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Περίληψη 

Το παράσιτο Leishmania είναι υπεύθυνο για την ασθένεια λεϊσμανίαση, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι στελέχη του 
έχουν αναπτύξει αντοχή έναντι φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου. Σκοπός της 
εργασίας ήταν η μελέτη της ανάπτυξης του παρασίτου Leishmania σε διάφορες συνθήκες καλλιέργειας και η 
διερεύνηση της πιθανότητας αυτές να επιδρούν στην αντοχή του παράσιτου έναντι φαρμάκων. Οι συνθήκες 
στις οποίες μελετήθηκε η αντοχή, ήταν η παρουσία και απουσία ούρων, η παρουσία 10%, 20% και 30% Fetal 
Bovine Serum κατά την καλλιέργεια  του παρασίτου στο υγρό θρεπτικό υλικό RPMI. Ακόμα έγινε έλεγχος της 
επίδρασης της διατήρησης καλλιεργειών του παράσιτου στους -80οC στην αντοχή τους στα φάρμακα. Η αντοχή 
μελετήθηκε με τη χρήση της κυτταρομετρίας ροής όπου το ρόλο του φαρμάκου είχε η φθορίζουσα χρωστική, 
ροδαμίνη (Rh123). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συνθήκες καλλιέργειας: παρουσία ούρων και ποσότητα  FBS 
που χρησιμοποιείται επηρεάζουν σημαντικά την εισροή και εκροή Rhod-123 (άρα και φαρμάκου) από τη 
μεμβράνη του παράσιτου μέσω των αντλιών PgP170. Αντίθετα, η φύλαξη στους -80OC δεν έχει σημαντική 
επίδραση στο φαινόμενο αυτό.  
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Εισαγωγή 

Η Leishmaniasis είναι μια πολύ σημαντική αλλά παραμελημένη ασθένεια η οποία προκαλείται από το πρωτόζωο 
παράσιτο Leishmania της οικογένειας των τρυπανοσωμάτων. Εξαπλώνεται  μέσω σκνιπών  του γένους 
Phlebotomus στον Παλαιό Κόσμο, και του γένους Lutzomyia στο Νέο Κόσμο (WHO 2010). Το παράσιτο έχει 
εντοπιστεί σε 98 χώρες παγκοσμίως (Alvar et al., 2012) ενώ τουλάχιστον 93 είδη σκνιπών έχουν αποδειχθεί ότι 
αποτελούν πιθανούς φορείς για τη μετάδοση του παρασίτου (WHO 2010). Στη Mεσόγειο έχουν εντοπιστεί 
τέσσερα είδη του παρασίτου τα οποία είναι υπεύθυνα για σπλαχνική ή δερματική νόσο με πιο συνηθισμένο το 
είδος Leishmania infantum (Pratlong et al. 2009) 
Όσον αφορά τo παράσιτο, αυτό εντοπίζεται σε δυο μορφές που αντιπροσωπεύουν και τα δυο κύρια στάδια 
ζωής του. Στο πρώτο στάδιο στο οποίο το παράσιτο βρίσκεται στη σκνίπα-φορέα απαντάται στην κινητική του 
μορφή, την προ μαστιγωτή κατά την οποία το παράσιτο χαρακτηρίζεται από μια επιμήκης δομή με μαστίγιο και 
κινείται έξω από το κύτταρο. Το δεύτερο στάδιο της ζωής του απαντάται σε μια σφαιρική αμαστίγωτη μορφή, 
όπου το παράσιτο εντοπίζεται ενδοκυτταρικά στα θηλαστικά-ξενιστές (Εικόνα 1). 

                                                      
    Εικόνα 1. 

a) Προ μαστιγωτή μορφή μορφή παρασίτου Leishmania 
(CDC.gov) 

β) Αμαστίγωτη μορφή παρασίτου Leishmania 
(Grand Valley State University) 

 
Ο κύκλος της ζωής του παρασίτου ξεκινάει όταν μια σκνίπα τραφεί από κάποιο μολυσμένο ξενιστή. Τότε τα 
παράσιτα περνάνε στη σκνίπα φορέα όπου θα βρίσκονται στην προ μαστιγωτή φάση. Όταν η μολυσμένη σκνίπα 
τραφεί από κάποιο υγιή ξενιστή τότε τα παράσιτα εισβάλλουν στον ξενιστή, μολύνουν μικροφάγα και περνάνε 
στην αμαστίγωτή φάση του κύκλου της ζωής τους. Στην συνέχεια προσβάλλουν νέα κύτταρα του και 
πολλαπλασιάζονται μέσα σε αυτά μέχρις ότου ο αριθμός τους γίνει τέτοιος ώστε το κύτταρο λύεται  και τα 
παράσιτα κινούνται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος για να συναντήσουν νέα κύτταρα (παρασιταιμία). 
Κάποια άλλη σκνίπα έπειτα τρέφεται από το ξενιστή και λαμβάνει τα μολυσμένα κύτταρα, οπότε 
επαναλαμβάνεται ο κύκλος αυτός (Εικόνα 3). 

Η νόσος 
Η λεϊσμανίαση εμφανίζεται σε διαφορετικές μορφές, ανάλογα με το είδος του παράσιτου, την γεωγραφική 
περιοχή όπου εμφανίζεται και την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενή. Οι 2 πιο σοβαρές 
μορφές, που απαντώνται στην Μεσόγειο, είναι δύο. 

Σπλαχνική λεϊσμανίαση (ΣΛ) 
Η ΣΛ (Εικόνα 2), γνωστή και ως kala azar (μαύρος πυρετός), είναι η πιο επικίνδυνη μορφή της ασθένειας και 

είναι θανατηφόρος στο 95% των περιπτώσεων αν δεν δοθεί θεραπεία. Οι ασθενείς 
συνήθως εμφανίζουν κοιλιακό πόνο, μειωμένη όρεξη, διάρροια, μείωση σωματικού 
βάρους (ΣΒ), αδυναμία και εμπύρετα επεισόδια. Λεμφαδενοπάθεια, σοβαρή αναιμία 
και ηπατομεγαλία ή σπληνομεγαλία μπορεί να εμφανιστούν μετά από μερικές 
εβδομάδες. Η ασθένεια είναι καταστροφική σε ασθενείς με AIDS και η θεραπευτική 
ανταπόκριση ελάχιστη. Στα παιδιά η ασθένεια μπορεί να είναι ολιγοσυμπτωματική με 
χρόνιες υποπυρετώδεις θερμοκρασίες, διόγκωση οργάνων και καθυστερημένη 
ανάπτυξη. (Neuber, 2008) 

      Εικόνα 2. Παιδί με ΣΛ 
(www.who.int). 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.who.int/entity/leishmaniasis/surveillance/en/001.jpg&imgrefurl=http://www.who.int/entity/leishmaniasis/surveillance/slides_manual/en&usg=__7U8UESnCrNIE3qr6fd7M7rwMIKw=&h=273&w=186&sz=24&hl=en&start=12&um=1&tbnid=awakmxWdljNNMM:&tbnh=113&tbnw=77&prev=/images?q=images+of+visceral+leishmaniasis&hl=en&rlz=1T4SKPB_enCY299CY301&sa=X&�
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Δερματική λεϊσμανίαση (ΔΛ) 
Η δερματική λεϊσμανίαση συνήθως επηρεάζει γυμνά τμήματα του σώματος συμπεριλαμβανομένων του 
προσώπου, του λαιμού και των βραχιόνων, τα οποία εύκολα τσιμπά η σκνίπα. Παρουσιάζεται με μία μονήρη ή 
με πολλαπλές πρωταρχικές αλλοιώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, μετά από μία μέση περίοδο επώασης  μίας 
εβδομάδας έως 3 μήνες, εμφανίζεται μια κόκκινη βλατίδα που εξελίσσεται σε πλάκα ή οζίδιο και που συχνά 
μετατρέπεται σε έλκος. Μετά από 6-12 περίπου μήνες το έλκος υποχωρεί αφήνοντας μια ουλή. Η ανοσία δεν 
είναι πάντα πλήρης και στο 10% των ασθενών μπορεί να προκληθούν δευτερογενείς μολύνσεις (Killick-Kendrick 
et al., 1985).  

 

Εικόνα 3. Ο κύκλος ζωής της Λεϊσμάνια (CDC.gov) 

Η θεραπεία της ΣΛ που προκαλείται από το παράσιτο Leishmania  βασίζεται σε χημειοθεραπεία, σε ασθενείς και 
σκύλους, υπάρχει όμως  ένας περιορισμένος αριθμός φαρμάκων που είναι διαθέσιμα, το καθένα με τα 
μειονεκτήματά του. Τα παράσιτα όμως παρουσιάζουν  ανθεκτικότητα στα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για 
την αντιμετώπιση τους. Αυτός είναι ο λόγος για τη διεξαγωγή εντατικών ερευνών για τους μηχανισμούς μέσω 
των οποίων το παράσιτο Leishmania αποκτά αντοχή στα φάρμακα. Η αντίσταση στα φάρμακα  συνδέεται με ένα 
φαινότυπο πολλαπλής αντοχής (MDR) που χαρακτηρίζεται από την υπερ-έκφραση μιας P-γλυκοπρωτείνης, Pgp 
170 (130 μέχρι 200kDa) η οποία δρα ως διαμεμβρανική αντλία εκροής για μια διαφορετική ομάδα λιπόφιλων 
ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων πολλών χημικών φαρμάκων και φθοριζουσών χρωστικών, καθώς και 
αναστολέων  διαύλων ασβεστίου.Η Pgp ανήκει στην οικογένεια των διαβιβαστών ABC, υπεύθυνων για την 
διαμεμβρανική μεταφορά ενός αριθμού βιολογικών μορίων και χημικοθεραπευτικών ενώσεων. Περισσότεροι 
από 50 ABC μεταφορείς είναι γνωστοί, ενώ  περίπου 15 έχουν χαρακτηριστεί σε ανθρώπινα κύτταρα, δύο εκ των 
οποίων, η PGP και η MRP, οι οποίες εμπλέκονται σε φαινόμενα  MDR .Το αποτέλεσμα αυτής της πλειοτροπικής 
επίδρασης είναι μια μειωμένη συσσώρευση του φαρμάκου στο εσωτερικό των κυττάρων και ως εκ τούτου η 
επιβίωση των παρασίτων (Messaritakis et al. 2013) 
Διενεργείται πληθώρα πειραμάτων, διεθνώς, για την μελέτη της αντοχής του παράσιτου στα φάρμακα και στους 
μηχανισμούς που διέπουν το φαινόμενο αυτό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αν παράγοντες στην 
καλλιεργητική πρακτική επιδρούν στη συμπεριφορά του παράσιτου ώστε να αποφεύγονται όσο είναι δυνατόν. 
Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκαν 3 κύκλοι πειραμάτων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η 
ανθεκτικότητα των παρασίτων έναντι φαρμάκων επηρεάζεται από τις καλλιεργητικές συνθήκες.  
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1ος κύκλος πειραμάτων (ούρα) 
Κατά τον πρώτο κύκλο ελέγχθηκε η επίδρασή που έχει η ουρία (η οποία χρησιμοποιείται για την βοήθεια της 
ανάπτυξης του παράσιτου στην καλλιέργεια) στον ρυθμό εκροής των παρασίτων όταν αυτά εκτεθούν σε 
φθορίζουσα ουσία  Rhod-123. Η Ουρία είναι μια οργανική ένωση με χημικό τύπο CO(NH2)2. Το μόριο της έχει 
δύο αμινομάδες (-NH2) οι οποίες συνδέονται με μια καρβονυλική (C=O) λειτουργική ομάδα. Η ουρία 
διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των αζωτούχων ενώσεων των οργανισμών και είναι η 
κύρια αζωτούχος ουσία στα ούρα των θηλαστικών. Είναι άχρωμη και άοσμη, αν και η μετατροπή της 
σε αμμωνία με την παρουσία νερού, συμπεριλαμβανόμενου των υδρατμών του αέρα, έχει έντονη οσμή. 
Διαλύεται εύκολα στο νερό σε όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον και είναι πρακτικά μη τοξική. Μικρή ποσότητα 
ούρων που περιέχουν ουρία, χρησιμοποιείται στο καλλιεργητικό περιβάλλον των παρασίτων. Επομένως εδώ 
ελέγχεται αν η ουσία αυτή συμβάλλει στην δημιουργία πιο ανθεκτικών παρασίτων. Παράσιτα αναπτύχθηκαν με 
τρεις διαφορετικούς τρόπους. Στην πρώτη περίπτωση τα παράσιτα έλαβαν 5% ούρα έως και την ημέρα του 
ελέγχου της ανθεκτικότητας μέσω της κυτταρομετρίας ροής, στην δεύτερη περίπτωση τα παράσιτα έλαβαν 
ούρα μέχρι 48 ώρες πριν την μέτρηση, ενώ στην τρίτη περίπτωση τα παράσιτα δεν έλαβαν καθόλου ούρα.  

2ος κύκλος πειραμάτων (κατάψυξη) 
Κατά τον δεύτερο κύκλο πειραμάτων, ελέγχθηκε η επίδραση που έχει η κατάψυξη των καλλιεργειών στην 
συμπεριφορά των παρασίτων παρουσία Rhod-123. Τα παράσιτα φυλάχθηκαν σε θερμοκρασία -80ΟC και στη 
συνέχεια καλλιεργήθηκαν για να συγκριθούν οι αντίστοιχοι χειρισμοί πριν και μετά την κατάψυξη.  
 
