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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Πρόεδρος: Ψαρρά Κατερίνα 

Αντιπρόεδρος: Κρούπης Χρήστος 

Γενικός Γραμματέας: Χαλιάσος Αλέξανδρος 

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Σπυροπούλου Διακουμή Παναγιώτα 

Ταμίας: Μπότουλα Έφη 

Μέλη: Λόη Βασιλική, Κώνστα Ευγενία 

 

 

 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσατσάνης Χ. 

 

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αθουσάκη-Νεονάκη Φ. 

Βενυχάκη Μ. 

Καμπά Μ. 

Καράμπαμπα Φ. 

Κατρινάκη Μ. 

Καστανάς Η. 

Κρούπης Χ. 

Λιανίδου Ε. 

Λιναρδάκη Ε. 

Μαλλιαράκη Ν. 

Μαργιωρής Α. 

Μπαϊρακτάρη Ε. 

Νότας Γ. 

Παπασωτηρίου Ι. 

Ρίζος Δ. 

Σουρβίνος Γ. 

Φαρσαράκη Ε. 

Χαλιάσος Α. 

Ψαρρά Κ. 

 

 

Κώνστα Ε. 

Λόη Β. 

Μακεδάκης Γ. 

Ματσάγγος Σ. 

Μοίρα Λ. 

Μπατάκης Μ. 

Μπότουλα Ε. 

Σπυροπούλου Διακουμή Π. 
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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

η Ελληνική Εταιρία Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας,  οργανώνει το 

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας, 

που θα διεξαχθεί στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης,   

στις 29-31 Οκτωβρίου 2015. 

 

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλους όσους απασχολούνται σε διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια και 

κέντρα με αντικείμενο την Κλινική Χημεία και Εργαστηριακή Ιατρική, καθώς και όλους τους τομείς της 

Εργαστηριακής Διάγνωσης και Έρευνας. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων, τεχνολογιών και 

προσεγγίσεων που αφορούν την Κλινική Χημεία και Εργαστηριακή Ιατρική, με στόχο τη διεύρυνση του 

γνωστικού μας πεδίου με ταυτόχρονη εμβάθυνση σε θέματα αιχμής, μέσα απο δημιουργικό διάλογο, 

προβληματισμό και ανταλλαγή απόψεων. 

 

Σας προσκαλούμε 

να συμμετάσχετε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας, είτε παρουσιάζοντας το επιστημονικό 

σας έργο είτε παρακολουθώντας τις ανακοινώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία του Συνεδρίου. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 

 

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου 

Χρήστος Τσατσάνης 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  1 3 ο υ  Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Υ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ  Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ  Χ Η Μ Ε Ι Α Σ  

(PROGRAM OF THE 13th HELLENIC CONGRESS OF CLINICAL CHEMISTRY) 

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   

(THURSDAY 29/10/15) 

14:00-16:30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ - (REGISTRATION)  

16:30-17:30 ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

(BIOMARKERS AND MECHANISMS 

OF INFLAMMATION AND 
INFECTION) 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

(ORAL PRESENTATIONS) 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  

Γ. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ, Μ. 

ΒΕΝΥΧΑΚΗ 

 

16:30-16:40 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΓΚΡΕΛΙΝΗΣ 

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ, ΕΝΩ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ 

ΥΥ 3-36 ΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ, 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΛΟΙΜΩΞΗΣ/ΣΗΨΗΣ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ 
ΝΕΟΓΝΩΝ 

Τ. ΣΙΑΧΑΝΙΔΟΥ,  

Α. ΜΑΡΓΕΛΗ,  

Χ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ, 

Ε.ΧΑΝΤΖΗ,  

Ι. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ,  
Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ 

 

16:40-16:50 ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. 

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ Ε., 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ε., 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ., 

ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ Χ., 
ΒΑΠΟΡΙΔΗ Α. 

 

16:50-17:00 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΣΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 

ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ; 

Κ. ΜΑΚΡΗΣ,  

Δ. ΣΤΕΦΑΝΗ, ΑΙΚ. 

ΚΟΝΙΑΡΗ, 

Λ. ΣΠΑΝΟΥ,Τ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ, 

Β. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 

Ε. ΓΙΑΛΛΟΥΡΗ, 

ΚΛ. ΣΟΥΒΑΝΤΖΗ,  
Μ. ΛΕΛΕΚΗΣ 

 

17:00-17:10 Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ SPIKE ΤΟΥ ΙΟΥ MERS 

CORONA VIRUS ΚΑΤΑΣΤΕΛΕΙ ΤΗΝ 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ DPP4-

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ 
ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ IRAK-M ΚΑΙ PPARΓ 

Μ. ΤΣΕΛΙΟΥ,  

AHMED A. AL-QAHTANI, 

Μ. ΑΖΝΑΟΥΡΟΒΑ, 

MASHAEL R. AL-ANAZI,  

MOHAMMED N. AL-

AHDAL, SAAD ALKAHTANI, 

Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ, 
Γ. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ 

 

17:10-17:20 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ 

ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ HDL ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ 

Ε. ΘΥΜΙΑΚΟΥ 
 Δ.ΚΑΡΔΑΣΗΣ 

 



 

5 

 

 

17:20-17:30 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΤΟΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ ΤΩΝ 

ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ 

Ε. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ, 

 Ε. ΘΕΩΔΩΡΑΚΗΣ,  

Μ. ΑΖΝΑΟΥΡΟΒΑ,  

Κ. ΛΥΡΩΝΗ, Κ. ΒΑΠΟΡΙΔΗ, 

Α. ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ, 

Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, 
Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ 

 

17: 30-18:30 INFORMATION TECHNOLOGY IN 

THE SERVICE OF LABORATORY 

MEDICINE.   
 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ  

(ROUND TABLE 1) 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  

Α. ΧΑΛΙΑΣΟΣ,  

Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ 

 

17: 30-18:00 BIOINFORMATICS ADVANCES FOR 

AUTOMATING PREDICTIVE 

BIOMARKER AND BIOSIGNATURES 
FROM DATA 

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ  

(INVITED LECTURE) 

Ι. ΤΣΑΜΑΡΔΙΝΟΣ, 

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, 

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΑΙ ΙΤΕ 

 

18:00-18:30 CYBER-ATTACKS AND PROTECTION 
OF THE MEDICAL LABS DATA 

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ 

(INVITED LECTURE) 

B. GOUGET 

Fédération 

Hospitalière de 
France 

18:30-19:00 ΕΝΑΡΞΗ- ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  
(WELCOME NOTES) 

 

19:00-20:00 HARMONIZATION OF LABORATORY 

TESTING IN EUROPE AND AT 
GLOBAL LEVEL 

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ 
  (INVITED LECTURE) 

M. PANTEGHINI, 

PROFESSOR, 

PRESIDENT EFLM 

 

20:00 ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  

 (WELCOME RECEPTION) 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
(FRIDAY  30/10/15) 

10:30-11:10 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (BIOLOGY 
AND DIAGNOSIS IN CANCER).  

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

 (ROUND TABLE 2) 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  

 Α. ΜΑΓΚΛΑΡΑ, Μ. 

ΚΑΜΠΑ 

10:30-10:40 ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ 

ΘΡΕΨΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ε.,  

ΑΛΕΞΙΟΥ Κ.,  

ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ Π.,  
ΤΡΑΚΑΣ Ν. 

 

10:40-10:50 Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ 

ΤΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ-1 

(IGF1R) ΣΤΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ (ΚΚΚ) ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 

ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε-

ΚΑΝΤΧΕΡΙΝΗΣ  
(E-CADHERIN, E-CAD) 

Μ.ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ, 

Μ.ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ, 

Ε.Κ.ΒΕΤΣΙΚΑ, Α.ΜΑΛΑ, 

Β.ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ, 

Δ.ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ,    
Σ.ΑΓΓΕΛΑΚΗ 

 

10:50-11:00 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ 

LEVOTHYROXINE  ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ 

Ν. ΔΟΓΚΑΣ,  

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, 

Ι. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ, Θ.ΠΑΠΑ, 
Α.ΠΑΠΑΣ, Β.ΒΥΛΛΙΩΤΟΥ 

 

11:00-11:10 Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

ΑΥΤΟΦΑΓΙΑΣ LC3 ΣΤΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ (ΚΚΚ) ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 

ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

Μ.ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ, 

Χ.ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ, 

Α.ΜΑΤΙΚΑΣ, 

Β.ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ, 

Δ.ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ,    
Σ.ΑΓΓΕΛΑΚΗ 

 

11:10-11:40 LIQUID BIOPSY: CIRCULATING 

TUMOR CELLS AND 

CIRCULATING TUMOR DNA, 

FOLLOWING TUMOR IN REAL 
TIME 

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ  
(INVITED LECTURE) 

Ε. ΛΙΑΝΙΔΟΥ 

ΚΑΘΗΓHΤΡΙΑ, ΕΚΠA 

11:40-12:10 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ  -  (COFFEE BREAK) 

 

 

 

12:10-12:40 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 

 

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ 

 

Σ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ 

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, 
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ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ (INVITED LECTURE) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

12:40-13:10 ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟ 

ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ 
ΩΟΘΗΚΩΝ 

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ 

(INVITED LECTURE) 

Χ.  ΚΡΟΥΠΗΣ 

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΕΚΠΑ 

13:10-13:40 CANCER EPIGENETICS IN THE 
CLINICAL PRACTICE 

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ  
(INVITED LECTURE) 

A. ΜΑΓΚΛΑΡΑ 

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

13:40- 14:10  SATTELITE SYMPOSIUM-
SIEMENS 

 

14:10-15:30 POSTER VIEWING - ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 

15:30- 16:10 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  

(NEW TRENDS IN 
LABORATORY HEMATOLOGY).  

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

 (ROUND TABLE 3) 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   

Γ. ΝΟΤΑΣ,                     

Π. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

15:30- 16:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ 

Ι. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Δ/ΝΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ,  

ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ  
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 

 

16:00- 16:10 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 

ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΣΤΗΝ 

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  
ΒΟΥΤΥΡΥΛ-ΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, 

Μ.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, 

Π.ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ, Α. 

ΚΑΤΤΑΜΗΣ, 

Ι.ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, 

Χ.ΚΑΤΤΑΜΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:10-17:00 

 

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ: ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ, 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ( ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

"DIABETES AND METABOLIC 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ  

(ROUND TABLE 4) 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  

Η. ΚΑΣΤΑΝΑΣ,  

Ε. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ 
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SYNDROME: BIOMARKERS, 

MECHANISMS AND 
DIAGNOSIS). 

16:10-16:20 Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΜΙΚΡΟΠΥΡΗΝΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: 

ΜΕΛΕΤΗ ΜHΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΑ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΕΑ PLUS) 

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Γ., 

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Ε., ΦΕΙΔΑ Δ., 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ Θ., 

RADIM SRAM, ΒΑΦΕΙΑΔΗ 

Μ., ΒΕΝΥΧΑΚΗ Μ., 

ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ Χ., ΚΑΜΠΑ Μ., 

ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ Α.,  
ΚΑΣΤΑΝΑΣ Η., ΧΑΤΖΗ Λ. 

 

16:20-16:30 ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ 

ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΛΙΠΑΣΗΣ 

(LPL) ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ 
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ LXR 

Μ. ΚΑΝΑΚΗ I. ΤΗΝΙΑΚΟΥ Δ. 
ΚΑΡΔΑΣΗΣ 

 

 
 

16:30-16:40 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

ΤΟΥ IRAK-M ΚΑΙ MIRNAS ΜΕ 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

Ε. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ, J. BOBJER, 

Μ. ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ, Π. 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ, H. 

RASTKHANI, Ν. 

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ, Y. 

LUNDBERG GIWERCMAN, 

AL. GIWERCMAN, ΑΝ. Ν. 

ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ, X. 
ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ 

 

16:40-16:50 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ 

ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΝΤΙΚΟΥ 

Δ. ΝΑΣΙΑΣ, Δ ΚΑΡΔΑΣΗΣ.  

16:50-17:00 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗ: 

ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΥΤΙΚΗΣ 

ΟΡΜΟΝΗΣ ΤΗΣ 
ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΙΝΗΣ 

ΡΑΣΟΥΛΗ Ό.,  

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Δ, 

ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ Ν.Α., 
ΒΕΝΥΧΑΚΗ Μ. 

 

17:00-17:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ (COFFEE BREAK) 

 

 

17:30-18:00 DIABETES EPIDEMICS –     

HOW TO DIAGNOSE 
PREDIABETES?  

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ  
(INVITED LECTURE) 

PROF. SYPNIEWSKA, 

COLLEGIUM 

MEDICUM , 

NICOLAUS 

COPERNICUS 
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UNIVERSITY, POLAND 

18:00-18:30 HbA1C: STATE OF THE ART 

AND QUALITY TARGETS 

WHEN USED FOR 
DIAGNOSIS OF DIABETES 

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ  
(INVITED LECTURE) 

C. W. WAYKAMP, 

QUEEN BEATRIX 

HOSPITAL 

WINTERSWIJK, THE 
NETHERLANDS 

18:30-19:00 ΑDIPOSE TISSUE: NEW 
CONCEPTS 

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ 
 (INVITED LECTURE) 

Α. ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ 

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
(SATURDAY 31/10/15) 

10:30-11:10 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ -ΝΕΩΤΕΡΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

(NEW TRENDS IN CLINICAL 

BIOCHEMISTRY) 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

(ORAL PRESENTATIONS) 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  

Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ,  

Γ. ΚΟΛΙΟΣ 

10:30-10:40 

 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ 

ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΗΤΣΙΩΝΗ Α, ΤΣΑΟΥΣΗ Χ, 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Γ, ΚΑΛΟΓΕΡΑ 

Χ, ΣΔΡΑΝΗΣ Ι, ΠΑΤΡΑΣ, 

ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ Ε ΚΟΛΙΟΣ Γ.  

10:40-10:50 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΑ 

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ. 

Ε. ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ, 

Σ.ΚΟΛΥΒΑΚΗ,  

Ν. .ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ,  

Μ. ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ,  

Ε. ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ,  

Φ. ΑΘΟΥΣΑΚΗ-ΝΕΟΝΑΚΗ, 

 Γ. ΝΟΤΑΣ, Μ. ΚΑΜΠΑ, 

Η. ΚΑΣΤΑΝΑΣ  

10:50- 11:00 

 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ 

Ν-ΑΚΕΤΥΛΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ-2 (ΝΑΤ-2) 

ΜΕ ΟΥΣΙΑ-ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΝ ΚΑΦΕΪΝΗ 

Η. ΜΠΕΓΑΣ, Θ. ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ, 

Ε. ΚΟΥΒΑΡΑΣ,  

Γ. ΝΤΑΛΕΚΟΣ,  

Ε. ΑΣΠΡΟΔΙΝΗ 

 

11:00-11:10 

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D, 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D, 

ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 

Μ. ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ,  

Α. ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ,  

Η. ΚΑΣΤΑΝΑΣ,  

Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ 

 

11:10-11:30 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ 

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ 

 (INVITED LECTURE) 

Κ. ΜΑΚΡΗΣ, 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΝΑ "ΚΑΤ" 

 

 

11:30-12:00 

 

 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ  

(COFFEE BREAK) 

 

12:00-13:40 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ  

(ROUND TABLE 5) 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κ. 

ΜΑΚΡΗΣ, Φ. 



 

11 

 

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ 

12:00- 12:30 

 

«ΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ HBA1C ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ» 

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ  

 (INVITED LECTURE) 

Ο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, 

ΕΣΕΑΠ 

12:30-13:00 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ  

 (INVITED LECTURE) 

Δ ΡΙΖΟΣ,  

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, 

ΕΚΠΑ 

13:00-13:30 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ  

 (INVITED LECTURE) 

Γ. ΝΟΤΑΣ,  

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, 

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

13:30-13:40 

 

Ο ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. 

«ΤΖΑΝΕΙΟΝ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

2011-2014 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ 

ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Π. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,  

Α. ΚΟΛΟΚΥΘΑ, Σ. ΚΟΥΓΙΑ,  

Σ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ,   

Σ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ,   

Ε. ΑΝΕΨΙΟΥ, 

 Σ. ΚΑΥΚΑΡΙΣΙΟΥ, Χ. ΑΛΕΠΗ. 

 

13:40-14:30 POSTER VIEWING  -  ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 
 

14:30-15:10 

 

ΟΡΜΟΝΕΣ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 

(HORMONES – ENDOCRINOLOGY)  

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ              

(ROUND TABLE 7) 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  

Β. ΛΟΗ, 

 Π. ΜΟΥΤΣΑΤΟΥ 

14:40-14:50 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΙΝΩΣΗ 

ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗ Φ., ΚΑΜΠΑ 

Μ., Η. ΚΑΣΤΑΝΑΣ,  

Η. ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ, Γ. 

ΝΟΤΑΣ 

 

14:50-15:00 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΨΩΡΙΑΣΗ 

ΠΑΥΛΙΔΟΥ A.,  

ΡΑΣΟΥΛΗ Ο., 

ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ Ε., 

ΓΡΑΒΑΝΗΣ Α.,  

ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ Ν. Α., 

ΒΕΝΥΧΑΚΗ Μ. 

  

15:00-15:10 

 

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΣΑΛΙΟΥ ΣΤΗ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΟΥ 

Β. ΛΟΗ, E. ΚΩΣΤΑΚΗΣ,  

Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ, Χ. ΝΙΚΑ,  

Ο. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ,  
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ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ CUSHING Α. ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ 

15:10-16:10 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (GENETICS 

IN DIAGNOSIS) 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ  

(ROUND TABLE 6) 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  

Ε. ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ,  

Μ. ΜΠΑΤΑΚΗΣ 

15:10-15:40 

 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΤΗΣ 

ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Α-Ι ΣΤΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ HDL, ΣΤΗΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

ΠΟΝΤΙΚΩΝ 

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ   

(INVITED LECTURE) 

Δ. ΚΑΡΔΑΣΗΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, 

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

15:40-15:50 

 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΤΟΥ 

ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΩΝ 

ΓΛΥΚΟΚΟΤΡΙΚΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ 

Ε. ΚΑΣΣΗ, A. ΣΕΜΑΝΙΑΚΟΥ, 

Α. ΣΕΡΤΕΔΑΚΗ,  

Μ.-ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,  

Θ. ΚΑΖΑΖΟΓΛΟΥ, 

Α.ΚΟΜΙΝΑΚΗΣ, 

Κ.ΣΦΑΓΓΟΣ, 

Ε.ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ, 

 Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ,  

Π. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ  

15:50-16:00 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ 

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ (SNPS) ΣΤΑ 

ΓΟΝΙΔΙΑ ARMS2 ΚΑΙ CD14 ΜΕ ΤΗΝ 

ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ 

ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ 

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

ΣΑΡΛΗ Α., ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ Α., 

ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ Ι.,  

ΜΟΣΧΟΥ Μ.,  

ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ Χ.,  

ΚΙΤΣΟΣ Γ., PETERSEN M., 

ΚΡΟΥΠΗΣ Χ.  

16:00-16:10 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΟ 

ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                    

ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Δ.ΚΟΥΝΙΑΚΗ, Β.ΚΙΤΣΙΟΥ, 

Α.ΤΑΡΑΣΗ, 

Θ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ,  

Μ.ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ, Μ.ΓΚΙΚΑ, 

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ, 

Χ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗ, 

Γ.ΚΡΕΑΤΣΑΣ, 

Α.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 

  

 

16:10-16:40 

 

 

LABORATORIES IN THE CARE OF A 

PREGNANT WOMAN -THE HEALTH 

OF THE FUTURE GENERATION 

 

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ   

(INVITED LECTURE) 

 

PROF. T. ZIMA, 

FACULTY OF 

MEDICINE, CHARLES 

UNIVERSITY PRAGUE,  
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CZECH REPUBLIC 

16:40-16:50 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

(CLOSING REMARKS) 
 

16:50-17:00 

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ (AWARDS) 

 

17:00 

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (END OF THE MEETING) 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 
 

1. ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΓΚΡΕΛΙΝΗΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ, ΕΝΩ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΥΥ 3-36 ΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ, 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ/ΣΗΨΗΣ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ. 
Τ. ΣΙΑΧΑΝΙΔΟΥ, Α. ΜΑΡΓΕΛΗ, Χ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ, Ε.ΧΑΝΤΖΗ, Ι. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ 

2. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. 

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ Ε., ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ε., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ Χ., 

ΒΑΠΟΡΙΔΗ Α. 
3. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΛΕΓΜΟΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΟΔΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ 

ΣΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ 

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. Κ. ΜΑΚΡΗΣ, Δ. ΣΤΕΦΑΝΗ, ΑΙΚ. ΚΟΝΙΑΡΗ, Λ. ΣΠΑΝΟΥ,Τ. 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ,Β.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,Ε. ΓΙΑΛΛΟΥΡΗ, ΚΛ. ΣΟΥΒΑΝΤΖΗ, Μ. ΛΕΛΕΚΗΣ 
4. Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ SPIKE ΤΟΥ ΙΟΥ MERS CORONA VIRUS ΚΑΤΑΣΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ DPP4-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ IRAK-M ΚΑΙ 

PPARΓ. Μ. ΤΣΕΛΙΟΥ, AHMED A. AL-QAHTANI, Μ. ΑΖΝΑΟΥΡΟΒΑ, MASHAEL R. AL-ANAZI,  OHAMMED 

N. AL-AHDAL, SAAD ALKAHTANI, Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ, Γ. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ 

5. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ HDL ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ. Ε. ΘΥΜΙΑΚΟΥ, Δ.ΚΑΡΔΑΣΗΣ 

6. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΤΟΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ. Ε. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ, Ε. ΘΕΩΔΩΡΑΚΗΣ, Μ. ΑΖΝΑΟΥΡΟΒΑ,  

Κ. ΛΥΡΩΝΗ, Κ. ΒΑΠΟΡΙΔΗ, Α. ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ, Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ 

7. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΝΟΣΟΥ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ε., ΑΛΕΞΙΟΥ Κ., ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ Π., ΤΡΑΚΑΣ Ν. 

8. Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ-1 (IGF1R) ΣΤΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (ΚΚΚ) ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε-ΚΑΝΤΧΕΡΙΝΗΣ  

(E-CADHERIN, E-CAD) Μ.ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ, Μ.ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ, Ε.Κ.ΒΕΤΣΙΚΑ, Α.ΜΑΛΑ, Β.ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ, 

Δ.ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ,    Σ.ΑΓΓΕΛΑΚΗ 

9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ 

LEVOTHYROXINE  ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ. Ν. ΔΟΓΚΑΣ,  

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Ι. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ, Θ.ΠΑΠΑ, Α.ΠΑΠΑΣ, Β.ΒΥΛΛΙΩΤΟΥ 

10. Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΥΤΟΦΑΓΙΑΣ LC3 ΣΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (ΚΚΚ) 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Μ.ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ, Χ.ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ, 

Α.ΜΑΤΙΚΑΣ, Β.ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ, Δ.ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, Σ.ΑΓΓΕΛΑΚΗ 

11. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΣΤΗΝ ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  

ΒΟΥΤΥΡΥΛ-ΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ.Χ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,Μ.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, Π.ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ, Α. 

ΚΑΤΤΑΜΗΣ, Ι.ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χ.ΚΑΤΤΑΜΗΣ 

12. Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΜΙΚΡΟΠΥΡΗΝΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΜHΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΕΑ 

PLUS). ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Γ., ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Ε., ΦΕΙΔΑ Δ., ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ Θ., RADIM SRAM, ΒΑΦΕΙΑΔΗ Μ., 

ΒΕΝΥΧΑΚΗ Μ., ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ Χ., ΚΑΜΠΑ Μ., ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ Α.,  

ΚΑΣΤΑΝΑΣ Η., ΧΑΤΖΗ Λ. 

13. ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ 

ΛΙΠΑΣΗΣ (LPL) ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ LXR 

Μ. ΚΑΝΑΚΗ I. ΤΗΝΙΑΚΟΥ Δ. ΚΑΡΔΑΣΗΣ 
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14. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ IRAK-M ΚΑΙ MIRNAS ΜΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ε. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ, J. BOBJER, Μ. 

ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ, Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ, H. RASTKHANI, Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ, Y. LUNDBERG GIWERCMAN, AL. 

GIWERCMAN, ΑΝ. Ν. ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ, X. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ 

15. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΝΤΙΚΟΥ Δ. ΝΑΣΙΑΣ, Δ ΚΑΡΔΑΣΗΣ 

16. ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗ: ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΥΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΤΗΣ 

ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΙΝΗΣ ΡΑΣΟΥΛΗ Ο., ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Δ, ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ Ν.Α., ΒΕΝΥΧΑΚΗ Μ. 

17. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ 

ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΗΤΣΙΩΝΗ Α., ΤΣΑΟΥΣΗ Χ., ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Γ., ΚΑΛΟΓΕΡΑ Χ., ΣΔΡΑΝΗΣ 

Ι., ΠΑΤΡΑΣ, ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ Ε., ΚΟΛΙΟΣ Γ., 

18. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ. Ε. ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ, Σ.ΚΟΛΥΒΑΚΗ, Ν. .ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ,  

Μ. ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ, Ε. ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ, Φ. ΑΘΟΥΣΑΚΗ-ΝΕΟΝΑΚΗ, Γ. ΝΟΤΑΣ, Μ. ΚΑΜΠΑ, 

Η. ΚΑΣΤΑΝΑΣ 

19. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ Ν-ΑΚΕΤΥΛΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ-2 (ΝΑΤ-2) ΜΕ ΟΥΣΙΑ-ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΝ 

ΚΑΦΕΪΝΗ. Η. ΜΠΕΓΑΣ, Θ. ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ, Ε. ΚΟΥΒΑΡΑΣ, Γ. ΝΤΑΛΕΚΟΣ, Ε. ΑΣΠΡΟΔΙΝΗ 

20. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D, ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ 

D, ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ. 

Μ. ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ, Α. ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ, Η. ΚΑΣΤΑΝΑΣ, Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ 

21. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟΝ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

2011-2014 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ 

ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Π. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΚΟΛΟΚΥΘΑ, Σ. ΚΟΥΓΙΑ,  

Σ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ,  Σ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ,  Ε. ΑΝΕΨΙΟΥ, Σ. ΚΑΥΚΑΡΙΣΙΟΥ, Χ. ΑΛΕΠΗ 

22. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΝΩΣΗ ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗ Φ., ΚΑΜΠΑ Μ., Η. ΚΑΣΤΑΝΑΣ,  

Η. ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ, Γ. ΝΟΤΑΣ 

23. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΨΩΡΙΑΣΗ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ A., ΡΑΣΟΥΛΗ Ο., ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ Ε., ΓΡΑΒΑΝΗΣ Α., ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ Ν. Α., ΒΕΝΥΧΑΚΗ 

Μ. 

24. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΣΑΛΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΟΥ 

ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ CUSHING. Β. ΛΟΗ, E. ΚΩΣΤΑΚΗΣ, Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ, Χ. ΝΙΚΑ,  

Ο. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Α. ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ 

25. ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΚΟΤΡΙΚΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ. Ε. ΚΑΣΣΗ, A. ΣΕΜΑΝΙΑΚΟΥ, Α. ΣΕΡΤΕΔΑΚΗ,  

Μ.-ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Θ. ΚΑΖΑΖΟΓΛΟΥ, Α.ΚΟΜΙΝΑΚΗΣ, Κ.ΣΦΑΓΓΟΣ, Ε.ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ, 

 Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Π. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ 

26. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ (SNPS) ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ARMS2 ΚΑΙ CD14 ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΗ 

ΜΟΡΦΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ. 

ΣΑΡΛΗ Α., ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ Α., ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ Ι., ΜΟΣΧΟΥ Μ., ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ Χ., ΚΙΤΣΟΣ Γ., PETERSEN M., 

ΚΡΟΥΠΗΣ Χ. 

27. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΟ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

Δ.ΚΟΥΝΙΑΚΗ, Β.ΚΙΤΣΙΟΥ, Α.ΤΑΡΑΣΗ, Θ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ,  Μ.ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ, Μ.ΓΚΙΚΑ, 

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ, Χ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗ, Γ.ΚΡΕΑΤΣΑΣ, Α.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 
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1. ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΓΚΡΕΛΙΝΗΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ, ΕΝΩ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΥΥ 3-36 ΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ/ΣΗΨΗΣ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 

Τάνια Σιαχανίδου1, Αλεξάνδρα Μαργέλη2, Χρυσάνθη Τσιρογιάννη1, Ευγενία Χαντζή2, Ιωάννης Παπασωτηρίου2, 

Γεώργιος Χρούσος1 

1Μονάδα Νεογνών,  Α' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,  ΓΝΠ Αθηνών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 
2Βιοχημικό Τμήμα, ΓΝΠ Αθηνών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 

Eισαγωγή: Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της νεογνικής λοίμωξης είναι σημαντική για την πρόληψη της 

νοσηρότητας και θνησιμότητας. Πρόσφατες μελέτες σε πειραματόζωα και ενήλικες έδειξαν ότι  οι ορμόνες του 

άξονα εγκεφάλου-γαστρεντερικού συστήματος γκρελίνη (GHRL) και πεπτίδιο ΥΥ 3-36 (ΡΥΥ 3-36), οι οποίες 

συμμετέχουν στη ρύθμιση της πρόσληψης τροφής και της ενεργειακής ισορροπίας, εμπλέκονται στα μονοπάτια της 

φλεγμονής. Η δε χορήγηση ανασυνδυασμένης GHRL σε πειραματόζωα με σήψη είχε ως αποτέλεσμα σημαντική 

βελτίωση της κλινικής τους εικόνας. Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία για τον ρόλο αυτών των ορμονών στις νεογνικές 

λοιμώξεις, μελετήσαμε την σχέση τους με κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους νεογνών με λοίμωξη.  

Ασθενείς και Μέθοδοι: Σε 36 τελειόμηνα νεογνά με εμπύρετη λοίμωξη (22/36 πληρούσαν κριτήρια σήψης) 

μετρήθηκαν μεταξύ άλλων στο αίμα οι δείκτες φλεγμονής WBC, CRP και SAA και οι ορμόνες του άξονα εγκεφάλου-

γαστρεντερικού συστήματος GHRL και ΡΥΥ 3-36. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 0, 1, 2, 3 και 7 ημέρες από 

την εισαγωγή των νεογνών στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). Είκοσι υγιή τελειόμηνα νεογνά, παρόμοιας 

ηλικίας, φύλου και ανθρωπομετρικών στοιχείων με τους ασθενείς, αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. 

Αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι: α) τα επίπεδα της GHRL ήταν σημαντικά υψηλότερα στα νεογνά με λοίμωξη 

συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου σε κάθε ημέρα μελέτης (p = 0.009), ενώ τα επίπεδα του PYY 3-36 δεν διέφεραν 

σημαντικά μεταξύ των νεογνών με λοίμωξη και της ομάδας ελέγχου σε καμία από τις ημέρες ελέγχου, β) στα 

νεογνά με λοίμωξη, τα επίπεδα της GHRL κατά την εισαγωγή παρουσίαζαν αρνητική συσχέτιση με τα επίπεδα της 

γλυκόζης (p = 0.003), γ) η μεταβολή του πυρετού (παραμονή ή υποχώρηση) κατά την διάρκεια της λοίμωξης 

παρουσίαζε σημαντική θετική συσχέτιση με αλλαγή των επιπέδων της GHRL (p<0.01), και δ) οι καμπύλες ROC 

έδειξαν σημαντικά εμβαδά για τα επίπεδα της GHRL ως δείκτη διαχωρισμού των νεογνών με λοίμωξη κατά την 

εισαγωγή τους στη ΜΑΦ [AUC = 0.728 (95% CI 0.583 – 0.881), p = 0.005]. 

Συμπεράσματα: Αυτή είναι η πρώτη μελέτη αξιολόγησης των κυκλοφορούντων συγκεντρώσεων GHRL κατά την 

εισαγωγή και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας νεογνών με λοίμωξη1. Μόνο τα επίπεδα της GHRL, και όχι του ΡΥΥ 3-

36, αυξάνονται κατά τη διάρκεια της λοίμωξης, σχετίζονται με τα επίπεδα της γλυκόζης και αντανακλούν τις 

αλλαγές και τη διάρκεια του πυρετού. 

1Siahanidou et al. Clin Chem Lab Med 2015 in press.   
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2. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. 

