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    ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Η χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία αποτελεί μια συχνή μορφή ουδετεροπενίας 

η οποία εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες μέσης ηλικίας. Οι λιγοστές γνώσεις όσον 

αφορά τον παθογενετικό μηχανισμό της νόσου, τα κοινά χαρακτηριστικά με άλλα 

αιματολογικά νοσήματα, η αδυναμία ταξινόμησης στην κατηγορία των αυτοάνοσων ή 

των δευτεροπαθών συνδρόμων και η πιθανή εξέλιξη σε αιματολογικές κακοήθειες   

καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική την περαιτέρω διερεύνηση της νόσου σε 

εργαστηριακό και κλινικό επίπεδο.  Αναζητώνοντας το γενετικό υπόβαθρο και τους 

παράγοντες που διαταράσσουν τη φυσιολογική κοκκιοποίηση θα μπορέσουμε να 

κατανοήσουμε καλύτερα τους μηχανισμούς που διέπουν ένα σύνολο αιματολογικών 

διαταραχών με κοινό χαρακτηριστικό την ανεπάρκεια της μυελοποίησης.  
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έρευνα, που ικανοποιεί την επιθυμία της αναζήτησης και της κατανόησης των 

πολύπλοκων μηχανισμών που πλαισιώνουν την παθοφυσιολογία των νόσων.  

 Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή καθηγητή 
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διατριβής μου, για την εποικοδομητική κριτική, την επιστημονική υποστήριξη και την 

καθοδήγηση που μου παρείχαν σε όλη τη διάρκεια της διατριβής μου. Θα ήθελα να 
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κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών τεχνικών.. 
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            ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός: Η χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία (CIN) χαρακτηρίζεται από ελάττωση των 

ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων για μακρά χρονική περίοδο. Η διαταραχή της 

κοκκιοποίησης σχετίζεται με μια χρόνια φλεγμονώδη εξεργασία στο μυελό των 

οστών η οποία επάγει την παραγωγή προ-φλεγμονωδών και προ-αποπτωτικών 

κυτταροκινών όπως του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF)-α, του 

μετατρεπτικού αυξητικού παράγοντα (TGF)-β1 και του συνδέτη του Fas (Fas-L).  

Στην παρούσα μελέτη αναζητούμε τη συχνότητα των γνωστότερων πολυμορφισμών 

των γονιδίων του  TNF-α, TGF-β1 and Fas-L σε ασθενείς με CIN και ερευνούμε το 

ρόλο τους στην αυξημένη παραγωγή των κυτταροκινών και εν τέλει στην 

παθοφυσιολογία της νόσου.  

Μεθοδολογία: Οι πολυμορφισμοί -308G/A του TNF-α, -509C/T, +869T/C και  

+915G/C του TGF-β1 και ο -844T/C του Fas-L μελετήθηκαν σε 57 ασθενείς με 

χρονία ιδιοπαθή ουδετεροπενία και σε 100 υγιή άτομα από την Κρήτη, μια γενετικά 

ομοιογενή περιοχή που επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης των 

γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική 

περιορισμού μήκου θραύσματος με χρήση περιοριστικού ενζύμου, η οποία βασίζεται 

στην αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR-RFLP).  

Αποτελέσματα: Ο πολυμορφικός γονότυπος C/T και T/T στη θέση -509 του TGF-β1 

παρατηρήθηκε συχνότερα στους ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες (p=0.033). 

Έχοντας ως αναφορά το μη-πολυμορφικό γονότυπο, η μετάλλαξη και στα δυο γονίδια 

σχετίσθηκε με αυξημένη κίνδυνο εμφάνισης της νόσου (ΣΚ: 5.7; 95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης: 1.18-27.26; p = 0.033). Σε σχέση με τα υγιή άτομα, στους ασθενείς με 

γονότυπο CT και TT genotypes ανιχνεύθηκαν υψηλά επίπεδα του TGF-β1 στον ορό 

(p<0.0001 and p=0.0002, αντιστοίχως) και στο μυελό (p<0.0001 and p=0.0002, 

αντιστοίχως). Ο πολυμορφισμός δε σχετίζεται με τη βαρύτητα της ουδετεροπενίας. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στην κατανομή, μεταξύ ασθενών 

και μαρτύρων, της συχνότητας των πολυμορφισμών -308G/A του TNF-α, +869T/C 

και  +915G/C του TGF-β1 και -844T/C του Fas-L 
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Συμπεράσματα: Ο πολυμορφισμός -509C/T του TGF-β1 σχετίζεται με αυξημένο 

κίνδυνο εμφάνισης της χρονίας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας και συμμετέχει στην 

παθογένεση της νόσου επάγοντας την παραγωγή του TGF-β1. Για πρώτη φορά 

αναδυκνείεται ο ρόλος γενετικών παραγόντων στην παθοφυσιολογία της CIN. 

 

Λέξεις κλειδιά: Χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία, Μετατρεπτικός αυξητικός 

παράγοντας-β1, Κυτταροκίνες, Γενετικοί Πολυμορφισμοί.  
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                                              ABSTRACT 

 

Objective: Impaired granulopoiesis in chronic idiopathic neutropenia (CIN) has been 

associated with an inflammatory bone marrow (BM) microenvironment consisting of 

pro-inflammatory and pro-apoptotic mediators such as tumour necrosis factor (TNF)-

α, transforming growth factor(TGF)-β1 and Fas-Ligand (Fas-L). In this study we 

evaluated the frequency of TNF-α, TGF-β1 and Fas-L gene polymorphisms in CIN 

patients and explored their role in excessive cytokine production and their association 

with CIN development.  

Methods: The TNF-α -308G/A, TGF-β1 -509C/T, +869T/C, +915G/C and Fas-L -

844T/C polymorphisms were studied in 57 CIN patients and 100 healthy controls 

from Crete, a well-defined area with genetically homogeneous population, using a 

polymerase chain reaction-based restriction fragment length polymorphism assay.  

Results: The mutant genotype C/T or T/T of TGF-β1 -509C/T polymorphism was 

more common in CIN patients than in controls (p=0.033). Compared to wild type 

genotype, the TT genotype was associated with increased risk for CIN development 

(OR: 5.7; 95% Confidence Intervals: 1.18-27.26; p = 0.033). Compared to controls, 

patients with CT and TT genotypes displayed increased TGF-β1 levels in serum 

(p<0.0001 and p=0.0002, respectively) and BM (p<0.0001 and p=0.0002, 

respectively). No significant difference was found between patients and controls in 

the frequency of TNF-α -308G/A, TGF-β1 +869T/C and +915G/C, and Fas-L -

844T/C polymorphisms.  

Conclusions: The TGF-β1-509C/T polymorphism is associated with increased risk for 

CIN and contributes to the pathophysiology of the disorder by inducing TGF-β1 

overproduction. This is the first study providing evidence that genetic factors may 

predispose to CIN and may have a role in the pathophysiology of the disorder.  

Keywords: Chronic Idiopathic Neutropenia; Transforming growth factor-β1; 
Cytokines; Gene Polymorphisms. 
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Χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία 

 

1. Ορισμός 
 

  Η χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία του ενηλίκου (chronic idiopathic 

neutropenia of adult, CIN) είναι μια σχετικά συχνή κοκκιοκυτταρική διαταραχή που 

ορίζεται ως η εμμένουσα και «ανεξήγητη» ελάττωση του απόλυτου αριθμού των 

κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων (Absolute Neutrophil Count, 

ANC) κάτω από τα κατώτερα όρια της φυσιολογικής διακύμανσης σε ένα δεδομένο 

εθνικό πληθυσμό για μακρά χρονική περίοδο, μεγαλύτερη των τριών μηνών ή ακόμη 

και για ολόκληρη τη ζωή  [1-3]. Η διαταραχή περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους 

Kyle και Linman [4] και η φυσική της ιστορία ανασκοπήθηκε λίγα χρόνια αργότερα 

από τον Kyle και τον Dale.  

  Στους ενήλικους Καυκάσιους, ως κατώτερο όριο φυσιολογικής διακύμανσης 

των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων έχει διεθνώς αναγνωρισθεί ο αριθμός των 1800 

κοκκιοκυττάρων ανά μl αίματος, αν και άλλοι θεωρούν τους αριθμούς 1500, 2000 και 

2500 κοκκιοκυττάρων ανά μl αίματος ως κατώτερες φυσιολογικές τιμές [5]. Στην 

παρούσα μελέτη ως κατώτερο όριο λαμβάνεται ο αριθμός των 1800 ανά μl αίματος. 

 Η ταξινόμηση των χρονίων ουδετεροπενιών με βάση τον παθοφυσιολογικό 

μηχανισμό, ήτοι λόγω ελαττωμένης παραγωγής στο μυελό των οστών, μη αποδοτικής 

κοκκιοποίησης, αυξημένης περιφερικής καταστροφής ή διαταραχής της κατανομής 

στον αγγειακό χώρο (ψευδο-ουδετεροπενίες), έχει αντικατασταθεί από την εμπειρική 

ταξινόμηση που διαχωρίζει τις χρονίες ουδετεροπενίες σε συγγενείς και επίκτητες 

(πίνακας 1a). Οι επίκτητες ουδετεροπενίες ταξινομούνται περαιτέρω σε 

δευτεροπαθείς, όταν σχετίζονται με κάποιο υποκείμενο νόσημα, σε φαρμακευτικές, 

όταν αποτελούν ανεπιθύμητη ενέργεια ενός φαρμακευτικού σκευάσματος, και στις 

αγνώστου αιτιολογίας, οι οποίες μπορεί να είναι πρωτοπαθείς ή ιδιοπαθείς. Η 

παρουσία αντισωμάτων έναντι των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων [6] ή έναντι των 

προγονικών μυελικών προβαθμίδων [7], καθώς και η παρουσία κυκλοφορούντων 

διαλυτών ανοσοσυμπλεγμάτων [8], διακρίνει την πρωτοπαθή αυτοάνοση 

ουδετεροπενία (primary autoimmune neutropenia, P-AIN) από τη χρονία ιδιοπαθή 
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ουδετεροπενία (chronic idiopathic neutropenia, CIN), η οποία αποτελεί και το 

αντικείμενο έρευνας της παρούσας μελέτης.  

 

 

Πίνακας 1α: Εμπειρική ταξινόμηση των χρονίων ουδετεροπενιών 

A. Συγγενείς 

• βαρειά χρόνια ουδετεροπενία  

• συγγενείς διαταραχές του μεταβολισμού που σχετίζονται με ουδετεροπενία 

• συγγενείς ανωμαλίες που σχετίζονται με ουδετεροπενία 

• φυλετική ουδετεροπενία 

• οικογενής ουδετεροπενία 

• ισοάνοση ουδετεροπενία του νεογνού 

 

B. Επίκτητες 

• πρωτοπαθής αυτοάνοση ουδετεροπενία 

• χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία 

• δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες 

• φαρμακευτικές ουδετεροπενίες 

 

 

 

 



2. Επιδημιολογικά στοιχεία 
 

Η επίπτωση (incidence) της νόσου παγκοσμίως είναι άγνωστη. Ο επιπολασμός 

(prevalence) στον πληθυσμό της Κρήτης έχει υπολογισθεί σε 1.67% ενώ στο 34% 

των περιπτώσεων ουδετεροπενίας που ανευρίσκεται σε τυγχαίο εργαστηριακό έλεγχο 

υποκρύπτεται τελικώς ιδιοπαθής ουδετεροπενία [9, 10]. Η διαταραχή είναι 

περισσότερο συχνή σε άτομα μέσης ηλικίας, με διάμεση ηλικία διάγνωσης τα 50,5 

έτη (εικόνα 1α) ενώ η σχέση γυναικών προς άνδρες είναι περίπου 8 προς 1 [1, 11, 12]. 

Γενετική προδιάθεση στην εμφάνιση της νόσου έχει περιγραφεί σε άτομα που φέρουν 

τον απλότυπο HLA-DRB1*1302, και στα οποία ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης της 

νόσου (relative risk) έχει υπολογισθεί σε 8.36 [13]. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε 

ενδεχομένως να ερμηνευθεί από την παρατηρόμενη συσχέτιση του συστήματος HLA 

(Human Leucocyte Antigen) με χρόνιες φλεγμονώδεις εξεργασίες, όπως για 

παράδειγμα με το σακχαρώδη διαβήτη και τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου Crohn. 

Εξωγενείς παράγοντες, όπως η επαγγελματική δραστηριότητα, η χρήση 

φυτοφαρμάκων, η επαφή με οργανικούς διαλύτες και η συχνή χρήση μη-στεροειδών 

αντιφλεγμονωδών φαρμάκων δεν φαίνεται να σχετίζονται με τη νόσο [10].   
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                      Εικόνα 1α: Συσχέτιση της συχνότητας της νόσου με την ηλικία 
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3. Διαγνωστικά κριτήρια 
 

 Η διαφοροποίηση της χρονίας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας από τις άλλες 

ουδετεροπενίες έγκειται στον επίκτητο χαρακτήρα της, στην παρουσία της καθ’όλη 

τη διάρκεια της ζωής και στην καλή πορεία και πρόγνωση  [14]. Στο ιστορικό των 

πασχόντων δεν αναφέρεται έκθεση σε ακτινοβολία, χρόνια χρήση φαρμάκων ή άλλων 

χημικών παραγόντων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μυελοκαταστολή, και εν 

γένει ουδετεροπενία, καθώς επίσης απουσίαζει κλινική ή εργαστηριακή ένδειξη 

συσχετιζόμενης συστηματικής νόσου. Τα διαγνωστικά κριτήρια, όπως καθορίστηκαν 

το 2001 [3],  συνοψίζονται στον πίνακα 2α.  

 Με βάση τον αριθμό των κυκλοφορούντων κοκκιοκυττάρων η ουδετεροπενία 

χαρακτηρίζεται ως “ήπια” (mild) όταν ο αριθμός των κοκκιοκυττάρων κυμαίνεται 

μεταξύ 1000 και 1799 ανά μL αίματος, “μέσης βαρύτητας” (moderate) όταν ο 

αριθμός των κοκκιοκυττάρων κυμαίνεται μεταξύ 500 και 999 ανά μL αίματος, και 

“βαρεία” (severe) όταν ο αριθμός των κυκλοφορούντων κοκκιοκυττάρων είναι κάτω 

των 500 ανά μL αίματος. Ο όρος “ακοκκιοκυτταραιμία” (agranulocytosis) 

επιφυλάσσεται όταν ο αριθμός των κοκκιοκυττάρων δεν ξεπερνά τα 100 

κοκκιοκύτταρα ανά μL αίματος [5]. Ας σημειωθεί ότι οι χαρακτηρισμοί αυτοί είναι 

καθαρά περιγραφικοί και δεν αναφέρονται στη βαρύτητα της ουδετεροπενίας, όπως 

αυτή αντικατοπρίζεται από την επίρρεια σε λοιμώξεις. Τα κυκλοφορούντα 

ουδετερόφιλα αντιστοιχούν μόνο στο 5% του συνολικού αριθμού τους στον 

οργανισμό και για το λόγο αυτό ο πραγματικός δείκτης της βαρύτητας της 

ουδετεροπενίας εκφράζεται από τις εφεδρείες του μυελού, την ικανότητα 

πολλαπλασιασμού των κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων, τη λειτουργικότητα των 

ουδετερόφιλων και την παρουσία ή μη διαταραχών του ανοσοποιητικού συστήματος.  

 Για τον αποκλεισμό της πρωτοπαθούς αυτοάνοσης ουδετεροπενίας (P-AIN) 

απαιτείται επιβεβαίωση με τουλάχιστον δύο εργαστηριακές μεθόδους όπως με τη 

δοκιμασία της λευκοσυγκόλλησης (granulocyte agglutination test, GAT) και του 

ανοσοφθορισμού (granulocyte immunofluoresence test, GIFT), με επανέλεγχο 

τουλάχιστον 3 φορές σε διάστημα λίγων μηνών. Η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία 

καθώς η παρουσία κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων, όπως στο σύνδρομο Felty 



και στο Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ), όπως και αντισωμάτων έναντι του 

συστήματος HLA, στις πολύτοκες γυναίκες και στους ασθενείς που υπόκεινται σε 

συχνές μεταγγίσεις, μπορούν να δώσουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Η 

πρωτοπαθής αυτοάνοση ουδετεροπενία αποτελεί μια καλοήθη ουδετεροπενία με καλή 

πρόγνωση και χαμηλή συχνότητα λοιμώξεων η οποία εμφανίζεται συνήθως στα 

νεογνά και στα νήπια με αυτόματη ίαση στην ηλικία των δύο με τριών ετών [15]. 

Σπανιότερα, αναφέρονται περιπτώσεις αυτοάνοσης ουδετεροπενίας και σε ενήλικες 

με καλή εξέλιξη και συνήθως χωρίς βαρειές κλινικές εκδηλώσεις. 

 

 

Πίνακας 2α: Διαγνωστικά κριτήρια της χρονίας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας 

 

• Αριθμός κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων μικρότερος των 1800 ανά μL 
αίματος στους Καυκάσιους και των 1500 ανά μL αίματος στους 
Αφρικανούς, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. 

• Αποκλεισμός οικογενούς, φυλετικής ή κυκλικής ουδετεροπενίας. 

• Αποκλεισμός, μετά από κλινικό, αιματολογικό και υπερηχογραφικό 
έλεγχο, οιασδήποτε υποκείμενης νόσου που θα μπορούσε να σχετίζεται ή 
να συνοδεύεται από ουδετεροπενία 

• Απουσία ιστορικού εκθέσεως σε ιονίζουσα ακτινοβολία, επαφή με 
οργανικούς διαλύτες ή λήψη κυτταροτοξικών ή άλλων φαρμάκων ικανών 
να προκαλέσουν ουδετεροπενία. 

