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OXIDATIVE STRESS IN THALASSEMIC PATIENTS, A 

COMPARISON STUDY BETWEEN GREECE AND SARDINIA 

It is well known that Thalassemic patients with Ferritin levels above 1000 ng/ml or after the 

first 10 transfusions need to be identified in the appropriate dosage and the right Chelation 

therapy for them. The most common Chelation therapy is desferrioxamine (Desferal), 

deferiprone (Ferriprox) and deferasirox (Exjade). Knowing that iron overload is associated 

with the production of free radicals, which leads to a decrease in the body's defense, the 

purpose of this study was the correlation between  total antioxidant and Ferritin with  the 

different types of Chelation therapy in Thalassemic patients in two Mediterranean regions 

such as Central Macedonia and Sardinia with different techniques (TEAC, Proteomic 

analysis). 

Material and Method:  In 60 volunteers with Thalassemia, 30 from Sardinia and 30 from C. 

Macedonia aged 25-60 years was measured Ferritin and total antioxidant capacity (TAC) of 

the plasma, with the method TEAC (Trolox equivalence antioxidant capacity). In group A1-
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A4,  7 people received Exjade, 7 Ferriprox, 8 Desferal and 8 combination of Desferal- 

Ferriprox (groups A1, A2, A3 and A4). In group B1-B2 11 people received Exjade and 19 

Ferriprox (groups B1 and B2). In SPSS21 were compared TAC and Ferritin between groups 

A1, A2, A3 and A4 and B1 and B2 groups with t-student test. A different approach with the 

ghost  samples followed this time using proteomic techniques, such as Sds-Page, Western 

Blotting, Mass spectrometry.  

 Results: The total average of antioxidants and Ferritin based at the Chelation therapy  

showed in Table 1. The values of  TAC in  Sardinia‟s  found significantly lower and level of 

Ferritin  higher than those of Greeks (p < 0.001 both). There was no statistically significant 

difference in values of TAC between groups A1-A2 and B1-B2 and Ferritin between groups 

B1-B2. The group A3 had a statistically significant reduction in  TAC and  ferritin increased 

relative to A1 and A2, while in the group A4 observed increase of TACs and decrease of  

ferritin (p <0.05 in all cases). At the  correlation  between TAC and Ferritin, a strong negative 

correlation was found only in the B1 group (r: -0,78), weakly strong in A1, A4 and B2 (r: -

0,45, -0,44 and -0 , 48 respectively) while at groups A2 and A3 wasn‟t any correlation. The 

Proteomic analysis of Thalassemic patients shows as a high phosphorylation in a 

transmembrane protein called Band 3.    

 
EXJADE FERRIPROX DESFERAL 

DESFERAL-

FERIPROX 

Α1 Α2 Α3 Α4 

SARDINIANS 

TAC (mM)  1,75 1,63 1,59 2,24 

FERRITIN 

(ng/ml) 
2035 1639 2200 1396 

 Β1 Β2   

 GREEKS 

TAC (mM) 2,6 2,3 - - 

FERRITIN 

(ng/ml) 
1047 1053 - - 

 

Conclusions: The analysis of our results shows that the best Chelation treatment for 

Thalassemic patients in Sardinia is the combination of Desferal-Ferriprox, because  of a raise 
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in antioxidants and an increase of Ferritin, could be interesting to verify the same experiments 

with Greeks who have higher amounts of antioxidants and lower serum Ferritin compared 

with Sardinia‟s. Furthermore studies , of proteomic analysis is going to give us more precise 

results. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

     Ο έξσηαο θαη ε επηζηήκε είλαη από ηηο ζπλαξπαζηηθόηεξεο δηαζηάζεηο ηεο δσήο, 

δεδνκέλνπ όηη, ν κελ έξσηαο ζπλδέεηαη κε ηε δηαηώληζε ηεο ίδηαο ηεο δσήο, ε δε επηζηήκε 

πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αθνζίσζε ησλ πην μερσξηζηώλ πλεπκάησλ ηεο 

αλζξσπόηεηαο. Πνιινί εξεπλεηέο ινηπόλ, αθνζηώλνληαη ζηελ έξεπλα κε ζηόρν ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. 

    Ζ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία αλαιύεη ην νμεηδσηηθό ζηξέο θαη ηελ νιηθή αληηνμεηδσηηθή 

ηθαλόηεηα ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ από Θαιαζζαηκία (Μεζνγεηαθή αλαηκία). πγθξίλεη  

δείγκαηα αζζελώλ από ηελ αξδελία θαη ηελ Θεζζαινλίθε. Ζ ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ ζηελ 

αξδελία έγηλε ζην Κέληξν Μεηάγγηζεο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ λνζνθνκείνπ ηνπ άζζαξη θαη 

ζηελ Θεζζαινλίθε ζε ηνπηθό λνζνθνκείν κεηαγγίζεσλ ηεο Πόιεο.  

Ζ εξγαζία απνηειείηαη από ην Θεσξεηηθό, ηα Δξεπλεηηθά Γεδνκέλα θαη ην 

Πεηξακαηηθό Μέξνο. ην Θεσξεηηθό κέξνο παξαζέηνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ Θαιαζζαηκία, 

ηα είδε ηεο, ηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαζώο θαη ην Ομεηδσηηθό ηξεο θαη ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ην θαζηζηνύλ πνιππαξαγνληηθό. Δλώ ζηα εξεπλεηηθά Γεδνκέλα παξαζέηνληαη 

επηζηεκνληθέο εξγαζίεο από άιια παλεπηζηήκηα θαη κε βάζε ηηο νπνίεο θαζνδεγήζεθε ε 

έξεπλα πνπ θάλακε.ην Δηδηθό κέξνο παξνπζηάδεηαη ην ππό κειέηε πιηθό ηεο παξνύζεο 

εξγαζίαο, νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ, ελώ 

αθνινπζεί εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, ζπκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε.Ζ ππόδεημε θαη 
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επίβιεςε ηνπ ζέµαηνο έγηλε από ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Υεκείαο θαη Κιηληθήο Υεκείαο 

Κα Λπκπεξάθε Δπγελία. 

Σν εξεπλεηηθό ζθέινο ηεο εξγαζίαο εθπνλήζεθε ζην εξγαζηήξην «Κιηληθήο Υεκείαο» ηνπ 

ηκήκαηνο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίσλ, ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο 

(.Δ.Τ.Π.) ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Θεζζαινλίθεο θαη ζην 

εξγαζηήξην «Φπζηνινγίαο» ηνπ ηκήκαηνο Βηνηαηξηθώλ Δπηζηεκώλ, ηεο ζρνιήο Βηνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκηνύ ηνπ άζζαξη ζην νπνίν έθαλα παξάιιεια ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε. 

 

Σν νμεηδσηηθό ζηξεο απνηειεί κηα δηαηαξαρή σο πξνο ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο παξαγσγήο 

δξαζηηθώλ κνξθώλ νμπγόλνπ ησλ ειεπζέξσλ ξηδώλ δειαδή θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

νξγαληζκνύ λα αδξαλνπνηεί ηα ηνμηθά απηά κόξηα αιιά θαη λα «επηδηνξζώλεη» ηηο βιάβεο πνπ 

απηά πξνθαινύλ.  Ζ ζαιαζζαηκία σο ην πην βαζηθό θιεξνλνκηθό λόζεκα πνπ πιήηηεη ηηο 

κεζνγεηαθέο ρώξεο θαηαπνιεκάηε κε κεηαγγίζεηο θαη αγσγή απνζηδήξσζεο κε ζηόρν έλα 

πνηνηηθό ηξόπν δσήο. Σν νμεηδσηηθό ζηξεο ζε αζζελείο κε Θαιαζζαηκία παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ιόγσ ησλ αηκαηνινγηθώλ δηαηαξαρώλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ζα 

απνηειέζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο καο. 

 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ εξγαζία απηή εθπνλήζεθε ζε δπν δηαθνξεηηθέο  ρώξεο θαη απνηέιεζε ην έλαπζκα λα 

αζρνιεζώ κε ηελ έξεπλα. Θέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Ηαηξό-Αηκαηνιόγν, Claudio 

Fozza θαζώο ήηαλ ην πξώην άηνκν ην νπνίν ελζάξξπλε ηελ πξνζπάζεηα κνπ γηα λα θάλσ θάηη 

δηαθνξεηηθό.Μνπ επέηξεςε λα ζπιιέμσ δείγκαηα ζαιαζζαηκηθώλ από ην θέληξν κεηάγγηζεο 

ηνπ αηκαηνινγηθνύ ηλζηηηνύηνπηνπ Παλεπηζηεκίνπ ην άζζαξη. Θεξκόηεξα ζέισ λα 

επραξηζηήζσ ηελ επίθνπξε θαζεγήηξηα Υεκείαο Κα Λπκπεξάθε Δπγελία πνπ ράξε ζηελ 

ππνκνλή ηεο, ιόγσ όηη δελ βξηζθόκνπλ ζηελ Διιάδα θαηάθεξε θαη κνπ απαληνύζε ζε θάζε 

κνπ απνξία. Δπίζεο ηελ επραξηζηώ γηα ηελ όξεμε θαη αλζξσπηά ηεο θαζώο απηό απνηειεί ηνλ 

θύξην παξάγνληα λα μαλά ζπλεξγαζηώ καδί ηεο, ζαλ άλζξσπνο πξνο άλζξσπν! Έλα κεγάιν 

επραξηζηώ ζηελ Σερλνιόγν Giovannaπνπ κε βνήζεζε ζηελ ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ θαη ζηελ 

θπγνθέληξεζε ηνπο ζην αηκαηνινγηθό εξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ λνζνθνκείνπ ηνπ 

άζζαξη θαζώο θαη ζηελ Μαξία Παπαδνπνύινπ θαη ηνλ Παλαγηώηε Γηκπηηνύζε νη νπνίνη 

ππνκνλεηηθά κνπ απαληνύζαλ ζε θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ αζζέλεηα ηνπο.  Με ηελ ζεηξά 
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ηνπο επραξηζηώ ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζύιιεμαλ ηα δείγκαηα από ην λνζνθνκείν ηνπ Αγίνπ 

Παύινπ θαη ηελ δηεπζύληξηα ηεο Αηκνδνζίαο θαζώο θαη ηελ γηαηξό ησλ ζαιαζζαηκηθώλ γηα 

ηελ άςνγε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

 

   Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ ErasmusCoordinatorκνπ θαη πιένλ Μέληνξα κνπ, 

AntonellaPantaleo, ε νπνία απνηέιεζε ηνλ θξίθν γηα ηελ πεξάησζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 

κε ηηο ηδέεο ηεο θαη ηελ ζεηηθή ελέξγεηα ηεο, δίλνληαο κνπ θνπξάγην λα δνθηκάζσ ηηο ηερληθέο 

ηνπο θαη λα ηηο εθαξκόζσ ζηα δείγκαηα κνπ. Δπραξηζηώ ηδηαίηεξα ηελ Κα Υαηδεδεκεηξίνπ 

πνπ κε βνήζεζε λα θάλσ ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ άζζαξη  θαζώο 

απηό απνηέιεζε ην θίλεηξν  λα θάλσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξεπλώληαο ηνπο αξδήληνπο. 

 

Βέβαηα, ην κεγαιύηεξν επραξηζηώ ην νθείισ ζηνπο γνλείοκνπ θαη ηελ θνπέια κνπ πνπ κε 

ζηήξημαλ εζηθά θαη ςπρνινγηθά ζε όιν ην δηάζηεκα απηό. Σελ παξνύζα εξγαζία ηελ 

αθηεξώλσ ζηνλ αδεξθό κνπ Παλαγηώηε. 
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ΚΔΦ.1

Ο
: ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟ 

 

    Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο ηελ παζνθπζηνινγία ηεο ζαιαζζαηκίαο, 

σοπξνο ην αηκαηνινγηθό επίπεδν ηεο πξέπεη πξώηα λα γλσξίζνπκε ηελ θπζηνινγία ηνπ 

αίκαηνο θαη θπξίσο ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ. 

 

1.1. Αίκα 

 

 

 

 

 

    Σν αίκα είλαη είδνο ζπλδεηηθνύ ηζηνύ πνπ βξίζθεηαη ζε 

πγξή κνξθή. Ο νιηθόο όγθνο ηνπ αίκαηνο εθθξαζκέλνο ζε 

ιίηξα αληηζηνηρεί κε ην 7%  πεξίπνπ ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο 

ελόο άλδξα θαηην 5.5% πεξίπνπ ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο κηαο 

γπλαίθαο. Σν pH ηνπ είλαη ειαθξά αιθαιηθό (7.33-7.45) θαη 

ε ζρεηηθή ηνπ ππθλόηεηα σο πξνο ην λεξό είλαη πεξίπνπ 

1.06.Απνηειείηαη από θύηηαξα (έκκνξθα ζπζηαηηθά) ηα 

νπνία αησξνύληαη κέζα ζην πιάζκα. Σν πιάζκα 

απνηειείηαη από λεξό (90%) θαη έλα κεγάιν αξηζκό νξγαληθώλ θαη αλόξγαλσλ νπζηώλ 

δηαιπηώλ ζην λεξό.  

Δηθόλα 1 (3000 θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Baekseok ζρεκάηηζαλ κηα ζηαγόλα αίκαηνο ζε 
ρηνλνδξνκηθό θέληξν αλαηνιηθά ηεο ενύι, κε 

ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα εζεινληηθή 

αηκνδνζία. 
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Οη πξσηεΐλεο απνηεινύλ ην 7% ηνπ πιάζκαηνο : Λεπθσκαηίλεο,ηλσδνγόλν θαη ζθαηξίλεο 

[α-ζθαηξίλεο(ιηπνπξσηεΐλεο ρακειήο ππθλόηεηαο, LDL)] [β-ζθαηξίλεο 

(πξσηεΐλεοκεηαθνξάο,όπσο ηξαλζθεξξίλε γηα ηελ κεηαθνξά ζηδήξνπ, ζεξνπινπιαζκίλε γηα 

ηελ κεηαθνξά ραιθνύ θαη πξσηεΐλεο πνπ πξνζδέλνπλ ηελ ξεηηλόιε γηα ηε κεηαθνξά ηεο 

Βηηακίλεο Α).Άιια ζπζηαηηθά ηνπ πιάζκαηνο  είλαη, ζξεπηηθέο νπζίεο όπσο ε γιπθόδε , ηα 

ακηλνμέα ,ηα ιηπίδηα,βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία. 

Δπίζεο ειεθηξνιύηεο ,όπσο (Na+,K+,Ca2+,H+,Cl-), αιιά θαη αέξηα όπσο (Ο2,CO2,N2). Σέινο 

πεξηέρνληαη παξαπξντόληα όπσο ε ρνιεξπζξίλε, ην νπξηθό νμύ θαη ε θξεαηηλίλε, όπσο επίζεο 

θαη νη πνιύ ζεκαληηθέο νξκόλεο.  

Σα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο είλαη ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα, ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα θαη ηα 

αηκνπεηάιηα. Μεηαθνξηθά ζα κπνξνύζακε λα ζεσξήζνπκε ην αίκα σο ην ″κέζν καδηθήο 

κεηαθνξάο″ πνιιώλ ρξήζηκσλ θαη απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνύ καο. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε ηηο κνξθέο αίκαηνο ηηο νπνίεο ζα ζπλαληήζνπκε απηέο είλαη , 

πιάζκα, νξόο θαη νιηθό αίκα. Οιηθό αίκα είλαη ε κνξθή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αίκα όηαλ 

ην παίξλνπκε από ηνλ αηκνδόηε.  Πιάζκα είλαη ην νιηθό αίκα κείνλ ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά 

ελώ νξόο είλαη ην πιάζκα κείνλ ηνπο παξάγνληεο πήμεο αθνύ δελ ρξεζηκνπνηνύκε 

αληηπεθηηθό ζηελ πεξίπησζε απηή. 

 

1.2.Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

 

      Δίλαη ηα πεξηζζόηεξα από ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο. Ο αξηζκόο ηνπο θπκαίλεηαη από 4.5 

*106-6.2*106/ mm3 αίκαηνο  ζηνπο άλδξεο θαη από 4*106-5.4*106/ mm3 αίκαηνο ζηηο 

γπλαίθεο. Πξνέξρνληαη από σξίκαλζε ηνπ πξνεξπζξνβιάζηε. Έρνπλ ζρήκα ακθίθνηινπ 

δίζθνπ, θαη δηάκεηξν πεξίπνπ 7.5κm. Ζ θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ 

έρεη ηελ θιαζζηθή δνκή ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ θαη απνηειείηαη από δηπινζηηβάδα 

θσζθνιηπηδίσλ, ρνιεζηεξόιε, πξσηεΐλεο θαη πδαηάλζξαθεο. Οη πξσηεΐλεο δηαθξίλνληαη ζε 

δηακεκβξαληθέο, ζε πεξηθεξηθέο θαη ζηηο γιπθνπξσηεΐλεο πνπ βξίζθνληαη πξνο ηελ έμσ κεξηά 

ηεο κεκβξάλεο θαη θέξνπλ ηα αληηγόλα ησλ νκάδσλ αίκαηνο. Πεξηέρεη έλδπκα αεξόβηαο θαη 

αλαεξόβηαο γιπθόιπζεο θαη αηκνζθαηξίλε, κηα εηδηθή πξσηεΐλε πνπ ε θύξηα ιεηηνπξγία ηεο 

είλαη ε κεηαθνξά ηνπ νμπγόλνπ. Γηα ηελ παξαγσγή ηεο αηκνζθαηξίλεο είλαη απαξαίηεηνο ν 

ζίδεξνο, ην θπιιηθό νμύ θαη νη βηηακίλεο Β6 θαη Β12. 

 

1.3.Band 3 /AE1 
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      Οξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Band 3ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ ζπλέρεηα.. 

Ζ πξσηεΐλεηεο Κπηηαξηθήο κεκβξάλεο, κε όλνκα Band 3,ην  όλνκαηεο νπνίαο πξνέξρεηαη 

από ηε ζέζε πνπ παίξλεη ζε πεθηώκαηα electrophorsis. Δίλαη ε θπξίαξρε πξσηεΐλε-

κεηαθνξέαο κεκβξάλεο ζε εξπζξά θύηηαξα ηνπ αίκαηνο θαη παίδεη  θεληξηθό ξόιν ζηε δνκή 

θαη ηε ιεηηνπξγία απηώλ ησλ θπηηάξσλ. Απηή ε πξσηεΐλε είλαη επίζεο γλσζηή σο ΑΔ1. 

Υξεζηκνπνηείηαη σο κέζν ζύλδεζεο κέηξεζεο νμεηδσηηθνύ ζηξέο ζε αζζελείο κε 

αηκνζθαηξηλνπάζεηεο. 

 

1.4.Μεζαηκνγινπβίλε 

Ζ κεζαηκνγινπβίλε είλαη κηα κνξθή ηεο κεηαθνξάο νμπγόλνπ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζηελ 

νπνία ν ζίδεξνο ζηελ νκάδα αίκεο βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε Fe3 + (ηξηζζελνύο ζηδήξνπ) 

θαη όρη ζε Fe2 + (ζηδεξνύρα) ηεο θαλνληθήο αηκνζθαηξίλεο. Ζ κεζαηκνζθαηξίλε δελ κπνξεί 

λα δεζκεύζεη ην νμπγόλν, ζε αληίζεζε κε ηελ νμπαηκνζθαηξίλε. Έρεη γαιαδσπό ζνθνιαην-

θαθέ ρξώκα. ην αλζξώπηλν αίκα κηα πνζόηεηα ίρλνπο κεζαηκνζθαηξίλεο παξάγεηαη 

θαλνληθά απζόξκεηα, αιιά όηαλ είλαη ζε πεξίζζεηα ην αίκα γίλεηαη αζπλήζηζηα ζθνύξν 

κπιε θαθέ. Σν NADH-εμαξηώκελν έλδπκν ηεο αλαγσγάζεο κεζαηκνζθαηξίλεο (δηαθνξάζε 

Η) είλαη ππεύζπλν γηα ηε κεηαηξνπή κεζαηκνζθαηξίλεο ζε αηκνζθαηξίλε. Καλνληθά ην 1-2%  

ανκνζθαηξίλεο ελόο αηόκνπ απνηειείηαη από κεζαηκνζθαηξίλε. Έλα πςειόηεξν πνζνζηό 

από απηό κπνξεί λα είλαη γελεηηθό ή λα πξνθαιείηαη από ηελ έθζεζε ζε δηάθνξεο ρεκηθέο 

νπζίεο θαη αλάινγα κε ην επίπεδν κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα πγείαο γλσζηά σο 

κεζαηκνζθαηξηλαηκία. Γηα ηε ζεξαπεία ηεο δειεηεξίαζεο κε θπαληνύρα, ρνξεγείηαη 

ληηξώδεο ακύιην. Λεηηνπξγεί κεηαηξέπνληαο ηελ αηκνζθαηξίλε ζε κεηαηκνζθαηξίλε, ε νπνία 

επηηξέπεη ηελ πξόζδεζε ηνπ θπαλίνπ θαη ην ζρεκαηηζκό ησλ κε ηνμηθώλ 

θπαλνκεζεκνζθαηξίλεο. 

Κνξεζκόο κεζαηκνζθαηξίλεο: εθθξάδεηαη σο ην πνζνζηό ηεο αηκνζθαηξίλεο ζηελ θαηάζηαζε 

κεζαηκνζθαηξίλεο(MetHb). 

1-2% Φπζηνινγηθό 

Ληγόηεξν από ην 10% metHb Γελ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα 

10-20% metHb Απνρξσκαηηζκόο ηνπ δέξκαηνο(θπξίσο ζηνπο βιελλνγόλνπο) 

20-30% metHb Άγρνο, πνλνθέθαινο, δύζπλνηα ζηελ θόπσζε 

30-50% metHb Κόπσζε, ζύγρπζε, δάιε, ηαρύπλνηα, ηαρπθαξδία 
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50-70% metHb Κώκα, ζπαζκνί, αξξπζκίεο, νμέσζε 

Μεγαιύηεξε από 70% metHb Θάλαηνο 

 

 

 

1.5.Αηκνζθαηξίλε 

Ζ αηκνζθαηξίλε (Hb) είλαη κηα κεηαιινπξσηεΐλε πνπ 

αλαθαιύθζεθε από ηνλ Hünefeld ην 1840. Απνηειεί ην 

βαζηθό ζπζηαηηθό ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ. Tν 

καθξνκόξην απηό έρεη κειεηεζεί εθηεηακέλα ζε όια ηα 

επίπεδα παξαγσγήο ηνπ ζηνπο αλώηεξνπο νξγαληζκνύο θαη 

θπξίσο ζηνλ άλζξσπν (Homo sapiens) θαη ζην πνληίθη (Mus 

musculus). Οη αηκνζθαηξηλνπάζεηεο ιεηηνύξγεζαλ σο θπζηθά 

κνληέια κειέηεο θαη απέδσζαλ άκεζεο θαη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ξύζκηζε ηεο έθθξαζεο ησλ γνληδίσλ θαζώο θαη 

θαζνξηζηηθά ζηνηρεία γηα ην πώο επεξεάδεη ε νληνγέλεζε ηε γνληδηαθή έθθξαζε. Οη θύξηνη 

ηύπνη αηκνζθαηξίλεο ζε έλα ελήιηθα είλαη ε HbF, HbA, HbA2.   

 

Γνκή θαη ιεηηνπξγία  αηκνζθαηξηλώλ 

 

 

 Σν 1959 o Max Perutz, κεηά από πξνζπάζεηεο 

πνιιώλ εξεπλεηώλ (Otto Funke, Felix Hoppe-

Seyler), πξνζδηόξηζε ηειηθά ηε δνκή ηεο 

αηκνζθαηξίλεο κε θξπζηαιινγξαθία αθηηλώλ Υ. Ζ 

αηκνζθαηξίλε ησλ ζειαζηηθώλ απνηειείηαη από δύν 

κηθξόηεξεο νπζίεο , ηελ αίκε θαη ηελ ζθαηξίλε. Αίκε 

είλαη ε νπζία πνπ δίλεη ηελ θόθθηλε ρξνηά ζηα 

εξπζξά. θαηξίλε είλαη ε νπζία πνπ ζπλδέεηαη κε ην 

κόξην ηεο αίκεο  γηα λα ζρεκαηίζεη ην κόξην ηεο 

αηκνζθαηξίλεο. Τπνδηαηξείηαη ζε ηέζζεξα ηκήκαηα πνπ επεηδή έρνπλ ήδε ζρήκα αιπζίδαο 

θαινύληαη αιπζίδεο ηεο ζθαηξίλεο. Οη αιπζίδεο απηέο δελ είλαη όιεο ίδηεο κεηαμύ ηνπο αιιά 

Δηθόλα 2: Σξηζδηάζηαηε δνκή ηεο 
αηκνζθαηξίλεο (Hb). Με κπιε θαη θόθθηλν 

απεηθνλίδνληαη νη 4 πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο, 

ελώ κε πξάζηλν νη νκάδεο ηεο αίκεο πνπ 
ζπγθξαηνύλ ηνλ δηζζελή ζίδεξν. 

Δηθόλα 3: Αηκνζθαηξίλε θαη εξπζξά αηκνζθαίξηα 



Ομεηδσηηθό ηξεο ζε αζζελείο κε Θαιαζζαηκία: ύγθξηζε δεηγκάησλ αξδελίαο- Θεζζαινλίθεο 

 

 

  
14 

αλά δύν. ηνπο ελήιηθεο, ην κόξην ηεο αλζξώπηλεο αηκνζθαηξίλεο (Hb), είλαη έλα ηεηξακεξέο 

(Μ.Β 64.000 Da) πνπ απνηειείηαη ζπλήζσο από δύν α- θαη δύν β- πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο. 

Άιιεο κνξθέο ηεο αηκνζθαηξίλεο είλαη δπλαηόλ λα παξαηεξεζνύλ κε ελαιιαγή ησλ δύν β-

αιπζίδσλ κε δύν γ- ή κε δύν δ-αιπζίδεο αλάινγα κε ην αλαπηπμηαθό ζηάδην ηνπ αηόκνπ. 

Παξόιν πνπ ηα δύν είδε αιπζίδσλ είλαη παξόκνηνπ κεγέζνπο, δηαθέξνπλ ζηελ αιιεινπρία 

ησλ ακηλνμηθώλ ηνπο θαηαινίπσλ. Ζ ηξηηνηαγήο δνκή θάζε πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο 

δεκηνπξγείηαη από κε νκνηνπνιηθνύο δεπηεξεύνληεο δεζκνύο . Ζ ηεηαξηνηαγήο δνκή ηνπο 

θαζνξίδεηαη από ηελ επηθάλεηά ηνπο, ε νπνία θαιύπηεηαη από πνιηθέο (πδξόθηιεο) νκάδεο, 

θπξίσο πξνπηνληθνύ νμένο (Perutz et al., 1968). Οη ηέζζεξηο απηέο αιπζίδεο ζπγθξαηνύληαη 

κε κε νκνηνπνιηθέο έιμεηο. Ζ θάζε αιπζίδα πεξηέρεη κία νκάδα αίκεο θαη κία ζέζε 

δέζκεπζεο νμπγόλνπ. Ζ αίκε είλαη κηα πξνζζεηηθή νκάδα πνπ απνηειείηαη από έλα άηνκν 

ζηδήξνπ, ην νπνίν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ δέζκεπζε ηνπ νμπγόλνπ θαη εληνπίδεηαη ζην θέληξν 

ελόο κεγάινπ εηεξνθπθιηθνύ νξγαληθνύ δαθηπιίνπ, πνπ νλνκάδεηαη πνξθπξίλε. 