Διαμαντάκη Ε.1, Θεοδωράκης Ε.1, Γεωργόπουλος Δ.3, Τσατσάνης Χ.2,Βαπορίδη Α.1,3 

1.Εργαστήριο Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2.Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, 

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 3.Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

Εισαγωγή: Σε βαρέως πάσχοντες  ασθενείς, η οξεία νόσος ακολουθείται από δυσλειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήματος με βασικό παθογενετικό ρόλο στην εμφάνιση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Η 

παθοφυσιολογία της δυσλειτουργίας αυτής (ανοσοπαράλυση) δεν έχει μελετηθεί πλήρως και δεν υπάρχουν 

διαγνωστικά ή θεραπευτικά μέσα. In vitro μελέτες έχουν αποδείξει ότι η επαναλαμβανόμενη έκθεση των 

μονοκυττάρων σε λιποπολυσακχαρίτη οδηγεί στην πόλωση τους προς ενα Μ2 φαινότυπο με μειωμένη δυνατότητα 

παραγωγής φλεγμονώδων κυτταροκινών. Μελέτες σε σηπτικούς ασθενείς κατέδειξαν δυσλειτουργία της φυσικής 

ανοσίας, με μειωμένη έκφραση μορίων αντιγονοπαρουσίασης (HLA-DR) από τα μονοκύτταρα και αδυναμία 

παραγωγής TNFa μετά από διέγερση.  

Σκοπός:Η ανάλυση των μηχανισμών δυσλειτουργίας των μονοκυττάρων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς 

μετά από μια εβδομάδα νοσηλεία στη ΜΕΘ. 

Υλικό και μέθοδος: Προδρομική, μη παρεμβατική μελέτη σε ενήλικες ασθενείς  που εισήχθηκαν στη ΜΕΘ 

με ApacheII σκορ >12. Την 5η-7η ημέρα νοσηλείας απομονώθηκαν μονοπύρηνα κύτταρα από το περιφερικό αίμα  

και εξετάστηκε, με τη χρήση κυτταρομετρίας ροής, η έκφραση των δεικτών επιφανείας CD16 (δείκτης 

ενεργοποίησης μονοκυττάρων), CD86 (μόριο ενεργοποίησης λεμφοκυττάρων), HLA-DR (αντιγονοπαρουσιαστικό 

μόριο), CD206 και CD163 (δείκτες Μ2) στα μονοκύτταρα (CD14+ μονοπυρηνα). Παράλληλα έγινε επώαση ολικού 

αίματος με λιποπολυσακχαρίτη και μέτρηση της συγκέντρωσης του TNFa στο πλάσμα 

Αποτελέσματα: Εξετάστηκαν δείγματα από 22 ασθενείς με Apache II εισαγωγής 21.45±7.9. Οι 9 ασθενείς 

(40,9%) παρήγαγαν TNFa μετά από διέγερση με λιποπολυσακχαρίτη (LPS-responders) ενώ οι υπόλοιποι (59,1%) όχι 

(LPS-hyporesponders). Η βαρύτητα νόσου κατά την εισαγωγή δεν διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων, όμως οι LPS-

hyporesponders παρουσίαζαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης δευτεροπαθών λοιμώξεων κατά την διάρκεια 

νοσηλείας στη ΜΕΘ (OR=7.33 CI=1.14-48.29) και σαφή τάση για αυξημένη ενδονοσοκομειακή θνητότητα (OR=8.0 

CI=0.77-82.1). Τέλος, o ανοσοφαινότυπος τον μονοκυττάρων των LPS-hyporesponders προσομοίαζε με Μ2 

εμφανίζοντας χαμηλότερη έκφραση του HLADR (p=0.047) και αυξημένη έκφραση CD-163 (p=0.02). 

Συμπεράσματα: Στους βαρέως πασχοντες ασθενείς της ΜΕΘ, η αδυναμία παραγωγής προφλεγμονώνων 

κιτοκινών μετά από διεγερση , καθώς και  η «πόλωση»  των μονοκυττάρων προς έναν Μ2 φαινότυπο φαίνεται να 

σχετίζονται με την εμφάνιση δευτεροπαθών λοιμώξεων. 

Βιβλιογραφία: 

1. Daviaud F, et al. Ann Intensive Care. 2015 Dec;5(1):58 

2. Monneret G et al. Intensive Care Med. 2006 Aug;32(8):1175-83 

3. Heagy W et al. Shock. 2000 Sep;14(3):271-6 
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3. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΛΕΓΜΟΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΟΔΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΣΤΗ 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ; 

Κωνσταντίνος Μακρής1, Δήμητρα Στεφανή2, Αικατερίνη Κόνιαρη2, Λουκία Σπανού1,Τριαντάφυλλος Μανούσος2, 

Βασίλειος Αναστασόπουλος2, Ελένη Γιαλλούρη2, Κλεοπάτρα Σουβαντζή2, Μωυσής Λελέκης2 

1Βιοχημικό Τμήμα, ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ», 2Παθολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» 

Εισαγωγή – Σκοπός. Λοιμώξεις που σχετίζονται με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (Stroke-associated infections - 

SAI) έχουν αναφερθεί σε ποσοστό 21–65% των ασθενών που εισάγονται με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

(ΑΕΕ). Η παθοφυσιολογία των SAI δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί. Στην παρούσα μελέτη έγινε προσδιορισμός της 

επίπτωσης των SAI καθώς και των χαρακτηριστικών των κυτταροκινών σε ασθενείς που εισήχθησαν με οξύ ΑΕΕ. 

Ασθενείς και μέθοδοι. Έγινε προοπτική μελέτη 100 ασθενών που εισήχθησαν για οξύ ΑΕΕ και ο χρόνος μεταξύ της 

εμφάνισης των νευρολογικών συμπτωμάτων και της εξέτασης στα ιατρεία δεν ξεπερνούσε τις 6 ώρες. Μετρήθηκαν 

τα επίπεδα των ιντερλευκίνης-6 (IL-6), ιντερλευκίνης-8 (IL-8), ιντερλευκίνης-10 (IL-10) και tumor necrosis factor-a 

(TNF-a) κατά την εισαγωγή και ακολούθως στις 24, 48, 72 ώρες, με τελική μέτρηση την 7η ημέρα. Η βαρύτητα του 

ΑΕΕ μετρήθηκε στην χρονική στιγμή της εισαγωγής και κατά τη νοσηλεία, με τη χρήση της κλίμακας Scandinavian 

Stroke Scale (SSS). Τα επίπεδα των κυτταροκινών μετρήθηκαν σε δείγματα πλάσματος με EDTA, με τη χρήση biochip 

array kit σε αναλυτή Evidence Investigator Analyzer (Randox). H στατιστική ανάλυση έγινε με SPSS.v20. 

Αποτελέσματα. Η μέση ηλικία (SD) των ασθενών ήταν 75,2(9,4) χρόνια. Ο μέσος χρόνος (SD) μεταξύ της έναρξης 

των νευρολογικών συμπτωμάτων και της εξέτασης στα ιατρεία ήταν 3,22(1,58) ώρες. SAI διαγνώστηκαν σε 46 

ασθενείς (46%)  (ουρολοιμώξεις=13, λοιμώξεις του αναπνευστικού=29, και τα δύο=2, σήψη=2). Η μέση τιμή της 

SSS(SD) ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη στους ασθενείς με SAI σε σύγκριση με αυτούς χωρίς SAI, τόσο στην 

εισαγωγή  22,08(15,48) vs 40,68(13,65), p=0,0001 όσο και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 21,80(25,52) vs 

51,18(13,01), p=0,0001. 

Στην εισαγωγή παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση στους ασθενείς με SAI σε σύγκριση με αυτούς χωρίς 

SAI (mean±SE), στην IL-6 (24,27±8,32 vs 6,03±1,61, p=0,002), IL-8 (15,39±3,49 vs 3,54±0,50, p=0,001) και IL-10 

(5,35±2,16 vs 1,51±0,39, p=0,015) ενώ η σχέση TNF-a/IL10 ήταν στατιστικά σημαντικά μειωμένη (2,94±0,98 vs 

1,63±0,18, p=0,043). Η διαγνωστική ακρίβεια μιας μονήρους μέτρησης IL-6 [AUC=0,853 (95%CI 0,794–0,913), 

P<0,0001], IL-8 [AUC=0,822 (95%CI 0,754–0,890), P< 0,0001] και IL-10 [AUC=0,762 (95%CI 0,680–0,843), P<0,0001] 

κατά την εισαγωγή, για τη πρόβλεψη των SAI ήταν υψηλή. 

Η ανάλυση με λογιστική παλινδρόμηση στην οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μεταβλητές οι SSS-score, IL-6, IL-8, IL-10 

και η σχέση TNF-a/IL-10 κατά την εισαγωγή, έδειξε ότι η IL-6 (OR=1,10, 95%CI 1,01-1,24), IL-8 (OR=1,24, 95%CI 1,12-

1,31) και IL-10 (OR=1,08, 95%CI 1,04-1,15) ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για SAI. 

Συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι η μέτρηση των IL-6, IL-8 και IL-10 κατά την 

εισαγωγή μπορεί να αποκαλύψει τους ασθενείς με οξύ ΑΕΕ που είναι υποψήφιοι για επακόλουθη SAI. 
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4. Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ Spike ΤΟΥ ΙΟΥ MERS CORONA VIRUS ΚΑΤΑΣΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ DPP4-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ IRAK-M ΚΑΙ PPARγ  

Μελπομένη Τσέλιου1, Ahmed A. Al-Qahtani2,3, Μαρίνα Αζναούροβα4, Mashael R. Al-Anazi2,  Mohammed N. Al-

Ahdal2,3, Saad Alkahtani5, Χρήστος Τσατσάνης4, Γεώργιος Σουρβίνος1 
 

1Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2Department of Infection and Immunity, 

Research Center, King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Saudi Arabia, 3Department of Microbiology and 

Immunology, School of Medicine, Alfaisal University, Riyadh, Saudi Arabia, 4Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, , 5Zoology 

Department, College of Science, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia. 

 

Ο νέος κορονοϊός MERS-CoV μεταδίδεται μέσω της αναπνευστικής οδού και μολύνει τα μακροφάγα και τα 

επιθηλιακά κύτταρα των πνευμονών, προκαλώντας οξύ αναπνευστικό σύνδρομο. Τα μακροφάγα αναγνωρίζουν 

άμεσα τον ιό και τον εξαλείφουν. Ο ιός MERS CoV μολύνει τα κύτταρα μέσω της γλυκοπρωτεΐνης Spike (S) που 

προσδένεται στον DPP4 υποδοχέα που εντοπίζεται στα μακροφάγα, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό εάν η πρόσδεση 

Spike/DPP4 επηρεάζει την ενεργοποιήση των μακροφάγων. Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι η μόλυνση των 

μακροφάγων με ψευδοϊό που εκφράζει τη γλυκοπρωτεΐνη S του MERS CoV, μειώνει την έκφραση των μακροφάγων, 

μέσω της μείωσης της ικανότητάς τους να εκφράζουν TNFa και IL-6 σε μη ενεργοποιημένα και ενεργοποιημένα με 

LPS THP-1 μακροφάγα ενώ αυξάνει την επαγόμενη από το LPS παραγωγή της ανασοκατασταλτικής ιντερλευκίνης IL-

10. Οι παραπάνω δράσεις παρατηρήθηκαν σε THP-1 μονοκύτταρα και σε διαφοροποιημένα με PMA THP-1 

μακροφάγα. Η S γλυκοπρωτεΐνη του MERS CoV αύξησε την έκφραση του IRAK-M -ενός αρνητικού ρυθμιστή του 

μονοπατιού σηματοδότησης των TLR, καθώς επίσης και του μεταφραστικού καταστολέα PPARγ. Η σιταγλιπτίνη 

(sitagliptin), ένας αναστολέας του DPP4 υποδοχέα, αναίρεσε τις δράσεις της γλυκοπρωτεΐνης S στις IRAK-M, PPARγ 

και IL-10, επιβεβαιώνοντας ότι οι ανοσοκατασταλτικές της δράσεις γίνονται μέσω του DPP4 υποδοχέα. Τα 

παραπάνω ευρήματα αποδεικνύουν τη μεσολαβούμενη από τον DPP4 υποδοχέα κατασταλτική δράση του MERS 

CoV στα μακροφάγα καθιστώντας τον πιθανό στόχο για αποτελεσματική θεραπεία. 
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5. INTESTINAL INFLAMMATION IS ASSOCIATED WITH CHANGES IN THE EXPRESSION OF GENES INVOLVED IN HDL 

METABOLISM 

E.Thymiakou, and D. Kardassis 

Department of Basic Sciences, University of Crete Medical School, and Institute of Molecular Biology and 

Biotechnology, Foundation for Research and technology of Hellas, Heraklion Greece 

 

Introduction: Chronic inflammation is a hallmark in a range of clinical disorders, including coronary artery disease 

and inflammatory bowel diseases (IBD). Patients with IBD have low levels of High Density Lipoprotein (HDL), 

enhanced atherogenesis and increased levels of pro-inflammatory cytokines, such as TNFα.The aim of the present 

study was to investigate changes in the expression levels of intestinal genes that could account for the above 

phenotypical characteristics of IBD. 

Methods: Western-Blot, Real-time PCR and chromatin immunoprecipitation (ChIP) were performed in colon 

carcinoma Caco-2 cells and tissue samples from the colon of wild-type C57BL/6 mice.  

Results: Treatment of Caco-2 cells with TNFα for 4 and 24hr resulted in a significant decrease in the mRNA levels of 

the APOA1, APOC3, APOA4 genes and their regulator Hepatocyte Nuclear Factor 4α (HNF4α) and this was associated 

with reduced recruitment of HNF4α to the respective promoters. Similarly, the mRNA levels of the nuclear receptor 

Liver X receptor a (LXRα) were decreased after a short treatment of Caco-2 with TNFα along with one of its major 

target genes, the ATP Binding Cassette Transporter A1 (ABCA1). Interestingly, TNFα treatment also reduced the 

binding of HNF4α to the LXRα promoter suggesting that these two nuclear receptors may operate in the same 

transcriptional network in enterocytes. We aimed to verify these findings in vivo by employing a widely-used animal 

model for acute colitis which requires treatment of wild-type C57BL/6 mice with 3.5% Dextran Sodium Sulfate (DSS) 

for 5 days. This treatment resulted in a dramatic increase in the expression of the inflammatory genes Il1β, Tnfα and 

Mcp1 in the large intestine. In agreement with results in Caco-2 cells, the expression of Hnf4α and one of its target 

genes Apoc3 was significantly reduced and so was the expression of Lxrα. Interestingly, the expression of Abca1, 

which is a main target of Lxrα, was not affected by the DSS treatment suggesting that different mechanisms regulate 

the expression of this HDL gene in human and mouse intestinal cells. The expression of other well-known Hnf4a 

targets including Apob, Mtp, Abcg5 and Abcg8 was also downregulated in the DSS treated mice. 

Conclusions: Intestinal inflammation is associated with altered expression of many genes involved in HDL 

metabolism including key transcriptional regulators in human and mouse enterocytes. 
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6. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΤΟΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ 

ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ 

Ε. Ιερωνυμάκη1, Ε. Θεωδωράκης1, Μ. Αζναούροβα1, Κ. Λυρώνη1, Κ. Βαπορίδη2, Α. Μαργιωρής1, Α. Ηλιόπουλος3, 

Χ. Τσατσάνης1  

1 Τμήμα Κλινικής Χημείας, 

2 Τμήμα Εντατικής Θεραπείας και 

3Τμήμα Βασικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα 

  

Η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 θεωρούνται σήμερα ως οι συχνότερες νόσοι του μεταβολισμού. 

Χαρακτηρίζονται από αντίσταση στην ινσουλίνη η οποία έχει άμεση επίδραση στην φυσική ανοσία. Στην παρούσα 

μελέτη, εξετάσαμε το ρόλο της αντίστασης στην ινσουλίνη στον φαινότυπο των μακροφάγων και πώς αυτός 

επηρεάζει τις οξείες και παρατεταμένες ανοσολογικές αποκρίσεις, όπως αυτές που επηρεάζουν τη σύσταση του 

μικροβιώματος του εντέρου. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή μακροφάγα από ποντίκια, μετά από 

έκθεσή τους σε υψηλή συγκέντρωση ινσουλίνης είτε in vitro είτε in vivo, στην περίπτωση ποντικών που έλαβαν 

δίαιτα υψηλή σε λιπαρά και απέκτησαν αντίσταση στην ινσουλίνη, μακροφάγα από ποντίκια με έλλειψη στην Akt2 

κινάση και από ποντίκια με έλλειψη στην υποδοχέα του IGF-1 μόνο στα μακροφάγα. Τα κύτταρα αυτά έφεραν 

αντίσταση στην ινσουλίνη όπως επιβεβαιώθηκε από τη μειωμένη πρόσληψη γλυκόζης μετά από ερέθισμα με 

ινσουλίνη. Επιπλέον, τα μακροφάγα αυτά φάνηκε ότι αποκτούν μία ενεργοποίηση παρόμοια με Μ2-τύπου, έχοντας 

αυξημένη έκφραση Μ2-τύπου δεικτών και μειωμένα επίπεδα προφλεγμονωδών κυτοκινών μετά από επίδραση με 

λιποπολυσακχαρίτη. Ποντίκια που φέρουν μακροφάγα με αντίσταση στην ινσουλίνη εμφάνισαν μειωμένη οξεία 

βλάβη πνεύμονα μετά από πολυμικροβιακή σήψη, η οποία προκλήθηκε με το μοντέλο της απολίνωσης και 

διάτρησης του τυφλού. Επιπρόσθετα, το μικροβίωμα του εντέρου στα ποντίκια με έλλειψη στην Akt2 κινάση, με 

έλλειψη στον υποδοχέα του IGF-1 στα μακροφάγα καθώς και στα παχύσαρκα ποντίκια ήταν παρόμοιο ενώ διέφερε 

από τα αγρίου τύπου ποντίκια, υποδεικνύοντας ότι τα μακροφάγα με αντίσταση στην ινσουλίνη έχουν επίδραση 

στη μικροβιακή σύσταση του εντέρου. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη στα 

μακροφάγα έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίησή τους προς Μ2-τύπου και επηρεάζει τις οξείες φλεγμονώδεις 

αποκρίσεις ενώ διαμορφώνει και το μικροβίωμα του εντέρου. 
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7. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 

Παπαευσταθίου Ελένη1, Αλεξίου Κωνσταντίνος2 , Παγκράτης Προκόπης3, Τράκας Νικόλαος1 

1.Βιοχημικό Εργαστήριο, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α, Αθήνα 

2.Α’Χειρουργική Κλινική, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α, Αθήνα 

3.Αιματολογική Κλινική, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α, Αθήνα 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κακή θρέψη φαίνεται να προκαλεί φθορά σε κυτταρικό, φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο σε όλους τους ασθενείς. 

Ειδικότερα στους καρκινοπαθείς, όπου το ποσοστό δυσθρεψίας κυμαίνεται μεταξύ 40 και 80%, η κακή θρέψη 

οδηγεί σε αύξηση των μετεγχειριτικών επιπλοκών, αντοχή σε θεραπείες, κακή ποιότητα ζωής, χαμηλό ποσοστό 

επιβίωσης και υψηλό κόστος νοσηλείας.  

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης  καρκινοπαθών, ανάλογα με την 

εντόπιση της νόσου (πνεύμονας, παχύ έντερο, στομάχι, αίμα). 

ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μελετήθηκε η κατάσταση θρέψης 83 ογκολογικών ασθενών (51 άντρες, 32 γυναίκες) που νοσηλεύτηκαν σε 3 

κλινικές (αιματολογική, θωρακοχειρουργική, χειρουργική) του νοσοκομείου μας. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε 

μέσα στις πρώτες 46 ώρες από την εισαγωγή τους, με τη χρήση του διατροφικού εργαλείου SGA, εργαστηριακών 

(ολικά λευκώματα, αλβουμίνη, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, φερριτίνη, Β12, φυλλικό οξύ) και 

ανθρωπομετρικών δεδομένων (BMI, TSF, MAC, AMA). Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

προγράμματος SPSS v.14.0. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το 45.78% των εξεταζόμενων ασθενών ήταν δυσθρεπτικοί (μέτρια SGA: B 

και σοβαρή κακή θρέψη SGA :C).  

Σε υψηλότερο διατροφικό κίνδυνο ήταν οι ασθενείς (n=11) με καρκίνο στομάχου (72.72%), ακολουθούν οι ασθενείς 

(n=36) με καρκίνο παχέως εντέρου (47,22%), οι αιματολογικοί (n=16)  ασθενείς (43,75%) και οι ασθενείς με 

εντόπιση στον πνεύμονα (n=20) σε ποσοστό 30%. Στατιστικά σημαντική διαφορά στην απώλεια βάρους το 

τελευταίο εξάμηνο, είχαν οι ασθενείς με καρκίνο στομάχου (9.81±9.22kg) σε σχέση με ασθενείς που η εντόπιση της 

νεοπλασίας ήταν στο παχύ έντερο (4.27±4.13kg) (p<0.011), στο αίμα (4.68±4.42kg) (p<0.055) ή στον πνεύμονα (3.15 

±3,89kg) ( p<0.040 ). 

Η ανορεξία ήταν το κύριο γαστρεντερικό σύμπτωμα (20.5%) σε όλους τους ασθενείς. Τα εργαστηριακά ευρήματα 

(δείκτες γενικής αίματος και βιοχημικοί δείκτες) δεν μπόρεσαν να απεικονίσουν με ακρίβεια την δυσθρεψία, με 

εξαίρεση τις μετρήσεις αλβουμίνης και ολικών λευκώματων, που παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά 

στους ασθενείς με νεοπλασία στομάχου, σε σχέση με τους υπόλοιπους . Οι ανθρωπομετρικοί δείκτες δεν 

παρουσίασαν σε όλες τις περιπτώσεις κακής θρέψης ,τις αναμενόμενες χαμηλές τιμές. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το πρόβλημα της δυσθρεψίας των καρκινοπαθών είναι υπαρκτό και επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 

τους. Για τον λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της διατροφικής εκτίμησης των ασθενών, άμεσα κατά την 

εισαγωγή τους στο νοσοκομείο, με την συνδυασμένη χρήση κατάλληλων διατροφικών εργαλείων και 

εργαστηριακών μετρήσεων. 
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8. Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ-1 (IGF1R) ΣΤΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (ΚΚΚ) ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε-ΚΑΝΤΧΕΡΙΝΗΣ (E-CADHERIN, E-Cad) 

Μ.Σπηλιωτάκη1, Μ.Κοκοτσάκη1, Ε.Κ.Βέτσικα1, Α.Μαλά2, Β.Γεωργούλιας1,2, Δ.Μαυρουδής1,2,    Σ.Αγγελάκη1,2 
1 Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2  Κλινική Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη 

 

Εισαγωγή: Η έκφραση του IGF1R είναι συχνά αυξημένη στον καρκίνο μαστού (ΚΜ), ωστόσο δεν έχει ακόμα 

αξιολογηθεί στα ΚΚΚ των ασθενών. Επιπλέον, η μείωση της έκφρασης της E-cadherin (E-Cad), μιας πρωτεΐνης  των 

διακυτταρικών συνδέσεων προσκόλλησης των κυττάρων, εμπλέκεται στην αύξηση της μεταστατικής ικανότητας του 

καρκίνου. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιορισθεί η έκφραση του IGF1R σε ΚΚΚ ασθενών με ΚΜ και 

να συσχετισθεί με της E-Cad.  

Ασθενείς και Μέθοδοι: Μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος (ΜΚΠΑ) ασθενών με πρώιμη (Ν=62) και 

μεταστατική (Ν=100) νόσο επιστρώθηκαν σε αντικειμενοφόρους πλάκες. Πραγματοποιήθηκαν, είτε διπλός 

ανοσοφθορισμός με αντισώματα έναντι της κυτταροκερατίνης (CK) (δείκτης επιθηλιακών κυττάρων) και του IGF1R 

ή τριπλός, με αντισώματα έναντι των CK, IGF1R και E-Cad. Τα ΚΚΚ αναγνωρίστηκαν με το αυτοματοποιημένο 

σύστημα μικροσκοπίας ARIOL.   

Αποτελέσματα: ΚΚΚ ανιχνεύθηκαν σε 20 (32%) και 45 (45%) ασθενείς με πρώιμο και μεταστατικό ΚΜ, αντίστοιχα. 

Το 80% αυτών με πρώιμη νόσο παρουσίαζε αποκλειστικά IGF1R(+) ΚΚΚ, το 20% είχε και IGF1R(-), ενώ κανένας δεν 

είχε αποκλειστικά IGF1R(-) ΚΚΚ. Τα αντίστοιχα ποσοστά στους μεταστατικούς ήταν 42%, 33% and 25% (p=0.005). 

Επιπλέον, οι ασθενείς με πρώιμη νόσο και αποκλειστικά IGF1R(+) ΚΚΚ, παρουσίαζαν σημαντική αύξηση της 

συνολικής και της επιβίωσης ελεύθερης προόδου νόσου (p=0.0016 και p=0.0283, αντίστοιχα). IGF1R(+) ΚΚΚ 

ανιχνεύθηκαν συχνότερα μεταξύ των ΚΚΚ ασθενών με πρώιμο ενώ IGF1R(-) μεταξύ ΚΚΚ ασθενών με μεταστατικό 

καρκίνο (84% έναντι 64%, p=0.0007 και 36% έναντι 16%, p=0.0001, αντίστοιχα).  

Όσον αφορά την έκφραση και των τριών μορίων, το 67% των ΚΚΚ(+) ασθενών με πρώιμο ΚΜ είχαν αποκλειστικά 

IGF1R(+)/E-Cad(+) ΚΚΚ, κανένας, IGF1R(-)/E-Cad(-) και 33% παρουσίαζαν και τους δύο φαινότυπους. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά στους μεταστατικούς ήταν, 15%, 8% and 77% (p=0.03). Επιπλέον, IGF1R(-) /E-Cad(-) ΚΚΚ ανιχνεύθηκαν 

συχνότερα στη μεταστατική νόσο (54% έναντι 6% των συνολικών ΚΚΚ, αντίστοιχα, p=0.01). Τέλος, η διάμεση τιμή 

του ποσοστού των IGF1R(+)/E-Cad(+) ΚΚΚ/ασθενή μειώθηκε (59% έναντι 89%) ενώ των IGF1R(-)/E-Cad(-) 

ΚΚΚ/ασθενή αυξήθηκε (41% έναντι 11%) στην ίδια ομάδα ασθενών που εξετάστηκαν τόσο στην πρώιμη νόσο όσο 

και στην υποτροπή.  

Συμπεράσματα: IGF1R(+) ΚΚΚ ανιχνεύονται σε μεγαλύτερη συχνότητα μεταξύ των ασθενών και των ΚΚΚ στον 

πρώιμο έναντι του μεταστατικού ΚΜ ενώ η παρουσία τους συσχετίζεται με καλή πρόγνωση σε ασθενείς με πρώιμη 

νόσο. Ο IGF1R συνεκφράζεται με την E-cadherin στα ΚΚΚ, ενώ η μεταστατική νόσος φαίνεται να σχετίζεται με την 

απώλεια της έκφρασης και των δύο μορίων. Τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι ο IGF1R συμμετέχει στην ρύθμιση 

ενός λιγότερο επιθετικού φαινοτύπου στον ΚΜ, πιθανόν, μέσω της επαγωγής της έκφρασης της  E-cadherin.  
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9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ LEVOTHYROXINE  

ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ  

Νικόλαος Δόγκας1, Γεώργιος Παπαδάκης2, Ιωάννης Κεραμίδας2, Θεοδώρα Παπά2, Αναστάσιος Παπάς2 και Βασιλική 

Βυλλιώτου1 

1. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  2. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι θυλώδεις και θυλακιώδεις καρκίνοι του θυρεοειδή εκφράζονται με τον όρο διαφοροποιημένος 

καρκίνος του θυρεοειδή (differentiated thyroid carcinoma, DTC). Οι θυρεοειδο-εκτομιθέντες ασθενείς με την νόσο 

αυτή υποβάλλονται σε διακοπή της θεραπείας τους με thyroid hormone (LT4) μετά την θυρεοειδοεκτομή, για να 

υποβληθούν σε περαιτέρω θεραπεία με ραδιενεργό 131I ή για την εκτίμηση  της κατάστασης της νόσου. 

ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ποσοτική εκτίμηση της επίδρασης, του  προκαλούμενου οξέος, 

βραχείας διαρκείας υποθυρεοειδισμού για θεραπευτικούς λόγους στις βιοχημικές και ορμονολογικές παραμέτρους. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν συνολικά 345 άτομα, με ιστορικό DTC μετά από ολική θυρεοειδεκτομή. Το 

βιοχημικό τους προφίλ και τα επίπεδα ορού της TSH, της FT3 και FT4 μετρήθηκαν κατά την διάρκεια διακοπής της 

θεραπείας με LT4. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης της TSH σε 92.68 ± 49.24 mU/liter (median 

81.90 mU/liter) από 0.78 ± 0.99 mU/liter (median 0.31mU/liter), (P < 0.001), η FT3 ελαττώθηκε σε 0.78 ± 0.61 

pmol/liter (median 0.40 pmol/liter) από  4.67 ± 0.69 pmol/liter (median 4.60 pmol/liter) (P < 0.001) και η FT4 σε 1.54 

± 1.50 pmol/liter (median 1.10 pmol/liter) από 19.16 ± 3.81 pmol/liter (median 18.50 pmol/liter) (P < 0.001). Η 

ενδοατομική επί τοις εκατό αύξηση ήταν γιά την ολική χοληστερίνη, την LDL-C,  την VLD- C και τα τριγλυκερίδια της 

τάξεως του 60-80% και για την HDL-C 30%. Τα επίπεδα της  κρεατινίνης αυξήθηκαν κατά 30%, ενώ του Na+ και του  

K+ ελαττώθηκαν ελάχιστα περίπου κατά 1%. Η αύξηση της CPK ήταν μεταξύ του 200-300%, η AST και η ALT 

αυξήθηκαν κατά 50-80%, η γ-GT αυξήθηκε κατά 10-20% και η LDH 25%. + Η γλυκόζη ελαττώθηκε μεταξύ 1-4%. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι η διακοπή της θεραπείας με LT4 αλλάζει σημαντικά τις βιοχημικές 

παραμέτρους σε σύντομο χρονικό διάστημα με πιθανές σωματικές, λειτουργικές και ψυχικές επιπτώσεις. Η 

εναλλακτική θεραπευτική αγωγή, για τον βραχυπρόθεσμο υποθυρεοειδισμό, αποτελεί η χορήγηση της rhTSH. 
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10. Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΥΤΟΦΑΓΙΑΣ LC3 ΣΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (ΚΚΚ) ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 

ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

Μ.Σπηλιωτάκη1, Χ.Κουκοράβα1, Α.Ματίκας2, Β.Γεωργούλιας1,2, Δ.Μαυρουδής1,2,    Σ.Αγγελάκη1,2 
1 Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης,            2  Κλινική Ογκολογίας, 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη 

 

Εισαγωγή: Η αυτοφαγία, μια διαδικασία αποδόμησης πρωτεϊνών και οργανιδίων του κυττάρου, εμπλέκεται στην 

ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η αυτοφαγία αποτελεί ένα κυτταρικό 

μηχανισμό επιβίωσης υπό συνθήκες στρες, ενώ ενέχεται και στην αντίσταση των καρκινικών κυττάρων στη 

χημειοθεραπεία. Η πρωτεΐνη LC3 ή MAP1-LC3 (Microtubule-associated protein-1 light-chain-3) έχει αναγνωρισθεί 

ως δείκτης παρακολούθησης της αυτοφαγίας. Τα ΚΚΚ τα οποία έχουν συσχετιστεί με κακή πρόγνωση στον καρκίνο 

του μαστού, πιθανόν χρησιμοποιούν την αυτοφαγία για την επιβίωση τους. 

Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη, διερευνήθηκε η έκφραση του δείκτη  αυτοφαγίας LC3Β στα ΚΚΚ ασθενών με 

καρκίνο μαστού. 