• Αρνητικές ορολογικές δοκιμασίες λευκοσυγκόλλησης και 
ανοσοφθορισμού  στα πλαίσια ελέγχου για αντισωμάτων έναντι των 
ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων. 

• Φυσιολογικός καρυότυπος των αιμοποιητικών κυττάρων του μυελού των 
οστών 
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4. Κλινική εικόνα 

 Η ουδετεροπενία μπορεί να διαρκέσει για χρόνια ή ακόμα και για την 

υπόλοιπη ζωή του ασθενούς με παροδική αύξηση των ουδετερόφιλων κατά την 

διάρκεια βακτηριακών λοιμώξεων [16]. Αυτόματη ίαση είναι σπάνια [3]. Οι ασθενείς 

που πάσχουν από CIN είναι συνήθως ασυμπτωματικοί  και η διάγνωση είναι τυχαία 

μετά από εργαστηριακό έλεγχο ρουτίνας. Παραταύτα, κάποιοι ασθενείς μπορεί να 

παρουσιάσουν κλινικά συμπτώματα ή εργαστηριακές διαταραχές που χρήζουν 

περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση. 

 

Λοιμώξεις 

 

  Κατά κανόνα, οι ασθενείς με CIN δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία 

στις λοιμώξεις [1, 3, 17]. Η ετήσια συχνότητα έχει υπολογισθεί σε 1,9% [18] και είναι 

σε συνάρτηση με τη βαρύτητα της ουδετεροπενίας και με τη συγκέντρωση του 

διαλυτού υποδοχέα της ανοσοσφαιρίνης IgG (Fcγ-RIII, CD16) της επιφανείας των 

ώριμων ουδετερόφιλων στο αίμα [19], η οποία αντικατοπτρίζει την ολική 

συγκέντρωσή τους [20]. Απεναντίας, τα χαμηλά επίπεδα της ανοσοσφαιρίνης IgG3 

στον ορό δεν φαίνεται να προδιαθέτουν σε λοιμώξεις [21, 22]. Οι συχνότερες 

λοιμώξεις αφορούν το αναπνευστικό σύστημα, το ουροποιητικό ή το δέρμα. 

Χαρακτηρίζονται από πυρετό άνω των 38οC για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

τριών ημερών ενώ στις βαρειές μορφές ουδετεροπενίας συνήθως απουσιάζει η 

εκδήλωση άλλων τυπικών συμπτωμάτων και κλινικών σημείων λόγω αδυναμίας 

φλεγμονώδους αντίδρασης του οργανισμού. Απαιτείται έναρξη εμπειρικής 

αντιμικροβιακής αγωγής και τροποποίηση μετά από τα αποτελέσματα των 

καλλιεργειών αίματος και ούρων. Σε ασθενείς με CIN έχει παρατηρηθεί επίσης 

αυξημένη συχνότητα περιοδοντίτιδας και χρονίας ουλίτιδας [23, 24]. Η ανταπόκριση 

στην χορήγηση ανασυνδιασμένου αυξητικού παράγοντα G-CSF (Granulocyte  

Colony Stimulation Factor), όπως για παράδειγμα της φιλγραστίμης και της 

πεγκφιλγραστίμης, είναι γενικώς καλή και χαρακτηρίζεται από αύξηση του αριθμού 

των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων ακόμα και σε χαμηλή δοσολογία  [25, 26]. 



Οστεοπενία και οστεοπόρωση 

 

  Σε προηγούμενη έρευνα του εργαστηρίου μας, παρατηρήθηκε πως το 38% 

ασθενών με CIN παρουσίαζε μυοσκελετικούς πόνους λόγω οστεοαρθρίτιδας ή 

οστεοπόρωσης [27]. Με βάση τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας [28], 

οστεοπενία και οστεοπόρωση παρατηρήθηκε στο 44.4% και 15,6% των ασθενών 

αντίστοιχα. Οι ασθενείς αυτοί εμφάνιζαν υψηλές συγκεντρώσεις στα ούρα του αμινο-

τελοπεπτιδίου του κολλαγόνου Ι (NTx), που υποδηλώνει αυξημένη δραστηριότητα 

των οστεοκλαστών και οστική απορρόφηση, καθώς και αυξημένα επίπεδα της 

οστεοκαλσίνης (ΟC) στον ορό, γεγονός που υποδηλώνει οστεοβλαστική 

δραστηριότητα, ήτοι οστική ανάπλαση. Οι τιμές του NTx ήταν σε αναλογία με τη 

συγκέντρωση του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF)-α στο αίμα ενώ η τιμή της 

οστεοκαλσίνης ήταν αντιστρόφως ανάλογη [27]. Οι διαταραχές στους βιοχημικούς 

δείκτες του οστικού μεταβολισμού ανέδειξαν απώλεια οστικής μάζας λόγω 

αυξημένου κύκλου (turnover). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η παρατήρηση πως η 

ελάττωση της οστικής πυκνότητας (bone mineral density, BMD) ήταν ανάλογη με το 

βαθμό της ουδετεροπενίας (εικόνα 2α) και με τα επίπεδα των προ-φλεγμονωδών 

κυτταροκινών TNF-α και ιντερλευκίνης (IL)-1β στον ορό των ασθενών [29].  

 

         Ουδετερόφιλα (x100/μL)   

Εικόνα 2α: Συσχέτιση της οστικής πυκνότητας με τον αριθμό των ουδετερόφιλων.. 
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 Υποστηρίζεται ότι ο αυξημένος οστικός καταβολισμός στους ασθενείς με 

χρονία ιδιοπαθή ουδετεροπενία σχετίζεται με μια χρόνια φλεγμονώδη εξεργασία στον 

οργανισμό, η οποία αφενός σχετίζεται με την παθοφυσιολογία της νόσου, αφετέρου 

επάγει την παραγωγή των εν λόγω κυτταροκινών. 

 

Σπληνομεγαλία 

 

 Η κλινική εκδήλωση της σπληνομεγαλίας στους ασθενείς με CIN είναι σπάνια 

και συνήθως παραπέμπει σε άλλο νόσημα [1]. Σε μελέτη του εργαστηρίου μας, στο 

48,1% πασχόντων της CIN διαπιστώθηκε αύξηση του σπληνικού όγκου, με 

υπερηχογράφημα άνω κοιλίας και  υπολογισμό του “σπληνικού δείκτη” (corrected 

splenic index, CSI), ο οποίος προκύπτει από το γινόμενο των τριών διαστάσεων του 

σπλήνα προς την επιφάνεια σώματος [30]. Στο σύνολο των ασθενών οι τιμές του CSI 

ήταν αντιστρόφως ανάλογες με τον αριθμό των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων 

κοκκιοκυττάρων και λεμφοκυττάρων ενώ δεν παρουσίαζαν καμία συσχέτιση με τα 

επίπεδα της αιμοσφαιρίνης ή με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μονοκυττάρων και 

αιμοπεταλίων. Πιθανώς, ο αυξημένος σπληνικός όγκος οφείλεται σε υπερπλασία των 

ενεργοποιημένων σπληνικών μακροφάγων και των ενδοθηλιακών κυττάρων, καθότι 

ανιχνεύθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις τόσο προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών 

μακροφαγικής προέλευσης όσο και μορίων προσκόλλησης ενδοθηλιακής 

προελεύσεως (endothelial cell-derived soluble cell adhesion molecules, sCAMs) [30]. 

Η σπληνομεγαλία φαίνεται, εν τέλει, να επηρεάζει τον αριθμό των λευκοκυττάρων 

μέσω της διαπίδυσης των ουδετερόφιλων και των λεμφοκυττάρων στο σπληνικό 

παρέγχυμα. 

 

 

 

 



6. Εργαστηριακά ευρήματα 
 

Περιφερικό αίμα 

 

Η ουδετεροπενία συχνά συνοδεύεται από άλλες διαταραχές στο περιφερικό 

αίμα και στο μυελό των οστών. Σε πρόσφατες μελέτες του εργαστηρίου μας [31-33], 

παρατηρήθηκε αναιμία χρονίας νόσου στο 14,2% των ασθενών χωρίς όμως να 

απαιτούνται μεταγγίσεις. Η ελάττωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων αποδόθηκε στην 

αυξημένη απόπτωση των κυτταρικών προβαθμίδων τους, σχετιζόμενη με τα υψηλά 

επίπεδα των προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών TNF-α και ιντερφερόνης (IFN)-γ στο 

μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών, καθώς επίσης στην καταστολή του 

υποδοχέα της ερυθροποιητίνης (Erythropoietin receptor, EPO-R) στις 

ερυθροκυτταρικές σειρές. Η συγκέντρωση της ερυθροποιητίνης κυμαίνοταν σε 

φυσιολογικά επίπεδα ενώ η χρήση ειδικών αντισωμάτων αδρανοποίησης του TNF-α 

και της IFN-γ προκάλεσε αύξηση του αριθμού των ερυθροκυττάρων (εικόνα 3α) [31]. 

 

 Εικόνα 3α: Αύξηση των ευθροκυτταρικών αποικιών μετά τη χρήση 

αντισωμάτων αδρανοποίησης  του TNF-α και της IFN-γ. 
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 Σε άλλη αναφορά [34], το 37% των ασθενών παρουσίασε λεμφοπενία με αριθμό 

λεμφοκυττάρων στην περιφέρεια μικρότερο των 1500 ανά μL αίματος. Η μείωση 

αντιστοιχούσε κυρίως στην ελάττωση των μνημονικών T-λεμφοκυττάρων 

CD45RO+/CD4+ και CD45RO+/CD8+ και όχι στην ελάττωση των ανοσολογικά 

παρθένων CD45RA+/CD4+ και CD45RA+/CD8+ κυττάρων [35]. Η αναλογία των      

T-βοηθητικών CD4+ και κυτταροτοξικών CD8+ κυττάρων παρέμενε σταθερή καθότι 

μειώνονταν παράλληλα και οι δύο πληθυσμοί. Ο πιο πιθανός μηχανισμός που 

προκαλεί λεμφοπενία είναι η ενίσχυση της διαπίδυση των λεμφοκυττάρων στον 

εξωαγγειακό χώρο, με ιδιαίτερο τροπισμό για το μυελό των οστών, λόγω της 

ενεργοποίησης των ενδοθηλιακών κυττάρων από τις φλεγμονώδεις κυτταροκίνες 

TNF-α και IL-1β, καθώς και εξαιτίας της επίδρασης της χημειοκίνης RANTES στα 

CD45RO+ κύτταρα.  

  Επίσης, στις ίδιες μελέτες, 10% των ασθενών εμφάνισαν μειωμένο αριθμό 

κυκλοφορούντων μονοκυττάρων, τα οποία κυμαίνονταν κάτω των 250 ανά μL 

αίματος, καθώς και θρομβοπενία, με αριθμό αιμοπεταλίων μικρότερο των 150.000 

ανά μL αίματος. Εικάζεται ότι η ελάττωση των μονοκυττάρων οφείλεται σε μείωση 

των προγονικών CD34+/CD33+ κυττάρων [3] ενώ η πτώση των αιμοπεταλίων σε 

αυξημένη απόπτωση των άωρων μεγακαρυοκυττάρων, λόγω υψηλών επιπέδων του 

μετατρεπτικού αυξητικού παράγοντα (TGF)-β1 στο μυελό των ασθενών [32]. 

Πράγματι, η προσθήκη αντισώματος έναντι του TGF-β1 αυξάνει το σχηματισμό 

μεγακαρυοκυτταρικών αποικιών (εικόνα 4α). 



 

 Εικόνα 4α: Αύξηση μεγακαρυοκυτταρικών αποικιών μετά τη χρήση 

αντισωμάτων αδρανοποίησης  του TGF-β1. 

 Ο αριθμός των Β-λεμφοκυττάρων (CD19+, CD20+) δε διαταράσσεται  αλλά οι 

ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα των ανοσοσφαιρινών IgG ή/και IgA στον 

ορό [21, 22, 36]. Τα αυξημένα επίπεδα των IgG αντικατοπτρίζουν κυρίως την αύξηση 

των IgG1 μορίων, ενώ τα επίπεδα των IgG3 εμφανίζονται ελαττωμένα και τα επίπεδα 

των IgG2 και IgG4 αμετάβλητα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκαλύπτεται η συσχέτιση 

με τη συγκέντρωση του TGF-β1 στον ορό των ασθενών. Οι IgΑ είναι σε αναλογία με 

τα επίπεδα του TGF-β1 ενώ η συγκέντρωση των IgG3 είναι αντιστρόφως ανάλογη. Το 

γεγονός αυτό εξηγείται από την επίδραση του TGF-β1 σε μεταγραφικούς παράγοντες 

που επιδρούν στην αναδιάταξη των βαρέων αλύσων [37].  Οι ανοσοσφαιρίνες IgM 

είναι συνήθως αυξημένες ενώ στην ηλεκτροφόρηση των  πρωτεϊνών παρατηρείται 

μονοκλωνικότητα στο 3,82% των περιπτώσεων. 

 Τέλος, έχουν αναφερθεί υψηλά επίπεδα διαλυτών ανοσοσυμπλεγμάτων στον 

ορό 32,5% ασθενών με CIN, ενώ τα επίπεδα των παραγόντων του συμπληρώματος 

C3 και C4, του ρευματοειδή παράγοντα και των πρωτεϊνών οξείας φάσεως ήταν σε 

φυσιολογικά όρια [38]. Εξαίρεση αποτέλεσε η πρωτεΐνη α1-αντιθρυψίνη (AAT), η 

συγκέντρωση της οποίας εντοπίστηκε σημαντικά αυξημένη, πιθανώς λόγω μειωμένης 

παραγωγής της ελαστάσης από τα ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα, της οποίας η AAT 
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αποτελεί το φυσικό αναστολέα [36].   Στη CIN η ελαττωμένη παραγωγή της 

ελαστάσης σχετίζεται με το χαμηλό αριθμό των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων ενώ, 

σε αντίθεση με το σύνδρομο Kostmann και την κυκλική ουδετεροπενία, δεν 

παρατηρείται μετάλλαξη στο γονίδιο της  ELA2 [39]. 

 

 

Μυελός των οστών 

 

 Ο μυελός των οστών είναι νορμοκυτταρικός ή υποκυτταρικός στο μεγαλύτερο 

ποσοστό των ασθενών με χρονία ιδιοπαθή ουδετεροπενία. Στο μυελόγραμμα 

παρατηρείται ήπια υποπλασία της κοκκιώδους σειράς με στροφή προς τα αριστερά. 

Πρόκειται για μείωση της σχέσης μυελικής προς ερυθράς σειράς καθώς και μείωση 

της σχέσης βλαστικών προς ώριμων κοκκιοκυττάρων, σε αντιστοιχία με το μυελό 

υγιών ατόμων [40]. Δυσπλαστικά στοιχεία, όπως υπολοβιώδη μεγακαρυοκύτταρα και 

μεγαλοβλαστοειδείς ερυθροβλάστες (εικόνα 5α), ανευρίσκονται συχνά και έχουν 

αποδοθεί στη φλεγμονώδη εξεργασία στο μυελικό μικροπεριβάλλον [41]. 

 

 Εικόνα 5α: Υπολοβιώδη μεγακαρυοκύτταρα και μεγαλοβλαστοειδείς 

ερυθροβλάστες στο μυελό ασθενών με CIN. 
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 Επίσης, με κυτταρομετρία ροής και ανοσοϊστοχημικές τεχνικές, έχει 

αναγνωρισθεί αυξημένος αριθμός  Τ-λεμφοκυττάρων (εικόνα 6α) καθώς και 

αυξημένη αναλογία πολυκλωνικών πλασματοκυττάρων (εικόνα 7α) [42]. 

 

Εικόνα 6α: Αυξημένος αριθμός  Τ-λεμφοκυττάρων στο μυελό των ασθενών με CIN. 

 

 

Εικόνα 7α: Μεγάλα πλασματοκύτταρα στο μυελό των ασθενών με CIN. 
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7. Παθοφυσιολογία της νόσου 

Ο μηχανισμός που προκαλεί τη χρονία ιδιοπαθή ουδετεροπενία δεν είναι 

ακόμα γνωστός. Παλαιότερες θεωρίες αναφέρουν ότι η μείωση του αριθμού των 

ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων πιθανώς να οφείλεται σε αυξημένη περιφερική 

καταστροφή [6, 43-46], σε διαπίδυση των κυττάρων στους ιστούς [47, 48], σε 

αυξημένη προσκόλληση των κοκκιοκυττάρων στα τοιχώματα των αγγείων [49] ή σε 

μειωμένη μυελική παραγωγή λόγω χαμηλού αριθμού προγονικών αιμοποιητικών 

κυττάρων [50, 51]. Άλλη πιθανή αιτία μπορεί να είναι η δυσλειτουργία του 

αιμοποιητικού μικροπεριβάλλοντος στο μυελό των οστών, λόγω ελλείψεως 

επαγωγικών παραγόντων, όπως του αυξητικού παράγοντα G-CSF [52, 53] ή 

αυξημένης συγκέντρωσης ανασταλτικών παραγόντων, όπως του TGF-β1 και του 

TNF-α [50], με συνέπεια την ανεπαρκή κοκκιοποίηση, 

Σήμερα, όλες οι εργαστηριακές και κλινικές μελέτες συγκλίνουν στην άποψη 

ότι κύριος παθογενετικός μηχανισμός της χρονίας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας είναι η 

μειωμένη παραγωγή ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων στο μυελό των πασχόντων [40, 

50]. Η ελαττωματική κοκκιοποίηση τεκμαίρεται από τα ευρήματα της μορφολογικής 

ανάλυσης του μυελού των ασθενών, όπου παρατηρείται υποπλασία και στροφή προς 

τα αριστερά των κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων, με παράλληλη ελάττωση της 

σχέσης μυελικής προς ερυθράς σειράς, αλλά και από in vitro καλλιέργειες όπου 

παρατηρείται χαμηλό ποσοστό προγονικών CD34+/CD33+ κυττάρων, όπως και 

ελαττωμένος σχηματισμός αποικιών κοκκιώδους σειράς (Colony formation unit, 

CFU-G) από μυελικά λεμφομονοπύρηνα και CD34+ κύτταρα. Οι μεταγραφικοί 

παράγοντες LEF-1 και C/EBPa εκφράζονται φυσιολογικά σε όλα τα στάδια της 

κοκκιοποίησης. 

