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ΑΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΤ 

 

Ζ νμεία κέζε σηίηηδα (ΟΜΩ) ζπγθαηαιέγεηαη ζηα πην ζπρλά λνζήκαηα ηνπ 

παηδηαηξηθνχ πιεζπζκνχ κε ηελ πςειφηεξε επίπησζε λα εκθαλίδεηαη ζηα βξέθε 

θαη παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Οη επηπινθέο δελ είλαη ζπρλέο φκσο ζρεηίδνληαη 

κε απμεκέλε λνζεξφηεηα θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κε αλαπεξία. Ζ 

αηηηνπαζνγέλεηα ηεο λφζνπ είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθε, θαζψο εκπιέθνληαη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, παξάγνληεο ηνπ μεληζηή, θαη ηνπ παζνγφλνπ 

κηθξννξγαληζκνχ. Πνιχ πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ ππνδείμεη φηη ε εππάζεηα ζηελ 

ΟΜΩ ελδερνκέλσο θαζνξίδεηαη θαη απφ γελεηηθνχο παξάγνληεο.  

Ζ παξνχζα κειέηε αζρνιείηαη κε ηελ εππξφζβιεηε ειηθηαθή νκάδα ησλ λενγλψλ 

θαη ησλ πνιχ κηθξψλ βξεθψλ θάησ ηνπ έηνπο πνπ πξνζβιήζεθαλ απφ νμεία 

ινίκσμε ηνπ κέζνπ σηφο θαη παξαθνινπζνχληαη γηα ηξία έηε απφ ηελ έληαμε 

ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα ειηθηαθή νκάδα ειάρηζηα κειεηεκέλε θαη ηδηαίηεξα 

επηξξεπή ζηηο ινηκψμεηο ιφγσ αλνζνινγηθήο αλσξηκφηεηαο. ηελ παξνχζα 

κειέηε δείμακε πσο ε εππάζεηα ζηελ νμεία κέζε σηίηηδα έρεη θαη γελεηηθή 

ζπληζηψζα. Οη παξαηεξήζεηο καο ππνζηεξίδνπλ ηα ζχγρξνλα βηβιηνγξαθηθά 

δεδνκέλα πνπ ζέινπλ ηηο πξνθιεγκνλψδεηο θαη αληηθιεγκνλψδεηο θπηηαξνθίλεο 

βαζηθνχο δηακεζνιαβεηέο θαη ζεκαληηθνχο παξάγνληεο εππάζεηαο θαη έθβαζεο 

ηεο θιεγκνλήο ηνπ κέζνπ σηφο.  

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Ηαηξηθήο 

θαη Γελεηηθήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ζην Δξγαζηήξην Παηδηαηξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Σα δείγκαηα ηεο κειέηεο πξνέξρνληαη απφ ηηο 

Παηδηαηξηθέο θιηληθέο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ θαη Βεληδειείνπ 
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Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. Μέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο 

κειέηεο έρεη δεκνζηεπηεί ζε έγθπξα δηεζλή παηδηαηξηθά πεξηνδηθά.    

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηδαθηνξηθήο κνπ Γηαηξηβήο ζα ήζεια εθ βαζέσλ λα 

επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα ηεο κειέηεο θ Δκκαλνπήι Γαιαλάθε γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε κε ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο, ηελ επηζηεκνληθή ηνπ 

θαζνδήγεζε θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο. Τπήξμε απζηεξφο θξηηήο, 

ζπκπαξαζηάηεο θαη κε θαηαλφεζε ζηηο πξνζσπηθέο κνπ δπζθνιίεο πνπ 

εκπφδηζαλ ηε ζπλέπεηά κνπ ζην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Θα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ Γεψξγην Γνπιηέικν γηα ηηο νπζηαζηηθέο δηνξζψζεηο, 

ηελ ελζάξξπλζε ηνπ λα αζρνιεζψ κε ηνλ κέρξη ηψξα άγλσζην γηα κέλα θφζκν 

ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαη ηελ ζπλερή ππνζηήξημε. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζ 

θ Γεψξγην ακψλε γηα ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ θαη ηηο πνιχηηκεο παξαηεξήζεηο 

ηνπ. Θεξκέο επραξηζηίεο ζηα ινηπά κέιε ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ κνπ. Θα ήζεια επίζεο λα αλαθεξζψ 

ζε φινπο εθείλνπο πνπ βνήζεζαλ ζε απηήλ ηε δηαδξνκή, πνπ ρσξίο ηελ 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπο δελ ζα είρα θηάζεη πνηέ ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ: ηελ θ 

Υξηζηηάλα Υνπιάθε, βηνιφγν (PhD), γηα ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηελ 

εξγαζηεξηαθή πξαθηηθή θαζψο θαη ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο, ηελ θ Μαίξε 

Εεξβνχ, βηνιφγν (MSc-PhD), γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο, θαη ηνλ θ Δκκαλνπήι 

Ληλαξδάθε, ζηαηηζηηθνιφγν, γηα ηηο νπζηαζηηθέο επηζεκάλζεηο ζηε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ θαζνδήγεζε ηεο εθιηπνχζεο θ Διέλε 

Πεηξάθε, βηνιφγνπ (MSc), ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο ππήξμε πνιχηηκε. Σέινο 

επραξηζηψ ην πξνζσπηθφ ησλ παηδηαηξηθψλ θιηληθψλ ησλ δχν λνζνθνκείσλ 

ΠΑΓΝΖ θαη ΒΓΝΖ, θαη ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά πνπ νηθεηνζειψο ζπκκεηείραλ 

ζπκβάιινληαο ζηελ αλαδήηεζε απαληήζεσλ ελφο ηφζν ζχλζεηνπ λνζήκαηνο.     
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Γεληθά: Ζ νμεία κέζε σηίηηδα (ΟΜΩ) ζπγθαηαιέγεηαη ζηα πην ζπρλά λνζήκαηα 

ηνπ παηδηαηξηθνχ πιεζπζκνχ, θαη παξά ην γεγνλφο πσο ζηα λενγλά θαη ηα κηθξά 

βξέθε είλαη ζπαληφηεξε, κπνξεί εληνχηνηο λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο επηπινθέο. Ζ 

παζνγέλεηά ηεο είλαη πνιππαξαγνληηθή θαη ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ηεο αλνζηαθήο αληίδξαζεο ηνπ αλψξηκνπ μεληζηή ζηνπο παζνγφλνπο 

κηθξννξγαληζκνχο ηνπ κέζνπ σηφο. Οη  θπηηαξνθίλεο έρνπλ θπξίαξρν ξφιν σο 

ππνθηλεηέο, δηακεζνιαβεηέο θαη ξπζκηζηέο ηεο ηνπηθήο θιεγκνλήο, ελψ ζηελ 

πξφζθαηε βηβιηνγξαθία πιεζαίλνπλ νη αλαθνξέο εκπινθήο ηνπο ζηε θιεγκνλή 

ηνπ κέζνπ σηφο. 

θνπόο: ηελ παξνχζα κειέηε εξεπλάηαη θαηά πφζν ε γελεηηθή πξνδηάζεζε ηεο 

αλνζνινγηθήο απάληεζεο ηνπ μεληζηή επεξεάδεη ηελ εππάζεηα, ηε βαξχηεηα, ηελ 

ππνηξνπή θαη ηελ έθβαζε ησλ επεηζνδίσλ ΟΜΩ, κειεηψληαο ηελ εππξφζβιεηε 

ειηθηαθή νκάδα ησλ λενγλψλ θαη ησλ πνιχ κηθξψλ βξεθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

επηιέρηεθαλ κνλνλνπθιενηηδηθνί πνιπκνξθηζκνί πξνθιεγκνλσδψλ θαη 

αληηθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ: IL6 (-174 G→C), IL10 (-1082 G→A, -819 C→T, 

-592 C→A), TNFα (-308 G→A), INFγ (+874 A→T), TGFβ1 (codon 10C→T θαη 

codon 25 G→C).  

Μεζνδνινγία: ηε κειέηε ζπκπεξηιήθζεζαλ λενγλά θαη κηθξά βξέθε πνπ 

λνζειεχνληαλ κε ΟΜΩ ζηηο παηδηαηξηθέο θιηληθέο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 

Ννζνθνκείνπ θαη Βεληδειείνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ ζηε δηάξθεηα 

ησλ εηψλ 2005-2006. Γηα θάζε βξέθνο θαηαγξαθφηαλ πιήξεο ηζηνξηθφ θαη ε 

δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο ήηαλ ηξία έηε. Οη πνιπκνξθηζκνί ησλ γνληδίσλ ησλ 

θπηηαξνθηλψλ πξνζδηνξίδνληαλ κε ηε κέζνδν ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο 



17 
 

πνιπκεξάζεο (PCR). Μειεηήζεθαλ θιηληθέο παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

βαξχηεηα θαη ρξνληφηεηα ηεο λφζνπ, θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ γελεηηθψλ 

πνιπκνξθηζκψλ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο εππάζεηαο, ζνβαξφηεηαο ησλ 

εθδειψζεσλ, επηπινθψλ, ππνηξνπψλ θαη καθξνρξφληαο έθβαζεο ηεο σηίηηδαο. Οη 

«ζπγρπηηθνί» παξάγνληεο (confounders) πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ ην θχιν, ε 

αηνπία, ην παζεηηθφ θάπληζκα, ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο, ν κεηξηθφο ζειαζκφο, 

ην ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΟΜΩ θαη ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αηνπίαο. 

Απνηειέζκαηα: ηε κειέηε ζπκπεξηειήθζεζαλ 96 βξέθε, 58 (60.4%) ήηαλ 

αγφξηα, κέζε ηηκή ειηθίαο ήηαλ 2.4 κήλεο (εχξνο 0.6 - 7.92 κήλεο), 52 (54%) 

βξέθε ήηαλ κηθξφηεξα ησλ 3 κελψλ. Μεηά ην ηέινο ηεο παξαθνινχζεζεο, 81 

(84.4%) βξέθε παξνπζίαζαλ ππνηξνπέο. Απμεκέλα πνζνζηά ππνηξνπψλ 

παξαηεξήζεθαλ ζε βξέθε κε γαζηξν-νηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε (p=0.01), κε 

ηζηνξηθφ αηνπίαο (p=0.01) θαη κε ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ εππάζεηαο ζηηο 

σηίηηδεο (p=0.02). Σα αιιειφκνξθα IL10 (-1082) A θαη TGFβ1 (codon 10) T 

βξέζεθαλ ζπρλφηεξα ζε παηδηά  κε κεγαιχηεξε ειηθία έλαξμεο επεηζνδίσλ ΟΜΩ 

(p=0.007 θαη p=0.039, αληίζηνηρα). ε ζρέζε κε ηελ χπαξμε κφλν ησλ κείδνλσλ 

αιιειίσλ (wild type), ε θνξεία ησλ ελαιιαθηηθψλ αιιειίσλ ζηνπο γνλφηππνπο 

IL10 (-592 C→A, -819 C→T, -1082 G→A) θαη TGFβ1 (codon 10 C→T) βξέζεθε 

λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνηξνπψλ ΟΜΩ (p<0.0001, p<0.0001, 

p<0.0001, θαη p=0.002) θαη κε απμεκέλν θίλδπλν ηνπνζέηεζεο ζσιελίζθσλ 

αεξηζκνχ (p=0.021, p=0.021, p=0.036, θαη p=0.049, αληηζηνίρσο). Οη ζεηηθέο 

ζπζρεηίζεηο επηβεβαηψζεθαλ γηα ηελ ειηθία έλαξμεο θαη ηηο ππνηξνπέο ΟΜΩ θαη 

κεηά ηελ εθαξκνγή πνιππαξαγνληηθνχ κνληέινπ παιηλδξφκεζεο. 

πκπεξάζκαηα: Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο καο ππνδεηθλχνπλ ηελ εκπινθή ησλ 

γελεηηθψλ πνιπκνξθηζκψλ ησλ αληηθιεγκνλσδψλ IL10 θαη TGFβ1 θπηηαξνθηλψλ 
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κε ηελ ειηθία έλαξμεο, ηνλ αξηζκφ ησλ επεηζνδίσλ ΟΜΩ θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ. Σα ζηνηρεία απηά επεθηείλνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ 

κεραληζκψλ παζνγέλεηαο θαη ππνδεηθλχνπλ ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή θαη 

ξπζκηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αληηθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ ζηε θιεγκνλή 

ηνπ κέζνπ σηφο. Ζ γελεηηθά θαζνξηδφκελε εθηξνπή ηνπο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

πξνγλσζηηθφ ξφιν ζηε εππάζεηα θαη έθβαζε ηεο κέζεο σηίηηδαο, ελψ ε πξψηκε 

αλαγλψξηζε ησλ γελεηηθά εππαζψλ λενγλψλ θαη βξεθψλ ζα επηηξέςεη ηελ 

εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ θαη ιήςε πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ.  
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SUMMARY 

 

Background: Acute otitis media (AOM) is the most common childhood infection, 

and despite the lower prevalence in neonates and early infancy, serious 

complications can occur. Pathogenesis is multi-factorial and little is known on the 

immature host responses to pathogens during otitis media. Extensive studies on 

the complex cytokine network and its genetically determined regulation have 

highlighted the significance as determinants of susceptibility and outcome of 

AOM.  

Objective: In the current study we investigated the genetic predisposition of the 

immune host’s response as related to susceptibility, severity and outcome of AOM 

in early infancy. For this purpose we have chosen 8 single nucleotide 

polymorphisms (SNPs) of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines: IL6 

(-174 G→C), IL10 (-1082 G→A, -819 C→T, -592 C→A), TNFα (-308 G→A), INFγ 

(+874 A→T), TGFβ1 (codon 10 C→T,  codon 25 G→C).  

Methods: Neonates and infants with AOM hospitalized in pediatric units of 

University Hospital and Venizeleion General Hospital, both in Heraklion, Crete, 

during 2005-2006 were included and followed-up for three consecutive years. 

Demographics, history, clinical manifestations, and relapses were recorded. 

Cytokine single nucleotide polymorphisms were determined by the polymerase 

chain reaction method. We studied predisposing clinical factors affecting severity 

and chronicity of the disease, as well as cytokine genotypes as related to 

susceptibility, clinical course and outcome of AOM. Gender, patient’s atopy, 

exposure to smoke, siblings, breast feeding, and family history of AOM or atopy 

were considered as potential covariates in the epidemiological analysis.   
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Results: 96 infants were analyzed, 58 (60.4%) were boys, mean age at enrolment 

was 2.4 months (range 0.6-7.92), and 52 (54%) were younger than 3 months. At 

the end of follow-up period, 81 (84.4%) infants presented with recurrent AOM 

episodes. Gastro-esophageal regurgitation, patient’s atopy and positive family 

history of AOM were related to increased recurrence rates (p=0.01, p=0.01, and 

p=0.02 respectively).  IL10 (-1082) A and TGFβ1 (codon 10) T minor alleles were 

related to older age of AOM onset than the wild-type genotypes (p=0.007 and 

p=0.0039 respectively). As compared to wild genotypes, IL10 (-592 C→A,    -819 

C→T, -1082 G→A) θαη TGFβ1 (codon 10 C→T) genotypes carrying the alternative 

gene were related to more AOM episodes (p<0.0001, p<0.0001, p<0.0001, and 

p=0.002, respectively) and need for tympanostomy tubes (p=0.021, p=0.021, 

p=0.036, and p=0.049, respectively). The associations remained significant for 

AOM onset and recurrence after adjusting for confounding factors (multiple 

regression analysis).  

Conclusions: Our findings suggest that anti-inflammatory cytokine IL10 and 

TGFβ1 genotypes influence AOM onset, number of recurrent episodes and 

tympanostomy tube placement. This evidence expands our understanding toward 

pathogenesis and outlines the anti-inflammatory cytokine implication in the 

middle ear inflammation. Immunomodulation of host gene expression and 

modification of certain polymorphisms could possibly play a significant role in 

susceptibility and outcome of AOM. Identification of genetically susceptible 

infants will allow for individualized treatment and prevention strategies.  
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1. ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

1.1 ΜΔΖ ΧΣΗΣΗΓΑ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ 

1.1.1 Δηζαγσγή 

Ζ νμεία κέζε σηίηηδα (ΟΜΩ) ζπγθαηαιέγεηαη ζηα πην ζπρλά λνζήκαηα ηνπ 

παηδηαηξηθνχ πιεζπζκνχ κε ηελ πςειφηεξε επίπησζε λα εκθαλίδεηαη ζηα βξέθε 

θαη παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Σν πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

ειηθίαο ελψ ππνινγίδεηαη πσο 1 ζηα 4 παηδηά ζα έρεη ζην ηζηνξηθφ ηνπ 

ηνπιάρηζηνλ έλα επεηζφδην κέρξη ηα 10 ηνπ ρξφληα. [1-3] Ζ επίπησζε είλαη 

κεγαιχηεξε ζε παηδηά ρακειψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ. [4,5] Γηαθνξά 

δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάκεζα ζηα δχν θχια [6], αλ θαη παιαηφηεξεο κειέηεο 

αλαθέξoπλ κεγαιχηεξε επίπησζε ζηα αγφξηα. [7] Ζ ζπρλφηεηα είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλε ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο αλνζνθαηεζηαικέλα παηδηά, παηδηά 

κε ζχλδξνκν Down, ζπγγελείο ή επίθηεηεο θξαληνπξνζσπηθέο αλσκαιίεο, 

αλνζναλεπάξθεηεο, θαη κεηαβνιηθά λνζήκαηα. [8] Ζ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ 

νθείιεηαη ζηε ΜΩ θαη ηηο επηπινθέο ηεο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε, θαη ππνινγίδεηαη 

ζε 3-5 δηζεθαηνκκχξηα δνιιάξηα ζηηο ΖΠΑ εηεζίσο. Ωζηφζν ην αιεζηλφ θφζηνο 

είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν, αθνχ ζηηο κειέηεο δελ ππνινγίδνληαη έκκεζεο κε 

ηαηξηθέο δαπάλεο, φπσο κέξεο πνπ νη γνλείο απέρνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο ή 

έρνπλ κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα. [9-13] 

 

1.1.2 Οξηζκνί 

Ζ κέζε σηίηηδα νξίδεηαη σο ε αηθλίδηα έλαξμε ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ 

θιεγκνλήο θαη ζπιινγήο νξψδνπο ή ππψδνπο πγξνχ ζην κέζσ νπο. Ζ αλαηνκία  

ηνπ κέζνπ σηφο θαίλεηαη ζηελ Δθφλα 1.  
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Δηθόλα 1. Αλαηνκία σηφο 

 

 

  απφ Atlas Sobbotta, 1999 

 

Μπνξεί λα ηαμηλνκεζεί κε βάζε ην ινηκψδεο αίηην (ηνγελήο, βαθηεξηαθή, κηθηή), 

ηε δηάξθεηα (νμεία, ππνηξνπηάδνπζα, ρξφληα), ηε ζπκπησκαηνινγία θαη ηα θιηληθά 

επξήκαηα (εθθξηηηθή, ππψδεο). Δθθξηηηθή σηίηηδα νξίδεηαη σο ε παξνπζία πγξνχ 

ζην κέζν νπο ρσξίο ζεκεία ή ζπκπηψκαηα νμείαο ινίκσμεο, θαη ζπλήζσο έπεηαη 

επεηζνδίνπ ΟΜΩ. Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο νμείαο κέζεο σηίηηδαο 

πεξηιακβάλνπλ i) αηθλίδηα έλαξμε ηεο λφζνπ ii) παξνπζία πγξνχ ζην κέζν νπο, 

πνπ εκθαλίδεηαη κε επδηάθξηηε πιεξφηεηα ή πξνβνιή ηεο ηπκπαληθήο κεκβξάλεο, 

κείσζε ή απνπζία ηεο θηλεηηθφηεηαο ηεο θαη σηφξξνηα, θαη iii) ζεκεία ή 

ζπκπηψκαηα θιεγκνλήο, φπσο έληνλε εξπζξφηεηα ηπκπαληθήο κεκβξάλεο ή 

έληνλε σηαιγία (ςαχζε σηψλ θαη αλεζπρία γηα ηα κηθξά βξέθε). Σα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα θαίλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1. [14]  
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Πίλαθαο 1. Κξηηήξηα δηάγλσζεο Ομείαο Μέζεο Ωηίηηδαο 

Ζ δηάγλσζε απαηηεί ηελ χπαξμε θαη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ: 

1. νμεία έλαξμε επξεκάησλ θαη ζπκπησκάησλ θιεγκνλήο ηνπ κέζνπ σηφο 

θαη παξνπζίαο πγξνχ 

2. παξνπζία πγξνχ ζην κέζνλ νπο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ: 

 πξνβνιή ηνπ ηπκπαληθνχ πκέλα 

 κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ηνπ ηπκπαληθνχ πκέλα 

 πδξαεξηθφ επίπεδν πίζσ απφ ηνλ ηπκπαληθφ πκέλα 

 σηφξξνηα 

3. επξήκαηα ή ζπκπηψκαηα ελδεηθηηθά θιεγκνλήο κέζνπ σηφο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία: 

 εξπζξφηεηαο ηπκπαληθνχ πκέλα 

 σηαιγίαο 

 

Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο, Pediatrics 2004;113:1451-65 

 

 

Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ νξίδεηαη ε χπαξμε 3 ή πεξηζζνηέξσλ επεηζνδίσλ ΟΜΩ ζε 

δηάζηεκα 6 κελψλ κε ειεχζεξα απφ πγξφ ηα κεζνδηαζηήκαηα θαη χπαξμε πγξνχ 

ζην κέζν νπο πνπ δελ μεπεξλά ζε δηάξθεηα ηνπο 3 κήλεο. Υξφληα ππψδεο σηίηηδα 

είλαη ε ρξφληα θιεγκνλή ηνπ κέζνπ σηφο πνπ παξακέλεη γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 3 

κελψλ ρσξίο ζεκεία νμείαο ινίκσμεο, θαη ζρεηίδεηαη κε σηφξξνηα, κε 

ελζσκαησκέλνπο ζσιελίζθνπο αεξηζκνχ ή κε κπξηγγνηνκή. 
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1.1.3 Παζνθπζηνινγία 

Ο βιελλνγφλνο ηεο επζηαρηαλήο ζάιπηγγαο ζην άθξν ηνπ πξνο ηνλ ξηλνθάξπγγα 

απνηειεί κέξνο ηνπ βιελλνθξνζζσηνχ επηζειίνπ ηνπ κέζνπ σηφο. Mία ινίκσμε 

αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζα νδεγήζεη ζε ηνπηθφ νίδεκα θαη δπζιεηηνπξγία ηεο 

επζηαρηαλήο ζάιπηγγαο, κε απνηέιεζκα ηελ πξνζθφιιεζε (adherence) θαη ηνλ 

απνηθηζκφ (colonization) ησλ βαθηεξηδίσλ ηνπ ξηλνθάξπγγα (βιέπε Δθφλα 2). 