Ασθενείς και Μέθοδοι: Η κυτταρική σειρά καρκίνου μαστού MCF7 χρησιμοποιήθηκε ως θετικός μάρτυρας για την 

έκφραση του LC3B μετά από επίδραση ταμοξιφαίνης. Κατόπιν, ο  δείκτης LC3B αξιολογήθηκε στα ΚΚΚ 22 ασθενών 

με πρώιμη νόσο πριν από την έναρξη χημειοθεραπείας και 18 μεταστατικών, πριν και μετά τη χορήγηση του 

πρώτου κύκλου χημειοθεραπείας. Μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος (ΜΚΠΑ) ασθενών και MCF7 κύτταρα 

επιστρώθηκαν σε αντικειμενοφόρους πλάκες. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε διπλός ανοσοφθορισμός με τη χρήση 

αντισωμάτων έναντι της κυτταροκερατίνης (δείκτης επιθηλιακών κυττάρων) καθώς και έναντι του LC3B. Η ένταση 

του LC3B προσδιορίστηκε με το αυτοματοποιημένο σύστημα μικροσκοπίας ARIOL και χαρακτηρίστηκε ως ‘υψηλή’ ή 

‘χαμηλή’ σύμφωνα με τη διάμεση τιμή των μετρήσεων.  

Αποτελέσματα: Στους ασθενείς με πρώιμο καρκίνο ανιχνεύθηκαν 142 ΚΚΚ, εκ των οποίων 55 (38%)  παρουσίαζαν  

‘υψηλή’ έκφραση του LC3B. Στους μεταστατικούς ασθενείς ανιχνεύθηκαν συνολικά 167 ΚΚΚ πριν την θεραπεία, εκ 

των οποίων τα 99 (59%) ΚΚΚ παρουσίαζαν ‘υψηλή’ έκφραση (p=0.0003, σε σύγκριση με τους ασθενείς με πρώιμο 

καρκίνο). Μετά τη θεραπεία, ανιχνεύθηκαν 62 ΚΚΚ, εκ των οποίων 37 (60%) παρουσίαζαν ‘υψηλή’ έκφραση. Σε 9 

μεταστατικούς ασθενείς, ανιχνεύθηκαν ΚΚΚ τόσο πριν όσο και μετά τον πρώτο κύκλο θεραπείας. Σε αυτούς, το 

ποσοστό των ΚΚΚ με ‘υψηλή’ έκφραση LC3B ήταν 40% και 75%, πριν και μετά τη θεραπεία, αντίστοιχα (p=0.0049).  

Συμπεράσματα: Ο δείκτης αυτοφαγίας LC3B εκφράζεται στα ΚΚΚ ασθενών με καρκίνο του μαστού. Η ‘υψηλή’ 

έκφραση του LC3B φαίνεται να επικρατεί στα ΚΚΚ των μεταστατικών ενώ η ‘χαμηλή’ έκφραση στα ΚΚΚ των ασθενών 

με πρώιμο καρκίνο. Επιπλέον, ο LC3B φαίνεται να αυξάνεται σημαντικά μετά τη χορήγηση χημειοθεραπείας. Από 

τα παραπάνω, προκύπτει ότι η εξέλιξη από την πρώιμη στη μεταστατική νόσο πιθανόν συσχετίζεται με τη 

διαδικασία της  αυτοφαγίας.  Επιπλέον, η έκφραση του δείκτη LC3B στα ΚΚΚ χρήζει περαιτέρω συσχέτισης με την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας.  
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11. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΣΤΗΝ ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΒΟΥΤΥΡΥΛ-
ΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ 
 

Χρυσάνθη Παπαναστασοπούλου1*, Μαρία Παπασταματακη1*, Πολυξένη Δελαπόρτα2*, Αντώνιος Καττάμης2*, 
Ιωάννης Παπασωτηρίου1*, Χρήστος Καττάμης2*

 

1Βιοχημικό Τμήμα, Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία»  και 2Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 

  
Εισαγωγή: Το ένζυμο βουτυρυλ-χολινεστεράση (BChE, ή CHE1 ή CHE2 ή E1), γνωστό περισσότερο ως 

ψευδοχολινεστεράση, είναι μία μη ειδική χολινεστεράση που υδρολύει πολλούς και διαφορετικούς τύπους 

εστέρων της χολίνης. Συντίθεται στο ήπαρ και κωδικοποιείται από το γονίδιο BChE. Εχει παρόμοια δομή με την 

«αληθή» χολινεστεράση (acetylcholinesterase) των νευρώνων και των ερυθροκυττάρων. Ο προσδιορισμός της 

ενεργότητας της στον όρο/πλάσμα αντανακλά την ηπατική λειτουργία και η ελαττωμένη δραστικότητα του ενζύμου 

«ανεπάρκεια» σχετίζεται με παθολογικές καταστάσεις του ήπατος. Μελετήσαμε την επίδραση της αιμοσιδήρωσης 

του ήπατος και της ενεργούς ηπατίτιδας C [HCV-RNA (+)] στη ενζυμική δραστηριότητα της BChE σε ασθενείς με 

μεταγγισιοεξαρτώμενη β-Μεσογειακή Αναιμία. 

Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 121 ενήλικες ασθενείς 21-48 ετών με μεταγγισιοεξαρτώμενη β-Μεσογειακή 

Αναιμία που χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες. Ομάδα Α: 97 ασθενείς με HCV-RNA (-) και Ομάδα Β: 24 ασθενείς με HCV-

RNA (+). Σε όλους τους ασθενείς μετρήθηκαν οι δέικτες ηπατικής λειτουργίας ALT, AST, GGT, ολική χολερυθρίνη 

(TBIL) καθώς και οι παράμετροι α2-μακροσφαιρίνη (A2M), BchE, φερριτίνη και της hs-CRP με χημικές και 

ανοσοχημικές μεθόδους. Η συγκέντρωση του Fe τους ήπατος (LIC) υπολογίσθηκε με τις εξισώσεις των Wood et al 
(Blood 106: 1460, 2005), από τους ρυθμούς «χαλάρωσης» R2 (1/T2) και R2* (1/T2*) της Μαγνητικής Τομογραφίας ( 

MRI) ήπατος.  

Αποτελέσματα: Τα  αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι: α) 49/97 ασθενείς της ομάδας Α και 4/24 ασθενείς της 

ομάδας Β είχαν σημαντική αιμοσιδήρωση του ήπατος LIC >(mg Fe/g dry weight), β) η ενεργότητα της BChE βρέθηκε 

σημαντικά ελαττωμένη στους HCV-RNA (+) ασθενείς (ομάδα Β) σε σχέση με τους HCV-RNA (-) ασθενείς (ομάδα Α), 

5342.6±1922.7 vs. 7075.4± 1720.7 U/L, p<0.001, γ) η ενεργότητα της BC-hE των ασθενών της ομάδας Α ήταν 

ανεξάρτητη από τον βαθμό της φλεγμονής ή της αιμοσιδήρωσης, ενώ στους ασθενείς της ομάδας Β βρέθηκε 

σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ενεργότητας της BChE και του βαθμού της φλεγμονής, όπως εκφράζεται 

από τα επίπεδα της hs-CRP (r= -0.656, p<0.001). 

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η δραστικότητα και η σύνθεση του ενζύμου BChE 
επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία χρονίας ηπατίτιδας ακόμη και με χαμηλού βαθμού χρόνια φλεγμονή, 

ενώ η ήπια και μετρίου βαθμού αιμοσιδηρωση (LIC <15 (mg Fe/g dry weight) δεν φαίνεται να επηρεάζει την 

λειτουργία πρωτεϊνικής σύνθεσης της BChE του ήπατος. 

*Ολοι οι συγγραφείς είχαν ίση συμμετοχή στη μελέτη.  
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12. Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΜΙΚΡΟΠΥΡΗΝΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΜHΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΕΑ PLUS) 

 

Συγγραφείς: Χαλκιαδακη Γεωργία1, Δερμιτζάκη Ειρήνη2, Φειδά Δανάη1, Ρουμελιωτάκη Θεανώ1, Radim Sram3, 

Βαφειάδη Μαρίνα1, Βενυχάκη Μαρία2, Τσατσάνης Χρήστος2, Καμπά Μαριλένα4, Μαργιωρής Ανδρέας2, 

Καστανάς Ηλίας4, Χατζή Λήδα1 

 
1Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
2  Τμήμα Κλινικής Χημείας και Βιοχημείας, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης  
3 Ινστιτούτο Πειραματικής Ιατρικής, Ακαδημίας Επιστημών Πράγας Τσεχία  
4 Εργαστήριο Πειραματικής Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι μικροπυρήνες, χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκτίμηση της γονιδιωματικής αστάθειας. Είναι οι επιπρόσθετοι 

πυρήνες που δημιουργoύνται  κατά τη διάρκεια της τελόφασης της μίτωσης, από την επίδραση είτε ενδογενών 

(φύλο, ηλικία, γενετικό υπόβαθρο) είτε εξωγενών παραγόντων (διατροφή, χημικές ουσίες). 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της μελέτης μας, ήταν να διερευνήσουμε τη σχέση των  δεικτών φλεγμονής με τη συχνότητα εμφάνισης των 

μικροπυρήνων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Ο πληθυσμός της μελέτης βασίστηκε στην προοπτική μελέτη μητέρας-παιδιού «Ρέα», και περιελάμβανε 365 ζεύγη 

μητέρας-παιδιού, για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμες μετρήσεις μικροπυρήνων και δεικτών φλεγμονής. Η 

καταμέτρηση των μικροπυρήνων στα διπύρηνα Τ-λεμφοκύτταρα πραγματοποιήθηκε στο αυτόματο σύστημα 

καταμέτρησης MetaSystems Metafer image cytometry system (metasystems, GmbH Altlussheim, Germany). 

Ανιχνέυτηκαν 9 δεικτες φλεγμονής ([ιντερλευκίνη (IL)-10, -1B, -4, -6, -8, -10, -17a, Macrophage Inflammatory Protein 

1α (MIP1α), Ιντερφερόνη γ (IFNγ), παράγοντας νέκρωσης όγκων (TNFα)]σε δείγματα ορού στα παιδιά, με την 

υψηλής ευαισθησίας πλατφόρμα Luminex® 200™ (Luminex corporation 2007, USA). 

Για τη στατιστική ανάλυση  χρησιμοποιήθηκε η απλή πολλαπλή αρνητική διωνυμική παλινδρόμηση. Από τα 

μοντέλα εκτιμήθηκε ο δείκτης επίπτωσης (Incident rate ratio - IRR) με το 95% ΔΕ (confidence interval-CI) με τη 

χρήση της μεθόδου των ανθεκτικών τυπικών σφαλμάτων (robust standard errors). Οι αναλύσεις 

πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας την έκδοση 13 του STATA S.E. (StataCorp, Texas, USA). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι συγκεντρώσεις των ιντελευκινών είχαν διάμεσες τιμές:  IL 1β[ 1.2 (1)] pg/ml, IL -6[1.1(0.8)] pg/ml, IL -8[3.5 (1.9)] 

pg/ml, IL -10[5.2 (5.0)] pg/ml, IL -17[10.5 (12.3)] pg/ml. Η συγκέντρωση της IFNγ είχε διάμεσο 25.4 (23.6) pg/ml , ενώ 

του TNFα και της MIP1α ήταν 5.9 (3.2) και 13.3 (7.9) pg/ml αντίστοιχα. Tα αποτελέσματα των πολυπαραγοντικών 

συσχετίσεων  έδειξαν ότι η αύξηση κατά μια  μονάδα της IFNγ, IL- 6 και ΜΙP1α σχετίζονταν με αυξημένη συχνότητα 

 εμφάνισης μικροπυρήνων στα παιδιά σε ποσοστό 16%, 20% και 27% αντίστοιχα [ IFNγ (IRR=1.16, 95%CI: 1.05, 

1.28), [IL-6 (IRR=1.20, 95%CI: 1.07, 1.34)] και [ΜΙP1α(IRR=1.27, 95%CI: 1.08, 1.50)]. Τέλος  οι ιντερλευκίνες,  IL -8 

(IRR=1.23, 95%CI: 0.98, 1.55) και η IL -10  (IRR=1.11, 95%CI: 0.99, 1.23) αν και δεν ήταν στατιστικά σημαντικές, 

έδειξαν επίσης μια επιβαρυντική τάση ως προς την  εμφάνιση των μικροπυρήνων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η  αύξηση των δεικτών φλεγμονής από την προσχολική ηλικία φαίνεται να  σχετίζονται θετικά με πρώιμους δείκτες 

 γονιδιωματικής αστάθειας (μικροπυρήνες). Είναι απαραίτητη περαιτέρω μελέτη των μηχανισμών εκείνων που 

εμπλέκονται στην εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων κατά την ενήλικη ζωή ξεκινώντας από την παιδική ηλικία. 
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13. NOVEL MECHANISM OF REGULATION OF THE HUMAN LIPOPROTEIN LIPASE GENE BY THE LIVER X RECEPTOR Α IN 

HEPATIC CELLS 

 

Maria Kanaki, Ioanna Tiniakou and Dimitris Kardassis 

Department of Biochemistry, University of Crete Medical School and Institute of Molecular Biology and Biotechnology, 

Heraklion, Greece 

 

Introduction: Lipoprotein Lipase (LPL) is a plasma enzyme synthesized primarily by the liver and adipose tissue that is 

involved in the catabolism of triglyceride rich lipoproteins. Genetic defect in LPL causes hypertriglyceridemia. The 

expression of the LPL gene in the liver is regulated by oxysterols which are the natural ligands of Liver X Receptors 

(LXRs).  

Objective: The objective of this study was to elucidate the mechanisms by which LXRs activate the transcription of the 

human Lipoprotein Lipase (LPL) gene in hepatic cells.  

Materials and Methods: Expression levels of genes were determined by RT-qPCR and Western Blotting. All ligands 

were used at a concentration of 10-6M. Binding of transcription factors to the LPL promoter was assessed by DNA 

Affinity Precipitation (DNAP) and Chromatin Immunoprecipitation assays (ChIP). Protein-protein interactions were 

studied by GST pull down assays and by co-immunoprecipitation assays (co-IP).  

Results: Treatment of HepG2 cells or primary mouse hepatocytes with the LXR agonist T0901317 was associated with 

increased LPL mRNA levels. Overexpression of LXRα and its heterodimer partner RXRα in HepG2 cells caused a strong 

transactivation of the -883/+39 human LPL promoter in the presence of their ligands. Deletion analysis of the LPL 

promoter established that the -109/-28 region is required for transactivation by the LXRα/RXRα. Interestingly, using 

DNAP or ChIP assays we were unable to show direct binding of LXRα or RXRα to the LPL promoter. Bioinformatic 

analysis of the -109/-28 region identified a putative site for Forkhead Box A2 (FOXA2), a transcription factor that plays 

important roles in lipid and glucose homeostasis. Silencing of FOXA2 abolished the basal and the oxysterol-inducible 

expression of the LPL gene. Binding of FOXA2 to the LPL promoter was confirmed by DNAP and ChIP assays. FOXA2 and 

ligand-activated LXRα transactivated the LPL promoter synergistically. A triple mutation in the FOXA2 binding site (-

47/-38) abolished FOXA2 binding and transactivation. Surprisingly, the same mutation inhibited the transactivation of 

the LPL promoter by ligand-activated LXRα/RXRα suggesting that the newly identified site may serve as a novel LXRE 

that facilitates the induction of the LPL promoter by oxysterols via FOXA2. We established physical interactions 

between FOXA2 and LXRα by co-IP and GST pull down assays. We found that an extended DNA binding domain (DBD) 

of LXRα is required for physical interactions with the at least one of the two transactivation domains of FOXA2.  

Conclusion: Our results indicate that the coordinated regulation of LPL by FOXA2 and LXRα in the liver and possibly 

other tissues may be critical for the catabolism of triglyceride-rich lipoproteins and could be explored further in future 

therapies of hypertriglyceridemia. 
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14. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ IRAK-M ΚΑΙ miRNAs ΜΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

Ειρήνη Δερμιτζάκη1, Johannes Bobjer2,3, Μαριάννα Κατρινάκη1, Παυλίνα Αυγουστινάκη1, Hamideh Rastkhani4, 

Νίκη Μαλλιαράκη1, Yvonne Lundberg Giwercman4, Aleksander Giwercman2,3, Ανδρέας Ν. Μαργιωρής1, Xρήστος 

Τσατσάνης1 

1) Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα 

2) Reproductive Medicine Research Group, Dept. of Clinical Sciences Malmö, Lund University, Malmö, Sweden 

3) Reproductive Medicine Centre, Skåne University Hospital Malmö, Lund University, Malmö, Sweden 

4) Molecular Genetic Reproductive Medicine, Dept. of Clinical Sciences Malmö, Lund University, Malmö, Sweden 

 

Εισαγωγή: Τα λιποκύτταρα από κοινού με τα μακροφάγα του λιπώδους ιστού δημιουργούν και συντηρούν τη 

χαμηλού βαθμού μεταβολική φλεγμονή που αναπτύσσεται κατά την παχυσαρκία, απελευθερώνοντας πολλαπλά 

προ-φλεγμονώδη σήματα. Μελέτες του εργαστηρίου μας έχουν δείξει ότι τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης είναι 

ανάλογα με τα επίπεδα της ανενεργής ισομορφής της κινάσης IRAK-M και αντιστρόφως ανάλογα με τα επίπεδα των 

κυτοκινών σε υγιείς δότες. Η κινάση IRAK-Μ είναι αρνητικός ρυθμιστής της φλεγμονώδους διαδικασίας αφού 

αναστέλλει το μονοπάτι του NFkB. Επιπρόσθετα, τα miRNAs ανιχνεύονται στον ορό και φαίνεται να είναι πιθανοί 

δείκτες σε διάφορες ασθένειες. Ανάμεσα στα miRNAs, τα miR-155 και miR-146a φαίνεται να ρυθμίζουν τη 

σηματοδότηση του μονοπατιού του NFkB και τα ενδοκυττάρια επίπεδά τους αυξάνονται σε ενεργοποιημένα 

μακροφάγα. 

Σκοπός: Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να προσδιορίσουμε τον ρόλο των miR-155, miR-146a και IRAK-M 

στην παχυσαρκία και να συσχετίσουμε τα επίπεδά τους με τους δείκτες της φλεγμονής, του μεταβολισμού και τις 

παραμέτρους της παχυσαρκίας στους ανθρώπους. 

Μέθοδοι: Ο πληθυσμός μας αποτελείται από 285 συμμετέχοντες με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος (BMI). Τα 

επίπεδα των miR-155, miR-146a και IRAK-M στον ορό του αίματος μετρήθηκαν και η έκφρασή τους συσχετίσθηκε 

με παραμέτρους της παχυσαρκίας, της αντίστασης στην ινσουλίνη, τα επίπεδα των κυτοκινών, της hsCRP και της 

αδιπονεκτίνης. 

Αποτελέσματα: Τα επίπεδα των miR-146a και miR-155 ανιχνεύτηκαν στους ορούς και εμφάνισαν σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ τους. Τα επίπεδα του miR146a ήταν ανάλογα με τα επίπεδα της hsCRP, ενώ ο λόγος των τιμών 

του miR155 προς το miR146a συσχετίσθηκαν με τα επίπεδα των κυτοκινών IL6, IL1Ra και IL13 στον συνολικό 

πληθυσμό.  

Τα επίπεδα τη γλυκόζης συσχετίσθηκαν με τα επίπεδα του miR-146a. Οι συμμετέχοντες με αυξημένα επίπεδα 

γλυκόζης παρουσίαζαν αντίσταση στην ινσουλίνη και μεγαλύτερη συχνότητα για παχυσαρκία. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα υψηλά επίπεδα της αδιπονεκτίνης συσχετίσθηκαν με υψηλά επίπεδα IRAK-M σε 

ανθρώπους φυσιολογικού βάρους. Το αντίθετο συνέβη στους παχύσαρκους ανθρώπους. Αυτό το φαινόμενο, δεν 

συνοδεύτηκε με σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στα επίπεδα της αδιπονεκτίνης και των φλεγμονωδών δεικτών.  

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι τα miR146a και miR155 φαίνεται να σχετίζονται με την 

αντίσταση στην ινσουλίνη, τη χαμηλού βαθμού μεταβολική φλεγμονή και την παχυσαρκία κάτι που δεν προκύπτει 

για την κινάση IRAK-Μ στους παχύσαρκους. Η μέτρηση του λόγου των παραπάνω miRNAs φαίνεται να είναι ένας 

αξιόπιστος δείκτης για τη μέτρηση της μεταβολικής φλεγμονής.  
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15. HEPATIC TRANSCRIPTOMIC SIGNATURES IN A MOUSE MODEL OF THE METABOLIC SYNDROME  

 

Dimitris Nasias, Dimitris Kardassis.  

Laboratory of Biochemistry, Department of Basic Sciences, University of Crete Medical School and 

Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Foundation for Research and Technology-Hellas, 70013 Heraklion, 

Crete, Greece 

 

Background: The metabolic syndrome (MetS) is a cluster of clinical disorders including abdominal obesity, elevated 

blood pressure, loss of glycemic control, high triglycerides, high total cholesterol and low HDL cholesterol. MetS 

increases the risk for the development of type-2 diabetes and cardiovascular disease. The etiology and progression 

of MetS are poorly understood and effective therapeutics are urgently needed.  

Objective: Our main objective was to monitor global changes in the expression of genes in the liver of a mouse 

model of the MetS.   

Methods: The ApoE3-Leiden-CETP transgenic mouse displays all clinical features of the metabolic syndrome upon 

feeding a high fat diet (HFD). ApoE3L.CETP male mice (12 weeks old) were fed either a HFD or Low Fat Diet (LFD) for 

4 or 8 weeks. Liver was used for RNA extraction and samples were independently analyzed on the Affymetrix Mouse 

Gene 2.0 ST arrays. Bioinformatical analysis was used for normalization of microarray data and determination of 

statistically significant changes. The differentially expressed genes (HFD vs LFD for each time point) were annotated 

according to the Gene Ontology Classification and further categorized by using the Ingenuity pathway analysis 

software (IPA). Moreover, mice were monitored for body weight, total plasma cholesterol and HDL-C levels, and 

blood glucose levels. 

Results: ApoE3L.CETP mice fed a HFD for 4 and 8 weeks gradually developed clinical features of MetS. Specifically, 

the body weight of mice fed a HFD was significantly increased up to 38% in the 4weeks-group and up to 57% in the 

8weeks-group compared to the mice fed a LFD. Levels of total cholesterol were also elevated in HFD-groups. HFD fed 

mice had impaired glucose tolerance and elevated basal levels of blood glucose compared to LFD mice. Microarray 

analysis revealed 126 differentially expressed genes (65↑, 61↓) in response to HFD in the 4weeks-group and 219 

transcripts (110↑, 109↓) in the 8weeks-group. The network analysis revealed interactions among the affected 

genes for each time-point. In the 4weeks-group, the peroxisome proliferator activated receptor gamma is involved in 

most interactions with the genes that are clustered in the top network (Energy Production, Lipid Metabolism, Small 

Molecule Biochemistry). In the 8weeks-group, the gene showing most of the interactions within the same network 

was the leptin receptor gene. 

Conclusion: These data suggest that HFD-feeding alters gradually the transcriptome of liver in ApoE3L-CETP-mice 

developing the metabolic syndrome. Our findings are indicative of characteristic gene signatures for each time point 

during the MetS development.  
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16. ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗ: ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΥΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΤΗΣ 

ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΙΝΗΣ 

Ρασούλη Όλγα, Δασκαλάκη Ακριβή-Δήμητρα, Μαργιωρής Ν. Ανδρέας και Βενυχάκη Μαρία 

Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 

 

Εισαγωγή: Η επούλωση των τραυμάτων είναι μία σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί το συντονισμό και τη 

συνεργασία διαφόρων τύπων κυττάρων και μορίων και συνδέεται άρρηκτα με τη φλεγμονή. Η συμπεριφορά του 

κάθε κυτταρικού πληθυσμού και η συνεισφορά των παραγόντων, συστηματικά και τοπικά παραγόμενων, στις 

φάσεις της επούλωσης δεν είναι πλήρως διασαφηνισμένες. Μολονότι πλήρης αναγέννηση του τραυματισμένου 

ιστού σπάνια συμβαίνει σε ενήλικα θηλαστικά, η τραυματική επούλωση σε υγιείς οργανισμούς δεν είναι συνήθως 

προβληματική. Παρόλα αυτά, πολλά άτομα υποφέρουν από διαταραχές στην επούλωση όπως συμβαίνει στους 

ηλικιωμένους και σε παχύσαρκους ασθενείς. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η παχυσαρκία, εκτός των άλλων, είναι 

υπεύθυνη για αλλαγές στη λειτουργία του φραγμού του δέρματος, στη λειτουργία των σμηγματογόνων και 

ιδρωτοποιών αδένων, στη δομή-λειτουργία του κολλαγόνου, στη μικρο- και μακροκυκλοφορία, στη λειτουργία του 

υποδόριου ιστού και στην τραυματική επούλωση. Βασιζόμενοι στα παραπάνω σκοπός της εργασίας ήταν να 

διασαφηνίσουμε το ρόλο της διατροφικής αιτιολογίας παχυσαρκία, στη δερματική τραυματική επούλωση, in vivo 

σε φυσιολογικά ζώα και σε ζώα με ελαττωμένο στρες.  

Μεθοδολογία: Για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν αρσενικά 8-εβδομάδων αγρίου τύπου ποντίκια καθώς επίσης 

και ποντίκια με γενετική έλλειψη της εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης (Crh-/-) τα οποία παρουσιάζουν 

επίσης ανεπάρκεια σε γλυκοκορτικοειδή. Ποντίκια και των δύο γονοτύπων τράφηκαν με τροφή υψηλής 

περιεκτικότητας σε λιπαρά (HFD) για 15 εβδομάδες ενώ τα ζώα ελέγχου έλαβαν την κανονική τροφή των τρωκτικών 

(SD). Μετά το τέλος της περιόδου αυτής, η βαρύτητα της παχυσαρκίας και η τραυματική επούλωση εκτιμήθηκαν 

και στους δύο γονότυπους.  

Αποτελέσματα-Συζήτηση: Η διατροφή με δίαιτα πλούσια σε λιπαρά οδήγησε σε υψηλά επίπεδα γλυκόζης ορού και 

αντοχή στην ινσουλίνη τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση στην τραυματική επούλωση στα 

ποντίκια αγρίου τύπου. Παραδόξως, η ίδια διατροφή δεν επηρέασε την επούλωση στα Crh-/-ζώα. Η ιστολογική 

ανάλυση των τραυμάτων δεν έδειξε διαφορές μεταξύ των ζώων διαφορετικών γονοτύπων που έλαβαν τα δύο είδη 

τροφής. Τα επίπεδα της IL-6 στον τραυματισμένο ιστό ήταν σημαντικώς χαμηλότερα στα ζώα αγρίου τύπου που 

έλαβαν τροφή πλούσια σε λιπαρά συγκριτικά με τα Crh-/- ζώα. Τα ευρήματα μας υποδεικνύουν για πρώτη φορά τις 

επιδράσεις των συστηματικών αλλαγών που παρατηρούνται κατά τη διατροφικής-αιτιολογίας παχυσαρκία στη 

δερματική τραυματική επούλωση σε συνθήκες ελαττωμένου στρες και μειωμένων γλυκοκορτικοειδών όπως αυτές 

παρατηρούνται στα  Crh-/- ζώα. Η κατανόηση των  επιδράσεων αυτών θα βοηθήσει στη χρήση νέων μορίων-

δεικτών για την πορεία της επούλωσης τραυμάτων σε παχύσαρκους ασθενείς.  
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17. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Τζάλλας Χρήστος1, Βλάχου Ιωάννα1, Κοντοδήμου Κλεονίκη1, Τσίγκα Σταματία1 Χασιώτης Γεώργιος1, Κωσταρά 

Χριστίνα2, Πάτρας Κων/νος3, Μπαιρακτάρη Ελένη1,2, Κολιός Γεώργιος1.  

1. Βιοχημικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων και 2. Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Εισαγωγή: Για τον υπολογισμό των “τιμών αναφοράς” ενός διαγνωστικού τεστ στην κλινική χημεία πρέπει να 

τηρούνται συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές που αφορούν α. τον πληθυσμό αναφοράς, β. τις συνθήκες 

λήψης του δείγματος γ. την αναλυτική μέθοδο και δ. τη στατιστική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον 

υπολογισμό των τιμών αναφοράς. Επειδή οι κανόνες είναι αυστηροί τα εργαστήρια συνήθως χρησιμοποιούν τις 

τιμές των προμηθευτών μετά από επαλήθευση τους. 

Σκοπός: Ο προσδιορισμός “τιμών αναφοράς” για κλασσικούς βιοχημικούς δείκτες στην περιοχή της Βορειοδυτικής 

Ελλάδας και η σύγκριση τους με τις προτεινόμενες από τις κατασκευάστριες εταιρείες.  

Υλικά και Μέθοδοι: 157 άτομα (70 άνδρες, 87 γυναίκες) κατά τεκμήριο υγιείς (ηλικία: 42±13,9, βάρος: 73,5±15,5, 

ΒΜΙ: 25,1±3,9, HCT: 42,7±3,3) που συμμετείχαν σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με το μεταβολισμό του σιδήρου 

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του διαστήματος αναφοράς μιας σειράς παραμέτρων της Κλινικής 

Χημείας που προσδιορίζονται στους aναλυτές OLYMPUS AU2700/AU5400 της BECKMAN COULTER.  

Αποτελέσματα: Ο παρακάτω πίνακας δίνει τα αποτελέσματα των μετρήσεων της έρευνας σε σχέση με τις τιμές 

αναφοράς που προτείνουν οι κατασκευαστές των αντιδραστηρίων. 

Παράµετρος N Μονάδες 
Μέση 

τιµή 

Παρούσα Μελέτη 
Τιµές αναφοράς 

κατασκευαστή 
Κατασκευαστής 

2.5th 

percentile 

97.5th 

percentile 
Κάτω όριο  Άνω όριο 

GLC 157 mg/dl 87,7 66 109 74 106 Medicon 

UREA 157 mg/dl 31,6 20 46 17 43 Medicon 

CRE 157 mg/dl 0,98 0,7 1,3 0,67 1,17 Beckman 

UA (Α) 70 mg/dl 5,7 3,1 7,7 3,5 7,2 Beckman 

UA (Γ) 87 mg/dl 4,3 3,0 6,6 2,6 6 Beckman 

CHOL 157 mg/dl 204,2 127 294  <200 (*) Beckman 

TRG 157 mg/dl 100 36 223  <150  Beckman 

HDL 157 mg/dl 58,1 36 86  >60 (*) Medicon 

PROT 157 g/dl 7,4 6,6 8,4 6,6 8,3 Beckman 

ALB 157 g/dl 4,4 4 4,9 3,5 5,2 Beckman 

AST 157 IU/l 22,2 13 45  <35 Beckman 

ALT 156 IU/l 21 7 56  <45 Beckman 

γ-GT (Α) 70 IU/l 26,2 11 57  <55 Beckman 

γ-GT (Γ) 87 IU/l 14,3 8 25  <38 Beckman 

ALP 157 IU/l 53,7 30 90 30 120 Beckman 

Ca 157 mg/dl 9,7 9 10,4 8,8 10,6 Beckman 

Cl 155 mEq/l 103,9 99 110 98 106 Beckman 

Na 156 mEq/l 139,9 136 143 136 146 Beckman 

K 156 mEq/l 4,46 3,8 5,28 3,5 5,1 Beckman 

 

 (*) Σύσταση για περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης καρδιαγγειακής βλάβης. 
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 Συμπέρασμα: Οι προτεινόμενες από τους κατασκευαστές τιμές αποτελούν μια αδρή ένδειξη των “τιμών 

αναφοράς”, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον το εργαστήριο δεν διαθέτει άλλη δυνατότητα, θα πρέπει 

όμως να επικαιροποιούνται σε κάθε ευκαιρία, ακολουθώντας τα αντίστοιχα πρωτόκολλα. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δοθεί στις τρανσαμινάσες, όπου οι προσδιοριζόμενες από την μελέτη “τιμές αναφοράς” εμφανίζονται 

αρκετά ψηλότερες από τις προτεινόμενες. 

 

Η εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε από την Ελληνική Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (09SYN-12-682).  
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18. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ. 

Ελένη Μωραϊτάκη1, Σταυρούλα Κολυβάκη1, Νίκη Μαλλιαράκη2, Μαριάννα Κατρινάκη2, Ελένη Φαρσαράκη3, 

Φωτεινή Αθουσάκη-Νεονάκη3, Γιώργος Νότας1,4, Μαριλένα Καμπά1,4, Ηλίας Καστανάς1,4 

1. Εργαστήριο Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

Κρήτης. 

