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ΠΑ01
COMPARATIVE KINETICS OF SARS-CoV-2 ANTI-SPIKE PROTEIN RBD IgGs AND
NEUTRALIZING ANTIBODIES IN CONVALESCENT AND NAÏVE RECIPIENTS OF THE
BNT162b2 mRNA VACCINE VERSUS COVID-19 PATIENTS
I. Trougakos1, E. Terpos2, C. Zirou3, A. Sklirou1, F. Apostolakou4, S. Gumeni1, I. Charitaki2,
E.-D. Papanagnou1, T. Bagratuni2, C.-I. Liacos2, A. Scorilas5, E. Korompoki2, I. Papassotiriou4,
E. Kastritis2, M.-A. Dimopoulos2
1
Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, National and Kapodistrian
University of Athens, Athens, Greece
2
Department of Clinical Therapeutics, School of Medicine, National and Kapodistrian University of
Athens, “Alexandra” General Hospital, Athens, Greece
3
Thoracic Diseases, General Hospital “Sotiria”, Athens, Greece
4
Department of Clinical Biochemistry, “Aghia Sophia” Children’s Hospital, Athens, Greece
5
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Biology, National and Kapodistrian
University of Athens, Athens, Greece
Background: Coronavirus SARS-CoV-2, the causative agent of COVID-19, has caused a still evolving global pandemic. Given the worldwide vaccination campaign, the understanding of the vaccineinduced versus COVID-19-induced immunity will contribute to adjusting vaccine dosing strategies
and speeding-up vaccination efforts.
Methods: Anti-spike-RBD IgGs and neutralizing antibodies (NAbs), titers were measured in
BNT162b2 mRNA vaccinated participants (n=250); we also investigated humoral and cellular immune responses, in vaccinated individuals (n=21) of this cohort 5 months post-vaccination and assayed NAbs levels in COVID-19 hospitalized patients (n=60) with moderate or severe disease, as
well as in COVID-19 recovered patients (n=34). Time points for blood collection and serum isolation
were day 1 (D1; first BNT162b2 dose), D8, D22 (second dose), D36, and D50 for vaccinated healthy
individuals, D1, D7, and D30 post-hospitalization for COVID-19 patients, and at various time points
for COVID-19 recovered patients who donated plasma. (Detailed description of the methods used:
BMC-Med.2021;19:208).
Results: We found that one (boosting) dose of the BNT162b2 vaccine triggers robust immune (i.e.,
anti-spike-RBD IgGs and NAbs) responses in COVID-19 convalescent healthy recipients, while
naïve recipients require both priming and boosting shots to acquire high antibody titers. Severe
COVID-19 triggers an earlier and more intense (versus moderate disease) immune response in hospitalized patients; in all cases, however, antibody titers remain at high levels in COVID-19 recovered
patients. Although virus infection promotes an earlier and more intense, versus priming vaccination,
immune response, boosting vaccination induces antibody titers significantly higher and likely more
durable versus COVID-19. In support, high anti-spike-RBD IgGs/NAbs titers along with spike (vaccine encoded antigen) specific T cell clones were found in the serum and peripheral blood mononuclear cells, respectively, of vaccinated individuals 5 months post-vaccination.
Conclusions: Our findings suggest that one dose of the BNT162b2 mRNA vaccine would be likely
sufficient to trigger secondary boosting immune responses in COVID-19 recovered patients being
positive for anti-S-RBD IgGs/NAbs. In support, prior SARS-CoV-2 infection rescues B and T cell
responses to variants after first BNT162b2 vaccine dose. Overall, our findings suggest possible
strategies to provide sufficient vaccination doses for a larger part of the population during the ongoing worldwide vaccination campaign.
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ΠΑ02
Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗ SOLUBLE UROKINASE-TYPE PLASMINOGEN
ACTIVATOR RECEPTOR (suPAR) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΔΝ)
Ε. Βοσκαρίδου1, Α. Μπαρτζελιώτου2, Π. Φλεβάρη1, Χ. Καπόγιαννης2, Μ. Δημοπούλου1,
Β. Κάππου2, Β. Κομνηνάκα1, Κ. Ρέπα1, Α. Μαργιελή2, Α. Μάντζου2, Ι. Παπασωτηρίου2
1
Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Αιματολογικών Νοσημάτων-Αιμοσφαιρινοπαθειών, ΓΝΑ
«Λαικό», Αθήνα
2
Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφια», Αθήνα
Εισαγωγή: Οι ασθενείς με ΔΝ παρουσιάζουν ποικίλες σπειραματικές παθήσεις, η πιο συχνή από τις
οποίες είναι η εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση (FSGS). Ο βιοδείκτης suPAR έχει συσχετιστεί με τη παθογένεση της νεφρικής νόσου και συγκεκριμένα με την FSGS. Ο σκοπός της μελέτης
αυτής είναι η συσχέτιση του βιοδείκτη suPAR με την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας ασθενών
με ΔΝ.
Ασθενείς και Μέθοδος: Στην παραπάνω μελέτη συμμετείχαν 138 ενήλικες ασθενείς με ΔΝ (σε σταθερή κατάσταση) καθώς και 20 υγιείς (ομάδα ελέγχου) παρόμοιας ηλικίας και φύλου. Η συγκέντρωση
του suPAR μετρήθηκε με ανοσοενζυματική μεθόδο (Virogates, Denmark). Ταυτόχρονα μετρήθηκαν
και άλλοι βιοχημικοί δείκτες που σχετίζονται με την ερυθροποίηση, την νεφρική, την ενδοθηλιακή
αλλά και την καρδιακή λειτουργία.
Αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι 1) τα επίπεδα του suPAR ήταν σημαντικά αυξημένα στους ασθενείς με
ΔΝ, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου 4.2±2.7pg/mL(1.2-18.2pg/mL) vs 1.9±0.4pg/mL(1.0-2.4pg/
mL), psuPAR παρουσίασαν σημαντική αρνητική συσχέτιση με τις τιμές της eGFR, r=-0.657,psuPAR.
3) Συγκρίνοντας τα δεδομένα μας για την σχέση με την GFR, βιοδεικτών σωληναριακής λειτουργίας, όπως οι πρωτεϊνες: Neutrophil-Gelatinase-Associated-Lipocalin (NGAL), Interleukin-18 (IL-18),
Retinol-Binding-Protein-4 (RBP-4), Fatty-Acid-Binding-Protein-4 (FABP-4) και σπειραματικής φλεγμονής Growth-Differentiation-Factor-15 (GDF-15), παρατηρήθηκε ότι μόνο η ΝGAL είχε ηπίως σημαντικότερη συσχέτιση με την GFR, απ’ότι το suPAR. Παρ’όλα αυτά ο suPAR πιθανά να σχετίζεται
με βλάβες περισσότερων συστημάτων, καθώς βρέθηκαν σημαντικές συσχετίσεις του με δείκτες του
συστήματος ενδοθηλίου-αιμόστασης (vWF:antigen: r=0.466,pr=0.519, pr=0.453,p<0.001).
Συμπέρασμα: Η παραπάνω μελέτη είναι η πρώτη στην τρέχουσα βιβλιογραφία που περιγράφει την
διαγνωστική σημασία ενός βιοδείκτη της σπειραματικής λειτουργίας σε ασθενείς με ΔΝ, διαπιστώνοντας αυξημένα επίπεδα suPAR λόγω πιθανής καταστροφής των ποδοκυττάρων. Ο βιοδείκτης
suPAR θα μπορούσε να αποτελέσει προγνωστικό δείκτη της νεφρικής βλάβης σε ασθενείς με ΔΝ και
ιδιαίτερα ασθενών με υπερδιήθηση και χρόνια νεφρική νόσο σταδίου-Ι, πριν την έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, αλλά και άλλων συστημάτων, όπως ενδοθηλίου-αιμόστασης, καρδιακής βλάβης και
αγγειογένεσης.
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ΠΑ03
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ. Σταμούλη1, Ε. Λεϊμονή2, Α. Σταθοπούλου3
Βιοχημικό Εργαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
2
Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ΟΜΙΛΟΣ AFFIDEA
3
Διεύθυνση Διαπίστευσης Εργαστηρίων, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
1

Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρακολούθηση δεικτών ποιότητας προ-αναλυτικού σταδίου σε
Βιοχημικό Εργαστήριο Δημοσίου Νοσοκομείου και η εκτίμηση της επίδοσης σε κλίμακα 6-sigma
Υλικά και Μέθοδοι: Εκτιμήθηκαν οι προτεινόμενοι από την IFCC δείκτες προ-αναλυτικού σταδίου
σημαντικότητας 1. Εκτιμήθηκαν οι δείκτες Pre-Miss (ποσοστό δειγμάτων με λάθος σήμανση/σύνολο
δειγμάτων), Pre-OffDE (ποσοστό λάθος παραγγελιών που έγιναν από προσωπικό εκτός εργαστηρίου/ σύνολο των παραγγελιών), Pre-WroTy (λάθος είδος δείγματος/σύνολο των δειγμάτων), PreWroCo (ποσοστό δειγμάτων σε λάθος φιαλίδιο/ σύνολο των δειγμάτων), Pre- InsV (δείγματα με
ανεπαρκή ποσότητα/σύνολο των δειγμάτων), Pre-HemV (ποσοστό δειγμάτων που είναι αιμολυμένα
/σύνολο των δειγμάτων), Pre-NotRec (ποσοστό δειγμάτων που δεν παρελήφθησαν/σύνολοδειγμάτων), Έγινε καθημερινή καταμέτρηση των απαιτούμενων στοιχείων και υπολογισμός του ποσοστού
ανά μήνα επί τέσσερα έτη. Η εκτίμηση της επίδοσης σε DPMO και 6-sigma έγινε σύμφωνα με τον
αλγόριθμο Westgard. Τα αποτελέσματα τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

2017
2018
2019
2020
DPMO
6-SIGMA

PREMISS
4,80
4,80
4,70
4,80
670
4,80

Pre-OffTDE
4,40
4,20
4,10
4,10
4022
4,20

PREINSV
4,70
4,20
4,20
4,20
2849
4,30

PRENOTREC
4,40
4,40
4,40
4,40
2179
4,40

PREHEMV
3,30
3,40
3,40
3,40
34523
3,40

PREWROTY
4,70
4,30
4,20
4,20
4022
4,20

PRE-WRO
CO
4,40
4,10
4,10
4,20
4190
4,2

Συμπεράσματα: Παρατηρούμε ότι η επίδοση είναι καλή σε όλους τους δείκτες εκτός από τον δείκτη
που αφορά στο ποσοστό αιμολυμένων δειγμάτων προς το σύνολο των δειγμάτων. Ο αυξημένος
αριθμός αιμολυμένων δειγμάτων αποδίδεται στον μεγάλο αριθμό ατόμων που διενεργούν αιμοληψίες στο νοσοκομείο και τα οποία έχουν διαφορετική εκπαίδευση, εμπειρία και τεχνική επάρκεια
(νοσηλευτές, τεχνολόγοι, ειδικευόμενοι, εκπαιδευόμενοι που κάνουν πρακτική άσκηση), σε εγγενή
αίτια (αιμολυτική αναιμία, αιμοσφαιρινοπάθειες),     καθώς και στην κατάσταση των αγγείων των
ασθενών, λόγω λήψης φαρμάκων και ιατρικών πράξεων. Από όλους τους παραπάνω παράγοντες
μόνο η εκπαίδευση στην διενέργεια αιμοληψιών μπορεί να ελεγχθεί και για τη βελτίωση της επίδοσης του συγκεκριμένου δείκτη προτείνεται η συνεχής εκπαίδευση και αξιολόγηση της επάρκειας του
προσωπικού που διενεργεί τις αιμοληψίες.

8

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΑΟ1 - ΠΑ12

ΠΑ04
USP44 PROMOTER METHYLATION IN PLASMA CELL-FREE DNA IN PROSTATE CANCER
D. Londra1, S. Mastoraki1, E. Bournakis2, M. Zavridou1, A. Thanos3, T. Rampias4, E. Lianidou1
1
Analysis of Circulating Tumor Cells, Lab of Analytical Chemistry, Department of Chemistry,
University of Athens, 15771, Athens, Greece
2
Oncology Unit, 2nd Department of Surgery, Aretaieio Hospital, Medical School, National and
Kapodistrian University of Athens, 11528 Athens, Greece
3
Mutual Health Fund of National Bank of Greece Personnel
4
Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Basic Research Center, 11527,
Athens, Greece
Aim: Liquid biopsy provides real-time monitoring of tumor evolution and response to therapy through
analysis of circulating tumor cells (CTCs) and plasma-circulating tumor DNA (ctDNA). USP44 is a
critical gene which plays an important role in cell proliferation, while its accurate role in other cellular
networks is still under research. DNA methylation of this gene has been reported so far in primary
tissues of colorectal and metastatic breast cancer. The aim of this study was to evaluate USP44
promoter methylation in plasma cell-free DNA as a novel biomarker in prostate cancer.
Materials and Methods: The USP44 gene region was selected by using the database TCGA Wanderer (http://maplab.cat/wanderer). We first developed a highly specific and sensitive real-time MSP
for USP44 promoter methylation. We then examined USP44 promoter methylation in plasma cfDNA
samples from 32 patients with early stage prostate cancer, 39 patients with metastatic prostate cancer and 10 healthy donors (HD). Whole blood samples were collected into venous blood collection
tubes using EDTA. In all samples cfDNA was extracted and quality was checked by PIK3CA amplification. Only samples with positive amplification for PIK3CA underwent SB-treatment using the
EZ DNA Methylation Gold Kit (ZYMO Research). The quality of SB-treated DNA was checked by a
realtime PCR assay for β-actin (ACTB). SB-converted DNA samples were stored at -70oC.
Results: The developed real time MSP assay is highly specific since it can detect only SB-treated
USP44 methylated sequences. USP44 promoter methylation was not detected in placental DNA and
cfDNA isolated from 10 HD plasma samples, while MSP amplification was observed only when SBtreated DNA, derived from the commercially available 100% methylated DNA standard was used.
USP44 promoter methylation in plasma cfDNA was significantly associated with overall survival (OS)
in metastatic prostate cancer (P=0.008).
Conclusions: We report for the first time that the detection of USP44 promoter methylation in plasma cfDNA provides significant prognostic information in metastatic prostate cancer. Additional studies, in a large cohort of patients are required to further explore whether methylation of these genes
could serve as potential prognostic biomarkers in prostate cancer.
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ΠΑ05
A COMPREHENSIVE MOLECULAR ANALYSIS OF IN-VIVO ISOLATED EpCAM-POSITIVE
CIRCULATING TUMOR CELLS IN BREAST CANCER
A. Strati1, M. Zavridou1, G. Kallergi2, E. Politaki2, A. Kuske3, T. Gorges3, S. Riethdorf3,
S. Joosse3, C. Koch3, A.-L. Bohnen4, V. Mueller4, G. Koutsodontis5, E. Kontopodis6,
N. Poulakaki7, A. Psyrri5, D. Mavroudis6, V. Georgoulias2, K. Pantel3, E. Lianidou1
1
Analysis of Circulating Tumor Cells Lab, Department of Chemistry, University of Athens, 15771,
Greece
2
Laboratory of Τumor Cell Biology, School of Medicine, University of Crete, Voutes, 71110,
Heraklion, Crete, Greece
3
Department of Tumor Biology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Martinistr
4
Department of Gynecology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Martinistr
5
Oncology Unit, 2nd Department of Internal Medicine, Attikon University Hospital, Haidari, Greece
6
Department of Medical Oncology, University General Hospital of Heraklion, Crete, Greece
7
Breast Surgery Department, Euroclinic, Athens, Greece
Background: Circulating tumor cells (CTCs) analysis is highly promising for liquid biopsy-based
molecular diagnostics. We present a comprehensive molecular analysis of in-vivo isolated CTCs in
breast cancer (BrCa).
Methods: In-vivo isolated CTCs from 42 early and 23 metastatic breast cancer (MBC) patients were
prospectively collected and analyzed for gene expression, DNA mutations and DNA methylation before and after treatment. 19 healthy donor (HD) samples were analyzed as a control group. In identical blood draws, CTCs were enumerated using CellSearch® and characterized by direct IF-staining.
Results: All 19 HD samples were negative for CK8, CK18, CK19, ERBB2, TWIST1, VEGF, ESR1,
PR, EGFR expression, while CD44, CD24, ALDH1, VIM, and CDH2 expression was normalized to
B2M (reference gene). At least one gene was expressed in 23/42(54.8%) and 8/13(61.5%) CTCs in
early BrCa before and after therapy, and in 20/23(87.0%) and 5/7(71.4%) MBC before and after first
cycle of therapy. PIK3CA mutations were detected in 11/42(26.2%) and 3/13(23.1%) in-vivo isolated
CTCs in early BrCa before and after therapy and in 11/23(47.8%) and 2/7(28.6%) MBC respectively.
ESR1 methylation was detected in 5/32(15.7%) and 1/10(10.0%) CTCs in early BrCa before and
after therapy and in 3/15(20.0%) MBC before first line of therapy. The comprehensive molecular
analysis of CTC revealed a higher sensitivity in relation to CellSearch® or IF staining when based
on CK-selection.
Conclusions: In-vivo CTC isolation in combination with a comprehensive molecular analysis at the
gene expression, DNA mutation and DNA methylation level, comprises a highly powerful approach
for molecular diagnostic applications in CTCs.
Keywords: Circulating tumor cells, liquid biopsy, gene expression, PIK3CA mutations, ESR1 methylation, breast cancer, molecular assays
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ΠΑ06
tRNAGlyGCC ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ (i-tRF-GlyGCC) ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΔΕΙΚΤΗ
ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ
Κ. Πανουτσοπούλου1, T. Dreyer2, J. Dorn2, E. Obermayr3, S. Mahner4, T. V. Gorp5, I. Braicu6,
R. Zeillinger3, V. Magdolen2, Μ. Αυγέρης7, Α. Σκορίλας1
1
Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
2
Clinical Research Unit, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Technical
University of Munich, Munich, Germany
3
Molecular Oncology Group, Department of Obstetrics and Gynecology, Comprehensive Cancer
Center-Gynecologic Cancer Unit, Medical University of Vienna, Vienna, Austria
4
Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, Ludwig-Maximilians-University
Munich, Munich, Germany
5
Department of Obstetrics and Gynaecology, Division of Gynecologic Oncology, University
Hospital Leuven, Leuven Cancer Institute, Leuven, Belgium
6
Department of Gynecology, Charité University Medicine, Campus Virchow, Berlin, Germany
7
Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας - Μοριακής Διαγνωστικής, Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
Σκοπός: O καρκίνος της ωοθήκης αποτελεί την πιο θανατηφόρο γυναικολογική κακοήθεια και χαρακτηρίζεται από συχνή υποτροπή, αντίσταση στη χημειοθεραπεία και φτωχή 5-ετή επιβίωση. Η
ταυτοποίηση νέων μοριακών δεικτών για την βελτίωση της εξατομικευμένης πρόγνωσης και ανταπόκρισης στην θεραπεία παραμένει μια πρόκληση στην κλινική αντιμετώπιση της νόσου. Τα θραύσματα προερχόμενα από tRNAs (tRNA-derived fragments/tRFs) αποτελούν μια νέα οικογένεια μικρών
μη-κωδικών μορίων RNA (ncRNAs), με ενεργή συμμετοχή στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης
και την ογκογένεση. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η κλινική αξιολόγηση των tRFs στον
καρκίνο της ωοθήκης.
Υλικό-Μέθοδοι: Για την επιλογή των υπό μελέτη tRFs πραγματοποιήθηκε in silico ανάλυση στην
TCGA-OV ομάδα και ανάλυση γονιδιακής οντολογίας (Gene Ontology - GO) των γονιδίων στόχων.
Τα tRFs επίπεδα ποσοτικοποιήθηκαν μέσω RT-qPCR σε ομάδα ελέγχου (screening cohort, n=98)
και ανεξάρτητη ομάδα επικύρωσης (validation cohort, n=100). Ο θάνατος των ασθενών και η εξέλιξη της νόσου χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση ολικής επιβίωσης (overall survival/OS) και επιβίωσης-ελεύθερης εξέλιξης (progression-free survival/PFS), αντιστοίχως. Η εσωτερική επικύρωση
πραγματοποιήθηκε με ανάλυση κατά bootstrap.
Αποτελέσματα: H in silico ανάλυση του TCGA-OV ανέδειξε την αφθονία εσωτερικών θραυσμάτων
tRNA (internal-tRFs/i-tRFs) καθώς και το υψηλό ποσοστό i-tRFs προερχόμενα από το tRNAGlyGCC (itRF-GlyGCC) σε δείγματα καρκίνου ωοθήκης, ενώ η GO ανάλυση αποκάλυψε τη συμμετοχή γονιδίων στόχων του i-tRF-GlyGCC σε σημαντικά μονοπάτια σηματοδότησης του καρκίνου της ωοθήκης.
Η ανάλυση έκφρασης ανέδειξε τη συσχέτιση των επιπέδων του i-tRF-GlyGCC με προχωρημένα
στάδια FIGO και μη βέλτιστη κυτταρομείωση, ενώ η ανάλυση επιβίωσης στην ομάδα ελέγχου έδειξε
ότι οι ασθενείς με αυξημένα επίπεδα i-tRF-GlyGCC παρουσιάζουν σημαντικά χειρότερη OS και PFS.
Η ανάλυση της ανεξάρτητης ομάδας επικύρωσης επιβεβαίωσε τη δυσμενή προγνωστική αξία των
αυξημένων επιπέδων του i-tRF-GlyGCC για τους ασθενείς με καρκίνο ωοθήκης. Τέλος, πολυπαραμετρικά μοντέλα πρόγνωσης, που ενσωματώνουν τα επίπεδα του i-tRF-GlyGCC με τους καθιερωμένους και κλινικά χρησιμοποιούμενους δείκτες της νόσου βελτίωσε σημαντικά την πρόγνωση και την
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διαστρωμάτωση κινδύνου των ασθενών με καρκίνο ωοθήκης.
Συμπεράσματα: Το i-tRF-GlyGCC αποτελεί νέο μοριακό δείκτη στον καρκίνο της ωοθήκης και η
αξιολόγηση των επιπέδων του i-tRF-GlyGCC θα μπορούσε να βελτιώσει την εξατομικευμένη πρόγνωση των ασθενών.
Ευχαριστίες: Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος στο ΕΚΠΑ (Grant ID: 16785, KE14318).
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ΠΑ07
THE EFFECT OF GENOMIC DNA CONTAMINATION ON THE DETECTION OF CIRCULATING
LONG NON-CODING RNAs: THE PARADIGM OF MALAT1
1

S. Smilkou1, E. Tsaroucha2, E. Lianidou1, A. N. Markou1
Analysis of Circulating Tumor Cells Lab, Lab of Analytical Chemistry, Department of Chemistry,
National and Kapodistrian University of Athens, 15771 Athens, Greece
2
8th Department of Pulmonary Diseases, ‘Sotiria’ General Hospital for Chest Diseases, 11527
Athens, Greece

Aim:The presence of contaminating DNA in RNA preparations can cause false positive results in RTqPCR in cases where primers are fully overlapping with gDNA sequences. However, in some cases,
this cannot be avoided, especially when there are no exon-intron junctions in the lncRNA sequences.
Due to the lack of exons in few of long noncoding RNAs (lncRNAs) and the lack of DNAse treatment
step in most studies reported so far, serious questions are raised about the specificity of lncRNA
detection and the potential of reporting false-positive results.
Materials-Methods: As a model, we have chosen one of the most widely studied lncRNAs in cancer namely MALAT1, which lacks exons. The expression of MALAT1 was compared in 9 pairs of
NSCLC tissues and their adjacent noncancerous tissues and in 30 RNA samples directly isolated
from plasma of early NSCLC patients (n = 15) and healthy donors (HD) (n = 15) by RT-qPCR before
and after DNAse treatment.
Results: In NSCLC primary tissues we observed that in untreated samples, MALAT1 was found to be
overexpressed in 6/9 (66.7%) NSCLC tissues, while only 3/6 (50%) remained positive for MALAT1 after DNAse treatment, showing that, in total, 3/9 (30%) tested samples were false positive before the
DNAse treatment step. Also, MALAT1 was found to be downregulated in 3/9 (33.3%) tested paired
samples before treatment but only 1/9 (11.1%) remained downregulated after DNAse treatment. In
plasma samples, without DNAse treatment, MALAT1 was detected in all samples and overexpression was observed in 3/15 (20%) of NSCLC patients while after DNAse treatment, MALAT1 was
detected only in 4 of the tested samples and none of them was overexpressed in MALAT1, proving
once again the effect of gDNA and the detection of false-positive results.
Conclusions: The RT-qPCR results for MALAT1 were significantly affected by the presence of
gDNA. DNAse treatment is a mandatory step in cases where there are no exons in lncRNAs sequence in order to ensure specificity of the method.
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ΠΑ08
INTERACTION OF SARS-CoV-2 WITH ACE2 PROMOTES SUPPRESSION OF IRAK-M
AND INDUCTION OF IL-6, MIP1A AND TNFα EXPRESSION; IRAK-M AS A POTENTIAL
BIOMARKER OF DISEASE SEVERITY
I. Pantazi1, N. Tserlikakis2, V. Anagnostopoulou3, K. Zavitsanou3, M. Katrinaki3, N. Malliaraki3,
E. Vergadi4, G. Sourvinos5, K. Vaporidi6, C. Tsatsanis1,3
1
Laboratory of Clinical Chemistry, University of Crete, Crete
2
Intensive Care Unit, University Hospital of Heraklion, Crete
3
Laboratory of Clinical Chemistry, University Hospital of Heraklion, Crete
4
Dept. of Pediatrics, Medical School, University of Crete, Crete
5
Laboratory of Virology, Medical School, University of Crete, Crete
6
Dept of Intensive Care Medicine, Medical School University of Crete, University Hospital of
Heraklion, Crete
Background-Aim: Cytokine storm is the major cause of death in SARS-CoV-2 infected patients.
Among other cells SARS-CoV-2 infects macrophages, the major mediator of inflammatory responses and a major source of pro-inflammatory cytokines. SARS-CoV-2 acts through engagement of its
spike (S) protein on angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) receptor. ACE2 receptor signals in
macrophages modulating their activation and altering responses to pro-inflammatory stimuli. Engagement of SARS-CoV-2 S protein with ACE2 results in internalization of ACE2 and suppression
of its activity. Activation of ACE2 has been previously shown to induce anti-inflammatory responses
in macrophages. IL-1R-associated kinase (IRAK)-M is a central regulator of inflammatory responses
regulating TLR signaling. In this study we investigated the effect of SARS-CoV-2 S protein-initiated
signals on macrophages.
Methods: For this purpose, we treated human peripheral monocytic cells (PBMCs), CD14+ monocytes and PMA-differentiated THP-1 human macrophages with SARS-CoV-2 S protein and measured the induction of IL6, TNFα, IL8, CXCL5, and MIP1a, being central inflammatory mediators. We
further examined whether SARS-CoV-2 S protein altered the responsiveness of macrophages to
TLR signals by measuring cytokines in TLR activated macrophages. To evaluate macrophage responsiveness to TLR ligands we measured the levels of IRAK-M protein and transcript, an inactive
IRAK kinase isoform that suppresses TLR signaling. Cells were also treated with the ACE2 activator
DIZE to evaluate the effect of ACE2 activity on SARS-CoV-2 action. Expression of IL-6 and IRAK-M
in peripheral blood samples from COVID-19 patients was also evaluated.
Results: SARS-CoV-2 S protein induced IL6, MIP1a and TNFα mRNA expression, while it had no effect on IL8 and CXCL5 mRNA levels. Treatment of LPS-activated macrophages with SARS-CoV-2 S
protein augmented IL6 and MIP1a mRNA, an effect that was evident at the protein level only for IL6.
Similarly, treatment of PAM3csk4 stimulated macrophages with SARS-CoV-2 S protein resulted in
increased mRNA of IL6, while TNFα and MIP1a were unaffected. SARS-CoV-2 S protein suppressed
IRAK-M mRNA and protein expression both in THP1 macrophages and primary human PBMCs and
CD14+ monocytes. Treatment with the ACE2 activator DIZE suppressed the pro-inflammatory action
of SARS-CoV-2.
Conclusion: Our results demonstrated that SARS-CoV-2/ACE2 interaction rendered macrophages
hyper-responsive to TLR signals, suppressed IRAK-M and promoted pro-inflammatory cytokine expression. Thus, IRAK-M may be a potential useful biomarker predicting the magnitude of the inflammatory response and cytokine storm development, In addition, activation of ACE2 may be a potential
anti-inflammatory therapeutic strategy to eliminate the development of cytokine storm observed in
COVID-19 patients.
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ΠΑ09
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ SAA ΣΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ COVID-19 ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ-TRIAGE
Π. Ζαχαράτος
Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα
Εισαγωγή: Ο παράγοντας Αμυλοειδές-Α-ορού (SAA) ανήκει στις πρωτεΐνες οξείας φάσης και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανοσολογική απάντηση της φλεγμονής ρυθμίζοντας τα επίπεδα
των κυτταροκινών και την χημειοταξία των λευκοκυττάρων (1). Ο ρόλος του στη νόσο Covid19 έχει
μελετηθεί εκτενώς στην Κίνα κατά την εξέλιξη της πανδημίας αλλά επειδή δεν αποτελεί εξέταση της
κλινικής ρουτίνας δεν υπάρχουν μελέτες στο Δυτικό κόσμο (2).
Σκοπός: Προδρομική μελέτη εξέτασης των επιπέδων SAA και ο ρόλος των στη διαλογή ασθενών
Covid-19 που προσέρχονται στο ΤΕΠ νοσοκομείου.
Υλικά-Μέθοδοι: Δείγματα: Ορός από 71 ασθενείς που προσήλθαν στο ΤΕΠ του ΓΝΝΘΑ ¨Η Σωτηρία¨ μεταξύ 26/3 και 6/4/2021.
Μέθοδος: Ανοσοθολοσιμετρία σε αυτόματο αναλυτή (Architect c16000, Abbott) με αντιδραστήρια
της εταιρίας Medicon Hellas SA. Η βαθμονόμηση και ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας έγιναν με
βάση των οδηγιών του παρασκευαστή. Δεδομένα του απόλυτου αριθμού λεμφοκυττάρων (L:cells/
mL) ελήφθησαν από τη γενική αίματος.
Στατιστική επεξεργασία: Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το πακέτο MSExcel και το SPSS.
Αποτελέσματα: Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα ανά φύλλο και είδος περίθαλψης φαίνονται στο
Σχήμα-1(Α,Β). Παρατηρούμε από τα φυλλογράμματα στο Σχήμα 1Β ότι οι διάφορες ομάδες περίθαλψης (κατ΄οίκον, κλινικής και ΜΕΘ νοσοκομείου) διαχωρίζονται καλύτερα χρησιμοποιώντας την
παράμετρο SAA/L. Από τη ROC ανάλυση (Σχήμα 1Γ) καταλήγουμε ότι τα όρια των 10pg/cell και
115pg/cell είναι ικανοποιητικά για να διαχωρίσουν τα άτομα που μπορούν να αντιμετωπιστούν εξωνοσοκομειακά και από τα υπόλοιπα αυτά που θα χρειαστούν ΜΕΘ (ευαισθησία: 88% και 85%, και
ειδικότητα: 73% και 55%, αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα μας συμφωνούν με εργασίες που έγιναν στην Κίνα (3,4). Προτείνουμε την παράμετρο SAA/L ως ένα χρήσιμο εργαλείο για τον τρόπο αντιμετώπισης των ασθενών
Covid19 κατά την προσέλευσή τους στο ΤΕΠ. Αυτό όμως προϋποθέτει την επιβεβαίωση με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