 

 

 

 

πλνπηηθά, θάζε αιπζίδα ζην κόξην ηεο αηκνζθαηξίλεο ζπλδέεηαη : 

α) κε ηηο γεηηνληθέο αιπζίδεο 

β) έλα κόξην αίκεο 

γ) έλα κόξην ζηδήξνπ θαη  

δ) έλα κόξην νμπγόλνπ  (ην νπνίν δελ ζπκκεηέρεη ζηε ζύλζεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο, αιιά 

ζπλδέεηαη, κεηαθέξεηαη θαη απνδίδεηαη ζηνπο ηζηνύο) 

 

1.6.Δξπζξνπνίεζε/Ώξηκα Δξπζξνθύηηαξα 

 

 

   Ζ εξπζξνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία παξάγνληαη ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα 

(εξπζξνθύηηαξα). Ζ εξπζξνπνίεζε δηεγείξεηαη από ηα κεησκέλα επίπεδα O2 ζηελ 

θπθινθνξία, ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά από ηνπο λεθξνύο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα 

εθθξίλνπλ ηελ νξκόλε εξπζξνπνηεηίλε. Ζ εξπζξνπνηεηίλε δηεγείξεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό θαη 

ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξόδξνκσλ εξπζξνθπηηάξσλ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

απμεκέλε εξπζξνπνίεζε ζηνπο αηκνπνηεηηθνύο ηζηνύο. ηα ζειαζηηθά, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλζξώπνπ, κεηά ηελ γέλλεζε ε εξπζξνπνίεζε ιακβάλεη ρώξα ζην 

κπειό ησλ νζηώλ.  

     Σα ώξηκα εξπζξνθύηηαξα παξάγνπλ θαηά θύξην ιόγν ηελ αηκνζθαηξίλε ησλ ελειίθσλ, 

HbA.Ζ αηκνζθαηξίλε ( Hb ) ζπλαληάηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο κε βάζε ηελ αιιεινπρία ησλ 

ακηλνμέσλ ζε θάζε ππνκνλάδα ηεο. ηνλ ελήιηθα ππάξρνπλ ηξία είδε αηκνζθαηξίλεο: Ζ 

HbΑ1απνηειεί ην 97%, ε HbA2 ην 2% θαη ε HbF ην 1% ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε πγηή άηνκα. 

ηα λενγέλλεηα ε HbF απνηειεί ην 80%, αιιά ζηαδηαθά απηή ε αλαινγία ειαηηώλεηαη θαη 

πεξίπνπ ηνλ 8ν κήλα κεηά ηε γέλλεζε ηα επίπεδα αηκνζθαηξίλεο θζάλνπλ απηά ησλ 

ελειίθσλ. Παξόια απηά, ππάξρεη θπζηνινγηθά έλαο ππνπιεζπζκόο εξπζξνθπηηάξσλ, ζηα 

νπνία θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπνπ δελ νινθιεξώλεηαη ε κεηάβαζε από ηελ εκβξπτθή 

αηκνζθαηξίλε, HbF, ζε εθείλε ησλ ελειίθσλ, HbA. Απηά ηα εξπζξνθύηηαξα νλνκάδνληαη F-

θύηηαξα. 

 

 

 

 

                                 ΚΔΦ. 2
Ο
: ΓΔΝΔΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΘΑΛΑΑΗΜΗΑ 

 

3.3. Γνκή θαη νξγάλσζε ησλ γνληδίσλ ησλ ζθαηξηλώλ ηνπ αλζξώπνπ   

    

 Σν θάζε ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζώκαηόο καο 

ζπληνλίδεηαη (ειέγρεηαη) από γνλίδηα (ή κνλάδεο 

DNA), ηα νπνία πεξηέρνπλ έλα ιεπηνκεξή θώδηθα πνπ 

ειέγρεη ηελ αλάπηπμή καο, όπσο επίζεο θαη όιεο ηηο 

ζσκαηηθέο καο ιεηηνπξγίεο από ηελ εκβξπτθή ειηθία.  

Σα γνλίδηα απηά βξίζθνληαη ζε θάζε θύηηαξν ηνπ 

ζώκαηόο καο. Γύν γνλίδηα είλαη ππεύζπλα γηα θάζε 

ραξαθηεξηζηηθό καο, ην έλα πξνέξρεηαη από ηε κεηέξα 

θαη ην άιιν από ηνλ παηέξα. Γηα ηε ζύλζεζε ηεο 

αλζξώπηλεο θπζηνινγηθήο αηκνζθαηξίλεο ππάξρνπλ 

δύν γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή ηνπ β κέξνπο θαη άιια ηέζζεξα γνλίδηα πνπ 

Δηθόλα 1. Γηπιή έιηθα DNA 
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επζύλνληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ α κέξνπο ηεο πξσηεΐλεο απηήο. Σα γνλίδηα ζηε 

Θαιαζζαηκία δελ ιεηηνπξγνύλ θπζηνινγηθά, δειαδή δελ παξάγνπλ ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα 

είηε ηνπ α κέξνπο (α-Θαιαζζαηκία) είηε ηνπ β κέξνπο ηεο αηκνζθαηξίλεο (β-Θαιαζζαηκία). Ζ 

έιιεηςε θπζηνινγηθήο αηκνζθαηξίλεο νδεγεί ζηελ παξαγσγή κε θπζηνινγηθώλ 

εξπζξνθπηηάξσλ, ηα νπνία θαηαζηξέθνληαη λσξίηεξα από ηα θπζηνινγηθά εξπζξνθύηηαξα 

ελόο πγηνύο αηόκνπ, κε απνηέιεζκα λα πξνθύπηεη ζνβαξή αλαηκία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

πξνθαιεί ειιηπή νμπγόλσζε. Ζ ιέμε αλαηκία είλαη ειιεληθή θαη ζεκαίλεη απιά έιιεηςε 

αίκαηνο.  

Σα γνλίδηα ησλ αλζξσπίλσλ ζθαηξηλώλ είλαη νξγαλσκέλα ζε πνιπγνληδηαθά ζπκπιέγκαηα 

(ζπζηάδεο) (clusters), ην α- θαη ην β-ζθαηξηληθό γνληδηαθό ζύκπιεγκα, αιιηώο γλσζηνί θαη σο 

α- θαη β-γνληδηαθνί ηόπνη. Ζ νξγάλσζε ζε γνληδηαθνύο ηόπνπο είλαη έλαο ζπλεζηζκέλνο 

ηξόπνο νξγάλσζεο ησλ γνληδίσλ ησλ ζειαζηηθώλ. Ο γνληδηαθόο ηόπνο ηεο α-ζθαηξίλεο 

βξίζθεηαη ζην βξαρύ ζθέινο ηνπ ρξσκνζώκαηνο 16. Πεξηιακβάλεη κηα πεξηνρή πινύζηα ζε 

GC, πινύζηα ζε γνλίδηα θαη ε δνκή ρξσκαηίλεο ηεο παξακέλεη κόληκα πξνζβάζηκε, παξόκνηα 

κε πνιιά γνλίδηα θπηηαξηθήο νηθνλνκίαο (housekeeping). Ο β-γνληδηαθόο ηόπνο βξίζθεηαη ζε 

κηα πεξηνρή πινύζηα ζε ΑΣ ζην βξαρύ ζθέινο ηνπ ρξσκνζώκαηνο 11. Δληάζζεηαη ζε κηα 

επξεία πεξηνρή απελεξγνπνηεκέλσλ γνληδίσλ ηνπ «αθνπζηηθνύ ππνδνρέα» (olfactory receptor 

(OR) genes). Καηά ηα κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ, ηα 

γνλίδηα ηνπ α- θαη ηνπ β- γνληδηαθνύ ηόπνπ εθθξάδνληαη ζε εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα. Απηό 

είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα γεκίζεη ην ηειηθό δηαθνξνπνηεκέλν εξπζξνθύηηαξν κε 

αηκνζθαηξίλε. Σν πώο ηα β-ζθαηξηληθά γνλίδηα επηηπγράλνπλ ηα εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα 

έθθξαζήο ηνπο παξά ηελ ζέζε ηνπο κέζα ζε έλα θαηαζηαιηηθό πεξηβάιινλ ρξσκαηίλεο, έρεη 

απνηειέζεη αληηθείκελν εληαηηθήο έξεπλαο. 

    Σν κήθνο ησλ ζπκπιεγκάησλ ησλ α- θαη β-ζθαηξηλώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

θύξησλ ξπζκηζηηθώλ ηνπο πεξηνρώλ είλαη 60.000 θαη 70.000 δεύγε βάζεσλ (bp) αληίζηνηρα. Ζ 

ζεηξά εληνπηζκνύ ησλ γνληδίσλ ζηνπο δύν γνληδηαθνύο ηόπνπο κε θαηεύζπλζε 5‟ πξνο 3‟ 

θαζνξίδεη θαη ηελ δηαδνρηθή ηνπο, ηζηηθή θαη ρξνληθή έθθξαζε ζηα δηάθνξα αλαπηπμηαθά 

ζηάδηα θαηά ηελ νληνγέλεζε. 

 

 

 

3.4. Μεηαιιάμεηο 
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Οη ζαιαζζαηκίεο δεκηνπξγνύληαη από πνιιέο δηαθνξεηηθέο κεηαιιάμεηο πνπ νδεγνύλ ζηελ 

απώιεηα ή ηελ αλώκαιε ιεηηνπξγία κίαο αιπζίδαο αηκνζθαηξίλεο κε δηαθνξεηηθνύοηξόπνπο: 

1. Απώιεηα ηνπ γνληδίνπ 

2. Σν γνλίδην ππάξρεη αιιά ε ζύλζεζε ή ε επεμεξγαζία ηνπ RNA δελ είλαη θπζηνινγηθή. 

Μεηαιιάμεηο κέζα ζηα ηληξόληα ή θνληά ζηα ζεκεία ζπλόξσλ ηληξνλίσλ-εμνλίσλ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε κε θαλνληθό κάηηζκα ηνπ πξσηνγελνύο κεηαγξαθήκαηνο RNA. 

3. Σν mRNA ηεο αηκνζθαηξίλεο παξάγεηαη ζε θπζηνινγηθέο πνζόηεηεο αιιά θσδηθνπνηεί κε 

θπζηνινγηθή πξσηεΐλε. Γηα παξάδεηγκα, κεηάιιαμε ελόο θσδηθνλίνπ ακηλνμένο ζε θσδηθόλην 

ιήμεο έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ πξόσξν ηεξκαηηζκό ηεο πξσηετλνζύλζεζεο. Ζ απνκάθξπλζε ή 

ε πξνζζήθε ελόο λνπθιενηηδίνπ, πνπ νλνκάδεηαη πιαηζηνθηλεηηθή κεηάιιαμε, νδεγεί ζε κηα 

ηειείσο δηαθνξεηηθή αιιεινπρία ακηλνμέσλ κεηά ηελ κεηάιιαμε. Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο 

ηηο αιπζίδεο αηκνζθαηξίλεο είλαη αζηαζείο θαη γξήγνξα απνηθνδνκνύληαη. 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦ. 3
Ο
. ΘΑΛΑΑΗΜΗΑ 

 

3.1.Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ ζαιαζζαηκία  

  

   Ζ πξώηε εκπεξηζηαησκέλε πεξηγξαθή ηεο λόζνπ έγηλε ζε άηνκα θαηαγόκελα από ρώξεο ηεο 

Μεζνγείνπ, από ηνλ ακεξηθαλό παηδίαηξν θαη αηκαηνιόγν, TB Cooley ηo 1925, εμ νπ θαη ε 

νλνκαζία λόζνο ηνπ Cooley. Έρεη επηθξαηήζεη δηεζλσο ε ρξήζε ηεο ιέμεο ζαιαζζαηκία ,ην 

όλνκα απηό επηλνήζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ρόηζεζηεξ ζηα βόξεηα ηεο πνιηηείαο ηεο Νέαο 

Τόξθεο από ηνλ βξαβεπκέλνο κε Νόκπει παζνιόγν George Whipple θαη ηνλ θαζεγεηή 

Παηδηαηξηθήο Γνπίιηακ Μπξάληθνξλη από ηελ ειιεληθή ιέμε ζάιαζζα (thalassa) θαη αίκα 

(emia). Απνηειεί κηα απν ηηο ζνβαξόηεξεο αηκνζθαηξηλνπάζεηο θαη θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο 

παγθνζκίσο. ηελ Διιάδα απνηεινύλ ην ζεκαληηθόηεξν γελεηηθό λόζεκα. 

 

   Οη πξώηεο δεκνζηεύζεηο, ζρεηηθά κε ηελ αλαθάιπςε ύπαξμεο ηεο λόζνπ,αλήθαλ ζηνλ Von 

Jaksch ην 1889, ν νπνηνο απνηέιεζε ηνλ πξνπνκπό ηεο νπζηαζηηθήο αλαθάιπςεο ηνπ Cooley 

ην 1925. Ο Cooley θαη o Lee πεξηεγξαςαλ πέληε πεξηπηώζεηο αλαηκίαο ζε παηδηά πνπ έρνπλ 
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αζπλήζηζηα αθηηλνινγηθέο αιιαγέο ζηα νζηά (ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ 

ζαιαζζαηκηθώλ). Ηδηαίηεξα κεγάιν ελδηαθέξνλ είρε ζηξαθεί πξνο απηή ηελ θαηάζηαζε. Όπσο 

έρνπλ αλαθεξζεί θαη άιιεο πεξηπηώζεηο, ππήξρε δπζθνιία ζηελ ηαμηλόκεζε απηνύ ηνπ ηύπνπ 

ηεο αλαηκίαο. Όηαλ ν Cooley πεξηέγξαςε ηηο ηδηόκνξθεο αιιαγέο ζηα νζηά πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζηηο πξώηεο πεξηπηώζεηο ηνπ, αλέθεξε όηη απηνύ ηνπ είδνπο ε αλαηκία  δελ δηέθεξε κε εθείλε 

πνπ πεξηέγξαςε πξώηνο ν λνε Jaksch. Ωζηόζν, είλαη πξνθαλέο όηη νη θιηληθνί γηαηξνί 

ζπλερίδνπλ λα δηαθσλνύλ ιόγσ  ηεο αόξηζηεο θαηάηαμεο ηεο αλαηκίαο πνπ πεξηέγξαςε ηόηε ν 

λνn Jaksch.  

Σα κεζνγεηαθά ζύλδξνκα (ζαιαζζαηκία) θαηαηάζζνληαη ζύκθσλα κε ην είδνο ηεο αιπζίδαο 

ηεο νπνίαο ε ζύλζεζε ππνιείπεηαη. Αλάινγα κε ηελ αιπζίδα πνπ αθνξά ην γελεηηθό 

πξόβιεκα, ηα ζαιαζζαηκηθά ζύλδξνκα δηαθξίλνληαη ζε α/ζαιαζζαηκίεο θαη β/ζαιαζζαηκίεο 

θπξηόηεξα ελώ ππάξρνπλ θαη πην ζπάληεο κνξθέο όπσο νη γ θαη νη δ ζαιαζζαηκίεο.Οη α-

ζαιαζζαηκίεο ζε νκόδπγν κνξθή δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηε δσή, ελώ νη α-εηεξόδπγεο κνξθέο 

δελ πξνθαινύλ ηδηαίηεξα θιηληθά πξoβιήκαηα. Οη β-ζαιαζζαηκίεο είλαη πεξηζζόηεξν ζπρλέο 

θαη κε κεγαιύηεξε θιηληθή βαξύηεηα. Οη α-ζαιαζζαηκίεο είλαη πεξηζζόηεξν ζπρλέο ζηε 

λνηην-αλαηνιηθή Αζία θαη ζηελ Κίλα, ελώ νη β-ζαιαζζαηκίεο απαληώληαη ζπρλόηεξα ζηνπο 

ιανύο πνπ θαηνηθνύλ γύξσ από ηε Μεζόγεην ζάιαζζα.Ζ γ-κεζνγεηαθή αλαηκία δελ 

παξαηεξείηαη ιόγσ ηνπ όηη έκβξπν κε έιιεηςε ησλ γ-αιπζίδσλ απνβάιιεηαη απηόκαηα. ηελ 

δ-ζαιαζζαηκία αληρλεύνληαη κεηαιιάμεηο πνπ αθνξνύλ ην γνλίδην ηεο δ-ζθαηξίλεο. Δίλαη κηα 

“αζώα” κνξθή αλαηκίαο ζηελ νπνία αληρλεύεηαη έιιεηςε ηεο HbA2, πνπ βξίζθεηαη νύησο ή 

άιισο ζε πνιύ κηθξά πνζνζηά ζην θπζηνινγηθό ελήιηθν άηνκν. 

 

 

3.2.Παζνθπζηνινγία ηεο Θαιαζζαηκίαο 

 

  

πγθεθξηκέλαινηπόλ, γλσξίδνληαο όηη ηα εξπζξά 

αηκνζθαίξηα είλαη ν πην πνιππιεζήο ηύπνο θπηηάξνπ 

ηνπ αίκαηνο θαη ν βαζηθόο κεραληζκόο πνπ δηαζέηνπλ 

ηα ζπνλδπισηά γηα ηελ κεηαθνξά νμπγόλνπ(Ο2) ζηνπο 

δηάθνξνπο ηζηνύο ηνπ νξγαληζκνύ κέζσ ηεο ξνήο ηνπ 

αίκαηνο, ράξε ζηελ αηκνζθαηξίλε θαηαλννύκαη όηη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Θαιαζζαηκίαο ιόγσ ηεο  ειιαησκέλε 

ζύλζεζεο είηε ησλ α είηε ησλ β αιπζίδσλ νη νπνίεο 

Δηθόλα 1: Δξπζξά αηκνζθαίξηα 
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ζρεκαηίδνπλ ην θαλνληθό κόξην ηεο αίκνζθαηξίλεο ηνπ ελήιηθα (ΖbA, α2β2) έρνπκε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο πιήξσζεο ησλ εξπζξώλ θπηηάξσλ κε αηκνζθαηξίλε θαη 

αλαηκία.Οπόηε πξόθεηηαη γηα αδπλακία παξαγσγήο θπζηνινγηθώλ κνξίσλ αηκνζθαηξίλεο, 

ιόγσ βιάβεο ηνπ γνληδίνπ πνπ ειέγρεη ηελ παξαγσγή ηεο. 

 

 

3.3.Βήηα ζαιαζζαηκία 

   Απνηειεί κηα νκάδα θιεξνλνκηθώλ λνζεκάησλ επξέσο δηαδεδνκέλε ζηνλ ειιαδηθό ρώξν,ε 

νπνία νθείιεηαη ζε ειαηησκέλε ζύλζεζε ηεο β-αιπζίδαο ιόγσ κεηαιιάμεσλ ηνπ β-γνληδίνπ. 

Σν γνλίδην ηεο β αιπζίδαο, αηκνζθαηξίλεο (Hb β) βξίζθεηαη ζην ζύκπιεγκα ησλ β-γνληδίσλ 

ζην βξαρύ ζθέινο ηνπ ρξσκαηνζώκαηνο 11. Ζ ζνβαξόηεηα ηεο λόζνπ εμαξηάηαη από ηελ 

θύζε ηεο κεηάιιαμεο, νη νπνίεο έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ κεησκέλε παξαγσγή β-αιπζίδσλ, κε 

απνηέιεζκα ε πεξίζζεηα ησλ α-αιπζίδσλ λα ζρεκαηίδεη ηεηξακεξή κε ζθαηξίλεο δ ή γ, 

ζρεκαηίδνληαο αληίζηνηρα ηηο Α2 θαη F. Από κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε αζζελείο κε β-Μ.Α 

θαη ζε κεγάιν αξηζκό εηεξνδπγσηώλ έρνπλ θαηαγξαθεί πεξίπνπ 35 ζεκεηαθέο κεηαιιάμεηο 

πνπ εληνπίδνληαη ζην β-γνλίδην αηκνζθαηξίλεο από ηηο νπνίεο νη 11 εμ απηώλ θαιύπηνπλ 

πεξίπνπ ην 98% ησλ παζνινγηθώλ αιιειόκνξθσλ. 

  Οη κεηαιιάμεηο νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηε ζύλζεζε ησλ β-αιπζίδσλ αηκνζθαηξίλεο είλαη 

γλσζηέο ώο κεηαιιάμεηο β
+
, ελώ απηέο νη νπνίεο θαηαξγνύλ νινθιεξσηηθά ηε ζύλζεζε ηνπο 

ραξαθηεξίδνληαη  ώο κεηαιιάμεηο β
0
. Κάπνηεο κεηαιιάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ζε έλα κεγάιν 

βαζκό ηε ζύλζεζε ησλ β αιπζίδσλ είλαη γλσζηέο σο κεηαιιάμεηο β
++

. 

 

 

3.3.1. Παζνθπζηνινγία ηεο β-νκόδπγεο ζαιαζζαηκίαο 

 

 Ζ αληηκεηώπηζε ηεο ζαιαζζαηκίαο έγηλε επθνιόηεξε όηαλ θαηαλνήζεθε ε παζνθπζηνινγία 

ηεο λόζνπ από ηελ επηζηεκνληθή θαη ηαηξηθή θνηλόηεηα. Ζ ζνβαξή δπζαλαινγία ησλ αιύζσλ 

ηεο ζθαηξίλεο θαη ε ζπζζώξεπζε επηπιένλ α-αιύζσλ είλαη ε αηηία ηεο κε απνδνηηθήο 

εξπζξνπνίεζεο, ηεο επέθηαζεο ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ, ησλ ζθειεηηθώλ παξακνξθώζεσλ θαη 

ηεο απμεκέλεο απνξξόθεζεο ζηδήξνπ. Οπσζδήπνηε, ην ηειηθό απνηέιεζκα ηεο 

ζαιαζζαηκηθήο δηαηαξαρήο είλαη ν πξόσξνο καδηθόο ζάλαηνο εξπζξνβιαζηώλ ζηνλ κπειό θαη 

ε παξαγσγή ειάρηζησλ κηζνάδεησλεξπζξνθπηηάξσλ, πνπ θαηαζηξέθνληαη, επίζεο πξόσξα, 

ζηνλ ζπιήλα. Ο βαζκόο ηεο αληζνξξνπίαο ησλ αιύζσλ ηεο ζθαηξίλεο θαζνξίδεηαη από ηε 
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θύζε ηεο κεηάιιαμεο ηνπ β-γνληδίνπ. Σν ζύκβνιν β  ππνδειώλεη ηε πιήξε απνπζία ηεο 

παξαγσγήο ηεο β-ζθαηξίλεο από ηα παζνινγηθά γνλίδηα θαη ην ζύκβνιν β
+
 ππνδειώλεη ην 

αιιήιην κε ππνιεηπόκελε παξαγσγή β-ζθαηξίλεο (πεξίπνπ 10%). ηελ β
++

 ν πεξηνξηζκόο ηεο 

παξάγσγεο είλαη πνιύ ήπηνο. Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζζόηεξεο από 200 

ζαιαζζαηκηθέο κεηαιιάμεηο ζε όιν ηνλ θόζκν.  

 

 

3.3.2. Β-ζαιαζζαηκία θαη νηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο  

 

Σα γνλίδηα γηα ηελ β ζαιαζζαηκία είλαη δηαδεδνκέλα ζε αλζξώπνπο κεζαλαηνιηθήο, 

κεζνγεηαθήο, ηλδηθήορεξζνλήζνπ θαη λνηηναλαηνιηθήο αζηαηηθήο θαηαγσγήο.Σα δεπγάξηα 

πνπ πξνγξακκαηίδνπλ λα θάλνπλνηθνγέλεηα, ή λσξίο ζηελ εγθπκνζύλε, πξέπεη λα θάλνπλ 

κηα εμέηαζε αίκαηνο γηα λα δνπλ θαηά πόζν είλαη θνξείοή όρη, εάλ ε θαηαγσγή κηαο εθ ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο είλαηαπό ηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ή εάλ έρνπλ 

νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό νπνηαζδήπνηε δηαηαξαρήο αίκαηνο ή αλαηκίαο. Απηή ε εμέηαζε 

ρξεηάδεηαη γηα λα θαζνξηζηεί εάλ ππάξρεη νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο λα έρεη ην παηδί 

επηπηώζεηο από κηα γελεηηθή δηαηαξαρή αίκαηνο. Σα άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα 

έρνπλεπεξεαζκέλν παηδί έρνπλ επηινγέο. Απηή ε πάζεζε κπνξεί λα δηαγλσζηεί αθόκε θαη 

από ηελ 12ε εβδνκάδα ηεο εγθπκνζύλεο. Δάλ θξηζεί απαξαίηεην, κπνξεί κεηά λα εμεηαζηεί 

ν ηεξκαηηζκόο ηεο εγθπκνζύλεο. Οη άλζξσπνη κπνξνύλ λα πηνζεηήζνπλ ή κπνξνύλ 

λαεμεηάζνπλ ηηο ππνβνεζνύκελεο αλαπαξαγσγηθέο ηερληθέο (όπσο ε πξνεκθπηεπηηθή 

γελεηηθή δηάγλσζε, ρξήζε σαξίσλ δσξεηώλ ή ζπέξκα δσξεηώλ)ελώ άιινη ίζσο επηιέμνπλ 

λα δηαθηλδπλεύζνπλ λα έρνπλ επεξεαζκέλν παηδί. 

 

3.3.3. Παξαιιαγέο ηεο β-ζαιαζζαηκίαο 

 

Τπάξρνπλ θάπνηεο ζπάληεο κνξθέο β κΑ πνπ θιεξνλνκνύληαη κε επηθξαηεηηθό ηξόπν. ε 

απηό ηνλ ηύπν θιεξνλνκηθόηεηαο έλα θαη κόλν παζνινγηθό αιιειόκνξθν πξνθαιεί ηελ 

θιηληθή εθδήισζε ηεο λόζνπ. νη εηεξνδπγώηεο απηνί έρνπλ θιηληθά θαη αηκαηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ελδηάκεζεο κΑ θαη εκθαλίδνπλ ζπρλά έγθιεηζηα ζηα πξόδξνκα 

εξπζξνθύηηαξα θαη αηκόιπζε ζην πεξηθεξηθό αίκα. Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζζόηεξα από 30 

ηέηνηα αιιειόκνξθα β κΑ. Πνιιά από απηά βξέζεθαλ ζε κεκνλσκέλεο νηθνγέλεηεο αιιά θαη 

θάπνηα εληνπίζηεθαλ ζε πεξηζηαηηθά όπνπ ε αιιαγή δεκηνπξγήζεθε «de novo».  
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ηα αιιειόκνξθα απηά πεξηιακβάλνληαη έλα πιήζνο κνξηαθώλ βιαβώλ από 

παξεξκελεύζηκεο κεηαιιάμεηο έσο δεκηνπξγία «θνινβώλ» β αιπζίδσλ ζαλ απνηέιεζκα κε  

λνεκαηηθώλ κεηαιιάμεσλ. ε λνπθιενηηδηθή αιιαγή πνπ εληνπίδεηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο 

πξνθαιεί ζύλζεζε ηδηαίηεξα αζηαζώλ β αιπζίδσλ νη νπνίεο είλαη, ζπλήζσο, κε αληρλεύζηκεο 

ζε πξσηετληθό επίπεδν, θαη ε ύπαξμή ηνπο εληνπίδεηαη κόλν ζην DNA. ε θιηληθή βαξύηεηα 

απηήο ηεο κνξθήο β κΑ εμαξηάηαη από ηελ αζηάζεηα ησλ παζνινγηθώλ β αιπζίδσλ 

αηκνζθαηξίλεο28. ε πνιιέο νηθνγέλεηεο ε αλάιπζε ζύλδεζεο απέδεημε όηη ν θαηλόηππνο ηεο 

β κΑ θιεξνλνκείηαη αλεμάξηεηα από ην ζύκπιεγκα ησλ β αιπζίδσλ αηκνζθαηξίλεο, 

ππνδεηθλύνληαο όηη ε γελεηηθή δηαηαξαρή αλήθεη ζε παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ από άιιεο 

πεξηνρέο ηνπ γνληδηώκαηνο (trans-acting). Πεξίπνπ ην 1% ησλ πεξηπηώζεσλ ηεο β-Μ κπνξεί 

λα αλήθεη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. κεηαιιάμεηο ζηνλ αληηγξαθηθό παξάγνληα GATA 1 ζην 

ρξσκόζσκα X έρεη αλαθεξζεί όηη πξνθαιεί β κΑ καδί κε ζξνκβνπελία. Απηό ήηαλ ην πξώην 

παξάδεηγκα β κΑ ζηνλ άλζξσπν πνπ νθείινληαλ ζε κεηάιιαμε ελόο εξπζξνεηδηθνύ 

κεηαγξαθηθνύ παξάγνληα29. Πξόζθαηα βξέζεθε όηη κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην XPD πνπ 

πξνθαιεί κειαρξσκαηηθή μεξνδεξκία ζπρλά ζπλνδεύνληαη από θαηλόηππν εηεξόδπγεο β κΑ, 

δειαδή κεησκέλε παξαγσγή β αιπζίδσλ θαη κεησκέλα επίπεδα β mRNA. Έρεη δηαπηζησζεί 

όηη ε πξσηεΐλε XPD απνηειεί κηα ππνκνλάδα ηνπ βαζηθνύ κεηαγξαθηθνύ παξάγνληα TF11H 

ν νπνίνο εκπιέθεηαη θαη ζηε δηόξζσζε ηνπ DNA. 