Με κυτταρομετρία ροής και τη χρήση 7-AAD (7-amino-actinomycin D) ως 

φθορίζουσα σήμανση αποπτωτικών κυττάρων [54] βρέθηκε ότι υπάρχει απόπτωση 

των CD34+/CD33+ προγονικών κυττάρων σε σημαντικό βαθμό, ενώ τα CD34-/CD33+ 

και CD33-/CD15+  κύτταρα εμφανίζουν φυσιολογικό βαθμό απόπτωσης [40]. Στην 

ίδια μελέτη, από τον έλεγχο της έκφρασης του αντιγόνου Fas στις αιμοποιητικές 

προγονικές προβαθμίδες, το οποίο ως γνωστόν επάγει απόπτωση, προέκυψε ότι η 

αναλογία των Fas+ κυττάρων στα CD34+/CD33+, αλλά όχι και στα CD34-/CD33+ και 
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CD33-/CD15+ κυτταρικά διαμερίσματα του μυελού, ήταν σημαντικά αυξημένη στους 

ασθενείς και σε αναλογία με τον αριθμό των αποπτωτικών κυττάρων. 

 Επιπροσθέτως, στον ορό και στα υπερκείμενα μακρόχρονων μυελικών 

καλλιεργειών πασχόντων από CIN, έχουν βρεθεί αυξημένες συγκεντρώσεις           

προ-φλεγμονωδών και προ-αποπτωτικών κυτταροκινών μακροφαγικής και 

στρωματικής προελεύσεως [55]. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα του 

TNF-α, της IFN-γ και του συνδέτη του Fas (Fas-Ligand), κυτταροκίνες που επάγουν 

την έκφραση του αντιγόνου Fas στα CD34+ μυελικά κύτταρα και ευθύνονται, εν 

τέλει, για την αυξημένη απόπτωση των CD34+/CD33+ κοκκιοκυτταρικών 

προβαθμίδων. Εκτός αυτού, ανιχνεύθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις IL-1β, IL-6 και του 

αναστολέα της αιμοποίησης TGF-β1, ενώ η αντιφλεγμονώδης κυτταροκίνη IL-10 

παρέμενε σε χαμηλά επίπεδα [56]. Η χρήση ειδικών αντισωμάτων που αναστέλλουν 

τη δράση των προαναφερθέντων κυτταροκινών είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του 

αριθμού των κυτταρικών προβαθμίδων [31, 32].  

 Το πιο σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της νόσου φαίνεται να 

επιτελούν τα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα, τα οποία ανιχνεύονται σε μεγάλο 

βαθμό στο μυελό των ασθενών. Εκφράζουν υψηλά επίπεδα HLA-DR, CD25, CD38, 

CD69 και Fas στην επιφάνειά τους [42] και αποτελούν τη βασική πηγή παραγωγής 

IFN-γ και Fas-L, που επάγουν την έκφραση του αντιγόνου Fas στα CD34+ κύτταρα 

του μυελού των ασθενών.  

 Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι στο μηχανισμό της ουδετεροπενίας πιθανώς 

συμβάλλει και η διαπίδυση των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων στον εξωαγγειακό 

χώρο. Η IL-1β και ο TNF-α προκαλούν ενεργοποίηση του ενδοθήλιο, όπως αυτή 

εκφράζεται από τα αυξημένα επίπεδα της διαλυτής Ε-σελεκτίνης (sE-selectin), του 

διαλυτού διακυτταρικού μορίου προσκόλλησης (soluble intercellular adhesion 

molecule, sICAM) και του διαλυτού αγγειακού μορίου προσκόλλησης (soluble 

vascular cell adhesion molecule, sVCAM) στον ορό των ασθενών [34, 48]. Τα μόρια 

ICAM-1 και VCAM-1 συνδέονται με τις β2-ιντεγκρίνες των ουδετερόφιλων και 

κυρίως με την CD11b/CD18. Με τη δράση της IL-8, η οποία είναι χημειοκίνη ειδική 

για τα ουδετερόφιλα, η προσκόλλησή τους ακολουθείται από διαπίδυση και 

υποενδοθηλιακή μετανάστευση, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού τους στην 
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κυκλοφορία. Ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε να εξηγήσει τη χαμηλή συχνότητα 

λοιμώξεων στους ασθενείς με CIN, καθότι ο πραγματικός αριθμός των διαθέσιμων 

ουδετερόφιλων είναι μεγαλύτερος από αυτόν που ανευρίσκεται στο περιφερικό αίμα.  

 Όλα τα ευρήματα οδηγούν στη σκέψη ότι η CIN μπορεί να οφείλεται σε 

κάποια χρόνια φλεγμονώδη εξεργασία χαμηλού βαθμού στον οργανισμό η οποία 

προκαλείται από έναν άγνωστο παράγοντα και με άγνωστο μηχανισμό. Η φλεγμονή 

οδηγεί σε χρόνιο αντιγονικό ερεθισμό, ο οποίος εξηγεί τον αυξημένο σπληνικό όγκο, 

τα αυξημένα επίπεδα των IgG1 και IgA και των διαλυτών ανοσοσυμπλεγμάτων στον 

ορό των ασθενών, καθώς και το αυξημένο ποσοστό πλασματοκυττάρων στο μυελό. 

Παράλληλα, επάγει την ενεργοποίηση των μακροφάγων και των Τ-λεμφοκυττάρων 

με αποτέλεσμα την παραγωγή προ-φλεγμονωδών και προ-αποπτωτικών 

κυτταροκινών και χημειοκινών οι οποίες ενεργοποιούν τους οστεοκλάστες, τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα και ελαττώνουν την παραγωγή των ουδετερόφιλων 

κοκκιοκυττάρων διαμέσου της απόπτωσης των μυελικών προγονικών κυττάρων. 

 

5. Πρόγνωση 
 

 Στην πλειονότητα των ασθενών, η ουδετεροπενία διατηρείται για μακρό 

χρονικό διάστημα ή και καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές. 

Ωστόσο, υποστηρίχθηκε από τους Auner και τους συνεργάτες του ότι η χρόνια 

ιδιοπαθής ουδετεροπενία μπορεί να θεωρηθεί ως προ-λευχαιμική κατάσταση [57]. 

Οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) διαπιστώθηκε σε δύο ασθενείς που έπασχαν από 

CIN, αρκετά χρόνια μετά τη διάγνωση της νόσου [16]. Σε μια τρίτη περίπτωση η 

νόσος εξελίχθηκε σε ΟΜΛ λίγους μήνες μετά τη χορήγηση G-CSF για την 

αντιμετώπιση λοίμωξης του αναπνευστικού [58]. Επίσης, έχει αναφερθεί η 

περίπτωση ασθενούς η οποία εκδήλωσε πολυμυαλγία και στη συνέχεια εκτροπή σε 

οξεία μυελογενή λευχαιμία [59]. Συνολικά, έξι περιπτώσεις εξέλιξης σε ΟΜΛ έχουν 

σημειωθεί έως σήμερα με διάμεσο χρόνο εκδήλωσης περίπου 7,5 χρόνια από την 

αρχική διάγνωση της ουδετεροπενίας (εύρος 3 με 30 έτη).  Η συχνότητα εκτροπής σε 

ΟΜΛ έχει υπολογισθεί περί του 1,64% των περιπτώσεων με CIN [14]. Δεν έχει 

εντοπιστεί κάποια μετάλλαξη στον υποδοχέα του G-CSF (G-CSFR) η οποία να 
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σχετίζεται με αυτή τη δυσμενή πορεία της νόσου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε 

αντίθεση με την εκτροπή της βαρειάς συγγενούς ουδετεροπενίας σε ΟΜΛ ή σε 

μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (MDS), η οποία πιθανολογείται ότι σχετίζεται με τη 

χορήγηση G-CSF και με μετάλλαξη στον G-CSFR  [60, 61], στις έξι 

προαναφερθέντες περιπτώσεις δεν έχει παρατηρηθεί συσχέτιση με τη χορήγηση 

αναλόγων του αυξητικού παράγοντα.  

Εν κατακλείδι, η χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία χαρακτηρίζεται από 

σταθερή πορεία και καλή πρόγνωση, η αυτόματη ίαση είναι σπάνια ενώ η πιθανή 

εξέλιξη σε οξεία μυελογενή λευχαιμία ή μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο αποτελεί πεδίο 

διερεύνησης. 

 

8. Θεραπεία 
 

  Σε αντίθεση με τους ασθενείς που πάσχουν από χρονία συγγενή 

ουδετεροπενία και σε ασθενείς με κυκλική ουδετεροπενία, όπου παρατηρούνται 

συχνές βακτηριακές και μυκητιασικές λοιμώξεις, οι ασθενείς με CIN 

χαρακτηρίζονται από μια ασυμπτωματική πορεία με σπάνιες λοιμώξεις του 

αναπνευστικού και του ουροποιητικού συστήματος. Η χορήγηση αντιβιοτικών ευρέου 

φάσματος και ανασυνδιασμένου αυξητικού παράγοντα G-CSF συνιστάται μόνο σε 

βαρειές ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις ενώ η προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών 

ενδείκνυται μόνο σε ουδετεροπενικούς ασθενείς σε καταπληξία ή ανοσοκαταστολή, 

οι οποίοι δύναται να μην εκδηλώσουν κλινική εικόνα ενεργού λοίμωξης. Οι 

εργαστηριακοί δείκτες φλεγμονής, και ιδιαίτερα η πρωτεΐνη C αντιδρώσα, αποτελούν 

χρήσιμα διαγνωστικά κριτήρια. Αντιβιοτικά πρώτης εκλογής είναι οι κινολόνες, με 

κυριότερο εκπρόσωπο τη λεβοφλοξασίνη ενώ μπορεί να χορηγηθεί και μια 

πενικιλλίνη με αναστολέα της  β-λακταμάσης. Σε βαρειές λοιμώξεις συστήνεται η 

ενδοφλέβια χορήγηση των αντιβιοτικών. 

 Μελέτη της κλινικής μας ανέδειξε ότι η ανταπόκριση στον αυξητικό 

παράγοντα, όπως αυτή εκφράζεται από την αύξηση του αριθμού των 

κυκλοφορούντων κοκκιοκυττάρων, επιτυγχάνονταν με ημερήσια δόση 6 μg/kg σε 
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ασθενείς με ιδιοπαθή ουδετεροπενία ενώ οι ασθενείς με αυτοάνοση ουδετεροπενία 

ανταποκρίνονταν σε μικρότερη δόση, μόλις 1,5 μg/kg τρεις φορές την εβδομάδα, 

πιθανώς λόγω διαφορετικού παθοφυσιολογικού μηχανισμού των δύο νόσων. 

Δεδομένα από το SCNIR (Severe Chronic Idiopathic Neutropenia International 

Registry), που προέκυψαν από τη μελέτη 456 περιπτώσεων χρονίας ιδιοπαθούς 

ουδετεροπενίας, σημειώνουν ότι η ημερήσια χορήγηση 3,45 μg/kg του G-CSF 

αυξάνει τα ουδετερόφιλα στα 4600 ανά μL αίματος, ενώ μικρότερες δόσεις είναι 

ικανές να διατηρήσουν τον αριθμό σε επίπεδο ανώτερο των 1000 ανά μL αίματος. Θα 

πρέπει να σημειωθεί πως τα δεδομένα αυτά διαφέρουν από την κλινική μας μελέτη 

καθώς συμπεριλαμβάνουν και περιπτώσεις ασθενών με P-AIN. Ο αυξητικός 

παράγοντας επάγει τον πολλαπλασιασμό και την ωρίμανση των κοκκιοκυτταρικών 

προβαθμίδων στο μυελό, αυξάνει την απελευθέρωση στην κυκλοφορία των ώριμων 

ουδετερόφιλων καθώς επίσης μειώνει το βαθμό απόπτωσής τους. Συχνότερες 

ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση του ανασυνδιασμένου G-CSF είναι τα 

οστικά άλγη,  η αλλεργική αντίδραση και η μετωπιαία κεφαλαλγία [62].   

 Σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με οστεοπενία και οστεοπόρωση ενδείκνυται η 

χορήγηση διφωσφονικών, όπως της νατριούχου αλενδρονάτη και του ζολεδρονικού 

οξέος. Το τελευταίο υπερτερεί λόγω της εφάπαξ μηνιαίας χορήγησης αλλά χρήζει 

προσοχής λόγω σημαντικών ανεπιθύμητων ενεργειών, με σοβαρότερη την 

οστεονέκρωση της γνάθου. Τα διφωσφονικά μειώνουν τα επίπεδα της IL-1β και του 

TNF-α στον ορό των ασθενών ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται 

παράλληλα αύξηση των ουδετερόφιλων, αναδυκνείοντας το σημαντικό ρόλο αυτών 

των κυτταροκινών στην παθογένεια της νόσου [29]. Η μέτρηση της οστικής 

πυκνότητας και ο έλεγχος των βιοχημικών δεικτών του οστικού μεταβολισμού, στο 

αίμα και στα ούρα, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της έγκαιρης διάγνωσης της 

επιπλοκής.  

 Όσον αφορά, τέλος, τη χορήγηση ανασυνδιασμένου αυξητικού παράγοντα      

GM-CSF (Granulocyte Monocyte – Colony Stimulation Factor), γ-σφαιρίνης ή 

κορτικοστεροειδών επιτυγχάνεται παροδική αύξηση των ουδετερόφιλων. 

Επιπροσθέτως, οι πρώτες δυο επιλογές χαρακτηρίζονται από υψηλό κόστος ενώ η 

χρόνια κορτικοθεραπεία σχετίζεται με την εκδήλωση σοβαρών ανεπιθύμητων 

ενεργειών όπως για παράδειγμα με οστεοπόρωση, κατακράτηση ύδατος και άλατος, 
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υποκαλιαιμία και με ενεργοποίηση ιών και βακτηρίων που βρίσκονται σε 

λανθάνουσα κατάσταση στον οργανισμό. Για το λόγο αυτό, πριν από την έναρξη της 

θεραπείας,  απαιτείται ανοσολογικός έλεγχος για ηπατίτιδα Β και C καθώς και για 

μυκοβακτηρίδιο, έλεγχος οστικής πυκνότητας και εφ’όρου ζωής παράλληλη 

χορήγηση βιταμίνης D3 και αλάτων ασβεστίου. 

Συνοψίζοντας, η πρόληψη των λοιμώξεων, με την ατομική υγιεινή της 

στοματικής κοιλότητας και του δέρματος, ο συχνός αιματολογικός έλεγχος και η 

χορήγηση αντιβιοτικών επί ενεργού βακτηριακής λοίμωξης αποτελούν τη βάση της 

θεραπευτικής αντιμετώπισης της νόσου. Η πιθανή συσχέτιση του ανασυνδιασμένου 

αυξητικού παράγοντα με την εκτροπή σε οξεία μυελογενή λευχαιμία ή 

μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, το υψηλό κόστος και οι ανεπιθύμητες ενέργειες 

αποτελούν σημαντικά κριτήρια για την ορθολογική επιλογή των περιπτώσεων που 

χρήζουν θεραπεία. Η δοσολογία και η χρονική διάρκεια της αγωγής εξατομικεύονται 

με βάση τον κίνδυνο λοιμώξεων, τα συνυπάρχουσα νοσήματα και την κλινική 

κατάσταση του ασθενούς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ΙΙ. Γενετικοί πολυμορφισμοί 
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Γενετικοί πολυμορφισμοί 
 

Ως γενετικός πολυμορφισμός ορίζεται η εμφάνιση δύο ή περισσοτέρων 

γενετικά καθορισμένων εναλλακτικών γονοτύπων στον πληθυσμό λόγω 

διαφορετικών αλληλομόρφων, όπου το πιο σπάνιο εξ αυτών δεν μπορεί να διατηρηθεί 

μόνο με επαναλαμβανόμενες μεταλλάξεις [63]. Ένας γενετικός τόπος χαρακτηρίζεται 

ως πολυμορφικός, όταν το σπάνιο αλληλόμορφο παρατηρείται τουλάχιστον σε ένα 

άτομο ανά 100 ενώ η ετερόζυγη μορφή εμφανίζεται τουλάχιστον σε 2 άτομα ανά 100. 

Η μετάλλαξη μπορεί να εντοπιστεί σε ποικιλομορφίες πρωτεϊνών, στη μορφολογία 

των χρωμοσωμάτων ή στο επίπεδο του DNA με διαφορές σε μονά νουκλεοτίδια 

(single nucleotide polymorphism, SNP).  

Το εκτεταμένο φαινόμενο του πολυμορφισμού επιτρέπει πολλαπλούς 

συνδυασμούς αλληλομόρφων σε διαφορετικούς γενετικούς τόπους και συνεπώς την 

τεράστια γενετική ποικιλομορφία και τη γενετική μοναδικότητα των ατόμων στον 

πληθυσμό. Θεωρείται ότι η γενετική αυτή ποικιλομορφία, σε συνδυασμό με τις 

επιδράσεις του περιβάλλοντος, εξηγεί τις διαφορές στη γενετική προδιάθεση σε 

μεγάλο αριθμό νοσημάτων. Ένα παράδειγμα γενετικής επίδρασης των 

πολυμορφισμών αποτελεί η ομάδα αίματος, καθώς τα άτομα με ομάδα αίματος Ο 

έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στη λοίμωξη από Vibrio Cholerae σε σχέση με άτομα 

ομάδας αίματος ΑΒ [64, 65]. 

