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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 17  -ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι 
Έχουμε και πάλι καθυστερήσει στην αποστολή του δελτίου μας. Θα ήθελα να σας γράψω 
κάτι νέο, κάτι καλό, αλλά σήμερα Καθαρή Δευτέρα του 2016, αρχή της Σαρακοστής και 
ενώ η πατρίδα μας προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με την πραγματικότητα, που 
προβάλλεται στις οθόνες αλλά και μπροστά στα μάτια μας και την καθημερινή απώλεια 
ζωής με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη χώρα μας αλλά και στις γειτονικές χώρες, είναι 
δύσκολο κανείς να συγκεντρωθεί στις δραστηριότητες μιας επιστημονικής εταιρείας. 
Σκέφθηκα να σας μιλήσω για τα κίνητρα της γνώσης. Γιατί στην εποχή μας ένας νέος 
αλλά και ένας μεγαλύτερος συνάδελφος να θελήσουν να παρακολουθήσουν μια 
επιστημονική εκδήλωση, που διοργανώνει η ΕΕΚΧ-ΚΒ ή και κάποια άλλη επιστημονική 
εκδήλωση; Ανά τους αιώνες η περιέργεια είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να θέλει να 
μαθαίνει, να αποκτά γνώσεις, να διασαφηνίζει τι συμβαίνει γύρω του. Στο βιβλίο του 
“Curiosity”, ο Alberto Manguel εξηγεί ότι η λέξη curiosity -  περιέργεια έχει διπλή 
σημασία. Ο  περίεργος είναι το πρόσωπο που χειρίζεται με μεγάλη φροντίδα και σκληρή 
δουλειά κάποιο αντικείμενο ή θέμα. Ο περίεργος ρωτάει πάντα: «γιατί αυτό, γιατί 
εκείνο;» (ετυμολογικό ισπανικό λεξικό Covarrubias 1611). Αργότερα προστίθεται ότι ο 
curioso έχει και θετική και αρνητική σημασία. Θετική διότι ο περίεργος αντιμετωπίζει 
τα πράγματα με σκληρή δουλειά και αρνητική διότι μερικές φορές επικεντρώνεται σε 
κάτι άνευ σημασίας. Η περιέργεια δεν μας οδηγεί να μαθαίνουμε, να ταξιδεύουμε, να 
διαβάζουμε ένα βιβλίο, να ερευνούμε, ακόμη και να επισκεπτόμαστε τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης; Πρέπει λοιπόν να συνεχίζουμε να ρωτάμε και να μαθαίνουμε σαν τα μικρά 
παιδιά για να είμαστε ζωντανοί. 
Ανατρέξτε στο όμορφο κείμενο που ετοίμασε για εμάς η πολυγραφότατη συνάδελφος Α. 
Γρηγοράτου για τον L. Pasteur τον παλιό αλλα τόσο σημαντικό συνάδελφο μας που εκτός 
των άλλων έδωσε το όνομα του σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ερευνητικά κέντρα του 
κόσμου. 
Επιτυχία είχε το Πανελλήνιο συνέδριο στην Κρήτη με πάνω από 120 συμμετοχές– θερμά 
συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Θα διαβάσετε σε αυτό το δελτίο τις εργασίες που 
βραβεύτηκαν. Οι συγγραφείς δούλεψαν σκληρά, πρέπει κι εμείς να τους τιμήσουμε 
μελετώντας τις εργασίες τους.  
Και τι παρήγορη και συναρπαστική ή εικόνα των περισσότερων των 100 νέων, που 
παρακολουθούν τα απογευματινά μαθήματα, που οργάνωσε η επιστημονική επιτροπή της 
ΕΕΚΧ-ΚΒ με ιδιαίτερη προσπάθεια της επιτροπής νέων, όπου παρουσιάζεται και πάλι η 
δουλειά των εργαστηρίων. Αλλά και το σεμινάριο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για το 
μεταβολικό σύνδρομο είχε αρκετούς συμμετέχοντες, που θέλησαν να αποκτήσουν 
περισσότερες γνώσεις πάνω σε αυτό το καυτό θέμα της εποχής μας, Να συγχαρούμε και 
εδώ και να ευχαριστήσουμε θερμά συντονίστριες και ομιλητές. 
Θα μας οδηγήσει η περιέργεια να αντισταθούμε στους δύσκολους καιρούς, να 
αναζητήσουμε τη γνώση, να συνεχίσουμε να δημιουργούμε για να ζούμε… ; 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Κατερίνα Ψαρρά 

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α  

1 .  L O U I S  PA S T E U R  

( D O L E  1 8 2 2 -  M A R N E S  L A  

C O Q U E T T E  1 8 9 5 )  

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο  PA S T E U R    

2 .  Α Λ Λ Α Γ Ε Σ  Σ Τ Ο  Μ Ε ΤΑ Γ ΡΑ Φ Ι Κ Ο  

Π Ρ Ο Φ Ι Λ  Τ Ο Υ  Η Π ΑΤ Ο Σ  Π Ο Υ  

Σ Χ Ε Τ Ι Ζ Ο Ν ΤΑ Ι  Μ Ε  Τ Ο  

Μ Ε ΤΑ Β Ο Λ Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ο  ( Μ Σ )  

Σ Ε  Π Ε Ι ΡΑ Μ ΑΤ Ι Κ Ο  Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο  

Π Ο Ν Τ Ι Κ Ο Υ  

3 .  Η  Ε Κ Φ ΡΑ Σ Η  Τ Ο Υ  Δ Ε Ι Κ Τ Η  

ΑΥ Τ Ο Φ Α Γ Ι Α Σ  L C 3  Σ ΤΑ  

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ Ν ΤΑ  Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ι Κ Α  

Κ Υ Τ ΤΑ ΡΑ  ( Κ Κ Κ )  Α Σ Θ Ε Ν Ω Ν  Μ Ε  

Π Ρ Ω Ι Μ Ο  Κ Α Ι  Μ Ε ΤΑ Σ ΤΑΤ Ι Κ Ο  

Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο  Τ Ο Υ  Μ Α Σ Τ Ο Υ  

4 .  Δ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ Η  Τ Η Σ  Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ  

Κ Α Ι  Τ Η Σ  Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η Σ  Τ Η Σ  

Ι Σ Χ Α Ι Μ Ι Κ Η Σ  Κ Α ΡΔ Ι Α Γ Γ Ε Ι Α Κ Η Σ  

Ν Ο Σ Ο Υ  Μ Ε  Β Α Σ Η  Τ Ο  

Λ Ι Π Ι Δ Α Ι Μ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Φ Ι Λ  Τ Ω Ν  

Μ Ε Μ Β ΡΑ Ν Ω Ν  Τ Ω Ν  

Ε Ρ Υ Θ Ρ Ο Κ Υ Τ ΤΑ Ρ Ω Ν  Τ Ο Υ  Α Ι Μ ΑΤ Ο Σ  

5 .  Π Ο Σ Ο  Α Π Α ΡΑ Ι Τ Η Τ Η  Ε Ι Ν Α Ι  

Τ Ε Λ Ι Κ Α  Η  Δ Ι Α Ι ΤΑ  Γ Ι Α  Τ Η  

Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η  Τ Ω Ν  Λ Ι Π Ι Δ Α Ι Μ Ι Κ Ω Ν  

Π Α ΡΑ Μ Ε Τ Ρ Ω Ν ;  
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Στις 2 Νοεμβρίου 2015 από τον Όμιλο των φίλων του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur  έγινε υπό την αιγίδα του 

Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου εκδήλωση με θέμα «120 Χρόνια από τον θάνατο 

του Louis Pasteur. Ο ρόλος της έρευνας στην ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία: Το παράδειγμα των 

Ινστιτούτων Παστέρ». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας 

Αθηνών και  είχε σκοπό «να τιμήσει την προσφορά του Louis Pasteur και να προβάλει την ζωντανή κληρονομιά 

μέσα από το έργο του Ινστιτούτου Παστέρ και των ερευνητών του». 