 

3.3.4. πλέπεηεο ηεο ζαιαζζαηκηθήο βιάβεο  

Αλακθηζβήηεηα, ε θύξηα ζπλέπεηα ηεο κε απνδνηηθήο εξπζξνπνίεζεο ζηνλ κπειό ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ απμεκέλε αηκόιπζε ζην πεξηθεξηθό αίκα είλαη ε αλαηκία. ε ηζηηθή αλνμία 

σζεί νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηελ παξαγσγή εξπζξνπνηεηίλεο θαη απηή, κε ηελ ζεηξά ηεο, 

επεθηείλεη ηνλ εξπζξνπνηεηηθό κπειό, όζνη θαη όπνπ απηό είλαη δπλαηό. Απηό επηθέξεη ηε 

βαξεηά νζηενπόξσζε ησλ αζζελώλ, ηελ δηαπιάηπλζε ηεο δηπιόεο θαη ησλ δπγσκαηηθώλ 

νζηώλ ηνπ θξαλίνπ, θαη ηελ αλάπηπμε εμσκπειηθώλ εζηηώλ εξπζξνπνίεζεο ζηνλ ζπιήλα θαη 

ην ήπαξ θαη ηηο εληππσζηαθέο κάδεο εμσκπειηθήο αηκνπνίεζεο, ζπλήζσο θνληά ζηνπο 

ζπνλδύινπο, πνπ ζπρλά απνδεηθλύνληαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο κε ηελ πίεζε πνπ επηθέξνπλ 

ζε δσηηθά όξγαλα θαη ηνλ λσηηαίν κπειό.Όκσο ε αληηξξνπηζηηθή απηή πξνζπάζεηα δελ 

επαξθεί. Οη ζαιαζζαηκηθνί αζζελείο έρνπλ αλαηκία πνηθίιεο βαξύηεηαο κε επίπεδα  

αηκνζθαηξίλεο πνπ άιινηε παληθνβάιινπλ ηνπο ζεξάπνληεο θαη άιινηε ηνπο εληππσζηάδνπλ 

γηαηί επηηξέπνπλ κηα ζρεηηθά θαιή επηβίσζε. Δκθαλείο ζπλέπεηεο ηεο αλαηκίαο είλαη ε 

δύζπλνηα θαη ε θόπσζε ζηελ πξνζπάζεηα θαη ε ηαρπθαξδία, πξννδεπηηθά όκσο απηέο 

εμειίζζνληαη ζε θαξδηαθή αλεπάξθεηα κε δύζπλνηα ζηελ εξεκία,, νίδεκα θάησ άθξσλ θαη 
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επηθίλδπλεο αξξπζκίεο. Σα θαξδηαθά απηά πξνβιήκαηα επηβαξύλνληαη θαη κε άιινπο 

κεραληζκνύο, όπσο ε πξσηνπαζήο θαη δεπηεξνπαζήο αηκνζηδήξσζε, δηάθνξνη ινηκώδεηο 

παξάγνληεο θαη ε πλεπκνληθή ππέξηαζε, απόηνθε ησλ κηθξνεκβνιώλ από ξάθε 

εξπζξνθπηηάξσλ θαη αηκνπεηάιηα, πνπ θπθινθνξνύλ άθζνλα, ηδηαίηεξα κεηά από 

ζπιελεθηνκή. 

 

 

3.3.5. Κιηληθέο εθδειώζεηο β-νκόδπγεο ζαιαζζαηκίαο 

o Πξνδηάζεζε ζηηο ινηκώμεηο 

o Ζπαηνκεγαιία  

o Μνγγνινεηδέο πξνζσπείν 

o αθραξώδεο δηαβήηεο  

o Αλαηκία πνπ εκθαλίδεηαη από ηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο δσήο 

o Καζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ, αηζζεηή ζηελ ειηθία ησλ 9-10 ρξόλσλ 

o Υνινιηζίαζε 

o Τπεξζπιεληζκόο  

 

 

 

3.3.6. Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα β-ζαιαζζαηκίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΤΕΡΟΖΥΓΟΣ β.Μ.Α ΕΝΔΘΑΜΕΣΗ β.Μ.Α. ΟΜΟΖΥΓΟΣ β.Μ.Α. 

Δξπζξνθπηηαξηθνί 

δείθηεο  

↓ (RDW:θ.θ) ↓           ↓↓ (↑RDW) 

Δπίρξηζκα 

πεξηθεξηθνύ  

αίκαηνο 

αληζνθπηηάξσζε, 

πνηθηινθπηηάξσζε, 

κη- 

θξνθπηηάξσζε (1) 

Δπξήκαηα 

εηεξόδπγεο θαη 

εκπύξελσλ εξπζξώλ   

(2) 

(1+2),δαθξπνθύηηαξα, 

ζρηζηνθύηηαξα 

Δπίπεδα Hb Hb>10gr/dl 7-10 g/dl Hb 2-7 g/dl εθόζνλ δελ γίλνπλ 

κεηαγγίζεηο 

RBC ↑   

Μπειόο Ζπηα 

εξπζξνβιαζηθή α 
Έληνλε 

εξπζξνβιαζηθή  
Έληνλε εξπζξνβιαζηθή 

Ζιεθηξνθόξεζε Hb HbA2↑(3,5-6,5%) 

HbF↑ (β/β0 7%) 
HbF 30-

50%HbA2>4% 
β0/β0 HbF 100% 

 β+/β+ HbF 70-80% 

Λόγνο α/β αιπζίδσλ    

 

Δηθόλα 2:Σύπνο κνγγνινεηδνύο πξνζώπνπ ραξαθηεξηζηηθή ε πξνβνιή 

ηνπ κεηώπνπ θαη νη δηαηαξαρέο ηεο ζέζεο έθθπζεο ησλ δνληηώλ.Δπίζεο 

αύμεζε ηνπ εύξνπο ηεο δηπιόεο ηνπ θξαλίνπ( ραξαθηηξηζηηθή  ε 

αθηηλνινγηθή εηθόλα πνπ κνηάδεη κε βνύξηζα). 
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ηηο δνκηθέο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο, νη δείθηεο ησλ εξπζξώλ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηε δηάγλσζε 

ησλ αηκνζθαηξηλνπαζεηώλ. Απηνί νη δείθηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αηκνζθαηξίλε, ηνλ αξηζκό 

ησλ εξπζξώλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ εξπζξώλ. Δίλαη γλσζηό όηη, νη ζαιαζζαηκίεο αλήθνπλ 

ζηηο ππόρξσκεο κηθξνθπηηαξηθέο αλαηκίεο. ν κέζνο όγθνο εξπζξώλ (MCV) είλαη ην θιεηδί θαη 

έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο δείθηεο ηεο δηάγλσζεο. Οη ζαιαζζαηκηθνί αζζελείο έρνπλ 

ειαηησκέλν MCVθαη κία κειέηε έρεη δείμεη όηη MCV 72fL είλαη έλαο δείθηεο πνιύ 

επαίζζεηνο θαη εηδηθόο γηα κηα πηζαλή δηάγλσζε ζαιαζζαηκηθνύ ζπλδξόκνπ. Σν RDW (εύξνο 

θαηαλνκήο όγθνπ ησλ εξπζξώλ) είλαη έλαο δείθηεο πνπ θαλεξώλεη ηελ πνηθηιία ηνπ κεγέζνπο 

ησλ εξπζξώλ (αληζνθπηηάξσζε). Πνιιέο ππόρξσκεο κηθξνθπηηαξηθέο αλαηκίεο 

ραξαθηεξίδνληαη από αύμεζε ηνπ RDW, ελώ αληίζεηα ζηηο ζαιαζζαηκίεο παξάγεηαη έλαο 

κνλαδηθόο κηθξνθπηηαξηθόο πιεζπζκόο εξπζξώλ, ρσξίο ζπλεπαθόινπζε αύμεζε ηνπ RDW 

κε εμαίξεζε ηελ αηκνζθαηξηλνπάζεηα ή θαη ηελ εηεξόδπγε δβ-κεζνγεηαθή αλαηκία. Παξ‟ όια 

απηά ην RDW είλαη έλαο ρξήζηκνο δείθηεο αιιά όρη κνλαδηθόο γηα ηε δηάγλσζε ησλ 

ζαιαζζαηκηθώλ ζπλδξόκσλ.Έλαο άιινο δείθηεο πνπ είλαη επίζεο ρξήζηκνο, είλαη ν αξηζκόο 

ησλ εξπζξώλ, γηαηί ε κηθξνθπηηαξηθή αλαηκία ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο ζπλνδεύεηαη από 

απμεκέλν αξηζκό εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ. Δπίζεο ζηε κείδνλα θαη ελδηάκεζε κεζνγεηαθή 

αλαηκία ππάξρεη κέηξηα ή ζνβαξή ειάηησζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο αηκνζθαηξίλεο. 

 

3.3.7. Σα γνλίδηα ζηελ β-ζαιαζζαηκία 

 

ηηο β-ζαιαζζαηκίεο, ε ζύλζεζε ησλ αιπζίδσλ ηεο β-γινβίλεο είλαη ειαηησκέλε ή 

αλύπαξθηε, ελώ ε ζύλζεζε ησλ αιπζίδσλ ηεο α-γινβίλεο είλαη θπζηνινγηθή. Οη αιπζίδεο α-

γινβίλεο δελ κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ ζηαζεξά ηεηξακεξή θαη επνκέλσο θαηαθξεκλίδνληαη, 

πξνθαιώληαο ηνλπξόσξν ζάλαην ησλ θπηηάξσλ πνπ αξρηθά πξννξίδνληαλ λα γίλνπλ ώξηκα 

εξπζξνθύηηαξα. Δπεηδή ππάξρνπλ κόλν δύν αληίγξαθα θάζε γνληδίνπ β- γινβίλεο, άηνκα κε 

ειαηησκαηηθά γνλίδηα έρνπλ είηε ζηίγκα β-ζαιαζζαηκίαο (ειάζζσλ β-ζαιαζζαηκία) αλ έρνπλ 

κόλν έλα ειαηησκαηηθό γνλίδην β-γινβίλεο, ή κείδνλα β-ζαιαζζαηκία, αλ θαη ηα δύν γνλίδηα 

είλαη ειαηησκαηηθά. Δπεηδή ην γνλίδην ηεο β-γινβίλεο δελ εθθξάδεηαη παξά ζε πξνρσξεκέλα 

ζηάδηα ηεο θύεζεο, νη ζσκαηηθέο εθδειώζεηο ηεο β- ζαιαζζαηκίαο εκθαλίδνληαη κόλν κεηά 

ηε γέλλεζε. Σα άηνκα εθείλα κε ειάζζνλα β-ζαιαζζαηκία, παξάγνπλ κεξηθέο β-αιπζίδεο θαη 
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ζπλήζσο δελ απαηηνύλ εηδηθή ζεξαπεία. Αληίζεηα, ηα βξέθε εθείλα πνπ γελληνύληαη κε 

κείδνλα β-ζαιαζζαηκία είλαη θαηλνκεληθά πγηή θαηά ηε γέλλεζε, αιιά γίλνληαη ζνβαξά 

αλαηκηθά ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ή ηνπ δεύηεξνπ έηνπο ηεο δσήο ηνπο. Οη 

αζζελείο απηνί απαηηνύλ ηαθηηθέοκεηαγγίζεηο αίκαηνο. 

 

 

3.4.A-ζαιαζζαηκία 

 

Ζ δηαθνξά ηεο α-Θαιαζζαηκίαο από ηε β-Θαιαζζαηκία είλαη όηη ππάξρεη έιιεηςε ζην α-

κέξνο ηνπ κνξίνπ ηεο αηκνζθαηξίλεο αληί ηνπ βήηα. Σν απνηέιεζκα είλαη πάιη κία αλαηκία 

αιιά ζπλήζσο πην ήπηα από ηε β-Θαιαζζαηκία.Πεξηγξάθνληαη4 κνξθέο ηεο α-Θαιαζζαηκίαο 

αλάινγα κε ηελ αιιαγή ζην DNA (κεηάιιαμε) πνπ ηελ πξνθαιεί. 

1. Ζ θνξεία ηεο α
+
 -Θαιαζζαηκίαο.  

2. Ζ θνξεία ηεο α
0
-Θαιαζζαηκίαο.  

3. Ζ λόζνο Ζ, πνπ απνηειεί κηα Υξόληα Αλαηκία.  

4. Ο Δκβξπτθόο Ύδξσπαο πνπ είλαη ε πην βαξηά κνξθή ηεο α-Θαιαζζαηκίαο. 

3.4.1. Α-ζαιαζζαηκία θαη νηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο  

 

   Σα γνλίδηα γηα ηελ α-ζαιαζζαηκία είλαη δηαδεδνκέλα ζεαλζξώπνπο αζηαηηθήο θαηαγσγήο, 

θαζώο επίζεο θαη αηόκσλαθξηθαληθήο, κεζαλαηνιηθήο θαη κεζνγεηαθήο θαηαγσγήο.Σα 

δεπγάξηα πνπ πξνγξακκαηίδνπλ λα θάλνπλ νηθνγέλεηα, ήλσξίο ζηελ εγθπκνζύλε, πξέπεη λα 

θάλνπλ κηα εμέηαζεαίκαηνο γηα λα δνπλ θαηά πόζν είλαη θνξείο ή όρη, εάλ εθαηαγσγή κηαο εθ 

ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο είλαη από ηηοπεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ή εάλ έρνπλ 

νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό νπνηαζδήπνηε δηαηαξαρήο αίκαηνο ήαλαηκίαο. Απηή ε εμέηαζε 

ρξεηάδεηαη γηα λα θαζνξηζηεί εάλππάξρεη νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο λα έρεη ην παηδί επηπηώζεηο 

από κηα γελεηηθή δηαηαξαρή αίκαηνο.Σα άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν λα έρνπλ 

επεξεαζκέλν παηδί έρνπλ επηινγέο. Απηέο νη παζήζεηο κπνξνύλ λα δηαγλσζηνύλ από ηε 12ε 

εβδνκάδα ηεο εγθπκνζύλεο. Δάλ θξηζεί απαξαίηεην, κπνξεί κεηά λα εμεηαζηεί ν ηεξκαηηζκόο 

ηεο εγθπκνζύλεο. Οη άλζξσπνη κπνξνύλ λα πηνζεηήζνπλ ή κπνξνύλ λα εμεηάζνπλ ηηο 

ππνβνεζνύκελεο αλαπαξαγσγηθέο ηερληθέο (όπσο ε πξνεκθπηεπηηθή γελεηηθή δηάγλσζε, 

ρξήζε σαξίσλ δσξεηώλ ή ζπέξκα δσξεηώλ). Άιινη ίζσο επηιέμνπλ λα δηαθηλδπλεύζνπλ λα 

έρνπλ επεξεαζκέλν παηδί. Όιεο απηέο νη επηινγέο κπνξνύλ λα ζπδεηεζνύλ κε Γελεηηθό 

ύκβνπιν. Ζ εμέηαζε κπνξεί λα θαλνληζηεί από ηνλ νηθνγελεηαθό ζαο γηαηξό ή 
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επηθνηλσλώληαο κε ηα λνζνθνκεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ηέινο απηνύ ηνπ ελεκεξσηηθνύ 

θπιιαδίνπ. 

 

 

 

3.4.2. Γελεηηθή βάζε ηεο α-ζαιαζζαηκίαο 

Οη α-ζαιαζζαηκίεο είλαη αλσκαιίεο θαηά ηηο νπνίεο ε ζύλζεζε ησλ αιπζίδσλ α-ζθαηξίλεο 

είλαη ειαηησκέλε ή αλύπαξθηε. Δπεηδή ην γέλσκα θάζε αηόκνπ πεξηέρεη ηέζζεξα αληίγξαθα 

ηνπ γνληδίνπ θάζε γινβίλεο, ππάξρνπλ δηάθνξα επίπεδα έιιεηςεο ησλ αιπζίδσλ α-γινβίλεο. 

Αλ έλα από ηα ηέζζεξα γνλίδηα είλαη ειαηησκαηηθό, ην άηνκν ραξαθηεξίδεηαη σο «ζησπειόο 

θνξέαο» ηεο α-ζαιαζζαηκίαο, επεηδή δε ζπκβαίλεη θακία ζσκαηηθή εθδήισζε ηεο λόζνπ. Αλ 

δύν γνλίδηα α-γινβίλεο είλαη ειαηησκαηηθά, ην άηνκν ζεσξείηαη όηη θέξεη ην ζηίγκα ηεο α-

ζαιαζζαηκίαο.Αλ ηξία είλαη ειαηησκαηηθά, ην άηνκν έρεη ηε λόζν ηεο αηκνζθαηξίλεο H, κηα 

ήπηα έσο κέζεο ζνβαξόηεηαο αηκνιπηηθή αλαηκία. Αλ θαη ηα ηέζζεξα γνλίδηα ηεο α-γινβίλεο 

είλαη ειαηησκαηηθά, εκθαλίδεηαη εκβξπτθόο ύδξσς νπόηε ην έκβξπν πεζαίλεη γηαηί νη 

αιπζίδεο ηεο α-γινβίλεο απαηηνύληαη γηα ηε ζύλζεζε ηεο HbF. 

 

 

3.4.2.1.Σξόπνο Μεηαβίβαζεο α-γνληδίσλ 

Πην θάησ πεξηγξάθνληαη νη ηξόπνη κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ, κε επεμεγήζεηο θαζώο θαη 

ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ θιηληθή ηνπο έθβαζε: 

 

 Σν άηνκν πνπ έρεη κόλν έλα γνλίδην α-

Θαιαζζαηκίαο από ηα ηέζζεξα, νλνκάδεηαη θνξέαο 

ηεο „άιθα-Θαιαζζαηκίαο‟ (α+-Θαιαζζαηκία). Σα 

άιια ηξία γνλίδηα, ηα νπνία είλαη απνιύησο 

θπζηνινγηθά θαη ιεηηνπξγνύλ, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

λα παξάγνπλ ζρεδόλ θπζηνινγηθή πνζόηεηα 

αηκνζθαηξίλεο. Σν έλα γνλίδην α-Θαιαζζαηκίαο 

κπνξεί λα κεηώζεη, όκσο ειάρηζηα ή θαη θαζόινπ ην 

κέγεζνο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ. Ζ δηάγλσζε 

ζπλεπώο ηνπ θνξέα απηνύ κε ηε ζπλήζε κηθξνζθνπηθή 

εμέηαζε ηνπ αίκαηνο ζην εξγαζηήξην, θαζίζηαηαη πνιύ δύζθνιε, εμνύ θαη ν ραξαθηεξηζκόο 

απηώλ ησλ θνξέσλ σο «ζησπειώλ». Μόλν εμεηδηθεπκέλεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, πνπ 

Δηθόλα 1Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε, γνληδίσλ α 

–ζαιαζζαηκίαο, ζησπειόο θνξέαο ηεο α-
ζαιαζζαηκίαο 



Ομεηδσηηθό ηξεο ζε αζζελείο κε Θαιαζζαηκία: ύγθξηζε δεηγκάησλ αξδελίαο- Θεζζαινλίθεο 

 

 

  
26 

βαζίδνληαη ζηελ αλάιπζε ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ, δειαδή ηνπ DNA, κπνξνύλ λα ζέζνπλ 

έγθαηξα θαη έγθπξα ηε δηάγλσζε.  

 

Σν άηνκν πνπ έρεη δύν γνλίδηα α-Θαιαζζαηκίαο από 

ηα ηέζζεξα γνλίδηα ηνπ α-κέξνπο ηεο αηκνζθαηξίλεο 

είηε λα απνπζηάδνπλ ή λα είλαη κε-ιεηηνπξγηθά, 

νλνκάδεηαη θνξέαο ηεο „άιθα κεδέλ Θαιαζζαηκίαο‟ 

(α0- Θαιαζζαηκίαο). Σα δύν γνλίδηα α-Θαιαζζαηκίαο 

πνπ απνπζηάδνπλ ή είλαη κε-ιεηηνπξγηθά κπνξεί λα 

βξίζθνληαη ζην ίδην ρξσκόζσκα (ζέζε cis) ή ζε 

δηαθνξεηηθά ρξσκνζώκαηα (ζέζε trans), όπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθόλα. 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2.Φνξείο ηεο α-ζαιαζζαηκίαο  

Οη θνξείο ηεο α-Θαιαζζαηµίαο (α+ θαη α
0
), όπσο θαη εθείλνη ηεο β-Θαιαζζαηµίαο, δελ 

πάζρνπλ από ηε λόζν. Γελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα ζσµαηηθό ή ςπρηθό ζύµπησµα θαη δε 

ρξεηάδνληαη εηδηθή δίαηηα, ηαηξηθή παξαθνινύζεζε ή ζεξαπεία. Σα εξπζξνθύηηαξα ζην αίµα 

ηνπο κπνξεί λα είλαη θαη είλαη ζπλήζσο µηθξόηεξα (εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο α
0
-

Θαιαζζαηµίαο) από εθείλα ησλ µε θνξέσλ, θαη ε πνζόηεηα ηεο αηµνζθαηξίλεο κπνξεί λα 

είλαη θαη απηή µεησµέλε. Δπηπιένλ, όηαλ ηα εξπζξνθύηηαξα εμεηάδνληαη ζην µηθξνζθόπην 

ελδέρεηαη λα είλαη πην σρξά θαη λα έρνπλ άληζα µεγέζε (αληζνθπηηάξσζε) θαη δηάθνξα 

ζρήµαηα (πνηθηινθπηηάξσζε) ζπγθξηηηθά µε ηα θπζηνινγηθά εξπζξνθύηηαξα. Ζ θνξεία δελ 

µπνξεί λα εμειηρζεί ζε λόζν µε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. ηελ πξαγµαηηθόηεηα, νη 

πεξηζζόηεξνη θνξείο δε ζα µάζνπλ θαλ όηη είλαη θνξείο, εθηόο αλ ππνβιεζνύλ ζε εηδηθή 

εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. Ωζηόζν, µεξηθνί θνξείο µπνξεί λα αλαπηύμνπλ ειαθξά αλαηµία, ε  

νπνία µπνξεί λα δηαγλσζηεί εζθαιµέλα σο αλαηµία ιόγσ έιιεηςεο ζηδήξνπ (ζηδεξνπεληθή).  

Με εηδηθέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο είλαη όµσο δπλαηή ε δηάθξηζε αλάµεζα ζηηο δύν θαηα- 

ζηάζεηο. πλνςίδνληαο, ν θνξέαο ηεο α-Θαιαζζαηµίαο δελ έρεη θαµία ζνβαξή επίπησζε ζηελ  

πγεία, ηε δηάξθεηα ή ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ. 

Δηθόλα 2 Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε γνληδίσλ 

α-ζαιαζζαηκάηο, θνξέαο α-ζαιαζζαηκάηο 
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3.4.3. Δξγαζηεξηαθά Δπξήκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε 

 

   Ζ αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ κε ζαιαζζαηκία πξέπεη λα εμαηνκηθεύεηαη, κηα θαη νη 

αζζελείο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή θιηληθή εηεξνγέλεηα. ε αληηκεηώπηζε έρεη δύν 

παξάιιεινπο ζηόρνπο: ηελ βειηίσζε ησλ παζνγελεηηθώλ κεραληζκώλ, πνπ ζα νδεγήζεη θαη 

ζε πξόιεςε καθξνρξόλησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπινθώλ. Ρηδηθή 

ζεξαπεία κε ζθνπό ηελ ίαζε κπνξεί λα γίλεη κόλν κέζσ κεηακόζρεπζεο αξρεγόλσλ 

αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ. Γεδνκέλνπ όκσο ηεο ηνμηθόηεηαο ηεο επέκβαζεο, ε ζεξαπεία εαπηή 

πξέπεη λα γίλεηαη κόλν ζε αζζελείο κε βαξηά θιηληθή εηθόλα θαη επηζθαιή πξόγλσζε θαη 

κόλν κε απόιπηαζπκβαηό ζπγγελή δόηε. κεηακνζρεύζεηο από ελαιιαθηηθνύο δόηεο 

απνηεινύλ άθξα πεηξακαηηθέο κέζνδεο κε αδηθαηνιόγεηα πςειή ηνμηθόηεηα. 

 

 

 

 

 

 α-ζαιαζζαηκία-2  

(ζησπειόοθνξέαο) 

α-ζαιαζζαηκία-1  

(ειάζζσλ) 
Αηκνζθαηξηλνπάζεηα Ζ  

(ελδηάκεζε) 

Δξπζξνθπηηαξηθνί 

δείθηεο 
Κ.φ./ ↓ ↓ ↓ 

Δπίρξηζκα 

Πεξηθεξηθνύ αίκ. 
Κ.φ. Μηθξνθπηηάξσζε,ππνρξσκία Αληζνπνηθηινθπηηάξσζε 

Τπνρξσκία,ζηνρνθύηηαξα 
Δπξήκαηα από ηελ 

Γ.Α 
πάνια Αναιμία Ήπηα Αλαηκία  ↑ RBC Αλαηκία 

ΓΔΚ ↑ 
Δξπζξνθύηαξξα 

Έγθιεηζηα 
ΟΧΙ ΤΧΝΑ ΠΑΝΣΑ 
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3.5.1. Αληηκεηώπηζε ηεο αλαηκίαο 

   Ζ αλαηκία απνηειεί ην πξσηαξρηθή αηηία ηεο λόζνπ, ε αληηκεηώπηζε ηεο νδεγεί ζε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ αζζελώλ θαη κπνξεί λα απνηξέςεη ηηο επηπινθέο ηεο λόζνπ. 

Ζ ρξόληα αληηκεηώπηζε ηεο αλαηκίαο απνηειεί κηα ζεξαπεπηηθή πξόθιεζε. Πνιιαπινί 

παξάγνληεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε πξνηνύ απνθαζηζηεί ν ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηεο. 

νη παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη κε ην βαζκό ηεο αλαηκίαο, ηελ δηαρξνληθή ηεο εμέιημε, ηηο 

επηπινθέο πνπ έρεη επηθέξεη, θαζώο θαη ηελ ειηθίαηνπ αζζελνύο θαη ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ. 

Δλδειερή αλάιπζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην βαζκό αλαηκίαο θαη ππνμίαο, όπσο ην 

πνζνζηό ηεο εκβξπηθήο αηκνζθαηξίλεο, ν αθξηβήο γνλόηππνο, ε ζπλύπαξμε πνιπκνξθηζκώλ  

πνπ επάγνπλ ηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ ησλ γ-αιύζεσλ (θπξίσο ν πνιπκνξθηζκόο XmnI), νη 

δείθηεο εξπζξνπνίεζεο κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζε θαιύηεξε πξόβιεςε ηεο πνξείαο ηνπ 

αζζελνύο θαη αληίζηνηρε εμαηνκίθεπζε ηεο ζεξαπείαο ηνπ. Ο βαζηθόο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο 

ηεο αλαηκίαο είλαη νη κεηαγγίζεηο ζπκππθλσκέλσλ εξπζξώλ. Πξηλ μεθηλήζνπλ νη κεηαγγίζεηο 

είλαη απαξαίηεηα λα γίλεη εθηελήο θαηλνηππηθόο ραξαθηεξηζκόο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ, 

δεδνκέλνπ όηη ηα πνζνζηά αιιναλνζνπνίεζεο ζηνπο αζζελείο απηνύο είλαη ηδηάηηεξα 

πςειόηεξα ζε ζρέζε κε αζζελείο κε κείδνλα κεζνγεηαθή αλαηκία. Οη κεηαγγίζεηο ρνξε-

γνύληαη επί ζπγθεθξηκέλσλ ελδείμεσλ θαη πξέπεη λα γίλνληαη κε θεηδώ. θαηά θαλόλα, ζηελ 

ζαιαζζαηκία κεηαγγίζεηο απαηηνύληαη ζε απόηνκε πηώζε αηκνζθαηξίλεο, όπσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ινηκώμεσλ, γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη ζε εγθπκνζύλε. ηαθηηθέο κεηαγγίζεηο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα παηδηά κε θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο ή ζνβαξέο νζηηθέο αιινηώζεηο ή γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε επηπινθώλ, όπσο θιηληθά ζεκαληηθέο εμσκπειηθέο εζηίεο θαη πλεπκνληθή  

ππέξηαζε. ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ ηαθηηθώλ κεηαγγίζεσλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην 

ππνθείκελν αίηην. Δίλαη γεγνλόο όηη ε βειηίσζε ηεο ζεξαπείαο απνζηδήξσζεο έρεη θάλεη ηηο 

ελδείμεηο γηα κεηαγγίζεηο ιηγόηεξν απζηεξέο. 