3ος κύκλος πειραμάτων (ποσότητα FBS) 
Κατά τον τρίτο κύκλο πειραμάτων ελέγχθηκε η επίδραση της παρουσίας διαφορετικών ποσοτήτων FBS (fetal 
bovine serum) στην καλλιέργεια. Το  FBS προέρχεται από έμβρυα βοοειδών και είναι το κλάσμα  που απομένει 
μετά την φυσική πήξη του αίματος, που παραμένει μετά από φυγοκέντρηση για να απομακρυνθούν 
οποιαδήποτε εναπομείναντα ερυθρά κύτταρα του αίματος.To FBS είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο  
συμπλήρωμα ορού για την in vitro κυτταρική καλλιέργεια ευκαρυωτικών κυττάρων. Αυτό οφείλεται στο ότι έχει 
ένα πολύ χαμηλό επίπεδο  αντισωμάτων και περιέχει περισσότερους παράγοντες ανάπτυξης, επιτρέποντας 
ευελιξία σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές κυτταρικής καλλιέργειας (Jochems et al. 2002) Η επίδραση του FBS  
ελέγχθηκε σε τρεις διαφορετικές σειρές καλλιέργειας με διαφορετική ποσότητα FBS 10%, 20% και 30% επί του 
συνολικού όγκου της καλλιέργειας η οποία αποτελείται από υγρό θρεπτικό υλικό RPMI 1640. 
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Υλικά και Μέθοδοι 

Πειραματική πορεία 

Χρησιμοποιήθηκε ένα στέλεχος του παρασίτου Leishmania infantum το οποίο απομονώθηκε από σκύλο με ΣΛ 
μετά από πέρασμά του σε ποντίκια (9GD151 GAI σ.π.2 P2). Το καλλιεργητικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι 
RPMI 1640(Lonza, EU) + Penicillin 100 IU/ml +Streptomycin 100μg/ml +10%FBS και τρεις σταγόνες ούρα 
(5%)(Howard et al. 1991), ενώ τα παράσιτα επωάστηκαν στους 26 +/- 1 ΟC. Η πειραματική πορεία που 
ακολουθήθηκε  για τις δοκιμασίες Α-Β-Γ συνοψίζεται στο παρακάτω διάγραμμα ροής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ος κύκλος πειραμάτων (ούρα) 

2ος κύκλος πειραμάτων(κατάψυξη) 

 

3ος κύκλος πειραμάτων (ποσότητα FBS) 
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Κυτταρομετρία ροής 

Η κυτταρομετρία ροής είναι η μέθοδος με την οποία μελετήθηκε η εκροή Rhod-123 από τις διαμεμβρανικές 
αντλίες των παρασίτων  (PgP-170) σε συνάρτηση με το χρόνο. Η μεθοδολογία περιγράφεται αναλυτικά στο 
(Messaritakis et al., 2013). Η διαδικασία είχε διάρκεια 2 ώρες και τα δείγματα μετρήθηκαν ανά μισή ώρα. Η 
πρώτη μέτρηση δείχνει πόση χρωστική επιτρέπει το παράσιτο να εισέλθει μέσα στο σώμα του και αν αυτό 
επηρεάζεται από τις καλλιεργητικές συνθήκες. Χρησιμοποιήθηκαν 6 δείγματα, ένα control το οποίο περιείχε 
μόνο τα παράσιτα για τον προσδιορισμό του μεγέθους και της κοκκίωσης των κυττάρων, ένα control το οποίο 
περιείχε τα παράσιτα και  Propidium iodide για τον προσδιορισμό των νεκρών παρασίτων, τρία δείγματα τα 
οποία περιείχαν παράσιτα+ Rhod-123 + PI για το προσδιορισμό της εκροής και τρία δείγματα τα οποία περιείχαν 
παράσιτα+ Rhod-123 + PI +Verapamil για τον προσδιορισμό της εκροής παρουσία παράγοντα παρεμπόδισης 
των αντλιών του παρασίτου που εκρέουν τη φθορίζουσα ουσία.  Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε 
κυταρρομετρητή Beckman Coulter Cytomics FC 500. Κατά την ανάλυση έγινε έλεγχος έτσι ώστε το ποσοστό των 
νεκρών παρασίτων  στο πείραμα να μην ξεπερνά το 10%. Σε αντίθετη περίπτωση το πείραμα θα έπρεπε να 
επαναληφθεί. 
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Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα  απορρόφησης που καταγράφηκαν 
από την διαδικασία της κυτταρομετρίας ροής ξεχωριστά για τον κάθε χειρισμό σε συνάρτηση με το χρόνο, 
καθώς και τα αντίστοιχα slope, δηλαδή ο ρυθμός εκροής φαρμάκου έξω από το κύτταρο. Στη συνέχεια 
υπολογίστηκε ο μέσος όρος των μετρήσεων αυτών  για κάθε χειρισμό και έγινε συσχέτιση της απορρόφησης στο 
χρόνο μηδέν ( first value: influx) και του ρυθμού εκροής (a-slope) με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος 
SPSS v.22. Ακόμα απεικονίζεται γραφικά  ο ρυθμός εκροής της Rhod-123  παρουσία και απουσία Verapamil για 
όλους τους χειρισμούς (b-slope). Τέλος πραγματοποιήθηκε  ένα μη παραμετρικό test στο οποίο εξετάστηκε αν 
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των τιμών απορρόφησης στο χρόνο 0min (first value: influx)  μεταξύ των 
διαφορετικών χειρισμών.  

1ος κύκλος πειραμάτων (ούρα) 

1.Καλλιέργεια που αναπτύχθηκε παρουσία ούρων (++) 

Πίνακας 1: Α’ μέτρηση παρουσία ούρων(++) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min Slope 
A9GD 151 m++ 12,25 11,02 10,44 10,12 10,41 -0,46 
A9GD 151 m++ 14,76 13,02 12,27 12,45 12,53 -0,50 
A9GD 151 m++ 16,24 14,53 13,96 13,87 13,74 -0,57 

Μ.Ο.A9GD 151+Vm++ 14,42 12,86 12,22 12,15 12,23 -0,51 
A9GD 151+Vm++ 10,54 10,35 9,81 9,93 9,73 -0,20 
A9GD 151+Vm++ 9,23 9,00 8,77 8,79 8,40 -0,19 
A9GD 151+Vm++ 8,85 8,76 8,76 8,70 8,04 -0,17 

Μ.Ο. A9GD 151+Vm++ 9,54 9,37 9,11 9,14 8,72 -0,19 

 
Πίνακας 2: Β’ μέτρηση παρουσία ούρων(++) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

B9GD 151 m++ 6,63 5,96 5,96 5,96 5,70 -0,19 
B9GD 151 m++ 10,03 8,94 8,80 8,39 8,11 -0,44 

B9GD 151 m++ 6,41 6,06 5,69 5,72 5,65 -0,19 
Μ.Ο.B9GD 151 m++ 7,69 6,99 6,82 6,69 6,49 -0,270 

B9GD 151+Vm++ 17,86 16,82 16,37 15,02 15,08 -0,74 

B9GD 151+Vm++ 13,35 12,92 12,48 12,44 12,04 -0,31 
B9GD 151+Vm++ 16,63 16,00 15,72 15,58 15,50 -0,27 

Μ.Ο.B9GD 151+Vm++ 15,95 15,25 14,86 14,35 14,21 -0,44 

 
Πίνακας 3: Γ’ μέτρηση παρουσία ούρων(++) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min Slope 

C9GD 151 m++ 18,12 16,82 16,17 16,42 15,24 -0,62 
C9GD 151 m++ 14,31 12,94 12,99 13,20 12,70 -0,30 

C9GD 151 m++ 15,44 14,68 14,22 14,24 13,69 -0,39 
Μ.Ο.C9GD 151 m++ 15,96 14,81 14,46 14,62 13,88 -0,44 

C9GD 151+Vm++ 6,73 6,68 6,63 6,73 6,22 -0,10 
C9GD 151+Vm++ 25,88 24,47 24,92 24,77 22,82 -0,58 
C9GD 151+Vm++ 9,13 9,07 8,97 8,92 8,66 -0,11 

Μ.Ο.C9GD 151+Vm++ 13,91 13,41 13,51 13,47 12,57 -0,26 

 

Πίνακας 4: Μέσος όρος μετρήσεων παρουσία ούρων(++) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min Slope 

9GD151m++ 14,42 12,86 12,22 12,15 12,23 -0,51 
9GD151m++ 7,69 6,99 6,82 6,69 6,49 -0,27 
9GD151m++ 15,96 14,81 14,46 14,62 13,88 -0,44 

Μ.Ο.9GD151m++ 12,69 11,55 11,17 11,15 10,86 -0,40 

9GD151+Vm++ 9,54 9,37 9,11 9,14 8,72 -0,19 
9GD151+Vm++ 15,95 15,25 14,86 14,35 14,21 -0,44 
9GD151+Vm++ 13,91 13,41 13,51 13,47 12,57 -0,26 

Μ.Ο.9GD151+Vm++ 13,13 12,67 12,49 12,32 11,83 -0,30 

a-slope 

b-slope 
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Spss:  
 
-Στον διπλανό πίνακα (Πίνακας 5) παρουσιάζεται η συσχέτιση 
των μετρήσεων απορρόφησης χωρίς Verapamil στο  
χρόνο 0min με το αντίστοιχο α-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ παρουσία ούρων. 
 
 First value 

influx 
a-slope 

A 12,25 -0,46 

 14,76 -0,50 

 16,24 -0,57 

B 6,63 -0,19 

 10,03 -0,44 

 6,41 
-0,19 

Γ 18,12 -0,62 

 14,31 -0,30 

 15,44 -0,39 

  
Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει για τις μετρήσεις απορρόφησης χωρίς Verapamil παρουσία 
ούρων, είναι στατιστικά σημαντικό καθώς pvalue<0,05 και η σταθερά συσχέτισης έχει τιμή r = -0,812. Δηλαδή η 
εκροή του φαρμάκου από το παράσιτο (a-slope) παρουσιάζει μια ισχυρή τάση να αυξάνεται όσο αυξάνεται η 
απορρόφηση του φαρμάκου (first value influx). 
 
 
 
-Στον διπλανό πίνακα (Πίνακας 6) παρουσιάζεται η συσχέτιση  
των μετρήσεων απορρόφησης με Verapamil στο  
χρόνο 0min με το αντίστοιχο b-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ παρουσία ούρων. 
 

 

 

Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει για τις μετρήσεις παρουσία Verapamil είναι στατιστικά 
σημαντικό καθώς pvalue<0,05 και η σταθερά συσχέτισης έχει τιμή r = -0,950. Δηλαδή η εκροή του φαρμάκου από 
το παράσιτο (b-slope) παρουσιάζει μια ισχυρή τάση να αυξάνεται όσο αυξάνεται η απορρόφηση του φαρμάκου 
(first value influx) παρουσία ούρων. 
 

 

 

 First value 
influx 

b-slope 

A 10,54 -0,20 

 9,23 -0,19 

 8,85 -0,17 

B 17,86 -0,74 

 13,35 -0,31 

 16,63 -0,27 

Γ 6,73 -0,10 

 25,88 -0,58 

 9,13 -0,11 

Πίνακας 5: Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του a-slope  

Πίνακας 6:Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του b-slope  
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2. Καλλιέργεια που αναπτύχθηκε παρουσία ούρων αλλά 48h πριν την μέτρηση δεν έγινε 
προσθήκη ούρων(+-) 

Πίνακας 7: Α΄ μέτρηση παρουσία ούρων μέχρι 48h πριν τη μέτρηση(+-) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 
A9GD 151 m+- 4,56 4,42 4,13 4,07 4,01 -0,15 
A9GD 151 m+- 4,65 4,54 4,31 4,19 4,10 -0,15 
A9GD 151 m+- 4,63 4,51 4,21 4,16 4,12 -0,14 

Μ.Ο.A9GD 151 m+- 4,61 4,49 4,22 4,14 4,08 -0,14 

A9GD 151+Vm+- 5,10 4,98 4,73 4,57 4,46 -0,17 

A9GD 151+Vm+- 5,59 5,53 5,34 5,27 5,08 -0,13 
A9GD 151+Vm+- 4,44 4,33 3,98 3,92 3,90 -0,15 

Μ.Ο.A9GD 151+Vm+- 5,04 4,95 4,68 4,59 4,48 -0,15 

 
Πίνακας 8: Β΄ μέτρηση παρουσία ούρων μέχρι 48h πριν τη μέτρηση(+-) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

B9GD 151 m+- 10,58 10,52 10,5 10,44 10,57 -0,01 
B9GD 151 m+- 10,44 10,17 10,15 10,05 10,22 -0,06 
B9GD 151 m+- 11,16 10,93 10,87 10,99 10,94 -0,04 

Μ.Ο.B9GD 151 m+- 10,73 10,54 10,51 10,49 10,58 -0,03 

B9GD 151+Vm+- 10,78 10,81 10,73 10,62 10,71 -0,03 
B9GD 151+Vm+- 12,21 11,71 11,38 11,12 11,16 -0,27 
B9GD 151+Vm+- 10,69 10,40 10,20 10,19 9,95 -0,17 

Μ.Ο.B9GD 151+Vm+- 11,23 10,97 10,77 10,64 10,61 -0,16 

 

Πίνακας 9: Γ΄ μέτρηση παρουσία ούρων μέχρι 48h πριν τη μέτρηση(+-) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

C9GD 151 m+- 4,59 4,28 3,92 3,92 4,33 -0,09 
C9GD 151 m+- 4,80 4,39 4,02 3,90 4,16 -0,18 

C9GD 151 m+- 4,47 4,26 3,91 3,83 3,71 -0,20 
Μ.Ο.C9GD 151 m+- 4,62 4,31 3,95 3,88 4,07 -0,15 

C9GD 151+Vm+- 5,00 4,79 4,43 4,34 3,75 -0,30 
C9GD 151+Vm+- 4,53 4,69 4,39 4,35 3,69 -0,20 
C9GD 151+Vm+- 5,17 5,01 4,59 4,48 4,05 -0,28 

Μ.Ο.C9GD 151+Vm+- 4,90 4,83 4,47 4,39 3,83 -0,26 

 

Πίνακας 10: Μέσος όρος μετρήσεων παρουσία ούρων μέχρι 48h πριν τη μέτρηση(+-) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 
9GD151m+- 4,61 4,49 4,22 4,14 4,08 -0,14 
9GD151m+- 10,73 10,54 10,51 10,49 10,58 -0,03 
9GD151m+- 4,62 4,31 3,95 3,88 4,07 -0,15 

Μ.Ο.9GD151m+- 6,65 6,45 6,22 6,17 6,24 -0,11 
9GD151m+Vm +- 5,04 4,95 4,68 4,59 4,48 -0,15 
9GD151m+Vm +- 11,23 10,97 10,77 10,64 10,61 -0,16 
9GD151m+Vm +- 4,90 4,83 4,47 4,39 3,83 -0,26 

Μ.Ο.9GD151m+Vm +- 7,06 6,92 6,64 6,54 6,31 -0,19 

 
Παρατηρήσεις: 

• Από το μέσο όρο των παραπάνω μετρήσεων παρατηρείται ότι το slope που προκύπτει, δηλαδή ο 
ρυθμός εκροής φαρμάκου από τις αντλίες του παρασίτου,  είναι μεγαλύτερος για τα παράσιτα τα 
οποία λαμβάνουν Verapamil παρουσία ούρων 48h πριν τη μέτρηση (+-). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
το Verapamil (το οποίο μπλοκάρει τις αντλίες εκροής) δούλεψε αντίστροφα από ότι αναμένεται. Το 
γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στην επίδραση της απουσίας ουρίας από το περιβάλλον του 
παρασίτου, η οποία διαταράσσει την ανάπτυξη του παρασίτου και επομένως  την λειτουργία του και 
την αντίδραση του παρουσία αντιβιοτικού. 
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Spss: 
 
-Στον διπλανό πίνακα (Πίνακας 11) παρουσιάζεται η 
συσχέτιση των μετρήσεων χωρίς Verapamil 
στο χρόνο 0min με το αντίστοιχο α-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ, παρουσία ούρων μέχρι 
 48h πριν τη μέτρηση(+-). 
 

