχής υπηρεσιών με τους υπευθύνους της, μέσω κάποιας μορφής πληροφόρησης,
χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και προσδιορισμό ευκαιριών και προβλημάτων, την
ανάπτυξη, επεξεργασία και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας και την βελτίωση της λειτουργίας της μονάδας.
Σκοπός : Το Βιοχημικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. “Λαϊκό” για να εξετάσει με διαδικασία μεγάλης
αξιοπιστίας τις απόψεις και τα αιτήματα των εξωτερικών ασθενών και των κλινικών ιατρών για
τις υπηρεσίες που προσφέρει, οργάνωσε, εφάρμοσε και αξιολόγησε γραπτές συνεντεύξεις.
Υλικά και Μέθοδοι : Για την συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την ικανοποίηση των
θεραπόντων ιατρών πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Ιουλίου 2011, με διαπροσωπική
επαφή, έρευνα με το “Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Θεραπόντων Ιατρών”, που αποτελείται
από επτά ερωτήσεις γραφικής κλίμακας και ανοικτό πεδίο σχολίων. Συμμετείχαν 139 ιατροί εκ
των οποίων 46 βαθμού Διευθυντή-Επιμελητή και 93 ειδικευόμενοι. Για την συγκέντρωση
στοιχείων σχετικά με την ικανοποίηση των ασθενών επισκεπτών στο εξωτερικό ιατρείο
δειγματοληψίας των εργαστηρίων του νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο
Ιουνίου-Ιουλίου 2012 έρευνα με το “Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης εξεταζομένων-συνοδών
απόδοσης δείγματος”, ίδιας δομής με το προηγούμενο, με την συμμετοχή 120 ατόμων.
Ακολούθησε κωδικοποίηση και είσοδος των στοιχείων σε λογιστικά φύλλα, ενώ η στατιστική
επεξεργασία έγινε με διμεταβλητή ανάλυση (σταυροειδής πινακοποίηση) ή μονομεταβλητή
ανάλυση για καθεμία από τις παραπάνω ομάδες αντίστοιχα.
Αποτελέσματα : Ο συνολικός μέσος όρος της βαθμολογίας στην περίπτωση των ιατρών είναι 3,9
σε κλίμακα 1 (ελάχιστο) έως 5 (μέγιστο). Η βαθμολογία ιατρών βαθμού Διευθυντή-Επιμελητή
(4,2) είναι καλύτερη από των ιατρών βαθμού ειδικευόμενου (3,7). Σε κατηγοριοποίηση των
κλινικών σε τρείς τομείς (παθολογικός, χειρουργικός και ειδικών μονάδων) η βαθμολογία ανά
τομέα δεν διαφέρει από τον συνολικό μέσο όρο. Τον υψηλότερο μέσο όρο (4,3) έχουν οι
ερωτήσεις που αφορούν την ευκολία επικοινωνίας με το προσωπικό του εργαστηρίου και τον
τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων, ενώ τον χαμηλότερο (3,2) εκείνη που αφορά στην
ασφάλεια και ορθότητα της διαδικασίας δειγματοληψίας και μεταφοράς των δειγμάτων.
Διακυμάνσεις παρατηρούνται στα ποσοστά των επιμέρους κατηγοριών επί του συνόλου ή της
απάντησης ή της ομάδας, με πιο έντονη ανά ερώτηση εκείνη μεταξύ των κλιμάκων
5(εξαιρετικά), 4(πολύ καλά) και 3(ικανοποιητικά). Οι σχολιασμοί αναφέρονται κυρίως στην
βελτίωση της μορφής στις φόρμες των ιατρικών παραπεμπτικών, την μεταφορά των δειγμάτων
και την έντυπη συμπλήρωση των παραπεμπτικών.
Ο συνολικός μέσος όρος της βαθμολογίας στην περίπτωση των εξεταζομένων είναι 3,4 σε
κλίμακα 1 (ελάχιστο) έως 4 (μέγιστο). Τον υψηλότερο μέσο όρο (3,6) έχουν οι ερωτήσεις που
αφορούν στον τρόπο παρουσίασης και στη διαδικασία παράδοσης των αποτελεσμάτων ενώ τον
χαμηλότερο (2,8) εκείνη που αφορά στον χρόνο αναμονής για αιμοληψία. Οι σχολιασμοί
αναφέρονται κυρίως στο χρόνο αναμονής για αιμοληψία και στο ωράριο λειτουργίας.
Συμπεράσματα : Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, που εκτελείται για
πρώτη φορά από το Βιοχημικό Εργαστήριο, τον μεγάλο αριθμό ιατρών και ασθενών που
συμμετείχε στην έρευνα, τις σχετικές προφορικές παρατηρήσεις, αλλά και την απουσία γραπτών
παραπόνων, οδηγούμαστε στην συνολική εκτίμηση ότι υπάρχει θετική αποδοχή των εργασιών
του εργαστηρίου από τους αποδέκτες των υπηρεσιών του. Οι σχολιασμοί μαζί με τα στοιχεία
χαμηλότερης βαθμολογίας βοηθούν στον εντοπισμό των προβλημάτων που αφορούν θέματα
υπηρεσιών του νοσοκομείου και του εργαστηρίου. Άμεση προτεραιότητα δίνεται στην βελτίωση
των παραπεμπτικών εξετάσεων, στις συνθήκες και χρόνους δειγματοληψίας και μεταφοράς
δειγμάτων, αλλά και στην πιο τακτική, παραγωγική και ουσιαστική επικοινωνία του προσωπικού
του εργαστηρίου με τους ιατρούς. Μετά από τεχνική ανάλυση πρέπει να αποτελέσει το
έναυσμα για μια σειρά καθορισμού εφαρμογών και υλοποίησης αυτών. Αυτό δικαιολογεί τον
κεντρικό ρόλο της μέτρησης της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών στα πλαίσια του
προτύπου ISO 15189.
Βιβλιογραφία: International Standard ISO 15189 Medical Laboratories-Particular Requirements
for Quality and Competence Second Edition 2007-04-05
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ΑΑ18
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Neu5Gc ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ.
ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ
Ελευθερίου Φαίδρα1, Γάνου Χριστίνα1, Σαμπάνης Χρήστος2, Ζωγράφου Ιωάννα2, Πέτρου Χρήστος1.
1Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
2Διαβητολογικό κέντρο, Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

p=0.003

Σχήμα 1. Συγκέντρωση
αντι-Neu5Gc IgG
αντισωμάτων σε άτομα
του γενικού πληθυσμού,
άτομα με διαβήτη τύπου
Ι και διαβήτη τύπου ΙΙ,
ασθενείς με
υποθυρεοειδισμό, και
ασθενείς με ρευματοειδή
αρθρίτιδα.