 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε τις  εναρκτήριες ομιλίες του καθηγητή Δημ. Ραπακούλια, προέδρου  του Ομίλου 

Φίλων ΕΙΠ και του Γενικού  Διευθυντή του  ΕΙΠ καθηγητή Μεν.  Μανουσάκη, για το έργο και την προσωπικότητα 

του Pasteur και την προβολή του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur, που φέτος συμπλήρωσε 95 χρόνια προσφοράς 

στην έρευνα, εκπαίδευση και δημόσια υγεία.  

 

Το επιστημονικό μέρος του προγράμματος άνοιξε με τον  καθηγητή της  Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και ακαδημαϊκό 

Γεωργ. Κόλλια και συνεχίστηκε με την Δρ. Ρεβέκκα Μάτσα, Διευθύντρια Ερευνών ΕΙΠ (Louis Pasteur: Η τύχη 

ευνοεί μόνον τον προετοιμασμένο νου), τον ομότιμο καθηγητή και συνεργαζόμενο ερευνητή ΕΙΠ Σωκράτη 

Τζάρτο (Θα γινόταν σήμερα ο Louis Pasteur Νευροανοσολόγος;)  και ολοκληρώθηκε με τον οινολόγο Πάνο 

Ζουμπούλη (Από το Romanee ConW και το Chateau Margaux ως την βιομηχανική καύσιμη αλκοόλη του Rio de 

Janeiro). Επίσης η ιστορικός τέχνης-επιμελήτρια Ίριδα Κρητικού  αναφέρθηκε  στο ταλέντο στη ζωγραφική του 

νεαρού Pasteur (O Louis Pasteur και η Παρηγορία της Τέχνης).   
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Louis Pasteur: Lydie Roch, 1839 (Pastel, Musée Sarret de Grozon, Arbois). 

h�p://www.pasteur.fr/ip/resource/filecenter/document/01s-000039-037/pasteur-dessinateur-

et-pastelliste-2.pdf 

 

Louis Pasteur 

(Dole 1822- Marnes la CoqueIe 1895) 

 

Ανδριανή  Γρηγοράτου 

 

Ήταν γιος βυρσοδέψη. Μετά τα πρώτα μαθήματα στο  Arbois στον Ιούρα* όπου ζούσε, σπούδασε στην 

Besançon, όπου το 1840 πήρε το πτυχίο φιλολογίας και το 1842, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια,  

πτυχίο των μαθηματικών επιστημών.  

Στην École Normale Supérieure, o Παστέρ σπούδασε  χημεία, φυσική  και κρυσταλλογραφία. Έγινε επιμελητής 

στο εργαστήριο χημείας του Antoine Jérôme Balard* και το 1847 στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Παρισιού, 

αφού ξεχώρισε υπομονετικά, έναν - έναν με το χέρι  τους κρυστάλλους του τρυγικού οξέος HOOC-*CH(OH)-

*CH(OH)-COOH, που έχει με δύο ασύμμετρα άτομα άνθρακα, ολοκλήρωσε  τη διατριβή του σχετικά με το 

φαινόμενο της χειρομορφίας (οπτική ισομέρεια) και θεμελίωσε τον κλάδο της στερεοχημείας. 
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Στο Παρίσι, στην αναμνηστική πλάκα στο εργαστήριο του Pasteur  στην École Normale Supérieure, αναφέρονται 

οι σημαντικότεροι  σταθμοί στην επιστημονική του καταξίωση.                                                                

1857: Η ζύμωση προκαλείται από μικροοργανισμούς, που αναπτύσσονται σε κατάλληλα θρεπτικά υλικά 

1860: Καταρρίπτεται  το δόγμα της αυτόματης γένεσης από μη έμβια ύλη, που ίσχυε από την εποχή του 

Αριστοτέλη.  

1865: 1865: Η παστερίωση, η  ήπια θερµική κατεργασία για την καταστροφή ή την ελάττωση των βλαστικών 

μορφών των μικροοργανισμών, επιτρέπει τη συντήρηση των τροφίμων. Études sur le vin, ses maladies, causes 

qui les provoquent, procédés nouveaux pour le conserver et pour le vieillir.  édikon de 1866. Το 1867 γίνεται 

καθηγητής στη Σορβόννη, και στην  École Normale Supérieure διευθύνει το εργαστήριο Φυσιολογικής Χημείας.   

1868: 1868: Μελέτες  σχετικά με τις ασθένειες των μεταξοσκωλήκων μετά από σχετικό αίτημα  του Ναπολέοντα 

ΙΙΙ, ώστε να μην  καταστραφούν οι σηροτρόφοι.     

 

 

Ο Παστέρ στο εργαστήριό του. 
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1881: Ιοί και εμβόλια. Ο Παστέρ ασχολήθηκε με τη χολέρα των πουλερικών. Τυχαία μετά τις καλοκαιρινές 

διακοπές του 1879, ο Charles Chamberland, βοηθός του Παστέρ, δεν ακολούθησε σωστά τις οδηγίες  

επιμόλυνσης των  πτηνών.  Έτσι τα πουλερικά που επιμολύνθηκαν από παλιές καλλιέργειες μικροβίων, 

παρουσίασαν μόνον ελαφρά συμπτώματα και ήταν ανθεκτικά στις νέες μολύνσεις. Αυτή ήταν η επαναστατική 

ιδέα της πρόκλησης ανοσίας μετά από την τεχνητή εξασθένιση ενός αρχικά υψηλά μολυσματικού στελέχους, 

ώστε να μην  χρειάζεται,  να βρεθεί μια φυσικά εξασθενημένη μορφή του, όπως στην ήδη γνωστή περίπτωση 

της ευλογιάς και του δαμαλισμού (Edward Jenner*, 1796).  Το εξασθενισμένο αυτό στέλεχος μπορεί στη 

συνέχεια, να χρησιμοποιηθεί  ως εμβόλιο. Αργότερα, το Μάιο του 1881 δοκιμάστηκε σε ένα κοπάδι πρόβατα 

και το εμβόλιο του άνθρακα.  Το πείραμα στέφθηκε από επιτυχία.       

 

 Αναμνηστική πλάκα στο εργαστήριο του Pasteur  στην École N ormale Supérieure, rue d'Ulm, στο Παρίσι.  
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1885: Ο «Πατέρας της Μικροβιολογίας» παρασκεύασε το πρώτο αντιλυσσικό εμβόλιο χρησιμοποιώντας 

αποξηραμένο νευρικό ιστό προσβεβλημένων κουνελιών.  Η πρώτη δοκιμή του εμβολίου σε άνθρωπο 

(6/6/1885) έγινε πρόωρα, για να σωθεί ένα  εννιάχρονο αγόρι, ο Joseph Meister, που το είχε δαγκώσει  

λυσσασμένο σκυλί. Πριν από αυτό το εμβόλιο είχε δοκιμαστεί μόνον σε 11 σκυλιά. Το παιδί σώθηκε και ο 

Παστέρ απέκτησε παγκόσμια δόξα και φήμη. 

Θα ήταν παράλειψη, να μην αναφερθεί συμβολή του Παστέρ στην ανάπτυξη μεθόδων αντισηψίας στο 

χειρουργείο, όπως άλλως τε αναγνωρίζεται και σε ευχαριστήρια επιστολή, που του έστειλε  το 1874 ο  Joseph 

Lister*.                                                                                    

O Παστέρ πέθανε το 1895 κοντά στο Παρίσι, από επιπλοκές από μία σειρά εγκεφαλικών επεισοδίων, που είχαν 

αρχίσει από το 1868. 

 

Σημειώσεις 

Ιούρας: Η οροσειρά του Ιούρα στην κεντρική Ευρώπη (μέγιστο υψόμετρο 1.718 m), έχει κατεύθυνση Β-Ν και 

εκτείνεται κατά μήκος των γαλλοελβετικών συνόρων προς τη Γερμανία. 