 

 
Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει  για τις μετρήσεις απουσία Verapamil, παρουσία ούρων μέχρι 
48h πριν τη μέτρηση(+-)είναι στατιστικά σημαντικό καθώς p value<0,05 και η σταθερά συσχέτισης υπολογίζεται 
να  έχει τιμή  r=0,728. Δηλαδή η εκροή του φαρμάκου από το παράσιτο (a-slope) έχει μια  σχετικά υψηλή τάση 
να μειώνεται όσο αυξάνεται η απορρόφηση του φαρμάκου (first value influx). 
 
 
-Στον διπλανό πίνακα (Πίνακας 12) παρουσιάζεται η  
συσχέτιση των μετρήσεων με Verapamil  
στο χρόνο 0min με το αντίστοιχο b-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ, παρουσία ούρων μέχρι 
 48h πριν τη μέτρηση. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει  για τις μετρήσεις παρουσία  Verapamil παρουσία ούρων μέχρι 
48h πριν τη μέτρηση δεν είναι στατιστικά σημαντικό καθώς p value>0,05. 

 

 

 

 

 First value 
influx 

a-slope 

A 4,56 -0,15 

 4,65 -0,15 

 4,63 -0,14 

B 10,58 -0,01 

 10,44 -0,06 

 11,16 -0,04 

Γ 4,59 -0,09 

 4,80 -0,18 

 4,47 -0,20 

 First value 
influx 

b-slope 

A 5,10 -0,17 

 5,59 -0,13 

 4,44 -0,15 

B 10,78 -0,03 

 12,21 -0,27 

 10,69 -0,17 

Γ 5,00 -0,30 

 4,53 -0,20 

 5,17 -0,28 

Πίνακας 11: Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του a-slope 

Πίνακας 12: Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του b-slope 
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3.Καλλιέργεια που αναπτύχθηκε απουσία ούρων (--) 

Πίνακας 13: Α΄ μέτρηση απουσία ούρων (--) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 
C9GD 151 m-- - - - - - - 

C9GD 151 m-- - - - - - - 

C9GD 151 m-- 8,17 7,8 6,68 7,25 7,41 -0,21 

Μ.Ο.C9GD 151 m-- 8,17 7,8 6,68 7,25 7,41 -0,21 

C9GD 151+Vm-- 9,64 8,7 8,27 8,51 8,46 -0,26 

C9GD 151+Vm-- 8,87 8,67 8,28 8,35 8,25 -0,16 

C9GD 151+Vm-- 9,69 9,01 8,54 8,99 9,15 -0,11 

Μ.Ο.C9GD 151+Vm-- 9,40 8,79 8,36 8,62 8,62 -0,17 
 

Πίνακας 14: Β’ μέτρηση απουσία ούρων (--) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min Slope 

B9GD 151 m-- 14,35 12,57 12,41 12,16 12,01 -0,51 
B9GD 151 m-- 13,35 13,16 13,44 13,52 13,35 0,04 

B9GD 151 m-- 12,84 11,08 11,12 11,05 11,07 -0,36 
Μ.Ο.B9GD 151 m-- 13,51 12,27 12,32 12,24 12,14 -0,28 

B9GD 151+Vm-- 10,65 9,65 9,57 9,63 9,39 -0,25 
B9GD 151+Vm-- 14,87 13,44 13,00 13,04 12,95 -0,42 
B9GD 151+Vm-- 15,12 13,59 13,39 12,47 13,00 -0,54 

Μ.Ο.B9GD 151+Vm-- 13,55 12,23 11,99 11,71 11,78 -0,40 

 
Πίνακας 15: Γ’ μέτρηση απουσία ούρων (--) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

C9GD 151 m-- 12,15 11,88 11,78 11,54 11,25 -0,21 
C9GD 151 m-- 12,82 12,2 11,72 11,82 11,71 -0,26 
C9GD 151 m-- 12,11 12,00 11,91 11,67 11,47 -0,16 

M.O.C9GD 151 m-- 12,36 12,03 11,80 11,68 11,48 -0,21 
C9GD 151+Vm-- 13,51 12,55 12,19 11,9 11,85 -0,40 

C9GD 151+Vm-- 12,31 12,34 12,25 11,89 11,82 -0,14 
C9GD 151+Vm-- 12,5 12,15 11,94 11,69 11,61 -0,22 

M.O.C9GD 151+Vm-- 12,77 12,35 12,13 11,83 8,43 -0,25 

 
Πίνακας 16: Μέσος όρος μετρήσεων απουσία ούρων (--) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

9GD151m-- 8,17 7,80 6,68 7,25 7,41 -0,21 
9GD151m-- 13,51 12,27 12,32 12,24 12,14 -0,28 
9GD151m-- 12,36 12,03 11,80 11,68 11,48 -0,21 

Μ.Ο.9GD151m -- 11,35 10,70 10,27 10,39 10,34 -0,23 

9GD151m+Vm -- 9,40 8,79 8,36 8,62 8,62 -0,17 
9GD151m+Vm -- 13,55 12,23 11,99 11,72 11,78 -0,40 
9GD151m+Vm -- 12,77 12,35 12,13 11,83 8,43 -0,25 

Μ.Ο.9GD151m+Vm -- 11,91 11,12 10,83 10,72 9,61 -0,28 

 
Παρατηρήσεις: 

• Από το μέσο όρο των παραπάνω μετρήσεων παρατηρείται ότι το slope που προκύπτει δηλαδή ρυθμός 
εκροής φαρμάκου από τις αντλίες του παρασίτου  είναι μεγαλύτερος στα παράσιτα τα οποία 
λαμβάνουν Verapamil. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Verapamil δεν λειτούργησε με τον τρόπο με τον 
οποίο αναμένεται, απουσία ούρων. 

•  Το slope που προκύπτει για τις πρώτες δυο μετρήσεις από την A’ μέτρηση, υπολογίζεται ότι είναι 
θετικό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με το πέρασμα του χρόνου τα παράσιτα αντί να εκρέουν Rhod-
123, απορροφούν περισσότερη. Το αποτέλεσμα αυτό πιθανόν οφείλεται σε σφάλμα κατά την 
πειραματική διαδικασία. Για το λόγο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων και τον υπολογισμό του μέσου όρου.  
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Spss: 
 
-Στον διπλανό πίνακα (Πίνακας 17) παρουσιάζεται η 
συσχέτιση των μετρήσεων χωρίς Verapamil 
στο χρόνο 0min με το αντίστοιχο α-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ απουσία ούρων. 
 

 
 

 
Το αποτέλεσμα της συσχέτισης για τις μετρήσεις απουσία Verapamil και απουσία ούρων που προκύπτει δεν 
είναι στατιστικά σημαντικό καθώς p value>0.05.  

 

-Στον διπλανό πίνακα (Πίνακας 18) παρουσιάζεται η  
συσχέτιση των μετρήσεων με Verapamil  
στο χρόνο 0min με το αντίστοιχο b-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ απουσία ούρων. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει για τις μετρήσεις  παρουσία Verapamil και απουσία ούρων δεν 
είναι στατιστικά σημαντικό καθώς p value>0.05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 First value 
influx 

a-slope 

A 8,17 -0,21 

B 14,35 -0,51 

 13,35 -0,04 

 12,84 -0,36 

Γ 12,15 -0,2 

 12,82 -0,26 

 12,11 -0,16 

 First value 
influx 

b-slope 

A 9,64 -0,26 

 8,87 -0,16 

 9,69 -0,11 

B 10,65 -0,25 

 14,87 -0,42 

 15,12 -0,54 

Γ 13,51 -0,40 

 12,31 -0,14 

 12,50 -0,22 

Πίνακας 17: Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του a-slope 

 

Πίνακας 18: Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του b-slope 
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Απορρόφηση 

Γραφικές απεικονίσεις 
 
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η μεταβολή της απορρόφησης για τον κάθε χειρισμό για τα δείγματα 
με παρουσία και απουσία Verapamil σε συνάρτηση με το χρόνο.  
 
 

 
 
 
Σχόλια: 

• Η κλίση της κάθε ευθείας δίνει το  αντίστοιχο slope (εκροή της χρωστικής από το σώμα του 
παράσιτου) για τον συγκεκριμένο χειρισμό. Η πρώτη μέτρηση, στο χρόνο μηδέν, είναι η ποσότητα 
χρωστικής που απορροφήθηκε από τα παράσιτα στον κάθε χειρισμό. 

• Με κόκκινο αντιπροσωπεύεται ο χειρισμός που λαμβάνει ούρα(++) μέχρι και την κυτταρομετρία ροής, 
με μπλε ο χειρισμός που δεν λαμβάνει καθόλου ούρα(--) και με πράσινο ο χειρισμός που λαμβάνει 
ούρα(+-) μέχρι και 48 ώρες πριν τη μέτρηση. 

• Ο χειρισμός στον οποίο τα παράσιτα δεν λαμβάνουν ούρα (μπλέ) θεωρείται ως control. 
• Η συνεχείς ευθείες αφορούν τις μετρήσεις στις οποίες δεν χρησιμοποιήθηκε Verapamil, ενώ οι 

διακεκομμένες τις μετρήσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε Verapamil (για να μελετηθεί η εισροή και 
εκροή που οφείλεται στις αντλίες PgP 170). 

•  
Παρατηρήσεις 

• Ο χειρισμός στον οποίο τα παράσιτα αναπτύσσονται παρουσία ουρίας(++) παρουσιάζει την 
μεγαλύτερη απορρόφηση στο χρόνο 0min, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν απορροφήσει τη 
μεγαλύτερη ποσότητα Rhod-123 . Στο χειρισμό αυτό ακόμα παρατηρείται και η μεγαλύτερη  εκροή 
Rhod-123 η οποία όπως αποδείχθηκε και από το SPSS έχει την τάση να αυξάνεται όσο αυξάνεται η 
απορρόφηση στο χρόνο 0min. Επιπλέον σε αυτή την περίπτωση είναι φανερή και η δράση της 
Verapamil η οποία μπλοκάρει τις αντλίες του παρασίτου, αποτρέποντας το να αποβάλει μεγάλη 
ποσότητα Rhod-123. 

• Ο χειρισμός στον οποίο τα παράσιτα αναπτύσσονται παρουσία ουρίας(+-) μέχρι 48h πριν τη μέτρηση 
παρουσιάζει τη μικρότερη απορρόφηση Rhod-123 στο χρόνο 0min που σημαίνει ότι τα παράσιτα 
έχουν απορροφήσει και τη μικρότερη ποσότητα Rhod-123. Η εκροή της  Rhod-123 είναι επίσης μικρή 
γεγονός που υποδεικνύει την ευαισθησία των παρασίτων λόγω της μεταβολής που δημιουργείται στο 
περιβάλλον ανάπτυξης τους, ενώ ακόμα δεν παρατηρείται κάποια σημαντική διαφορά στις μετρήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν παρουσία και απουσία Verapamil. 

• Ο χειρισμός στον οποίο τα παράσιτα αναπτύσσονται απουσία ουρίας (- -) παρουσιάζει αρκετά μεγάλη 
απορρόφηση στο χρόνο 0min δηλαδή τα παράσιτα απορροφούν μεγάλη ποσότητα Rhod-123 ενώ 

χρόνος (min) 
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ταυτόχρονα παρουσιάζει μικρή εκροή για τις μετρήσεις στις οποίες δεν χρησιμοποιείται Verapamil και 
μεγάλη εκροή στις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται Verapamil. Ακόμα σημαντική είναι η 
περαιτέρω απορρόφηση Rhod-123 που παρατηρείται με το πέρασμα του χρόνου στην περίπτωση που 
δεν χρησιμοποιείται Verapamil. Ο χειρισμός αυτός είναι λοιπόν μια περίπτωση στην οποία η 
Verapamil δεν δρα με τον αναμενόμενο τρόπο.  

 
 
Μη παραμετρικό test (Kruskal-Wallis)  
Στο συγκεκριμένο τμήμα πραγματοποιούνται  τρία διαφορετικά μη παραμετρικά test για τους διαφορετικούς 
χειρισμούς (Kruskal-Wallis). Τα test αυτά γίνονται ξεχωριστά για τις μετρήσεις των χειρισμών που λαμβάνουν 
Verapamil και για αυτές που δεν λαμβάνουν Verapamil, ενώ πραγματοποιείται και ένα τελικό test για το σύνολο 
των μετρήσεων.  
 
1.Μετρήσεις απουσία Verapamil 
 

treatment First value influx 

++ 12,25 
++ 14,76 
++ 16,24 
++ 6,63 
++ 10,03 
++ 6,41 
++ 18,12 
++ 14,31 
++ 15,44 
+- 4,56 
+- 4,65 
+- 4,63 
+- 10,58 
+- 10,44 
+- 11,16 
+- 4,59 
+- 4,80 
+- 4,47 
-- 8,17 
-- 14,35 
-- 13,35 
-- 12,84 
-- 12,15 
-- 12,82 
-- 12,11 

 
Σχήμα 1: αριστερά: τιμές απορρόφησης στο χρόνο t=0min απουσία Verapamil για τους διαφορετικούς χειρισμούς που 
χρησιμοποιήθηκαν για το μη παραμετρικό test 
δεξιά: αποτελέσματα μη παραμετρικού test Kruskal-Wallis.  