p=0.034

Ποσοστό θετικών δειγμάτων %

Σχήμα 2. Ποσοστό
θετικών σε αντιNeu5Gc IgG
δειγμάτων σε άτομα
του γενικού
πληθυσμού, άτομα με
διαβήτη τύπου ΙΙ,
άτομα με διαβήτη
τύπου Ι και άυομα με
υποθυρεοειδισμό.
γενικός
πληθυσμός
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διαβήτης
τύπου ΙΙ

διαβήτης
τύπου Ι

υποθυρεοειδισμός

Ποσοστό %

Ποσοστό %

Ποσοστό % του
συνολικού πληθυσμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
To Neu5Gc είναι ένα σιαλικό οξύ που μπορούν να συνθέσουν τα ζώα και όχι τα πουλιά και ο άνθρωπος εξαιτίας της εξελικτικής
απώλειας ενός ενζύμου του βιοσυνθετικού μηχανισμού. Ωστόσο, το Neu5Gc μπορεί να ενσωματωθεί μεταβολικά στα ανθρώπινα
κύτταρα μετά την εισαγωγή του στο σώμα όπου μπορεί να προκαλέσει ανοσολογική αντίδραση. Αν και μικρή συγκέντρωση αντιNeu5Gc αντισωμάτων δεν έχει πρακτικά καμία επίδραση, υψηλές συγκεντρώσεις εμφανίζουν κυτταροτοξικότητα, γεγονός που προκαλεί
την υπόνοια σύνδεσης της ενσωμάτωσης Neu5Gc με την ανάπτυξη αυτοάνοσων νοσημάτων.
Σκοπός:Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση συσχέτισης υψηλών συγκεντρώσεων αντι-Neu5Gc αντισωμάτων με την ανάπτυξη
Διαβήτη τύπου Ι/ΙΙ.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Ο προσδιορισμός αντι-Neu5Gc IgG αντισωμάτων έγινε
με έμμεση ELISA. Οι πλάκες επιστρώθηκαν με αντιγόνο Neu5Gc της εταιρείας
A
Sigma. Το βιολογικό υλικό αποτελούνταν από ορούς 41 ατόμων του γενικού
πληθυσμού, 25 ασθενών με διαβήτη τύπου Ι και 50 ασθενών με διαβήτη τύπου ΙΙ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:Τα αποτελέσματα έδειξαν μέση συγκέντρωση αντι-Neu5Gc
αντισωμάτων ίση με 14.3 μg/ml(SD=10.0 μg/ml, διάμεση τιμή=10.9 μg/ml) σε
ασθενείς με διαβήτη τύπου Ι, τιμή 2.5 φορές μεγαλύτερη από αυτή του γενικού
πληθυσμού(5.3 μg/ml, διάμεση τιμή=4 μg/ml). Η παρατηρούμενη διαφορά είναι
στατιστικώς σημαντική(Man Whitney test, p=0.003) (σχήμα 1). Αν θεωρήσουμε
0
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θετικά τα δείγματα με συγκέντρωση αντι-Neu5Gc ≥16 μg/ml, το ποσοστό των
Συγκέντρωση αντι-Neu5Gc (µg/ml)
θετικών δειγμάτων στους ασθενείς με διαβήτη τύπου Ι ανέρχεται σε 27.3%,
ποσοστό 13.5 φορές μεγαλύτερο από αυτό του γενικού πληθυσμού(2%) (σχήμα 2).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυξημένη συγκέντρωση αντι-Neu5Gc
B
αντισωμάτων παρατηρήθηκε επίσης στους ασθενείς με διαβήτη τύπου ΙΙ με μέση
συγκέντρωση 9.7 μg/ml(SD=9.8 μg/ml, διάμεση τιμή=5.7 μg/ml). Και στην
περίπτωση αυτή, η διαφορά από το γενικό πληθυσμό θεωρείται στατιστικώς
σημαντική(p=0.034). Το ποσοστό των θετικών δειγμάτων στους ασθενείς με
διαβήτη τύπου ΙΙ ήταν 20%. Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνά μας, υψηλές
συγκεντρώσεις αντι-Neu5Gc αντισωμάτων παρατηρούνται επίσης σε άτομα με
υποθυρεοειδισμό. Παρ’ ότι ο υποθυρεοειδισμός καταγράφηκε ως παράλληλο
νόσημα στο 27.3% των ασθενών με Διαβήτη τύπου Ι και στο 16.7% των ασθενών
4
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24 >24
με Διαβήτη τύπου ΙΙ που εξετάστηκαν, τα 2/3 των θετικών σε αντι-Neu5Gc
Συγκέντρωση αντι-Neu5Gc (μg/ml)
ασθενών και των δύο κατηγοριών, δεν έπασχαν από υποθυρεοειδισμό. Στο σχήμα 3
32,5
φαίνεται η κατανομή της συγκέντρωσης αντι-Neu5Gc αντισωμάτων στο γενικό
35
πληθυσμό και σε ασθενείς με διαβήτη τύπου Ι και Διαβήτη τύπου ΙΙ.
30
ΓΒ
22,5

25
20

15

15

10

10

5

5

20

24

7,5

5
0

4

8

12

16

>24

Συγκέντρωση αντι-Neu5Gc (μg/ml)

Σχήμα 3. Κατανομή της συγκέντρωσης αντι-Neu5Gc
αντισωμάτων στο γενικό πληθυσμό (Α) και σε
ασθενείς με διαβήτη τύπου Ι (Β) και Διαβήτη τύπου ΙΙ
(Γ).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο Διαβήτης τύπου Ι θεωρείται
αυτοάνοσο νόσημα ενώ το 20% των περιπτώσεων Διαβήτη
τύπου ΙΙ θεωρείται επίσης αυτοάνοσης αιτιολογίας. Η
ανάπτυξη Διαβήτη αυτοάνοσης αιτιολογίας όπως και η
ανάπτυξη άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων θεωρείται ότι
σχετίζεται τόσο με γενετικούς όσο και με περιβαλλοντικούς
παράγοντες. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν συσχέτιση της
ύπαρξης υψηλής συγκέντρωσης αντι-Neu5Gc αντισωμάτων με
την ανάπτυξη διαβήτη και θέτουν τον Neu5Gc μεταξύ των
πιθανών περιβαλλοντικών παραγόντων που συνδέονται με την
παθοφυσιολογία της νόσου.
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ΑΑ19
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΝΟΥ, ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΠΡΩΙΝΗΣ ΕΓΕΡΣΗΣ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ ΣΤΟ ΣΑΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
Ελευθερίου Φαίδρα1, Κουμάνης Θεολόγος1, Μπελάλη Θάλεια2, Πέτρου Χρήστος1
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΑΤΕΙΘ
2
Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΑΤΕΙΘ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
H μεταλατονίνη είναι μία ορμόνη που εκκρίνεται από την επίφυση με τρόπο που ρυθμίζεται από την επίδραση του φωτός και έχει
πολλαπλό ρυθμιστικό ρόλο. Η έκκρισή της αρχίζει το σούρουπο, κορυφώνεται στις 2.00 π.μ. και μέχρι τις 8.00 π.μ. έχει επιστρέψει σε
χαμηλά επίπεδα στα οποία διατηρείται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η δράση της σχετίζεται με την πτώση της θερμοκρασίας και της
αρτηριακής πίεσης, τη ρύθμιση του μεταβολισμού, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ εμφανίζει ισχυρή αντιοξειδωτική,
νευροπροστατευτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Εξαιτίας της δυνατότητάς της να ρυθμίζει
Πίνακας 1. Μεταβολή συγκεντρώσεων
τη σύνθεση σεροτονίνης, ασκεί επίδραση στη διάθεση και την ανθρώπινη συμπεριφορά.
μελατονίνης στο σάλιο ανάλογα με τη χρήση
Τα επίπεδα μειώνονται με την ηλικία και την έκθεση σε δυνατό φως το απόγευμα ή κακινητής τηλεφωνίας (pg/ml)
τά τη διάρκεια της νύκτας ενώ τα αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση της ηλεκτρομαΧρόνος
p
Μικρή Μεγάλη
γνητικής ακτινοβολίας στα επίπεδα μελατονίνης είναι αντικρουόμενα (Grota et al 1994,
1

