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ΠΑ01  ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟΣ ΤΟΣΙΛΙΤΣΟΥΜΑΜΠΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗ 
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Κώστογλου-Αθανασίου Ιφιγένεια1, Τζαναβάρη Αικατερίνη2, Αθανασίου Λάμπρος2, Κατσαβούνη 
Χαρούλα2, Σπυρίδης Ανέστης2, Κωστόπουλος Μάρκος2, Παντελίδης Δημήτριος2, Αθανασίου 
Παναγιώτης2

1 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
2 Ρευματολογική Κλινική, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

Η τοσιλιτσουμάμπη είναι ανταγωνιστής των υποδοχέων της ιντερλευκίνης-6 που χρησιμοποιείται στη θεραπευτική 
αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ). Επάγει ύφεση και αναστέλλει την ακτινολογική πρόοδο της νόσου.  Η 
επίδραση της τοσιλιτσουμάμπης στα επίπεδα των λιπιδίων του αίματος και στον καρδιαγγειακό κίνδυνο δεν έχει μελετηθεί 
επαρκώς.  
Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης της τοσιλιτσουμάμπης στην ενεργότητα της νόσου, στα επίπεδα των 
λιπιδίων του αίματος και στον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασθενείς με ΡΑ.
Η τοσιλιτσουμάμπη χορηγήθηκε i.v. σε 25 ασθενείς με ΡΑ επί 1 έτος. Μετρήθηκαν οι δείκτες φλεγμονής ΤΚΕ, CRP, ο δείκτης 
DAS28 και τα λιπιδία του αίματος πριν και 1 έτος μετά τη χορήγησή της.    
Οι δείκτες φλεγμονής ΤΚΕ και CRP ελαττώθηκαν από 34.3±4.04 mm/h και 2.02±0.34 mg/dl πριν σε 8.3±1.62 mm/h 
και 0.27±0.07 mg/dl μετά τη χορήγηση της τοσιλιτσουμάμπης, αντίστοιχα (p<0.001). Ο δείκτης DAS28 ελαττώθηκε 
από 5.02±0.26 πριν σε 2.42±0.26 μετά τη χορήγησή της (p<0.001). Η ολική χοληστερόλη και η HDL χοληστερόλη 
αυξήθηκαν από 207.4±8.53 mg/dl και 57.68±2.65 mg/dl πριν σε 231.08±12.30 mg/dl και 72.51±4.76 mg/dl 
μετά την χορήγηση της τοσιλιτσουμάμπης, αντίστοιχα (p<0.001) και η LDL χοληστερόλη και τα επίπεδα τριγλυκεριδίων 
αυξήθηκαν από 128.6±7.45 mg/dl και 108.48±7.83 mg/dl πριν σε 136.17±9.39 mg/dl και 130.58±15.82 mg/dl 
μετά τη χορήγηση της τοσιλιτσουμάμπης, αντίστοιχα (p<0.001). Δεν παρατηρήθηκαν οξέα καρδιαγγειακά επεισόδια κατά τη 
διάρκεια της μελέτης.   
Η τοσιλιτσουμάμπη χορηγουμένη ενδοφλεβίως σε ασθενείς με ΡΑ ελάττωσε τους δείκτες φλεγμονής και την ενεργότητα της 
νόσου. Τα επίπεδα των λιπιδίων του αίματος αυξήθηκαν σημαντικά. Καρδιαγγειακά συμβάματα δεν παρατηρήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της μελέτης. Φαίνεται ότι η χορήγηση της τοσιλιτσουμάμπης μπορεί να συνοδεύεται από μεταβολές των λιπιδίων 
του αίματος, ωστόσο ο καρδιαγγειακός κίνδυνος δεν αυξάνει καθώς η δυσμενής επίδραση της αύξησης της ολικής και LDL 
μπορεί να εξουδετερώνεται από την αύξηση της HDL χοληστερόλης, αλλά και από την ευμενή επίδραση του φαρμάκου στη 
συστηματική φλεγμονή που χαρακτηρίζει τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.

ΠΑ02  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
BELIMUMAB ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ 

Αθανασίου Παναγιώτης1, Κατσαβούνη Χαρούλα1, Αθανασίου Λάμπρος1, Τζαναβάρη Αικατερίνη1, 
Μπαντή Θεοδότα1, Κώστογλου-Αθανασίου Ιφιγένεια2

1 Ρευματολογική Κλινική, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»
2 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι πολυσυστηματική αυτοάνοση νόσος που προσβάλλει καθ’ υπεροχήν 
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Μέχρι πρόσφατα, υπήρχε έλλειψη εξειδικευμένων φαρμάκων για τη νόσο, που 
αντιμετωπιζόταν κυρίως με κορτικοστεροειδή σε ποικίλη δοσολογία. Σκοπός της εργασίας ήταν η περιγραφή ομάδας 
ασθενών με ΣΕΛ υπό αγωγή με belimumab και η περιγραφή της επίδρασης της θεραπείς με belimumab στις εκδηλώσεις της 
νόσου, τα εργαστηριακά ευρήματα και τη λοιπή φαρμακευτική αγωγή.
Περιγράφεται ομάδα 8 ασθενών με ΣΕΛ, 7 θηλέων και 1 άρρενος.  Οι ασθενείς διαγνώστηκαν με ΣΕΛ και είχαν αρθραλγίες, 
δερματικές εκδηλώσεις, κόπωση και σε μια περίπτωση πνευμονική ίνωση.  Οι ασθενείς είχαν ελαττωμένα επίπεδα C

3
 και C

4
.  

Στους ασθενείς χορηγήθηκε belimumab.  
Μετά τη χορήγηση belimumab οι αρθραλγίες υποχώρησαν, οι δερματικές εκδηλώσεις βελτιώθηκαν σε όλους τους ασθενείς 
και η κόπωση υποχώρησε πλήρως σε όλους τους ασθενείς, εκτός από την ασθενή με πνευμονική ίνωση, στην οποία η 
κόπωση βελτιώθηκε σημαντικά.  Τα επίπεδα C

3
 και C

4
 αυξήθηκαν από 77.8±3.5 ng/ml πριν σε 81.5±13.5 ng/ml μετά 

(p=0.001) και από 10.25±0.9 ng/ml πριν σε 15.37±2.51 ng/ml (p<0.001) μετά τη θεραπεία με belimumab, αντίστοιχα.  
Τα επίπεδα ΤΚΕ ελαττώθηκαν από 27.13±4.7 mm/h σε 13.12±4.01 mm/h μετά τη χορήγηση belimumab.  Η δόση των 
χορηγουμένων κορτικοστεροειδών ελαττώθηκε σε όλους τους ασθενείς.  
Το belimumab είναι καινοτόμος θεραπευτικός παράγοντας για την αντιμετώπιση του ΣΕΛ.  Βελτιώνει τα κλινικά χαρακτηριστικά 
της νόσου, όπως η κόπωση, οι αρθραλγίες και οι δερματικές εκδηλώσεις. Τα χαρακτηριστικά εργαστηριακά ευρήματα της 
νόσου, όπως τα επίπεδα του συμπληρώματος και οι δείκτες φλεγμονής επίσης βελτιώνονται. Ο καινοτόμος θεραπευτικός 
παράγοντας belimumab φαίνεται ότι είναι μια χρήσιμη και απαραίτητη προσθήκη στο οπλοστάσιο των ιατρών για τη διαχείριση 
και αντιμετώπιση του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου. 
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ΠΑ03  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Ντινοπούλου Έλλη, Γκιρτοβίτης Φώτιος, Παπέ Μαγδαληνή, Μπακαλούδη Βασιλική, Βουλγαρίδου 
Βιργινία, Κωνσταντινίδου Άννα, Χατζηκύρκου Μαρία, Περπερίδου Παρθένα, Καλτσούνης 
Γεώργιος, Γκούντιας Δημήτριος, Καλτσά Παναγιώτα, Ταλιώνα Γιαννούλα, Παπαγεωργίου Βασιλική, 
Χασαποπούλου Ματάμη Ελένη
Κέντρο Αίματος Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Σκοπός: Να καταγράψουμε και να μελετήσουμε τις περιπτώσεις ασθενών με αλλοανοσοποίηση που διερευνήθηκαν στο 
ανοσοαιματολογικό εργαστήριο του Κέντρου Αίματος κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Υλικό - Μέθοδος: Στο εργαστήριο μας γίνεται ανοσοαιματολογική διερεύνηση σε κάθε περίπτωση ασυμβατότητας, τόσο σε 
ασθενείς νοσηλευόμενους στο δικό μας όσο και σε άλλα νοσοκομεία. Καταγράφεται λεπτομερές ιστορικό (λήψη φαρμάκων, 
μεταγγίσεων στο παρελθόν, τυχόν κυήσεων κ.λπ.) και πραγματοποιείται   προσδιορισμός ομάδος αίματος ΑΒΟ και 
Rhesus, εκτεταμένος ερυθροκυτταρικός φαινότυπος, άμεση Coombs, δοκιμασία ανίχνευσης ανώμαλων συγκολλητινών 
και ταυτοποίησή τους με panel 11 ερυθρών. Στην παρούσα μελέτη εξαιρέθηκαν ασθενείς με Μεσογειακή, Ενδιάμεση 
Μεσογειακή και Δρεπανοκυτταρική αναιμία καθώς και ασθενείς με μείγμα αυτο- και αλλο-αντισωμάτων.
Αποτελέσματα: Μεταξύ 1-7-2015 ως 30-6-2016 συμπεριλάβαμε 48 περιπτώσεις αλλονοσοποίησης (19 εσωτερικοί και 
29 εξωτερικοί, 21 άντρες και 27 γυναίκες). Όλοι είχαν θετική έμμεση Coombs, ενώ 12 είχαν και θετική άμεση Coombs.    
Προσδιορίστηκε ο εκτεταμένος ερυθροκυτταρικός φαινότυπος σε όλους, πλην 3 λόγω πρόσφατης μετάγγισης και 2 λόγω 
θετικής άμεσης Coombs. Ένα αλλοαντίσωμα ταυτοποιήθηκε σε 14 ασθενείς, δύο ή και περισσότερα σε 24 ασθενείς, 
ενώ σε έναν ταυτοποιήθηκε φυσικό αλλοαντίσωμα αντι-Μ και σε 9 υπήρξε αδυναμία ταυτοποίησης συγκεκριμένων 
αλλοαντισωμάτων. 

Kell D E c C Jka Jkb M Fya S Cw Kpa Lua Lea
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Συμπεράσματα - Συζήτηση: 
- Με μεγαλύτερη συχνότητα ανιχνεύονται αλλοαντισώματα στο σύστημα Kell,  Rhesus και Kidd.
- Η εύρεση κατάλληλων μονάδων για μετάγγιση επί αλλοανοσοποίησης πρέπει να βασίζεται στον εκτεταμένο ερυθροκυτταρικό 
φαινότυπο, ώστε να επιλέγονται μονάδες αρνητικές στα  κύρια αντιγόνα που ο ασθενής δεν έχει. 
- Χρειάζεται να χορηγείται ενημερωτικό σημείωμα ή κάρτα με οδηγίες για επιλογή μονάδων σε κάθε μελλοντική μετάγγιση.
- Στις 5/48 περιπτώσεις που υπήρξε αδυναμία ανεύρεσης του εκτεταμένου φαινοτύπου,  μοριακή τυποποίηση  θα ήταν η 
ενδεδειγμένη λύση για σωστή επιλογή μονάδων.
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ΠΑ04  C4 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ- RO/ΑΝΤΙ-DNA ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ 
ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ 
ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ;

Γκαντάρας Αντώνιος1, Γεωργιάδου Αναστασία-Μαρία1, Σαραντόπουλος Αλέξανδρος1, Φυλάκτου 
Ασημίνα2, Γκουγκουρέλας Ιωάννης1, Μυτιληναίου Μαρία1, Μπούρα Παναγιώτα1

1 Τμήμα Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
2 Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Τμήμα Ανοσολογίας, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Τα τελευταία χρόνια οι γενετικές ανεπάρκειες παραγόντων της κλασσικής οδού ενεργοποίησης του συμπληρώματος -ιδίως 
των C1q, C2 και C4- αναδεικνύονται ως μείζων προδιαθεσικός παράγοντας για την ανάπτυξη Συστηματικού Ερυθηματώδους 
Λύκου (ΣΕΛ). Επιπλέον, η παραγωγή αυτοαντισωμάτων στη νόσο, ερμηνεύεται παθοφυσιολογικά από τη διαταραχή της 
κάθαρσης των αποπτωτικών κυττάρων λόγω της υποσυμπληρωματιναιμίας. Ομόζυγη ανεπάρκεια του C4 στο ΣΕΛ, συχνά 
χαρακτηρίζεται από αντι-Ro αυτοανοσία με εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό.
Σκοπός της μελέτης είναι η αναζήτηση ιδιαίτερων κλινικοεργαστηριακών χαρακτηριστικών της συσχέτισης C4/αντι-Ro 
αυτοανοσίας σε σχέση με την παθοφυσιολογία που ενδεχομένως  εκφράζουν.
Μελετήθηκαν 46 ασθενείς με ΣΕΛ του τμήματός Κλινικής Ανοσολογίας της Β΄Π ΑΠΘ, με ≥3 μετρήσεις επιπέδων C4 στον 
ορό διαχρονικά. 
Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: 
Συγκρίσεις των δύο ομάδων  
ασθενών με ΣΕΛ -ως προς τα 
κυκλοφορούντα αυτοαντισώματα  
και τις κλινικές εκδηλώσεις.
Ομάδα Α: συγκέντρωση C4 μόνιμα 
χαμηλή ανεξαρτήτως ενεργότητας 
νόσου
Ομάδα Β: συγκέντρωση C4  
με διακυμάνσεις

Ομάδα A (n=20) Ομάδα Β (n=26) P Value

C4 ορού (mg/dL) 9,40±2,94 18,23±4,55 <10-9

αντι-dsDNA (+) 60% 27% 0,02

Νεφρίτιδα 24% 19% 0,74

αντι-Ro (+) 50% 19% 0,03

Φωτοευαισθησία 24% 29% 0,73

Εξάνθημα 29% 52% 0,15

Οι ασθενείς με ΣΕΛ και μόνιμα χαμηλό C4 έχουν σημαντικά αυξημένη παρουσία αντι-dsDNA και αντι-Ro αυτοαντισωμάτων, 
χωρίς συνοδό αυξημένη επίπτωση νεφρίτιδας, φωτοευαισθησίας, δερματικού εξανθήματος.
Ενδεχομένως, τα μονίμως χαμηλά επίπεδα C4 προδιαθέτουν για εμμένουσες ιικές λοιμώξεις, οι οποίες λόγω της 
υπερπαραγωγής του ιντερφερονο-επαγόμενου Ro, προάγουν την παραγωγή των αντι-Ro/αντι-dsDNA αυτοαντισωμάτων. 
Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ των ομάδων ως προς τον κλινικό φαινότυπο, παρά την παρατηρούμενη 
διαφορά στα εμπλεκόμενα αυτοαντισώματα. Ίσως η μερική ανεπάρκεια του C4 «προστατεύει» έναντι της ιστικής βλάβης, 
λόγω μείωσης της εξαρτώμενης από το συμπλήρωμα κυτταροτοξικότητας (CDCC) και ελάττωσης της ανοσοσυμπλεγματικού 
τύπου ΙΙΙ απόκρισης.
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ΠΑ05  ΔΕΠ ΚΑΙ ΒΑΡΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΗΓΜΑ ΕΧΙΔΝΑΣ

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Μαλτσάν Τζελάλ, Ξανθοπούλου Άννα-Μαρία, Μεχμέτ Φατμά, Κιουτσούκ Μεμέτ Σερίφ,  
Παναγόπουλος Περικλής, Μαλτέζος Ευστράτιος
Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Εισαγωγή: Στην Ελλάδα συναντάμε αρκετά είδη ερπετών από τα οποία το μοναδικό δηλητηριώδες είναι η έχιδνα (η οχιά). Οι 
επιπλοκές μετά από δήγμα έχιδνας μπορεί να οδηγήσουν από οίδημα - εκχύμωση τοπικά έως και σε θάνατο.
Σκοπός: Καταγραφή νοσηλευόμενου ασθενούς στην Β΄ Παν. Παθολογική Κλινική μετά από δήγμα έχιδνας όπου 
παρουσίασε ΔΕΠ και λοίμωξη των μαλακών μορίων.
Παρουσίαση Περιστατικού: Ασθενής  79 ετών από αγροτική περιοχή του Νομού Ροδόπης  διακομίζεται από Δευτεροβάθμιο 
Νοσοκομείο  εντός 3 ωρών από δήγμα όφεως  στο Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης. Ο ασθενής έφερε εκχύμωση στην έσω 
επιφάνεια από την ΔΕ ποδοκνημική έως το ύψος της  μηρόβουβωνικής πτυχής, με οίδημα έως την μεσότητα του ΔΕ 
μηρού  με συνοδό  έντονο άλγος. Εκ του εργαστηριακού ελέγχου διεπιστώθησαν βαρεία θρομβοπενία (PLTs: 11000/μl), 
παράταση χρόνων πήξεως (INR: 1.67) και D διμερή 456 ng/ml. Στον ασθενή χορηγήθηκαν αντιοφικός ορός (iv), ασκός 
αιμοπεταλίων, πλάσματα, συμπυκνωμένα ερυθρά. Το οίδημα στο πρώτο 24ωρο επεκτάθηκε έως το ΔΕ πλευριτικό τόξο, 
επίσης στο ΔΕ κάτω άκρο εκτός από το οίδημα και τις εκχυμώσεις εμφανίστηκαν πομφόλυγες με αιματηρό περιεχόμενο που 
παροχετεύθηκαν  αυτόματα. Ως σοβαρή λοίμωξη δέρματος και δερματικών δομών (έκταση > 75 cm2) ξεκίνησε άμεσα η 
χορήγηση στον ασθενή αντιμικροβιακής αγωγής (Πιπερακιλλίνη/ Ταζομπακτάμη & Νταπτομυκίνη).  
Συμπέρασμα: Κάθε ασθενής με δήγμα όφεος πρέπει να εισάγεται στο νοσοκομείο για 24ωρη τουλάχιστον παρακολούθηση. 
Οι ιατρικές παρεμβάσεις οφείλουν να είναι άμεσες γιατί η οιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία για τον ασθενή. 

ΠΑ06  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΑΠΟ PLASMODIUM  
FALCIPARUM 

Αγγελάκη Αλίκη-Χριστίνα, Παπαναστασίου Γεωργία, Τζούμαρη Θεοδώρα, Βαλκανίδου Δήμητρα, 
Παρζιάλη Αναστασία, Μιχαηλίδου Σταματία, Δουγαλής Απόστολος, Πυρπασοπούλου Αθηνά
Δ΄ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Στην Ελλάδα η ελονοσία εκριζώθηκε το 1974, παρόλα αυτά όμως καταγράφονται ετησίως  περίπου 20-50 
«εισαγόμενα»  περιστατικά ανά έτος καθώς και κάποια περιστατικά με χαρακτήρες εγχώριας μετάδοσης. 
Μέθοδος-Υλικό: Παρουσιάζεται ασθενής 45 ετών, Έλληνας κάτοικος Νιγηρίας, με ιστορικό λοίμωξης από ελονοσία προ 
διετίας. Ο ασθενής προσήλθε αιτιώμενος εμπύρετο έως 39,5οC από μηνός, με χαρακτήρα αμφημερινού υφέσιμου, και 
συνοδές εφιδρώσεις και κεφαλαλγία. Από την κλινική εξέταση δεν προέκυψαν παθολογικά ευρήματα πλην σπληνομεγαλίας, 
η οποία επιβεβαιώθηκε απεικονιστικά. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε αναιμία με στοιχεία ενδαγγειακής 
αιμόλυσης. Διενεργήθηκε πλήρης ανοσολογικός και ιολογικός έλεγχος και ελήφθησαν καλλιέργειες που απέκλεισαν άλλα 
λοιμώδη, και μη, αίτια του πυρετού.  Έγινε μικροσκοπικός έλεγχος παχιάς σταγόνας  περιφερικού αίματος όπου εντοπίσθηκαν  
πλασμώδια εντός των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Έγινε επίσης RDT (Rapid Diagnostic Test) το οποίο ήταν θετικό και στη 
συνέχεια PCR  που επιβεβαίωσε τη διάγνωση της ελονοσίας από P. falciparum.
Ο ασθενής έλαβε 3ήμερη θεραπεία από του στόματος με ατοβακουόνη και  προγουανίλη σε δοσολογία (1000+400)mg 
ημερησίως και παρουσίασε ύφεση του πυρετού και ταυτόχρονη προοδευτική αποκατάσταση  του αιματοκρίτη. 
Την 4η ημέρα μετά την ολοκλήρωση της αγωγής έγινε επανέλεγχος παχιάς σταγόνας περιφερικού αίματος που ήταν αρνητικός. 
Ο ασθενής εξήλθε μετά από 11 ημέρες νοσηλείας απύρετος και αιμοδυναμικά σταθερός με οδηγία για επανεκτίμηση σε ένα 
μήνα. 
Συμπέρασμα: Είναι απαραίτητη η συνεχής επαγρύπνηση των φορέων υγείας καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος επανεγκατάστασης 
της νόσου ειδικά σε περιοχές αυξημένης προσέλευσης πληθυσμών από χώρες ενδημικές για την ελονοσία.
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ΠΑ07  ΚΛΙΝΙΚΑ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΜΕ C.difficille ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΕΝΑ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Αδάμη Μαρία-Ευαγγελία1, Πανοσκάλτσης Ανδρέας1, Ιωάννου Πέτρος1, Αριστοδήμου Άριστος1, 
Χαμηλός Γεώργιος2 και Γκίκας Αχιλλέας1

1 Α΄ Παθολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Εισαγωγή: Η κολίτιδα από Clostridium difficille αναδύεται σε παγκόσμια απειλή για νοσηλευόμενους όσο και για 
εξωνοσοκομειακούς ασθενείς με σοβαρές επιπτώσεις σε νοσηρότητα, θνητότητα και κόστος νοσηλείας.
Σκοπός: Η μελέτη των ασθενών που επισκέφτηκαν ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο και εμφάνισαν C.difficille κολίτιδα, η 
θεραπεία, η έκβαση και τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά τους.
Ασθενείς και μέθοδοι: Προοπτική μελέτη καταγραφής ασθενών με κλινικά και μικροβιολογικά ευρήματα συμβατά με 
C.difficille κολίτιδα από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο του 2016 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Αποτελέσματα: Στους 12μήνες της μελέτης καταγράφηκαν 35 ασθενείς με C.difficille κολίτιδα από ένα σύνολο ~60.000 
νοσηλειών. Το 51.4% ήταν άνδρες και η μέση ηλικία ήταν τα 65 έτη. Τα συχνότερα υποκείμενα νοσήματα ήταν: αρτηριακή 
υπέρταση (45.7%), σακχαρώδης διαβήτης (25.7%), στεφανιαία νόσος (22.9%), καρδιακή ανεπάρκεια (20%), κακοήθεια 
(17.1%) και χρόνια νεφρική νόσος (17.1%). Το 60% των ασθενών είχε «μη θανάσιμα υποκείμενα νοσήματα», και το 22.9% 
είχε «γρήγορα θανάσιμα νοσήματα» βάσει του McCabe score. Η C.difficille κολίτιδα επιβεβαιώθηκε βάσει του αντιγόνου 
και των τοξινών Α ή Β (65.7%) ή θετικής καλλιέργειας με αντιβιόγραμμα (31.4%). Το 100% των C.difficille είχαν αντοχή 
σε κεφαλοσπορίνες, 80% σε κλινδαμυκίνη, 60% σε πενικιλλίνη, 20% σε βανκομυκίνη και 10% σε μετρονιδαζόλη. Μεταξύ 
των θερεπευθέντων, το 70.8% έλαβε μετρονιδαζόλη, 20.8% βανκομυκίνη και μετρονιδαζόλη, ενώ 8.3% έλαβε μόνο 
βανκομυκίνη. Η θνητότητα ήταν 17.1%, η διάμεση διάρκεια νοσηλείας 13 ημέρες, ενώ η επανεισαγωγή εντός τριμήνου 
ήταν 51.7%.
Συζήτηση: Αυτή η μελέτη αναδεικνύει την επιδημιολογία της C.difficille κολίτιδας σε ένα τριτοβάθμιο ελληνικό νοσοκομείο. 
Η θνητότητα ήταν αυξημένη, αναδεικνύοντας την ανάγκη επαγρύπνησης για αυτήν την αναδυόμενη, θανάσιμη λοίμωξη.