15

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
eP01 - eP02

16

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
eP01 - eP02

ΠΑ10
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ME MULTIPLEX REAL TIME PCR ΣΤΟΝ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΔΡΙΚΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Ε. Μάστορα, Α. Ζηκόπουλος, Ι. Γεωργίου
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Σκοπός: Η προσβολή του ουροποιογεννητικού συστήματος των ανδρών από τους μικροοργανισμούς Mycoplasma, Ureaplasma και Chlamydia αποτελεί μία από τις πλέον κοινές σεξουαλικά μεταδιδόμενες περιπτώσεις μικροβιακής αιτιολογίας. Σκοπός ήταν να μελετηθεί εάν ο ασυμπτωματικός
ανδρικός πληθυσμός είναι εκτεθειμένος στο μυκόπλασμα, στο ουρεάπλασμα και στα χλαμύδια και
να καθοριστούν τα διάφορα στελέχη, καθώς η συχνότητα αποικισμού τους στο γενικό πληθυσμό και
η συμμετοχή τους στην παθογένεια ποικίλων λοιμώξεων απαιτεί τη χρήση της κατάλληλης διαγνωστικής μεθόδου.
Υλικό-Μέθοδοι: Η παρουσία του μυκοπλάσματος, του ουρεοπλάσματος και των χλαμυδίων εξετάσθηκε συνολικά σε 77 δείγματα υγιών ανδρών αναπαραγωγικής ηλικίας. Η ανίχνευση και η ταυτοποίηση των στελεχών Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma
urealyticum και Chlamydia trachomatis πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου έπειτα από την εξαγωγή γενετικού υλικού.
Αποτελέσματα: Τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα παθογόνα εντοπίσθηκαν συνολικά σε 28 από τους
77 άνδρες. Το ποσοστό εύρεσης ήταν 36,4%. Το στέλεχος Ureaplasma urealyticum εντοπίσθηκε σε
ποσοστό 11,7%, το Ureaplasma parvum στο 7,8%, το Mycoplasma hominis στο 7,8%, το Chlamydia
trachomatis στο 9,1%, ενώ το Mycoplasma genitalium δεν εντοπίσθηκε σε κανέναν άνδρα. Ωστόσο,
παρατηρήθηκε ταυτόχρονη παρουσία παραπάνω του ενός μικροοργανισμού στο 5,7% των ανδρών.
Συμπεράσματα: Τα ουροπαθογόνα μικρόβια συναντώνται συνολικά σε ποσοστό 36,4% στους άνδρες, παρότι δεν προκαλούν κλινική εκδήλωση. Τα ευρήματα λειτουργούν προσθετικά στη γενικότερη κατανόηση της επιδημιολογίας του μυκοπλάσματος, του ουρεοπλάσματος και των χλαμυδίων
στον πληθυσμό, ενώ η ανίχνευση και η ταυτοποίησή τους με τη μοριακή μέθοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους, θεωρείται
ενδεδειγμένη. Τελικά, η στενή παρακολούθηση του επιπολασμού των σεξουαλικά μεταδιδόμενων
παθογόνων επί ασυμπτωματικού πληθυσμού αποτελεί τη σπουδαιότερη ενέργεια για τον περιορισμό της μετάδοσης των εν λόγω μικροοργανισμών.
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ΠΑ11
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Μ2 ΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ (ΤuΜ2-PK) ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ 9 (MMP-9) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΑ ΚΑΛΟΗΘΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Ε. Βεργενάκη1, Λ. Κυρίου-Μάλλη1, Ν. Ράπτης2, Α. Γρηγοράτου1, Μ. Μπεκούλη1, Δ. Πολίτου1,
Σ. Ποταμιάνος3, Α. Προκοπίου-Αλευρά1
1
Βιοχημικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική», Αθήνα
2
Ενδοσκοπική Μονάδα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική»,
Αθήνα
3
Ενδοσκοπική Μονάδα Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,
Λάρισα
Σκοπός: Προσδιορισμός των επιπέδων ΤuM2-PK και MMP-9 σε ασθενείς με ενδοσκοπική τεκμηρίωση εντερικής πολυποδίασης ή μη και συσχέτισή τους με ιστολογικά και απεικονιστικά ευρήματα,
συνοδά καλοήθη (φλεγμονώδη/αυτοάνοσα ή μη) και κακοήθη νοσήματα.
Υλικό και μέθοδος: Σε 307 ασθενείς (άρρενες:175 | γυναίκες:132) μετρήθηκαν τα επίπεδα των
ΤuM2-PK (NR: <15U/mL) και MMP-9 (NR: 169-705ng/mL) μέσω ανοσοενζυμικής μεθόδου ΕLISA,
σε δείγματα πλάσματος και ορού αντιστοίχως. Η στατιστική ανάλυση έγινε με t-test. Κριτήρια ομαδοποίησης: (α) η ηλικία (CA [Ν=31], με υποδιαίρεση της πρώτης σε: (ι) φλεγμονή IF [Ν=45], (ιι)
καλοήθεις όγκους/νοσήματα BT/BD [Ν=231]. Διάκριση των Π0 και φλεγμονή σε μη ειδικές φλεγμονές (ΙΦΝΕ) [Π0Α:(Ν=18), IFΑ:(Ν=12)] και ειδικού τύπου [Π0Β:(Ν=89), IFΒ:(Ν=33)], με ή χωρίς άλλα
καλοήθη συνοδά νοσήματα.  
Αποτελέσματα: (α) Μέση τιμή (ΜΤ) ΤuM2-PK ασθενών M2-PK ασθενών [50-65] (61.6) [p=0.398]
και ≥66 (42.68) [p=0.533]. Σύγκριση ΜΤ ΤuM2-PK ασθενών μεταξύ [50-65] και ≥66 [p=0.130]. ΜΤ
MMP-9 ασθενών MMP-9 ασθενών [50-65] (469.78) [p=0.007] και ≥66 (474.62) [p=0.012]. ΜΤ MMP9 ασθενών μεταξύ [50-69] και ≥66 [p=0.893].
(β) ΜΤ ΤuM2-PK ασθενών με Π0 (76.34) συγκριτικά με: ΜΤ ΤuM2-PK ασθενών με Π1 (80.97)
[p=0.824], Π2 (57.98) [p=0.256], 3≤Π≤5 (58.6) [p=0.214], 6≤Π≤9 (52.49) [p=0.284], Π≥10 (43.33)
[p=0.125]. ΜΤ MMP-9 ασθενών με Π0 (510.26) σε σχέση με: ΜΤ αυτών με Π1 (446.02) [p=0.148], Π2
(458.95) [p=0.414], 3≤Π≤5 (529.22) [p=0.764], 6≤Π≤9 (548.34) [p=0.661], Π≥10 (569.1) [p=0.475].  
(βι) ΜΤ ΤuM2-PK Π(0)Α (131.2) με: ΜΤ ΤuM2-PK Π(0)Β (65.8) [p=0.002], Π(1) [p=0.304], Π(2)
[p=0.025], 3≤Π≤5 [p=0.011], 6≤Π≤9 [p=0.078], Π≥10 [p=0.042]. ΜΤ ΤuM2-PK Π(0)Β με: ΜΤ ΤuM2PK Π(1) [p=0.469], Π(2) [p=0.464], 3≤Π≤5 [p=0.429], 6≤Π≤9 [p=0.340], Π≥10 [p=0.094]. ΜΤ ΜΜP-9
Π(0)Α (564.94) με: ΜΤ MMP-9 Π(0)Β (499.69) [p=0.418], Π(1) [p=0.126], Π(2) [p=0.293], 3≤Π≤5
[p=0.755], 6≤Π≤9 [p=0.903], Π≥10 [p=0.973]. ΜΤ MMP-9 Π(0)Β με: ΜΤ MMP-9 Π(1) [p=0.212], Π(2)
[p=0.492], 3≤Π≤5 [p=0.633], 6≤Π≤9 [p=0.551], Π≥10 [p=0.366].
(γ) ΜΤ ΤuM2-PK ασθενών με IF (85.66) συγκριτικά με αυτή ασθενών με CA (125.95) [p=0.386] και
ασθενών με BT/BD (66.84) [p=0.304]. Σύγκριση ΜΤ ΤuM2-PK στις ομάδες CA και BT/BD [p=0.038].
Για MMP-9 αντιστοίχως: ΜT ασθενών με IF (565.63) σε σχέση με: ΜΤ ασθενών με CA (473.76)
[p=0.232] και ασθενών με BT/BD (482.66) [p=0.095]. Σύγκριση ΜΤ MMP-9 μεταξύ ομάδων CA και
BT/BD [p=0.873].
(γι) ΜΤ ΤuM2-PK ασθενών με CA με: ΜΤ M2-PK αυτών με IFΑ (105.05) [p=0.816] και IFΒ (79.2)
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[p=0.290]. ΜΤ    ΤuM2-PK ασθενών με καλοήθη νοσήματα συγκριτικά με: ΜΤ M2-PK αυτών με IFΑ
[p=0.276] και IFΒ [p=0.548]. Αντιστοίχως, ισχύει: ΜΤ MMP-9 ασθενών με CA σε συνάρτηση με ΜΤ
MMP-9 εκείνων με IFΑ (538.3) [p=0.563] και IFΒ (575.88) [p=0.290]. ΜΤ MMP-9 ομάδας ασθενών
BT/BD με την αντίστοιχη των ομάδων IFΑ [p=0.533] και IFΒ [p=0.092]. Σύγκριση IFΑ και IFΒ για ΜΤ
ΤuM2-PK [p=0.381] και ΜΤ MMP-9 [p=0.754] αντιστοίχως.
Συμπεράσματα: (α) Στις διαμορφούμενες ομάδες, με βάση το ηλικιακό εύρος, στατιστικά σημαντική
διαφορά επιτυγχάνεται μόνο για την παράμετρο MMP-9, κατά τη σύγκριση της ομάδας ασθενών
uM2-PK και MMP-9 δε συνεισφέρουν στη διάκριση ασθενών με ή χωρίς πολύποδες. Η υψηλότερη
μέση τιμή ΤuM2-PK παρατηρείται σε ασθενείς με ενδοσκοπική τεκμηρίωση ενός πολύποδα, ενώ
peak επιπέδων MMP-9 σημειώνονται σε ασθενείς με περισσότερους από 6 πολύποδες. (βι) Το
ΤuM2-PK δύναται να αναδειχθεί ως χρήσιμο εργαλείο στη διάκριση ασθενών με ΙΦΝΕ και εκείνων:
(ι) με ειδικού τύπου φλεγμονές και (ιι) με δύο ή περισσότερους πολύποδες. (γ) Το ΤuM2-PK παρέχει επίσης τη δυνατότητα διάκρισης προκαρκινικών από καρκινωματώδεις αλλοιώσεις του παχέος
εντέρου. (γι) Διαχωρισμός ασθενών με ειδικού τύπου ή μη φλεγμονές, από εκείνους με καλοήθη ή
κακοήθη νοσήματα, δεν επιτυγχάνεται με κανέναν από τους δύο βιοδείκτες.
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ΠΑ12
ΟΡΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 16 ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Φ. Φιλιππάτος1, Ε.-Β. Τάτση1, Χ. Δελλής1, Α. Μαργιελή2, Ι. Παπασωτηρίου2,
Β. Συριοπούλου1, Α. Μίχος1
1
Α’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»,
Αθήνα
2
Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας προοπτικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της οροθετικότητας των
παιδιών για τον ιό SARS-CoV-2 κατά τους πρώτους 16 μήνες της πανδημίας COVID-19 στην Αθήνα.
Υλικό-Μέθοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα 01/05/2020-31/08/2021 πραγματοποιήθηκε συλλογή
περίπου 180-200 τυχαίων δειγμάτων ορού μηνιαίως από παιδιά (ηλικίας 0-16 ετών) που νοσηλεύθηκαν ή ήρθαν στα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» για οποιαδήποτε λόγο
εκτός COVID-19. Η συλλογή των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε σε 4 ισάριθμες χρονικές περιόδους:
05/2020-08/2020(1η), 09/2020-12/2020(2η), 01/2021-/04/2021(3η) and 05/2021-08/2021(4η). Ο ποσοτικός προσδιορισμός των αντισωμάτων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ηλεκτροχημειοφωταύγειας (Roche Elecsys Anti-SARS-CoV-2).
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της μελέτης, σε πληθυσμό 3099 παιδιών (άρρενα: 55.2%), η υπολογιζόμενη οροθετικότητα ήταν 11.1%(344/3099). Συγκεκριμένα, η οροθετικότητα που υπολογίστηκε
ήταν: 1.4%(11/793) στην 1η, 8.7%(67/775) στη 2η, 17.2%(133/775) στην 3η και 17.6%(133/756) στην
4η περίοδο, αντίστοιχα. Η διάμεση ηλικία(IQR) των οροθετικών παιδιών όλης της περιόδου μελέτης
ήταν 3 έτη(IQR: 0.6-4 έτη) με διάμεση τιμή(IQR) τίτλου αντισωμάτων 31.1 COI (IQR:7.6-99.8 COI).
Το υψηλότερο ποσοστό οροθετικότητας εντοπίστηκε τον Ιούνιο του 2021 (21,8%). Κατά το διαχωρισμό του πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα, το υψηλότερο ποσοστό οροθετικότητας εντοπίστηκε σε
παιδιά ηλικίας 4-6 ετών (15,61%), ενώ οι υψηλότεροι τίτλοι αντισωμάτων εντοπίστηκαν σε παιδιά 1-4
ετών (διάμεσος: 63 COI, IQR: 12.6-170.1 COI). Τα παιδιά μη ελληνικής καταγωγής είχαν υψηλότερα
ποσοστά οροθετικότητας σε σύγκριση με εκείνα ελληνικής καταγωγής (16,09% και 9,25%, αντίστοιχα, P-value:0.007). Η οροθετικότητα ήταν επίσης υψηλότερη στα νοσηλευόμενα σε σχέση με τα μηνοσηλευόμενα παιδιά (12.3% και 8%, αντίστοιχα (P-value
Συμπεράσματα: Η μεταβολή της οροθετικότητας σε παιδιατρικό πληθυσμό συμπίπτει με την αύξηση των κρουσμάτων στην κοινότητα και ακολουθεί τα επιδημικά κύματα. Με το ξεκίνημα της σχολικής
περιόδου ο αριθμός των οροθετικών παιδιών είναι περιορισμένος αλλά υπολογίσιμος.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ePOSTERS) eP01 - eP59
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
eP01
Η NOΣΟΣ SARS-COV-2 KAI OI METABOΛΕΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Χ. Καπάταης1, Θ. Καραουλάνη2, Α. Κουντούρη3, Σ. Τσαγκιά4, Τ. Πίτσια2, Ε. Ματσούκα2,
Α. Κωνσταντέλλου1, Β. Τρωῒζος1, Α. Μερεντίτη1, Μ. Χριστουλάκης1, Ε. Στατήρη1,
Σ. Σολωμού1, Α Καπάταης1
1
Α΄ Παθολογική κλινική- A΄ Ηπατολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος
Παντελεήμων»-Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής. «Αγία Βαρβάρα»
2
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας - Bιοχημικού, Γενικό Νοσοκομείο-Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Δρομοκαΐτειο», Αθήνα
3
Εργαστήριο Bιοχημικού, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «’Άγιος Παντελεήμων»-Γενικό
Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, «Αγία Βαρβάρα»
4
Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «’Άγιος Παντελεήμων»-Γενικό
Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, «Αγία Βαρβάρα»
Σκοπός: Ο SARS-COV-2 προκαλεί σοβαρό και οξύ αναπνευστικό σύνδρομο τύπου 2 και εμπλέκεται στην ανάπτυξη προθρομβωτικού φαινότυπου. Ο μέσος όγκος αιμοπεταλίων(MPV), το εύρος
κατανομής όγκου(PDW), ο αιμοπεταλιοκρίτης(PCT), και ο λόγος MPV/αιμοπετάλια χρησιμεύουν ως
δείκτες αιμοπεταλιακής ενεργοποίησης σε θρομβωτικές περιπτώσεις. Η μελέτη μας είχε σκοπό την
μέτρηση των παραμέτρων, PLT, MPV PDW, PCT, και MPV/PLT στους νοσηλευόμενους ασθενείς με
SARS-COV-2 κατά το πρώτο εικοσιτετράωρο της εισαγωγής τους.
Υλικό-Μέθοδοι: Έγινε η αξιολόγηση των αιμοπεταλιακών παραμέτρων σε 148 ασθενείς(82 άνδρες/68 γυναίκες) μέσης ηλικίας 72 έτη(εύρος 32-92). Στην ομάδα Α η μοριακή δοκιμασία για το
SARS-COV-2 ήταν θετική σε 94(63,5%) και αρνητική σε 54(36,5%) στην ομάδα Β.
Αποτελέσματα: Στις 2 ομάδες η μέση τιμή των αιμοπεταλιακών δεικτών δεν διέφεραν σημαντικά
μεταξύ τους(πίνακας 1). Το 97,46% θετικών ασθενών είχαν φυσιολογικές τιμές αιμοπεταλίων. Το
27% των αρνητικών ασθενών ήταν θρομβοπενικοί και το 2,41% είχαν θρομβοκυττάρωση. Επίσης
παρατηρήθηκαν υψηλές τιμές αιμοπεταλίων σε 2/94(2,13%) και 6/54(11,11%) ασθενείς των ομάδων
Α και Β αντίστοιχα. Στις δύο ομάδες οι τιμές MPV και PDW παρέμειναν εντός φυσιολογικού εύρους.
Επίσης δεν διέφεραν οι αιμοπεταλιακοί δείκτες μεταξύ των δύο φύλων.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με SARS-COV-2 που νοσηλεύονται παρουσιάζουν συχνές διαταραχές
της αιμοστατικής ισορροπίας. Η χρήση των αιμοπεταλιακών δεικτών είναι ανεπαρκής στην εκτίμηση
της επίκτητης θρομβωτικής διάθεσης στην κλινική πράξη και συνιστάται μεγάλη προσοχή και συχνός
έλεγχος.
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eP02
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ G6PD ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Μ. Σταμούλη1, Δ. Σαβιολάκη2, Π. Παυλόπουλος2, Χ. Μητρόπουλος2, Κ. Ζερβού1,
Β. Μπουρτσαλά1
1
Βιοχημικό, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
2
MEDICON HELLAS A.E.
Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση της συχνότητας της έλλειψης της γλυκόζης-6-φωσφορικήςαφυδρογονάσης (G6PD) στον ελληνικό πληθυσμό.
Υλικά και Μέθοδοι: Αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα 8684 ασθενών (6855 άνδρες και 1829 γυναίκες), οι οποίοι προσήλθαν για έλεγχο στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Ως προς τη γεωγραφική
κατανομή, οι ασθενείς προέρχονται από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Οι μετρήσεις
έγιναν με τα αντιδραστήρια της Medicon Hellas στον αναλυτή Abbott Architect C8000. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το πρόγραμμα NCSS Statistical Software. Διενεργήθηκε Grubb΄s test
για προσδιορισμό των outliers, έλεγχος κανονικότητας των δεδομένων, υπολογισμός των βασικών
στοιχείων περιγραφικής στατιστικής και υπολογισμός των ποσοστιαίων σημείων.   
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Η κατηγοριοποίηση έγινε
με γνώμονα την πρόσφατη βιβλιογραφία του WHO.
Αριθμός Ατόμων
Ολική έλλειψη (
Μερική έλλειψη (30-80% της ενεργότητας του ενζύμου)
Φυσιολογική ενεργότητα
Σύνολο
Συχνότητα Νόσου %
Ολική
Μερική
Συνολική στον πληθυσμό

Άνδρες
293
6562
6855
Άνδρες
4,3
6,04

Γυναίκες
27
205
1597
1829
Γυναίκες
1,5
11,2

Συζήτηση: Η έλλειψη της G6PD είναι η πιο κοινή έλλειψη ενζύμου και αφορά σε περισσότερους
από 400 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Πολύ χαμηλή ενεργότητα του ενζύμου οδηγεί σε
αυξημένο οξειδωτικό στρες με συνέπεια την αυξημένη καταστροφή ερυθρών αιμοσφαιρίων και την
εμφάνιση αιμολυτικής αναιμίας. Στην Ελλάδα η συχνότητα έλλειψης του είναι περίπου 3,2 %. Ωστόσο παρατηρείται σαφής γεωγραφική κατανομή, με   την υψηλότερη συχνότητα (περίπου 10 %) να
καταγράφεται στη Θεσσαλία.   
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ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
eP03
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Spike-RBD) IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ BNT162b2 mRNA COVID-19 ΕΜΒΟΛΙΟ
Γ. Γρηγοροπούλου1, Θ. Πλιάτσιου1, Β. Γκιάτα2, Φ. Παστόρε1
1
Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, «Μαμάτσειο», Κοζάνη
2
Φαρμακείο, Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, «Μαμάτσειο», Κοζάνη
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει την παραγωγή αντισωμάτων IgG έναντι της
πρωτεΐνης τύπου ακίδας του υποδοχέα δέσμευσης (Spike-RBD) του SARS-CoV-2 που αναπτύχθηκαν σε εργαζόμενους του Γ.Ν. Κοζάνης, οι οποίοι έλαβαν δυο δόσεις του εμβολίου BNT162b2 mRNA
COVID-19 (Pfizer- BioNTech).
Υλικό και μέθοδοι: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 160 άτομα (122 γυναίκες και 38 άνδρες) εργαζόμενοι του Γ.Ν. Κοζάνης μέσης ηλικίας 47.55±9.4. Ο προσδιορισμός του τίτλου των αντισωμάτων
στον ορό, πραγματοποιήθηκε 0-1 εβδομάδες πριν από την 1η δόση, 3 εβδομάδες μετά την 1η δόση,
2-3 εβδομάδες μετά την 2η δόση και 12-14 εβδομάδες μετά την 2η δόση. Οι ποσοτικές μετρήσεις των
αντισωμάτων IgG πραγματοποιήθηκαν στον ανοσολογικό αναλυτή Abbott Architect i1000SR με τη
μέθοδο της χημειοφωταύγειας. Το όριο θετικότητας της εξέτασης είναι 50.0 AU/mL.
Αποτελέσματα: Από τα 160 άτομα, στα 12 άτομα ανιχνεύθηκαν θετικοί τίτλοι αντισωμάτων ≥50.0
AU/mL πριν τον εμβολιασμό, από τα οποία τα 6 είχαν γνωστό ιστορικό νόσησης. Μετά τον εμβολιασμό, το αντίσωμα ορού IgG ανιχνεύθηκε και στους 160 συμμετέχοντες που έλαβαν την 2η δόση με
μέσο τίτλο 15906.9±11453.4 2-3 εβδομάδες μετά την 2η δόση. Οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν σε δυο ομάδες, ανάλογα με την ανίχνευση θετικού η μη τίτλου αντισωμάτων πριν τον εμβολιασμό. Προσδιορίστηκε η μέση τιμή του τίτλου αντισωμάτων σε διάφορα χρονικά διαστήματα για τις
δυο παραπάνω ομάδες (Πίνακας 1).
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα του Πίνακα 1, ο μέσος τίτλος των IgG αντισωμάτων πριν την
2η δόση είναι σημαντικά υψηλότερος (18928.5±13986.7 ) στα άτομα με θετικό τίτλο αντισωμάτων
πριν τον εμβολιασμό σε σχέση με αυτά που είχαν αρνητικό τίτλο (806.1±719.4). Επίσης, ο ρυθμός μεταβολής του τίτλου των αντισωμάτων (12-14 εβδομάδες μετά την 2η δόση) είναι υψηλότερος
(-79%) στα άτομα με αρνητικό τίτλο αντισωμάτων πριν τον εμβολιασμό σε σχέση με αυτά που είχαν
θετικό τίτλο (-64%). Τέλος, ο μέσος τίτλος αντισωμάτων φαίνεται να είναι μεγαλύτερος για τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες.
Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι ο μέσος τίτλος των
IgG αντισωμάτων που παράγεται μετά τον εμβολιασμό εξαρτάται από την ύπαρξη θετικού τίτλου
αντισωμάτων πριν τον εμβολιασμό καθώς και από την ηλικιακή ομάδα.
Πίνακας 1: Μέση τιμή του τίτλου των (Spike RBD) IgG αντισωμάτων ανάλογα με την ανίχνευση
θετικού η μη τίτλου αντισωμάτων πριν τον εμβολιασμό σε διάφορα χρονικά διαστήματα καθώς και
ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα.
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Τίτλος
αντισωμάτων Ηλικιακή
πριν τον
Ομάδα
εμβολιασμό

Θετικός
Αρνητικός
Αρνητικός
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25-67
ετών
25-67
ετών
25-39
ετών
40-49
ετών
50-67
ετών

Μέση τιμή του τίτλου των (Spike RBD) IgG
αντισωμάτων / AU/mL
Πριν τον
εμβολιασμό

3 εβδομάδες μετά 2-3 εβδομάδες 12-14 εβδομάτην 1η δόση
μετά την 2η δόση δες μετά την 2η
δόση
873.7±1172.2 18928.5±13986.7 25060.9±13559.9 8941.8±6225.4
3.8±4.6

806.1±719.4

15226.5±11034.1 2641.9±2115.5

2.5±1.4

18752.8±10032.5

4.8±5.6

15372.6±12423.7

3.38±4.3

13925.5±10097.2
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Ο ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α (HAV) ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Α. Μουρτζίκου1, Χ. Σεϊτοπούλου1, Ι. Πετράκη1, Γ. Καλλιώρα2, Π. Κουμπούρος3, Π. Κάρλε1
1
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Τμήμα Ιολογικού Ελέγχου, ΓΝΝΠ «Άγιος Παντελεήμων»
2
Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ), Αθήνα
3
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΝΠ «Άγιος Παντελεήμων» & ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα»
Σκοπός: Ο ιός της Ηπατίτιδας Α (HAV) μεταδίδεται μέσω της κοπρανο-στοματικής οδού, με άμεση
επαφή με ασθενή, με κατάποση μολυσμένης τροφής και με κατάποση μολυσμένου νερού. Η μετάδοση ευνοείται από κακές συνθήκες διαβίωσης, όπως χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, μειωμένη
πρόσβαση σε καθαρές πηγές νερού και πλημμελείς εγκαταστάσεις υγιεινής. Στη μελέτη μας, υπολογίζουμε τον επιπολασμό του ιού σε Έλληνες ασθενείς.
Υλικά και Μέθοδοι: Εξετάσαμε 3700 ασθενείς, άνδρες και γυναίκες, ηλικιακής ομάδας 18-80 ετών,
που κατοικούν σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Οροί από τους συμμετέχοντες στη μελέτη
εξετάστηκαν για την παρουσία των αντισωμάτων anti-HAV IgG και anti-HAV IgM στον αυτόματο
αναλυτή AxSYM της εταιρείας Abbott Laboratories.
Αποτελέσματα: 2128 (57.5%) ασθενείς βρέθηκαν θετικοί στα αντισώματα anti-HAV IgG, υποδεικνύοντας παρελθούσα λοίμωξη ή ανοσοποίηση. Μόλις 21 (0,56%) ασθενείς βρέθηκαν θετικοί στα αντισώματα anti-HAV IgM τα οποία ανιχνεύτηκαν σύντομα μετά την λοίμωξη και παρέμειναν ανιχνεύσιμα
για χρονική περίοδο 6 μηνών. Το ποσοστό των anti-HAV IgG θετικών ασθενών διέφερε σημαντικά
με την ηλικία.
Συμπεράσματα: Η πιθανότητα νόσησης και η πορεία της λοίμωξης διαφοροποιούνται ανάλογα με
την ηλικία. Νεότερα ηλικιακά άτομα με οξεία λοίμωξη HAV είναι συνήθως ασυμπτωματικά. Οι ενήλικες μπορεί είτε να νοσήσουν ήπια, είτε να αναπτύξουν σοβαρές επιπλοκές. Στην Ελλάδα, ο γηραιότερος σε ηλικία πληθυσμός παρουσιάζει ανοσία έναντι του ιού, λόγω έκθεσης σε παρελθόντα
χρόνο. Παιδιά και έφηβοι επίσης έχουν ανοσία επειδή το εμβόλιο έναντι που ιού περιλαμβάνεται στο
υποχρεωτικό εμβολιαστικό πρόγραμμα. Οι ενήλικες συνιστούν ομάδα με υψηλή ευαισθησία στον
HAV και μεγάλη πιθανότητα νόσησης.
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ΟΨΙΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ INFLIXIMAB: ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN
Χ. Σωτηρόπουλος, Γ. Θεοχάρης, Κ. Θωμόπουλος
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα
Σκοπός: Αναφορά τριών ασυνήθιστων κλινικών περιπτώσεων με εκδήλωση όψιμης αντίδρασης
υπερευαισθησίας σε χορήγηση Infliximab μετά από πολλά έτη εγχύσεων.
Υλικό-Μέθοδοι: Τρεις ασθενείς με νόσο Crohn που παρακολουθούνται στη Γαστρεντερολογική κλινική ΠΓΝ Πατρών και έλαβαν προγραμματισμένη έγχυση Infliximab σε τμήμα ημερήσιας νοσηλείας.
Αποτελέσματα: Αναφέρουμε άνδρα 76 ετών με νόσο Crohn τελικού ειλεού που εκδήλωσε αντίδραση έγχυσης στο Infliximab με αγγειοοίδημα προσώπου μετά από πέντε έτη συνεχούς θεραπείας.
Επίσης, αναφέρουμε γυναίκα 40 ετών με περιεδρική νόσο Crohn που εκδήλωσε αντίδραση έγχυσης
στο Infliximab με δύσπνοια και ταχυκαρδία μετά από εννέα έτη συνεχούς θεραπείας. Τέλος, αναφέρουμε γυναίκα 35 ετών με νόσο Crohn νήστιδος (χειρουργηθείσα λόγω ειλεού) που εκδήλωσε αντίδραση έγχυσης στο Infliximab με δύσπνοια, οίδημα λάρυγγα και κνιδωτικό εξάνθημα μετά από τρία
έτη συνεχούς θεραπείας.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση Infliximab μπορεί να πυροδοτήσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας (σε
ποσοστό 3%), οι οποίες ως επί το πλείστον συμβαίνουν στην 2η με 3η έγχυση του παράγοντα. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθούν όψιμες αντιδράσεις έγχυσης έως και πολλά
έτη μετά την έναρξη της θεραπείας, συνήθως οφειλόμενες σε ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι του
Infliximab.
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ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Α. Μουρτζίκου1, Ι. Πετράκη1, Χ. Σεϊτοπούλου1, Γ. Καλλιώρα2, Π. Κουμπούρος3, Π. Κάρλε1
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Τμήμα Ιολογικού Ελέγχου, ΓΝΝΠ «Άγιος Παντελεήμων»
2
Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθήνα
3
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Τμήμα Ιολογικού Ελέγχου, ΓΝΝΠ «Άγιος Παντελεήμων» &
Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα»
1