Οι μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί (SNP) αφορούν διαφοροποιήσεις 

αλληλομόρφων σε ένα συγκεκριμένο νουκλεοτίδιο στο γονιδίωμα ατόμων του ίδιου 

είδους ή μεταξύ ενός ζεύγους χρωμοσωμάτων του ίδιου ατόμου. Εντοπίζονται 

συνήθως ανά 200 με 300 βάσεις ως μονή αντικατάσταση μιας αζωτούχου βάσης με 

μια άλλη. Εμφανίζονται με χαμηλή συχνότητα σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ενώ 

μπορούν να ανευρεθούν στον υποκινητή, σε εξώνια ή σε ιντρόνια. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις η μετάλλαξη έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στη δομή μιας πρωτεΐνης 

και τη διαφοροποίηση του φαινοτύπου. Ο πιο γνωστός γενετικός πολυμορφισμός που 

σχετίζεται με νόσο είναι η αντικατάσταση της αδενίνης με θυμίνη στο γονίδιο της    

β-αλύσου της αιμοσφαιρίνης που έχει ως αποτέλεσμα την σύνθεση της βαλίνης, στη 
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θέση του γλουταμινικού οξέος, και εν τέλει, το σχηματισμό της παθολογικής 

αιμοσφαιρίνης S της δρεπανοκκυταρικής νόσου [66].  

Η χαρτογράφηση των γονιδίων που κωδικοποιούν για τις κυτταροκίνες 

ανέδειξε την παρουσία γενετικών πολυμορφισμών με λειτουργική σημασία. Μελέτες 

απέδειξαν ότι η αντικατάσταση μιας αζωτούχου βάσης με μια άλλη είχε ως 

αποτέλεσμα την επαγωγή ή διακοπή της γονιδιακής έκφρασης και τελικώς την 

αυξημένη ή μειωμένη παραγωγή της κυτταροκίνης. Ο Grainger, μελετώντας 170 

ζευγάρια διδύμων, ανακάλυψε ότι η συγκέντρωση του TGF-β1 στο πλάσμα υπόκειται 

κυρίως σε γενετικό έλεγχο [67]. Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί πως η παρουσία 

πολυμορφισμού και σε άτομα με φυσιολογικά επίπεδα των κυτταροκινών αναδυκνείει 

την ύπαρξη και άλλων, γενετικών ή περιβαλλοντικών, παραγόντων με ρυθμιστική 

δραστηριότητα στη γονιδιακή έκφραση.  

Στο μηχανισμό της χρονίας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας, όπως έχει 

προαναφερθεί, συμμετέχουν οι προ-φλεγμονώδες και προ-αποπτωτικές κυτταροκίνες 

TGF-β1, TNF-α και Fas-L. Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν οι πολυμορφισμοί που 

αναφέρονται συχνότερα στη βιβλιογραφία. 

Ο TGF-β1 αποτελεί το βασικό εκπρόσωπο μιας ομάδας πολυπεπτιδικών 

αυξητικών παραγόντων [68]. Πρόκειται για μια ομοδίμερη πρωτεΐνη,  βάρους 28 

περίπου kD, η οποία παράγεται από αιμοποιητικά και στρωματικά κύτταρα του 

μυελού. Ασκεί ρυθμιστικό ρόλο σε ποικίλες κυτταρικές δραστηριότητες, όπως στην 

ανάπτυξη, στη διαφοροποίηση, στην απόπτωση, στην αγγειογένεση, στην 

εξωκυττάρια αλληλεπίδραση και στην ανοσολογική απόκριση [69, 70]. Είναι ισχυρός 

αναστολέας της διαφοροποίησης των αιμοποιητικών προβαθμίδων παρατείνοντας τη 

διάρκεια του κυτταρικού κύκλου.  

Πολλοί πολυμορφισμοί έχουν ανιχνευθεί στο γονίδιο της κυτταροκίνης και 

κάποιοι από αυτούς έχουν συσχετισθεί με την γονιδιακή έκφραση και τα επίπεδα του 

TGF-β1 [67]. Οι πιο καλά μελετημένοι πολυμορφισμοί είναι η αντικατάσταση της 

θυμίνης με κυτοσίνη στο κωδικόνιο 10 (+869 T/C), η αντικατάσταση της γουανίνης 

με κυτοσίνη στο κωδικόνιο 25 (+915 G/C) και, τέλος, η μετάλλαξη της κυτοσίνης σε 

θυμίνη στη θέση 509 του υποκινητή (-509 C/T).  
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Ο πολυμορφισμός +869 T/C έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό μιας 

τριπλέτας βάσεων που κωδικογραφεί για τη σύνθεση της προλίνης (Pro) αντί της 

λευκίνης (Leu) ενώ ο πολυμορφισμός +915 G/C κωδικογραφεί για τη σύνθεση της 

προλίνης αντί της αργινίνης (Arg). Ο πολυμορφικός γονότυπος +915 C/C σχετίζεται 

με χαμηλά επίπεδα του TGF-β1 στο αίμα [71-73] ενώ η έκφραση προλίνης στον 

πολυμορφικό γονόυπο +869 C/C, η οποία  έχει μελετηθεί στην παθογένεια του 

σκληροδέρματος [74], της κυστικής ίνωσης των πνευμόνων [75], της υπέρτασης [76] 

και του διηθητικού καρκίνου του μαστού [77], επάγει την παραγωγή της 

κυτταροκίνης. Όσον αφορά τον πολυμορφισμό -509 C/T του TGF-β1, σχετίζεται με 

αυξημένα επίπεδα της κυτταροκίνης σε διάφορες νόσους, όπως σε ασθενείς με νόσο 

του Αλτσχάιμερ [78], ρευματοειδή αρθρίτιδα [79] και άσθμα [80] χωρίς όμως να 

είναι γνωστός ο μηχανισμός. 

Ο συνδέτης του Fas (Fas-L, CD95L) αποτελεί μέρος της οικογένειας του 

παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF). Συνδέεται με το επιφανειακό αντιγόνο Fas 

(CD95) ενεργοποιώντας μονοπάτια που οδηγούν στην απόπτωση [81, 82]. Παράγεται 

από ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα, από τους φυσικούς φονείς (natural killer, NK) 

και από ανοσολογικά κύτταρα των οφθαλμών και των αναπαραγωγικών οργάνων. 

Μπορεί όμως να εκφραστεί και από καρκινικά κύτταρα ως μηχανισμός διαφυγής της 

ανοσολογική απόκρισης του οργανισμού. Μειωμένη έκφραση του Fas και 

υπερέκφραση του Fas-L σχετίζονται με απόπτωση των ενεργοποιημένων                   

Τ-λεμφοκυττάρων και, τελικώς, με την καρκινογένεση. 

Ο κυριότερος πολυμορφισμός του Fas-L είναι ο -844 T/C. Πρόκειται για 

αντικατάσταση της θυμίνης με κυτοσίνη στη θέση σύνδεσης του μεταγραφικού 

παράγοντα CAAT/EBP-β [83]. Η παρουσία του πολυμορφικού αλληλόμορφου -844C 

ενισχύει τη μεταγραφική δραστηριότητα, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα επίπεδα 

της κυτταροκίνης. Ο πολυμορφικός γονότυπος έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα [84] και πλακώδους καρκινώματος του επιθηλίου 

του οισοφάγου [85].   

Τέλος, ο TNF-α αποτελεί βασικό μεσολαβητή της ανοσολογικής απόκρισης 

στις φλεγμονώδεις εξεργασίες. Με την ενεργοποίηση των δύο υποδοχέων του, 

TNFR1 και TNFR2, η κυτταροκίνη ρυθμίζει τη δραστηριότητα των                           
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Β-λεμφοκυττάρων, την κυτταρική ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση, την απόπτωση και 

τη διαπίδυση, σε συνάρτηση με τη μεταβολική κατάσταση του κυττάρου [86, 87]. 

Παράγεται κυρίως από τα μακροφάγα αλλά και από ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα, 

από τα ιστιοκύτταρα, τα NK κύτταρα και από το ενδοθήλιο. Η IFN-γ, η οποία 

παράγεται από τα Τ-λεμφοκύτταρα, επάγει τη σύνθεση του TNF-α.    

Ο καλύτερα μελετημένος πολυμορφισμός είναι η αντικατάσταση της 

γουανίνης με αδενίνη στη θέση -308 του υποκινητή  (-308 G/A). Το αλληλόμορφο G 

ορίζει το πιο συχνό γονότυπο TNF-G ενώ το πολυμορφικό αλληλόμορφο A ορίζει το 

γονότυπο TNF-A [88, 89]. Ο παράγοντας AP-2 συνδέεται, παρουσία της γουανίνης, 

στη θέση -308 ασκώντας ανασταλτικό ρόλο στη μεταγραφή του γονιδίου [90]. 

Μελέτες σε Β-λεμφοκύτταρα ανέδειξαν αυξημένη παραγωγή της κυτταροκίνης 

παρουσία του πολυμορφικού αλληλόμορφου Α [91]. Έχει παρατηρηθεί συσχέτιση 

του πολυμορφισμού -308 G/A με τον απλότυπο HLA-A1, B8, DR3 και τα επίπεδα 

της κυτταροκίνης σε ασθενείς με non-Hodgkin λέμφωμα [92] και σε ασθενείς με 

εγκεφαλίτιδα στα πλαίσια λοιμώξεως από Plasmodium falciparum [93]. 
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Ερώτημα   

 

  Από τα βιβλιογραφικά δεδομένα και τις μελέτες του εργαστηρίου μας 

προκύπτει πως η χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία είναι πιθανώς το αποτέλεσμα της 

μειωμένης παραγωγής ουδετερόφιλων στο μυελό των οστών και της αυξημένης 

διαπίδυσής τους στον εξωαγγειακό χώρο. Η απόπτωση των προγονικών 

κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων, όπως εκφράζεται από τον ελαττωμένο σχηματισμό 

κοκκιοκυτταρικών αποικιών, φαίνεται να προκαλείται από τη διαταραχή της 

ισορροπίας μεταξύ επαγωγικών και ανασταλτικών παραγόντων της κοκκιοποίησης. 

Το γεγονός αυτό τεκμαίρεται από τα αυξημένα επίπεδα των προ-αποπτωτικών και  

προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών TGF-β1, TNF-α, και Fas-L στο αίμα και στο μυελό 

των ασθενών, χωρίς όμως να είναι γνωστός ο παράγοντας που επάγει τη σύνθεσή 

τους και εν τέλει διαταράσσει το μηχανισμό του πολλαπλασιασμού και της 

ωρίμανσης των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων. 

 Η  μελέτη των γενετικών πολυμορφισμών ανέδειξε το ρόλο τους στη γενετική 

ποικιλομορφία και μοναδικότητα των ατόμων καθώς και τη σχέση τους με την 

παθογένεια, τη βαρύτητα αλλά και την πρόγνωση ποικίλων νόσων. Με τεχνικές 

μοριακής βιολογίας ταυτοποιήθηκαν πολυμορφισμοί στα γονίδια που κωδικογραφούν 

για κυτταροκίνες και οι οποίοι σχετίζονται με επαγωγή ή αναστολή της γονιδιακής 

έκφρασης, ήτοι με αυξημένη ή ελαττωμένη παραγωγή των κυτταροκινών.  

 Σκοπός της μελέτης μας είναι η διερεύνηση της συχνότητας των γνωστότερων 

γενετικών πολυμορφισμών των κυτταροκινών TGF-β1, TNF-α και Fas-L στη χρονία 

ιδιοπαθή ουδετεροπενία. Αναζητούμε τη πιθανή συσχέτιση των γονιδιακών αυτών 

μεταλλάξεων με τις υψηλές συγκεντρώσεις των κυτταροκινών που παρατηρείται στον 

ορό και στο μυελό ασθενών, η οποία όπως προαναφέρθει φαίνεται να αποτελεί 

βασικό παράγοντα του παθοφυσιολογικού μηχανισμού της νόσου. Επί προσθέτως 

μελετούμε το βαθμό συσχέτισης με τη βαρύτητα της ουδετεροπενίας και αν η 

παρουσία συγκεκριμένων πολυμορφισμών προδιαθέτει, σε γενετικό επίπεδο, στην 

εμφάνιση της νόσου.  
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1. Ασθενείς 
 

Μελετήθηκαν 57 ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία, οι οποίοι  

εξετάστηκαν στο ιατρείο ουδετεροπενιών της Αιματολογικής κλινικής του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου κατά τη χρονική περίοδο 1993-2008. 

Στην ομάδα των ασθενών, 53 άτομα ήταν γυναίκες και 4 άντρες, σε συνάρτηση με 

την αυξημένη συχνότητα της νόσου σε γυναίκες [11]. Η ηλικία στη διάγνωση 

κυμαίνονταν από 18 έως 75 έτη (διάμεση ηλικία 53 έτη) ενώ η διάρκεια της 

ουδετεροπενίας κυμαίνονταν από 4 έως 204 μήνες (διάμεση περίοδος 102 μήνες). Τα 

κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά των ασθενών αναγράφονται στον       

πίνακα 1δ. 

Τα κριτήρια διάγνωσης της CIN έχουν προαναφερθεί. Εν συντομία, (α) 

αριθμός των ουδετερόφιλων μικρότερος των 1800 ανά μL αίματος για χρονική 

περίοδο άνω των τριών μηνών, (β) αποκλεισμός περιπτώσεων με συγγενή, κυκλική, 

φυλετική ή δευτεροπαθή ουδετεροπενία, (γ) εκ του εργαστηριακού ελέγχου απουσία 

αντισωμάτων έναντι των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων, (δ) ελεύθερο ατομικό 

ιστορικό ως προς την έκθεση σε ακτινοβολία ή κυτταροτοξικά φάρμακα ικανά να 

προκαλέσουν μείωση του αριθμού των ουδετερόφιλων, (ε) έλλειψη χρωμοσωμικών 

ανωμαλιών και τέλος, (στ) αρνητικός κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος για 

παρουσία υποκείμενου αιματολογικού ή άλλου συστηματικού νοσήματος που 

συνδυάζεται με εκδήλωση ουδετεροπενίας. Περιπτώσεις με πρόσφατη ιογενή ή 

βακτηριακή λοίμωξη δεν περιλήφθησαν στη μελέτη. 

Ως ομάδα ελέγχου (μάρτυρες), περιλήφθησαν 60 αιματολογικά υγιή άτομα, 

εθελοντές αιμοδότες του τμήματος αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

Ηρακλείου. Η επιλογή βασίστηκε στην αντιστοιχία ηλικίας και φύλου με την ομάδα 

των ασθενών. Συνολικά 55 μάρτυρες ήταν γυναίκες και 5 άνδρες. Μετά τον 

προσδιορισμό του αριθμού των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων ακολουθούσε λήψη 

σύντομου ιστορικού για πρόσφατες λοιμώξεις ή χρόνια νοσήματα. Στα πλαίσια 

επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων της μελέτης μας ελέγχθηκε επιπροσθέτως μια 

δεύτερη ομάδα 40 αιματολογικά υγιών ατόμων με τις ίδιες μοριακές τεχνικές. 
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Για τη διενέργεια της έρευνας ελήφθη η έγγραφη συγκατάθεση των ασθενών 

και των μαρτύρων και το πρωτόκολλο της μελέτης εγκρίθηκε από την επιτροπή 

δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης. 

 

 

 

 
 
Πίνακας 1δ: Κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά των ασθενών 
 
 
Φύλο 
       Άνδρες 
       Γυναίκες 

 
       4  (  7%)a 
     53 (93%) 

Ηλικία (έτη)                53 (18 έως 75)b 
Διάρκεια της ασθένειας (μήνες)             102 (4 έως 204) 

Αιμοσφαιρίνη (g/dl)    12.61 ± 0.97c 

Λευκά αιμοσφαίρια (/μl)  3134 ± 652 

Ουδετερόφιλα (/μl)  1214 ± 358 

Λεμφοκύτταρα (/μl)  1474 ± 417 
Μονοκύτταρα (/μl)    297 ± 126 

Αιμοπετάλια (×103/μl)    208 ± 47 
 

a  Αριθμός (%) 
b Διάμεση τιμή και εύρος τιμών 
c Μέση τιμή ± Σταθερή Απόκλιση  
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2. Υλικά και μέθοδοι 
 

2.1. Απομόνωση DNA  

 

 Αρχικά πραγματοποιήθηκε λήψη περιφερικού φλεβικού αίματος υπό στείρες 

συνθήκες και συλλογή σε ειδικό σωληνάριο που περιείχε αντιπηκτική ουσία     

EDTA-K3 (0.17 mol/L). Ακολούθησε η μέτρηση των έμμορφων συστατικών του 

αίματος σε συσκευή Coulter STKS (Coulter Electronics, UK). Η αναγωγή των 

μετρήσεων έγινε σε μL αίματος.    