ΠΑ08  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Ή 
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ

Α. Αγγελίδη, Α. Παπαζαφειροπούλου, Ε. Ευστρατιάδη, Ε. Ξουργιά, Π. Λαμπρόπουλος, Γ. Λοΐζος,  
Ε. Τζουγανάτου, Ε. Καραμπουσλή, Α. Μελιδώνης
Α΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις αναπνευστικού και ουροποιητικού συστήματος αποτελούν τις συχνότερες αιτίες λοιμώξεων 
νοσηλευόμενων ασθενών. Σκοπός της παρούσας μελέτης  ήταν η εκτίμηση των μοντέλων μεταβλτητότητας που σχετίζονται 
με θανατηφόρο έκβαση σε νοσηλευόμενους ασθενείς με λοίμωξη αναπνευστικού ή ουροποιητικού.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 107ασθενείς (44άνδρες), με λοίμωξη ουροποιητικού ή/και 
αναπνευστικού, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στην Α’ Παθολογική Κλινική το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2016. Σε 
κάθε συμμετέχοντα προσδιορίστηκαν ανθρωπομετρικοί, κλινικοεργαστηριακοί παράμετροι λαμβάνοντας υπόψιν το ατομικό 
αναμνηστικό, τις συννοσηρότητες των ασθενών κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο και τα μοντέλα μεταβλητότητας 
της συστολικής (ΣΑΠ), διαστολικής (ΔΑΠ), και μέσης(ΜΑΠ) αρτηριακής πίεσης καθώς και της γλυκαιμικής μεταβλητότητας 
(mean+SD/2). 
Αποτελέσματα: Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 6,23±3,6 μέρες στο σύνολο του πληθυσμού (6,45±3,6μέρες και 
6,18±3,5μέρες στα άτομα με λοίμωξη αναπνευστικού ή ουροποιητικού,αντίστοιχα). Θανατηφόρο καταληκτικό σημείο 
διαπιστώθηκε στο 14,0% του συνόλου των νοσηλευόμενων ασθενών ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφορά επί παρουσίας 
ή μη σακχαρώδους διαβήτη (7.4% έναντι 16.3%, P=0.21, αντίστοιχα). Από την ανάλυση των παραμέτρων βρέθηκε πως 
η εμφάνιση θανατηφόρου συμβάματος σχετίζεται με τη μεταβλητότητα της ΣΑΠ (RR:0,92, 95%CI:0,88-0,96, P=0.001), 
της ΔΑΠ(RR:0,91, 95%CI:0,84-0,97, P=0.005) και της ΜΑΠ(RR:0,89, 95%CI:0,84-0,96, P=0,002). Ενώ, μία τάση 
συσχέτισης μη σημαντική παρατηρήθηκε επίσης με τη γλυκαιμική μεταβλητότητα (RR:1,01, 95%CI:0,99-1,02, P=0,07). 
Από την επιμέρους ανάλυση των δεδομένων φάνηκε πως η αρτηριακή μεταβλητότητα σχετίζεται με την ηλικία (beta:0,23, 
p=0.04), την παρουσία αρτηριακής υπέρτασης (beta:0,26, p=0.007) και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας 
(beta:0,21,p=0.03).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι η μεταβλητότητα δη της ΣΑΠ σχετίζεται με αυξημένο 
κίνδυνο για θανατηφόρο έκβαση νοσηλευομένων ασθενών με λοίμωξη αναπνευστικού ή ουροποιητικού, ενώ μία τάση 
θετικής συσχέτισης παρατηρήθηκε για τη γλυκαιμική μεταβλητότητα.
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ΠΑ09  ΣΠΑΝΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΥΡΕΤΟ 
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΟΦΕΙΛΟΤΑΝ ΣΕ ΟΞΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ 
ΑΠΟ COXIELLA BURNETTII

Ζήσης Χρήστος1, Μαρίτσα Δήμητρα1, Παπαδάτος Σταμάτης3, Θεοδωρούλα Ευτέρπη1, Αγγέλης 
Νικόλαος1, Γατσά Ελένη2, Μυλωνάς Στέφανος1

1 Β΄ Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, Ν. Τρικάλων
2 Αιματολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, Ν. Τρικάλων
3 Γ΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ν. Αττικής

Εισαγωγή:  Η λοίμωξη από Coxiella-Burnetii είναι συνήθως ασυμπτωματική. Όταν είναι συμπτωματική (πυρετός-Q) εμφανίζει 
μεγάλη ετερογένεια συμπτωμάτων, ώστε η διάγνωση να καθυστερεί 1-14 μήνες. Διακρίνεται σε:
1. οξεία (πυρετός-κυνάγχη-πνευμονία-ηπατίτιδα, σπάνια μυοκαρδίτιδα-περικαρδίτιδα-μηνιγγίτιδα-εγκεφαλίτιδα-νευρίτιδα-
εξάνθημα),
2. χρόνια (ενδοκαρδίτιδα-αρθρίτιδα-οστεομυελίτιδα).
Σκοπός: Η παρουσίαση σπάνιου περιστατικού πυρετού αγνώστου αιτιολογίας  και αντιδραστικής αρθρίτιδας που οφείλονταν 
σε οξύ πυρετό-Q. 
Υλικό-Μέθοδος: Γυναίκα 58ετών με έλλειψη-G6PD, εισήχθη στη Β΄ Παθολογική-Γ.Ν.Τρικάλων λόγω παρατεινόμενου 
εμπύρετου από 25ημέρου.
Αρχικά, εμφάνιζε φαρυγγαλγία, έπειτα αυχεναλγία/πλευροδυνία άμφω. Έλαβε κλαριθρομυκίνη με παροδική ύφεση 
συμπτωμάτων. Υπήρξε υποτροπή και εμφάνιση βήχα. Ως εξωτερική ασθενής, υπεβλήθη σε Αξονική Τομογραφία-(ΑΤ) 
θώρακος, όπου διαπιστώθηκε υπολειπόμενη πυκνοατελεκτασία αριστερού πνεύμονα (αποδραμούσα βρογχοπνευμονία). 
Χορηγήθηκε ανεπιτυχώς συνδυασμός κεφουροξίμης/αζιθρομυκίνης. Σε διαθωρακικό-υπερηχογράφημα ανευρέθη μικρή  
περικαρδιακή συλλογή.
Κατά τη νοσηλεία, εμφάνιζε ημερήσιο πυρετό-έως-38,3οC και στον εργαστηριακό έλεγχο: αναιμία/θρομβοκυττάρωση/
τρανσαμινασαιμία/χολόσταση/αύξηση  d-dimers-φερριτίνης-CRP /τριψήφια-ΤΚΕ.  Ετέθη σε ενδοφλέβια αντιβίωση ευρέος 
φάσματος. Προστέθηκε  αντι-ιική/αντιμυκητιασική αγωγή, χωρίς ανταπόκριση.
Την 6η-ημέρα-νοσηλείας εμφάνισε αρθρίτιδα γονάτων άμφω και δεξιάς πηχεοκαρπικής. Έγινε έναρξη κολχικίνης, που 
διεκόπη λόγω διαρροιών. Ακολούθησαν μικρές δόσεις ΜΣΑΦ. Την 8η-ημέρα χορηγήθηκε iv-Τιγεκυκλίνη. Ύφεση έως 
πλήρης υποχώρηση πυρετού και δεικτών φλεγμονής παρατηρήθηκε εντός oλίγων ημερών.
Δεν ανευρέθη αιτία μετά από εκτεταμένο έλεγχο για:
i. Λοιμώξεις (Διοισοφάγειο-υπερηχογράφημα/προκαλσιτονίνη/καλλιέργειες αίματος-ούρων-πτυέλων-αρθρικού-γαστρικού 
υγρού/έλεγχος για σαλμονέλλωση-βρουκέλλωση-λεϊσμανίαση-λεπτοσπείρωση-τοξοπλάσμωση-φυματίωση(Quantiferon)-
ελονοσία-μυκοπλάσμωση-ρικετσιώσεις-χλαμύδιαση-ψιττάκωση-μπορελλίωση-μπαρτονέλλωση-σύφιλη-ηπατίτιδες-
λοίμωξη:HIV-CMV-EBV)
ii. Αυτοάνοσα νοσήματα/Αγγειίτιδες/Νόσο Still (ανοσολογικός έλεγχος/βιοψίες κροταφικής-ορθού-δέρματος-μυός)
iii. Νεοπλασίες/Αιματολογικά νοσήματα (Μαστογραφίες/Ολοσωματική Αξονική/Γαστροσκόπηση-Ορθοσιγμοειδοσκόπηση/
Οστεομυελική βιοψία)
iv. Σαρκοείδωση (SACE)
v. Οικογενή Μεσογειακό Πυρετό (Γονίδιο-MEFV)
Η διάγνωση οξείας λοίμωξης από Coxiella-burnetii βασίστηκε στα αποτελέσματα των αντισωμάτων (τίτλος/ορομετατροπή). 
Η ασθενής έλαβε πολύμηνη θεραπεία με βιμπραμυκίνη. Δε μετέπεσε σε χρονιότητα.
Συμπέρασμα: Ο πυρετός αγνώστου αιτιολογίας δοκιμάζει τη διαγνωστική δεινότητα των κλινικών ιατρών, το έργο των 
οποίων δυσχεραίνεται μέγιστα όταν συνυπάρχουν μη-ειδικές για τη νόσο εκδηλώσεις.
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ΠΑ10  «HUNGRY BONE SYNDROME» ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τσομίδης Ι., Λεωνίδου Κ., Παπαστεφάνου Ε., Κίρδας Κ., Μάλλιας Ι., Μηλίδης Θ.
Β΄ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Σερρών

Εισαγωγή: Το 1/3 των ασθενών με καρκίνωμα προστάτη και οστικές μεταστάσεις οστεοβλαστικού τύπου εμφανίζουν ήπιου 
έως σοβαρού βαθμού υπασβεστιαιμία. Ο μηχανισμός κατανάλωσης ασβεστίου στις οστεοβλαστικές εστίες έχει καταγραφεί 
και μελετηθεί πριν από περίπου 50 χρόνια.
Σκοπός: Η αναφορά και συζήτηση ενδιαφέροντος και σχετικά σπάνιου περιστατικού της κλινικής μας με σύνδρομο 
πεινασμένων οστών και καρκίνωμα προστάτη.
Υλικό-Μέθοδος: Στην προκειμένη περίπτωση παρουσιάζουμε το περιστατικό ασθενούς της κλινικής μας με σοβαρού 
βαθμού ασυμπτωματική υπασβεστιαιμία και καρκίνωμα προστάτη με εκτεταμένες οστεοβλαστικές μεταστάσεις.
Αποτελέσματα: Από τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις ότι η παρατηρούμενη υπασβεστιαιμία 
οφειλόταν στην πρόσληψη ασβεστίου από τις οστεοβλαστικές εστίες των οστικών δομών (“hungry bone syndrome”),όπως 
αναφέρεται και στην βιβλιογραφία. Το ενδιαφέρον του περιστατικού ήταν η ανθεκτική υπασβεστιαιμία παρά την χορήγηση 
υψηλών δόσεων ασβεστίου
Συμπεράσματα: Είναι σημαντικό σε ασθενείς με κακοήθη νεοπλασία του προστάτη και μεταστάσεις οστεοβλαστικού τύπου 
που εμφανίζουν ανθεκτική υπασβεστιαιμία να τίθεται από τον κλινικό ιατρό η υποψία του συνδρόμου «πεινασμένων οστών», 
διότι είναι σχετικά συχνό όπως αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία.
Key Words: hungry bone syndrome, hypocalcaemia, prostate cancer

ΠΑ11  Η ΔΙΑΙΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

Αθανασία Βλάχου1, Γρηγόριος Δήμας1, Κωνσταντίνος Λάλλας1, Δημήτριος Παπαδημόπουλος1, 
Άννα Μαυρομανώλη1, Ηλίας Κανέλλος1, Χρήστος Σαββόπουλος1, Απόστολος Χατζητόλιος1

1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
2 Α΄ Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή/Σκοπός: Το νεφρωσικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από υπολευκωματιναιμία, λευκωματουρία και οιδήματα 
κάτω άκρων. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα διαιτολογικά πρωτόκολλα για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της 
κατάστασης. Έχει καταδειχθεί ότι η δίαιτα με χαμηλά λευκώματα (<0.6 γρ/24ωρο) οδηγεί σε υποθρεψία, η οποία σχετίζεται 
με οξειδωτικό στρες και αθηροσκλήρωση. 
Ασθενείς/Μέθοδοι: Στη μελέτη μας μελετήθηκαν 125 ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο και ηλικία από 35 μέχρι 65 
ετών. Στους 65 χορηγήθηκε για 1 χρόνο δίαιτα με 0.5 γρ/24ωρο (Ομάδα Α) και στους άλλους 60 χορηγήθηκε δίαιτα με 
1 γρ/24ωρο (Ομάδα Β). Εξετάσθηκε με τη μέθοδο ELISA το οξειδωτικό στρες μέσω του 15-F2t-ισοπροστανίου (15-F2t-
isop)  και της οξειδωμένης LDL (ox-LDL), ενώ η αθηροσκλήρωση προσδιορίστηκε με τον πρώιμο αθηρωματικό δείκτη ΙΜΤ 
(Intima-Μedia Τhickness). 
Αποτελέσματα: Στους ασθενείς της ομάδας Α βρέθηκε σημαντική συσχέτιση της υποθρεψίας με τα επίπεδα ορού 
15-F2t-isop, ox-LDL και της λευκωματουρίας, ενώ η καθυστέρηση  ένταξης σε πρόγραμμα υποκατάστασης της νεφρικής 
λειτουργίας αφορούσε 22 μήνες (22±5). Στην ομάδα Β δεν βρέθηκε συσχέτιση της ox-LDL με τη λευκωματουρία. Επιπλέον 
η κλινική έκβαση στην ομάδα Β είχε σαφώς καλύτερη πορεία, καθώς η θρέψη διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, όσον 
αφορά την ποιότητα ζωής και τον χρόνο ένταξης σε αιμοκάθαρση, ενώ υπερείχε ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου και 
αθηροσκλήρωσης.  
Συμπέρασμα: Είναι σημαντικό κατά την πορεία της χρόνιας πρωτεϊνουρικής νόσου ο ασθενής να υποστηρίζεται με δίαιτα 
πρωτεϊνουρική, εφόσον η υποθρεψία σχετίζεται με την εξέλιξη της νόσου και την αθηροσκλήρωση, ενώ υποεκτιμάται το 
γεγονός ότι αποτελεί τη δεύτερη αιτία θνητότητας μετά τα καρδιαγγειακά συμβάματα, μεταξύ ασθενών με ΧΝΝ.
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ΠΑ12  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΟΚΤΑΕΤΙΑ (2008-2015)

Καϊάφα Γεωργία1, Ζορμπά Αρετή2, Περιφάνης Βασίλειος1, Τσαβδαρίδου Βασιλική2, Γούναρη 
Ευδοκία2, Μαρκάλα Δήμητρα3, Χρυσουλίδου Ελισσάβετ1, Μπουντόλα Σταυρούλα1, Σκούρα 
Λεμονιά2, Απόστολος Ι. Χατζητόλιος1

1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
2 Ανοσολογικό Τμήμα, Μικροβιολογικό Εργαστήριο Α.Π.Θ., «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
3 Ανοσολογικό Τμήμα, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη 

Εισαγωγή: Η Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία (ΧΛΛ) είναι η πιο συχνή κακοήθεια του αίματος στον Δυτικό κόσμο. Αποτελεί το 
30% των Β λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων και το 11% όλων των αιματολογικών κακοηθειών παγκοσμίως. Είναι νόσημα 
με εξαιρετικά ετερογενή κλινική εικόνα, και γι’ αυτό, η διαμόρφωση του διεθνούς προγνωστικού δείκτη (CLL-IPI) αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για την αναγνώριση ασθενών, για τους οποίους επιβάλλεται στενή παρακολούθηση. Το CLL-IPI είναι ένα 
σύστημα κατηγοριοποίησης κινδύνου στους ασθενείς με ΧΛΛ, το οποίο περιλαμβάνει παράγοντες κινδύνου: ηλικία, στάδιο 
νόσου, μετάλλαξη del (17p)/TP53, β2- μικροσφαιρίνη και παρουσία ή μη σωματικών μεταλλάξεων στην υπερμεταβλητή 
περιοχή των βαριών αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών, που φέρουν στην επιφάνειά τους τα κύτταρα της ΧΛΛ ( IgVH).
Σκοπός: Η εκτίμηση-αξιολόγηση της εφαρμογής του CLL-IPI στην καθημερινή πρακτική και διαχείριση των ασθενών με 
ΧΛΛ.
Μέθοδος: Μελετήσαμε όλους τους ασθενείς που διαγνώσθηκαν με ΧΛΛ, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες 
(NCIWG), στην Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, μεταξύ του 2008 και 2015 (8 χρόνια), οι οποίοι 
είχαν παρακολούθηση για τουλάχιστον 12 μήνες. Η ανοσοφαινοτυπική διερεύνηση έγινε στο Αιματολογικό και Ανοσολογικό 
Εργαστήριο του Α.Ν. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ και ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, αντίστοιχα, με πενταχρωματική κυτταρομετρία ροής. Κλινικά και 
εργαστηριακά δεδομένα κατά τη διάγνωση περιελάμβαναν τα: β2 μικροσφαιρίνη, κυτταρογενετική ανάλυση και γραμμές 
θεραπείας. Η συνολική επιβίωση υπολογίσθηκε από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι την τελευταία επίσκεψη παρακολούθησης 
ή τον θάνατο και ο χρόνος της πρώτης θεραπείας από τη διάγνωση έως τη χορήγηση της πρώτης θεραπείας ή την τελευταία 
επίσκεψη παρακολούθησης.
Αποτελέσματα: 85 ασθενείς με ΧΛΛ εντάχθηκαν στην μελέτη. Ο χρόνος παρακολούθησής τους κυμαινόταν από 12-96 
μήνες. Τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά τους αναφέρονται στον Πίνακα 1. 
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά ΧΛΛ ασθενών κατά τη διάγνωση (n=85)

Ηλικία εύρος (38-93 ετών)
>65 ετών 53 (62,3%)
Στάδιο Binet
A 61 (71,8%)
B 17 (20%)
C 7 (8,2%)
Στάδιο Rai
0 32 (37,7%)
I 28 (32,9%)
II 16 (18,8%)
III 5 (5,9%)
IV 4 (4,7%)
Κυτταρογεννετικές ανωμαλίες (n=58)
Φυσιολογικός καρυότυπος 48 (82,3%)
del (17p) ή/ και TP 53 10 (17,2%)
IgHV n=18
Αμετάλλακτες 12 (66,7%)
β2 μικροσφαιρίνη ορού (n=55)
>3,5 U/L 26 (47,3%)
Χορήγηση θεραπείας 28 (32,9%)

Ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου οι ασθενείς διακρίθηκαν σε 4 ομάδες: χαμηλού (61%), ενδιάμεσου (21,1%), υψηλού 
(12,9%) και πολύ υψηλού κινδύνου  (5%). 
Οι 34 (40%) από τους ασθενείς της μελέτης, που ανήκαν στις κατηγορίες ενδιάμεσου, υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου 
έλαβαν θεραπεία κατά μέσο όρο 13, 6 και 2 μήνες αντίστοιχα μετά τη διάγνωση. Οι 9 εξ αυτών (10,5%) υψηλού και πολύ 
υψηλού κινδύνου έλαβαν τρεις γραμμές θεραπείας και οι 5 (57%) κατέληξαν μετά την τρίτη γραμμή, 42 μήνες μετά την 
αρχική διάγνωση.
Όλοι οι υπόλοιποι 80 ασθενείς (94,1%), υπό ή χωρίς θεραπεία επιβιώνουν μέχρι και σήμερα.
Συμπεράσματα: Με τη μελέτη μας επιβεβαιώνονται τα βιβλιογραφικά δεδομένα, ότι ο CLL-IPI δείκτης αποτελεί μια χρήσιμη 
μέθοδο για την αναγνώριση ομάδων κινδύνου, με σκοπό τη στενή παρακολούθηση και έγκαιρη έναρξη θεραπείας σε 
ασθενείς με ΧΛΛ.
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ΠΑ13  ΑΙΜΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ζτρίβα Ελευθερία1, Καϊάφα Γεωργία1, Περιφάνης Βασίλειος1, Σάτσογλου Σαράντης1, Μπουντόλα 
Σταυρούλα1, Ανεστάκης Δοξάκης2, Ράϊκος Νικόλαος2, Χατζητόλιος Ι. Απόστολος1

1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
2 Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Το αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο είναι σπάνιο  αλλά δυνητικά θανατηφόρο. Το 44% των περιπτώσεων γίνεται 
εισαγωγή στις  ΜΕΘ και το 11,7% καταλήγει. Χαρακτηρίζεται από διέγερση των μακροφάγων του μυελού, με αποτέλεσμα 
τη φαγοκυττάρωση των αιμοποιητικών κυττάρων. Είναι πρωτοπαθές ή επίκτητο σχετιζόμενο συχνότερα με λοιμώξεις, 
αυτοάνοσα ή αιματολογικά νοσήματα. Η διάγνωση στηρίζεται στη μοριακή ανίχνευση παθολογικών μεταλλάξεων ή την 
κάλυψη 5 εκ των 8 διαγνωστικών κριτηρίων: 1. Πυρετός≥38.5oC, 2. Σπληνομεγαλία, 3. Κυτταροπενία σε τουλάχιστον δύο 
σειρές, 4. Υπερτριγλυκεριδαιμία ή/και υποϊνωδογοναιμία,  5. Φερριτίνη > 3.000ng/ml, 6. Αιμοφαγοκυττάρωση σε μυελό/ 
σπλήνα/ ήπαρ/ λεμφαδένες, 7. Χαμηλή ή απούσα δραστηριότητα ΝΚ κυττάρων, 8. Αύξηση διαλυτού υποδοχέα IL-2. Η 
κλινική εικόνα περιλαμβάνει πυρετό, δερματικές, ηπατικές, αιματολογικές και νευρολογικές εκδηλώσεις. Επιδείνωση της 
αναπνευστικής λειτουργίας αποτελεί δυσμενή προγνωστικό δείκτη. Η θεραπεία στηρίζεται στη χορήγηση ανοσοσφαιρίνης, 
κορτικοστεροειδών και Ετοποσίδης και στην αντιμετώπιση του υποκείμενου νοσήματος.
Σκοπός: Η ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης  διάγνωσης του αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου στην κλινική πράξη.
Υλικό-Μέθοδος: Παρουσίαση ασθενούς 61 ετών,  που παραπέμφθηκε για διερεύνηση παρατεταμένου εμπύρετου και 
κυτταροπενίας (αναιμία, θρομβοπενία, υψηλή τιμή φερριτίνης και θετικά IgM αντισώματα έναντι του ιού Epstein-Barr). 
Απεικονιστικά παρουσίαζε σπληνομεγαλία και γενικευμένους, οριακού μεγέθους λεμφαδένες. Το μυελόγραμμα και η 
οστεομυελική βιοψία ήταν αρχικά αρνητικά για αιματολογικό νόσημα, ενώ κατά την επανάληψή τους αναδείχθηκαν στοιχεία 
αιμοφαγοκυττάρωσης. Ο ασθενής κατά την εισαγωγή του ήταν αιμοδυναμικά σταθερός, παρουσίαζε αναιμία (Hb: 7,7 g/
dl), θρομβοπενία (PLT: 38.000/μl), υψηλή τιμή  φερριτίνης (5.914ng/ml), επηρεασμένο ηπατικό προφίλ, με φυσιολογικές 
τιμές ινωδογόνου και τριγλυκεριδίων. Πληρούσε 5 από τα 8 διαγνωστικά κριτήρια του αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου και 
τέθηκε άμεσα σε ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη, κορτικοειδή, αντιβιοτική και αντιμυκητιασική αγωγή. Την 3η ημέρα νοσηλείας 
παρουσίασε οξεία έκπτωση αναπνευστικής λειτουργίας, με εργαστηριακή και αερομετρική επιδείνωση. Η επείγουσα αξονική 
ανέδειξε πλευριτικές συλλογές, ατελεκτασίες άμφω και  ηπατοσπληνομεγαλία, διασωληνώθηκε και διακομίσθηκε σε ΜΕΘ, 
όπου κατέληξε.
Αποτελέσματα: Από την ιστολογική εξέταση του σπλήνα, η νεκροψία ανέδειξε ευρήματα συμβατά με λέμφωμα Hodgkin. Ο 
ασθενής μας παρουσίασε εκδήλωση  αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου στα πλαίσια αιματολογικής κακοήθειας.
Συμπέρασμα: Είναι επιτακτική η ανάγκη ισχυρής υποψίας, έγκαιρης διάγνωσης και άμεσης θεραπευτικής αντιμετώπισης του 
αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου και του υποκείμενου νοσήματος, με στόχο τη μείωση της θνησιμότητας, που προκύπτει 
από το σύνδρομο αυτό. 

ΠΑ14  ΔΙΕΡΕYΝΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚHΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛIΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑIΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟY 
ΙΑΤΡΕIΟΥ ΑΙΜOΣΤΑΣΗΣ. ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ ΤΡΙΕΤIΑΣ 2014-2016

Περιφάνης Βασίλειος, Καϊάφα Γεωργία,  Μεγαγιάννης Πλάτων, Παπαοικονόμου Δημήτριος, Τζίνας 
Αστέριος, Μπουντόλα Σταυρούλα, Σάτσογλου Σαράντης, Χατζητόλιος Απόστολος
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Η θρομβοφιλία παραμένει μια σημαντική παράμετρος νοσηρότητας και θνητότητας στις αρχές του 21ου αιώνα. Ο έλεγχος 
κληρονομικής θρομβοφιλίας γίνεται με αυστηρά κριτήρια και σε συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Οι παράμετροι που 
ελέγχονται  είναι η έλλειψη ΑΤ ΙΙΙ, PrC και PrS, η μετάλλαξη FVLeiden (FVL), η μετάλλαξη G20210 της προθρομβίνης (FII),  
και  η μετάλλαξη MTHFR. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή ασθενών που διερευνήθηκαν για θρομβοφιλία την προηγούμενη τριετία 
στα πλαίσια του Εξωτερικού Ιατρείου Αιμόστασης  του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και η ανάλυση των χαρακτηριστικών τους.
Υλικό: Στην τριετία 2014-2016 προσήλθαν  52 ασθενείς, 32 γυναίκες και 20 άντρες, μέσης ηλικίας 42 (εύρος 16-78). 
Οι λόγοι προσέλευσης ήταν για 29 ασθενείς  επιβεβαιωμένη φλεβοθρόμβωση, εκ των οποίων 9 για Πνευμονική Εμβολή 
(ομάδα Α) και για τους υπόλοιπους 23 διερεύνηση θρομβοφιλικών παραγόντων για ποικίλα αίτια χωρίς ενεργό  θρόμβωση 
(ομάδα Β).
Αποτελέσματα: Ευρέθησαν 19 ετερόζυγοι και 7 ομόζυγοι γονότυποι για μετάλλαξη στο γονίδιο MTHFR  (c677t) και 16 
ετερόζυγοι και 5 ομόζυγοι για τη μετάλλαξη a1298c στο γονίδιο MTHFR. Συνολικά 34 (59,6%) ασθενείς είχαν  οιαδήποτε 
μετάλλαξη στο γονίδιο  MTHFR και 12 εξ αυτών και στις 2 γονιδιακές θέσεις. Ευρέθησαν επίσης 10 ετερόζυγοι για τη 
μετάλλαξη FVLeiden (19,2%) και 4 ετερόζυγοι  για την FII μετάλλαξη  (7,6%). Οι σύνθετοι γονότυποι ήσαν  5 MTHFR/FVL και  
3 MTHFR/FII. Στην ομάδα Α,  21 ασθενείς είχαν υπερομοκυστειναιμία, 9 είχαν FVL μετάλλαξη και 3 FII μετάλλαξη. Επτά από 
τους ασθενείς αυτούς είχαν 2 γονιδιακές βλάβες. Αντίθετα στην ομάδα Β  η αντίστοιχη επίπτωση ήταν 13, 1 και 1, ενώ μόνο 
ένας είχε σύνθετο γονότυπο MTHFR/FII (p<0,01). Κανείς ασθενής δεν είχε έλλειψη φυσικών αντιπηκτικών.
Συμπεράσματα: Στην επιλεγμένη αυτή ομάδα ασθενών επιβεβαιώνεται ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης θρόμβωσης σε 
ασθενείς με σύνθετους γονότυπους. Ο συνδυασμός υπερομοκυστειναιμίας και άλλης θρομβοφιλικής διαταραχής φαίνεται 
να αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης.
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ΠΑ15  Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ APRIL ΑΠΟ ΤΑ ΜΥΕΛΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ

Ξεκάλου Αθηνά1, Παππά Κωνσταντίνα2, Βυζουκάκη Ροδάνθη3, Κοκονοζάκη Μαρία3, Παπαδοπούλου 
Αναστασία3, Κανέλλου Πέγκυ4, Σφυριδάκη Αικατερίνη5, Αλεξανδράκης Μιχάλης6 
1 Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης
2 Παθολογική Κλινική, Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης
3 Αιματολογικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης
4 Αιμοδοσία, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης
5  Αιμοδοσία, Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης
6 Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης

Εισαγωγή: Το πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ) είναι μια νεοπλασματική νόσος των πλασματοκυττάρων που χαρακτηρίζεται από 
αυξημένο πολλαπλασιασμό τους και παραγωγή παραπρωτεΐνης. Ο A proliferation inducing-ligand (APRIL) προάγει τον 
πολλαπλασιασμό των πλασματοκυττάρων μέσω της δράσης του στο b cell maturation antigen (BCMA).
Σκοπός: Σκοπός μας είναι η μελέτη της έκφρασης του APRIL σε μυελό των οστών (ΜΟ) ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα 
(ΠΜ) και η συσχέτισή της με γνωστούς δείκτες κυτταρικού πολλαπλασιασμού.
Υλικό: Μελετήθηκαν 42 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΠΜ πριν την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας (19 γυναίκες, 23 
άνδρες, ηλικίας 64,1±10,4 έτη, 14 σταδίου Ι, 11 σταδίου ΙΙ και 17 σταδίου ΙΙΙ κατά ISS) και 18 υγιείς μάρτυρες αντίστοιχης 
ηλικίας και φύλου. Από όλου τους συμμετέχοντες συλλέχθηκαν δείγματα ορού και οστεομυελικής βιοψίας.
Μέθοδος: Μετρήσαμε σε δείγματα οστεομυελικής βιοψίας APRIL και Ki67 μετά από ανοσοïστοχημική χρώση, και τη 
διήθηση του ΜΟ από πλασματοκύτταρα σε ποσοστό επί τοις εκατό, ενώ οι IL-10 και IL-6 μετρήθηκαν σε δείγματα ορού με 
τη μέθοδο ELISA.
Αποτελέσματα: Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ασθενών και μαρτύρων παρατηρήθηκαν για όλες τις μετρούμενες 
παραμέτρους(p<0,001 σε όλες τις περιπτώσεις). Όλες οι παράμετροι αυξάνονταν παράλληλα με τα στάδια της νόσου 
κατά ISS (APRIL p<0,005, διήθηση μυελού p<0,03, Ki67 p<0,001, IL-10 p<0,001, Il-6 p<0,001). Τέλος ο APRIL 
συσχετίζονταν σημαντικά με όλες τις μετρούμενες παραμέτρους(με τη διήθηση του ΜΟ r=0,389, p<0,01, με τον Ki67 
r=0,390, p<0,01, με την IL-10 r=0,497, p<0,001,με την  IL-6 r=0,484, p<0,001).
Συμπεράσματα: Η αυξημένη έκφραση του συνδέτη APRIL παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και την προαγωγή της 
μυελωματικής νόσου. Περισσότερες μελέτες απαιτούνται για να εξακριβωθεί το αν μπορεί να αποτελέσει πιθανό θεραπευτικό 
στόχο για το ΠΜ.

ΠΑ16  Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΡΥΠΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ  ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΟΝ 
ΟΡΟ ΤΗΣ IL-17 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ

Παππά Κωνσταντίνα1, Βυζουκάκη Ροδάνθη2, Σταυρουλάκη Αιμιλία3, Μπουλά Άννα3, Κοκονοζάκη 
Μαρία2, Παπαδοπούλου Αναστασία2, Αλεγκάκης Αθανάσιος4, Λιάπης Ιωάννης5, Αλεξανδράκης Μιχάλης4      
1 Παθολογική Κλινική, Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης
2 Αιματολογικό εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης
3 Αιματολογική κλινική, Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης
4 Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης
5 Αιματολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης

Εισαγωγή: Η αγγειογένεση στο ΜΟ είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάπτυξη του πολλαπλού μυελώματος (ΠΜ). 
Επιπροσθέτως η αυξημένη μαστοκυτταρική πυκνότητα στο ΜΟ των ασθενών με ΠΜ ευνοεί την ανάπτυξη της νόσου με 
ποικίλους τρόπους. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτιμήσουμε τη συμμετοχή των θρυπτάση θετικών μαστοκυττάρων, της 
IL-17, του bFGF και της  ANGIOP-2 στην εξέλιξη του ΠΜ. 
Υλικό Μέθοδος: Μελετήσαμε 52 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΠΜ πριν την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας(32 
γυναίκες, 20 άνδρες, 67,5±9,6 έτη, 19 σταδίου Ι, 17 σταδίου ΙΙ και 16 σταδίου ΙΙΙ κατά ISS). Ακόμα μελετήθηκαν 20 υγιείς 
μάρτυρες ανάλογης ηλικίας και φύλου. 
Μέθοδος: Η μέση πυκνότητα των θρυπτάση θετικών μαστοκυττάρων (MCD) εκτιμήθηκε μετά από ανοσοïστοχημική χρώση 
σε δείγματα οστεομυελικής βιοψίας, ενώ οι τιμές της IL-17, του bFGF και της ANGIOP-2 μετρήθηκαν σε δείγματα ορού με 
τη μέθοδο ELISA. 
Αποτελέσματα: Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ασθενών και μαρτύρων παρατηρήθηκαν για την MCD (p<0,001), 
τον  bFGF (p<0,01), και την ANGIOP-2 (p<0.01) και  για την IL-17 (p<0,04). Όλες οι παράμετροι αυξάνονταν παράλληλα 
με τα στάδια της νόσου κατά ISS (p<0,001). Τέλος η MCD και η IL-17συσχετίζονταν σημαντικά με όλες τις μετρούμενες 
παραμέτρους(p<0,001).
Συμπέρασμα: Τα μαστοκύτταρα αυξάνονται στο ΜΟ των ασθενών με ΠΜ. Απελευθερώνουν διάφορους διαβιβαστές 
που ευνοούν άμεσα και έμμεσα την εξέλιξη της νόσου. Η πρόοδος της νόσου στο ΠΜ συνοδεύεται επίσης από αυξημένη 
αγγειογένεση στο ΜΟ. Συμπερασματικά, τα μαστοκύτταρα και οι αγγειογενετικοί παράγοντες φαίνεται να αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία στην ανάπτυξη του ΠΜ και να καθίστανται πιθανοί στόχοι για τη θεραπεία και την πρόγνωση της νόσου. 
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ΠΑ17  BCGίτις ΜΙΑ ΥΠΟΥΛΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μεχμέτ Φ., Τερζή Ε., Μολλαγιουσούφογλου Σ., Ξανθόπουλου ΑΜ., Παναγόπουλος Π., Μαλτέζος Ε.
Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Εισαγωγή: Η λοίμωξη μετά από ενδοκυστικές εγχύσεις BCG σε ασθενείς με μιτωτική εξεργασία ουροδόχου κύστης 
είναι ύπουλη, σοβαρή και όχι σπάνια. Αποτελεί διάσπαρτη μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη από το βάκιλλο Calmette-Guerin 
που ομοιάζει με το Mycobacterium Bovis. Μπορεί να εμφανιστεί ως γενικευμένη λοίμωξη, πνευμονίτιδα, ηπατίτιδα ή ως 
εμπύρετο αγνώστου αιτιολογίας.
Σκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς με μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη από βάκιλλο Calmette-Guerin που νοσηλεύτηκε στη  
Β΄ Παθολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα καταγράφηκε η περίπτωση ασθενούς με παρατεταμένο εμπύρετο 
ύστερα απο ενδοκυστική έγχυση ζώντων εξασθενημένων μυκοβακτηριδιακών βακίλλων (θυγατρικό στέλεχος βάκιλλου 
των Calmette-Guerin). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε ασθενείς με μιτωτική εξεργασία της ουροδόχου κύστης με 
σκοπό τον περιορισμό υποτροπών καρκίνου, προκαλώντας τοπική ανοσοδιέγερση και καταστροφή των νεοπλασματικών 
κυττάρων. Η αναζήτηση στοιχείων έγινε από τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς κατά την νοσηλεία του στη ΒΠΠΚ.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκε η περίπτωση του ασθενούς 66 ετών (άρρενος), με ιστορικό χειρουργηθέντoς θηλώματος 
ουροδόχου κύστης (2012) και υποτροπής, με in situ καρκινώμα της ουροδόχου κύστης (11/2015). Ο ασθενής κατά 
το τελευταίο έτος ήταν σε ανοσοθεραπεία με ενδοκυστικές εγχύσεις BCG. Μετά την τελευταία έγχυση εντός 24 ωρών 
παρουσίασε υψηλό πυρετό με ρίγος έως 39οC. Έλαβε εμπειρικά απο τον θεράποντα ουρολόγο αγωγή με ριφαμπικίνη για 
διάστημα 9 ημερών χωρίς ύφεση του πυρετού. Εισήχθη σε Γ.Ν. Ξάνθης με εικόνα οξείας χολοκυστίτιδας-χολλαγγειίτιδας και 
έλαβε αντιμικροβιακή αγωγή χωρίς όμως ύφεση του εμπυρετου. Διεκομίσθη στη Β΄ ΠΠΚ κλινική για περαιτέρω διερεύνηση 
και αντιμετώπιση παρατεταμένου εμπυρέτου. Ο ασθενής κατά την εισαγωγή στη Β΄ ΠΠΚ είχε εικόνα πνευμονίτιδας (CT 
θώρακα, εικόνα θολής υάλου) ηπατίτιδας και θρομβοπενίας. Ο έλεγχος με PCR, καλλιέργειες και χρώση κατά Gram δεν 
ταυτοποίησαν μυκοβακτηρίδιο Bovis. Ωστόσο έγινε έναρξη αντιφυματικής αγωγής με αποτέλεσμα την
απυρεξία περί τη 10η ημέρα της νοσηλείας του, με πλήρη κλινικό-εργαστηριακή αποκατάσταση.
Συμπέρασμα: Η BCGίτις είναι αρκετά σοβαρή νόσος, η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση, 
ιδιαίτερα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.
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ΠΑ18  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ 
ΤΙΜΡ-2 ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ 
ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 