 

Δλδεηθηηθό απηνύ είλαη όηη γηα αξθεηνύο αζζελείο κε νξηαθό θαηλόηππν κεηαμύ 

κείδνλαο θαη ελδηάκεζεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο, ππάξρεη ε ηάζε γηα έλαξμε ζπζηεκαηηθώλ 

κεηαγγίζεσλ ζε αληίζεζε κε όηη ζπλέβαηλε παιαηόηεξα. Ζ ηάζε απηή ππνζηεξίδεηαη θαη από 

λεώηεξα δεδνκέλα από εθηελείο κειέηεο πνπ δείρλνπλ όηη αζζελείο κε ΔκΑ πνπ έρνπλ ιάβεη 

κεηαγγίζεηο έρνπλ ιηγόηεξα πξνβιήκαηα από απηνύο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη. 

 

 

3.6.Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 
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Εικόνα 1 Χάρτησ Θαλαςςαιμίασ 

 

 

3.6.1. Γεληθά 

 

Ζ Θαιαζζαηκία επεξεάδεη άλδξεο θαη γπλαίθεο εμίζνπ θαη εκθαλίδεηαη ζε πεξίπνπ 4.4 αλά 

10.000 γελλήζεηο. Απνηεινύλ ην πην θνηλό κνλνγνληδηαθό λόζεκα κε 270 εθαηνκκύξηα 

θνξείο παγθνζκίσο. Ζ α-ζαιαζζαηκία είλαη πην ζπρλή ζε άηνκα ηεο Αθξηθήο θαη ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, ελώ ε β-κεζνγεηαθή αλαηκία είλαη πην ζπρλή ζε άηνκα ηεο 

Μεζνγείνπ, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο. Πεξίπνπ ην 5% ηνπ παγθόζκηνπ 

πιεζπζκνύ έρεη κηα παξαιιαγή ζθαηξίλεο, αιιά κόλν ην 1,7% έρεη α-ή β-ζαιαζζαηκία. Ο 

επηπνιαζκόο ηεο β-ζαιαζζαηκίαο είλαη πςειόηεξνο ζε πεξηνρέο όπνπ ε εινλνζία είλαη ή ήηαλ 

ελδεκηθή! Παξόκνηα κε ηελ β-ζαιαζζαηκία, ε α-ζαιαζζαηκία είλαη δηαδεδνκέλε ζε ηξνπηθέο 

θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο, όπνπ ε εινλνζία ήηαλ ή εμαθνινπζεί λα είλαη ελδεκηθή. Θεσξείηαη 

όηη νη κεηαθνξείο ησλ αηκνζθαηξηλνπάζεηώλ έρνπλ έλα βαζκό πξνζηαζίαο έλαληη ηεο 

εινλνζίαο, αλ θαη ν ππνθείκελνο κεραληζκόο ηεο πξνζηαζίαο απηήο είλαη άγλσζηνο. Ζ 

κεηαθίλεζε ησλ πιεζπζκώλ όκσο, θαζώο θαη ε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθώλ πξνγξακκάησλ 

πξόιεςεο έρνπλ αιιάμεη ηνλ επηδεκηνινγηθό ράξηε ηεο γήο γηα ηα κεζνγεηαθά 

ζύλδξνκα.Μεγάινο αξηζκόο πνιιώλ paper αζρνινύληαη κε ηελ επηδεκηνινγηθή θαηάζηαζε 

εκθάληζεο ηεο ζαιαζζαηκίαο. Πξόζθαηαδεκνζηεύηεθε ζε επηζηεκνληθό πεξηνδηθό ην 

„‟Informahealthcare‟‟ εξγαζία θαηά ηελ νπνία γίλεηαη εθηελή αλαθνξά ζηελ εκθάληζε β-

ζαιαζζαηκίαο ζηελ Κύπξν θαη ηη ζπζρέηηζε ηεο κε ηελ Δινλνζία. 

Οηίηινοηεοεπηδεκηνινγηθήοέξεπλαοείλαη: The changing epidemiology of β-Thalassemia in the 

Greek-Cypriot population.Αληίζηνηρα ζηνηρεία ππάξρνπλ θαη γηα ηα άιια κεγάια λεζηά ηεο 

Μεζνγείνπ, ηελ αξδελία θαη ηελ Κξήηε.Hεμάιεηςε ηεο Δινλνζίαο θαίλεηαη όηη 

παξνπζηάδεηαη σο θνηλή παξάκεηξν κείσζεο ηεοεκθάληζεο ηεο ζαιαζζαηκίαο.Βαζηζκέλνη 
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ζηελ ππόζεζή ηνπ Haldane όηη ε εινλνζία κπνξεί απνηειεί επηιεθηηθό παξάγνληα πνπ είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πςειώλ επηπέδσλ ηεο ζαιαζζαηκίαο ζε πνιινύο 

πιεζπζκνύο ζε όιν ηνλ θόζκν , θαίλεηαη όηη  κεηά ηελ εμάιεηςε ηεο αζζέλεηαο ζηελ Κύπξνο 

ην 1948 , νη θνξείο ηεο β - thal άξρηζαλ λα κεηώλνληαη από γεληά ζε γεληά. 

 

3.6.2. Δπηδεκηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη HCV 

 

Tα άηνκα πνπ πάζρνπλ από νκόδπγν β κεζνγεηαθή αλαηκία θαη πθίζηαληαη ζπρλά κεηαγγίζεηο 

είλαη πην επηξξεπή ζε ηνγελείο ινηκώμεηο όπσο ζηνλ ηό ηεο επαηίηηδαο Β θαη C, ηνλ HIV θ.α. ε 

επίπησζε απηώλ ζρεηίδεηαη, όπσο είλαη θπζηθό, κε ηνλ επηπνιαζκό ησλ ινηκώμεσλ ζηε 

δεμακελή ησλ αηκνδνηώλ θαη εκθαλίδεη κηα αύμνπζα ηάζε κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. ηελ 

ειηθία ησλ 7 εηώλ πεξίπνπ, ην HBsAg αληρλεύεηαη ζε πνζνζηό πνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 7-

14%θαη ηα αληηζώκαηα έλαληη ηνπ HCV ζε πνζνζηό 12.5%. ε κεγαιύηεξεο ειηθίεο (κέρξη 

15 εηώλ) αλαθέξεηαη ζπρλόηεηα επαηίηηδαο Β 20% θαη C 30%, ελώ ζε ελειίθνπο αζζελείο κε 

κέζε ειηθία 26 έηε αληί-HCV αληρλεύνληαη ζε πνζνζηά 35-91%, ζεηηθή PCR εκθαλίδεη ην 

72%, ελώ ην 30% απηήο ηεο νκάδαο έρεη θπζηνινγηθέο ακηλνηξαλζθεξάζεο. Ο ζπζηεκαηηθόο 

εκβνιηαζκόο έλαληη ηεο επαηίηηδαο Β έρεη πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηνλ επηπνιαζκό ηεο λόζνπ, 

ελώ ε ζπιινίκσμε κε ηνπο δύν ηνύο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζπρλή. Ωζηόζν ππάξρεη αλαθνξά γηα 

ζπλύπαξμε ησλ δύν ινηκώμεσλ, ζε ιηγόηεξν αλαπηπγκέλεο ρώξεο, κέρξη θαη ζην 14% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ πνιπκεηαγγηδόκελσλ. 

 

 

3.7. Αληηνμεηδσηηθά θαη ζπκπιεξώκαηα βηηακηλώλ/Θαιαζζαηκία 

 

Πνιιαπιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη δηαηαξαρέο ζηελ ηζνξξνπία νμεηδσηηθώλ/ αληηνμεηδσηηθώλ 

παξακέηξσλ πνπ θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο λόζνπ πξνθαιώληαο 

ηζηηθή βιάβε θαη επάγνληεο δηεξγαζίεο από ηε αλάπηπμε ηλώδνπο ηζηνύ θαη ηελ 

ππεξπεθηηθόηεηα. Αλ θαη ζε ζεσξεηηθό επίπεδν ε ρξήζε αληηνμεηδσηηθώλ νπζηώλ αλακέλεηαη 

λα έρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα από θιηληθέο κειέηεο πνπ 

λα ην επηβεβαηώλνπλ. νη κειέηεο απηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο όπσο 

βηηακίλε E, N-acetylcysteine θαη πνιιέο άιιεο νπζίεο θπηηθήο πξνέιεπζεο ή νπζίεο  

πνπ βνεζνύλ ζην κεηαβνιηζκό ησλ ιηπηδίσλ (π.ρ. θαξληηίλε). νη κειέηεο απηέο έρνπλ θαηά 

θαλόλα κηθξό αξηζκό αζζελώλ, ηελ κε ύπαξμε νκάδαο έιεγρνπ κε placebo, ηελ αδπλακία 

θαζνξηζκνύ αληηθεηκεληθώλ δεηθηώλ κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ζπρλά ηελ 
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αδπλακία ρνξήγεζεο δόζεσλ αξθεηά πςειώλ πνπ λα πξνθαινύλ ζεηηθό απνηέιεζκα. Ωο εθ 

ηνύηνπ, δελ είλαη επαξθή ηα ζηνηρεία γηα λα γίλνπλ γεληθεπκέλεο ζπζηάζεηο. 

   ε αληίζεζε, ζε αζζελείο κε επηβεβαησκέλε έιιεηςε βηηακηλώλ ή ηρλνζηνηρείσλ είλαη 

επηβεβιεκέλε ε ρνξήγεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπκπιεξσκάησλ. Δλδεηθηηθά  

αλαθέξεηαη ε ζπρλή αλάγθε ρνξήγεζεο ςεπδαξγύξνπ ή βηηακίλεο D. θαζεκεξηλή ρνξήγεζε 

ηνπιάρηζηνλ 1 mg θπιιηθνύ νμένο είλαη ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή γηα ηνπο αζζελείο απηνύο κε 

ζθνπό ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πνπ πξνθαινύληαη από ηνλ έληνλε εξπζξνπνηεηηθή δξάζε. 

 

 

3.8. πκπεξάζκαηα γηα ηηο κεηαιιάμεηο θαη ηα είδε ηεο ζαιαζζαηκίαο 

  Ο ραξαθηεξηζκόο πεξηζζνηέξσλ από 200 κεηαιιάμεσλ πνπ πξνθαινύλ β-MΑ θαη ησλ 

πεξίπνπ 100 πνπ πξνθαινύλ α-MΑ έρεη ζπκβάιεη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ θαηαλόεζε ηεο 

κνξηαθήο βάζεο ησλ κεζνγεηαθώλ ζπλδξόκσλ πνπ ιεηηνύξγεζαλ σο πξόηππν ζηε κειέηε 

άιισλ λνζεκάησλ αιιά θπξίσο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

πξόιεςεο γηα ηελ εμάιεηςε ελόο γελεηηθνύ λνζήκαηνο. Παξ‟ όια απηά, ηα κεζνγεηαθά 

ζύλδξνκα παξακέλνπλ αθόκα θαη ζήκεξα σο πξόβιεκα γηα ηελ πγεία ζε νιόθιεξν ηνλ 

θόζκν. ε ηεξάζηηα θιηληθή πνηθηινκνξθία ηνπο (θπξίσο ησλ ζπλδξόκσλ ηεο β-MΑ) ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε άιινπο γελεηηθνύο ηξνπνπνηεηηθνύο παξάγνληεο 

θαζώο θαη ην πεξηβάιινλ, θαζηζηνύλ ηελ πξόιεςε ησλ ζπλδξόκσλ απηώλ δύζθνιε ππόζεζε. 

ε πεξεηαίξσ θαηαλόεζε ηεο κνξηαθήο βάζεο ησλ κεζνγεηαθώλ ζπλδξόκσλ θαη ησλ 

παξαγόλησλ πνπ ηα επεξεάδνπλ ζα επηηξέςεη θαιύηεξα ηελ πξόιεςε, ηελ πξόγλσζε ηεο 

βαξύηεηαο ησλ αζζελώλ αιιά θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ ζεξαπεπηηθώλ πξσηνθόιισλ πνπ 

εθαξκόδνληαη ζήκεξα. 

ύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ α γνληδίσλ ησλ νπνίσλ έρεη επεξεαζηεί ε ιεηηνπξγηθόηεηα, 

έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ηέζζεξεηο βαζηθνί δηαθνξεηηθνί αηκαηνινγηθνί θαη θιηληθνί 

θαηλόηππνη: 

α) Φνξείο πνπ παξνπζηάδνπλ από θαζόινπ έσο ειάρηζηεο δηαηαξαρέο ζηα εξπζξνθύηηαξά 

ηνπο. Απηνί έρνπλ έλα επεξεαζκέλν α γνλίδην είηε ιόγσ ειιείκκαηνο είηε ιόγσ κηαο 

ζεκεηαθήο κεηάιιαμεο πνπ πξνθαιεί α
+
 ΜΑ (ηύπνο α κΑ 2). 

β) Φνξείο κε αηκαηνινγηθά επξήκαηα, θπξίσο κηθξνθπηηαξηθά θαη ππόρξσκα εξπζξνθύηηαξα 

θαη θπζηνινγηθά ή ζρεδόλ θπζηνινγηθά επίπεδα αηκνζθαηξίλεο. Απηνί είηε θέξνπλ 

κεηαιιάμεηο πνπ πξνθαινύλ α
0
 κΑ (ηύπνο α κΑ 1), είηε είλαη νκνδπγώηεο γηα ειιείκκαηα πνπ 

πξνθαινύλ α
+
 κΑ. 
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γ) Αζζελείο κε κηα ελδηάκεζεο βαξύηεηαο θιηληθή ζπκπησκαηνινγία θαη αηκαηνινγηθή 

εηθόλα γλσζηή σο αηκνζθαηξηλνπάζεηα ε (Hb H). ε αηκνζθαηξηλνπάζεηα ε είλαη ε 

ζνβαξόηεξε, ζπκβαηή κε ηε δσή, κνξθή α κΑ, αλ θαη είλαη θιηληθά είλαη κηθξόηεξεο 

βαξύηεηαο από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηύπνπο β κΑ. Πξνθαιείηαη όηαλ κεηαιιάμεηο α κΑ 

ζπγθιεξνλνκεζνύλ, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζύλζεζε ησλ α αιπζίδσλ ζε επίπεδν 

ζρεδόλ ηζνδύλακν κε απηό πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα ιεηηνπξγηθό α γνλίδην. 

δ) Δκβξπτθόο ύδξσπαο πνπ νθείιεηαη ζπλήζσο ζηελ ζπγθιεξνλόκεζε δύν κεηαιιάμεσλ α0 

κΑ θαη επνκέλσο ζηελ νινθιεξσηηθή απνπζία ηεο παξαγσγήο ηεο α αιπζίδαο 

αηκνζθαηξίλεο8,21. Έρνπλ αλαθεξζεί θάπνηεο ζπάληεο κνξθέο εκβξπτθνύ ύδξσπα ιόγσ 

νκόδπγεο θαηάζηαζεο κηαο ππεξαζηαζνύο α αιπζίδαο αηκνζθαηξίλεο ή ζπλύπαξμε 

ππεξαζηαζνύο αιπζίδαο κε έιιεηκκα α
0
κΑ11,12. ην εκβξπτθό αίκα απνηειείηαη θπξίσο από 

ηελ Hb Bart‟s (γ4), ε νπνία ιεηηνπξγηθά είλαη αλίθαλε λα κεηαθέξεη νμπγόλν, θαη κηθξέο 

πνζόηεηεο από Hb Portland I θαη Portland II (δ2γ2, δ2β2), νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

επηβίσζε ηνπ εκβξύνπ ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εγθπκνζύλεο. Βαξηά αλαηκία ηνπ εκβξύνπ 

νδεγεί ζε αζθπμία, εκβξπτθό ύδξσπα, θαη ζάλαην ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε ή ζην λενγλό. ε 

πξνγελλεηηθή δηάγλσζε κπνξεί λα εληνπίζεη θαη θαηά ζπλέπεηα λα απνηξέςεη ηηο ζνβαξέο 

επηπινθέο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζπρλά ζηηο εγθπκνζύλεο ελόο πδξσπηθνύ εκβξύνπ. 

 

 

                                                 ΚΔΦ. 4
Ο

: ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΚΑΗ ΘΑΛΑΑΗΜΗΑ 

 

 

Όηαλ κηιάκε γηα βηνρεκηθνύο δείθηεο, 

αλαθεξόκαζηε ζε κόξηα, όπσο νξκόλεο, έλδπκα, 

αληηζώκαηα, πξσηεΐλεο, κέηαιια, ηρλνζηνηρεία ή 

νπνηαδήπνηε άιιε νπζία πνπ αληρλεύεηαη ζην αίκα, 

ηα νύξα ή άιια πγξά θαη ηζηνύο ηνπ νξγαληζκνύ θαη 

απνηεινύλ ελδείμεηο θαιήο ή δηαηαξαγκέλεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνύ. Σα δεδνκέλα ηεο 

ζύγρξνλεο επηδεκηνινγίαο ηνλίδνπλ ην ξόιν ηεο 

δηαηξνθήο θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο, ζηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο δηάθνξσλ ρξόλησλ λνζεκάησλ. Ζ εθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξόζιεςεο είλαη 

εμαηξεηηθά δύζθνιε, αλ ζθεθηνύκε ηνλ κεγάιν αξηζκό ησλ πεγώλ, από όπνπ κπνξεί θάπνηνο 

Δηθόλα 1:  Οη ηηκέο ησλ αλαιύζεσλ ηνπ αίκαηνο θαη ησλ 

νύξσλ επηξεάδνληαη απν δηάθνξνπο παξάγνληεο όπσο, ηελ 

δηαηξνθή,ηα θάξκαθα θαη ηηο αζζέλεηεο. 
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λα πάξεη ηελ ηξνθή ηνπ, αιιά θαη ηε δηαθνξεηηθή πεξηεθηηθόηεηα ησλ ίδησλ ηξνθίκσλ ζε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Δπνκέλσο, νη βηνρεκηθνί δείθηεο ρξεζηκνπνηνύληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνύ. Οη δηαηξνθηθνί βηνρεκηθνί 

δείθηεο εξκελεύνληαη σο ηελ βηνινγηθή επέθηαζε ηεο δηαηξνθηθήο πξόζιεςεο θαη ησλ 

δηάθνξσλ δηαηξνθηθώλ πξνηύπσλ. Σν δηαθνξεηηθό γελεηηθό ππόβαζξν ηνπ θάζε νξγαληζκνύ 

θαη ν δηαθνξεηηθόο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα κεηαβνιίδεη θάζε ζπζηαηηθό, δηαθνξνπνηεί 

ηελ εξκελεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ θάζε δείθηε, όκσο ε ρξήζε ησλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ, εάλ 

γίλεη ζσζηά κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

νξγαληζκνύ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ δεηθηώλ πνπ αμηνινγνύλ ηε δηαηξνθηθή θαηάζηαζε θαινύληαη «δείθηεο 

ζπγθέληξσζεο», δειαδή δείθηεο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηελ πνζόηεηα ζηελ νπνία 

αληρλεύνληαη δηάθνξεο νπζίεο ζηνλ νξγαληζκό. Οη ρξήζεηο ησλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αμηνιόγεζε ησλ κεζόδσλ δηαηξνθηθήο εθηίκεζεο, όπσο ην 

εξσηεκαηνιόγην ζπρλόηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ ή ηελ 24σξε αλάθιεζε, αιιά θπξίσο 

ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηπέδσλ ηεο δηαηξνθηθήο πξόζιεςεο δηάθνξσλ ζπζηαηηθώλ, ηνπ 

θηλδύλνπ εκθάληζεο λνζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθή, όπσο ε ππεξιηπηδαηκία ή ν 

ζαθραξώδεο δηαβήηεο ή ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν κεηαβνιίδεηαη θάπνην ζπζηαηηθό. 

 

 

4.1.Γιπθόδε 

H γιπθόδε ζρεκαηίδεηαη από ηνπο 

θαηαλαιηζθόκελνπο πδαηάλζξαθεο θαη ηε κεηαηξνπή 

ηνπ γιπθνγόλνπ ζε γιπθόδε ζην ήπαξ. Απμεκέλα 

επίπεδα λεζηείαο ελδεηθηηθά Γ, επηβεβαηώλεηαη κε 

δνθηκαζία αλνρήο γιπθόδεο. Τπάξρνπλ δηαηαξαρέο 

ζηνλ κεηαβνιηζκό ηεο γιπθόδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ νκόδπγε β-ζαιαζζαηκία. Ζ ζπρλόηεηα ηνπ 

ζαθραξώδνπο δηαβήηε κεηαμύ ησλ ζαιαζζαηκηθώλ 

αζζελώλ θπκαίλεηαη από 4.93 έσο 22.64%. Ζ 

εηεξνγέλεηα απηή νθείιεηαη ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ πιεζπζκνύ θάζε κειέηεο. Απηέο αθνξνύλ 

ζηε ρώξα θαη ζηελ θιηληθή λνζειείαο ζηε δηαθνξεηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ αζζελώλ, ζηηο δηαθνξέο ζηνλ ηξόπν δσήο, αιιά θαη ζηηο 

Δηθόλα 2: Απεηθνλίζεηο ηνπ εγθεθάινπ δείρλνπλ πσο 

όηαλ ηα επίπεδα γιπθόδεο ζην αίκα ειαηηώλνληαη, κία 
πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη γλσζηό όηη ξπζκίδεη 

ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο παξνξκήζεηο ράλεη ηελ 

ηθαλόηεηά ηνπ λα πεξηνξίζεη ηελ επηζπκία γα ηξόθηκα 
πςειήο ζεξκηδηθήο αμίαο. 
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θιηληθέο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πνηθίισλ κνξθώλ ηεο λόζνπ (π.ρ.κηθξόηεξε επίπησζε ζηελ 

ελδηάκεζε κνξθή). πλήζσο όκσο, ν αθραξώδεο Γηαβήηεο (Γ) παξνπζηάδεηαη ζην 7-10% 

θαη εγθαζίζηαηαη θπξίσο από ηε 2ε δεθαεηία ηεο δσήο θαη έπεηηα. Ζ Γηαηαξαγκέλε Αλνρή 

ζηε γιπθόδε (IGT) εκθαλίδεηαη ζην 26-29% ησλ αζζελώλ, ελώ ε ππεξγιπθαηκία λεζηείαο 

(IFG) είλαη επίζεο ζπρλή. 

 

4.1.1. Αηηηνπαζνγέλεηα 

ηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηνπ Γ ζηελ νκόδπγν β-ζαιαζζαηκία, πξσηεύνληα ξόιν θαηέρεη ε 

βαξύηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο αηκνζηδήξσζεο. Ζ ηνμηθή επίδξαζε ηνπ ζηδήξνπ ζην πάγθξεαο 

νδεγεί ζε ζηαδηαθή θαηαζηξνθή ησλ ηλζνπιηλνπαξαγσγώλ β-θπηηάξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζε 

ηλζνπιηλνπελία, ε νπνία εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε πξνρσξεκέλε βιάβε ηνπ αδέλα.Αληίζεηα, 

ζηα αξρηθά ζηάδηα, παξαηεξείηαη απμεκέλε παξαγσγή θαη έθθξηζε ηλζνπιίλεο, πνπ έρεη σο 

ζηόρν ηελ αληηξξόπεζε ησλ πςειώλ ηηκώλ γιπθόδεο. Ζ αληίζηαζε ζηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο 

είλαη επηόηεξε από όηη ζηα άηνκα ρσξίο νκόδπγν β-Θαιαζζαηκία θαη εκθαλίδεηαη 

ζπλεζέζηεξα θαηά ηελ εθεβεία.Παξακέλεη κάιηζηα ζπγθξηηηθά ρακειόηεξε θαη θαηά ηελ 

ελήιηθν δσή.Δπηπιένλ, ε ηνμηθή δξάζε ηνπ ζηδήξνπ ζην ήπαξ, ε επαηηθή ίλσζε θαη ε πςειή 

επίπησζε επαηίηηδαο-C ησλ αζζελώλ, πξνθαινύλ επαηηθή δπζιεηηνπξγία, ειαηησκέλε 

επαηηθή απνδόκεζε ηλζνπιίλεο θαη πεξαηηέξσ επίηαζε ηεο ππεξηλζνπιηλακίαο θαη ηεο 

ηλζνπιηλναληίζηαζεο.ε έλα δεύηεξν επίπεδν, ε βαξηά αηκνζηδήξσζε ησλ κπώλ δηαηαξάζζεη 

ηελ πξόζιεςε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο γιπθόδεο από απηνύο.Άιινη παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη αηηηνινγηθά ή πξνδηαζέηνπλ ζηελ αλάπηπμε Γ ζηε ζαιαζζαηκία, είλαη ε 

ηνμηθόηεηα ησλ ρεκηθώλ παξαγόλησλ απνζηδήξσζεο, ε γελεηηθή πξνδηάζεζε, ε θαζηζηηθή 

δσή, ην stres, ε θαθή δηαηξνθή, ηνγελείο ινηκώμεηο, θαζώο θαη ε εθάζηνηε ζπλλνζεξόηεηα. 

Σέινο, νξηζκέλα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηελ παξνπζία θαη απηνάλνζνπ 

κεραληζκνύ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παζνγέλεηα ηνπ Γ ζηνπο πάζρνληεο. 

 

4.1.2. Γηαγλσζηηθά Κξηηήξηα 

 Ζ δηάγλσζε ησλ δηαηαξαρώλ ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηεο γιπθόδεο ηίζεηαη κε ηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (W.H.Ο, 1999) θαη ηεο Ακεξηθαληθήο 

Γηαβεηνινγηθήο Δηαηξίαο. ηα πιαίζηα ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ, απαηηείηαη ζπρλόο 

πξνζδηνξηζκόο ησλ επηπέδσλ γιπθόδεο λεζηείαο, ηλζνπιίλεο θαη c-πεπηηδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
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εθηηκεζνύλ ζσζηά ηόζν ε θαηάζηαζε γιπθαηκίαο, όζν θαη ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε. 

Δπηπιένλ, ζπληζηάηαη λα δηελεξγείηαη από ηνπ ζηόκαηνο δνθηκαζία αλνρήο ζηε γιπθόδε ζε 

όινπο ηνπο κε δηαβεηηθνύο αζζελείο άλσ ησλ 10 εηώλ, ζε εηήζηα βάζε. ε ειηθίεο θάησ ησλ 

10 εηώλ, ε εηήζηα O.G.T.T. ιακβάλεη ρώξα κόλν εάλ δηαπηζησζεί ζε ηπραίν έιεγρν γιπθόδε 

λεζηείαο κεγαιύηεξε από 100 mg/dl. Δπηπιένλ, γηα ηνπο αζζελείο κε ήδε εγθαηεζηεκέλν Γ, 

απαηηείηαη έιεγρνο κε Φξνπθηνδακίλε (Fructosamine test) ηνπιάρηζηνλ αλά 3 κήλεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε επάξθεηα ηεο εθάζηνηε αγσγήο ζηε ξύζκηζε ησλ επηπέδσλ 

γιπθόδεο, θαηά ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 45 εκεξώλ πξηλ ηελ εμέηαζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δνθηκαζία αληηζηνηρεί ζε απηήλ ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο (HbA1c) θαη πξνηηκάηαη 

έλαληη απηήο ζηνπο ζαιαζζαηκηθνύο αζζελείο, δηόηη ε HbA1c ιόγσ ηεο παζνθπζηνινγίαο ηεο 

αηκνζθαηξηλνπάζεηαο θαη ησλ ζπρλώλ κεηαγγίζεσλ, ππνεθηηκά ην πξαγκαηηθό κέζν επίπεδν 

γιπθαηκίαο. 