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται να  υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των τιμών απορρόφησης 
στο χρόνο 0min (first value: influx) μεταξύ του χειρισμού που λαμβάνει ούρα μέχρι 48 ώρες πριν τη μέτρηση  σε 
σχέση με τους άλλους δυο. Συγκεκριμένα η απορρόφηση που παρατηρείται για το χειρισμό αυτό είναι 
μικρότερη σε σχέση με τους άλλους δυο χειρισμούς. 
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2.Μετρήσεις παρουσία Verapamil 
 

treatment First value influx 

++ 10,54 
++ 9,23 
++ 8,85 
++ 17,86 
++ 13,35 
++ 16,63 
++ 6,73 
++ 25,88 
++ 9,13 
+- 5,1 
+- 5,59 
+- 4,44 
+- 10,78 
+- 12,21 
+- 10,69 
+- 5,00 
+- 4,53 
+- 5,17 
-- 9,64 
-- 8,87 
-- 9,69 
-- 10,65 
-- 14,87 
-- 15,12 
-- 13,51 
-- 12,31 
-- 12,50 

 
Σχήμα 2: αριστερά: τιμές απορρόφησης στο χρόνο t=0min παρουσία Verapamil για τους διαφορετικούς χειρισμούς που 
χρησιμοποιήθηκαν για το μη παραμετρικό test 
δεξιά: αποτελέσματα μη παραμετρικού test Kruskal-Wallis. 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται να  υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των τιμών 
απορρόφησης στο χρόνο 0min (first value: influx)  μεταξύ του χειρισμού που δεν λαμβάνει ούρα και του 
χειρισμού που λαμβάνει ούρα μέχρι 48 ώρες πριν τη μέτρηση. Συγκεκριμένα η απορρόφηση για το χειρισμό που 
δεν λαμβάνει ούρα είναι μεγαλύτερη. 
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3.Συνολικές μετρήσεις 
 

treatment First value influx 
++ 12,25 
++ 14,76 
++ 16,24 
++ 6,63 
++ 10,03 
++ 6,41 
++ 18,12 
++ 14,31 
++ 15,44 
++ 10,54 
++ 9,23 
++ 8,85 
++ 17,86 
++ 13,35 
++ 16,63 
++ 6,73 
++ 25,88 
++ 9,13 
+- 4,56 
+- 4,65 
+- 4,63 
+- 10,58 
+- 10,44 
+- 11,16 
+- 4,59 
+- 4,80 
+- 4,47 
+- 5,10 
+- 5,59 
+- 4,44 
+- 10,78 
+- 12,21 
+- 10,69 
+- 5,00 
+- 4,53 
+- 5,17 
-- 8,17 
-- 14,35 
-- 13,35 
-- 12,84 
-- 12,15 
-- 12,82 
-- 12,11 
-- 9,64 
-- 8,87 
-- 9,69 
-- 10,65 
-- 14,87 
-- 15,12 
-- 13,51 
-- 12,31 
-- 12,50 

Σχήμα 3 αριστερά: τιμές απορρόφησης στο χρόνο t=0min απουσία  και παρουσία Verapamil για τους διαφορετικούς 
χειρισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για το μη παραμετρικό test 
δεξιά: αποτελέσματα μη παραμετρικού test Kruskal-Wallis. 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται να  υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των τιμών 
απορρόφησης στο χρόνο 0min (first value: influx)  μεταξύ του χειρισμού που λαμβάνει ούρα μέχρι 48 ώρες πριν 
τη μέτρηση σε σχέση με τους άλλους δυο. 
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2ος κύκλος πειραμάτων (κατάψυξη) 
 
1.Καλλιέργεια που αναπτύχθηκε με ούρα(++) 

Πίνακας 19: Α’ μέτρηση παρουσία ούρων μετά την κατάψυξη (++) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min Slope 
A9GD 151 m++ 14,80 12,80 11,40 11,00 11,50 -0,84 
A9GD 151 m++ 15,40 13,40 12,50 11,40 11,60 -0,96 
A9GD 151 m++ 10,80 9,13 8,46 8,32 8,14 -0,61 

Μ.Ο.A9GD 151+Vm++ 13,67 11,78 10,79 10,24 10,41 -0,80 
A9GD 151+Vm++ 12,10 11,30 10,70 10,40 9,79 -0,55 
A9GD 151+Vm++ 14,20 13,40 12,40 11,90 11,90 -0,61 
A9GD 151+Vm++ 11,90 11,10 10,50 10,00 10,10 -0,47 

Μ.Ο.A9GD 151+Vm++ 12,73 11,93 11,20 10,77 10,60 -0,54 

 
Πίνακας 20: Β’ μέτρηση παρουσία ούρων μετά την κατάψυξη (++) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min Slope 
B9GD 151 m++ 9,00 8,39 8,35 8,40 8,74 -0,05 
B9GD 151 m++ 11,20 10,5 10,10 10,20 10,20 -0,23 

B9GD 151 m++ 6,05 5,76 5,89 5,79 5,80 -0,05 
Μ.Ο.B9GD 151 m++ 8,75 8,22 8,11 8,13 8,25 -0,11 

B9GD 151+Vm++ 10,10 9,04 9,42 9,35 9,22 -0,145 

B9GD 151+Vm++ 8,64 7,89 8,70 8,62 8,24 -0,01 
B9GD 151+Vm++ 7,08 6,52 7,10 6,95 7,20 0,07 

Μ.Ο.B9GD 151+Vm++ 8,61 7,82 8,41 8,31 8,22 -0,03 

 
Πίνακας 21: Γ’ μέτρηση παρουσία ούρων μετά την κατάψυξη (++) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min Slope 

C9GD 151 m++ 8,37 8,38 8,61 8,43 8,61 0,05 
C9GD 151 m++ 8,53 8,60 9,12 9,14 8,73 0,09 

C9GD 151 m++ 8,91 8,73 9,13 9,09 8,75 0,004 
Μ.Ο.C9GD 151 m++ 8,60 8,57 8,95 8,89 8,70 0,05 

C9GD 151+Vm++ 9,35 9,22 9,92 9,77 9,46 0,08 
C9GD 151+Vm++ 8,57 8,60 8,83 8,83 8,46 0,001 
C9GD 151+Vm++ 7,64 7,52 7,86 7,78 7,54 0,01 

Μ.Ο.C9GD 151+Vm++ 8,52 8,45 8,87 8,79 8,49 0,03 

 
Πίνακας 22: Μέσος όρος μετρήσεων παρουσία ούρων μετά την κατάψυξη (++) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 
9GD151m++ 13,67 11,78 10,79 10,24 10,41 -0,80 
9GD151m++ 8,75 8,22 8,11 8,13 8,25 -0,11 
9GD151m++ - - - - - - 

Μ.Ο.9GD151m++ 10,34 9,52 9,28 9,09 9,12 -0,29 
9GD151+Vm++ 12,73 11,93 11,20 10,77 10,60 -0,54 

9GD151+Vm++ 8,61 7,82 8,41 8,31 8,22 -0,03 
9GD151+Vm++ - - - - - - 

Μ.Ο.9GD151+Vm++ 9,95 9,40 9,49 9,29 9,10 -0,18 

 
Παρατηρήσεις: 

• Το slope που προκύπτει από την γ’ μέτρηση, υπολογίζεται ότι είναι θετικό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
με το πέρασμα του χρόνου τα παράσιτα αντί να εκρέουν Rhod-123, απορροφούν περισσότερη. Το 
αποτέλεσμα αυτό πιθανόν οφείλεται σε σφάλμα κατά την πειραματική διαδικασία. Για το λόγο αυτό 
δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων και τον υπολογισμό του μέσου όρου.  
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Spss:  
 
-Στον διπλανό πίνακα (Πίνακας 23) παρουσιάζεται η συσχέτιση 
των μετρήσεων απορρόφησης χωρίς Verapamil στο  
χρόνο 0min με το αντίστοιχο α-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ, παρουσία ούρων μετά την κατάψυξη.  
 

 
 
 

 

 

 

 
Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει  για τις μετρήσεις απουσία Verapamil, παρουσία ούρων μετά την 
κατάψυξη, είναι στατιστικά σημαντικό καθώς p value<0.05 και η σταθερά συσχέτισης υπολογίζεται να  έχει τιμή 
r=-0,728. Δηλαδή η εκροή του φαρμάκου από το παράσιτο (a-slope) έχει μια  σχετικά υψηλή τάση να αυξάνεται 
όσο αυξάνεται η απορρόφηση του φαρμάκου (first value: influx). 
 
 
 
-Στον διπλανό πίνακα(Πίνακας 24) παρουσιάζεται η  
συσχέτιση των μετρήσεων με Verapamil  
στο χρόνο 0min με το αντίστοιχο b-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ, παρουσία ούρων μετά 
την κατάψυξη. 
 

 

 

 

 

 

 

Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει για τις μετρήσεις παρουσία Verapamil ,παρουσία ούρων μετά 
την κατάψυξη είναι στατιστικά σημαντικό καθώς pvalue<0,05 και η σταθερά συσχέτισης έχει τιμή r = -1,000 
Δηλαδή η εκροή του φαρμάκου από το παράσιτο (b-slope) αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση της απορρόφησης 
του φαρμάκου (first value: influx). 
 

 

 

 

 

 First value 
influx 

a-slope 

A 14,80 -0,84 

 15,40 -0,96 

 10,80 -0,61 

B 9,00 -0,05 

 11,20 -0,23 

 6,05 -0,05 

 First value 
influx 

b-slope 

A 12,10 -0,55 

 14,20 -0,61 

 11,90 -0,47 

B 10,10 -0,15 

 8,64 -0,01 

 7,08 0,07 

Πίνακας 23:Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του a-slope 

Πίνακας 24:Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του b-slope 
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2.Καλλιέργεια που αναπτύχθηκε με ούρα αλλά 48h πριν την μέτρηση δεν έγινε προσθήκη 
ούρων(+-) 

Πίνακας 25: Α’ μέτρηση παρουσία ούρων μέχρι 48h πριν τη μέτρηση μετά την κατάψυξη(+-) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 
A9GD 151 m+- 3,76 3,79 3,71 3,59 3,58 -0,06 
A9GD 151 m+- 4,26 4,16 4,09 3,91 3,88 -0,10 
A9GD 151 m+- 4,35 4,31 4,25 4,20 4,04 -0,073 

Μ.ΟA9GD 151 m+- 4,12 4,09 4,02 3,90 3,83 -0,08 

A9GD 151+Vm+- 4,49 4,41 4,32 4,27 4,20 -0,07 

A9GD 151+Vm+- 4,57 4,58 4,40 4,38 4,28 -0,08 
A9GD 151+Vm+- 4,21 4,31 4,27 4,17 4,05 -0,05 

Μ.Ο.A9GD 151+Vm+- 4,42 4,43 4,33 4,27 4,18 -0,07 

 
Πίνακας 26: Β’ μέτρηση παρουσία ούρων μέχρι 48h πριν τη μέτρηση μετά την κατάψυξη(+-) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 
B9GD 151 m+- 5,42 5,33 5,5 5,68 5,61 0,07 
B9GD 151 m+- 4,71 4,96 5,07 4,86 5,02 0,05 

B9GD 151 m+- 5,14 5,23 5,32 5,2 5,26 0,02 
Μ.Ο.B9GD 151 m+- 5,09 5,17 5,30 5,25 5,30 0,05 

B9GD 151+Vm+- 5,53 5,92 5,72 5,77 5,58 -0,01 

B9GD 151+Vm+- 5,75 5,82 5,77 5,67 5,58 -0,05 
B9GD 151+Vm+- 6,23 6,45 6,46 6,48 6,11 -0,02 

Μ.Ο.B9GD 151+Vm+- 5,84 6,06 5,98 5,97 5,76 -0,03 

 
Πίνακας 27: Γ’ μέτρηση παρουσία ούρων μέχρι 48h πριν τη μέτρηση μετά την κατάψυξη(+-) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

C9GD 151 m+- 7,74 7,48 8,52 7,24 6,75 -0,22 
C9GD 151 m+- 7,54 7,54 7,86 7,70 7,22 -0,05 

C9GD 151 m+- 7,37 6,97 7,37 7,15 6,62 -0,13 
Μ.Ο.C9GD 151 m+- 7,55 7,33 7,92 7,36 6,86 -0,13 

C9GD 151+Vm+- 8,21 8,05 8,26 7,94 7,39 -0,18 

C9GD 151+Vm+- 7,62 7,53 7,76 7,41 6,93 -0,15 
C9GD 151+Vm+- 6,81 6,73 7,05 6,66 6,41 -0,09 

Μ.Ο.C9GD 151+Vm+- 7,55 7,44 7,69 7,34 6,91 -0,14 

 
Πίνακας 28: Μέσος όρος μετρήσεων παρουσία ούρων μέχρι 48h πριν τη μέτρηση μετά την 
κατάψυξη(+-) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

9GD151m+- 4,12 4,09 4,02 3,90 3,83 -0,08 
9GD151m+- 5,09 5,17 5,30 5,25 5,30 0,05 

9GD151m+- 7,55 7,33 7,92 7,36 6,86 -0,13 
Μ.Ο.9GD151m+- 5,59 5,53 5,74 5,50 5,33 -0,05 
9GD151m+Vm +- 4,42 4,43 4,33 4,27 4,18 -0,07 
9GD151m+Vm +- 5,84 6,06 5,98 5,97 5,76 -0,03 
9GD151m+Vm +- 7,55 7,44 7,69 7,34 6,91 -0,14 

Μ.Ο.9GD151m+Vm +- 5,94 5,98 6,00 5,86 5,61 -0,08 

 
 

Παρατηρήσεις: 

• Από το μέσο όρο των παραπάνω μετρήσεων παρατηρείται ότι το slope που προκύπτει, δηλαδή ο 
ρυθμός εκροής φαρμάκου από τις αντλίες του παρασίτου,  είναι μεγαλύτερο για τα δείγματα τα οποία 
λαμβάνουν Verapamil. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Verapamil δούλεψε αντίστροφα από ότι 
αναμένεται. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στην επίδραση της απουσίας ουρίας από το 
περιβάλλον του παρασίτου, η οποία διαταράσσει την ανάπτυξη του παρασίτου και επομένως  την 
λειτουργία του και την αντίδραση του παρουσία Rhod-123. 
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Spss:  
 
-Στον διπλανό πίνακα (Πίνακας 29) παρουσιάζεται η συσχέτιση 
των μετρήσεων απορρόφησης χωρίς Verapamil στο  
χρόνο 0min με το αντίστοιχο α-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ, παρουσία ούρων μέχρι 48h  
πριν τη μέτρηση μετά την κατάψυξη.  
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
Το αποτέλεσμα της συσχέτισης για τις μετρήσεις απουσία Verapamil,παρουσία ούρων μέχρι 48h πριν τη 
μέτρηση  μετά την κατάψυξη που προκύπτει δεν είναι στατιστικά σημαντικό καθώς p value>0.05.  