Σκοπός: Η χρόνια ιογενής ηπατίτιδα C είναι μία λοίμωξη του ήπατος που προκαλείται από τον ιό
HCV, ο οποίος είναι ένας μικρός RNA ιός. Συνιστά σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμια κλίμακα. Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση του επιπολασμού της ηπατίτιδας C στον
ελληνικό πληθυσμό.
Υλικό-Μέθοδοι: Ο πληθυσμός που ελέγχθηκε αποτελείται από 25725 άνδρες και γυναίκες ηλικίας
18-90 ετών, οι οποίοι είναι αιμοδότες και νοσηλευόμενοι ασθενείς δημοσίου νοσοκομείου. Ο προσδιορισμός των αντισωμάτων έναντι του ιού HCV έγινε στον αναλυτή Architect Plus i1000SR της Abbott
Laboratories, με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας. Συνιστά μέθοδο διαλογής η οποία ανιχνεύει
αντισώματα των δομικών πρωτεϊνών του πυρήνα και των μη δομικών πρωτεϊνών NS3 και NS4 του
ιού. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε   S/CO, που προκύπτει από την ένταση της χημειοφωταύγειας
του δείγματος προς την ένταση της χημειοφωταύγειας του cut-off control. Ως θετικό αποτέλεσμα θεωρείται αυτό που είναι μεγαλύτερο από 5,00 S/CO.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε θετικό αποτέλεσμα σε 34 ασθενείς (ποσοστό 0,13%), ηλικίας 29-88
ετών (μέσος όρος ηλικίας 68, 7 έτη).
Συμπεράσματα: Η ιογενής ηπατίτιδα C προσβάλλει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, μεταδίδεται από
άνθρωπο σε άνθρωπο, σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα και απαιτεί ειδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σε χρόνια και να οδηγήσει σε ίνωση του ήπατος
(κίρρωση), σε ηπατική ανεπάρκεια και ηπατοκυτταρικό καρκίνο (HCC). Η νόσος εμφανίζει ευρεία
γεωγραφική κατανομή με υψηλό επιπολασμό   στην Ασία, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή
και χαμηλό επιπολασμό στην Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Στην
Ελλάδα, ο επιπολασμός της νόσου στο γενικό πληθυσμό είναι 1,9%, ενώ τα ποσοστά κυμαίνονται
μεταξύ 0,6% και 7,5% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Στην παρούσα εργασία εκτιμήθηκε σε
0,13%. Επισημαίνεται ότι οι θετικοί ασθενείς ήταν σε ποσοστό 73,5% μεγαλύτεροι από 60 ετών, με
κύριο παράγοντα έκθεσης ιατρικές πράξεις και μεταγγίσεις σε παρελθόντα χρόνο.
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eP07
ΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΤΙ- HCV(+) ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΥΣ β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΟΥΣ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Α. Γατοπούλου1, Ν. Γιορμέζης1, Ρ.-Ε. Αλατάκη2, Χ. Κωνσταντακόπουλος2,
Π. Μιχαήλ1, Σ. Παρατήρας1, Β. Διαμαντή1, Ε. Αποστολοπούλου1, Α. Βλάχος1,
Π. Κοντογιαννοπούλου1, Α. Αγγελάτου1, Π. Παππά3, Χ. Παπανικολοπούλου3,
Δ. Γαραντζιώτη1, Μ. Ηλιοπούλου4, Ο. Παπαγεωργίου-Γώγου2
1
Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό Τμήμα, «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων, Πατρών, Πάτρα
2
Μοναδά Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας, «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων
Πατρών, Πάτρα
3
Αιμοδοσία, «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Πάτρα
4
Παιδιατρική Κλινική, «Καραμανδάνειο», Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Πάτρα
Σκοπός: Η σύγκριση των ετήσιων ορολογικών εξετάσεων αντισωμάτων έναντι του HCV ιού μεταδιδόμενου με μεταγγίσεις αίματος για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους και οι διακυμάνσεις
επιπολασμού της HCV-λοίμωξης σε πολυμεταγγιζόμενους β-θαλασσαιμικούς στο «Καραμανδάνειο»
Νοσοκομείο Παίδων Πατρών την πρώτη εικοσαετία του 21ου αιώνα.
Υλικό και μέθοδοι: Ισάριθμοι οροί αίματος 66 β-θαλασσαιμικών γεννηθέντων μεταξύ 1971 ως 2015,
μισοί άρρενες μισοί θήλεις, μεταγγιζόμενοι τακτικά ανά 15-20 ημέρες στην Μονάδα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας του Καραμανδανείου, ελέγχοντο για ποιοτική ανίχνευση anti-HCV ανά εξάμηνο.
Από το 1998 ως το 2014 στην Αιμοδοσία Καραμανδανείου με μικροσωματιδιακή ανοσοενζυμική
μέθοδο (MEIA 3.0 AXSYM), από το 2014 ως το 2020 στο Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό Τμήμα του Καραμανδανείου με ανοσοχημειοφωταύγεια (ARCHITECT i1000 SR, ειδικότητα 99,6% , ευαισθησία
99,1%).
Αποτελέσματα:Το 1998 & 1999 είχαν anti-HCV(+) το 30,30% των πολυμεταγγιζόμενων β-θαλασσαιμικών, το 2002 το 26,0%, το 2004 24,8%, το 2006 24,0%, το 2007 23,0%, το 2008 & 2009 το
22,0%, το 2011 & 2012 το 21,54%, το 2013, 2014 το 21,80%, το 2015, 2016 & 2017 21,21%, το
2018, 2019 & 2020 το 18,18% ( 12 πολυμεταγγιζόμενοι με θετικά anti-HCV(+) επί 66 συνολικά).
Συμπεράσματα: Η συνεχής πτωτική πορεία των θετικών anti-HCV στους πολυμεταγγιζόμενους
β-θαλασσαιμικούς στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Πατρών από 30,30% το 1998, σε 18,18%
το 2020, η ανεύρεση anti-HCV(+) αποκλειστικά σε πολυμεταγγιζόμενους μεγαλυτέρων ηλικιών (>35
ετών το 2020), ενώ οι κάτω των 35 ετών πολυμεταγγιζόμενοι β-θαλασσαιμικοί είναι όλοι αρνητικοί για HCV-λοίμωξη και τα πολύ χαμηλά, διεθνώς, ποσοστά HCV-λοίμωξης για Μονάδα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας οφείλονται στις νεώτερες τεχνικές ελέγχου φιαλών αίματος προ μετάγγισης, στους Εθελοντές Αιμοδότες και στο ιατρικό έργο, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων &
των συχνών εργαστηριακών ελέγχων.
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eP08
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΑΝΤΙ TOXOPLASMA GONDII ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΝ 1Η ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Ν. Γιορμέζης1, Ρ.-Ε. Αλατάκη2, Β. Διαμαντή1, Π. Μιχαήλ1, Σ. Παρατήρας1, Α. Βλάχος1,
Ε. Αποστολοπούλου1, Ε. Καψάλη2, Χ. Μπαλαδήμα2, Κ. Γαζή3, Α. Αγγελάτου1, Χ. Βανταράκη4,
Δ. Γαραντζιώτη1, Μ. Ηλιοπούλου2, Α. Γατοπούλου1,4
1
Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό Τμήμα «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων, Πατρών, Πάτρα
2
Παιδιατρική Κλινική, «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων, Πατρών, Πάτρα
3
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων, Πατρών, Πάτρα
4
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων, Πατρών,
Πάτρα
Σκοπός: Το πρωτόζωο Toxoplasma gondii είναι ενδοκυττάριο παράσιτο, με παγκόσμια κατανομή,
αίτιο της τοξοπλάσμωσης. Σε ανοσοεπαρκή άτομα προκαλεί συνήθως ασυμπτωματική λοίμωξη.
Ο άνθρωπος (ενδιάμεσος ξενιστής) μολύνεται με κατάποση κύστεων παρασίτου από μολυσμένα
τρόφιμα (ελλιπώς πλυμένα λαχανικά/ατελώς μαγειρεμένο κρέας) ή από ακάθαρτα χέρια από περιττώματα μολυσμένης γάτας (κύριος ξενιστής). Λοίμωξη στην εγκυμοσύνη έχει σοβαρά επακόλουθα,
αποβολή/ενδομήτριο θάνατο εμβρύου ή συγγενή τοξοπλάσμωση. Σκοπός της εργασίας είναι η διαμόρφωση ανοσολογικού προφίλ έναντι Toxoplasma gondii σε παιδιατρικό πληθυσμό, ελεγχθέντα
την περίοδο 2000-2020 στο «Καραμανδάνειο», το μοναδικό αμιγώς Παιδιατρικό Νοσοκομείο στην
χώρα μας, εκτός Αττικής.
Υλικό/Μέθοδοι: Ισάριθμοι οροί αίματος 2500 παιδιών ηλικίας 6 μηνών-16 ετών ελέγχθηκαν για IgG
και IgM αντισώματα έναντι του Toxoplasma gondii, από το 2000 ως το 2020, στο Ανοσολογικό Εργαστήριο του Βιοπαθολογικού-Βιοχημικού Τμήματος του «Καραμανδανείου». Ως μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) στο ARCHITECTi2000 για
ποιοτική ανίχνευση IgM και για ποσοτική μέτρηση IgG anti-Toxo (ευαισθησία μεθόδου 89.9% για
IgM, 97.5% για IgG και ειδικότητα 99.8% και 99.1% αντίστοιχα. Θετικά IgM anti-Toxo >0.60 Index,
θετικά IgG anti-Toxo >3.0 IU/ml).
Αποτελέσματα: Στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών 235/2500 παιδιά (ποσοστό 9.40%) ευρέθησαν anti-Toxo IgG(+), 30/2500 (ποσοστό 1.17%) anti-Toxo IgM(+), ενώ 25/2500
(ποσοστό 1.00%) ήσαν και anti-Toxo IgG(+) και anti-Toxo IgM(+).
Συμπεράσματα: Σε παιδιατρικό πληθυσμό της Νοτιοδυτικής Ελλάδος ελεγχθέντα στο αμιγώς Παιδιατρικό Γενικό Νοσοκομείο «Καραμανδάνειο» το 2000-2020, ευρέθηκε ποσοστό 1.17% με ενεργή
λοίμωξη, ποσοστό 1.00% με πρόσφατη και ποσοστό 9.40% με παρελθούσα λοίμωξη από
Toxoplasma gondii.
Συνιστάται συνεχής ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, τήρηση συνθηκών υγιεινής (σχολαστικό πλύσιμο φρούτων/λαχανικών, αποφυγή κατανάλωσης ατελώς μαγειρεμένου κρέατος, προσοχή
κατά την φροντίδα κατοικιδίων) και εργαστηριακός anti-Toxo προγεννητικός έλεγχος όλων των εγκύων από την πρώτη επίσκεψη στον μαιευτήρα.
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eP09
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ SARS-CoV-2 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΕ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ BNT162b2 (Pfizer/BioNTech)
Δ. Ρίζος1, Α. Καπετανάκη1, Γ. Ζήση1, Μ.-Ν. Βραχνού1, Ι. Χαριτάκη2, Κ. Ανδρίκος3,
Α. Χαλιάσος4, Ε. Τέρπος2
1
Ορμονολογικό Εργαστήριο, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο, Αθήνα
2
Θεραπευτική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα
3
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ
4
Διαγνωστικό Εργαστήριο «DIAMEDICA»
Εισαγωγή-Σκοπός: Η χρήση εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2 ενισχύει σημαντικά την πρόληψη
έναντι της λοίμωξης COVID-19. Η μελέτη της κινητικής των αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό έχει
μεγάλη σημασία ώστε να καθορισθεί τόσο ο βαθμός όσο και η διάρκεια της παρεχόμενης ανοσίας,
ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες όπως οι ασθενείς με διαφόρων τύπων κακοήθεια. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της κινητικής των αντισωμάτων έναντι του SARSCoV-2 σε ασθενείς με οξεία
λευχαιμία που έχουν υποβληθεί σε αλλογενή μεταμόσχευση και σε εθελοντές που έλαβαν το εμβόλιο
BNT162b2 (Pfizer/BioNTech)
Υλικό-Μεθοδοι: Στην μελέτη περιλαμβάνονται 60 ασθενείς με οξεία λευχαιμία που έχουν υποβληθεί σε αλλογενή μεταμόσχευση και 20 υγιείς εθελοντές (controls), που είχαν εμβολιαστεί έναντι του
SARS-CoV-2 με το εμβόλιο BNT162b2 (Pfizer/BioNTech). Σε ασθενείς και υγιείς εθελοντές έγιναν αιμοληψίες στις χρονικές στιγμές: D1: κατά την 1η δόση του εμβολίου, D22: κατά την 2η δόση του εμβολίου και D50: 28 ημέρες μετά την 2η δόση. Σε όλα τα δείγματα προσδιορίστηκαν τα IgG αντισώματα
έναντι της πρωτεΐνης ακίδας του ιού SARS-CoV-2 με το kit: SARS-CoV-2 S-RBD IgG (RBD) καθώς
και τα εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2 με το kit Neutralizing Antibody (NAB), της
Εταιρείας SNIBE (Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd., 23, Jinxiu East Road,
Pingshan District, 518122 Shenzhen, PR China) στον αναλυτή Maglumi 800.
Αποτελέσματα: Από τους 60 ασθενείς, οι 10 (17%) δεν ανέπτυξαν αντισώματα σε καμία χρονική
στιγμή ενώ ένας ανέπτυξε πάρα πολύ υψηλούς τίτλους RBD και NAB αντισωμάτων. Το σύνολο
(100%) των υπολοίπων 49 ασθενών ανέπτυξε RBD και NAB στον χρόνο D50 ενώ στον χρόνο D22
RBD ανέπτυξε το 83,7% και NAB το 32,7%. Ομοίως, το σύνολο (100%) των υγιών εθελοντών ανέπτυξαν RBD και NAB στον χρόνο D50 ενώ στον χρόνο D22, RBD ανέπτυξε το 100% και NAB το
35%. Στον χρόνο D50, η διάμεση τιμή (+IRQ) των RBDs ήταν 425 AU/mL (228-960) για τους 49
ασθενείς και 378 AU/mL (197-678) για τους 20 υγιείς ενώ η διάμεση τιμή των NABs ήταν 2,88 μg/mL
(2,1-7,8) και 2,48 μg/mL (1,6-3,5) αντίστοιχα. Οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με οξεία λευχαιμία που έχουν υποβληθεί σε αλλογενή μεταμόσχευση
φαίνεται να αναπτύσσουν, σε ικανοποιητικό βαθμό αντισώματα έναντι του SARs-CoV-2 μετά τον
εμβολιασμό.
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eP10
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ-ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΘΕΡΜΙΚΟΥ
ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΟΝΟ
Μ. Μηναδάκη, Μ. Δεικτάκης, Α. Καλαντίδου, Ι. Πλατή, Μ. Βενυχάκη
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη
Εισαγωγή: Η πρωτεΐνη θερμικού στρες 70 (Heat Shock Protein70, HSP70) ανήκει σε μία οικογένεια
πρωτεϊνών θερμικού στρες οι οποίες, ενδοκυτταρικά, συμμετέχουν καταλυτικά στην διαδικασία αναδίπλωσης των πρωτεϊνών και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της κυτταρικής ομοιόστασης.
Επιπλέον, εμπλέκονται στην κυτταρική μεταφορά και συμμετέχουν στις διαδικασίες μεταγωγής σήματος.
Κατά τη διάρκεια της φλεγμονής, τα επίπεδα των πρωτεϊνών HSP70 εμφανίζονται αυξημένα, παρέχοντας κυτταροπροστασία και συμμετέχοντας στην ανοσορρύθμιση. Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι οι HSP70 πρωτεΐνες προάγουν την παραγωγή αντιφλεγμονωδών κυτοκινών και αναστέλλουν
σημαντικά φλεγμονώδη σηματοδοτικά μονοπάτια.
Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της δράσης των πρωτεϊνών HSP70 στην φλεγμονή και τον συνεπαγόμενο φλεγμονώδη πόνο. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη
στοχεύει στην ταυτοποίηση μορίων-δεικτών της πιθανής αναλγητικής δράσης των πρωτεϊνών αυτών.
Υλικά και μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν ποντίκια αγρίου τύπου (WT) και ποντίκια με έλλειψη του γονιδίου της πρωτεΐνης HSP70 (HSP70 KO). Πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη φλεγμονώδους μοντέλου
με ένεση CFA (Complete Freund’s Adjuvant) και μετρήθηκε ο ουδός του πόνου 3, 6 και 24 ώρες μετά
την ένεση. Για την αξιολόγηση του πόνου χρησιμοποιήθηκε η συσκευή Hargreaves. Λήφθηκε αίμα
και απομονώθηκαν ιστοί από τα ζώα για περαιτέρω ανάλυση.
Αποτελέσματα και Συζήτηση :Στις μέχρι τώρα μετρήσεις, τα ποντίκια με έλλειψη του γονιδίου
HSP70 φαίνεται να εμφανίζουν χαμηλότερο ουδό πόνου έπειτα από πρόκληση φλεγμονής, επαληθεύοντας τις ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες της πρωτεΐνης. Παραδόξως τα HSP70 ποντίκια είχαν
μικρότερο οίδημα συγκριτικά με τα ποντίκια αγρίου τύπου. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν
ότι η πρωτεΐνη HSP70 επηρεάζει σημαντικά την απόκριση στο φλεγμονώδη πόνο και το οίδημα, ενώ
επιπλέον μελέτες είναι σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση μορίων που δυνητικά θα αποτελούσαν δείκτες
της δράσης των πρωτεϊνών αυτών.
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eP11
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙ-SARS-COV-2 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Κ. Αμπελακιώτου1, Α. Μπλέτσα1, Π. Τσιάρα2, Ε. Κοντού1, Δ. Ζούλας3, Σ. Πομώνη1,
Α. Παπαγεωργίου1, Ε. Ρόμπολα2, Κ. Σουφλέρος1, Α. Ψαρρά1, Α. Τσιρογιαννη1
1
Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
2
Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
3
Τμήμα Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
Εισαγωγή: Στην περίοδο αυτής της πανδημίας η ανάπτυξη εμβολίων κατά του SARS-COV-2 αποτέλεσε προτεραιότητα της επιστημονικής κοινότητας. Το ζητούμενο στην αποτελεσματικότητα του
εμβολιασμού αποτελεί τόσο η αντισωματική και κυτταρική απόκριση στο εμβόλιο καθώς και η διατήρηση αυτής της ενεργητικής ανοσοποίησης στο χρόνο, με σκοπό την μείωση της βαριάς κλινικής
επίπτωσης αλλά και την αναχαίτιση της πανδημίας.
Σκοπός: Η μελέτη και αξιολόγηση της μεταβολής των επιπέδων των αντισωμάτων έναντι του SARSCOV-2, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα μετά τον εμβολιασμό, στο υγειονομικό προσωπικό του
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός».
Υλικό/Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 480 υγειονομικοί (356 γυναίκες/124 άνδρες), εμβολιασμένοι με BNT162b2 mRNA COVID-19 εμβόλιο (Pfizer-BioNTech). Η μέση ηλικία του πληθυσμού ήταν
τα 49.8 έτη (εύρος 27-68). Η διαδοχική συλλογή των δειγμάτων ορού έγινε στις 25 ημέρες, 3 και 6
μήνες μετά τη 2η δόση του εμβολίου. Πραγματοποιήθηκε ποσοτική μέτρηση IgG anti-spike αντισωμάτων με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας (Abbott Laboratories) και έγινε στατιστική ανάλυση των
δεδομένων. Τιμή ≥50AU/ml αξιολογήθηκε ως θετική απάντηση, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
Αποτελέσματα: Όλα τα άτομα, εκτός από ένα (0,2%), ανέπτυξαν αντισώματα τα οποία και διατηρήθηκαν πάνω από το όριο των 50AU/ml μέχρι και 6 μήνες μετά τον εμβολιασμό. Παρόλα αυτά, στατιστικά σημαντική ελάττωση των επιπέδων των αντισωμάτων σημειώθηκε σε κάθε εμβολιαζόμενο
χωριστά (pη μέρα (1028vs3045,1vs13218). Η μέση ποσοστιαία ελάττωση από την 25η ημέρα στους
μεν 3 μήνες ήταν 74%±16 ενώ στους 6 μήνες 90%±7. Επίσης διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά των μέσων τιμών της μεταβολής στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες στις 25 ημέρες
(p=0,021, 13815vs11503), σημαντικότητα όμως που δεν διατηρήθηκε στους 3 και 6 μήνες.
Συμπεράσματα: Η σημαντική μείωση των επιπέδων των αντισωμάτων 6 μήνες μετά τον εμβολιασμό θεωρούμε ότι χρήζει περαιτέρω μελέτης, σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες και σε συνδυασμό με την κυτταρική απάντηση και την κλινική επίπτωση, έτσι ώστε να αναδειχθούν ασφαλέστερα
συμπεράσματα αναφορικά με την πρόληψη της βαριάς λοίμωξης, αναχαίτιση της πανδημίας και
αναγκαιότητα αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού, στο χρόνο.
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eP12
ΟΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΑΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Η. Τογκουσίδης1, Π. Τσιμπόλη1, Ν. Αναγνώστου2, Π. Μαλινδρέτος2, Ε. Μελή2,
Γ. Κουτρούμπας2
1
Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος
2
Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η μέτρηση της οστεοκλαστικής δραστηριότητας σε ασθενείς σε αιμοκάθαρση και η συσχέτισή τους με τις τιμές της νεφρικής οστικής νόσου που ελέγχονται στην κλινική
πράξη.
Οι μετρήσεις έγιναν σε 101 ασθενείς σε αιμοκάθαρση με μέση ηλικία 61,5±15,3έτη και διάμεση διάρκεια αιμοκάθαρσης 63,98μήνες(3,13 έως 301 μήνες). Οι μετρήσεις περιλάμβαναν τα CrossLapsκαι
το P1NP με διαφορά 6 μηνών μεταξύ τους. Ελέχθηκαν οι συσχετίσεις των απόλυτων τιμών με το
ασβέστιο, φωσφορικά και παραθορμόνη και τις μέσες τιμές του έτους καθώς και η συσχέτιση των
μεταβολών τους με τις απόλυτες τιμές αλλά και τις μεταβολές του Ca, Pκαι PTH.
Οι μέσες τιμές των CrossLapsήταν 1108,2±674,2pg/mlκαι τουP1NPήταν 207,2±183,9pg/ml και
η μέση μεταβολή τους κατά τη διάρκεια του 6μήνου ήταν -305,9±802pg/ml και 29,6±211,2pg/
ml αντίστοιχα. Οι μέσες τιμές Caήταν 9,1±0,4mg/dl, P ήταν 4.75±1mg/dl και η διάμεση τιμή της
PTH ήταν 446pg/ml(142 έως 1666). Τα αρχικά επίπεδα των CrossLaps συσχετίζονται με την ηλικία(r=-0,323, p=0,006), με τα αρχικά επίπεδα P(r=0,36, p=0,043) και με τα P1ΝΡ και τις μεταβολές τους(pPTH(r=0,674, pr=0,571, p=0,001) και τη μεταβολή της ΡΤΗ(r=0,561, p=0,001) αλλά και
με τα CrossLabs και τις μεταβολές τους. Η μεταβολή των CrossLaps συσχετίζεται με την αρχική
ΡΤΗ(r=-0,426, p=0,021), την τελική ΡΤΗ(r=-0,459, p=0,011) και τη μέση ΡΤΗ(r=-0,493, p=0,006)
ενώ στην πολυπαραγοντική ανάλυση παραμένει η συσχέτιση με τη μέση ΡΤΗ(Β=-1,278, p=0,011,
95%CI -2,239 έως -0,319). Η μεταβολή του P1NP συσχετίζεται με την ηλικία(r=0,410, p=0,002)και με
τη μεταβολή της ΡΤΗ(r=0,431, p=0,02)ενώ στην πολυπαραγοντική ανάλυση παραμένει η συσχέτιση
με την ηλικία(Β=5,912, p=0,023, 95%CI0,824έως 10,929).
Η χρήση των οστικών δεικτών οστεοπόρωσης στην παρούσα μελέτη δε φαίνονται να σχετίζονται
σταθερά με τους δείκτες νεφρικής οστικής νόσου σε ασθενείς σε αιμοκάθαρση. Ίσως θα πρέπει να
συσχετιστούν και με απεικονιστικές μεθόδους ή οστικές βιοψίες για να φανεί η πραγματική κλινική
αξία τους.
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eP13
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ 6-SIGMA ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α. Μουρτζίκου1, Μ. Σταμούλη2, Ι. Πετράκη1, Χ. Σεϊτοπούλου1, Γ. Καλλιώρα3, Π. Κουμπούρος1,
Π. Κάρλε1
1
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Τμήμα Ιολογικού Ελέγχου, ΓΝΝΠ «Άγιος Παντελεήμων»
2
Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΝΝΑ», Αθήνα
3
Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθήνα
Σκοπός: Οι δείκτες ποιότητας (QIs) και η εκτίμηση κινδύνου αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στη διατήρηση και παρακολούθηση της ποιότητας των παραγόμενων εργαστηριακών εξετάσεων, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του ISO 15189:2012. Η μεθοδολογία της τεχνικής 6 sigma συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των λαθών. Αξιολογήθηκαν οι QIs στο εργαστήριο μοριακού ελέγχου του ΓΝΝΠ «Άγιος
Παντελεήμων» κατά την προ-αναλυτική, αναλυτική και μετά-αναλυτική φάση.
Υλικά και μέθοδοι: 1200 ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα ασθενών με υποψία για COVID-19 από τα
ΤΕΠ του νοσοκομείου μας, συλλέχτηκαν κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2020 έως Μάιο 2021 και
αναλύθηκαν με RT-PCR, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία cartridge, στο μηχάνημα GeneXpert της
εταιρείας Cepheid®.
Αποτελέσματα: Κατά την προ-αναλυτική φάση 8 δείγματα (0,67%) αναγνωρίστηκαν ως δείγματα
με λάθος σήμανση, 3 δείγματα (0,25%) απορρίφθηκαν λόγω λανθασμένης μεταφοράς, 2 δείγματα
(0,16%) απορρίφθηκαν λόγω καθυστέρησης μεταφοράς και 134 δείγματα (11,2%) επανασυλλέχτηκαν λόγω κακής ποιότητας δείγματος. Για την εκτίμηση της αναλυτικής φάσης μετρήσαμε τον αριθμό
των μη συμμορφώσεων στον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας. Για την εκτίμηση της μετα-αναλυτικής
φάσης μετρήσαμε τον χρόνο επίδοσης αποτελεσμάτων (ΤΑΤ-Turn Around Time) και βρέθηκε ότι 28
δείγματα (2,33%) είχαν παρατεταμένο ΤΑΤ.
Συμπεράσματα: Η χρήση δεικτών ποιότητας αποκαλύπτει αδυναμίες κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
μοριακών αναλύσεων. Στο νέο περιβάλλον της πανδημίας λόγω κορωνοϊού, αναδεικνύεται αναγκαία
η παρακολούθηση των δεικτών ποιότητας για τη βελτίωση των υπηρεσιών του εργαστηρίου, καθώς και καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό της εργασίας. Στα πλαίσια περιορισμού των
κινδύνων,   η εκπαίδευση και η αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων επίσης συνεισφέρουν
σημαντικά.   Η επανεκτίμηση των QIs μετά την εφαρμογή προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών,
θα αποδείξει εάν αυτές οι παρεμβάσεις ήταν αποτελεσματικές.
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eP14
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Π. Ζαχαράτος, Α. Ραμαντάνη, Μ. Λογοθέτη, Ε. Βλαχογιάννη, Β. Μαργαρίτη, Μ. Ελκούρης,
Ι. Αποστόλου, Κ. Κανελλοπούλου, Χ. Κάντζα
Βιοχημικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών ¨Η Σωτηρία¨, Αθήνα
Εισαγωγή - Σκοπός: Η επαλήθευση των μεθόδων και ο σχεδιασμός εσωτερικού-ελέγχου-ποιότητας
βάσει των κανόνων Westgard σε συνδυασμό με τη συμμετοχή σε διεργαστηριακές-συγκριτικές-δοκιμές-ικανότητας (ΔΣΔΙ, εξωτερικός έλεγχος ποιότητας) συμβάλει στη διασφάλιση των αποτελεσμάτων. Αυτό που απουσιάζει είναι ένας συνεχής μηχανισμός ελέγχου και αλληλεπίδρασης, ώστε να
γίνονται άμεσα οι απαραίτητες ρυθμίσεις σε περίπτωση αποκλίσεων. Με την παρούσα προδρομική
μελέτη σχεδιάστηκε ένας τέτοιος βρόγχος ελέγχου και αλληλεπίδρασης.
Υλικά-Μέθοδοι: Ο σχεδιασμός της μελέτης παρουσιάζεται στο Σχήμα-1Α. Ο βρόγχος ελέγχου και
αλληλεπίδρασης περιλαμβάνει πέντε κύκλους εσωτερικού-ελέγχου-ποιότητας (IQC) που αλληλοεπιδρούν με τρεις κύκλους ανάλυσης υλικών εξωτερικού-ελέγχου-ποιότητας (EQC) (Σχήμα 1Β). Σε
κάθε κύκλο περιλαμβάνονται στοιχεία ανάλυσης μεθόδων κλινικής χημείας με αντιδραστήρια, υλικά
ελέγχου-controls και βαθμονόμησης, Κλινικής Χημείας της εταιρίας Medicon Hellas SA (22 παράμετροι, Σχήμα-1) σε δύο αναλυτές ARCHITECT-c16000 (Abbott) (2020) καθώς και εκτίμηση σφαλμάτων (υπολογισμός z/SDI, CV%, sigma-s). Στοιχεία κανόνων-Westgard εμφανίζονται σχεδιασμένα με
διαγράμματα Normalized-OPSpecs. Τα στοιχεία EQC είναι από συμμετοχή του εργαστηρίου σε ΔΣΔΙ
του ΕΣΕΑΠ κατά τα έτη 2018-2020.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα από την ανάλυση στους δύο αναλυτές και σε όλα τα επίπεδα των
controls, για κάθε επιμέρους τμήμα της μελέτης ήταν παρόμοια και δεν παρουσίασαν στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μια συνμεταβλητότητα των παραγόντων
s στα υλικά EQC και IQC. Στο Σχήμα-1παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα της ανάλυσης.
Ειδικότερα, ενώ η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας οδήγησε σε μικρή τροποποίηση των
τιμών στόχων των υλικών ελέγχου-controls-z, βελτίωσε σημαντικά τον συντελεστή μεταβλητότητας
CV% στο σύνολο των εξετάσεων (μωβ γραμμή συγκριτικά με τις υπόλοιπες στα αραχνογράμματα,
Σχήμα-1Γ). Αυτό είχε ως τελικό αποτέλεσμα να διατηρηθεί το SDI<=1 και να βελτιωθεί σημαντικά ο
παράγοντας s για τα υλικά EQC (πράσινη γραμμή συγκριτικά με τις υπόλοιπες στα αραχνογράμματα, Σχήμα-1Δ).
Συζήτηση- Συμπεράσματα: Η συγκεκριμένη μεθοδολογία ως ένας νέος μηχανισμός συνεχούς δράσης-ελέγχου-ανάδρασης αφενός εξασφαλίζει ένα συνεχή έλεγχο διασφάλισης των αποτελεσμάτων
μέσω της αλληλεπίδρασης του εσωτερικού με τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας και αφετέρου επιτυγχάνει ελαχιστοποίηση του τυχαίου και του συστηματικού σφάλματος.
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eP15
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ G6PD ΜΕ 6-SIGMA METRICS
Μ. Σταμούλη1, Δ. Σαβιολάκη2, Π. Παυλόπουλος2, Χ. Μητρόπουλος2, Μ. Τσεμελή1
1
Βιοχημικό Τμήμα, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
2
MEDICON HELLAS A.E.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της απόδοσης της ποσοτικής δοκιμασίας G6PD
σε βιοχημικό εργαστήριο.
Μέθοδοι και Υλικά: Η αξιολόγηση έγινε με τη μεθοδολογία 6-sigma-metrics. Χρησιμοποιώντας 3
επίπεδα υλικών ελέγχου ποιότητας (normal, intermediate και deficient control) υπολογίστηκε η στρεβλότητα της μέτρησης (bias, %bias), η ενδο-εργαστηριακή ανακρίβεια (ολική ανακρίβεια - %CVWL)
και ολικό αναλυτικό σφάλμα (ΤΑΕ). To bias ορίστηκε ως η απόκλιση από την τιμή αναφοράς που δίνει ο κατασκευαστής για κάθε control. Για τον υπολογισμό της CVWL υπολογίστηκαν η επαναληψιμότητα (Sr) και η διασπορά μεταξύ των ημερήσιων μέσων (S2b) εφαρμόζοντας πρωτόκολλο σχεδιασμού
3 μέρες*10 επαναλήψεις για κάθε control. Οι προδιαγραφές ποιότητας για το συνολικό επιτρεπόμενο
σφάλμα (TEa) εξήχθησαν από τη βάση δεδομένων Rico’s Biological Variation. Υπολογίστηκε τιμή
sigma-metrics βάσει του τύπου (TEa - bias)/precision και δημιουργήθηκε ένα κανονικοποιημένο διάγραμμα απόφασης μεθόδου για κάθε επίπεδο. Η ολική αιμοσφαορίνη (Hb) μετρήθηκε με τον αυτόματο αιματολογικό αναλυτή Sysmex Xs 1000i. Η ενεργότητα της G6PD μετρήθηκε με τη μέθοδο
της Medicon Hellas σε αναλυτή Abbott Architect c16000.
Αποτελέσματα: Για όλα τα επίπεδα control, η CVWL ήταν μικρότερη του 5% και υπήρχε ένα αρνητικό
bias μικρότερο του 0,5 U/g Hb. Για όλα τα επίπεδα control, το TAE ήταν μικρότερο τόσο του επιθυμητού (desirable) όσο και του βέλτιστου (optimal) ΤΕa. Η μεθοδολογία απέδωσε πάνω από 6sigma
(world-class) βάσει επιθυμητών προδιαγραφών και πάνω από 3sigma (good) βάσει βέλτιστων προδιαγραφών.
Συμπεράσματα: Η αναλογία G6PD)/ (Hb) βοηθά στον εντοπισμό της ανεπάρκειας G6PD, μια διαταραχή που μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή να προκαλέσει οξεία αιμολυτική αναιμία και χρόνια
αιμόλυση. H προκαταρκτική αυτή μελέτη υποδεικνύει ότι το εργαστήριο έχει εξαιρετική απόδοση
στην ποσοτική δοκιμασία G6PD.   
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eP16
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ HPLC-UV ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
ΛΕΒΕΤΙΡΑΚΕΤΑΜΗΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Π. Αντωνίου1, Η. Μπέγας1, Δ. Κουρέτας2, Ε. Ασπροδίνη1
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
2
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών οργανισμών - Τοξικολογίας, Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
1