Γρηγόριος Δήμας1, Απόστολος Αλεξανδρής1, Θωμάς Τέγος2, Ιωάννης Καραμούζης3, Σοφία 
Δημοπούλου1, Θεόδωρος Τούμπουρας1, Ελίζα Λύκα1, Κωνσταντίνος Λάλλας1, Δημήτριος 
Παπαδημόπουλος1, Χρήστος Σαββόπουλος1, Απόστολος Χατζητόλιος1, Δημήτριος Γρέκας1 
1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
2 Α΄ Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
3 Εργαστήριο Βιοχημείας Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή/Σκοπός: Αντικρουόμενα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών δεν προσδίδουν έναν σαφή ρόλο για τον 
ιστικό αναστολέα των πρωτεασών-2 (tissue inhibitor of metalloproteinase-2, TIMP-2) στην παθογένεια της διαβητικής 
αλβουμινουρίας και αθηροσκλήρωσης. Η εξέλιξη του οξειδωτικού στρες (ΟΣ) από τα πρώιμα στάδια έκπτωσης της νεφρικής 
λειτουργίας από την άλλη, δεν είναι απολύτως διευκρινισμένη. Η συγκέντρωση των επιπέδων ορού της οξειδωμένης-LDL 
(oxidized-LDL, ox-LDL) και του 15-F2t-isoprostane (15-F2t-IsoP) αποτελούν αξιόπιστους βιοχημικούς δείκτες ΟΣ σε 
ασθενείς με διάφορες παθολογικές κλινικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρονίας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ). Σκοπός 
της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν τα επίπεδα ορού του ΤΙΜΡ-2, της ox-LDL και του 15-F2t-IsoP και να εξεταστεί 
ο ρόλος τους στην αθηροσκλήρωση και αλβουμινουρία σε ασθενείς με ΧΝΝ σε πρώιμα στάδια διαβητικής νεφροπάθειας 
(ΔΝ) από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
Ασθενείς/Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 50 ασθενείς σε πρώιμα στάδια ΧΝΝ 1 και 2, με τύπου 2 ΔΝ. Σαν 
μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν 50 υγιείς εθελοντές. Ο TIMP-2, η ox-LDL και το 15-F2t-IsoP μετρήθηκαν με τη μέθοδο ELISA.  
Ο πρώιμος αθηρωματικός  δείκτης IMT (Intima media thickness) των καρωτίδων και μηριαίων αρτηριών, καθώς και η 
ύπαρξη αθηρωματικής πλάκας προσδιορίστηκαν με έναν υψηλής ευκρίνειας υπερηχοτομογράφο, ενώ η αλβουμινουρία 
εξετάστηκε σε συλλογή ούρων 24ώρου. 
Αποτελέσματα: Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ox-LDL (50±5, p<0.0001), 15-F2t-IsoP (150±50, 
p<0.0001), TIMP-2 (100±5, p<0.0001), IMT (0.3±0.1, p<0.0001) και αλβουμινουρία (300±150, p<0.0001) στην 
ομάδα ασθενών. Υπήρξε στατιστικά σημαντική αρνητική ισχυρή συσχέτιση μεταξύ επιπέδων ox-LDL και TIMP-2 (r= -0.7, 
p<0.0001), 15-F2t-IsoP και ΤΙΜΡ-2 (r= -0.7, p<0.0001), μεταξύ TIMP-2 και IMT (r= -0.7, p<0.0001), καθώς και μεταξύ 
ΤΙΜΡ-2 και αλβουμινουρίας (r= -0.65, p<0.0001). Υπήρξε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ ox-LDL και 15-F2t-
IsoP  με IMT (r= 0.7, p<0.0001), καθώς και ox-LDL και 15-F2t-IsoP με αλβουμινουρία (r=0.65, p<0.0001). Επιπρόσθετα 
τα υψηλά επίπεδα των ox-LDL και 15-F2t-IsoP και τα ελαττωμένα επίπεδα του TIMP-2 συσχετιζόταν ανεξάρτητα με IMT και 
αθηρωματική πλάκα.
Συμπέρασμα: Στην παρούσα μελέτη τα ελαττωμένα επίπεδα του TIMP-2 και τα αυξημένα επίπεδα των ox-LDL και 15-F2t-
IsoP υποδεικνύονται ως ανεξάρτητοι παράγοντες αθηροσκλήρωσης και αλβουμινουρίας από τα αρχικά στάδια ΧΝΝ με ΔΝ 
προς την εξέλιξη της νόσου.
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ΠΑ19  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 

Φώτιος Μπάρκας, Γεώργιος Λιάμης, Ευάγγελος Λυμπερόπουλος, Ελευθέριος Κλούρας, Μωυσής 
Ελισάφ
Ιατρείο Διαταραχών του Μεταβολισμού, των Λιπιδίων και Παχυσαρκίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης των επιπέδων ουρικού οξέος με τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας νεφρικής νόσου 
(ΧΝΝ) σε ασθενείς που παρακολουθούνται σε ένα εξειδικευμένο ιατρείο λιπιδίων. 
Μέθοδοι: Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης στην οποία συμμετείχαν 1241 ενήλικοι ασθενείς με διάρκεια 
παρακολούθησης ≥3 έτη. Για τη συσχέτιση των επιπέδων ουρικού οξέος με τον κίνδυνο εμφάνισης ΧΝΝ χρησιμοποιήθηκε 
Cox regression analysis (backwards conditional) που συμπεριέλαβε και άλλους δυνητικά συγχυτικούς παράγοντες. Ως 
τεταρτημόρια των επιπέδων του ουρικού οξέος ορίστηκαν τα εξής: Q1: <4, Q2: 4-5, Q3: 5-6 και Q4: ≥6 mg/dL.
Αποτελέσματα: Αφού αποκλείσθηκαν 102 ασθενείς με ΧΝΝ κατά την αρχική επίσκεψη, ένα ποσοστό 11.9 % των ασθενών 
εμφάνισε ΧΝΝ κατά τη διάρκεια παρακολούθησής τους (6 έτη; IQR:4-10). Σύμφωνα με την πολυπαραγοντική ανάλυση 
τα επίπεδα ουρικού οξέος (HR: 1.23; 95% CI: 1.08-1.4, p=0.002), το φύλο (θήλυ) (HR: 1.52; 95% CI: 1.02-2.26, 
p=0.04), η ηλικία (HR: 1.10; 95% CI: 1.07-1.12, p <0.001), ο διαβήτης (HR: 1.79; 95% CI: 1.15-2.80, p=0.01), η 
καρδιαγγειακή νόσος (HR: 1.65; 95% CI: 1.06-2.58, p=0.027) και η ΧΝΝ σταδίου ΙΙ (HR: 1.97; 95% CI: 1.06-3.66, 
p=0.032) αποτελούσαν παράγοντες εμφάνισης ΧΝΝ. Τα υψηλότερα επίπεδα ουρικού οξέος συσχετίστηκαν με αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης ΧΝΝ σε σύγκριση με τα χαμηλότερα: ο διορθωμένος κίνδυνος εμφάνισης ΧΝΝ για τα Q2, Q3 και Q4 
τεταρτημόρια ήταν 0.99 (0.58-1.70), 1.28 (0.73-2.24) and 1.85 (1.05-3.23), αντίστοιχα, για τη σύγκριση με το Q1 
τεταρτημόριο (p=0.017). 
Συμπεράσματα: Τα υψηλά επίπεδα του ουρικού οξέος συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΧΝΝ. 

ΠΑ20  ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΤΙΜΡ-1 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Γρηγόριος Δήμας1, Κωνσταντίνος Λάλλας1, Θωμάς Τέγος2, Ιωάννης Καραμούζης3, Δημήτρης 
Παπαδημόπουλος1, Σοφία Δημοπούλου1, Θεόδωρος Τούμπουρας1, Άννα Μαυρομανώλη1, Χρήστος 
Σαββόπουλος1, Απόστολος Χατζητόλιος1, Δημήτριος Γρέκας1 
1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
2 Α΄ Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
3 Εργαστήριο Βιοχημείας Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή/Σκοπός: Ο ιστικός αναστολέας των πρωτεασών 1 (tissue inhibitor of metalloproteinase -1, TIMP-1) είναι 
σημαντικός κατά τη νεφρογένεση, ενώ έχει βρεθεί ότι η υπερέκφρασή του σε ζωικό μοντέλο αθηροσκλήρωσης ποντικιού 
υποστρέφει τις αγγειακές βλάβες. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστούν τα επίπεδα ορού του ΤΙΜΡ-1 
και να διερευνηθεί η πιθανή συσχέτισή τους με δείκτες πρώιμης και κλινικής αθηροσκλήρωσης σε ασθενείς με πρωτοπαθή 
χρόνια σπειραματονεφρίτιδα (ΧΣΝ) και πρώιμα στάδια χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ).
Μέθοδος: Συμπεριλήφθηκαν 50 ασθενείς με ΧΣΝ και σταδίων 1 και 2 ΧΝΝ. Ως υγιείς μάρτυρες συμπεριλήφθηκαν 50 
εθελοντές. Τα επίπεδα ορού του ΤΙΜΡ-1 προσδιορίστηκαν με την μέθοδο ELISA. Η πάχυνση του έσω-μέσου χιτώνα 
(Intima-media thickness, IMT) των καρωτίδων και των μηριαίων αρτηριών, καθώς και η ύπαρξη αθηρωματικής πλάκας 
προσδιορίστηκαν με έναν υπερηχοτομογράφο υψηλής ευκρίνειας, ενώ η αλβουμινουρία μετρήθηκε σε συλλογή ούρων 
24ώρου. 
Αποτελέσματα: Υπήρξε στατιστική διαφορά μεταξύ TIMP-1 (400±20, p<0.0001), αλβουμινουρίας (300±150, p<0.0001) 
και IMT (0.3±0.09, p<0.0001) μεταξύ ασθενών και μαρτύρων. Υπήρξε στατιστικά σημαντική ισχυρή αρνητική συσχέτιση 
μεταξύ TIMP-1 και ΙΜΤ (r= -0.65, p<0.0001), καθώς και TIMP-1 και αλβουμινουρίας (r= -0.75,  p<0.0001). Επιπρόσθετα 
τα χαμηλά επίπεδα ορού του ΤΙΜΡ-1 αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για αθηροσκλήρωση (πολλαπλή ανάλυση 
παλινδρόμησης).
Συμπεράσματα: Η μελέτη μας υποδεικνύει τα επίπεδα ορού του ΤΙΜΡ-1 να σχετίζονται με δείκτες πρώιμης και κλινικής 
αρθηροσκλήρωσης σε ασθενείς με ΧΝΝ σταδίων 1 και 2, ενώ θα μπορούσαν να αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα 
κινδύνου για τη νόσο. 
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ΠΑ22 ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
Γρηγόριος Δήμας1, Δημήτρης Παπαδημόπουλος1, Ιωάννης Καραμούζης2, Σοφία Δημοπούλου1, 
Θεόδωρος Τούμπουρας1, Άννα Μαυρομανώλη1, Κωνσταντίνος Λάλλας1, Χρήστος Σαββόπουλος1, 
Απόστολος Χατζητόλιος1, Δημήτριος Γρέκας1 
1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
2 Εργαστήριο Βιοχημείας Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή/Σκοπός: Ο αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών (Fibroblast growth factor-23, FGF-23) έχει ενοχοποιηθεί 
τελευταία στη χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) και είναι σημαντικός στον άνθρωπο κατά την οστεογένεση. Πρόσφατα πειραματικά 
δεδομένα υποστηρίζουν ένα ρόλο για τον FGF-23 στην ευόδωση κυτοκινών από το λιπώδη ιστό αλλά οι υποκείμενοι 
μηχανισμοί δεν έχουν διερευνηθεί. Η ιντελευκίνη-6 (Interleukine-6, IL-6) θεωρείται μία προ-φλεγμονώδης λιποκυτταροκίνη.
Σκοπός  της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιορισθούν τα επίπεδα του  FGF-23 και της IL-6 και να διερευνηθεί η πιθανή 
συσχέτιση σε παχύσαρκους ασθενείς με τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ).
Ασθενείς-Μέθοδοι: Συμπεριλήφθηκαν 50 παχύσαρκοι ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 και διαβητική νεφροπάθεια σε πρώιμα 
στάδια ΧΝΝ 1 και 2, 50 ασθενείς με ΔΝ 2 και ΧΝΝ σταδίων 1 και 2, και 40 υγιείς εθελοντές. Τα επίπεδα της IL-6 και FGF-23 
στον ορό προσδιορίστηκαν με την ενζυμοανοσολογική μέθοδο ELISA. 
Αποτελέσματα: Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ FGF-23 (0.5±0.1, p<0.004), IL-6 (4±0.5, p<0.0001) και 
αλβουμινουρίας (300±150, p<0.0001) μεταξύ ασθενών και μαρτύρων. Υπήρξε ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ FGF-23 
και αλβουμινουρίας (r= 0.7, p<0.0001) καθώς και FGF-23 και IL-6 (r= 0.75, p<0.005). 
Συμπέρασμα: Η μελέτη υποδεικνύει τα επίπεδα ορού του FGF-23 και της IL-6 να αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες 
αλβουμινουρίας σε παχύσαρκους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2. 

ΠΑ21  ΥΠΕΡΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ 
ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

Γρηγόριος Δήμας1, Zωή Τσιγγερλιώτη1, Ιωάννης Καραμούζης2, Άννα Μαυρομανώλη1, Θεόδωρος 
Τούμπουρας1, Σοφία Δημοπούλου1, Παρασκευή Καραλάζου2, Αικατερίνη Θυσιάδου2, Χρήστος 
Σαββόπουλος1, Απόστολος Χατζητόλιος1, Δημήτριος Γρέκας1 
1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
2 Εργαστήριο Βιοχημείας Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η ομοκυστεΐνη αποτελεί ενδιάμεσο μεταβολίτη στο μεταβολικό μονοπάτι της μεθειονίνης και της κυστεΐνης. 
Αυξημένα επίπεδά της στο πλάσμα αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για αθηροσκλήρυνση. Η μετάλλαξη του 
γονιδίου MTHFR προκαλεί έκπτωση της ενζυμικής δραστηριότητας με επακόλουθη υπερομοκυστεϊναιμία. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιπέδων της ομοκυστεΐνης και οι μεταλλάξεις του γονιδίου 
MTHFR σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη  τύπου ΙΙ (ΣΔ ΙΙ) και διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝ). 
Ασθενείς-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 50 ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) 1ου και 2ου σταδίου και ΔΝ, ενώ 
χρησιμοποιήθηκαν 25 ασθενείς με  ΣΔ ΙΙ χωρίς ΧΝΝ και 25 υγιείς εθελοντές, ως δυο ομάδες μαρτύρων. Ο προσδιορισμός 
των επιπέδων της ομοκυστεΐνης έγινε με την μέθοδο του πολωμένου ανοσοφθορισμού (FPIA), ενώ η διερεύνηση των 
μεταλλάξεων ΜTHFR - 1 C677T και MTHFR - 2 A1298C με την μέθοδο της Real - Time PCR, η οποία ανιχνεύει τόσο το 
φυσιολογικό όσο και το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο γονίδιο. 
Αποτελέσματα: Από τους 50 ασθενείς οι 40 εμφάνισαν αυξημένες τιμές ομοκυστεΐνης. Από αυτούς οι 30 εμφάνισαν την 
μετάλλαξη ΜTHFR - 1 C677T (75%) και οι 13 την MTHFR - 2 A1298C (43.3%), από τους οποίους οι 7 εμφάνισαν διπλή 
ετεροζυγωτία (17.5%). Από τους 25 ασθενείς με ΣΔ ΙΙ χωρίς ΧΝΝ, 7 εμφάνισαν υπερομοκυστεϊναιμία, 5 την μετάλλαξη 
ΜTHFR - 1 C677T και 3 την MTHFR - 2 A1298C. Από τους 25 υγιείς, 5 παρουσίασαν υπερομοκυστεϊναιμία, 3 την ΜTHFR 
- 1 C677T και 2 την MTHFR - 2 A1298C. 
Συμπέρασμα: Αυξημένα ποσοστά της μετάλλαξης ΜTHFR - 1 C677T ανευρέθηκαν στους ασθενείς με υπερομοκυστεϊναιμία, 
γεγονός που επιβεβαιώνει τη θετική συσχέτιση της μετάλλαξης με την υπερομοκυστεϊναιμία στη ΔΝ.  
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ΠΑ23  MALT-ΛΕΜΦΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ: ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ 
ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΟΥ HELICOBACTER PYLORI ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Τζαβέλλα Κωνσταντίνα1, Ott Roland1, Schatke Winfried1, Fischbach Wolfgang2, Σαββόπουλος 
Χρήστος3, Χατζητόλιος Απόστολος3

1 Ινστιτούτο Γαστρεντερολογίας - Ιδιωτικό Ιατρείο, Μόναχο, Γερμανία
2 Medizinische Klinik II, Klinikum Aschaffenburg, Aschaffenburg, Γερμανία
3 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»

Εισαγωγή: Το MALT-λέμφωμα ανήκει σε ειδική κατηγορία χαμηλού βαθμού κακοήθειας μη Hodgkin λεμφωμάτων από 
Β κύτταρα (B-NHL). Είναι εξωλεμφαδενικό και εμφανίζεται συνήθως σε λεμφικό ιστό που σχετίζεται με βλεννογόνο. Στον 
γαστρεντερικό σωλήνα εντοπίζεται κυρίως στο στομάχι, ακολουθεί το λεπτό και το παχύ έντερο. 
Παρουσίαση περιστατικού: Άρρεν ασθενής, 78 ετών, παρακολουθείται από το 2004, κατ΄αρχήν λόγω επαλαμβανόμενου 
άλγους άνω κοιλίας και δυσπεπτικών ενοχλήσεων. Στις γαστροσκοπήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη περίοδο εκείνη, ευρέθη 
χρόνια γαστρίτιδα λόγω λοίμωξης με Helicobacter pylori. Οι τότε επανειλλημένες προσπάθειες εκρίζωσης με διάφορα 
θεραπευτικά σχήματα απέτυχαν. Το 2011 ετέθη στον ενδοσκοπικό έλεγχο για πρώτη φορά η διάγνωση ενός MALT-
λεμφώματος σε πολυποειδή εξεργασία στο σώμα του στομάχου και το δωδεκαδάκτυλο, ενώ αφαιρέθηκε στο σιγμοειδές 
ένας μικρός καλοήθης λεμφοειδής πολύποδας. Η εκρίζωση του Helicobacter pylori επιτεύχθηκε το 2013 με τετραπλή 
θεραπεία με βάση το βισμούθιο. Στον τακτικό ενδοσκοπικό έλεγχο που ακολούθησε δεν ανιχνεύθηκε Helicobacter 
pylori ξανά, ενώ οι πολυποειδείς εξεργασίες στο σώμα του στομάχου και το δωδεκαδάκτυλο ενδοσκοπικά δεν άλλαξαν 
μορφή. Το Νοέμβριο του 2015 βρέθηκαν ενδοσκοπικά τρείς καινούριες πολυποειδείς εξεργασίες στο σιγμοειδές, όμοιες 
εκείνων στο σώμα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου, με ιστολογικά ευρήματα του ήδη γνωστού MALT-λέμφωματος. 
Νέα ιστολογική εκτίμηση του πολύποδα που αφαιρέθηκε από το σιγμοειδες το 2011 κατέδειξε εκ των υστέρων επίσης 
MALT-λέμφωμα. Ο συμπληρωματικός κλινικοεργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος απέβη έως τώρα αρνητικός ως 
προς την ύπαρξη συστηματικής νόσου. Δεδομένου ότι ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός η νόσος θεωρείται ελάχιστα 
υπολειπόμενη μετά από επιτυχή εκρίζωση του Helicobacter pylori. Ακολουθείται μια Wait and Watch-στρατηγική με τακτικό 
ενδοσκοπικό έλεγχο κάθε 1-2 χρόνια.
Συμπέρασμα: Η σύγχρονη προσβολή του παχέος εντέρου σε γνωστό MALT-λέμφωμα του στομάχου και δωδεκαδακτύλου 
είναι σπάνια. Αξιοσημείωτη στην παρούσα περίπτωση ειναι η μορφολογική ομοιότητα των πολυποειδών εξεργασιών που 
θα πρέπει να ενισχύει ενδοσκοπικά την υπόνοια ενος MALT-λέμφωματος. Η εκ νέου ιστολογική εκτίμηση του πρώτου 
αφαιρεθέντος πολύποδα από το σιγμοειδές απέδειξε εκ των υστέρων προσβολή του παχέος από το 2011, γεγονός που 
καταδεικνύει ενίοτε την ανάγκη μιας επανεκτίμησης.
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ΠΑ24  ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ (GFR) ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΝΗ-C ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ GFR ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ 
ΣΤΟ 51Χρώμιο-EDTA ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ

Οικονόμου Θεοδώρα1, Γουλής Ιωάννης1, Σουλαϊδόπουλος Στέργιος1, Δούμτσης Πέτρος1, Τζούμαρη 
Θεοδώρα1, Ντογραματζή Φανή2, Αναστασιάδου Ζωή2, Τοντικίδη Χριστίνα1, Διαβαστή Μαριάννα1, 
Βαΐτση Κωνσταντίνα1, Βουδούρη Ευγενία1, Χολόγκιτας Ευάγγελος1 
1 Δ΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
2 Βιοχημικό Τμήμα «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: η συστατίνη-C (CysC) και οι βασισμένες σε αυτή μαθηματικές εξισώσεις προσδιορισμού του ρυθμού 
σπειραματικής διήθησης (GFR) έχουν προταθεί ως ακριβέστερες, σε σχέση με αυτές που βασίζονται στην κρεατινίνη ορού 
(Cr). 
Σκοπός: η σύγκριση των μαθηματικών εξισώσεων υπολογισμού της GFR με βάση την CysC και Cr σε σχέση με τη  
51Cr-EDTA-GFR σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση. 
Υλικό/Μέθοδος: σε 104 ασθενείς εκτιμήθηκε η GFR με βάση την Cr χρησιμοποιώντας την MDRD-4 εξίσωση και με βάση 
την CysC χρησιμοποιώντας τις Larsson και Hoek εξισώσεις. Όλες οι υπολογιζόμενες GFRs συγκρίθηκαν με την 51¨Χρώμιο-
EDTA-GFR (“αληθής” GFR). 
Αποτελέσματα: η σχέση μεταξύ 51Χρώμιο-EDTA-GFR και μαθηματικών εξισώσεων (GFR-MDRD-4, GFR-Larsson και GFR-
Hoek) ήταν σχετικά καλή (r2: 0.53, 0.68 και 0.69, αντιστοίχως, p<0.001), αλλά ήταν πάντα καλύτερη στην υποομάδα των 
ασθενών με “αληθή GFR” ≥60mL/min, σε σχέση με αυτούς με “αληθή” GFR <60mL/min. Η “αληθής” GFR σχετιζόταν 
σημαντικά με την Cr (r2:-0.66), CysC (r2:-0.68), ηλικία (r2:-0.44), βαρύτητα ασκίτη (r2:-0.43), MELD score (r2:-0.38), 
λευκωματίνη ορού (r2:0.26) και νάτριο ούρων (r2:0.46) (όλα p<0.05). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, Cr (OR:-0.33), 
CysC (OR:-0.39) και ηλικία (OR:-0.23) αποτελούσαν τις ανεξάρτητες μεταβλητές σχετιζόμενες με τη “αληθή” GFR. Η νέα 
GFR εξίσωση στηριζόμενη στις τρεις αυτές μεταβλητές σχετιζόταν καλύτερα με την 51Χρώμιο-EDTA GFR (r2:0.74, p<0.001), 
σε σχέση με τις προηγούμενες μαθηματικές εξισώσεις (MDRD-4, Larsson και Hoek).
Συμπέρασμα: ειδικές μαθηματικές εξισώσεις που συνδυάζουν την Cr και τη CysC φαίνεται ότι πλεονεκτούν για τον 
υπολογισμό της GFR σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση.
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ΠΑ25  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ

Οικονόμου Θεοδώρα1, Γουλής Ιωάννης1, Δουγαλής Απόστολος1, Σουλαϊδόπουλος Στέργιος1,  
Καρασμάνη Αρετή1, Δούμτσης Πέτρος1, Τζούμαρη Θεοδώρα1, Δουλγέρης Ιωάννης1, Μιχαηλίδου 
Σταματία1, Κολότσιου Κατερίνα1, Χολόγκιτας Ευάγγελος1

1 Δ΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Μελέτες σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση έδειξαν συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων φερριτίνης ορού 
και της πρόγνωσης των ασθενών. Επιπλέον, οι δείκτες RDW (red blood cell distribution width) και MPV (mean platelet 
volume) έχουν σχετιστεί με τη βαρύτητα της ηπατικής λειτουργίας.
Σκοπός: Να εκτιμηθεί η επίδραση της φερριτίνης ορού και των RDW/MPV στην πρόβλεψη της έκβασης [επιβίωση, θάνατο 
ή μεταμόσχευση ήπατος (ΜΗ)] των ασθενών με σταθερή μη αντιρροπούμενη κίρρωση. 
Υλικό/Μέθοδος: Αξιολογήθηκαν ενήλικες ασθενείς με σταθερή μη αντιρροπούμενη κίρρωση που εισήχθησαν στην κλινική 
μας το διάστημα Σεπτεμβρίου 2010 με Φεβρουάριο 2016. Για κάθε ασθενή καταγράφηκαν οι τιμές φερριτίνης ορού και 
RDW/MPV. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν προοπτικά και εκτιμήθηκε η έκβασή τους (επιβίωση, θάνατος ή ΜΗ).
Αποτελέσματα: Αξιολογήσαμε 192 ασθενείς (142 άνδρες, ηλικίας 54.2±12 έτη). Στο τέλος της παρακολούθησης [12 
(1-64) μήνες] 62 ασθενείς επιβίωσαν και 130 απεβίωσαν ή υποβλήθηκαν σε ΜΗ. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση η φερριτίνη 
ορού (HR: 1.001, 95%C.I.: 1.00-1.002, p=0.005) και ο GFR (HR: 0.96, 95% CI: 0.92-0.99, p=0.035) ήταν οι μόνοι 
ανεξάρτητοι παράγοντες που σχετίζονταν σημαντικά με την έκβαση των ασθενών. Η φερριτίνη είχε μικρή διακριτική ικανότητα 
(AUC: 0.61) με ευαισθησία και ειδικότητα 85.3% και 44.2%, αντίστοιχα, στο καλύτερο διακριτικό όριο (cut off point >55ng/
ml), ενώ οι ασθενείς με φερριτίνη >55ng/ml (n=145) είχαν χειρότερη έκβαση σε σχέση με αυτούς με φερριτίνη ≤55ng/ml 
(n=47) (log rank p=0.001). Οι RDW/MPV δεν φάνηκε να σχετίζονται με την έκβαση.
Συμπέρασμα: Τα επίπεδα φερριτίνης ορού (αλλά όχι των RDW/MPV) σχετίζονται με την μακροπρόθεσμη έκβαση των 
ασθενών με σταθερή μη αντιρροπούμενη κίρρωση. 

ΠΑ26  ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CMV ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ 
CROHN

Ρέντζιου Γιάννα1, Κωνσταντινίδης Πολύδωρος1, Παυλάκης Μιχαήλ1, Μπασκούτα Ευαγγελία1, 
Καραντάνος Παναγιώτης2, Μοντσενίγος Θωμάς1, Δαιμονάκου Μαρία3, Σαφλιάνης Ιωάννης1

1 Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», Αθήνα
2  Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», Αθήνα
3  Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», Αθήνα

Εισαγωγή: Ο κυτταρομεγαλοϊός  (CMV) επηρεάζει συχνά το γαστρεντερικό σύστημα. Εντούτοις, η CMV κολίτιδα εμφανίζεται 
συνήθεστερα σε άτομα με σοβαρού βαθμού ανοσοκαταστολή.
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού με νόσο Crohn και CMV κολίτιδα σε ασθενή που δεν έχει λάβει ανοσοκατασταλτική 
θεραπεία. 
Υλικό & Μέθοδοι: Άνδρας 76 ετών προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων λόγω διαρροϊκών κενώσεων με πρόσμειξη αίματος 
από διμήνου. Το ατομικό αναμνηστικό περιλαμβάνει αρτηριακή υπέρταση υπό φαρμακευτική αγωγή.  Από την κλινική 
εξέταση: κοιλιά ήπια μετεωρισμένη, αυξημένοι εντερικοί ήχοι και ζυμώδη οιδήματα σφυρών. Από τον εργαστηριακό έλεγχο: 
ορθόχρωμη, ορθοκυτταρική αναιμία και σοβαρού βαθμού υπολευκωματιναιμία.
Αποτελέσματα - Πορεία Νόσου: Ο ασθενής παρέμεινε απύρετος καθ’όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του. Υπεβλήθη σε 
αξονική τομογραφία άνω-κάτω κοιλίας: σημαντική διάταση παχέος εντέρου σε όλο το μήκος του (Δ>10 εκ), χωρίς λοιπά 
κλινικά στοιχεία τοξικού μεγάκολου. Ορθοσιγμοειδοσκόπηση: οιδηματώδης, εξελκωμένη περιοχή σιγμοειδούς, κατιόντος.  
Ετέθη σε αγωγή με κορτικοστεροειδή εν αναμονή των βιοψιών. Από την βιοψία προέκυψε νόσος Crohn επιπλακείσα με 
CMV κολίτιδα. Προσετέθη γανσικλοβίρη στην ανωτέρω αγωγή χωρίς ύφεση των συμπτωμάτων και χωρίς υποχώρηση της 
διάτασης. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στην Χειρουργική Κλινική και υπεβλήθη σε τμηματική κολεκτομή.
Συμπέρασμα: Η CMV κολίτιδα εμφανίζεται συχνά σε ασθενείς με ΙΦΝΕ και ενδεχομένως σχετίζεται με απελευθέρωση 
προφλεγμονωδών κυττοκινών και έξαρση της νόσου. Η εμφάνιση της όμως σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει 
ανοσοκατασταλτική αγωγή είναι σπάνια και πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψιν σε ανθεκτική σε κορτιζόνη νόσο.
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ΠΑ27  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΜΑΡΤΩΜΑΤΑ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 
(VON MEYENBURG COMPLEXES - VMCs)  

Θεοχαρίδου Χριστίνα-Χρυσάνθη1, Πασκαλής Γεώργιος-Χάρης1, Γκόγκος Κωνσταντίνος1

1 Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Τα αμαρτώματα των χοληφόρων (von Meyenburg complexes - VMCs) είναι μια σπάνια κλινική οντότητα που 
χαρακτηρίζεται από μικρές, πολλαπλές, κυστικές διατάσεις των χοληφόρων. Συνήθως ανευρίσκονται ως τυχαίο εύρημα 
αλλά μπορεί να παρουσιαστούν ως επεισόδια κοιλιαλγίας, εμπυρέτου ή και χολαγγειίτιδας.
Σκοπός: Παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς με VMCs που εκδηλώθηκε ως επεισόδιο χολαγγειίτιδας.
Υλικό: Άνδρας ασθενής 46 ετών, καπνιστής, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό εισήχθη στην κλινική μας λόγω εμπυρέτου 
έως 39,2°C και έντονου άλγους δεξιάς κοιλιακής χώρας από πενθημέρου. Λάμβανε αντιβιοτική αγωγή με κεφπροζίλη 
από διημέρου. Η κλινική εξέταση δεν ανέδειξε αξιόλογα ευρήματα εκτός από εντοπισμένο άλγος δεξιού υποχονδρίου. Τα 
εργαστηριακά ευρήματα (λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρηνικό τύπο και αυξημένους δείκτες φλεγμονής) συνηγορούσαν 
υπέρ λοίμωξης.
Μέθοδος: Ο υπερηχογραφικός έλεγχος ανέδειξε διάσπαρτους μικροκυστικούς σχηματισμούς στο ηπατικό παρέγχυμα (οι 
μεγαλύτεροι 10-13mm) χωρίς ευρήματα χολοκυστίτιδας. Με την υπόνοια VMCs, πραγματοποιήθηκε μαγνητική τομογραφία 
που επιβεβαίωσε τη διάγνωση.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε ως επεισόδιο χολαγειίτιδας και παρουσίασε ύφεση των κλινικών και 
εργαστηριακών ευρημάτων. Έως σήμερα, δεν έχει εμφανίσει υποτροπή.
Συμπέρασμα: Τα VMCs σπανίως μπορεί να εκδηλωθούν με κοιλιαλγία και εμπύρετο θέτοντας την υπόνοια λοιμώδους 
επιπλοκής στο ηπατικό παρέγχυμα. Παρόμοιες περιπτώσεις ασθενών έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία.

ΠΑ28  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΚΟ 
ΑΛΓΟΣ

Κωνσταντίνου Χάρης, Καουράνης Κώστας, Νικολαΐδου Ιωάννα, Χριστοδούλου Σοφία, Ολύμπιος 
Γιώργος, Πραστίτη Μιχαέλα,  Στυλιανού Ανδρέας
Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Λάρνακας

Εισαγωγή: Η κοιλιοκάκη είναι μια συστηματική διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από ατροφία των εντερικών λαχνών του 
λεπτού εντέρου που υποστρέφει με δίαιτα ελευθέρα γλουτένης. Πρόκειται για τη συχνότερη αυτοάνοση τροφική δυσανεξία 
παγκοσμίως που εμφανίζεται σε άτομα γενετικά προδιατεθειμένα.
Σκοπός: Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης ασθενούς με γνωστό ιστορικό κοιλιοκάκης ο οποίος εισήχθη λόγω 
κοιλιακού άλγους.
Μέθοδοι - Υλικό: Πρόκειται για ασθενή ηλικίας 42 ετών ο οποίος προσήλθε στο Νοσοκομείο αιτιώμενος διαξιφιστικό 
άλγος εντοπισμένο στο επιγάστριο και δεξιό υποχόνδριο που ξεκίνησε 5 μέρες προηγουμένως με επιδείνωση κατά τη 
βάδιση και βήχα και μερική ύφεση κατά την κατάκλιση. Κατά την εισαγωγή αιμοδυναμικά σταθερός, απύρετος, χειρουργική 
εκτίμηση κ.φ. Ακτινογραφία θώρακος και κοιλίας χωρίς ευρήματα. Κατά τη νοσηλεία του υπεβλήθη σε ενδοσκοπικό έλεγχο 
με φυσιολογικά ευρήματα. Υπερηχογράφημα κοιλίας επίσης χωρίς ευρήματα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο, γενική αίματος 
κ.φ, ενώ κατά τη Τρίτη μέρα νοσηλείας του παρατηρήθηκε συγκριτικά με την εισαγωγή του αύξηση των τρανσαμινασών, 
SGPT 238U/L, SGOT 84U/L. Η αξονική τομογραφία κοιλίας που έγινε στη συνέχεια ανέδειξε θρόμβωση της πυλαίας 
φλέβας. Ο ασθενής τέθηκε σε αγωγή με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους. Ο έλεγχος θρομβοφιλίας αρνητικός.
Συμπεράσματα: Η κοιλιοκάκη είναι μια νόσος που όχι σπάνια συνυπάρχει με αιματολογικά νοσήματα, διαταραχές 
πηκτικότητας  και άλλες μορφές αυτοανοσίας, προβλήματα που οδηγούν αυτούς τους ασθενείς στο Νοσοκομείο. Στη 
παγκόσμια βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί λίγες περιπτώσεις ασθενών με κοιλιοκάκη και θρόμβωση πυλαίας φλέβας με 
τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς να μην είναι πλήρως διευκρινισμένοι.  
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ΠΑ29  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ 
ΡΑΒΔΟΜΥΟΛΥΣΗ 

Δούμτσης Πέτρος, Χολόγκιτας Ευάγγελος, Βέττας Χρήστος, Δουλγέρης Ιωάννης, Καρασμάνη 
Αρετή, Οικονόμου Θεοδώρα, Τοντικίδη Χριστίνα, Διαβαστή Μαριάννα, Βαΐτση Κωνσταντίνα, 
Βουδούρη Ευγενία, Δουγαλής Απόστολος, Γουλής Ιωάννης
Δ΄ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ, Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η ραβδομυόλυση είναι σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από καταστροφή μυϊκών κυττάρων και απελευθέρωση 
στην κυκλοφορία ενδοκυττάριων ουσιών. Παρουσιάζουμε περίπτωση ασθενούς με ασυμπτωματική ραβδομυόλυση ως 
επιπλοκή οξείας σοβαρής παγκρεατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας (ιδιοπαθής).
Μέθοδος-Υλικό: Άνδρας ασθενής 45 ετών διακομίστηκε στην κλινική μας από περιφερικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε 
από 48ώρου λόγω εγκατάστασης επιγαστραλγίας διαξιφιστικού χαρακτήρα και ζωστηροειδούς επέκτασης. Δεν αναφερόταν 
λήψη φαρμάκων, αιθανόλης ή άλλων ουσιών, δεν προηγήθηκε τραύμα, νυγμός εντόμου ή κατανάλωση ύποπτου γεύματος. 
Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν AMYL ορού 1444U/L, AMYL ούρων 4320U/L, AST 512U/L, ALT 117U/L, 
WBC24.800μL, CRP 238mg/L, απουσία αποφρακτικών ενζύμων, Ca 8.2mg/dL, TG 49mg/dL. Κατά την εισαγωγή 
ο ασθενής παρουσίαζε εικόνα σοβαρής παγκρεατίτιδας και εντός 48ώρου κριτήρια RANSON 4 και APACHE III SCORE 
9. Έλεγχος με CT και MRCP ανέδειξε ευρήματα νεκρωτικής παγκρεατίτιδας αλλά με βατότητα κοινού χοληδόχου και 
παγκρεατικού πόρου.
Την τρίτη ημέρα νοσηλείας διαπιστώνεται ασυμπτωματική ραβδομυόλυση με CPK 21.161U/L και μυοσφαιρίνη 130μg/L. 
Αποκλείστηκε η συμμετοχή του μυοκαρδίου ενώ ο έλεγχος για λοιμώδη νοσήματα απέβη αρνητικός. Ο ασθενής τέθηκε 
υπό επιθετική ενυδάτωση και αντιβιοτική αγωγή με αποτέλεσμα την προοδευτική αποδρομή της ραβδομυόλυσης και της 
παγκρεατικής φλεγμονής με διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας.
Συμπέρασμα: Μετά τον αποκλεισμό λοιμωδών αιτίων που μπορούν να προκαλέσουν και τα δύο σύνδρομα, η ραβδομυόλυση 
αποδόθηκε στην παρουσία αυτοπεπτικών ενζύμων και μεσολαβητών φλεγμονής που συνοδεύουν την παγκρεατίτιδα. Η 
ραβδομυόλυση είναι μια σπάνια αλλά όχι ευκαταφρόνητη επιπλοκή που μπορεί να συνοδεύει την οξεία παγκρεατίτιδα και 
ιδιαίτερα τη σοβαρή μορφή της νόσου.

ΠΑ30 ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ  ΑΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ
Δούμτσης Πέτρος1, Χολόγκιτας Ευάγγελος1, Βέττας Χρήστος1, Δουλγέρης Ιωάννης1, Οικονόμου 
Θεοδώρα1, Μιχαηλίδου Σταματία1, Καρασμάνη Αρετή1, Κολότσιου Κατερίνα1, Γουλής Ιωάννης1, 
Ζάχου Καλλιόπη2, Νταλέκος Γεώργιος2

1 Δ΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
2 Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα

Εισαγωγή: Η αυτοάνοση ηπατίτιδα είναι χρόνια φλεγμονώδης νόσος που οφείλεται σε αυτοάνοση απάντηση κατά των 
ηπατοκυττάρων σε άτομα με γενετική προδιάθεση. Αιματολογικές ανωμαλίες παρατηρούνται συχνά  ωστόσο η συνύπαρξη 
αυτοάνοσης ηπατίτιδας και ακοκκιοκυτταραιμίας κατά την εκδήλωση της νόσου παραμένει ιδιαίτερα σπάνια στη σχετική 
βιβλιογραφία.
Μέθοδος-Υλικό: Γυναίκα 57 ετών προσήλθε αιτιώμενη κακουχία από δεκαημέρου με συνοδό δεκατική πυρετική κίνηση και 
αίσθημα βάρους δεξιού υποχονδρίου. Από τον παρακλινικό έλεγχο διαπιστώθηκαν οξεία ηπατική βλάβη με ηπατοκυτταρικό 
πρότυπο (AST 467U/L, ALT 529U/L, TBIL 3.3mg/dL, DBIL 2.19mg/dL, ALP 134U/L, γGT32U/L) και παράλληλη 
βαριά ουδετεροπενία (NEU 500/μL). Ο απεικονιστικός έλεγχος δεν ανέδειξε απόφραξη χοληφόρων ενώ διαπιστώθηκε 
υπεργαμμασφαιριναιμία με IgG 3440mg/dl.
Ιολογικός και ανοσολογικός έλεγχος για λοιμώδη νοσήματα με τροπισμό στο ήπαρ απέβη αρνητικός. Ο ανοσολογικός 
έλεγχος ανέδειξε ANA  1/320, SMA 1/640, άτυπα pANCA  (ANNA) 1/320 και ασθενή παρουσία anti-LC1. IAIHG SCORE 
11/15. Η ασθενής δε συναίνεσε στη διενέργεια βιοψίας ήπατος. 
Η ασθενής εγκατέστησε ακοκιοκυτταραιμία (NEU 100/μL) τη 10η ημέρα νοσηλείας και παραμονή αυξημένων επιπέδων 
τρανσαμινασών. Τέθηκε υπό GN-GSF για δύο ημέρες ενώ έγινε έναρξη πρεδνιζολόνης 50mg/day σε σταδιακό 
tapering. Παρατηρήθηκε σταδιακή αποκατάσταση της ακοκκιοκυτταραιμίας και παράλληλη ομαλοποίηση των επιπέδων 
τρανσαμινασών. Εξήλθε υπό πρεδνιζολόνη 35mg/day και MMF 500x3.
Συμπέρασμα: Καταγράφουμε περιστατικό  αυτοάνοσης ηπατίτιδας με αυτοάνοση ουδετεροπενία ως πρώτη εκδήλωση 
της νόσου. Η παρουσία άτυπων pANCA (ANNA) συνηγορεί υπέρ του αυτοάνοσου μηχανισμού της ακοκκιοκυτταραιμίας. 
Η αυτοάνοση ουδετεροπενία δύναται να αναγνωριστεί ως πιθανή επιπλοκή της αυτοάνοσης ηπατίτιδας ή κατά την 
πρωτοδιάγνωση της νόσου.
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ΠΑ31  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΑΡΥΑΤΡΙΚΗ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ (ΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΛΟΙΜΩΞΗ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Βακιάνη Στυλιανή, Τσαντάκη Μαριάνθη, Σταλίκα Βασιλική, Βακιάνης Παντελεήμων
ΜΤΝ Κλινικής «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Θεσσαλονίκη