[15] 

 

Δηθόλα 2. Παξαζηαηηθή απεηθφληζε ηεο αληνχζαο πνξείαο ησλ παζνγφλσλ θαη 

αλάπηπμε ηππηθήο θιεγκνλήο ζην κέζν νπο. 

 

 

 

Ζ δηαηαξαγκέλε πιένλ ιφγσ ηεο ινίκσμεο δηαβαηφηεηα ηεο επζηαρηαλήο 

ζάιπηγγαο δηεπθνιχλεη ηελ αληνχζα πνξεία ησλ παζνγφλσλ ζηελ θνηιφηεηα ηνπ 

κέζνπ σηφο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπηθήο θιεγκνλήο. [16] Δπηπιένλ ν αέξαο πνπ 

παγηδεχεηαη ζην κέζν νπο απνξξνθάηαη κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αξλεηηθήο 
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πίεζεο ζηελ θνηιφηεηα πνπ επηηξέπεη ηελ παιηλδξφκεζε κηθξνβίσλ. Ζ 

παιηλδξφκεζε κηθξνβίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλνζηαθή απάληεζε ηνπ μεληζηή 

ζηελ εηζβνιή θαη ηελ ηνπηθή θιεγκνλψδε αληίδξαζε ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ζπιινγή θιεγκνλψδνπο πγξνχ θαη ηα θιηληθά ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα ηεο ΟΜΩ 

(βιέπε εηθφλα 2). Αμίδεη εδψ λα αλαθεξζεί πσο ε επξεία ρξήζε αληηβηνηηθψλ 

ζπκβάιιεη ζηνλ απνηθηζκφ ηνπ ξηλνθάξπγγα κε αλζεθηηθά ζηειέρε κε 

απνηέιεζκα επεηζφδηα ΟΜΩ λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεξαπεία κε ζπλήζε 

αληηβηνηηθά πξψηεο γξακκήο. ηα παηδηά, επηπιένλ, νη αλαπηπμηαθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηεο αλαηνκίαο ηεο επζηαρηαλήο ζάιπηγγαο, ην αλψξηκν 

αλνζνινγηθφ ζχζηεκα, θαη νη ζπρλέο ινηκψμεηο ηνπ αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ΟΜΩ. [15,17]   

 

1.1.4 Αηηηνπαζνγέλεηα 

Ζ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο λφζνπ είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθε, θαζψο εκπιέθνληαη 

παξάγνληεο ηφζν ηνπ μεληζηή, φπσο είλαη ε αλνζν-επάξθεηα, ε θιεγκνλψδεο 

ξχζκηζε, ην αιιεξγηθφ ππφζηξσκα, ε αλαηνκία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

επζηαρηαλήο ζάιπηγγαο [15,16], φζν θαη ηεο λνζνγφλνπ ηθαλφηεηαο ηνπ 

παζνγφλνπ κηθξννξγαληζκνχ. Ηδηαίηεξα νη ηνγελείο ινηκψμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαη κάιηζηα απφ αλαπλεπζηηθφ ζπγθπηηαθφ ηφ (RSV) απνηεινχλ 

γλσζηφ ελαξθηήξην εξέζηζκα, ηδηαίηεξα ηνπο θζηλνπσξηλνχο θαη ρεηκεξηλνχο 

κήλεο. [18,19] Σν 20% ησλ πεξηπηψζεσλ ΟΜΩ ζε παηδηά έρεη ακηγψο ηνγελή 

αηηηνινγία, κε ζπλεζέζηεξα απνκνλνχκελν ηφ ηνλ RSV, ελψ αθνινπζνχλ ν  ηφο 

ηεο παξαγξίππεο, νη ξηλν-ηνί, ν ηφο ηεο γξίππεο θαη νη αδελν-ηνί. [20] Σα 

θπξηφηεξα βαθηεξηαθά παζνγφλα πνπ αλεπξίζθνληαη ζε αλαιχζεηο σηηθψλ πγξψλ 

παηδηψλ κε ΟΜΩ είλαη ν Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenzae, ε 
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Moraxella catarrhalis θαη ν Streptococcus pyogenes, ελψ έρεη απνδεηρζεί πσο ζην 

65% ησλ πεξηπηψζεσλ ΟΜΩ ππάξρεη ζπλ-ινίκσμε ηνγελψλ θαη βαθηεξηαθψλ 

παζνγφλσλ. [21] 

Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε απμεκέλε ζπρλφηεηα θαη 

επεξεάδνπλ ηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο λφζνπ έρνπλ επξέσο κειεηεζεί. 

Παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηηο ζπρλέο ινηκψμεηο αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ, φπσο ε 

θνίηεζε ζε βξεθηθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο, νη πνιππιεζείο νηθνγέλεηεο, θαη νη 

ρεηκεξηλνί κήλεο επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ΜΩ. Έλαο άιινο ζεκαληηθφο 

πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο είλαη ε έθζεζε ζε θαπλφ, πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ 

θαη νη δχν γνλείο είλαη θαπληζηέο. Πνιιέο κειέηεο ελνρνπνηνχλ ηε ρξήζε ηεο 

πηπίιαο, ηνλ χπλν ζε πξελή ζέζε θαη ηελ γαζηξν-νηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε γηα 

εππάζεηα ζηελ ΟΜΩ, ελψ ν καθξάο δηάξθεηαο κεηξηθφο ζειαζκφο θαίλεηαη λα 

δξα πξνζηαηεπηηθά. [22-31] 

 

1.1.5 Κιηληθέο εθδειώζεηο 

Σν θχξην ζχκπησκα ηεο ΟΜΩ είλαη ε σηαιγία, πνπ ζηα κηθξφηεξα παηδηά θαη 

βξέθε κπνξεί λα εκθαληζηεί σο ςαχζε σηψλ, έληνλε αλεζπρία, επεξεζηζηφηεηα ή 

αληίζεηα ιήζαξγνο. Ωηφξξνηα ζα εκθαληζηεί ζε πεξίπησζε ξήμεο ηπκπαληθνχ 

πκέλα ή εάλ πξνυπάξρνπλ ζσιελίζθνη αεξηζκνχ. Άιια ζπκπηψκαηα πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ ΟΜΩ είλαη ππξεηφο, αλνξεμία, λαπηία, έκεηνο, δηάξξνηεο, θαζψο 

θαη ζπκπηψκαηα ινίκσμεο αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ, φπσο βήραο, ξηληθή 

ζπκθφξεζε ή ξηλφξξνηα. Δθθξηηηθή σηίηηδα ζπλήζσο έπεηαη ηεο ΟΜΩ θαη ελψ ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη αζπκπησκαηηθή, κπνξεί σζηφζν λα 

εκθαληζηεί κε βαξεθνΐα, εκβνέο, ίιηγγν θαη αζηάζεηα βάδηζεο.    
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1.1.6 Πνξεία λόζνπ 

Ζ ΟΜΩ, παξφιν πνπ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη κία ήπηα θαη 

απηντάζηκε λφζνο, ελδερνκέλσο λα κεηαπέζεη ζε ρξφληα ή ππνηξνπηάδνπζα 

θαηάζηαζε. Πεξηβαιινληηθνί θαη ελδνγελείο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ δπλεηηθά 

επεξεάδνπλ ηελ ηξνπή ηεο λφζνπ, φπσο ε ρξήζε ηεο πηπίιαο, ην θάπληζκα ησλ 

γνλέσλ, ε χπαξμε κεγαιχηεξσλ αδειθψλ, ε παξαθνινχζεζε βξεθνλεπηαθνχ 

ζηαζκνχ, ην ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΟΜΩ, ε αηνπία, έρνπλ επξέσο 

κειεηεζεί, ελίνηε κε αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα. Μειέηεο αλαθέξνπλ πσο ε 

πξψηκε έλαξμε (ζε ειηθία <3 ή 6κελψλ) επεηζνδίσλ ΟΜΩ νδεγεί ζε ρξνληφηεηα 

θαη κειινληηθέο ππνηξνπέο [32-34], ζπκπέξαζκα πνπ δελ απνδείρζεθε ζε κειέηε 

ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο [35], αιιά θαη ζε άιιεο κειέηεο. [36] Σα αληηθαηηθά 

απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε δηαθνξέο ζην ζρεδηαζκφ ησλ κειεηψλ ή 

θαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ππφ έξεπλα πιεζπζκνχο. 

 

1.1.7 Δπηπινθέο 

Οη επηπινθέο δελ είλαη ζπρλέο, φκσο ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε λνζεξφηεηα θαη ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο κε αλαπεξία. Αλαιπηηθά αλαθέξνληαη: δηάηξεζε ηπκπαληθνχ 

πκέλα, παξάιπζε πξνζσπηθνχ λεχξνπ, καζηνεηδίηηδα, απφζηεκα, κεληγγίηηδα, 

ζξφκβσζε ζηγκνεηδνχο ή ζεξαγγψδνπο θφιπνπ, ππψδεο ιαβπξηλζίηηδα, 

ηπκπαλνζθιήξπλζε, ρνινζηεάησκα (ππεξπιαζία θεξαηηλνπνηεκέλνπ επηζειίνπ), 

βαξεθνΐα ή/θαη απψιεηα αθνήο, πνπ ζπλεπάγνληαη δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ θαη 

αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα. 
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1.1.8 Γηάγλσζε 

Ζ αθξηβήο δηάγλσζε ηεο νμείαο κέζεο σηίηηδαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε 

ζσζηή αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο. Βαζηθή αξρή είλαη ε δηάθξηζε ηεο ΟΜΩ απφ 

ηε κέζε σηίηηδα κε ζπιινγή πγξνχ (εθθξηηηθή), αθνχ ε αληηκεηψπηζε δηαθέξεη 

ζεκαληηθά. ηε δεχηεξε, ν ηπκπαληθφο πκέλαο είλαη ζπλήζσο ζνιεξφο θαη κε 

κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, ελψ δελ απαηηείηαη ζεξαπεία. Ηδηαίηεξα ζε παηδηά θάησ 

ησλ 2 εηψλ πνπ ζπλήζσο είλαη αλήζπρα, κε ζπλεξγάζηκα θαη κε ζηελνχο 

αθνπζηηθνχο πφξνπο, ε αθξηβήο δηάγλσζε παξακέλεη κία πξφθιεζε, ηφζν γηα ηνλ 

παηδίαηξν φζν θαη γηα ηνλ σηνξηλνιαξπγγνιφγν. Ο ρξπζφο θαλφλαο (gold 

standard) γηα ηε δηάγλσζε είλαη ε ηπκπαλνθέληεζε θαη αθνινχζσο ε θαιιηέξγεηα 

ηνπ σηηθνχ πγξνχ γηα ηελ αλεχξεζε παζνγφλνπ κηθξννξγαληζκνχ. Παξ’ φια απηά 

δελ ζπληζηάηαη ζηελ θαζεκέξα πξάμε ιφγσ θφζηνπο, απμεκέλνπ έξγνπ, θαη 

έιιεηςεο δηαζέζηκνπ εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ηπκπαλνθέληεζε. [14] 

Δλδείθλπηαη φκσο ζε πεξηπηψζεηο κε αληαπφθξηζεο ζηελ αξρηθή ζεξαπεία, ζε 

ππνςία αλζεθηηθψλ κηθξνβίσλ θαζψο θαη ζε αλνζνθαηεζηαικέλα ή βαξέσο 

πάζρνληα παηδηά. Ζ πλεπκαηηθή σηνζθφπεζε, φπνπ εμεηάδεηαη ε θηλεηηθφηεηα ηεο 

ηπκπαληθήο κεκβξάλεο, παξακέλεη ην θαιχηεξν κε επεκβαηηθφ εξγαιείν ζηα 

ρέξηα εμεηδηθεπκέλνπ εμεηαζηή κε ηελ κεγαιχηεξε επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα γηα 

ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ (90% θαη 80% αληίζηνηρα). [37] Αθξηβψο επεηδή 

απαηηείηαη θάπνηα εμεηδίθεπζε, επξέσο δηαδεδνκέλε δηαγλσζηηθή κέζνδνο κεηαμχ 

ησλ παηδηάηξσλ είλαη ε σηνζθφπεζε κε κηθξφηεξε, φκσο, επαηζζεζία θαη 

εηδηθφηεηα. Ζ ζπκβαηηθή ηπκπαλνκεηξία, κέηξεζε αθνπζηηθψλ αλαθιαζηηθψλ θαη 

κέηξεζε αθνπζηηθήο νμχηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηε δηάγλσζε θαη 

παξαθνινχζεζε  ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ζα πξέπεη 
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λα εθηηκψληαη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηπκπαληθήο κεκβξάλεο:  ρξψκα, ζέζε, 

θηλεηηθφηεηα θαη αθεξαηφηεηα.  

Έλα πγηέο ηχκπαλν θηλείηαη ειεχζεξα κε ηελ εθαξκνγή ζεηηθήο ή αξλεηηθήο 

πίεζεο κε ην σηνζθφπην, είλαη ξνδφρξνπλ θαη δηαθαλέο θαη ζπλήζσο ζηελ 

επηθάλεηά ηνπ ζρεκαηίδεηαη θψλνο αλαθιψκελνπ θσηφο, κε θνξπθή ην θέληξν ηνπ 

πκέλα θαη βάζε ην πξφζζην θάησ ρείινο ηνπ. Αληηζέησο, ζηελ ΟΜΩ ε εμέηαζε κε 

ην σηνζθφπην απνθαιχπηεη έλα αθίλεην, εξπζεκαηψδεο ηχκπαλν πνπ πξνβάιιεη, 

ελψ έρνπλ εμαθαληζηεί ηα αλαγλσξίζηκα ζηνηρεία ηνπ, φπσο είλαη ε βξαρεία 

απφθπζε θαη ε θεθαιή ηεο ζθχξαο. 

 

1.1.9 Θεξαπεία 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ΟΜΩ απνηειεί αληηθείκελν αληηπαξάζεζεο ζηελ παγθφζκηα 

βηβιηνγξαθία, θαη θπξίσο κεηά ηε δξακαηηθή αχμεζε ηεο επίπησζεο ηεο ΟΜΩ ηα 

ηειεπηαία 10 ρξφληα θαη ηελ αληνρή ζηα αληηβηνηηθά ησλ ζπρλφηεξα 

εκπιεθνκέλσλ κηθξνβίσλ, φπσο Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, ή Moraxella catarrhalis. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί γηα ην 

πνηα είλαη ηα θαηαιιειφηεξα αληηβηνηηθά πξψηεο θαη δεχηεξεο γξακκήο, θαζψο 

θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ζπληαγνγξάθεζεο αληηβηνηηθψλ ζε φινπο ηνπο 

παηδηαηξηθνχο αζζελείο κε ΟΜΩ, αθνχ πξφθεηηαη γηα κηα απηνπεξηνξηδφκελε 

λφζν. Πξφζθαηα, ε Ακεξηθάληθε Παηδηαηξηθή Δηαηξεία (American Academy of 

Pediatrics) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ακεξηθάληθε Δηαηξεία Οηθνγελεηαθψλ Ηαηξψλ 

(American Academy of Family Physicians) δεκνζίεπζαλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

(guidelines) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ΟΜΩ. [14] Πξνηείλεηαη: i) ρξήζε 

αληηκηθξνβηαθήο ζεξαπείαο ζε φια ηα βξέθε <6κελψλ κε ΟΜΩ, αθφκα θαη αλ ε 

δηάγλσζε είλαη ακθηιεγφκελε ii) αληηβηνηηθή αγσγή ζε ειηθίεο 6κελψλ – 2εηψλ 
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κε ζπκπηψκαηα ινίκσμεο θαη κε αβέβαηε δηάγλσζε ΟΜΩ  iii) ζε ειηθίεο άλσ ησλ 

2 εηψλ παξαθνινχζεζε (watchful waiting), εθηφο θαη αλ πξφθεηηαη γηα 

επηβεβαησκέλε ΟΜΩ κε έληνλε ζπκπησκαηνινγία.  

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαπάλσ 

θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ηεο ζεξαπείαο ζηελ ΟΜΩ. [38-40] Οη πεξηζζφηεξεο 

έρνπλ δείμεη φηη ε ρνξήγεζε ζεξαπείαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε 

ππνρψξεζε ησλ ζπκπησκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ απιή παξαθνινχζεζε ή ηε 

ρνξήγεζε εηθνληθνχ θαξκάθνπ. Όκσο, ε δηαθνξά πξνο ην θαιχηεξν απνηέιεζκα 

είλαη κηθξή, νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζηα παηδηά πνπ ιακβάλνπλ αληηβηνηηθά 

πνιχ ζπρλφηεξεο, ελψ κε ηε ρξήζε αληηβηνηηθψλ επνδψλεηαη ε αλάπηπμε αληνρήο. 

Παγθφζκηα νκνθσλία εληέιεη ζην ζέκα απνηειεζκαηηθφηεηαο ρνξήγεζεο ή κε 

αληηβηνηηθήο αγσγήο δελ ππάξρεη.  

Ζ επηινγή ηνπ αληηβηνηηθνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλακελφκελα 

παζνγφλα ζηελ πεξηνρή ηνπ κέζνπ σηφο, ηα νπνία αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. Σέινο, ε ρξήζε ζηεξνεηδψλ (ηνπηθψλ ή ζπζηεκαηηθψλ), 

απνζπκθνξεηηθψλ, αληηηζηακηληθψλ θαζψο θαη νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ δελ 

έρεη απνδεηρζεί πσο ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε έθβαζε ηεο ΟΜΩ θαη δελ 

ζπληζηάηαη επίζεκα ε ρνξήγεζή ηνπο. [41] Ζ ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε, δει 

ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ, αδελνεηδεθηνκή θαη ακπγδαιεθηνκή, αθνξά 

θπξίσο ρξφληεο ππνηξνπηάδνπζεο ΟΜΩ αλζεθηηθέο ζηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη 

κε δηαηαξαρέο αθνήο. [42] 

 

1.1.10 Πξόιεςε 

Ζ πξφιεςε ηεο νμείαο κέζεο σηίηηδαο (ΟΜΩ) είλαη κία ζχλζεηε ππφζεζε ιφγσ 

ηεο πνιππαξαγνληηθήο θαη πνιπκηθξνβηαθήο θχζεο ηεο λφζνπ. Πξσηαξρηθφ ξφιν 
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ζηελ πξφιεςε ησλ επεηζνδίσλ ΟΜΩ αιιά θαη ησλ ππνηξνπψλ θαηέρεη ε 

εμάιεηςε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ. πζηήλεηαη ν κεηξηθφο ζειαζκφο, απνθπγή 

παζεηηθνχ θαπλίζκαηνο, πξνζνρή ζηε ρξήζε πηπίιαο, απνθπγή ζπλσζηηζκνχ 

ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη γεληθφηεξα νπνηνπδήπνηε παξάγνληα επνδσηηθνχ 

γηα αλάπηπμε ΟΜΩ. Ζ πξφιεςε κπνξεί επίζεο λα επηηεπρζεί θαηά έλα κεγάιν 

κέξνο κε ηε ρξήζε εκβνιίσλ. Μεγάιε πξφνδνο έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα φζνλ αθνξά ην ζπδεπγκέλν εκβφιην ηνπ πλεπκνληνθφθθνπ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Με ηε ρξήζε ηνπ εκβνιίνπ έρεη δηαπηζησζεί κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ επεηζνδίσλ ΟΜΩ, ηδίσο φηαλ ην αίηην είλαη ν πλεπκνληφθνθθνο θαη 

νη νξφηππνί ηνπ, κείσζε ησλ ππνηξνπψλ θαη κείσζε ηεο θνξείαο ηνπ 

ξηλνθάξπγγα απφ ηχπνπο πνπ πεξηέρνληαη ζην εκβφιην - αθνχ ε θνξεία 

πξνεγείηαη ηεο ΟΜΩ. [43,44] Ωζηφζν παξαηεξήζεθε αιιαγή ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 

αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ κε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ νξνηχπσλ πνπ δελ 

εκπεξηέρνληαη ζην εκβφιην, θαζψο θαη ζηειερψλ non-typeable Haemophilus 

ιnfluenzae θαη Moraxella catarrhalis. [45] Σέινο, εκβφιηα θαηά ηψλ, φπσο ηνπ ηνχ 

ηεο γξίππεο θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπγθπηηαθνχ ηνχ (RSV), ππάξρνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παηδηαηξηθνχο αζζελείο. 
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1.2 ΟΜΧ ΣΖ ΝΔΟΓΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΧΗΜΖ ΒΡΔΦΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 

Αμηνζεκείσην είλαη πσο, ελψ ε ΟΜΩ έρεη επαξθψο κειεηεζεί ζηελ πξνζρνιηθή 

θαη παηδηθή ειηθία, εληνχηνηο, ειάρηζηεο έξεπλεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ 

θξίζηκε ειηθηαθή νκάδα ησλ πνιχ κηθξψλ βξεθψλ, ηδίσο θάησ ησλ 3 κελψλ, πνπ 

ζπρλά εμαηξνχληαη απφ ηηο κειέηεο. Ζ αλσξηκφηεηα ηνπ λενγληθνχ θαη βξεθηθνχ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηα θαζηζηά εππξφζβιεηα ζηελ αλάπηπμε θνηλψλ θαη 

ζνβαξψλ ινηκψμεσλ (βιέπε Πίλαθα 2).  