 
 
 
-Στον διπλανό πίνακα( Πίνακας 30) παρουσιάζεται η  
συσχέτιση των μετρήσεων με Verapamil  
στο χρόνο 0min με το αντίστοιχο b-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ, παρουσία ούρων μέχρι 48h  
πριν τη μέτρηση μετά την κατάψυξη . 
 

 

 

 

 

 

 

 

Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει για τις μετρήσεις  παρουσία Verapamil, παρουσία ούρων μέχρι 
48h πριν τη μέτρηση μετά την κατάψυξη  δεν είναι στατιστικά σημαντικό καθώς p value>0.05 

 

 

 

 

 First value 
influx 

a-slope 

A 3,76 -0,06 

 4,26 -0,10 

 4,35 -0,07 

B 5,42 0,07 

 4,71 0,05 

 5,14 0,02 

Γ 7,74 -0,22 

 7,54 -0,05 

 7,37 -0,13 

 First value 
influx 

b-slope 

A 4,49 -0,07 

 4,57 -0,08 

 4,21 -0,05 

B 5,53 -0,01 

 5,75 -0,05 

 6,23 -0,02 

Γ 8,21 -0,18 

 7,62 -0,15 

 6,81 -0,09 

Πίνακας 29:Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του a-slope 

 

Πίνακας 30:Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του b-slope 
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3.Καλλιέργεια που αναπτύχθηκε χωρίς ούρα (--) 

Πίνακας 31: Α’ μέτρηση απουσία ούρων μετά την κατάψυξη(--)  

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 
C9GD 151 m-- 8,54 7,78 6,99 7,23 7,25 -0,31 
C9GD 151 m-- 9,24 8,16 8,04 7,99 7,92 -0,28 

C9GD 151 m-- 7,58 6,71 6,39 6,36 6,47 -0,26 
Μ.Ο.C9GD 151 m-- 8,45 7,55 7,14 7,19 7,21 -0,28 

C9GD 151+Vm-- 6,37 5,83 5,81 5,87 5,85 -0,10 
C9GD 151+Vm-- 10,2 9,07 8,58 8,56 8,65 -0,36 
C9GD 151+Vm-- 10,3 9,79 9,88 9,73 9,7 -0,13 

Μ.Ο.C9GD 151+Vm-- 8,96 8,23 8,09 8,05 8,07 -0,20 

 
Πίνακας 32: Β’ μέτρηση απουσία ούρων μετά την κατάψυξη(--) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

B9GD 151 m-- 7,02 7,22 6,80 6,47 5,95 -0,29 
B9GD 151 m-- 6,85 7,14 6,80 6,44 5,93 -0,25 
B9GD 151 m-- 7,07 7,09 6,83 6,41 5,86 -0,31 

Μ.Ο.B9GD 151 m-- 6,98 7,15 6,81 6,44 5,91 -0,28 
B9GD 151+Vm-- 6,90 7,31 6,86 6,39 5,96 -0,28 
B9GD 151+Vm-- 7,07 7,32 6,91 6,50 5,90 -0,32 
B9GD 151+Vm-- 7,49 7,57 7,27 6,92 6,65 -0,23 

Μ.Ο.B9GD 151+Vm-- 7,15 7,40 7,01 6,60 6,17 -0,28 

 
Πίνακας 33: Γ’μέτρηση απουσία ούρων μετά την κατάψυξη(--) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 
C9GD 151 m-- 15,2 13,8 13,30 11,70 10,20 -1,21 
C9GD 151 m-- 11,5 10,8 9,97 8,62 8,43 -0,83 
C9GD 151 m-- 12,4 11,4 11,0 9,56 8,10 -1,04 

Μ.Ο.C9GD 151 m-- 13,03 12,0 11,42 9,96 8,91 -1,03 
C9GD 151+Vm-- 15,5 14,5 13,00 11,60 9,84 -1,42 

C9GD 151+Vm-- 14,5 13 1,30 10,70 9,08 -1,31 
C9GD 151+Vm-- 14,7 13,4 13,20 11,50 10,10 -1,11 

Μ.Ο.C9GD 151+Vm-- 15,2 13,8 13,30 11,70 10,20 -1,21 

 
Πίνακας 34: Μέσος όρος μετρήσεων  απουσία ούρων μετά την κατάψυξη(--) 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

9GD151m-- 8,45 7,55 7,14 7,19 7,21 -0,28 
9GD151m-- 6,98 7,15 6,81 6,44 5,91 -0,28 

9GD151m-- 13,03 12,00 11,42 9,96 8,91 -1,03 
Μ.Ο.9GD151m-- 9,49 8,90 8,46 7,86 7,35 -0,53 

9GD151m+Vm -- 8,96 8,23 8,09 8,05 8,07 -0,20 

9GD151m+Vm -- 7,15 7,40 7,01 6,60 6,17 -0,28 
9GD151m+Vm -- 14,90 13,63 9,17 11,27 9,67 -1,28 

Μ.Ο.9GD151m+Vm -- 10,34 9,75 8,09 8,64 7,97 -0,59 

 
 
 
Παρατηρήσεις: 

• Από το μέσο όρο των παραπάνω μετρήσεων παρατηρείται ότι το slope που προκύπτει, σε καλλιέργεια 
που αναπτύχθηκε απουσία ούρων, δηλαδή ο ρυθμός εκροής φαρμάκου από τις αντλίες του 
παρασίτου,  είναι μεγαλύτερο για τα δείγματα τα οποία λαμβάνουν Verapamil. Δηλαδή το Verapamil 
δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.  
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Spss:  
 
-Στον διπλανό πίνακα (Πίνακας 35) παρουσιάζεται η συσχέτιση 
των μετρήσεων απορρόφησης χωρίς Verapamil στο  
χρόνο 0min με το αντίστοιχο α-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ, απουσία ούρων μετά την κατάψυξη.  
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει  για τις μετρήσεις απουσία Verapamil, απουσία ούρων μετά την 
κατάψυξη είναι στατιστικά σημαντικό καθώς p value<0.05 και η σταθερά συσχέτισης υπολογίζεται να  έχει τιμή 
r=-0,817. Δηλαδή η εκροή του φαρμάκου από το παράσιτο (a-slope) έχει μια  σχετικά υψηλή τάση να αυξάνεται 
όσο αυξάνεται η απορρόφηση του φαρμάκου (first value: influx). 
 
 
 
-Στον διπλανό πίνακα( Πίνακας 36) παρουσιάζεται η  
συσχέτιση των μετρήσεων με Verapamil  
στο χρόνο 0min με το αντίστοιχο b-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ, απουσία ούρων μετά την κατάψυξη. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει για τις μετρήσεις παρουσία Verapamil, απουσία ούρων μετά την 
κατάψυξη είναι στατιστικά σημαντικό καθώς pvalue<0,05 και η σταθερά συσχέτισης έχει τιμή r = -0,767 Δηλαδή η 
εκροή του φαρμάκου από το παράσιτο (b-slope) αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση της απορρόφησης του 
φαρμάκου (first value: influx). 

 First value 
influx 

a-slope 

A 8,54 -0,31 

 9,24 -0,28 

 7,58 -0,26 

B 7,02 -0,29 

 6,85 -0,25 

 7,07 -0,31 

Γ 15,20 -1,21 

 11,50 -0,83 

 12,40 -1,04 

 First value 
influx 

b-slope 

A 6,37 -0,10 

 10,20 -0,36 

 10,30 -0,13 

B 6,90 -0,28 

 7,07 -0,32 

 7,49 -0,23 

Γ 15,50 -1,42 

 14,50 -1,31 

 14,70 -1,11 

Πίνακας 35:Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του a-slope 

Πίνακας 36:Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του b-slope 
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Γραφική απεικόνιση 
 

 

 
Αναλυτικά: 

 
Παρατηρήσεις: 

• Με κόκκινο αναπαρίσταται ο χειρισμός ο οποίος λαμβάνει ούρα και μετράται πριν την κατάψυξη, ενώ 
με μωβ ο χειρισμός ο οποίος λαμβάνει ούρα και μελετάται μετά την κατάψυξη. Με πράσινο 
αναπαρίσταται ο χειρισμός που λαμβάνει ούρα μέχρι 48h πριν την μέτρηση, πριν το πάγωμα, ενώ με 
πορτοκαλί αναπαρίσταται χειρισμός ο οποίος λαμβάνει ούρα μέχρι 48h πριν την μέτρηση και μετράται 
μετά την κατάψυξη. Με μπλε αναπαρίσταται ο χειρισμός ο οποίος δεν λαμβάνει καθόλου ούρα και 
μετράται πριν την κατάψυξη ενώ με ροζ αναπαρίσταται ο χειρισμός ο οποίος δεν λαμβάνει καθόλου 
ούρα μια μελετάται μετά την κατάψυξη.  

• Η συνεχείς ευθείες αφορούν τις μετρήσεις στις οποίες δεν χρησιμοποιήθηκε Verapamil, ενώ οι 
διακεκομμένες τις μετρήσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε Verapamil. 

• Οι χειρισμοί κατά τους οποίους τα παράσιτα δεν λαμβάνουν καθόλου ούρα(μπλε και μωβ) έχουν τον 
ρόλο του control(μάρτυρα). 

• Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι κατά τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την 
κατάψυξη των παρασίτων, αυτά απορροφούσαν μεγαλύτερη ποσότητα Rhod-123 στο χρόνο 
t=0min(first value influx), σε σχέση με τα αντίστοιχα παράσιτα τα οποία μελετήθηκαν μετά την 
κατάψυξη. 

Χρόνος (min) 

Απορρόφηση 



27 
 

3ος κύκλος πειραμάτων (ποσότητα FBS στην καλλιέργεια) 
 
1.Καλλιέργεια που αναπτύχθηκε με 10%FBS 

Πίνακας 37: Α΄ μέτρηση παρουσία 10% FBS 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 
A9GD 151 m 26,70 26,00 25,10 26,50 22,20 -0,85 

A9GD 151 m 31,40 30,90 29,20 30,60 25,20 -1,27 

A9GD 151 m 32,30 31,60 29,50 28,40 25,90 -1,60 

Μ.Ο.A9GD 151+Vm 30,13 29,50 27,93 28,50 24,43 -1,24 

A9GD 151+Vm 34,20 32,90 31,60 31,20 28,30 -1,35 

A9GD 151+Vm 33,60 32,20 30,00 23,70 26,70 -2,23 

A9GD 151+Vm 31,40 30,40 28,30 22,40 24,70 -2,14 

Μ.Ο.A9GD 151+Vm 33,07 31,83 29,97 25,77 26,57 -1,91 

 
Πίνακας 38: B’ μέτρηση παρουσία 10% FBS 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

B9GD 151 m 32,80 32,20 29,10 24,50 24,60 -2,41 
B9GD 151 m 35,30 34,60 32,80 26,60 28,50 -2,16 
B9GD 151 m 33,60 32,00 30,30 27,20 26,10 -1,98 

Μ.Ο.B9GD 151 m 33,90 32,93 30,73 26,10 26,40 -2,18 

B9GD 151+Vm 37,90 36,20 33,80 29,50 29,00 -2,45 
B9GD 151+Vm 29,10 26,80 25,00 28,10 21,20 -1,45 
B9GD 151+Vm 26,60 25,50 24,00 26,40 20,00 -1,23 

Μ.Ο.B9GD 151+Vm 31,20 29,50 27,60 28,00 23,40 -1,71 

 
Πίνακας 39: Γ’  μέτρηση παρουσία 10% FBS 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

C9GD 151 m 35,90 34,40 32,10 28,80 26,20 -2,50 
C9GD 151 m 34,70 32,80 32,80 28,90 26,10 -2,11 
C9GD 151 m 35,80 34,80 33,60 30,30 26,60 -2,29 

Μ.Ο.C9GD 151 m 35,50 34,00 32,80 29,30 26,30 -2,30 
C9GD 151+Vm 39,10 35,80 33,50 30,90 27,40 -2,83 

C9GD 151+Vm 28,20 26,20 24,90 23,00 20,10 -1,94 
C9GD 151+Vm 43,30 41,60 38,20 35,20 31,70 -2,96 

Μ.Ο.C9GD 151+Vm 36,90 34,50 32,20 29,70 26,40 -2,58 

 
Πίνακας 40: Μέσος όρος μετρήσεων  παρουσία 10% FBS 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 
9GD151m 30,13 29,50 27,93 28,50 24,43 -1,24 
9GD151m 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 -2,19 

9GD151m 35,47 34,00 32,83 29,33 26,30 -2,30 
Μ.Ο.9GD151m 30,67 29,97 29,06 28,08 25,71 -1,91 

9GD151+Vm 33,00 31,83 29,97 25,77 26,57 -1,91 
9GD151+Vm 31,20 29,50 27,60 28,00 23,40 -1,71 
9GD151+Vm 36,87 34,53 32,20 29,70 26,40 -2,58 

Μ.Ο.9GD151+Vm 33,71 31,96 29,92 27,82 25,46 -2,06 

 

Παρατηρήσεις: 

• Από το μέσο όρο των παραπάνω μετρήσεων παρατηρείται ότι το slope που προκύπτει δηλαδή ρυθμός 
εκροής φαρμάκου από τις αντλίες του παρασίτου  είναι μεγαλύτερο για τα δείγματα τα οποία 
λαμβάνουν Verapamil. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Verapamil δεν λειτούργησε με τον τρόπο με τον 
οποίο αναμένεται σε καλλιέργεια που αναπτύχθηκε με 10% FBS.  
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Spss:  
 
-Στον διπλανό πίνακα (Πίνακας 41) παρουσιάζεται η συσχέτιση 
των μετρήσεων απορρόφησης χωρίς Verapamil στο  
χρόνο 0min με το αντίστοιχο α-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ παρουσία 10% FBS.  
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει  για τις μετρήσεις απουσία Verapamil  είναι στατιστικά 
σημαντικό καθώς p value<0.05 και η σταθερά συσχέτισης υπολογίζεται να  έχει τιμή r=-0,833. Δηλαδή η εκροή 
του φαρμάκου από το παράσιτο (a-slope) έχει μια  σχετικά υψηλή τάση να αυξάνεται όσο αυξάνεται η 
απορρόφηση του φαρμάκου (first value:influx) σε καλλιέργεια που αναπτύχθηκε με 10% FBS. 
 