 

 

 

4.2.Δςηδίλε  

 Ζ εςηδίλε είλαη πξσηεΐλε πνπ παξάγεηαη από ην ήπαξ. Ζ έθθξαζή ηεο ξπζκίδεηαη από ηα 

επίπεδα Fe. Δίλαη απμεκέλε ζηελ αλαηκία ρξόλησλ λόζσλ θαη κπνξεί λα εκπιέθεηαη ζε 

δεπηεξνγελείο δηαηαξαρέο αύμεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο Fe όπσο ζαιαζζαηκίαο. ηηο ζπγγελείο 

(θιεξνλνκηθέο) αλαηκίεο κε ππεξθόξησζε ζηδήξνπ, όπσο ε κείδνλα β-ζαιαζζαηκία, ε κε 

απνδνηηθή εξπζξνπνίεζε απνξπζκίδεη ηελ νκνηνζηαζία ηνπ ζηδήξνπ, παξεκπνδίδνληαο ηε 

ζύλζεζε ηεο εςηδίλεο ζην ήπαξ. Ζ ζρέζε εςηδίλεο /θεξηηίλεο, έρεη επίζεο βξεζεί λα είλαη 

ρακειή ζηνπο παξαπάλσ πάζρνληεο, θαη αλάινγε κε ηα επίπεδα ππεξθόξησζεο ηνπ ζηδήξνπ. 

Ζ κέηξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο εςηδίλεο ζηα βηνινγηθά πγξά είλαη έλα πνιιά ππνζρόκελν 

εξγαιείν ζηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δηαηαξαρώλ, θαηά ηηο νπνίεο επεξεάδεηαη ν 

κεηαβνιηζκόο ηνπ ζηδήξνπ. 

 

4.3.Βηηακίλε D / Υνιεθαιζηθεξόιε 

 Ζ βηηακίλε D πεξηιακβάλεη κία ζεηξά ρεκηθώλ ελώζεσλ θαη έρεη ηαμηλνκεζεί ηόζν ζηηο 

ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο, όζν θαη ζηηο νξκόλεο. Ζ θπζηνινγηθά ελεξγή κνξθή ηεο είλαη ε 

Δηθόλα 3 
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θαιζηηξηόιε, ε νπνία ζπληζηά ηελ νξκόλε απηήο ηεο βηηακίλεο. 

Ζ ππεξηώδεο αθηηλνβνιία ηνπ ειηαθνύ θσηόο κεηαηξέπεη κία 

έλσζε πνπ ππάξρεη ζην δέξκα ζε ρνιεθαιζηθεξόιε (βηηακίλε 

D3), κία πξννξκόλε, ε νπνία απειεπζεξώλεηαη ζην αίκα θαη 

ηειηθά κεηαηξέπεηαη ζην ήπαξ θαη ηα λεθξά ζηελ ελεξγή 

νξκόλε, ηελ θαιζηηξηόιε. Γξα σο νξκόλε, απμάλνληαο ηελ 

εληεξηθή απνξξόθεζε αζβεζηίνπ,θαζώο επίζεο  πξνάγεη ηνλ 

ζρεκαηηζκό ησλ νζηώλ θαη ησλ δνληηώλ. πκπηώκαηα 

ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο είλαη ε αλνξεμία ,ε λαπηία, ε 

επεξεζηζηόηεηα,θαζώο θαη  ε αξζξαιγία. Ζ ζπληζηώκελε 

πνζόηεηα δίλεηαη ζε κηθξνγξακκάξηα ρνιεθαιζηθεξόιεο θαη 

είλαη 5 κg γηα λένπο άληξεο θαη γπλαίθεο. Πην πςειή γηα 

ειηθησκέλνπο: 10 κg γηα ειηθίεο 51-70 θαη 15 γηα κεγαιύηεξεο ειηθίεο. Σξόθηκα 

εκπινπηηζκέλα ζε βηηακίλε D, είλαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, ε καξγαξίλε,θαζώο θαη ηα 

ηρζπέιαηα. Δπίζεο ν ήιηνο είλαη πεγή ηεο βηηακίλεο D. 

      ε πξόζθαηε έξεπλα πνπ έγηλε, κε ζηόρν ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπνιαζκνύ ηεο κε 

θαλνληθήο νκνηόζηαζεο ηνπ αζβεζηίνπ, δόζεθε κεγάιε δόζε βηηακίλεο D3 ζε 40 έθεβνπο κε 

κείδσλ ζαιαζζαηκία, όπνπ δηαπηζηώζεθε ε απόιπηε αλεπάξθεηα ηεο βηηακίλεο D ζην ζύλνιν 

απηώλ κεηά ηελ πάξνδν 3κελώλ από ηελ έγρπζε ηεο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε 

πεξηειάκβαλε κηα νκάδα από 40 πγηή άηνκα ηα νπνία απνηέιεζαλ ηελ νκάδα control θαη ζηα 

νπνία δόζεθε εμίζνπ ελδνθιεβίσο κεγάιε πνζόηεηα βηηακίλεο D3.  Γηαρσξίζηεθαλ αξρηθά 

σοπξνο ηελ έιιεηςε βηηακίλεο D πνπ είραλ αξρηθά πξηλ ηελ έγρπζε ηεο δόζεο θαη βξέζεθαλ 

38 ζαιαζζαηκηθνί κε κεγάιε έιιεηςε ηεο θαη 26 από ηελ νκάδα control κε κεγάιε έιιεηςε 

ηεο εμίζνπ. ηελ ζπλέρεηα πξνρώξεζε ε δηαδηθαζία κε ηελ έγρπζε ηεο Βηηακίλεο θαη ζπλερή 

παξαθνινύζεζε θαη ησλ 80 εθήβσλ επί 6 κήλεο. Σα απνηειέζκαηα όπσο ήδε αλέθεξα ήηαλ 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, παξαηεξήζεθε 100% έιιεηςε ηεο βηηακίλεο ζηνπο ζαιαζζαηκηθνύο 

κεηά από πάξνδν 6 κελώλ, ζαλ λα κελ έγηλε πνηέ ε έγρπζή ηεο ελδνθιεβίσο. 

 

 

ΚΔΦ. 5
Ο

: ΑΘΔΝΔΗΔ ΚΑΗ ΘΑΛΑΑΗΜΗΑ 

 

 

5.1.Γηαβήηεο θαη ζίδεξνο - Fe : 



Ομεηδσηηθό ηξεο ζε αζζελείο κε Θαιαζζαηκία: ύγθξηζε δεηγκάησλ αξδελίαο- Θεζζαινλίθεο 

 

 

  
37 

 Ζ ζπλερήο ζπζζώξεπζε ηνπ ζηδήξνπ (Fe) ζηνλ νξγαληζκό παξακέλεη έλα ζεκαληηθό 

πξόβιεκα ζηε Θαιαζζαηκία. Αθόκα θαη ζε ρώξεο όπνπ εθαξκόδνληαη, ζύκθσλα κε ηα 

ηζρύνληα πξσηόθνιια, εληαηηθά ζρήκαηα απνζηδήξσζεο. Ήδε από ηελ παηδηθή ειηθία, ν 

ζίδεξνο αξρίδεη λα ζπζζσξεύεηαη ζε όξγαλα όπσο ην ήπαξ αιιά θαη ην πάγθξεαο. Σν ήπαξ 

ζεσξείηαη ην θύξην όξγαλν – ζηόρνο ζηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο. Ζ ζπζζώξεπζε ηνπ ζηδήξνπ 

ζην ήπαξ θαη ε δηαηαξαρή ηεο θπζηνινγηθήο δνκήο ηνπ νξγάλνπ, ζα πξνθαιέζεη ζηελ πνξεία, 

ζπλερώο απμεκέλε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε, δπζθνιία δειαδή ηεο ηλζνπιίλεο πνπ 

θπζηνινγηθά παξάγεηαη ζηα β- θύηηαξα ηνπ παγθξέαηνο, λα ζπλδεζεί κε ην ππνδνρέα ηεο ζηε 

θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη λα δεκηνπξγήζεη έηζη, δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: ηελ είζνδν ηεο 

γιπθόδεο ζην επαηηθό θύηηαξν αιιά θαη ηελ αλαζηνιή ηεο παξαγσγήο γιπθόδεο από απηό. 

Αλ δερηνύκε ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην T2* ηνπ ήπαηνο θαη ζην ζπλνιηθό ζσκαηηθό 

ζίδεξν, είλαη μεθάζαξν πσο ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε εμαξηάηαη από ην ζσκαηηθό ζίδεξν 

γεληθά. Δπηπιένλ, ε απμεκέλε ζπζζώξεπζε ζηδήξνπ ζην πάγθξεαο ζε ζπλδπαζκό κε ην 

ρξόλην νμεηδσηηθό stres ζα πξνθαιέζεη „απώιεηα‟ παξαγσγήο θαη έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο. 

 

5.2.HCV θαη Γηαβήηεο: 

Ζ ζρέζε ηεο ρξόληαο HCV ινίκσμεο θαη ηνπ δηαβήηε είλαη ηόζν ζηελή, ώζηε λα ζεσξείηαη σο 

«κεηαβνιηθή δηαηαξαρή». Έρεη απνδεηρηεί πσο αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ζα εκθαλίζεη ην 

32%-35% ησλ αζζελώλ κε ρξόληα HCV, ελώ δηαβήηε ζα παξνπζηάζνπλ έσο θαη ην 50% ησλ 

αζζελώλ κε HCV πνπ βξίζθνληαη ζε θηξξσηηθό ζηάδην. Από ηελ άιιε είλαη γλσζηή ε ζρέζε 

ηεο ζαιαζζαηκίαο κε ηε HCV ινίκσμε: ην πνζνζηό απηήο θπκαίλεηαη από 16% έσο θαη 80%, 

αλάινγα ην Κέληξν. Φαίλεηαη πσο ε HCV παξεκβαίλεη άκεζα (κέζσ κηαο ή πεξηζζόηεξσλ 

πξσηετλώλ ηεο) είηε θαη έκκεζα (απμνκεηώλνληαο ηελ παξαγσγή εηδηθώλ θπηνθηλώλ όπσο ηεο 

TNFα) ζηε δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ζην Γ. 

 

 
 
 
 

 ΚΔΦ.6
Ο

:ΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΣΡΔ  

 

 

Οη δξαζηηθέο κνξθέο νμπγόλνπ (Reactive Oxygen Species) [ROS] ηαμηλνκνύληαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο:1. Διεύζεξεο ξίδεο, όπσο ε ξίδα πδξνμπιίνπ,2.  Ηόληα, όπσο ην ππνρισξηώδεο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
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αληόλ (ClO-), 3. πλδπαζκνύο ειεπζέξσλ ξηδώλ θαη ηόλησλ, όπσο ην αληόλ ζνππεξνμεηδίνπ,  

4. Μόξηα, όπσο ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ (H2O2).   Αξρηθά πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε 

ηελ ζεκαζία ησλ αληόλησλ θαη ησλ θαηηόλησλ γηα ηνλ άλζξσπν, ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ησλ 

ειεύζεξσλ ξηδώλ θαη ηνλ ξόιν πνπ παίδνπλ ζηελ ύπαξμε ηνπ νμεηδσηηθνύ ζηξεο. 

 

 

6.1.Αληόληα θαη Καηηόληα 

Σα Αληόληα/ηόληα είλαη ηα αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηηζκέλα 

ζσκαηίδηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ αέξα πνπ αλαπλένπκε. 

Δθηόο από ηα αληόληα/ηόληα, ππάξρνπλ θαη ηα ζεηηθά 

ειεθηξηθά θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα, πνπ νλνκάδνληαη 

θαηηόληα, αιιά θαη ηα νπδέηεξα.Σα αληόληα ινηπόλ, είλαη 

αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηηζκέλα κόξηα, πνπ απνηεινύληαη 

θαη από νμπγόλν. Σα θαηηόληα, ιόγσ ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξύπαλζεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ράλνπλ ηα 

ειεθηξόληα ηνπο. 

 Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα καγλεηίδνπλ, λα δεκηνπξγνύλ θαη λα αλαπαξάγνπλ κηθξόβηα, 

ηνύο, βαθηήξηα, ζθόλε θαη γεληθά όηη είλαη επηβιαβέο θαη κεηαηξέπεηαη ζε αζζέλεηα γηα ηνλ 

αλζξώπηλν νξγαληζκό. Ο ζεκεξηλόο ηξόπνο δσήο καο, δπζηπρώο δεκηνπξγεί πνιιέο 

πεξηζζόηεξεο πεγέο ζεηηθώλ  ηόλησλ (θαηηόλησλ), από όηη αξλεηηθώλ ηόλησλ (αληόλησλ). 

Όιεο νη «ζύγρξνλεο» ηερλνινγηθά ζπζθεπέο παξάγνπλ θαηηόληα. Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο, 

θηλεηά ηειέθσλα, εμαηκίζεηο απηνθηλήησλ θαη πνιιέο άιιεο, είλαη νη αηηίεο ηεο 

πιενλάδνπζαο πνζόηεηαο θαηηόλησλ ζηελ αηκόζθαηξα. Ζ πγεία καο ινηπόλ, εμαξηάηαη άκεζα 

από ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ αληόλησλ ζηνλ αέξα. 

Σα  αληόληα εμνπδεηεξώλνπλ ηε ζθόλε, ηνπο ηνύο νη νπνίνη απνηεινύληαη θαη από ζεηηθά 

ηόληα, ηα κηθξόβηα, απνηξέπνληαο έηζη ηηο αξλεηηθέο ηνπο ζπλέπεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν 

νξγαληζκό. Όζν πην πνιιά αληόληα ππάξρνπλ ζηνλ αέξα, ηόζν ιηγόηεξα είλαη ηα κηθξόβηα. 

Όηαλ ε ζπγθέληξσζε ησλ αληόλησλ θηάλεη ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, ε πεξηεθηηθόηεηα ησλ 

κηθξνβίσλ θηάλεη ζην κεδέλ. Αλ ε πεξηεθηηθόηεηα ησλ αληόλησλ κέζα ζε έλαλ ρώξν απμεζεί 

έσο 1500 αληόληα αλά 1 θπβηθό cm ηνπ αέξνο, αηζζαλόκαζηε ακέζσο θαιύηεξα, 

ιεηηνπξγνύκε θαη εξγαδόκαζηε κε δηπιάζηα ελέξγεηα απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθόηεηα καο. 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη πσο, ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο πρ. ζε νξεηλέο 

πεξηνρέο, νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα κελ πάζρνπλ πνηέ ζηε δσή ηνπο από παζήζεηο ησλ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85
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εζσηεξηθώλ νξγάλσλ. πλήζσο απηνί νη άλζξσπνη δνπλ πνιιά ρξόληα θαη παξακέλνπλ πγηείο 

θαζ‟ όιε ηνπο ηε δσή θαη απηό είλαη απνηέιεζκα ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ 

ησλ αληόλησλ ζηνλ αέξα πνπ αλαπλένπλ. Σα αξλεηηθά ηόληα (αληόληα) δεκηνπξγνύληαη ζηε 

θύζε κέζσ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ, όπσο νη βξνρνπηώζεηο, νη θαηαηγίδεο, ν άλεκνο θιπ. Πνιιά 

αληόληα ζα ζπλαληήζνπκε θνληά ζε ξπάθηα – κέρξη θαη 3.000 αλά θπβηθό εθαηνζηό, δίπια 

ζηε ζάιαζζα όπνπ θηάλνπλ ηα 4.000, ζηνλ θξέζθν αέξα πνπ ππάξρεη ζηελ θνξπθή ελόο 

βνπλνύ όπνπ ππάξρνπλ κέρξη θαη 8.000, δίπια ζε έλαλ κεγάιν θαηαξξάθηε πνπ κπνξεί λα 

θηάζνπλ θαη ηα 50.000 αλά θπβηθό εθαηνζηό. Αληίζηνηρα ν αξηζκόο ησλ αληόλησλ ζηα αζηηθά 

θέληξα είλαη: ζην θέληξν ηεο πόιεο 100 αλά θπβηθό εθαηνζηό, ζε έλα θιεηζηό ρώξν κέρξη θαη 

20, ελώ κέζα ζην απηνθίλεην ππάξρνπλ κόλν 14 αληόληα αλά θπβηθό εθαηνζηό. 

 

 

 

 

6.2.Διεύζεξεο Ρίδεο    

 

Σα κόξηα ηα νπνία έρνπλ ζην κνξηαθό ηξνρηαθό ηνπο 

αζύδεπθην ειεθηξόλην, πςειά ελεξγό θαινύληαη 

ειεύζεξεο ξίδεο. Οη ειεύζεξεο ξίδεο  απειεπζεξώλνληαη 

θπζηνινγηθά ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό από ηα 

κηηνρόλδξηα ηα νπνία απνηεινύλ γηα ηα θύηηαξα ην 

εξγνζηάζην παξαγσγήο ελέξγεηαο σο πξντόλ ηνπ 

θπζηνινγηθνύ κεηαβνιηζκνύ.  

ηα θπηηαξηθά απηά νξγαλίδηα ιακβάλεη ρώξα ε 

νμείδσζε ησλ ηξνθώλ (ε κεηαηξνπή δειαδή ηεο ηξνθήο 

ζε ελέξγεηα). Οη ειεύζεξεο ξίδεο νμπγόλνπ παξάγνληαη ινηπόλ σο ππνπξντόληα, θαηά 

ηελ δηάξθεηα παξαγσγήο ελέξγεηαο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε νμπγόλνπ. Γηα λα 

εμηζνξξνπήζνπλ ηελ δνκή ηνπο, απνζπνύλ ειεθηξόληα από γεηηνληθά κόξηα, 

κεηαηξέπνληαο ηα κόξηα απηά ζε ειεύζεξεο ξίδεο, κε απνηέιεζκα λα μεθηλνύλ κηα 

θαηαζηξεπηηθά ελεξγή αιπζίδα θαη λα πξνθαινύλ έηζη βιάβε ζε κεγάιεο ζεκαζίαο 

θπηηαξηθέο δνκέο (πξσηεΐλεο, θπηηαξηθή κεκβξάλε, DNA). 
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Δηθόλα 3 Σξόπνο Γεκηνπξγίαο ηεο Διεπζεξεο Ρίδαο 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα ξίδα είλαη πνιύ δξαζηηθή ρεκηθά, δηόηη ην αζύδεπθην 

ειεθηξόλην ηεο εμώηαηεο ζηνηβάδαο έρεη ηελ ηάζε λα ζπδεπρζεί κε έλα άιιν ειεθηξόλην θαη 

κε απηό ηνλ ηξόπν λα ζηαζεξνπνηεζεί. Μηα ξίδα Α αληηδξά πξνζιακβάλνληαο έλα e- από έλα 

άιιν κόξην Β ζε κηα δεύηεξε ξίδα : A+B → A +B   ηελ ζπλέρεηα, κπνξεί ε δεύηεξε ξίδα 

B   λα αληηδξάζεη κε έλα άιιν κόξην C πξνο εμνπδεηέξσζε ηεο ίδηαο θαη αλαγέλλεζε ηξίηεο 

ξίδαο C : B + C → B + C. Αλ ε ηξίηε ξίδα C αληηδξάζεη κε ην κόξην Α πξνο παξαγσγή ηεο 

αξρηθήο ξίδαο Α ηόηε μεθηλάεη κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε ειεπζέξσλ ξηδώλ ε νπνία 

ζπλερίδεηαη κέρξηο όηνπ ιάβεη ρώξα κηα ηεξκαηηθή αληίδξαζε.Αλ δελ ζπκβεί απηό, ε 

αιπζηδσηή αληίδξαζε ησλ ξηδώλ κπνξεί λα βιάςεη βηνινγηθά ζπζηήκαηα. Ζ ηεξκαηηθή 

αληίδξαζε ζπκβαίλεη όηαλ 2 ξίδεο αληηδξνύλ κεηαμύ ηνπο πξνο παξαγσγή εμνπδεηεξσκέλσλ 

κνξθώλ:  R+ R=RR, όπνπ R αληηπξνζσπεύεη A,B,C.  

Πόηε απμάλεηαη ε παξαγσγή ειεπζέξσλ ξηδώλ; 

 Ζ πιεηνλόηεηα ησλ ειεπζέξσλ ξηδώλ παξάγεηαη από ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκό καο, όηαλ: 1) 

ππάξρεη απμεκέλε αλάγθε γηα απνηνμίλσζε (π.ρ. ππεξβνιηθή έθζεζε ηνπ νξγαληζκνύ ζε 

ηνμηθέο νπζίεο) θαη 2) απμεκέλε παξαγσγή ελέξγεηαο (ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ζεξκίδσλ θαη 

ηδηαίηεξα ιίπνπο θαη «θελώλ» ζεξκίδσλ). 3) Δπίζεο όηαλ ππάξρεη παξαηεηακέλε αλνζνινγηθή 

απάληεζε θαη  απμεκέλε παξαγσγή ζηεξνεηδώλ (π.ρ. ζε θαηαζηάζεηο ζηξεο – όπσο ε έληνλε 

θπζηθή δξαζηεξηόηεηα -, εθεβεία, δηαηαξαρέο εκκήλνπ ξύζεσο θ.α.). 4) Μεηά από έθζεζε 

νξγαληζκνύ ζε ζπληεξεηηθά ηξνθίκσλ, θαη κνιπζκαηηθνύο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο 

(π.ρ. θαπλόο ηζηγάξνπ, ξύπνη πνπ κνιύλνπλ ηελ αηκόζθαηξα). 5) Καηά ηελ έθζεζε ζε 

αθηηλνβνιία (π.ρ. ππεξηώδεο αθηηλνβνιία UV). 6) Καηά ηελ απηννμείδσζε δηαθόξσλ 

ρεκηθώλ νπζηώλ θαη βηνκνξίσλ (π.ρ πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα).7) Καηά ηελ ιηπηδηθή 

ππεξνμείδσζε (δειαδή ηελ  επίδξαζε ειεπζέξσλ ξηδώλ επί ησλ ιηπηδίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

κεκβξάλεο ησλ θπηηάξσλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ πνιπαθόξεζησλ, κε απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκό 

ππεξνμεηδίσλ).8) ε απμεκέλε θαηαλάισζε αιθνόι. 



Ομεηδσηηθό ηξεο ζε αζζελείο κε Θαιαζζαηκία: ύγθξηζε δεηγκάησλ αξδελίαο- Θεζζαινλίθεο 

 

 

  
41 

 

Δηθόλα 4 Παξάγνληεο δεκηνπξγίαο Ομεηδσηηθνύ ηξέο 

Οη ειεύζεξεο ξίδεο, δελ δξνπλ αλεμέιεγθηα. O νξγαληζκόο καο είλαη εθνδηαζκέλνο κε 

αληηνμεηδσηηθά ζπζηήκαηα από ηελ θύζε ηνπ γηα λα ακύλεηαη ζηελ δξάζε ησλ ειεπζέξσλ 

ξηδώλ θαη ελεξγώλ παξαγώγσλ νμπγόλνπ: Απηά είλαη ηα έλδπκα (Τπεξνμεηδηθή δηζκνπηάζε –

SOD,Τπεξνμεηδάζε ηεο γινπηαζεηόλεο,Καηαιάζε), ηα δηαηηεηηθά αληηνμεηδσηηθά ( Βηηακίλε 

C,ειήλην, Βηηακίλε Δ, Καξνηελνεηδή). 

 ήκεξα πηζηεύεηαη όηη αληηδξάζεηο ειεύζεξσλ ξηδώλ ιακβάλνπλ ρώξα ζε κηα ζεηξά από 

παζνθπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο όπσο ζηελ επαλνμπγόλσζε κεηά από κηα πεξίνδν ηζραηκίαο, 

ζηελ δεκηνπξγία αζεξσκαηώδνπο πιάθαο, ζηηο πλεπκνληθέο παζήζεηο νη νπνίεο πξνθαινύληαη 

από ην κνιπζκέλν πεξηβάιινλ. Οη νξγαληζκνί είλαη ζπλερώο εθηεζεηκέλνη ζηελ ηνμηθή δξάζε 

απηώλ ησλ ελώζεσλ θαη γηα ην ιόγν απηό έρνπλ αλαπηύμεη κεραληζκνύο ελδπκηθνύο θα κε, 

αθξηβώο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ειεύζεξσλ ξηδώλ αιιά θαη άιισλ ηζρπξώλ νμεηδσηηθώλ 

παξαγόλησλ νη νπνίνη κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηε δεκηνπξγία ειεύζεξσλ ξηδώλ. Ζ 

ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκώλ απηώλ, νλνκάδεηαη αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα. ε πεξηπηώζεηο 

δηαηαξαρήο ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμύ ησλ πξννμεηδσηηθώλ κεραληζκώλ από ηελ κηα πιεπξά θαη 

από ηελ άιιε, εηο βάξνο ηνπ δεύηεξνπ ζθέινπο, πξνθαιείηαη ην θαηλόκελν ηνπ Ομεηδσηηθνύ 

ζηξεο. 

6.3.Ομεηδσηηθό ηξεο 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε παξαγσγή ειεύζεξσλ ξηδώλ ππεξβεί ηελ πξνζηαηεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 

αληηνμεηδνηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνύ, δεκηνπξγείηαη ην θαηλόκελν ηεο νμεηδσηηθήο 

θαηαζηξνθήο, ην ιεγόκελν νμεηδσηηθό ζηξεο. Σν νμεηδσηηθό ζηξεο απνηειεί κηα δηαηαξαρή 

σο πξνο ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο παξαγσγήο δξαζηηθώλ κνξθώλ νμπγόλνπ ησλ ειεπζέξσλ 

ξηδώλ δειαδή θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα αδξαλνπνηεί ηα ηνμηθά απηά κόξηα αιιά 

θαη λα «επηδηνξζώλεη» ηηο βιάβεο πνπ απηά πξνθαινύλ. Απνηειεί ηελ θύξηα αηηία 
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θαηαζηξνθήο ησλ ηζηώλ θαη γήξαλζεο, ελώ νη απόςεηο δηίζηαληαη γηα ην αλ επζύλεηαη γηα ηνλ 

θαξθίλν. Ζ θπηηαξνηνμηθή δξάζε ηνπ νμεηδσηηθνύ ζηξεο απνδίδεηαη ζηελ πξνζβνιή 

πξσηετλώλ δσηηθήο ζεκαζίαο, όπσο είλαη κεξηθά έλδπκα, λνπθιεΐληθώλ νμέσλ, νξηζκέλσλ 

πνιπζαθραξηηώλ θαη θπξίσο ζηελ ππεξνμείδσζε ησλ ιηπαξώλ νμέσλ ηεο θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο. Οη βιάβεο απηέο νδεγνύλ ζε βηνρεκηθέο θαη δνκηθέο αιινηώζεηο ηνπ θπηηάξνπ 

θαη ηειηθά ηνλ ζάλαην ηνπ. Ο νξγαληζκόο εθηόο απν ηνπο αληηνμεηδσηηθνύο κεραληζκνύο 

δηαζέηεη θαη κεραληζκνύο πιήξνπο επηδηόξζσζεο ή πιήξνπο απνηθνδόκεζεο ησλ πξσηεΐλώλ, 

ησλ λνπθιεΐθώλ νμέσλ θαη ησλ ιηπαξώλ νμέσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε από ην νμεηδσηηθό 

ζηξέο. 

 

 

 

 

 

6.4. Αληηνμεηδσηηθνί Ακπληηθνί κεραληζκνί 

 

 

Σν νμεηδσηηθό ζηξέο αλακθίβνια κπνξεί λα βιάςεη ηνπο 

νξγαληζκνύο. Πηζηεύεηαη πσο νη αεξόβηνη νξγαληζκνί 

δηαζέηνπλ κεραληζκνύο άκπλαο ηόζν αληηνμεηδσηηθνύο όζν θαη 

επηδηόξζσζε βιαβώλ. Ζ αληηνμεηδσηηθή άκπλα απνηειείηαη 

από ελδπκηθνύο θαη βηνινγηθνύο κεραληζκνύο. 

 

 

 

 

 

6.4.1. Δλδπκηθνί Αληηνμεηδσηηθνί κεραληζκνί 

 

 

πκπεξηιακβάλνπλ ηε Γπζκνπηάζε ηνπ νππεξνμεηδίνπ(SOD), ηελ θαηαιάζε, ηελ 

Τπεξνμεηδάζε ηεο Γινπηαζηόλεο θαη ηελ Σξαλζθεξάζε ηεο Γινπηαζηόλεο. 