Δίλαη βέβαην πσο ε πξφνδνο πνπ έρεη εκθαληζηεί ζηελ παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηηο πνιχ κηθξέο ειηθίεο, φπσο εκβνιηαζκνί, αληηκηθξνβηαθέο 

ζεξαπείεο, νδεγίεο δηαηξνθήο θαη πγηεηλήο, έρεη κεηψζεη ζπλνιηθά ηε λνζεξφηεηα 

θαη ζλεζηκφηεηα πνπ νθείιεηαη ζε ινηκψδε αίηηα. Παξφια απηά, ε επίπησζε ηεο 

ΟΜΩ ζηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα είλαη άγλσζηε, ε αξρηθή θιηληθή 

εκθάληζε ηεο λφζνπ είλαη ζπρλά αζαθήο θαη ε δηάγλσζε δχζθνιε, ελψ νκνθσλία 

θαη ζαθείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο επί ηνπ παξφληνο δελ ππάξρνπλ. [32,46-52] 

Γεδνκέλα απφ ηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία πνπ λα αθνξνχλ αηηηνινγηθνχο 

παξάγνληεο, παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη έθβαζε ηεο λφζνπ είλαη αλεπαξθή θαη 

ζπρλά αληηθαηηθά. [31,35-36,51-52] ε πξφζθαηε κειέηε καο [35] εξεπλνχκε 

παξακέηξνπο ηεο ΟΜΩ ζπγθξίλνληαο λενγλά θαη βξέθε <2κελψλ κε ηα >2κελψλ, 

βξίζθνληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο 

θαη ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά εκθάληζεο ηε λφζνπ, αιιά φρη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ππνηξνπψλ ή ηε καθξνρξφληα έθβαζε. Ζ εππξφζβιεηε απηή ειηθηαθή νκάδα 

κέλεη λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ. 

Ζ ΟΜΩ είλαη κία απφ ηηο ζπρλφηεξεο ινηκψδεηο λφζνπο ηνπ παηδηαηξηθνχ 

πιεζπζκνχ κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνθηλεηηθή εμέιημε, εάλ ππάξμνπλ 

επηπινθέο. Πιήζνο εξεπλψλ έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία γηα 
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ηνλ νξηζκφ ηεο λφζνπ, ηνπο παξάγνληεο εππάζεηαο, ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ 

έθβαζε, θαη ηνπο πξνηεηλφκελνπο αιγφξηζκνπο αληηκεηψπηζεο.  Ζ δηαγλσζηηθή 

αθξίβεηα θαη ν πξνζδηνξηζκφο δεηθηψλ εππάζεηαο απνηεινχλ θξίζηκα ζεκεία 

αλαγλψξηζεο ησλ παηδηψλ εθείλσλ πνπ είλαη πςεινχ θηλδχλνπ γηα εκθάληζε 

πνιιαπιψλ ππνηξνπψλ θαη ζνβαξψλ επηπινθψλ θαη ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ 

εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ θαη πξψηκσλ ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ. Ζ χπαξμε πεηζηηθψλ 

ελδείμεσλ θαη ζαθψλ απνηειεζκάησλ θαιά ζρεδηαζκέλσλ κειεηψλ απνηειεί 

αλαγθαηφηεηα  γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ΟΜΩ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. 
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Πίλαθαο 2. Διιείκκαηα ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ησλ λενγλψλ 

Φαγνθύηηαξα (ε ιεηηνπξγία ηνπο σξηκάδεη κεηά ηνπο 6 κήλεο) 

 Πεξηνξηζκέλε παξαγσγή θαγνθπηηάξσλ σο απάληεζε ζηε ινίκσμε 

 Φησρή πξνζθνιιεηηθή ηθαλφηεηα ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ κνξίσλ 

 Αλψκαιε δηελδνζειηαθή κεηαλάζηεπζε 

 Αλεπαξθήο ρεκεηνηαθηηθή απάληεζε 

 Μεησκέλνο αξηζκφο θαγνθπηηάξσλ ζην ζεκείν ηεο ινίκσμεο 

Αλνζία κέζσ Σ ιεκθνθπηηάξσλ 

 Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ψξηκσλ ιεηηνπξγηθψλ Σ-θπηηάξσλ κλήκεο 

 Μεησκέλε παξαγσγή θπηηαξνθηλψλ: IFN-a, IL-2, IL-4, IL-10 

 Πεξηνξηζκέλε θπηηαξνιπηηθή δξαζηεξηφηεηα  ησλ ΝΚ θπηηάξσλ 

 Πεξηνξηζκέλε αληηζσκαην-εμαξηψκελε θπηηαξνηνμηθή δξαζηεξηφηεηα 

 Φησρή ελεξγνπνίεζε ησλ Β-θπηηάξσλ 

Β-ιεκθνθύηηαξα θαη αλνζνζθαηξίλεο 

 Πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο θαη πνηθηιία ζηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ 

 Πεξηνξηζκέλε παξαγσγή IgG1 θαη IgG3 (σξηκάδεη ζην 1
ν
-2

ν
 έηνο ηεο δσήο) 

 Καζπζηεξεκέλε παξαγσγή IgG2 θαη IgG4 (σξηκάδεη ζην 3
ν
-7

ν
 έηνο ηεο δσήο) 

 Υακειά επίπεδα sIgA 

 Διιηπήο invivo νςσλνπνίεζε απφ ηηο αλνζνζθαηξίλεο 

 Φησρή αληαπφθξηζε ζηα αλεμάξηεηα απφ ηα Σ-θχηηαξα αληηγφλα (πνιπζαθραξίηεο) 

Καηαξξάθηεο ηνπ ζπκπιεξώκαηνο 

 Μεησκέλε ιεηηνπξγία ηφζν ζην θιαζηθφ φζν θαη ην ελαιιαθηηθφ κνλνπάηη 

 Αλεπαξθείο πνζφηεηεο ηνπ παξάγνληα C5a 

Απφ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Λαδνκέλνπ Φ. 2011, Παλεπηζηήκην Κξήηεο  
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1.3 ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΣΖ ΟΜΧ 

1.3.1 Φιεγκνλώδεο ππόβαζξν ηεο ΟΜΧ 

Ζ ΜΩ απνηειεί ηε θιεγκνλψδε απάληεζε ζε θάπνην νμχ ή ρξφλην εξέζηζκα, θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπζζψξεπζε θπηηαξηθψλ θαη ρεκηθψλ δηακεζνιαβεηψλ 

ζηελ θνηιφηεηα ηνπ κέζνπ σηφο. Οθείιεηαη θπξίσο ζε κηθξφβηα θαη ζε ηνχο, ελψ 

νη πεξηπηψζεηο άζεπηεο θιεγκνλήο δελ είλαη αζπλήζεηο. Ο ζπλδπαζκφο 

αληηγνληθνχ εξεζηζκνχ θαη ζπλππάξρνπζαο δπζιεηηνπξγίαο ηεο επζηαρηαλήο 

ζάιπηγγαο νξίδεη ηελ έλαξμε ηεο νμείαο θάζεο ηεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο ζην 

βιελλνγφλν ηνπ κέζνπ σηφο θαη επάγεη ηελ παξαγσγή θιεγκνλσδψλ 

δηακεζνιαβεηψλ. Οη θιεγκνλψδεηο απηνί δηακεζνιαβεηέο πεξηιακβάλνπλ 

πξσηεΐλεο, πεπηίδηα, γιπθνπξσηεΐλεο, θπηηαξνθίλεο, κεηαβνιίηεο αξαρηδνληθνχ 

νμένο (πξνζηαγιαλδίλεο θαη ιεπθνηξηέληα), κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ (nitric oxide, 

ΝΟ) θαη ειεχζεξεο ξίδεο νμπγφλνπ θαη παξάγνληαη απφ επηζειηαθά, ελδνζειηαθά 

θαη θιεγκνλψδε αλνζνθχηηαξα. Ο ξφινο απηψλ ησλ δηακεζνιαβεηψλ ζηε 

θιεγκνλψδε δηαδηθαζία αθνξά αιιαγέο ζηελ αγγεηαθή δηαπεξαηφηεηα, 

ρεκεηνηαμία, δηέγεξζε ηεο εθθξηηηθήο επηζειηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, αχμεζε 

βιελλψδνπο έθθξηζεο θαη παξαγσγή επηπιένλ κεζνιαβεηψλ.  

ε απηήλ ηελ αλνζνινγηθή δηέγεξζε θαίλεηαη πσο ζπκκεηέρνπλ θχηηαξα ηφζν ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο έκθπηεο (innate) φζν θαη ηεο επίθηεηεο αλνζίαο παξάγνληαο κηα 

ζεηξά απφ θπηηαξνθίλεο. Δίλαη ζεκαληηθή ε θαηαλφεζε ηεο αδξήο απηήο 

δηάθξηζεο ηεο αλνζηαθήο απάληεζεο, ζε δχν ζθέιε: έλα πνπ πξνάγεη θαη 

ηξνθνδνηεί ηελ αλνζνινγηθή δηέγεξζε (Σχπνπ-1, Σh1), θαη έλα άιιν πνπ δχλαηαη 

λα ηελ πεξηνξίζεη ή θαη λα ηελ αλαζηείιεη (Σχπνπ-2, Σh2). Σα ηζηηθά θαη ηα 

καθξνθάγα θχηηαξα έρνπλ ελ δπλάκεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ θπηηαξνθίλεο 

ηφζν Σh1 φζν θαη Σh2 κεηά απφ εμσγελέο εξέζηζκα (βιέπε Δηθφλα 3).  
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Δηθόλα 3. Γηάθξηζε ηεο αλνζηαθήο απάληεζεο ζε Σχπνπ-1 θαη Σχπνπ-2 θαη ε 

κεηαμχ ηνπο δπλακηθή ξχζκηζε. (ΜΦ=καθξνθάγν Th=Σ-βνεζεηηθφ) 

 

 

 

απφ Marousi et al, Vasc Dis Prev, 2008
53 

 

 

1.3.2 Κπηηαξνθίλεο θαη ΟΜΧ 

Οη θπηηαξνθίλεο είλαη κηα κεγάιε νκάδα δηακεζνιαβεηηθψλ νπζηψλ-δηαιπηψλ 

κνξίσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ζε έλα πνιχπινθν δίθηπν ζπληνληζκνχ δηαθφξσλ 

θπηηάξσλ θαη ηζηψλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 



40 
 

θπζηνινγηθήο νκνηφζηαζεο. Απνηεινχλ ελδνθπηηάξηα κφξηα κεηαθνξάο 

κελπκάησλ, παξάγνληαη απφ θχηηαξα θιεγκνλήο (Σ θαη Β ιεκθνθχηηαξα, 

κνλνθχηηαξα, ζηηεπηηθά θχηηαξα, θπζηθά θπηηαξνθηφλα, ελδνζειηαθά θχηηαξα, 

ηλνβιάζηεο, θχηηαξα ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ, αηκνπεηάιηα) θαη 

έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζην λα ξπζκίδνπλ ηελ άκεζε αλνζνινγηθή απάληεζε 

ζε φια ηα ζηάδηα εμέιημεο ηεο θιεγκνλήο. Γηαθξίλνληαη ζε ηληεξιεπθίλεο 

(interleukins, IL), ηληεξθεξφλεο (interferons, IFN), απμεηηθνχο παξάγνληεο 

(growth factors, GF), παξάγνληεο πνπ επνδψλνπλ ηελ σξίκαλζε (colony 

stimulating factors, CSF), ρεκεηνηαθηηθνχο παξάγνληεο (chemotactic 

factors/chemokines, CF) θαη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ λέθξσζε θπηηάξσλ ησλ 

φγθσλ (tumor necrosis factors, TNF). Οη θπηηαξνθίλεο πνπ εθθξίλνληαη απφ ηνπο 

δηάθνξνπο ππνπιεζπζκνχο πξνθαινχλ αλαζηνιή ή επφδσζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

άιινπ, θαζψο θαη ηξνθνδνηνχλ ή αλαζηέιινπλ αλάδξνκα ηελ ίδηα ηνπο ηελ 

παξαγσγή. Έηζη ε ηζνξξνπία ηεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ παξαγφκελσλ θπηηαξνθηλψλ, πνπ επηδξνχλ ζηε κε εηδηθή θαη 

εηδηθή αλνζία. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθέο κειέηεο βνήζεζαλ ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ 

παζνθπζηνινγηθψλ κεραληζκψλ θαη ππνζηεξίδνπλ πσο νη θπηηαξνθίλεο είλαη 

ππεχζπλεο γηα αξθεηέο απφ ηηο θιεγκνλψδεηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ 

πξνζβνιή ηνπ κέζνπ σηφο απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο δξψληαο σο 

ππνθηλεηέο, κεζνιαβεηέο θαη ξπζκηζηέο ηεο ηνπηθήο θιεγκνλήο. Κπηηαξνθίλεο 

έρνπλ αλεπξεζεί ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζην σηηθφ πγξφ.[54-58] Οη κεραληζκνί 

παζνγέλεζεο δελ είλαη αθφκα εληειψο απνζαθεληζκέλνη θαη ν ξφινο ηεο 

αλνζηαθήο απάληεζεο ζηελ πξφθιεζε ησλ ζπκπησκάησλ απνηειεί πεδίν έληνλεο  
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Δηθόλα 4. Ρχζκηζε θπηαξνθηλψλ ζηελ αλνζηαθή απάληεζε ζηε θιεγκνλή ηνπ 

κέζνπ σηφο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαηχπσζε απφ Smirnova  et al, Mediators Inflamm,2004.
59  



42 
 

εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ε πεξίπησζε βαθηεξηαθήο πξνζβνιήο, 

ελδνηνμίλεο, ηκήκαηα ηνπ βαθηεξηαθνχ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο, δηεγείξνπλ ηα 

ηνπηθά καθξνθάγα πνπ ζα επάγνπλ ηελ παξαγσγή πξνθιεγκνλσδψλ 

θπηηαξνθηλψλ, φπσο TNFα, IL-1β, IL6 θαη IL8, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

δηεγείξνπλ ην αλνζηαθφ ζχζηεκα γηα άκεζε ελεξγνπνίεζε, θαη πξνάγνπλ ηελ 

απειεπζέξσζε επηπιένλ πξνθιεγκνλσδψλ θαζψο θαη αληηθιεγκνλσδψλ 

θπηηαξνθηλψλ. Ζ ‘ηξνπή’ (shift) ηεο αλνζνινγηθήο ηνπο απφθξηζεο (Δηθφλα 4) 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ αληηγνληθνχ εξεζηζκνχ, ελψ ζηελ ηειηθή επηθξάηεζε 

ζπκκεηέρεη θαη ε ήδε ππάξρνπζα αλνζνινγηθή -γελεηηθά θαζνξηδφκελε- 

πξνδηάζεζε ηνπ μεληζηή. [60] 

 

1.3.3 Παξαγσγή θπηηαξνθηλώλ θαη γελεηηθόο θαζνξηζκόο 

Καηά ηελ έλαξμε ελφο επεηζνδίνπ ΟΜΩ θαηαξξάθηεο θιεγκνλσδψλ κεραληζκψλ 

ελεξγνπνηνχληαη ηνπηθά ζην κέζν νπο. Ζ αλνζνινγηθή εθηξνπή (shift) πξνο 

εληνλφηεξε παξαγσγή αληη-θιεγκνλσδψλ Σh2 θπηηαξνθηλψλ, ή πξνο 

αζζελέζηεξε έθθξαζε πξν-θιεγκνλσδψλ Σh1 θπηηαξνθηλψλ δχλαηαη λα 

δηαδξακαηίζεη πξνγλσζηηθφ ξφιν ζηε βαξχηεηα, ηηο ππνηξνπέο θαη ηελ έθβαζε 

ηεο ΟΜΩ. Δίλαη πξνθαλέο φηη, αθνχ ε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο θαη δξάζεο ησλ 

θπηηαξνθηλψλ εμαξηάηαη απφ ην ξπζκφ κεηαγξαθήο ηνπ DNA ηνπ αληίζηνηρνπ 

γνληδίνπ, ε ηάζε απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη γελεηηθά πξνθαζνξηζκέλε. ηελ 

πνιχπινθε απηή ξχζκηζε ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη γελεηηθνί πνιπκνξθηζκνί 

ησλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ ηηο θπηηαξνθίλεο.  

Ωο κνλνλνπθιενηηδηθνχο πνιπκνξθηζκνχο (Single Nucleotide Polymorphisms, 

SNPs) νξίδνπκε κνλήξεηο ζέζεηο ηνπ γνληδηαθνχ δίθισλνπ DNA, ζηηο νπνίεο 

εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθά λνπθιενηίδηα-βάζεηο (ζπκπιεξσκαηηθά δεχγε 
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βάζεσλ), ζε θπζηνινγηθά άηνκα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ην ιηγφηεξν ζπρλά απαληνχκελν αιιήιην βάζεο (έιαζζνλ) αλεπξίζθεηαη ζε 

ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 1%. [60] Έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη νκφδπγν γηα ην 

κείδνλ αιιειφκνξθν (δειαδή λα δηαζέηεη θαη ζηα δχν νκφινγα ρξσκνζψκαηά 

ηνπ ην ίδην λνπθιενηίδην), λα είλαη εηεξφδπγν (1 κείδνλ αιιειφκνξθν, 1 έιαζζνλ 

αιιειφκνξθν), ή λα είλαη νκφδπγν γηα ην έιαζζνλ αιιειφκνξθν. Μειέηεο 

κνξηαθήο αλάιπζεο γνληδίσλ αλέδεημαλ φηη ε αληηθαηάζηαζε κηαο αδσηνχρνπ 

βάζεο απφ κία άιιε είρε σο απνηέιεζκα ηελ επαγσγή ή δηαθνπή ηεο γνληδηαθήο 

έθθξαζεο θαη ηειηθά ηελ απμεκέλε ή κεησκέλε παξαγσγή ηεο θπηηαξνθίλεο. [62] 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ παξαιιαγέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ θαη επνκέλσο έλαο γνληδηαθφο πνιπκνξθηζκφο πνπ κπνξεί 

λα είλαη ζπρλφο ζε έλαλ γεσγξαθηθφ ηφπν ή ζε κία εζληθφηεηα ή ζε θάπνηα θπιή, 

κπνξεί λα είλαη πνιχ ζπάληνο ζε θάπνην δηαθνξεηηθφ πιεζπζκφ. 

 

1.3.4 ΟΜΧ θαη κνξηαθή γελεηηθή 

Σν πεδίν ηεο γελεηηθήο εμειίζζεηαη ηαρέσο θαη ζεκαληηθέο κειέηεο έρνπλ 

ππνδείμεη ηελ ζπκβνιή ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ εππάζεηα ζηελ ΟΜΩ. 

Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο κνλνδπγσηηθψλ θαη δηδπγσηηθψλ δηδχκσλ, θαζψο θαη 

κειέηεο νηθνγελεηψλ, ππνινγίδνπλ ηελ θιεξνλνκηθφηεηα κεηαμχ 45% έσο θαη 

75%. [33,63-66] Με ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ κνξηαθήο βηνινγίαο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαηέζηε δπλαηφ λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ ην γνληδηαθφ ππφβαζξν ηεο 

πξνδηάζεζεο γηα ΟΜΩ. Με ηελ επξεία δηάδνζε ηεο Αιπζηδσηήο Αληίδξαζεο ηεο 

Πνιπκεξάζεο (Polymerase Chain Reaction, PCR) δεκνζηεχηεθε ζεκαληηθφο 

αξηζκφο κειεηψλ ζπζρέηηζεο ππνςεθίσλ γνληδίσλ γηα ηελ ΟΜΩ (Candidate gene 

association studies). Ζ επηινγή ησλ γνληδίσλ απηψλ έρεη ζηεξηρζεί ζε κεγάιν 
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βαζκφ ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο λφζνπ θαη αθνξά ζηελ πιεηνλφηεηα γνλίδηα ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. [67] 

Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην αλεχξεζεο ππνςήθησλ γνληδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παζνγέλεηα, ηελ πξνδηάζεζε θαη θιηληθή έθθξαζε ηεο λφζνπ, πεξηιακβάλεη 

κειέηεο ζπζρέηηζεο (association studies) θαη κειέηεο αλάιπζεο ζχλδεζεο (linkage 

studies). ηηο κειέηεο ζπζρέηηζεο ζπγθξίλεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ελφο 

πνιπκνξθηθνχ δείθηε ζε κία νκάδα αζζελψλ θαη ζε κία νκάδα ειέγρνπ. Αλ 

βξεζνχλ δηαθνξέο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ν δείθηεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε ηεο 

λφζνπ. Απηφ ζπκβαίλεη είηε επεηδή ν δείθηεο εληνπίδεηαη ζε θάπνην γνλίδην πνπ 

εκπιέθεηαη ζηνλ παζνγελεηηθφ κεραληζκφ ηεο λφζνπ, είηε γηαηί βξίζθεηαη ζε 

αληζνξξνπία ζχλδεζεο (linkage disequilibrium) κε θάπνην άιιν εκπιεθφκελν 

γνλίδην. ηηο κειέηεο αλάιπζεο ζχλδεζεο δηεξεπλάηαη ε πηζαλή ζχλδεζε (δειαδή 

ζπλ-θιεξνλφκεζε) ζπγθεθξηκέλσλ γελεηηθψλ πνιπκνξθηθψλ δεηθηψλ κε ηε λφζν 

ζε νηθνγέλεηεο παζρφλησλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζπγθεθξηκέλεο ρξσκνζσκηθέο πεξηνρέο (chromosomal regions) πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αλάπηπμε ρξφληαο ή ππνηξνπηάδνπζαο ΜΩ. Σα ππνθείκελα γνλίδηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνδηάζεζε ζηελ ΟΜΩ 

φκσο, κέλεη πεξαηηέξσ λα κειεηεζνχλ. Ζ Eηθφλα 5 παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο 

εκπιεθφκελεο γελεηηθέο πεξηνρέο ζηελ εππάζεηα ζηελ ΟΜΩ.  

Πξσηνπνξηαθέο πξνζεγγίζεηο, επίζεο, απνηεινχλ κειέηεο ζπζρέηηζεο νιφθιεξνπ 

ηνπ γνληδηψκαηνο κε ηε λφζν (Genome-wide association studies, GWAS). Ζ 

ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε κηθξνζπζηνηρηψλ (micro-

arrays), φπνπ ην RNA ή ην cDNA θάζε αηφκνπ ζαξψλεηαη απηνκαηνπνηεκέλα θαη 
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Δηθόλα 5. Γνλίδηα θαη γελεηηθνί ηφπνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εππάζεηα ζηελ 

ΟΜΩ. 

 

Αλαηχπσζε απφ Hafren et al, Curr Allergy Asthma Rep, 2012 
68 

 

 

ηαπηφρξνλα γηα δεθάδεο γλσζηνχο πνιπκνξθηζκνχο θαη κειεηάηαη ηφζν νκάδα 

αζζελψλ φζν θαη νκάδα πγηψλ αηφκσλ γηα ηε κειεηνχκελε λφζν. Ήδε έρνπλ 

δεκνζηεπηεί απνηειέζκαηα ηέηνησλ κειεηψλ, ρσξίο φκσο, κέρξη ζήκεξα, λα 

εληνπηζηεί θάπνηα ρξσκνζσκηθή πεξηνρή πνπ λα εκθαλίδεη αδηακθηζβήηεηε 

γελεηηθή ζχλδεζε κε ηελ ΟΜΩ. Οη έσο ηψξα γλσζηέο κειέηεο πνπ εξεπλνχλ ην 

γελεηηθφ ππφβαζξν ηεο ΜΩ εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 3.  
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Πίλαθαο 3. Μειέηεο πνπ εξεπλνχλ ην γελεηηθφ ππφβαζξν ηεο κέζεο σηίηηδαο 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ 
ΓΔΗΓΜΑ 

ΑΘΔΝΧΝ 
ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΗ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

ΜΔΛΔΣΖ 
ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Daly et al, 2004
69

 588 
404 microsatelite markers 

(genome screen) 

Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ 

Υξφληα ΜΩ 

(+) ζπζρέηηζε κε 

ρξσκνζσκηθνχο γελεηηθνχο 

ηφπνπο 10q, 19q, 3p 

Casselbrant et al, 2009
70

 1506 
8802 SNPs 

(genome screen) 
Eππάζεηα ζηελ ΟΜΩ 

(+) ζπζρέηηζε κε 

ρξσκνζσκηθνχο γελεηηθνχο 

ηφπνπο 17q, 10q 

Chen et al, 2011
71

 607 
1536 SNPs 

(genome screen) 

Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ 

Υξφληα ΜΩ 

(+) ζπζρέηηζε κε 

ρξσκνζσκηθφ ηφπν 19q 

Rye et al, 2012
72

 416 
2.524.817 SNPs 

(genome screen) 
Eππάζεηα ζηελ ΟΜΩ 

(+) ζπζρέηηζε κε 

ρξσκνζσκηθνχο γελεηηθνχο 

ηφπνπο 2p, 20q 

Segade et al, 2006
73

 619 13 SNPs in FBXO11 gene 
Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ 

Υξφληα ΜΩ 
ζεηηθή ζπζρέηηζε 

Ruskamp et al, 2006
74

 1392 (review-7papers) 
Mannose Binding Lectin 

(MBL) 

Δππάζεηα ζηηο ινηκψμεηο 

αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ 
ζεηηθή ζπζρέηηζε 

Wiertsemaetal, 2006
75

 244 MBL2, CD14 Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ 

MBL2 SNPs (exon1,4) 

απμάλνπλ θίλδπλν – CD14 

SNPs δξνπλ πξνζηαηεπηηθά 
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(ζπλέρεηα) Πίλαθαο 3. Μειέηεο πνπ εξεπλνχλ ην γελεηηθφ ππφβαζξν ηεο κέζεο σηίηδα 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΓΔΗΓΜΑΑΘΔΝΧΝ ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΗ 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  

ΜΔΛΔΣΖ 
ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Nuytinck et al, 2006
76

 17 MBL2 Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ ζεηηθή ζπζρέηηζε 

Ramet et al, 2001
77

 147 Surfactant Protein (SP)-A Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ ζεηηθή ζπζρέηηζε 

Pettigrew et al, 2006
78

 258 SP-A Eππάζεηα ζηελ ΟΜΩ ζεηηθή ζπζρέηηζε 

Lee et al, 2008
79

 40 
Toll-like Receptor (TLR)-2, TLR4 

Eππάζεηα ζηελ ΟΜΩ 
Κακία ζπζρέηηζε δελ 

βξέζεθε 

Carroll et al, 2012
80

 70 TLR2, TLR4, TLR9, CD14 
Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ             

Υξφληα ΜΩ 

Κακία ζπζρέηηζε δελ 

βξέζεθε 

a
Emonts et al, 2007

81
 348 

TNFα, IL1β, IL4, IL6, IL10, IL8, 

NOS2A, C1INH, PARP, TLR2, TLR4 

Eππάζεηα ζηελ ΟΜΩ 

Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ 

(+) ζπζρεηίζεηο γηα TNFα, 

IL10, IL6 SNPs 

Patel et al, 2006
82

 505 TNFα, IL1β, IL6 Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ 
(+) ζπζρεηίζεηο γηα TNFα 

θαη IL6 SNPs 

Revai et al, 2009
83

 242 TNFα, IL6 
ΜΩ κεηά απφ ινίκσμε 

αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ 
ζεηηθή ζπζρέηηζε 

Alper et al, 2009
84

 230 TNFα, IL10, IL6, IFNγ ΜΩ κεηά ινίκσμε RSV,RV ζεηηθή ζπζρέηηζε 
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(ζπλέρεηα) Πίλαθαο 3. Μειέηεο πνπ εξεπλνχλ ην γελεηηθφ ππφβαζξν ηεο κέζε σηίηηδα 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΓΔΗΓΜΑΑΘΔΝΧΝ ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΗ 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  

ΜΔΛΔΣΖ 
ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Gentile et al, 2003
85

 77 
TNFα, IL10, IL6,                              

IFNγ, TGFβ1 

Βαξχηεηα ΟΜΩ κεηά απφ RSV 

ινίκσμε 
(+) ζπζρέηηζε IFNγ SNP 

McCormick et al, 

2011
86

 
128 TNFα, IL1β, IL6 

Βαξχηεηα ΟΜΩ κεηά απφ 

ινίκσμε αλψηεξνπ 

αλαπλεπζηηθνχ 

(+) ζπζρέηηζε IL1β SNP 

JokiErkkila et al, 2002
87

 63 IL1α, IL1β, IL1Rα, TNFα Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ (+) ζπζρέηηζε IL1α SNP 

Sale et al, 2011
88

 618 

TLR2, TLR4, Beta defensin-1, 

SPA1, SPD, IL8, IL1β, IL10, 

Lactotransferrin, MUC2, 

MUC5AC, MBL2, CD14, SCN1B, 

EVI1 

Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ 

Υξφληα ΜΩ 
Κακία ζπζρέηηζε δελ βξέζεθε 

Ubell et al, 2010
89

 40 Mucin (MUC) 2, MUC5AC 
Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ 

Υξφληα ΜΩ 
(+) ζπζρέηηζε MUC5AC SNP 

b
Emonts et al, 2007

90
 348 

Plasminogen activator inhibitor 

(PAI)1 

Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ 

 
ζεηηθή ζπζρέηηζε 

Straeteman et al, 2005
91

 90 
Leycocyte antibodyreceptors for 

IgG (FcγR) 

Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ 

 
ζεηηθή ζπζρέηηζε 
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Πιήζνο εξεπλψλ κειέηεζε ηηο γελεηηθέο παξαιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

θπηαξνθηλψλ σο ππνςήθηνπο ξπζκηζηέο ηεο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο ζηελ κέζε 

σηίηηδα, ππνδεηθλχνληαο ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ έθθξαζεο ησλ γνληδίσλ ησλ 

θπηηαξνθηλψλ, δειαδή επίπεδα mRNA, κε ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ. [92,93] 

Απμεκέλε κεηαγξαθή γνληδίσλ θπηηαξνθηλψλ παξαηεξήζεθε έπεηηα απφ ινίκσμε 

κε Streptococcus pneumoniae ζε αξνπξαίνπο κε ΟΜΩ ζηα πιαίζηα πξψηκεο 

θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο πνπ ηε δηαδέρηεθε απμεκέλε κεηαγξαθή γνληδίσλ πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ απφπησζε θαη ηνλ ειεγρφκελν θπηηαξηθφ ζάλαην 

θαηεζηξακκέλσλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ κέζνπ σηφο. [94] 

Δπίζεο, γελεηηθνί πνιπκνξθηζκνί πνπ αθνξνχζαλ ζηε κεησκέλε παξαγσγή IFN-γ 

έρνπλ ήδε ζπζρεηηζζεί κε απμεκέλε ζπρλφηεηα ΟΜΩ ζε βξέθε κε ινίκσμε απφ 

αλαπλεπζηηθφ ζπγθπηηαθφ ηφ (RSV). [85] Ζ ινίκσμε κε RSV είλαη εμαηξεηηθά 

ζπρλή ζε βξέθε θαη κηθξά παηδηά θαη ε ΟΜΩ κηα πνιχ ζπρλή επηπινθή. [19]  

Πξφζθαηεο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη ε γελεηηθή πνηθηινκνξθία ηεο πεξηνρήο ηνπ 

ππνθηλεηή IL8 (-251) ζρεηίδεηαη κε εππάζεηα ζε ζνβαξή βξνγρηνιίηηδα απφ RSV 

[95] θαη φηη ε ππέξκεηξε αληίδξαζε ηνπ αλνζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα RSV 

ινίκσμε, πνπ εθηηκήζεθε κέζσ απμεκέλεο έθθξαζεο θπηηαξνθηλψλ (IL6, IL8, 

TNFα), παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΟΜΩ. [96] Ο πίλαθαο 4 πνπ 

αθνινπζεί παξαζέηεη κηα ζεηξά κειεηψλ πνπ απνδίδεη ζαθείο ελδείμεηο, γηα ην φηη 

ε γελεηηθά θαζνξηδφκελε γελεηηθή εθηξνπή κπνξεί λα δηαδξακαηίδεη πξνγλσζηηθφ 

ξφιν ζηε βαξχηεηα θαη έθβαζε ηεο ΜΩ. 
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Πίλαθαο 4. Δλδείμεηο γελεηηθήο εππάζεηαο ζηε ΜΩ 

Δπηδεκηνινγηθέο 

παξαηεξήζεηο 

  Μειέηεο δηδχκσλ θαη ηξηδχκσλ ππνδειψλνπλ ην γελεηηθφ    

ππφβαζξν ηεο εππάζεηαο ζηε ΜΩ
33,63,64 

  Μειέηεο νηθνγελεηψλ, εζλνηήησλ θαη κειέηεο θαηλνηχπνπ 

νκάδαο αίκαηνο επηπιένλ ζπλεγνξνχλ ζηε γελεηηθή εππάζεηα 

ζηελ ΜΩ
65,66,97,98

 

 

Αλεμάξηεηα 

γνλίδηα 

 

   Υξσκνζσκηθέο πεξηνρέο ζηα 10q, 19q, θαη 3p, θαζψο θαη 

πνιπκνξθηζκνί ηνπ γνληδηνχ FBXO11 ζην ρξσκφζσκα 2 

ζρεηίδνληαη κε ρξφληα θαη ππνηξνπηάδνπζα ΜΩ
69,73

 

 

Μνπθίλεο 

 

   Απμεκέλε έθθξαζε ησλ γνληδίσλ MUC5AC, MUC5B θαη 

MUC2 παξαηεξνχληαη ζηε ΜΩ κε πγξφ
99-103

 

 

Toll-like 

ππνδνρείο 

 

   Σν αιιήιην TLR4 299A ζρεηίδεηαη κε εππάζεηα  ζηελ 

ΟΜΩ ζε ζρέζε κε ην αιιήιην 299G
81

 

 

Mannose binding 

lectin (MBL) 

 

    Γελεηηθνί πνιπκνξθηζκνί ηεο MBL πνπ θσδηθνπνηνχλ 

γηα ρακειά επίπεδα ζηνλ νξφ θαη απμεκέλε αληηπξνζψπεπζε 

ηεο MBL2 G54D ζην εμψλην 1 ζρεηίδνληαη κε 

ππνηξνπηάδνληα επεηζφδηα ΟΜΩ
74,76

 

   Μνλνλνπθιενηηδηθνί πνιπκνξθηζκνί ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ππνθηλεηή θαη ζην εμψλην 1 θαη 4 ηνπ MBL2 γνληδίνπ 

ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν γηα ΜΩ
75
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Surfactant 

proteins 

   Απιφηππνο 6A
4
-1A

5
 ηνπ γνληδίνπ SP-A ζρεηίδεηαη κε 

ππνηξνπέο ΟΜΩ
77

 

   Μνλνλνπθιενηηδηθνί πνιπκνξθηζκνί ηνπ γνληδίνπ SP-A1 

ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν ΜΩ ζε βξέθε επηξξεπή ζην 

άζζκα
78

 

   Οη πνιπκνξθηζκνί SP-A2/1A
3
 θαη SP-D Met11Thr 

ζρεηίδνληαη κε εππάζεηα ζηε ινίκσμε κε RSV, πνπ πνιχ 

ζπρλά επηπιέθεηαη κε ΟΜΩ
20, 104,105

 

 

Κπηηαξνθίλεο 

 

    IFNγ (+874) A/A ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε επίπησζε 

ΟΜΩ ζε βξέθε κε ινίκσμε απφ αλαπλεπζηηθφ ζπγθπηηαθφ 

ηφ
85

 

   Μνλνλνπθιενηηδηθνί πνιπκνξθηζκνί TNFα (-308) θαη IL6 

(-174) ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν γηα ΜΩ θαη 

ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ
82 

   Σα αιιήιηα TNFα (-863) A, TNFα (-376) G, TNFα (-238) 

G, IL10 (-1082) A, θαη IL6 (-174) G ζρεηίδνληαη κε εππάζεηα 

ζηε ΜΩ
81

 

 

Fc-γ ππνδνρείο 

θαη 

αλνζνζθαηξίλεο 

 

   O γνλφηππνο FcRIIA-R/R-131 ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε ΜΩ κε πγξφ θαη ππνηξνπηάδνληα επεηζφδηα 

ΟΜΩ
75,91

 

   Γελεηηθή παξαιιαγή ηεο αλνζνζθαηξίλεο G2m(
23

) 

ζρεηίδεηαη κε ππνηξνπέο ΟΜΩ
106
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1.3.5 Οη ππό κειέηε πνιπκνξθηζκνί θαη ε έσο ηώξα γλσζηή ζρέζε ηνπο κε 

ηελ κέζε σηίηηδα 

Ζ ΟΜΩ ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαηξεηηθά πνιπζχλζεην παζνθπζηνινγηθφ 

ππφβαζξν, κε απνηέιεζκα ε γελεηηθή έξεπλα λα εθηείλεηαη πνιπγνληδηαθά θαη λα 

αθνξά φιεο εθείλεο ηηο ζεκεηαθέο κεηαιιάμεηο πνπ κπνξεί λα αιιάδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ζρεηηδφκελσλ γνληδίσλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε κε 

ζεκαληηθνχο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, νπφηε πξφθεηηαη πιένλ γηα 

πνιππαξαγνληηθφ (multifactorial ή complex) θαη φρη απιά πνιπγνληδηαθφ 

(multigenic) λφζεκα, κε απνηέιεζκα ε αλίρλεπζε κίαο ζπζρέηηζεο γνλνηχπνπ-

θαηλνηχπνπ λα ζπκβάιιεη κφλν ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ, θαη φρη 

απαξαίηεηα λα είλαη αηηηνινγηθή. [61] Έηζη, ην δεηνχκελν ζήκεξα ζηε γελεηηθή 

ηεο ΟΜΩ είλαη ε ζπγθέληξσζε ηθαλνχ αξηζκνχ γελεηηθψλ ηφπσλ πνπ λα έρνπλ 

κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή «ζπκβνιή» ζηελ εθδήισζε θαη εμέιημε ηεο λφζνπ, πνπ 

ζα ρξεζηκεχνπλ ζηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε παηδηψλ πςεινχ θηλδχλνπ. Έλαο 

ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε αλάγθε εμεηδίθεπζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ζε εζλνθπιεηηθά ζπκπαγείο πιεζπζκνχο. ην κεραληζκφ ηεο 

θιεγκνλήο ηνπ κέζνπ σηφο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ζπκκεηέρνπλ πξν-

θιεγκνλψδεηο θαη αληη-θιεγκνλψδεηο θπηηαξνθίλεο. Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί 

κία αλάιπζε 8 SNPs 3 πξνθιεγκνλσδψλ θαη 2 αληηθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ 

ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ θαη παξαηίζεληαη δηεμνδηθφηεξα παξαθάησ. Ζ επηινγή 

ησλ πνιπκνξθηζκψλ απηψλ έγηλε επεηδή νη θπηηαξνθίλεο απηέο εκπιέθνληαη ζηελ 

παζνγέλεηα ηεο λφζνπ, φπσο θαίλεηαη ζηηο Δηθφλεο 1 θαη 2, θαη επηπιένλ, 

ζπζρεηίδνληαη κε ην γελεηηθφ ππφβαζξν εππάζεηαο ζηελ ΟΜΩ, φπσο 

απνδεηθλχεηαη ζηνπο Πίλαθεο 3 θαη 4.  
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1.3.5.1 Ο πνιπκνξθηζκόο IL6 (-174) G→C 

Ζ IL6 παξάγεηαη απφ δηάθνξα θχηηαξα, φπσο βνεζεηηθά Σ, καθξνθάγα, 

καζηνθχηηαξα, νπδεηεξφθηια, επηζειηαθά θαη ηλνβιάζηεο. Ο ππνθηλεηήο ηνπ 

γνληδίνπ ηεο IL6, ην νπνίν εδξάδεηαη ζην βξαρχ ζθέινο ηνπ ρξσκνζψκαηνο 7, 

βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν πνιιψλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ. Ζ ζεκεηαθή 