δειγματοληψίας
9.00-10.30
11.00-1.30
p

etal. Curr Pharm Des. 2011, Gitto E etal. J Pineal Res.2012)

Σκοπός: Στην παρούσα εργασία, έγινε προσπάθεια
διερεύνησης της ώρας και της διάρκειας ύπνου,
της ώρας πρωινής έγερσης και της χρήσης Η/Υ
και κινητού τηλεφώνου στα επίπεδα μελατονίνης
στο σάλιο κατά τις πρωινές ώρες.

Συγκέντρωση μελατονίνης
(pg/ml)

Ο προσδιορισμός ή η χορήγηση μελαττονίνης μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμος σε
πολλές περιπτώσεις. Μεταβολές στα επίπεδα μελατονίνης έχουν συσχετιστεί με ψυχιατρικές διαταραχές και νεοπλασίες της επίφυσης. Υψηλά επίπεδα μελατονίνης το πρωί
μπορεί να είναι υπεύθυνα για αίσθημα κόπωσης, κακή διάθεση και αδυναμία συγκέντρωσης. Χαμηλά επίπεδα μελατονίνης συνδέονται με διαταραχές ύπνου σε άτομα μεγάλης
ηλικίας, Aldzheimer και αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. Η χορήγηση μελατονίνης θεωρείται ότι αντιμετωπίζει τις διαταραχές ύπνου και έχει προταθεί για τη θεραπεία
νόσων όπως οι ημικρανία, η φλεγμονώδης νόσος
9.00-10.00
20
του εντέρου και ως αναλγητικό σε πρόωρα νεογνά.
18
(Moura LM etal. Rev Bras Anestesiol. 2012, Mozaffari S
16
14
12
10
8

Συγκέντρωση μελατονίνης
(pg/ml)

Henshaw & Reiter 2005, Meral et al 2007, Νικολακοπούλου & Σταματάκης 2009, Koyu A, Toxicol Ind Health.
2005, J Pineal Res., 2008, Burch JB, et al, Int J Radiat Biol. 2002, Wood AW, et al, Int J Radiat Biol. 2006)
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σε δείγμα σιέλου 49 φοιτητών με χρήση του
χρήση
Non-Extraction Melatonin Saliva ELISA τεστ (IBL). Σχήμα 2. Συγκέντρωση μελατονίνης σε
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Σχήμα 1. Συσχέτιση συγκεντρώσεων μελατονίνης με την ώρα ύπνου και πρωινής έγερσης, τη διάρκεια ύπνου και τη χρήση υπολογιστή (ενδεικτική παράθεση δειγμάτων). Η κόκκινη γραμμή αντιστοιχεί στις 12.00 τα μεσάνυχτα. Α. Χρόνος δειγματοληψίας 9.00-10.30, Β. Χρόνος δειγματοληψίας 11.00-1.30.

Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση της ώρας και της διάρκειας ύπνου, της ώρας πρωινής έγερσης και της χρήσης Η/Υ με τα επίπεδα
μελατονίνης (Σχήμα 1). Αντίθετα, αυξημένα επίπεδα μελατονίνης παρατηρήθηκαν στους φοιτητές που έκαναν μεγάλη χρήση της κινητής
τηλεφωνίας στα δείγματα σάλιου που συλλέχθηκαν μεταξύ 9:00π.μ. και 10:00π.μ. Η αύξηση ήταν ανάλογη με το ποσοστό χρήσης του
κινητού (Σχήμα 2, πίνακας 1) και έφτασε το 357% (p=0.007), στην ομάδα πολύ μεγάλης χρήσης σε σύγκριση με την ομάδα
μικρής/μηδενικής χρήσης (Σχήμα 2). Στα δείγματα που συλλέχθηκαν μεταξύ 11:00 και 13:30 δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές
διαφορές μεταξύ των ατόμων που έκαναν μικρή, μέτρια ή μεγάλη χρήση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν πιθανή μετατόπιση της καμπύλης μεταβολής της μελαττονίνης προς τις πρωινές
ώρες στα άτομα με μεγάλη χρήση κινητού. Η μετατόπιση της καμπύλης έρχεται σε συμφωνία με πολλά από τα αποτελέσματα της
βιβλιογραφίας και δικαιολογεί την κακή πρωινή διάθεση, αίσθημα κόπωσης, αίσθημα υπνηλίας, ευαιρεθιστότητα ή αδυναμία
συγκέντρωσης που παρατηρείται σε άτομα με υψηλή χρήση κινητού.
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ΑΑ20
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Neu5Gc
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Ελευθερίου Φαίδρα1, Γιώβου Αλεξάνδρα1, Γιώβος Ιωάννης2, Καραμούζης Μιχάλης2, Ψαράκου Άννα2,
Σκεπαστιανός Πέτρος1, Πέτρου Χρήστος1.
1
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΑΤΕΙΘ
2
A’ Παθολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
To Neu5Gc είναι ένα σιαλικό οξύ που μπορούν να συνθέσουν τα ζώα αλλά οχι τα πουλιά και ο άνθρωπος. Ωστόσο μπορεί αν
ενσωματωθεί μεταβολικά στα ανθρώπινα κύτταρα μετά την εισαγωγή του στο σώμα [1-3]. Όλα τα κύτταρα δεν ενσωματώνουν το ίδιο τον
Neu5Gc. Για παράδειγμα τα φυσιολογικά μονοπύρηνα περιφερειακά κύτταρα του αίματος δεν ενσωματώνουν το αντιγόνο ενώ τα
ενεργοποιημένα Τ-κύτταρα και τα πρωτογενή λευχαιμικά κύτταρα το ενσωματώνουν.
Μεγάλες συγκεντρώσεις Neu5Gc έχουν ανιχνευθεί στην επιφάνεια πολλών ειδών καρκινικών κυττάρων, όπως κυττάρων του καρκίνου
του παχέος εντέρου, του μαστού και του μελανώματος[4-9]. Αν και αντισώματα έναντι του Neu5Gc έχουν ανιχνευθεί σε ασθενείς με
καρκίνο, πιστεύεται οτι ενισχύουν την ανάπτυξη του όγκου, ίσως επάγοντας τη διήθηση λευκοκυττάρων και την αγγειογένεση. Ωστόσο,
υψηλές τιμές αντισωμάτων που μπορούν να προκαλέσουν κυτταροτοξικότητα in vitro έχουν βρεθεί σε άτομα του γενικού πληθυσμού [3]
και σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα [10].
Βιβλιογραφία: [1] Bardor M. etal. J Biol Chem. 2005;280(6):4228-37, [2] Nguyen DH. etal. J Immunol, 2005;175(1):228-36, [3] PadlerKaravani V. etal. Glycobiology, 2008;18(10):818-30, [4] Higashi H. etal. Cancer Res 1985;45: 3796–802, [5] Miyoshi I. etal. Mol
Immunol 1986;23:631–8, [6] Marquina G. etal. Cancer Res 1996;56:5165–71, [7] Devine PL. etal. Cancer Res 1991;51: 5826–36, [8]
Kawachi S. etal. Int Arch Allergy Appl Immunol 1988;85:381–3, [9] Hedlund M. etal. Proc Natl Acad Sci U S A 2008;105:18936–41.
[10] Eleftheriou P. etal. 5th International Conference in autoimmunity: Mechanisms and Novel treatments, 2011 Crete, Greece. Book of
abstracts p. 77.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Ο προσδιορισμός αντι-Neu5Gc αντισωμάτων έγινε με
έμμεση ELISA. Οι πλάκες επιστρώθηκαν με αντιγόνο Neu5Gc της
εταιρείας Sigma. Το βιολογικό δείγμα αποτελούνταν από ορούς 41
ασθενών με αυξημένα επίπεδα καρκινικών δεικτών και 48 ατόμων του
γενικού πληθυσμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με βάση τα αποτελέσματα, η μέση συγκέντρωση
αντι-Neu5Gc αντισωμάτων σε ασθενείς με αυξημένα επίπεδα καρκινικών
δεικτών ήταν όμοια με αυτή του γενικού πληθυσμού, 5.5μg/ml έναντι των
5.3μg/ml αντίστοιχα. Όπως και στο γενικό πληθυσμό, περίπου το 50% των
δειγμάτων είχαν συγκέντρωση μικρότερη του 4μg/ml και το 2.3% των
δειγμάτων είχαν συγκέντρωση μεγαλύτερη του 16μg/ml που αντιστοιχεί
στο 4πλάσιο της διάμεσης τιμής του γενικού πληθυσμού (σχήμα 1).
Ωστόσο, μικρή αύξηση παρατηρήθηκε στο ποσοστό δειγμάτων με
συγκέντρωση μεταξύ 12-16μg/ml. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι
ορισμένοι δείκτες όπως οι PSA, Ca15-3, Ca19-9 συνοδεύονταν συνήθως
με χαμηλές τιμές αντι-Neu5Gc αντισωμάτων ενώ άλλοι συνοδεύονταν
από υψηλές τιμές αντισωμάτων με σημαντικότερη μεταξύ αυτών την
νευρωνική ενολάση, NSE (σχήμα 2).

Ποσοστό δειγμάτων αυξημένη
Συγκέντρωση αντι-Neu5Gc

48,8 48
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45

Π οσοστό %

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο προσδιορισμός της
συγκέντρωσης αντι-Neu5Gc αντισωμάτων στον ορό ασθενών με
αυξημένες συγκεντρώσεις καρκινικών δεικτών. Αν και υψηλά επίπεδα
καρκινικών δεικτών δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη καρκίνου,
συσχετίζονται με κακοήθεια σε μεγάλο ποσοστό.
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Σχήμα 2. Ποσοστό δειγμάτων με συγκέντρωση αντι-Neu5Gc αντισωμάτων >8
μg/ml σε ασθενείς με υψηλές τιμές καρκινικών δεικτών.
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Σχήμα 1. Σύγκριση κατανομής αντι–Neu5Gc αντισωμάτων
στον ορό ασθενών με υψηλά επίπεδα καρκινικών δεικτών
και στον γενικό πληθυσμό. Στο σχήμα παρατίθενται οι
καρκινικοί δείκτες και οι συνδυασμοί αυτών που απαντώνται
με υψηλή συχνότητα στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις αντιNeu5Gc.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι τιμές αντιNeu5Gc αντισωμάτων που παρατηρήθηκαν
είναι χαμηλότερες από αυτές που έχουν
συσχετισθεί με κυτταροτοξικότητα. Η
εμφάνιση ελαφρώς αυξημένων αλλά μη
κυτταροτοξικών συγκεντρώσεων πιθανώς
συνηγορεί υπέρ της ενίσχυσης και όχι της
καταστολής της ανάπτυξης καρκινικών
κυττάρων με αυξημένη ενσωμάτωση
Neu5Gc. Η συσχέτιση αυξημένων τιμών
αντι-Neu5Gc αντισωμάτων με ορισμένους
δείκτες ή συνδυασμούς δεικτών
ενδεχομένως συνδέεται με το βαθμό
ενσωμάτωσης του αντιγόνου σε ορισμένο
τύπο καρκινικών κυττάρων και την πιθανή
εμπλοκή των αντισωμάτων στην ανάπτυξη
και πορεία της νόσου και αξίζει περεταίρω
διερεύνησης.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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ΝΕΟΙ MICRO RNA ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ Μ1 ΚΑΙ
Μ2 ΑΝΟΣΟΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ
Χριστίνα Δοξάκη1, Κατερίνα Βαπορίδη2, Ελένη Βεργαδή1, Νίκη Μαλλιαράκη1, Μαρία Βενυχάκη1,
Δημήτριος Γεωργόπουλος2, Ανδρέας Ν. Μαργιωρής1 και Χρήστος Τσατσάνης1
1Εργαστήριο

Κλινικής Χημείας 2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου,
Ηράκλειο, Κρήτη

Εισαγωγή
Η απάντηση του συστήματος φυσικής ανοσίας καθορίζεται από την ικανότητα επαρκούς προφλεγμονώδους αντίδρασης με στόχο την καταπολέμηση των παθογόνων (Μ1 ανοσοαπάντηση: υψηλά επίπεδα
προφλεγμονωδών κυτταροκινών όπως ΤΝFα, IL-6 και έκφραση iNOS) και της αντι-φλεγμονώδους απάντησης (Μ2 ανοσοαπάντηση: παραγωγή αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών όπως IL-10 και έκφραση
αργινάσης) που προωθεί την επούλωση, προστατεύει από μια διαρκή φλεγμονή και αποτρέπει από το σηπτικό σοκ. Στη ρύθμιση της ανοσολογικής απόκρισης και της ενεργοποίησης των μακροφάγων
συμμετέχουν τα miRNAs από τα οποία κεντρικό ρόλο έχουν τα miR-155 και miR-146a.