Σκοπός: Η λεβετιρακετάμη αποτελεί αντιεπιληπτικό φάρμακο τρίτης γενιάς και ο μηχανισμός δράσης της σχετίζεται με τη δέσμευσή της με την συναπτική πρωτεϊνη κυστιδίων νευροδιαβιβαστών
SV2A με αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού απελευθέρωσης κυστιδίων.
Χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της επιληψίας είτε ως μονοθεραπεία, είτε συνδυαστικά με άλλα
αντιεπιληπτικά φάρμακα, ενώ αναφέρεται ότι μπορεί να έχει θετική επίδραση και σε ψυχικές διαταραχές. Το θεραπευτικό εύρος της κυμαίνεται μεταξύ 12-46μg/mL. Σκοπός της παρούσας μελέτης
ήταν η ανάπτυξη μεθόδου HPLC-UV για την παρακολούθηση των επιπέδων λεβετιρακετάμης σε
ανθρώπινο ορό αίματος.
Yλικά-Μέθοδοι: H προκατεργασία του δείγματος (100 μL) περιελάμβανε κατακρήμνιση των πρωτεϊνών με μεθανόλη, φυγοκέντρηση (13000 rpm, 10’), λήψη του υπερκειμένου, εξάτμιση της μεθανόλης
σε ήπιο ρεύμα αζώτου στους 50oC και ανασύσταση του ξηρού υπολείμματος με κινητή φάση. Η χρωματογραφική ανάλυση (20μL) πραγματοποιήθηκε με χρήση στήλης KROMASIL-C18, 250X4,6mm
ID. H κινητή φάση αποτελούνταν από διάλυμα 25mM NaH2PO4*H2O/CH3CN (955/45 v/v, pH=4,5). Η
έκλουση της λεβετιρακετάμης και του εσωτερικού προτύπου (ΕΠ, 1-μεθυλοξανθίνη) ήταν ισοκρατική
με ταχύτητα ροής 1,2mL/min στους 40oC. Η ανίχνευση έγινε στα 205nm.
Αποτελέσματα: Η λεβετιρακετάμη και το ΕΠ ανιχνεύθηκαν στα 17,17±0,22 και 6,86±0,12΄, αντίστοιχα. Δεν παρατηρήθηκαν παρεμβολές μεταξύ της λεβετιρακετάμης ή του ΕΠ με το βιολογικό υπόστρωμα (matrix) του ορού. Επιπλέον, ελέγχθηκαν για τυχόν παρεμβολές πάνω από 70 συνταγογραφούμενα φάρμακα.
Η καμπύλη βαθμονόμησης ήταν γραμμική με r2=0,9986 σε εύρος 2,5-100,0μg/mL.
Η μέση ανάκτηση της λεβετιρακετάμης ήταν 95,4% και του ΕΠ 94,14%. Το όριο ποσοτικού προσδιορισμού (LLOQ) ήταν 2,50μg/mL και το όριο ανιχνευσιμότητας (LOD) 0,212μg/mL (Signal/Noise=3).
Η ακρίβεια της μεθόδου κυμάνθηκε από 92,8-105,68% και η διακύμανση των μετρήσεων ήταν μικρότερη από 9,01%.
Συμπέρασμα: Αναπτύχθηκε μια εύκολη και χαμηλού κόστους μέθοδος HPLC-UV με την απαιτούμενη ευαισθησία και ειδικότητα για την παρακολούθηση των επιπέδων λεβετιρακετάμης σε ανθρώπινο
ορό αίματος. Η παρούσα μέθοδος αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο στην κλινική πράξη, για εξατομικευμένη θεραπεία, για παρακολούθηση της συμμόρφωσης του ασθενούς και για αποφυγή τοξικότητας.
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eP17
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ HPLC-UV ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 3Ης ΓΕΝΕΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ
Μ. Μάρκου1, Η. Μπέγας1, Α. Τσακάλωφ2, Ε. Ασπροδίνη1
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
2
Εργαστήριο Ιατρικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
1

Σκοπός: Τα αντιεπιληπτικά φάρμακα 3ης γενεάς εμφανίζουν βελτιωμένη βιοδιαθεσιμότητα, χαμηλότερη δέσμευση σε πρωτεΐνες του πλάσματος και λιγότερες αλληλεπιδράσεις σε σχέση με παλαιότερα
αντιεπιληπτικά. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανάπτυξη μεθόδου HPLC-UV για την παρακολούθηση των επιπέδων της ζονισαμίδης (Θεραπευτικό Εύρος, ΘΕ 10-40μg/mL), λακοσαμίδης (ΘΕ
10-20μg/mL), λαμοτριγίνης (ΘΕ 2,5-15μg/mL), ρουφιναμίδης (ΘΕ 30-40μg/mL) και φελβαμάτης (ΘΕ
30-60μg/mL) στον ορό του αίματος.
Υλικά-Μέθοδοι: H προκατεργασία του δείγματος (100 μL) περιελάμβανε κατακρήμνιση των πρωτεϊνών με μεθανόλη και φυγοκέντρηση. Η χρωματογραφική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση
στήλης KROMASIL-C18-250X4,6mm ID και προστήλης KROMASIL-C18-10Χ4,6mm. H κινητή φάση
αποτελούνταν από ρυθμιστικό διάλυμα KH2PO4-K2HPO4, 25mM (pH=6,8), ακετονιτρίλιο και μεθανόλη (70/16/7, v/v). Η έκλουση των φαρμάκων και του εσωτερικού προτύπου (ΕΠ, φουροσεμίδη) ήταν
ισοκρατική με ταχύτητα ροής 1,1mL/min στους 40oC. Η ανίχνευση έγινε στα 210nm.
Αποτελέσματα: Οι χρόνοι κατακράτησης ήταν 10,47±0,20΄, 11,10±0,22΄, 11,95±0,26΄, 12,88±0,30΄,
13,86±0,31΄ και 15,40±0,32΄ για τις λακοσαμίδη, ζονισαμίδη, φελβαμάτη, ρουφιναμίδη, λακοσαμίδη
και το ΕΠ, αντίστοιχα, ενώ δεν υπήρξαν παρεμβολές από το βιολογικό υπόστρωμα (matrix) του ορού.
Επιπλέον, ελέγχθηκαν για παρεμβολές 57 συνταγογραφούμενα φάρμακα και ενδογενείς ουσίες. Οι
καμπύλες βαθμονόμησης ήταν γραμμικές με r2 μεταξύ 0,9993-0,9996 για συγκεντρώσεις 1-60μg/mL
για τις ζονισαμίδη και ρουφιναμίδη, 1,33-80μg/mL για τη φελβαμάτη, 0,5-30μg/mL για τη λαμοτριγίνη
και 0,67-40μg/mL για τη λακοσαμίδη, ενώ οι ανακτήσεις κυμάνθηκαν από 92,78-104,67%. Το σφάλμα (bias) των μετρήσεων ήταν μεταξύ 0,10-11,99% και η διακύμανση (CV%) 0,40-8,43%. Το όριο
ποσοτικού προσδιορισμού (LLOQ) ήταν 1,0μg/mLγια τις ζονισαμίδη και ρουφιναμίδη, 1,33μg/mLγια
φελβαμάτη, 0,50μg/mLγια τη λαμοτριγίνη και 0,67μg/mLγια τη λακοσαμίδη. Το όριο ανιχνευσιμότητας (LOD) κυμάνθηκε από 0,11-0,19μg/mL (Signal/Noise=3).
Συμπέρασμα: Αναπτύχθηκε μια εύκολη και χαμηλού κόστους μέθοδος HPLC-UV με την απαιτούμενη ευαισθησία και ειδικότητα για την ταυτόχρονη παρακολούθηση των επιπέδων 5 αντιεπιληπτικών
φαρμάκων 3ης γενεάς σε ανθρώπινο ορό αίματος. Η παρούσα μέθοδος αποτελεί χρήσιμο εργαλείο
στην κλινική πράξη για την εξατομίκευση της θεραπείας και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης
του ασθενούς, αλλά και για την αποφυγή τοξικότητας.
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eP18
Η ΛΕΦΑΜΟΥΛΙΝΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Θ. Ρούσσου
Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, Πάτρα
Παρά την αυξανόμενη διαθεσιμότητα αντιβιοτικών με δραστικότητα έναντι παθογόνων που προκαλούν πνευμονία κοινότητας, η τελευταία παραμένει μια σημαντική αιτία νοσηρότητας, εισαγωγής στο
νοσοκομείο και θνησιμότητας
Τον Νοέμβριο του 2006, η Rosemarie Riedl συνέθεσε ένα αντιβακτηριακό μόριο που συνδέθηκε
στη βάση δεδομένων της Nabriva Therapeutics ως BC-3781. Η λεφαμουλίνη (επίσημα BC-3781)
εγκρίθηκε από τον FDA (Food and Drug Administration-US) τον Αύγουστο 2019, ως ένα νέο αντιβιοτικό, της κατηγορίας των πλευρομουτιλινών, ως θεραπεία για τη βακτηριακή πνευμονία κοινότητας
(CABP) με ενδοφλέβια (IV) και από του στόματος (PO) χορήγηση. Αν και τα αντιβιοτικά της κατηγορίας των πλευρομουτιλινών αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1950, η λεφαμουλίνη
είναι η πρώτη που χρησιμοποιείται για συστηματική θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων σε
ανθρώπους.
Ένας λόγος για την έλλειψη επιτυχίας πριν την τροποποίησή της συγκεκριμένης πλευρομουτιλίνης
ήταν πως μπορούσε να θανατώσει βακτήρια στο εργαστήριο, όμως έλειπε κάποια τροποποίηση
ώστε να γίνει ένα καλό φάρμακο. Χρειάστηκε να τροποποιήσουν το μόριο για να βελτιώσουν ιδιότητες όπως το χρονικό διάστημα που παραμένει στην κυκλοφορία του αίματος.
Αρχικά προσπάθησαν να τροποποιήσουν την πλευρική αλυσίδα υδροξυακετυλίου. Στόχος ήταν μια
επεξεργασία που θα έδινε στο φυσικό προϊόν ισορροπία αντιμικροβιακής δραστηριότητας, διαλυτότητας και μεταβολικής σταθερότητας που απαιτείται για τη μετατροπή ενός μορίου σε συστηματικό
φάρμακο. Το 2006, η Riedl δοκίμασε μια τροποποίηση της πλευρικής αλυσίδας, προσθέτοντας μια
ομάδα αμινοϋδροξυκυκλοεξυλίου (aminohydroxycyclohexyl). Το αποτέλεσμα ήταν το BC-3781, που
μετονομάστηκε αργότερα σε λεφαμουλίνη.
Με το brand name Xenleta, η λεφαμουλίνη ήταν το πρώτο αντιβιοτικό με έναν νέο μηχανισμό δράσης που κέρδισε την έγκριση του FDA για πνευμονία σε σχεδόν δύο δεκαετίες.
Προκλινικές δοκιμές και δοκιμές φάσης II δείχνουν ότι η λεφαμουλίνη έχει δράση στον πνευμονικό
ιστό και τα δεδομένα της φάσης III υποδεικνύουν παρόμοια αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τη
μοξιφλοξασίνη.
Πρόσθετα δημοσιευμένα σε in vitro, in vivo μελετές και προκλινικά δεδομένα δοκιμής υποδηλώνουν
περαιτέρω διερεύνηση της λεφαμουλίνης σε διάφορες μολυσματικές ασθένειες (π.χ οξείες βακτηριακές λοιμώξεις του δέρματος και των δερματικών δομών και σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις).
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eP19
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΙΚΟΝΑΖΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΜΕ ΥΓΡΗ
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Α. Μπαλάσκα1, Κ. Βογιατζής1, Μ. Δούμας1, Μ. Σιμιτσοπούλου2, Α. Χατζημόσχου2,
Ε Ροϊλίδης2
1
Β΄ ‘ΠΠ Κλινική ΑΠΘ-Εργαστήριο, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
2
Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Σκοπός: Σκοπός ήταν η ανάπτυξη μιας μεθόδου για τον προσδιορισμό και τη μέτρηση της συγκέντρωσης της βορικοναζόλης σε δείγματα ορού/πλάσματος αίματος και η εφαρμογή της σε δείγματα
από παιδιατρικούς ασθενείς που την έλαβαν για την αντιμετώπιση μυκητιάσεων διαφόρου αιτιολογίας.
Υλικό-Μέθοδοι: Ο προσδιορισμός των επιπέδων της βορικοναζόλης έγινε σε δείγματα ορού/πλάσματος τόσο σε παιδιατρικούς ασθενείς όσο και σε ενήλικες, τα οποία αναλύθηκαν μέσω μιας ειδικά
ανεπτυγμένης ευαίσθητης μεθόδου HPLC.
Για την ανάπτυξη της μεθόδου χρησιμοποιήθηκε η Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης/Απόδοσης
(High Pressure/Performance Liquid Chromatography, HPLC), Αντίστροφης Φάσης (Reversed Phase
(RP-HPLC), ισοκρατική. Η χρωματογραφική στήλη που χρησιμοποιείται είναι 250 mm × 4,6 mm id,
Hypersil BDS RP-C-18 με σωματίδια 5 μm. Η κινητή φάση αποτελείται από 0,05M CH3COONH4/
AcN/CH3OH σε αναλογία 40:20:40 ν/ν. Όλοι οι διαλύτες είναι HPLC Grade.Η κινητή φάση φιλτράρεται μέσω φίλτρου μεμβράνης 0,45 μ και υποβάλλεται σε υπερήχους πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις οροί ελέγχου. Ο ρυθμός ροής της κινητής φάσης διατηρήθηκε στα 1,0 mL/min. Η στήλη
είναι θερμοστατούμενη στους 25 ± 2 °C, ενώ ο όγκος κάθε ένεσης είναι 20 μL στα 256 nm.
Αποτελέσματα: Κατά την επεξεργασία των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία
με t-test.
Οι χρόνοι ανάσχεσης της βορικοναζόλης και του εσωτερικού προτύπου είναι 5,99min και 7,17min,
αντίστοιχα. Η καμπύλη αναφοράς είναι γραμμική για το εύρος συγκεντρώσεων από 0,10 έως 10,00
μg/ml και το όριο ανίχνευσης (LOD) της βορικοναζόλης υπολογίστηκε σε 0,06±4,23 μg/ml. Οι εντός
της ημέρας (inter assay) και μεταξύ των ημερών (intra assay) ακρίβεια και πιστότητα της μεθόδου
υπολογίστηκαν <6,1% για τα δείγματα ελέγχου (Quality Controls, QCs). Η ανάκτηση της βορικοναζόλης είναι >95% για όλα τα επίπεδα συγκεντρώσεων των QCs. Οι μετρούμενες συγκεντρώσεις της
βορικοναζόλης στα δείγματα των ασθενών κυμαίνονται από 0,25 έως 15,01 mg/L.
Συμπεράσματα: Η μέθοδος HPLC-UV που αναπτύχθηκε χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, ευαισθησία,
επαναληψιμότητα και ταχύτητα. Είναι εύχρηστη, χαμηλού κόστους και εφαρμόστηκε με επιτυχία στην
μέτρηση της συγκέντρωσης της βορικοναζόλης στα δείγματα ορού/πλάσματος τόσο παιδιατρικών
ασθενών όσο και ενηλίκων.
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eP20
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΕΜΣΙΤΑΒΙΝΗ ΣΤΟΝ
ΜΥ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΟΔΩΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Κ. Λαφαζάνης, Η. Μπέγας, Ι. Παπαποστόλου, Κ. Δήμας
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Σκοπός: Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η φαρμακοκινητική μελέτη του αντικαρκινικού φαρμάκου γεμσιταβίνη (Gem) το οποίο χορηγήθηκε είτε ενδοπεριτοναϊκώς (IP) είτε υποδορίως (SC) σε
μύες.
Υλικά και μέθοδοι: Για τη φαρμακοκινητική μελέτη χρησιμοποιήθηκαν αρσενικοί μύες με μέσο βάρος 27±1gr. Τα ζώα χωρίστηκαν σε οκτώ ομάδες (n=5/ομάδα). Η πρώτη ομάδα χρησιμοποιήθηκε
ως ομάδα ελέγχου, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες έλαβαν μία εφάπαξ δόση Gem 100 mg/kg είτε IP είτε
SC. Τα δείγματα αίματος συλλέχθηκαν στα 5, 15, 30min, 1, 2, 4 και 6h, μετά τη χορήγηση του φαρμάκου, τοποθετήθηκαν σε σωληνάρια eppendorf και φυγοκεντρήθηκαν στις 13.000rpm στους 4°C.
O ορός συλλέχθηκε, προστέθηκε ο αναστολέας διάσπασης της Gem τριμέθυλοουριδίνη (THU, 4μL)
και αποθηκεύτηκε στους -80°C μέχρι την ανάλυση. Το 1,7-διμεθυλουρικό οξύ (1,7U) χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικό πρότυπο (IS), ενώ το υπερχλωρικό οξύ (ΗClO4) ως παράγοντας κατακρήμνισης
των πρωτεϊνών του ορού. Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας στήλη
Sperisorb S5ODS2 (4,6mmx25cm),η κινητή φάση αποτελούνταν από φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα 50mM(pH=6,6) και μεθανόλη (97/3,v/v). H έκλουση ήταν ισοκρατική με ταχύτητα ροής 1,0mL/
min. Το μήκος κύματος ανίχνευσης ήταν 267nm και η θερμοκρασία της στήλης 40ºC. Η επεξεργασία
των αποτελεσμάτων τις φαρμακοκινητικής μελέτης έγινε με τη χρήση του προγράμματος PK Solver.
Αποτελέσματα: Η πρότυπη καμπύλη ήταν γραμμική σε συγκεντρώσεις μεταξύ 1-400μM (R²=0,9989).
Ο συντελεστής διακύμανσης ήταν<-7,77%. Το όριο ποσοτικού προσδιορισμού και ανίχνευσης της
μεθόδου ήταν στα 1μΜ και 0,17μM, αντίστοιχα. Για τη SC οδό χορήγησης οι μέσες τιμές των t1/2,
Cmax και AUC0-t διαμορφώθηκαν στα 1,030h, 272,14μmol/L και 135,992mol/L*h, ενώ για την IP οδό
χορήγησης στα 0,8556h, 291,5423μmol/L και 121,2277μmol/L*h, αντίστοιχα. Δεν παρουσιάστηκε
στατιστικώς σημαντική διαφορά στις ενδιάμεσες τιμές των Τ1/2, Cmax και κάθαρσης (p=1,0, p= 0,31,
p=0,095,αντίστοιχα, M-W test).
Συμπεράσματα: Η φαρμακοκινητική μελέτη δεν κατέδειξε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο
οδούς χορηγήσης της Gem στο μυ, για το T1/2, Cmax και την κάθαρση.
*H έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους της ΕΕ και της Ελλάδoς μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ενταγμένη στο ΕΠ
ΕΡΕΥΝΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (κωδικός έργου: T1EDK - 01612).
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
eP21
ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΡΙΣΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΩΡΑ
Α. Κουτρούμπα1, Α. Μάντζου2, Α. Δουλγεράκη3, Τ. Σιαχανίδου4
Β’ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία»
2
Ενδοκρινολογικό Εργαστήριο, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Χωρέμειο Ερευνητικό Κέντρο
3
Τομέας Μεταβολικών Νοσημάτων Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων, Ινστιτούτο Υγείας του
Παιδιού
4
Α’ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία», Ιατρική Σχολή Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
1

Σκοπός: Τα άτομα με ιστορικό προωρότητας έχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα. Η ιρισίνη έχει αναγνωριστεί ως ορμόνη που συμμετέχει στην ομοιόσταση της ενέργειας και την ευαισθητοποίηση στην ινσουλίνη. Σκοπός της μελέτης είναι να συγκριθούν τα επίπεδα
ιρισίνης πλάσματος μεταξύ προεφήβων και εφήβων με ιστορικό προωρότητας και συνομήλικων τους
που γεννήθηκαν μετά από τελειόμηνη κύηση και να αναζητηθούν συσχετίσεις της ιρισίνης με παραμέτρους αυξημένου καρδιομεταβολικού κινδύνου.
Μέθοδος: Μελετήθηκαν 160 παιδιά (87 πρόωρα ηλικίας 8,1 -14,8 ετών και 73 τελειόμηνα με ίδια
κατανομή ηλικίας και φύλου). Στα παιδιά έγινε καταγραφή βασικών ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, αρτηριακής πίεσης, μέτρηση δερματικών πτυχών και ανάλυση της σωματικής σύστασης με
απορροφησιομετρία ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DXA). Επιπλέον πραγματοποιήθηκε βιοχημικός/
ορμονολογικός έλεγχος και μέτρηση ιρισίνης στο πλάσμα με Elisa.
Αποτελέσματα: Στην ομάδα των προώρων διαπιστώθηκαν υψηλότερη διαστολική αρτηριακή πίεση,
μεγαλύτερο πάχος δερματικών πτυχών, κεντρική κατανομή λίπους, υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης
(p=0.03) και χαμηλότερα επίπεδα ιρισίνης (p=0.002) συγκριτικά με τα τελειόμηνα. Τα επίπεδα ιρισίνης είχαν θετική συσχέτιση με την ηλικία κύησης (r=0.19, p=0.01), το βάρος γέννησης (r=0.23,
p=0.003) και την HDL-C (r=0.20, p=0.01), ενώ αρνητική με την υποωμοπλατιαία δερματική πτυχή
(r=-0.25, p=0.003) και την χρονολογική ηλικία (r=-0.21, p=0.008).
Συμπέρασμα: Παιδιά γεννημένα πρόωρα εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα ιρισίνης, περισσότερο
κεντρική κατανομή λίπους και λιγότερο υγιές καρδιομεταβολικό προφίλ συγκριτικά με παιδιά γεννήθηκαν τελειόμηνα. Η προγνωστική αξία της ιρισίνης για την μετέπειτα εμφάνιση καρδιομεταβολικής
νόσου σε παιδιά με ιστορικό προωρότητας χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