Ζ θαηαιάζε κεηαηξέπεηαη ζε H202 ζε λεξό θαη νμπγόλν : 2Ζ202+2 Ζ20+Ο2 

Δηθόλα 5: Αληηνμεηδσηηθά ζύκκαρνο ζην 
νμεηδσηηθό ζηξέο 
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Ζ ππεξνμεηδάζε ηεο γινπηαζηόλεο(GSH-Px) αλάγεη ηα πδξνππεξνμείδηα(ROOH) ζε αιθνόιεο 

(ROH) θαη επίζεο αλάγεη ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ ζε λεξό ελώ ε ίδηα κεηαηξέπεηαη ζε 

νμεηδσκέλε κνξθή (GSSG) : 2GSH + 2H202 -->GSSG + 2H20 . 

 

 

 

 

6.4.2. Βηνινγηθή αληηνμεηδσηηθή άκπλα 

 

Απνηειείηαη από πδαηνδηαιπηά θαη ιηπνδηαιπηά αληηνμεηδσηηθά. Σα πδαηνδηαιπηά 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αλνηγκέλε γινπηαζηόλε, ην αζθνξβηθό νμύ, θαη ην νπξηθό νμύ. Σα 

ιηπνδηαιπηά απνηεινύληαη από ηελ βηηακίλε Δ,ηηο νπβηθηλόλεο θαη ηα θαξνηελνεηδή. Ζ 

αλνηγκέλε γινπηαζηόλε δξα ζαλ αλαγσγηθόο παξάγνληαο κεηαηξέπνληαο ηηο 

δηζνπιθπδξηιηθέο νκάδεο ζε ζηόιεο. Δπίζεο απνηειεί ππόζηξσκα γηα ηελ ππεξνμεηδάζε θαη 

ηελ ηξαλζθεξάζε ηεο γινπηαζηόλεο. Σν αζθνξβηθό νμύ είλαη άιινο έλαο αλαγσγηθόο 

παξάγνληαο ηθαλόο λα πξνζηαηεύζεη ηα θπηηαξηθά ζπζηαηηθά από ηζρπξά νμεηδσηηθά. 

Asc+ Asc --->Asc + DHAsc 

 

 

6.4.3. Αζθνξβηθό Ομύ 

 

    Ζ ρακειή δξαζηηθόηεηα ηεο ξίδαο ηνπ αζθνξβηθνύ θαίλεηαη λα απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν 

παξάγνληα γηα ηελ θεληξηθή ηνπ ζέζε κεηαμύ ησλ θπζηθώλ αληηνμεηδσηηθώλ. ε δηάθνξα 

πεηξάκαηα έρεη δεηρζεί όηη ην αζθνξβηθό νμύ απνηειεί ηελ πξώηε γξακκή άκπλαο ελαληίσλ 

ησλ ειεύζεξσλ ξηδώλ ζην πδαηνδηαιπηό κέξνο. Σν νπξηθό νμύ θαη ηα θαξνηελνεηδή 

ζπκπεξνθέξνληαη ζαλ θαζαξηζηέο ησλ ξηδώλ, ην ίδην θαη  ε α-ηνθνθεξόιε θαη νη νπβηθηλόλεο 

νη νπνίεο ππάξρνπλ θπξίσο ζηηο κεκβξάλεο. 

 

6.4.4. Βηηακίλε Δ 

    H βηηακίλε E απνζεθεύεηαη ζε δηάθνξνπο ηζηνύο (ήπαξ , θαξδηά, πλεύκνλεοιηπώδεο ηζηόο) 

ελώ δελ βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα κεγάιε πνζόηεηα ζηνπο κπο. Παξόιν ηελ κηθξή 

πνζόηεηα  απνζεθεπκέλεο βηηακίλεο Δ ζηνπο ηζηνύο, ε ζπγθέληξσζε ηεο είλαη ζηαζεξή θαη 

δύζθνια παξαηεξείηαη απώιεηα. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ε βηηακίλε Δ αθνύ νμεηδσζεί θαη 

κεηαηξαπεί ζε ξίδα ζπλήζσο επαλέξρεηαη ζηελ αλνηγκέλε ηεο κνξθή κέζσ αζθνξβηθνύ νμένο 

ή ηεο GSH,ελδπκηθά ή κε. 
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6.4.5. Καξνηελνεηδε 

  Δίλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζην θπηηθό βαζίιεην από όπνπ ιακβάλνληαη από ηα αλώηεξα 

ζειαζηηθά θαη ζπζζσξεύνληαη ζε νξηζκέλνπο ηζηνύο. Ζ ζεκαληηθόηεξε αληηνμεηδσηηθή 

ηδηόηεηα ησλ θαξνηελνεηδώλ είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπο λα απελεξγνπνηνύλ ην κνλήξεο. In 

vitro  κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ηα θαξνηελνεηδή ππό ρακειή κεξηθή πίεζε Ο2κπνξνύλ λα 

αλαζηείινπλ ηε ιηπηδηαθή ππεξνμείδσζε. Έρεη επίζεο παξαηεξεζεί όηη κπνξνύλ λα 

αληηδξάζνπλ κε δηάθνξνπο νμεηδσηηθνύο παξάγνληεο ζαλ δόηεο ειεθηξνλίσλ.Οη 

δεκηνπξγνύκελεο ξίδεο ησλ θαξνηελνεηδώλ κπνξνύλ είηε λα αληηδξάζνπλ κεηαμύ ηνπο ζε κηα 

αληίδξαζε, είηε λα αληηδξάζνπλ κε άιιεο αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο. 

 

 

6.5.Σξνθέο κε ηελ πςειόηεξε αληηνμεηδσηηθή πεξηεθηηθόηεηα 

 

    Παξαζέησ κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα ιίζηα, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο αληινύληαη από ηελ 

επηζηεκνληθή εξγαζία *Content of redox-active compounds (ie, antioxidants) in foods 

consumed in the United States* θαη πεξηέρεη ηηο ηξνθέο κε ηελ πςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε 

αληηνμεηδσηηθά. 

Πξντόληα Πεξηεθηηθόηεηα ζε αληηνμεηδσηηθα(mmol/100g) 

1. Γαξύθαιιν (ζην θαγεηό) 125,549 mmol 

2. Ρίγαλε 40,299 mmol 

3. Σδίληδεξ 21,571 mmol 

4. Καλέια 17,647 mmol 

5. Καξύδηα 13,126 mmol * 

6. Βαζηιηθόο 12,307 mmol 

6. Κάξπ 9,980 mmol 

7. Μαύξν Πηπέξη 4,444 mmol 

8. Αγθηλάξεο 4,237 mmol * 



Ομεηδσηηθό ηξεο ζε αζζελείο κε Θαιαζζαηκία: ύγθξηζε δεηγκάησλ αξδελίαο- Θεζζαινλίθεο 

 

 

  
45 

9. Μαύξε νθνιάηα 4,188 mmol 

10. Βαηόκνπξα (Blackberries) 3,990 mmol * 

 

 

 

O Παξαθάησ πίλαθαο είλαη βαζηζκέλνο ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ αληηνμεηδσηηθώλ ζε κεξίδα 

θαγεηνύ, γηα απηό θαη ζπλαληάκε δηαθνξέο ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ αληηνμεηδσηηθώλ ζε 

νξηζκέλα πξντόληα * Δάλ εθαξκνζηεί ε απιή κέζνδνο ησλ ηξηώλ ζηα πξντόληα κε αζηεξίζθν 

θαη ζηνπο δύν πίλαθεο, ζα παξαηεξήζνπκε όηη ηαπηίδνληαη απόιπηα, πξάγκα πνπ δειώλεη ηελ 

αμηόπηζηα ηεο δνπιεηάο. 

 

Πξνηόληα Πεξηεθηηθόηεηα ζε αληηνμεηδσηηθά (mmol/serving) / (270ml) 

1. Βαηόκνπξα 5,5746 mmol ζηα 140 gr* 

2. Καξύδηα 3,721 mmol ζηα 28,35 gr* 

3. Φξάνπιεο 3,584 mmol 

4. Αγθηλάξεο 3,559 mmol ζηα 84 gr* 

5. Μνύξα 3,125 mmol 

6. Καθέο 2,959 mmol 

7. Κόθθηλν θξαζί 2,199 mmol 

8. Υπκόο Πνξηνθάιη 1,510 mmol 

9. Αλαλάο 1,276 mmol 

 

 

 

6.6.Μέηξεζε Ομεηδσηηθνύ ηξεο 

 

 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ νμεηδσηηθνύ ζηξεο νη πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο έρνπλ  εμεηάζεη 

παξακέηξνπο ζην αίκα θαη ζηα νύξα ελώ πνιύ ιίγεο κειεηεηέο έρνπλ εμεηάζεη ην 

νμεηδσηηθό ζηξεο ζην κπτθό ηζηό ησλ αλζξώπσλ. Οη πην θνηλνί παξάκεηξνη πνπ έρνπλ θαηά 
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θαηξνύο κεηξεζεί είλαη ηα παξαπξντόληα ηεο ππεξνμεηδάζεο ησλ ιηπηδίσλ,πξνΐόληα 

νμείδσζεο ησλ πξσηετλώλ θαη DNA, ηθαλόηεηα παξαγσγήο ΓΜΟ από ηα ελεξγνπνηεκέλα 

νπδεηεξόθηια,ελεξγόηεηα αληηνμεηδσηηθώλ ελδύκσλ, θαζώο θαη νη αιιαγέο ζηελ 

θαηάζηαζε ησλ αληηνμεηδσηηθώλ παξαγόλησλ όπσο ε γινπηαζεηόλε. 

 

 

 

Δηθόλα 6:  Γινπηαζεηόλε 

 

  Ζ Γινπηαζεηόλε είλαη έλα ακηλνμύ πνπ κεηαηξέπεηαη ζηνλ νξγαληζκό ζε ππεξνμεηδάζε ηεο 

γινπηαζεηόλεο,θαη απνηειεί έλα ηζρπξό αληηνμεηδσηηθό παξάγνληα. Φάξκαθα όπσο ε 

αθεηακηλνθαίλε θαη ε ηβνπξνπθαίλε (αλήθνπλ ζηα παπζίπνλα) εμαληινύλ ηα απνζέκαηα ηεο 

γινπηαζεηόλεο. Ζ γινπηαζεηόλε είλαη έλαο πνιύ ζεκαληηθόο εθθαζαξηζηήο ησλ θπηηάξσλ θαη 

ησλ ειεύζεξσλ ξηδώλ θαη ε ύπαξμή ηεο ζε κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο ζηνλ νξγαληζκό είλαη 

πνιύ απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα λα βειηηώζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ επεηδή, 

ελδεηθηηθά: βνεζάεη ην ήπαξ ζηελ απνηνμίλσζε (θαη απηό επαιεζεύεηαη κε εμεηάζεηο ζηηο 

ηξαλζακηλάζεο). Δπίζεο αλαδσνγνλεί θαη ελδπλακώλεη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ζηνπο 

ειηθησκέλνπο θαη ηνπο αζζελείο, θαζώο  κπνξεί λα βειηηώζεη ηα επίπεδα ηεο LDL 

(ρνιεζηεξίλε). Ζ παξνπζία ηεο, ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, βνεζά ζηελ πξνζηαζία καο από ηηο 

ηνμηθέο κνξθέο ηνπ νμπγόλνπ.  Αλ ηα επίπεδα ζπγθέληξσζεο δελ είλαη θπζηνινγηθά, ν 

νξγαληζκόο καο απμάλεη ηα επίπεδά ηεο γηα λα κεηαβνιίζεη, κεηαμύ άιισλ ην αιθνόι, ηα 

θαπζαέξηα, ηα εληνκνθηόλα θαη ηηο θαξθηλνγόλεο νπζίεο. Γπζηπρώο, κε ηελ πάξνδν ησλ 

ρξόλσλ ηα επίπεδα ηεο Γινπηαζεηόλεο αξρίδνπλ θαη κεηώλνληαη ζηνλ νξγαληζκό καο 

απνδπλακώλνληαο ην αλνζνπνηεηηθό καο ζύζηεκα. Πνιινί είλαη νη επηζηήκνλεο πνπ 

πηζηεύνπλ όηη ηα επίπεδα ηεο Γινπηαζεηόλεο ζην ζώκα, θαζνξίδνπλ θαη ην πόζα ρξόληα ζα 
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δήζνπκε. Μεηά από έξεπλεο ζε αλζξώπνπο πνπ δνπλ 100 θαη πιένλ ρξόληα δηαπηζηώζεθε όηη 

ηα επίπεδα γινπηαζεηόλεο ζην αίκα ηνπο ήηαλ πνιύ πςειά θαη πιένλ ηελ ρξεζηκνπνηνύκε σο 

παξάγνληα πξόβιεςεο καθξνδσίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 
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ύκθσλα κε όηη ππνζηεξίδεη ν θαζεγεηήο Θενθαλίδεο, ν έξσηαο θαη ε επηζηήκε είλαη από ηηο 

ζπλαξπαζηηθόηεξεο δηαζηάζεηο ηεο δσήο, δεδνκέλνπ όηη, ν κελ έξσηαο ζπλδέεηαη κε ηε 

δηαηώληζή ηεο ίδηαο ηεο δσήο, ε δε επηζηήκε πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αθνζίσζε ησλ 

πην μερσξηζηώλ πλεπκάησλ ηεο αλζξσπόηεηαο. 

 



Ομεηδσηηθό ηξεο ζε αζζελείο κε Θαιαζζαηκία: ύγθξηζε δεηγκάησλ αξδελίαο- Θεζζαινλίθεο 

 

 

  
49 

    Γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κνπ κε ζέκα ‟‟Γηεξεύλεζε νιηθήο 

αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο ζε δείγκαηα αζζελώλ από ηελ αξδελία θαη ηελ Θεζζαινλίθε κε 

ζαιαζζαηκία‟‟ ρξεζηκνπνίεζα δεδνκέλα από επηζηεκνληθέο εξγαζίεο άιισλ παλεπηζηεκίσλ. 

Σα δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνίεζαπαξαζέηνληαη παξαθάησ θαη απνηέιεζαλ θηλεηήξην 

κνριό γηα ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο κνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦ. 1
Ο

: ΟΛΗΚΑΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΑ ΣΟ ΑΗΜΑ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΘΑΛΑΑΗΜΗΑ / 

ΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΣΡΔ (πγθξηηηθή κειέηε αξδελία/Θεζζαινλίθε) 

 

1.1.Γεληθά 

Ζ επηινγή θαη ε νξηνζέηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο έγηλε 

κε βάζε ηα εξεζίζκαηα ηα νπνία δέρηεθα ζηελ δηάξθεηα ηεο 

πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο ζηελ αξδελία. Μεγάινο αξηζκόο ησλ 

αλζξώπσλ πνπ γλώξηζα θαηά ηελ παξακνλή κνπ ήηαλ 

ζαιαζζαηκηθνί, εηεξόδπγνη θαη νκόδπγνη. Ζ δηαηξνθή ησλ 

θαηνίθσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαζώο θαη ην ελδηαθέξνλ κνπ 

γηα ηελ θιηληθή εηθόλα ηνπο, ζπλεηέιεζαλ ζηελ επηινγή ηεο 

πηπρηαθήο κνπ κε ζέκα:„‟Ομεηδσηηθό ηξέο ζε αζζελείο κε 

Θαιαζζαηκία, ύγθξηζε Γεηγκάησλ αξδελίαο-Θεζζαινλίθε‟‟.  

Μεηά από ζπδεηήζεηο κε ηελ ππεύζπλε θαζεγήηξηα κνπ 

Δπγελία Λπκπεξάθε, ζεσξήζακε ελδηαθέξνλ λα ζπγθξίλνπκε Θαιαζζαηκηθνύο πνπ δνπλ 

ζηελ αξδελία θαη ζηελ Θεζζαινλίθε αληίζηνηρα. Οη θύξηεο έλλνηεο πνπ επηιέμακε λα 

πξνζδηνξίδνπκε αθνξνύλ ην Ομεηδσηηθό ζηξεο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο ζαιαζζαηκηθνύο 
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αζζελείο θαη θαηά πόζν ε αληηνμεηδσηηθή ηνπο ηθαλόηεηα ηνπο είλαη ηθαλή λα πεξηνξίζεη ην 

νμεηδσηηθό ζηξεο, ην νπνίν αλακθίβνια δεκηνπξγείηαη ιόγσ ηεο πάζεζεο ηνπο. 

 

    Ζ επηζηεκνληθήεξγαζίαTotalantioxidantStatusinPatientswithMajor β-Thalassemia 

/Οιηθή αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ζε αζζελείο κε Οκόδπγε β-

ζαιαζζαηκίαέγηλεζηνΠαλεπηζηήκηνηεοΣερεξάλεοζηνΗξάλαπόηελSedighedShamsθαηηνποζπλε

ξγάηεοηεο θαη απνηειεί κηα εξγαζία πνπ αλακέλεη ηα απνηειέζκαηα καο. 

 

Ζ  Γξ. Sedighed θαη ε νκάδα ηεο  ρξεζηκνπνίεζαλ 66 δείγκαηα ζαιαζζαηκηθώλ κε 

θαηαγσγή από ην Ηξάλ θαη αληίζηνηρα 66 δείγκαηα θπζηνινγηθώλ πνπ δελ πάζρνπλ από 

ζαιαζζαηκία.  Μεηξήζεθαλ ηα Οιηθά αληηνμεηδσηηθά (TAS), ε ρνιεξπζξίλε , ην νπξηθό νμύ 

θαη ε  αιβνπκίλε(ιεπθσκαηίλε) ηνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ απμεκέλα ηα επίπεδα νιηθώλ 

αληηνμεηδσηηθώλ ζηνπο αζζελείο κε Θαιαζζαηκία ζε ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα Διέγρνπ. Ζ 

ύπαξμε νμεηδσηηθνύ ζηξεο ζε απηνύο ηνπο αζζελείο θαη ηα νιηθά αληηνμεηδσηηθά είλαη ην 

θέληξν κειέηεο πνπ καο ελδηαθέξεη.Παξόια απηά, ηα πςειά επίπεδα ησλ 

νιηθώλαληηνμεηδσηηθώλ κπνξεί λα νθείινληαη ζε απμεκέλα ελδνγελή αληηνμεηδσηηθά όπσο ε 

θεξξηηίλε, ην νπξηθό νμύ θαη ε ρνιεξπζξίλε. 

 

Γλσξίδνπκε ινηπόλ, όηη νη αζζελείο κε β-ζαιαζζαηκία εθηίζεληαη θπξίσο ζε 

νμεηδσηηθό ζηξεο ιόγσ ηεο ππεξθόξησζεο ζηδήξνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, ε αμηνιόγεζε θαη ε 

ζπληήξεζε ηεο αληηνμεηδσηηθήο άκπλαο κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε ζηελ πξνζηαζία ηνπο από πην ζνβαξέο επηπινθέο ηεο 

λόζνπ. ηελ παξνύζα κειέηε, ε αληηνμεηδσηηθή άκπλα 

αμηνινγήζεθε κε κέηξεζε ηεο νιηθήο αληηνμεηδσηηθήο 

θαηάζηαζεο (TAS) ζηνλ νξό. Ζ κέηξεζε ησλ δηαθόξσλ 

αληηνμεηδσηηθώλ κνξίσλ μερσξηζηά ζα απνηεινύζε δαπαλεξή 

θαη ρξνλνβόξα εξγαζία. Δπηπιένλ, νξηζκέλνη εξεπλεηέο 

πξνηείλνπλ όηη ε εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο αληηνμεηδσηηθήο 

ηθαλόηεηαο ηνπ πιάζκαηνο κπνξεί λα είλαη πην ρξήζηκε από ηε κέηξεζε ησλ αληηνμεηδσηηθώλ 

κεκνλσκέλα, αθνύ ζα κπνξνύζε λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπλνιηθή αιιειεπίδξαζε ηνπο, ηερληθή 

πνπ επηιέμακε ζηελ παξνύζα έξεπλα. 

 

Δηθόλα 2 Ηξάλ 
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Τπάξρνπλ πνιιέο ππνζέζεηο γηα λα εμεγήζνπλ ηελ εληζρπκέλε TAS ζηνπο αζζελείο. 

Ζ απόθξηζε αληηνμεηδσηηθήο αληηζηάζκηζεο πνπ πξνθύπηεη από ην ππεξβνιηθό νμεηδσηηθό 

ζηξεο θαη ηελ απαξαίηεηε κεηάγγηζε ηνπ απμεκέλνπ πνζνζηνύ ησλ λεόηεξσλ εξπζξώλ 

αηκνζθαηξίσλ (RBC) ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ σο δύν πηζαλνί ζρεηηθνί κεραληζκνί. 

 Έλαο άιινο κεραληζκόο γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ αλύςσζε ηεο αμηνινγεκέλεο 

αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο κπνξεί λα είλαη ζρεηηθόο κε ηε ζεξαπεία απνζηδήξσζεο κε 

δεθεξνμακίλε (DFO). Ζ απμεκέλε ρνιεξπζξίλε θαη ην νπξηθό νμύ (UA) ζηνπο 

ζαιαζζαηκηθνύο αζζελείο, όπσο ε αληηνμεηδσηηθή εκπινθή ζηα TAS, ζα κπνξνύζε λα είλαη 

έλαο ιόγνο γηα ηελ παξαηεξνύκελε αλύςσζε ηεο. 

   

Πξνεγνύκελεο κειέηεο έρνπλ δείμεη ηελ επίδξαζε ηνπ UA ζηε ζπλνιηθή αληηνμεηδσηηθή 

ηθαλόηεηα ζε αζζελείο κε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία, ε νπνία είλαη ζύκθσλε κε απηή ηελ 

ππόζεζε. Ωο εθ ηνύηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί απηή ε επίδξαζε, ρξεζηκνπνηήζακε cTAS,ε 

νπνία ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ πνζόηεηα αιβνπκίλεο, UA θαη ηεο ρνιεξπζξίλεο. 

Ωζηόζν, ην ράζκα κεηαμύ ηεο κεηξεκέλεο θαη ππνινγηδόκελεο TAS, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη 

από ηνπο ππόινηπνπο κε κεηξεκέλνπο αληηνμεηδσηηθνύο παξάγνληεο, ήηαλ ζεκαληηθά 

πςειόηεξν ζηελ νκάδα ησλ αζζελώλ ζε ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ε νπνία ζα 

κπνξνύζε λα ππνδειώλεη όηη ε αύμεζε ηεο TAS δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κόλν σο απνηέιεζκα 

ηεο αύμεζεο ηνπ UA θαη ηεο ρνιεξπζξίλεο. Σέινο, ε ζεκαληηθή δηαθνξά επηπέδνπ νπξηθνύ 

νμένο κεηαμύ ησλ αζζελώλ θαη ησλ νκάδσλ ειέγρνπ, κπνξεί λα επεξεάζεη ην κεηξεκέλν 

αληηνμεηδσηηθό κε ηελ αλαζηνιή ηεο παξαγσγήο ABTS. 

 

1.2. Δπίπεδα ρνιεξπζξίλεο 

Σα ζεκαληηθά απμεκέλα επίπεδα ρνιεξπζξίλεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηνπο αζζελείο κε β-

ζαιαζζαηκία, ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ ζα κπνξνύζαλ λα νθείινληαη ζε αηκόιπζε 

πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο αζζελείο απηνύο. Δπηπιένλ, ε ππεξθόξησζε ζηδήξνπ ζα κπνξνύζε 

δπλεηηθά λα επάγεη ηελ επαηηθή ηνμηθόηεηα, θαη θαηά ζπλέπεηα ην απμεκέλν επίπεδν 

ρνιεξπζξίλεο, ην νπνίν πξνθύπηεη από ηελ κείσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ θπηνρξώκαηνο c 

ηεο νμεηδάζεο δηαηαξάζζνληαο ηελ κηηνρνλδξηαθή αλαπλνή. Ζ επαηηθή βιάβε πνπ 

πξνθαιείηαη από ππεξθόξησζε ζηδήξνπ ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ επηπέδνπ 

ηεο βηηακίλεο Δ ζηνλ νξό ζε απνπζία αύμεζεο ηξαλζακηλάζεο. 

 

1.2.1. Φύιν (Γπλαίθεο/Άληξεο) 
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ηε κειέηε απηή, ζεκαληηθά πςειόηεξν επίπεδν ρνιεξπζξίλεο βξέζεθε ζηνπο άλδξεο ζε 

ζύγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο ζηελ νκάδα ησλ αζζελώλ. Απηή ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ θύισλ 

αλαθέξεηαη ζηηο πξνεγνύκελεο κειέηεο ζε θπζηνινγηθό πιεζπζκό κε εύξνο ειηθίαο άλσ ησλ 

10 εηώλ, ην νπνίν δηθαηνινγείηαη από ην απνηέιεζκα ησλ νξκνληθώλ αιιαγώλ πνπ 

νθείινληαη ζηελ εθεβεία επί ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηεο ρνιεξπζξίλεο. Παξόιν πνπ απηή ε 

δηαθνξά κπνξεί λα εμεγεζεί από ηηο νξκνληθέο δηαθνξέο ιόγσ ηνπ κέζνπ όξνπ ειηθίαο ησλ 

αζζελώλ (14,7 ± 6,9 έηε), ε έιιεηςε θνηλώλ απνηειεζκάησλ κε ηελ νκάδα control είλαη 

αηληγκαηηθή. Ζ ζεκαληηθή παξαηεξεζείζα αληηνμεηδσηηθή άλνδνο ζηα αξζεληθά ζε ζύγθξηζε 

κε ηα ζειπθά έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πνληίθηα. Μηα άιιε κειέηε επίζεο απνθάιπςε όηη ε 

νμεηδσηηθή πίεζε ζηα αξζεληθά είλαη ειαθξώο κεγαιύηεξε από όηη ζηα ζειπθά, ην νπνίν 

κπνξεί λα εμεγεζεί από ηελ αληηζηαζκηζηηθή αληηνμεηδσηηθή άλνδν ζηα αξζεληθά .Δπνκέλσο, 

απηή ε εύξεζε ίζσο λα νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή άλνδν ρνιεξπζξηλεο ζην αξζεληθό ζε 

ζύγθξηζε κε ην ζειπθό. 

 

 

1.3.Πεξηνξηζκνί   

   Δληνύηνηο, ε επηβεβαίσζε ηεο έλσζεο κεηαμύ ηεο νμεηδσηηθήο πίεζεο θαη ηεο 

αληηζηαζκηζηηθήο αύμεζεο ζην TAS απαηηεί ηελ ηαπηόρξνλε κέηξεζε ηνπο. Απηή ε κειέηε 

είρε θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο, γηα παξάδεηγκα, ηα επαηηθά έλδπκα θαη ηα επίπεδα θεξηηίλεο δελ 

έρνπλ ειεγρζεί ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Πξάγκαηη, αλ θαη ε νκάδα ειέγρνπ ήηαλ θαηλνκεληθά 

θπζηνινγηθή, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερόκελν θάπνησλ βαζκώλ από κεηαβνιηθέο 

δηαηαξαρέο ή ιαλζάλνπζα λόζν. 

 

Δεκνγξαθηθά θαη βηνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά αζζελώλ θαη Control (πίλαθαο 1) 

Παξάκεηξνη Αζζελείο Control P-value 

Φύιν (Άλδξαο/Γπλαίθα) 34/32 34/32 - 

Ζιηθία 14.73 15.15 0.735 

TAS(mmol/l) 1.50 1.36 <0.001 

Οπξηθό νμύ (mg/dl) 4.11 3.27 <0.001 

Αιβνπκίλε (g/dl) 4.58 4.65 0.328 
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Χνιεξπζξίλε 1.25 0.67 <0.001 

Φεξξηηίλε 2291 - - 

AST 31.72 - - 

ALT 30.73 - - 

 

 

1.4. πλνπηηθά Μειέηεο γηα ην νμεηδσηηθό ζηξεο ζε ζαιαζζαηκηθνύο 

Τπάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο κειέηεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ νιηθήο αληηνμεηδσηηθήο 

ηθαλόηεηαο ζε ζαιαζζαηκηθνύο αζζελείο. ε κηα κειέηε ζηελ Ηηαιία, αλαθέξζεθε κηα 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο νιηθήο αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο (TAC) ζε 

ζαιαζζαηκηθνύο αζζελείο ζε ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Μηα 

ζεκαληηθά ρακειόηεξε ζπγθέληξσζε παξαηεξήζεθε ζε TAC (νιηθή 

αληηνμεηδσηηθή θαηάζηαζε) ζαιαζζαηκηθώλ αζζελώλ πνπ αθνινπζνύλ 

ζεξαπεία απνζηδήξσζεο κε δεζθεξηνμακίλε (DFO) ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 

αζζελείο νη νπνίνη δελ αθνινπζνύζαλ ζεξαπεία απνζηδήξσζεο κε  DFO. 