Σκοπός

Μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) είναι η εμφάνιση του Σύνδρομου της Αντισταθμιστικής Αντιφλεγμονώδους Απάντησης (counterbalance anti-inflammatory
response syndrome- CARS ) που χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή ανοσοαπάντηση, μειωμένη ανταποκρισιμότητα των μονοκυττάρων σε προφλεγμονώδη ερεθίσματα (ελαττωμένη Μ1 ανοσοαπάντηση) και
αδυναμία αντιμετώπισης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Στόχος της εργασίας ήταν ο καθορισμός του ρόλου των miR-155 και miR146 σαν δείκτες Μ1/Μ2 ανοσοαπάντησης και των επιπέδων έκφρασής τους
στο περιφερικό αίμα ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ.

Αποτελέσματα

Η επίδραση του MiR-146 στον Mφ φαινότυπο – γονίδια-στόχοι: IRAK1, TRAF6
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Οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στο LPS εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα
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Η επίδραση του MiR-146 στον Mφ φαινότυπο – δείκτες Μ2 (Arg1, Fizz1, C/EBPβ)
 Δεν αυξάνει την M2 ανοσοαπάντηση
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Η επίδραση του MiR-146 στον Mφ φαινότυπο – δείκτες Μ1 (INOS, TNFa)
 Αναστέλλει την Μ1 ανοσοαπάντηση
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Η παραγωγή κυτταροκινών IL6, IL1β, IL8 μετά από LPS είναι ελαττωμένη στην
ομάδα Α (ασθενείς με CARS) σε σχέση με την ομάδα Β (SIRS)

**

1.0

Συμπεράσματα
1. Η δυνατότητα παραγωγής κυτταροκινών μετά από τo προφλεγμονώδες ερέθισμα LPS είναι ελαττωμένη στους ασθενείς CARS – πιθανός βιοχημικός δείκτης
2. H μέτρηση των miR155 και miR146a σε κύτταρα περιφερικού αίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν:
• δείκτης M1/M2 ανοσοαπάντησης σε ασθενείς στη ΜΕΘ,
• προγνωστικός δείκτης έκβασης της συστηματικής φλεγμονής.
3. Η επίδραση του MiR-146 στον Mφ φαινότυπο: αναστέλλει την Μ1 ανοσοαπάντηση, δεν αυξάνει την Μ2 ανοσοαπάντηση
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
Elecsys HIV combi PT

B. Πολυμέρου1, Δ. Λαβράνος1 , Η. Πλιάνος1 , Α. Ακάλεστος2
(1)Εργαστήριο Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Διεθνή Διαγνωστικά Εργαστήρια, Αθήνα
(2) Roche Diagnostics (Hellas) Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ

Ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) , που αποτελεί τον αιτιολογικό

Η αρχή της μεθόδου Elecsys HIV combi PT είναι η εξής¨¨¨:

παράγοντα του συνδρόμου επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS), ανήκει στην

οποιοδήποτε σωμάτιο HIV παρόν στο δείγμα λύεται

ομάδα των ρετροϊών. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί δύο τύποι του ιού, οι

ώστε να απελευθερωθεί το αντιγόνο p24 και στη

οποίοι ονομάζονται HIV-1 και HIV-2

συνέχεια βιοτινυλιωμένα μονοκλωνικά αντισώματα

Είναι υψίστης σημασίας η πρόληψη της μετάδοσης του HIV και ο υψηλότερος

έναντι του αντιγόνου p24/ειδικά ανασυνδυασμένα

κίνδυνος μετάδοσης συμβαίνει κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της

αντιγόνα για τον ιό HIV/ειδικά πεπτίδια για τον ιό HIV και μονοκλωνικά

μόλυνσης.

αντισώματα έναντι του αντιγόνου p24/ειδικά ανασυνδυασμένα αντιγόνα για

Συνεπώς οι εργαστηριακές δοκιμασίες για τον HIV απαιτείται να ανιχνεύουν τη

τον ιό HIV/αντιδρούν και σχηματίζουν σύμπλοκο “ sandwich ”.

μόλυνση το ταχύτερο δυνατόν και να είναι υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας.

Μετά την προσθήκη μικροσφαιριδίων επικαλυμμένων με στρεπταβιδίνη, το

Οι διαγνωστικές δοκιμασίες τέταρτης γενιάς αναπτύχθηκαν για να επιτρέπουν

σύμπλοκο δεσμεύεται στη στερεά φάση μέσω μιας

την ταχύτερη ανίχνευση του HIV και να μειώνουν το παράθυρο ανίχνευσης του.

βιοτίνης με τη στρεπταβιδίνη. Τα μικροσφαιρίδια δεσμεύονται μαγνητικά στην

αλληλεπίδρασης της

Πρόσφατα η δοκιμασία Elecsys® HIV combi PT αναπτύχθηκε ως βελτίωση της

επιφάνεια του ηλεκτρόδιου. Η εφαρμογή τάσης στο ηλεκτρόδιο προκαλεί

προηγούμενης δοκιμασίας Elecsys® HIV combi. Διαφέρει καθώς περιλαμβάνει

κατόπιν

ένα στάδιο προκατεργασίας για να βελτιώσει την ειδικότητα και παρουσιάζει

φωτοπολλαπλασιαστή.

αυξημένη ευαισθησία για το HIV-1 p24 αντιγόνο, επιτρέποντας την ταχύτερη

την

εκπομπή

χημειοφωταύγειας,

η

οποία

μετράται

με

ανίχνευση της HIV ορομετατροπής.

ΥΛΙΚΟ

ΣΚΟΠΟΣ

αξιολογηθεί ως θετικά (Ν=8), αρνητικά (Ν=41) και αμφίβολα (Ν=12).

Να μελετήσουμε την επίδοση της δοκιμασίας Elecsys HIV combi PT.

Τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν με τη δοκιμασία Elecsys HIV combi PT

Για την μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 61 αποθηκευμένα δείγματα (-20ºC) από τη
ρουτίνα του εργαστηρίου, τα οποία είχαν μετρηθεί για HIV combi και είχαν

assay συγκρίθηκαν με εκείνα συγκριτικών δοκιμασιών Abbott AxSYM® HIV
Ag/Ab combo και Abbott ARCHITECT® HIV Ag/Ab combo, ενώ τα αμφίβολα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

και τα θετικά είχαν ελεγχθεί με Western Blot και HIV RNA.