Σκοπός της παρουσίασης είναι η μελέτη δύο περιστατικών στα οποία τοποθετήθηκε γαστρικός  δακτύλιος, λόγω αυξημένου 
ΒΜΙ και τα οποία σε άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα παρουσίασαν λοίμωξη αναπνευστικού που σχετίζεται με την επέμβαση.
Α΄ Περιστατικό
Ασθενής γυναίκα ηλικίας 21 ετών με ΒΜΙ 36 και κλινικά και εργαστηριακά υγιής υποβλήθηκε σε επέμβαση γαστρικού 
δακτυλίου επιτυχώς χωρίς άμεσες επιπλοκές. Υπήρξε σταδιακή απώλεια βάρους και μείωση του ΒΜΙ στο 28 με αυξανόμενη 
περίσφιξη του δακτυλίου. Η ασθενής λόγω κακής διαιτητικής συμπεριφοράς παρουσίαζε εμετούς υπερπλήρωσης χωρίς 
όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Έξη  έτη μετά και κατά την διάρκεια εγκυμοσύνης, στο τρίτο τρίμηνο, παρουσίασε επεισόδια 
ρίγους με πυρετό 24ωρης διάρκειας συνήθως μετά από επεισόδια γαστρικών αναγωγών κατά την διάρκεια της κατάκλισης. 
Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε λευκοκυτάρωση, με πολυμορφοπυρήνωση, αύξηση ΤΚΕ και CRP, αυξημένα επίπεδα 
προκαλσιτονης και φυσιολογική α/α θώρακος και αρνητικός ο λοιπός έλεγχος. Σε επικοινωνία με τον χειρουργό έγινε μείωση 
της πίεσης του γαστρικού δακτυλίου και η παρακολούθηση της ασθενούς κλινικοεργαστηριακά έδειξε σταδιακή υποχώρηση 
του συνδρόμου ενώ εργαστηριακά αποκαταστάθηκε πλήρως μετά από ένα μήνα. Η κύηση τερματίστηκε επιτυχώς και ένα 
μήνα μετά η ασθενής ήτο κλινικοεργαστηριακά χωρίς προβλήματα.
Β΄ Περιστατικό
Ασθενής ηλικίας 25 ετών είχε υποβληθεί σε τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου λόγω αυξημένου ΒΜΙ 34 χωρίς άμεσες και 
απώτερες χειρουργικές επιπλοκές. Τον δεύτερο χρόνο της παρακολούθησης και ενώ σταδιακά υπήρχε μείωση του ΒΜΙ (29) 
με σταδιακή αύξηση της πίεσης του γαστρικού δακτυλίου, η ασθενής παρουσίασε αναγωγές κατά την κατάκλιση, βήχα και 
εμπύρετο με ρίγος (38,5) διάρκειας 24 ωρών με πολλαπλή προσβολή. Κατά τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο παρουσίασε 
λευκοκυτταρωση με πουλυμορφοπυρήνωση, αύξηση της ΤΚΕ, της CRP και της προκαλσιτόλης με αρνητική για ευρήματα 
ακτινογραφία θώρακα. Έγινε τροποποίηση της  διατροφής με  τελευταίο γεύμα στις 19:00μμ καθημερινά, κατάκλιση τρείς 
ώρες μετά και μείωση από τον χειρουργό της πίεσης του γαστρικού δακτυλίου. Η συμπτωματολογία εξαφανίστηκε και ένα 
μήνα η κλινικοεργαστηριακή εικόνα της ασθενούς αποκαταστάθηκε πλήρως.
Οι επιπλοκές από τον γαστρικό δακτύλιο αυξάνονται με τον χρόνο. Η πιθανότητα σοβαρής επιπλοκής αυξάνεται αθροιστικά 
με ρυθμό 4-5% ετησίως. Η θνητότητα είναι 5-8 φορές μεγαλύτερη στις επιπλοκές από ότι στην αρχική επέμβαση  (0,5 εως 
0,8% late mortality έναντι 0,1%). Δεδομένη της με τον χρόνο απώλειας της αποτελεσματικότητας του γαστρικού δακτυλίου 
και την παρουσία επιπλοκών όπως οι λοιμώξεις συνιστάται η αναθεώρηση των ενδείξεων της τοποθέτησης του γαστρικού 
δακτυλίου άλλα και η γνώση των επιπλοκών στην ιατρική κοινότητα.
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ΠΑ32  Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ 
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Αγγελίδη Αγγελική, Παπαζαφειροπούλου Αθανασία, Λοΐζος Γεώργιος, Τζουγανάτου Ελένη-
Μαργαρίτα, Ξουργιά Ελένη, Ευστρατιάδη Ευφροσύνη, Καραμπουσλή Ελένη, Καλύβας Μάριος, 
Μελιδώνης Ανδρέας
Α΄ Παθολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

Εισαγωγή: Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως και την 
πιο συχνή αιτία μόνιμης αναπηρίας. Η πνευμονία από εισρόφηση μπορεί να είναι μια σοβαρή επιπλοκή μετά από ΑΕΕ και 
σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα και πτωχή έκβαση.
Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της πνευμονίας από εισρόφηση με την 
τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα σε νοσηλευόμενους ασθενείς λόγω ΑΕΕ.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη, συμπεριλήφθηκαν 94 συνολικά ασθενείς (40άνδρες, 46 με ΣΔτ2),  με διάγνωση εισαγωγής 
ΑΕΕ, οι οποίοι νοσηλεύθηκαν στην Α΄ Παθολογική Κλινική του Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» το χρονικό διάστημα Ιούνιος - Δεκέμβριος 
2016. Σε κάθε συμμετέχοντα προσδιορίστηκαν διάφοροι ανθρωπομετρικοί, κλινικοεργαστηριακοί και καρδιομεταβολικοί 
παράγοντες κινδύνου (συμπεριλαμβάνομένων της μεταβλητότητας της γλυκόζης αίματος της συστολικής, δικαστολικής και 
μέσης αρτηριακής πίεσης), παρουσία συννοσηροτήτων, οι κλίμακες NIHSS (NIH Stroke Scale) και GCS (Glasgow Coma 
Scale) στην εισαγωγή και έξοδο των ασθενών, τα score SIRS, SOFA, qSOFA και APACHE. 
Αποτελέσματα: Η μέση διάρκεια νοσηλείας των ασθενών ήταν 6.78±4.05 μέρες. Η εμφάνιση πνευμονίας από εισρόφηση 
πριν και μετά την τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα ήταν 7.5% και 0.9% αντίστοιχα, P=0.015. Από την ανάλυση του 
συνόλου των παραμέτρων φάνηκε πως η εκδήλωση πνευμονίας από εισρόφηση συνδέεται με τη μέση διάρκεια νοσηλείας 
(RR:1,30, 95%CI:1,06-1,59,P=0,011), την κλίμακα NIHSS (RR:1,25, 95%CI:1,09-1,43,P=0.001) και GCS(RR:0,35, 
95%CI:0,17-0,69, P=0,03) και τα μοντέλα SIRS (RR:25,2, 95%CI:2,18-290,78, P=0,01), qSOFA (RR:38,6, 
95%CI:4,06-366,3, P=0,001), APACHE(RR:1,45, 95%CI:1,16-1,81, P=0.001).
Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι η τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα φαίνεται να δρα 
προστατευτικά ως προς την αποφυγή ανάπτυξης πνευμονίας από εισρόφηση ενώ η βαρύτερη νευρολογική και κλινική 
εικόνα του ασθενούς συνδέεται με πνευμονία από εισρόφηση.

ΠΑ33 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΕΕ
Στυλιανού Ανδρέας, Χριστοδούλου Σοφία, Γεωργίου Παναγιώτα, Πραστίτη Μιχαέλα, Κωνσταντίνου 
Χάρης, Ολύμπιος Γιώργος, Πέτσας Λούκας
Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Λάρνακας

Εισαγωγή: Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) αποτελούν μαζί με τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα την κύρια αιτία 
θνησιμότητας στον ανεπτυγμένο κόσμο. Παρά την πρόοδο στη θεραπευτική, η πλέον αποτελεσματική παρέμβαση παραμένει 
η πρόληψη. 
Σκοπός: Εκτίμηση της συχνότητας των ΑΕΕ σε ημιαστική περιοχή με καλή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Καταγραφή 
τροποποιήσιμων και μη παραγόντων κινδύνου και συσχέτισή τους με τη βαρύτητα και την έκβαση. 
Υλικό: Βάση δεδομένων εισαγωγών-διακίνησης ασθενών στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου για ένα έτος. 
Καταχώρηση στοιχείων φακέλου υγείας 98 ασθενών χωρίς προηγηθέν ΑΕΕ ή στεφανιαίο επεισόδιο.
Μέθοδος: Δεδομένα για το χρόνο μεταξύ επεισοδίου και άφιξης στο ΤΑΕΠ και την προϊούσα αγωγή λήφθηκαν από τους 
φακέλους διακομιδών. Στοιχεία για την πορεία νόσου και τη διαστρωμάτωση καρδιαγγειακού κινδύνου λήφθηκαν από τους 
φακέλους νοσηλείας. Η βαρύτητα εκτιμήθηκε με την κλίμακα NIHSS (National Institute of Health’s Stroke). Τα δεδομένα 
αξιολογήθηκαν στατιστικά με ανάλυση παλινδρόμησης.  
Αποτελέσματα: Η επίπτωση των ΑΕΕ ήταν 1,15/1000 άτομα (1,31 άνδρες, 1,03 γυναίκες) και η μέση ηλικία 74,7 
έτη. Ο συχνότερος παράγοντας κινδύνου ήταν η υπέρταση (71,4%). Ο μέσος χρόνος ως την άφιξη στο ΤΑΕΠ ήταν 499 
λεπτά. Η βαρύτητα κατά NIHSS ήταν αυξημένη σε ασθενείς με ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής, ενώ ήταν μειωμένη σε 
λήπτες αναστολέων ΜΕΑ. Η νοσοκομειακή θνητότητα ήταν 10,2%, ενώ η συχνότερη ενδονοσοκομειακή επιπλοκή ήταν 
η ουρολοίμωξη.
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ΠΑ34  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΔΙΠΟΚΙΝΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΑΣΗ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Μπουζιανά Στυλιανή1, Τζιόμαλος Κωνσταντίνος1, Γούλας Αντώνης2, Βυζαντιάδης Τιμολέων-
Αχιλλέας3, Παπαδοπούλου Μαρία1, Πανδέρη Αθανασία2, Χατζητόλιος Απόστολος1

1  Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο 
«ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

2 Α΄ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3 Α΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή-Σκοπός: Ο ρόλος της αδιπονεκτίνης, λεπτίνης και ρεζιστίνης στη μακροχρόνια έκβαση του ισχαιμικού αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) παραμένει αμφιλεγόμενος. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης 
των τριών αδιποκινών και του πολυμορφισμού -420C>G του υποκινητή του γονιδίου της ρεζιστίνης με τη μακροχρόνια 
έκβαση του ΑΕΕ. 
Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν προοπτικά 83 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για οξύ ΑΕΕ (38,6% άνδρες, ηλικίας 79,7±6,3 
έτη). Ένα έτος μετά το εξιτήριο καταγράφηκαν η λειτουργική έκβαση και η επίπτωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων και 
ολικής θνητότητας. Ως δυσμενής έκβαση ορίστηκε το σκορ μεταξύ 2 και 6 στην τροποποιημένη κλίμακα Rankin (mRS). Ο 
πολυμορφισμός -420C>G προσδιορίστηκε με τις μεθόδους PCR-RFLP.
Αποτελέσματα: Ένα έτος μετά το εξιτήριο, οι ασθενείς με το G αλλήλιο είχαν χαμηλότερο mRS (p<0,05). Ο μόνος 
ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης δυσμενούς έκβασης ήταν το mRS στην έξοδο από το νοσοκομείο [σχετικός κίνδυνος 
(RR) 2,78, 95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI) 1,54-5,00, p<0,001]. Οι ασθενείς που υπέστησαν καρδιαγγειακό σύμβαμα 
κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης είχαν πιο αυξημένα επίπεδα αδιπονεκτίνης (p<0,05). Ο μόνος ανεξάρτητος 
προγνωστικός παράγοντας εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων ήταν τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης (RR 1,07, 95% 
CI 1,01-1,14, p<0,05). Οι ασθενείς που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης είχαν υψηλότερα επίπεδα 
αδιπονεκτίνης (p<0,05). Ο μόνος ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης ολικής θνητότητας ήταν η βαρύτητα του ΑΕΕ στην 
εισαγωγή (RR 1,19, 95% CI 1,04-1,35, p<0,01).
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ, το G αλλήλιο του -420C>G πολυμορφισμού του υποκινητή του γονιδίου 
της ρεζιστίνης φαίνεται να σχετίζεται με καλύτερη λειτουργική έκβαση ένα έτος μετά το εξιτήριο. Τα υψηλότερα επίπεδα 
αδιπονεκτίνης φαίνεται να σχετίζονται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων.
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ΠΑ35  ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΩΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Πιταροκοίλης Μιχαήλ1, Ρογδάκης Εμμανουήλ1, Κουφόγιαννη Αφροδίτη2, Δερμιτζάκη Θεοδώρα3, 
Γιάννιας Γεώργιος1, Σταυράκης Σταμάτιος1, Τζωρτζάκης Παναγιώτης1, Καραβελάκης Μιχαήλ1, 
Φουκαράκης Εμμανουήλ1

1 Καρδιολογική Κλινική Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου
2 Παθολογική Κλινική Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου
3 Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης Παν/κου Νοσοκομείου Ηρακλείου

Εισαγωγή: Η κολπική μαρμαρυγή είναι η συχνότερη μετεγχειρητική αρρυθμία σε εξωκαρδιακές χειρουργικές επεμβάσεις. 
Εμφανίζεται μεταξύ 1ου - 4ου μετεγχειρητικού 24ώρου και  σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου 
εντός ενός έτους. 
Σκοπός: Καταγραφή παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής κατόπιν εξωκαρδιακής 
χειρουργικής επέμβασης. 
Υλικό - Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 39 φάκελοι ασθενών, εκ των οποίων 24 εμφάνισαν κολπική μαρμαρυγή 
την 1η έως 4η μετεγχειρητική ημέρα εντός του πρώτου εξάμηνου 2016. Καταγράφηκαν τρεις (3) ομάδες παραγόντων που 
σχετίζονται με την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής:
1) Παράγοντες ασθενούς: ηλικία, φύλο, ιστορικό (Χ.Α.Π., Αρτηριακή Υπέρταση, Σακχαρώδης Διαβήτης, Καρδιοπάθειες, 
Ιστορικό Εμμένουσας/ Παροξυσμικής Κολπικής Μαρμαρυγής).
2) Επέμβαση (Κοιλίας/ Ορθοπαιδική). 
3) Αναστρέψιμες αιτίες (ηλεκτρολυτικές διαταραχές, υπόταση, αναιμία)
Αποτελέσματα:  Έγινε μελέτη χ2 για πιθανή συσχέτιση μετεγχειρητικής εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής με: ηλικία, φύλο, 
Χ.Α.Π., Αρτηριακή Υπέρταση, Σακχαρώδη Διαβήτη, Καρδιοπάθειες, ιστορικό Εμμένουσας/Παροξυσμικής Κολπικής 
Μαρμαρυγής, είδος επέμβασης, αναστρέψιμες αιτίες (ηλεκτρολυτικές διαταραχές, αναιμία). Σημαντική συσχέτιση βρέθηκε 
με τα εξής:
Αρτηριακή υπέρταση: χ2 (1)=4,778, p=0.044.

Ιστορικό Εμμένουσας/Παροξυσμικής Κολπικής Μαρμαρυγής: χ2 (1)=4,454, p=0.049. 
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Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές: χ2 (1)=4,387, p=0.036. Ασθενείς ηλεκτρολυτικές διαταραχές ήταν πιο πιθανό να 
παρουσιάσουν κολπική μαρμαρυγή μετεγχειρητικά. 

Αναιμία: χ2 (1)=5,393, p=0.02. 

Ασθενέστερη σχέση εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής βρέθηκε να υπάρχει με το Σακχαρώδη διαβήτη (χ2 (1)=1,612, 
p=0.323) και τις Καρδιοπάθειες (χ2 (1)=1,242, p=0.333). Δεν παρατηρήθηκε σαφής συσχέτιση με τους υπόλοιπους 
παράγοντες που εξετάστηκαν.

Συμπεράσματα: Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώθηκε σαφής συσχέτιση της μετεγχειρητικής κολπικής μαρμαρυγής 
με την Αρτηριακή Υπέρταση καθώς και το ιστορικό Εμμένουσας/ Παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής. Επίσης φαίνεται 
συσχέτιση με την αναιμία και τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Στο συγκεκριμένο δείγμα ασθενών δε φαίνεται να υπάρχει 
σημαντική συσχέτιση της κολπικής μαρμαρυγής με το Σακχαρώδη Διαβήτη, τη Χ.Α.Π., τις Καρδιοπάθειες και το είδος της 
επέμβασης. Ωστόσο, πρόκειται για μικρό δείγμα ασθενών και για βραχύ χρονικό διάστημα μελέτης. Μελέτες περισσότερων 
ασθενών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι δυνατό να αναδείξουν τη σημασία αυτών των παραγόντων στην εμφάνιση 
κολπικής μαρμαρυγής.
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ΠΑ36  OI ΔΕΙΚΤΕΣ CHADS2 ΚΑΙ CHA2DS2-VASc ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΣΕ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ 

Φώτιος Μπάρκας, Γεώργιος Λιάμης, Μωυσής Ελισάφ, Ελευθέριος Κλούρας, Σεμπάστιαν Φίλιππας-
Ντεκουάν, Ελένη Παππά, Ευάγγελος Λυμπερόπουλος
Σκοπός: Η διερεύνηση προγνωστικής αξίας των δεικτών CHADS

2
 και CHA

2
DS

2
-VASc για την εμφάνιση κολπικής 

μαρμαρυγής (AF) σε δυσλιπιδαιμικούς ασθενείς και η επιπρόσθετη αξία της ενσωματώσης των χαμηλών επιπέδων της 
υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών χοληστερόλης (HDL-C).
Μέθοδοι: Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης με 1,223 ασθενείς και διάρκεια παρακολούθησης ≥3 έτη. 
Χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα με κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους για τη μελέτη της επίδρασης των δεικτών CHADS

2
, 

CHA
2
DS

2
-VASc και των χαμηλών επιπέδων HDL-C στην εμφάνιση AF. Ως χαμηλά είπεδα HDL-C ορίστηκαν τα εξής: <40 και 

<50 mg/dL για τους άντρες και γυναίκες, αντίστοιχα. 
Αποτελέσματα: Οι δείκτες CHADS

2
, CHA

2
DS

2
-VASc και τα επίπεδα HDL-C συσχετίσθηκαν με την εμφάνιση AF (r = 0.110, 

0.116 και -0.076, αντίστοιχα, p <0.001). Μετά από μία μέση διάρκεια παρακολούθησης 7 ετών, 34 ασθενείς (2.8%) 
εμφάνισαν AF. Οι ROC curve αναλύσεις έδειξαν ότι και οι δύο δείκτες ήταν σημαντικοί παράγοντες για την εμφάνιση AF 
(C-Statistic: CHADS

2
 0.679, p <0.001; CHA

2
DS

2
-VASc 0.697, p <0.001). Οι υψηλότεροι CHADS

2
 και CHA

2
DS

2
-VASc 

δείκτες συσχετίσθηκαν με μειωμένη επιβίωση από AF (log-rank = 10.62, p <0.001 και log-rank = 22.29, p <0.001, 
αντίστοιχα). Μετά την ενσωμάτωση των χαμηλών επιπέδων HDL-C, και οι δύο δείκτες είχαν υψηλότερη προγνωστική αξία 
για την εμφάνιση AF (C statistics: 0.704 και  0.728, αντίστοιχα, p <0.001).
Συμπεράσματα: Οι δείκτες CHADS

2
, και CHA

2
DS

2
-VASc προβλέπουν την εμφάνιση AF σε δυσλιπιδαιμικούς ασθενείς και 

έχουν μεγαλύτερη προγνωστική αξία όταν ενσωματώνονται τα χαμηλά επίπεδα HDL-C.

ΠΑ37  ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΠΕΠΤΙΔΥΛΙΚΗΣ ΠΕΠΤΙΔΑΣΗΣ-4 / ΑΝΑΛΟΓΑ ΙΝΚΡΕΤΙΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ: 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

Φώτιος Μπάρκας, Μωυσής Ελισάφ, Βασίλειος Τσιμιχόδημος, Χαράλαμπος Μηλιώνης
Ιατρείο Διαταραχών του Μεταβολισμού, των Λιπιδίων και Παχυσαρκίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ) συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου 
(ΑΕΕ). Εκτός από την πιογλιταζόνη, τα υπόλοιπα αντιδιαβητικά φάρμακα δεν έχουν αποδειχτεί πως προστατεύουν έναντι 
του ΑΕΕ. Ωστόσο, υπάρχουν δεδομένα από πειραματικές μελέτες που έχουν δείξει πως οι αναστολείς της διπεπτιδυλικής 
πεπτιδάσης-4 (DPP-4) και οι αγωνιστές του παρόμοιου με το γλυκαγόνο πεπτίδιο-1 (GLP-1) έχουν νευροπροστατευτική 
επίδραση, κυρίως εάν η θεραπεία έχει ξεκινήσει πριν από την εμφάνιση του ΑΕΕ.
Σκοπός: Η μετα-ανάλυση διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης ΑΕΕ σε άτομα που λαμβάνουν 
γλιπτίνες ή ανάλογα ινκρετινών.
Μέθοδοι: Πραγματοποιήσαμε 2 μετα-αναλύσεις πολυκεντρικών τυχαιοποιημένων, διπλά τυφλών, ελεγχόμενων με 
εικονικό φάρμακο μελετών (RCTs) με πρωταρχικό καταληκτικό σημείο την επίδραση των DPP-4 αναστολέων και των GLP-1 
αγωνιστών στα καρδιαγγειακά συμβάματα. 
Αποτελέσματα: Η ανάλυση των γλιπτινών που συμπεριέλαβε 3 RCTs (SAVOR TIMI-53, EXAMINE, TECOS) και 36,543 
συμμετέχοντες δεν έδειξε καμία διαφορά μεταξύ των γλιπτινών και του εικονικού φαρμάκου όσον αφορά τον κίνδυνο 
εμφάνισης ΑΕΕ (OR: 1.032, 95% CI: 0.890-1.197, p=0.674). Παρόμοια αποτελέσματα ανέδειξε και η ανάλυση των GLP-
1 αγωνιστών που συμπεριέλαβε 3 RCTs (ELIXA, LEADER, SUSTAIN-6) και 18,143 συμμετέχοντες (OR: 0.89, 95% CI: 
0.74-1.06, p=0.187)
Συμπεράσματα: Τα υποσχόμενα δεδομένα από τις πειραματικές μελέτες σχετικά με την προστατευτική δράση των DPP-4 
αναστολέων και των GLP-1 αγωνιστών έναντι του ΑΕΕ δεν υποστηρίζονται από τα διαθέσιμα δεδομένων των κλινικών 
μελετών.
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ΠΑ38  ΠΟΙΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΣΤΑΤΙΝΗ

Φώτιος Μπάρκας, Γεώργιος Λιάμης, Ελευθέριος Κλούρας, Ευάγγελος Λυμπερόπουλος, Μωυσής 
Ελισάφ, Ευάγγελος Ρίζος
Σκοπός: Η διερεύνηση μεταβολικών παραμέτρων που συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση σακχαρώδη 
διαβήτη (ΣΔ) σε δυσλιπιδαιμικούς ασθενείς που λαμβάνουν στατίνη. 
Μέθοδοι: Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης με 1,241 δυσλιπιδαιμικούς ασθενείς και διάρκεια 
παρακολούθησης ≥3 έτη. Mελετήθηκε η επίδραση του προδιαβήτη (PreDM), της μικτής δυσλιπιδαιμίας (MixDys) και της 
προϋπέρτασης/υπέρτασης (Pre/Hyper) στον κίνδυνο ΣΔ.
Αποτελέσματα: Αφού αποκλείσθηκαν 166 ασθενείς με ΣΔ κατά την 1η επίσκεψη, 11% των συμμετέχοντων (n=1,075) 
εμφάνισαν ΣΔ κατά τη διάρκεια παρακολούθησής τους (6 έτη; IQR:4-10). Η ηλικία (OR:1.028; 95% CI:1.001-1.06, 
p=0.045), τα αρχικά επίπεδα γλυκόζης (OR:1.09; 95% CI:1.07-1.11, p<0.001), συστολικής αρτηριακής πίεσης (OR:1.02; 
95% CI:1.006-1.036-11.90, p=0.006), ο λόγος τριγλυκεριδίων/υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών χοληστερόλης 
(OR:1.10; 95% CI:1.03-1.18, p=0.005), η διάρκεια παρακολούθησης (OR:1.12; 95% CI:1.05-1.19, p=0.001), το 
οικογενειακό ιστορικό ΣΔ (OR:2.93; 95% CI:1.59-5.36, p=0.001) και η επιθετικότητα στατίνης (OR:1.99; 95% CI:1.36-
2.92, p<0.001) αποτελούσαν ανεξάρτητους παράγοντες για την εμφάνιση ΣΔ. Ο PreDM (OR:7.02; 95% CI:4.14-11.9, 
p<0.001), η Pre/Hyper (OR:3.47; 95% CI:1.32-911, p=0.01) και η MixDys (OR:2.52; 95% CI:1.23-5.14, p=0.01) 
συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ, μετά από διόρθωση για τους αντίστοιχους συγχυτικούς παράγονες. Οι 
προδιαβητικοί ασθενείς με Pre/Hyper εμφάνισαν υψηλότερο κίνδυνο ΣΔ σε σύγκριση με τα νορμογλυκαιμικά-νορμοτασικά 
άτομα (OR: 22.78; 95% CI:4.99-103.95, p<0.001). Οι προδιαβητικοί ασθενείς με MixDys εμφάνισαν υψηλότερο κίνδυνο 
ΣΔ σε σύγκριση με τα νορμογλυκαιμικά άτομα χωρίς MixDys (OR: 22.99; 95% CI:8.22-64.29, p<0.001). 
Συμπεράσματα: Ο PreDM, η Pre/Hyper και η MixDys αυξάνουν τον κίνδυνο για την εμφάνιση ΣΔ σε δυσλιπιδαιμικούς 
ασθενείς που λαμβάνουν στατίνη.