Antoine Jérôme Balard (1802 - 1876): Γάλλος χημικός και φαρμακοποιός. Ασχολήθηκε με τα αλογόνα και τις 

ενώσεις τους, ανεκάλυψε το στοιχείο βρώμιο (1826), που το απομόνωσε από το θαλασσινό νερό και αρχικά 

ήθελε να το ονομάσει μουρίδιο (muride, από το muria brine, άλμη στα λατινικά). Στο εργαστήριο του Balard ο 

Pasteur μελέτησε τους οπτικούς αντίποδες του τρυγικού.  

Edward Jenner (1749 –1823): Άγγλος γιατρός, πρωτοπόρος του εμβολίου κατά της ευλογιάς, απέδειξε την 

αποτελεσματικότητα του ιού της δαμαλίτιδας να προστατεύει τον άνθρωπο από τη νόσο. δαμαλισμός (Ιατρ.). 

Εμβολιασμός με τον ζωντανό ιό της ευλογιάς της αγελάδας, που παρέχει στον ανθρώπινο οργανισμό ανοσία 

κατά της ασθένειας. Μετά από επιτυχή προγράμματα εμβολιασμού τον 19ο και 20ο αιώνα, ο WHO ανακοίνωσε 

την εξάλειψη της ευλογιάς το 1980. Μέχρι σήμερα, η ευλογιά είναι η μοναδική νόσος του ανθρώπου που έχει 

εξαλειφθεί πλήρως. 

 Παρ’ όλο που ο Jenner είναι ο πρώτος που εφάρμοσε συστηματικά τον εμβολιασμό εναντίον της ευλογιάς, 

πρωτοπόροι του εμβολιασμού θεωρούνται δυο Έλληνες ιατροί, ο χιώτης Εμμανουήλ Τιμόνης (1669-1720) και ο 

κεφαλλονίτης Ιάκωβος Πυλαρινός (1659-1718). Οι δυο δημοσιεύσεις έχουν τίτλο «An account or history of the 

procuring the small-pox by incision or inoculaWon as it has for some Wme been pracWced at ConstanWnople» και 
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«A new and safe method of procuring the small pox by transplantaWon» στο περιοδικό Philosophical 

TransacWons, vol. 29, p. 72-82, 1714-1716.  Eπίσης o Πυλαρινός δημοσίευσε λατινιστί στη Βενετία, το 1715 

κατόπιν εγκρίσεως της Ιεράς Εξετάσης, μία μελέτη του με τον τίτλο «N ova et tuta Variolas Excitandi per 

TranslantaWonem Methodus; N uper inventa & in usum tracta: Qua rite per acta immunia in posterum 

praeservantu ab hujus modi contagio corpora» («Νέα και ασφαλής μέθοδος του ερεθίζειν την ευλογιάν δια 

μετεμφυτεύσεως, νεωστί εφευρεθείσα και εις χρήσιν αχθείσα, ήτις ορθώς του λοιπού τα σώματα φυλάσσει 

απρόσβλητα από τοιαύτης μολύνσεως»). 

Joseph Lister (1827-1912): Βρετανός χειρουργός, πρωτοπόρος των μεθόδων αντισηψίας στο χειρουργείο, παρά 

τις σφοδρές αντιδράσεις συναδέλφων του. Το γνωστό αντισηπτικό στοματικό διάλυμα Listerine (1879), 

ονομάστηκε παρά τις αντιρρήσεις του. Το 1940 ένα είδος βακτηρίων ονομάστηκε Listeria προς τιμήν του.  

 

• h�ps://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur 

• h�p://www.biography.com/people/louis-pasteur-9434402 

• Joseph Lister, (18 July 1868). "An Address on the AnWsepWc System of Treatment in Surgery". Br Med J. 

1868 Jul 18; 2(394): 53–56. h�p://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arWcles/PMC2310876/?page=3 

• Δ. Καμπερόπουλος. Η πρώτη επιστημονική εφαρμογή του εμβολιασμού κατά της ευλογιάς από τους 

Έλληνες ιατρούς Εμμ. Τιμόνη και Ιάκ.  Πυλαρινό (αρχές 18ου αιώνα). Δελτίο Α’ Παιδιατρ. Κλινικής Παν . Αθηνών, 

53, 347, 2006. 
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (ΜΣ) 

ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΝΤΙΚΟΥ 

 

 Δημήτρης Νάσιας και Δημήτρης Καρδάσης 

 

Εργαστήριο Βιοχημείας, Τομέας Βασικών Επιστημών, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης  και 

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, 70013 Ηράκλειο, Κρήτη, 

Ελλάδα 

 

Το μεταβολικό σύνδρομο (ΜΣ) ορίζεται ως ένα σύνολο επιμέρους μεταβολικών διαταραχών στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται η κοιλιακή παχυσαρκία, ο μειωμένος γλυκαιμικός έλεγχος, η αυξημένη αρτηριακή πίεση, 

τα αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων, τα μειωμένα επίπεδα HDL χοληστερόλης και ταυτόχρονα τα αυξημένα 

επίπεδα LDL χοληστερόλης πλάσματος. Λόγω των συσσωρευμένων παραγόντων κινδύνου, οι πάσχοντες από 

μεταβολικό σύνδρομο διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και διαβήτη 

τύπου ΙΙ (1,4). Παρά την πρόοδο στον τομέα της έρευνας, οι ακριβείς μοριακοί μηχανισμοί που οδηγούν στην 

ανάπτυξη του μεταβολικού συνδρόμου δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς και μέχρι στιγμής οι διαθέσιμες 

θεραπείες αντιμετωπίζουν μόνο μέρος των συμπτωμάτων της νόσου. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμα 

μοντέλα ποντικού για τις επιμέρους νοσηρότητες του ΜΣ (π.χ. μοντέλο παχυσαρκίας, μοντέλο διαβήτη, μοντέλο 

υπερχοληστερολαιμίας, μοντέλο υπέρτασης), δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα ένα πειραματικό μοντέλο που να 

συνδυάζει όλες τις συν-νοσηρότητες του ΜΣ. Επιπρόσθετα, η φυσιολογία των λιποπρωτεϊνών στον ποντικό 

διαφέρει σημαντικά από αυτήν του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, η κύρια λιποπρωτεΐνη στο πλάσμα του 

ποντικού είναι η HDL ενώ στον άνθρωπο η LDL γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη έκφρασης 

του ενζύμου του πλάσματος CETP (Cholesteryl Ester Transfer Protein) το οποίο μεταφέρει εστέρες 

χοληστερόλης από την HDL στις VLDL/LDL. Στον άνθρωπο, η έλλειψη αυτού του ενζύμου σχετίζεται με υψηλά 

επίπεδα HDL στο πλάσμα και προστασία από την αθηροσκλήρωση(2,3).  

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο ποντικού το οποίο εκφράζει την πρωτεΐνη CETP και μία 

μεταλλαγμένη μορφή της απολιποπρωτεϊνης Ε3 (αποΕ3Leiden) η οποία παρεμποδίζει την κάθαρση των 

VLDL/LDL που εκκρίνονται από το ήπαρ και τα χυλομικρά. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ποντικοί 
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ApoE3Leiden-CETP εμφανίζουν σύστημα λιποπρωτεϊνών παρόμοιο με αυτό του ανθρώπου, αποκρίνονται σε 

φαρμακευτική αγωγή έναντι της δυσλιπιδαιμίας και εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα του ΜΣ όταν τους 

χορηγηθεί δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και χοληστερόλη(2,3,4). Ο σκοπός της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας αφορά στη μελέτη σφαιρικών αλλαγών στην έκφραση των γονιδίων του ήπατος στο 

πειραματικό μοντέλο ApoE3.Leiden-CETP κατά την ανάπτυξη του μεταβολικού συνδρόμου.  