 
 
-Στον διπλανό πίνακα(Πίνακας 42) παρουσιάζεται η  
συσχέτιση των μετρήσεων με Verapamil  
στο χρόνο 0min με το αντίστοιχο b-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ παρουσία 10% FBS.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει για τις μετρήσεις παρουσία Verapamil είναι στατιστικά 
σημαντικό καθώς pvalue<0,05 και η σταθερά συσχέτισης έχει τιμή r = -0,817 Δηλαδή η εκροή του φαρμάκου από 
το παράσιτο (b-slope) έχει μια  σχετικά υψηλή τάση να αυξάνεται όσο αυξάνεται η απορρόφηση του φαρμάκου 
(first value:influx), σε καλλιέργεια που αναπτύχθηκε με 10% FBS. 
 

 
 
 

 

 First value 
influx 

a-slope 

A 26,70 -0,85 

 31,40 -1,27 

 32,30 -1,60 

B 32,80 -2,41 

 35,30 -2,16 

 33,60 -1,98 

Γ 35,90 -2,50 

 34,70 -2,11 

 35,80 -2,29 

 First value 
influx 

b-slope 

A 34,20 -1,35 

 33,60 -2,23 

 31,40 -2,14 

B 37,90 -2,45 

 29,10 -1,45 

 26,60 -1,23 

Γ 39,10 -2,83 

 28,20 -1,94 

 43,30 -2,96 

Πίνακας 41: Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του a-slope:  

Πίνακας 42:Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του b-slope 
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2.Καλλιέργεια που αναπτύχθηκε με 20%FBS 

Πίνακας 43 : Α΄ μέτρηση παρουσία 20% FBS 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 
A9GD 151 m 7,82 6,31 6,20 5,91 5,62 -0,48 

A9GD 151 m 8,32 7,27 7,34 6,94 6,75 -0,35 

A9GD 151 m 8,02 6,76 6,79 6,43 6,07 -0,42 

Μ.Ο.A9GD 151+Vm 8,05 6,78 6,78 6,43 6,15 -0,42 

A9GD 151+Vm 10,70 9,95 9,94 8,63 7,93 -0,69 

A9GD 151+Vm 6,98 6,51 6,60 6,08 5,65 -0,31 

A9GD 151+Vm 7,08 6,79 6,79 6,06 5,89 -0,31 

Μ.Ο.A9GD 151+Vm 8,25 7,75 7,78 6,92 6,49 -0,44 

 
Πίνακας 44: Β΄ μέτρηση παρουσία 20% FBS 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

B9GD 151 m 7,26 6,20 6,18 5,76 5,50 -0,40 

B9GD 151 m 6,97 6,22 6,10 5,66 5,56 -0,34 

B9GD 151 m 7,17 6,50 6,31 5,87 5,75 -0,35 

Μ.Ο.B9GD 151 m 7,13 6,31 6,20 5,76 5,60 -0,36 

B9GD 151+Vm 7,34 7,13 7,09 6,60 6,20 -0,28 

B9GD 151+Vm 7,67 7,20 7,08 6,36 6,15 -0,39 

B9GD 151+Vm 7,58 7,72 7,68 6,76 6,85 -0,24 

Μ.Ο.B9GD 151+Vm 7,53 7,35 7,28 6,57 6,40 -0,30 

 
Πίνακας 45: Γ΄μέτρηση παρουσία 20% FBS 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

C9GD 151 m 7,25 5,82 4,89 4,60 4,45 -0,68 

C9GD 151 m 6,94 5,52 4,86 4,81 4,83 -0,49 

C9GD 151 m 7,57 5,85 4,96 4,69 4,59 -0,71 

Μ.Ο.C9GD 151 m 7,25 5,73 4,90 4,70 4,62 -0,63 

C9GD 151+Vm 9,74 7,83 6,98 6,57 6,56 -0,76 

C9GD 151+Vm 5,89 5,20 4,56 4,38 4,15 -0,43 

C9GD 151+Vm 9,64 8,23 6,97 6,52 6,11 -0,88 

Μ.Ο.C9GD 151+Vm 8,42 7,09 6,17 5,82 5,61 -0,69 

 
Πίνακας 46: Μέσος όρος μετρήσεων παρουσία 20% FBS 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

9GD151m 8,05 6,78 6,78 6,43 6,15 -0,42 

9GD151m 7,13 6,31 6,20 5,76 5,60 -0,36 

9GD151m 7,25 5,73 4,90 4,70 4,62 -0,629 

Μ.Ο.9GD151m 7,48 6,27 5,96 5,63 5,46 -0,47 

9GD151+Vm 8,25 7,75 7,78 6,92 6,49 -0,44 

9GD151+Vm 7,53 7,35 7,28 6,57 6,4 -0,30 

9GD151+Vm 8,42 7,09 6,17 5,82 5,61 -0,69 

Μ.Ο.9GD151+Vm 8,07 7,40 7,08 6,44 6,17 -0,48 

 
Παρατηρήσεις: 

 
• Από το μέσο όρο των παραπάνω μετρήσεων παρατηρείται ότι το slope που προκύπτει δηλαδή ρυθμός 

εκροής φαρμάκου από τις αντλίες του παρασίτου  είναι μεγαλύτερο για τα δείγματα τα οποία 
λαμβάνουν Verapamil σε καλλιέργεια που αναπτύχθηκε με 20%FBS. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η 
Verapamil δεν λειτούργησε με τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται.  
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Spss:  
 
-Στον διπλανό πίνακα (Πίνακας 47) παρουσιάζεται η συσχέτιση 
των μετρήσεων απορρόφησης χωρίς Verapamil στο  
χρόνο 0min με το αντίστοιχο α-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ παρουσία 20% FBS.  
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει για τις μετρήσεις  απουσία Verapamil σε καλλιέργεια που 
αναπτύχθηκε με 20%FBS  δεν είναι στατιστικά σημαντικό καθώς p value>0.05. 
 
 
 
 
-Στον διπλανό πίνακα( Πίνακας 48) παρουσιάζεται η  
συσχέτιση των μετρήσεων με Verapamil  
στο χρόνο 0min με το αντίστοιχο b-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ παρουσία 20% FBS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει για τις μετρήσεις  παρουσία Verapamil σε καλλιέργεια που 
αναπτύχθηκε με 20%FBS δεν είναι στατιστικά σημαντικό καθώς p value>0.05 
 
 

 

 

 

 

 First value 
influx 

a-slope 

A 7,82 -0,48 

 8,32 -0,35 

 8,02 -0,42 

B 7,26 -0,40 

 6,97 -0,34 

 7,17 -0,35 

Γ 7,25 -0,68 

 6,94 -0,49 

 7,57 -0,71 

 First value 
influx 

b-slope 

A 7,34 -0,69 

 7,67 -0,31 

 7,58 -0,31 

B 9,74 -0,28 

 5,89 -0,39 

 9,64 -0,24 

Γ 8,25 -0,76 

 7,53 -0,43 

 8,42 -0,88 

Πίνακας 47:Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του α-slope 

Πίνακας 48:Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του b-slope 
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3.Καλλιέργεια που αναπτύχθηκε με 30%FBS 

Πίνακας 49: Α΄ μέτρηση παρουσία 30% FBS 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 
A9GD 151 m 17,10 15,40 15,20 15,40 14,90 -0,44 

A9GD 151 m 19,20 17,90 17,50 18,20 180 -0,21 

A9GD 151 m 19,00 17,60 17,30 16,90 15,80 -0,71 

Μ.Ο.A9GD 151+Vm 18,43 16,97 16,67 16,83 16,23 -0,45 

A9GD 151+Vm 21,40 19,50 19,10 18,60 18,00 -0,77 

A9GD 151+Vm 20,50 18,70 18,20 18,20 17,10 -0,73 

A9GD 151+Vm 20,40 18,70 18,40 18,10 16,40 -0,86 

Μ.Ο.A9GD 151+Vm 20,77 18,97 18,57 18,30 17,17 -0,79 

 
Πίνακας 50: Β’ μέτρηση παρουσία 30% FBS 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

B9GD 151 m 11,80 14,90 11,50 11,50 11,50 -0,40 

B9GD 151 m 13,50 11,70 13,80 13,50 13,00 0,08 

B9GD 151 m 14,20 12,00 13,80 14,50 13,80 0,17 

Μ.Ο.B9GD 151 m 13,17 12,87 13,03 13,17 12,77 -0,40 

B9GD 151+Vm 14,50 14,20 14,40 13,90 13,50 -0,23 

B9GD 151+Vm 11,60 12,00 11,30 11,10 10,90 -0,23 

B9GD 151+Vm 13,40 12,00 12,80 13,00 12,60 -0,06 

Μ.Ο.B9GD 151+Vm 13,17 12,73 12,83 12,67 12,33 -0,17 

 
Πίνακας 51: Γ΄ μέτρηση παρουσία 30% FBS 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

C9GD 151 m 14,90 12,30 15,10 14,80 14,50 0,17 

C9GD 151 m 10,60 13,80 10,80 11,20 10,90 -0,20 

C9GD 151 m 11,40 12,00 11,30 11,40 11,70 -1,78E-16 

Μ.Ο.C9GD 151 m 12,30 12,70 12,40 12,47 12,37 -0,20 

C9GD 151+Vm 13,50 14,10 13,70 13,60 13,20 -0,11 

C9GD 151+Vm 11,20 11,80 11,30 10,90 10,80 -0,17 

C9GD 151+Vm 11,60 11,00 11,20 11,20 11,00 -0,10 

Μ.Ο.C9GD 151+Vm 12,10 12,30 12,07 11,90 11,67 -0,13 

 
Πίνακας 52: Μέσος όρος μετρήσεων παρουσία 30% FBS 

Sample 0min 30min 60min 90min 120min slope 

9GD151m 18,43 16,97 16,67 16,83 16,23 -0,45 

9GD151m 11,80 14,90 11,50 11,50 11,50 -0,40 

9GD151m 10,60 13,80 10,80 11,20 10,90 -0,20 

Μ.Ο.9GD151m 13,61 15,22 12,99 13,18 12,88 -0,35 

9GD151+Vm 20,77 18,97 18,57 18,30 17,17 -0,79 

9GD151+Vm 13,17 12,73 12,83 12,67 12,33 -0,17 

9GD151+Vm 12,10 12,30 12,07 11,90 11,67 -0,13 

Μ.Ο.9GD151+Vm 15,34 14,67 14,49 14,29 13,72 -0,36 

 

 

Παρατηρήσεις: 

• Από τις παραπάνω μετρήσεις παρατηρείται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα slope που υπολογίστηκαν 
είναι θετικά για καλλιέργειες που αναπτύχθηκαν με 30% FBS. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις δεν 
χρησιμοποιούνται στην ανάλυση καθώς πιθανόν οφείλονται σε σφάλμα κατά την ανάλυση ή του 
κυταρρομετρητή ροής. 
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Spss:  
 
-Στον διπλανό πίνακα (Πίνακας 53) παρουσιάζεται η συσχέτιση 
των μετρήσεων απορρόφησης χωρίς Verapamil στο  
χρόνο 0min με το αντίστοιχο α-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ παρουσία 30% FBS.  
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει για τις μετρήσεις  απουσία Verapamil για καλλιέργειες που 
αναπτύχθηκαν με 30% FBS  δεν είναι στατιστικά σημαντικό καθώς p value>0.05 
 
 
 
-Στον διπλανό πίνακα( Πίνακας 54) παρουσιάζεται η  
συσχέτιση των μετρήσεων με Verapamil  
στο χρόνο 0min με το αντίστοιχο b-slope  
για τις μετρήσεις ΑΒΓ παρουσία 30% FBS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που προκύπτει για τις μετρήσεις παρουσία Verapamil για καλλιέργειες που 
αναπτύχθηκαν με 30% FBS είναι στατιστικά σημαντικό καθώς pvalue<0,05 και η σταθερά συσχέτισης έχει τιμή r = 
-0,685 Δηλαδή η εκροή του φαρμάκου από το παράσιτο (b-slope)  παρουσιάζει μια τάση να αυξάνεται  με την 
αύξηση της απορρόφησης του φαρμάκου (first value: influx). 

 
 
 

 

 

 

 First value 
influx 

a-slope 

A 17,10 -0,44 

 19,20 -0,21 

 19,00 -0,71 

B 11,80 -0,40 

Γ 10,60 -0,2 

 First value 
influx 

b-slope 

A 21,40 -0,77 

 20,50 -0,73 

 20,40 -0,86 

B 14,50 -0,23 

 11,60 -0,23 

 13,40 -0,06 

Γ 13,50 -0,11 

 11,20 -0,17 

 11,60 -0,10 

Πίνακας 53:Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του a-slope 

 

Πίνακας 54:Συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο 0min και του b-slope 

 



33 
 

Γραφική απεικόνιση 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχόλια: 

• Η κλίση της κάθε ευθείας δίνει το  αντίστοιχο slope για τον συγκεκριμένο χειρισμό. 
• Με κόκκινο αντιπροσωπεύεται ο χειρισμός που λαμβάνει 10% FBS, με μπλε ο χειρισμός που λαμβάνει 

20%  FBS και με πράσινο ο χειρισμός που λαμβάνει 30% FBS. 
• Η συνεχείς ευθείες αφορούν τις μετρήσεις στις οποίες δεν χρησιμοποιήθηκε Verapamil, ενώ οι 

διακεκομμένες τις μετρήσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε Verapamil. 
 
 
Παρατηρήσεις: 

• Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι ο χειρισμός στον οποίο τα παράσιτα αναπτύσσονται 
παρουσία 10% FBS παρουσιάζει την μεγαλύτερη απορρόφηση στο χρόνο t=0min.Στον ίδιο χειρισμό 
είναι φανερή και η μη αναμενόμενη δράση του Verapamil.Ταυτόχρονα ο συγκεκριμένος χειρισμός 
παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη εκροή Rhod-123. 