Μετρήθηκαν 41 δείγματα με αρνητικά αποτελέσματα HIV combi και 8 δείγματα

Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως λόγοι s/co και αξιολογήθηκαν ως αρνητικά

με θετικά αποτελέσματα HIV combi και με τις 3 μεθόδους και υπάρχει απόλυτη

εάν s/co ≤0.8, θετικά εάν s/co>3 και αν ο λόγος s/co ήταν >0.8 και ≤3 ως

συμφωνία.

αμφίβολα.

Roche Elecsys HIV combi
ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΘΕΤΙΚΑ

41
8

Roche Elecsys HIV
combi PT
41
8

Abbott AxSYM®
HIV Ag/Ab combo
41
8

Abbott ARCHITECT®
HIV Ag/Ab combo
41
8

12 αμφίβολα αποτελέσματα HIV combi διασταυρώθηκαν με επιβεβαιωτικές δοκιμασίες Western Blot και HIV RNA. Τα 11 αποτελέσματα
αποδείχτηκε ότι ήταν ψευδώς θετικά και 1 δείγμα βρέθηκε HIV RNA θετικό. Τα 11 ψευδώς θετικά αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τις 3 μεθόδους.

Roche Elecsys HIV combi PT

Abbott AxSYM® HIV Ag/Ab combo

Abbott ΑRCHITECT® HIV Ag/Ab combo

8 (73%)
3 (27%)

7 (64%)
4 (36%)

8 (73%)
3 (27%)

ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΑΜΦΙΒΟΛΑ

Με τη βελτιωμένη δοκιμασία Elecsys HIV combi PT μειώθηκε ο αριθμός των ψευδώς θετικών κατά 73%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η βελτιωμένη δοκιμασία Elecsys HIV combi PT παρουσιάζει

1.Hemelaar, J., et al. (2006). Global and regional distribution of HIV-1 genetic
subtypes and recombinants in 2004. AIDS;20:W13–23

αυξημένη

2.Miller, W.C., et al. (2010). Role of acute and early HIV infection in the sexual
transmission of HIV. Curr Opin HIV AIDS;5:277–282

ειδικότητα:

μειωμένος

αριθμός

ψευδώς

θετικών

αποτελεσμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου
και κόστους για το εργαστήριο λόγω της μείωσης του αριθμού των
επιβεβαιωτικών δοκιμασιών.
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3.HIV assays: operational characteristics (phase 1), report 15 Antigen/Antibody
ELISAs. WHO UNAIDS.
4.Fanales-Belasio, E., et al. (2010). HIV virology and pathogenetic mechanisms
of infection: a brief overview. Ann Ist Super Sanità;46:5–145.
5.Elecsys® HIV combi PT assay package insert. Roche 2010. Available at:
http://translate.google.co.uk/translate?hl=en&sl=cs&u=http://rochediag
nostics.cz/

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΑ23

ΕΠΙΠΕΔΑ FSH-LH ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Μ.Χάσιος, Π.Καραπαυλίδου, Α.Χάσιου, A.Δημητρούλη
Ανοσολογικό εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς
Στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) παρατηρείται αύξηση πολλών
πολυπεπτιδικων ορμονών όπως FSH, LH όχι μόνο εξαιτίας του μειωμένου
καταβολισμό τους από τους νεφρούς αλλά και εξαιτίας της αυξημένης έκκρισης
τους από τους ενδοκρινείς αδένες.
ΣΚΟΠΟΣ της εργασίας μας η μέτρηση FSH, LH σε όλους τους
αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς της μονάδας τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου
μας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Εξετάστηκαν συνολικά 42 άτομα με μέσο όρο ηλικίας 61
χρόνια και μέσο χρόνο αιμοκάθαρσης 5.4 χρόνια. Από αυτά 22 ( 52.4%) ήταν
γυναίκες και 20 (47.6%) άνδρες. Ο προσδιορισμός των ορμονών έγινε στον
ανοσοενζυμικό αναλυτή Elecsys 2010 της εταιρείας Roche.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 13 γυναίκες ( 59.09% του γυναικείου πληθυσμού) και 2
άνδρες ( 10% του ανδρικού πληθυσμού) παρουσίασαν αυξημένες τιμές και των
δυο ορμονών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας 15 άτομα
(35.71%) παρουσίασαν αύξηση των FSH και LH. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
ιδιαίτερα αυξημένες τιμές των ορμονών αφορούσαν άτομα με μεγαλύτερο
χρόνο αιμοκάθαρσης.
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ΑΑ24
ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ TNF-α ΣΕ ΜΥΕΣ ΜΕ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ CRH ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ
Κατερίνα Ρωμανού, Όλγα Ρασούλη, Ευθυμία Καραγιάννη, Ανδρέας Ν. Μαργιωρής, και Μαρία Βενυχάκη
Εργ. Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δερματική τραυματική επούλωση είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία οδηγεί στην αποκατάσταση της
λειτουργικής ακεραιότητας του τραυματισμένου ιστού.
Ο παράγοντας νέκρωσης όγκων άλφα (TNF-α) είναι μια προφλεγμονώδης κυτοκίνη που έχει συνδεθεί με
ανεπαρκή επούλωση.
Ο παράγοντας TWEAK και ο υποδοχέας του FN14 είναι επίσης μέλη της οικογένειας του TNF-α. Ο TWEAK
εκφράζεται σε φυσιολογική επιδερμίδα και εμπλέκεται στην αποκατάσταση του κατεστραμμένου ιστού.
Η εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης (CRH) και οι υποδοχείς της εκφράζονται στο ανθρώπινο και στο δέρμα
των τρωκτικών. Η περιφερική CRH κατέχει ισχυρές προφλεγμονώδεις δράσεις στο δέρμα και σε άλλους ιστούς.
Οι μύες με γενετική έλλειψη σε CRH (Crh-/-) έχουν επίσης ανεπάρκεια σε γλυκοκορτικοειδή και έχουν 2-3φορές
υψηλότερα επίπεδα TNF-α μετά από επαγωγή διαφόρων πειραματικών μοντέλων φλεγμονής.
Έχουμε πρόσφατα δείξει ότι οι Crh-/- μύες έχουν επιταχυνόμενη δερματική τραυματική επούλωση.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να ερευνήσουμε την έκφραση μελών της υπεροικογένειας
του TNFα σε Crh-/- μύες κατά τη διαδικασία της τραυματικής επούλωσης.
ΜΕΘΟΔΟΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δερματικά τραύματα (3 mm) πραγματοποιήθηκαν σε
μύες αγρίου τύπου και Crh-/-. Η μελέτη της
έκφρασης του mRNA των TNF-α και TWEAK
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΙΣΤΟΣ
πραγματοποιήθηκε σε βιοψίες φυσιολογικού και
Day 1
Day 3
τραυματισμένου δέρματος με τη μέθοδο της RTPCR.
Τα
αποτελέσματα
αναλύθηκαν
με
παραμετρικές στατιστικές μεθόδους.
Vehicle