Κατά την πειραματική διαδικασία, χορηγήθηκε δίαιτα υψηλής (HFD) ή χαμηλής (LFD) περιεκτικότητας σε 

λιπαρά σε ομάδες αρσενικών διαγονιδιακών ποντικών ApoE3Leiden-CETP (ηλικίας 12 εβδομάδων) για 

διάστημα 4 ή 8 εβδομάδων. Στη συνέχεια, έγινε απομόνωση ολικού  RNA από το ήπαρ και ακολούθησε σήμανση 

και υβριδοποίησή του στις μικροσυστοιχίες ολιγονουκλεοτιδίων «Affymetrix GeneChip® Mouse Genome 2.0 ST 

Arrays» που αξιολογούν τις αλλαγές στην έκφραση του συνόλου του γονιδιώματος του ποντικού 

συμπεριλαμβανομένων κωδικών και μη-κωδικών περιοχών (> 28.000 γονίδια). Η επεξεργασία των δεδομένων 

που προέκυψαν από τα πειράματα μικροσυστοιχιών πραγματοποίηθηκε μέσω βιοπληροφορικής ανάλυσης με 

τη βοήθεια εξειδικευμένων λογισμικών (Affymetrix Expression Console και Affymetrix® Transcriptome Analysis 

Console). Εφαρμόζοντας συγκεκριμένα κριτήρια ως προς τη μεταβολή έκφρασης (θετική ή αρνητική μεταβολή 

έκφρασης = 1,5) και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας κατά την Ανάλυση ∆ιασποράς μίας κατεύθυνσης 

(πιθανότητα ανίχνευσης λάθους p-value <0.05) εντοπίστηκαν γονίδια με στατιστικά σημαντικά αλλαγμένη 

έκφραση. Η ταξινόμηση των γονιδίων αυτών σε λειτουργικές κατηγορίες του συστήματος Gene Ontology και σε 

δίκτυα αλληλεπιδράσεων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό GeneXplain και Ingenuity Pathway analysis 

so�ware, αντίστοιχα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις που αφορούν το σωματικό βάρος, τα επίπεδα 

ολικής χοληστερόλης, HDL χοληστερόλης, των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και έλεγχος ανοχής στη γλυκόζη.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι ποντικοί ApoE3Leiden-CETP αναπτύσσουν προοδευτικά κλινικά 

χαρακτηριστικά του ΜΣ ύστερα από χορήγηση δίαιτας HFD στις 4 ή 8 εβδομάδες. Πιο συγκεκριμένα, το 

σωματικό βάρος των ποντικών της ομάδας HFD αυξήθηκε σε ποσοστό 38% στις 4 εβδομάδες και 57% στις 8 

εβδομάδες σε σύγκριση με τις ομάδες των ποντικών LFD ενώ τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης αυξήθηκαν 

σημαντικά. Ταυτόχρονα, διαταραχή της ανοχής της γλυκόζης παρατηρήθηκε μόνο στους ποντικούς της ομάδας 

HFD και στις δύο χρονικές περιόδους της μελέτης.  

Κατά την γονιδιωματική ανάλυση, η σύγκριση της ομάδας HFD σε σχέση με την ομάδα LFD, αποκάλυψε την 

αλλαγή της έκφρασης ενός αριθμού μεταγράφων μετά τη χορήγηση δίαιτας που αντιπροσωπεύουν ένα εύρος 



 

 

 

 

11

βιολογικών λειτουργιών και μοριακών μηχανισμών. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν 126 στατιστικά σημαντικά 

αλλαγμένα μετάγραφα (65↑, 61↓) και 219 μετάγραφα (110↑, 109↓) στις 4 και 8 εβδομάδες, αντίστοιχα. Η 

ομαδοποίηση των γονιδίων στην ομάδα των 4 εβδομάδων έδειξε μεταβολές σε 74 λειτουργικές κατηγορίες 

μεταξύ των οποίων η ‘μεταβολική ασθένεια’ (21 γονίδια), ο ‘μεταβολισμός λιπιδίων’ (29 γονίδια), η ‘βιοχημεία 

μικρών μορίων’ (36 γονίδια) και η ‘παραγωγή ενέργειας’ (10 γονίδια). Στις 8 εβδομάδες επηρεάζονται 73 

λειτουργικές κατηγορίες όπως ο ‘μεταβολισμός λιπιδίων’ (43 γονίδια), ο ‘μεταβολισμός βιταμινών και 

ιχνοστοιχείων’ (13 γονίδια), ο ‘μεταβολισμός νουκλεϊκών οξέων’ (12 γονίδια) και η ‘μεταβολική ασθένεια’ (35 

γονίδια).  

Η ανάλυση με το λογισμικό Ingenuity ανέδειξε στατιστικά σημαντικά αλλαγμένα δίκτυα αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των γονιδίων των οποίων η έκφραση αλλάζει σε κάθε χρονικό σημείο της μελέτης. Στις 4 εβδομάδες, το 

πιο σημαντικά αλλαγμένο δίκτυο αφορά την ‘παραγωγή ενέργειας’,  τον ‘μεταβολισμό των λιπιδίων’ και τη 

‘βιοχημεία μικρών μορίων’. Το γονίδιο του ενεργοποιημένου υποδοχέα των πολλαπλασιαστών των 

υπεροξυσωμάτων γ (Peroxisome proliferator ackvated receptor gamma, Pparg) που έχει συσχετιστεί με την 

αποθήκευση λιπαρών οξέων και το μεταβολισμός της γλυκόζης, εμπλέκεται στις περισσότερες 

αλληλεπιδράσεις με τα γονίδια που κατηγοριοποιούνται στο δίκτυο. Στις 8 εβδομάδες, το γονίδιο του 

υποδοχέα της λεπτίνης (Lepkn receptor, Lepr) που σχετίζεται με τη ρύθμιση του σωματικού βάρους και με 

διάφορες μεταβολικές διαταραχές, εμπλέκεται στις περισσότερες αλληλεπιδράσεις του κορυφαίου δικτύου 

που αναφέρεται στον ‘μεταβολισμό των λιπιδίων’, τον ‘μεταβολισμό βιομορίων’ και τον ‘μεταβολισμό 

βιταμινών και ιχνοστοιχείων’.  

Συμπερασματικά, τα δεδομένα της παρούσας εργασίας υποστηρίζουν ότι στο πειραματικό μοντέλο του 

μεταβολικού συνδρόμου  ApoE3Leiden-CETP,  η δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά επηρεάζει το 

μεταγραφικό προφίλ του ήπατος και οδηγεί στην εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων του μεταβολικού 

συνδρόμου μεταξύ των οποίων (i) η στατιστικά σημαντική αύξηση του σωματικού βάρους,  (ii) η 

υπεργλυκαιμία,  (iii) η υπερχοληστερολαιμία και  (iv) η διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη.  Πρόκειται για την 

πρώτη μελέτη γονιδιωματικής ανάλυσης του ήπατος σε διαδοχικά σημεία εξέλιξης του μεταβολικού 

συνδρόμου και αναδεικνύει συγκεκριμένους μοριακούς μηχανισμούς για πιθανή θεραπευτική παρέμβαση. Η 

περαιτέρω εργαστηριακή αξιολόγηση συγκεκριμένων γονιδίων μπορεί να οδηγήσει στην αξιοποίησή τους ως 
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πιθανούς βιοδείκτες και στην ανάπτυξη νέων περισσότερο αποτελεσματικών θεραπευτικών στόχων για την 

αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου.  

 

Θεματική περιοχή: Μεταβολικό σύνδρομο 

 

Λέξεις-κλειδιά: Μεταβολικό σύνδρομο, πειραματικό μοντέλο, apoE3Leiden.CETP, μικροσυστοιχίες, ηπατική 

έκφραση, γονιδιωματική ανάλυση 
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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 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Καρκινικά κύτταρα έχει δειχθεί ότι κυκλοφορούν στο αίμα ασθενών με διάφορους τύπους καρκίνου 

(κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, ΚΚΚ), φαίνεται ότι διατηρούν πολλά από τα χαρακτηριστικά του 

πρωτοπαθούς όγκου και ανιχνεύονται σε μικρές συγκεντρώσεις, συνήθως 1 ανά 106 - 107 λευκοκύτταρα. 