αληηθαηάζηαζε γνπαλίλεο (G) απφ θπηνζίλε (C) ζηε ζέζε -174 ηνπ γνληδίνπ ηεο 

IL6 [rs1800795] έδεημε φηη ην C αιιήιην ζρεηίδεηαη κε ρακειφηεξε έθθξαζε ηεο 

IL6 ζπγθξηηηθά κε ην G [107], αλ θαη αθνινχζεζαλ κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ 

εηεξνγελή απνηειέζκαηα. [108,109] Πιήζνο εξεπλψλ έρνπλ αλαδείμεη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο IL6 ζηελ νμεία θάζε ηεο θιεγκνλήο. Αλαθνξηθά κε ηελ ΟΜΩ, 

απμεκέλα επίπεδα IL6 αλεπξίζθνληαη ζηε βαθηεξηαθή ΟΜΩ [110], ζρεηίδνληαη 

κε ην βαζκφ βαξεθνίαο [111], ελψ ε απμεκέλε έθθξαζε ηεο απνηειεί δείθηε 

εππάζεηαο, ζνβαξφηεηαο ή ρξνληφηεηαο, αθνχ ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε παξαγσγή 

βιέλλεο θαη θαη’ επέθηαζε κεηάβαζε ζε ρξφληα ΜΩ. [81-84] 

 

1.3.5.2 Οη πνιπκνξθηζκνί IL10 (-1082) G→Α, (-819) C→T, (-592) C→A 

Ζ IL10 είλαη ν θχξηνο αλνζνθαηαζηαιηηθφο ξπζκηζηήο ηεο νμείαο θιεγκνλήο θαη 

ε θχξηα Σh2 θπηηαξνθίλε. Παξάγεηαη απφ πνηθίινπο ηχπνπο θπηηάξσλ, φπσο 

CD4-T ιεκθνθχηηαξα, ελεξγνπνηεκέλα CD8-T ιεκθνθχηηαξα θαη ηα 

ελεξγνπνηεκέλα Β ιεκθνθχηηαξα. Οη θχξηεο δξάζεηο ηεο είλαη: αλαζηνιή 

παξαγσγήο θπηηαξνθηλψλ απφ ηα καθξνθάγα, ηα νπδεηεξφθηια, Σ-θχηηαξα θαη 

ΝΚ θχηηαξα θαη απνηξνπή ελεξγνπνίεζεο καθξνθάγσλ-κνλνθπηηάξσλ γηα 

αληηγνλνπαξνπζίαζε. Ζ νπνηαδήπνηε αληζνξξνπία ζηελ παξαγσγή ηεο επάγεη 

θιεγκνλψδεηο δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηε ρξνληφηεηα θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

βιελλνγφλνπ ηνπ κέζνπ σηφο. πλεπψο, εάλ ε νμεία θιεγκνλή δελ ππνρσξήζεη, 
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ηφηε ε παξαηεηακέλε παξνπζία ηεο IL10, κε ηε ζχγρξνλε παξνπζία ηεο IL4, ζα 

νδεγήζεη ζε θιεγκνλψδεηο δηαδηθαζίεο ρπκηθήο αλνζίαο θαη ζηελ απμεκέλε 

παξαγσγή αλνζνζθαηξηλψλ, ηδηαίηεξα IgA, απφ ελεξγνπνηεκέλα Β-

ιεκθνθχηηαξα, θαη επηπιένλ δεκηνπξγία πιαζκαηνθπηηάξσλ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε IL10 ζπκβάιιεη ζηε κεηαηξνπή ηεο ΟΜΩ ζε ρξφληα ΜΩ. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ε αλεπάξθεηα ηεο IL10, ζηελ ΟΜΩ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρξφληα 

θιεγκνλή ιφγσ πιενλάδνπζαο παξαγσγήο πξνθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ θαη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ ηζηηθή θαηαζηξνθή θαη ζε κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο 

ζηνλ βιελλνγφλν ηνπ κέζνπ σηφο. [59,112] 

Έρνπλ κειεηεζεί δηάθνξνη πνιπκνξθηζκνί ζην γνλίδην ηεο IL10, πην δηεμνδηθά νη 

πνιπκνξθηζκνί ζηηο ζέζεηο -592, -819, θαη -1082 ζηελ πεξηνρή ηνπ ππνθηλεηή. Οη 

πνιπκνξθηζκνί απηνί δηαδξακαηίδνπλ βέβαην ιεηηνπξγηθφ ξφιν, αιιά απφ 

πεηξακαηηθέο κειέηεο πξνθχπηνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηε 

γελεηηθή ξχζκηζε ηεο έθθξαζεο ηεο. [113-116] Οη ζεκεηαθέο αληηθαηαζηάζεηο 

έρνπλ αλαιπηηθά σο εμήο: ζηε ζέζε -592 ηνπ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηεο IL10, 

γηα ην κνλνλνπθιενηηδηθφ πνιπκνξθηζκφ (SNP) κε αξηζκφ αλαθνξάο 

[rs1800872], ππάξρεη αληηθαηάζηαζε βάζεο θπηνζίλεο (C) απφ αδελίλε (Α), ζηε 

ζέζε -819, γηα ην SNP [rs1800871], αληηθαηάζηαζε θπηνζίλεο (C) απφ ζπκίλε (Σ) 

θαη ζηε ζέζε -1082, γηα ην SNP [rs1800896], αληηθαηάζηαζε γνπαλίλεο (G) απφ 

αδελίλε (Α). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, νη πνιπκνξθηζκνί ζηηο ζέζεηο -592 θαη       

-819 έρνπλ ηελ ηάζε λα θιεξνλνκνχληαη καδί σο έλαο απιφηππνο, δει ηα 

αιιειφκνξθα ησλ 2 πνιπκνξθηζκψλ φηαλ θιεξνλνκνχληαη, δελ αθνινπζνχλ 

ηπραίν δηαρσξηζκφ, αιιά κεηαβηβάδνληαη θαηά νκάδεο (linkage disequilibrium). 

πγθεθξηκέλα, ην αιιειφκνξθν C ζηε ζέζε -819 θιεξνλνκείηαη πάληνηε καδί κε 
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ην αιιειφκνξθν C ζηε ζέζε -592, θαη ην αιιειφκνξθν Σ ζηε ζέζε -819 

θιεξνλνκείηαη πάληνηε καδί κε ην αιιειφκνξθν Α ζηε ζέζε -592.  

Ζ ηξέρνπζα έξεπλα έρεη αλαδείμεη ηε ζπκκεηνρή ηεο IL10 ζηε ΜΩ. Ζ πξνζβνιή 

ηνπ κέζνπ σηφο απφ βαθηήξην έρεη ζπζρεηηζζεί κε απμεκέλε έθθξαζε ηεο mRNA 

ηεο IL10 ζηνλ σηηθφ βιελλνγφλν ζρεηηθά ζχληνκα (6 ψξεο έσο 1-2εκέξεο), θαη 

κάιηζηα αθνινπζεί ζρεηηθά γξήγνξα ηελ έθθξαζε ησλ mRNA ησλ 

πξνθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ TNFα θαη IL6. [117,118] Έρεη επίζεο βξεζεί 

πςειή ζπγθέληξσζε IL10 ζην θιεγκνλψδεο σηηθφ πγξφ πνπ παξνρεηεχηεθε απφ 

παηδηά κε ζσιελίζθνπο αεξηζκνχ. [119] Γελεηηθνί πνιπκνξθηζκνί πνπ 

θσδηθνπνηνχλ γηα απμεκέλε επίπεδα παξαγσγήο IL10 ζρεηίδνληαη κε επεηζφδηα 

ΟΜΩ κεηά απφ ηνγελή ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ, θαζψο θαη ππνηξνπηάδνληα 

επεηζφδηα ΟΜΩ ζε παηδηά. [82,84] 

 

1.3.5.3 Ο πνιπκνξθηζκόο TNFa (-308) G→A 

O TNFα παξάγεηαη θπξίσο απφ ηα καθξνθάγα θαη ξπζκίδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα 

ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ, ηελ θπηηαξηθή αλάπηπμε, ηε δηαθνξνπνίεζε, ηελ 

απφπησζε θαη ηε δηαπίδπζε. Ζ IFNγ, ε νπνία παξάγεηαη απφ ηα Σ-ιεκθνθχηηαξα, 

επάγεη ηε ζχλζεζε ηνπ TNFα. Σν αληίζηνηρν γνλίδην βξίζθεηαη ζην ρξσκφζσκα 

6. Ζ ζεκεηαθή αληηθαηάζηαζε κηαο γνπαλίλεο (G) απφ κία αδελίλε (A) 308 

βάζεηο πξηλ ηε ζέζε έλαξμεο ηεο κεηαγξαθήο ηνπ γνληδίνπ [rs1800629], θαίλεηαη 

λα δηαδξακαηίδεη ιεηηνπξγηθφ ξφιν, νδεγψληαο ζην ζρεκαηηζκφ ελφο 

αιινησκέλνπ κεηαγξαθηθνχ ζπκπιφθνπ. [120] Τπάξρνπλ αλαθνξέο γηα 

ζπζρέηηζε ηνπ ζπάληνπ Α αιιεινκφξθνπ κε απμεκέλε παξαγσγή TNFα 

[121,122], αιιά θαη άιιεο πνπ δελ κπφξεζαλ λα αλαδείμνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηελ πξσηετληθή έθθξαζε γηα ηα δηάθνξα αιιειφκνξθα. [115,123] O TNFα είλαη 
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απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θιεγκνλψδεηο δηακεζνιαβεηέο ζηελ κέζε σηίηηδα. 

[124] Μειέηεο ζε δψα [125] έρνπλ απνδείμεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ. Έγρπζε TNFα 

ζην κέζν νπο πξνθαιεί ηελ έλαξμε θιεγκνλήο, θαη αληίζεηα, ρνξήγεζε 

αληαγσληζηή TNFα κεηψλεη ηε ζνβαξφηεηα ηεο. [126] H απμεκέλε έθθξαζε 

TNFα ζε αλζξψπνπο πξνθαιεί κεγαιχηεξν αξηζκφ ππνηξνπψλ θαη ρξνληφηεηα 

θιεγκνλήο ζην κέζν νπο [127,128], ελψ ζηα παηδηά έρεη απνδεηρζεί ζπζρέηηζε 

πνιπκνξθηζκψλ TNFα θαη απμεκέλεο επίπησζεο ΟΜΩ κεηά απφ ηνγελή 

ινίκσμε, θαζψο θαη ππνηξνπηάδνληα επεηζφδηα ΟΜΩ . [82-84] 

 

1.3.5.4 Ο πνιπκνξθηζκόο IFNγ (+874) A→T 

H IFNγ έρεη αληηθιεγκνλψδεηο, αλνζνξπζκηζηηθέο, αληη-αγγεηνγελεηηθέο θαη αληη-

ηλσηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη ν θπξηφηεξνο ελεξγνπνηεηήο ησλ καθξνθάγσλ. Σα Σ-

ιεκθνθχηηαξα θαη νη θπζηθνί θπηηαξνθηφλνη (Νatural Κillers, NK θχηηαξα) είλαη 

ε θχξηα ελδνγελήο πεγή ηεο IFNγ, θαη απμάλεη κεηά απφ έθζεζε ζε αληηγφλν. Οη 

ηληεξθεξφλεο ζπκκεηέρνπλ επξχηεξα ζηελ αλνζνβηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

μεληζηή.  

Πξφζθαηα δεδνκέλα έρνπλ αλαδείμεη ηνλ αλνζνξπζκηζηηθφ ξφιν ηεο IFNγ ζηε 

ΜΩ. Έρεη βξεζεί πςειή ζπγθέληξσζε IFNγ ζε σηηθφ πγξφ ππψδνπο ΜΩ θαη 

απηφ θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε ρξνληφηεηα ηεο λφζνπ. [129] Δπίζεο 

πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα παξαγσγήο IFNγ απφ θχηηαξα αδελνεηδνχο 

ζπζρεηίδνληαη κε ππνηξνπηάδνληα επεηζφδηα ΟΜΩ ζε παηδηά. [130] Σν γνλίδην 

ηεο IFNγ βξίζθεηαη ζην ρξσκφζσκα 12. Οη γνληδηαθνί πνιπκνξθηζκνί 

εκθαλίδνπλ θιηληθή ζπζρέηηζε [131], θαη κάιηζηα ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ 

δεδνκέλα ζπζρέηηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιπκνξθηζκνχ IFNγ (+874) πνπ 

κειεηάηαη κε πξνδηάζεζε ζηελ ΟΜΩ ζε παηδηά θαη ελήιηθεο. [85] 
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1.3.5.5 Οη πνιπκνξθηζκνί TGFβ1 codon 10 C→T, codon 25 G→C 

O TGFβ αζθεί ξπζκηζηηθφ ξφιν ζε πνηθίιεο θπηηαξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

ζηελ αλάπηπμε, δηαθνξνπνίεζε, απφπησζε, αγγεηνγέλεζε, εμσθπηηάξηα 

αιιειεπίδξαζε θαη αλνζνινγηθή απφθξηζε. Ζ TGFβ, φπσο θαη ε IL10, έρεη 

αληηθιεγκνλψδε δξάζε: εκπνδίδεη ηελ παξνπζίαζε αληηγφλσλ, ηελ παξαγσγή 

θπηηαξνθηλψλ απφ ηα καθξνθάγα, θαηαζηέιιεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ Σ-

ιεκθνθπηηάξσλ θαη ησλ NΚ θπηηάξσλ θαζψο θαη ηελ παξαγσγή θπηηαξνθηλψλ 

απφ ηα ελεξγνπνηεκέλα Σ θχηηαξα. Σελ ίδηα ζηηγκή πξνζειθχεη κνλνθχηηαξα 

ζηνλ ηφπν ηεο θιεγκνλήο θαη επάγεη ηελ πξνθιεγκνλψδε δξάζε ηνπ, δει έθθξηζε 

θπηηαξνθηλψλ θαη απμεηηθψλ παξαγφλησλ. Οη αληίζεηεο δξάζεηο ηεο TGFβ ζηα 

κνλνθχηηαξα-καθξνθάγα, δει δηέγεξζε κνλνθπηηάξσλ θαη αλαζηνιή 

καθξνθάγσλ θαηαδεηθλχεη ηελ εμαηξεηηθά ζπληνληζκέλε δξάζε ηεο TGFβ ζηε 

θιεγκνλψδε δηαδηθαζία.  Τπάξρνπλ 5 ππφηππνη ηεο TGFβ (1 εψο 5). Πνιινί 

πνιπκνξθηζκνί έρνπλ αληρλεπζεί ζην γνλίδην ηεο θπηηαξνθίλεο θαη θάπνηνη απφ 

απηνχο έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε ηε γνληδηαθή έθθξαζε θαη ηα επίπεδα ηεο TGFβ. Οη 

πην θαιά κειεηεκέλνη πνιπκνξθηζκνί ζηε θιεγκνλή ηνπ κέζνπ σηφο αθνξνχλ 

ζηνλ β1, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θσδηθφλην 10 θαη 25, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

γνληδηαθή έθθξαζε θαη ηα επίπεδα ηνπ TGFβ1.    

Ζ TGFβ1 είλαη αλαζηαιηηθφο ξπζκηζηήο ηεο νμείαο θιεγκνλήο ηνπ κέζνπ σηφο 

θαη έρεη απνδεηρζεί ε απμεκέλε έθθξαζε ηνπ TGFβ1 mRNA ζε πεξηπηψζεηο 

ΟΜΩ απφ Streptococcus pneumoniae θαη  Haemophilus, θαη κάιηζηα πξψηκα, 24 

ψξεο κεηά ηνλ ελνθζαικηζκφ ησλ βαθηεξηδίσλ. [92,132] Δπίζεο εκπιέθεηαη ζηελ 

αλαζηνιή ηεο παξαγσγήο κνπθίλεο, θχξην ζπζηαηηθφ ηεο βιέλλεο ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ κέζνπ σηφο θαη ηεο επζηαρηαλήο ζάιπηγγαο, κέζσ 

αλαζηαιηηθήο δξάζεο έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ MUC5AC. Παξφηη ν 
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αληηθιεγκνλψδεο ξφινο ηεο TGFβ1 είλαη ζρεηηθά μεθαζαξηζκέλνο, ρσξίο βέβαηα 

λα είλαη γλσζηνί νη αθξηβείο κνξηαθνί κεραληζκνί,  εληνχηνηο, θαίλεηαη πσο ε 

TGFβ1, καδί κε ηηο IL10, IL4 θαη GM-CSF, εκπιέθνληαη ζηελ παζνγέλεηα ηεο 

ρξφληαο ΜΩ, επεηδή ε πιενλάδνπζα παξαγσγή ηεο κπνξεί λα επνδψζεη ηε ρξφληα 

θιεγκνλή ζηελ πεξηνρή. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο ε παξαηεηακέλε έθθξαζε 

ηεο TGFβ1 νδεγεί ζηελ ππέξκεηξε ζπγθέληξσζε ηλνβιαζηψλ θαη νδεγεί 

πξννδεπηηθά ζηελ ίλσζε. [59] 

Οη πξναλαθεξζείζεο θπηηαξνθίλεο απνηεινχλ ζεκεία-θιεηδηά ζηε θιεγκνλή ηνπ 

κέζνπ σηφο, πνπ ζπληνλίδνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ηελ θιεγκνλψδε απάληεζε, είηε 

πξνο ίαζε, είηε κεηάβαζε πξνο κία ρξφληα θαηάζηαζε. Οη πξναλαθεξζείζεο 

ζεκεηαθέο ιεηηνπξγηθέο κεηαιιάμεηο έρνπλ αξθεηά κειεηεζεί ζε δηάθνξνπο 

πιεζπζκνχο θαη γηα δηάθνξεο λνζνινγηθέο νληφηεηεο. Δληνχηνηο ηα δεδνκέλα 

είλαη πεξηνξηζκέλα αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ησλ κεηαιιάμεσλ απηψλ κε ηε 

βαξχηεηα, ηελ έθβαζε θαη ηηο επηπινθέο ζε λενγλά θαη κηθξά βξέθε κε ΟΜΩ, 

ελψ δελ έρεη πνηέ ειεγρζεί ε πηζαλή ζπκβνιή ηνπο ζηελ ΟΜΩ ζηνλ ειιεληθφ 

παηδηαηξηθφ πιεζπζκφ. 
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2. ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

2.1 ΚΟΠΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ νμεία κέζε σηίηηδα (ΟΜΩ) απνηειεί κία πνιχ ζπρλή λνζνινγηθή νληφηεηα ηνπ 

παηδηαηξηθνχ πιεζπζκνχ θαη θαηά ην πιείζηνλ εθδειψλεηαη ζε βξέθε θαη παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. ηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο πηζηεχεηαη φηη ζπκβάιινπλ ηφζν 

γελεηηθνί φζν θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

απνζαθελίζηεθε ε ζπκβνιή γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηνλ θίλδπλν πξνδηάζεζεο, 

θιηληθήο έθθξαζεο θαη έθβαζεο ηεο ΟΜΩ, πνπ ζεσξείηαη πιένλ αδηακθηζβήηεηε. 

Αλ θαη νη αθξηβείο κεραληζκνί παζνγέλεηαο παξακέλνπλ αθφκα άγλσζηνη 

εθηηκάηαη πσο ππάξρεη κία επαίζζεηε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ 

ηνπ αλνζηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ επνδψλνπλ ηελ θιεγκνλή (πξνθιεγκνλψδεηο 

θπηηαξνθίλεο, Σh1) θαη απηψλ πνπ ηείλνπλ λα ηελ πεξηνξίζνπλ (αληηθιεγκνλψδεηο 

θπηηαξνθίλεο, Σh2). Οη λεφηεξεο γλψζεηο καο πάλσ ζηε γελεηηθή έρνπλ αλαδείμεη 

γελεηηθνχο ηφπνπο ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ξπζκηζηηθφο ξφινο 

ζηελ έθθξαζε ησλ θσδηθνπνηνχκελσλ θπηηαξνθηλψλ. Καηά ζπλέπεηα, ζε φ,ηη 

αθνξά ηε θιεγκνλψδε δηαδηθαζία ηεο ΟΜΩ, κία δεδνκέλε γελεηηθή πξνδηάζεζε 

ζα κπνξνχζε λα πξνβιέπεη ηελ ‘ηξνπή’ ηεο αλνζηαθήο απάληεζεο, θαη άξα λα 

θαζνξίδεη ηελ επίπησζε θαη ηελ έθβαζε ηεο. 