 Για την εκχύλιση του DNA (extraction) χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο της 

QIAamp (Blood Mini Kit, QUIAGEN, Valencia CA). Η μέθοδος βασίζεται στη 

διάσπαση και λύση των κυττάρων του αίματος με απελευθέρωση των κυτταρικών 

πρωτεϊνών (salting-out) και διαχωρισμό του DNA [94]. Σε θερμοκρασία δωματίου, το 

αίμα επωάζεται με ένα διάλυμα που αφυδατώνει το κύτταρο και λύει την κυτταρική 

και πυρηνική μεμβράνη απελευθερώνοντας τις ιστόνες. Με την προσθήκη της 

ενζυμικής πρωτεϊνάσης Κ, οι ιστόνες διασπώνται και αποδεσμεύεται το DNA. Λόγω 

της παρουσίας στο κυτταρόπλασμα ενζύμων ικανά να λύσουν το απελευθερωμένο 

DNA, οι επονομαζόμενες νουκλεάσες, απαιτείται η αδρανοποίησή τους σε 

υδατόλουτρο με θερμοκρασία 56oC για δέκα λεπτά. Κατ’όπιν φυγοκεντρήσεως στις 

14.000 στροφές ανά λεπτό (rpm) για μερικά δευτερόλεπτα, προστίθεται αιθανόλη για 

την ανάκτηση του DNA. Οι υδρόφοβες αζωτούχες βάσεις των νουκλεϊκών οξέων 

έλκονται από το υδρόφοβο τμήμα της αλκοόλης και συγκεντρώνονται στην επιφάνεια 

επαφής του διαλύματος με την αιθανόλη. Στο δοκιμαστικό σωλήνα μπορούμε να 

παρατηρήσουμε το αδιάλυτο DNA ως λευκό συσσωμάτωμα. Φυγοκεντρούμε ώστε να 

γίνει προσρόφηση του DNA στο ειδικό φίλτρο του δοκιμαστικού σωλήνα και να 

κατακρημνιστούν οι λοιπές ουσίες. Ακολουθούν πλύσεις με ειδικά διαλύματα για την 

απομάκρυνση πρωτεϊνών και μολυσματικών παραγόντων ενώ τελικώς, προστίθεται 

ένα ρυθμιστικό διάλυμα (10 mM Tris-Cl, 0,5 mM EDTA) ώστε με φυγοκέντρηση 

στις 8.000 στροφές για ένα λεπτό να πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση του DNA στο 

πυθμένα του δοκιμαστικού σωλήνα (εικόνα 1δ). 



                                  

 

Κύτταρα περιφερικού 
αίματος 

Λύση και ομογενοποίηση.

          

Προσθήκη αιθανόλης

Μεταφορά σε κολώνα DNA easy. 
Απορρόφηση DNA στη μεμβράνη 

Έκπλυση

Εκχύλιση DNA

Εικόνα 1δ: Συνοπτική απεικόνιση της απομόνωσης του DNA (QIAamp,QUIAGEN). 
 

Εν συνεχεία, για τον προσδιορισμό της συγκεντρώσεως του DNA, τα 

δείγματα τοποθετήθηκαν σε ειδική συσκευή εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας 

(φωτόμετρο). Η τεχνική στηρίζεται στην ικανότητα των νουκλεϊκών οξέων να 

απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία στο φάσμα των 260 νανομέτρων (nm). 

Μετρώντας την ακτινοβολία που δεν απορροφήθηκε, μπορούμε να υπολογίσουμε τη 

συγκέντρωση του DNA. Η τεχνική μας δίνει παράλληλα τη δυνατότητα να ελέγξουμε 

την καθαρότητα του δείγματος. Ουσίες όπως αλκοόλη, πρωτεΐνες ή άλλες οργανικές 

ενώσεις, μπορούν να επιμολύνουν το DNA. Η εκπομπή υπεριώδους ακτινοβολίας σε 

διαφορετικό φάσμα (280 nm για τις πρωτεΐνες, 270 nm για τις αλκοόλες, 330 nm για 

άλλες οργανικές ενώσεις) μας επιτρέπει τον προσδιορισμό της συγκεντρώσεως των 

ουσιών αυτών στο δείγμα μας. Υψηλή επιμόλυνση του δείγματος απαιτεί επανάληψη 

της διαδικασίας απομονώσεως του DNA.  
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2.2 Ανίχνευση γενετικών πολυμορφισμών 

 

Για την ανίχνευση των γενετικών πολυμορφισμών -844 T/C του Fas-L,             

-308 G/A του TNF-α και +869 T/C, +915 G/C, -509 C/T του TGF-β1 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική PCR-RFLP (PCR-based Restriction Fragment Length 

Polymorpshism). Στοχεύει στον πολλαπλασιασμό του τμήματος του γενετικού 

κώδικα, στο οποίο αναζητούμε τους πολυμορφισμούς, μέσω της διαδικασίας της 

αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης, και την ανίχνευσή τους με τη χρήση 

περιοριστικών ενζύμων. Ακολουθεί η ηλεκτροφόρηση του προϊόντος περιορισμού σε 

πήκτωμα αγαρόζης ή ακρυλαμίδης για την ταυτοποίηση του πολυμορφισμού. 

 

2.2.1. Μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) 

 

Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction) 

αποτελεί μια καινοτόμο και οικονομική μέθοδο που επιτυγχάνει την απομόνωση και 

την ενίσχυση, με εκθετικό τρόπο, συγκεκριμένης αλληλουχίας του DNA , σε χρόνο 

μερικών ωρών, ώστε να είναι δυνατή η μελέτη και ο περαιτέρω χειρισμός της [95].  

 Η τεχνική της PCR βασίζεται στην in vitro ενζυμική αναπαραγωγή του DNA 

μέσω του θερμοανθεκτικού ενζύμου Taq-πολυμεράση, αποφεύγοντας με αυτόν τον 

τρόπο τη χρήση ζωντανών μικροοργανισμών όπως της Ε.Coli. Απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η γνώση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του τμήματος του 

γονιδιώματος προς πολλαπλασιασμό, ώστε να σχεδιαστούν οι εκκινητές (primers). 

Πρόκειται για ειδικά συνθετικά ολογονουκλεοτίδια, συμπληρωματικά στις αλυσίδες 

του δίκλωνου DNA, τα οποία δεσμεύονται σε θέσεις αντίθετες από την αλληλουχία 

που πρόκειται να ενισχυθεί, καθορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα άκρα του 

θραύσματος του DNA προς πολλαπλασιασμό. 

Η αντίδραση περιλαμβάνει τρία στάδια, την θερμική αποδιάταξη των αλύσων 

(denaturation) σε θερμοκρασία 95ο C, τον υβριδισμό των εκκινητήρων στο DNA 

εκμαγείο (annealing) σε θερμοκρασία 50-60o C και την επιμήκυνση των εκκινητήρων 

(extension) σε θερμοκρασία 72ο C. Τα τρία αυτά στάδια αποτελούν έναν κύκλο της 
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PCR. Καθώς η διαδικασία επαναλαμβάνεται, οι νεοσύστατοι κλώνοι  

χρησιμοποιούνται ως εκμαγεία για την in vitro σύνθεση του DNA. Μετά από 

μερικούς κύκλους το επικρατές προϊόν είναι ένα θραύσμα DNA το μέγεθος του 

οποίου αντιστοιχεί στην μεταξύ των δύο αρχικών εκκινητήρων απόσταση.     

Συνήθως 35-40 κύκλοι είναι αρκετοί για την παραγωγή δισεκατομμυρίων αντιγράφων 

της αλληλουχίας προς μελέτη.  

Η αυξομείωση της θερμοκρασίας επιτυγχάνεται σε ειδική συσκευή  γνωστή 

ως θερμικός κυκλοποιητής (Thermal Cycler). Εκ των προτέρων, μας δίνεται η 

δυνατότητα να ρυθμίσουμε τον αριθμό των κύκλων, το χρονικό διάστημα και τις 

θερμοκρασίες, παράμετροι γνωστές ως συνθήκες της PCR. Η επιλογή τους  βασίζεται 

στις συνθήκες δράσης της πολυμεράσης, το μέγεθος του τμήματος προς ενίσχυση 

(περιεχόμενο σε ζευγάρια βάσεων, bp) καθώς και το συνολικό αριθμό των 

αζωτούχων βάσεων γουανίνης (G) και κυτοσίνης (C) του θραύσματος του DNA.   

Στη διπλή έλικα του DNA οι βάσεις αυτές ενώνονται με τριπλό ομοιοπολικό δεσμό, η 

διάσπαση του οποίου απαιτεί είτε υψηλότερη θερμοκρασία στο στάδιο της 

αποδιάταξης είτε επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας του σταδίου. Εναλλακτικά, η 

προσθήκη ειδικού διαλύματος διμεθυλοσουλφοξειδίου (DMSO) διασπά μεγάλο 

αριθμό δεσμών επιτρέποντας την αποδιάταξη του υποστρώματος χωρίς να 

μεταβληθεί ο χρόνος και η θερμοκρασία του κύκλου [96]. Στην παρούσα μελέτη 

προτιμήθηκε αυτή η διαδικασία, καθώς το γενετικό υλικό παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

ευαίσθητο σε ακραίες θερμοκρασίες με αποτέλεσμα την αποτυχία της ενίσχυσης. 

Στην εικόνα 2δ συνοψίζεται η διαδικασία της αλυσιδωτής αντίδρασης της 

πολυμεράσης. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Εικόνα 2δ: Απεικόνιση των κύκλων της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης. 
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Για την αντίδραση της πολυμεράσης απαιτείται το υπόστρωμα DNA 

(template), ρυθμιστικό διάλυμα TBE (Tris Borate EDTA) για τη διαλυτοποίηση του 

DNA στο νερό, το ένζυμο Taq-πολυμεράση, ένα μείγμα (pool) των τεσσάρων 

δεσοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs) για τη σύνθεση των νέων αλύσων,  ένα ζεύγος 

εκκινητών, δις-απεσταγμένο νερό και τέλος, χλωριούχο μαγνήσιο (MgCl2) 

απαραίτητο για τη δράση της πολυμεράσης.   

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 100 νανογραμμάρια υποστρώματος 

DNA, 1x TBE, 10 mM dNTPs, 50 mM MgCl2, 10 mM μείγμα εκκινητών  και 1.0 

Unit Taq DNA πολυμεράση (Invitrogen) σε τελικό διάλυμα 50 μL όγκου. Για την 

ανάλυση των πολυμορφισμών +869T/C και +915G/C του TGF-β1 προστέθηκε 

DMSO σε αναλογία 5% καθώς η περιοχή των δυο κωδικόνιων είναι πλούσια σε 

γουανίνη και κυτοσίνη.  

Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση του πολυμορφισμού 

T/C στη θέση -844 του Fas-L ήταν οι 5’-CAGCTACTCGGAGGCCAAG-3’ και            

5’-GTCTGAGGGGAGAGACCAT-3’ (πίνακας 2δ). Μετά από ένα αρχικό στάδιο 

αποδιάταξης στους 94ο C για 2 λεπτά, ακολούθησαν 36 κύκλοι των 30 δευτερολέπτων 

στους 94ο C, των 30 δευτερολέπτων στους 62ο C, των 45 δευτερολέπτων στους 72ο C 

και ένα τελικό στάδιο επιμήκυνσης στους 72ο C για 7 λεπτά. Το τελικό προϊόν της 

αντίδρασης αποτελείτο από 401 ζευγάρια βάσεων [85]. 

Για την ανίχνευση του πολυμορφισμού G/A στη θέση -308 του υποκινητή του 

TNF-α σχεδιάστηκαν οι εκκινητές 5’-AGGCAATAGGTTTTGAGGGCCAT-3’ και                              

5’-TCCTCCCTGCTCCGATTCCG-3’. Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν οι 

ακόλουθες: αποδιάταξη στους 95ο C για 5 λεπτά, εν συνεχεία 29 κύκλοι των 30 

δευτερολέπτων στους 95ο C, των 30 δευτερολέπτων στους 60ο C, των 45 

δευτερολέπτων στους 72ο C και τέλος ένα στάδιο των 72ο C για 10 λεπτά. Μετά το 

πέρας της τελικής επιμήκυνσης προέκυψε ένα τμήμα DNA 107 ζευγαριών βάσεων 

[97]. 

Η ανίχνευση των πολυμορφισμών του κωδικόνιου 10 και του κωδικόνιου 25 

του TGF-β1 έγινε με κοινή αντίδραση πολυμεράσης λόγω της γειτνίασης των 

περιοχών στο γενετικό κώδικα. Το ζεύγος των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

οι  5’-CCTCCCCACCACACCAG-3’ και 5’-CCGCAGCTTGGACAGG-3’. Η 
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αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης ξεκίνησε με ένα αρχικό στάδιο 5 λεπτών 

στους 95ο C, ακολούθως 35 κύκλοι των 45 δευτερολέπτων στους 94ο C, των 40 

δευτερολέπτων στους 62ο C, των 50 δευτερολέπτων στους 72ο C και τελική 

επιμήκυνση διάρκειας 8 λεπτών στους 72ο C. Το προϊόν της αντίδρασης αποτελείτο 

από 235 ζευγάρια βάσεων [98]. 

Τέλος, η αναζήτηση του πολυμορφισμού C/T στη θέση -509 του υποκινητή 

του TGF-β1 επιτεύχθει με τις εξής συνθήκες: αποδιάταξη στους 94ο C για 4 λεπτά, 30 

κύκλοι των 45 δευτερολέπτων στους 94ο C, των 30 δευτερολέπτων στους 61ο C, των 

30 δευτερολέπτων στους 72ο C και τελική επιμήκυνση στους 72ο C για 10 λεπτά. Οι 

εκκινητές που σχεδιάσθηκαν ήταν οι 5’-CCAGCTAAGGCATGGCACCG-3’ και      

5’-GCGGTGTGGGTCACCAGAGA-3’. Ο πολλαπλασιασμός του μητρικού DNA 

δημιουργεί αντίγραφα 386 ζευγαριών βάσεων [99]. 

 

Πολυμορφισμοί Αλληλουχία εκκινητών 

TGF-β1  

    -509C/T 
Forward: 5’-CCAGCTAAGGCATGGCACCG-3’ 

Reverse: 5’-GCGGTGTGGGTCACCAGAGA-3’ 

    +869T/C 
Forward: 5’-CCTCCCCACCACACCAG-3’ 

Reverse: 5’-CCGCAGCTTGGACAGG-3’ 

    +915G/C 
Forward: 5’-CCTCCCCACCACACCAG-3’ 

Reverse: 5’-CCGCAGCTTGGACAGG-3’ 

TNF-α  

    -308G/A 
Forward: 5’-AGGCAATAGGTTTTGAGGGCCAT-3’ 

Reverse: 5’-TCCTCCCTGCTCCGATTCCG-3’ 
Fas-L  

    -844T/C 
Forward: 5’-CAGCTACTCGGAGGCCAAG-3’ 

Reverse: 5’-GTCTGAGGGGAGAGACCAT-3 
 

Πίνακας 2δ: Η αλληλουχία των εκκινητών που σχεδιάστηκαν για τη μελέτη των 

πολυμορφισμών των κυτταροκινών TGF-β1, TNF-α και Fas-L.. 
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2.2.2. Μέθοδος ανίχνευσης πολυμορφισμών μήκους θραύσματος από περιοριστικό 
ένζυμο (RFLP) 

 

Η τεχνική ανίχνευσης πολυμορφισμών μήκους θραύσματος από περιοριστικό 

ένζυμο (PCR-RFLP) βασίζεται στην αναγνώριση ειδικών παλίνδρομων αλληλουχιών 

στο γενετικό κώδικα από μια περιοριστική ενδονουκλεάση, επιτρέποντας την άμεση 

προσκόλλησή της στην αλληλουχία και λύση του DNA σε δύο ή περισσότερα 

τμήματα, διαδικασία γνωστή και ως πέψη. Η περιοχή αναγνώρισης αποτελείται από 

λίγες νουκλεοτιδικές βάσεις ενώ κάθε ένζυμο στοχεύει μια συγκεκριμένη 

αλληλουχία. Για την αποφυγή παραπροϊόντων, καθώς όμοιες παλίνδρομες 

αλληλουχίες μπορεί να εντοπιστούν σε διαφορετικά τμήματα του γονιδιώματος, 

κρίνεται απαραίτητη η απομόνωση της περιοχής όπου αναζητείται ο πολυμορφισμός, 

καθώς και ο πολλαπλασιασμός της, μέσω της τεχνικής της αλυσιδωτής αντίδρασης 

της πολυμεράσης (PCR). Ακολούθως,  το ενισχυμένο θραύσμα του DNA επωάζεται 

με το περιοριστικό ένζυμο σε προκαθορισμένη θερμοκρασία και για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα ικανό να επιτρέψει τη μέγιστη δραστηριότητα κοπής του ενζύμου.  

Η παρουσία πολυμορφισμού δημιουργεί ή αναιρεί μια παλίνδρομη 

αλληλουχία βάσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μετάλλαξη αποτελεί στόχο 

της περιοριστικής ενδονουκλεάσης. Το τμήμα του γονιδιώματος τέμνεται σε 

μικρότερα τμήματα, ορατά με την ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα. Με αυτόν τον τρόπο 

εντοπίζουμε τον πολυμορφισμό χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες του 

προσδιορισμού της αλληλουχίας (sequencing). Αξίζει να αναφερθεί ότι σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όπως στον πολυμορφισμό -308 G/A του TNF-α, μόνο το                     

μη-πολυμορφικό (wild-type) γονίδιο αναγνωρίζεται και περιορίζεται από την 

ενδονουκλεάση ενώ η ύπαρξη πολυμορφισμού δεν αποτελεί στόχο πέψης.  

Το περιοριστικό ένζυμο BsrDI (New England, Biolabs) αναγνωρίζει την 

αλληλουχία GCAATG στην άλυσο του Fas-L. Η παρουσία του πολυμορφικού 

αλληλόμορφου C στη θέση -844 δημιουργεί σημείο αναγνώρισης του ενζύμου ενώ η 

παρουσία του αλληλόμορφου T δεν επιτρέπει την προσκόλληση του. Για τη δράση 

της ενδονουκλεάσης απαιτείται θερμοκρασία 65ο C σε υδατόλουτρο, για 4 ώρες. Σε 
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όγκο 20 μL του προϊόντος της PCR προστίθεται 1 μL ένζυμο (2 units) και 2,5 μL 

ρυθμιστικού διαλύματος.  

Η ενδονουκλεάση NcoI (New England, Biolabs) χρησιμοποιείται για την 

γονοτύπιση του -308 G/A του TNF-α, στοχεύοντας την αλληλουχία CCATGG.         

Η επώαση 1 μL  ενζύμου (0,5 units) και 2,5 μL ρυθμιστικού διαλύματος σε 20 μL 

προϊόντος της αλυσιδωτής αντίδρασης γίνεται σε υγρό κλίβανο CO2 (5%) στους 37ο C 

για 4 ώρες. Η παρουσία του πολυμορφικού αλληλόμορφου Α δεν επιτρέπει την 

αναγνώριση του ενζύμου ενώ το wild-type αλληλόμορφο G περιορίζεται από το 

ένζυμο. 