• Ο χειρισμός που λαμβάνει 20% FBS παρουσιάζει τη μικρότερη απορρόφηση στο χρόνο t=0min αλλά 
και τη μικρότερη εκροή. 

• Ο χειρισμός ο οποίος λαμβάνει 30% FBS παρουσιάζει μια ενδιάμεση συμπεριφορά. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Απορρόφηση  

Χρόνος (min) 
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Μη παραμετρικό test (Kruskal-Wallis)  
 
Στο συγκεκριμένο τμήμα πραγματοποιούνται  τρία διαφορετικά μη παραμετρικά test για τους διαφορετικούς 
χειρισμούς (Kruskal-Wallis). Τα test αυτά γίνονται ξεχωριστά για τις μετρήσεις των χειρισμών που λαμβάνουν 
Verapamil και για αυτές που δεν λαμβάνουν Verapamil, ενώ πραγματοποιείται και ένα τελικό test για το σύνολο 
των μετρήσεων.  
 
1.Μετρήσεις απουσία Verapamil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 4: αριστερά: τιμές απορρόφησης στο χρόνο t=0min απουσία Verapamil για τους διαφορετικούς 
χειρισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για το μη παραμετρικό test 
δεξιά: αποτελέσματα μη παραμετρικού test Kruskal-Wallis 
 
 
 
Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται να  υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των τιμών 
απορρόφησης στο χρόνο 0min (first value:influx) μεταξύ του χειρισμού που λαμβάνει 20% FBS και 
του χειρισμού που λαμβάνει 10% FBS.  
 
 
 
 
 

 

 

 

treatment First value influx 
10% 34,20 

10% 33,60 

10% 31,40 

10% 37,90 

10% 29,10 

10% 26,60 

10% 39,1 

10% 28,2 

10% 43,3 

20% 7,82 

20% 8,32 

20% 8,02 

20% 7,26 

20% 6,97 

20% 7,17 

20% 7,25 

20% 6,94 

20% 7,57 

30% 17,10 

30% 19,20 

30% 19,00 

30% 11,80 

30% 10,60 
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2. Μετρήσεις παρουσία Verapamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5: αριστερά: τιμές απορρόφησης στο χρόνο t=0min παρουσία Verapamil για τους διαφορετικούς 
χειρισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για το μη παραμετρικό test 
δεξιά: αποτελέσματα μη παραμετρικού test Kruskal-Wallis 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται να  υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των τιμών 
απορρόφησης στο χρόνο 0min (first value: influx) μεταξύ όλων των διαφορετικών χειρισμών. 

 

 

 

 

 

treatment First value influx 
10% 34,20 

10% 33,60 

10% 31,40 

10% 37,90 

10% 29,10 

10% 26,60 

10% 39,1 

10% 28,2 

10% 43,3 

20% 7,34 

20% 7,67 

20% 7,58 

20% 9,74 

20% 5,89 

20% 9,64 

20% 8,25 

20% 7,53 

20% 8,42 

30% 21,40 

30% 20,50 

30% 20,40 

30% 14,50 

30% 11,60 

30% 13,40 

30% 13,50 

30% 11,20 

30% 11,60 
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3.Συνολικές μετρήσεις 

treatment First value influx 
10% 34,20 

10% 33,60 

10% 31,40 

10% 37,90 

10% 29,10 

10% 26,60 

10% 39,1 

10% 28,2 

10% 43,3 

10% 34,20 

10% 33,60 

10% 31,40 

10% 37,90 

10% 29,10 

10% 26,60 

10% 39,1 

10% 28,2 

10% 43,3 

20% 7,82 

20% 8,32 

20% 8,02 

20% 7,26 

20% 6,97 

20% 7,17 

20% 7,25 

20% 6,94 

20% 7,57 

20% 7,34 

20% 7,67 

20% 7,58 

20% 9,74 

20% 5,89 

20% 9,64 

20% 8,25 

20% 7,53 

20% 8,42 

30% 17,10 

30% 19,20 

30% 19,00 

30% 11,80 

30% 10,60 

30% 21,40 

30% 20,50 

30% 20,40 

30% 14,50 

30% 11,60 

30% 13,40 

30% 13,50 

30% 11,20 

30% 11,60 

Σχήμα 6: αριστερά: τιμές απορρόφησης στο χρόνο t=0min παρουσία Verapamil για τους διαφορετικούς 
χειρισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για το μη παραμετρικό test 
δεξιά: αποτελέσματα μη παραμετρικού test Kruskal-Wallis 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται να  υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των τιμών 
απορρόφησης στο χρόνο 0min (first value: influx) μεταξύ όλων των διαφορετικών χειρισμών. 
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Συμπεράσματα: 
 
Η ουρία όπως αποδεικνύεται από τις παραπάνω αναλύσεις και σε συνδυασμό με την οπτική παρακολούθηση σε 
ανάστροφο μικροσκόπιο που πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης των παρασίτων έχει σημαντική 
επίδραση τόσο στον ρυθμό ανάπτυξης αυτών όσο και στον τρόπο που αντιδρούν στην παρουσία Rhod-123 
(αντίστοιχο με φάρμακο για τη θεραπεία της νόσου). Η ανάπτυξη των παρασίτων παρουσία ουρίας γίνεται με 
φανερά α) ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με τα παράσιτα τα οποία αναπτύσσονται απουσία ουρίας, ενώ 
παράλληλα τα  συγκεκριμένα παράσιτα χαρακτηρίζονται από β) μεγαλύτερο μέγεθος και κινητικότητα από τα 
αντίστοιχα τα οποία αναπτύσσονται χωρίς ουρία. Ακόμα τα συγκεκριμένα παράσιτα παρουσιάζουν γ) 
μεγαλύτερη εκροή  Rhod-123. 
Η συσχέτιση της απορρόφησης στο χρόνο μηδέν (first value influx ) με το ρυθμό εκροής παρουσιάζεται 
συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. 

Χειρισμός First value: influx Τιμή a-slope Τιμή b-slope Σταθερά συσχέτισης(r) 
++ 14,42 -0,40  -0,812 

++ (παρουσία Verapamil) 13,13  -0,30 -0,950 
+- 6,65 -0,11  0,728 

+-(παρουσία Verapamil) 7,06  -0,19 - (pvalue>0.05) 
-- 11,35 -0,23  - (pvalue>0.05) 

--(παρουσία Verapamil) 11,91  -0,50 - (pvalue>0.05) 
Πίνακας 55: Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων 1ου κύκλου πειραμάτων (ούρα) 

Η ουρία μάλιστα είναι τόσο σημαντική για την ανάπτυξη των παρασίτων έτσι ώστε απότομη διακοπή αυτής από 
το περιβάλλον το παρασίτων (+-) μπορεί να οδηγήσει σε παράσιτα τα οποία παρουσιάζουν μικρή εκροή Rhod-
123, μικρότερη ακόμα και από εκείνα που αναπτύσσονται χωρίς ουρία (--). Αυτό επιβεβαιώνεται από τα 
αποτελέσματα που έδωσαν οι μετρήσεις για τους χειρισμούς χωρίς ούρα (--) και διακεκομμένης χρήσης ούρων 
(+-). Τόσο ο ένας όσο και ο άλλος χειρισμός έδωσαν παράσιτα τα οποία εκρέουν μικρή ποσότητα Rhod-123 με 
τη περίπτωση των παρασίτων στα οποία διακόπτεται η παροχή ουρίας (+-) να δίνει ακόμα μικρότερη εκροή. Tα 
παράσιτα τα οποία αναπτύσσονται χωρίς ουρία λόγω εξελικτικής πίεσης που τους ασκείται ενδεχομένως έχουν 
αναπτύξει κάποιο τρόπο με τον οποίο αντεπεξέρχονται σε αυτές τις συνθήκες στις οποίες καλλιεργούνται και 
αποκτούν μια περαιτέρω αντοχή. Αντίθετα τα παράσιτα στα οποία  διακόπτεται η ουρία δεν προλαβαίνουν να 
αναπτύξουν την απαραίτητη αντοχή που χρειάζονται και για το λόγο αυτό παρουσιάζουν μικρότερη εκροή 
Rhod-123. 
Η παρουσία  ουρίας επιπλέον δύναται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν τα παράσιτα στην 
παρουσία  Verapamil. Ενώ στην περίπτωση του χειρισμού με τα ούρα σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του 
παρασίτου (++), το Verapamil δρα μπλοκάροντας τις αντλίες των παρασίτων και κατ’ επέκταση  μειώνοντας την 
εκροή του φαρμάκου, στους άλλους δυο χειρισμούς (+-και --) φαίνεται να μην έχει την ίδια επίδραση  και η 
εκροή φαρμάκου να αυξάνεται παρουσία Verapamil.  
Μια ακόμα σημαντική παρατήρηση η οποία πρέπει να σημειωθεί  είναι η διακύμανση της απορρόφησης 
φαρμάκου που παρατηρείται μεταξύ των χειρισμών. Δηλαδή ένα ερώτημα που τίθεται είναι αν εκτός της 
ανθεκτικότητας η ουρία αυξάνει και τη διαπερατότητα του παρασίτου ως προς τη ροδαμίνη (και άρα και στο 
φάρμακο). Παρατηρείται πως ο χειρισμός που λαμβάνει ούρα (++) μέχρι και την ημέρα της κυτταρομετρίας 
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απορρόφηση φαρμάκου σε σχέση με του άλλους δυο χειρισμούς. 
Από το μη παραμετρικό test που πραγματοποιήθηκε προκύπτει ότι ο χειρισμός που λαμβάνει ούρα μέχρι και 48 
ώρες πριν τη μέτρηση (+-) παρουσιάζει στατιστικά σημαντικά μικρότερη απορρόφηση στο χρόνο μηδέν σε 
σύγκριση με τους άλλους δυο χειρισμούς. 
Ο επόμενος κύκλος πειραμάτων όπως αναφέρθηκε πραγματοποιήθηκε με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσον η 
φύλαξη των καλλιεργειών στους -80oC επηρεάζει τη συμπεριφορά των παρασίτων παρουσία Rhod-123. Η 
μελέτη λοιπόν των παρασίτων μετά την κατάψυξη παρουσίασε σημαντικές ομοιότητες αλλά και διαφορές με τη 
μελέτη των παρασίτων πριν την κατάψυξη. Πιο συγκεκριμένα, όπως αποδεικνύεται από τις παραπάνω 
αναλύσεις και σε συνδυασμό και πάλι με συνεχή  οπτική παρακολούθηση σε ανάστροφο μικροσκόπιο, οι  
χειρισμοί οι οποίοι λαμβάνουν ούρα μέχρι και πριν τις μετρήσεις στον κυταρρομετρητή ροής, χαρακτηρίζονται 
από ταχύτερο  ρυθμό ανάπτυξης και τη μεγαλύτερη απορρόφηση Rhod-123 στο χρόνο t=0min (first value influx). 
Εκτός του ταχύτατου ρυθμού ανάπτυξης που παρατηρείται στα παράσιτα τα οποία αναπτύσσονται παρουσία 
ουρίας, τα  συγκεκριμένα παράσιτα χαρακτηρίζονται και από μεγαλύτερο μέγεθος και κινητικότητα από τα 
αντίστοιχα τα οποία αναπτύσσονται χωρίς ουρία. Μια σημαντική διαφορά όμως που γίνεται φανερή είναι η 
μεταβολή στο ποσοστό εκροής Rhod-123 που υπολογίζεται για τους διάφορους χειρισμούς. 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το ποσοστό εκροής για τον κάθε χειρισμό αλλά και η 
αντίστοιχη σταθερά συσχέτισης. 
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Χειρισμός First value: influx Τιμή a-slope Τιμή b-slope Σταθερά συσχέτισης(r) 
++before 14,42 -0,40  -0,812 

++before (παρουσία Verapamil) 13,13  -0,30 -0,950 
++after  10,39 -0,29  -0,054 

++ after(παρουσία Verapamil) 9,95  -0,18 -0,07589 
+-before 6,65 -0,11  0,728 

+-before(παρουσία Verapamil) 7,06  -0,19 - (pvalue>0,05) 
+-after 5,59 -0,06  -(pvalue>0,05) 

+-after(παρουσία Verapamil) 5,94  -0,08 -(pvalue>0,05) 
--before 11,35 -0,23  -(pvalue>0,05) 

--before(παρουσία Verapamil) 11,91  -0,50 -(pvalue>0,05) 
--after 9,49 -0,53  -0,817 

--after(παρουσία Verapamil) 10,34  -0,59 -0,767 
Πίνακας 56: Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων 2ου κύκλου πειραμάτων (κατάψυξη) 
 
Ο ρυθμός εκροής δεν ακολουθεί την ίδια σειρά που ακολουθούσε στις μετρήσεις που έγιναν πριν την 
κατάψυξη. Συγκεκριμένα ο χειρισμός που δεν λαμβάνει ο καθόλου ούρα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό 
εκροής ακολουθούμενος από το χειρισμό ο οποίος λαμβάνει συνεχώς ούρα ενώ το μικρότερο ποσοστό εκροής 
παρουσιάζει ο χειρισμός ο οποίος λαμβάνει ούρα μέχρι και 48h πριν τη μέτρηση στον κυταρρομετρητή ροής. 
Προκειμένου όμως να ελεγχθεί εάν οι διαφορές αυτές που παρατηρούνται είναι στατιστικά σημαντικές 
πραγματοποιείται  ένα μη παραμετρικό test Mann-Whitney για  την κατανομή των τιμών  απορρόφησης στο 
χρόνο t=0min (first value influx) μεταξύ των όμοιων  χειρισμών πριν και μετά την κατάψυξη. Το αποτέλεσμα 
έδειξε πως η κατανομή της first value influx είναι ίδια για τους χειρισμούς που λαμβάνουν ούρα πριν και μετά 
την κατάψυξη (+- και ++) ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των χειρισμών που δεν λαμβάνουν 
ούρα. Επομένως προκύπτει το συμπέρασμα ότι η κατάψυξη δεν επηρεάζει σημαντικά το ποσοστό εκροής Rhod-
123 των παρασίτων.H διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των χειρισμών που δεν λαμβάνουν ούρα μπορεί να 
αποδοθεί στην επίδραση που έχει η ουρία στο σύστημα η οποία όπως προαναφέρθηκε είναι μεγάλη. 
Το Verapamil στις μετρήσεις που έγιναν μετά την κατάψυξη φαίνεται να μην δρα με τον αναμενόμενο τρόπο για 
τους χειρισμούς που δεν λαμβάνουν ούρα και αυτούς που λαμβάνουν ούρα μέχρι 48h πριν τη μέτρηση. 
Τέλος κατά τον τρίτο κύκλο πειραμάτων ελέγχεται η επίδραση που έχει το FBS  στην συμπεριφορά των 
παρασίτων. Το FBS όπως και η ουρία  όπως αποδεικνύεται από τις παραπάνω αναλύσεις και σε συνδυασμό με 
ένα μη παραμετρικό test που πραγματοποιείται  για την κατανομή των τιμών απορρόφησης στο χρόνο 
t=0min(first value influx) για τους διαφορετικούς χειρισμούς, έχουν εξαιρετικά σημαντική επίδραση τόσο στον 
ρυθμό ανάπτυξης αυτών όσο και στον τρόπο που αντιδρούν στην παρουσία Rhod-123.  
Οι καλλιέργειες οι οποίες έλαβαν  20% και 30% FBS αναπτύχθηκαν με ταχύτερους ρυθμούς και τα συγκεκριμένα 
παράσιτα χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο μέγεθος και κινητικότητα από τα αντίστοιχα τα οποία 
αναπτύσσονται με 10%. Τα παράσιτα όμως τα οποία καλλιεργήθηκαν με 10% FBS παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
εκροή  Rhod-123  και απορρόφηση στο χρόνο t=0min.Το ποσοστό εκροής και η  συσχέτιση της απορρόφησης 
στο χρόνο μηδέν (first value influx ) με το ποσοστό εκροής παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. 
 