2. Εργαστήριο Κλινικής Χημείας-Βιοχημείας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. 

3. Εργαστήριο Βιοχημείας, Βενιζέλειο-Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. 

4. Εργαστήριο Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Εισαγωγή: Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση των ειδικών πρωτεϊνών στον ορό είναι η ανοσο-νεφελομετρία. 

Πρόσφατα, έχει προταθεί ότι η ανοσο-θολοσιμετρία είναι εξ ίσου ακριβής μέθοδος στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων. 

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την ακρίβεια της θολοσιμετρικής μεθόδου για 

ορισμένες συχνά μετρούμενες παραμέτρους (IgG, IgM, IgA, C3, C4, CRP), σε επιλεγμένα δείγματα ασθενών (n=101). 

Ως μέτρο σύγκρισης χρησιμοποιήθηκαν τα αντίστοιχα αποτελέσματα της νεφελομετρίας, που είναι η μέθοδος 

ρουτίνας στα περισσότερα ανοσολογικά εργαστήρια. Τα δείγματα επιλέχθηκαν ώστε να παρουσιάζουν ένα μεγάλο 

εύρος τιμών και να συμπεριλαμβάνουν δυνητικά προβληματικούς ορούς (αιμολυμένα ή θολά δείγματα). 

Υλικά και Μέθοδοι: Ζητήθηκε από  όλες τις εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν αντιδραστήρια θολοσιμετρίας στην 

Ελληνική αγορά (Abbott Diagnostics, Medicon Hellas, Roche Diagnostics, Coulter-Beckman/Leriva), να 

παραχωρήσουν αντιδραστήρια και την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη ώστε να εκτελεστούν οι μετρήσεις σε δύο 

βιοχημικούς αναλυτές που είχαμε στην διάθεσή μας (Abbott Architect-C1600 και Olympus-AU2700). 

Ανταποκρίθηκαν μόνον οι εταιρείες Abbott Diagnostics και Medicon Hellas. Οι μετρήσεις έγιναν στους δύο 

βιοχημικούς αναλυτές και με τα δύο σετ αντιδραστηρίων, την ίδια ημέρα, κατόπιν προσαρμογής των αντίστοιχων 

πρωτοκόλλων και συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της νεφελομετρίας στον αναλυτή Siemens BN II. 

Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: (1) Παρατηρήθηκε πολύ καλή συσχέτιση (R2>0.95) ανάμεσα στην θολοσιμετρία 

και τη νεφελομετρία, στους ομόλογους αναλυτές. (2) Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές σε αιμολυμένα ή θολά 

δείγματα. (3) Τα αντιδραστήρια θολοσιμετρίας έδωσαν συγκρίσιμα αποτελέσματα, όταν οι μετρήσεις 

προσαρμόστηκαν στους ετερόλογους ανοικτούς βιοχημικούς αναλυτές. (4) Τα εκτός ορίων δείγματα ήταν λιγότερα 

από 5% και δεν σχετίζονταν με την παρουσία αιμόλυσης ή θολερότητας. Συνεπώς: Τα σύγχρονα αντιδραστήρια 

θολοσιμετρίας, που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, δίνουν συγκρίσιμα αποτελέσματα με τη νεφελομετρία. Τα 

αντιδραστήρια αυτά μπορούν, με την κατάλληλη προσαρμογή, να δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα σε 

ανοικτούς βιοχημικούς αναλυτές. Η θολοσιμετρία επιτρέπει την ενσωμάτωση των μετρήσεων αυτών σε βιοχημικά 

εργαστήρια τα οποία δεν διαθέτουν αναλυτές νεφελομετρίας.  
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19. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ Ν-ΑΚΕΤΥΛΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ-2 (ΝΑΤ-2) ΜΕ ΟΥΣΙΑ-ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΝ ΚΑΦΕΪΝΗ 

Ηλίας Μπέγας1, Θωμάς Κυλινδρής2, Ευάγγελος Κουβαράς1, Γεώργιος Νταλέκος3, Ευτυχία Ασπροδίνη1  

1Εργαστήριο Φαρμακολογίας, 2Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής-Πληροφορικής, 3Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο 

Παθολογικής Κλινικής,  Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΝΑΤ-2 είναι κυτταροπλασματικό ένζυμο του μεταβολισμού των ξενοβιοτικών με εντοπισμό στο ήπαρ και τη 

νήστιδα. Καταλύει την ακετυλίωση αρωματικών αμινών και υδραζινών οι οποίες περιλαμβάνουν φάρμακα και 

καρκινογόνες ενώσεις. Είναι πολυμορφικό ένζυμο με φυλετική ποικιλομορφία. Έχουν ταυτοποιηθεί 36 

αλληλόμορφα που προκύπτουν από συνδυασμό 16 σημειακών μεταλλάξεων. Οι πολυμορφισμοί αυτοί 

αντανακλώνται στον φαινότυπο του βραδέος και του ταχέος ακετυλιωτή. Η δραστηριότητα της ΝΑΤ-2 επηρεάζεται 

από περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ η επίδραση της ηπατικής νόσου παραμένει αμφιλεγόμενη. Ο 

προσδιορισμός του φαινοτύπου της ακετυλίωσης μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση της καφεΐνης η οποία 

μεταβολίζεται πρωτογενώς από το CYP1A2 και δευτερογενώς από την ΝΑΤ-2.  

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της ηπατικής νόσου στην δραστηριότητα της 

ΝΑΤ-2 με φάρμακο-δείκτη την καφεΐνη. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Συμμετείχαν 303 υγιείς (203 γυναίκες-100 άνδρες), ηλικίας 46,3±14,9, 177 μη κιρρωτικοί ηπατοπαθείς (79 γυναίκες-

98 άνδρες), ηλικίας 50,3±13,5 και 109 κιρρωτικοί (32 γυναίκες-77 άνδρες), ηλικίας 59,6±11,3 με ηπατοπάθεια 

ποικίλης αιτιολογίας. Οι εθελοντές κατανάλωσαν 200mg καφεΐνης μετά από 24-48ωρη αποχή από μεθυλοξανθίνες, 

αλκοόλ και φάρμακα. 6 ώρες αργότερα συλλέχθηκαν δείγματα ούρων και προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις 3 

τελικών μεταβολιτών της καφεΐνης με HPLC. Η δραστηριότητα της ΝΑΤ-2 προσδιορίστηκε μέσω του μεταβολικού 

λόγου ΑFMU/(ΑFMU+1MU+1MX). Η διάκριση των ακετυλιωτών σε βραδείς και ταχείς έγινε με τον προσδιορισμό 

των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας των τιμών του μεταβολικού λόγου χρησιμοποιώντας την μέθοδο Kernel 

Density Estimation (KDE). Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων διερευνήθηκαν με την μέθοδο της ανάλυσης 

συνδιακύμανσης (ANCOVA). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η κατανομή των τιμών του μεταβολικού λόγου ήταν δικόρυφη για όλες τις κατηγορίες των εθελοντών. Οι τιμές 

διαχωρισμού μεταξύ των βραδέων και ταχέων ακετυλιωτών ήταν 0,235, 0,211 και 0,212 και τα ποσοστά των 

βραδέων ακετυλιωτών ήταν 57,1%, 57,1% και 49,5% για τους υγιείς, τους μη κιρρωτικούς και τους κιρρωτικούς, 

αντίστοιχα. Οι μέσες τιμές του μεταβολικού λόγου των βραδέων ακετυλιωτών, προσαρμοσμένες για το φύλο, την 

ηλικία και το κάπνισμα, ήταν 0,106, 0,095, και 0,104 για τις 3 ομάδες και δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους 

(p>0,05). Αντίθετα, οι μέσες τιμές του μεταβολικού λόγου των ταχέων ακετυλιωτών (0,390, 0,340 και 0,341 για τις 3 

ομάδες) διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους (p≤0,001). Υπήρξε αυξανόμενη αλληλεπικάλυψη της πυκνότητας 

πιθανότητας των επιμέρους κατανομών των βραδέων και ταχέων ακετυλιωτών με την πρόοδο της ηπατικής νόσου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ηπατική νόσος, ανεξαρτήτως βαρύτητας, μειώνει σημαντικά την δραστηριότητα της ΝΑΤ-2 στους ταχείς 

ακετυλιωτές, ενώ δεν επηρεάζει τους βραδείς. Με την πρόοδο της ηπατικής νόσου υπάρχει τάση για απώλεια της 

τυπικής δικόρυφης κατανομής. Ο προσδιορισμός του φαινότυπου της ΝΑΤ-2 με την χρήση της καφεΐνης μπορεί να 

συμβάλει στην εφαρμογή αποτελεσματικών εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων σε υγιείς και 

ηπατοπαθείς. 
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20. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D, ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D, 

ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 

Μαριάννα Κατρινάκη1, Ανδρέας Μαργιωρής1,2, Ηλίας Καστανάς3,4, Νίκη Μαλλιαράκη1 

1. Εργαστήριο Κλινικής Χημείας-Βιοχημείας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. 

2. Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. 

3. Εργαστήριο Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Ηρακλείου Κρήτης. 

4. Εργαστήριο Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Εισαγωγή: Μολονότι το κατώτερο όριο επάρκειας για τη βιταμίνη D (Βιτ D) έχει οριστεί στα 30 ng/ml, βασιζόμενο 

στη μείωση των επιπέδων της παραθορμόνης (PTH), τα φυσιολογικά όρια εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο 

συζητήσεων, κυρίως λόγω της ασυμφωνίας μεταξύ διαφορετικών μεθόδων προσδιορισμού. Τα επίπεδα της Βιτ D 

επηρεάζονται, επιπλέον, από το φύλο και εμφανίζουν εποχιακή διακύμανση, σχετιζόμενη με την έκθεση στην 

ηλιακή ακτινοβολία. 

Σκοπός: Μέσω μιας αναδρομικής μελέτης των επιπέδων της Βιτ D σε >8000 άτομα σε διάστημα 5 ετών, 

συσχετίσαμε τα επίπεδά της με μεταβολικές και ορμονικές παραμέτρους, καθώς και με εργαστηριακούς δείκτες 

οστικού μεταβολισμού, προσπαθώντας να προσδιορίσουμε τα επίπεδα αναφοράς για τον πληθυσμό μας.  

Υλικά και μέθοδοι: η ολική βιτ D προσδιορίστηκε με χημειοφωταύγεια  (DiaSorin, Liaison) – οι βιοχημικές 

παράμετροι (γλυκόζη, ουρία, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, ασβέστιο , φώσφορος, αλβουμίνη, ολική και HDL 

χοληστερόλη, τριγλυκερίδια) σε αναλυτή Olympus AU5400 (αντιδραστήρια από τη Medicon Hellas) - η γλυκιωμένη 

αιμοσφαιρίνη με HPLC (Menarini, ΗΑ-8160) - οι ορμόνες ινσουλίνη, TSH και  PTH με χημειοφωταύγεια (Abbott 

Architect i2000SR) και οι δείκτες οστικού μεταβολισμού οστεοκαλσίνη, CTX και οστικό κλάσμα αλκαλικής 

φωσφατάσης επίσης με χημειοφωταύγεια (Roche Elecsys 2010, DiaSorin Liaison).  

Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση των επιπέδων της Βιτ D με την ηλικία, με τις 

προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες να εμφανίζουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις σε σχέση με τους άνδρες. Η διαφορά 

αυτή δεν παρατηρείται μετά την εμμηνόπαυση. Παράλληλα, και στη μελέτη αυτή παρατηρήσαμε επίσης την 

προαναφερθείσα εποχιακή διακύμανση και για τα δύο φύλα (γυναίκες<άνδρες), με τα υψηλότερα επίπεδα βιτ D το 

μήνα Αύγουστο και σχεδόν διπλάσια επίπεδα το καλοκαίρι συγκριτικά με το χειμώνα. Η επηρεασμένη νεφρική 

λειτουργία, το μεταβολικό σύνδρομο και ο διαβήτης οδηγούν σε μείωση των συγκεντρώσεων της κυκλοφορούσας 

Βιτ D, όπως επίσης και η βιοχημική ένδειξη φλεγμονής (επίπεδα CRP και αλβουμίνης). Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε 

συσχέτιση της Βιτ D με τη θυρεοειδική λειτουργία. Παρά την έντονη ηλιοφάνεια στην Κρήτη και το μεσογειακό 

μοντέλο διατροφής, οι συγκεντρώσεις της Βιτ D ήταν χαμηλότερες από το γενικά αποδεκτό όριο των 30 ng/ml 

(mean±SE 19.49±0.23 και 18.04±0.11 σε άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, σε 3785 άτομα στα οποία 

ήταν διαθέσιμες μετρήσεις PTH, διαπιστώσαμε ότι η βιολογική μεταβολή της PTH συμβαίνει σε συγκεντρώσεις Βιτ 

D 17.19±1.28 και 20.42±0.23 ng/ml σε άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα. Στις ίδιες συγκεντρώσεις Βιτ D (20 ng/ml) 

παρατηρείται επίσης μια σημαντική συσχέτιση με βιοδείκτες οστικού μεταβολισμού.   

Συμπεράσματα: Επί τη βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων, προτείνουμε τον επανακαθορισμό του κατώτερου 

«φυσιολογικού» ορίου Βιτ D στα 20 ng/ml, τουλάχιστον για τον πληθυσμό της Κρήτης. 
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21. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟΝ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

2011-2014 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ 

ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Π. Σπυροπούλου, Α. Κολοκυθά, Σ. Κούγια, Σ. Ματσάγγος,  Σ. Προδρομίδου,  Ε. Ανεψιού, 

 Σ. Καυκαρισίου, Χ. Αλέπη. 

Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «Τζάνειον» 

 

Σκοπός της μελέτης: H εγκατάσταση ενός Συστήματος Ποιότητας στην Αιμοδοσία επιτάσσεται από τις 

ενσωματωμένες στην Εθνική Νομοθεσία (Ν.3402/2005) Οδηγίες 2002/98/ΕΕ και 2005/62/ΕΕ. Ο σκοπός της 

εργασίας είναι να απαντήσει στο αν είναι δυνατόν να τεθούν συγκεκριμένοι εξειδικευμένοι και ποσοτικοποιημένοι 

στόχοι Ποιότητας και να επιδιωχθεί η επίτευξή τους, μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, μέσω της 

λεπτομερούς καταγραφής και παρουσίασης της αντίστοιχης της εμπειρίας της Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Πειραιά 

«Τζάνειον». 

 

Υλικό και Μέθοδος: Υιοθετήθηκε η μέθοδος κατάλληλων «Δεικτών Ποιότητας», παρόμοιων ή ταυτόσημων με τους 

προτεινόμενους από το Working Party on Quality Management (WPQM) of the International Society of Blood 

Transfusion (ISBT). Η παρακολούθηση των στόχων που τέθηκαν, για τα έτη 2011-2014, μέσω των κατάλληλων 

Δεικτών, εστιάζεται στις ακόλουθες  ομάδες Δεικτών: 

• Ποιότητας διαδικασιών της Αιμοδοσίας (π.χ. τήρησης προγραμμάτων εκπαίδευσης, προληπτικής συντήρησης, 

καταμέτρηση ελλείψεων Αντιδραστηρίων κλπ.). 

• Μη συμμορφούμενων Υλικών, Δειγμάτων, Αποτελεσμάτων και Προϊόντων (π.χ. λιπαιμικό, αιματηρό και θολερό 

Πλάσμα, υπέρβαση ημ/νιών λήξης Πλάσματος και Ερυθροκυττάρων, πήγματα στα Ερυθρά, Θετικά ευρήματα 

Βακτηριολογικών Ελέγχων Προϊόντων Αίματος,  είσόδος Σορβιτόλης, θραύσεις Ασκών, ελλιπείς ποσότητες κλπ.). 

• Καταστροφών παραγώγων λόγω θετικότητας σε μολυσματικούς παράγοντες (HBsAg, HCV, HIV, RPR, NAT, HTLV 

για τιμές οριακές, αδιευκρίνιστες κλπ.). 

• Παραγωγής και καταστροφής Παραγώγων (π.χ. Ολικό Αίμα, RBC, FP, FFP, PLT κλπ.). 

• Διαδικασιών διαρκούς βελτίωσης (π.χ. Σύνολο Αιμοληψιών,  ποσοστό Εθελοντικών,   Κατευθυνόμενων 

Αιμοληψιών και απορριφθέντων Αιμοδοτών, αριθμός αντιδράσεων Αιμοδοτών, Βαθμός Ικανοποίησης 

Αιμοδοτών και Ιατρών Τζανείου και άλλων Νοσο-κομείων, παράπονα Αιμοδοτών και Συνεργαζόμενων Φορέων, 

Αιμοεπαγρύπνηση κλπ.). 

 

 

Αποτελέσματα: Δημιουργήθηκαν αναλυτικοί πίνακες για όλους τους αναφερθέντες δείκτες  για την περίοδο 2011-

2014 και παρουσιάζεται ενδεικτικά ο πίνακας μη συμμορφούμενων Υλικών, Δειγμάτων, Αποτελεσμάτων και 

Προϊόντων: 
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Πίνακας μη συμμορφούμενων Υλικών, Δειγμάτων, Αποτελεσμάτων και Προϊόντων 

ΑΑ Δείκτης Αποτελέσματα 

2011 

Αποτελέσματα 

2012 

Αποτελέσματα 

2013 

Αποτελέσματα 

2014 

1.  Λιπαιμικό Πλάσμα 1.83 %(255) 1.12 %  (144) 1.28%(139) 1.41%(147) 

2.  Αιματηρό Πλάσμα 6.59 %(918) 4.78 %  (618) 4.96%(536) 6.27%(652) 

3.  Θολερό Πλάσμα 0.67 %(93) 0.57 %  (74) 0.89%(97) 0.87%(91) 

4.  Υπέρβαση Ημερομηνίας Λήξης 

Πλάσματος 

0.65 %(90) 0.64 %  (83) 2.98%(323) 1.83%(191) 

5.  Υπέρβαση Ημ/νίας Λήξης 

Μονάδας Ερυθροκυττάρων 

0.86 %(119) 1.22 %  (158) 1.30%(161) 0.85%(102) 

6.  Πήγματα στα Ερυθρά 0.060 %(8) 0.015 %  (2) 0.04%(5) 0.025%(3) 

7.  Θετικά ευρήματα στον 

Βακτηριολογικό Έλεγχο 

Προϊόντων Αίματος 

 

0.00 %(0) 

 

0.00 % 

 

0.00% 

 

0.00% 

8.  Αχρήστευση λόγω εισόδου 

Σορβιτόλης 

0.21%(29) 0.29 %  (38) 0.32%(40) 0.15%(18) 

9.  Θραύσεις Ασκών 0.64 %(89) 1.84 %  (238) 1.64%(203) 0,45%(54) 

10.  Ελλιπείς Ποσότητες 2.69 %(375) 3.40 %  (439) 3.49%(431) 3,36%(401) 

11.  Καταστροφές παραγώγων  

λόγω θετικότητας σε 

μολυσματικούς παράγοντες 

 

0.92(129) 

 

 

1.1%  (144) 

 

0,78%(96) 

 

0.70%(83) 

 Σύνολο Αιμοληψιών 13944 12902 12340 11.915 

 

 

Συμπεράσματα: Είναι κατ’ αρχήν δυνατή η ποσοτικοποίηση των Στόχων Ποιότητας και ο καθορισμός κατάλληλων 

Ποσοτικών Δεικτών, η χρήση των οποίων  διευκολύνει, τον κατα το δυνατόν αντικειμενικό προσδιορισμό μιας 

κατ΄εξοχήν υποκειμενικής έννοιας, όπως η Ποιότητα. Η κάθε Αιμοδοσία θα επιλέξει τους στόχους της σύμφωνα με 

τις ιδιαιτερότητές της, αλλά παράλληλα θα πρέπει οι Επιστημονικές Εταιρείες να συμβάλλουν με τις προτάσεις 

τους, ώστε σύντομα να έχουμε ένα ελάχιστο σύνολο κοινά αποδεκτών Στόχων, το οποίο θα επιτρέπει τελικά την 

συνεχή σύγκριση ανάμεσα στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και σε Εθνικό επίπεδο. 
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22. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΝΩΣΗ. 

Κιαγιαδάκη Φωτεινή, Καμπά Μαριλένα, Ηλίας Καστανάς, Ηλίας Κουρούμαλης, Γιώργος Νότας 

Εργαστήριο Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας και Εργαστήριο Ηπατολογίας Ιατρικής Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

Εισαγωγή. Η παρουσία και ο ρόλος των υποδοχέων οπιοειδών δεν έχει μελετηθεί στα κύτταρα του ήπατος. Τα 

οπιοειδή έχουν συνήθως κατασταλτικές δράσεις όπως και η συγγενής οικογένεια των σωματοστατινεργικών 

πεπτιδίων.  

Σκοπός. Σκοπός της μελέτης ήταν να μελετηθεί η έκφραση των υποδοχέων οπιοειδών σε όλους τους πληθυσμούς 

των κυττάρων του ήπατος και η επίδρασή τους στην λειτουργία των αστεροειδών κυττάρων του ήπατος (HSCs) και 

των κυττάρων Kupffer (KCs).  

Υλικό και Μέθοδοι. Η απομόνωση των κυττάρων ποντικού έγινε με in-situ πέψη του ήπατος με 

προνάση/κολλαγενάση και στη συνέχεια με φυγοκέντριση σε υπόστρωμα διαφορικής πυκνότητας (HSCs) ή 

κυτταρομετρία ροής. Η έκφραση των διαφόρων μορίων μελετήθηκε με Real-time PCR.  

Αποτελέσματα. HSCs και KCs εκφράζουν μόνο τον υποδοχέα δέλτα των οπιοειδών (DOR). Ο ειδικός αγωνιστής των 

DOR DADLE οδηγεί σε μειωμένη έκφραση των μορίων ενεργοποίησης των HSCs aSMA, TIMP-1 και col1A1 αλλά σε 

ενεργοποίηση των KCs να παράγουν περισσότερο TGFβ. Η δράση του DADLE στα HSCs δεν αναστέλλεται από τον 

γενικό αναστολέα των οπιοειδών Διπροενορφίνη αλλά από των αναστολέα των υποδοχέων σωματοστατίνης CYN. 

Ωστόσο η δράση του DADLE στα KCs αναστελλόταν από την Διπροενορφίνη. Η συνκαλλιέργεια HSCs και KCs έδειξε 

ότι η σταδιακή αύξηση των KCs περιορίζει την προστατευτική επίδραση του DADLE στα HSCs.  

Συμπεράσματα. Ο DOR είναι λειτουργικός μόνο στα KCs. Η ευεργετική δράση των οπιοειδών στα HSCs είναι μέσω 

των υποδοχέων σωματοστατίνης και εξουδετερώνεται από την παρουσία KCs. Τα KCs διεγείρονται από τα οπιοειδή 

να παράγουν TGFβ, κάτι που θα μπορούσε να εξηγεί την χειρότερη πορεία των χρηστών οπιοειδών με ηπατική 

νόσο.  
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23. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ 

Παυλίδου Άττικα, Ρασούλη Όλγα, Ιερωνυμάκη Ελευθερία, Γραβάνης Αχιλλέας, Μαργιωρής Ν. Ανδρέας και 

Βενυχάκη Μαρία 

 
Εργαστήρια Κλινικής Χημείας και Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 
Εισαγωγή 

Η ψωρίαση αποτελεί μια χρόνια φλεγμονώδη αυτοάνοση νόσο, η οποία επιβαρύνει σημαντικά την υγεία του 

Καυκάσιου πληθυσμού σε ποσοσστό 1-2%. Η ψωρίαση χαρακτηρίζεται από αλλαγές στη φυσιολογία του δέρματος, 

που έχουν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση ανοσολογικών κυττάρων όπως υποτύπων των δενδριτικών και Τ-

κυττάρων, με πρωτεύοντα ρόλο στην αντιγονοπαρουσίαση και την εκδήλωση φλεγμονής και επομένως στην 

παθολογία της ψωρίασης. 

Το νευροστεροειδές δεϋδροεπιαδροστερόνη έχει μελετηθεί σε πληθώρα ανοσολογικών νοσημάτων όπου έχει 

βρεθεί ότι ασκεί θετική επίδραση, αλλά και σε νοσήματα με διαταραχή  του ανοσοποιητικού συστήματος στο 

δέρμα. Συγκεκριμένα στη ψωρίαση, έχουν δειχθεί χαμηλά επίπεδα της DHEA σε ασθενείς με ψωρίαση, ενώ η 

εξωγενής χορήγησή της έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική, λόγω άμεσου μεταβολισμού της σε ανδρογόνα και 

οιστρογόνα. 

Το ΒΝΝ27 είναι ένα συνθετικό ανάλογο της DHEA, μια μικρονευροτροφίνη, η οποία διατηρεί τα χαρακτηριστικά της 

DHEA, χωρίς όμως να μεταβολίζεται περαιτέρω στους μεταβολίτες της. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν τη θετική 

ανοσοτροποποιητική δράση του ΒΝΝ27 σε in vivo μοντέλο σκλήρυνσης κατά πλάκας, καθώς και σε μοντέλο 

φλεγμονώδη πόνου.  

Βασιζόμενοι λοιπόν στα παραπάνω, ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εξέταση της επίδρασης του ΒΝΝ27 σε 

μοντέλο ψωρίασης σε μύες με απώτερο στόχο τη διαλεύκανση ενός πιθανού αντιφλεγμονώδη ρόλου αυτού στην 

ψωρίαση.  

Υλικά και μέθοδοι 

Σε αρσενικούς μύες γενετικού υποβάθρου C57BL6x1291Sv και ηλικίας 12-16 εβδομάδων, έγινε επαγωγή της 

ψωρίασης με χρήση της κρέμας Αldara με δραστική ουσία την Ιμικιμόδη. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν 

καθημερινές χορηγήσεις του συνθετικού νευροστεροειδούς ΒΝΝ27 (10 mg/kg,i.p), μέχρι και την ένατη μέρα ενώ τα 

ζώα θυσιάστηκαν 24 ώρες αργότερα. Στα ζώα αυτά μελετήθηκε η ιστοπαθολογική εικόνα τους και προσδιορίστηκαν 

σημαντικοί δείκτες φλεγμονής. Παράλληλα, εκτιμήθηκαν τα επίπεδα των κύριων ανοσολογικών πληθυσμών του 

σπλήνα με τη τεχνική της κυτταρομετρίας ροής. 

Αποτελέσματα 

Tο ΒΝΝ27 ασκεί ευεργετική δράση στην ψωρίαση καταστέλλοντας τους πληθυσμούς των αντιγονοπαρουσιαστικών 

κυττάρων (MHCII+) και ιδιαίτερα των δενδριτικών κυττάρων (CD11c+) που ευθύνονται για την αρχική πυροδότηση 

αλλά και την εξέλιξη της νόσου. Επιπλέον, οι πληθυσμοί των Τ-κυττάρων καθώς και τα επίπεδα των κυτοκινών που 

συμμετέχουν στην παθολογία της ψωρίασης (IL-17A, IL-6) μειώνονται σημαντικά μετά από χορήγηση ΒΝΝ27.  

Συζήτηση 

Τα ευρήματα μας υποδεικνύουν για πρώτη φορά την επίδραση των νευροστεροειδών στην ψωρίαση. Παράλληλα, 

τόσο τα χαμηλά επίπεδα των  Τ-βοηθητικών κυττάρων όσο και των κυτοκινών μετά την επίδραση με BNN27, θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμα μόρια για την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου.  
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24. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΣΑΛΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 

CUSHING 

Βασιλική Λόη, Έρβιν Κωστάκης, Νικόλαος Καλογερής, Χριστίνα Νίκα, Ο. Καραγιάννη, Α. Βρυωνίδου 

Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη & Μεταβολισμού, Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο, Ε.Ε.Σ, Αθήνα. 

Εισαγωγή: Ο προσδιορισμός της ελεύθερης κορτιζόλης στο σάλιο εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα γιατί 

αποτελεί μια εύκολη διαδικασία για τον ασθενή και είναι οικονομικά αποδοτική (cost-effective). Η χρησιμότητα της 

μέτρησης της μεταμεσονύκτιας κορτιζόλης στο σάλιο (MSC) για τη διάγνωση του συνδρόμου Cushing είναι σήμερα 

καλά τεκμηριωμένη. Αντίθετα, η χρησιμότητα της στη διάγνωση του υποκλινικού συνδρόμου Cushing (SCS) και 

γενικότερα της ήπιας ενδογενούς υπερκορτιζολαιμίας χωρίς κλινικά συμπτώματα από πολλούς αμφισβητείται. 

Σκοπός: Ήταν η αξιολόγηση της μέτρησης της μεταμεσονύκτιας κορτιζόλης στο σάλιο σε ασθενείς με τυχαιώματα 

επινεφριδίων και SCS. 

Ασθενείς & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 34 άτομα (27 γυναίκες και 7 άνδρες), ηλικίας 20-50 ετών. Δώδεκα από αυτούς 

είχαν τυχαιώματα επινεφριδίων και SCS ενώ οι υπόλοιποι 22 αποτέλεσαν το φυσιολογικό πληθυσμό, σύμφωνα με 

καθορισμένα κριτήρια. Η διάγνωση του SCS βασίστηκε στην ανεύρεση τιμής κορτιζόλης πλάσματος > 1.8 μg/dl μετά 

τη δοκιμασία μικρής αναστολής, σε συνδυασμό με τουλάχιστον άλλη μία παθολογική δοκιμασία της 

λειτουργικότητας του άξονα ΥΥΕ και την απουσία κλινικής εικόνας συνδρόμου Cushing.  

Σε όλα τα άτομα της μελέτης μετρήθηκε η MSC, η κορτιζόλη στο πλάσμα μετά από αναστολή με 1mg 

δεξαμεθαζόνης, η HBA1C, FT4, T3, και η TSH. Η κορτιζόλη στο πλάσμα και στο σάλιο καθώς και η TSH ορού 

μετρήθηκαν με διαγνωστικά kit σε αναλυτή ηλεκτροχημειοφωταύγειας Elecsys 2010 της Roche (ECL Elecsys ® 2010 

Roche). Η FT4 και η Τ3 ορού μετρήθηκαν με διαγνωστικά kit στον αναλυτή χημειοφωταύγειας Architect SR100 της 

Abbott, ενώ η HBA1C με HPLC στον αναλυτή D-10 της BIO-RAD. 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και η διαγνωστική αξία των προσδιορισμών εκτιμήθηκε με ανάλυση 

ROC (Receiver Operating Curve) και τη χρήση του Analyse-it (add-in for microsoft excel, version 3.90.7). 

Αποτελέσματα: Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης μεταξύ φυσιολογικών και ασθενών διέφεραν σημαντικά (p<0,0001) 

τόσο στις μετρήσεις στο σάλιο (0,32 ±0,18μg/dl και 0,58±0,33μg/dl, αντίστοιχα) όσο και στις μετρήσεις στο πλάσμα, 

μετά από αναστολή με 1mg δεξαμεθαζόνης (0,82±0,23μg/dl και 3,5±2,5μg/dl, αντίστοιχα). Η έκταση επιφάνειας 

κάτω από την καμπύλη ευαισθησίας (αληθώς θετικά) έναντι 1-ειδικότητας (ψευδώς θετικά) στο σάλιο (AUCsaliva) 

ήταν 0,84 και το αντίστοιχο 95% διάστημα εμπιστοσύνης κυμάνθηκε από 0,71 έως 0,97 υποδηλώνοντας ότι ο 

προσδιορισμός της κορτιζόλης στο σάλιο έχει διαγνωστική αξία. Το επιλεγόμενο cut-off σημείο με το καλύτερο 

ζεύγος ειδικότητας και ευαισθησίας για την καμπύλη της κορτιζόλης στο σάλιο ήταν 0,37μg/dl με διαγνωστική 

ευαισθησία 66,7%, διαγνωστική ειδικότητα 77% και διαγνωστική ικανότητα 73,5%. 