Για την ταυτοποίηση των πολυμορφισμών +869T/C και +915G/C του       

TGF-β1, το ενισχυμένο θραύσμα του DNA επωάζεται με τo περιοριστικό ένζυμο 

MspA1I και Sau96I (New England, Biolabs), αντίστοιχα. Η περιοριστική 

δραστηριότητα επιτυγχάνεται στους 37ο C σε υγρό κλίβανο CO2 (5%) για 4 ώρες. Η 

ενδονουκλεάση MspA1I αναγνωρίζει την αλληλουχία CMGCKG, όπου M και K δυο 

οποιαδήποτε διαφορετικά νουκλεοτίδια. Για τη δράση 1 μL ενζύμου (10 units) σε 20 

μL DNA απαιτούνται 2,3 μL λευκωματίνης ορού βοός  (Bovine Serum Albumin, 

BSA) και 2,4 μL ρυθμιστικού διαλύματος. Και οι δυο γονότυποι, πολυμορφικός και 

μη, τέμνονται από το MspA1I αλλά σε διαφορετικού μεγέθους τμήματα. Όσον αφορά 

το περιοριστικό ένζυμο Sau96I, στοχεύει την αλληλουχία GGNCC του κωδικόνιου 

25, (όπου Ν ένα τυχαίο νουκλεοτίδιο). Χρειάζεται 1 μL ενδονουκλεάσης (5 units) και 

2,5 μL ρυθμιστικού διαλύματος για την πέψη 20 μL DNA. Μόνο το πολυμορφικό 

αλληλόμορφο C επιτρέπει τον περιορισμό του DNA από το ένζυμο.  

 Η αναγνώριση, τέλος, του πολυμορφισμού C/T στη θέση -509 του υποκινητή 

του TGF-β1 επιτυγχάνεται με την ενδονουκλεάση SauI (Eco81I). Χρησιμοποιούνται 

οι ίδιες συνθήκες δράσης με την ενδονουκλεάση MspA1I. Η κοπή του DNA γίνεται 

στην παλίνδρομη αλληλουχία CCTNAGG (όπου Ν ένα τυχαίο νουκλεοτίδιο) ενώ το 

ένζυμο δεν προσδένεται στην αλληλουχία CCCNAGG. 

 Αξίζει να σημειωθεί πως είναι απαραίτητη η προετοιμασία των δειγμάτων σε 

πάγο και η ελάχιστη έκθεση του περιοριστικού ενζύμου σε θερμοκρασία δωματίου 

καθώς μειώνεται η λυτική του ικανότητα. 
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2.2.3. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα 

 

Η ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα είναι μια μέθοδος διαχωρισμού τμημάτων 

DNA που βοηθά στον προσδιορισμό του μεγέθους τους καθώς και στην απομόνωση 

συγκεκριμένων ζωνών. Βασίζεται στην εφαρμογή ενός ηλεκτρικού πεδίου στο 

πήκτωμα που έχει ως αποτέλεσμα την κίνηση του DNA από τον αρνητικό προς το 

θετικό πόλο, καθώς το DNA είναι μόριο αρνητικά φορτισμένο. 

Τα κλάσματα του DNA κινούνται διαφορετικά ανάλογα με το μοριακό τους 

βάρος, τη φύση του πηκτώματος και τη διαμόρφωση του DNA. Μικρού μεγέθους 

τμήματα γενετικού υλικού κινούνται γρήγορα και σε μεγάλη απόσταση. 

Χρησιμοποιώντας ένα γνωστό μάρτυρα (ladder) ως μέτρο σύγκρισης, μας δίνεται η 

δυνατότητα να προσδιορίσουμε κατά προσέγγιση το μέγεθος του υλικού μας σε 

ζευγάρια βάσεων (bp). Το DNA διατρέχει το πήκτωμα, υπό την επίδραση του 

ηλεκτρικού πεδίου, σχηματίζοντας μια ζώνη (band) στο σημείο όπου συγκεντρώνεται  

Η τελική αξιολόγηση του βάρους του κλάσματος που μας ενδιαφέρει γίνεται 

συγκρίνοντας τη ζώνη αυτή με τις προκαθορισμένες ζώνες του μάρτυρα. Στην 

περίπτωση που θέλουμε να ξεχωρίσουμε ζώνες μεγάλου μοριακού βάρους 

χρησιμοποιούμε μικρότερη ποσότητα μάρτυρα ώστε να επιτευχθεί καλύτερος 

διαχωρισμός ενώ σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιούμε μεγάλη ποσότητα ώστε να 

είναι διακριτές και οι τελευταίες ζώνες. Η διαδικασία διακόπτεται όταν υπάρχει 

πλήρη διαχωρισμός των ζωνών του μάρτυρα και των κλασμάτων του DNA προς 

μελέτη. 

Η ηλεκτροφόρηση διενεργείται σε πήκτωμα αγαρόζης ή πολυακρυλαμίδης.           

Η επιλογή της σύνθεσης του πηκτώματος βασίζεται στο μοριακό βάρος και στη φύση 

του υλικού προς ανάλυση. Η ιδιαίτερη πορώδης σύνθεση της πολυακρυλαμίδης 

επιτρέπει το διαχωρισμό κλασμάτων μικρών νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών. Για 

την ανάλυση νουκλεϊκών οξέων μεγαλύτερου μεγέθους προτιμάται η αγαρόζη. Και 

στις δυο περιπτώσεις, για την παρασκευή του πηκτώματος χρησιμοποιείται 

βρωμιούχο αιθίδιο (EtBr), το οποίο προσδένεται και χρωματίζει το DNA ώστε αυτό 

να γίνεται ορατό σε υπεριώδες φως (UV). Η χρήση του απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή 

καθώς πρόκειται για ισχυρά μεταλλαξιογόνα ουσία.  



Για τη μελέτη του πολυμορφισμού -844 T/C του Fas-L παρασκευάστηκε 

πήκτωμα αγαρόζης 1,8%. Αποτελείται από αγαρόζη (1,8 γραμμάρια / 100 ml 

πηκτώματος), δις-απεσταγμένο νερό και ρυθμιστικό διάλυμα TBE. Μετά την 

προσθήκη EtBr παρατηρούμε στο υπεριώδες φως την εικόνα 3δ. Το περιοριστικό 

ένζυμο BsrDI αναγνωρίζει το πολυμορφικό αλληλόμορφο C και περιορίζει το προϊόν 

της αλυσιδωτής αντίδρασης (401 bp) σε δύο κλάσματα, 233 bp και 168 bp. Από την 

παρουσία μεταλλαγμένου αλληλόμορφου και στα δύο γονίδια  προκύπτει η ομόζυγη 

κατάσταση του πολυμορφισμού (C/C) ενώ η παρουσία του σε ένα από τα δύο γονίδια 

προσδίδει την ετερόζυγη μορφή του (C/T ή T/C). Η παρατήρηση μιας μόνο ζώνης 

στην ηλεκτροφόρηση στις 401 bp (σε αντιστοιχία με το μάρτυρα) αναφέρεται στην 

απουσία του πολυμορφισμού. 

 

 

TT TT TT TC TT TC TT TC TT TC TT CC

Εικόνα 3δ: Ηλεκτροφόρηση αγαρόζης για τον πολυμορφισμό -844 T/C του Fas-L. 

 

 Ομοίως, για τον πολυμορφισμό TNF-α -308 G/A χρησιμοποιήθηκε πήκτωμα 

αγαρόζης 1,8%. Η εικόνα 4δ εμφανίζει τα κλάσματα του DNA μετά την κοπή από το 

περιοριστικό ένζυμο NcoI. Το πολυμορφικό αλληλόμορφο A δεν επιτρέπει την 

περιοριστική δραστηριότητα του ενζύμου και στην ηλεκτροφόρηση το DNA 

εμφανίζεται ως μια ζώνη στα 107 ζευγάρια βάσεων. Το wild-type γονίδιο G 

αναγνωρίζεται από το NcoI και το γενετικό υλικό κόβεται σε δύο τμήματα, 87 και 20 

ζευγαριών βάσεων. Όταν παρατηρούμε στην ηλεκτροφόρηση τρείς ζώνες, στα 107bp, 
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87 bp και 20 bp, αναφερόμαστε στην ετερόζυγη κατάσταση του πολυμορφισμού 

(G/A ή A/G) ενώ όταν παρατηρούμε μόνο δύο ζώνες, 87 bp και 20 bp, πρόκειται για 

απουσία μετάλλαξης και στα δύο γονίδια (G/G).  

 

GG    GG   GG     GA     GA    GG    AA     GG     GA    AA     GG   GG 

Εικόνα 4δ: Ηλεκτροφόρηση αγαρόζης για τον πολυμορφισμό -308 G/A του TNF-α. 

   

Όσον αφορά τους πολυμορφισμούς +869 T/C και +915 G/C του TGF-β1, η 

ηλεκτροφόρηση έγινε σε πήκτωμα αγαρόζης:Nusieve 2:1 3%. Πρόκειται για μια 

ειδική αγαρόζη, υψηλής περιεκτικότητας, η οποία διαλυτοποιείται στους 90οC 

σχηματίζοντας ένα ισχυρό πήκτωμα ικανό να διαχωρίσει τμήματα 10 έως 1500 

ζευγαριών βάσεων. Για την προετοιμασία χρησιμοποιούνται 3 γραμμάρια αγαρόζης 

ανά 100 ml πηκτώματος, δις-απεσταγμένο νερό και TBE.  

Το περιοριστικό ένζυμο MspA1I τέμνει το προϊόν της PCR (235 bp) σε 

κλάσματα 103, 67, 40 και 25 ζευγαριών βάσεων, παρουσία του +869Τ 

αλληλόμορφου, και σε κλάσματα 91, 67, 40, 25 και 12 ζευγαριών βάσεων, παρουσία 

του μεταλλαγμένου αλληλόμορφου C (εικόνα 5δ). 
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TC        TT          CC          TC          CC         TC           TT          TC 

Εικόνα 5δ: Ηλεκτροφόρηση αγαρόζης για τον πολυμορφισμό +869 T/C  του TGF-β1. 

 

 Αναφορικά με τον πολυμορφισμό +915G/C , το ένζυμο Sau96I αναγνωρίζει 

μόνο το μεταλλαγμένο γονίδιο C τέμνοντας το DNA σε δύο κλάσματα 133 και 102 

ζευγαριών βάσεων. Ο σχηματισμός μιας μόνο ζώνης, στην ηλεκτροφόρηση, στα 235 

bp αντιστοιχεί στον μη-πολυμορφικό γονότυπο G/G, ο σχηματισμός δύο ζωνών στα 

133 bp και 102 bp στον πολυμορφικό γονότυπο C/C ενώ τέλος η παρατήρηση τριών 

ζωνών, στα 235, 133 και 102 bp, στον ετερόζυγο πολυμορφικό γονότυπο G/C ή C/G 

(εικόνα 6δ).     

 

 

GG         GG          GG         GG          GG           GG          GG        GA 

Εικόνα 6δ:Ηλεκτροφόρηση αγαρόζης για τον πολυμορφισμό +915 G/C  του TGF-β1. 
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 Τέλος, ο έλεγχος του πολυμορφισμού -509 C/T του TGF-β1 έγινε σε πήκτωμα 

πολυακρυλαμίδης 12%. Για την παρασκευή του χρησιμοποιήθηκε ακρυλαμίδη (12 

γραμμάρια ανά 100 ml πηκτώματος), δις-απεσταγμένο νερό, ρυθμιστικό διάλυμα 

TBE, 10% AMPS (2-μεθυλ-προπυλ-σουλφονικό οξύ της ακρυλαμίδης) και TEMED 

(τετρα-μεθυλ-αιθυλική διαμίνη), ουσίες απαραίτητες για τον πολυμερισμό της 

ακρυλαμίδης. Το ένζυμο κοπής SauI περιορίζει το προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης 

(386 bp) σε δύο κλάσματα, 201 και 185 bp, παρουσία του πολυμορφικού 

αλληλόμορφου T. Ο γονότυπος T/T εκφράζεται στην ηλεκτροφόρηση με δύο ζώνες, 

στα 201 και 185 bp, ο γονότυπος T/C ή C/T με τρείς ζώνες, στα 386, 201 και 185 bp, 

ενώ ο wild-type γονότυπος C/C με μία μόνο ζώνη στα 386 ζευγάρια βάσεων     

(εικόνα 7δ).  
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 TT                TT                                      CC 

Εικόνα 7δ: Ηλεκτροφόρηση πολυακρυλαμίδης για τον πολυμορφισμό -509 T/C  του 
TGF-β1. 

 

 Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, ακολούθησε επανάληψη 

του προσδιορισμού του γονοτύπου σε τυχαία δείγματα ασθενών και μαρτύρων. 
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2.3. Κυτταροκαλλιέργειες 

 

 Οι κυτταροκαλλιέργειες χρησιμοποιούνται για τη μελέτη του αριθμού και των 

βιολογικών ιδιοτήτων ενός μικρού κυτταρικού πληθυσμού, που βρίσκεται συνήθως 

σε μορφή εναιωήματος, με δημιουργία κλώνων (αποικιών) προερχόμενων από τον 

μικρό αυτό πληθυσμό. Ο όρος “κλώνος” χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα 

σύνολο κυττάρων που προέρχονται από ένα και μόνο κύτταρο που ονομάζεται 

“κλωνογόνο” κύτταρο. Σε ένα φυσιολογικό οργανισμό, κλωνογονική ικανότητα έχει 

ένας μικρός αριθμός κυττάρων που ανευρίσκονται κυρίως στο μυελό των οστών, στο 

περιφερικό αίμα αλλά και σε άλλους ιστούς και είναι γνωστά ως προγονικά κύτταρα 

(stem cells). Ο in vitro πολλαπλασιασμός των κυττάρων αυτών, υπό ελεγχόμενες 

συνθήκες, μας επιτρέπει τη μελέτη της αιμοποίησης καθώς και πολλών άλλων 

παραμέτρων, όπως της παραγωγής ανοσοσφαιρινών από τα                             

Β-λεμφοκύτταρα και της παραγωγής κυτταροκινών στο μυελό των οστών.  

Στα περισσότερα ερευνητικά εργαστήρια χρησιμοποιούνται δύο τύποι 

κυτταροκαλλιεργείων, οι υγρές καλλιέργειες και οι κυτταροκαλλιέργειες σε 

εμπλουτισμένα ημιστερεά μέσα (μεθυλοκυτταρίνη και άγαρ).  

 Στην παρούσα μελέτη, για τον έλεγχο των επιπέδων της κυτταροκίνης TGF-β1 

στο μυελό των οστών, χρησιμοποιήθηκαν μακρόχρονες υγρές κυτταροκαλλιέργειες 

(Long-term Bone Marrow Culture, LTBMC). Θεωρείται το καλύτερο in vitro μοντέλο 

για τη μελέτη του αιμοποιητικού μικροπεριβάλλοντος, δοθέντος ότι οι συνθήκες 

ανάπτυξης των αιμοποιητικών κυττάρων στο υπερκείμενο γίνεται με την παραγωγή 

κυτταροκινών και την έκφραση επιφανειακών βιομορίων από τα κύτταρα του 

στρώματος, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η προσθήκη εξωγενών παραγόντων. Ο τύπος 

αυτός των κυτταροκαλλιεργειών προσφέρεται ιδιαίτερα για τη μελέτη του ρόλου των 

αυξητικών αιμοποιητικών παραγόντων αλλά και των αναστολέων της αιμοποίησης, 

όπως για παράδειγμα του TGF-β1, στην ανάπτυξη των μυελικών προβαθμίδων.   

 Μυελικός πολφός, με αναρρόφηση από την οπίσθια λαγόνια άκανθα, 

χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή εναιωρήματος λεμφομονοπύρηνων μυελικών 

κυττάρων (Bone Marrow Mononuclear Cells, BMMCs). Σε θάλαμο νηματικής ροής 

αέρος (laminar flow hood) o μυελός αραιώνεται 1:1  με θρεπτικό υλικό IMDM 340. 
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Πρόκειται για θρεπτικό υλικό IMDM (Iscove’s modified Dulbecco’s medium, Gibco, 

Invitrogen Corporation, Scotland) εμπλουτισμένο με L-γλουταμίνη (Gibco), 

ηλεκτρική νατριούχος υδροκορτιζόνη (Sigma), πεννικιλίνη, στρεπτομυκίνη, ορό 

ίππου (Gibco) και ορό εμβρύου βοός (Gibco). Ο αραιωμένος μυελός επιστοιβάζεται 

με φικόλη και φυγοκεντρείται στις 1800 στροφές ανά λεπτό ώστε να διαχωριστούν τα 

αιμοποιητικά κύτταρα, σχηματίζοντας έναν ορατό δακτύλιο με λεμφομονοπύρηνα 

(BMMCs). Ακολουθεί η αναρρόφηση του δακτυλίου με πιπέτα Pasteur, πλύση με 

θρεπτικό υλικό και φυγοκέντρηση. Τέλος, γίνεται  υπολογισμός του αριθμού των 

λεμφομονοπύρηνων κυττάρων στον όγκο του θρεπτικού υλικού με αιμοκυτταρόμετρο 

(πλάκα Neubauer με χρωστική Trypan Blue).    