Ειδικότερα για τον καρκίνο του μαστού, η παρουσία ΚΚΚ συσχετίζεται με αρνητική πρόγνωση τόσο στην πρώιμη 

όσο και τη μεταστατική νόσο, ενώ η μεταβολή του αριθμού τους συσχετίζεται με την αποτελεσματικότητα της 

θεραπείας (1-2). Εκτός από την απλή καταμέτρηση, ο φαινοτυπικός χαρακτηρισμός των ΚΚΚ θεωρείται ότι 

μπορεί να βελτιστοποιήσει την προγνωστική και προβλεπτική τους αξία (3- 4).  Η αυτοφαγία αποτελεί μια 

φυσιολογική διαδικασία που έχει διατηρηθεί κατά την εξέλιξη, κατά την οποία, κατεστραμμένα 

κυτταροπλασματικά οργανίδια και πρωτεΐνες που δεν είναι πλέον απαραίτητα για το κύτταρο, περιβάλλονται 

μέσα σε αυτοφαγοσώματα και αποδομούνται μέσω της σύντηξης των αυτοφαγοσωμάτων με τα λυσοσώματα. 

Η αυτοφαγία ενεργοποιείται σε συνθήκες στρες, όπως το οξειδωτικό, η έλλειψη θρεπτικών συστατικών, η 

υποξία, οι βλάβες του DNA, παρέχοντας έτσι νουκλεοτίδια και λιπίδια για την παραγωγή ενέργειας και τη 

σύνθεση νέων μακρομορίων, με τελικό αποτέλεσμα την επιβίωση του κυττάρου (5).  

Η αυτοφαγία φαίνεται ότι έχει διπλό ρόλο στον καρκίνο: σε πρώιμα στάδια της ογκογένεσης πιθανολογείται 

ότι δρά ως ογκοκατασταλτικός μηχανισμός, ενώ από την άλλη ευοδώνει την επιβίωση των καρκινικών κυττάρων 

έχοντας ενοχοποιηθεί ως μηχανισμός αντίστασης στην ακτινοθεραπεία και τις κυτταροτοξικές θεραπείες (6-7). 

Επιπλέον, προκλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η αυτοφαγία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό θεραπευτικό 

στόχο στον καρκίνο, ενώ κλινικές δοκιμές εξετάζουν τον συνδυασμό αναστολέων της αυτοφαγίας με 

κυτταροτοξικές και στοχεύουσες αντινεοπλασματικές θεραπείες. Η έκφραση δεικτών αυτοφαγίας συνδυάζεται 

με φτωχή έκβαση σε διάφορους τύπους καρκίνου, όπως ο καρκίνος του μαστού και το μελάνωμα (8-9).  

Η μεμβρανική πρωτεΐνη LC3 (microtubule-associated protein light chain 3, LC3) συνδέεται με τα 

αυτοφαγοσώματα, ειδικότερα δε, η Β ισομορφή της (LC3B), αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς δείκτες 
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αυτοφαγίας (10). Σε προηγούμενες μελέτες, η ένταση της έκφρασης του LC3B στον υπολειπόμενο όγκο μετά 

από εισαγωγική θεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο μαστού, συσχετίστηκε με την επαγωγή του φαινομένου της 

αυτοφαγίας στον καρκινικό ιστό και την πρόγνωση των ασθενών. Το φαινόμενο της αυτοφαγίας και η μεταβολή 

του υπό θεραπεία δεν έχει μελετηθεί έως τώρα σε ΚΚΚ ασθενών.   

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της έκφρασης του δείκτη αυτοφαγίας LC3B στα 

ΚΚΚ ασθενών με πρώιμο και μεταστατικό καρκίνο μαστού,  καθώς και η πιθανή προγνωστική και προβλεπτική 

του αξία.  

Ασθενείς και Μέθοδοι: Η έκφραση του δείκτη αυτοφαγίας LC3Β και η ποσοτικοποίηση της έντασής του 

μελετήθηκε αρχικά στην καρκινική κυτταρική σειρά μαστού MCF7 πριν και μετά την επίδραση ταμοξιφαίνης 

(11).  

Ειδικότερα, τα MCF7 κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε υλικό καλλιέργειας απουσία στεροειδών και αυξητικών 

παραγόντων και κατόπιν επωάστηκαν με ταμοξιφαίνη σε συγκεντρώσεις 1 μΜ και 5μΜ έχοντας ως μάρτυρες 

κύτταρα MCF7 που δεν είχαν επωαστεί με ταμοξιφαίνη καθώς και MCF7 που μεγάλωναν σε πλήρες υλικό 

καλλιέργειας. Τα κύτταρα συλλέχθηκαν με θρυψίνη-EDTA και επιστρώθηκαν σε πλακίδια.   

Ακολούθως, ο LC3B αξιολογήθηκε σε ΚΚΚ που ανιχνεύθηκαν σε πλακίδια με μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού 

αίματος (ΜΚΠΑ) ασθενών με πρώιμη νόσο πριν από την έναρξη χημειοθεραπείας,  καθώς και ασθενών με 

μετάσταση, πριν και μετά τη χορήγηση του πρώτου κύκλου χημειοθεραπείας. 

Για το λόγο αυτό, συλλέχθηκαν 10ml περιφερικού αίματος από κάθε ασθενή πριν και μετά τη θεραπεία και 

απομονώθηκαν ΜΚΠΑ τα οποία επιστρώθηκαν σε πλακίδια (500.000/πλακίδιο). Στα πλακίδια με ΜΚΠΑ καθώς 

και σε εκείνα με MCF7 πραγματοποιήθηκε διπλός ανοσοφθορισμός με τη χρήση του μονοκλωνικού 

αντισώματος (Α45-Β/Β3, Micromet) έναντι των κυτταροκερατινών 8, 18 και 19 για την ανίχνευση των ΚΚΚ και 

του πολυκλωνικού αντισώματος (NB600, Novus biologicals), έναντι του LC3Β. Ως δευτερογενή αντισώματα 

χρησιμοποιήθηκαν το FITC και το Alexa 555, (Molecular Probes, Invitrogen), έναντι των πρωτογενών A45 και  

LC3B, αντίστοιχα. Με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού, παρατηρήθηκε ότι ο δείκτης LC3B εντοπίζεται κυρίως  

στο κυτταρόπλασμα και η  ένταση της έκφρασης του  αυξάνεται μετά από επίδραση με ταμοξιφαίνη στα MCF7 

κύτταρα.  

Επιπλέον, η ένταση του LC3B στα ΚΚΚ, και στα καρκινικά κύτταρα MCF7 προσδιορίστηκε με ακρίβεια με το 

αυτοματοποιημένο σύστημα φθορίζουσας μικροσκοπίας ARIOL (Leica, Biosystems). Συγκεκριμένα για κάθε 
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κύτταρο, το σύστημα δίνει μία μέση τιμή έντασης για τον LC3B. Για τα καρκινικά κύτταρα  MCF7, υπολογίστηκε 

η διάμεσος τιμή (median) των μέσων τιμών (average) έντασης του LC3B (όπως προσδιορίζεται από το ARIOL) 

για 100 MCF7 κύτταρα μετά από κάθε επίδραση. Ακολούθως, μετρήθηκε η μέση τιμή της έντασης του LC3B σε 

κάθε ΚΚΚ που ανιχνεύθηκε στους ασθενείς και προσδιορίστηκε η διάμεση τιμή των εντάσεων του LC3B των ΚΚΚ 

όλων των ασθενών.   