48

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
eP21 - eP24

eP22
ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Χ. Μπάτση, Ξ. Ξουργιά, Σ. Τσιούρης, Ε. Γκίκα, Κ. Σακελλαρίου, Χ. Σιόκα
Πυρηνική Ιατρική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Εισαγωγή: Η παραθορμόνη (PTH) εκκρίνεται από τους τέσσερις παραθυρεοειδείς αδένες, που
βρίσκονται στον τράχηλο, στην οπίσθια επιφάνεια του θυρεοειδούς αδένα. Μαζί με τη βιταμίνη D,
αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες ρύθμισης της συγκέντρωσης του ασβεστίου και του
φωσφόρου στο αίμα. Δεδομένου ότι η τελική υδροξυλίωση για τη σύνθεση της βιταμίνης D πραγματοποιείται στους νεφρούς, τα επίπεδά της είναι ελαττωμένα στη χρόνια νεφρική νόσο. Σε συνδυασμό
με την αυξημένη παραθορμόνη στο αίμα των νεφροπαθών ασθενών, προκαλείται αυξημένη απορρόφηση του ασβεστίου των οστών, με αποτέλεσμα την εμφάνιση οστικής νόσου.
Σκοπός: Ο προσδιορισμός των επιπέδων παραθορμόνης και βιταμίνης D στον ορό ασθενών με
χρόνια νεφροπάθεια, δείγματα των οποίων αναλύθηκαν στο Εργαστήριο Ραδιοϊσοτοπικών Αναλύσεων του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Υλικά και μέθοδοι: Μετρήθηκαν η βιταμίνη D και η παραθορμόνη στον ορό αιμοκαθαιρόμενων
ασθενών με χρόνια νεφροπάθεια τελικού σταδίου. Ο προσδιορισμός των επιπέδων των δύο ουσιών έγινε με τη μέθοδο της ραδιοανασολογικής ανάλυσης (RIA) και οι μετρήσεις έγιναν σε δικάναλο
μετρητή ακτινοβολίας-γ πολλαπλών δειγμάτων. Έγινε σύγκριση των τιμών των δύο ουσιών μεταξύ
ανδρών και γυναικών με μη παραμετρική δοκιμασία Mann-Whitney U. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς της μελέτης ήταν 29 (16 άνδρες & 13 γυναίκες, ηλικίας 67,2±12,1 και
73,6±12,6 ετών, αντίστοιχα). Η βιταμίνη D ορού βρέθηκε 13,5±9,1 ng/ml (τιμές αναφοράς: επάρκεια >30 ng/ml), με τους άνδρες να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα εν συγκρίσει με τις γυναίκες
(16,2±11,2 έναντι 10,1±4,1 ng/ml αντίστοιχα), που ωστόσο δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά
(p=0,27). Τα επίπεδα της παραθορμόνης ήταν 255,0±138,4 pg/ml (τιμές αναφοράς: <76 pg/ml), με
τους άνδρες επίσης να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις γυναίκες (280±155,8 έναντι
223,6±11,5 pg/ml αντίστοιχα), χωρίς και πάλι στατιστικά σημαντική τη μεταξύ τους διαφορά (p=0,46).
Συμπεράσματα: Το σύνολο των ασθενών είχαν παθολογικά υψηλή παραθορμόνη και ταυτόχρονα
υποβιταμίνωση D, σε επίπεδα είτε ανεπάρκειας (10-29 ng/ml), είτε έλλειψης (<5 ng/ml). Για την αντιμετώπιση των οστικών προβλημάτων λόγω έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας, σημαντικό είναι το
όφελος από χορήγηση βιταμίνης D.
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eP23
PLASMA LEVELS OF TISSUE INHIBITOR OF METALLOPROTEINASE-1 (TIMP-1) IN
PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS (T1D) ASSOCIATE WITH EARLY DIABETIC
NEUROPATHY AND NEPHROPATHY
N. Papadopoulou-Marketou1, P. Whiss2, A. Eriksson3,
L. Hyllienmark4, I. Papassotiriou5, J. Wahlberg1
1
Division of Diagnostics and Specialist Medicine, Department of Health, Medicine and Caring
Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden
2
Division of Drug Research, Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University
3
Division of Drug Research, Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University,
Linköping, Sweden
4
Clinical Neurophysiology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden
5
Department of Clinical Biochemistry, “Aghia Sophia” Children’s Hospital, Athens, Greece
Background: T1D is linked to an increased risk of macro- and microvascular complications but the
leading mechanisms have not been fully established. TIMP-1 has been suggested as a marker for
abnormal regulation of tissue remodeling in T1D. Metalloproteinase-9(MMP-9) has been associated
with matrix turnover, and Neutrophil-Gelatinase-Associated-Lipocalin(NGAL) is a marker of tubular
injury in diabetic nephropathy. We aim to study the clinical usefulness of these biomarkers to unmask
early diabetic complications.
Patients and Methods: Thirty-three patients with T1D, aged 20-35y, were included in the study.
At the time of evaluation, no participant had a history of neurological or metabolic disease other
than T1D. Along with clinical examination, neurophysiological evaluation including bilateral measurements of both peroneal and median motor nerve conduction velocity (MCV), compound muscle
action potential (CMAP) amplitude, sensory nerve action potential (SNAP), sural and median sensory nerve conduction velocity (SCV) was performed. In addition, to blood and urine chemistry, we
measured TIMP-1, MMP-9 and NGAL levels using immunoenzymatic techniques.
Results: TIMP-1 correlated with abnormal unilateral (r=−0.49,p=0.006) and bilateral vibratory
sense foot perception (r=−0.51,p=0.004), foot neuropathy impairment assessment score (NIA)
r=−0.55,p=0.003), neuropathy symptom assessment score (r= 0.467,p=0.004), microalbuminuria (r= 0.50,p=0.007) and eGFR (r=−0.45,p=0.008). MMP-9 correlated with impaired foot NIA
(r=0.51,p=0.003). Multiple regression analysis (MRA) regarding impaired neuropathy symptom assessment score showed a significant association with TIMP-1 (p = 0.004), while MRA for impaired
SNAP in sural and CAMP in peroneal nerves demonstrated an association with TIMP-1 (p =0.019
and p=0.030, respectively). MRA regarding renal impairment showed a significant association with
both TIMP-1 and NGAL (p=0.016 and p=0.015, respectively).
Conclusions: This is the first study that assessed associations of MMP-9 and TIMP-1 with long-term
microvascular complications in T1D, primary diabetic neuropathy, and diabetic nephropathy. The results revealed correlations between these biomarkers and either microalbuminuria or reduced eGFR
or neurological impairment. Diabetic complications in T1D might be devastating since they occur in
young and productive ages. Thus, it is crucial to define predictive non-invasive methods and biomarkers for early microvascular complications to prevent or delay the start of irreversible long-term
unfavorable outcomes and to minimize the rates of severe morbidity and mortality in these patients.
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eP24
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ “LOW T3” ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ
COVID ΜΕΘ
Π. Ζαχαράτος
Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα
Εισαγωγή: Το Σύνδρομο του Νοσούντος Ευθυρεοειδικού-Euthyroid Sick Syndrome ή Low T3 Σύνδρομο-LT3S είναι μια οντότητα που παρατηρείται σε σοβαρές οξείες φλεγμονώδεις καταστάσεις (1)
ύστερα από διαταραχή του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-θυροειδής, της παραγωγής/μεταφοράς
T4 και Τ3 καθώς και της περιφερικής μετατροπής Τ4 σε Τ3 (1, 2). Το φαινόμενο είναι πιο έντονο
σε ασθενείς ΜΕΘ (3). Το LT3S απεικονίζεται με συγκεκριμένα εργαστηριακά πρότυπα εξετάσεων
ρουτίνας (4, 5). Τελευταία, στη διεθνή βιβλιογραφία, διερευνάται το LT3S σε ασθενείς με Covid19 (6).
Σκοπός: Στη συγκεκριμένη αναδρομική εργασία παρατήρησης συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν εργαστηριακά αποτελέσματα από ασθενείς πολυδύναμης ΜΕΘ τα οποία και συγκρίθηκαν με αυτά από
Covid19-ασθενείς της ΜΕΘ.
Υλικό- Μέθοδοι: Δείγματα: Εργαστηριακά δεδομένα από 789 ασθενείς που νοσηλευτήκαν στη ΜΕΘ
του ΓΝΝΘΑ ¨Η Σωτηρία¨ μεταξύ 1/1/2017 και 30/1/2021.
Μέθοδος: Ανοσοχημειοφωταύγεια σε αυτόματο αναλυτή (Architect i2000, Abbott) για τον προσδιορισμό των παραμέτρων TSH, FT3, FT4, AntiTPO, AntiTG (Abbott, Ελλάδα). Η βαθμονόμηση και ο
εσωτερικός έλεγχος ποιότητας έγινε βάσει τις οδηγίες του παρασκευαστή και την πολιτική ποιότητας
του εργαστηρίου (ISO 15189).
Στατιστική επεξεργασία: Για την αναλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το πακέτο Excel
(Microsoft Office 365).
Αποτελέσματα: Τα συγκριτικά αποτελέσματα των εργαστηριακών θυρεοειδικών προτύπων μαζί με
τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών φαίνονται στο Σχήμα 1.
Συμπεράσματα:
1. Το σύνολο των ασθενών της ΜΕΘ εμφάνισαν εικόνα LT3 συνδρόμου και αρρύθμιστου υποθυρεοειδισμού σε μικρότερο ποσοστό συγκριτικά με τους Covid19-ασθενείς (46- 53% και 0.3- 4.2%,
αντίστοιχα).
2. Οι Covid19-ασθενείς παρουσίασαν σημαντικά μικρότερο ποσοστό φυσιολογικού προτύπου συγκριτικά με αυτό ασθενών της πολυδύναμης ΜΕΘ (15% έναντι 35%), παρατήρηση η οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
3. Το ποσοστό ασθενών υπό Τ4 αγωγή (EYA+ AA) είναι παρόμοιο τόσο στην πολυδύναμη ΜΕΘ
όσο και σε Covid19, με την ιδιαιτερότητα ότι οι πρώτοι παρουσίασαν σε μεγαλύτερο ποσοστό
απορρύθμιση της αγωγής.
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eP25
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19
Α. Μιχοπούλου1, Δ. Καπέλη1, Δ. Ρέππα1, Α. Χονδρού1, Β. Κατσικονούρη1,
Ε. Μαγκανάκη1, Μ. Σταμούλη2, Χ. Στεργίου1
1
Ανοσολογικό Τμήμα, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
2
Βιοχημικό, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
Σκοπός της εργασίας μας είναι η μέτρηση της τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19
Υλικά και Μέθοδοι: Η μελέτη περιλαμβάνει 239 ασθενείς, 159 άνδρες (66,53%) και 80 γυναίκες
(33,47%) ηλικίας 18-92 ετών. Από αυτούς, απαιτήθηκε να νοσηλευθούν οι 198 (39 γυναίκες και 150
άνδρες). Τα επίπεδα τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας μετρήθηκαν στον αυτόματο αναλυτή ROCHE
COBAS PRO 8000. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το πρόγραμμα ΜΙΝΙΤΑΒ 17.
Αποτελέσματα: Παρατηρούνται παθολογικές τιμές τροπονίνης σε 74 ασθενείς (30,9%). Επιπλέον παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, τόσο σε ασθενείς
που νοσηλεύθηκαν, όσο και σε ασθενείς για τους οποίους δεν απαιτήθηκε νοσηλεία. Σύμφωνα με
την ανάλυση παλινδρόμησης το φύλο, η ηλικία και τα επίπεδα τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας είναι
στατιστικά σημαντικοί παράγοντες για νοσηλεία.
Συμπεράσματα: Οι επιπλοκές από τη λοίμωξη COVID-19 περιλαμβάνουν από ασυμπτωματική
αύξηση των μυοκαρδιακών ενζύμων έως την ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας, οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου ή και καρδιακή ανακοπή. Η διάγνωση της γίνεται με την μέτρηση της τροπονίνης
υψηλής ευαισθησίας. Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα μεταξύ νοσηλευόμενων ασθενών με
COVID-19, το ένα τρίτο τουλάχιστον εμφανίζει αυξημένες τιμές τροπονίνης, ποσοστό που συνάδει
με τα ευρήματα αυτής της εργασίας. Επιπλέον στην εργασία μας διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά στις τιμές τροπονίνης μεταξύ των δυο φύλων.
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eP26
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΔΥΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

Π. Ζαχαράτος

Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα
Εισαγωγή: Στην σύγχρονη ιατρική συναντάμε συχνά προβλήματα στην εφαρμογή διαγνωστικώνθεραπευτικών πρωτοκόλλων, λόγω ανάγκης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εξετάσεων από διαφορετικά εργαστήρια ή μεθοδολογίες. Το ίδιο συμβαίνει με την αξιολόγηση αποτελεσμάτων πολυκεντρικών
μελετών ή μετα-αναλύσεων. Αυτό το πρόβλημα περιορίζεται με τη χρήση προτύπων-υλικών-βαθμονόμησης και ελέγχου-ποιότητας, αλλά δεν εξαλείφεται, ειδικά όταν η εξέταση έχει όρια-αναφοράς
διαφορετικών πληθυσμών (1-3).
Σκοπός: Σύγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης Ferritin με δύο διαφορετικές μεθοδολογίες.
Υλικά- Μέθοδοι: Δείγματα: Δείγματα από 74 ασθενείς του ΤΕΠ του ΓΝΝΘΑ¨Η Σωτηρία¨ μεταξύ
11/2020 και 1/2021 με κριτήριο τα αποτελέσματα να είναι εντός των ορίων γραμμικότητας των μεθόδων.
Μέθοδος: Προσδιορισμός Φερριτίνης ορού σε αυτόματο αναλυτή με: Α. Ανοσοθολωσιμετρία
(Architect-c16000, Abbott) με αντιδραστήρια Medicon (Medicon Hellas SA) και Β. Ανοσοχημειοφωταύγεια (Architect-i2000, Abbott) με αντιδραστήρια Abbott (Abbott, Ελλάδα). Η βαθμονόμηση και ο
εσωτερικός έλεγχος ποιότητας έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε παρασκευαστή και την
πολιτική ποιότητας του εργαστηρίου (ISO15189). Πριν την ανάλυση των δειγμάτων είχε προηγηθεί
επιτυχής επαλήθευση των μεθόδων (ISO15189 και οδηγιών ΕΣΥΔ).
Στατιστική επεξεργασία: Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το πακέτο Excel
(MicrosoftOffice 365).
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα συγκρίνονται κατά φύλο δεδομένων των διαφορετικών ορίωντιμών-αναφοράς (ΟΤΑ) για κάθε φύλο. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται οι γραμμικές συσχετίσεις των
αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων (αριστερά-πάνω) καθώς και των τιμών τους μετά κανονικοποίηση
(δεξιά-πάνω). Επίσης στο κάτω μέρος του Σχήματος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του χ-test
μετά την κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων σε εντός (in) ή εκτός (out) ΟΤΑ για κάθε μεθοδολογία.
Συμπεράσματα:
1. Η καλή γραμμική συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων (R2>0.95), με παρόμοιους συντελεστές
για τα δύο φύλα, συνηγορεί υπέρ της ορθής εφαρμογής των δυο μεθόδων.
2. Τα αξιολογημένα αποτελέσματα κάθε μεθοδολογίας διαφέρουν μεταξύ τους όπως φαίνεται από
τους διαφορετικούς συντελεστές συσχέτισης μετά την κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων και από
τη στατιστικά σημαντική διαφορά στην ταξινόμηση τους σύμφωνα με τα ΟΤA, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη χρήσης πρότυπου πληθυσμού αναφοράς.
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eP27
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12 ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19
Γ. Βαρύτη1,2, Μ. Γεροθανάση1,2, Κ. Καζέλη1, Ι. Τσαμεσίδης1, Α. Γκινούδης3, Ε. Βαγδατλή1,2,
Ε. Λυμπεράκη1
1
Τμήμα Βιοιαρτικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
2
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
3
Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η βιταμίνη Β12 αποτελεί απαραίτητο διατροφικό στοιχείο και ιδιαίτερα κατά την ανάρρωση ασθενών μετά από λοίμωξη. Όπως είναι ήδη γνωστό οι ελεύθερες ρίζες αυξάνονται στις φλεγμονώδεις καταστάσεις.
Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η μελέτη των επιπέδων των ελευθέρων ριζών και της βιταμίνης
Β12 και η σύγκρισή τους με την βαρύτητα της νόσου SARS-COV2, καθώς και η συσχέτισή τους με
τη φερριτίνη που αποτελει δείκτη φλεγμονής.
Υλικό και Μέθοδοι: Σε δείγματα από 104 νοσούντες με COVID-19 (62 άνδρες/42 γυναίκες, 24-93
ετών) που νοσηλεύθηκαν σε τριτοβάθμιο Νοσοκομείο και από 60 άτομα (26 ανδρες/ 34 γυναίκες,
15-89 ετών) χωρίς COVID-19, μετρήθηκε η βιταμίνη Β12 η φερριτίνη και η CRP με τη μέθοδο της και
οι ελεύθερες ρίζες(ROS) με φθορισμομετρία. Οι αθενείς με COVID-19 χωρίστηκαν σε 4 ομάδες ανάλογα με την τιμή της CRP: Α:CRP:0-5mg/l, Β:CRP:6-30mg/l, Γ:CRP 30-100mg/l, Δ:CRP>100mg/l.
Έγινε το τεστ κανονικότητας στο SPSS21 και ακολούθησε σύγκριση των τιμών της Β12 και ROS
στις 4 ομάδες καθώς και συσχέτισή τους με το Pearson chi-square τεστ στους COVID-19 (+) και (-)
ασθενείςΑποτελέσματα: Στον πίνακα Ι φαίνονται οι μέσες τιμές των επιπέδων Β12, φερριτίνης και
ROS στις 4 ομάδες καθώς και στην ομάδα ατόμων που δεν νοσούν:

CRP

CRP
(mg/L)

COVID (+)
Β12
(pg/ml)

Α< 6
(12 άτομα)

2,45

431,83

208,34

8633,77

Β: 6 - 30
(31 άτομα)

20,38

424,58

385,029

13928,83

57,80

593,16

716,88

13380,09

187,46

502,55

978,94

16868,34

137,28

1602,16

Γ: 30 - 100
(31 άτομα)
Δ> 100
(30 άτομα)

ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
(ng/ml)

ROS
(A.U)

COVID (-)
16,82

334,06

Θετική συσχέτιση της Β12 με την CRP και την φερριτίνη παρατηρήθηκε στις ομάδες Α, Β και Γ(r=0.4,
p<0.05), ενώ στην ομάδα Δ η τιμή της Β12 μειώθηκε. Σε όλες τις ομάδες υπήρξε θετική συσχέτιση
των ROS με φερριτίνη και CRP (r>0.32, p<0,05)
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Συμπεράσματα: Στην COVID-19 η Β12 αυξάνει σταδιακά στο αίμα, πιθανόν λόγω αδυναμίας μεταβολισμού της στο ήπαρ, ενώ ελαττώνεται στους βαριά νοσούντες, πιθανόν λόγω διατροφικής έλλειψής της, To οξειδωτικό στρες αυξάνει ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου. Η ανευρεθείσα θετική
συσχέτιση της Β12 με τις τιμές των ROS αναδεικνύει την ανάγκη της μέτρησής τους για τον έλεγχο
της βαρύτητας της νόσου ακόμη και σε αρχικά στάδια της λοίμωξης.
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eP28
A NOVEL LACTOBACILLUS STRAIN REDUCES SERUM CHOLESTEROL AND IMPROVES
GLUCOSE INTOLERANCE IN A MODEL OF HIGH FAT DIET INDUCED OBESITY
E. Ieronymaki1, V. Santarmaki2, E. Somallou2, E. Dermitzaki3, P. Panas4, A. Argiriou5,
Y. Kourkoutas2, C. Tsatsanis3
1
Laboratory Of Clinical Chemistry, Medical School, University Of Crete
2
Laboratory of Applied Microbiology & Biotechnology, Department Of Molecular Biology & Genetics
Democritus University Of Thrace
3
Laboratory Of Clinical Chemistry, Medical School, University Of Crete And University Hospital Of
Heraklion
4
QLCON, Patras
5
Institute of Applied Biosciences (Inab, ), Certh, Thermi-Thessaloniki
Introduction: Obesity is a multifactorial condition and gut microbiome is an important contributor to
its pathogenesis. Probiotics, including Lactobacillus and Bifidobacterium species, have been shown
to suppress adiposity and low grade inflammation associated with obesity. When administered in
adequate amounts, probiotics alter the composition of gut microbiome and restore microbial shifts
characteristic of obesity. Aim of this study is to determine the impact of a novel probiotic strains on
serum cholesterol and glucose tolerance in obesity.
Methods: In order to study the effect of the selected probiotic in obesity, C57BL/6 mice were fed a
normal or high fat diet (HFD) supplemented or not with free or immobilized probiotic for eight weeks.
The probiotic that was selected from in vitro screening assays was a novel wild form of Lactobacillus
and was administered daily at a concentration of 109cfu/g. Insulin resistance was evaluated using
Glucose Tolerance Test (GTT). Body and adipose tissue weight were measured. Serum cholesterol
levels were also obtained at different time points.
Results: Serum cholesterol levels were significantly lower in mice fed with HFD supplemented with
immobilized Lactobacillus compared with mice fed with HFD supplemented with immobilization support. In accordance, this group also showed reduced epididymal adipose tissue weight. Adipose
tissue weight was also significantly lower in mice fed with HFD supplemented with free Lactobacillus compared to mice fed HFD. GTT showed that after 4 days mice fed a HFD supplemented with
Lactobacillus either free or immobilized have not developed glucose intolerance compared to their
HFD fed control mice. Mice fed HFD supplemented with immobilized Lactobacillus showed improved
glucose tolerance compared to control HFD fed mice even after 60 days of feeding.
Conclusion: In conclusion, this new Lactobacillus strain suppresses adiposity, dyslipidemia and
delays the development of glucose intolerance found early in obesity.
Acknowledgment: This research has been co?financed by the European Union and Greek national
funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation under the
call RESEARCH - CREATE - INNOVATE (project code: Τ1ΕΔΚ-03846, project acronym:iFUNFoods).
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eP29
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (ΤΑΤ)» ΤΩΝ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
1

Ε. Γκίκα, Α. Κουντούρη
Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «’Αγιος Παντελεήμων»- Γενικό Νοσοκοείο
Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα»

Σκοπός: Ο εντοπισμός των ενδο-εργαστηριακών παραγόντων της καθυστέρησης έκδοσης αποτελεσμάτων από το Βιοχημικό Τμήμα προς τα ΤΕΠ.
Υλικό-Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου του 2019 από δύο
πηγές, που τροφοδοτούνται από τις εργασίες, που λαμβάνουν χώρα μέσα στο Βιοχημικό Τμήμα.
Η μία είναι τα αναλυτικά συστήματα, που επεξεργάζονται τα δείγματα των ΤΕΠ, και η άλλη είναι το
Πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των αναλύσεων και των αποτελεσμάτων των δειγμάτων. Ο συγκερασμός των δεδομένων αυτών μας τροφοδότησε με τις κατάλληλες
χρονοσειρές, οι οποίες επεξεργάστηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα “STATA”.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής παλινδρόμησης των δεδομένων χρονοσειρών, όπως φαίνεται και στην εικόνα, έδειξαν ότι τέσσερις είναι οι παράγοντες της συνολικής καθυστέρησης έκδοσης αποτελεσμάτων προς τα ΤΕΠ, ο σοβαρότερος από τους οποίους είναι αυτός της
διάρκειας της ενδο-εργαστηριακής προ-αναλυτικής επεξεργασίας των δειγμάτων.
Συμπεράσματα: Για να αντιμετωπιστεί αυτή η παρατηρούμενη, πρακτικά και υπολογιστικά, ενδο-εργαστηριακή καθυστέρηση έκδοση αποτελεσμάτων από το Βιοχημικό Τμήμα προς τα ΤΕΠ, πρέπει να
ελαχιστοποιηθούν αυτοί οι τέσσερις παράγοντες. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της συνεχώς αναπτυσσόμενης τεχνολογίας (ως προς το τεχνικό μέρος) και μέσω της συνεχόμενης δια βίου εκπαίδευσης των
εμπλεκόμενων εργαζομένων, ώστε να τονωθεί το αίσθημα του επείγοντος του συμβάντος, αλλά και
η ενσυναίσθηση προς το ευπαθές υλικό που διαχειρίζονται, τους ασθενείς.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19
Μ. Σταμούλη1, Σ. Κουγιουμτζίδου1, Ε. Καννάβου1, Χ. Νικολέρη1, Α. Σκλήρης2,
Α. Σκληρού3
1
Βιοχημικό Τμήμα, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
2
Α Παθολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
3
Ιατρικών Εργαστηρίων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σκοπός της εργασίας μας είναι η μελέτη της ηπατικής βιοχημείας ασθενών με λοίμωξη COVID-19
Υλικά και Μέθοδοι: Η μελέτη περιλαμβάνει 263 ασθενείς (176 άνδρες και 87 γυναίκες) ηλικίας 18-94
ετών, με θετικό αποτέλεσμα σε μοριακό έλεγχο. Από αυτούς απαιτήθηκε να νοσηλευθούν οι 215. Τα
επίπεδα SGOT, SGPT, LDH, ολικής χολερυθρίνης και αλβουμίνης μετρήθηκαν στον αυτόματο βιοχημικό αναλυτή Abbott Architect C8000. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το πρόγραμμα ΜΙΝΙΤΑΒ 17.
Αποτελέσματα: τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
ariable    N N*    Mean SE Mean   StDev Minimum      Q1 Median      Q3 Maximum
ALB       263   0 3,9295   0,0431 0,6983   2,1400 3,5000 3,9500 4,5100   5,6000
SGOT      263   0   59,25     6,61 107,27    11,00   24,00   34,00   50,00 1009,00
SGPT      263   0   60,13     5,57   90,36     9,00   24,00   36,00   66,00 1137,00
LDH       263   0   373,1     21,3   345,5     89,0   203,0   271,0   402,0   2791,0
TBIL      263   0 0,7729   0,0659 1,0685   0,1100 0,3700 0,5400 0,7900 14,4000
AGE       263   0   51,76     1,21   19,62    15,00   39,00   50,00   67,00    94,00
103 ασθενείς (39,2%) είχαν μειωμένα επίπεδα αλβουμίνης, 134 ασθενείς (51%) αυξημένα επίπεδα τρανσαμινασών, 145 (55,1%) αυξημένα επίπεδα LDH και 48 (18,2%) αυξημένα επίπεδα ολικής
χολερυθρίνης. Η ανάλυση παλινδρόμησης έγινε τόσο με τη μέθοδο   βήμα προς βήμα προσθήκης
όσο και με την μέθοδο της πίσω απαλοιφής. Και στις 2 περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι στατιστικά
σημαντικότεροι παράγοντες για νοσηλεία είναι το φύλο, η ηλικία και τα επίπεδα της LDH.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα 14% ως 53% των ασθενών παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα ενζύμων του ήπατος, ενώ έχει παρατηρηθεί συσχέτιση της αύξησης με
τη βαρύτητα της νόσου. Τα επιθηλιακά κύτταρα του χοληφόρου πόρου και του ήπατος εκφράζουν
επίσης τον υποδοχέα ACE2, παρέχοντας ένα εύκολο σημείο πρόσβασης για τον ιό SARS-CoV-2,
ο οποίος συνδέεται άμεσα με θετικά σε ACE2 χολαγγειοκύτταρα και διαταράσσει τη λειτουργία του
ήπατος.
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H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ IL-6 ΣΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ COVID19
Κ. Αλεξάκης1, Γ. Βουγιουκλάκης1, Β. Αναγνωστοπούλου2, Π. Ιωάννου1,
Ν. Μαλλιαράκη2, Μ. Κατρινάκη2, Μ. Ψαθάκη2, Μ. Βενυχάκη2,3, Δ. Κοφτερίδης1,3,
K. Βαπορίδη3,4, Χ. Τσατσάνης2,3
1
Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
2
Εργαστήριο Κλινικής Χημείας-Βιοχημείας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο,
Κρήτη
3
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη
4
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Εισαγωγή-Σκοπός: H έντονη φλεγμονώδης αντίδραση αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά
της νόσου COVID-19, και έχει συσχετιστεί με τη βαρύτητα των κλινικών εκδηλώσεων, και ειδικά της
προσβολής του αναπνευστικού. Από την αρχή της πανδημίας αναγνωρίστηκε η ανάγκη έγκαιρης
διάγνωσης των ασθενών με αυξημένο κίνδυνο επιδείνωσης της αναπνευστικής τους ανεπάρκειας,
ώστε να έχουν την κατάλληλη φροντίδα. Στόχος της μελέτης ήταν να εξετάσει την προγνωστική αξία
των επιπέδων της ιντερλευκίνης 6 (IL-6), μιας φλεγμονώδους κυτταροκίνης, που έχει συσχετιστεί
παθογενετικά με την COVID-19 με την έκβαση της νόσου, και ειδικά με την ανάγκη κλιμάκωσης της
αναπνευστικής υποστήριξης.
Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, την
περίοδο 09/2020 - 02/2021. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση επιπέδων IL-6, CRP, Ferritin, D-Dimers,
LDH, Creatinine, Troponin, και λοιπών βιοχημικών παραμέτρων, αιματολογικών παραμέτρων όπως
WBC, Lymphocytes και αερίων αίματος όπως PaO2, PaCO2, pH και υπολογισμός της βαρύτητας
της αναπνευστικής ανεπάρκειας με τον δείκτη ROX (ROX = (PO2/FiO2)/Respiratory Rate). Σαν
έκβαση νόσου καταγράφηκε η εισαγωγή στη ΜΕΘ, η χρήση οξυγόνου υψηλής ροής (High Flow
Oxygen Therapy-HFOT) και η επιβίωση.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλή συσχέτιση της IL-6 κατά την εισαγωγή και ακόμα
υψηλότερη της μέγιστης IL-6 με την επιβίωση, τη διασωλήνωση και τη θεραπεία με HFOT. Η συσχέτιση αυτή ήταν ισχυρότερη στους άνδρες και λιγότερο στις γυναίκες, γεγονός που χρήζει περεταίρω
διερεύνησης. Όμως, η προγνωστική αξία δεν ήταν μεγαλύτερη ούτε συνεργική με τον δείκτη βαρύτητας της αναπνευστικής ανεπάρκειας ROX. Στο διάστημα της μελέτης οι ασθενείς δεν λάμβαναν
θεραπεία με ανταγωνιστές του υποδοχέα της IL-6.
Συμπεράσματα: Η μέτρηση των επιπέδων IL-6 κατά την εισαγωγή των ασθενών με COVID-19 αποτελεί ισχυρό προγνωστικό δείκτη για την πορεία και έκβαση της νόσου, όχι όμως ισχυρότερο από τη
μέτρηση των αερίων αίματος και του δείκτη ROX.
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A META-ANALYSIS OF FERRITIN LEVELS IN CSF FOR DISTINGUISHING BACTERIAL FROM
VIRAL MENINGITIS
S. Tomo, M. Lingeswaran, T. Goyal, P. Mitra
Biochemistry, All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, India
Purpose: Early identification and differentiation of infectious meningitis is necessary for early initiation of treatment and thus limiting post-infectious sequelae. The culture of CSF,which is the current
gold standard method for distinguishing bacterial from viral meningitis, is riddled with time delay in
reporting which limits its usefulness in early detection and prompt management of infectious meningitis. Ferritin levels in CSF, an acute-phase protein, have been evaluated for early detection of
BM. The present meta-analysis evaluated the usefulness of CSF ferritin in the early detection and
differentiation of BM from AM.
Material-Methods: We included case-control, cross-sectional, and cohort studies that have compared the CSF Ferritin levels in BM and AM from the PubMed Database using keywords ‘CSF Ferritin’ and ‘Meningitis’. Standardized datasheets were used to extract data on author, year, the country
where the study was conducted, the sample size of bacterial and aseptic meningitis, mean/median
of CSF Ferritin levels of bacterial and aseptic meningitis, and SD/ IQR of bacterial and aseptic meningitis.
Results: Five individual studies, out of 29 potentially relevant articles, met the inclusion criteria for
the meta-analysis. A total of 311 patients were included in the analysis, of which 113 had bacterial
meningitis and 198 had aseptic meningitis. On performing a meta-analysis, we observed a statistically significant difference in CSF Ferritin levels between the two groups of BM and AM. The weighted MD was observed to be as 0.99 (0.56-1.41) ng/ml with a p-value of < 0.001.
Conclusions: The results of the present meta-analysis further affirmed the potential usefulness of
CSF ferritin levels in the differentiation of bacterial meningitis from aseptic meningitis.
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eP33
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ
BNT162b2
Π. Στεφάνου1, Δ. Αντόνι1, Σ. Αργυροπούλου1, Ι. Μανουσόπουλος2,3,
Κ. Αναστασοπούλου3, Γ. Βρυώνη3, Α. Τσακρής3
1
Μικροβιολογικό-Βιοχημικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Άρτα
2
Εργaστήριο Ιολογίας, ΕΛΓΟ Δήμητρα, Πάτρα
3
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Σκοπός: Η ανάλυση ορολογικών δεδομένων μετά τον εμβολιασμό για COVID-19 ενισχύει την κατανόηση της ανοσολογικής απόκρισης και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, συμβάλλοντας στην
αντιμετώπιση της πανδημίας. Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να αξιολογήσει τις συσχετίσεις των
τίτλων αντισωμάτων IgG έναντι της πρωτεΐνης ακίδας (spike) του SARS-CoV-2 έναν και τρεις μήνες
μετά την ανοσοποίηση με δύο δόσεις του εμβολίου BNT162b2, με επιδημιολογικές και κλινικές παραμέτρους στο υγειονομικό προσωπικό τριτοβάθμιου γενικού νοσοκομείου.
Υλικό - Μέθοδοι: Ο προσδιορισμός των IgG anti-S-RBD αντισωμάτων πραγματοποιήθηκε στον
ορό των συμμετεχόντων 3-4 βδομάδες μετά την χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου (1η
περίοδος) στο σύνολο [n=439, 65.8% γυναίκες, μέση ηλικία 48.6±9.51 (εύρος: 24.0-72.0) έτη] και 3
μήνες μετά (2η περίοδος) σε ένα υποσύνολο των συμμετεχόντων (n=110) με τη μέθοδο Dimension®
EXL™ SARS-CoV-2 IgG (CV2G) assay (Siemens Healthineers). Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν σε
μονάδες index και τιμές >1000 θεωρήθηκαν θετικές. Για την αξιολόγηση των συσχετίσεων των antiS-RBD με επιδημιολογικές και κλινικές παραμέτρους, χρησιμοποιήσαμε γραμμικό μοντέλο μικτών
επιδράσεων (mixed effects) κατάλληλο για πειραματικό σχεδιασμό που περιελάμβανε επαναλαμβανόμενες (εξαρτημένες) μετρήσεις στο ίδιο άτομο. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε
στη γλώσσα προγραμματισμού R.
Αποτελέσματα: Ο πόνος στο σημείο της ένεσης ήταν η πιο συχνά αναφερόμενη τοπική αντίδραση, κυρίως από γυναίκες. Οι τίτλοι αντισωμάτων ήταν υψηλότεροι την πρώτη περίοδο σε σύγκριση
με τη δεύτερη [median (IQR) = 56.854 (34.334) vs. 16.201 (23.473), px10-16]. Σε συγκρίσεις μεταξύ
των φύλων, οι γυναίκες είχαν υψηλότερους τίτλους αντισωμάτων απ’ ότι οι άνδρες και στις δύο περιόδους. Σε συγκρίσεις μεταξύ ηλικιακών ομάδων, άτομα στην ομάδα 21-30 ετών είχαν στατιστικά
σημαντικά υψηλότερους τίτλους απ’ ότι άτομα που ανήκαν στις ομάδες 31-40, 41-50, 51-60 και 6172 και οι διαφορές αυτές διατηρήθηκαν και στις συγκρίσεις ηλικιών μεταξύ των φύλων. Η συσχέτιση
μεταξύ ηλικίας και τίτλων αντισωμάτων ήταν αρνητική την πρώτη περίοδο, με τάσεις συνεχιζόμενης
μείωσης στους άνδρες αλλά σταθεροποίησης στις γυναίκες κατά την δεύτερη περίοδο.  
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη έδειξε σημαντική μείωση των τίτλων anti-S-RBD αντισωμάτων
90 ημέρες μετά από εμβολιασμό με BNT162b2, με διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ των φύλων, όσο
και μεταξύ των ηλικιών, με τις γυναίκες και τις νεότερες ηλικίες να υπερτερούν όσον αφορά τις χυμικές ανοσολογικές αποκρίσεις.
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ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΛΙΠΙΔΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
Μ. Τράπαλη1, Α. Δαναλάτος2, Δ. Χούχουλα3, Π. Καρκαλούσος1
1
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμετολογίας, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω, Αθήνα
2
Υπεύθυνος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, Μικροσκόπηση Α.Ε.
3
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω, Αθήνα
Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔτ2) είναι ασθένεια που προκαλείται από γενετικούς
και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η υπεργλυκαιμία οφείλεται συνεργιστικά στη μειωμένη ικανότητα έκκρισης ινσουλίνης αλλά και στην παρατηρούμενη αντίσταση στη δράση της, στο επίπεδο του
υποδοχέα της. Ο ΣΔτ2 συχνά συνυπάρχει με δυσλιπιδαιμία που αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Το οξειδωτικό στρες είναι αυξημένο στο μεταβολικό σύνδρομο και στο ΣΔτ2 ενώ αυτό φαίνεται να
αποτελεί τη βάση των καρδιαγγειακών παθήσεων και των διαβητικών επιπλοκών.
Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η μέτρηση των επιπέδων της οξειδωτικής αποικοδόμησης
των λιπιδίων σε διαβητικούς ασθενείς. Ως βιοδείκτης του οξειδωτικού στρες επιλέχθηκε η μαλονδιαλδεύδη (MDA). Η μέτρηση της είναι μία φωτομετρική μέθοδος για τον προσδιορισμό του βαθμού
υπεροξείδωσης των λιπιδίων.
Υλικά Και Μέθοδοι: 54 δείγματα φλεβικού αίματος σε EDTA συλλέχθηκαν από 37 ασθενείς με αυξημένες τιμές γλυκόζης > 110 mg/dL και 17 υγιείς εθελοντές εκ των οποίων 24 ήταν άνδρες και 30 ήταν
γυναίκες. Τα άτομα του δείγματος ήταν ηλικίας 18 - 34 ετών. Σε όλα τα δείγματα μετρήθηκε η γλυκόζη
με ενζυμική μέθοδο και η MDA μέσω της αντίδρασής της με το θειοβαρβιτουρικό οξύ.
Αποτελέσματα: Oι τιμές της γλυκόζης στα άτομα με διαβήτη και αντίσταση στην ινσουλίνη κυμαίνονταν μεταξύ 116 - 336 mg/dL. Η αντίστοιχη διακύμανση στις τιμές MDA ήταν 0,1590 - 0,3910 μmol/L.
Oι τιμές της γλυκόζης στα φυσιολογικά άτομα κυμαίνονταν μεταξύ 79 - 111 mg/dL. Η αντίστοιχη
διακύμανση στις τιμές MDA ήταν μεταξύ 0,1650 - 0,3180 μmol/L. Τα επίπεδα MDA πλάσματος στα
άτομα με αυξημένη γλυκόζη βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα από ό,τι στην ομάδα ελέγχου (Mann-Whiney test, P = 0,02 < 0,05).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο βιοδείκτης MDA που προέρχεται από την οξειδωτική αποικοδόμηση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, έχει αποδειχθεί ότι εμπλέκεται στην παθογένεση της αθηροσκλήρωσης
και του ΣΔτ2, στη γήρανση, στον καρκίνο και στη νόσο Αλτσχάιμερ. Tα αποτελέσματα μας επιβεβαίωσαν την παραπάνω την συσχέτιση του βιοδείκτη MDA με τον σακχαρώδη διαβήτη 2.
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eP35
COMPARISON OF TWO METHODS FOR THE DETERMINATION OF HbA1c: ENZYMATIC
ASSAY (ALINITY C ABBOTT) VS HPLC (ARKRAY ADAMS MENARINI)
G. Kapoula, E. Chatzivasileiadis , K. Lampadaris, I. Kolovou
Biochemistry Department, General Hospital of Lamia, Lamia
Background and Aims: The hemoglobin A1c (HbA1c) test is the average level of blood sugar over
the past 2 to 3 months. The aim of this study was to compare two analytical techniques for HbA1c in
both out- patients and in-patients of our hospital.
Methods: 121 inpatients and patients presented in outpatient unit of our hospital were included in
the study. Measurements of HbA1c were performed using whole blood samples. The two methods
used were: 1) Menarini ARKRAY ADAMS ™ A 1C HA-8180T which is a high pressure liquid chromatography (HPLC) system for the measurement of HbA1c and 2) Alinity C HbA1c (Abbot Diagnostics)
which is an enzymatic method used in clinical laboratories for the quantitative in vitro measurement
of percent hemoglobin A1c or HbA1c fraction mmol/mol (IFCC) in human whole blood. The samples
were measured simultaneously at the same day in the Biochemistry Department of our hospital.
Results: Our results showed that there was no statistically significant difference between the two
methods. The two methods correlated well with correlation coefficient of 0.99. The arithmetic mean
of HbA1c measured by the HPLC analyzer was 5.93 (95% CI; 5.71- 6.14) and with the enzymatic
method was 5.89 (95%CI 5.67- 6.11). The average bias between the two methods was 0.04. Regression analysis yielded a regression coefficient of Hb1Ac (ARKRAY ADAMS, Menarini) on Hb1Ac
(Alinity C, Abbott) of 0.98 (95%CI; 0.96, 0.99).
Discussion: The enzymatic method proved to be comparable to HPLC method, and both techniques
seem to be sufficient reliable. Certain interferences can influence the measurements of HbA1c using different methods such as the presence of some hemoglobin variants, ie. HbC, HbS HbE, HbD
trait or elevated HbF. Further studies are needed including patients who have hemoglobin variants in
order to evaluate the accuracy of HbA1c result measured with different methods.
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eP36
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ, hsCRP ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19
Κ. Τσιώνη, Ε. Νικολακοπούλου, Α. Καρυώτη, Ζ. Αθανασιάδου,
Φ. Ντογραματζή, Μ. Ισσά, Ε. Βαγδατλή
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Σκοπός: Η νόσος COVID-19 εμφανίζεται άλλοτε με σοβαρά συμπτώματα και οδηγεί 5-10% των
νοσηλευόμενων ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας(ΜΕΘ) και άλλοτε με ήπια ή ακόμη και
χωρίς συμπτώματα. Σκοπός, η αποτίμηση της συνεισφοράς των δεικτών φλεγμονής, hsCRP(γενικός
δείκτης φλεγμονής) και προκαλσιτονίνη(PCT-δείκτης συστηματικής μικροβιακής λοίμωξης) στην εκτίμηση της βαρύτητας της COVID-19 λοίμωξης και μελέτη της δυνατότητας χρησιμοποίησής τους για
πρόβλεψη νοσηλείας στη ΜΕΘ.
Υλικό-Μέθοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα, 1/3/21-31/5/21 (3ο κύμα της πανδημίας) σε 343 ασθενείς με επιβεβαιωμένη COVID-19 λοίμωξη [222(64,7%) άνδρες, 121(35,3%) γυναίκες, μέσης ηλικίας
64,4±0,70έτη] προσδιορίστηκαν τα επίπεδα hsCRP και PCT, τις πρώτες 48 ώρες από την εισαγωγή
τους, ώστε να αποκλειστεί ενδονοσοκομειακή λοίμωξη. Αποκλείστηκαν έγκυες, παιδιά και ασθενείς
με νεφρική ανεπάρκεια. Η PCT προσδιορίστηκε με ενισχυμένη χημειοφωταύγεια με χρήση επικαλυμμένων παραμαγνητικών σωματιδίων στο ανοσολογικό σύστημα UniCell DXI 800(Beckman-Coulter)
και η hsCRP με ανοσοθολοσιμετρία στον αναλυτή κλινικής χημείας Architect c1600(Abbott). Με τη
μη παραμετρική δοκιμή Mood’s median έγινε σύγκριση των τιμών των δύο δεικτών μεταξύ ασθενών
στις ΜΕΘ και τις Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου(ΠΚ) και με τη δοκιμασία χ2, μελέτη της πιθανότητας νοσηλείας σε ΜΕΘ ή ΠΚ.
Αποτελέσματα:Στους 343 ασθενείς, μέση τιμή hsCRP:95,1±4,61mg/L, PCT:2,08±0,64ng/ml). Παθολογική hsCRP(>6mg/L) είχαν 332(96,79%), ενώ PCT(>0,5ng/ml), 62(18,08%). Από τους 332
ασθενείς με παθολογική hsCRP, 80(24,1%) νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ και 252(75,9%) σε ΠΚ, ενώ
από τους 62 ασθενείς με παθολογική PCT, 28(45,16%) νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ και 34(54,84%) σε
ΠΚ. Όλοι οι ασθενείς [11(3,21%)] με φυσιολογική hsCRP νοσηλεύτηκαν σε ΠΚ, ενώ από τους 281
ασθενείς με φυσιολογική PCT, 52(18,5%) νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ και 229(81,5%) σε ΠΚ. Οι τιμές
hsCRP και PCT των ασθενών στις ΜΕΘ βρέθηκαν στατιστικά υψηλότερες από αυτές των ασθενών
στις ΠΚ (pphsCRP(p=0,063).
Συμπεράσματα:Οι ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ εμφανίζουν υψηλότερες τιμές hsCRP και
PCT, σε σχέση με αυτούς που νοσηλεύονται στις ΠΚ. Φαίνεται όμως, πως η PCT είναι πιο ειδικός
δείκτης της βαρύτητας της νόσου COVID-19 και οι ασθενείς με παθολογικές τιμές PCT κατά την εισαγωγή τους έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσηλευτούν στη ΜΕΘ, κυρίως λόγω της βακτηριακής
λοίμωξης που συνοδεύει τη νόσο.   
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eP37
PERFORMANCE EVALUATION OF THE MEDICON HELLAS SPECTROPHOTOMETRIC
GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE ACTIVITY ASSAY: A CROSS-ANALYZER
STUDY
S. Zaliou, M. Kokkinogeni, D. Papailiou, M. Ieronymaki, C. Mitropoulos,
D. Saviolaki, V. Tsaousis
Medicon Hellas SA
Objectives: The aim of this study was to assess the clinical performance of the UV-spectrophotometric kit for the determination of G-6PDH activity from Medicon Hellas on discrete automated
analyzer platforms, by considering the UV-spectrophotometry kit from Pointe Scientific as “reference
method”.
Methods: 530 natural, random whole-blood specimens (179 males 351 females) were analyzed for
G6PD activity by the reference assay and two Medicon G6PD lots run on discrete analyzers (i.e.
Abbott Architect c16000, Beckman Coulter AU480, Siemens ADVIA 2400, and Diatron Pictus P500/
Medicon Medilyzer Bx.). Results were normalized against hemoglobin concentration and expressed
as units per gram hemoglobin (U/g Hb). The relationship between cross-analyzer Medicon G6PD
and the reference assay was assessed by Deming regression and Pearson’s correlation. An “adjusted male median” (AMM) was calculated as recommended, for each assay and defined as 100%
G6PD activity. Cut-off levels of activity expressed as fractions of the AMM were defined, and used
to classify specimens into G6PD activity classification categories i.e. normal, intermediate, deficient.
Categorical data analysis was used to evaluate the classification agreement. Empirical “Receiver
Operator Characteristic” (ROC) curve analysis was used to assess the overall diagnostic and discriminative capacity of Medicon G6PD and to identify optimal cut-offs for each threshold. Clinical
performance was assessed by calculating sensitivity, specificity, predictive values and likelihood ratios, at the analyzer and threshold specific cut-offs, by considering Pointe Scientific as the diagnostic
standard.
Results: A very strong positive relationship and substantial degree of agreement, showing lot-to lot
consistency, was found to exist between Medicon G6PD and the reference assay, on all chemistry
analyzer systems. Cumulatively, calculated “Area Under the Curve”, sensitivity, specificity and likelihood ratios, demonstrated that Medicon G6PD has high discriminative capacity and shows very
good concordance with the reference predicate device, in classifying deficient, intermediate and
normal G6PD activity, irrespective of prevalence, on all discrete analyzer platforms tested.
Conclusion: Medicon G6PD was found to produce comparable cross-analyzer results with Pointe
Scientific, widely considered as valid G6PD diagnostic test; hence the results of this study demonstrate that Medicon G6PD yields reliable results for the diagnosis of G-6PDH deficiency on discrete
chemistry analyzer platforms.
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eP38
THE EFFECT OF DIFFERENT CONSENSUS DEFINITIONS ON DIAGNOSING ACUTE KIDNEY
INJURY-EVENTS AND THEIR ASSOCIATION WITH IN-HOSPITAL MORTALITY
F. Nateghi1,2, M. Antonakou3, P. Delanaye4, E. Cavalier5, H. Pottel1, K. Makris6
KU Leuven, Campus KULAK , Department of Public Health and Primary Care, Kortrijk, 23
Belgium,
2
ITEC-imecand KULeuven, Kortrijk, Belgium,
3
IT Department KAT General Hospital, Kifissia, Athens, Greece
4
University of Liege, Department of Nephrology, Dialysis, Hypertension, Transplantation, Liege,
Belgium
5
University of Liege, Department of Clinical Chemistry, Liege, Belgium
6
Clinical Biochemistry Department, KAT General Hospital, Kifissia, Athens, Greece
1