0.8

TNF α mRNA
Arbitrary units

TNF α mRNA
Arbitrary units

0.3

0.25

*

0.2

0.15

Σε φυσιολογικό δέρμα η έκφραση του TNF-α ήταν
χαμηλότερη στους Crh-/- μύες πριν τη χορήγηση
κορτικοστερόνης.
Παρόμοια η έκφραση του TWEAK ήταν
χαμηλότερη στους Crh-/- μύες πριν και μετά τη
χορήγηση κορτικοστερόνης.
Η εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ του ΠΚ
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0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

0.05

0.1
0

0
Crh +/+

Crh +/+

Crh -/-

Crh -/-

Vehicle

Vehicle

Cort

0.35

Cort

0.6

0.3

$*

0.25

*

0.2
0.15

TWEAK mRNA
Arbitrary units

0.5
0.4

*

0.3

$

0.2

0.1

0.1

0.05
0

0
Crh +/+

Crh -/-

Crh +/+

Crh -/-

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΡΜΑ
Vehicle

Vehicle

Cort

0.8

Cort

0.6

0.7

0.5

*

0.4
0.3

TWEAK mRNA
Arbitrary units

0.5

0.6
TNF α mRNA
Arbitrary units

 Αποκατάσταση των γλυκοκορτικοειδών στους
Crh-/- μύες στα φυσιολογικά επίπεδα είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων του TNF-α και
στους δύο γονότυπους την πρώτη ημέρα μετά την
επαγωγή του τραύματος.
Τα επίπεδα του mRNA του TWEAK μειώθηκαν
σημαντικά στους Crh-/- μύες που είχαν λάβει
κορτικοστερόνη, την πρώτη ημέρα μετά την
επαγωγή του τραύματος.
Σε αντίθεση η χορήγηση γλυκοκορτικοειδών
αύξησε σημαντικά τα επίπεδα του TWEAK και στους
δύο γονότυπους την τρίτη μέρα.

Cort

1

0.9

0.1

TWEAK mRNA
Arbitrary units

Η έκφραση του mRNA του TNF-α ήταν
μεγαλύτερη στα Crh+/+ ζώα την πρώτη ημέρα μετά
την επαγωγή του τραύματος συγκριτικά με τα Crh-/ζώα.
Σε αντίθεση με τον TNF-α, η έκφραση του mRNA
του TWEAK δε διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο
γονοτύπων στις χρονικές στιγμές που μελετήθηκε.

Vehicle

Cort

0.4

0.35

0.4
0.3
0.2

0.2
0.1

0.1
0

0
Crh +/+

Crh -/-

Crh +/+

Crh -/-

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η γενετική ανεπάρκεια σε Crh συνοδεύεται με
διαφοροποιημένη έκφραση του TNF-α και του TWEAK
κατά τη διάρκεια της δερματικής τραυματικής
επούλωσης. Τα νέα μας πειράματα αποσκοπούν να
διασαφηνίσουν τον πιθανό ρόλο αυτών των
παραγόντων
στην
επιταχυνόμενη
τραυματική
επούλωση των Crh-/- μυών.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΑ25
Η χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού που εμφανίζεται κατά την ανάπτυξη της
παχυσαρκίας δεν σχετίζεται με τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης στον Ελληνικό
πληθυσμό

E. Δερμιτζάκη1, Π. Αυγουστινάκη1, Μ Βενυχάκη1,2, Χρ. Τσατσάνης1,2, Γρ. Χλουβεράκης3, Ν. Μαλλιαράκη2, Ευστ. Βαγιός1, Γ.
Κοξαράκης1, και A.N. Μαργιωρής1,2
1Εργ. Κλινικής Χημείας-Βιοχημείας, 3Εργ. Βιοστατιστικής, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη
2Βιοχημικό Εργ., ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο, Κρήτη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Η παχυσαρκία συνδέεται με χαμηλού βαθμού χρόνια φλεγμονή.
• Πολλές μελέτες αναφέρουν την αντι-φλεγμονώδη δράση της αδιπονεκτίνης.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσουμε τη συσχέτιση των επιπέδων της
αδιπονεκτίνης στο αίμα με το εύρος της φλεγμονής που παρατηρείται στους παχύσαρκους
ανθρώπους.
ΜΕΘΟΔΟΙ
Περιφερικό αίμα ασθενών συλλέχθηκε και μετρήθηκαν τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης, των φλεγμονωδών δεικτών
(CRP, SAA, ESR) καθώς και παραμέτρων της ινσουλίνης και λιπιδίων. Η μέτρηση του σωματικού λίπους
πραγματοποιήθηκε με DEXA. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με μη-παραμετρικές στατιστικές μεθόδους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
184 άνθρωποι με διαφορετικούς δείκτες μάζας σώματος
(body mass index-BMI) χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη.
Όπως ήταν αναμενόμενο ο δείκτης μάζας σώματος είχε
αρνητική συσχέτιση με τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης.

Τα επίπεδα των δεικτών της φλεγμονής αυξήθηκαν
προοδευτικά και στατιστικώς σημαντικά στους
παχύσαρκους (BMI>30) σε σχέση με τους
υπέρβαρους (25<BMI<30) ή τους ανθρώπους
φυσιολογικού βάρους (BMI<25).

Συσσώρευση λίπους σε συνάρτηση με τον
δείκτη μάζας σώματος στον συνολικό
πληθυσμό.

Κατά την ανάπτυξη της παχυσαρκίας παρατηρήθηκε
προοδευτική και στατιστικώς σημαντική αύξηση της
αντίστασης στην ινσουλίνη.

Συσχέτιση των επιπέδων της αδιπονεκτίνης με τους
φλεγμονώδεις δείκτες ή με τις παραμέτρους των
λιπιδίων στον συνολικό πληθυσμό.
Adiponectin

(A)
Adiponectin
CRP

CRP

SAA

PLASM

IL6

IL8

TNF

Age

1
0,461***

1

PLASM

-0,054

0,489***

0,275**

ESR

-0,046

0,464*** 0,392*** 0,586***

IL6

0,153

0,32**

0,212

0,398***

SAA

ESR

1
.-0,184*
-0,013

1
1
0,265*

1

IL8

-0,052

0,232**

0,109

0,024

-0,018

0,108

1

TNF

.-0,223**

0,189*

0,18*

0,132

0,238**

-0,053

0,308**

1

Age

-0,043

0,08

0,024

0,197*

0,109

0,074

0,177*

0,279**

1

Adiponectin

GLU

INSULIN

HbA1c

HOMA

TG

HDL

LDL

CHOL

(B)
Adiponectin
GLU
INSULIN
HbA1c

Age

1
.-0,271***
.-0,277**
.-0,187*

1
0,301***

1

0,467*** 0,358***
0,977**

1

HOMA

.-0,315**

0,448**

TG

.-0,358***

0,259*** 0,373*** 0,338*** 0,423**

0,426**

HDL

0,274***

LDL

0,02

1
1

.-0,242** .-0,293*** .-0,181* .-0,335** 0,546***
0,048

-0,007

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα επίπεδα των φλεγμονωδών δεικτών
συνδέονται με τον δείκτη μάζας σώματος
ανεξάρτητα με τα επίπεδα της
αδιπονεκτίνης στον πληθυσμό.