Αποτελέσματα: Οι διάμεσες τιμές που προέκυψαν για τα MCF7 κύτταρα, που καλλιεργήθηκαν είτε σε πλήρες 

υλικό καλλιέργειας, είτε σε υλικό στερούμενων στεροειδών και αυξητικών παραγόντων, είτε μετά από 

επίδραση ταμοξιφαίνης 1 και 5μΜ,  ήταν 9.8, 11.5, 13.3 και 14.8 αντιστοίχως. Όπως φαίνεται, η παρατηρούμενη 

αύξηση της διαμέσου τιμής της έντασης του δείκτη αυτοφαγίας LC3B, μετά από την επίδραση της ταμοξιφαίνης 

στα MCF7 επιβεβαίωσε ότι το σύστημα μας μπορούσε να μετρήσει την έκφραση του LC3B στα κύτταρα. 

Επιπλέον υπολογίστηκε ότι η διάμεσος τιμή των εντάσεων του LC3B των ΚΚΚ των ασθενών (με πρώιμο και 

μεταστατικό καρκίνο) ήταν 14.7 με εύρος τιμών από (1.09-78.47). Έτσι λοιπόν μία μέση τιμή έντασης του LC3B 

σε ΚΚΚ που κυμαινόταν από 1.09 έως 14.7 χαρακτηρίστηκε ως ‘χαμηλή’ ενώ μία μέση τιμή έντασης που 

κυμαινόταν από 14.7 έως 78.47 χαρακτηρίστηκε ως  ‘υψηλή’. Όσον αφορά τον αριθμό και τον χαρακτηρισμό 

των  ΚΚΚ στις ομάδες ελέγχου,  ΚΚΚ ανιχνεύθηκαν σε 22 ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού, πριν από τη 

θεραπεία. Ο συνολικός αριθμός των ΚΚΚ ήταν 142,  ενώ τα 55 (38%)  παρουσίαζαν  ‘υψηλή’ έκφραση του LC3B. 

Επιπλέον σε 18 μεταστατικούς ασθενείς ανιχνεύθηκαν συνολικά 167 ΚΚΚ προ της χημειοθεραπείας, εκ των 

οποίων το 59% παρουσίαζαν ‘υψηλή’ έκφραση. Συνεπώς, παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των ΚΚΚ των 

ασθενών που παρουσιάζουν ‘υψηλή’ έκφραση του LC3B, κατά τη μετάβαση από τον πρώιμο στο μεταστατικό 

καρκίνο (p=0.0003). Μετά τον πρώτο κύκλο θεραπείας 62 ΚΚΚ ανιχνεύθηκαν σε 16 μεταστατικούς ασθενείς, εκ 

των οποίων τα 37 (60%) παρουσίαζαν ‘υψηλή’ έκφραση LC3B. Σε 9 ασθενείς με μετάσταση, ΚΚΚ ανιχνεύθηκαν  

τόσο πριν όσο και μετά τον πρώτο κύκλο θεραπείας (54 και 35 ΚΚΚ, αντίστοιχα) ενώ το 40% και 75% αυτών, 

αντιστοίχως, παρουσίαζε ‘υψηλή’ έκφραση του LC3B. Συνεπώς παρατηρείται σημαντική αύξηση (p=0.0049) του 

ποσοστού των ΚΚΚ που παρουσιάζει ‘υψηλή’ έκφραση του LC3B, στην ίδια ομάδα ασθενών μετά τη θεραπεία 

πρώτης γραμμής.  

Συμπεράσματα: Αναπτύχθηκε μια μέθοδος εκτίμησης του δείκτη αυτοφαγίας LC3B σε καρκινικά κύτταρα με τη 

χρήση της φθορίζουσας μικροσκοπίας. Με τη μέθοδο αυτή δείχθηκε ότι ο LC3B εκφράζεται στα ΚΚΚ ασθενών 

με καρκίνο μαστού. Η ‘υψηλή’ έκφραση φαίνεται να επικρατεί στα ΚΚΚ των ασθενών με μεταστατική, ενώ η 
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‘χαμηλή’ έκφραση στην πρώιμη νόσο. 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.  Τέλος, η έκφραση του δείκτη LC3B στα ΚΚΚ χρήζει περαιτέρω 

συσχέτισης με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.  
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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 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η καρδιαγγειακή νόσος είναι μια από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας στις σύγχρονες 

κοινωνίες. Εκτός από τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου όπως είναι η ηλικία, το 

φύλο, το κάπνισμα, η υψηλή αρτηριακή πίεση και η δυσλιπιδαιμία, σημαντικό ρόλο φαίνεται πως 

διαδραματίζουν και οι διαταραχές στη λιπιδαιμική σύσταση των μεμβρανών των ερυθροκυττάρων του 

αίματος. Πρόσφατες κλινικές μελέτες έδειξαν ότι οι επιμέρους μεταβολές στη σύσταση των λιπιδίων των 

μεμβρανών των ερυθροκυττάρων συσχετίζονται με την παρουσία της καρδιαγγειακής νόσου (1-3). Η 

Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού Πρωτονίου (1H NMR) είναι μια μη επεμβατική 

απεικονιστική μέθοδος για τη μελέτη της λιπιδαιμικής σύστασης των βιολογικών δειγμάτων. Η μέθοδος αυτή 

με μικρή προεργασία του δείγματος παρέχει μια γρήγορη και συνολική ανάλυση των συστατικών των λιπιδίων 

που υπάρχουν στο δείγμα. 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. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Πληθυσμός της Μελέτης: Στη μελέτη συμμετείχαν 81 άνδρες ασθενείς με Ισχαιμική Καρδιαγγειακή Νόσο οι 

οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με τον βαθμό  σοβαρότητας της νόσου: 33 ασθενείς με νόσο 1 

αγγείου (ήπια), 28 με νόσο 2 αγγείων (μέτρια) και 20 με νόσο 3 αγγείων (σοβαρή).  Είκοσι άνδρες με 

φυσιολογικά αγγεία οι οποίοι υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφία στα πλαίσια διερεύνησης άτυπης κλινικής 

συμπτωματολογίας αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Από την μελέτη αποκλείσθηκαν ασθενείς με ιστορικό 

ηπατικής νόσου ή νεφρικής νόσου, κακοήθειας, ασθενείς με νόσο ρευματικής αιτιολογίας, ασθενείς που 
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παίρνουν ήδη υπολιπιδαιμικά φάρμακα, ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε διαγνωστική στεφανιογραφία 

στα πλαίσια εκτίμησης μυοκαρδιοπάθειας ή βαλβιδοπάθειας, ασθενείς που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία 

στα πλαίσια πρωτογενούς αντιμετώπισης του οξέος στεφανιαίου επεισοδίου (εντός του πρώτου 48ώρου) και 

ασθενείς με επίπεδα τριγλυκεριδίων πάνω από 400 mg/dl. 

 

Συλλογή Δειγμάτων Αίματος και Μέτρηση  Λιπιδαιμικών Παραμέτρων του ορού: Στους ασθενείς με 

επιβεβαιωμένο οξύ στεφανιαίο επεισόδιο η συλλογή του δείγματος αίματος πραγματοποιήθηκε εντός του 

πρώτου 12ώρου από την έναρξη των συμπτωμάτων και από την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο και στους 

ασθενείς με φυσιολογικά αγγεία το πρωί πριν την στεφανιογραφία. Οι λιπιδαιμικές παράμετροι του ορού 

(ολική και HDL-χοληστερόλη, τριγλυκερίδια) προσδιορίστηκαν σε αναλυτή Olympus AU5400 (Beckman, 

Hamburg, Germany). Η LDL-χοληστερόλη υπολογίστηκε από την εξίσωση Friedewald και η non-HDL-

χοληστερόλη από την εξίσωση: non-HDL-χοληστερόλη = ολική χοληστερόλη - HDL-χοληστερόλη. 

Εκχύλιση Λιπιδίων των Μεμβρανών των Ερυθροκυττάρων:  

Η πλύση και λύση των ερυθροκυττάρων πραγματοποιήθηκε με φυσιολογικό ορό και διάλυμα οξικού οξέος 

αντίστοιχα (4). Τα λιπίδια των μεμβρανών των ερυθροκυττάρων εκχυλίστηκαν με μίγμα 

μεθανόλης:χλωροφορμίου σύμφωνα με παραλλαγή της μεθόδου  Blight and Dryer (5). 