Ωζηόζν, ν Cakmak θαη νη  ζπλεξγάηεο ηνπ δελ αλέθεξαλ θακία ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα TAC 

κεηαμύ ησλ ζαιαζζαηκηθώλ θαη ησλ νκάδσλ ειέγρνπ, παξά ην απμεκέλν επίπεδν νμεηδσηηθήο 

εηθόλαο (OS) θαη ηνπ δείθηε νμεηδσηηθνύ (OSI) ζηξεο. 

 

 

EffectsofVitaminEandZincSupplementationon Antioxidants inBeta thalassemia majorPatie

nts / Δπηπηώζεηο ηεο βηηακίλεο Δ θαη ηνπ ςεπδαξγύξνπ ζηελ αληηνμεηδσηηθή θαηάζηαζε 

ησλ αζζελώλ κε ζαιαζζαηκία 

 

  ε απηή ηελ έξεπλα, ε νπνία πήξε κέξνο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Σαπξίδ ηνπ Ηξάλ,  νη 

ζαιαζζαηκηθνί ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε ηέζζεξηο νκάδεο, ησλ 30 αηόκσλ. Ζ πξώηε θαη ε 

δεπηεξε νκάδα πήξε έλα ζπκπιήξσκα 220 mg ζεηηθνύ ςεπδαξγύξνπ  γηα ηξεηο κήλεο θαη 400 

mg ζπκπιεξώκαηνο βηηακίλεο Δ εκεξεζίσο γηα ηξεηο κήλεο. Ζ ηξίηε νκάδα πήξε θαη ηα δύν 

ζπκπιεξώκαηα ζε παξόκνηεο δόζεηο. Ζ ηέηαξηε νκάδα (ειέγρνπ) δελ έιαβε ηίπνηα. 

Διήθζεζαλ δείγκαηα αίκαηνο κεηά από κηα 12-σξε λεζηεία, ιίγν πξίλ ηελ κεηάγγηζε ζηελ 

αξρή θαη ζην ηέινο ηεο κειέηεο, θαη θπιάρζεθαλ ζηνπο -70 C έσο ηνλ πνζνηηθό 
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πξνζδηνξηζκό. Σα επίπεδα ηεο βηηακίλεο Δ ζηνλ νξό κεηξήζεθαλ κε HPLC.  Δθαηόλ είθνζη 

άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 57 άλδξεο θαη 63 γπλαίθεο ζπκκεηείραλ ζε απηή ηε κειέηε. Ζ 

κέζε ειηθία γηα όιεο ηηο νκάδεο ήηαλ 21,1 (± 9,7) έηε. Μέζε ηηκή ειηθίαο ησλ αληξώλ ήηαλ 

21,6 ± 3,8 θαη γηα ηηο γπλαίθεο 22,2 ± 4,6 έηε.  

   Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ TAC δελ έδεημε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο 

νκάδεο πνπ κειεηήζεθαλ. Γελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ηέηαξηε νκάδα 

(ειέγρνπ), ζηελ νπνία δελ ρξεζηκνπνίεζαλ ζπκπιεξώκαηα. 

 

Total antioxidant capacity andischemiamodifiedalbumininbeta thalassemia / Οιηθή 

αληηνμεηδσηηθή θαηάζηαζε θαη ηξνπνπνηεκέλε ηζρεκηθή ιεπθσκαηίλε ζε β-ζαιαζζαηκία. 

    ε άιιε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε από ηνλ  Awadallah S. ζε αζζελείο κε ζαιαζζαηκία ε 

νιηθή αληηνμεηδσηηθή θαηάζηαζε ηνπο βξέζεθε ζεκαληηθόηεξα ρακειή ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

νκάδα control, κε θνηλή βηνρεκηθή κέζνδν (mM Trolox). 

 

 Αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ζην πιάζκα ζπέξκαηνο ησλ αζζελώλ κε β-ζαιαζζαηκηα. 

    ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Παιέξκν από ηνλ  Carpino 

A. Καη ηελ νκάδα ηνπ αμηνινγήζεθε ε αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ζπέξκαηνο αζζελώλ κε 

ζαιαζζαηκία. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 10 δείγκαηα ζαιαζζαηκηθώλ θαη 10 θπζηνινγηθώλ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ θνηλή αληηνμεηδσηηθή θαηάζηαζε κεηαμύ ησλ ζαιαζζαηκηθώλ θαη ηεο 

νκάδαο Διέγρνπ. 

   Δλ θαηαθιείδη ηα δεδνκέλα απηά καο νδήγεζαλ ζε δηθνξνύκελα ζπκπεξάζκαηα. Γπν 

έξεπλεο είραλ ζαλ απνηέιεζκα κεησκέλε αληηνμεηδσηηθή θαηάζηαζε αζζελώλ κε 

ζαιαζζαηκία ελώ κηα έξεπλα είρε ζεκαληηθά απμεκέλε ηελ αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ηνπο, 

αλακέλνληαο κάιηζηα ηα δηθά καο απνηειέζκαηα γεγνλόο πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθό ιόγσ ηεο 

δηαθνξεηηθήοθαηαγσγήο ησλ παζρόλησλ.  

 

 

                                     ΚΔΦ. 2
Ο

: ΣΑ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΑ Χ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Awadallah%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23865371
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carpino%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15052532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carpino%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15052532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carpino%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15052532
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2.1.Oxidative stress and β-thalassemic erythroid cells behind the molecular defect/ 

Ομεηδσηηθνηξεοθαηβ-ζαιαζζαηκηθάεξπζξνθύηηαξα 

 

 

επηέκβξηνο 2013 
 

 

Γεδνκέλνπ όηη  ην νμεηδσηηθό ζηξεο παίδεη 

έλαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ παζνγέλεζε ηεο β- 

ζαιαζζαηκίαο , ε ρξήζε  δηαθόξσλ κνξίσλ κε 

αληηνμεηδσηηθέο ηδηόηεηεο απνηειεί όζν ην 

δπλαηόλ ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή ζηε β- 

ζαιαζζαηκία. ε εξεπλεηηθή κειέηε πνπ έγηλε 

ζε έλα ηξνπνπνηεκέλν κνληέιν πνληηθνύ γηα 

ηελ β- κεζνγεηαθή αλαηκία έδείμε όηη κεηά ηελ 

έγρπζε ξεζβεξαηξόιεο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ , 

βειηηώζεθε ε αλαπνηειεζκαηηθή 

εξπζξνπνίεζε πνπ πξνππήξρε ράξε ζηελ  ελεξγνπνίεζε ηνπ κεηαγξαθηθνύ παξάγνληα, 

FOXO3, ν νπνίνο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ  κείσζε ηνπ νμεηδσηηθνύ  ζηξεο ζηα 

θπθινθνξνύληα β-ζαιαζζαηκηθά εξπζξνθύηηαξα. ε κία άιιε κειέηε πνπ πήξε κέξνο ζε 

ζαιαζζαηκηθνύο κε ελδηάκεζε κεζνγηαθή αλαηκία δώζεθαλ ,απν ηνπ 

ζηόκαηνο,ζπκπιεξώκαηα βηηακίλεο Δ όπνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ  βειηίσζε ηνπ 

νμεηδσηηθνύ ζηξεο ζην πιάζκα. Έλα άιιν αληηνμεηδσηηθό κόξην πνπ έρεη αμηνινγεζεί είλαη ε 

δπκσκέλε παπάγηα ( FPP) . Μειέηεο in vitro αιιά θαη in λίλν ζε ηξνπνπνηεκέλα κνληέια 

πνληηθώλ γηα β-ζαιαζζαηκία  έδείμαλ όηη ε δπκσκέλε παπάγηα  κεηώλεη ην νμεηδσηηθό ζηξεο 

ζηα β-ζαιαζζαηκηθά θύηηαξα ,ηελ ππεξνμείδσζε ησλ ιηπηδίσλ ηεο κεκβξάλεο  θαη ην 

πνζνζηό ησλ ζεηηθώλ PS εξπζνθπηηάξσλ παξόιαπηα όκσο  απμάλεη ηελ γινπηαζεηόλε ( 

GSH) . Ζ βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ εξπζξώλ θπηηάξσλ πνπ πξνθαιείηαη από ηελ 

παπάγηα ζπλδέεηαη επίζεο κε ην κεησκέλν δείθηε θπηηαξηθήο θαγνθπηηαξσζεο, 

ππνδειώλνληαο έηζη ηελ  πηζαλή κείσζε πνπ πξνθύπηεη απν ηελ απνκάθξπλζε ηεο παπάγηαο 

ζηα β-ζαιαζζαηκηθά εξπζξνθύηηαξα από ηελ πεξηθεξηθή θπθινθνξία ηνπ ζπζηήκαηνο 

καθξνθάγσλ. ε αληίζεζε όκσο ζηελ θνπξθνπκίλε (πνιπθαηλόιε),παξά ηελ ζεκαληηθή 

αλαζηνιή ηεο ππεξνμείδσζεο ησλ ιηπηδίσλ ζηα β-ζαιαζζαηκηθά εξπζξνθύηηαξα θαη ηελ 

Δηθόλα 1 
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βειηίσζε ησλ επηπέδσλ ηεο κεζαηκνζθαηξίλεο, δελ παξαηεξείηαη θακία επίδξαζε ζηα επίπεδα 

ηεο αηκνζθαηξίλεο ησλ αζζελώλ απηώλ. 

 

 

Ρεζβεξαηξόιε: είλαη κηα θαηλόιε πνπ 

παξάγεηαη από  θπηά όηαλ απηά δερηνύλ 

επίζεζε από κύθεηεο ή από ηνύο. 

 

 

Κνπξθνπκίλε: είλαη κηα πνιπθαηλόιε πνπ 

απνκνλώλεηαη από ηηο ξίδεο ηνπ θπηνύ 

Curcuma longa. 

 

 

Επκσκέλε Παπάγηα: Πξόθεηηαη γηα πξντόλ 

από δύκσζε καγηάο ηνπ θπηνύ Carica 

Papaya.Γηα ηα in vitro πεηξάκαηα ε ζθόλε 

ηεο παπάγηαο,δηαιύνληαλ κέζα ζε 

δηπιόαπνζηαγκέλν λεξό. 

 

 

 

 

 
 

2.2.Σα αληηνμεηδσηηθά θαη ε ρξήζε ηνπο ζηελ ππνγνληκόηεηα ησλ αλδξώλ/ University of 

Oakland 

 

2013 

 

 

   Ζ Γξ Μάξηαλ νγνπει από ην Παλεπηζηήκην 

ηνπ Όθιαλη ζηε Νέα Εειαλδία, εγήζεθε 

έξεπλαο πνπ έγηλε κε ζέκα  «ηελ ιήςε 

αληηνμεηδσηηθώλ ζπκπιεξσκάησλ  σο 

παξάγνληεο αύμεζεο ησλ πηζαλνηήησλ 

ζύιιεςεο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζεξαπείαο 

γνληκόηεηαο». Ζ θύεζε ή ε απόθηεζε δώληνο 

λενγλνύ είλαη πηζαλόηεξε γηα ηα δεπγάξηα πνπ 

ν άλδξαο παίξλεη ζπγθεθξηκέλεο βηηακίλεο ή άιια αληηνμεηδσηηθά. Δξεπλεηέο ηεο 

„‟TheCochrane Library‟‟ κειέηεζαλ ζηνηρεία από έξεπλεο πνπ είραλ γίλεη ζε πεξηζζόηεξα 

από 1.000 δεπγάξηα πνπ είραλ απνηαζεί ζε θιηληθέο γνληκόηεηαο, όπνπ ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο ν άλδξαο είρε κεησκέλν αξηζκό ζπεξκαηνδσαξίσλ. Ζ κειέηε είρε σο αθνξκή ηελ 

Δηθόλα 2 Αληηνμεηδσηηθά 
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ηάζε πνιιώλ θιηληθώλ λα ππεξαζπίδνληαη ηελ ρξήζε ησλ αληηνμεηδσηηθώλ, σο θπηηθά θαη 

ζπλζεηηθά ρεκηθά ζπζηαηηθά, πεξηιακβαλνκέλσλ ζπγθεθξηκέλσλ βηηακηλώλ θαη 

ηρλνζηνηρείσλ. Ζ ρξήζε ησλ αληηνμεηδσηηθώλ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ησλ ειεύζεξσλ ξηδώλ 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζην DNA ηνπ ζπέξκαηνο, ην νπνίν είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ εκβξύνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη κεησκέλνο αξηζκόο 

ζπεξακαηνδσαξίσλ θαη εμαζζελεκέλε ηθαλόηεηα γνληκνπνίεζεο ηνπ σαξίνπ. Ζ αλαζθόπεζε 

επηθεληξώζεθε ζε 34 ειεγρόκελεο κειέηεο κε δεπγάξηα πνπ έθαλαλ ζεξαπεία 

ππνβνεζνύκελεο αλαπαξαγσγήο, όπσο εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε θαη ζπεξκαηεγρύζεηο. Οη 

πεξηζζόηεξνη άλδξεο είραλ κεησκέλε θηλεηηθόηεηα ζπέξκαηνο ή κηθξό αξηζκό 

ζπεξκαηνδσαξίσλ. Δθ ησλ 214 δεπγαξηώλ, 20 απέθηεζαλ απόγνλν, όηαλ νη άλδξεο πήξαλ 

αληηνμεηδσηηθά. Οη άλδξεο πνπ είραλ πάξεη αληηνμεηδσηηθά ζε κνξθή δηζθίνπ είραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ δώλησλ γελλήζεσλ, όηαλ ζπγθξίζεθαλ κε 

άλδξεο πνπ άλεθαλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Οη γελλήζεηο είραλ αλαθεξζεί ζε ηξεηο μερσξηζηέο 

κειέηεο.Δθ ησλ 964 δεπγαξηώλ, θπήζεηο θαηαγξάθεθαλ ζε 96 πεξηπηώζεηο. Ζ ρξήζε 

αληηνμεηδσηηθώλ ζρεηίζηεθε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ θύεζεο, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Οη θπήζεηο αθνξνύζαλ 15 μερσξηζηέο κειέηεο. Οη έξεπλεο 

δηεξεπλνύζαλ επίζεο ηεο ρξήζε πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ αληηνμεηδσηηθώλ δηζθίσλ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο βηηακίλεο Δ, ηεο L-θαξληηίλεο, ηνπ ςεπδαξγύξνπ θαη ηνπ καγλεζίνπ. 
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                                                      ΚΔΦ. 1
Ο

: ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ζ νκόδπγε β-ζαιαζζαηκία νδεγεί ζε ζεκαληηθή ειάηησζε ηεο παξαγσγήο β-αιπζίδσλ θαη  

κεγάιε πεξίζζεηα ησλ α. Μηα θξίζηκε ζπληζηώζα ζηελ νμεηδσηηθή επαηζζεζία ησλ εξπζξώλ 

αηκνζθαηξίσλ ησλ ζαιαζζαηκηθώλ είλαη ε απειεπζέξσζε ηεο αίκεο θαη ηνπ ζηδήξνπ από ηηο  

αηαίξηαζηεο αιπζίδεο.Απηή ε απειεπζέξσζε κπνξεί λα εθθηλήζεη νμεηδσαλαγσγηθέο 

αληηδξάζεηο νη νπνίεο νμεηδώλνπλ επηπξνζζέησο ηελ αηκνζθαηξίλε θαη επηηαρύλνπλ ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ.Δπηπιένλ νη αζζελείο βξίζθνληαη ππό ζπλερείο 

κεηαγγίζεηο νη νπνίεο νδεγνύλ ζε ππεξθόξησζε ζηδήξνπ κε απνηέιεζκα εκθάληζε  

νμεηδσηηθνύζηξεο. Ζ κειέηε απηή ζρεδηάζηεθε κε ζηόρν λα δηεξεπλεζεί ε αληηνμεηδσηηθή 

ηθαλόηεηα ησλ ζαιαζζαηκηθώλ. Ζ ζύγθξηζε ζαιαζζαηκηθώλ κε δηαθνξεηηθή θαηαγσγή 

ζηνρεύεη ζηηο δηαθνξέο ησλ δύν ιαώλ  θαζώο γλσξίδνπκε όηη ην νμεηδσηηθό ζηξεο είλαη 

πνιππαξαγνληηθό. Σα απνηειέζκαηα απηά ζηνρεύνπλ ζηελ δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο 

εηθόλαο γηα ηελ αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ησλ αξδήλησλ θαη Θεζζαινληθηώλ ζαιαζζαηκηθώλ 

θαη ζύγθξηζε ησλ κεηαμύ ηνπο απνηειεζκάησλ. 

 

 

                                                                                         ΚΔΦ. 2
Ο

: ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ 

 

2.1.Τιηθά 

ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο 

(TAC),ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά80 δείγκαηα πιάζκαηνο. Σα δείγκαηα απηά ζπιιέρζεθαλ 

ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε ην παλεπηζηεκηαθό λνζνθνκείν ηνπ άζζαξη ηεο αξδελίαο θαη 

ηνπηθνύ λνζνθνκείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Ζ κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ από ηελ αξδελία ζηελ Διιάδα έγηλε κέζα ζε μεξό πάγν 

αθνύπξηλ είρα θξαηήζεη ην πιάζκα από ην νιηθό αίκα πνπ ζπιιέρζεθε ζην θέληξν 

αηκνδνζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ αληίζηνηρε δηαδηθαζία έγηλε θαη ζην ηνπηθό λνζνθνκείν 

Θεζζαινλίθεο. 
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O πξνζδηνξηζκόο αληηνμεηδσηηθήο δξάζεο έγηλε κε ρξήζε ηνπ Antioxidant Assay Kit ηεο 

Sigma (Product Code CS0790). Ζ κέηξεζε ηεο απνξξόθεζεο (405nm) έγηλε κε ρξήζε ηνπ 

κεραλήκαηνο Elisa Reader. 

Υξεζηκνπνηήζεθε έλα θνηλό εξσηεκαηνιόγην γηα ηνπο  Έιιελεο θαη ηνπο αξδήληνπο 

αζζελείο κε ζαιαζζαηκία., αλάινγα δηακνξθσκέλα ζηελ κεηξηθή ηνπο γιώζζα. Έλα ζηα 

ηηαιηθά ην νπνίν απεπζύλνληαλ ζηνπο αξδήληνπο θαη έλα ζηα ειιεληθά γηα ηνπο Έιιελεο. 

Σα εξσηεκαηνιόγηα πεξηιάκβαλαλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ην είδνο ηεο ζαιαζζαηκίαο, ηελ 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ηνπο, ηελ αηκαηνινγηθή θαηάζηαζε ηνπο ε νπνία ζπκπιεξώζεθε από 

ηνλ ζεξάπσλ ηαηξό θαζώο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ δηαηξνθή ηνπο ηηο νπνίεο απάληεζαλ 

νη ίδηνη. Οη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ είραλ σο ζηόρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ 

ιήςε αληηνμεηδσηηθώλ θαη  κε ζθνπό ηελ πηζαλή ζπζρέηηζε ηεο απμεκέλεο νιηθήο 

αληηνμεηδσηηθήο θαηάζηαζεο ηνπο κε ηελ παζνθπζηνινγία ηεο αζζέλεηαο ηνπο θαζώο θαη ηελ 

δηαθνξεηηθή δηαηξνθή ηελ νπνία αθνινπζνύλ. 

 

2.1.1. Μέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ αληηνμεηδσηηθώλ ζην αίκα 

Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ αληηνμεηδσηηθώλ ζηεξίδεηαη ζηνλ ζρεκαηηζκό ξίδαο ferryl-

κπνζθαηξίλεο από κεζκπνζθαηξίλε θαη ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ ε νπνία νμεηδώλεη ην 

ABTS (2,2‟-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid)) θαη παξάγεη θαηηνληθέο ξίδεο, 

ABTS•+ , έλα δηαιπηό ρξσκνγόλν ην νπνίν έρεη πξάζηλν ρξώκα θαη πξνζδηνξίδεηαη 

θαζκαηνθσηνκεηξηθά ζηα 405 nm. 

HX-FeIII + H202 –› X-[FeIV=O] +H20 

ABTS + •X-[FeIV=O] –› ABTS•++ HX-FeIII 

 Όπνπ ζε απηή ηελ εμίζσζε HX-FeIII  είλαη ε κεζκπνζθαηξίλε θαη •X-[FeIV=O] είλαη 

ε ferryl-κπνζθαηξίλεο. Σα αληηνμεηδσηηθά θαηαζηέιινπλ ηελ παξαγσγή ησλ θαηηνληθώλ 

ξηδώλ ABTS•+ κε ηξόπν πνπ εμαξηάηαη από ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αληηνμεηδσηηθνύ, ελώ ε 

έληαζε ηνπ ρξώκαηνο κεηώλεηαη αλαινγηθά. Σν Σrolox, έλα πδαηνδηαιπηό αλάινγν ηεο 

βηηακίλεο Δ, ρξεζηκεύεη σο πξόηππν αληηνμεηδσηηθό γηα ηελ θαηαζθεπή πξόηππεο θακπύιεο. 

Με ηε ρξήζε ηεο πξόηππεο θακπύιεο ε απνξξόθεζε πνπ παίξλνπκε γηα θάζε δείγκα 

κεηαηξέπεηαη ζε ηζνδύλακα ζπγθέληξσζεο Trolox. 
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Σν kit είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ πιάζκαηνο 

ηνπ νξνύ, ησλ νύξσλ, ηνπ ζάιηνπ θαη ησλ θπηηάξσλ. Παξαθάησ δίλεηαη ε πξόηππε 

θακπύιεTrolox, κε βάζε ην kit πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην πείξακαθαη ην πηάην ιίγν πξηλ ηελ  

κέηξεζε ησλ απνξξνθήζεσλ. 

 

2.2.ηαηηζηηθή αλάιπζε 

   Υξεζηκνπνηήζακε ην πξόγξακκα MicrosoftofficeExcelθαη ζπγθεθξηκέλα ην T-testκε 

θαηαλνκή Gaus. Ζ κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζύγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκώλ δπν 

αλεμάξηεησλ θαη θαλνληθώλ πιεζπζκώλ κε κέζεο ηηκέο κ1 θαη κ2. Δθαξκόζακε δίπιεπξε 

t.test γηα λα δνύκε αλ νη δύν κέζνη όξνη έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη ίζνη.Δθαξκόδνπκε 

κνλόπιεπξε t.test γηα λα δνύκε αλ ν κεγαιύηεξνο ΜΟ έρεη θαη ηελ ηάζε λα είλαη 

κεγαιύηεξνο. 

 

 

 

 

 

 

y = -4.951x + 2.646
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Δηθόλα 1 Πξόηππε θακπύιε πεηξάκαηνο κε βάζε ηελ εμίζσζε, ς=αρ+β 
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Elisa Plate 

 

 
Δηθόλα 2 Σν απνηέιεζκα ησλ αληηδξάζεσλ, ιίγν πξηλ ηελ κέηξεζε ησλ απνξξνθήζεσλ. 

 
 
 

2.3.Δξσηεκαηνιόγηα 

 

Questionario Talassemia/Sardegna  

Potete scegliere più di una opzione, se volete. 

Numero Paziente:         Prima della 

Trasfusione / Dopo la Trasfusione 

Stato ematologico: Emoglobina Bilirubina Acido Urico Ferritina Albumina

 Emolisi SI/NO 

__________ _________ __________ ________ _________ ____________ 

1. Eta':  2. Tipo di Lavoro:  

3. Tipo di Talassemia:  α-talassemia  β-talassemia  Altro Tipo 

 

Minore  Intermedio  Maggiore 

4. Quante volte in un mese fate trasfusioni di Sangue? 

 

5. Stato di Famiglia  Celibe/Nubile  Coniugato  Coniugato con figli 

6. Fumatore: SI/NO 

7. Quali Farmaci chelanti usate? 

8. Uso Integratori Dietetici? SI/NO se SI quali 

9.  Patologie Croniche SI/NO  (Per es. Diabete/Carenza(Favismo)G6pd/Artrite reumatoide/ Colesterolo/Altro) 
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10. Avete subito un intervento chirurgico? SI/NO 

11. Farmaci Antidolorifici: Nimesulide/Aspirina/Tachipirina/Moment/Voltaren 

12. Carne/Pesce - Quante volte mangiate in una settimanaMai1  2    34567  

13. Tipo di Pesce e tipo di Carne maggiormente consumato: 

14. Come cucinate i cibi? Bolliti/A Vapore /Al Forno /Barbecue /Fritti/ Forno a microonde 

 

 

 

 

 

 

 

17. Tipi di verdura e Frutta consumati e quanto spesso? 

 

18. Tipi di prodotti consumati  

fuori pasto? 
Ogni giorno 

3-4 volte a 

settimana 

1-2volte a 

settimana 
Raramente Mai 

Miele 
     

Cioccolato 
     

Cereali 
     

Biscotti 
     

Prodotti integrali 
     

 

19. Che bevande consumate? 
Ogni 

Giorno 

3-4 volte a 

settimana 

1-2 volte a 

settimana 
Raramente Mai 

 Caffe' greco 
     

 Caffe' espresso 
     

The'/ che tipo? 
     

Bibite 
     

Cioccolata 
     

15. I tuoi prodotti sono:   1 2 3 4 5 
 

Conservati  

Select a value from a range from 1,Pastorizzati, to 5,Freschi,. 
     

Freschi 

16. I succhi che bevete:   1 2 3 4 5 
 

Pastorizzati 

Select a value from a range from 

1,Pastorizzati, to 5,Freschi. 
     

Freschi 
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19. Che bevande consumate? 
Ogni 

Giorno 

3-4 volte a 

settimana 

1-2 volte a 

settimana 
Raramente Mai 

Caffe solubile/Frappe'  
     

 

20. Che tipo di alcolichi consumate e 

quanto spesso in una settimana? 

Ogni 

Giorno 

3-4 volte a 

settimana 

1-2 volte a 

settimana 
Raramente Mai 

Vino (Bianco,Rosso,Rose) 
     

Birra 
     

Mirto/Ouzo/Raki/Tsipouro  (Cerchiare) 
     

Vodka/Wisky (Cerchiare) 
     

21. Che tipo di olio usate?  (olio d'oliva/olio di girasole/olio di arachidi/altro) 

22. Quanto spesso consumate i prodotti ? 

  Ogni giorno 

Giorni 

Alterni 

2-3 volte a 

settimana 

1-2 volte a 

settimana 

Quasi Mai( 

Raramente) Mai 

Garofano  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

Origano             

Cannella             

Zenzero             

Noccioline             

Basilico             

Cioccolato 

Fondente 

            

Curry             

Paprika             

Chili             

Pepe Nero             

Lamponi  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

Spinaci             

Carciofi             

Prugna             

Soia       

Arancia  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
Δξσηεκαηνιόγην Θαιαζζαηκία/Διιάδα Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ απν κηα επηινγή, άλ ζέιεηε. 
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Ννύκεξν αζζελή:                Πξηλ ηελ κεηάγγηζε/ Μεηά ηελ κεηάγγηζε 

Αηκόιπζε Ναη /Όρη       

Αηκνζθαηξίλε  Υνιεξπζξίλε       Οπξηθό Ομύ        Φεξηηίλε       Ο.Πξσηείλεο        Κξεαηηλίλε  

1.Ζιηθία: 2.Δξγαζία:                    3. Σύπνο Θαιαζζαηκίαο:                    4. Πόζεο θνξέο ην κήλα θάλεηε 

κεηαγγίζεηο αίκαηνο; 

5. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:   6. Κάπληζκα:       ΝΑΗ/ΟΥΗ 

7.  Φάξκαθν απνζηδήξσζεο:                      8. πκπιεξώκαηα Γηαηξνθήο: 

9. Υξόληεο παζήζεηο;  ΝΑΗ  / ΟΥΗ(π.ρ. Γηαβήηεο, έιιεηςε G6pd, ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, ρνιεζηεξόιε, άιιν) 

10. Έρεηε ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε;            

11. Παπζίπνλα: Mesulid/ Αζπηξίλε/Depon 

12. Κξέαο / Φάξη – Πόζε πνζόηεηα θαηαλαιώλεηε ζε κηα εβδνκάδα; 

13. Σύπνο θξέαηνο κηα ςαξηνύ πνπ θαηαλαιώλεηε ζπλήζσο? 