 Για τη δημιουργία μακρόχρονης καλλιέργειας, απομονώνουμε 10 

εκατομμύρια λεμφομονοπύρηνα κύτταρα και προσθέτουμε 10 mL από το θρεπτικό 

υλικό IMDM 340 σε καλλιεργητική φλάσκα 25cm2. Οι φλάσκες τοποθετούνται σε 

υγρό κλίβανο με 5% CO2 στους 33oC και εβδομαδιαίως εξετάζεται μικροσκοπικά ο 

σχηματισμός στρώματος και ανανεώνεται το θρεπτικό υλικό με φρέσκο, ίδιας 

σύνθεσης, αφαιρώντας το μισό όγκο. Με τον τρόπο αυτό απομακρύνουμε νεκρά 

κύτταρα ενώ εμπλουτίζουμε το περιβάλλον με τους αναγκαίους αυξητικούς 

παράγοντες για τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Υπό τις συνθήκες αυτές, 

αναπτύσσεται στον πυθμένα της φλάσκας, μετά από 3 έως 4 εβδομάδες, ένας τάπητας 

από κύτταρα του αιμοποιητικού μικροπεριβάλλοντος, κυρίως λιποκύτταρα, 

ινοβλάστες και ενδοθήλια ενώ στο υπερκείμενο αναπτύσσονται, πολλαπλασιάζονται 

και διαφοροποιούνται οι προγονικές αιμοποιητικές προβαθμίδες (εικόνα 8δ).  

 



  

Εικόνα 8δ. Στρωματικά κύτταρα μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών. 

Απεικονίζονται τα λιποκύτταρα (μορφολογία τσαμπιού), τα μακροφάγα (στρογγυλά 

κύτταρα) και οι ινοβλάστες (κύτταρα με ατρακτοειδή μορφολογία).   

  

  Τέλος, γίνεται συλλογή του υπερκείμενου και φυγοκέντρηση στις 3500 

στροφές ανά λεπτό για 15 λεπτά. Το αιώρημα που προκύπτει είναι απαλλαγμένο από 

κύτταρα και φυλάσσεται στους -80o C για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του 

TGF-β1 στο μυελό των οστών με την τεχνική της ELISA.   

 

2.4. Προσδιορισμός των επιπέδων της κυτταροκίνης TGF-β1  

 

 Η μέτρηση των επιπέδων της κυτταροκίνης TGF-β1 στον ορό των ασθενών, 

καθώς και στα υπερκείμενα των μακρόχρονων μυελικών κυτταροκαλλιεργειών 

(LTBMCs), έγινε με την ανοσοενζυμική τεχνική ELISA (Quantikine, R&D Systems, 

Mιnneapolis USA) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Η τεχνική βασίζεται στη χρήση ειδικών μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι 

του TGF-β1 τα οποία έχουν επωαστεί σε πλάκα 96 βοθρίων (εικόνα 9δ). Τα δείγματα 

προστίθενται στα βοθρία της πλάκας με αποτέλεσμα να προσδεθούν με τα 

αντισώματα, εν παρουσία TGF-β1. Μετά από πλύσεις, ώστε να απομακρυνθούν 

ουσίες που δε προσδέθηκαν, προστίθεται ένα πολυκλωνικό αντίσωμα, προσδεδεμένο 
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σε ένζυμο, έναντι του TGF-β1 δεσμεύοντας τα συμπλέγματα TGF-β1 και 

μονοκλωνικών αντισωμάτων δίκην sandwich. Ακολουθούν πλύσεις και τελικώς 

χρησιμοποιείται ειδικό διάλυμα που χρωματίζει τα βοθρία. Η ένταση του χρώματος, 

όπως αυτή μετράται στο φωτόμετρο, σχετίζεται με την ποσότητα του TGF-β1 που 

δεσμεύτηκε από τα αντισώματα. Οι τιμές διαγράφουν μια καμπύλη (4-parameter 

logistic curve) η οποία συγκρίνεται, σε υπολογιστή, με την καμπύλη που προκύπτει 

από δείγματα γνωστής συγκέντρωσης της κυτταροκίνης (standards) που 

περιλαμβάνονται στο kit. Με ειδικό λογισμικό υπολογίζεται η συγκέντρωση της 

κυτταροκίνης. 

 

Εικόνα 1.  

Επικαλυμένα μικροβοθρία με αντίσωμα 

Εικόνα 2.  

Πρώτη επώαση. Πρόσδεση του TGF-β1 του υπό 
εξέταση δείγματος στα αντισώματα των 
μικροβοθρίων. 

Εικόνα 3.  

Δεύτερη επώαση. Πρόσθήκη πολυκλωνικού αντισώματος, 
προσδεδεμένο σε ένζυμο, έναντι του TGF-β1. 

Εικόνα 4.  

Προσθήκη του υποστρώματος του ενζύμου.  

 Εικόνα 9δ: Διαδικασία δίκην sandwich της ELISA. 
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 Πρέπει να σημειωθεί ότι ο TGF-β1 απαιτείται να ενεργοποιηθεί πριν τη 

διαδικασία του ανοσοφθορισμού με τη χρήση ειδικών διαλυμάτων και σύμφωνα με 

το πρωτόκολλο της ELISA. Η ελάχιστη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση κυμαίνεται από 2 

έως 2000 pg / mL. 

 

2.5. Στατιστική ανάλυση 

 

  Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τη στατιστική εφαρμογή  

GraphPad Prism (San Diego, CA). Η ομοιογένεια του δείγματος των μελετηθέντων 

ασθενών και φυσιολογικών μαρτύρων ελέγχθηκε με το στατιστικό κριτήριο χ2 . Για 

τη σύγκριση της συχνότητας των γονοτύπων μεταξύ ασθενών και μαρτύρων  

χρησιμοποιήθηκε η ίδια δοκιμασία, με διόρθωση κατά Fischer στις περιπτώσεις όπου 

η συχνότητα ήταν ίση ή μικρότερη του πέντε. Υπολογίσθηκε ο σχετικός κίνδυνος 

(odds ratio, OR) και το διάστημα εμπιστοσύνης (confidence interval, CI) ως εκτίμηση 

της σχέσης των πολυμορφισμών με τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου. Η συσχέτιση 

των γονοτύπων με τη βαρύτητα της ουδετεροπενίας έγινε με τη μη-παραμετρική 

δοκιμασία Spearman. Τέλος, για τη σύγκριση των επιπέδων του  TGF-β1 στον ορό 

και τα υπερκείμενα των μακρόχρονων καλλιεργειών των ασθενών και της ομάδας 

ελέγχου εφαρμόσθηκε η μη-παραμετρική δοκιμασία Mann-Whitney. Στις δοκιμασίες, 

μια πιθανότητα ίση ή μικρότερη του 0.05 θεωρήθηκε στατιστικώς σημαντική. 
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      V. Αποτελέσματα 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 Ο πολυμορφικός γονότυπος στη θέση -308 του TNF-α παρουσιάζεται πιο 

συχνά στους ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες αλλά η διαφορά δεν είναι 

στατιστικώς σημαντική (χ2 = 5.068, P = 0.079). Στην ομάδα των ασθενών, τρία άτομα 

(5,2%) εμφάνισαν το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο σε ομόζυγη κατάσταση (A/A) ενώ 

κανένας μάρτυρας δεν παρουσίασε πολυμορφισμό και στα δυο γονίδια (εικόνα 1ε). 

Συνολικά οκτώ ασθενείς είχαν πολυμορφισμό σε ένα από τα δύο αλληλόμορφα 

γονίδια (G/A ή A/G) και δεκαπέντε μάρτυρες. Απουσία πολυμορφισμού 

παρατηρήθηκε σε σαράντα έξι ασθενείς και σαράντα πέντε υγιή άτομα. Τα 

αποτελέσματα συμφωνούν με προηγηθήσα μελέτη στην οποία, ομοίως, δεν 

παρατηρήθηκε συσχέτιση του πολυμορφισμού -308 G/A με την χρονία ιδιοπαθή 

ουδετεροπενία [100].   

 

  

Εικόνα 1ε: Συχνότητα των γονοτύπων GG, GA και AA του πολυμορφισμού -308  

G/A του TNF-α σε ασθενείς και μάρτυρες 

 

Όσον αφορά τον πολυμορφισμό -844 T/C του FasL, δεν βρέθηκε στατιστικώς 

σημαντική διαφορά μεταξύ ασθενών και μαρτύρων (χ2 = 1.968, P = 0.373) στη 

συχνότητα της μετάλλαξης. Δεκαεπτά ασθενείς χαρακτηρίστηκαν ομόζυγοι ως προς 

τον πολυμορφισμό (C/C), έναντι είκοσι τεσσάρων μαρτύρων, και τριάντα ασθενείς 
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ετερόζυγοι (C/T) έναντι είκοσι τεσσάρων υγιών ατόμων (εικόνα 2ε). Έλλειψη δράσης 

του περιοριστικού ενζύμου, παρουσία του μη-πολυμορφικού αλληλόμορφου T και 

στα δυο γονίδια,  παρατηρήθηκε σε δέκα ασθενείς και δώδεκα μάρτυρες. 
 

  

Εικόνα 2ε: Συχνότητα των γονοτύπων TT, TC και CC του πολυμορφισμού -844  T/C 

του Fas-L σε ασθενείς και μάρτυρες. 

 

Μελετώντας τη μετάλλαξη στο κωδικόνιο 10 του TGF-β1 (+869 T/C), η 

συχνότητα εμφάνισης του μεταλλαγμένου αλληλόμορφου C ήταν όμοια μεταξύ των 

ουδετεροπενικών ασθενών και των υγιών μαρτύρων (χ2 = 0.496, P = 0.781). 

Δεκατρείς ασθενείς και δεκαεπτά μάρτυρες είχαν το γονότυπο C/C, τριάντα ένα 

άτομα και από τις δύο ομάδες είχαν το γονότυπο T/C ενώ, τέλος, δεκατρείς ασθενείς 

και δώδεκα μάρτυρες είχαν το μη-πολυμορφικό γονότυπο T/T (εικόνα 3ε). 
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Εικόνα 3ε: Συχνότητα των γονοτύπων TT, TC και CC του πολυμορφισμού +869 T/C 

του TGF-β1 σε ασθενείς και μάρτυρες. 

 

Ο πολυμορφισμός στο κωδικόνιο 25 της ίδιας κυτταροκίνης (+915 G/C) δεν 

εμφανίζεται συχνά στο γενετικό κώδικα. Πράγματι, δεν εντοπίστηκε στην παρούσα 

μελέτη ασθενής ή μάρτυρας με μετάλλαξη και στα δυο γονίδια, ενώ μόλις δέκα 

ασθενείς και ένδεκα μάρτυρες είχαν μετάλλαξη σε ένα από τα δύο γονίδια (χ2 = 

0.137, P = 0.711). Συνολικά σε σαράντα έξι ασθενείς και πενήντα μάρτυρες 

παρατηρήθηκε ο μη πολυμορφικός γονότυπος (εικόνα 4ε). 
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Εικόνα 4ε: Συχνότητα των γονοτύπων GG, GC και CC του πολυμορφισμού +915 

G/C του TGF-β1 σε ασθενείς και μάρτυρες.  

 

 



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης του 

πολυμορφισμού C/T στη θέση -509 του υποκινητή του TGF-β1 (εικόνα 5ε). Το 

μεταλλαγμένο αλληλόμορφο T παρουσιάζεται πιο συχνά στους ασθενείς και η 

διαφορά είναι στατιστικώς σημαντική (χ2 = 6.817, P = 0.033). Η μετάλλαξη της 

κυτοσίνης σε θυμίνη γίνεται και στα δυο αλληλόμορφα γονίδια σε οκτώ ασθενείς  

έναντι τριών μαρτύρων (χ2 = 6.785, P = 0.0092). Απεναντίας, δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ ασθενών και μαρτύρων στη συχνότητα του                    

μη-πολυμορφικού γονοτύπου ή του ετερόζυγου πολυμορφικού. Σαράντα ένας 

ασθενείς είχαν πολυμορφισμό σε ένα από τα δύο γονίδια (C/T ή T/C), έναντι ογδόντα 

μαρτύρων (χ2 = 1.338, P = 0.2474), και οκτώ ουδετεροπενικοί δεν παρουσίασαν 

μετάλλαξη σε κανένα από τα δύο γονίδια (C/C), έναντι δέκα επτά υγιών ατόμων      

(χ2 = 0.238, P = 0.6254). Από τα δεδομένα προκύπτει ότι ο γονότυπος -509 Τ/Τ είναι 

συχνότερος σε ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία, σε σχέση με υγιή άτομα, 

και η μετάλλαξη μπορεί να διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην παθογένεση ή στην 

παθοφυσιολογία της νόσου. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην αρχική μελέτη 

περιλήφθησαν εξήντα μάρτυρες και με στόχο την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων 

ακολούθησε πρόσθετη γονοτύπιση σαράντα φυσιολογικών ατόμων, ακολουθώντας 

την ίδια τεχνική. 

 

   

Εικόνα 5ε: Συχνότητα των γονοτύπων CC, CT και TT του πολυμορφισμού – 509 C/T 

του TGF-β1 σε ασθενείς και μάρτυρες.  
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Θέτοντας ως σημείο αναφοράς το μη-πολυμορφικό γονότυπο C/C (wild-type), 

διερευνήσαμε πιθανή συσχέτιση της μετάλλαξης με τον κίνδυνο εκδήλωσης της 

νόσου (εικόνα 6ε). Παρατηρήσαμε έναν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο στα άτομα με 

μετάλλαξη και στα δύο γονίδια (OR, 5.7; 95% CI, 1.18-27.26; P = 0.033) ενώ ο 

σχετικός κίνδυνος δεν ήταν στατιστικώς σημαντικός στα άτομα με μετάλλαξη σε ένα 

από τα δύο γονίδια (OR, 1.1; 95% CI, 0.43-2.74; P = 0.855). Ομοίως, δε 

συσχετίσθηκαν οι πολυμορφισμοί των κωδικόνιων 10 και 25 του TGF-β1, -308 του 

TNF-α και -844 του Fas-L με κίνδυνο εκδήλωσης χρονίας ιδιοπαθούς 

ουδετεροπενίας. 

 

  

Εικόνα 6ε: Σχετικός κίνδυνος εμφάνισης της νόσου (OR=Odds Ratio) σε ασθενείς με 

μετάλλαξη στο ένα (CT) ή και στα δυο γονίδια (TT) στη θέση -509 του TGF-β1. 

 

Έπειτα, χωρίσαμε τους ασθενείς σε τρείς κατηγορίες, με βάση τη βαρύτητα 

της ουδετεροπενίας, και αναζητήσαμε πιθανή συσχέτιση του αριθμού των 

κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων με την ύπαρξη γονιδιακής μετάλλαξης. Θέσαμε ως 

κριτήριο διαχωρισμού τα εργαστηριακά ευρήματα και όχι την κλινική εικόνα των 

ασθενών. Εφαρμόσαμε τη μη-παραμετρική δοκιμασία Spearman η οποία δεν ανέδειξε 

συσχέτιση του πολυμορφισμού -509 T/T με το βαθμό της ουδετεροπενίας                   

(r = 0.1815, P = 0.1765). Η μετάλλαξη σχετίζεται, ως γενετικός παράγοντας, με την 

ελάττωση των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων όμως άλλοι παράγοντες, ενδεχομένως 

γενετικής ή περιβαλλοντικής φύσεως, φαίνεται να επιδρούν στη βαρύτητα της 

ουδετεροπενίας (εικόνα 7ε). 
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          CC             CT                TT

Εικόνα 7ε: Συσχέτιση των γονοτύπων στη θέση 509 του υποκινητή του TGF-β1 με 

τον αριθμό των ουδετερόφιλων. 

 Σε ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία έχουν παρατηρηθεί αυξημένα 

επίπεδα της κυτταροκίνης TGF-β1 στον ορό και στα υπερκείμενα των μακρόχρονων 

μυελικών καλλιεργειών [22, 32, 50]. Χρησιμοποιώντας τη τεχνική της ELISA 

επιβεβαιώσαμε τις ήδη υπάρχουσες μελέτες. 

Στον ορό των ασθενών, η συγκέντρωση της κυτταροκίνης ήταν ιδιαιτέρως 

αυξημένη σε σύγκριση με τους μάρτυρες (εικόνα 8ε). Η μέση τιμή στους ασθενείς 

ήταν 34.99 pg/mL (σταθερή απόκλιση ± 7.63) και στους μάρτυρες ήταν 24.82 pg/mL 

(σταθερή απόκλιση ± 11.19). Η διαφορά ήταν στατιστικώς σημαντική (P<0.0001).  
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Εικόνα 8ε: Συγκέντρωση του TGF-β1 στον ορό των ασθενών με CIN και των υγιών 

ατόμων της μελέτης. 

 

           Ασθενείς                         Μάρτυρες



Συσχετίζοντας τα επίπεδα της κυτταροκίνης με την παρουσία πολυμορφισμού, 

παρατηρήθηκε ιδιαίτερα αυξημένη παραγωγή TGF-β1 στους ασθενείς με γονότυπο 

T/C (34.29 ± 7.81 ng/mL, P<0.0001) και T/T (39.65 ± 5.84 ng/mL, P=0.0002) ενώ τα 

επίπεδα των ασθενών με τον μη-πολυμορφικό γονότυπο C/C, αν και αυξημένα (33.99 

± 7.36 ng/mL), δε διέφεραν στατιστικώς σημαντικά από τα επίπεδα των μαρτύρων 

(P=0.0534). Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στην εικόνα 9ε. 
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    TT                  CT                 CC             Μάρτυρες

Εικόνα 9ε: Συχέτιση της συγκέντρωσης του TGF-β1 στον ορό των ασθενών και των 

μαρτύρων. Διαχωρισμός με βάση το γονότυπο των ασθενών. 

 

Ομοίως, στα υπερκείμενα των μυελικών καλλιεργειών των ασθενών η 

συγκέντρωση του TGF-β1 ήταν ιδιαίτερα αυξημένη (εικόνα 10ε). Η μέση τιμή ήταν 

1354.99  pg/mL (σταθερή απόκλιση ± 461.06) και στους μάρτυρες 600.75 pg/mL 

(σταθερή απόκλιση  ± 200.47). Η διαφορά ήταν στατιστικώς σημαντική (P <0.0001).  
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Εικόνα 10ε: Συγκέντρωση του TGF-β1 στα υπερκείμενα των μυελικών καλλιεργειών 

των ασθενών με CIN και υγιών ατόμων. 