ΠΑ39  Ο ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Τζιόμαλος Κωνσταντίνος, Λαζαρίδου Σοφία, Μπουζιανά Στέλλα, Σπανού Μαριάννα, Κωστάκη 
Σταυρούλα, Αγγελοπούλου Στέλλα-Μαρία, Χρήστου Κωνσταντίνος, Σοφογιάννη Αρετή, 
Σαββόπουλος Χρήστος, Χατζητόλιος Απόστολος
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο 
«ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Ο υποκλινικός υποθυρεοειδισμός φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. 
Ωστόσο, υπάρχουν λίγα και αντικρουόμενα στοιχεία αναφορικά με τη σχέση του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού με τον 
κίνδυνο εμφάνισης ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) και ελάχιστα για την επίδρασή του στη βαρύτητα και 
έκβαση του οξέος ισχαιμικού ΑΕΕ. 
Σκοπός: Η εκτίμηση της επίδρασης του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού στη βαρύτητα και ενδονοσοκομειακή έκβαση του 
οξέος ισχαιμικού ΑΕΕ. Ασθενείς και μέθοδοι: Μελετήθηκαν προοπτικά 922 διαδοχικοί ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για οξύ 
ισχαιμικό ΑΕΕ (42,2% άνδρες, ηλικίας 79,6±6,9 ετών). Η βαρύτητα του ΑΕΕ εκτιμήθηκε κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο 
με τη National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS). Η έκβαση εκτιμήθηκε με το ποσοστό λειτουργικής εξάρτησης 
κατά την έξοδο από το νοσοκομείο (τροποποιημένη κλίμακα Rankin μεταξύ 2 και 5) και με το ποσοστό ενδονοσοκομειακής 
θνητότητας. 
Αποτελέσματα: Το 9,0% των ασθενών είχε υποκλινικό υποθυρεοειδισμό. Η NIHSS δε διέφερε μεταξύ ασθενών με 
υποκλινικό υποθυρεοειδισμό και ασθενών με φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία (8,7±8,2 και 8,3±8,8 αντίστοιχα, 
p=NS). Ωστόσο, το ποσοστό λειτουργικής εξάρτησης κατά την έξοδο από το νοσοκομείο ήταν υψηλότερο στους ασθενείς 
με υποκλινικό υποθυρεοειδισμό σε σύγκριση με τους ασθενείς με φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία (77,1 έναντι 57,8% 
αντίστοιχα, p<0,05). Η ενδονοσοκομειακή θνητότητα δε διέφερε μεταξύ ασθενών με υποκλινικό υποθυρεοειδισμό και 
ασθενών με φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία (2,5 και 7,2% αντίστοιχα, p=NS). 
Συμπέρασμα: Ο υποκλινικός υποθυρεοειδισμός δε φαίνεται να επιδρά στη βαρύτητα του ΑΕΕ αλλά φαίνεται να σχετίζεται με 
δυσμενέστερη λειτουργική έκβαση των ασθενών με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ.
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ΠΑ40  Η  ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΞΟΝΙΔΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΥΠΕΡΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ

Καρλάφτη Ελένη1, Χατζητόλιος Απόστολος1, Διδάγγελος Τριαντάφυλλος1, Μπαλτατζή Μαρία1, 
Κολιάκος  Γεώργιος2, Καλκαβούρη Αθανασία2, Χασιώτης Βασίλειος3, Σαββόπουλος Χρήστος1

1  Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2 Τμήμα Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
3 Μαθηματικό Τμήμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Εισαγωγή: Οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση (ΑΥ) δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στην 
αντιμετώπιση της ΑΥ στην παχυσαρκία. Δεδομένου ότι το Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα (ΣΝΣ) διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην παθογένεση της ΑΥ στην παχυσαρκία, η αντιυπερτασική αγωγή οφείλει να στοχεύει κυρίως στη μείωση της 
δράσης του ΣΝΣ. Η Μοξονιδίνη είναι το νεότερο κεντρικώς δρων συμπαθολυτικό φάρμακο, με περιορισμένες παρενέργειες. 
Παράλληλα, το ορεξιογόνο νευροπεπτίδιο Υ (NPY) είναι ο κύριος βιοχημικός δείκτης της δραστηριότητας του ΣΝΣ. 
Σκοπός: Η αποτελεσματικότητα της Μοξονιδίνης στην ΑΥ των παχύσαρκων και υπέρβαρων, καθώς και η επίδρασή της στην 
δραστηριότητα του ΣΝΣ, στο Σωματικό Βάρος (ΣΒ) και στο μεταβολικό προφίλ των υπέρβαρων και παχύσαρκων.
Υλικό: 90 υπερτασικά άτομα, με ΑΥ βαθμού 1 ή 2, έλαβαν Μοξονιδίνη για 3 μήνες (30 παχύσαρκοι, 30 υπέρβαροι, 30 
νορμοβαρείς/ 50% γυναίκες σε κάθε ομάδα). 
Μέθοδος:  Προσδιορίσθηκαν οι τιμές της Αρτηριακής Πιέσεως (ΑΠ), οι αιματολογικοί, βιοχημικοί παράμετροι και το ΝΡΥ 
ορού, καθώς και κατεχολαμίνες ούρων σε 24ωρη συλλογή, πριν και μετά τη χορήγηση Μοξονιδίνης.
Αποτελέσματα:  Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μείωση των επιπέδων του ΝΡΥ, της Συστολικής και Διαστολικής ΑΠ, 
της καρδιακής συχνότητας, του ΣΒ, της ολικής χοληστερόλης ορού,  αλλά και της LDL, της νοραδρεναλίνης, αδρεναλίνης 
και του VMA ούρων 24ώρου (Πίνακας 1).
Η μείωση του ΝΡΥ, του ΣΒ και των κατεχολαμινών ήταν  μεγαλύτερη στους υπέρβαρους και παχύσαρκους, σε σχέση με τους 
νορμοβαρείς υπερτασικούς.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση Μοξονιδίνης σε ασθενείς με ΑΥ, επιτυγχάνει στατιστικά σημαντική μείωση της ΑΠ και του 
καρδιακού ρυθμού, ενώ επιδρά ευνοϊκά και στο ΣΒ και το μεταβολικό προφίλ. Με τα δεδομένα αυτά, στην κλινική πρακτική, 
το ΝΡΥ θα μπορούσε να αποτελεί θεραπευτικό στόχο και ταυτόχρονα προγνωστικό δείκτη της επιτυχούς θεραπείας με 
Μοξονιδίνη των παχύσαρκων υπερτασικών.

Μέση τιμή
(πριν την θεραπεία)

Μέση τιμή
(μετά την 
θεραπεία)

p value 
(στατιστική διαφορά 
πριν και μετά την 
θεραπεία)

NPY (pg/ml) 87,710 44,080 0,000

Συστολική Αρτηριακή Πίεση (mmHg) 151,560 140,810 0,000

Διαστολική Αρτηριακή Πίεση (mmHg) 92,520 85,540 0,000

Καρδιακή συχνότητα (χτύποι/λεπτό) 81,800 77,530 0,000

Σωματικό Βάρος (kg) 83,380 80,960 0,000

Χοληστερόλη ορού (mg/dl) 199,490 190,200 0,000

LDL ορού (mg/dl) 123,560 116,890 0,045

HDL ορού(mg/dl) 48,760 51,630 0,073

Τριγλυκερίδια ορού (mg/dl) 119,600 105,760 0,059

Γλυκόζη ορού (mg/dl) 91,370 90,480 0,359

 Αδρεναλίνη ούρων 24ώρου  (mg/24) 12,000 11,050 0,000

Νοραδρεναλίνη ούρων 24ώρου (mg/24) 52,200 46,370 0,000

VMA ούρων 24ώρου (mg/24) 4,430 3,910 0,000

Πίνακας  1.
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ΠΑ41  Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΦΕ ΣΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Δάφνη Μικροπούλου1, Γρηγόριος Δήμας2, Δημήτρης Τζιακάς3, Δημήτριος Στάκος3, Χρήστος 
Σαββόπουλος2, Ευστράτιος Μαλτέζος1, Απόστολος Χατζητόλιος2

1  Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
2   Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
3  Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

Εισαγωγή: Η επίδραση της κατανάλωσης καφεϊνούχων ροφημάτων και κυρίως του καφέ σε κάθε μορφή του, στην υγεία 
έχει αποτελέσει αντικείμενο εντατικής επιστημονικής έρευνας, καθώς αφορά μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και μπορεί να 
έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση του στιγμιαίου, συγκριτικά με άλλα είδη καφέ, στα επίπεδα 
λιπιδίων αίματος και ομοκυστεΐνης του πλάσματος σε έναν πληθυσμό νέων υγιών ενηλίκων
Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 875 επί θητεία οπλίτες. Προσδιορίστηκαν οι τιμές της ολικής 
χοληστερόλης, της LDL, της HDL και της λιποπρωτεΐνης α. Καταγράφηκαν επίσης η ηλικία, ο δείκτης μάζας σώματος, το 
κάπνισμα, οι διατροφικές τους συνήθειες (μέσω ερωτηματολογίου εβδομαδιαίας κατανάλωσης τροφίμων) και η ποσότητα 
και το είδος των καφέδων που κατανάλωναν ημερησίως. Οι αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε δύο μήνες μετά από 8ωρη 
βραδινή νηστεία και αναλύθηκαν στα εργαστήρια του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 
Αποτελέσματα: H κατανάλωση καφέ, ανεξαρτήτως του είδους του, συσχετίστηκε με αυξημένα επίπεδα ολικής 
χοληστερόλης και της LDL αίματος σε νέους ενήλικες, και χαμηλά επίπεδα HDL. Η σχέση αυτή φαίνεται πως έστω και 
οριακά παραμένει και μετά την προσαρμογή για συγχυτικούς παράγοντες, όπως είναι ο δείκτης μάζας σώματος και η ηλικία. 
Συγκεκριμένα, αύξηση της κατανάλωσης κατά έναν καφέ την ημέρα προκαλεί αύξηση της ολικής χοληστερόλης κατά 4,473 
mg/dl. Από τους καφεπότες, το ευνοϊκότερο λιπιδαιμικό προφίλ είχαν όσοι έπιναν Frappe. H κατανάλωση καφέ Frappe 
συσχετίστηκε θετικά με την τιμή της ολικής χοληστερόλης. Αύξηση της κατανάλωσης κατά έναν καφέ την ημέρα προκαλεί 
αύξηση της ολικής χοληστερόλης κατά 5,76mg/dl. Παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές ομοκυστεΐνης, ιδιαίτερα σε πότες NEΣ 
και Frappe (άνω των 15μmol/l).
Συμπεράσματα: Οι καφεπότες εμφανίζουν επιβάρυνση του λιπιδαιμικού τους προφίλ. Ο στιγμιαίος καφές συσχετίζεται με τη 
μικρότερη επιβάρυνση. Ο αριθμός των καφέδων/ημέρα συσχετίζεται με τις τιμές των λιπιδίων. Μελλοντικές τυχαιοποιημένες 
μελέτες σε μεγάλο αριθμό ατόμων του γενικού πληθυσμού και των δύο φύλων αναμένεται να βοηθήσουν στην εξαγωγή 
οριστικών συμπερασμάτων για την επίδραση του στιγμιαίου καφέ και των κατηγοριών του στα λιπίδια του αίματος.

ΠΑ42  H ΥΠΟΒΙΤΑΜΙΝΑΙΜΙΑ D ΚΑΙ H ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΕ 
ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ: ΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Γρηγόριος Δήμας1, Θεόδωρος Τούμπουρας1, Θωμάς Τέγος2, Ιωάννης Καραμούζης3, Σοφία 
Δημοπούλου1, Χρήστος Σαββόπουλος1, Απόστολος Χατζητόλιος1 
1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
2 Α΄ Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
3 Εργαστήριο Βιοχημείας Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή/Σκοπός: Όπως είναι γνωστό η λευκωματουρία αποτελεί πρώιμο δείκτη χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ), 
ενώ πρόσφατα έχει καθιερωθεί και σαν δείκτης καρδιαγγειακής νόσου (ΚΑΝ). Η βιταμίνη D εμφανίζεται μειωμένη από τα 
πρώιμα στάδια ΧΝΝ. Σε πληθυσμό ασθενών με αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) έχει βρεθεί ότι 1 στους 4 και 1 στους 3 > 65 ετών 
εμφανίζουν λευκωματουρία. Από την άλλη, ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 30-45% υπερτασικών εμφανίζουν λιπώδη 
διήθηση. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η λευκωματουρία σχετίζεται με αθηροσκλήρωση 
και λιπώδη διήθηση σε υπερτασικούς ασθενείς. 
Ασθενείς/Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 50 ασθενείς με ΑΥ και λευκωματουρία από 150mg-2.5gr ημερησίως 
και 50 ασθενείς με ΑΥ χωρίς λευκωματουρία. Τα επίπεδα ορού της 1.25(OH)

2
D

3
 και προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο ELISA. 

Η πάχυνση του έσω-μέσου χιτώνα (Intima media thickness, IMT) και η ύπαρξη αθηρωματικής πλάκας σε καρωτίδες και 
μηριαίες αρτηρίες προσδιορίστηκε με έναν υπερηχοτομογράφο υψηλής ευκρίνειας. 
Αποτελέσματα: Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ λευκωματουρίας (1500±500,p<0.0001) και 1.25(OH)

2
D

3
 

(40±3,p<0.0001), ΑΥ (20±5p<0.0001) και IMT (0.4±0.1,p<0.0001) μεταξύ ασθενών και μαρτύρων. Υπήρξε στατιστικά 
σημαντική ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ επιπέδων λευκωματουρίας και IMT(r=0.75,p<0.0001) και λευκωματουρίας με 
ΑΥ (r=0.7,p<0.0001) στην ομάδα ασθενών. Υπήρξε επίσης στατιστική σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ 1.25(OH)

2
D

3
 

και IMT (r=-0.7,p<0.0001), καθώς και 1.25(OH)
2
D

3
 και λευκωματουρίας (-0.65,p<0.0001) στην ομάδα ασθενών. 

Επιπρόσθετα, η λευκωματουρία και τα επίπεδα της 1.25(OH)2D3 συσχετίζονται ανεξάρτητα με την ΑΥ, IMT και την 
αθηρωματική πλάκα. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι στην ομάδα ασθενών 1 στους 2 ασθενείς εμφάνιζε λιπώδη διήθηση.
Συμπέρασμα: Η μελέτη μας υποδεικνύει τα επίπεδα ορού της 1.25(OH)

2
D

3
 και τη λευκωματουρία να προδιαθέτουν σε 

λιπώδη διήθηση και αθηροσκλήρωση τους υπερτασικούς ασθενείς. 
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ΠΑ43   Η ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

Γρηγόριος Δήμας1, Ελίζα Λύκα1, Θωμάς Τέγος2, Ιωάννης Καραμούζης3, Δημήτρης Παπαδημόπουλος1, 
Κωνσταντίνος Λάλλας1, Θεόδωρος Τούμπουρας1, Σοφία Δημοπούλου1, Ηλίας Κανέλλος1, Μάρθα 
Αποστολοπούλου1, Χρήστος Σαββόπουλος1, Απόστολος Χατζητόλιος1

1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
2 Α΄ Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
3 Εργαστήριο Βιοχημείας Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή-Σκοπός: Όπως είναι γνωστό η νεφρική λειτουργία φθίνει συν τω χρόνω. Ιδιαίτερα δε μετά τα 60 έτη της ηλικίας. 
Τα επίπεδα ορού της κρεατινίνης αποτελούν έναν αξιόπιστο βιοχημικό δείκτη της νεφρικής λειτουργίας που χρησιμοποιείται 
ευρέως κλινικά. Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) που σχετίζεται με την ηλικία μπορεί να εμφανίζει φυσιολογικά ή ήπια 
αυξημένα επίπεδα κρεατινίνης ορού (Scr), ενώ η κάθαρσή της (Clcr), καθώς και ο GFR (glomerular filtration rate, ρυθμός 
σπειραματικής διήθησης) κυμαίνονται μεταξύ 1ου και 3ου σταδίου ΧΝΝ. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να διαφανεί η 
επίπτωση των αυξημένων επιπέδων Scr και ο GFR σε σχέση με αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) σε υπερήλικες ασθενείς.
Ασθενείς/Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 80 ασθενείς με ΑΥ, ηλικίας 65-85 ετών χωρίς άλλη καταφανή παθολογική κατάσταση. 
Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν 100 υπερήλικες υγιείς, χωρίς να λαμβάνουν καμία φαρμακευτική αγωγή. Εκτιμήθηκαν τα 
επίπεδα ορού Scr, καθώς και η Clcr, και συσχετίσθηκαν με ΑΥ, δείκτες πρώιμης αθηροσκλήρωσης των καρωτίδων (intima-
media thickness, IMT) και λευκωματουρία. Το ΙΜΤ μετρήθηκε με έναν υψηλής ευκρίνειας υπερηχοτομογράφο. 
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα ορού Scr ήταν στατιστικά σημαντικά σε ασθενείς σε σχέση με μάρτυρες (2.15mg/dl vs 1.05mg/
dl), καθώς και η Clcr (57ml/min vs 89ml/min). Στην ομάδα των ασθενών εμφανιζόταν στατιστικά σημαντικά αυξημένα το 
ΙΜΤ (0.85mm vs 0.575mm), καθώς και η αλβουμινουρία (625mg/24h vs 85mg/24h). Επιπλέον οι ασθενείς εμφάνιζαν 
ήπια μειωμένα τα επίπεδα της Τ

3
 και ήπια αυξημένα τα επίπεδα της παραθορμόνης PTH σε τυχαίο έλεγχο ρουτίνας. 

Συμπέρασμα: Η μελέτη μας υποδεικνύει ότι τα επίπεδα ορού της κρεατινίνης και ο GFR  αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα 
κινδύνου υπέρτασης και αθηροσκλήρωσης σε υπερήλικες ασθενείς.