Background: Different definitions for AKI have been proposed during the past years. In 2012, KDIGO published a guideline classifying AKI into 3 stages, where stage1 is defined as an absolute increase of SCr ?? 0.3 mg/dl over 48 hours or a relative increase in SCr ?? 50% from baseline within
the previous 7-days.We evaluated the impact of further categorizing AKI stage1 into 2 stages and
separated KDIGO and AKIN stage1 into 2 stages (KDIGO-4 and AKIN-4) based on the different SCr
criteria, on AKI incidence and its association with in-hospital mortality.
Methods: Clinical data available for all hospital admissions at KAT hospital between January 2015
and March 2019 was used in the analysis. Patients with hospital stay less than 7-days and less than
5 sCr measurements were omitted from the analysis resulting in the final cohort of 7242 admissions.
We used the AKIN, KDIGO, AKIN-4, and KDIGO-4 definitions to check the incidence of AKI we also
assessed associations of AKI-events with in-hospital mortality, adjusted for characteristics (age, sex,
AKI staging) using multivariable logistic regression.
Results: The incidence of in-hospital AKI using the modified KDIGO-4 was 6.72% for stage 1a,
15.71% for stage1b, 8.06% for stage2, and 2.97% for stage3; Whereas for AKIN-4 respective percentages were 11.5%, 5.83%,1.75%, and 0.33%. Using the standard KDIGO and AKIN definition,
19.08 and 14.05 % developed stage1, respectively. To find the association between AKI stages and
in-hospital mortality, we considered the most severe stage of AKI reached by a patient. Results of
logistic regression models show that in-hospital mortality increased as the stage of AKI events increased for both KDIGO-4 and AKIN-4 (Table).
Conclusion: The results of both definitions (AKIN-4 and KDIGO-4) show a significant association
with mortality, but KDIGO-4 has a larger odds ratio meaning that AKI classification based on KDIGO-4
has a stronger association with mortality than that of AKIN-4. However, based on our results, splitting
stage 1 to stage 1a and stage 1b does not seem to make a difference; hence, using KDIGO-4 as a
replacement for KDIGO would not have a significant impact on capturing AKI events.
Table Association between AKI-stages using KDIGO-4 and AKIN-4 KDIGO and AKIN and in-hospital
mortality
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intercept
age
sex(male)
stage 1a
stage 1b
stage 2
stage3
Intercept
Age
Sex (Male)
Stage 1
Stage 2
Stage 3

KDIGO - 4
(odds ratio)
0.018
1.006
1.272
4.689
11.863
39.794
62.884
KDIGO
(odds ratio)
0.019
1.006
1.22
9.725
39.72
62.675

95% CI
0.010 - 0.030
0.999 - 1.013
1.042 - 1.552
2.978 - 7.156
9.284 - 15.179
30.614 - 51.956
45.227 - 88.237
95% CI
0.011 - 0.032
0.999 - 1.012
1.002 - 1.486
7.702 - 12.30
30.548 - 51.865
45.143 - 87.801

AKIN - 4
(odds ratio)
0.027
1.006
1.298
10.381
22.753
24.281
37.448
AKIN
(odds ratio)
0.031
1.005
1.248
14.671
24.482
37.593

95% CI
0.016 - 0.044
1.000 - 1.013
1.075 - 1.567
8.254 - 13.049
17.780 - 29.178
16.536 - 35.821
16.062 - 94.035
95% CI
0.019 - 0.050
0.999 - 1.011
1.036 - 1.504
12.144 - 17.759
16.677 - 36.112
16.139 - 94.327
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eP39
DEVELOPMENT AND ANALYTICAL VALIDATION OF A HIGHLY SENSITIVE AND SPECIFIC
NAPA ASSAY FOR THE DETECTION OF ESR1 MUTATIONS IN CIRCULATING TUMOR CELLS
AND PLASMA CIRCULATING TUMOR DNA
D. Stergiopoulou1, A. Markou1, E. Tzanikou1, I. Ladas2, G. M. Makrigiorgos2,
V. Georgoulias3, E. Lianidou1
1
Analysis of Circulating Tumor Cells Lab, Department of Chemistry, University of Athens, 15771,
Greece
2
Department of Radiation Oncology, Dana-Farber Cancer Institute and Brigham and Women’s
Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA 02215-5450, USA
3
First Department of Medical Oncology, Metropolitan General Hospital, 155 62 Athens, Greece
Aim: A considerable number of estrogen receptor-positive breast cancer (ER+ BrCa) patients develop resistance to endocrine treatment. One of the most important resistance mechanisms is the
presence of ESR1 mutations. The aim of this study was the development and analytical validation
of a highly sensitive and specific NaME-PrO-assisted ARMS (NAPA) assay for the detection of four
ESR1 mutations (Y537S, Y537C, Y537N and D538G) in circulating tumor cells (CTCs) and corresponding plasma circulating tumor DNA (ctDNA) in patients with ER+ BrCa.
Materials & Methods: We first developed the assay and validated the analytical specificity, analytical sensitivity and reproducibility. We further evaluated the performance of the developed assay in
CTCs and ctDNA derived from 13 ER+ BrCa primary tumor tissues, 32 EpCAM-isolated cell fractions
and 32 corresponding plasma ctDNA obtained at different time points from 8 ER+ metastatic breast
cancer patients, during a 5-year follow-up period and peripheral blood from 11 healthy donors (HD).
We further compared the performance of the ESR1 NAPA assay with drop-off droplet digital PCR
(ddPCR), using identical samples.
Results: The developed assay is highly sensitive (detection of mutation-allelic-frequency of 0.5% for
D538G and 0.1% for Y537S, Y537C, Y537N), and highly specific (0/13 mammoplasties and 0/11 HD
for all mutations). In plasma ctDNA, ESR1 mutations were not identified at the baseline whereas the
D538G mutation was detected in five sequential cfDNA samples during the follow-up period in the
same patient. The developed assay gave comparable results with ddPCR, since the concordance
between ESR1 NAPA assay and drop-off ddPCR as evaluated using 32 identical cfDNA samples
was 90.6% (29/32). In EpCAM-isolated cell fractions only the Y537C mutation was detected in one
patient sample at baseline.
Conclusions: We present a low cost, highly specific, sensitive and robust assay for blood-based
ESR1 profiling. The developed assay is fast, with a comparable sensitivity to ddPCR but has lower
cost relative to ddPCR, and thus can be used as a fast screening method to classify patients as positive or negative for ESR1 mutations. Our results are consistent with reports that indicate that ESR1
mutations (especially D538G, Y537S) are associated with more aggressive disease.
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eP40
PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF DNA METHYLATION IN PRIMARY TUMORS AND PLASMA
CELL-FREE DNA IN HIGH-GRADE SEROUS OVARIAN CANCER
V. Tserpeli1, D. Londra1, L. Giannopoulou1, P. Buderath2, I. Balgkouranidou3,
N. Xenidis3, S. Kakolyris3, K. Pavlakis4, T. Rampias5, S. Kasimir-Bauer2, E. Lianidou6
1
Department of Chemistry, Analysis of Circulating Tumor Cells lab, Lab of Analytical Chemistry,
Department of Chemistry, University of Athens, Athens, 15771, Greece
2
Department of Gynecology and Obstetrics, Department of Gynecology and Obstetrics, University
Hospital of Essen, University of Duisburg-Essen, Hufelandstrasse 55, Essen, D-45122, Germany
3
Department of Oncology, Department of Oncology, Medical School, Democritus University of
Thrace, Alexandroupolis, Greece
4
Pathology Department, Pathology Department, IASO women’s hospital, 15123, Marousi, Athens,
Greece
5
Basic Research Center, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Basic
Research Center, 11527, Athens, Greece
6
Department Chemistry, Analysis of Circulating Tumor Cells lab, Lab of Analytical Chemistry,
Department of Chemistry, University of Athens, Athens, 15771, Greece
Aim: The aim of this study was to evaluate the prognostic significance of DNA methylation in the promoters of eight genes: NR2F1, RASSF1A, BRCA1, RASSF10, CST6, MGMT, SLFN11 and USP44,
in primary tumors and plasma cell-free DNA (cfDNA) in HGSC.
Materials-Methods: We first developed and validated novel highly specific and sensitive real-time
methylation-specific PCR (MSP) assays and then examined the methylation status of these eight
genes in: a) 66 early stage HGSC primary tumors (group A); b) 61 advanced stage HGSC primary
tumors and 58 corresponding plasma samples (group B), and c) 25 plasma samples from patients
with metastatic HGSC (group C). The specificity of all MSP assays was checked using as control
two groups of samples: a small group of 16 normal fallopian tube FFPEs and a group of 27 plasma
samples from healthy donors.
Results: DNA methylation was detected in all genes, at different frequencies. In primary tumors, all
16 samples of the control group were negative for RASSF10, MGMT, SLFN11 and USP44 methylation (0/16, 0%), NR2F1 and CST6 methylation was detected in only one control sample (1/16,
6.3%), while in BRCA1 in four (4/16, 25%). In group A we detected methylation for NR2F1:21.2%,
RASSF1A:39.4%, BRCA1:36.4%, RASSF10:12.1%, CST6:19.7%, MGMT: 10.6%, SLFN11:0%
and USP44:45.5%; in group B: NR2F1:8.2%, RASSF1A:41%, BRCA1:16.4%, RASSF10:9.8%,
CST6:6.6%, MGMT:4.9%, SLFN11:10.2% and USP44:47.5%. In plasma cfDNA, no methylation
was detected for any of the tested genes (0/27, 0%). In group B, we detected methylation in the promoters as follows: NR2F1:1.8%, RASSF1A:25.9%, BRCA1:10.9%, SLFN11:7.8% and USP44:3.9%;
in group C: NR2F1:8.0%, RASSF1A:20.0%, BRCA1:8.0%, SLFN11: 16.0% and USP44:20.0%. Kaplan-Meier analysis revealed that SLFN11 methylation in plasma cfDNA of group B was significantly
correlated with worse PFS (p=0.001).
Conclusions: This is the first time that DNA methylation of NR2F1, SLFN11 and USP44 has been
studied in plasma cfDNA of HGSC patients. Our results indicate that DNA methylation of SLFN11 in
plasma cfDNA was significantly correlated with worse PFS (p=0.001) in advanced HGSC. Additional
studies, in a larger cohort of patients, are required to further explore whether these genes could
serve as potential prognostic biomarkers in ovarian cancer.
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eP41
ΑΝΑΛΥΣΗ ctDNA ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΥ NGS ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Α. Κουγιουμτζή1, Μ. Καστρισίου2, Π. Σακάλογλου3, Γ. Ζαρκαβέλης4, Ι. Γεωργίου3,
Ά. Μπατιστάτου5, Γ. Πενθερουδάκης4, Α. Μαγκλάρα1
1
Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα,
2
Βιοχημικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 45500, Ιωάννινα,
3
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα
4
Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 45500, Ιωάννινα,
5
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 45500, Ιωάννινα
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μίας εύχρηστης και οικονομικής NGS
εξέτασης, υψηλής ευαισθησίας, για την ανάλυση μεταλλάξεων, στο ctDNA ασθενών με μεταστατικό
καρκίνο (ΜΟΚ) παχέος εντέρου.
Για το σχεδιασμό του στοχευμένου custom NGS πανελ επιλέχθηκαν γονίδια και hotspots με κλινική
σημασία στον ΜΟΚ με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Ειδικότερα, το πανελ σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει περιοχές των γονιδίων KRAS, NRAS, BRAF, MET, ERBB2 και EGFR μέσω
του εργαλείου Geneglobe (Qiagen). Για την ανάλυση μεταλλάξεων, σε 30 ασθενείς με ΜΟΚ έγινε
λήψη 20 mL περιφερικού αίματος και απομόνωση πλάσματος στις χρονικές στιγμές της διάγνωσης,
της πρώτης και δεύτερης επιδείνωσης της νόσου (για 8 ασθενείς). Πραγματοποιήθηκε απομόνωση
cfDNA και δημιουργία βιβλιοθηκών με χρήση του Qiaseq DNA Targeted Panel kit (Qiagen), το οποίο
στηρίζεται στην τεχνολογία των UMIs (Unique Molecular Identifiers), και η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα Miseq (Illumina). Για την επικύρωση των αποτελεσμάτων, τα δείγματα ελέγθηκαν για μεταλλάξεις στα γονίδια KRAS, NRAS και με ΒEAMing Digital PCR (Sysmex Inostics).
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των δεδομένων του NGS στο πλάσμα με τα δεδομένα της
ιστικής βιοψίας των ασθενών. Πραγματοποιήθηκε ανίχνευση 42 μεταλλαγών, με τις περισσότερες
να εντοπίζονται στα γονίδια KRAS και NRAS. Στο σύνολό τους, οι μεταλλαγές είναι παθογόνες, εκτός
από 5 των οποίων η σημασία δεν έχει αναφερθεί.
Η ανάλυση NGS έδειξε ιδιαίτερα ικανοποιητικές παραμέτρους (7800x coverage) με αποτέλεσμα την
επιτυχή ανίχνευση μεταλλάξεων με VAF% (Variant Allele Frequency) 1% ακόμη και στην περίπτωση
δειγμάτων με χαμηλό DNA input (7ng), με εξαίρεση μια μεταλλαγή η οποία δεν ανιχνεύθηκε. Η ποσοστιαία συμφωνία της μεθόδου NGS για την ανάλυση των KRAS/NRAS μεταλλάξεων σε σύγκριση με
τα αποτελέσματα της Digital PCR και τα αποτελέσματα του ιστού ήταν 76.6% και 75.4% αντίστοιχα.
Το προφίλ των μεταλλάξεων των ασθενών συσχετίστηκε και με κλινικά δεδομένα όπως η ανταπόκριση στην χορήγηση anti-EGFR θεραπείας.
Η συγκεκριμένη NGS εξέταση η οποία περιλαμβάνει ένα πανελ γονιδίων με κλινική χρησιμότητα
στον ΜΟΚ, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξατομίκευση της θεραπείας
και την παρακολούθηση των ασθενών αυτών, καθώς επιτυγχάνει ανίχνευση μεταλλάξεων με υψηλή
ευαισθησία ενώ ταυτόχρονα είναι οικονομική και η διενέργειά της είναι αρκετά απλή σε σύγκριση με
τη Digital PCR.
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DETECTION OF EGFR MUTATIONS IN PLASMA cfDNA AND PAIRED CTCs OF NSCLC
PATIENTS BEFORE AND AFTER OSIMERTINIB THERAPY USING CRYSTAL DIGITAL PCR
A. Ntzifa1, A. Kotsakis2, V. Georgoulias3, E. Lianidou4
Analysis of Circulating Tumor Cells Lab, Lab of Analytical Chemistry, Department of Chemistry,
National and Kapodistrian University of Athens, 15771 Athens, Greece
2
Department of Medical Oncology, General University Hospital of Larissa, 41110 Larissa, Greece,
3
Hellenic Oncology Research Group (HORG), 11471 Athens, Greece
4
Analysis of Circulating Tumor Cells Lab, Lab of Analytical Chemistry, Department of Chemistry,
National and Kapodistrian University of Athens, 15771 Athens, Greece
1