Και σε αυτήν την περίπτωση, η αύξηση ήταν στατιστικώς σημαντική στους 

ασθενείς με ετερόζυγο (1419.184 ± 344.50 pg/mL, P<0.0001) και ομόζυγο 

πολυμορφικό γονότυπο (1745.62 ± 365.77 pg/mL, P =0.0002) σε σχέση με τους 

μάρτυρες (εικόνα 11ε). Η συγκέντρωση της κυτταροκίνης δε διέφερε μεταξύ ασθενών 

και μαρτύρων, αναφορικά με το μη-πολυμορφικό γονότυπο (635.62 ± 313.62 pg/mL, 

P=0.8865).  

 

Εικόνα 11ε: Συχέτιση της συγκέντρωσης του TGF-β1 στο μυελό των ασθενών και 

των μαρτύρων. Διαχωρισμός με βάση το γονότυπο των ασθενών. 

 

            Ασθενείς                           Μάρτυρες

      TT                   CT                  CC          Μάρτυρες



Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η παρουσία του μεταλλαγμένου γονιδίου Τ 

στη θέση -509 του υποκινητή του TGF-β1 σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα της 

κυτταροκίνης σε ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία. Το γεγονός όμως ότι η 

παρουσία του πολυμορφισμού εντοπίζεται και σε υγιή άτομα, τα οποία παρουσιάζουν 

χαμηλά επίπεδα TGF-β1 στον ορό και στα υπερκείμενα, υποδηλώνει την ύπαρξη και 

άλλων παραγόντων που ασκούν ρυθμιστικό ρόλο στην παραγωγή της κυτταροκίνης. 

Προηγούμενη μελέτη του εργαστηρίου μας ανέδειξε ότι στα υπερκείμενα 

μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών ασθενών με χρονία ιδιοπαθή ουδετεροπενία 

ανιχνεύεται υψηλή συγκέντρωση του TNF-α. Όντως, στους ασθενείς μας η μέση τιμή 

της συγκέντρωσης ήταν 7.55  pg/mL (σταθερή απόκλιση ± 6.08) και στους μάρτυρες 

3.24 pg/mL (σταθερή απόκλιση ± 1.76). Η διαφορά ήταν στατιστικώς σημαντική             

(P =0.0057). 
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Εικόνα 12ε: Συγκέντρωση του TNF-α στο μυελό των ασθενών και των υγιών 
ατόμων.. 

 

Συγκρίνοντας τη συγκέντρωση του TNF-α με τα επίπεδα του TGF-β1 στα 

υπερκείμενα των μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών δεν παρατηρήσαμε 

συσχέτιση στατιστικώς σημαντική (εικόνα 13ε). Πράγματι, η τιμή του p ήταν 0.428. 

TNF‐α in LTBMC supernatants (pg/ml)
 

 

            Ασθενείς                   Μάρτυρες



 

 

Εικόνα 13ε: Συσχέτιση των επιπέδων του TGF-β1 και του TNF-α στα υπερκείμενα 
των μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών των ασθενών. 

 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρατηρήσαμε συσχέτιση της συγκέντρωσης του 

TNF-α με το γονότυπο στη θέση 509 του υποκινητή του TGF-β1 (r=0.2936, 

p=0.0267). Οι ασθενείς με τον ομόζυγο πολυμορφικό γονότυπο -509 Τ/Τ εμφάνισαν 

υψηλότερη συγκέντρωση του TNF-α σε σχέση με τον ετερόζυγο γονότυπο -509 T/T 

και τον μη-πολυμορφικό γονότυπο C/C (εικόνα 14ε). Εν τούτοις, η κυτταροκίνη    

TGF-β1  δε φαίνεται να αναστέλλει την παραγωγή του TNF-α. 

 
 

 

 

 

 

 
                    CC                CT                  TT 

Εικόνα 14ε: Συσχέτιση της συγκέντρωσης του TNF-α στα υπερκείμενα των 
μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών των ασθενών με τους πολυμορφισμούς του 
TGF-β1. 
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 Στον πίνακα 1ε της επόμενης σελίδας συνοψίζονται τα αποτελέσματα της 

γονοτύπισης των ασθενών με χρονία ιδιοπαθή ουδετεροπενία και των υγιών ατόμων 

της μελέτης μας αναφορικά με τους πολυμορφισμούς -509 C/T, +869 T/C και  +915 

G/C του TGF-β1, -308 G/A του TNF-α και -844 T/C του Fas-L. 

 Τέλος, στην εικόνα 15ε συνοψίζεται η συγκέντρωση του TGF- β1 στον ορό 

και στα υπερκείμενα των μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών των ασθενών και των 

μαρτύρων της μελέτης μας σε σχέση με το γονότυπο που παρατηρήθηκε. 
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Γονότυπος 
Ασθενείς 

n (%) 

Μάρτυρες 

n (%) 
OR  (95% CI) P τιμή 

TGF-β1 -509* 

CC 

CT 

TT 

 

  8 (14.1%) 

41 (71.8%) 

  8 (14.0%) 

 

17 (17.0%) 

80 (80.0%) 

  3 (3.0%) 

 

1.0 (αναφορά)      

1.1 (0.43-2.74) 

5.7 (1.18-27.26)     

 

 

0.855 

0.033 

TGF-β1 +869 

TT 

TC 

CC 

 

13 (22.8%) 

31 (54.4%) 

13 (22.8%) 

 

12 (20.0%) 

31 (51.7%) 

17 (28.3%) 

 

1.0 (αναφορά)      

0.9 (0.36-2.33) 

0.7 (0.24-2.05)     

 

 

0.865 

0.521 

TGF-β1 +915 

GG 

GC 

CC 

 

46 (80.7%) 

11 (19.3%) 

0 

 

50 (83.3%) 

10 (16.7%) 

0 

 

1.0 (αναφορά)      

1.1 (0.46-3.07) 

     

 

 

0.710 

 

TNF-α -308 

GG 

GA 

AA 

 

46 (80.7%) 

8 (14.1%) 

3 (5.2%) 

 

45 (75.0%) 

15 (25.0%) 

0 

 

1.0 (αναφορά)      

0.5 (0.21-1.35) 

6.8 (0.34-136.5)     

 

0.176 

0.243 

Fas-L -844 

TT 

TC 

CC 

 

10 (17.5%) 

30 (52.7%) 

17 (29.8) 

 

12 (20.0%) 

24 (40.0%) 

24 (40.0%) 

 

1.0 (αναφορά)      

0.8 (0.29-2.41) 

1.5 (0.55-4.06)     

 

 

0.423 

0.760 

 

OR: Λόγος αναλογιών (Odds Ratio); CI: Διάστημα εμπιστοσύνης (Confidence Interval) 

Πίνακας 1ε: Συγκεντρωτική απεικόνιση της κατανομής των συχνοτήτων των 
πολυμορφισμών σε ασθενείς και υγιή άτομα της μελέτης μας καθώς και του σχετικού 
κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. 



 

Εικόνα 15ε: Απεικόνιση της συγκέντρωσης του TGF- β1 στον ορό και στο μυελό των 
ασθενών και των μαρτύρων με συσχέτιση με το γονότυπο του πολυμορφισμού στη 
θέση 509 του υποκινητή του TGF- β1.  
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   VI. Συζήτηση 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία αποτελεί μια συχνή κοκκιοκυτταρική 

διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από ελάττωση των κυκλοφορούντων 

ουδετερόφιλων συνεπεία της αυξημένης απόπτωσης των προγονικών μυελικών 

προβαθμίδων και της ελάττωσης του αριθμού των CFU-G κυττάρων. Μελέτες του 

εργαστηρίου μας κατέληξαν ότι η ενεργοποίηση του παθολογικού αυτού μηχανισμού 

οφείλεται σε μια χρόνια φλεγμονή, αγνώστης αιτιολογίας, η οποία προάγει την 

παραγωγή προ-φλεγμονωδών και προ-αποπτωτικών κυτταροκινών από στρωματικά 

μυελικά κύτταρα και ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα. Πράγματι, στο υπερκείμενο 

μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών και στον ορό των ασθενών έχουν ανευρεθεί 

υψηλά επίπεδα της IL-6, της IL-1β, της IFN-γ, του TGF-β1, του TNF-α και του Fas-L 

τα οποία σχετίζονται με τη φλεγμονώδη εξεργασία, την απόπτωση των προγονικών 

CD34+/CD33+ κυττάρων, την αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την 

ενεργοποίηση του ενδοθηλίου, διαδικασία που εντείνει την ουδετεροπενία διαμέσου 

της διαπίδυσης των ουδετερόφιλων στο διάμεσο χώρο. Τα επίπεδα της 

αντιφλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-10 ανιχνεύονται χαμηλά ενώ τα φυσιολογικά 

επίπεδα του συνδέτη του c-kit και οι υψηλές συγκεντρώσεις του διαλυτού συνδέτη 

του flt-3 και του αυξητικού παράγοντα G-CSF φανερώνουν την προσπάθεια 

αντιρρόπησης των κυτταρικών προβαθμίδων στην πρώιμη καταστροφή τους.  

  Οι γενετικοί πολυμορφισμοί των γονιδίων που κωδικογραφούν για τις 

κυτταροκίνες σχετίζονται με αυξημένη ή μειωμένη παραγωγή των κυτταροκινών σε 

διάφορες νόσους. Η μετάλλαξη μιας αζωτούχου βάσης επιφέρει αλλαγή στη δομή 

περιοχών σύνδεσης μεταγραφικών παραγόντων. Στην παρούσα μελέτη αναζητήσαμε 

τους συχνότερους πολυμορφισμούς του TNF-α, του TGF-β1 και του Fas-L σε υγιή 

άτομα και ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία. Ερευνήσαμε την πιθανή 

σχέση τους με τα υψηλά επίπεδα των κυτταροκινών, τα οποία ανευρίσκονται στο 

μυελό και τον ορό των ασθενών, την πιθανή συσχέτιση με τη βαρύτητα της 

ουδετεροπενίας καθώς με τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου. Το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της μελέτης μας είναι η γενετική ομοιογένεια του πληθυσμού που 

μελετήθηκε η οποία επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης  γενετικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων σε ένα κοινό γενετικό υπόβαθρο. 
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 Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι η 

αντικατάσταση της κυτοσίνης από θυμίνη στη θέση -509 του υποκινητή του TGF-β1 

εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στους ασθενείς, σε σχέση με τους μάρτυρες.   

Η διαφορά επικεντρώνεται στη μετάλλαξη και στα δύο αλληλόμορφα γονίδια, στον 

ομόζυγο δηλαδή γονότυπο T/T, καθώς δεν προέκυψε στατιστικώς σημαντική διαφορά 

στη συχνότητα του ετερόζυγου γονοτύπου C/T και του μη-πολυμορφικού γονοτύπου 

C/C. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρατηρήσαμε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της 

νόσου σε άτομα με πολυμορφισμό και στα δυο γονίδια χωρίς όμως η παρουσία της 

μετάλλαξης να σχετίζεται με το βαθμό της ουδετεροπενίας. Πρόσφατη μελέτη 

αναφέρει υψηλή συχνότητα του γονοτύπου TGF-β1 -509 T/T και σε ασθενείς με 

απλαστική αναιμία αλλά οι συγγραφείς δε μελέτησαν την πιθανή γενετική 

προδιάθεση του πολυμορφισμού με την ανάπτυξη της νόσου [101]. 

  Ο πολυμορφισμός -509 C/T του TGF-β1 έχει συσχετισθεί με αυξημένα 

επίπεδα της κυτταροκίνης σε φλεγμονώδεις, αλλεργικές, εκφυλιστικές και κακοήθεις 

νόσους [76-80]. Σε συμφωνία με τις μελέτες αυτές, παρατηρήσαμε ότι οι ασθενείς με 

μετάλλαξη σε ένα ή και στα δύο αλληλόμορφα γονίδια παρουσίασαν αυξημένη 

συγκέντρωση του TGF-β1 στον ορό και στα υπερκείμενα των μακρόχρονων μυελικών 

καλλιεργειών, σε αντίθεση με τους ασθενείς και τους μάρτυρες στους οποίους 

απουσίαζε η μετάλλαξη. Προκύπτει λοιπόν πως ο πολυμορφισμός συμβάλλει στην 

παθοφυσιολογία της νόσου επάγοντας την παραγωγή του TGF-β1 στο αίμα και στο 

μυελικό μικροπεριβάλλον. Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινισθεί ότι η παρουσία του 

πολυμορφισμού και σε άτομα με φυσιολογικά επίπεδα της κυτταροκίνης τονίζει την 

ανάγκη για αναζήτηση και άλλων γενετικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων που 

ενδεχομένως επιδρούν στην παραγωγή του TGF-β1. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει αναφορά η οποία σχετίζει τον πολυμορφισμό -308 

G/A του TNF-α, και ιδιαίτερα τον πολυμορφικό γονότυπο A/A, με αυξημένη 

παραγωγή της κυτταροκίνης σε ασθενείς με non-Hodgkin λέμφωμα [92]. Ο 

πολυμορφισμός εμφανίζεται συχνά και σε ασθενείς με απλαστική αναιμία, νόσος 

όπου ομοίως έχει παρατηρηθεί υπερπαραγωγή του TNF-α. Στην ομάδα των πενήντα 

επτά ασθενών μας παρατηρήσαμε υψηλή συχνότητα του μεταλλαγμένου γονιδίου, 

χωρίς όμως η διαφορά με τους μάρτυρες να είναι στατιστικώς σημαντική. Επι 

προσθέτως, δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση των επιπέδων του TNF-α με τη 

συγκέντρωση του TGF-β1  στο μυελό των ασθενών, παρόλο που στους ασθενείς με 
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πολυμορφικό γονότυπο T/T, αναφορικά με το γονίδιο του TGF-β1,  ανιχνεύθηκαν 

υψηλά επίπεδα του TNF-α. Εν τούτοις, δε φαίνεται ο μετατρεπτικός αυξητικός 

παράγοντας-β1 να αναστέλλει την παραγωγή του παράγοντα νέκρωσης του όγκου-α. 

  Βασισμένος στα δημοσιευμένα δεδομένα του εργαστηρίου μας, όπου για 

πρώτη φορά γίνεται αναφορά στην παρουσία μιας φλεγμονώδους εξεργασίας ως 

πιθανό παθογενετικό αίτιο της χρονίας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας, ο Addas-Carvalho 

και οι συνεργάτες του αναζητήσανε τους πολυμορφισμούς της ιντερλευκίνης (IL)-1β, 

της IL-6 και του TNF-α σε 29 ασθενείς με CIN [100]. Μελετήσανε τη συχνότητα των 

πολυμορφισμών -511C/T και +3953C/T της IL-1β, -174G/C της IL-6 και -308G/A 

του TNF-α, οι οποίοι σχετίζονται με αυξημένη παραγωγή των κυτταροκινών σε 

φλεγμονώδεις και λοιμώδεις νόσους. Σε συμφωνία με τα δεδομένα μας, δε βρέθηκε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά στη συχνότητα του πολυμορφισμού -308 G/A του 

TNF-α μεταξύ ασθενών και μαρτύρων, όπως επίσης και στη συχνότητα των άλλων 

μελετηθέντων πολυμορφισμών. Επίσης, δε βρέθηκε συσχέτιση των πολυμορφισμών 

με το κίνδυνο εμφάνισης της νόσου ή με το βαθμό της ουδετεροπενίας, καταλήγοντας 

στο συμπέρασμα ότι τα υψηλά επίπεδα των IL-1β, IL-6 και TNF-α που 

παρατηρήσαμε οφείλονται σε άλλους παράγοντες. 

Όσον αφορά, τέλος, τη συχνότητα του πολυμορφισμού -844T/C του συνδέτη 

του Fas καθώς και των πολυμορφισμών +869T/C και +915G/C του TGF-β1 δεν 

παρατηρήσαμε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ ασθενών και υγιών ατόμων. 

Η συσχέτισή τους με υψηλές συγκεντρώσεις των κυτταροκινών σε άλλες νόσους 

φανερώνει τους πολύπλοκους μηχανισμούς που επιδρούν  στη γονιδιακή έκφραση. 

Σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κ ά, η χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία αποτελεί ένα 

ενδιαφέρον πεδίο έρευνας καθώς εμφανίζει κοινά παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά 

με άλλα επίκτητα σύνδρομα που σχετίζονται με μυελοκαταστολή. Δύναται να 

χαρακτηριστεί ως η «ήπια» έκφραση ενός φάσματος νοσημάτων, στα οποία 

περιλαμβάνονται η απλαστική αναιμία, τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και η 

λευχαιμία από LGL-κύτταρα (large granular lymphocyte), όπου κυριαρχεί η μυελική 

ανεπάρκεια συνεπεία ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων και κυτταροκινών. Ο 

μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας-β1 επιτελεί κεντρικό ρόλο στην 

παθοφυσιολογία της νόσου αναστέλλοντας τη διαφοροποίηση των κοκκιοκυτταρικών 

προβαθμίδων. Η παρουσία του πολυμορφικού αλληλόμορφου -509T και στα δυο 
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γονίδια σχετίζεται με την υψηλή συγκέντρωση του TGF-β1 στο μυελό και στο 

περιφερικό αίμα των ασθενών με CIN. Επιπροσθέτως, η μετάλλαξη σχετίζεται με 

αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου ενώ δε σχετίζεται με τη βαρύτητα της 

ουδετεροπενίας, αναδυκνείοντας την πιθανή συμμετοχή και άλλων γενετικών ή 

περιβαλλοντικών παραγόντων. Η σημαντικότητα της μελέτης μας έγκειται στο 

γεγονός ότι για πρώτη φορά αποδεικνύεται ο ρόλος του γενετικού υπόβαθρου στην 

παθογένεση και παθοφυσιολογία της χρονίας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας.  
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