0,038

0,009

0,333***

1
-0,009

1

CHOL

-0,006

0,109

0,031

0,128

0,065

0,430***

0,115

0,81***

1

Age

-0,043

0,298***

0,036

0,469***

0,095

0,237**

-0,013

0,172*

0,252**

1

Values represent Speaman correlation coefficients. Values in bold indicate corelation coefficients >0,25 or <-0,25.
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ΑΑ26

Συσχέτιση επιπέδων τεστοστερόνης και φλεγµονωδών
παραγόντων σε υπογόνιµους άνδρες

Κατρινάκη M1, Bobjer J2,4, Μαλλιαράκη N., Lundberg GiwercmanY3, ,Μαργιωρής A.N. 1
Giwercman A2,4 και Τσατσάνης Χ1

Η συστηµατική ήπια φλεγµονή 1, καθώς και η
ανεπάρκεια ανδρογόνων 2,3, έχουν συσχετισθεί µε
ποικίλες
παθολογικές
καταστάσεις
συµπεριλαµβανοµένων του µεταβολικού συνδρόµου
και των καρδιαγγειακών νοσηµάτων. Στόχος της
έρευνάς µας ήταν να ερευνήσουµε πιθανή συσχέτιση
της ανεπάρκειας ανδρογόνων σε υπογόνιµους άνδρες
µε την εµφάνιση συστηµατικής φλεγµονής και
εποµένως την πρόγνωση για πιθανή εµφάνιση
µεταβολικού συνδρόµου και καρδιαγγειακών
νοσηµάτων.

Υλικά και Μέθοδοι

Αναλύθηκαν δείγµατα ορρού από 40 υπογόνιµους
άνδρες, (υπογοναδικοί; n=20 και φυσιλογικοί; n=20).
Η µέση ηλικία ήταν 37 έτη (SD= 4.3); και
ηπυκνότητα
σπέρµατος
<20millions/mL.
Ο
υπογοναδισµός ορίστικε ως εξής: total testosterone
(TT) <8.0 nmol/L ή /και leuinizing hormone (LH)
>8.6 IU/L. Ως οµάδα αναφοράς χρησιµοποιήθηκαν
δείγµατα από 20 άνδρες χωρίς προβλήµατα
γονιµότητας.
(µέση
ηλικία
39
(SD=8.3)).
Μετρήθηκαν οι εξής παράγοντες: (TNF-α, MIP-1α,
MIP-1ß, MCP-1, EGF, FGF-2, IFN-γ, IL-12p40, IL12p70, IL-1ß, IL-1RA, IL-4, IL-6, IL-7, IL-10, IL-13,
IL-17, IP-10, IL-9 and IL-8), testosterone, LH and
sex hormone binding globulin (SHBG).
a)

b)

Αποτελέσµατα

Τα επίπεδα των IL-12p70 (r=-0.330, p=0.022), MIP1α (r=-0.318, p=0.013) και TNF-α (r=-0.291,
p=0.024) έδειξαν αρνητική συσχέτιση µε τα επίπεδα
ολικής Τεστοστερόνης TT, και οι IL-12p70 (r=0.322, p=0.025), MIP-1α (r=-0.367, p=0.007), MIP1ß (r=-0.326, p=0.011) και TNF-α (r=-0.386,
p=0.002) έδειξαν αρνητική συσχέτιση µε τα επίπεδα
ελέυθερης τεστοστερόνης (cFT) (Fig. 1).
Συγκρίνοντας µε άνδρες µε φυσιολογική TT και cFT,
τα επίπεδα TNF-α ήταν υψηλότερα σε άνδρες µε
παθολογικά επίπεδα TT (mean ratio 1.6; 95% CI, 1.1,
2.3; p=0.007) και cFT (mean ratio 1.7; 95% CI, 1.2,
2.3; p=0.003) (Fig. 2). Επίσης, τα επίπεδα MIP-1α
ήταν σηµαντικά υψηλότερα σε άνδρες µε παθολογικά
επίπεδα TT (mean ratio 1.6; 95% CI 1.0, 2.5;
p=0.038) και cFT (mean ratio 1.6; 95% CI, 1.0, 2.5;
p=0.046).
cFT <220 pmol/L

cFT >220 pmol/L

TT <8 nmol/L

TT > 8 nmol/L

70
60

Mean conc. (pg/mL)

Εισαγωγή

1Dept. Of Clinical Chemistry, School of Medicine, University of Crete, Heraklion, Crete, Greece; 2Reproductive Medicine Centre,
Skåne University Hospital Malmö, Lund University, Malmö, Sweden; 3Molecular Genetic Reproductive Medicine, Department of
Clinical Sciences Malmö, Lund University, Malmö, Sweden; 4Reproductive Medicine Research Group, Department of Clinical
Sciences Malmö, Lund University, Malmö, Sweden.

50
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IL-8
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Fig. 2. Επίπεδα φλεγµονοδών δεικτών σε άνδρες µε παθολογικά
ή φυσιολογικά επίπεδα cFT ή TT. * p<0.05, ** p<0.01.

c)

d)

Fig. 1.Συσχέτιση φλεγµονοδών δεικτών µε cFT, p <0.05, a)
TNF-α, b) MIP-1α, c) MIP-1ß, d) IL-12p70.

Συµεπράσµατα

Άνδρες µε χαµηλά επίπεδα TT ή/και cFT είχαν
σηµαντικά
υψηλότερα
επίπεδα
φλεγµονοδών
παραγόντων από τους οποίους ο TNF-α, µια καλά
χαρακτηρισµένη
κυτταροκίνη
που
επάγει
αθηρωµάτωση και σχετίζεται µε καρδιαγγειακά
νοσήµατα4, έδειξε την ισχυρότερη συσχέτιση. Τα
αποτελέσµατα
αυτά
υποστηρίζουν
τις
αντιφλεγµονώδεις δράσεις της τεστοστερόνης και
υποδηλώνουν ότι χαµηλά επίπεδα τεστοστερόνης
πιθανα να συµµετέχουν στην παθογένεια των
καρδιαγγειακών
νοσηµάτων
στους
άνδρες..
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al. Circulation; 2000; 5. Li et al. Clin Exp Rheumatol; 1993; 6. Hatakeyama et al. FEBS Lett; 2000
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