14. Πώο καγεηξεύεηε ; Βξαζκέλα/ ζηνλ αηκό/ ζην θνύξλν/ κπάξκπεθηνπ/ ηεγαληηά 

15.Σα πξντόληα ζαο είλαη:  Φξέζθα / Κνλζεξβνπνηεκέλα  

16.16. Οη ρπκνί πνπ πίλεηε είλαη:  Φξέζθνη / Σππνπνηεκέλνη 

17. Πνηα θξνύηα θαη ιαραληθά θαηαλαιώλεηε θαη πόζν ζπρλά; 

18. Σύπνη ησλ 

πξντόλησλ πνπ 

θαηαλαιώλνληαη 

αλάκεζα ζηα γεύκαηα 

Κάζε 

κέξα 

3-4 θνξέο ηε 

βδνκάδα 

1-2 θνξέο ηε 

βδνκάδα 

πάλ

ηα 
Πνηέ 

Μέιη 
     

νθνιάηα 
     

Γεκεηξηαθά 
     

Μπηζθόηα 
     

Πξντόληα νιηθήο 

αιέζεσο 

 
     

 

 

 

 

19.Πνηα πνηά 

θαηαλαιώλεηε?  

Κάζε 

κέξα 

3-4 θνξέο ηε 

βδνκάδα 
1-2 θνξέο ηε βδνκάδα πάληα Πνηέ 

Διιεληθό θαθέ 
     



Ομεηδσηηθό ηξεο ζε αζζελείο κε Θαιαζζαηκία: ύγθξηζε δεηγκάησλ αξδελίαο- Θεζζαινλίθεο 

 

 

  
66 

 

 

 

19.Πνηα πνηά 

θαηαλαιώλεηε?  

Κάζε 

κέξα 

3-4 θνξέο ηε 

βδνκάδα 
1-2 θνξέο ηε βδνκάδα πάληα Πνηέ 

Καθέ εζπξέζν 
     

Σζάη/ ηη ηύπν 
     

Αλαςπθηηθά 
     

νθνιάηα 
     

ηηγκηαίνο θαθέο/Φξαπέ  
     

 

20. Ση ηύπν αιθνόι 

θαηαλαιώλεηε θαη 

πόζν ζε κηα βδνκάδα; 

Κάζε 

κέξα 

3-4 θνξέο ηε 

βδνκάδα 

1-2 θνξέο ηε 

βδνκάδα 

πάλη

α 
Πνηέ 

Κξαζί (Λεπθό, θόθθηλν, 

ξνδέ)      

Μπύξα 
     

Μύξην/ νύδν/ ξαθί/ 

ηζίπνπξν  (θπθιώζηε)      

Βόηθα/ νπίζθη 

(θπθιώζηε)      

21. Ση ηύπν ιαδηνύ ρξεζηκνπνηείηε; 

22. Πόζν 

ζπρλά 

θαηαλαιώλεηε 

ηα εμήο 

πξντόληα;  Κάζε κέξα 

Μέξα 

παξά κέξα 2-3 θνξέο ηε βδνκάδα 1-2 θνξέο ηε βδνκάδα 

ρεδόλ 

πνηέ/ζπα

ληα Πνηέ 

Γαξύθαιν  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 Ρίγαλε             

Καλέια             

Σδίληδεξ             

Καξύδηα             

Βαζηιηθό             

νθνιάηα 

Fondente 

            

Κάξπ             

Πάπξηθα             

Σζίιη             

Μ. Πηπέξη             

Βαηόκνπξα  
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παλάθη             

Αγθηλάξεο             

Γακάζθελα 

 

 

            

Υ.Πνξηνθάιη 

2.4.Απνηειέζκαηα 
 

 
Γξάθεκα 1 

 
πγθεληξσηηθό Γξάθεκα νιηθήο αληηνμεηδσηηθήο θαηάζηαζεο κεηαμύ αξδήλησλ θαη 

Θεζζαινληθηώλ. Σν p-valueείλαη  0,00000312< 0,05 , γεγνλόο πνπ θξίλεη ην απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό θαη απνδεηθλύεη ηελ ηάζε αύμεζεο TACησλ Θεζζαινληθηώλ θαη ζε 

κεγαιύηεξν αξηζκό δεηγκάησλ. 

 

 
Γξάθεκα 2 
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   ύγθξηζε νιηθήο αληηνμεηδσηηθήο θαηάζηαζεο  κε βάζε ηελ αγσγή απνζηδήξσζεο πνπ 

αθνινπζνύλ νη Θαιαζζαηκηθνί. Σν p-value είλαη 0,008895 <0,05 ,γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη όηη 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό. 

 

 
Γξάθεκα  3 

 

 
πγθεληξσηηθή ζύγθξηζε νιηθήο αληηνμεηδσηηθήο θαηάζηαζεο κε βάζε ην θύιν. Σν p-value είλαη 

0,093 > 0,05 , άξα θαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθό, δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ αληηνμεηδσηηθή 

θαηάζηαζε κεηαμύ αληξώλ θαη γπλαηθώλ. 

 

 

0
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2
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2 2,19
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Γξάθεκα 4 

 

   ύγθξηζε νιηθήο αληηνμεηδσηηθήο θαηάζηαζεο αξδήλησλ θαη Θεζζαινληθηώλ κε ηελ Φεξηηίλε. 

Σν p-valueείλαη 0,00084< 0,05. 

 

 
Γξάθεκα 5 

ύγθξηζε νιηθήο αληηνμεηδσηηθήο θαηάζηαζεο κε ηελ Υνιεξπζξίλε. Οηκπιε ζθαίξεο 

απεηθνλίδνπλ ην TACελώ νη πνξηνθαιί ηελ Υνιεξπζξίλε. 

 

 

2.5.πκπεξάζκαηα 
 

Σαρδήνιοι Θεσσαλονικείς

Φεριτίνη

TAC

ΣΑΡ. 1,81

ΣΑΡΔ. 2,92
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    Από ηελ παξνύζα έξεπλα πξνθύπηεη όηη ε νιηθή αληηνμεηδσηηθή θαηάζηαζε ησλ 

Θεζζαινληθηώλ είλαη πςειόηεξε απόησλ αξδήλησλ, από απηό ην ζπκπέξαζκα πξνθύπηνπλ 

πνιιά λέα αλαπάληεηα εξσηήκαηα γύξσ από ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζόξηζαλ ην απνηέιεζκα 

απηό.ην ζύλνιν ηνπο νη αξδήληνη ιόγσ κεησκέλσλ αληηνμεηδσηηθώλ έρνπλ πςειόηεξν 

νμεηδσηηθό ζηξεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο Θεζζαινληθηνύο.  Μάιηζηα αλ ππνινγηζηεί θαη ε 

ρνιεξπζξίλε ησλ ζαιαζζαηκηθώλ κε βάζε ηνλ αξηζκό ηεο αληηνμεηδσηηθήο θαηάζηαζεο ηόηε ε 

δηαθνξά ηνπο είλαη πνιύ κεγαιύηεξε κηαο πνπ νη ηηκέο ρνιεξπζξίλεο ησλ αξδήλησλ είλαη 

πνιύ πην πςειέο από όηη ησλ Θεζζαινληθηώλ. 

 

   Δλδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα είλαη όηη όζνη αζζελείο πνπ έθαλαλ ρξήζε Desferal-

Feripproxείραλ πνιύ πην απμεκέλε νιηθή αληηνμεηδσηηθή θαηάζηαζε από ηνπο ππόινηπνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθή αγσγή απνζηδήξσζεο. Άξα κπνξεί ε ρξήζε ζπλδπαζκνύ 

απηήο ηεο αγσγήο λα κελ κεηώλεη ηα αληηνμεηδσηηθά όζν νη άιινη θαη έηζη λα είλαη πην 

κεησκέλν ην νμεηδσηηθό ζηξεο ζε απηνύο ηνπο ζαιαζζαηκηθνύο. 

 

   Παξάιιεια ε δηαθνξά κεηαμύ αληξώλ θαη γπλαηθώλ δελ είλαη ζεκαληηθή, εκθαλίδνπλ θνηλή 

αληηνμεηδσηηθή θαηάζηαζε ζην ζύλνιν θαη ησλ δύν ρσξώλ. Δπίζεο θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα όηη νη Θεζζαινληθείο ζαιαζζαηκηθνί έρνπλ ρακειή θεξηηίλε θαη ίζσο είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ επλνεί ηα αληηνμεηδσηηθά κηαο θαη νη αξδήληνη έρνπλ πνιύ απμεκέλε 

θεξηηίλε ζε ζύγθξηζε κε ηνπο Θεζζαινληθηνύο. 

 

   Παξαηεξείηαη επίζεο όηη ε ε ρνιεξπζξίλε ησλ αξδήλησλ είλαη πνιύ πην απμεκέλε, ζε 

αληίζεζε κε ησλ Θεζζαινληθηώλ πνπ είλαη πνιύ πην ρακειή. πκπεξαίλνπκε όηη ε νιηθή 

αληηνμεηδσηηθή θαηάζηαζε ησλ αξδήλησλ είλαη αθόκα πην ρακειή θαζώο ε κέηξεζε καο 

επεξεάδεηαη από ηελ ύπαξμε ηεο ρνιεξπζξίλεο. Καζώο επίζεο θαη ην νπξηθό νμύ ηνλ 

αξδήλησλ είλαη πνιύ πην απμεκέλν από ησλ Θεζζαινληθηώλ, γεγνλόο πνπ ζα απνηειέζεη 

ζηνηρείν ζπλέρηζεο ηεο έξεπλαο θαη θαηα πόζν επηξεάζηεθε ην TACαπό απηό. 

 

Ελθαηαθιείδη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο ζα ζηαινύλ θαη ζα ζπγθξηζνύλ κε απηά ηεο 

DrShedigeh από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Ιξάλ θαη ζα πξνζζέζνπλ λέα δεδνκέλα ζηελ έξεπλα γύξσ 

από ηα αληηνμεηδσηηθά ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ. Παξάιιεια πξνθύπηνπλ 

αλαπάληεηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αληηνμεηδσηηθή θαηάζηαζε ησλ Σαξδήλησλ γεληθόηεξα 

ρσξίο Θαιαζζαηκία θαη ην νμεηδσηηθό ζηξεο ζε απηνύο. Η έξεπλα ζπλερίδεηαη θαη ηα 
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εξσηεκαηνιόγηα ηα νπνία αλακέλεηαη λα απαληεζνύλ ζα είλαη ζε ζέζε λα δώζνπλ κηα πην 

νινθιεξσκέλε άπνςε ζρεηηθά κε ηελ δηαηξνθή ησλ δύν ιαώλ. 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦ.3
Ο

: ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟΤ ΣΡΔ ΜΔ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΣΖ 

ΠΡΧΣΔΨΝΖBAND 3 

Ζ ππεπζπλή κνπ Antonella Pantaleo ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Sassari, όπνπ έθαλα ηελ πξαθηηθή 

κνπ άζθεζε, πξνζδηνξίδεη ηελ ύπαξμε νμεηδσηηθνύ ζηξέο (εηθόλα 1) ζε αζζελείο κε 

αηκνζθαηξηλνπάζεηεο αληρλεύνληαο ηελ πξσηείλε Μπάληα 3. Γερόκελνο ινηπόλ απηό ην 

εξέζηζκα πήξα δείγκα από ηνλ εαπηό κνπ/ εηεξόδπγνο β-ζαιαζζαηκία θαη από κηα β-νκόδπγε 

ζαιαζζαηκηθό ώζηε λα δνθηκάζσ θαη ηελ ηερληθή απηή. (θαη από έλαλ ρσξίο ζαιαζζαηκία γηα 

Control). Ζ κέζνδνο παξαηίζεηαη παξαθάησ,ελώ ηα απνηειέζκαηα κε κηα δνθηκή δελ κπνξνύλ 

λα ζεσξεζνύλ αθόκα αμηόπηζηα. 

3.1.Τιηθά θαη κέζνδνο 

 

3.1.1. Τιηθά 

Ghost: Πξόθεηηαη γηα ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ε νπνία 

απνκνλώλεηαη από ην νιηθό αίκα κε βάζε ην παξαθάησ πξσηόθνιιν. Γείγκαηα νιηθνύ 

αίκαηνο 3. 

Gel Πνιπαθξηιακίδεο: Αθνινπζεί παξαθάησ ην πξσηόθνιιν πνπ αθνινύζεζα ζην 

εξγαζηήξην Βηνρεκείαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ άζζαξη, ώζηε λα εηζάγσ ζε απηό ην Ghost 

θαη λα πξνρσξήζσ κε ηελ ειεθηξνθόξεζε. 
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Αξαίσζε(Γηαιπηνπνίεζε)Ghost γηα εηζαγσγή ζηηο νπέο κε βάζε ηελ παξαθάησ ζεσξία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.ΠξσηόθνιινGhost 

 Ξεθηλάκε κε ηελ παξαζθεπή PBSGlucose 5 mM 

πλνιηθόο όγθνο 200ml, απνηεινύκελνο από 180ml Ζ20ultrapureλεξό, 20mlPBSTWIN 

10Xθαη 0,198 gαπό Γιπθόδε (Μ.Β 198,17 /1 Μ). 

 Γεηγκαηνιεςία αίκαηνο θαη απνζήθεπζε ηνπ ζε EDTA ζσιελάξην, 

θπγνθέληξεζε ηνπζε falcon 50ml θαη δηαρσξηζκόο ηνπ από ην  

ππεξθείκελν, κεηαθνξάRBC ζε λέν falconησλ 15ml. 

2,3 πιύζεηο κε ην PBSGlucose 5 mM ( όκσο πξώηα θξάηεζα 

Δηθόλα 1:Band 3 θαη ε ιεηηνπξγία ηεο θαηά ηελ δεκηνπξγηά νμεηδσηηθνύ ζηξέο 

Δηθόλα 2 Φπγνθεληξεκέλν ην νιηθό 

αίκα κνπ 
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ηνππεξθείκελν γηα λα ην ρξεζηκεπνηήζσ ζηελ κέηξεζε νιηθώλ αληηνμεηδσηηθώλ  κε 

ElisaReader) 

Μεηά ηηο 3 πιύζεηο  όπνπ θάζε θνξά γίλεηαη θπγνθέληξεζε ηνπ δείγκαηνο  ζηνπο 20
ν
C γηα 10 

ιεπηά ζηνπο 2500 rpm.  Eπεηηα κεηαθέξσ ηα RBC( εξπζξά αηκνζθαίξηα)ζε κηθξόηεξν 

eppendorf. 

    Δίκαζηε έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε ζην ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

γίλεηαη κέζα ζε πάγν, πξνεηνηκάδσ 1,5ml eppendorf  θαη ην Ghost 

Buffer,ην νπνίν πξέπεη λα είλαη θξέζθν.[ Πεξηέρεη EDTA 

1Mm,Na2HP04 5Mm θαη 2 αλαζηνιείο θσζθαηάζεο) 1:1. Ξεθηλάκε 

ινηπόλ ηηο θπγνθεληξήζεηο, 0-40C ,15000rpm. Έπεηηα θξαηάκε ην ίδεκα , 

θαη πεηάκε ην ππεξθείκελν, κέρξη πιένλ ην ίδεκα(πειεη) λα είλαη 

δηαθαλν. Πάληα κέζα ζε μεξό πάγν ε πξνζζήθε ηνπ Ghost Buffer  θαη 

κε πίεζε (εθηόμεπζε, ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη αλάδεπζε κε ην ρέξη).Σέινο αθνύ πιένλ 

έρνπκε έηνηκν ην πέιεη θαη αθνύ αθαηξέζνπκε θαη ην ηειεπηαίν ππεξθείκελν, βάδνπκε 

πξσηεάζε. ηα 100κι , 1κι.Φπιάζεηε ζηνπο -20Οc γηα 30 εκέξεο. 

 

 

 

 

3.1.1.2.πλνπηηθή εηθόλα 

Παξαζθεπή Gel Πνιπαθξηιακίδεο γηα εηζαγσγή ηνπ Ghost θαη ειεθηξνθόξεζε.  

Ζιεθηξνθόξεζε-

WesternBlottingBlockSolutionΠξσηνγελέοαληίζσκα/OvernightΠιπζίκαηα 

(Washes) κε PbsTwin , Γεπηεξνγελέο αληίζσκαΠιύζεηο (Washes) κε PbsTwinάξσζε 

ζην κεράλεκα Odysseey 

Δηθόλα 3 Κπηηαξηθή 

κεκβξάλε θαηά ηελ 

παξαζθεπε 

Δηθόλα 4:  Γηαιπηνπνίεζε    Δηθόλα 5:  Οινθιεξσκέλν    Δηθόλα 6: Γηαδηαθζία κέζα ζηνλ πάγν 
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3.1.2. ΜΔΘΟΓΟ 

3.1.2.1.SDS-page 

Δίλαη ε πην αμηόπηζηε κέζνδνο γηα ηνλ δηαρσξηζκό θαη αλάιπζε πξσηετληθώλ δεηγκάησλ ελώ 

παξάιιεια ζπλδπάδεηαη εύθνια θαη απνηειεζκαηηθά κε άιιεο κεζόδνπο (π.ρ. western 

blotting, IEF, mass spectrometry). 

Οη πεθηέο πνιπαθξηιακίδεο είλαη ρεκηθά αδξαλή θαη δηάθαλεο κε πόξνπο πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηνλ πνιπκεξηζκό ησλ κνλνκεξώλ αθξπιακίδεο κε ην αληηδξαζηήξην 

N,N‟-methylenebisacrylamide. Σν κίγκα (αθξπιακίδεο, Tris-HCl, SDS, APS, TEMED) 

ρύλεηαη κέζα ζε θαινύπηα θαη νη πεθηέο κπνξνύλ λα είλαη είηε θπιηλδξηθέο (κέζα ζε 

θπιηλδξηθνύο γπάιηλνπο ζσιήλεο) ή επίπεδεο (αλάκεζα ζε 2 επίπεδα γπαιηά κε ζθξαγηζκέλα 

ηα πιατλά άθξα ηνπο) ελώ ηα δείγκαηα ηνπνζεηνύληαη ζε νπέο (wells) ζην πάλσ κέξνο ηεο 

πεθηήο. 

Γεληθά, 

ζηελPAGEνηπεθηέοκπνξνύλλαθαηαζθεπαζηνύλκεζηαζεξήζπγθέληξσζεπνιπαθξπιακίδεοθαη

buffer (continuousbuffersystems) ήκεηεδεκηνπξγίαελόο „ζπγθεληξσηηθνύ΄gel (stackinggel) 

αθξηβώοπάλσαπόην „αλαιπηηθό‟ gel (resolvinggel) (discontinuousbuffersystems). Σν stacking 

gel έρεη κηθξόηεξε ζπγθέληξσζε πνιπαθξπιακίδεο θαη ζπλεπώο κεγαιύηεξνπο πόξνπο από 

ην resolving (ή separation ή running) gel, ζην νπνίν γίλεηαη θαη ν δηαρσξηζκόο ηνπ δείγκαηνο. 

Οη δπν απηνί παξάκεηξνη, δειαδή ε δηαθνξεηηθή ζπγθέληξσζε πνιπαθξπιακίδεο θαη buffer 

επηηξέπεη δείγκαηα κε κεγάινπο όγθνπο λα ζπγθεληξσζνύλ ζηελ πξώηε πεθηή (stacking gel) 

πξηλ εηζέιζνπλ ζηε δεύηεξε πεθηή όπνπ θαη ζα δηαρσξηζηνύλ. Απηό βειηηώλεη θαηά πνιύ ηελ 

αλάιπζε θαζώο όιν ην δείγκα μεθηλάεη λα αλαιύεηαη από ην ίδην ζεκείν. Αληίζεηα, ηα 

ζπζηήκαηα κε ζηαζεξή ζπγθέληξσζε πνιπαθξπιακίδεο θαη buffer επηβάιινπλ ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ δεηγκαηνο ζε πνιύ κηθξό όγθν. 

Σν 1970, ν Laemmli, εηζήγαγε έλα ζύζηεκα (Tris-glycine-SDS system) ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ζηηο κέξεο καο. ην ζύζηεκα απηό, ην stacking gel έρεη pH 6,8 

θαη ην δείγκα „παγηδεύεηαη‟ αλάκεζα ζε ηόληα Cl-, ηα νπνία πξνεγνύληαη, θαη κόξηα γιπθίλεο, 

ηα νπνία αθνινπζνύλ, θαη έηζη ην δείγκα ζρεκαηίδεη κηα ιεπηή κπάληα (band), ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηεο ηζνηαρήο ειεθηξνθόξεζεο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ε γιπθίλε είλαη δηπνιηθό ηόλ 

ζε απηό ην πεξηβάιινλ, θαζώο ε ηηκή pKa ηεο γιπθίλεο είλαη αξθεηά πςειόηεξε απν ην pH 

ηνπ gel, θαη έηζη ε θηλεηηθόηεηα ησλ κνξίσλ ηεο είλαη πνιύ ρακειή. Σα ηόληα ρισξίνπ έρνπλ 

πςειόηεξε θηλεηηθόηεηα θαη πξνεγνύληαη αιιά δε κπνξνύλ λα απνκαθξπλζνύλ θαζώο 

http://en.wikipedia.org/wiki/Western_blot
http://en.wikipedia.org/wiki/Western_blot
http://en.wikipedia.org/wiki/Western_blot
http://en.wikipedia.org/wiki/Isoelectric_focusing
http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_spectrometry
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyacrylamide_gel
http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylamide
http://en.wikipedia.org/wiki/Tris-HCl
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_dodecyl_sulfate
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_persulfate
http://en.wikipedia.org/wiki/TEMED
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αθήλνπλ πίζσ ηνπο ζεηηθά ηόληα δεκηνπξγώληαο κηα δηαθνξά δπλακηθνύ θξαηώληαο ηα ζε 

θνληηλή απόζηαζε. Έηζη ζρεκαηίδεηαη κηα „δώλε‟ κέζα ζηελ νπνία βξίζθεηαη „παγηδεπκέλν‟ 

ην δείγκα. Με ιίγα ιόγηα, ε θηλεηηθόηεηεο ησλ κνξίσλ εμαξηώληαη απνθιεηζηηθά από ην 

θαζαξό ηνπο θνξηίν θαη όρη από ην κέγεζνο ηνπο δηόηη νη πόξνη ηεο πεθηήο είλαη αξθεηά 

κεγάινη. Σν θαηλόκελν απηό ζηεξίδεηαη ζην ιεγόκελν Kohlrausch. Όηαλ ε „δώλε‟ απηή 

εηζέιζεη ζην resolving gel, ην νπνίν έρεη pH 8,8 θαη κηθξόηεξνπο πόξνπο, ε θηλεηηθόηεηα ηνπ 

δείγκαηνο κεηώλεηαη θαη απηή ησλ κνξίσλ ηεο γιπθίλεο απμάλεηαη θαηά πνιύ, θαζώο 

ηνληίδνληαη, θαη πξνζπεξλάλε ηα κόξηα ηνπ δείγκαηνο. Από ην ζεκείν απηό (ζηαζεξό pH θαη 

δπλακηθό) μεθηλάεη ν δηαρσξηζκόο ησλ κνξίσλ ηνπ δείγκαηνο. Όιε ε δηαδηθαζία ηεο 

ειεθηξνθόξεζεο γίλεηαη κέζα ζε buffer (Tris-Glycine-SDS) κε pH πεξίπνπ 8,3. 

Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Laemmli, είλαη ε ρξήζε ηνπ sodium dodecyl sulfate 

(SDS). Σν SDS είλαη έλα ηζρπξό αληνληθό απνξξππαληηθό, ην νπνίν δεζκεύεηαη κε ηηο 

πξσηεΐλεο (1,4g αλά g πξσηεΐλεο). Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνδηάηαμε ηεο 

ηεηαξηνηαγνύο θαη δεπηεξνηαγνύο δνκήο θαη ηελ πξόζδεζε αξλεηηθνύ θνξηίνπ ζε όιεο ηηο 

πξσηεΐλεο. Σν ηειεπηαίν εμαιείθεη ηελ επηξξνή ηνπ θνξηίνπ ζηελ θηλεηηθόηεηα θαη νη 

πξσηεΐλεο θηλνύληαη κόλν κε βάζε ην Μ.Β ηνπο. Δπίζεο, γίλεηαη δπλαηή ε αλάιπζε όισλ ησλ 

πξσηετλώλ ηνπ δείγκαηνο θαζώο ηώξα ζα θηλεζνύλ όιεο πξνο ην ίδην ειεθηξόδην (άλνδν) ελώ 

δηαθνξεηηθά νη πξσηεΐλεο κε ηζνειεθηξηθά ζεκεία (pI) κεγαιύηεξα ηνπ 6,8 ζα κεηαθηλνύληαλ 

πξνο ηελ θάζνδν θαη ζα ράλνληαλ. 

 

 

 

 

 

 

3.2.Γνθηκή αλίρλεπζεο κεζαηκνγινπβίλεο κε ζηήιε πγξήο ρξσκαηνγξαθίαο 

ηελ εηθόλα 1 παξαηεξείηαη όηη ζηα ζεκεία ύπαξμεο κπάληαο 3 ζπζζσξξεύεηαη κεγάινο 

αξηζκόο κεζαηκνγινπβίλεο. Γνθηκαζηηθά κεηξήζακε κε απηνζρέδηα ζηήιε πγξήο 

ρξσκαηνγξαθίαο ηνλ αξηζκό ηεο. Σα απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά. Υξεζηκνπνηήζακε 3 

δηαθνξεηηθά δείγκαηα:     Α. ΥΩΡΗ ΘΑΛΑΑΗΜΗΑ 

       Β. ΜΗΚΡΟΚΤΣΣΑΡΑΗΜΗΚΟ   

                                    Γ. ΘΑΛΑΑΗΜΗΚΟ 

Όπσο βιέπνπκε ζηελ εηθόλα 2, αλακέλεηαη κεγάινο αξηζκόο κεζαηκνγινπβίλεο ζηελ ηξίηε 

κπάληα ιόγσ αληίζηνηρεο ύπαξμεο ηεο πξσηεΐλεοBand 3. Έηζη ζηα απνηειέζκαηα βιέπνπκε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_lauryl_sulfate
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_lauryl_sulfate
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_lauryl_sulfate
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μεθάζαξα κεγαιύηεξε πνζόηεηα κεζαηκνγινπβίλεο ζηελ ηξίηε κπάληα, κέηξηα ζηε δεύηεξε 

θαη αλύπαξθηε ζηελ πξώηε. 

 

1C 2M 3T 

0 nmoles/ml 0,7485 nmoles/ml 1,2166 nmoles/ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Απνηειέζκαηα 

 

 
Δηθόλα 1 Αξηζηεξά είλαη νη ηξείο Μπάληεο ρσξίο Β-κεξθαπηεζαλόιε ελώ δεμηά κε ηελ β-κεξθαπηεζαλόιε. 

 

 

3.2.2. πκπεξάζκαηα 

 

Ζ ρξήζε ηεο ηερληθήο απηήο ήηαλ κηα πνιύ ζεκαληηθή εκπεηξία θαη γηα απηό επέιεμα λα ηελ 

πξνζζέζσ σο κηα δηαθνξεηηθή ηερληθή ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο Band 3, 

βαζηθήο πξσηεΐλεο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ. Με βάζε ην 

Band 3Γνωρίζουμε ότι 

υπάρχει η Band 3 ςτο 

ςημείο αυτό χάρησ την 

τεχνικθ (MassSpectometry) 

Β-κεξθαπηεζαλόιε 
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απνηέιεζκα ηνπ Western Blotting παξαηεξείηαη πεξηζζόηεξνο θζνξηζκόο ζηελ Μπάληα ηεο 

Francesca Solinas, ηεο ζαιαζζαηκηθνύ ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο δύν κπάληεο.  Όπσο βιέπνπκε 

ζηελ εηθόλα 2.  

 

   Δλ θαηαθιείδη ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζσ θαη άιια δείγκαηα ζαιαζζαηκηθώλ θαη 

θπζηνινγηθώλ κε απηή ηελ κέζνδν γηα λα βειηηώζσ ηελ ηερληθή θαη λα θαηαλνήζσ θαιύηεξα  

ηελ κεζνδνινγία. 

 

 

 

 

 

 

  Η έξεπλα ζπλερίδεηαη κε ηα δείγκαηα ησλ ειιήλσλ ζαιαζζαηκηθώλ... 
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«Ό,τι είναι το αλάτι για το υαγητό, είναι και η ταπείνωση για την αρετή». 