Ζ παξνχζα κειέηε είλαη ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθήο ηαηξηθήο αμίαο θαη απνηειεί 

πξσηφηππν ζέκα. Γηεξεπλάηαη ε ζπρλφηεηα γελεηηθψλ πνιπκνξθηζκψλ ησλ 

θπηηαξνθηλψλ πνπ εκπιέθνληαη ζπρλφηεξα ζηε κέζε σηίηηδα θαη ν πηζαλφο ξφινο 

ηνπο σο παξάγνληεο πξνδηάζεζεο, παζνγέλεηαο, θιηληθήο έθθξαζεο θαη έθβαζεο 

ηεο λφζνπ ζηηο πνιχ λεαξέο ειηθίεο. Σα λενγλά θαη ηα κηθξά βξέθε επηιέρηεθαλ 

γηα ηε κειέηε, θαζψο είλαη επηξξεπή ζε ζνβαξέο θιηληθέο εθδειψζεηο θαη 
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επηπινθέο θαη αληηπξνζσπεχνπλ κηα ειηθηαθή νκάδα θξίζηκε γηα ηελ 

αλνζνινγηθή νινθιήξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, αιιά ειάρηζηα 

κειεηεκέλε. Απαληήζεηο ζα αλαδεηεζνχλ κέζα απφ ηε κειέηε 8 πνιπκνξθηζκψλ 

5 θιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ, κε ππνινγηζκφ ηεο ζπρλφηεηάο ηνπο θαη ηηο 

πηζαλέο ζπζρεηίζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ κε ηελ βαξχηεηα ηεο εθδήισζεο  ηνπ 

πξψηνπ επεηζνδίνπ ΟΜΩ θαζψο θαη ηελ έθβαζε κεηά απφ 3-εηή παξαθνινχζεζε 

ησλ βξεθψλ. Ζ κειέηε πξνζδνθά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο παζνγέλεηαο ηεο 

νμείαο ινίκσμεο ηνπ κέζνπ σηφο, θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ησλ 

γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηε ζνβαξφηεηα θαη έθβαζε ηεο λφζνπ. Ζ αλαγλψξηζε ελ 

ηέιεη εππαζψλ λενγλψλ θαη βξεθψλ ζα νδεγεί ζηελ έγθαηξα πξνζαξκνζκέλε 

πξνιεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. 
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     2.2 ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

     2.2.1 Αζζελείο  

2.2.1.1 Πιεζπζκόο–Κξηηήξηα εηζαγσγήο 

Μειεηήζεθαλ λενγλά θαη βξέθε ειηθίαο θάησ ησλ 8 κελψλ, ηα νπνία 

λνζειεχνληαλ ιφγσ επεηζνδίνπ νμείαο κέζεο σηίηηδαο ζηηο παηδηαηξηθέο θιηληθέο 

ησλ λνζνθνκείσλ Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ θαη Βεληδέιεην-

Παλάλεην Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ηαλνπάξηνο 2005 κε 

Γεθέκβξην 2006. Ζ δηάγλσζε ηεο νμείαο κέζεο σηίηηδαο ηνπ βξέθνπο γηλφηαλ απφ 

εηδηθεπκέλν παηδίαηξν θαη σηνξηλνιαξπγγνιφγν κε σηνζθφπεζε ή/θαη 

ηπκπαλνθέληεζε, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Καιιηέξγεηα σηηθνχ πγξνχ ιακβαλφηαλ 

ζε πεξηπηψζεηο σηφξξνηαο θαη ηπκπαλνθέληεζεο. Σν πξσηφθνιιν δελ απαηηνχζε 

ηπκπαλνθέληεζε γηα λα επηβεβαησζεί ε χπαξμε πγξνχ ή ε ηαπηνπνίεζε 

βαθηεξηαθνχ παζνγφλνπ. 

 

2.2.1.2 Οξηζκνί 

Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο ΟΜΩ πεξηιακβάλνπλ i) αηθλίδηα έλαξμε ηεο λφζνπ 

ii) παξνπζία πγξνχ ζην κέζν νπο, πνπ εκθαλίδεηαη κε επδηάθξηηε πιεξφηεηα ή 

πξνβνιή ηεο ηπκπαληθήο κεκβξάλεο, κείσζε ή απνπζία ηεο θηλεηηθφηεηαο ηεο θαη 

σηφξξνηα, θαη iii) ζεκεία ή ζπκπηψκαηα θιεγκνλήο ηνπ κέζνπ σηφο, φπσο 

δηαθξίλνληαη ζε έληνλε εξπζξφηεηα ηπκπαληθήο κεκβξάλεο ή έληνλε σηαιγία 

(ςαχζε σηψλ θαη αλεζπρία γηα ηα κηθξά βξέθε). [14] Τπνηξνπηάδνπζα ΜΩ 

νξίδεηαη ε χπαξμε 3 ή πεξηζζνηέξσλ επεηζνδίσλ ΟΜΩ ζε δηάζηεκα 6 κελψλ κε 

ειεχζεξα απφ πγξφ ηα κεζνδηαζηήκαηα θαη χπαξμε πγξνχ ζην κέζν νπο πνπ δελ 

μεπεξλά ζε δηάξθεηα ηνπο 3 κήλεο. 
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2.2.1.3 Κξηηήξηα απνθιεηζκνύ 

Γελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε λενγλά θαη βξέθε κε ηζηνξηθφ πξνσξφηεηαο 

θάησ ησλ 37 εβδνκάδσλ θχεζεο κε αλακλεζηηθφ λνζειείαο ζε Μνλάδα 

Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ θαη κεραληθνχ αεξηζκνχ ή κε θξαληνπξνζσπηθέο 

αλσκαιίεο ή πάζρνληα απφ θάπνην γλσζηφ ζχλδξνκν. 

 

2.2.1.4 Μεηαβιεηέο πνπ κειεηήζεθαλ 

Καηά ηελ έληαμε ησλ αζζελψλ ζηε κειέηε, ιακβαλφηαλ πιήξεο ηαηξηθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαη γηλφηαλ ιεπηνκεξήο θιηληθή εμέηαζε. Αλαιπηηθά 

εξσηεκαηνιφγηα (βιέπε Παξάξηεκα 1) πεξηειάκβαλαλ ηα εμήο: δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, ηξέρνληα ζπκπηψκαηα, φπσο ππξεηφο, άιγνο, αλεζπρία, ξηλίηηδα, βήραο, 

πξνεγνχκελα επεηζφδηα ΟΜΩ, θαη ζηνηρεία γηα πηζαλνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ 

γηα ΟΜΩ, φπσο ρξήζε πηπίιαο, έθζεζε ζε θαπλφ, ζπρλέο ινηκψμεηο 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο επηβεβαησκέλεο απφ ηνλ παηδίαηξν πνπ ηα 

παξαθνινπζνχζε ή πξνεγνχκελεο λνζειείεο, ζίηηζε κε κπνπθάιη αληί κεηξηθνχ 

ζειαζκνχ, ηζηνξηθφ αηνπίαο, κέγεζνο νηθνγέλεηαο, παξαθνινχζεζε 

βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ. Έλα βξέθνο ραξαθηεξηδφηαλ σο ζειάδνλ, εάλ ν θχξηνο 

ηξφπνο ζίηηζεο ήηαλ ν κεηξηθφο ζειαζκφο. Όζνλ αθνξά ζην παζεηηθφ θάπληζκα, 

ππήξραλ δηεπθξηλήζεηο γηα ην αλ θάπληδε ν παηέξαο, ε κεηέξα, ή θαη νη δχν 

γνλείο. Αηνπηθέο εθδειψζεηο ζεσξήζεθαλ ην ππνηξνπηάδνλ «wheezing», ην 

άζζκα, ε αιιεξγηθή ξηλίηηδα θαη ε αηνπηθή δεξκαηίηηδα. Αλαιπηηθά γηλφηαλ 

επίζεο ε θαηαγξαθή νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ αηνπίαο θαη επεηζνδίσλ ΜΩ ζε 

ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ. Οη θάθεινη ζπκπιεξψλνληαλ κε ηα εξγαζηεξηαθά 

δεδνκέλα ζηελ έλαξμε ηνπ επεηζνδίνπ ΟΜΩ (αξηζκφο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ θαη 

ηχπνο, ηαρχηεηα θαζίδεζεο εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ, C- αληηδξψζα πξσηεΐλε, θαη 
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θαιιηέξγεηα αίκαηνο ή/θαη σηηθνχ πγξνχ ή άιισλ θαιιηεξγηψλ εάλ είραλ ιεθζεί), 

θαζψο επίζεο ρνξεγνχκελε ζεξαπεπηηθή αγσγή, αληαπφθξηζε ζηελ αξρηθή 

ζεξαπεία, δηάξθεηα λνζειείαο θαη πηζαλέο επηπινθέο, φπσο καζηνεηδίηηδα, 

κεληγγίηηδα, ζξφκβσζε θιεβσδψλ θφιπσλ θιπ. 

 

2.2.1.5 Λήςε δεηγκάησλ  

Ζ ιήςε δεηγκάησλ νιηθνχ αίκαηνο θαη νξνχ γηλφηαλ κε ηελ επθαηξία ηεο 

ζπλήζνπο αηκνιεςίαο γηα ηελ δηάγλσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο λφζνπ, ρσξίο λα 

επηβαξχλνληαη ηα βξέθε κε επηπιένλ αηκνιεςίεο. Σα δείγκαηα θπιάζζνληαλ 

ζηνπο  -80°C κέρξη ηε ζηηγκή ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο. 

 

2.2.1.6 Απνκόλσζε DNA  

Ζ απνκφλσζε γελσκηθνχ DNA έγηλε απφ ιεπθνθχηηαξα νιηθνχ πεξηθεξηθνχ 

αίκαηνο κε ηε ρξήζε εκπνξηθνχ kit (Puregene ζχζηεκα απνκφλσζεο DNA ηεο 

Gentra) ζχκθσλα κε πξσηφθνιιν ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σν DNA απνζεθεπφηαλ 

θαηφπηλ ζηνπο -20°C κέρξη ηε ζηηγκή ηεο αλάιπζήο ηνπ. 

 

2.2.1.7 Γελεηηθνί πνιπκνξθηζκνί θπηηαξνθηλώλ   

Ο γνλνηππηθφο έιεγρνο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππφ κειέηε πνιπκνξθηζκνχο 

εθηειέζηεθε κε βάζε ηελ αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (PCR) θαη κε ηε, 

επαθφινπζε ρξήζε ηνπ εκπνξηθνχ kit (Cytokine Genotyping Tray, One Lambda, 

Inc., Canoga Park, CA, USA) γηα ηελ απνθάιπςε ησλ γνλνηχπσλ ζχκθσλα κε ην 

πξσηφθνιιν ηνπ θαηαζθεπαζηή. πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθαλ νη εμήο γελεηηθνί 

πνιπκνξθηζκνί:  IL6 (-174 G→C) [rs1800795], IL10 (-592 C→A [rs1800872];     
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-819 C→T [rs1800871]; -1082 G→A [rs1800896]), TNFα (-308 G→A) 

[rs1800629], IFNγ (+874 A→T) [rs2430561],  TGFβ1 codon 10 C→T 

[rs1982073] θαη codon 25 G→C [rs1800471]. Ζ επηινγή απηψλ ησλ 

θπηηαξνθηλψλ έγηλε κε βάζε ηελ πξνυπάξρνπζα εκπεηξία ζηε κειέηε ησλ 

πνιπκνξθηζκψλ ηνπο θαη επεηδή αληηπξνζσπεχνπλ ηφζν πξνθιεγκνλψδεηο φζν 

θαη αληηθιεγκνλψδεηο θπηηαξνθίλεο, ελψ ζηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ 

βάζηκεο ελδείμεηο γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ ηνπηθή θιεγκνλή ηνπ κέζνπ σηφο. 

Σα δεδνκέλα είλαη πεξηνξηζκέλα αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ησλ κεηαιιάμεσλ απηψλ 

κε ηε βαξχηεηα, ηελ έθβαζε θαη ηηο επηπινθέο ζε λενγλά θαη κηθξά βξέθε κε 

ΟΜΩ, ελψ δελ έρεη πνηέ ειεγρζεί ε πηζαλή ζπκβνιή ηνπο ζηελ ΟΜΩ ζηνλ 

ειιεληθφ παηδηαηξηθφ πιεζπζκφ. Δπηπιένλ, ε κειέηε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

γελεηηθψλ πνιπκνξθηζκψλ είλαη εθηθηή θαζψο φιε ε νκάδα γνλνηχπσλ 

θπηηαξνθηλψλ εκπεξηέρεηαη ζε έλα εληαίν δνθηκαζηηθφ αληηδξαζηήξην αλαιχζεσο 

(kit).  

 

2.2.1.8 Παξαθνινύζεζε αζζελώλ   

Σα βξέθε παξαθνινπζήζεθαλ απφ ηελ νμεία θάζε έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζεξαπείαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο ηνπο θαζψο θαη κεηέπεηηα κε 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θάζε 6 κήλεο γηα 3 ζπλαπηά έηε. 

Παξάκεηξνη πνπ θαηαγξάθνληαλ ζε απηέο ηηο ηειεθσληθέο παξαθνινπζήζεηο 

ήηαλ (βιέπε Παξάξηεκα 1): αξηζκφο ππνηξνπηαδφλησλ επεηζνδίσλ ΟΜΩ, 

ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ, θαη χπαξμε ρξφλησλ επηπινθψλ, φπσο ρξφληα 

ππψδεο σηίηηδα, εμαζζέλεζε αθνήο, βαξεθνΐα ή δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ. 

Τπνηξνπή ζεσξήζεθε θάζε επεηζφδην γηα ην νπνίν ν αζζελήο έιαβε αληηβηνηηθή 

αγσγή θαη ήηαλ επηβεβαησκέλν απφ ηνλ ζεξάπνληα παηδίαηξν, είηε έρξεδε εθ λένπ 
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λνζειείαο. Παξακνλή πγξνχ ζην κέζν νπο πνπ ρξεηάζηεθε πάλσ απφ έλα 

αληηβηνηηθφ ζρήκα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ ζεσξήζεθε σο έλα επεηζφδην.  

 

2.2.1.9 πγθαηάζεζε  

Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ή λφκηκσλ θεδεκφλσλ ήηαλ πιήξεο θαη αλαιπηηθή εμ 

αξρήο γηα φηη αθνξνχζε ηε ζπκκεηνρή ησλ βξεθψλ ζηε κειέηε θαη ιακβάλνληαλ 

έγγξαθε θαη ππνγεγξακκέλε ζπγθαηάζεζε (βιέπε Παξάξηεκα 2). Ζ Δπηηξνπή 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Σκήκα Ηαηξηθήο ελέθξηλε 

ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο απηήο.  

 

2.2.2 Μέζνδνη 

2.2.2.1 Απνκόλσζε DNA 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζνχλ νη πνιπκνξθηζκνί ησλ γνληδίσλ tumor necrosis 

factor α (TNFα), transforming growth factor β1 (TGFβ1), interleukin 10 (IL10), 

interleukin 6 (IL6) θαη interferon γ (IFNγ) έγηλε απνκφλσζε γελσκηθνχ DNA. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο απνκφλσζεο βαζίζηεθε ζηε δηάζπαζε ηνπ ππξήλα ησλ 

ιεπθνθπηηάξσλ θαζψο θαη ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ θαη ζηελ απειεπζέξσζε 

ηνπ DNA ζε δηαιπηή κνξθή, ην νπνίν πξνεγνπκέλσο δηαρσξίζηεθε απφ RNA, 

πξσηείλεο θαη άιια καθξνκφξηα. Γηα ηελ απνκφλσζε γελεηηθνχ πιηθνχ ζε παηδηά 

κε ΟΜΩ ρξεζηκνπνηήζεθε νιηθφ αίκα ζε κε επαξηληζκέλν ζσιελάξην, ην νπνίν 

πεξηείρε EDTA. Γηα ηελ εθρχιηζε DNA (extraction) ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

πξσηφθνιιν ηεο Gentra (Genomic DNA Purification kit). Αλαιπηηθά: ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, 400κl νιηθνχ αίκαηνο κε αληηπεθηηθφ EDTA 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζσιελίζθν ρσξεηηθφηεηαο 1,5ml (eppendorf) πνπ πεξηέρεη 
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1000κl PRB Lysis Solution (δηάιπκα ιχζεο εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ) θαη ην κίγκα 

επσάδεηαη γηα 10 ιεπηά. Καηφπηλ θπγνθέληξεζεο γηα 1,5 ιεπηφ ζηηο 13000 

ζηξνθέο αλά ιεπηφ (rpm) θαη απνκαθξχλζεο ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαηαιείπεηαη ελα 

νξαηφ ιεπθφ ζπζζσκάησκα θπηηάξσλ ζηνλ ππζκέλα (10-20κl). Σα θχηηαξα απηά 

επαλαδηαιχνληαη ζην πγξφ κε δπλακηθφ vortex (ηαρεία αλάδεπζε), γεγνλφο πνπ 

δηεπθνιχλεη ηε κεηέπεηηα θπηηαξηθή ιχζε. Αθνινπζεί πξνζζήθε 400κl Cell Lysis 

Solution (δηάιπκα ιχζεο θπηηάξσλ) γηα λα ιπζνχλ ηα ιεπθνθχηηαξα θαη ην 

δείγκα παξακέλεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. ηε ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη ζην 

δείγκα  2κl RNAse A Solution  θαη κεηά απφ ήπηα αλαθίλεζε πεξίπνπ 25 θνξέο 

ηνπνζεηείηαη ζε επσαζηήξα  γηα 30 ιεπηά θαη έπεηηα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 

γηα 10 ιεπηά.  Έπεηηα, πξνζηίζεληαη 140κl Protein Precipitation Solution (δηάιπκα 

θαηαθξήκληζεο πξσηετλψλ) θαη αθνινπζεί δπλακηθφ vortex ζε πςειή ηαρχηεηα 

γηα 20 δεπηεξφιεπηα θαη θπγνθέληξεζε γηα 3 ιεπηά ζηηο 13000 rpm. ηνλ 

ππζκέλα γίλεηαη νξαηφ πιένλ έλα ζθνχξν θαθέ πξσηετληθφ ίδεκα. Σν 

ππεξθείκελν, πνπ πεξηέρεη ην DNA, κεηαθέξεηαη ζε λέν ζσιελίζθν ηνπ 1.5 ml 

(eppendorf)  πνπ πεξηέρεη 400κl 100% ηζνπξνπαλφιεο γηα θαηαθξήκληζε θαη κεηά 

απφ ήπηα αλαθίλεζε πεξίπνπ 50 θνξέο, θπγνθεληξείηαη γηα 3 ιεπηά ζηηο 

13000rpm. Σν ππεξθείκελν απνκαθξχλεηαη θαη ην DNA, νξαηφ σο ιεπθφ ίδεκα 

(ιεπθή πειέηηα), παξακέλεη ζην ζσιελίζθν γηα ζηέγλσκα αλεζηξακκέλν πάλσ ζε 

θαζαξφ απνξξνθεηηθφ ραξηί. Αθνινπζεί πξνζζήθε 400κl 70% αηζαλφιεο θαη λέα 

θπγνθέληξεζε ζηηο 13000rpm γηα 3 ιεπηά. Σέινο, ε αηζαλφιε απνκαθξχλεηαη θαη 

ην DNA ζηεγλψλεη ζηνλ αέξα γηα λα επαλαησξεζεί ζε 100κl DNA Hydration 

Solution (δηάιπκα επαλαηψξεζεο ηνπ DNA) ζηνπο 4°C. Σν DNA πνπ 

απνκνλψζεθε κε απηφ ηνλ ηξφπν απνζεθεχεηαη ζηνπο -20 °C κέρξη ηε ζηηγκή ηεο 

αλάιπζήο ηνπ.        
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2.2.2.2 Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο DNA κε θαζκαηνθσηόκεηξν 

Σν DNA πνπ απνκνλψζεθε θσηνκεηξήζεθε ζε θαζκαηνθσηφκεηξν πξνθεηκέλνπ 

λα ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζή ηνπ. Ζ ηερληθή ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

λνπθιετθψλ νμέσλ λα απνξξνθνχλ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία ζην θάζκα ησλ 260 

λαλνκέηξσλ (nm). ε κήθνο θχκαηνο 260nm 50κg/ml έρνπλ νπηηθή ππθλφηεηα 1, 

νπφηε, κεηά ηε ιήςε ηεο έλδεημεο απφ ην θαζκαηνθσηφκεηξν, ε ζπγθέληξσζε 

ηνπ DNA ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν:   

πγθέληξσζε DNA(κg/ml)= πληειεζηήο αξαίσζεο x Σηκή OD 260 x 50 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαζαξφηεηαο ησλ δεηγκάησλ DNA, δειαδή βαζκφο 

επηκφιπλζεο ηνπ DNA κε πξσηεΐλε, έγηλαλ 2 κεηξήζεηο: κία ζηα 260nm θαη κία 

ζηα 280nm. Ζ απνξξφθεζε ζηα 260nm αληηζηνηρεί ζην DNA πνπ πεξηέρεηαη ζην 

δηάιπκα, ελψ ε απνξξφθεζε ζηα 280nm ζηηο πξσηεΐλεο. Τπνινγίδνληαο ην ιφγν 

OD 260 / OD 280 εθηηκάηαη ε θαζαξφηεηα ηνπ DNA. Ο ιφγνο απηφο πξέπεη λα 

είλαη 1.8 – 2. Γηα παξάδεηγκα, γηα ιφγν 1.5, ην πνζνζηφ πξσηεΐλεο ζην DNA είλαη 

50%. Ζ θαζαξφηεηα θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ DNA είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ PCR αληηδξάζεσλ.  