 

Λήψη Φασμάτων 1H NMR: Τα εκχυλίσματα των λιπιδίων των μεμβρανών των ερυθροκυττάρων 

επαναδιαλύθηκαν σε μίγμα δευτεριωμένων διαλυτών μεθανόλης: χλωροφορμίου, σε αναλογία 2:1 (v/v) 

αντίστοιχα. Η  λήψη των φασμάτων 1H NMR πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο NMR του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, σε φασματογράφο Bruker Avance DRX 500MHz εντάσεως μαγνητικού πεδίου 11.74 Tesla σε 

θερμοκρασία 298� Κ.  

 

Στατιστική Ανάλυση  

Μεταβονομική ανάλυση: Τα 1H NMR φάσματα διαιρέθηκαν αυτόματα με τη βοήθεια του λογισμικού 

προγράμματος AMIX (Analysis of MIXtures) (έκδοση 3.9. Bruker Analykk, Rheinste�en, Germany) σε 

φασματικές περιοχές (bins) πλάτους 0.03ppm. Αφαιρέθηκε η περιοχή μεταξύ 4.58 και 5.00ppm που 

περιελάμβανε το σήμα της καταστολής του ύδατος, καθώς επίσης και η περιοχή 3.24-3.50ppm η οποία 
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περιελάμβανε το σήμα της μεθανόλης. Όλα τα δεδομένα κανονικοποιήθηκαν διαιρώντας κάθε bin με το ολικό 

εμβαδό του φάσματος. Η δημιουργία των στατιστικών μοντέλων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό 

πρόγραμμα SIMCA-P (version 14, UMETRIC, Umea, Sweden) με εφαρμογή των τεχνικών PCA, PLS-DA και OSC. 

Κλασική Ανάλυση: Η στατιστική ανάλυση των λιπιδαιμικών παραμέτρων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό 

πρόγραμμα Stakskca Ver. 6.0 (StatSo� Inc., Tulsa, OK). Η σύγκριση των παραμέτρων έγινε με το t test και οι 

τιμές εκφράστηκαν ως μέση τιμή �  τυπική απόκλιση (mean value �  SD). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο και τα άτομα με φυσιολογικά αγγεία επιλέχθηκαν έτσι ώστε να μην 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ηλικία και τις κλασικές λιπιδαιμικές παραμέτρους 

του ορού όπως φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ  

ΜΕ ΝΟΣΟ 1 

ΑΓΓΕΙΟΥ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 

ΝΟΣΟ 2 

ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 

ΝΟΣΟ 3 

ΑΓΓΕΙΩΝ 

P 

n 20 33 28 20  

Ηλικία     59.09 ± 10.97   62.73 ± 11.20 63.85 ± 13.51 64.76 ± 9.30 NS 

Ολική 

Χοληστερόλη  

  193.22 ± 38.79 184.93 ± 47.27 192.39 ± 51.08 214.88  ± 33.54 NS 

Τριγλυκερίδια    144.81 ± 69.87 132.30 ± 45.12  146.5 ± 51.78  146.65 ± 48.17 NS 

HDL-Χοληστερόλη     46.70 ± 11.35   40.60 ± 11.29   40.00 ± 11.98 45.06 ± 9.64 NS 

non-HDL-

Χοληστερόλη  

150.35 ± 31.22 144.33 ± 40.27 152.39 ± 33.71 169.82  ± 33.71 NS 

LDL-Χοληστερόλη  120.78 ± 33.4 117.86 ± 44.02 123.12  ± 27.11 140.53  ±  27.11 NS 

 

Η εφαρμογή της τεχνικής OSC/PLS-DA έδειξε διαφοροποίηση του λιπιδαιμικού προφίλ των μεμβρανών των 

ερυθροκυττάρων των ασθενών ισχαιμική καρδιαγγειακή νόσο σε όλα τα στάδια της νόσου από τα άτομα με 

φυσιολογικά αγγεία (Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1: OSC/PLS-DA γράφημα συντεταγμένων για το στατιστικό μοντέλο 

 Στην  Εικόνα 2 απεικονίζεται η κατανομή της κάθε ομάδας των ασθενών με ισχαιμική καρδιαγγειακή νόσο 

(ήπια, μέτρια και σοβαρή) τα άτομα με φυσιολογικά αγγεία με βάση το λιπιδαιμικό προφίλ των μεμβρανών 

των ερυθροκυττάρων και παρατηρούμε ότι όσο επιδεινώνεται η νόσος από ήπια σε σοβαρή, η κατανομή των 

ασθενών απομακρύνεται από την ομάδα των ατόμων με φυσιολογικά αγγεία. Η σταδιακή αυτή διαφοροποίηση 

αντικατοπτρίζεται και στους συντελεστές R2 (explained variakon) και Q2 (predicted variakon). 

 

 

 

 

    

  

Εικόνα 2: OSC/PLS-DA γράφημα συντεταγμένων για το μοντέλο των δεδομένων που καταγράφηκαν από τα 20 άτομα με 

φυσιολογικά αγγεία (ΦΑ), τους 33 ασθενείς με νόσο ενός αγγείου (1Α), 28 ασθενείς με νόσο δυο αγγείων (2Α) και 20 

ασθενείς με νόσο τριών (3Α). 

Σοβαρότητα της Νόσου 
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Τα κύρια συστατικά των μεμβρανών που συνέβαλαν στον διαχωρισμό των υπό μελέτη ομάδων και 

χαρακτήρισαν τα αρχικά στάδια της νόσου ήταν τα μειωμένα επίπεδα φωσφατιδυλοχολίνης και ω-3 λιπαρών 

οξέων και τα αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, σφιγγομυελίνης και κορεσμένων λιπαρών οξέων.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ανάλυση της λιπιδαιμικής σύστασης των μεμβρανών των ερυθροκυττάρων με φασματοσκοπία 1H NMR 

έδειξε διαφοροποίηση των ασθενών με ισχαιμική καρδιαγγειακή νόσο από τα άτομα με φυσιολογικά αγγεία 

αλλά και βαθμιαία διάκριση μεταξύ των ασθενών με βάση την έκταση στένωσης των αρτηριών. Τα συστατικά 

των λιπιδίων που συνέβαλλαν στην διάκριση των υπό μελέτη ομάδων θα μπορούσαν να αποτελέσουν μη 

επεμβατικούς λιπιδαιμικούς δείκτες για την παρουσία και την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου. 
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Πόσο απαραίτητη είναι τελικά η δίαιτα για τη μέτρηση των λιπιδαιμικών παραμέτρων; 

Επιμέλεια Κωνσταντίνα Καλύβα. 

Τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Εταιρία Αθηροσκλήρωσης και η 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής στο European Heart Journal, αλλάζουν 

τα μέχρι τώρα δεδομένα σχετικά με τον προσδιορισμό των λιπιδαιμικών παραμέτρων. Λαμβάνοντας υπόψιν 

τη δυσκολία συμμόρφωσης των ασθενών στην παλιά οδηγία, σύμφωνα με την οποία χρειαζόταν 12ωρη δίαιτα, 

πριν από τον προσδιορισμό  του λιπιδαιμικού προφίλ του ασθενούς, προτείνουν την αποδοχή δειγμάτων χωρίς 

προηγούμενη δίαιτα. Η πρόταση αυτή στηρίχθηκε στη σύγκριση των μετρήσεων  των λιπιδαιμικών παραμέτρων 

δύο πολυπληθών ομάδων ασθενών. Η μία ομάδα τήρησε την πρακτική της δίαιτας, ενώ η άλλη όχι και μάλιστα 

η δειγματοληψία έγινε σε τυχαίο χρόνο από την κατανάλωση του γεύματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι η 

μέγιστη μέση απόκλιση των τιμών, που μετρήθηκαν 1-6 ώρες ύστερα από ένα συνηθισμένο γεύμα, δεν είχε 