Αντίστοιχα για το πλάσμα, η έκταση επιφάνειας κάτω από την καμπύλη ευαισθησίας (αληθώς θετικά) έναντι 1-

ειδικότητας (ψευδώς θετικά) στο πλάσμα (AUCplasma) ήταν 1.0, υποδηλώνοντας ότι η διαγνωστική ευαισθησία και 

ειδικότητα είναι 100%, αντίστοιχα. 

Συμπεράσματα: Ο προσδιορισμός της MSC αν και έχει διαγνωστική αξία στο SCS, λόγω της χαμηλής διαγνωστικής 

ευαισθησίας (πολλά ψευδώς αρνητικά) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δοκιμασία διαλογής (screening test). 

Αντίθετα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης υποτροπής σε ασθενείς με σύνδρομο Cushing, μετά από 

θεραπεία. 
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25. ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΚΟΤΡΙΚΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ 

 

Εύα Κασσή1, Άννα Σεμανιάκου1, Αμαλία Σερτεδάκη2, Μαρία-Ελευθερία Ευαγγελοπούλου3, Θεοδοσία 

Καζάζογλου4, Αντώνιος Κομινάκης5, Κωνσταντίνος Σφάγγος3, Ευαγγελία Χαρμανδάρη2, Γεώργιος Χρούσος2, 

Παρασκευή Μουτσάτσου1,6 

 
1 Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 
2 Α΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο “Αγία Σοφία Παίδων” 
3 Α΄ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο 
4 Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο 
5 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
6 Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟ» 

 

   

Εισαγωγή : Η παρουσία ορισμένων  πολυμορφισμών του γονιδίου του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών (hGR ή 

NR3C1) σε ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ)  έχει συχετισθεί με την επιθετικότητα και εξέλιξη της νόσου 

καθώς και με την απόκριση στη θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 

αλληλούχιση  της πλήρους κωδικοποιούσας περιοχής του γονιδίου hGR σε  ασθενείς με ΣΚΠ με  διάφορες μορφές  

της νόσου   (κλινικά απομονωμένο σύνδρομο CIS, υποτροπιάζουσα – διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση RRMS, 

δευτερογενής προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση SPMS) καθώς και η πιθανή συσχέτιση των γενετικών διαταραχών 

του γονιδίου hGR με τη σοβαρότητα της νόσου (σύμφωνα με την  κλίμακα αναπηρίας, EDSS),  την απόκριση στη 

θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή και την κλινική βελτίωση των ασθενών. 

 

Σχεδιασμός-Μεθοδολογία: Εξήντα  Έλληνες ασθενείς οι οποίοι πληρούν τα  διαγνωστικά κριτήρια κατά 

“McDonald” για τη ΣΚΠ συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Πραγματοποιήθηκε απομόνωση γενωμικού DNA από 

περιφερικό αίμα το οποίο υποβλήθηκε σε αμφίδρομη ανάγνωση της πλήρους κωδικοποιούσας αλληλουχίας καθώς 

και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξωνίων του γονιδίου hGR. 

 

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η αλληλούχιση του γονιδίου hGR σε ασθενείς με ΣΚΠ δεν οδήγησε στην ανίχνευση  

μεταλλάξεων . Στον υπό διερεύνηση πληθυσμό ανιχνεύθηκαν οι τρεις γνωστοί πολυμορφισμοί (p.N363S (rs6195), 

p.N766N (rs6196)) οι οποίοι είχαν περιγραφεί σε προηγούμενες μελέτες σε ασθενείς με ΣΚΠ καθώς και ένας νέος 

πολυμορφισμός  c.1469 16 G>T (rs6188) στην περιοχή ιντρονίου 16 bp πρίν το εξώνιο 5 . Κανένα από τα παραπάνω 

αλληλόμορφα δεν συσχετίσθηκε με τη σοβαρότητα της νόσου, την απόκριση στα γλυκοκορτικοειδή ή την μορφή    

της νόσου (CIS, RRMS, SPMS). Οι γνωστοί πολυμορφισμοί ER22/23EK και BclI σε ασθενείς με ΣΚΠ σε προηγούμενες 

μελέτες δεν ανιχνεύθηκαν στους Έλληνες ασθενείς, υποδηλώνοντας πως η Εθνικότητα επηρεάζει την παρουσία 

πολυμορφισμών του γονιδίου hGR ενώ άλλοι παράγοντες όπως η χρόνια φλεγμονή και η υπερέκφραση 

κυτταροκινών φαίνεται πως είναι υπεύθυνοι για τη μεγάλη διακύμανση απόκκρισης στα γλυκοκορτικοειδή που 

παρατηρείται ανάμεσα στους ασθενείς με ΣΚΠ. 
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26. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ (SNPS) ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ARMS2 ΚΑΙ CD14 ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ 

ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

 

Σαρλή Α.1, Βελισσάρη Α.1, Σκαλιδάκης Ι.2, Μόσχου Μ.2, Κουτσανδρέα Χ.2, Κίτσος Γ.3, Petersen M.4, Κρούπης Χ.1 

 

1.Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας, Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 2. 

Α’ Οφθαλμολογική Κλινική, Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 3. Πανεπιστημιακή 

Οφθαλμολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4. Dept. of Clinical Genetics, University of 

Aalborg, Denmark 

 

Εισαγωγή: Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (HEΩΚ) αποτελεί εκφυλιστική νόσο του οφθαλμού, που μπορεί 

να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια της κεντρικής όρασης. Ισχυρή συσχέτιση με τη νόσο έχει διαπιστωθεί στους 

Καυκάσιους για τον πολυμορφισμό Α69S του γονιδίου ARMS2 (rs10490924) στη χρωμοσωματική περιοχή 10q26, 

αφού ο πολυμορφισμός αυτός ενέχεται στην εξαρτώμενη από το οξειδωτικό στρες βλάβη των φωτοϋποδοχέων. Το 

γονίδιο CD14 μεταγράφεται από τη χρωμοσωματική περιοχή 5q31.1 και εκφράζεται στα μακροφάγα και στα 

ουδετερόφιλα, έχει ως βασικό ρόλο την ενεργοποίηση της φυσικής (έμφυτης) ανοσίας μέσω του πρωτεϊνικού 

συμπλόκου CD14-TLR4-MD2. Ο πολυμορφισμός C(-260)Τ στην περιοχή του υποκινητή του γονιδίου CD14 

(rs2569190) έχει συσχετισθεί με πλήθος φλεγμονωδών και εκφυλιστικών παθήσεων, αλλά δεν είχε μέχρι σήμερα 

διερευνηθεί η συσχέτισή του με την ΗΕΩΚ.  

 

Σκοπός: Η εφαρμογή μεθοδολογίας PCR-RFLP για τη γονοτύπωση του πολυμορφισμού ARMS2 (g.5270G>T) και η 

επιβεβαίωση της συσχέτισής του με την ΗΕΩΚ στον ελληνικό πληθυσμό, καθώς και η διερεύνηση της συσχέτισης 

του πολυμορφισμού CD14 (g.5371T>C) με την ΗΕΩΚ. 

 

Υλικό και μέθοδοι: Για την γονοτύπωση των δύο πολυμορφισμών των γονιδίων ARMS2 και CD14, εφαρμόστηκαν 

μεθοδολογίες PCR στο θερμικό κυκλοποιητή Primus 25 (MWG-Biotech, Γερμανία) με τη χρήση κατάλληλων 

εκκινητών και στη συνέχεια πέψη με περιοριστικά ένζυμα PvuII και HaeIII αντίστοιχα. Οι ανωτέρω PCR-RFLP 

μέθοδοι εφαρμόσθηκαν σε δείγματα DNA περιφερικού αίματος 120 Ελλήνων ασθενών με υγρού τύπου ΗΕΩΚ και 

103 υγιών μαρτύρων, ίδιας κατανομή σε ηλικία και φύλο, επιλεγμένων κατόπιν οφθαλμολογικής αξιολόγησης.  

Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Εφαρμόστηκε αξιόπιστη μεθοδολογία για τον πολυμορφισμό Α69S του γονιδίου 

ARMS2 και με τη χρήση της στατιστικής ανάλυσης SNPstats διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

(OR=1,90 (1,27-2,84), p=0,0014) η οποία επιβεβαιώνει την επίδραση του γονιδίου στην ανάπτυξη της ΗΕΩΚ. Ο 

πολυμορφισμός C(-260)Τ του CD14 γονιδίου μελετήθηκε για πιθανή συσχέτιση με την ΗΕΩΚ, ωστόσο τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση (OR=1,16 (0,76-1,77), p=0,48). 

Μελλοντικός στόχος είναι η μελέτη και άλλων γονιδίων και η αξιολόγησή τους ως πιθανοί γενετικοί δείκτες για την 

εμφάνιση  ΗΕΩΚ τόσο στον υγρό τύπο, όσο και στη ξηρή μορφή. Με την έλευση της τεχνικής του Next Generation 

Sequencing αυτό θα καταστεί πιο εύκολο τεχνικά. Με τον τρόπο αυτό, θα διερευνηθούν όλοι οι παθογενετικοί 

μηχανισμοί της ΗΕΩΚ και η ανταπόκριση σε νέες θεραπείες. Επίσης, θα μελετηθεί κατά πόσο και σε τι βαθμό 

επηρεάζεται γονιδιακά η μετάπτωση από τη ξηρή στην -πιο σοβαρή- υγρή μορφή ΗΕΩΚ. 
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27. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΟ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

¹Διαμάντω Κουνιάκη, ¹Βασιλική Κίτσιου, ¹Αικατερίνη Ταράση, ¹Θεόφιλος Αθανασιάδης,  ²Μαρία Γαροφαλάκη, 
1Μερόπη Γκίκα, 1Μαρία Αλεξανδρίδου, ¹Χρύσα Παπαστεριάδη, ³Γεώργιος Κρεατσάς, 1Αλεξάνδρα Τσιρογιάννη 

 

¹Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 

²Κλινική Αιματολογική-Λεμφωμάτων και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», 

Αθήνα  

³Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο-ΕΚΠΑ, Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Ο έλεγχος γονικότητας (πατρότητας/μητρότητας) απαιτεί τη διερεύνηση πολύμορφων, σταθερών 

γενετικών συστημάτων με υψηλό ποσοστό ετεροζυγωτίας, τα οποία κληρονομούνται με βάση τους νόμους του 

Mendel και προσδιορίζονται με ακριβείς και επαναλήψιμες μεθόδους.  

Σκοπός: H συγκριτική αξιολόγηση δύο γενετικών συστημάτων στην επίλυση περιστατικών αμφισβητούμενης 

γονικότητας: HLA (Human Leukocyte Antigens) και STRs (Short Tandem Repeats). 

Υλικό-Μέθοδοι: Σε δείγματα περιφερικού αίματος ή/και παρειακού επιχρίσματος 142 ατόμων (59 περιπτώσεις 

διερεύνησης πατρότητας και 1 μητρότητας), απομονώθηκε DNA μέσω πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος 

Maxwell® 16 MDx. Ελέγχθησαν: α)13.412 HLA αλλήλια με PCR-SSP/-SSOP τεχνικές και υπολογίστηκε ο δείκτης 

γονικότητας (Parentage Index-PI) και η πιθανότητα γονικότητας (Probability of Parentage-W) με βάση την 

συχνότητα των HLA αλληλίων στον Ελληνικό πληθυσμό β)16 STRs πολυμορφισμοί (D10S1248, vWA, D16S539, 

D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, D22S1045, D19S433, TH01, FGA, D2S441, D3S1358, D1S1656, D12S391, SE33) 

και ο γενετικός τόπος για τον καθορισμό του φύλου (Amelogenin). Η ενίσχυση και ανίχνευση του DNA 

πραγματοποιήθηκε με AmpFlSTR®NGMSElect™ kit και γενετικό αναλυτή (Applied Biosystems 3130), αντίστοιχα. Η  

ανάλυση των δεδομένων και η εξαγωγή του γενετικού προφίλ των εξετασθέντων έγινε με τη χρήση του 

GeneMapper® ID SoftwareIDX1.3. Ο συνδυαστικός δείκτης γονικότητας (Combined Parentage Index-CPI) και η 

πιθανότητα γονικότητας (W) υπολογίστηκε με βάση την συχνότητα των STRs αλληλίων στους Καυκάσιους (NIST, 

National Institute of Standards and Technology-database), χρησιμοποιώντας το «familias program». 

Αποτελέσματα: Σε 40 περιπτώσεις η γονικότητα δεν αποκλείστηκε από κανένα γενετικό τόπο, ενώ σε 19 

αποκλείστηκε μέσω HLA και STRs. Σε μία περίπτωση, όπου οι πιθανοί πατέρες ήταν συγγενείς μεταξύ τους, υπήρξε 

αποκλεισμός από τα STRs, όχι όμως από τα HLA. Καταγράφηκαν τρεις  περιπτώσεις STRs μετάλλαξης, δύο πατρικής 

(D12S391, vWA) και μία μητρικής (D2S1338) προέλευσης, χωρίς να προκύψει αποκλεισμός συγγένειας (ο 

αποκλεισμός απαιτεί δύο ασυμβατότητες κατ’ελάχιστον). Επιπλέον, όσες σχετικά χαμηλές τιμές W (98,47%-99,77%) 

προέκυψαν με τη χρήση των HLA, με την χρήση των STRs αυξήθηκαν σε 99,99999%.  

Συμπεράσματα: 

1. Η μελέτη των 16 STRs γενετικών τόπων φαίνεται ότι παρέχει επαρκώς τεκμηριωμένα δεδομένα στην επίλυση 

περιστατικών αμφισβητούμενης πατρότητας/ μητρότητας και αποτελεί σήμερα την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο 

ελέγχου. Είναι μία επαναλήψιμη, ταχεία, υψηλής ευαισθησίας και διακριτικής ικανότητας, δοκιμασία.  

2. Αυξάνει τον δείκτη W και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον έλεγχο ατόμων με συγγενική σχέση ακόμη και όταν το 

DNA της μητέρας δεν είναι διαθέσιμο.  

3. Καθώς η παρουσία υψηλού ποσοστού μεταλλάξεων των STRs ενέχει τον κίνδυνο ψευδούς αποκλεισμού, στις 

περιπτώσεις αυτές, το HLA σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό εργαλείο για τη διασφάλιση 

της αξιοπιστίας του αποτελέσματος. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 
1. ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΙΤΩΤΙΚΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ (NuMA)  

Μαριλένα  Σταμούλη (1), Αναστάσιος Σκλήρης (1), Αντωνία  Μουρτζίκου(2), Αβραάμ Πουλιάκης(2) και Εμμανουήλ 

Μουρνιανάκης (1) 

1. Βιοχημικό Εργαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα  

2. Εργαστήρια Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικό, Αθήνα 

 

 

Εισαγωγή: Τα αντισώματα έναντι της μιτωτικής ατράκτου (NuMA) ανήκουν στην κατηγορία των αντιπυρηνικών 

αυτοαντισωμάτων (ΑΝΑ) και παράγονται έναντι πρωτεϊνών που σχετίζονται τόσο με το σχηματισμό των 

μικροσωληνίσκων όσο και με τη διολίσθησή τους  προς τους αντίθετους πόλους. Σκοπός της εργασίας μας ήταν η  

διερεύνηση της συχνότητας των NuMA σε ασθενείς στους οποίους έγινε έλεγχος για ΑΝΑ.  

 

Υλικά και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 3000 οροί ασθενών, 1517 άνδρες (50,57%) και  1483 (49,43%) γυναίκες, ηλικίας 

18 ως 75 ετών. Η ανίχνευση των ΑΝΑ έγινε με  τη μέθοδο ELISA (ETI-LAB DIASORIN). Τα δείγματα με θετικό, 

ασθενώς θετικό και αμφίβολο αποτέλεσμα μελετήθηκαν και με την μέθοδο έμμεσου ανοσοφθορισμού (IFA) σε 

κύτταρα Hep-2 (INOVA Diagnostics Inc., San Diego, CA).  

 

Αποτελέσματα: 206 (6.87%) ασθενείς είχαν θετικά  ANA. Τα είδη του φθορισμού που παρατηρήθηκαν ήταν στικτός 

σε  127 ασθενείς (61,65%),  ομογενής σε  61 ασθενείς (29,61%), φθορισμός πυρηνίσκων σε  in 7 (3,39%) και 

φθορισμός κεντρομεριδίου σε  11 ασθενείς (5,34%). Παρουσία των NuMA παρατηρήθηκε σε  7 ασθενείς (0,23%).  

 

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η συχνότητα των NuMA είναι μικρότερη από 1% και 

σχετίζεται με συγκεκριμένα αυτοάνοσα νοσήματα. Ωστόσο η κλινική τους σημασία παραμένει ακόμη ασαφής. Τα 

αποτελέσματά μας συνάδουν με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα. Στην μελέτη μας παρατηρήθηκε ποσοστό των 

NuMA 0.23 % σε ασθενείς με στικτό φθορισμό και υψηλό τίτλο ΑΝΑ. Η παρουσία τους αφορούσε σε 3 ασθενείς με 

σκληρόδερμα, 2 με σύνδρομο  Sjögren και 2 ασθενείς με ερυθηματώδη λύκο.   
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2. ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΔΥΤΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Μαριλένα  Σταμούλη (1)  Αναστάσιος Σκλήρης (1), Ιωάννα Παναγιώτου (1),  Εμμανουήλ Μουρνιανάκης(1) , Γεώργιος 

Σιδηράς (2) και Βασίλειος Καλέντζος  (2) 

1. Βιοχημικό Εργαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα  

2. Τμήμα Υπερβαρικής Ιατρικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα  

 

Εισαγωγή: Η νόσος εξ αποσυμπίεσης (Decompression Sickness) ή νόσος των δυτών  είναι πολυοργανικό σύνδρομο 

με  ποικίλλουσα βαρύτητα. Προκαλείται από τη μετατροπή των αερίων που βρίσκονται διαλυμένα στον οργανισμό 

σε φυσαλίδες, τόσο ενδο- όσο και εξωαγγειακά,  λόγω της  ταχείας ελάττωσης της υδροστατικής πίεσης κατά την 

ανάδυση. Τα συμπτώματα της νόσου είναι ίλιγγος, απώλεια συνείδησης, μυαλγίες άκρων, αρθραλγία, οστικός 

πόνος, κνησμός του δέρματος και δύσπνοια, συνοδευόμενα από πόνο, παραισθησίες, πάρεση ή παράλυση άκρων, 

διαταραχές αισθητηρίων οργάνων,  ημιπληγία,   οστικές νεκρώσεις βλάβες του δέρματος,  εμβολή στεφανιαίων 

αγγείων με φυσαλίδες αέρα, έμφραγμα μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα. Σκοπός της εργασίας μας ήταν η  

παρουσίαση των εργαστηριακών ευρημάτων περιστατικού της νόσου των δυτών. 

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν ο ορός και το ολικό αίμα του ασθενούς επί 10 συνεχείς ημέρες. Τα αποτελέσματα 

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα  

 

∆ΙΑΚΟΜΙ∆Η 

ΣΤΟ ΤΕΠ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    

Β
ΙΟ

Χ
Η

Μ
ΙΚ

Ε
Σ

 Π
Α

Ρ
Α

Μ
Ε

Τ
Ρ

Ο
Ι 

SGOT 68,7 130,9 73,7 57,3 34,6 36,4 34,0 30,5 28,1 25,2 

SGPT 60,1 102,7 73,0 65,9 47,9 50,2 53,6 49,9 35,6 26,1 

LDH 844,3 3562,0 2070,8 1657,9 1214,0 858,6 748,1 591,3 447,8 351,9 

CPK  973,0 1725,1 807,3 486,1 268,2 171,1 127,6 113,4 85,0 98,5 

ΜΥΟΣΦAIΡΙΝΗ    411,0 116,6 109,0     74,5       

KΑΛΙΟ 5,44   3,83 3,74     3,82 3,90 4,45 4,53 

ΝΑΤΡΙΟ  138,5   135,9 141,2     142,7 140,8 139,5 140,5 

ΟΥΡΙΑ 41,9 56,0 45,4 50,7 44,8 73,4 72,4 57,7 33,9 41,7 

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ 1,03 1,21 0,96 1,25 0,89 1,08 1,12 0,95 1,19 1,08 

CRP   389,6 198,3 114,5     37,4 25,4 76,6 84,1 

Γ
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Η
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Ξ
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Α

Σ
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ΛΕΥΚΑ 15240,0 10610,0 6910,0 5400,0 5190,0 5640,0 5480,0 6110,0 5050,0 5250 

ΕΡΥΘΡΑ 5,69 5,36 4,27 3,79 3,75 3,73 3,73 3,93 3,97 3,78 

ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ 49,0 46,4 37,2 33,5 33,1 33,0 32,7 34,2 34,7 33,2 

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 17,2 16,1 12,7 11,2 11,5 11,1 10,9 11,7 11,8 11,1 

ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΦΙΛΑ 84,0 90,0 83,8 71,5 70,0 70,0 62,0 67,0 67,6 65,5 

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ 12,0 7,6 12,6 24,4 23,0 23,0 30,0 30,0 26,7 28,2 

ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑ 4,0 1,9 2,4 2,0 4,0 4,0 2,0 2,0 5,1 4,4 

ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ 0,1 0,2 1,0 1,9 1,0 1,0 2,0 1,0 0,6 1,7 

D-DIMER             31,16   17,78   

 

Συζήτηση:  Οι φυσαλίδες που σχηματίζονται κατά τη νόσο των δυτών αποφράσσουν τα μικρά αγγεία και προκαλούν 

σύνθετες βιοχημικές μεταβολές που εμπλέκουν το αίμα, τα συστατικά του και το τοίχωμα των αγγείων (ενδοθήλιο), 

με αποτέλεσμα διαταραχές της μικροκυκλοφορίας με θρομβώσεις, οίδημα, τοπική ισχαιμία, υποξία και 

επακόλουθη δυσλειτουργία διαφόρων οργάνων. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις για τη 

νόσο.  Η εκτίμηση της γενικής αίματος και των βασικών βιοχημικών παραμέτρων βοηθά στην εκτίμηση της 

γενικότερης κατάστασης του ασθενούς. Επισημαίνεται η αύξηση της CPK και της μυοσφαιρίνης που υποδηλώνουν 

ραβδομυόλυση. Η παρουσία αυξημένων επιπέδων διμερών-D αντανακλά την κάθαρση ινικής που σχηματίζεται 

μετά από επεισόδιο θρόμβωσης και λύσης της ινικής που παράγεται κατά τη διάρκεια ενδαγγειακής πήξης. Η κύρια 

θεραπευτική προσέγγιση έγκειται στη σταδιακή επαναπίεση του πάσχοντος και τη θεραπεία με υπερβαρικό 

οξυγόνο, σύμφωνα με ειδικούς πίνακες και  διεθνείς οδηγίες,  με γνώμονα την κλινική εκτίμηση του πάσχοντος από 

τους εξειδικευμένους ιατρούς στην υπερβαρική ιατρική. 
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3. Η ΠΑΡΑΟΞΟΝΑΣΗ-1 ΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ  ΜΕ ΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ   ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ 

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ  

Σαμουηλίδη Ελισάβετ1,Κωστόπουλος Βασίλης1,Λιαούρη  Αυγουστίνα1,Κιούση Εύα 2 , Βασιλείου Κυριακή 3 , 

Μπούντου Ειρήνη 3, Γράψα Ειρήνη2 

1Βιοχημικό Τμήμα Γ.Ν.Α. ‘’ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ’’, 2 Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Γ.Ν.Α. ‘’ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ’’, 3 

Μονάδα Αιμοκάθαρσης  Γ.Ν.Α. ‘”ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’, Αθήνα. 

Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι η δυσλιποπρωτεїναιμία και οι μεταβολές στη συγκέντρωση των λιποπρωτεїνών  

συμβάλουν στην ανάπτυξη της αρτηριοσκλήρωσης στους ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ). Η 

παροξονάση-1 (PON1) είναι μία εστεράση που συνδέεται με την  απολιποπρωτεΐνη  (Apo1) στην HDL-C,  και ανήκει 

στα ένζυμα που έχουν προστατευτική επίδραση ως προς την οξείδωση των λιποπρωτεїνών .Η μείωση της 

δραστικότητας και της συγκέντρωσης της PON1 στους ασθενείς με ΧΝΑ ,συμβάλει στην αθηρωμάτωση  και στην 

αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετήσουμε και να 

συγκρίνουμε συγκέντρωση της  PON1  σε ασθενείς με ΧΝΑ τελικού σταδίου σε αιμοκάθαρση (ΑΙΜΚ) με εκείνα 

ασθενών με ΧΝΑ σταδίου 3 έως 5 (μη ΑΙΜΚ), και να εντοπίσουμε πιθανές συσχετίσεις της PON1 με τα επίπεδα 

λιπιδίων στις δύο ομάδες.  

Μέθοδος: Εξετάστηκαν 46 ασθενείς μη ΑΙΜΚ, 44 ασθενείς σε ΑΙΜΚ για 73±16 μήνες και 30 φυσιολογικά άτομα 

(ΦΜ). Η συγκέντρωση της  PON1 προσδιορίστηκε με μέθοδο ELISA. 

Αποτελέσματα: Η συγκέντρωση της ολικής χοληστερόλης και LDL-C  ήταν ελαττωμένες στους ασθενείς  σε ΑΙΜΚ σε 

σχέση με τους μη ΑΙΜΚ ασθενείς (p<0.01), ενώ της HDL-C ήταν ελαττωμένη και στις δύο ομάδες ασθενών 

συγκριτικά με τους ΦΜ, αλλά η ελάττωση ήταν πιο έντονη στους ΑΙΜΚ (43±14 mg/dl) από ότι στους μη ΑΙΜΚ 

(58±16, p<0.001). Η Apo1 ήταν επίσης ελαττωμένη στους μη ΑΙΜΚ (147±24 mg/dl) και ΑΙΜΚ ασθενείς (138±40) 

έναντι των ΦΜ (168±25, p<0.05). Η συγκέντρωση της PON1 στους ΑΙΜΚ ασθενείς (25.94±12.79 μg/ml) ήταν 

σημαντικά ελαττωμένη ως προς τους ΦΜ (53.42±12 ±12.50) και μη ΑΙΜΚ ασθενείς (46.30±19.55 , p<0.001), ενώ 

στους μη ΑΙΜΚ δεν διέφερε στατιστικά από τους ΦΜ. Οι συσχετίσεις Pearson’s μεταξύ της PON1 και των 

συγκεντρώσεων λιπιδίων και απολιποπρωτεïνών στις δύο ομάδες ασθενών έδειξαν ότι στην ομάδα των μη ΑΙΜΚ 

υπήρχε ισχυρή συσχέτιση με την HDL-C (r=0.462, p=0.040) και Apo1 (r=0.468, p=0.028), σχεδόν ανάλογη με την 

ομάδα ασθενών σε ΑΙΜΚ (r=0.471, p=0.013 και r=0.399, p=0.032). Επιπλέον στην τελευταία ομάδα, η συγκέντρωση 

της PON1 σχετιζόταν αρνητικά με την LDL-C (r=-0.423, p=0.014). 

Συμπέρασματα:1)Στους ΑΙΜΚ και μη ΑΙΜΚ ασθενείς ,παρατηρούνται  μεταβολές στο λιπιδαιμικό προφίλ και στη 

συγκέντρωση της PON1 του ορού , οι οποίες είναι πιο έντονες  στην ομάδα ΑΙΜΚ  2) Το διαφορετικό λιπιδαιμικό 

προφίλ που χαρακτηρίζει και τις  δύο αυτές ομάδες φαίνεται να επηρεάζει τη συσχέτιση του με την PON1 3) Η 

αρνητική συσχέτιση της PON1 επιπλέον με την LDL-C στους ασθενείς ΑΙΜΚ, πιθανόν να συνεισφέρει σε αυξημένο 

κίνδυνο ανάπτυξης αρτηριοσκλήρωσης έναντι των μη ΑΙΜΚ ασθενών. 
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4. Η ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ  

Παύλος Μαλινδρέτος1, Γεώργιος Κουτρούμπας1, Ηλίας Τογκουσίδης2, Νικόλαος Αναγνώστου1, Αθανάσιος 

Καλιάκης2, Κωνσταντινιά Τυρπανάκη1, Ελευθερία Μπέη1, Σταυρούλα Μπουμπούκη1, Παναγιώτα Παπαδέα1, 

Χρήστος Συργκάνης1  

1.Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “Αχιλλοπούλειο”.  

2. Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “ Αχιλλοπούλειο”.  

Εισαγωγή: Στην καθ’ ημέρα πράξη, τόσο οι ειδικοί, όσο και οι ειδικευόμενοι κλινικοί και εργαστηριακοί καλούνται 

να εξηγήσουν και να αντιμετωπίσουν ασθενείς τα προβλήματα των οποίων δεν άπτονται πάντοτε της ειδικότητας 

τους, ή δεν οφείλονται άμεσα σε κάποια νοσολογική οντότητα που άπτεται της άμεσης αρμοδιότητας τους.  

Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εκτιμήσουμε τη συχνότητα της υπομαγνησιαιμίας σε ασθενείς που 

εκτιμήθηκαν από το νεφρολογικό τμήμα ενός Γενικού Νοσοκομείου.  

Μέθοδος: Καταγράφηκαν προοπτικά με τη βοήθεια «έξυπνων τηλεφώνων» και διατμηματικής σύνδεσης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, όλα τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και οι εργαστηριακές παράμετροι των ασθενών 

που κλήθηκαν οι ειδικοί νεφρολόγοι να εκτιμήσουν από τον Ιανουάριο του 2013 ως τον Δεκέμβριο του 2014, τόσο 

στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών, όσο και στις διάφορες κλινικές του νοσοκομείου. Σημαντικές στατιστικά 

θεωρήθηκαν οι τιμές για τις οποίες πληρούταν το κριτήριο p≤0.05.  

Αποτελέσματα: Οι νεφρολόγοι κλήθηκαν κατά το προανεφερθέν διάστημα να εκτιμήσουν 614 διαφορετικούς 

ασθενείς τουλάχιστον μία φορά (ελάχιστο=1, μέγιστο=16, διάμεσος=5 εκτιμήσεις ανά ασθενή), ώστε να 

διορθωθούν οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές που παρουσίαζαν. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 73,3 ±16,0 έτη και ο 

μέσος εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (τύπος MDRD) ήταν 22,66 ml/min (min=3ml/min, 

max=160ml/min).  Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με την παρουσία ή όχι χαμηλών επιπέδων 

μαγνησίου (<1,9 mg/dl) κατά τη στιγμή της πρώτης εκτίμησης (ομάδα 1 και ομάδα 2 αντίστοιχα). Αξιοσημείωτα, 260 

ασθενείς (42,3%) από τους εξετασθέντες  παρουσίαζαν υπομαγνησιαιμία. Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης της υπομαγνησιαιμίας μεταξύ των «παθολογικών» και των «χειρουργικών» 

τμημάτων. Η ομάδα 1 είχε μέσα επίπεδα μαγνησίου 1,6 ±0,5 mg/dl έναντι 2,3 ±0,5 mg/dl της ομάδας 2. 

Επιπρόσθετα, οι ασθενείς με χαμηλά επίπεδα μαγνησίου παρουσίαζαν χαμηλότερες τιμές καλίου (4,6 ±1,0 mg/dl 

έναντι 4,9 ±0,9 mg/dl), σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα διορθωμένου ασβεστίου (7,6 ±2,3 mg/dl έναντι 8,4 ±2,4 

mg/dl), σχετικά χαμηλότερες τιμές ουρίας (171,8 ±101,7 mg/dl έναντι 186,7 ±103,0 mg/dl), χαμηλότερες τιμές 

κρεατινίνης (3,8 ±2,6 mg/dl έναντι 4,2 ±2,9 mg/dl) και υψηλότερα επίπεδα νατρίου (137,9 ±9,8 mg/dl έναντι 136,0 

±9,7 mg/dl).  

Συμπεράσματα: Καλό θα είναι να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους κλινικούς, όσο και από τους εργαστηριακούς 

ότι η υπομαγνησιαιμία είμαι μία από τις πλέον συχνές ηλεκτρολυτικές διαταραχές στους ασθενείς που 

παρουσιάζουν οποιουδήποτε βαθμού νεφρική δυσλειτουργία και συχνά συνοδεύουν άλλες επικίνδυνες 

ηλεκτρολυτικές διαταραχές.  
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5. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.  