 

2.2.2.3 Αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (PCR) 

H PCR απνηειεί κηα θαηλνηφκν θαη νηθνλνκηθή κέζνδν πνπ επηηπγράλεη ηελ 

απνκφλσζε θαη ηελ ελίζρπζε, κε εθζεηηθφ ηξφπν, ζπγθεθξηκέλεο αιιεινπρίαο 

ηνπ DNA, ζε ρξφλν ιίγσλ σξψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κειέηε θαη ν πεξαηηέξσ 

ρεηξηζκφο ηεο. Ζ ηερληθή ηεο PCR βαζίδεηαη ζηελ in vitro ελδπκηθή αλαπαξαγσγή 

ηνπ DNA κέζσ ζεξκναλζεθηηθνχ ελδχκνπ Taq-πνιπκεξάζε. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε απνηειεί ε γλψζε ηεο λνπθιενηηδηθήο αιιεινπρίαο ηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ γνληδηψκαηνο πξνο πνιιαπιαζηαζκφ, ψζηε λα ζρεδηαζηνχλ νη εθθηλεηέο 
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(primers). Πξφθεηηαη γηα εηδηθά ζπλζεηηθά νιηγνλνπθιενηίδηα, ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηηο αιπζίδεο ηνπ δίθισλνπ DNA, ηα νπνία δεζκεχνληαη ζε ζέζεηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο κε ηελ αιιεινπρία πνπ πξφθεηηαη λα εληζρπζεί, θαζνξίδνληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα άθξα ηνπ ζξαχζκαηνο ηνπ DNA πξνο πνιιαπιαζηαζκφ. Ζ 

αληίδξαζε, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζεξκηθφ θπθινπνηεηή, πεξηιακβάλεη 3 

ζηάδηα: i) ηελ ζεξκηθή απνδηάηαμε ησλ αιχζεσλ  (denaturation), έηζη ψζηε ην 

δίθισλν κφξην λα γίλεη κνλφθισλν, ζε ζεξκνθξαζία 95°C, ii) ηελ πβξηδνπνίεζε 

ησλ εθθηλεηψλ ζην DNA εθκαγείν (annealing) ζε ζεξκνθξαζία 50-60°C θαη iii) 

ηελ επηκήθπλζε ησλ εθθηλεηψλ (extension) πνπ έρνπλ πβξηδνπνηεζεί κε ηε δξάζε 

ηεο DNA πνιπκεξάζεο θαηά ηελ 5’→3’ θαηεχζπλζε, ρξεζηκνπνηψληαο σο κήηξα 

(θαινχπη) ηηο κνλφθισλεο αιπζίδεο ηνπ DNA.  

Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ γελεηηθψλ πνιπκνξθηζκψλ ησλ αζζελψλ κε ΟΜΩ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή Polymerase Chain Reaction with Sequence Specific 

Primers (PCR-SSP) κε εκπνξηθφ kit Cytokine Genotyping Tray (One Lambda, 

Inc., Canoga Park, CA, USA). Ζ κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη έλαο 

εθθηλεηήο κε πιήξσο ζπκπιεξσκαηηθή αιιεινπρία κε ην έλα απφ ηα δχν άθξα 

ηεο εηδηθήο πεξηνρήο πνπ ζέινπκε λα πνιιαπιαζηάζνπκε ρξεζηκνπνηείηαη κε 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε κηα PCR αληίδξαζε απφ άιινπο εθθηλεηέο 

πνπ έρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο δηαθνξέο (mis-matches) ζην 3’ άθξν ηνπο. Ο 

πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ DNA επηηπγράλεηαη κε PCR ρξεζηκνπνηψληαο πνιιά 

δεχγε εθθηλεηψλ ηα νπνία είλαη απνιχησο εηδηθά γηα ην πξνο ηαπηνπνίεζε 

αιιειφκνξθν γνλίδην. Οη δχν εθθηλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε PCR 

αληίδξαζε έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα «ηαηξηάδνπλ» απφιπηα κε 

ηα 3’ άθξα ελφο κφλν αιιειίνπ ή νκάδαο αιιειίσλ. Σα πνιιαπιαζηαζκέλα 

ηκήκαηα ηνπ DNA πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ PCR αληίδξαζε δηαρσξίδνληαη κε 
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βάζε ηελ ειεθηξνθνξεηηθή ηνπο θηλεηηθφηεηα ζε πήθησκα αγαξφδεο. Σν πξντφλ 

ηεο ειεθηξνθφξεζεο γίλεηαη νξαηφ χζηεξα απφ έθζεζε ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία 

κε ηελ πξνζζήθε Ethidium Bromide (ην νπνίν απνξξνθά ζην θάζκα ηεο 

ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο). Ζ επηηπρεκέλε ελίζρπζε παξάγεη έλα ζξαχζκα DNA 

ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζαλ δψλε (band) ζην πήθησκα. Αλ 

δελ ζπκβεί ελίζρπζε, ηφηε απηή ε δψλε δελ ππάξρεη (=non-amplification). Δπεηδή 

ε ελίζρπζε θαηά ηελ αληίδξαζε PCR κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο (ιάζε θαηά ηε ρξήζε ηεο πηπέηαο, θαθή πνηφηεηα DNA, παξνπζία 

αλαζηνιέσλ, θιπ) ζε θάζε αληίδξαζε PCR πεξηιακβάλεηαη έλα δεπγάξη 

εθθηλεηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (internal control primer pair). Σν δεπγάξη 

εθθηλεηψλ-καξηχξσλ εληζρχεη κηα πεξηνρή ηνπ γνληδίνπ ηεο αλζξψπηλεο β-

ζθαηξίλεο, ε νπνία είλαη παξνχζα ζε φια ηα δείγκαηα αλζξψπηλνπ DNA θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ηελ αμηνπηζηία ηεο αληίδξαζεο PCR. Όηαλ 

ππάξρεη ζεηηθή δψλε (positive typing band - ζπγθεθξηκέλε ελίζρπζε ελφο 

αιιεινκφξθνπ θπηηαξνθηλψλ), ην πξντφλ ηνπ δεπγαξηνχ εθθηλεηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη αζζελέο ή λα απνπζηάδεη ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ζηε 

ζπγθέληξσζε θαη ζηηο ζεξκνθξαζίεο ηήμεο κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεπγαξηψλ 

εθθηλεηψλ θαη ηνπ δεπγαξηνχ εθθηλεηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα εληζρπκέλα 

ηκήκαηα DNA ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεπγαξηψλ εθθηλεηψλ ησλ θπηηαξνθηλψλ είλαη 

κηθξφηεξα απφ ην πξντφλ ηνπ δεπγαξηνχ εθθηλεηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αιιά 

κεγαιχηεξα απφ ηε δηάρπηε δψλε ηνπ κε ελζσκαησκέλνπ εθθηλεηή. Δπνκέλσο, 

κία ζεηηθή αληίδξαζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αιιειφκνξθν νπηηθνπνηείηαη ζην 

πήθησκα σο εληζρπκέλν ηκήκα DNA κεηαμχ ηεο δψλεο ηνπ πξντφληνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δψλεο ηνπ κε ελζσκαησκέλνπ εληζρπηή.  
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To ζπγθεθξηκέλν kit (Cytokine Genotyping Tray, One Lambda, Inc., Canoga 

Park, CA, USA) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηέρεη νιηγνλνπθιενηηδηθνχο εθθηλεηέο 

κε πιήξσο ζπκπιεξσκαηηθέο αιιεινπρίεο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ πξνο κειέηε 

επηιεγκέλσλ γελεηηθψλ πνιπκνξθηζκψλ θπηηαξνθηλψλ: IL6 (-174 G→C) 

[rs1800795], IL10 (-592 C→A [rs1800872]; -819 C→T [rs1800871]; -1082 G→A 

[rs1800896]), TNFα (-308 G→A) [rs1800629], IFNγ (+874 A→T) [rs2430561], 

θαη TGFβ1 codon 10 C→T [rs1982073] θαη codon 25 G→C [rs1800471] θαη 

εθθηλεηέο ηνπ γνληδίνπ αλζξψπηλεο β-ζθαηξίλεο. Σα αιιήιηα απηά, σο γλσζηφλ 

απφ ηε βηβιηνγξαθία, ζρεηίδνληαη κε ηελ έθθξαζε ησλ θπηηαξνθηλψλ θαη 

δηαθξίλνληαη ζε ρακειή, κέζε, θαη πςειή έθθξαζε. Γηα θάζε αζζελή 

πξνβιέπεηαη ε ηαπηφρξνλε κειέηε γελεηηθψλ πνιπκνξθηζκψλ ησλ 5 απηψλ 

θπηηαξνθηλψλ. Σν kit παξέρεη 4 δίζθνπο (tray) ησλ 96 ιεπηψλ ζσιελίζθσλ ησλ 

0.2ml πνπ εκπεξηέρνπλ ήδε ηνπο απφιπηα «εηδηθνχο» εθθηλεηέο γηα ηα 

πξναλαθεξφκελα αιιειφκνξθα ησλ πξνο κειέηε θπηηαξνθηλψλ ζε 

ιπνθηινπνηεκέλε κνξθή (μεξή, dried), 24 ζσιελάξηα εηδηθά ηππνπνηεκέλνπ 

dNTP-ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο (dNTP-buffermix ή αιιηψο D-mix) φγθνπ 180κl, 

θαη 6 απηνθφιιεηα επηθαιχκκαηα δίζθσλ γηα λα απνθεπρζεί ε εμάηκηζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο PCR αληίδξαζεο. Γηα ην δείγκα θάζε αζζελνχο ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

16 θξεάηηα (πεγαδάθηα, wells), εθ ησλ νπνίσλ ην έλα απνηειεί ηνλ κάξηπξα, 180 

κl D-mix ζσιελάξην (πεξηέρεη PCR buffer, dNTPs, MgCl2), 19κl DNA δείγκαηνο 

ζπγθέληξσζεο 100ng/κl, θαη 5 Units αλαζπλδπαζκέλεο Taq-πνιπκεξάζεο. Ο 

ηειηθφο φγθνο θάζε αληίδξαζεο είλαη 10κl. Ζ δηαδηθαζία ησλ PCR αληηδξάζεσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εηδηθή ζπζθεπή, ηνλ ζεξκηθφ θπθινπνηεηή 96 θξεαηίσλ 

Perkin Elmer 9600. Οη ζπλζήθεο αληίδξαζεο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5. Ο 

ζπλνιηθφο ρξφλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ πεξίπνπ 1½ ψξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 
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πσο ε φιε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ησλ δεηγκάησλ γηλφηαλ ζε πάγν, δηφηη ε 

ειάρηζηε έθζεζε ελδχκσλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ κεηψλεη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο.  

Ζ κειέηε ησλ PCR πξντφλησλ-απνηειεζκάησλ αλέδεημε 3 γνλνηχπνπο γηα θάζε 

θπηηαξνθίλε: νκφδπγνο «θπζηνινγηθφο» γνλφηππνο φπνπ θέξεη 2 κείδνλα 

αιιειφκνξθα (wild type), εηεξφδπγνο γνλφηππνο κε έλα κείδνλ θαη έλα ειαζζνλ 

αιιειφκνξθν, θαη νκφδπγνο γηα ηνλ πνιπκνξθηζκφ γνλφηππν, κε 2 ειάζζνλα 

αιιειφκνξθα (polymorphic types).  

 

Πίλαθαο 5. πλζήθεο αληίδξαζεο PCR 

Πξνγξακκα PCR One Lambda (OLI-1) 

 

Αξηζκόο θύθισλ Βήκα Θεξκνθξαζία (°C) Υξόλνο (sec) 

1 1 96 130 

 2 63 60 

 

9 

 

1 

 

96 

 

10 

 2 63 60 

 

20 

 

1 

 

96 

 

10 

 2 59 50 

 3 72 30 

 

Σέινο 

 

1 

 

4 

 

--- 

 

 

2.2.2.4 Ζιεθηξνθόξεζε PCR πξντόλησλ 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ πξντφλησλ ηεο PCR έγηλε κε ειεθηξνθφξεζή ηνπο ζε 

πήθησκα (gel) αγαξφδεο 2.5%, ην νπνίν δεκηνπξγεί έλα ζηεξεφ αιιά πνξψδεο 

κέζν ζην νπνίν εηζάγνληαη ζε ζέζεηο ππνδνρείο («πεγαδάθηα») ηα PCR πξντφληα. 

Ζ ειεθηξνθφξεζε βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ελφο ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζην 
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πήθησκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηαλάζηεπζε ηνπ DNA απφ ηνλ αξλεηηθφ 

πξνο ην ζεηηθφ πφιν, θαζψο ην DNA είλαη κφξην αξλεηηθά θνξηηζκέλν. Σν DNA 

δηαηξέρεη ην πήθησκα ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, ζρεκαηίδνληαο 

κία δψλε (band) ζην ζεκείν φπνπ ζπγθεληξψλεηαη. Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ 

πεθηψκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη βξσκηνχρν αηζίδην, ην νπνίν πξνζδέλεηαη θαη 

πξνθαιεί θζνξηζκφ ηνπ DNA, φηαλ απηφ εθηεζεί ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV). 

Ζ ρξήζε ηνπ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαζψο πξφθεηηαη γηα κεηαιιαμηoγφλν 

νπζία. Ζ δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνθφξεζεο γίλεηαη ζε ζπζθεπή, εληφο ηεο νπνίαο 

ηνπνζεηείηαη ην πήθησκα πνπ βξίζθεηαη ζε δνρείν-εθκαγείν. ηελ θνξπθή ηνπ 

πεθηψκαηνο ζρεκαηίδνληαη νη ζέζεηο ππνδνρείο κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ «ρηεληψλ» 

θαη κεηαθέξεηαη δηαδνρηθά κέξνο ηνπ πξνηφληνο θάζε PCR αληίδξαζεο (10κl) κε 

ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ (θξεάηην αξλεηηθνχ κάξηπξα ζηελ άλσ αξηζηεξή 

γσλία). Γηάιπκα ρξσζηηθήο ειεθηξνθφξεζεο δελ απαηηείηαη. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηνπνζεηείηαη ζηε ζπζθεπή ειεθηξνθφξεζεο ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 

TBE 1x πνπ απνηειείηαη απφ Tris-base, βνξηθφ νμχ, EDTA, θαη απνζηαγκέλν 

λεξφ. ηελ άλνδν θαη ζηελ θάζνδν ηεο ζπζθεπήο εηζάγνληαη δχν ειεθηξφδηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ζπζθεπή παξνρήο ξεχκαηνο. Ζ ειεθηξνθφξεζε πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηα 140Volt γηα 30 ιεπηά. ηε ζπλέρεηα ην πήθησκα εθηίζεηαη ζε ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία θαη θσηνγξαθίδεηαη. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο θσηνγξαθίαο είλαη 

ηέηνηνο, ψζηε ε αληίδξαζε ηνπ αξλεηηθνχ κάξηπξα λα είλαη ζηελ άλσ αξηζηεξή 

γσλία. Ζ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε αλεχξεζε ησλ ζεηηθψλ 

αιιεινκφξθσλ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην εηδηθφ θχιιν εξγαζίαο θαη εξκελείαο 

απνηειεζκάησλ (Cytokine Genotyping Work Sheet) πνπ ζπλνδεχεη ην kit (βιέπε 

Παξάξηεκα 3). Μία ραξαθηεξηζηηθή εηθφλα γνλνηχπεζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

εηθφλα 6.  
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Αζζελήο 1 

 

Φξεάηηα 1-16 

Εψλε ειέγρνπ 

 

Εψλε ζεηηθήο 

εμαθξίβσζεο 

 

Εψλε εθθηλεηή 

 

 

 

Αζζελήο 2 

 

 

 

 

Δηθόλα 6. Πήθησκα αγαξφδεο θαη εξκελεία απνηειεζκάησλ 2 αζζελψλ καο. Σν 

θξεάηην 1 αληηπξνζσπεχεη ηνλ αξλεηηθφ κάξηπξα, θξεάηηα 2-3 ηνλ TNFα, θξεάηηα 4-

7 ηνλ TGFβ1, θξεάηηα 8-12 ηελ IL10, θξεάηηα 13-14 ηελ IL6, θαη θξεάηηα 15-16 ηελ 

IFNγ. Ζ γνλνηχπεζε γίλεηαη κε ηελ χπαξμε ή φρη εληζρπκέλνπ ηκήκαηνο DNA (δψλε 

ζεηηθήο εμαθξίβσζεο) θαη εξκελεία κε ηε βνήζεηα ρξήζεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 

(βιέπε Παξάξηεκα).  

Αζζελήο 1: TNFα G/G, TGFβ1 T/T G/G, IL10 GCC/GCC,  IL6 G/G, IFNγ T/A.  

Αζζελήο 2: TNFα G/G, TGFβ1 T/T G/G, IL10 ACC/ATA,  IL6 G/G, IFNγ T/Α  
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2.2.3 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο Graph Pad Prism 5.0 (Graph Pad Software, San Diego, CA) θαη Med 

Calc Statistical Software. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (sample size) θαη ε δχλακε ηεο 

κειέηεο (power calculation) κάο εμαζθάιηζε ζηαηηζηηθή ηζρχ 80% θαη γηα ηηκή 

θξηηεξίνπ p<0.05. Ωο εθηίκεζε ηεο ζρέζεο ησλ πνιπκνξθηζκψλ κε παξακέηξνπο ηεο 

λφζνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζρεηηθφο θίλδπλνο (relative risk, RR) θαη ην 95% 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο (Confidence Interval, CI). Οη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο 

αλαγξάθνληαη κε ηε κέζε ηηκή (mean) θαη δηαθχκαλζε (range), θαη νη πνηνηηθέο 

κεηαβιεηέο δίδνληαη κε απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο. Γηα ηηο κεηαβιεηέο 

θαλνληθήο θαηαλνκήο εθαξκφζηεθαλ νη παξακεηξηθέο δνθηκαζίεο t-test (ζχγθξηζε 2 

νκάδσλ σο πξνο ηε κεηαβιεηή). Γηα ηηο κε θαλνληθέο κεηαβιεηέο εθαξκφζηεθαλ νη 

κε παξακεηξηθέο δνθηκαζίεο Mann-Whitney U-test (ζχγθξηζε 2 νκάδσλ σο πξνο ηε 

κεηαβιεηή) θαη Kruskal-Wallis (ζχγθξηζε ≥3 νκάδσλ). Γηα ηα πνηνηηθά δεδνκέλα νη 

ζπγθξίζεηο έγηλαλ κε ηε δνθηκαζία ρ
2
 δηνξζσκέλε γηα αζπκκεηξία θαηά Fisher 

(Fisher exact test). Γηα λα κειεηεζνχλ νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ ειηθία έλαξμεο 

ηεο λφζνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ππνηξνπψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο Spearmanrs. Ζ θαηαλνκή ησλ γνλνηχπσλ θαη ε ζχγθξηζε ησλ 

ζπρλνηήησλ γνλνηχπσλ θαη αιιεινκφξθσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ έγηλε κε ηε 

δηαδηθαζία Fisher exact test. Ζ πηζαλή ζπζρέηηζε κηαο (εμαξηεκέλεο) πνζνηηθήο ή 

πνηνηηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ειέγρζεθε 

επηπιένλ κε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (univariate regression analysis). Ζ αλεμάξηεηε 

επίδξαζε ηνπ θάζε γνλφηππνπ (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) ζηελ ειηθία έλαξμεο ΟΜΩ, 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνηξνπψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ 

(εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο),  επηβεβαηψζεθε κε αλάιπζε πνιιαπιήο εμάξηεζεο 

(multiple regression analysis) ειέγρνληαο ηνπο παξαθάησ πηζαλνχο παξάγνληεο 
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ζχγρπζεο:  θχιν, αηνπία αζζελνχο, έθζεζε ζε θαπλφ, κέγεζνο νηθνγέλεηαο, δηάξθεηα 

κεηξηθνχ ζειαζκνχ, παξαθνινχζεζε βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ θαη νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ ΟΜΩ θαη αηνπίαο. Πξνο επηβεβαίσζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

απνηειεζκάησλ εθαξκφζηεθε επηπιένλ δηφξζσζε θαηά Bonferroni γηα ηνπο 

κειεηνχκελνπο πνιπκνξθηζκνχο. Σν επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νξίζηεθε ζε ηηκή θξηηεξίνπ p κηθξφηεξε ηνπ 0.05 θαη φιεο νη 

αλαιχζεηο ήηαλ δηπιήο θαηεχζπλζεο (two-sided). 
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2.3 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

2.3.1 Υαξαθηεξηζηηθά πιεζπζκνύ 

ηε κειέηε πεξηιήθζεθαλ αξρηθά 160 λενγλά θαη βξέθε, απφ ηα νπνία 147 

παξαθνινπζήζεθαλ γηα 3 ζπλαπηά έηε απφ ηελ εκέξα έληαμεο ηνπο ζηε κειέηε, θαη 

απφ απηά, 96 κειεηήζεθαλ γηα γελεηηθνχο πνιπκνξθηζκνχο θπηηαξνθηλψλ. ηνλ 

Πίλαθα 6 πεξηγξάθνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηα βαζηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. Μέζνο φξνο βάξνπο γέλλεζεο ήηαλ 3.18kg±0.48 (εχξνο 2.93-4.62). 