κάποια κλινική σημασία: 

Παράμετροι 

λιπιδαιμικών  

μετρήσεων 

Μέγιστη μέση 

απόκλιση                   

από τις τιμές διαίτης 

 

    Νέες μεταγευματικές    

τιμές αναφοράς          

(χωρίς δίαιτα) 

Ολική χοληστερόλη  -8 mg/dL                         
(-0.2 mmol/L)                      

≥190 mg/dL                       
(≥5 mmol/L)                  

HDL-χοληστερόλη * -  40 mg/dL                           
(≤1 mmol/L) 

LDL-χοληστερόλη -8 mg/dL                     
(-0.2 mmol/L)                   

≥115 mg/dL                       
(≥3 mmol/L)              

Χοληστερόλη των 
υπολειμμάτων 
λιποπρωτεϊνών  
(remnant cholesterol)  

                         +8 
mg/dL               

(+0.2 mmol/L)                      

                                      ≥35 
mg/dL                      (≥0.9 

mmol/L)             

Non - HDL χοληστερόλη -8 mg/dL                              
(-0.2 mmol/L)                     

150 mg/dL                  
(≥3.9 mmol/L)              

Τριγλυκερίδια +26 mg/dL                  
(+0.3 mmol/L)                 

≥175 mg/dL                   
(≥2 mmol/L)                 
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Απολιποπρωτεΐνη Α1 * - ≤125 mg/dL                 
(≤1.25 g/L)             

Απολιποπρωτεΐνη Β * - ≥100 mg/dL                  
(≥1.0 g/L)                   

Λιποπρωτεΐνη (a) * - ≥50 mg/dL                (80ο 
εκατοστημόριο) 

• Οι συγκεντρώσεις της HDL- χοληστερόλης, της LpA1, της LpΒ και της 
Lp(a) δεν επηρεάζονται από τη δίαιτα ή τη μη τήρησή της.  

• Χοληστερόλη των υπολειμμάτων λιποπρωτεϊνών  (Calculated remnant 
cholesterol) = (Ολική χοληστερόλη - HDL-χοληστερόλη - LDL-
χοληστερόλη), είναι η χοληστερόλη των πλούσιων σε τριγλυκερίδια 
λιποπρωτεϊνών, δηλ. των  VLDL (Very Low-Density Lipoproteins) και IDL 
(Intermediate -Density Lipoproteins). 

• Μετά από δίαιτα οι τιμές αναφοράς των τριγλυκεριδίων 
διαμορφώνονται σε: ≥150 mg/dL (≥1.7 mmol/L)   

Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι, οι συγκεντρώσεις των λιπιδικών παραμέτρων και στις δύο περιπτώσεις (με ή 

χωρίς δίαιτα) μεταβάλλονταν αναλογικά συναρτήσει του χρόνου και φανέρωναν συσχέτιση με τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα. Χωρίς την προϋπόθεση της δίαιτας απλοποιείται η διαδικασία μέτρησης των 

λιπιδίων και διευκολύνεται ο ασθενής. Η μόνη περίπτωση, στην οποία κρίθηκε αναγκαία η μέχρι σήμερα 

τηρούμενη 12ωρη δίαιτα, ήταν για τιμή  τριγλυκεριδίων,  χωρίς δίαιτα, μεγαλύτερη των  190 mg/dL (5 mmol/L).  

Παράμετροι 

λιπιδαιμικών  

μετρήσεων 

Επικίνδυνες για τη ζωή 

συγκεντρώσεις λιπιδίων 

                                  

Πιθανό νόσημα 

LDL-χοληστερόλη                                              >500mg/dL      
(>13mmol/L) 

ομόζυγη οικογενής  
υπερχοληστερολαιμία 

LDL-χοληστερόλη                                              >190 mg/dL               
(>5 mmol/L) 

ετερόζυγη οικογενής 
υπερχοληστερολαιμία     

Τριγλυκερίδια   >880 mg/ 
dL         .(>10 mmol/L)   

παγκρεατίτιδα 

Λιποπρωτεΐνη (a)                                                      >150 mg/dL              
(99ο εκατοστημόριο) 

πολύ υψηλός κίνδυνος 
για καρδιαγγειακά 

 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι οι δύο μέθοδοι προσδιορισμού του λιπιδαιμικού προφίλ στους 

ασθενείς – με και χωρίς δίαιτα – λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ακυρωτικά η μία προς την άλλη. 
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Eur Heart J. 2016 Apr 26. h�p://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27122601 

Για τη χοληστερόλη των υπολειμμάτων λιποπρωτεϊνών (remnant cholesterol):  

1. A Varbo, M Benn, A Tybjaerg-Hansen, AB Jorgensen, R Frikke-Schmidt, BG Nordestgaard. Remnant 

cholesterol as a causal risk factorfor ischemic heart disease. JACC, 61(4), 2013. 

h�p://m.atvb.ahajournals.org/content/21/12/2026.full  

2. DT Stein, S Devaraj, D Balis, B Adams-Huet, I Jalal. Effect of stakn therapy on remnant lipoprotein cholesterol 

levels in pakents with combined hyperlipidemia.   Atherosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, 21: 2026-

31, 2001. 

h�p://m.atvb.ahajournals.org/content/21/12/2026.full 
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INVITATION 

21-24th September 2016, Double Tree by Hilton Conference Centre. 

 

We have the pleasure to invite you  to take part in  4th Joint EFLM-UEMS Congress “Laboratory Medicine at the Clinical 

Interface” that will be held in Warsaw (Poland)on September 21-24th 2016 at the Double Tree by Hilton Conference Centre. 

The Congress program includes scienkfic sessions, plenary lectures, poster sessions, debates  and Educakonal  industry 

workshops.  The Educakonal Workshops will be scheduled in the morning and in the a�ernoon of each Congress day 

without any overlap with other Congress events.   

We expect over 60 internakonal experts in the field of clinical laboratory medicine (from  Austria, Belgium, Canada, Croaka, 

Finland, Germany, Greece, Hong Kong, Israel, Italy, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, 

Sweden, UK and United States) to present during the Congress and over 600 hundreds of parkcipants, laboratory 

professionals and clinicians, from all over the world.    

 

We take the chance to inform you that: 

• 4th Joint EFLM-UEMS Congress Warsaw will be 

the only event organized by EFLM in 2016 

• few hours before the official Opening ceremony 

on September 21st  we intend to open 

• the Exhibition to give participants the chance to 

visit IVD companies stands without any 

  kme pressure 

• Young scientists (<35 yrs) will be offered reduced registration fee 

• Organizers will offer accommodation in Warsaw hotels located in the city center at a very  attractive  price 

• EFLM will offer a few bursaries for young scientists <35 yrs to participate in the Congress 

• Congress abstracts will be published  in  Clin Chem Lab Med 

• 3 best posters sent by young  scientists will get special EFLM-UEMS awards 

• all participants will get CPE credit points 
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Κι ήθελε ακόμη (Μ. Αναγνωστάκης) 

 

Κι ήθελε ακόμη πολύ φως να ξημερώσει 
όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα, 

έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τιμαλφή έπρεπε να σώσω 
πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. 

 
Μιλάτε, δείχνετε πληγές, αλλόφρονες στους δρόμους. 

Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία 
καρφώσατε σ’ εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. 

Η πρόγνωσή σας ασφαλής: Θα πέσει η πόλις. 
 

Εκεί, προσεκτικά σε μια γωνιά μαζεύω με τάξη, 
φράζω με σύνεση το τελευταίο μου φυλάκιο. 
Κρεμώ κομμένα χέρια στους τοίχους, στολίζω 
με τα κομμένα κρανία τα παράθυρα, πλέκω 

με κομμένα μαλλιά το δίχτυ μου και περιμένω 
όρθιος και μόνος σαν και πρώτα περιμένω. 

 
 

Μ. Αναγνωστάκης:  «Κι ήθελε ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα.»  

 

 