Γρηγοροπούλου Γ.,1 Ώττας-Λαγός Ι.,1 Παστόρε Φ.1 

1 Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Γ. Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο, Κοζάνη. 

 

Εισαγωγή: Οι τελειόφοιτοι Λυκείου οι οποίοι θέλουν να εγγραφούν σε  αστυνομικές-στρατιωτικές σχολές 

υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις μεταξύ των οποίων και συγκεκριμένες 

βιοχημικές.  

 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η επιδημιολογική μελέτη των μέσων τιμών βιοχημικών εξετάσεων 

γλυκόζης, ουρίας, κρεατινίνης, ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (AST) και  αμινοτρανσφεράση της αλανίνης SGPT 

σε τελειόφοιτους Λυκείου υποψηφίους  αστυνομικών-στρατιωτικών σχολών.  

 

Υλικό και μέθοδοι: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 60  νέοι ηλικίας 18 ετών οι οποίοι προσήλθαν στα 

Βιοπαθολογικό Εργαστήριο  του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης κατά τη χρονική περίοδο από 01/06/2012 έως 

30/06/15. Ο προσδιορισμός των παραπάνω βιοχημικών δεικτών έγινε στον αναλυτή Cobas 6000 c501 της Roche.  

 

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 1: Βιοχημικό προφίλ νέων υποψηφίων αστυνομικών-στρατιωτικών σχολών.  

 Γλυκόζη Ουρία Κρεατινίνη AST ALT 

Άνδρες 85.28±6.76 29.05±7.43 0.93±0.10 26.41±13.27 25.10±20.97 

Γυναίκες  84.71±6.25 26.90±5.6 0.76±0.08 22.19±16.62 14.52±7.60 

 

Πίνακας 2: Αριθμός ατόμων που παρουσίασαν τιμές τρανσαμινασών υψηλότερες των φ.τ. 

 AST> φ.τ. 

 

ALT> φ.τ. AST κ’ ALT > φ.τ. 

Άνδρες 3 4 1 

Γυναίκες 0 1 1 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, διαπιστώνεται ότι τόσο για τους  

άνδρες όσο και για τις γυναίκες οι τιμές γλυκόζης, ουρίας, κρεατινίνης είναι προσαρμοσμένες στις τιμές αναφοράς.  

Τιμές υψηλότερες των φ.τ. του ενός ή και των δύο ηπατικών ενζύμων παρατηρήθηκε για το 20.51% των ανδρών και 

9.52% των γυναικών.    
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Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης δείχνουν μια αύξηση των συγκεντρώσεων των ηπατικών 

ενζύμων των νέων σε υψηλό ποσοστό, η οποία πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την διάρκεια της 

προετοιμασίας τους για τις Πανελλήνιες  Εξετάσεις καθώς και κατά την διάρκεια αυτών, οδηγούνται, λόγω άγχους,  

στην κατανάλωση ανθυγιεινών σνακ, υπερβολικής ποσότητας καφεΐνης καθώς και στη λήψη συμπληρωμάτων 

χωρίς να συστήνονται από ειδικούς. 
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6. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

Γρηγοροπούλου Γ.,1 Ώττας-Λαγός Ι.,1 Παστόρε Φ.1 

1 Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Γ. Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο, Κοζάνη. 

 

Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι οι κλινικές διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς επηρεάζουν άμεσα το 

καρδιαγγειακό σύστημα και η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση 

καρδιαγγειακής νόσου και καρδιακής ανεπάρκειας. 

Επιπλέον όμως και οι υποκλινικές διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς (υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός 

και υποκλινικός υποθυρεοειδισμός που χαρακτηρίζονται από χαμηλή ή υψηλή συγκέντρωση  ορμόνης 

θυρεοειδοτρόπου (TSH) στον ορό και φυσιολογικές συγκεντρώσεις θερεοειδικών ορμονών ορού ελεύθερης 

θυροξίνης (FT4) και τριιωδοθυρονίνης (FT3) έχουν σημαντικές επιδράσεις στην καρδιακή λειτουργία, με σοβαρές 

συνέπειες στην νοσηρότητα των ασθενών. 

 

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει την ύπαρξη ή μη διαταραχής  της θυρεοειδικής λειτουργίας 

σε ασθενείς της καρδιολογικής κλινικής του Γ. Ν. Κοζάνης. 

 

Υλικό και μέθοδοι: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 309 ασθενείς της καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν. Κοζάνης 

(177 άνδρες μέσης ηλικίας 66.2±14.2  και 132 γυναίκες μέσης ηλικίας 71.9±12.8) σε χρονικό διάστημα ενός έτους 

(16/06/2014 -16/06/2015). Ο έλεγχος της θερεοειδικής λειτουργίας των παραπάνω ασθενών πραγματοποιήθηκε με 

τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης στον ορό της TSH και FT4 στον ανοσολογικό αναλυτή Cobas 6000 e601, της 

εταρείας Roche με τη μέθοδο της ηλεκτροχημειοφωταύγειας. 

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

 

 Αριθμός 

Ασθενών με 

Υπερθυρ/σμό 

(Ποσοστά) 

Αριθμός 

Ασθενών 

με Υποθυρ/σμό 

(Ποσοστά) 

Αριθμός  

ασθενών  

με Υποκλινικό   

υπερθυρ/σμό 

(Ποσοστά) 

Αριθμός 

ασθενών  

με Υποκλινικό 

 υποθυρ/σμό 

(Ποσοστά) 

Ποσοστά  

ασθενών 

με κάποια 

διαταραχή του 

Θυρεοειδούς 

Σύνολο 

ασθενών 

5 (1.62%) 6 (1.94%) 12 (3.88%) 19 (6.15%) 13.59% 

Άνδρες 3 (1.69%) 2 (1.13%) 5 (2.82%) 11 (6.21%) 11.86% 

Γυναίκες 2 (1.51%) 4 (3.03%) 7 (5.30%) 8 (6.06%) 15.91% 

 

Από τους 177 άνδρες που εξετάστηκαν το 11.86% εμφάνισε κάποια διαταραχή της λειτουργίας του θυρεοειδούς και 

από τις  132 γυναίκες το 15.91%. Αναλυτικά,   υπερθυρεοειδισμός διαπιστώθηκε σε 5/309 ασθενείς (1.62%) και 

ειδικότερα σε 3/177 άνδρες(1.69%)  και 2/132 γυναίκες(1.51%). Υποθυρεοειδισμός παρατηρήθηκε σε 6/309 
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ασθενείς(1.94%) και ειδικότερα σε 2/177 άνδρες(1.13%) και 4/132 γυναίκες (3.03%). Υποκλινικό  υπερθυρεοειδισμό 

εμφάνισαν 12/309 ασθενείς (3.88%) και ειδικότερα 5/177 (2.82%) άνδρες και 7/132 γυναίκες (5.30%). Υποκλινικός 

υποθυρεοειδισμός διαπιστώθηκε σε 19/309 ασθενείς(6.15%) και ειδικότερα σε 11/177 άνδρες(6.21%) και 8/132 

γυναίκες(6.06%). 

Η μέση τιμή της TSH  και της FT4 στους άνδρες ήταν 2.04±2.65 και 1.28±0.25 αντίστοιχα ενώ στις γυναίκες ήταν 

2.26±3.76 και 1.36±0.33.   

 

Συμπεράσματα:  Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι το 13.59% των ασθενών της 

καρδιολογικής κλινικής εμφάνισε κάποια διαταραχή της λειτουργίας του θυρεοειδούς και ειδικότερα, οι γυναίκες 

σε υψηλότερο ποσοστό (15.91%)  σε σχέση με τους άνδρες (11.86%). 
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7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ TINIA ΚΑΙ HPLC ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 

(HbA1c) 

Καράκου Ευγενία1, Παπαευσταθίου Ελένη1,Λεκκάκου Αγάθη2, Πανούτσου Βάλερυ1, Τράκας Νικόλαος1 

1.Βιοχημικό Εργαστήριο, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α, Αθήνα 

2.1η Πνευμονολογική Κλινική, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α, Αθήνα 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1c), ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες αξιολόγησης της γλυκαιμικής 

κατάστασης ασθενών με διαβήτη, συνιστάται στη διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη, όταν τα επίπεδα της HbA1c 

είναι πάνω από 6.5%. Τα κλινικά εργαστήρια, για τη μέτρηση των επιπέδων της HbA1c, χρησιμοποιούν διάφορες 

μεθόδους προσδιορισμού, που βασίζονται σε διαφορετικές αναλυτικές αρχές. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της 

HbA1c είναι σημαντική για την παρακολούθηση και την κατάλληλη θεραπεία των διαβητικών ασθενών. 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση δύο διαφορετικών μεθόδων προσδιορισμού της HbA1c: της 

θολοσιμετρικής ανοσοανάλυσης καταστολής (TINIA), με την υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) 

ανταλλαγής κατιόντων. 

 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μετρήσεις HbA1c διεξήχθησαν σε 43 δείγματα ολικού αίματος τα οποία ελήφθησαν από άτομα μέσης ηλικίας 66 

ετών (23 άνδρες, 20 γυναίκες), που υποβλήθηκαν σε εξετάσεις ρουτίνας ή σε έλεγχο της διαβητικής τους 

κατάστασης στο εργαστήριο μας. Δεν χρησιμοποιήθηκαν περαιτέρω κριτήρια επιλογής. Για τον προσδιορισμό των 

επιπέδων της HbA1c χρησιμοποιήθηκαν δύο εμπορικά διαθέσιμες μέθοδοι. Αυτές περιλάμβαναν τη θολοσιμετρική 

ανοσοανάλυση καταστολής (TINIA) για αιμολυμένο ολικό αίμα, που εφαρμόζεται στον αυτόματο βιοχημικό 

αναλυτή Cobas Integra 800 (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) και την υγρή χρωματογραφία υψηλής 

απόδοσης (HPLC) ανταλλαγής κατιόντων του αναλυτή Tosoh G7 (Bioscience, San Francisco, USA). Οι μέθοδοι αυτές, 

πιστοποιημένες σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα τυποποίησης γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (NGSP), 

διεξήχθησαν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

του στατιστικού προγράμματος SPSS v.14.0. Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson και η μέθοδος Γραμμικής 

Παλινδρόμησης (Linear Regression) χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση των δύο διαγνωστικών μεθόδων (p< 0.05 

θεωρήθηκε στατιστικά σημαντικό). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η μέση τιμή της HbA1c μετρούμενη με τη μέθοδο HPLC (6.579 ± 1.665%) ήταν υψηλότερη από τη μέση τιμή της 

HbA1c μετρούμενη με τη μέθοδο TINIA (6.208 ± 1.376%). Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson βρέθηκε R=0.993 

(p<0.001), επομένως υπήρξε στατιστικά σημαντική ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο 

μεθόδων. Η εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης που προέκυψε ήταν η εξής: 
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HbA1c (Cobas Integra 800) = 1.202* HbA1c (Tosoh G7) – 0.881 

(R=0.993, R2=0.986, p<0.001) 

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Όσον αφορά τον προσδιορισμό των επιπέδων της HbA1c, βρέθηκε σημαντική συσχέτιση (R2=0,986) μεταξύ των 

μεθόδων HPLC και TINIA, επομένως η θολοσιμετρική ανοσοανάλυση καταστολής (TINIA) είναι μία αξιόπιστη 

μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά της HPLC στη μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. 
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8. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΕΞΙΑ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ  

Χλαπουτάκης Σεραφείμ1, Παπαευσταθίου Ελένη2, Σκλαπάνη Παγώνα2, Αποστολάκης Ευστράτιος1, Τράκας 

Νικόλαος2 

1ΚαρδιοΘωρακοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο  Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

2Βιοχημικό Εργαστήριο, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α, Αθήνα 

 

ΣΚΟΠΟΣ: 

Η μεταβολή των βιοχημικών παραμέτρων (ALP, γ-GT, AST, ALT, LDH, CPK, CK-MB, T-BIL, AMYL) σε ασθενείς με 

καρκίνο του δεξιού κόλου που υποβλήθηκαν σε δεξιά κολεκτομή. 

 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: 

Η μελέτη αφορά  20 ασθενείς με καρκίνο του δεξιού κόλου (9 άνδρες-11 γυναίκες, μέσης ηλικίας  75,65+/- 4,40) 

που υποβλήθηκαν σε δεξιά κολεκτομή.  Μετρήθηκαν οι βιοχημικές παράμετροι, πριν την επέμβαση, 1 ημέρα και 6 

ημέρες μετά την επέμβαση. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος SPSS v.14.0. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών λήψεων (πριν, μετά 1 ημέρα, μετά 6 ημέρες από την επέμβαση) στις βιοχημικές 

παραμέτρους είναι: 

Οι τρανσαμινάσες (ALT-AST) αυξάνονται σημαντικά την 1ημέρα μετά την επέμβαση (p<0,001) και παραμένουν σε 

αυτά τα επίπεδα και την 6 ημέρα (p=N.S). Η ALP μειώνεται σημαντικά τη 1 ημέρα (p<0,001) και αυξάνεται λίγο την 6 

ημέρα (p<0,011). Η γ-GT αυξάνεται την 6 ημέρα (p<0,015). Η αμυλάση αυξάνεται σημαντικά (p<0,001) τη 1 ημέρα 

και επανέρχεται την 6 ημέρα περίπου στα αρχικά επίπεδα (p=0,141). Η T-BIL αυξάνεται σημαντικά την 1ημέρα μετά 

την επέμβαση (p<0,001) και παραμένει  σε αυτά τα επίπεδα  την 6 ημέρα (p=N.S). Η CK αυξάνεται σημαντικά 

(p<0,001) τη 1 ημέρα και μειώνεται σημαντικά την 6 ημέρα (p<0,015). Τέλος η CK-MB αυξάνεται σημαντικά την 1 

ημέρα (p<0,001) και επανέρχεται στα αρχικά επίπεδα την 6 ημέρα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ 

 LDH CPK CK-MB LDH CPK CK-MB LDH CPK CK-MB 

MEAN 165,35 55,25 7.95 236,10 291,40 19,90 205,60 97,35 8,95 

SD 13,13 14,38 7.00 87,20 171,05 9,01 32,32 76,27 6,72 

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ 1 ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ 

 SGOT SGPT ALP γ-GT SGOT SGPT ALP γ-GT SGOT SGPT ALP γ-GT 

MEAN 16,70 15,50 80,15 31,85 24,65 23,40 66,15 33,80 24,00 25,10 77,15 41,25 

SD 3,82 2,81 17,44 19,92 7,19 10,19 15,53 18,04 10,87 4,88 16,69 18,85 

  

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

ΜΕΤΑ 1 ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ 

 T-BIL  AMYL T-BIL  AMYL T-BIL  AMYL 

MEAN 0,59  62,05 0,76  83,20 0,73  69,95 

SD 0,21  15,06 0,16  19,90 0,36  16,16 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Παρατηρούμε ότι κατά την 1η μετεγχειρητική ημέρα υπάρχει μια ήπια άνοδος των βιοχημικών παραγόντων σε 

παθολογικά επίπεδα, ενώ την 6 ημέρα επιστρέφουν οι περισσότεροι βιοχημικοί παράγοντες στα προεγχειρητικά  

επίπεδα. 
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9. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 1,25(ΟΗ)2 ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D3 ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ: in vitro ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

 
Α.Ρίζου1, Ν.Nasiri-Ansari1, E.Σπηλιώτη1, Ε.Λιανίδου2, Π.Μουτσάτσου1 Α.Παπαβασιλείου1, Ε.Κασσή1 

 

1. Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 

2. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ 

 

 

Εισαγωγή-Σκοπός 

Αν και οι προστατευτικές επιδράσεις της 1,25(ΟΗ)2βιταμίνης D3 στα αρχικά στάδια της αθηρωμάτωσης έχουν 

διερευνηθεί, τα δεδομένα για τη επίδρασή της σε παράγοντες που εμπλέκονται στα τελευταία στάδια της 

αθηρωμάτωσης είναι περιορισμένα. Κατά τη διάρκεια των σταδίων της αποσταθεροποίησης/ρήξης της 

αθηρωματικής πλάκας σημαντικό ρόλο παίζουν οι μεταλλοπρωτεϊνάσες ΜΜΡ-2, ΜΜΡ-9 καθώς και οι αναστολείς 

τους ΤΙΜΡ-1 και ΤΙΜΡ-2 που εκφράζονται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Επιπλέον, η ασβεστοποίηση της πλάκας, 

μία αλλοίωση που σχετίζεται με θρόμβωση της αρτηρίας, ακόμη και απουσία διάβρωσης ή ρήξης της πλάκας, 

εμπλέκει τα μόρια του συστήματος RANKL-RANK-OPG που εκφράζονται επίσης στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Στην 

παρούσα μελέτη, είχαμε ως στόχο τη διερεύνηση  της επίδρασης της 1,25(ΟΗ)2βιταμίνης D3 στην ρύθμιση της 

έκφρασης της ΜΜΡ-2 και ΜΜΡ-9 και των αναστολέων τους ΤΙΜΡ-1 και ΤΙΜΡ-2, καθώς και της OPG σε ενδοθηλιακά 

κύτταρα. 

Υλικά-Μέθοδοι 

Ενδοθηλιακά κύτταρα αορτής (HAECs) καλλιεργήθηκαν σε κατάλληλο θρεπτικό υλικό και επωάστηκαν με 

1,25(ΟΗ)2βιταμίνη D3 για 24, 48 και 72  ώρες σε συγκεντρώσεις από 10-8 έως 10-11 Μ απουσία TNF-α,  ή για 24 ώρες 

παρουσία TNF-α σε συγκέντρωση 10 ng / ml για τις τελευταίες 6 ώρες. Στην συνέχεια, προσδιορίστηκε η επίδραση 

της 1,25(ΟΗ)2 βιταμίνης D3 και του TNF-α στην βιωσιμότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων με τη χρωματομετρική 

μέθοδο ΜΤΤ. Η αξιολόγηση της έκφρασης της ΜΜΡ-2, ΜΜΡ-9, των αναστολέων τους ΤΙΜΡ-1 και ΤΙΜΡ-2, καθώς και 

της OPG έγινε με real-time PCR. Η αξιολόγηση της έκφρασης της OPG σε επίπεδο πρωτεΐνης έγινε με western blot.  

Αποτελέσματα 

• Η 1,25(ΟΗ)2βιταμίνη D3 δεν μετέβαλε σημαντικά την έκφραση των ΜΜΡ-9, ΜΜΡ-2, ΤΙΜΡ-1 και ΤΙΜΡ-2 σε 

επίπεδο  mRNA σε διαφορετικούς χρόνους επώασης και διάφορες συγκεντρώσεις. 

• Η έκφραση της OPG σε επίπεδο mRNA αυξήθηκε σημαντικά παρουσία του TNF-α με πιο έντονη επίδραση  σε 

συγκέντρωση 1,25(ΟΗ)2 βιταμίνη D3 10-9 M. Ωστόσο το αποτέλεσμα δεν επιβεβαιώθηκε σε επίπεδο πρωτεΐνης.  

• Η ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων με TNF-α μετά από προεπώαση με 1,25(ΟΗ)2βιταμίνη D3 είχε 

σαν αποτέλεσμα σημαντική μείωση στο mRNA της ΜΜΡ-9 στις συγκεντρώσεις 10-10 M και 10-11M  και αύξηση 

του mRNA του ΤΙΜΡ-2, ενώ δεν επηρέαστηκε η έκφραση των ΜΜΡ-2 και ΤΙΜΡ-1.  

Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι η 1,25(ΟΗ)2βιταμίνη D3 σε συγκεντρώσεις που φυσιολογικά υπάρχουν στον ορό, 

μειώνει την έκφραση της ΜΜΡ-9 και επάγει την έκφραση του ΤΙΜΡ-2 σε επίπεδο mRNA, σε ανθρώπινα 

ενδοθηλιακά κύτταρα αορτής, υποδηλώνοντας έναν προστατευτικό ρόλο  στην ευαλωτότητα/ρήξη  της 

αθηρωματικής πλάκας. 
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10. ELUCIDATION OF THE BIOSYNTHETIC PATHWAY OF THE POTENT ANTI-INFLAMMATORY COMPOUND 

NEOROGIOLTRIOL FROM THE RED ALGA Laurencia glandulifera 

Anastasia Athanasakoglou1,  Codruta Ignea1, Fotini Trikka2, Konstantinos Pasentsis2, Anagnostis Argiriou2, Vassilios 

Roussis3,  Antonios M. Makris2 and Sotirios C. Kampranis1 

1Mediterranean Agronomic Institute of Chania, 2Institute of Applied Biosciences/ CERTH, Thessaloniki,  

3Department of Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products, School of Pharmacy, University of Athens 

 

Abstract: Although natural products have been the predominant source of new pharmaceuticals in the last 50 years, 

only a fraction has been evaluated for bioactivity, mainly due to structural complexity and limited availability. One 

important such natural compound is the brominated diterpene neorogioltriol (NRG), a potent anti-inflammatory 

agent, exclusively produced by a population of the red alga Laurencia glandulifera found in the Ionian Sea. Candidate 

NRG biosynthetic genes have been identified after next generation illumina sequencing and differential 

transcriptomic analysis between NRG-producing and non-producing populations. Expression and purification of 

these genes in bacteria will allow the elucidation of the biosynthetic pathway and the determination of the 

enzymatic activities involved. This will enable the reconstruction of the biochemical pathway in a heterologous host 

for the sustainable production of this important natural compound.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This work was supported by 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

1 1 .  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ  
 

Ιωάννα Καστάνη(1), Χριστίνα Κωσταρά(1), Γιάννης Μπαλτογιάννης(2), Βασίλειος Τσιμιχόδημος(2), Μωυσής Ελισάφ(2), 

Γιάννης Γουδέβενος(2), Ελένη Μπαϊρακτάρη(1) 

 

(1)Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή και  (2) Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

451 10, Ιωάννινα, email: ebairakt@cc.uoi.gr  

 

Εισαγωγή: Οι διαταραχές στη λιπιδαιμική σύσταση των μεμβρανών των ερυθροκυττάρων του αίματος αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα για την έναρξη και την εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης που οδηγεί σε Ισχαιμική Καρδιαγγειακή 

Νόσο. Η φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού Πρωτονίου (1H NMR) είναι μια μη επεμβατική 

απεικονιστική μέθοδος για τη μελέτη της λιπιδαιμικής σύστασης. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης βιοδεικτών του λιπιδαιμικού προφίλ των 

μεμβρανών των ερυθροκυττάρων του αίματος για την παρουσία και την εξέλιξη της Ισχαιμικής Καρδιαγγειακής 

Νόσου. 

Υλικά και Μέθοδοι: Συλλέχθηκαν δείγματα ολικού αίματος από 20 άτομα με Φυσιολογικά Αγγεία και 81 άνδρες 

ασθενείς με Ισχαιμική Καρδιαγγειακή Νόσο: 33 με νόσο 1 αγγείου (ήπια), 28 με νόσο 2 αγγείων (μέτρια) και 20 με 

νόσο 3 αγγείων (σοβαρή). Η λήψη του δείγματος πραγματοποιήθηκε μετά από 12ωρη νηστεία και πριν την 

στεφανιογραφία. Οι ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο και τα άτομα με φυσιολογικά αγγεία δεν παρουσίαζαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ηλικία και τις κλασικές λιπιδαιμικές παραμέτρους. Τα λιπίδια των 

μεμβρανών των ερυθροκυττάρων εκχυλίστηκαν και το λιπιδαιμικό προφίλ καταγράφηκε με φασματοσκοπία 1H 

NMR. Για την πρόβλεψη της παρουσίας και του βαθμού σοβαρότητας της Ισχαιμικής Καρδιαγγειακής Νόσου 

δημιουργήθηκαν στατιστικά μοντέλα με εφαρμογή των τεχνικών αναγνώρισης προτύπων. 

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με ήπια, μέτρια και σοβαρή έκταση στένωσης των αρτηριών διαφοροποιήθηκαν 

σημαντικά και βαθμιαία σε σχέση με τα άτομα με φυσιολογικά αγγεία με βάση το λιπιδαιμικό προφίλ των 

μεμβρανών των ερυθροκυττάρων. Τα κύρια συστατικά των μεμβρανών που χαρακτήρισαν τα αρχικά στάδια της 

νόσου ήταν μειωμένα επίπεδα φωσφατιδυλοχολίνης και ω-3 λιπαρών οξέων και τα αυξημένα επίπεδα 

χοληστερόλης, σφιγγομυελίνης και κορεσμένων λιπαρών οξέων.  

Συμπεράσματα: Η ανάλυση της λιπιδαιμικής σύστασης των μεμβρανών των ερυθροκυττάρων με φασματοσκοπία 
1H NMR ανέδειξε σημαντικές αλλαγές στους ασθενείς με ισχαιμική καρδιαγγειακή νόσο οι οποίες πιθανά 

επηρεάζουν τα δομικά χαρακτηριστικά και τις βιολογικές τους ιδιότητες. Οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν μη επεμβατικούς λιπιδαιμικούς δείκτες για την παρουσία αλλά και το βαθμό σοβαρότητας της νόσου.  

 

H πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και 

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-

2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013)  
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1 2 .  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ HDL ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ 

ΕΠΙΠΕΔA HDL-ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 1Η NMR 

 

Χριστίνα Κωσταρά(1), Βασίλειος Τσιμιχόδημος(2), Κωνσταντίνος Τσιαφούλης(3), Μωυσής Ελισάφ(2), Ελένη 

Μπαϊρακτάρη(1) 

 

(1)Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή,(2) Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή και  (3)Κέντρο NMR, Εργαστήριο Αναλυτικής 

Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10, Ιωάννινα, email: ebairakt@cc.uoi.gr  

 

Εισαγωγή: Τα χαμηλά επίπεδα των HDL λιποπρωτεϊνών του ορού, όπως εκφράζονται από την περιεκτικότητά τους 

σε χοληστερόλη (HDL-C), θεωρούνται ισχυρός παράγοντας κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. 

Πειραματικές και κλινικές μελέτες υποδεικνύουν  πως οι αθηρογόνες ή αθηροπροστατευτικές ιδιότητες των HDL 

λιποπρωτεϊνών δεν σχετίζονται μόνο με τα επίπεδα της χοληστερόλης που περιέχουν αλλά και με τη συνολική 

λιπιδαιμική σύσταση και τη λειτουργικότητα των σωματιδίων.  

Σκοπός:  Η διερεύνηση με φασματοσκοπία 1Η NMR της σύστασης των HDL λιποπρωτεϊνών του αίματος σε άτομα με 

διαφορετικά επίπεδα HDL-χοληστερόλης. 

Υλικά και Μέθοδοι: Συλλέχθηκαν δείγματα ορού του αίματος από 51 υγιή άτομα τα οποία χωρίστηκαν σε 3 ομάδες 

με βάση τα επίπεδα της HDL-χοληστερόλης: 15 άτομα με χαμηλά επίπεδα (<40 mg/dl), 21 με μέτρια επίπεδα (40-59 

mg/dl) και 15 με υψηλά επίπεδα (≥60 mg/dl). Η λήψη του δείγματος πραγματοποιήθηκε μετά από 12ωρη νηστεία. 

Τα άτομα επιλέχθηκαν ώστε να μην παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις υπόλοιπες 

λιπιδαιμικές παραμέτρους του ορού (ολική χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, και LDL-χοληστερόλη). Τα λιπίδια των HDL 

λιποπρωτεϊνών εκχυλίστηκαν και το λιπιδαιμικό προφίλ καταγράφηκε με φασματοσκοπία 1H NMR. Η στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τεχνικές αναγνώρισης προτύπων. 

Αποτελέσματα: Οι τρεις ομάδες ατόμων με χαμηλά, μέτρια και υψηλά επίπεδα HDL-χοληστερόλης 

διαφοροποιήθηκαν με βάση το λιπιδαιμικό προφίλ των HDL σωματιδίων. 

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με χαμηλά επίπεδα HDL-χοληστερόλης παρουσίασαν μειωμένη περιεκτικότητα σε 

σφιγγομυελίνη, φωσφατιδυλοχολίνη, χοληστερόλη, ω-3, ακόρεστα και διαλλυλικά λιπαρά οξέα και αυξημένη 

περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα σε σχέση με τα άτομα με μέτρια επίπεδα HDL-χοληστερόλης. Στα άτομα 

με υψηλά επίπεδα HDL-χοληστερόλης, τα HDL σωματίδια εμπλουτίζονται κυρίως σε σφιγγομυελίνη, λινελαϊκό οξύ, 

ω-3 και ακόρεστα λιπαρά οξέα, χοληστερόλη, φωσφατιδυλοχολίνη και μειώνεται η ποσότητα των κορεσμένων 

λιπαρών οξέων και τριγλυκεριδίων σε σχέση με τα άτομα με μέρια επίπεδα HDL-χοληστερόλης.   

Συμπεράσματα: Η ανάλυση του λιπιδαιμικού προφίλ των HDL λιποπρωτεϊνών με φασματοσκοπία 1H NMR ανέδειξε 

σημαντικές διαφοροποιήσεις της σύστασης των σωματιδίων σε συνάρτηση με την περιεκτικότητά τους σε 

χοληστερόλη. 

Τα άτομα με χαμηλά επίπεδα HDL-χοληστερόλης εμφάνισαν πιο αθηρογόνο λιπιδαιμικό προφίλ των σωματιδίων 

ενώ τα άτομα με υψηλά επίπεδα HDL-χοληστερόλης εμφάνισαν πιο αθηροπροστατευτικό προφίλ σε σχέση με τα 

άτομα με μέτρια επίπεδα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές πιθανά επηρεάζουν τον μεταβολισμό, τη λειτουργικότητα και 

τις αθηροπροστατευτικές ιδιότητες των HDL λιποπρωτεϊνών του αίματος και θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιο 

εξειδικευμένους δείκτες των αθηροπροστατευτικών ιδιοτήτων των HDL σωματιδίων. 
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13. ANALYSIS OF THE MODE OF ACTION OF THE POTENT ANTI-INFLAMMATORY NEOROGIOLTRIOL  
 
Maria G. Daskalaki1, Eleftherios Deiktakis1, Christina Doxaki2,Marina Aznaourova2, Dimitra Virla3, Aristidis 
Eliopoulos3, Christos Tsatsanis2* 

1Department of Biochemistry,School of Medicine, University of Crete, Heraklion,Greece 2Department of 

Clinical Chemistry-Biochemistry, School of Medicine, University of Crete, Heraklion,Greece 
3Department of Basic Sciences,School of Medicine, University of Crete, Heraklion,Greece *2 e mail: 

tsatsani@med.uoc.gr 

 

 

Neorogioltriol (NRG) is a powerful analgesic and anti-inflammatory compound with a potency that rivals that of 
morphine and is produced exclusively by a population of the red alga Laurencia glandulifera found in the Ionian Sea. 

Although earlier studies have indicated that NRG possesses anti-inflammatory properties in cultured macrophages 

and in a rat model of chemically-induced local inflammation, the detailed mechanism of this action has not yet been 

revealed. Aim of this work was to elucidate whether NRG affected the phenotype of macrophages in terms of 

M1/M2 polarization. Moreover, to allow in vivo evaluation of its anti-inflammatory actions and given the fact that it 

is lipophilic, we have to determine the optimal medium for solubilization. To this end, we set and optimized nitrates 

(NO) measurement post LPS treatment enabling us to test NRG, its analogues, and possible other related anti-

inflammatory compounds in high throughput assay. Using the diterpene sclareol from Salvia sclarea we evaluated 

different solvents for effective treatment of macrophages with terpenes. The results indicated that most solvents 

suppressed macrophage activation and in some extent were toxic. Among the different agents carbowax appeared 
to be more neutral in terms of cytotoxicity and allowed sclareol to exhibit its anti-inflammatory actions. Further 

analysis aimed to reveal the anti-inflammatory mechanism of NRG in culture and in vivo. 