Background: Circulating tumor DNA (ctDNA) analysis has clinical utility in EGFR mutant NSCLC.
Circulating tumor cells (CTCs) constitute a unique source of information at the cellular level. Digital
PCR (dPCR) is a valuable tool for accurate and valid mutation analysis in liquid biopsy. The aim
of the current study was to detect EGFR mutations in plasma cfDNA and paired CTC-fractions of
NSCLC patients before the initiation of osimertinib therapy and at progression of disease using crystal dPCR (cdPCR).
Patients and Methods: 48 patients with EGFR mutated lung adenocarcinomas resistant to 1st or
2nd generation EGFR TKIs were treated with osimertinib in the context of a multicenter Phase II
clinical study (NCT02771314). 2 mL of plasma were used for cfDNA extraction using the IDXtract
kit (ID-Solutions, France). Crystal dPCR (naica® system, Stilla Technologies, France) was used to
quantify mutation allele frequencies (MAF) of EGFR mutations in 91 cfDNA samples before and
after osimertinib. 80 identical plasma samples were also analyzed with the FDA-approved cobas®
technology. In parallel, EGFR mutations were detected with cdPCR in 64 matched CTC-fractions
enriched by Parsortix™ (ANGLE plc, UK). Quality control steps were followed during preanalytical
and analytical procedure.
Results: Direct comparison between cdPCR and cobas® revealed high concordance rates for all
EGFR mutations; however, cdPCR proved to be more sensitive in detecting T790M. Patients with
higher %MAFs at PD presented significantly lower PFS compared to those with lower levels or without EGFR mutations. Direct comparison of EGFR genotyping between primary tissue and baseline
plasma cfDNA samples revealed high concordance rates. During EGFR mutation analysis in paired
CTC-derived gDNA, 11 samples were found positive for EGFR mutations with %MAF ranging from
0.2 to 2.25%.
Conclusions: Crystal dPCR combines the unique benefits of sensitivity and accuracy with the multiplexing capacity for the detection of multiple EGFR mutations in plasma cfDNA samples and CTCs.
High concordance rates were observed between cdPCR and cobas® assay. For the first time, cdPCR was applied to detect EGFR mutations in CTCs of NSCLC patients under osimertinib. Discordance between plasma and CTC-fractions might be indicative of tumor heterogeneity and predictive
for acquired resistance.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (CTCs) ΚΑΙΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ cfDNA ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣΜΕ ΜΗ-ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (NSCLC)
Θ. Λόντρα1, Β. Τσερπέλη1, Α. Κωτσάκης2, Β. Γεωργούλιας3, Ε. Λιανίδου1,
Α. Μάρκου1
1
Εργαστήριο Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας,
Τμήμα Χημείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα
2
Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας , Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Ελλάδα
3
Α’ Ογκολογικό Τμήμα, ΙΑΣΩ Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα
Εισαγωγή: Τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα (CTCs) και το ελεύθερο κυττάρων DNA (cfDNA)
αποτελούν τους πιο βασικούς εκπρόσωπους της υγρής βιοψίας που στοχεύουν στην παρακολούθηση της εξέλιξης του όγκου σε πραγματικό χρόνο. Η μεθυλίωση του DNA θεωρείται ένα πρώιμο
γεγονός στη διαδικασία ανάπτυξης και εξέλιξης του καρκίνου. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης
ήταν να αξιολογηθεί εάν η ανίχνευση μεθυλίωσης DNA επιλεγμένων ογκοκατασταλτικών γονιδίων σε
CTCs και στο αντίστοιχο cfDNA θα μπορούσε να παρέχει προγνωστικές πληροφορίες σε ασθενείς
με πρώιμου σταδίου μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC).
Μέθοδοι: Μελετήθηκε η ύπαρξη μεθυλίωσης των υποκινητών πέντε ογκοκατασταλτικών γονιδίων
(APC, RASSFIA1, FOXA1, SLFN11, SHOX2) με χρήση ευαίσθητών και ειδικών RT-qPCR δοκιμών
σε: α) 35 ζεύγη ιστών από πρωτοπαθείς όγκους NSCLC και παρακείμενους μη καρκινικούς ιστούς
, β) gDNA από CTCs 42 ασθενών πρώιμου σταδίου NSCLC (πριν από τη χειρουργική επέμβαση)
γ) 42 cfDNA των αντίστοιχων ασθενών και δ) 12 gDNA από δείγματα περιφερειακού αίματος υγιών
αιμοδότων.
Αποτελέσματα: Οι υποκινητές των 5 ογκοκατασταλτικών γονιδίων που επιλέχθηκαν βρέθηκαν
υψηλά μεθυλιωμένοι στους καρκινικούς ιστούς συγκριτικά με τους παρακείμενους φυσιολογικούς
ιστούς. Η συμφωνία ανίχνευσης μεθυλίωσης μεταξύ των CTCs και του cfDNA ήταν 67% (p=0.081).
Τα RASSFIA και APC βρέθηκαν μεθυλιωμένα στο cfDNA σε 14,3% και 11,9% αντίστοιχα, ενώ στα
αντίστοιχα CTCs το SLFN11 και το APC βρέθηκαν μεθυλιωμένα στο 7,1% και 7,1% αντίστοιχα.
Η ανάλυση Kaplan Meier έδειξε ότι η συχνότητα υποτροπής ήταν υψηλότερη σε ασθενείς όπου ο
υποκινητής του APC και του SLFN11 βρέθηκαν μεθυλιωμένοι στο cfDNA (P = 0,037 και P = 0,042
αντίστοιχα). Τέλος, η ανίχνευση της μεθυλίωσης σε έναν τουλάχιστον υποκινητή είτε σε CTCs είτε σε
cfDNA αποτελεί κακό προγνωστικό δείκτη (P = 0,015).
Συμπεράσματα: Οι υποκινητές επιλεγμένων ογκοκατασταλτικών γονιδίων βρέθηκαν μεθυλιωμένοι
στη συντριπτική πλειοψηφία των πρωτοπαθών ιστών. Η ανάλυση μεθυλίωσης στο DNA των CTCs
και στο αντίστοιχο cfDNA παρέχει σημαντικές προγνωστικές πληροφορίες σε ασθενείς με πρώιμο
NSCLC
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ (MCT1 ΚΑΙ MCT4) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΠΡΩΙΜΟ ΜΗ-ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Α. Ζαφειριάδου1, Θ. Λόντρα1, Β. Τσερπέλη1, Δ. Στεργιοπούλου1, Β. Γεωργούλιας2,
Α. Κωτσάκης3, Ε. Λιανίδου1, Α. Μάρκου1
1
Τμήμα Αναλυτικής Χημείας, Εργαστήριο Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων (ACT
LAB), Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα
2
Τμήμα Ιατρικής Ογκολογίας, Α’ Ογκολογικό Τμήμα, ΙΑΣΩ General, Αθήνα
3
Τμήμα Ιατρικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
Σκοπός: Το “Φαινόμενο Warburg”καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο της γλυκόλυσης στην ανάπτυξη πρωτοπαθών και μεταστατικών καρκίνων. Στόχος της εργασίας ήταν να μελετηθούν τα επίπεδα
έκφρασης του MCT1 και MCT4, που αποτελούν αναγκαίους μεταφορείς του γαλακτικού οξέος, σε
κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα ασθενών με πρώιμο Μη-Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα
(ΜΜΚΠ) και να εκτιμηθεί η προγνωστική τους σημασία.
Υλικά- Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη και επικύρωση ευαίσθητων και ειδικών RT-qPCR
μεθόδων για την ανίχνευση των MCT1 και MCT4 και περαιτέρω εφαρμογή σε κλινικά δείγματα.
Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η έκφραση των δύο MCTs σε CTCs από περιφερικό αίμα α) 54 ασθενών
με πρώιμο MMKΠ πριν το χειρουργείο, β) 53 δείγματα CTCs ένα μήνα μετά το χειρουργείο, γ) 11
δείγματα CTCs τη στιγμή της υποτροπής και δ) 18 δείγματα από υγιείς δότες (δείγματα ελέγχου).
Αποτελέσματα: Και στα δύο γονίδια βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα έκφρασης
των MCTs μεταξύ των υγιών αιμοδοτών και των ασθενών πριν το χειρουργείο καθώς και τη στιγμή
της υποτροπής. Το MCT1 βρέθηκε υπερεκφρασμένο σε 19/50 (38%) δείγματα πριν το χειρουργείο
και σε 7/51 (13.7%) ένα μήνα μετά το χειρουργείο, ενώ το MCT4 υπερεκφραζόταν σε 18/51 (35.3%)
και 12/51 (23.5%) δείγματα στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Η ανάλυση Kaplan-Meier έδειξε ότι
η υπερέκφραση του MCT4 σχετίζεται με μειωμένο Διάστημα Ελευθέρου Νόσου (p= 0.031), ενώ ανάλογη συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε για το MCT1.
Συμπεράσματα: Η υπερέκφραση των MCTs παρατηρήθηκε σε υψηλή ποσοστό στα κυκλοφορούντα
καρκινικά κύτταρα ασθενών με πρώιμο ΜΜΚΠ, υποστηρίζοντας έτσι το ρόλο τους στην εμφάνιση
μεταστάσεων. Το MCT4 βρέθηκε ότι έχει κλινική σημασία και πιθανόν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως στόχος σε θεραπείες. Ωστόσο είναι απαραίτητο να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες για την εκτίμηση της υπερέκφρασης των MCTs στα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, λαμβάνοντας υπόψη τα
πολυάριθμα πλεονεκτήματα της υγρής βιοψίας.
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DEVELOPMENT AND ANALYTICAL VALIDATION OF A REVERSE TRANSCRIPTION
DROPLET DIGITAL PCR (RT-ddPCR) ASSAY FOR PD-L1 TRANSCRIPTS IN CIRCULATING
TUMOR CELLS
A. Strati1, M. Zavridou1, P. Economopoulou2, S. Gkolfinopoulos3, A. Psyrri3,
E. Lianidou1
1
Analysis of Circulating Tumor Cells Lab, Department of Chemistry, National and Kapodistrian
University of Athens, Greece
2
Oncology Unit, 2nd Department of Internal Medicine - Propaedeutic,Attikon University Hospital,
National and Kapodistrian University of Athens, Greece
3
Oncology Unit, 2nd Department of Internal Medicine - Propaedeutic, Attikon University Hospital,
National and Kapodistrian University of Athens, Greece
Background: PD-L1, an immune checkpoint protein, is a very important biomarker for monitoring
cancer patients during the administration of cancer immunotherapy. Droplet digital PCR (ddPCR),
is a highly sensitive and accurate tool for the quantification of cancer biomarkers in liquid biopsy.
We report the development and analytical validation of a novel duplex RT-ddPCR assay for the simultaneous quantification of PD-L1 and hypoxanthine phosphoribosyltransferase (HPRT) (used as
reference gene) transcripts in circulating tumor cells (CTCs).
Methods: RT-ddPCR experimental conditions were first optimized and the assay was analytically
validated using synthetic standards and the BB49 and SCC47 cancer cell lines. The developed assay was further applied in 71 peripheral blood (PB) samples from Head and Neck Squamous Cell
Carcinoma (HNSCC) patients and 20 PB samples from healthy donors. PD-L1 and HPRT transcripts
were quantified in cDNAs derived from CTCs isolated by a size-dependent microfluidic device. The
developed RT-ddPCR assay was directly compared to RT-qPCR using 71 identical patient cDNA
samples.
Results: Analytical sensitivity was 0.64copies/μL, while estimation of intra and inter-assay variance
revealed a high reproducibility (within-run CV%:4.7-23% between-run CV%:13%). Using the developed RT-ddPCR assay 33/71(46.5%) HNSCC patients’ samples were found positive for PD-L1
expression in CTCs, while by using RT-qPCR less samples (23/71, 32.4%) were positive (concordance: 55/71, 77.5%).
Conclusions: The developed RT-ddPCR assay for PD-L1 in CTCs is highly sensitive, specific and
reproducible; additionally, it offers improved diagnostic sensitivity over RT-qPCR. The clinical utility
of the assay should be prospectively evaluated for the real-time monitoring of CTCs of cancer patients under immunotherapy.  
Key words: Liquid biopsy, circulating tumor cells, droplet digital PCR, RT-ddPCR, RT-qPCR, PD-L1,
head and neck squamous cell carcinoma, cancer immunotherapy
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ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ CELL-FREE DNA (cfDNA) ΟΡΟΥ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΜΥΟΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
Μ.-Α. Παπαδημητρίου1, Μ. Αυγέρης2, Π. Λεβής3, Γ. Κοτρονόπουλος3,
Κ. Στραβοδήμος3, Α. Σκορίλας1
1
Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
2
Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας-Μοριακής Διαγνωστικής, Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
3
Α’ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
Σκοπός: Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως (BlCa) είναι η 2η πιο συχνή κακοήθεια του ανδρικού
ουρογεννητικού συστήματος. Η κλινική ετερογένεια της νόσου έχει ως αποτέλεσμα τη μακροπρόθεσμη, επεμβατική και διαρκής μεταθεραπευτική παρακολούθηση των ασθενών, αναδεικνύοντας την
ανάγκη ταυτοποίησης νέων μη-επεμβατικών μοριακών δεικτών για την υποστήριξη εξατομικευμένης
πρόγνωσης και θεραπείας. Το ελεύθερο κυττάρου DNA (cfDNA) αποτελεί ένα σύγχρονο μη-επεμβατικό δείκτη δειγμάτων «υγρής βιοψίας». Προέρχεται κυρίως από καρκινικά κύτταρα, κύτταρα μικροπεριβάλλοντος του όγκου αλλά και φυσιολογικά κύτταρα της κυκλοφορίας, ενώ βρίσκεται στην
κυκλοφορία σε τμήματα 160-180bp και πολλαπλάσια αυτών. Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση
της κλινικής αξίας της ποσότητας του cfDNA σε ορό ασθενών με BlCa.
Υλικό-Μέθοδοι: Απομόνωση ολικού cfDNA πραγματοποιήθηκε από 190 δείγματα προεγχειρητικού
ορού ασθενών με BlCa. Η συγκέντρωση του προσδιορίστηκε α. φθορισμομετρικά με χρήση Qubit
dsDNA καθώς και β. μέσω ποσοτικής PCR (qPCR) με την κατασκευή καμπύλης αναφοράς γνωστών
συγκεντρώσεων. Για την ποσοτικοποίηση της συγκέντρωσης cfDNA στον ορό, ενισχύθηκε ειδικό
προιόν 116bp του γονιδίου LEPTIN το οποίο επιλέχθηκε ως γονίδιο αναφοράς λόγω της χαμηλής
συχνότητας αριθμητικών αλλοιώσεων. Η ολική επιβίωση (OS), επιβίωση-ελευθέρας νόσου (DFS)
και η επιβίωση-ελευθέρας μετάστασης (ΜFS) χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση επιβίωσης και
μετα-θεραπευτικής πορείας των ασθενών.
Αποτελέσματα: Οι δύο μέθοδοι ποσοτικοποίησης του cfDNA στον ορό των BlCa ασθενών εμφάνισαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους (Spearman rs=0.960, p<0.001). Σημαντικά αυξημένα επίπεδα cfDNA παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με μυοδιηθητική νόσο (MIBC) (Qubit:p=0.006; qPCR:p=0.049)
καθώς και σε όγκους υψηλότερου παθολογοανατομικού σταδίου (Qubit:p=0.007; qPCR:p=0.044).
Ανάλυση επιβίωσης μέσω καμπυλών Kaplan-Meier και λογιστικής παλινδρόμηση κατά Cox, ανέδειξαν την ανεξάρτητη συσχέτιση της ποσότητας του cfDNA με βραχύτερη OS (Qubit:HR=1.998,
p=0.046; qPCR:HR=1.888, p=0.032), καθώς και με σημαντικά αυξημένη πιθανότητα μετάστασης
των MIBC (T2-T4) ασθενών (Qubit:HR=3.016, p=0.013; qPCR:HR=2.918, p=0.008). Τέλος, πολυπαραμετρικά μοντέλα πρόγνωσης ανέδειξαν την σημαντική βελτίωση διαστρωμάτωσης κινδύνου
των ασθενών και πρόβλεψης της εξέλιξης της νόσου από τον συνδυασμό των επιπέδων cfDNA με
καθιερωμένους κλινικούς δείκτες του BlCa.
Συμπεράσματα: Τα αυξημένα επίπεδα cfDNA στον ορό αποτελούν μη-επεμβατικό δείκτη δυσμενούς μετα-θεραπευτικής εξέλιξης των ασθενών με μυοδιηθητικό καρκίνο ουροδόχου κύστεως, βελτιώνοντας σημαντικά την εξατομικευμένη πρόγνωση και διαστρωμάτωση κινδύνου της νόσου.
Ευχαριστίες: Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο χρηματοδότησης της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Τ2ΕΔΚ-02196) στο ΕΚΠΑ (KE17358).
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ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ miR-143/145 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΜΕΣΩ ΠΥΡΟΑΛΛΗΛΟΥΧΗΧΗΣ
Κ.-Μ. Πιλάλα1, Μ.-Α. Παπαδημητρίου1, Κ. Πανουτσοπούλου1, Π. Μπαρμπαρίγος1, Π. Λεβής2,
Γ. Κοτρονόπουλος2, Κ. Στραβοδήμος2, Α. Σκορίλας1, Μ. Αυγέρης1,3,*
1
Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
2
Α’ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα, Ελλάδα
3
Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας - Μοριακής Διαγνωστικής, Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο
Παίδων «Π.&Α. Κυριακού», Αθήνα, Ελλάδα
Σκοπός: Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως (BlCa) αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή μορφή κακοήθειας του ανδρικού ουρογεννητικού συστήματος. Δυστυχώς, οι προγνωστικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται κλινικά αδυνατούν να προσδιορίσουν με ικανοποιητική ακρίβεια την πορεία έκβασης της
νόσου. Προηγούμενες μελέτες της ομάδας μας έχουν αποδείξει την απορυθμισμένη έκφραση του
miR-143/145 συμπλέγματος και την προγνωστική τους αξία στη νόσο. Στόχος της εργασίας είναι η
διερεύνηση του ρόλου και της κλινικής σημασίας της μεθυλίωσης του MIR143/145 στο BlCa.
Υλικά-Μέθοδοι: Ομογενοποίηση όγκων κύστεως (n=162) και απομόνωση DNA/RNA με TRIzol. Το
γενωμικό DNA υποβλήθηκε σε τροποποίηση με όξινο θειώδες νάτριο (Bisulfite treatment), και ακολούθησε ενίσχυση συγκεκριμένων τμημάτων του MIR143/145 με PCR. Τελικά τα PCR προϊόντα
υποβλήθηκαν σε pyrosequencing στην πλατφόρμα PyroMark Q24 (Qiagen). Τα επίπεδα των miR143/145 ποσοτικοποιήθηκαν μέσω RT-qPCR σε συνέχεια 3’-πολυαδενυλίωσης του ολικού RNA. Η
επιβίωση-ελευθέρας νόσου (DFS) και επιβίωση-ελευθέρας εξέλιξης (PFS), καθώς και ολική επιβίωση (OS) χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση επιβίωσης και μετα-θεραπευτικής πορείας των μη-μυοδιηθητικών (ΤaT1) και μυοδιηθητικών (Τ2-Τ4) ασθενών, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα: Ο γεωμετρικός μέσος της % μεθυλίωσης των 6 CpGs εμφάνισε μέση τιμή
46,6%±1,2 (3,3-83,8%), με σημαντικά μεγαλύτερα % ποσοστά εγγύς του σημείου έναρξης μεταγραφής (TSS) του MIR145. Τα επίπεδα των miR-143/145 εμφάνισαν αρνητική συσχέτιση με το σύνολο
των CpG στόχων, και ισχυρότερη για τις θέσεις -20 και -29 αναρροϊκά του TSS του MIR145 (rs:0.515,p<0.001; rs:-0.496,p<0.001). Μειωμένα επίπεδα μεθυλίωσης συσχετίσθηκαν με μυοδιηθητικούς όγκους (p<0.001), όγκους προχωρημένου σταδίου (stage; p<0.001) και βαθμού κακοήθειας
(grade; p<0.001), σε απόλυτη συμφωνία με τα αυξημένα miR-143/145 επίπεδα των ίδιων ασθενών.
Η ανάλυση επιβίωσης ανέδειξε τον μεγαλύτερο κίνδυνο εξέλιξης σε μυοδιηθητική νόσο των TaT1
ασθενών με μειωμένα επίπεδα μεθυλίωσης (Kaplan-Meier: p=0.017; Cox: HR=2.991,p=0.024),
ανεξάρτητα των κλινικοπαθολογικών δεικτών των ασθενών. Ταυτόχρονα, μειωμένα ποσοστά μεθυλίωσης συσχετίσθηκαν με σημαντικά φτωχότερη ολική επιβίωσή (Kaplan-Meier: p=0.033; Cox:
HR=2.027,p=0.039) των ασθενών με μυοδιηθητική νόσο.
Συμπεράσματα: Η έκφραση των miR-143/145 ελέγχεται επιγενετικά από την μεθυλίωση του MIR143/145,
και τα μειωμένα επίπεδα μεθυλίωσης συσχετίζονται ισχυρά με μυοδιηθητικούς όγκους προχωρημένου
σταδίου και κακοήθειας, καθώς και την δυσμενή μετα-θεραπευτική εξέλιξη των ασθενών.
Ευχαριστίες: Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο χρηματοδότησης της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Τ2ΕΔΚ-02196) στο ΕΚΠΑ (KE17358).
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Β.1.1.7 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
B.1.617.2 ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2
Α. Τσιούρη, Α. Δασκαλούδη, Μ. Χατζηαποστόλου, Κ. Μπάνη, Χ. Ζάρρας,
Χ. Μιχαηλίδου, Ε. Βαγδατλή

Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη
Όπως όλοι οι RNA ιοί έτσι και ο Sars-CoV-2, που προκαλεί την ασθένεια Covid-19, αλλάζουν με το
πέρασμα του χρόνου, μέσω των μεταλλάξεων που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα σημεία του γονιδιώματος τους. Πολλές από αυτές δεν προκαλούν κάποια μεταβολή (σιωπηλές), ενώ άλλες τείνουν
να επηρεάσουν τη μεταδοτικότητα του ιού και την εξέλιξη της ασθένειας. Έτσι οι μεταλλάξεις υψηλού
κινδύνου, όπως η B.1.1.7(Μετάλλαξη Άλφα) και η B.1.617.2 (μετάλλαξη Δέλτα) χαρακτηρίζονται από
την ταχύτερη μεταδοτικότητα συγκριτικά με το αρχικό στέλεχος καθώς και από βαρύτερα συμπτώματα στην εκδήλωση της νόσου.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της θεώρησης περί αυξημένης μεταδοτικότητας
του ατελέχους Β.1.617.2, συγκρίνοντας το ρυθμό επικράτησής του έναντι του στελέχους Β.1.1.7.
Υλικά - Μέθοδοι: Κατά την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2021(επικράτηση του Β.1.1.7) καθώς
και Ιουλίου - Αυγούστου 2021(επικράτηση του Β.1.617.2), συλλέχθηκαν αντίστοιχα 1587 και 2855
ρινοφαρυγγικά δείγματα συμπτωματικών ασθενών που προσήλθαν στα επείγοντα. Τα δείγματα υποβλήθηκαν σε ανίχνευση του ιού Sars-CoV-2 μέσω της μεθόδου RT-PCR (Quant Studio 5, Thermo
Fisher Scientific). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αλληλούχιση του RNA των θετικών δειγμάτων,
προκειμένου να ταυτοποιηθεί το στέλεχος του ιού και υπολογίσθηκε το ποσοστό των νέων στελεχών
έναντι των προηγούμενων ανά τετραήμερο γενικής εφημερίας του νοσοκομείου.
Αποτελέσματα: Από τα 1587 δείγματα τα 251 ήταν θετικά ενώ 223 είχαν τη μετάλλαξη Β.1.1.7. Από
τα 2855 τα 340 ήταν θετικά ενώ 316 είχαν τη μετάλλαξη Β.1.617.2. Η αύξηση του ποσοστού των
νέων στελεχών έναντι των προηγούμενων που επικρατούσαν μέχρι τότε, παρουσίασε σχεδόν την
ίδια κλίση και για τις δύο μεταλλάξεις (εικόνα 1). Συγκεκριμένα και στις δύο περιπτώσεις η επικράτηση του νέου στελέχους παρατηρήθηκε σε ποσοστό υψηλότερο του 75% μετά το τέταρτο τετραήμερο,
από την αρχική του εμφάνιση.
Συμπεράσματα: Καθώς η επικράτηση των δύο νέων στελεχών απαίτησε σχεδόν το ίδιο χρονικό
διάστημα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τα δύο στελέχη υψηλού κινδύνου παρουσιάζουν τον
ίδιο ρυθμό μεταδοτικότητας.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ tRNA-DERIVED FRAGMENTS (tRFs) ΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ
Κ. Σουρέας1, Μ.-Α. Παπαδημητρίου1, Α.-Μ. Παπανώτα2, Χ.-Ή. Λιάκου2,
Π. Μαλανδράκης2, Ν. Μαυριάνου-Κουτσούκου2, Δ. Πατσέας2,
Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου2, Μ. Γαβριατοπούλου2, Ε. Καστρίτης2,
Μ. Αυγέρης3, Μ.-A. Δημόπουλος4, Ε. Τέρπος2, Α. Σκορίλας1
1
Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
2
Πανεπιστημιακή Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα, Ελλάδα
3
Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας-Μοριακής Διαγνωστικής, Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
4
Πανεπιστημιακή Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή,, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα, Ελλάδα
Σκοπός: Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο των θεραπευτικών πρωτοκόλλων αντιμετώπισης του πολλαπλού μυελώματος (ΜΜ), τα υψηλά ποσοστά υποτροπής και αντίστασης στη θεραπεία παραμένουν σημαντική πρόκληση για τη βελτίωση διαχείρισης των ασθενών. Στο πλαίσιο αυτό, η ακριβής
πρόγνωση της νόσου είναι απαραίτητη για την εξατομικευμένη θεραπεία των ασθενών. Μια νέα
ομάδα μικρών μη-κωδικών RNA (ncRNAs) προερχόμενα από tRNAs, γνωστά ως tRNA-derived
fragments (tRFs), έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και εμπλέκονται ενεργά σε πλήθος βιολογικών δραστηριοτήτων. Σκοπός της εργασίας αποτελεί η ανάλυση
της κλινικής αξίας του i-tRF-HisGTG, το οποίο προέρχεται από ενδονουκλεολυτική διάσπαση του
ώριμου tRNAHisGTG, στο πολλαπλό μυέλωμα.
Υλικό-Μέθοδοι: Το υλικό της μελέτης αποτελείται από 89 δείγματα CD138+ πλασματοκυττάρων
ασθενών με ΜΜ (n=62), ασυμπτωματικό πολλαπλό μυέλωμα (sMM) (n=15) και μονοκλωνική γαμμαπάθεια απροσδιόριστης σημασίας (MGUS) (n=12). Μονοπύρηνα κύτταρα απομονώθηκαν από
μυελό των οστών μέσω Ficoll-Paque, ενώ CD138+ πλασματοκύτταρα επιλέχθηκαν με μαγνητικό διαχωρισμό σωματιδίων συνδεδεμένων με ειδικά anti-CD138 mAbs. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε
απομόνωση ολικού RNA, πολυαδενυλίωση στο 3’-άκρο του και αντίστροφη μεταγραφή με χρήση
oligo(dT)-adapter εκκινητή. Τα επίπεδα του i-tRF-HisGTG ποσοτικοποιήθηκαν με in-house qPCR
μεθοδολογία. Η ολική επιβίωση (OS), και επιβίωση-ελευθέρας εξέλιξης (PFS) αξιοποιήθηκαν για την
ανάλυση επιβίωσης και μετα-θεραπευτικής παρακολούθησης των ασθενών.
Αποτελέσματα: Η ανάλυση ανέδειξε τα στατιστικώς σημαντικά μειωμένα επίπεδα του i-tRF-HisGTG
ανάμεσα στους ασθενείς με ΜΜ και τους MGUS/sMM ασθενείς (p=0.042). Εστιάζοντας στους ΜΜ
ασθενείς, τα μειωμένα επίπεδα του i-tRF-HisGTG συσχετίσθηκαν ισχυρά με την ύπαρξη οστικής νόσου (p=0.045) καθώς και με χρωμοσωμικές ανωμαλίες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το International
Myeloma Working Group (IMWG) (p=0.037). Ανάλυση επιβίωσης μέσω καμπυλών Kaplan-Meier
επισήμανε ότι μειωμένα επίπεδα i-tRF-HisGTG σχετίζονται με βραχύτερο προσδόκιμο ολικής επιβίωσης (OS) (p=0.020). Τέλος, μονομεταβλητή ανάλυση παλινδρόμησης κατά Cox επιβεβαίωσε τη
δυσχερή έκβαση των MM ασθενών με χαμηλά επίπεδα i-tRF-HisGTG (HR=3.648 , p=0.030).
Συμπεράσματα: Τα μειωμένα επίπεδα του i-tRF-HisGTG σε CD138+ πλασματοκύτταρα ασθενών
με πολλαπλό μυέλωμα αποτελούν ένα νεότερο μοριακό δείκτη δυσμενούς επιβίωσης, συμβάλλοντας
στη βελτίωση της εξατομικευμένης πρόγνωσης και αντιμετώπισης των ασθενών.
Ευχαριστίες: Η μελέτη υποστηρίχθηκε από την IEMBITHEK (Ελλάδα).
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eP50
MODULATION OF INTESTINAL MICROBIOME AND SUPPRESSION OF GLUCOSE
INTOLERANCE THROUGH DIET SUPPLEMENTATION WITH FISH-DERIVED EXTRACTS AND
PROTEIN HYDROLYSATES IN A MOUSE MODEL OF OBESITY
M. Daskalaki1, K. Axarlis1, S. Michailidou2, N. Androulaki1, A. Tsoureki2,
E. Mouchtaropoulou2, O. Kolliniati1, I. Lapi1, E. Dermitzaki1, M. Venihaki1,
K. Kousoulaki3, A. Argiriou2, Z. El-Marsni4, C. Tsatsanis1
1
Laboratory of Clinical Chemistry, Medical School, University of Crete
2
Institute of Applied Biosciences (INAB), CERTH, Thermi-Thessaloniki
3
Department of Nutrition and Feed Technology, Nofima AS, 5141 Bergen, Norway
4
Seagarden AS, Norway
Introduction: Obesity and insulin resistance are central traits of the metabolic syndrome and contribute to serious pathologies, such as type 2 diabetes, hypertension and cardiovascular disease.
They are both caused by lifestyle behaviors, such as dietary habits and lack of physical exercise but
also by genetic predisposition, chronic inflammation, stress, age, alcohol consumption and disturbed
circadian rhythm. Importantly, it has been recently highlighted the gut microbiome’s contribution to
the development of obesity and insulin resistance. Aim of the study was to determine the impact of
nutritional supplements containing fish side-stream derived hydrolysates on the gut microbiome and
on biochemical markers of diabetes.
Methods: Fish-derived extracts and protein hydrolysates were used as nutritional supplements in
high-fat diet induced obese mice. We aimed to test microbiome modulation using the aforementioned
nutritional supplements through the progression and establishment of the obese phenotype using a
4-week and an 8-week protocol high-fat administration protocol. Microbiome analysis through 16S
RNA sequencing followed the termination of the protocol.
Results: Mice consuming nutritional supplements containing fish-derived extracts exhibited reduced
insulin resistance independent of the weight they gained while fish extracts and protein hydrolysates
supplemented with collagen induced gut microbiome modulation to a composition similar to healthy
controls. Serum leptin was reduced in selected groups.
Conclusion: Fish-derived extracts and protein hydrolysates may suppress type 2 diabetes and this
action may be partly due to collagen-induced modulation of the gut microbiome.
Work was supported by the EU Commission and BBI-JU Horizon H2020, through the AQUABIOPRO-FIT project grant number 790956 and the research project “Center for the study and sustainable exploitation of Marine Biological Resources” (CMBR, MIS 5002670) in the framework of the
National Roadmap for Research Infrastructures.
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eP51
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ Q223R ΤΗΣ ΛΕΠΤΙΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΠΤΙΝΗΣ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Π. Χαλβατσιώτης1, Α. Σιατέλης2, Π. Κουλουβάρης3, Α. Μπατρίνου4,
Δ. Βουγιουκλάκη4, Α. Τσάκνη4, Μ. Τράπαλη5, Δ. Χούχουλα4
1
Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
2 η
3 Ουρολογική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «Αττικόν»
3
Α΄ Ορθοπεδική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «Αττικόν»
4
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω, Αθήνα
5
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Αιγάλεω, Αθήνα
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η έκφραση του γονιδίου της λεπτίνης σε Έλληνες Φοιτητές, η συσχέτιση με τον πολυμορφισμό του υποδοχέα Q223R της λεπτίνης και με ανθρωπομετρικά
χαρακτηριστικά.
Υλικά Μέθοδοι. Συλλέχθηκαν 140 δείγματα ολικού αίματος από Έλληνες φοιτητές και 140 ερωτηματολόγια όπου υπήρχαν ερωτήσεις για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, BMI) και τις διατροφικές συνήθειες και την άσκηση. Πραγματοποιήθηκε απομόνωση DNA και RNA από τα δείγματα
ολικού αίματος. Στη συνέχεια το εκχυλισμένο DNA υποβλήθηκε σε πολυμορφισμό μεγέθους περιοριστικών τμημάτων του DNA αλυσιδοτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR-RFLP), για τη γονιδιωματική
περιοχή του πολυμορφισμού του Q223R στο κωδικόνιο 223 του γονιδίου του υποδοχέα της λεπτίνης
(LEPR). Το απομονωθέν RNA, η σύνθεση cDNA και η ποσοτική Real-Time-PCR πραγματοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της έκφρασης του γονιδίου της λεπτίνης (LEP).
Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το γονίδιο της λεπτίνης ταυτοποιήθηκε σε
όλα τα δείγματα και το γονίδιο εκφράστηκε στο 88,9% όλων των φοιτητών με ΔΜΣ <25 ενώ το 77.8%
των φοιτητών με ΔΜΣ=25-30 δεν είχαν έκφραση του γονιδίου της λεπτίνης. Αποδείχθηκε επίσης
ότι όσον αφορά τον πολυμορφισμό Q223R (Α - G) το αλληλόμορφο G εμφανίζεται με συχνότητα
100% στους άνδρες με ΔΜΣ >30 και 75,9% στους άνδρες και 88,9% στις γυναίκες με ΔΜΣ 25-30. Οι
φοιτητές με ΔΜΣ 25-30 που ήταν ομόζυγοι στο αλληλόμορφο G ήταν 50% και 77,8% σε άνδρες και
γυναίκες αντίστοιχα. Όλα τα άτομα με ΔΜΣ >30 ήταν ομόζυγα στο αλληλόμορφο G στο 100%.
Συμπεράσματα Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης είναι μια πρώτη ένδειξη ότι η έκφραση του
γονιδίου της λεπτίνης συσχετίζεται με το ΔΜΣ ενώ η συχνότητα του αλληλίου G βρίσκεται κυρίως
στους υπέρβαρους.
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eP52
GROWTH AND DIFFERENTIATION FACTOR 15 (GDF-15) AS POTENTIAL CARDIOVASCULAR
RISK BIOMARKER IN ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME (APS)
M. Tektonidou1, I. Papassotiriou2, P. Sfikakis1
1
First Department of Propaedeutic Internal Medicine, Joint Rheumatology Program, Medical
School, National and Kapodistrian University of Athens, “Laiko” Hospital
2
Department of Clinical Biochemistry, “Aghia Sophia” Children’s Hospital, Athens, Greece
Background: APS is a rare autoimmune disorder characterized by recurrent arterial or venous
thrombosis and/or pregnancy complications and the presence of antiphospholipid antibodies (aPL),
including anticardiolipin-antibodies(aCLs), anti-b2glycoprotein-I(anti-b2GPI) antibodies and lupusanticoagulant(LA). An inter-play between thrombo-inflammatory and atherogenic mechanisms is
recognized in cardiovascular disease (CVD) pathogenesis in APS. Herein, we examine associations
of (GDF-15), a pro-inflammatory cytokine identified as a potent CVD risk biomarker in the general
population, with subclinical atherosclerosis in APS.
Methods: We measured plasma GDF-15 levels by an electrochemiluminescence immunoassay (cutoff 1,200pg/mL) and we examined carotid-intima-media-thickness (IMT) and the presence of carotid
and femoral plaques using vascular ultrasound in 80 patients with APS (44 primary, 36 SLE/APS)
and 40 healthy controls. We calculated the adjusted Global-APS-Score for cardiovascular disease
(aGAPSSCVD), a revised adjusted Global-APS-Score (aGAPSS) for predicting CVD, including LA,
aCLs and anti-b2GPI antibodies, and hypertension, dyslipidemia, obesity, diabetes and smoking.
Results: GDF-15 levels were higher in APS patients vs. controls, after adjusting for age and gender
[absolute difference: 281 (95%CI:141/421)pg/mL, p1,200pg/mL were associated with higher mean
IMT of the right and left carotid arteries [beta coefficient 0.068 (95%CI:0.020/0.116), p=0.006] compared with GDF-15 levels 1,200pg/mL were associated with 2.4 times higher odds for atherosclerotic plaques (odds ratios =2.438, 95%CI:0.906/6.556, p=0.078), while this effect was reduced by
including more covariates in the model. In ROC analysis, the optimal cut-off for discriminating patients at high risk for atherosclerotic plaques was 1,140pg/ml. GDF-15>1,140pg/mL, (AUC=0.631,
95%CI:0.505/0.756, p
Conclusion: Early identification and appropriate management of cardiovascular risk factors have
been part of the overarching principles for the treatment of APS. Subclinical atherosclerosis is a
strong predictor of future CVD events, and its timely diagnosis and management may halt the progression to CVD. Plasma GDF-15 was shown to be an independent marker of subclinical atherosclerosis in patients with APS, supporting its potential role in improving CVD risk stratification using
an easy non-invasive method.
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eP53
CLINICAL PERFORMANCE OF PARAOXONASE-1 (PON-1) ACTIVITY, A NEGATIVE ACUTE
PHASE PROTEIN, IN SEPTIC INFLAMMATION OF NEONATES
V. Bourika1, A. Bartzeliotou2, C. Spiliopoulou3, A. Michos3, I. Papassotiriou2,
T. Siahanidou3
1
Neonatal Unit, First Department of Pediatrics, School of Medicine, National & Kapodistrian
University of Athens, “Aghia Sophia” Children’s Hospital,Athens
2
Department of Clinical Biochemistry, “Aghia Sophia” Children’s Hospital, Athens
3
Neonatal Unit, First Department of Pediatrics, School of Medicine, National & Kapodistrian
University of Athens, “Aghia Sophia” Children’s Hospital, Athens
Background: The identification of new or complementary biomarkers of neonatal sepsis is of great
interest. PON-1 is a calcium-ion-dependent-high-density-lipoprotein-associated-enzyme synthesized and expressed primarily by the liver. PON-1 acts as paraoxonase, arylesterase or dyazoxonase and posses antioxidative and anti-inflammatory properties. PON-1-activity has been proposed
as a potential biomarker of sepsis. The aim of this study was to evaluate the value of serum PON1-activity in the diagnosis and monitoring of neonatal sepsis by measuring both its paraoxonase and
arylesterase activity.
Patients and Methods: The study population included 48-full-term neonates out of which, 24 neonates fulfilled the clinical signs and symptoms of sepsis and 24 non-septic neonates matched for
anthropometric characteristics serve as control group. Along with common hematologic and blood
chemistry parameters (including also CRP/ SAA) measurements of serum cytokines IL-1α/IL-1β/
IL-6/TNF-α were performed using xMAP-technology. PON-1 activity toward paraoxon and PON-1
activity toward arylesterase were determined with the ILab- 600 Clinical-Chemistry-System, in fasting samples obtained at the acute phase of sepsis and on recovery in patients, and once in controls.
Results: CRP, SAA, IL-1β and IL-6 were significantly higher in patients at the acute phase of sepsis
than in controls (p
Conclusions: PON-1- activity as paraoxonase or arylesterase was significantly lower at the acute
phase of neonatal sepsis. Paraoxonase or arylesterase activity at enrollment correlated significantly
with several markers of sepsis including ANC, CRP, SAA and IL-6, whereas ROC analyses showed
that was 85% and 77% chance that paraoxonase and arylesterase values, respectively, would be
able to discriminate neonates with and without sepsis.