ΠΑ44  ΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣΗΣ-Α ΚΑΙ ΤΟΥ TGF-β1 
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΒΟΥΜΙΝΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗ 
ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΥΠΟΥ 2

Γρηγόριος Δήμας1, Θωμάς Τέγος2, Άννα Μαυρομανώλη1, Ιωάννης Καραμούζης1, Θεόδωρος 
Τούμπουρας1, Σοφία Δημοπούλου1, Σαράντης Σάτσογλου1, Χρήστος Σαββόπουλος1, Απόστολος 
Χατζητόλιος1, Δημήτριος Γρέκας1 
1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
2 Α΄ Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
3 Εργαστήριο Βιοχημείας Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Η Ζελατινάση-Α, γνωστή και ως μεταλλοπρωτεϊνάση-2 (matrix metalloproteinase-2, ΜΜP-2) έχει ενοχοποιηθεί 
στη χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) και στην καρδιαγγειακή νόσο (ΚΑΝ). Ο αυξητικός παράγοντας Transforming Growth 
Factor-β1 (ΤGF-β1) θεωρείται μία προ-ινώδης κυτοκίνη, η οποία διεγείρεται από το διαβητικό περιβάλλον και επάγει τη 
διαβητική νεφρική υπερτροφία. Οι σύγχρονες όμως αντικρουόμενες κλινικές και πειραματικές μελέτες δεν μπορούν 
να αποδώσουν μέχρι σήμερα έναν σαφή ρόλο του TGF-β1 στην παθογένεια της διαβητικής αλβουμινουρίας και της 
αθηροσκλήρωσης. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθούν τα επίπεδα ορού της ΜΜΡ-2 και αυτά του TGF-β1 και να 
συνδυαστούν με πιθανό ρόλο τους στην αλβουμινουρία και στην αθηροσκλήρωση σε πρώιμα στάδια ΔΝ.
Υλικό και μέθοδοι: Η μελέτη περιλαμβάνει 50 ασθενείς με ΧΝΝ σταδίων 1 και 2 και τύπου 2 ΔΝ. Σαν μάρτυρες, 
συμμετείχαν 2 ομάδες, ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) τύπου 2 χωρίς νεφροπάθεια (n=40) και υγιείς εθελοντές 
(n=40). Τα επίπεδα ορού ΜΜΡ-2 και TGF-β1 εξετάσθηκαν με τη μέθοδο ELISA. Το πάχος του έσω-μέσου χιτώνα (ΙΜΤ, 
intima-media thickness) των καρωτίδων και μηριαίων αρτηριών και η ύπαρξη αθηρωματικής πλάκας καθορίσθηκαν με έναν 
υψηλής ευκρίνειας υπερηχοτομογράφο. 
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα της ΜΜΡ-2 και του TGF-β1 σημείωναν ισχυρά σημαντική συσχέτιση με αλβουμινουρία 
(p<0.0001 και p<0.001 αντίστοιχα), καθώς και με ΙΜΤ και αθηρωματική πλάκα. Τα επίπεδα της ΜΜΡ-2 εμφάνιζαν ισχυρή 
συσχέτιση με αυτά του TGF-β1 στην ομάδα των ασθενών (pearson correlation 0.520, p<0.0001. 
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη υποδεικνύει τα επίπεδα της ΜΜΡ-2 να συσχετίζονται με αυτά του TGF-β1 στην εμφάνιση 
αλβουμινουρίας και αθηροσκλήρωσης και να αποτελούν πρώιμο δείκτη εμφάνισης αλβουμινουρίας και αθηροσκλήρωσης 
στη ΔΝ προς την εξέλιξη σε ΧΝΝ.
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ΠΑ45  ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΞΗΤΙΚΟ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤGF-β ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ 
ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ

Γρηγόριος Δήμας1, Σοφία Δημοπούλου1, Θωμάς Τέγος2, Ιωάννης Καραμούζης3, Θεόδωρος 
Τούμπουρας1, Χρήστος Σαββόπουλος1, Απόστολος Χατζητόλιος1, Δημήτριος Γρέκας1 
1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
2 Α΄ Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
3 Εργαστήριο Βιοχημείας Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Στον καθορισμό του κινδύνου εμφάνισης διαβητικής νεφροπάθειας (ΔΝ) παίζουν σημαντικό ρόλο ο γλυκαιμικός 
έλεγχος, τα επίπεδα της συστηματικής αρτηριακής πίεσης και διάφοροι γενετικοί παράγοντες, ενώ το λιπιδαιμικό προφίλ, το 
κάπνισμα και η πρόσληψη βιταμίνης D φαίνεται να διαδραματίζουν επίσης ρόλο στον παραπάνω κίνδυνο. Τα επίπεδά της 
βρίσκονται μειωμένα στον ορό διαβητικών τύπου 2 με λευκωματουρία σε σχέση με μάρτυρες. Είναι γνωστό ότι το σύστημα της 
βιταμίνης D έχει αρνητική ρυθμιστική επίδραση in vivo στο ενδονεφρικό σύστημα της ρενίνης-αγγειοτενσίνης. Οι μεταβολίτες 
της βιταμίνης D μπορούν, επίσης, να καταστείλουν την ενεργοποίηση του μεταμορφωτικού αυξητικού παράγοντα-β (TGF-β). 
Οι επιδράσεις αυτές είναι ενδεικτικές ενός δυνητικού ρόλου της βιταμίνης D στη ΔΝ. Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται τα 
επίπεδα της βιταμίνης D του TGF-β1 και συσχετίζονται με υπέρταση σε πρώιμα στάδια ΔΝ τύπου 2.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 50 ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) σταδίων 1-2 και ΔΝ. Ως μάρτυρες 
χρησιμοποιήθηκαν 30 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) τύπου 2 χωρίς ΧΝΝ και 30 υγιείς εθελοντές. Τα επίπεδα της 1.25 
(ΟΗ)

2
 D

3
, του TGF-β1 μετρήθηκαν με τη μέθοδο ELISA και συσχετίσθηκαν με υπέρταση, δείκτες πρώιμης αθηροσκλήρωσης 

(intima-media thickness, IMT) και λευκωματουρία. 
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα της βιταμίνης D είναι στατιστικά σημαντικά μειωμένα στους ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες, 
ενώ ο TGF-β1 βρίσκεται σημαντικά αυξημένος  στους ασθενείς με μία διαφορά 11989±717 (p<0.001). Τα επίπεδα των πιο 
πάνω μετρήσεων συσχετίζονται με υπέρταση, IMT και αλβουμινουρία στην ομάδα των ασθενών.
Συμπέρασμα: Η μελέτη μας υποδεικνύει ότι τα επίπεδα της βιταμίνης D και του TGF-β1 συσχετίζονται με υπέρταση, 
αθηροσκλήρωση και αλβουμινουρία σε πρώιμα στάδια ΔΝ προς την εξέλιξη σε ΧΝΝ.
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ΠΑ46  ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΜΕ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ 

Γρηγόριος Δήμας1, Χρήστος Χατζάκης1, Θωμάς Τέγος2, Ιωάννης Καραμούζης3, Δημήτρης 
Παπαδημόπουλος1, Κωνσταντίνος Λάλλας1, Θεόδωρος Τούμπουρας1, Σοφία Δημοπούλου1, Ηλίας 
Κανέλλος1, Μάρθα Αποστολοπούλου1, Χρήστος Σαββόπουλος1, Απόστολος Χατζητόλιος1

1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
2 Α΄ Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
3 Εργαστήριο Βιοχημείας Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή/Σκοπός: Πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα συνδέουν τον σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ), ως κατεξοχήν μη 
φλεγμονώδες νόσημα, με δείκτες φλεγμονής, οξειδωτικούς στρες (ΟΣ), καρδιαγγειακής νόσου (ΚΑΝ) και χρόνιας νεφρικής 
νόσου (ΧΝΝ). Η υψηλής ευαισθησίας c-αντιδρώσα πρωτεΐνη (high sensitivity C- reactive protein, hsCRP), καθώς και το 
ισοπροστάνιο (15-F2t-isoprostane, 15-F2t-IsoP) αποτελούν δύο αξιόπιστους κλινικούς βιοχημικούς δείκτες φλεγμονής 
και ΟΣ αντίστοιχα. Ο μεταμορφικός αυξητικός παράγοντας-β1 (Transforming growth factor-β1, TGF-β1) ενοχοποιείται 
σήμερα στην αθηροσκλήρωση, την ίνωση και τη λευκωματουρία. Αντιφατικά αποτελέσματα από σύγχρονες μελέτες δεν 
κατάφεραν να προσδώσουν έναν σαφή ρόλο για τον TGF-β1 στην παθογένεια της διαβητικής αλβουμινουρίας και της 
απορρέουσας αθηροσκλήρωσης. Η εν λόγω προϊνώδης κυτταροκίνη, η οποία διεγείρεται από το διαβητικό περιβάλλον, 
προάγει την διαβητική νεφρική υπερτροφία και την εξέλιξη της νεφρικής ανεπάρκειας. Σκοπός της παρούσας μελέτης 
ήταν ο προσδιορισμός των επιπέδων ορού του TGF-β1 και να συσχετισθεί ο πιθανός ρόλος τους στην φλεγμονή στην 
αθηροσκλήρωση και στο οξειδωτικό στρες σε ασθενείς με διαβητική νεφρική νόσο (ΔΝΝ) στην εμμηνόπαυση.
Ασθενείς/Μέθοδοι: Συμπεριλήφθηκαν 80 ασθενείς γυναίκες σε εμμηνόπαυση ηλικίας 50-70 ετών με ΔΝΝ σταδίων 1 
και 2. Ως μάρτυρες συμπεριλήφθηκαν 70 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ανάλογης ηλικίας με ΣΔ τύπου 2 χωρίς νεφρική 
νόσο. Τα επίπεδα ορού του TGF-β1, του 15-F2t-IsoP και της hsCRP. Μετρήθηκαν με την ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA. 
Η πάχυνση του έσω-μέσου χιτώνα (Intima media thickness, IMT) και η ύπαρξη αθηρωματικής πλάκας στις καρωτίδες και 
στις μηριαίες αρτηρίες προσδιορίστηκαν με έναν υψηλής ευκρίνειας υπερηχοτομογράφο και η αλβουμινουρία μετρήθηκε σε 
συλλογή ούρων 24ώρου. 
Αποτελέσματα: Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά των επιπέδων ορού του TGFβ-1 (3000±500ng/ml, p<0.0001), 
του 15-F2t-IsoP (150±50ng/ml, p<0.0001), της hsCRP (0.8±0.5mg/dl, p<0.0001), IMT (0.5±0.2mm, p<0.001) 
και λευκωματουρία (300±150mg/dl, p<0.0005) σε ασθενείς σε σχέση με μάρτυρες. Υπήρξε στατιστικά σημαντική ισχυρή 
θετική συσχέτιση μεταξύ TGF-β1 και 15-F2t-IsoP (r: 0.7, p<0.0001), TGF-β1 και hsCRP (r: 0.75, p<0.0001), TGF-β1 και 
ΙΜΤ (r: 0.7, p<0.0001) και TGF-β1 και λευκωματουρίας (r: 0.75, p<0.0001). Επιπρόσθετα ο TGF-β1 αποτελεί ανεξάρτητο 
παράγοντα αθηροσκλήρωσης, αλβουμινουρίας και ΟΣ σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ΔΝΝ.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη υποδεικνύει τον TGF-β1 ως ανεξάρτητο παράγοντα αθηροσκλήρωσης, ΟΣ και 
λευκωματουρίας στη διαβητική νεφροπάθεια, προς την εξέλιξη σε ΧΝΝ. 
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ΠΑ47  ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΚΚΡΙΣΗ ΤΗΣ IL-1β ΣΤΟΝ ΣΔ2, ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Φωτεινή Κουσαθανά1, Βάια Λαμπαδιάρη1, Ευάγγελος Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης2, Μαρία 
Μουκταρούδη2, Μαριάννα Γεωργίτση2, Γεώργιος Δημητριάδης1

1  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα 
Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

2  Δ΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. 
«Αττικόν»

H υποκείμενη αιτία της επιρρέπειας της φυσικής ανοσίας απέναντι στις λοιμώξεις που παρατηρείται στον σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2 παραμένει αδιευκρίνιστη. Διερευνήθηκαν οι ποιοτικές αλλαγές στη βιοσύνθεση των κυτταροκινών από τα 
κυκλοφορούντα μονοπύρηνα (PBMCs) και η ρύθμιση αυτών μετά από σωστό γλυκαιμικό έλεγχο. Τα PBMCs απομονώθηκαν 
από 39 ασθενείς και 25 υγιείς εθελοντές. Διεγέρθηκαν με κεκαθαρμένους διεγέρτες και θερμικά εξουθενωμένα βακτήρια 
με παρουσία/απουσία γλυκόζης και διεγερτών NLPR3 φλεγμονοσώματος. Τα πειράματα επαναλήφθηκαν μετά από 3 και 6 
μήνες. Στα κυτταρικά υπερκείμενα μετρήθηκε η παραγωγή κυτταροκινών. Η pro-(IL)-1β μετρήθηκε από το υλικό λύσης των 
κυττάρων. Επιπλέον, προσδιορίσθηκε η έκφραση του γονιδίου της IL-1β και η δραστηριότητα της κασπάσης-1. Επαρκής 
απελευθέρωση IL-1β φάνηκε σε 42.9% των ασθενών και σε 90% των υγιών εθελοντών (p=0.0001). Αυτό σχετίστηκε 
με την αναστολή της ενεργοποίησης του NLRP3 φλεγμονοσώματος, εφόσον η έκφραση του γονιδίου της IL-1β παρέμεινε 
αμετάβλητη ενώ ο λόγος της Ιl-1β προς την ενδοκυττάρια pro-IL-1β και η δραστηριότητα της κασπάσης-1 ήταν χαμηλότερη 
στους ασθενείς σε σχέση με τους υγιείς. Η προσθήκη της γλυκόζης δεν άλλαξε την ελαττωματική παραγωγή της IL-1β. 
Μετά από διέγερση με Pam3cys, PHA και C. albicans αυξήθηκε η παραγωγή της  IL-6. Μετά την γλυκαιμική ρύθμιση η 
παραγωγή της IL-1β αυξήθηκε και η παραγωγή της IL-6 μειώθηκε. Τα κύτταρα των ασθενών με βελτιωμένη γλυκαιμική 
ρύθμιση ανταποκρίθηκαν καλύτερα στη διέγερση με LPS υπό αυξανόμενες συγκεντρώσεις γλυκόζης. Συμπερασματικά, ο 
ΣΔ2 χαρακτηρίζεται από ελαττωματική έκκριση της IL-1β από τα κυκλοφορούντα μονοκύτταρα εξαιτίας της ελαττωμένης 
ενεργοποίησης του NLRP3 και της αυξημένης παραγωγής της αντιφλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-6. Τα παραπάνω 
αποκαθίστανται μετά από κατάλληλη γλυκαιμική ρύθμιση.
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ΠΑ48  ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΞΟΝΑΣΗΣ-1 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Α. Χατζηχηδήρογλου1, Κ. Μακέδου2, Α. Χατζητόλιος1, Α. Χίτογλου-Μακέδου3, T. Διδάγγελος1,  
Α. Τσάπας4, Γ. Καϊάφα1, Α. Αργυρίου3, Χ. Σαββόπουλος1

1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης
2 Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.
3 Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης
4 Β΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Η παραοξονάση-1 (PON-1) είναι ένα αντιοξειδωτικό ένζυμο, που είναι συνδεδεμένο με τις υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες 
(HDL) και έχει σημαντικό αθηροπροστατευτικό ρόλο. Διαφορετικοί πολυμορφισμοί του γονιδίου της PON-1 πιστεύεται ότι 
ευθύνονται για τις διαφορές στην ενεργότητα του ενζύμου στο γενικό πληθυσμό.  Τα αλληλόμορφα R και L έχουν συνδεθεί 
με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και με επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ).
Σκοπός: η διερεύνηση των δύο κύριων πολυμορφισμών του γονιδίου της PON-1: Q192R και M55Lσε ασθενείς με ΣΔ 
τύπου 2, με σκοπό την έγκαιρη και πιο επιθετική θεραπεία του ΣΔ στα άτομα με γενετική επιβάρυνση.
Υλικό και Μέθοδοι: Συμμετείχαν 79 άτομα, 30-88 ετών, διαιρεμένα σε τρεις ομάδες – 27 ασθενείς με ΣΔ και δυσλιπιδαιμία 
(Ομάδα 1), 24 ασθενείς μόνο με δυσλιπιδαιμία (Ομάδα 2) και 28 υγιείς ενήλικες (Ομάδα 3 – Μάρτυρες). Απομονώθηκε DNA 
για τη μελέτη των πολυμορφισμών της PON-1. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας θεωρήθηκε το P<0,05.
Αποτελέσματα: α) Οι συχνότητες των αλληλομόρφων κινδύνου ήταν για το R 45,09% στους ασθενείς (Ομάδες 1 και 
2) και 53,5% στους μάρτυρες και για το L 72.55% και 89.3%, αντίστοιχα. β) Στις Ομάδες 1 και 3, οι συχνότητες των 
αλληλομόρφων αυτών ήταν για το R 51.8% και 53.5%, αντίστοιχα (x2=0.0163, P=0.898) και για το L 77.7% και 89.3%, 
αντίστοιχα (x2=1.33, P=0.249).
Συμπεράσματα: Οι συχνότητες των πολυμορφισμών του γονιδίου της PON-1 δε διέφεραν σημαντικά ανάμεσα σε ασθενείς 
και μάρτυρες. Συνεπώς, η διερεύνηση των πολυμορφισμών του γονιδίου της PON-1 φαίνεται ότι δεν θα βοηθούσε 
περαιτέρω στη θεραπεία του ΣΔ. 

ΠΑ49 ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ
Παπαγιουβάννη Ιωάννα1, Στάικογλου Νικόλαος1, Βαλκανίδου Δήμητρα1, Δούμτσης Πέτρος1, 
Σινάκος Εμμανουήλ1, Δουγαλής Αποστόλης, Χολόγκιτας Ευάγγελος1

1 Δ΄ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ, Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η μετφορμίνη αποτελεί φάρμακο πρώτης εκλογής για τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2. Οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες είναι λίγες, γενικά ήπιες και περιλαμβάνουν κυρίως παροδικές γαστρεντερικές διαταραχές. Η γαλακτική οξέωση 
εμφανίζεται σπάνια με υψηλή όμως θνητότητα.
Μέθοδος - Υλικό: Γυναίκα  67 ετών με ιστορικό ΣΔτ2 από 8ετίας υπό μετφορμίνη, προσήλθε στα ΤΕΠ με αναφερόμενες 
διαρροϊκές κενώσεις από 5ημέρου, ολιγουρία από 2ημέρου και εμέτους το τελευταίο 24ωρο. Το επίπεδο συνείδησής της 
ήταν αρχικά καλό (GCS: 15/15), αλλά ταχέως επιδεινώθηκε. Τα αέρια αίματος έδειξαν βαριά γαλακτική οξέωση (pH: 6,780, 
pCO2: 10mmHg, HCO3-: 1,4mmol/L, γαλακτικά: 178mg/dl, γλυκόζη: 195mg/dl) και ο βιοχημικός έλεγχος σοβαρή 
ΟΝΑ (κρεατινίνη: 7,51mg/dl, ουρία: 181mg/dl) και υπερκαλιαιμία (Κ+:8,4mmol/L). Η ασθενής μεταφέρθηκε άμεσα στη 
ΜΕΘ για αιμοκάθαρση, όπου λόγω αιμοδυναμικής αστάθειας διασωληνώθηκε. Οι καλλιέργειες αίματος και ούρων ήταν 
αρνητικές, ενώ το υπερηχογράφημα νεφρών απέκλεισε ΟΝΑ αποφρακτικού τύπου. Η γαλακτική οξέωση αποδόθηκε στην 
μετφορμίνη σε έδαφος προνεφρικής αζωθαιμίας. Η κατάστασή της, σταδιακά, βελτιώθηκε και επέστρεψε στην κλινική μας 
την 5η μέρα νοσηλείας, από όπου έλαβε εξιτήριο την 8η μέρα. 
Συμπέρασμα: Η μετφορμίνη είναι ασφαλές φάρμακο αλλά αντενδείκυνται σε σημαντική νεφρική νόσο λόγω κινδύνου 
γαλακτικής οξέωσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πιθανολογείται η εμφάνιση σοβαρής γαλακτικής οξέωσης από 
μετφορμίνη  σε έδαφος διαρροϊκού συνδρόμου και υπογκαιμίας. Παρά την βαριά πρόγνωση, η ασθενής έλαβε εξιτήριο σε 
άριστη κατάσταση με CRE 1.81mg/dl, πιθανώς στο πλαίσιο ΧΝΑ.
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ΠΑ50  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ

Τσακάλης Β. Αργύριος1, Χαριζοπούλου Βικεντία1, Σαββόπουλος Χρήστος2, Γουλής Γ. Δημήτριος1, 
Χατζητόλιος Απόστολος2

1  Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ., 
Θεσσαλονίκη

2 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η δίαιτα και ο αυτοέλεγχος της γλυκόζης αποτελούν τα πρώτα βήματα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη 
Διαβήτη Κύησης (ΣΔΚ). Πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν το ρόλο της άσκησης στη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου 
στο συγκεκριμένο πληθυσμό.
Σκοπός: Η διερεύνηση του ρόλου της άσκησης ως μέσου πρόληψης και θεραπείας του ΣΔΚ.
Υλικό και Μέθοδος: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Σε αρκετές μελέτες, η άσκηση κατά τη διάρκεια της κύησης συνδέεται με ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης 
ΣΔΚ (από 30 έως 74%, ανάλογα με τον υπό μελέτη πληθυσμό). Η προστατευτική επίδραση της άσκησης παρουσιάζεται πιο 
ισχυρή όταν η γυναίκα ασκείται συστηματικά πριν την κύηση. Σημαντική ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης ΣΔΚ φαίνεται ότι 
επιτυγχάνεται με 30 min μέτριας έντασης άσκηση την ημέρα, κατά τη διάρκεια της κύησης. Η ένταξη προγραμμάτων άσκησης 
στο θεραπευτικό σχήμα εγκύων με ΣΔΚ φαίνεται ότι οδηγεί σε καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο, χαμηλότερες συγκεντρώσεις 
γλυκόζης (νηστείας και μεταγευματικές) και μειωμένη ποσότητα εξωγενώς χορηγούμενης ινσουλίνης, όποτε αυτή απαιτείται. 
Η βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου επιτυγχάνεται τόσο με ασκήσεις ενδυνάμωσης, όσο και με αερόβια άσκηση. 
Επιπρόσθετα, σε υπέρβαρες ή παχύσαρκες γυναίκες με ΣΔΚ, η άσκηση περιορίζει την αύξηση του σωματικού βάρους.
Συμπεράσματα: Η καθημερινή, μέτριας έντασης άσκηση, διάρκειας 20-30 λεπτών, συσχετίζεται με ελάττωση του κινδύνου 
εμφάνισης ΣΔΚ. Ως αποτέλεσμα, συστήνεται να εντάσσεται στο θεραπευτικό σχήμα εγκύων με ΣΔΚ, με την προυπόθεση 
της απουσίας μαιευτικών αντενδείξεων. Ιδανικά, το πρόγραμμα άσκησης εξατομικεύεται και εναρμονίζεται με τις ανάγκες 
της γυναίκας.