 

This work was supported by the Hellenic GSRT from EU and national funds under Synergasia II grant No: 

11ΣΥΝ_3_770 
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14. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΗΝ 

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Μητσιώνη Αρτεμις1, Τσαούση Χριστίνα2, Καλογήρου Γαλάτεια3, Καλογερά Χρυσούλα3, Σδράνης Ιωάννης3, Πάτρας 

Κων/νος3, Μπαιρακτάρη Ελένη1,3, Κολιός Γεώργιος3.  

 

1. Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2. Αιματολογικό και 3. 

Βιοχημικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων.  

 

Εισαγωγή: Η αναιμία, πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής, αν και θεωρείται ως ασθένεια του τρίτου κόσμου, 

παρουσιάζει αυξανόμενη επίπτωση στο αναπτυγμένο κόσμο κυρίως στις μεγάλες ηλικίες. Για τον λόγο αυτό οι 

δείκτες αναιμίας αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής ρουτίνας του Βιοχημικού Εργαστηρίου. 

Παράλληλα η ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού διαγνωστικών μεθοδολογιών για την διερεύνηση της, πολλές φορές 

μη-συμβατών αναλυτικά μεταξύ τους, απαιτεί από τα εργαστήρια τον προσδιορισμό δικών τους τιμών αναφοράς. 

Σκοπός: Ο προσδιορισμός “τιμών αναφοράς” για βιοχημικούς δείκτες αναιμίας στην περιοχή της Βορειοδυτικής 

Ελλάδας και η σύγκριση τους με τις προτεινόμενες από τις κατασκευάστριες εταιρείες. 

Υλικά και Μέθοδοι: 157 άτομα (70 άνδρες, 87 γυναίκες) κατά τεκμήριο υγιείς (ηλικία: 42±13,9, βάρος: 73,5±15,5, 

ΒΜΙ: 25,1±3,9, HCT: 42,7±3,3) που συμμετείχαν σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με το μεταβολισμό του σιδήρου 

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του διαστήματος αναφοράς μιας σειράς παραμέτρων που σχετίζονται με 

τον μεταβολισμό του σιδήρου. Οι τιμές της αιμοσφαιρίνης (Α: >140, Γ:>120), του κορεσμού της τρασφερρίνης 

(>15% & <60%), φερριτίνης (Α: >20, Γ:>10 ng/ml), λευκοκυττάρων (<11x103 κύτταρα/μl), δικτυοερυθροκυττάρων 

(<3%) αποτέλεσαν κριτήριο για την ένταξη των ατόμων στην ομάδα αναφοράς. 

Αποτελέσματα: Ο παρακάτω πίνακας δίνει τα αποτελέσματα των μετρήσεων της έρευνας σε σχέση με τις τιμές 

αναφοράς που προτείνουν οι κατασκευαστές. Οι παράμετροι προσδιορίστηκαν σε αναλυτές OLYMPUS 

AU2700/5400 & DxI800 της BECKMAN COULTER. 

 

Παράμετρος N Μονάδες Μέση τιμή Παρούσα μελέτη Τιμές αναφοράς κατασκευαστή

 Κατασκευαστής 

Παράµετρος N Μονάδες Μέση τιµή 
Παρούσα µελέτη Τιµές αναφοράς κατασκευαστή 

Κατασκευαστής 
2.5th percentile 97.5th percentile Κάτω όριο Άνω όριο 

Fe (A) 70 µg/dl 124 55 168 70 180 Beckman 

Fe (Γ) 87 µg/dl 99,3 47 144 60 180 Beckman 

TIBC 157 µg/dl 326,1 242 425 155(*) 355(*)  
Beckman  

(*) UIBC 

FER (A) 70 ng/ml 73 21 237 23,9 336 Beckman 

FER (Γ) 87 ng/ml 23 11 98 11 306,8 Beckman 

B12 157 pg/ml 292,1 121 668 145 914 Beckman 

FOL 157 ng/ml 7,8 2,7 20,9 3,1 19,9 Beckman 

Κορ. TF 157 % 33,3 16,3 58,3 12 50 Υπολογιστικά 

sTFR 156 nmol/l 10,8 6 22,3 9,1 26,2 Medicon 

TSH 151 µIU/ml 1,86 0,64 5,21 0,34 5,6 Beckman 
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 Συμπέρασμα: Οι προτεινόμενες από τους κατασκευαστές τιμές αποτελούν μια αδρή ένδειξη των “τιμών 

αναφοράς” των βιοχημικών παραμέτρων διερεύνησης της αναιμίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους 

προσδιορισμούς της φερριτίνης και της B12, όπου οι προτεινόμενες “τιμές αναφοράς” εμφανίζουν μεγαλύτερα άνω 

όρια από αυτά που προσδιορίστηκαν στην παρούσα μελέτη. Ειδικά στην περίπτωση της φερριτίνης υιοθέτηση 

μεγάλου εύρους “τιμών αναφοράς” μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επειδή η 

φερριτίνη αποτελεί και δείκτη φλεγμονής. 

Η εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε από την Ελληνική Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (09SYN-12-682). 
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15. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΥΓΟΥ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΜΕ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ HASHIMOTO ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.  

1Φ. Ελευθερίου, 1Π. Δέκαστρος, 1Α. Ζαταγιας, 1Χ. Γάνου, 2,5Κ. Ζαρογουλίδης, 2Κ. Δόμβρη, 3Χ. Σαμπάνης, 4,5Ι. 

Γιώβος, 1Α. Γιώβου, 

1Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 

2Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» 

3Διαβητολογικό Κέντρο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 

4Α Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ 

5Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Εισαγωγή: Ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι αντιγόνων διαιτητικής προέλευσης όπως η γλουτένη και η καζεΐνη μπορεί 

να παρατηρηθεί σε ένα μέρος του πληθυσμού και η παρουσία τέτοιων αντισωμάτων έχει συσχετιστεί με διάφορες 

παθολογικές καταστάσεις. Αντισώματα έναντι της ωοαλβουμίνης όπως και της βόιας αλβουμίνης, BSA, έχουν 

βρεθεί επίσης στο γενικό πληθυσμό (Journal of Immunological Methods, 2005, Clin.exp.Immunol. 1986). Η 

ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού έναντι της αλβουμίνης μπορεί να οφείλεται στην επαφή με το αντιγόνο μέσω 

της διατροφής ή μέσω χρήσης της αλβουμίνης σε φαρμακευτικά προϊόντα μεταξύ των οποίων ορισμένα εμβόλια. 

Αυξημένες συγκεντρώσεις αντισωμάτων έναντι της BSA έχουν βρεθεί σε ασθενείς με παθήσεις του ήπατος. Αν και η 

αυξημένη ομολογία της ωοαλβουμίνης με σημαντικά βιομόρια του οργανισμού παραπέμπει σε πιθανή συσχέτιση 

της ανάπτυξης αντισωμάτων με παθολογικές καταστάσεις, τέτοια συσχέτιση δεν έχει μέχρι τώρα αναφερθεί.  

Σκοπός και μέθοδοι: Στην παρούσα εργασία, ένας αριθμός δειγμάτων του γενικού πληθυσμού και ασθενών με 

Διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ, θυρεοειδίτιδα Hashimoto, καρκίνο των ωοθηκών και καρκίνο του πνεύμονα 

(μικροκυτταρικό, αδενοκαρκίνωμα και καρκίνο του πλακώδους επιθηλίου) ελέγχθηκαν για αντισώματα έναντι της 

ωοαλβουμίνης. Ο έλεγχος έγινε με εφαρμογή ανοσοενζυμικής μεθόδου με χρήση πλακών μικροτιτλοδότησης στην 

οποία καθηλώθηκε ωοαλβουμίνη του εμπορίου. 

Αποτελέσματα: Στο γενικό πληθυσμό ανιχνεύθηκαν αντισώματα που αναγνωρίζουν την ωοαλβουμίνη σε ποσοστό 

που εξαρτάται από τον τύπο του αντισώματος, 52.5% IgG, 27.5% ΙgM και 15.0% ΙgA. Στατιστικώς σημαντική αύξηση 

του ποσοστού των θετικών δειγμάτων σε αντισώματα ΙgG (62.3%, p<0.001), IgM (149,6%, p<0.01) και IgA (260%, 

p<0.01) παρατηρήθηκε σε ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto.  Στατιστικώς σημαντική αύξηση του ποσοστού 

των θετικών δειγμάτων σε αντισώματα ΙgA παρατηρήθηκε σε όλες τις μορφές καρκίνου του πνεύμονα με το 

μεγαλύτερο ποσοστό να εμφανίζεται στους ασθενείς με καρκίνο του πλακώδους επιθηλίου (471.3%, p<0.001).  

Δοκιμασία αποχής 50 ημερών από κατανάλωση αυγού δεν οδήγησε σε μείωση των επιπέδων αντισωμάτων ενάντια 

στην αλβουμίνη.  

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν την αυξημένη συγκέντρωση αντισωμάτων έναντι της 

ωοαλβουμίνης σε ορισμένες παθολογικές καταστάσεις. Επίσης, υποδηλώνουν την αναγκαιότητα κατάλληλων 

χειρισμών για τη μείωση του ποσοστού σφάλματος και την διασφάλιση της ακρίβειας ανοσολογικών τεχνικών που 

χρησιμοποιούν την ωοαλβουμίνη ως ουδέτερο μόριο κορεσμού. Η συσχέτισή τους με την ανάπτυξη της νόσου 

καθώς και η αξία τους ως ένας επιπλέον δείκτης διάγνωσης/πρόγνωσης αξίζει να διερευνηθούν περεταίρω. Η 

ωοαλβουμίνη εμφανίζει μεγάλη ομολογία με διάφορες ανθρώπινες πρωτεΐνες, όπως η SERPINA7, εξωκυττάρια 

σφαιρίνη που συνδέεται με τη θυροξίνη και η έλλειψή της προκαλεί υποθυρειειδισμό και η SERPINB3, που 

αντιστοιχεί στο αντιγόνο του πλακώδους επιθηλίου (SCCA1). 
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16. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ-ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΝΩΝ 

ΣΤΟ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΔΗ ΠΟΝΟ 

Πουλάκη Σµαράγδα, Ευθυµία Καραγιάννη, Όλγα Ρασούλη, Σοφία Παπαδογκωνάκη, Αχιλλέας Γραβάνης και 

Μαρία Βενυχάκη 

 

Εργαστήρια Κλινικής Χημείας και Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης, Ηράκλειο,  Κρήτη 

 

Εισαγωγή: Ο πόνος είναι µια δυσάρεστη αισθητική και συναισθητική  εμπειρία που συχνά προκαλείται από έντονα 

ή επιβλαβή ερεθίσματα. Πολλοί τύποι πόνου έχουν περιγραφεί ανάλογα µε τις διάφορες συνιστώσες του, όπως η 

διάρκεια, η τοποθεσία, και ο τύπος του συστήματος  που επηρεάζει. Σύμφωνα µε τον Woolf, ο πόνος μπορεί να 

καταταχθεί στον αλγοαισθητικό, το νευροπαθητικό και το φλεγµονώδη. Έχει δειχθεί ότι  νευροστεροειδή,  όπως η 

Δεϋδροεπιανδροστερόνη  (DHEA)  και η Αλλοπρεγνανολόνη  έχουν  θετική  επίδραση στον πόνο και την 

υπερευαισθησία, επομένως ο κύριος  στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η συμβολή του νέου 

παραγώγου της DHEA,  BNN27, στην επαγόμενη από φλεγμονή αναλγησία και να ταυτοποιηθούν μόρια που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες της επίδρασης του αναλόγου αυτούστο φλεγμονώδη πόνο. 

 

Μέθοδοι:  Αρσενικοί και θηλυκοί μύες άγριου τύπου χρησιμοποιήθηκαν  για την διεξαγωγή των πειραμάτων, οι 

οποίοι ενέθηκαν ενδοπεριτοναικά  µε BNN27 (100 mg/kg) για 4 συνεχόμενες ημέρες. Έπειτα από 3, 6, 24 ώρες από 

την τελευταία χορήγηση, αξιολογήθηκε ο ουδός του βασικού πόνου με τη συσκευή Hargreaves. Στη συνέχεια, 

προκλήθηκε φλεγμονή με τη χορήγηση 20 µl CFA στο αριστερό οπίσθιο πέλμα. Ο ουδός του πόνου μετρήθηκε 3, 6 

και 24 ώρες μετά ην επαγωγή της φλεγμονής. Το οίδημα αξιολογήθηκε επίσης χρησιμοποιώντας το 

πληθυσµόµετρο.  

 

Αποτελέσματα-Συζήτηση:  Τα αποτελέσματά µας έδειξαν ότι το BNN27 αύξησε τον ουδό του πόνου τόσο υπό 

βασικές όσο και υπό συνθήκες φλεγμονής,  σε όλα τα χρονικά σημεία που εξετάστηκαν, αλλά δεν είχε καμία 

επίδραση στο οίδηµα. Έξι ώρες μετά την επαγωγή της φλεγμονής, το BNN27 πυροδότησε την απελευθέρωση προ-

φλεγµονωδών  και  αντι-φλεγµονωδών  κυτοκινών  (TNF-α,  IL-6,  IL-10)  στον  φλεγµαίνοντα  ιστό  και  τη σπλήνα,  

αλλά  και  του  νευρικού  αυξητικού  παράγοντα  (NGF).  Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε αυξημένη συγκέντρωση 

ανοσολογικών κυττάρων στο φλεγµαίνοντα ιστό. Είκοσι τέσσερεις ώρες μετά την επαγωγή της φλεγμονής το BNN27 

μείωσε τα επίπεδα του TNF-α ενώ η IL-10 παρέµενε αυξημένη. Επιπλέον παρατηρήθηκε χαμηλότερη συγκέντρωση 

ανοσοκυττάρων στο φλεγµαίνοντα ιστό. Στα γάγγλια της ραχιαίας ρίζας  (DRGs) τα  επίπεδά του NGF ήταν μειωμένα 

στους μύες που έλαβαν BNN27. Η αναλγητική δράση του BNN27 φαίνεται να  διαµεσολαβείται  από  τον  µ-

οπιοιειδή  υποδοχέα  (MOR),  καθώς  τα  επίπεδα  mRNA  του  εμφανίστηκαν αυξημένα στο φλεγµαίνοντα ιστό. 

Παρόμοια, σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στα επίπεδα της β-ενδορφίνης και του POMC 6 ώρες μετά τη 

χορήγηση BNN27. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα μας υποδηλώνουν σημαντική αναλγητική  και  αντι-

φλεγµονώδη δράση του BNN27, ενώ επιπλέον μελέτες είναι σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση μορίων που δυνητικά 

θα αποτελούσαν δείκτες της δράσης του. 
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17. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΑ).  

 

Δερμιτζάκη Ειρήνη1, Χαλκιαδάκη Γεωργία2, Βαφειάδη Μαρίνα2, Ρουμελιωτάκη Θεανώ2, Καμπά Μαριλένα3, 

Βενυχάκη Μαρία1, Τσατσάνης Χρήστος1, Μαργιωρής Ν. Ανδρέας1, Χατζή Λήδα2 

 

1 Τμήμα Κλινικής Χημείας, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

2 Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

3 Εργαστήριο Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Εισαγωγή: Η παχυσαρκία κατά την παιδική ηλικία αυξάνεται αλματωδώς στα αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα 

κράτη. Επιδημιολογικά, το 25% των παιδιών στις ΗΠΑ και πάνω από 10% των παιδιών παγκοσμίως είναι 

παχύσαρκα. Στους ενήλικες, η παχυσαρκία σχετίζεται με την ανάπτυξη γενικευμένης χαμηλής έντασης μεταβολικής 

φλεγμονής που έχει σαν αποτέλεσμα την αντίσταση στην ινσουλίνη, την ανάπτυξη Διαβήτη τύπου 2 και την 

εμφάνιση αρτηριοσκλήρωσης. Η μελέτη των επιπτώσεων της παιδικής παχυσαρκίας είναι ακόμα περιορισμένη.  

Σκοπός: Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθούν παράμετροι παχυσαρκίας σε παιδιά προ-σχολικής 

ηλικίας σε σχέση με το μεταβολικό και λιπιδαιμικό προφίλ με δείκτες φλεγμονής.  

Μέθοδοι: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια της προοπτικής μελέτης μητέρας-παιδιού, Μελέτη Ρέα. Η 

εργασία περιλαμβάνει 692 παιδιά που προσήλθαν στην επανεξέταση των 4 ετών, όπου πραγματοποιήθηκε 

αιμοληψία. Τα επίπεδα των φλεγμονωδών δεικτών (TNFa, IL8, MIP1a, IL1b, IFNγ, IL17a, IL10 και IL4) μετρήθηκαν 

στον ορό του αίματος με τη μέθοδο του Luminex και της λεπτίνης με τη μέθοδο Elisa. Τα επίπεδα των 

φλεγμονωδών δεικτών, της hsCRP, των λιπιδίων (cholesterol, triglycerides, LDL, HDL) και της λεπτίνης 

συσχετίσθηκαν με σωματομετρήσεις (βάρος, ύψος, δείκτης μάζας σώματος (BMI), περίμετρος μέσης) που 

πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευμένο προσωπικό της μελέτης. Η στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

ο συντελεστής συσχέτισης Spearman. 

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα υπέδειξαν τη θετική συσχέτιση των επιπέδων της  hsCRP με τα επίπεδα έκφρασης 

της IL6 (r=0.313, p<0.001). Τα επίπεδα των φλεγμονωδών δεικτών IL6, TNFa, IL8, MIP1a, IL1b, IFNg, IL17a, IL10 και 

IL4 ανιχνεύθηκαν στον ορό και συσχετίσθηκαν θετικά μεταξύ τους, με τη μεγαλύτερη θετική συσχέτιση ανάμεσα 

στην IFΝγ και την IL17a (r=0.691, p<0.001). Η αύξηση των επιπέδων της λεπτίνης σχετίσθηκε με αύξηση στα επίπεδα 

του BMI, του βάρους και της περιφέρεια μέσης των παιδιών. Ωστόσο, οι παράμετροι παχυσαρκίας στα παιδιά δεν 

εμφάνισαν στατιστικά σημαντική σχέση με τα επίπεδα των φλεγμονωδών δεικτών.  

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ο γενικός δείκτης μέτρησης της φλεγμονής CRP συσχετίζεται 

με τη μέτρηση της IL6 σε παιδιά προ-σχολικής ηλικίας. Οι υπόλοιποι δείκτες φλεγμονής είναι ανιχνεύσιμοι αλλά σε 

χαμηλά επίπεδα στον ορό. Στα παιδιά, τα επίπεδα λεπτίνης στον ορό συσχετίζονται με παραμέτρους παχυσαρκίας 

με τον ίδιο τρόπο που συσχετίζονται στους ενήλικες. Παραδόξως, οι παράμετροι παχυσαρκίας στα παιδιά δεν ήταν 

δυνατόν να συσχετισθούν με τα επίπεδα των φλεγμονωδών δεικτών.  
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18. Μελέτη της έκφρασης της ακτιβίνης-Α και των υποδοχέων της στα κύτταρα του ήπατος και επίδρασή της στα 

αστεροειδή κύτταρα του ήπατος και τα κύτταρα Kupffer. 

 

Κιαγιαδάκη Φωτεινή, Καμπά Μαριλένα, Ηλίας Καστανάς, Ηλίας Κουρούμαλης, Γιώργος Νότας 

 Εργαστήριο Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας και Εργαστήριο Ηπατολογίας Ιατρικής Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

Εισαγωγή. Η ακτιβίνη-Α είναι ένα μόριο της υπεροικογένειας του TGF-β που έχει συσχετιστεί με επαγωγή ίνωσης 

στο ήπαρ. Διαθέτει ένα περίπλοκο σύστημα υποδοχέων με τρεις υποδοχείς τύπου-Ι και δύο υποδοχείς τύπου-ΙΙ 

κατά τα πρότυπα των υποδοχέων του TGF-β. Σκοπός. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να μελετηθεί η έκφραση 

της ακτιβίνης-Α και των υποδοχέων της σε όλους τους πληθυσμούς των κυττάρων του ήπατος και ειδικότερα τυχόν 

φαινόμενα αυτορρύθμισης στα αστεροειδή κύτταρα του ήπατος (HSCs). Επίσης μελετήθηκε η επίδραση της 

ακτιβίνης-Α στην παραγωγή μορίων σχετιζόμενα με την ίνωση από τα HSCs. Υλικό και Μέθοδοι. Η απομόνωση των 

κυττάρων ποντικού έγινε με in-situ πέψη του ήπατος με προνάση/κολλαγενάση και στη συνέχεια με φυγοκέντριση 

σε υπόστρωμα διαφορικής πυκνότητας (HSCs) ή κυτταρομετρία ροής. Η έκφραση των διαφόρων μορίων 

μελετήθηκε με Real-time PCR. Αποτελέσματα. Η κύρια πηγή παραγωγής ακτιβίνης-Α είναι τα ηπατοκύτταρα και τα 

HSCs. Όλα τα κύτταρα εκφράζουν υποδοχείς τύπου Ι και ΙΙ σε διαφορετικές όμως συγκεντρώσεις. Τα HSCs και τα 

κύτταρα Kupffer εκφράζουν κυρίως Acvr1A kai Acvr1B από τους τύπου Ι αλλά τα HSCs εκφράζουν σημαντικά 

περισσότερο Acvr2B από τους τύπου ΙΙ. Η έκθεση των απομονομένων HSC σε ακτιβίνη-Α δεν οδηγεί σε επαγωγή της 

έκφρασης μορίων ίνωσης από αυτά τα κύτταρα, γεγονός που οφείλεται στην ταυτόχρονη σημαντική μείωση της 

έκφρασης του Acvr2B. Ωστόσο στα κύτταρα Kupffer οδηγεί σε σημαντική επαγωγή της έκφρασης των TGF-β, TNFα 

και TIMP-1. Συμπεράσματα. Η ακτιβίνη-Α και οι υποδοχείς της εκφράζονται στα κύτταρα του ήπατος. Κύριο κύτταρο 

στόχος είναι το κύτταρο Kupffer το οποίο στη συνέχεια ενεργοποιεί τα HSCs. 
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19. Φαρμακολογικός χαραχτηρισμός νέων αναλόγων της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών (GnRH) 

  

Βλάσιος Καραγεώργος1, Arianna Gelain2, Αλεξάνδρα Κουλούρη1, Κατερίνα Σπυριδάκη1, Stefania Villa2 και Γιώργος 

Λιαπάκης1 

  

1Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 

  

2Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Milano, Milano, Ιtaly. 

  

  

Το GnRH είναι ένα υποθαλαμικό δεκαπεπτίδιο το οποίο μέσω της πρόσδεσης του στους GnRH υποδοχείς (GnRH-R) 

οδηγεί στην έκκριση των γοναδοτροπινών  από την υπόφυση.  Εκτός από τον σημαντικό ρόλο που παίζει, μέσω των 

γοναδοτροπινών, στη λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος, το GnRH έχει δειχτεί σε προηγούμενες μελέτες 

ότι τροποποιεί τον ρυθμό πολλαπλασιασμού διαφόρων όγκων που εκφράζουν τον GnRH-R. Για παράδειγμα, 

συνεχής έκθεση σε GnRH καρκινικών κυττάρων προστάτη που εκφράζουν τους GnRH-R, οδήγησε σε ελάττωση του 

ρυθμού πολλαπλασιασμού τους. Με σκοπό την ανάπτυξη νέων αποτελεσματικότερων, σταθερότερων και με 

μεγαλύτερη διάρκεια δράσης GnRH αναλόγων, σχεδιάσαμε και συνθέσαμε διάφορα  GnRH μόρια τα οποία  

χαρακτηρίσαμε φαρμακολογικά στη παρούσα μελέτη. Μερικά από αυτά δεσμεύονται στους GnRH-R και 

εμφανίζουν ικανοποιητική αποτελεσματικότητα, μειώνοντας το ρυθμό πολλαπλασιασμού κυττάρων που 

εκφράζουν τους εν λόγω υποδοχείς. Τα ανάλογα αυτά θα θέσουν τις βάσεις για το σχεδιασμό και σύνθεση άλλων 

μορίων, με μεγαλύτερη συγγένεια δέσμευσης και αποτελεσματικότητα καθώς και βελτιωμένες φαρμακοκινητικές 

ιδιότητες. 
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20. ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΛΕΠΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ TLR4 ΣΤΑ 

ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑ  

 
1Mαρία Παυλάκη, 1Ιωάννης Δρόσος, 1Δήμητρα Καρελή, 1Γρηγόριος Επιτρόπου, 2Χρήστος Τσατσάνης, 3Ευάγγελος 

Ανδρεάκος , 4Katrin Schäfer, 5Γεώργιος Χαλικιάς, 5Μιλτιάδης Λαζαρίδης, 5Γεώργιος Γεωργιάδης, 1Σταύρος 

Κωνσταντινίδης 

  
1Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 2Εργ. 

Κλινικής Χημείας, Τομέας Εργ. Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, 3Τομέας Ανοσοβιολογίας, 

Κέντρο Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογιών Ερευνών της Ακαδημίας των Αθηνών, Ελλάδα, 
4Medical Clinic 2, Department of Cardiology, University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz, 

Mainz, Germany, 5Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 

Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα  

 

Σκοπός: Η παχυσαρκία συσχετίζεται με χρόνια φλεγμονή στον λιπώδη ιστό η οποία προάγεται με την συνδρομή 

φλεγμονωδών κυττάρων που διηθούν τον ιστό, κυρίως δε μακροφάγων. Οι αδιποκίνες πιστεύεται ότι παίζουν 

σημαντικό ρόλο ως μόρια ρυθμιστές της ανοσολογικής απόκρισης, και η έκφραση των αδιποκινών, ιδιάιτερα της 

λεπτίνης εμφανίζεται αυξημένη στην παχυσαρκία. Η σηματοδότηση μέσω TLR μεσολαβεί την παραγωγή 

προφλεγμονωδών πρωτεϊνών στα μακροφάγα και σε άλλα κύτταρα. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση 

της συμβολής της λεπτίνης-μέσω της ενεργοποίησης του σηματοδοτικού μονοπατιού του TLR στην φλεγμονή του 

περιαγγειακού λιπώδους ιστού.  

Μέθοδοι: THP1 κύτταρα (μονοκυτταρική κυτταρική σειρά) υποβλήθηκαν στην επίδραση ανασυνδυασμένης 

ανθρώπινης λεπτίνης (10 ng/mL), απουσία ή παρουσία αντισώματος που εξουδετερώνει την δράση της λεπτίνης (2 

και 4ug/ml). Επίσης εξετάστηκε το πιθανό ρυθμιστικό αποτέλεσμα θρεπτικού υλικού τροποποιημένου (conditioned 

medium (CdM)) από δείγματα περιαγγειακού λιπώδη ιστού ασθενών στεφανιαίας νόσου ((Coronary Artery Disease, 

CAD). Τα δείγματα αυτά συλλέχτηκαν όταν οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση bypass. Ο 

περιαγγειακός λιπώδης ιστός περιελάμβανε περιαορτικό (PVAT) λίπος, περιστεφανιαίο (πλησίον της δεξιάς 

στεφανιάιας αρτηρίας) λίπος (PCAT) και λιπώδη ιστό πλησίον της έσω μαστικής αρτηρίας (internal mammary artery 

(PVAT-IMA). Το CdM προεπωάστηκε παρουσία ή απουσία του εξουδετερωτικού αντισώματος (2ug/ml) πριν την 

προσθήκη του στα κύτταρα. Ως κοντρόλ θρεπτικό υλικό (CTL) χρησιμοποιήθηκε υλικό χωρίς κάποια κατεργασία 

(CTL). Ύστερα από επώαση στους 37°C για 6 ώρες τα κύτταρα συλλέχθηκαν και έγινε επεξεργασία για απομόνωση 

του RNA και παραγωγή cdna. H επίδραση της λεπτίνης / CdM στην μεταγραφή των TLR4 TLR2 καθώς και των 

φλεγμονωδών μορίων MCP1, TNF, IL8 και IL1β ελέγχθηκε με real time PCR.  

Αποτελέσματα: Η λεπτίνη δεν προκάλεσε μεταβολή στα επίπεδα έκφρασης του mRNA του TLR4 των THP1 

μονοκυττάρων και οριακά αύξησε τα επίπεδα του mRNA του TLR2 (n=1, 1,1fold και 1,3fold αντίστοιχα; οι τιμές 

αντιπροσωπεύουν 2-(DDC(t)) με αναφορά το CTL). Επιπρόσθετα η μεταγραφή των φλεγμονωδών μορίων MCP1, 

TNF, IL8 και IL1β δεν μεταβλήθηκε ύστερα από διέγερση με την λεπτίνη (n=1, 1,1fold, 1,4fold, 0,9fold, και 1,2fold 

αντίστοιχα; τιμές: 2-(DDC(t)) με αναφορά το CTL). CdM από όλα τα διαφορετικής τοπολογίας δείγματα 

περιαγγειακού λιπώδη ιστού επίσης δεν επηρέασαν τα κυτταρικά επίπεδα mRNA του TLR4 και TLR2 (n=1 ~1fold and 

0,9 τιμές:2-(DDC(t)) με αναφορά το CTL). Από την άλλη μεριά, το CdM από περιαγγειακό λίπος, γενικά, βρέθηκε ότι 

προκάλεσε αξιοσημείιωτη αύξηση στην μεταγραφή των MCP1, IL1β and IL8, (n=5 κατά μέσο όρο >38fold για το 

MCP1, > 59,4fold για το IL1b, > 15,7fold για το IL8, τιμές:2-(DDC(t)) με αναφορά το CTL) ενώ τα επίπεδα μεταγραφής 

του TNF παρέμειναν αμετάβλητα (0,9fold). Ταυτόχρονη επώαση με αντίσωμα εξουδετερωτικό για την δράση της 

λεπτίνης δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα.  

Συζήτηση: Το τροποποιημένο θρεπτικό υλικό από περιαγγειακό λιπώδη ιστό, και όχι η ανασυνδυασμένη λεπτίνη, 

βρέθηκε να επάγει την αύξηση της έκφρασης προφλεγμονωδών κυτταροκινών σε ανθρώπινη κυτταρική σειρά 

μονοκυττάρων. Παρόλο που για αυτήν την επαγωγή δεν βρέθηκε συσχέτιση με αντίστοιχες αλλαγές στην έκφραση 
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των γονιδίων των TLR4 και TLR2, είναι πιθανό πώς η σηματοδότηση μέσω λεπτίνης ρυθμίζει τα επίπεδα 

ενδιάμεσων σηματοδοτικών μορίων χωρίς να επηρεάζει την μεταγραφή των TLR2 και 4. Επιπρόσθετα, είναι πιθανό 

ότι η λεπτίνη του περιαγγειακού λίπους μέσω πιθανής της σηματοδότησης σε άλλα κύτταρα εκτός των 

μονοκυττάρων/μακροφάγων που βρίσκονται μέσα στον λιπώδη ιστό, επιδρά έμμεσα προάγοντας την παραγωγή 

προφλεγμονωδών πρωτεϊνών στα μονοκύτταρα/μακροφάγα. Αυτό απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. 
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21. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΟΥ TLR4 ΚΑΙ ΤΟΥ TLR ADAPTOR MYD88 ΣΤΗΝ ΑΘΗΡΟΓΕΝΕΣΗ  

 
1Ιωάννης Δρόσος, 1Mαρία Παυλάκη, 1Δήμητρα Καρελή, 2Kωνσταντίνος Ρίτης, 3Χρήστος Τσατσάνης, 1Σταύρος 

Κωνσταντινίδης, 3Katrin Schäfer.  