 

Χειρισμός First value: influx Τιμή a-slope Τιμή b-slope Σταθερά συσχέτισης(r) 
10%(απουσία Verapamil) 30,67 -1,91  -0,833 

10%(παρουσία Verapamil) 33,71  -2,06 -0,817 
20%(απουσία Verapamil) 7,48 -0,47  - (pvalue>0.05) 

20%(παρουσία Verapamil) 8,07  -0,48 - (pvalue>0.05) 
30%(απουσία Verapamil) 13,61 -,035  - (pvalue>0.05) 

30%(παρουσία Verapamil) 15,34  -0,36 -0,685 
Πίνακας 57: Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων 3ου κύκλου πειραμάτων (κατάψυξη) 
 
 
Συνοψίζοντας το αποτέλεσμα που προκύπτει από την παραπάνω έρευνα είναι ότι τόσο  η παρουσία ούρων όσο 
και η ποσότητα  FBS που χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια του παράσιτου, επηρεάζουν σημαντικά την εκροή 
Rhod-123 των παρασίτων καθώς και τον ρυθμό ανάπτυξης τους. Από την άλλη η φύλαξη στους -80OC δεν έχει 
σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά τους. Αυτό που γίνεται φανερό λοιπόν είναι ότι πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψιν σοβαρά ο παράγοντας συνθήκες καλλιέργειας των παρασίτων κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε 
πειράματος καθώς όπως παρατηρείται οποιαδήποτε μεταβολή στις καλλιεργητικές συνθήκες έχει αντίκτυπο στη 
συμπεριφορά των παρασίτων και στο ρυθμό ανάπτυξής τους. Κάθε μεταβολή που πραγματοποιείται επιδρά με 
διαφορετικό τρόπο στην καλλιέργεια των παρασίτων. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλοι οι πειραματικοί κύκλοι που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να 
γίνει φανερή η διαφορετική επίδραση που έχουν οι διαφορετικοί χειρισμοί στη συμπεριφορά των παρασίτων. 
 

Χειρισμός First value: influx a-slope Σταθερά συσχέτισης (r) 
++before 14,42 -0,40 -0,812 
+-before 6,65 -0,11 0,728 
--before 11,35 -0,23 -(pvalue>0,05) 
++after  10,39 -0,29 -0,054 
+-after 5,59 -0,06 -(pvalue>0,05) 
--after 9,49 -0,53 -0,817 
10% 30,67 -1,91 -0,833 
20% 7,48 -0,47 - (pvalue>0.05) 
30% 13,61 -,035 - (pvalue>0.05) 

Πίνακας 58: Συγκεντρωτικός πίνακας όλων των πειραματικών κύκλων 
 
 
 

Παρατήρηση:  

• οι καλλιέργειες που χρησιμοποιήθηκαν για τις δοκιμασίες που περιγράφονται ήταν σε 2ο passage και 
όχι περισσότερο. Είναι γνωστό ότι αν τα παράσιτα καλλιεργούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 
αλλάζουν γενετικά και χάνονται/αλλοιώνονται οι ιδιότητές τους 
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Πρωτόκολλα 

Παρασκευή καλλιεργητικού υλικού (RPMI+)(FBS) 

Υλικά: 

• 55,5ml FBS 
• 10ml Penicilin 5000units-Streptomycin 5000 units 
• 500ml RPMI 1640(+2mM Glutamine) 
• 14,1 ml Hepes buffer 1M 

Πειραματική διαδικασία: 

 Ξεπάγωμα FBS στο ψυγείο για ένα βράδυ. 
 Αποσυμπίεση στους 56 οC για 30min. 
 Μεταφορά αποσυμπιεσμένου FBS στο ψυγείο για επαναφορά θερμοκρασίας. 
 Φιλτράρισμα 

Για το RPMI: 

 Ξεπάγωμα Peni-Strep σε θερμοκρασία δωματίου 
 Ανάμειξη διαλυμάτων FBS-RPMI στο φίλτρο 
 Φιλτράρισμα με διήθηση υπό κενό. 
 Φύλαξη στο ψυγείο. 

 

Ξεπάγωμα παρασίτων από τους -80οC 

Υλικά: 

 RPMI+ 
 FBS 
 Καλλιεργητικές φλάσκες, Πιπέτες 
 Φιλτραρισμένα ούρα 

Πειραματική διαδικασία: 

 Ξεπάγωμα παρασίτων σε υδατόλουτρο 37οC για 2min. 
 Φυγοκέντρηση cryotube με παράσιτα σε 2000rpm , με high φρένο σε θερμοκρασία 

δωματίου για 10min. 
 Απομάκρυνση υπερκείμενου σε ειδικό δοχείο αποβλήτων 
 Ανασύσταση ιζήματος σε καλλιεργητικό υλικό το οποίο περιέχει 2,8ml RPMI, 0,7ml FBS και 3 

σταγόνες φιλτραρισμένα ούρα( σύνολο 3,5ml υλικό) σε ειδικές φλάσκες των 50ml. 
 Μεταφορά παρασίτων σε επωαστήρα στους 26oC. 

Σημειώσεις: 

 Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται στη hood η οποία καθαρίζεται πριν και μετά τη 
πειραματική διαδικασία με οινόπνευμα. 

 Οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με τα παράσιτα απορρίπτεται σε ειδικό κάδο. 
 Οι φλάσκες και τα cryotubes ανοίγονται κοντά σε φλόγα για αποστείρωση. 
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Πάγωμα παρασίτων στους -80οC. 

Υλικά: 

 RPMI+ 
 Γλυκερόλη 
 Cryotube, cryobox, πιπέτες. 

Πειραματική διαδικασία: 

 Φυγοκέντρηση καλλιέργειας στις 2000rpm με high φρένο, σε θερμοκρασία δωματίου για 
10min. 

 Απόρριψη υπερκείμενου σε ειδικό δοχείο αποβλήτων. 
 Ανασύσταση ιζήματος σε cryotube  με 1,6ml RPMI+ και 0,4ml γλυκερόλη. 
 Μεταφορά cryotube σε ειδικό κουτί σταδιακής μείωσης της θερμοκρασίας (cryobox) και 

φύλαξη στους -80οC. 

Σημειώσεις: 

 Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται στη hood η οποία καθαρίζεται πριν και μετά τη 
πειραματική διαδικασία με οινόπνευμα. 

 Οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με τα παράσιτα απορρίπτεται σε ειδικό κάδο. 
 Για κάθε cryotube χρησιμοποιούνται το πολύ 10ml αρχικής καλλιέργειας. 
 Η μεταφορά της γλυκερόλης γίνεται προσεκτικά ώστε να μην δημιουργούνται φουσκάλες. 

Προσοχή! Η γλυκερόλη έχει υψηλό ιξώδες οπότε χρειάζονται πλύσεις τις πιπέτας ώστε να 
γίνει λήψη όλης της ποσότητας αυτής. 

Ανανέωση θρεπτικού υλικού παρασίτων 

Υλικά: 

 RPMI+ 
 FBS 
 Φιλτραρισμένα ούρα 
 Falcon, πιπέτες 

Πειραματική διαδικασία: 

 Μεταφορά 80%RPMI+ ,20%FBS επι της συνολικής ποσότητας υλικού που χρειάζεται και 3 
σταγόνες ούρα σε falcon. 

 Μεταφορά falcon σε επωαστήρα 26οC για 20min. 
 Μεταφορά θρεπτικού υλικού στη καλλιέργεια και επώαση αυτής στους 26οC. 

Σημειώσεις: 

 Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται στη hood η οποία καθαρίζεται πριν και μετά τη 
πειραματική διαδικασία με οινόπνευμα. 

 Οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με τα παράσιτα απορρίπτεται σε ειδικό κάδο. 
 Οι φλάσκες και τα falcon ανοίγονται κοντά σε φλόγα για αποστείρωση. 
 Η καλλιέργεια πριν τη διαδικασία μελετάται σε ανάστροφο μικροσκόπιο για την εκτίμηση  

της ποσότητας του θρεπτικού υλικού που χρειάζεται. Συνήθως χωρίς αυτό να είναι 
απαραίτητο χρησιμοποιείται διπλάσια ποσότητα υλικό από αυτό της καλλιέργειας. 
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Καταμέτρηση παρασίτων 

Υλικά: 

 Thomas slide/καλυπτρίδα 
 Eppendorf 
 Φορμαλδεΰδη 
 Trypan blue 

Πειραματική διαδικασία: 

 Φυγοκέντρηση καλλιέργειας και ανασύσταση ιζήματος σε 1ml PBS. 
 Μεταφορά 10μl καλλιέργειας σε Eppendorf 
 Προσθήκη 90μl φορμαλδεΰδη 
 Προσθήκη 100μl Trypan blue 
 Μεταφορά 18μl στην Thomas slide στο ένα κουτάκι και 18μl στο άλλο κουτάκι 
 Αναμονή 3min για εγκατάσταση παρασίτων σε ένα επίπεδο 
 Καταμέτρηση παρασίτων: Ο κάθε σταυρός στην Thomas slide αποτελείται από 16 

τετράγωνα. Το κάθε τετράγωνο αποτελείται επιπλέον από 16 τετράγωνα. Μετρούνται τα 
παράσιτα που υπάρχουν σε κάθε τετραγωνάκι για τα πρώτα 4 τετραγωνάκια και για τους 
δυο σταυρούς και υπολογίζεται ο μέσος όρος. Προκειμένου να υπολογιστούν τα παράσιτα 
που υπάρχουν σε 1ml χρησιμοποιείται ο τύπος: 

x=y*4*2*10*104 

όπου x= αριθμός παρασίτων /ml καλλιέργειας 
           y= αριθμός παρασίτων στα 4 τετράγωνα της Thomas slide που μετρήθηκαν 
           10= αραίωση 1/10 που έγινε (100μl+900μl) 
           104= σταθερά μέτρησης στην Thomas slide. 

Σημειώσεις: 

 Η Thomas slide μετά τη μέτρηση πλένεται με χλωρίνη και οινόπνευμα. 
 Κατά την μέτρηση δεν λαμβάνονται υπόψιν χρωματισμένα κύτταρα η συσσωματώματα. 

 

Μέτρηση της ανθεκτικότητας της Leishmania με Rh-123 με κυτταρομετρία ροής. 

Υλικά: 

 PBS 
 Rh-123 
 PI 
 Verapamil 
 Eppendorf 
 Ria tubes 
 Ethanol 
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Πειραματική διαδικασία: 

 Φυγοκέντρηση 5ml καλλιέργειας στις 2000rpm με high φρένο, σε θερμοκρασία δωματίου 
για 10min. 

 Ανασύσταση ιζήματος σε 1ml PBS. 
 Φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 5min (x3). 
 Καταμέτρηση παρασίτων 
 Υπολογισμός απαιτούμενου όγκου ώστε να γίνει λήψη 2x106 παρασίτων. 
 Παρασκευή διαλύματος PI: διάλυση 1mgr PI σε 1ml WFI,αραίωση 3μl αυτού σε 100μl PBS. 
 Παρασκευή διαλύματος Rh-123: διάλυση 2,5 mgr Rh-123 σε 100μl Ethanol 100%, αραίωση 

1μl αυτού σε 1600μl PBS 
 Προετοιμασία 8 φιαλιδίων τύπου Eppendorf συνολικού όγκου 1ml: 

-παράσιτα+ διάλυμα PBS pH=7,2(x2) (control) 
-παράσιτα+ διάλυμα PBS pH=7,2 +10μl Rh-123 (x6) 

 Επώαση φιαλιδίων για 45min στους 26οC στο σκοτάδι 
  Φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 5min. 
 Ανασύσταση σε 1ml PBS θερμοκρασίας 4οC. 
 Επανάληψη πλύσης (x2) 
 Ανασύσταση σε 1ml PBS και προσθήκη 9,5μl Verapamil στα τρία δείγματα 
 Μεταφορά 200μl από κάθε eppendorf σε αντίστοιχο ria tube. 
 Προσθήκη 194μl PBS και 6μl PI σε όλα τα ria tubes εκτός από το control το οποίο περιέχει 

μόνο τα παράσιτα. Στο συγκεκριμένο γίνεται προσθήκη 200μl PBS. 
 Μέτρηση στον κυταρρομετρητή για χρόνο t0=0min 
 Πραγματοποίηση 5 μετρήσεων συνολικά κάθε 30min. 

Σημειώσεις: 

 Ανάμεσα στα 30 λεπτά των μετρήσεων τα παράσιτα επωάζουν στους 26οC στο σκοτάδι. 
 Το PI και η Rh-123 που παρασκευάστηκαν φυλάσσονται στο ψυγείο για μελλοντική χρήση. 
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