85

ΝΕΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
eP52 - eP60

eP54
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ
Ε. Κλάδη
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Η Επιγενετική είναι η μελέτη των κληρονομικών αλλαγών στη γονιδιακή έκφραση (ενεργών έναντι
αδρανών γονιδίων) που δεν συνεπάγονται αλλαγές στην υποκείμενη αλληλουχία DNA (παρατηρείται
δηλαδή αλλαγή στον φαινότυπο χωρίς αλλαγή στον γονότυπο) η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τον
τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα διαβάζουν τα γονίδια. Οι επιγενετικές μεταβολές είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, αλλά μπορεί επίσης να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες όπως το περιβάλλον
και ο τρόπος ζωής. Σκοπός της δοθείσας εργασίας είναι η όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένη
καταγραφή των νέων δεδομένων αναφορικά με τον τομέα της Επιγενετικής. Όσον αφορά στην μεθοδολογία πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις στις μηχανές αναζήτησης Scopus, Web of Science,
Google κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου 2020-2021. Η αναζήτηση περιλάμβανε επίσης
βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων με λέξεις κλειδιά καθώς και αναζήτηση με συνδυασμό των διάφορων όρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ώστε να αναγνωριστούν και να εμφανιστούν άρθρα
που θα πλησίαζαν όσο το δυνατόν περισσότερο το θέμα έρευνας. Αναφορικά με τα αποτελέσματα
της Επιγενετικής, η υπάρχουσα βιβλιογραφία αναδεικνύει ότι τόσο το περιβάλλον όσο και ο τρόπος
ζωής μπορεί να αποτελούν πιθανούς επιγενετικούς παράγοντες και να συμβάλλουν στους βασικούς
μηχανισμούς τροποποίησης κυρίως της μεθυλίωσης του DNA, της ακετυλίωσης των ιστονών και της
ύπαρξης μικρό-RNAs. Αναφορικά με τα αποτελέσματα, παρατηρούμε πως υπάρχουν αυξανόμενες
ενδείξεις ότι πολλές ανθρώπινες χρόνιες διαταραχές προέρχονται από τα αρχικά στάδια της ζωής
του ατόμου και οι επιγενετικοί μηχανισμοί διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στη διαμεσολάβηση αυτών
των επιπτώσεων. Συμπερασματικά, δεδομένου ότι τα επιγενετικά σημάδια είναι δυνητικά αντιστρεπτά, μια βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέκονται σε μακροπρόθεσμες επιδράσεις
των δυσμένων εμπειριών κατά την πρώιμη ζωή, πιθανότατα θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών θεραπευτικών επιλογών, που στοχεύουν στην απομάκρυνση των ακατάλληλων επιγενετικών σημάτων, εκτός των ήδη υπάρχοντων.
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eP55
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
Α. Δήμου1, Γ. Παρασκευάς2, Χ. Κωσταρά, Β. Τσιμιχόδημος2, Ε. Μπαϊρακτάρη1
Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Τομέας Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Ιωάννινα
1

Σκοπός: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2 (ΣΔΤ2) είναι μια μεταβολική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από χρόνια υπεργλυκαιμία, κύριο παθογενετικό παράγοντα των μικροαγγειακών επιπλοκών
όπως διαβητική νεφροπάθεια, νευροπάθεια και αμφιβληστροειδοπάθεια. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του μεταβολικού αποτυπώματος του αίματος ασθενών με ΣΔΤ2 που εμφάνισαν επιπλοκές, με φασματοσκοπία 1H-NMR, ώστε να διερευνηθούν οι εμπλεκόμενοι μεταβολικοί
δρόμοι που συμβάλλουν στην παθογένεση τους.
Υλικό και Μέθοδοι: Συλλέχθηκαν δείγματα αίματος από 25 διαβητικούς ασθενείς χωρίς επιπλοκές
οι οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου και από 23 διαβητικούς ασθενείς με τις προαναφερθείσες
επιπλοκές. Οι μεταβολίτες μικρού μοριακού βάρους απομονώθηκαν με διήθηση του ορού του αίματος και τα φάσματα NMR καταγράφηκαν σε φασματογράφο 500MHz. Η ταυτοποίηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός των μεταβολιτών πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Chenomx NMR suite. Η
πολυπαραμετρική ανάλυση δεδομένων και η ανάλυση των εμπλεκόμενων μεταβολικών οδών με το
πρόγραμμα Metaboanalyst v.4.0.
Αποτελέσματα: Το μεταβολικό προφίλ του ορού των διαβητικών ασθενών με επιπλοκές διέφερε
στατιστικά σημαντικά σε σχέση με εκείνο της ομάδας ελέγχου και χαρακτηριζόταν από στατιστικά
σημαντικά αυξημένα επίπεδα διμεθυλογλυκίνης, ακετυλοκαρνιτίνης, σαρκοσίνης, τριμεθυλαμινοξειδίου, 2-υδροξυβουτυρικού οξέος, των αμινοξέων αργινίνη, ασπαραγίνη, γλουταμίνη, ιστιδίνη, καθώς
και των κετοξέων (2-κετο-ισοκαπροϊκό, 2-υδροξυ-ισοβαλερικό, 3-υδροξυ-ισοβουτυρικό). Τα επίπεδα
του γαλακτικού οξέος, της ταυρίνης, των αμινοξέων γλουταμινικό, γλυκίνη, σερίνη, λυσίνη, τυροσίνη,
καθώς και των αμινοξέων διακλαδισμένης αλυσίδας (βαλίνη, λευκίνη, ισολευκίνη) ήταν στατιστικά
σημαντικά μειωμένα στους παραπάνω ασθενείς. Τα μεταβολικά μονοπάτια που φαίνεται να εμπλέκονται με την εμφάνιση επιπλοκών του ΣΔΤ2 αφορούν τον καταβολισμό των γλυκογενετικών αμινοξέων (αργινίνης, ασπαραγίνης, γλυκίνης, σερίνης), των αμινοξέων διακλαδισμένης αλυσίδας, τον
κύκλο γλουταμίνης-γλουταμινικού, καθώς και της βιοσύνθεσης της γλουταθειόνης.
Συμπεράσματα: Οι διαβητικοί ασθενείς με μικροαγγειακές επιπλοκές παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές στο μεταβολικό προφίλ του αίματος σε σχέση με τους διαβητικούς ασθενείς χωρίς
επιπλοκές. Η κατανόηση των μεταβολικών οδών που διαταράσσονται θα μπορούσε να συμβάλλει
στην έγκαιρη πρόβλεψη και παρακολούθηση των επιπλοκών της νόσου.
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eP56
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΙΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ SARS-COV-2 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ Η
ΝΟΣΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
Α. Καρυώτη, Κ. Τσιώνη, Μ. Ίσσα, Κ. Καραντάνη, Α. Χαδιαράκου, Κ. Μπάνη,
Ε. Βαγδατλή
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Σκοπός: Η αποτίμηση και αξιολόγηση της ανοσιακής απάντησης έναντι του ιού SARS-CoV-2, μετά
από εμβολιασμό ή/και νόσηση επαγγελματιών υγείας σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Β. Ελλάδας
Υλικό και Μέθοδοι: Στην παρούσα αναδρομική μελέτη εξετάσθηκαν 866 δείγματα επαγγελματιών
υγείας του ΓΝΘ Ιπποκράτειο κατά το χρονικό διάστημα 1/3/2021 - 5/4/2021. 696 ήταν πλήρως εμβολιασμένοι με το mRNA εμβόλιο BNT162b2 (Pfizer-BioNTech). 147 είχαν επιβεβαιωμένη COVID-19
λοίμωξη. 23 δείγματα προέρχονται από υγειονομικούς που νόσησαν και κατόπιν εμβολιάστηκαν. Τα
ειδικά SARS-CoV-2 lgG RBD αντισώματα, προσδιορίστηκαν με το αντιδραστήριο SARS-CoV-2 lgG
ΙΙ Quantitative (Abbott), που πήρε πρόσφατα, FDA Emergency Use Authorization (EUA) για τον ποσοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων, έναντι της περιοχής σύνδεσης της ακίδας (RBD) του ιού SARSCoV-2. Οι μετρήσεις έγιναν με τη μέθοδο Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)
στον ανοσολογικό αναλυτή Architect 2000.
Αποτελέσματα: 851 συμμετέχοντες είχαν θετικό τίτλο SARS-CoV-2 lgG και 15 ήταν αρνητικοί με
τίτλο AU/ml. Στην ομάδα των πλήρως εμβολιασμένων 693 ήταν οροθετικοί και 3 οροανητικοί. Όλοι
οι οροαρνητικοί ήταν ανοσοκατεσταλμένοι. Οι θετικές τιμές αντισωμάτων κυμάνθηκαν από 227,353276,5 AU/ml με μέση τιμή 11275,64 AU/ml. Στους νοσήσαντες 135 ήταν οροθετικοί με τιμές από
91-27318,1 AU/ml και μέση τιμή 2201,13 AU/ml, ενώ 12 ήταν οροαρνητικοί. Στην ομάδα που εμβολιάστηκε μετά από νόσηση, οι τιμές κυμάνθηκαν από 6802-80000 AU/ml και μέση τιμή 45260,94 AU/
ml, τιμές σημαντικά υψηλότερες από των υπόλοιπων ομάδων.
Συμπεράσματα: Ο έλεγχος αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό ή τη νόσηση είναι καθοριστικής σημασίας στην αξιολόγηση της ανοσιακής απάντησης. Η μελέτη αυτή αποδεικνύει την αποτελεσματική ανοσιακή απάντηση σε επίπεδο χυμικής ανοσίας των πλήρως εμβολιασμένων και νοσήσαντων
συμμετεχόντων. Βέβαια, το εμβόλιο όπως και η νόσηση ενεργοποιεί παράλληλα και την κυτταρική
ανοσία. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί, ποιοι τίτλοι RBD αντισωμάτων συσχετίζονται με
τους αντίστοιχους τίτλους των εξουδετερωτικών αντισωμάτων που επιβεβαιώνουν την ανοσία. Περαιτέρω διερεύνηση απαιτείται σχετικά με τη διάρκεια της χυμικής ανοσίας. Επιπλέον, καθώς οι μονάδες μέτρησης των RBD αντισωμάτων δεν είναι προτυποποιημένες, τα αποτελέσματα των μετρήσεων αντιδραστηρίων διαφορετικών εταιριών δεν είναι μεταξύ τους συγκρίσιμα. Συμπερασματικά,
είναι σημαντικό να συνεχιστεί η παρακολούθηση των τίτλων των αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό
ή τη νόσηση, προκειμένου να δοθούν ασφαλείς κατευθυντήριες οδηγίες για όλους τους παραπάνω
προβληματισμούς.
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eP57
ΤΑΧΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ SARS-Cov-2 ΣΕ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΟNIKO ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
Μ. Αγγελοπούλου1, Π. Πέτρου1, Ε. Μακαρώνα2, Α. Σαλαπάτας2, Ε. Συνολάκη3, Π. Σιδεράς3,
Α. Ιωαννίδης4, Κ. Μισιακός2, Σ. Κακαμπάκος1
1
Εργαστήριο Ανοσοαναλύσεων/Ανοσοαισθητήρων, Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών
Ερευνών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος»
2
Εργαστήριο Οπτικών Αισθητήρων, ΙΝΝ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος»
3
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής
Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Αθήνα
4
Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη
Η ανάπτυξη γρήγορων, ευαίσθητων και ειδικών μεθόδων για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του
ιού SARS-CoV-2 θα βοηθήσει την ασφαλή επιστροφή των πολιτών στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται μια ταχεία δοκιμασία για την ανίχνευση ανοσοσφαιρινών (IgG) έναντι της περιοχής πρόσδεσης του υποδοχέα της πρωτεΐνης ακίδας του SARS-CoV-2
(πρωτεΐνη RBD) στον ανθρώπινο ορό με βιοδιαγνωστική πλατφόρμα που βασίζεται σε φωτονικούς
αισθητήρες ολοκληρωμένους σε ψηφίδες πυριτίου. Κάθε ψηφίδα περιλαμβάνει δύο αισθητήρες που
βασίζονται στην συμβολομετρία Mach-Zehnder ευρέως φάσματος, εκ των οποίων ο ένας τροποποιείται με ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη RBD, ενώ ο δεύτερος με αδρανή πρωτεΐνη για τον προσδιορισμό του σήματος μη ειδικής δέσμευσης. Η ψηφίδα εμβαπτίζεται απευθείας στο δείγμα, ενώ
η σύζευξη του φωτός από την εξωτερική πηγή, καθώς και η συλλογή του συνελιγμένου φάσματος
συμβολής στην έξοδο των ψηφίδων επιτυγχάνεται μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου προσαρμογέα με
την παρεμβολή μιας δίκλωνης οπτικής ίνας. Το φάσμα συμβολής καταγράφεται από φασματοφωτόμετρο και επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο ώστε οι φασματικές μετατοπίσεις να μετατραπούν
σε μεταβολές της φάσης, οι οποίες είναι απευθείας ανάλογες του ποσού των ανοσοσφαιρινών που
έχουν δεσμευτεί στην ακινητοποιημένη στον αισθητήρα πρωτεΐνη RBD. Η δοκιμασία περιλαμβάνει
αντίδραση για 10 λεπτά με 10 φορές αραιωμένο ορό, έκπλυση με ρυθμιστικό διάλυμα και αντίδραση
για 5 λεπτά με αντίσωμα κατά των ανθρώπινων γ-ανοσοσφαιρινών. Η αναλυτική ευαισθησία της μεθόδου προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας εξανθρωπισμένο αντίσωμα ποντικού κατά της πρωτεΐνης
RBD και ήταν 20 ng/mL. Ανάλυση δειγμάτων ανθρώπινων ορών από άτομα που δεν είχαν νοσήσει
και από εμβολιασμένα άτομα, έδειξε ότι είναι δυνατή η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου για
την παρακολούθηση των επιπέδων αντισωμάτων σε άτομα εμβολιασμένα κατά του SARS-CoV-2.
Η μελέτη συνεχίζεται με την ανάλυση μεγάλου αριθμού δειγμάτων (νοσήσαντες και εμβολιασμένοι),
ωστόσο τα έως τώρα αποτελέσματα καταδεικνύουν τις δυνατότητες της προτεινόμενης μεθόδου ως
εργαλείο για ταχεία δοκιμή ανοσίας έναντι του SARS-CoV-2.
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eP58
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΒΙΟ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΑΚΙΔΑΣ S1 ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2 ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Σ. Μαυρίκου1, Β. Τσεκούρας1, Κ. Χατζηαγαπίου2, Φ. Παραδείση1, Π. Μπακάκος3, Α. Μίχος2,
Α. Κουτσούκου3, Ε. Κόνιαρη4, Ό. Νικόλα2, Ι. Παπαπαρασκευάς5, Χ. Κανακά-Gantenbein2,
Σ. Κίντζιος1
1
Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EU-CONEXUS
2
Α’ Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η
Αγία Σοφία», Αθήνα
3
Α’ Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία», Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
4
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή
5
Τμήμα Μικροβιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή
Σκοπός: Η γρήγορη και αξιόπιστη ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα
για την αντιμετώπιση της πανδημίας της ασθένειας COVID-19 και τον περιορισμό των δυσμενών
επιπτώσεων της στην υγεία και την οικονομία. Μέχρι σήμερα κυριαρχούν οι μοριακές τεχνικές προσδιορισμού του ιού, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες αλλά χρονοβόρες, έχουν υψηλό κόστος και
απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό για την εφαρμογή τους. Οι αισθητήρες, αποτελούν μια καινοτόμο
τεχνολογία που μπορεί να εφαρμοστεί στην ανάπτυξη εύχρηστων διαγνωστικών εργαλείων παρακολούθησης της υγείας με τρόπο μαζικό και ταχύ, με χαμηλό κόστος και ικανοποιητική ευαισθησία
και ειδικότητα.
Παρουσιάζουμε έναν καινοτόμο κυτταρικό βιοαισθητήρα, η ανάπτυξη του οποίου βασίζεται στη
τεχνολογία Βιοηλεκτρικής Αναγνώρισης, ο οποίος εμφανίζει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα ως
προς την ανίχνευση της επιφανειακής πρωτεΐνης SARS-CoV-2 S1 (ακίδα) του ιού. Η διαδικασία
ανίχνευσης στηρίζεται στις μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στο ηλεκτρικό δυναμικό μεμβρανικά
τροποποιημένων κύτταρων θηλαστικών μετά την εκλεκτική προσκόλληση της πρωτεΐνης ακίδας S1
του ιού σε αυτά (Eικόνα 1).
Υλικά-Μέθοδοι: Ο κυτταρικός βιοαισθητήρας εφαρμόζεται χωρίς να προηγείται ιδιαίτερη εργαστηριακή επεξεργασία του δείγματος και σε χρονικό διάστημα τριών λεπτών ανιχνεύει το αντιγόνο της
S1 εκλεκτικά. Οι μεταβολές του μεμβρανικού δυναμικού των κυττάρων καταγράφονται μέσω μιας
εξειδικευμένης συσκευής μετρήσεων, που μπορεί να λειτουργήσει από απλούς χρήστες μέσω μιας
συσκευής smartphone ή tablet (Εικόνα 2).
Αποτελέσματα: Σε μικρής κλίμακας κλινική μελέτη ασθενών-μαρτύρων χρησιμοποιήθηκαν ρινοφαρυγγικά δείγματα υγιών μαρτύρων, πλήρως εμβολιασμένων με mRNA εμβόλιο και νοσηλευόμενων
ασθενών με θετική RT-PCR για SARS-CoV-2, η οποία είχε ληφθεί λίγες ημέρες έως και > 1 μήνα
πριν τη λήψη του δείγματος για το βιοαισθητήρα. Ελήφθησαν 2 δείγματα από κάθε συμμετέχοντα, η
φύλαξη των οποίων έγινε σε PBS ή 0,9% ΝaCl στους -80 ?C, έως την επεξεργασία τους. Ακολούθησε σύγκριση των δύο συστημάτων ανίχνευσης του ιού, όπου ο βιοαισθητήρας ανίχνευσε θετικά
δείγματα SARS-CoV-2 σε ποσοστό 92,8% χωρίς να εμφανίσει καθόλου ψευδώς αρνητικά δείγματα.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα μας αναδεικνύουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του νέου βιοαισθητήρα ως ένα ταχύτατο και αξιόπιστο εργαλείο διάγνωσης και παρακολούθησης της COVID-19,
ενώ δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης διαφοροδιάγνωσης του SARS-CoV-2 από άλλα αναπνευστικά
παθογόνα στο ίδιο δείγμα.
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eP59
MULTIPLEX DETECTION OF KRAS MUTATIONS USING A RAPID STRIP ASSAY FOR LIQUID
BIOPSY APPLICATIONS IN COLORECTAL CANCER
P. Kalligosfyri1, S. Nikou2, S. Karteri3, H. Kalofonos3, V. Bravou2, D. Kalogianni1
1
Department of Chemistry, University of Patras, Patra
2
Department of Anatomy-Histology-Embryology, Medical School, University of Patras, Patra
3
Division of Oncology, Department of Internal Medicine, University Hospital of Patras, Patra
Aim: Activating point mutations of the KRAS proto-oncogene are involved in the development of
many types of cancers, including colorectal cancer and are closely associated with resistance to
targeted therapies. Advancing analysis of circulating tumor DNA for genetic alterations remains a
challenge. The aim of the study was to develop a rapid strip DNA lateral flow assay as a facile diagnostic tool for multiplex detection of KRAS mutations in liquid biopsies of colorectal cancer patients.
Materials & Methods: We developed a gold nanoparticle-based rapid strip test for multiplex detection of KRAS mutations in circulating tumor (ct) DNA of colorectal cancer patients. The method
involved ctDNA isolation from blood samples, PCR-amplification of the KRAS gene, multiplex primer
extension (PEXT) reaction and detection with a multiplex strip test.
Results: We optimized the efficiency and specificity of the multiplex rapid strip test in synthetic DNA
targets, in colorectal cancer cell lines, in tissue samples and blood-derived ctDNA from patients with
advanced colorectal cancer. The proposed multiplex strip test achieved rapid and easy multiplex
detection (normal allele and three major singe-point mutations) of the clinically relevant KRAS mutations in blood samples of CRC patients with high specificity and reproducibility.
Conclusions: The assay can be utilized as a minimally invasive, rapid and sensitive diagnostic tool
for early cancer detection and monitoring of treatment responses, in a wide range of KRAS mutant
malignancies.
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eP60
SARS-CoV-2: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ Η ΤΗ ΝΟΣΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Κ. Σαρρή1, Α. Διαμαντοπούλου1, Μ. Τσαγγάρη1, Α.-Μ. Τζαννετάτου2, Κ. Παναγιωτόπουλος1
1
Βιοχημικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Γ. Γεννηματάς, Ελλάδα
2
Abbott, Αθήνα, Ελλάδα
Σκοπός: Η παρακολούθηση του τίτλου των αντισωμάτων που προκαλείται από τον πλήρη
εμβολιασμό με το εμβόλιο SARS-CoV-2 mRNA BNT162b2 καθώς απομακρυνόμαστε από τον
εμβολιασμό, στους εργαζόμενους υγείας στο Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς και η σύγκριση με την εξέλιξη του
τίτλου των αντισωμάτων φυσικά νοσούντων από COVID-19. Επιπλέον, η αξιολόγηση παραμέτρων
όπως το φύλο και η ηλικία εμβολιασμένων και νοσούντων στην ανάπτυξη και διατήρηση του τίτλου
των αντισωμάτων.
Υλικό-Μέθοδοι: Για τους εμβολιασμένους υγειονομικούς, συλλέχθηκαν δείγματα ορού από 180 άτομα
(57 άνδρες, 123 γυναίκες) 1, 3 και 6 μήνες από τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Για τους νοσήσαντες
υγειονομικούς, η συλλογή πραγματοποιήθηκε στα ίδια διαστήματα, χωρίς να καλύπτονται πάντα και
τα τρία χρονικά σημεία. Συλλέχθηκαν 34 δείγματα με τουλάχιστον δύο περιόδους μέτρησης. Ο τίτλος
τον αντισωμάτων IgG προσδιορίστηκε με τη δοκιμή SARS-CoV-2 IgG II Quant στο σύστημα ALINITY
και ως κατώφλι ανίχνευσης αντισωμάτων ορίστηκαν τα 50 AU/ml.
Αποτελέσματα: Οι εμβολιασμένοι υγειονομικοί ανέπτυξαν αντισώματα ενάντια στην COVID-19 στο
σύνολό τους, με τις ηλικιακές ομάδες <50 ετών να παρουσιάζουν υψηλότερους τίτλους αντισωμάτων.
Με το πέρασμα 3 και 6 μηνών από τον εμβολιασμό, παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική μείωση
των ανισωμάτων, με τη μεγαλύτερη πτώση να παρατηρείται στους >50 ετών. Οι νοσούντες
ανέπτυξαν επίσης, αντισώματα ενάντια στην COVID-19 στο σύνολό τους. Οι ηλικιακές ομάδες >50
ετών φαίνεται πως ανέπτυξαν υψηλότερο τίτλο από νεότερα άτομα. Ταυτόχρονα όμως, παρουσίασαν
και τη μεγαλύτερη πτώση αυτών με την πάροδο 3 και 6 μηνών από την αρχική μέτρηση. Το φύλο δεν
φαίνεται να επηρεάζει ούτε την ανάπτυξη ούτε και τη διατήρηση των αντισωμάτων σε καμία από τις
δύο ομάδες. Τέλος, παρατηρήθηκε διαφορά στη μεταβολή του τίτλου των αντισωμάτων μεταξύ των
δύο ομάδων.
Συμπεράσματα: Στο σύνολο του πληθυσμού που μελετήσαμε, ανιχνεύθηκαν αντισώματα IgG ενάντια
του SARS-CoV-2. Ο τίτλος των αντισωμάτων μειώνεται καθώς απομακρυνόμαστε από την ημέρα
του εμβολιασμού/νόσησης, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στις ηλικιακές ομάδες >50
ετών με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχει μία ένδειξη ότι οι νοσούντες εμφανίζουν μειωμένη μείωση
του τίτλου των αντισωμάτων σε σχέση με τους εμβολιασμένους, που όμως απαιτείται μεγαλύτερη
διερεύνηση, αύξηση των συμμετεχόντων και πλήρη καταγραφή για την καλύτερη στοιχειοθέτησή της.
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