 
1Τμήμα Καρδιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη Ελλάδα; 2Εργαστήριο Μοριακής 

Αιματολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη Ελλάδα, 3Medical Clinic 2, Department of 

Cardiology, University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz, Mainz, Germany, 4Εργ. Κλινικής 

Χημείας, Τομέας Εργ. Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα  

 

Σκοπός: Οι υποδοχείς τύπου Τοll (Toll-Like Receptors, TLRs) έχουν συσχετιστεί με την μεταβολική φλεγμονή που 

προκύπτει λόγω παχυσαρκίας. Ειδικότερα ανεπάρκεια του υποδοχέα TLR4 συνδυάζεται με μειωμένα επίπεδα 

φλεγμονωδών κυτταροκινών στoν λιπώδη ιστό. Ο υποδοχέας TLR4 έχει ανιχνευτεί σε δείγματα αθηροσκληρωτικών 

βλαβών ενώ η ανάπτυξη τέτοιων βλαβών ήταν μειωμένη σε μυΪκά πειραματικά μοντέλλα αθηροσκλήρωσης apoE-/- 

mice με επιπρόσθετο γενετικό υπόβαθρο ανεπάρκειας TLR4 ή της πρωτεΐνης αντάπτορα του TLR, MyD88. Ο TLR4 

από την οικογένεια των TLRs εέχει δειχτεί ότι παίζει διαμεσολαβητικό ρόλο στην ενεργοποίηση των ενδοθηλικών 

κυττάρων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συμμετοχής των ενδοθηλιακών κυττάρων μέσω 

TLR4 σηματοδότησης στην ανάπτυξη φλεγμονής στην αθηροσκλήρωση.  

Μέθοδοι: Η ενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπατιού των TLR εξετάστηκε σε ανθρώπινα ενδοθηλικά κύτταρα 

ομφαλικής φλέβας (human umbilical vein endothelial cells, HUVEC) καθώς και σε πρωτογενείς καλλιέργειες 

πνευμονικών ενδοθηλιακών κυττάρων (murine primary lung endothelial cells, MPECs) μέσω του ελέγχου του ποσού 

της πρωτεΐνης αντάπτορα του TLR, MyD88 με ανοσοαποτύπωση κατά Western (WB). Mυϊκά ενδοθηλιακά κύτταρα 

θετικά για τον επιφανειακό μάρτυρα CD31 απομονώθηκαν από άγριου τύπου (wild type) μύες, παχύσαρκους λόγω 

υποβολής σε δίαιτα υψηλή σε λιπαρά για 8 εβδομάδες (45% high-fat diet for 8 weeks; HFD γκρουπ) καθώς και από 

άγριου τύπου μύες, λιπόσαρκους λόγω υποβολής σε δίαιτα φυσιολογική σε λιπαρά για 8 εβδομάδες (normal chow 

for 8 weeks (NC γκρουπ) με τη χρήση μαγνητικών σφαιριδίων, στην συνέχεια καλλιεργήθηκαν για 2 γενιές και 

διεγέρθηκαν με 10 and 100 ng/mL ανασυνδυασμένης λεπτίνης (leptin) για 15 min πριν γίνει απομόνωση πρωτεϊνών 

από τα αντίστοιχα κυτταρικά εκχυλίσματα. Η ικανότητα απόκρισης των ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων σε 

ενεργοποίηση μέσω του μονοπατιού του TLR4 ελέγχθηκε με την διέγερση των HUVECs με λιποπολυσακχαρίτη (LPS; 

10 and 100 ng/mL για 45 min), που αποτελεί έναν κλασσικό TLR αγωνιστή, και με λεπτίνη (10 and 100 ng/mL για 15 

min), που εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα κατά την παχυσαρκία. Περιαγγειακός λιπώδης ιστός ασθενών 

διαγνωσμένων με στεφανιαία νόσο, απομονώθηκε κατά την διάρκεια χειρουργείου bypass και ελέγχθηκε επίσης 

για την παρουσία πρωτεϊνών που διαμεσολαβούν την σηματοδότηση στο TLR μονοπάτι μετά τον TLR4. Δείγματα 

περιαγγειακού λιπώδη ιστού ομογενοποιήθηκαν και έγινε επεξεργασία για ανοσοαποτύπωση κατά WB για τις 

πρωτεΐνες IRAK1-4, TRIF, TRAF6, φωσφορυλλιωμένη ERK1/2 ή MMP9, MMP2, TIMP1, TIMP2 και PAI-1.  

Αποτελέσματα: Συμφωνα με τα αποτελέσματα ανοσοαποτύπωσης κατά WB, τα επίπεδα MyD88 ήταν αυξημένα σε 

ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα (HUVECs) και σε μυϊκά ενδοθηλιακά κύτταρα (MPECs) από λιπόσαρκους μύες 

όταν είχε προηγηθεί διέγερση με λεπτίνη. Ενδοθηλιακά κύτταρα από παχύσαρκους μύες εμφάνισαν υψηλά 

επίπεδα MyD88 χωρίς διέγερση, σε συμφωνία με την εμφάνιση χρόνιας υπερλεπτιναιμίας που παρατηρείται κατά 

την παχυσαρκία (επίπεδα λεπτίνης ορού σε λιπόσαρκους μύες έναντι παχύσαρκων μυών: 3.1±0.4 vs. 6.4±1.9 ng/mL; 

P<0.01), ενώ η διέγερση στα ίδια κύτταρα με λεπτίνη δεν οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση στο ποσό της MyD88 

πρωτεΐνης, υποδεικνύοντας έτσι ότι η παχυσαρκία διεγείρει την ενεργοποίηση μέσω TLR στα ενδοθηλιακά κύτταρα 

και επιπλέον ότι η εν λόγω ενεργοποίηση διαμεσολαβείται από την λεπτίνη. Επιπρόσθετα, οι πρωτεΐνες IRAK1, 

TRAF6 φωσφορυλλιωμένη ERK1/2 and MMP9, TIMP1 and TIMP2, που όλες εμπλέκονται στην αθηροσκλήρωση και 

στο μονοπάτι τουTLR, βρέθηκαν να εκφράζονται, κάποιες από αυτές μάλιστα σε υψηλά επίπεδα στον περιαγγειακό 

λιπώδη ιστό ασθενών με στεφανιαία νόσο.  
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Συζήτηση: Τα ενδοθηλιακά κύτταρα φαίνεται να συμμετέχουν στην φλεγμονώδη κατάσταση που συνδέεται με την 

παχυσαρκία μέσω της ενεργοποίησης του σηματδοτικού μονοπατιού του TLR καθώς και με επακόλουθη ενίσχυση 

της φλεγμονής. Η εν λόγω ενεργοποίηση φαίνεται ότι, τουλάχιστον κατά ένα μέρος, διαμεσολαβείται από την 

λεπτίνη. Η ανίχνευση πρωτεϊνών που διαδραματίζουν σηματοδοτικό ρόλο μετέπειτα του TLR στο αντίστοιχο 

μονοπάτι, υποδεικνύει ότι η σηματοδότηση μέσω TLR παίζει ρόλο στην φλεγμονή του περιαγγειακού λιπώδη ιστού, 

περαιτέρω ενισχύοντας τον ρόλο της λεπτίνης και της παχυσαρκίας στην αθηροσκλήρωση. 
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22. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ  

 
1Καλλιόπη Θανοπούλου, 1Σοφία Ταγκαρέλη, 1Ευάγγελος Ανδρεάκος  

 
1Τομέας Ανοσοβιολογίας, Κέντρο Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογιών Ερευνών της 

Ακαδημίας των Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα  

 

Σκοπός: Η αθηρωμάτωση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης ασθένεια του αρτηριακού τοιχώματος. Τόσο η φυσική όσο 

και η επίκτητη ανοσία σχετίζονται με την έναρξη αλλά και εξέλιξη της νόσου. Παραδοσιακά, τα μακροφάγα των 

αθηρωματικών πλακών θεωρούνται ως ο κύριος κυτταρικός τύπος που σχετίζεται με την ανάπτυξη της ασθένειας. 

Πρόσφατα, έχει γίνει φανερό ότι ένας πιο ετερογενής πληθυσμός, που εμπεριέρχει υποπληθυσμούς μακροφάγων 

και δενδριτικών, είναι παρών στις αλλοιώσεις. Επωφελούμενοι καινοτόμες τεχνικές της ανοσολογίας, στοχεύουμε 

στον προσδιορισμό αυτών των υποπληθυσμών. Στις αθηρωματικές πλάκες, τα δενδριτικά κύτταρα συνεντοπίζονται 

με τα Τ κύτταρα, προτείνοντας τη συμβολή τους στην ενεργοποίηση των Τ κυττάρων. Καθώς η ανοσορύθμιση παίζει 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ασθένειας, επιδιώξαμε να ερευνήσουμε τον CD103+ υποπληθυσμό των Τ 

ρυθμιστικών κυττάτρων καθώς και την συμβολή τους στην ανάπτυξη και εξέλιξη της αθηρωμάτωσης.  

Μέθοδοι: Στην παρουσα δημοσίευση, παρουσιάζουμε μια μεθοδολογία με τη χρήση ανθρώπινων καροτιδικών 

ενδαρτηριοεκτομών και αορτών από διαγονιδιακούς μύες CD11cDTR/ApoE-/-. Αυτό επιτεύχθηκε με ενζυματική 

πέψη και πολυχρωματική χρώση κυτταρομετρίας ροής. Επιπλέον, Για τον in vivo εντοπισμό των Τregs αναπτύξαμε 

αποικία διαγονιδιακών μυών Foxp3gfpApoE-/- καθώς και CD103LoxP_STOP_LoxP_DTR/GFP . Συλλέχθηκαν παρα-αορτικοί 

λεμφαδένες και ο συνολικός αριθμός των κυττάρων αυτών αναλύθηκε με χρήση κυτταρομετρίας ροής. Τα in vitro 

πειράματα που περιλάμβαναν συν-καλλιέργειες Τ κυττάρων πραγματοποιήθηκαν για το λειτουργικό χαρακτηρισμό 

του CD103+ υποπληθυσμό των Τ ρυθμιστικών κυττάρων σε C57BL/6 και ApoE-/- μύες. Ο κυτταρικός 

πολλαπλασιασμός μετρήθηκε με χρώση CFSE.  

Αποτελέσματα: Ποικίλοι υποπληθυσμοί δενδριτικών αλλά και μακροφάγων κυττάρων έχουν προσδιοριστεί σε 

καροτιδικά δείγματα με χρήση δεικτών επιφανείας (BDCA1+, BDCA3+). Επιτεύχθηκε απαλοιφή των CD11c+ DCs σε 

αορτές CD11c-DTR μυών και αυτό εποτέλεσε πολύτιμο εργαλείο για τη μελέτη του ρόλου των DCs στην 

αθηροσκλήρυνση. Τα Τregs καθώς και ο CD103+ υποπληθυσμός αυτών φαίνεται να αυξάνουν σε αριθμό καθώς η 

ασθένεια εξελίσσεται. Αυτή η αύξηση σχετίζεται με παράλληλη αύξηση του μεγέθος των αθηροσκληρωτικών 

πλακών όπως έδειξε εκτενής μορφομετική ανάλυση. Τα in vitro δεδομένα προτείνουν ότι ο CD103+ υποπληθυσμός 

διαθέτει μεγαλύτερη ικανότητα για καταστολή συγκρινόμενο με τον CD103- υποπληθυσμό. Αυτή η ικανότητα τους 

φαίνεται να διατηρείται και στο ApoE-/- μοντέλο.  

Συζήτηση: Διακριτοί υποπληθυσμοί μακροφάγων και δενδριτικών είναι παρόντες σε ανθρώπινες και μυικές 

αθηροσκληρωτικές αλοιώσεις και έχουν αναπόσταστο ρόλο στην εξέλιξη της ασθένειας. Επιπλέον μελέτες ώστε να 

αποσαφηνιστεί με περισσότερη λεπτομέρεια η ετερογένεια των DCs καθώς και να διερευνηθεί in vivo ο τρόπος 

δράσης τους στην αθηροσκλήρυνση κρίνεται αναγκαία. Περαιτέρω πειράματα με απαλοιφή και ομόλογη μεταφορά 

του CD103+ υποπληθυσμού των Tregs θα διευκρινίσουν την in vivo συμβολή τους σε αυτήν τη σαρωτική ασθένεια. 
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23. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΟΥ TLR4 ΚΑΙ ΤΟΥ TLR ADAPTOR MYD88 ΣΤΗΝ ΑΘΗΡΟΓΕΝΕΣΗ  

1Ιωάννης Δρόσος, 1Mαρία Παυλάκη, 1Δήμητρα Καρελή, 2Kωνσταντίνος Ρίτης, 3Χρήστος Τσατσάνης, 1Σταύρος 

Κωνσταντινίδης, 3Katrin Schäfer.  

1Τμήμα Καρδιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη Ελλάδα; 2Εργαστήριο Μοριακής 

Αιματολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη Ελλάδα, 3Medical Clinic 2, Department of 

Cardiology, University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz, Mainz, Germany, 4Εργ. 

Κλινικής Χημείας, Τομέας Εργ. Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα  

 

Σκοπός: Οι υποδοχείς τύπου Τοll (Toll-Like Receptors, TLRs) έχουν συσχετιστεί με την μεταβολική φλεγμονή που 

προκύπτει λόγω παχυσαρκίας. Ειδικότερα ανεπάρκεια του υποδοχέα TLR4 συνδυάζεται με μειωμένα επίπεδα 

φλεγμονωδών κυτταροκινών στoν λιπώδη ιστό. Ο υποδοχέας TLR4 έχει ανιχνευτεί σε δείγματα αθηροσκληρωτικών 

βλαβών ενώ η ανάπτυξη τέτοιων βλαβών ήταν μειωμένη σε μυΪκά πειραματικά μοντέλλα αθηροσκλήρωσης apoE-/- 

mice με επιπρόσθετο γενετικό υπόβαθρο ανεπάρκειας TLR4 ή της πρωτεΐνης αντάπτορα του TLR, MyD88. Ο TLR4 

από την οικογένεια των TLRs εέχει δειχτεί ότι παίζει διαμεσολαβητικό ρόλο στην ενεργοποίηση των ενδοθηλικών 

κυττάρων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συμμετοχής των ενδοθηλιακών κυττάρων μέσω 

TLR4 σηματοδότησης στην ανάπτυξη φλεγμονής στην αθηροσκλήρωση.  

Μέθοδοι: Η ενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπατιού των TLR εξετάστηκε σε ανθρώπινα ενδοθηλικά κύτταρα 

ομφαλικής φλέβας (human umbilical vein endothelial cells, HUVEC) καθώς και σε πρωτογενείς καλλιέργειες 

πνευμονικών ενδοθηλιακών κυττάρων (murine primary lung endothelial cells, MPECs) μέσω του ελέγχου του ποσού 

της πρωτεΐνης αντάπτορα του TLR, MyD88 με ανοσοαποτύπωση κατά Western (WB). Mυϊκά ενδοθηλιακά κύτταρα 

θετικά για τον επιφανειακό μάρτυρα CD31 απομονώθηκαν από άγριου τύπου (wild type) μύες, παχύσαρκους λόγω 

υποβολής σε δίαιτα υψηλή σε λιπαρά για 8 εβδομάδες (45% high-fat diet for 8 weeks; HFD γκρουπ) καθώς και από 

άγριου τύπου μύες, λιπόσαρκους λόγω υποβολής σε δίαιτα φυσιολογική σε λιπαρά για 8 εβδομάδες (normal chow 

for 8 weeks (NC γκρουπ) με τη χρήση μαγνητικών σφαιριδίων, στην συνέχεια καλλιεργήθηκαν για 2 γενιές και 

διεγέρθηκαν με 10 and 100 ng/mL ανασυνδυασμένης λεπτίνης (leptin) για 15 min πριν γίνει απομόνωση πρωτεϊνών 

από τα αντίστοιχα κυτταρικά εκχυλίσματα. Η ικανότητα απόκρισης των ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων σε 

ενεργοποίηση μέσω του μονοπατιού του TLR4 ελέγχθηκε με την διέγερση των HUVECs με λιποπολυσακχαρίτη (LPS; 

10 and 100 ng/mL για 45 min), που αποτελεί έναν κλασσικό TLR αγωνιστή, και με λεπτίνη (10 and 100 ng/mL για 15 

min), που εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα κατά την παχυσαρκία. Περιαγγειακός λιπώδης ιστός ασθενών 

διαγνωσμένων με στεφανιαία νόσο, απομονώθηκε κατά την διάρκεια χειρουργείου bypass και ελέγχθηκε επίσης 

για την παρουσία πρωτεϊνών που διαμεσολαβούν την σηματοδότηση στο TLR μονοπάτι μετά τον TLR4. Δείγματα 

περιαγγειακού λιπώδη ιστού ομογενοποιήθηκαν και έγινε επεξεργασία για ανοσοαποτύπωση κατά WB για τις 

πρωτεΐνες IRAK1-4, TRIF, TRAF6, φωσφορυλλιωμένη ERK1/2 ή MMP9, MMP2, TIMP1, TIMP2 και PAI-1.  

Αποτελέσματα: Συμφωνα με τα αποτελέσματα ανοσοαποτύπωσης κατά WB, τα επίπεδα MyD88 ήταν αυξημένα σε 

ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα (HUVECs) και σε μυϊκά ενδοθηλιακά κύτταρα (MPECs) από λιπόσαρκους μύες 

όταν είχε προηγηθεί διέγερση με λεπτίνη. Ενδοθηλιακά κύτταρα από παχύσαρκους μύες εμφάνισαν υψηλά 

επίπεδα MyD88 χωρίς διέγερση, σε συμφωνία με την εμφάνιση χρόνιας υπερλεπτιναιμίας που παρατηρείται κατά 

την παχυσαρκία (επίπεδα λεπτίνης ορού σε λιπόσαρκους μύες έναντι παχύσαρκων μυών: 3.1±0.4 vs. 6.4±1.9 ng/mL; 

P<0.01), ενώ η διέγερση στα ίδια κύτταρα με λεπτίνη δεν οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση στο ποσό της MyD88 

πρωτεΐνης, υποδεικνύοντας έτσι ότι η παχυσαρκία διεγείρει την ενεργοποίηση μέσω TLR στα ενδοθηλιακά κύτταρα 

και επιπλέον ότι η εν λόγω ενεργοποίηση διαμεσολαβείται από την λεπτίνη. Επιπρόσθετα, οι πρωτεΐνες IRAK1, 
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TRAF6 φωσφορυλλιωμένη ERK1/2 and MMP9, TIMP1 and TIMP2, που όλες εμπλέκονται στην αθηροσκλήρωση και 

στο μονοπάτι τουTLR, βρέθηκαν να εκφράζονται, κάποιες από αυτές μάλιστα σε υψηλά επίπεδα στον περιαγγειακό 

λιπώδη ιστό ασθενών με στεφανιαία νόσο.  

Συζήτηση: Τα ενδοθηλιακά κύτταρα φαίνεται να συμμετέχουν στην φλεγμονώδη κατάσταση που συνδέεται με την 

παχυσαρκία μέσω της ενεργοποίησης του σηματδοτικού μονοπατιού του TLR καθώς και με επακόλουθη ενίσχυση 

της φλεγμονής. Η εν λόγω ενεργοποίηση φαίνεται ότι, τουλάχιστον κατά ένα μέρος, διαμεσολαβείται από την 

λεπτίνη. Η ανίχνευση πρωτεϊνών που διαδραματίζουν σηματοδοτικό ρόλο μετέπειτα του TLR στο αντίστοιχο 

μονοπάτι, υποδεικνύει ότι η σηματοδότηση μέσω TLR παίζει ρόλο στην φλεγμονή του περιαγγειακού λιπώδη ιστού, 

περαιτέρω ενισχύοντας τον ρόλο της λεπτίνης και της παχυσαρκίας στην αθηροσκλήρωση. 

 
 
 
 
 
 
Η εργασία χρηµατοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΠ∆ΒΜ- ΘΑΛΗΣ FatVessel No 379527. 
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24. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ  
 
1Σοφία Ταγκαρέλη, 1Καλλιόπη Θανοπούλου, 1Μαρία Σαλαγιάννη, 1Ευάγγελος Ανδρεάκος  
1Τομέας Ανοσοβιολογίας, Κέντρο Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογιών Ερευνών της 

Ακαδημίας των Αθηνών, Ελλάδα  

 

Σκοπός: Η συχνότητα της παχυσαρκίας έχει αποκτήσει επιδημιολογικές διαστάσεις παγκοσμίως, οδηγώντας 

ταυτόχρονα σε αύξηση στις συσχετιζόμενες ασθένειες όπως ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο 

καρκίνος. Η αξιοσημείωτη ικανότητα του λιπώδους ιστού να εξαπλώνεται και να αποθηκεύει λιπίδια 

αντιπροσωπεύει μια σημαντική προσαρμογή στη χρόνια πλεονάζουσα πρόσληψη θερμίδων στην παχυσαρκία. 

Συνεπώς, στην οξεία παχυσαρκία ο λιπώδης ιστός μετατρέπεται σε ένα από τα μεγαλύτερα όργανα του 

ανθρώπινου σώματος και αποτελεί περίπου το 50% της συνολικής του μάζας. Η χρόνια «στείρα» φλεγμονή κατά 

την παχυσαρκία, απουσία εμφανούς μόλυνσης, οδηγεί σε διάφορες δευτερογενείς παθολογικές καταστάσεις, όπως 

ο διαβήτης τύπου 2, δυσλειτουργία στο ανοσοποιητικό σύστημα και ποικίλες μορφές καρκίνου. Εκτενής παραγωγή 
προφλεγμονωδών κυτοκινών από αυξημένους πληθυσμούς μακροφάγων μέσα στο λιπώδη ιστό προκαλεί ανοχή 

στην ινσουλίνη.  

Πέρα από τα μακροφάγα, σύγχρονες μελέτες καταδεικνύουν πως πολλοί υποπληθυσμοί λευκοκυττάρων, 

συμπεριλαμβανομένων των σιτευτικών και Τ κυττάρων που εδράζονται στο λιπώδη ιστό, ρυθμίζουν τη φλεγμονή 

και την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Η παρουσία ποικίλων υποπληθυσμών ανοσολογικών κυττάρων, κατά κύριο 

λόγο των Τ κυττάρων στο λιπώδη ιστό στην παχυσαρκία, είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Μέχρι πρόσφατα, το 

λίπος δε θεωρείται ένας περιφερικός ιστός της επίκτητης ανοσίας. Ωστόσο, έχοντας υπόψιν πως οι κυτοκίνες των 

τυπικών Τ κυττάρων είναι απαραίτητες για την ενεργοποίηση των μακροφάγων και η αύξηση του λιπώδους ιστού 

είναι γνωστό ότι συμπεριλαμβάνει και τους δύο παραπάνω κυτταρικούς τύπους, τα Τ κύτταρα συμβάλλουν στη 

φλεγμονή που προέρχεται από το λίπος. Δεδομένου ότι η πρωταρχική λειτουργία του λιπώδους ιστού είναι να 
ρυθμίζει τη ενεργειακή ομοιόσταση η παρουσία των Τ κυττάρων στις αποθήκες λίπους μπορεί να διαδραματίζει 

έναν άμεσο ρόλο στη ρύθμιση της τοπικής φλεγμονής και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη. Η απαλοιφή των Τ 

κυττάρων για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα ζωικό μοντέλο έχει δειχθεί πρόσφατα ότι αποτελεί αποτελεσματικό 

μέσο για την αναστροφή της αντίστασης στην ινσουλίνη στην παχυσαρκία. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η 

αναζήτηση νέων ανοσορυθμιστικών στρατηγικών για τη θεραπεία της περιαγγειακής φλεγμονής που σχετίζεται με 

την παχυσαρκία και την αθηροσκλήρυνση. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου για την αύξηση 

του αριθμού των Foxp3+ T ρυθμιστικών κυττάρων. Μετά την επίτευξη αυτού του στόχου, θα ακολουθήσουν in vivo 

χορηγήσεις αυτών των κυττάρων σε παχύσαρκους μύες προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση στο φαινότυπο τους.  

Μέθοδοι: Η μεθοδολογιία βασίζεται στην αύξηση του αριθμού των Foxp3+ T ρυθμιστικών κυττάρων in vitro 

παρουσία της ανασυνδυασμένης IL-2, ενός a-CD3 μονοκλωνικούν αντισώματος και διαλυτού a-CD28. Σε αυτό το 

στάδιο, ο αριθμός των Τ ρυθμιστικών κυττάρων που έχει συγκεντρωθεί επαρκεί για περαιτέρω πειράματα 

ομόλογης μεταφοράς όπου τα κύτταρα θα ενεθούν ενδοπεριτονιακά σε διαφορετικές δόσεις και χρονικές 

περιόδους σε μύες με παχύσαρκο φαινότυπο (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση του πρωτοκόλλου για την αύξηση των Τ ρυθμιστικών κυττάρων και 
περαιτέρω χορήγηση τους σε παχύσαρκους μύες.  
 

Αποτελέσματα- Συζήτηση: Το παραπάνω πρωτόκολλο συμβάλλει στη διαλεύκανση του ρόλου των Τ ρυθμιστικών 

κυττάρων στη παχυσαρκία και παράλληλα παρέχει ένα καινοτόμο θεραπευτικό εργαλείο μέσω της ενεργοποίησης 

των κυττάρων αυτών. Καθώς τα Tregs αναστέλλουν την ενεργοποίηση και τον πολλαπλασιασμό των Τ κυττάρων, 

αναμένεται βελτίωση στο παχύσαρκο φαινότυπο. 

 
 
 
 
 
Η εργασία χρηµατοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΠ∆ΒΜ- ΘΑΛΗΣ FatVessel No 379527. 
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25. ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ CD11C+ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ  

 
1Μαρία Σαλαγιάννη, 1Σοφία Ταγκαρέλη, 1Καλλιόπη Θανοπούλου, 1Ευάγγελος Ανδρεάκος  
1Τομέας Ανοσοβιολογίας, Κέντρο Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογιών Ερευνών της 

Ακαδημίας των Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα  

 

Σκοπός: Η παχυσαρκία, η οποία προσβάλλει περίπου 1.4 δισεκατομμύρια ενήλικους παγκοσμίως, θεωρείται η 

μεγαλύτερη σύγχρονη απειλή για την υγεία του ανθρώπου. Το σύστημα υγείας στην Αμερική παραπέει όχι μόνο 

λόγω της παχυσαρκίας αλλά και από μια σειρά ασθενειών σχετιζόμενων με αυτή όπως ο διαβήτης, οι 

καρδιαγγειακές ασθένειες, η κύρρωση ακόμα και ο καρκίνος. Χρόνια διαταραχή μεταξύ πρόσληψης και 

κατάναλωσης της ενέργειας προκαλεί παχυσαρκία για την οποία δεν εχει βρεθεί ως τώρα αποτελεσματική 

θεραπεία. Ο λευκός λιπώδης ιστός είναι ένα έντονα δυναμικό όργανο το οποίο ανταποκρίνεται σε διατροφικές και 

περιβαλλοντικές πιέσεις. Αξιοσημείωτα, ακόμα και στους ενήλικες νέα λιπώδη κύτταρα δημιουργούνται συνεχώς 

και σε σημαντικά ποσοστά. Ο λιπώδης ιστός σχηματίζει διακριτές αποθήκες όπως οι βουβωνικές, μεσοπλάτιες, 

περιγωναδικές, οπισθοπεριτωνιακές, μεσεντερικές, περικαρδιακές και περιαγγειακές, οι οποίες εντοπίζονται σε 

καθορισμένες θέσεις στο σώμα (Εικόνα 1).  

 

 

Εικόνα 1: Ανατομική κατανομή του λίπους. 

Σωματικός προσανατολισμός, κατανομή και 

εντοπισμός των αποθηκών λίπους. Τα 

πράσινα βελη καταδεικνύουν την 

αναγραφόμενη θέση των αποθηκών υπό 

μελέτη στο σώμα του μυός.  

 

Τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι τα 

ανοσοκύτταρα συμπεριλαμβανομένων των 

μονοκυττάρων, των κοκκιοκυττάρων και των 

λεμφοκυττάρων, ρυθμίζουν τη μεταβολική ομοιόσταση και απορρυθμίζονται στην παχυσαρκία. Αυτά τα κύτταρα 

εκκρίνουν τύπου 2 κυτοκίνες όπως η ιντερλευκίνη 5 (IL-5) και 13 (IL-13), και συνεπώς αποτρέπουν τη δημιουργία, 

συσσώρευση και ενεργοποίηση των προ-φλεγμονωδών ανοσοκυττάρων, κατά κύριο λόγο των μακροφάγων 

(CD11c+ μονοκύτταρα). Ένα σημαντικό πρώιμο γεγονός στη φλεγμονή είναι η ενεργοποίηση των μακροφάγων του 

λιπώδους ιστού. Σε φυσιολογικές συνθήκες, τα εγκατεστημένα μακροφάγα του λιπώδους ιστού έχουν ένα 

αντιφλεγμονώδη Μ2 φαινότυπο. Μετά από κατανάλωση λιπαρής τροφής, τα μακροφάγα αυξάνουν γρήγορα σε 

αριθμό και διαμορφώνουν έναν προ-φλεγμονώδη Μ1 φαινότυπο. Προηγούμενη επιστημονική δουλειά του 

εργαστηρίου έδειξε πως οι μύες στους οποίους λείπει ο υποδοχέας της ιντερλευκίνης IL-28 στο ApoE-/- γενετικό 

υπόβαθρο όχι μόνο παρουσιάζουν έναν πιο έντονο αθηροσκληρωτικό φαινότυπο αλλά ταυτόχρονα κερδίζουν 

περισσότερο βάρος σε αντίθεση με τους ApoE-/- μύες που δεν στερούνται τον υποδοχέα. Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιήσαμε το συγκεκριμένο ζωικό μοντέλο προκειμένου να ερευνήσουμε το αντικείμενο της φλεγμονής και 

της παχυσαρκίας. 

Μέθοδοι: Προκειμένου να ερευνηθεί ο ρόλος των CD11c+ μονοκυττάρων στη φλεγμονή του περιαγγειακού 

λιπώδους ιστού χρησιμοποιείται ένα πρωτόκολλο κυτταρομετρίας ροής. Απομονώνεται περιαορτικός λιπώδης 

ιστός από IL-28Ra-/-/ApoE-/- και ApoE-/- μύες. Απομονώνονται τα λευκοκύτταρα μετά από πέψη με ένα συνδυασμό 

ενζύμων (Collagenase II και EDTA) για 45 λεπτά στους 37οC. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται χρώση των 

απομονωμένων κυττάρων με τους κατάλληλες δείκτες επιφανείας για τον διαχωρισμό των διαφορετικών 

κυτταρικών πληθυσμών που εντοπίζονται στον ιστό (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2: Πρωτόκολλο απομόνωσης και πέψης του περιαγγειακού 

λιπώδους ιστού. 

 

Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε χρώση των απομονωμένων 

κυττάρων από το περιαορτικό λίπος για τον εντοπισμό των CD11c+ 

μονοκυττάρων καθώς και των δενδριτικών και μακροφάγων. Μετά 

τον αποκλεισμό των νεκρών κυττάρων, τα CD45+ κύτταρα που ήταν 

ταυτόχρονα θετικά για CD11c και αρνητικά για MHC II φαίνεται να 

αυξάνουν σε ποσοστά απουσία του υποδοχέα της IL-28. Επιπλέον, 

μόνο το ποστοστό του CD11b+ υποπληθυσμού των δενδριτικών 

κυττάρων αυξάνεται ενώ εκείνο των CD103+ παραμένει σταθερό 

ανάμεσα στους δύο γονοτύπους. Τέλος, μακροφαγοειδή κύτταρα 

(CD11c-MHCII+CD11b+) τείνουν να μειωθούν στους IL-28Ra-/-/ApoE-/- μύες (Εικόνα 3). 

 

 

Εικόνα 3: Στρατηγική διαχωρισμού των μονοκυττάρων, δενδριτικών και μακροφάγων του παραορτικού 

λιπώδους ιστού. Ο δείκτης επιφανείας CD11c συμβάλλει στο χαρακτηρισμό των διαφορετικών υποπληθυσμών 

που συμμετέχουν στη φλεγμονή του περιαγγειακού λιπώδους ιστού.  

 

Συζήτηση: Τα παραπάνω πειραματικά δεδομένα υποδεικνύουν έναν προφλεγμονώδη ρόλο για τα CD11c+ 

μονοκύτταρα του περιαορτικού λιπώδους ιστού ο οποίος συσχετίζεται θετικά με τον προχωρημένο 

αθηροσκληρωτικό φαινότυπο των IL-28Ra-/-/ApoE-/- μυών. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί in vivo ο λειτουργικός 

ρόλος αυτού του CD11c+ υποπληθυσμού κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω μελέτη του. 

 

 

 

 

 

Η εργασία χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΔΒΜ- ΘΑΛΗΣ FatVessel No 379527. 
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