Μέζνο φξνο ειηθίαο πξψηνπ επεηζνδίνπ ΟΜΩ, πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ ειηθία έληαμεο 

ζηε κειέηε, ήηαλ 0.24±0.14 έηε (εχξνο 0.05 – 0.66).  52 (54%) βξέθε είραλ ειηθία 

θάησ ησλ 3 κελψλ θαη 86 (89.5%) βξέθε ήηαλ θάησ ησλ 6 κελψλ. Καηά ηελ έληαμε 

ζηε κειέηε, 47 (49%) βξέθε θαη λενγλά ήηαλ αλεκβνιίαζηα ιφγσ ειηθίαο <2 κελψλ, 

49 (51%) ήηαλ εκβνιηαζκέλα γηα Haemophilus influenzae, θαη 36 (37.5%) γηα 

Streptococcus pneumoniae. Μεηά ηα 3 έηε παξαθνινχζεζεο 84 (87.5%) παηδηά ήηαλ 

πιήξσο εκβνιηαζκέλα ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ. 

ε 59 (61.5%) πεξηπηψζεηο ε ΟΜΩ ζπλδπαδφηαλ κε ζπκπηψκαηα ινίκσμεο 

αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ. Ζ ζπλ-παξνπζία ινίκσμεο αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ δελ 

ζρεηηδφηαλ κε ηελ ειηθία έλαξμεο επεηζνδίσλ ΟΜΩ (p=0.63). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ήηαλ ε ζρέζε ηεο ρξήζεο πηπίιαο κε ηελ πξψηκε έλαξμε επεηζνδίσλ ΟΜΩ (0.19 

έλαληη 0.27 έηε, p=0.01). ην πξψην επεηζφδην ΟΜΩ, 42 (43.7%) βξέθε είραλ 

ππξεηφ, 40 (41.6%) εκθάληζαλ σηφξξνηα, 55 (57.3%) είραλ αλεζπρία, ελψ ηα 

εξγαζηεξηαθά ηνπο επξήκαηα είραλ σο εμήο (mean±SD): ιεπθά αηκνζθαίξηα 14900 

± 5998 /mm3,  νπδεηεξφθηια 4962 ± 870,  C-αληηδξψζα πξσηείλε (CRP) 1.73 ± 

1.4mg/dl θαη ε ηαρχηεηα θαζίδεζεο εξπζξψλ (ΣΚΔ) 27  ± 21 mm/1
st
h.  Δπηπινθέο 

παξαηεξήζεθαλ ζε 4 βξέθε (2 παξνπζίαζαλ καζηνεηδίηηδα θαη 2 κεληγγίηηδα).  
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Πίλαθαο 6. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 96 βξεθψλ κε ΟΜΩ 

Υαξαθηεξηζηηθά πιεζπζκνύ Απνηειέζκαηα
1
 

Ζιηθία έληαμεο ζηε κειέηε (έηε): κέζνο φξνο (εχξνο)  0.24 (0.05-0.66) 

Φχιν: αγφξηα / θνξίηζηα (%) 58 (60) / 38 (40) 

Σνθεηφο: θπζηνινγηθφο / θαηζαξηθή ηνκή (%) 63 (65.6) / 33 (34.4) 

Βάξνο γέλλεζεο (kg): κέζνο φξνο (εχξνο)   3.18 (2.93-4.62) 

Δπνρή γέλλεζεο: άλνημε-θαινθαίξη / θζηλφπσξν-

ρεηκψλαο (%) 

43 (45) / 53 (55) 

Μεηξηθφο ζειαζκφο (κήλεο): κέζνο φξνο (εχξνο) 3.37 (0-18) 

Υξήζε πηπίιαο: λαη / φρη (%) 60 (62.5) / 36 (37.5) 

Γαζηξν-νηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε: λαη / φρη (%) 24 (25) / 72 (75) 

Έθζεζε ζε θαπλφ: λαη / φρη (%) 60 (62.5) / 36 (37.5) 

Καπλίζηξηα κεηέξα: λαη / φρη (%) 35 (36.5) / 61 (63.5) 

Καπληζηήο παηέξαο: λαη / φρη (%) 55 (57.3) / 41 (42.7) 

Αδέιθηα:  λαη / φρη (%) 73 (76) / 23 (24) 

Αξηζκφο αδειθψλ: επηθξαηνχζα ηηκή (εχξνο) 1 (1-7) 

Ηζηνξηθφ αηνπίαο: λαη / φρη (%) 40 (41.7) / 56 (58.3) 

2
Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αηνπίαο: λαη / φρη (%) 24 (25) / 72 (75) 

Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΟΜΩ: λαη / φρη (%) 53 (55); 43 (45) 

 

1
Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο δηάκεζε ηηκή, εχξνο ή n/N(%), φπνπ Ν=96 

2
Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αηνπίαο: γνλείο ή αδέιθηα κε ηζηνξηθφ άζζκαηνο, 

αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο, αηνπηθήο δεξκαηίηηδαο ή άιιεο αιιεξγηθέο εθδειψζεηο  
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15 βξέθε εκθάληζαλ έλα κνλαδηθφ επεηζφδην ΟΜΩ, ελψ ηα ππφινηπα 81 εκθάληζαλ 

ππνηξνπέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 3-εηνχο παξαθνινχζεζεο (δηάκεζε ηηκή 4, εχξνο 2-

12 επεηζφδηα). Απμεκέλα πνζνζηά ππνηξνπψλ παξαηεξήζεθαλ ζε βξέθε κε γαζηξν-

νηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε (5 έλαληη 3 επεηζφδηα ΟΜΩ, p=0.01, θαηά Mann 

Whitney), κε ηζηνξηθφ αηνπίαο (5 έλαληη 3 επεηζφδηα ΟΜΩ, p=0.01), θαη κε ζεηηθφ 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ εππάζεηαο ζηηο σηίηηδεο (4 έλαληη 3 επεηζφδηα ΟΜΩ, p=0.02). 

Ο αξηζκφο ησλ ππνηξνπψλ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ειηθία έλαξμεο 

ΟΜΩ (Spearman r 0.338, p<0.001). Μεηά απφ εθαξκνγή πνιιαπιήο αλάιπζεο 

παιηλδξφκεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο σο ζπλ-κεηαβιεηέο ην θχιν, ηελ αηνπία αζζελή, 

ην παζεηηθφ θάπληζκα, ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο, ην κεηξηθφ ζειαζκφ, ην 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΟΜΩ θαη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αηνπίαο, ε ζηαηηζηηθή απηή 

ζρέζε παξέκεηλε ζεκαληηθή (p=0.01). Με ηελ νινθιήξσζε ησλ 3 εηψλ 

παξαθνινχζεζεο, 14 (14.5%) βξέθε βξέζεθαλ λα έρνπλ ζσιελίζθνπο αεξηζκνχ θαη 

3 (3.1%) εκθάληζαλ δηαηαξαρέο ηεο αθνήο θαη ηνπ ιφγνπ. Απφ ηνλ έιεγρν ησλ 

ινηπψλ θιηληθψλ κεηαβιεηψλ, ζπγθεθξηκέλα ην θχιν, ηνλ ηνθεηφ, ηελ επνρή 

γέλλεζεο, ην κεηξηθφ ζειαζκφ, ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ έθζεζε ζε θαπλφ 

θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αηνπίαο, δελ βξέζεθε άιιε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

ησλ βξεθψλ βαζηζκέλε ζηελ ειηθία έλαξμεο επεηζνδίσλ σηίηηδαο θαη ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ππνηξνπψλ. 
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2.3.2 Μειέηε ησλ κνλνλνπθιενηηδηθώλ πνιπκνξθηζκώλ ησλ θπηηαξνθηλώλ 

DNA απνκνλψζεθε απφ 96 λενγλά θαη βξέθε κε ΟΜΩ ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Μεζνδνινγία. Ο ιφγνο ησλ νπηηθψλ απνξξνθήζεσλ 

θάζκαηνο 260/280 ήηαλ κέζα ζηα απνδεθηά φξηα γηα φια ηα δείγκαηα θαη ην DNA 

ήηαλ πςειήο θαζαξφηεηαο θαη πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

γνλνηχπεζεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηηο κειεηνχκελεο θπηηαξνθίλεο, θαζψο θαη νη 

γνλνηππηθέο ζπρλφηεηεο, νη ζπρλφηεηεο ησλ αιιεινκφξθσλ, θαη ε θαηαλνκή ησλ 

θαηλνηχπσλ παξαγσγήο θπηηαξνθηλψλ θαίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 7 θαη 8. ηνλ 

Πίλαθα 9 θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά νη γνλνηππήζεηο φισλ ησλ θπηηαξνθηλψλ  ησλ 

96 βξεθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία έλαξμεο, ηνλ αξηζκφ ησλ ππνηξνπψλ θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα ηνλ 

θάζε κειεηνχκελν γελεηηθφ πνιπκνξθηζκφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο 

επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε ησλ θνξέσλ ησλ 

κείδνλσλ αιιεινκφξθσλ ζε νκφδπγε θαηάζηαζε, θαη ησλ θνξέσλ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ αιιεινκφξθσλ, είηε ζε νκφδπγε είηε ζε εηεξφδπγε θαηάζηαζε,  ζε 

ζρέζε κε ηηο εμήο θιηληθέο παξακέηξνπο: ειηθία έλαξμεο επεηζνδίσλ σηίηηδαο, 

ζπλχπαξμε ινίκσμεο ζηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ επεηζνδίνπ ΟΜΩ, αξηζκφο 

ππνηξνπψλ ΟΜΩ, ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ, πξψηκεο (κεληγγίηηδα, 

εγθεθαιίηηδα) θαη φςηκεο (δηαηαξαρέο αθνήο θαη ιφγνπ) επηπινθέο, αηνπία,  θαζψο 

θαη ζε ζρέζε κε ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΟΜΩ θαη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αηνπίαο. 
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Πίλαθαο 7. πρλφηεηεο αιιεινκφξθσλ θαη γνλνηχπσλ 96 βξεθψλ κε ΟΜΩ 

Cytokine Position Allele N (%) Genotype N (%) 

 

      

IL6 -174 G
1
 177 (92) GG 84 (88) 

  C
2
 15 (8) GC 9 (9) 

    CC 3 (3) 

IL10 -592 C
1
 151 (79) CC 62 (65) 

  A
2
 41 (21) CA 27 (28) 

    AA 7 (7) 

 -819 C
1
 151 (79) CC 62 (65) 

  T
2
 41 (21) CT 27 (28) 

    TT 7 (7) 

 -1082 G
1
 119 (62) GG 48 (50) 

  A
2
 73 (38) GA 23 (24) 

    AA 25 (26) 

TNFα -308 G
1
 181 (94) GG 87 (91) 

  A
2
 11 (6) GA 7 (7) 

    AA 2 (2) 

IFNγ +874 A
1
 132 (69) AA 54 (56) 

  T
2
 60 (31) AT 24 (25) 

    TT 18 (19) 

TGFβ1 Codon 10 C
1
 126 (66) CC 46 (48) 

  T
2
 66 (34) CT 34 (35) 

    TT 16 (17) 

 Codon 25 G
1
 182 (95) GG 86 (90) 

  C
2
 10 (5) GC 10 (10) 

    CC 0 (0) 

 

1
 κείδνλ αιιειφκνξθν  

2 
έιαζζνλ αιιειφκνξθν   
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Πίλαθαο 8. Καηαλνκή θαηλνηχπσλ παξαγσγήο θπηηαξνθηλψλ 96 βξεθψλ κε ΟΜΩ 

Cytokine Production 

phenotype 

Corresponding 

Genotype 

N % 

TNFα Low G/G 87  91 

 High G/A, A/A 9 9 

     

TGFβ1 Low C/C G/C, C/C C/C, T/T 

C/C, T/C C/C 

5 5 

 Intermediate T/C G/C, C/C G/G, T/T 

G/C 

46 48 

 High T/T G/G, T/C G/G 45 47 

     

IL10 Low ACC/ACC, ACC/ATA, 

ATA/ATA 

25 26 

 Intermediate GCC/ACC, GCC/ATA 23 24 

 High GCC/GCC 48 50 

     

IL6 Low C/C 3 3 

 High G/G, G/C 93 97 

     

IFNγ Low A/A 54 56 

 Intermediate T/A 24 25 

 High T/T 18 19 
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Πίλαθαο 9. πρλφηεηεο γνλνηχπσλ 96 βξεθψλ κε ΟΜΩ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

έλαξμεο, ηηο ππνηξνπέο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ 

Cytokine Infants AOM episodes AOM onset (years) Tympanostomy tubes 

 N median p
1
 median p

1
 children p

2
; RR (95% CI) 

IL6 (-174)        

GG wild 84 4  0.20  13  

GC 9 5  0.16  1  

CC 3 7  0.41  0  

GC+CC 12 5  0.104 0.18  0.242 1 ns 

        

IL10 (-592)
3
        

CC wild 62 3  0.16  5  

CA 27 5  0.25  7  

AA 7 7  0.33  2  

CA+AA 34 5   <0.0001 0.25  0.112 9 0.021; 3.28 (1.19-9.01)
4
 

        

IL10 (-819)
3
        

CC wild 62 3  0.16  5  

CT 27 5  0.25  7  

TT 7 7  0.33  2  

CT+TT 34 5   <0.0001 0.25   0.112 9 0.021; 3.28 (1.19-9.01)
5
 

        

IL10 (-1082)        

GG wild 48 3  0.16  3  

GA 23 4  0.25  7  

AA 25 5  0.33  4  

GA+AA 48 5   <0.0001 0.25  0.007 11 0.036; 3.67 (1.09-12.3)
6
 

        

TNFα (-308)        

GG  wild 87 4  0.20  12  

GA 7 4  0.25  2  

AA 2 4  0.45  0  

GA+AA 9 4   0.329 0.29  0.048 2   ns 

        

IFNγ (+874)        

AA wild 54 3  0.16  4  

AT 24 5  0.29  5  

TT 18 4  0.18  5  

AT+TT 42 5  0.024 0.25  0.028 10 0.035; 3.21 (1.08-9.53)
7
 

        

TGFβ1 codon 10        

CC wild 46 3  0.16  3  

CT 34 5  0.25  6  

TT 16 4  0.18  5  

CT+TT 50 5   0.002 0.25  0.039 11 0.049; 3.37 (1.00-11.3)
8
 

        

TGFβ1 codon 25        

GG wild 86 4  0.20  13  

GC 10 4  0.25  1  

CC 0 0  0  0  

GC+CC 10 4 0.823 0.25   0.686 1 ns 
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1
 Ζ ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ γνλνηχπσλ, εηεξφδπγνη θαη νκφδπγνη θνξείο ηνπ  

ειάζζνλνο αιιεινκφξθνπ έλαληη νκφδπγσλ θνξέσλ κείδνλνο αιιεινκφξθνπ, θαη ν 

ππνινγηζκψλ ησλ ηηκψλ p, έγηλε κε ηε δνθηκαζία Mann-Whitney.  

2
 Ζ ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ γνλνηχπσλ, εηεξφδπγνη θαη νκφδπγνη θνξείο ηνπ  

ειάζζνλνο αιιεινκφξθνπ έλαληη νκφδπγσλ θνξέσλ κείδνλνο αιιεινκφξθνπ, θαη ν 

ππνινγηζκψλ ησλ ηηκψλ p, έγηλε κε ηε δνθηκαζία 2-tailed Fisher exact test. RR: risk 

ratio, CI: confidence intervals, ns: not significant. 

3
 Οη κνλνλνπθιενηηδηθνί πνιπκνξθηζκνί IL10 (-819) θαη IL10 (-592) βξίζθνληαη ζε 

αληζνξξνπία ζχλδεζεο (linkage disequilibrium) θαη ζρεκαηίδνπλ κφλν 2 

ζπλδπαζκνχο απινηχπσλ TA θαη CC, δειαδή ην αιιήιην C αλεπξίζθεηαη πάληα ζηε 

ζέζε -819 φηαλ ην αιιήιην C είλαη ζηε ζέζε -592, θαη ην αιιήιην Σ αλεπξίζθεηαη 

πάληα ζηε ζέζε -819 φηαλ ην αιιήιην Α είλαη ζηε ζέζε -592. 

4
 χγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ CA+AA (polymorphic genotypes) έλαληη ησλ CC 

(wild-type genotype) 

5
 χγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ CT+TT (polymorphic genotypes) έλαληη ησλ CC 

(wild-type genotype) 

6
 χγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ GA+AA (polymorphic genotypes) έλαληη ησλ GG 

(wild-type genotype) 

7
 χγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ AT+TT (polymorphic genotypes) έλαληη ησλ AA 

(wild-type genotype) 

8
 χγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ CT+TT (polymorphic genotypes) έλαληη ησλ CC 

(wild-type genotype) 
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2.3.2.1 Μειέηε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ IL6 (-174 G→C) 

Οη αλεπξεζείζεο ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ θαη ησλ αιιεινκφξθσλ ησλ 

πνιπκνξθηζκψλ ηνπ γνληδίνπ ηεο IL6 (-174) θαίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 7 θαη 9. Ζ 

ειηθία έλαξμεο επεηζνδίσλ σηίηηδαο, ε ζπλχπαξμε ινίκσμεο ζηελ εκθάληζε ηνπ 

πξψηνπ επεηζνδίνπ ΟΜΩ, νη ππνηξνπέο ΟΜΩ, ε ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ 

αεξηζκνχ, νη πξψηκεο (κεληγγίηηδα, εγθεθαιίηηδα) θαη φςηκεο (δηαηαξαρέο αθνήο θαη 

ιφγνπ) επηπινθέο, φπσο θαη ην ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΟΜΩ θαη αηνπίαο, δελ 

επεξεάδνληαη ζε βαζκφ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απφ ηε θνξεία ή κε ηνπ  

ελαιιαθηηθνχ αιιεινκφξθνπ C. Δληνχηνηο παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηνπ αιιεινκφξθνπ C ζηα παηδηά κε επεηζφδηα ΟΜΩ θαη αηνπηθέο 

εθδειψζεηο (RR 1.68 95% CI 1.13-2.52  p=0.05).  

 

2.3.2.2 Μειέηε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ IL10 (-592 C→A) 

Οη αλεπξεζείζεο ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ θαη ησλ αιιεινκφξθσλ ησλ 

πνιπκνξθηζκψλ ηνπ γνληδίνπ ηεο IL10 (-592) θαίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 7 θαη 9. Απφ 

ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο: ε χπαξμε ηνπ 

ειάζζνλνο αιιειίνπ A ζην γνλφηππν, ζε ζρέζε κε ηελ χπαξμε  κφλν ηνπ κείδνλνο 

αιιειίνπ C, ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνηξνπψλ ΟΜΩ (5 έλαληη 3 επεηζφδηα 

ΟΜΩ, p<0.0001) θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ (RR 3.28 95% CI 

1.19-9.01  p=0.021). Ζ ζπζρέηηζε παξέκεηλε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κφλν γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ ππνηξνπψλ, «δηνξζψλνληαο» σο πξνο ηνπο ελδερφκελνπο ζπγρπηηθνχο 

παξάγνληεο, ην θχιν, ηελ αηνπία αζζελή, ην παζεηηθφ θάπληζκα, ην κέγεζνο 

νηθνγέλεηαο, ην κεηξηθφ ζειαζκφ, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΟΜΩ θαη ην 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αηνπίαο (p=0.001). Οη παξαηεξήζεηο καο δηαηήξεζαλ ηε 

ζηαηηζηηθή ηνπο ζεκαζία αθφκα θαη κεηά απφ ξχζκηζε ηνπ επηπέδνπ ζηαηηζηηθήο 
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ζεκαληηθφηεηαο θαηά Bonferroni (δηνξζσκέλν φξην ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

p=0.05/αξηζκφο ησλ ππφ κειέηε κεηαβιεηψλ = 0.05/8=0.006). Γηα ηηο ινηπέο ππφ 

κειέηε θιηληθέο παξακέηξνπο, φπσο ηε ζπλχπαξμε ινίκσμεο ζηελ εκθάληζε ηνπ 

πξψηνπ επεηζνδίνπ ΟΜΩ, ηηο πξψηκεο (κεληγγίηηδα, εγθεθαιίηηδα) θαη φςηκεο 

(δηαηαξαρέο αθνήο θαη ιφγνπ) επηπινθέο, ηελ αηνπία, θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ 

ΟΜΩ θαη αηνπίαο, δελ ηεθκεξηψζεθαλ ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο. 

 

2.3.2.3 Μειέηε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ IL10 (-819 C→T) 

Οη αλεπξεζείζεο ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ θαη ησλ αιιεινκφξθσλ ησλ 

πνιπκνξθηζκψλ ηνπ γνληδίνπ ηεο IL10 (-819) θαίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 7 θαη 9.  Απφ 

ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο: ε χπαξμε ηνπ ειάζζνλνο 

αιιειίνπ T ζην γνλφηππν, ζε ζρέζε κε ηελ χπαξμε  κφλν ηνπ κείδνλνο αιιειίνπ C, 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνηξνπψλ ΟΜΩ (5 έλαληη 3 επεηζφδηα ΟΜΩ, 

p<0.0001) θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ (RR 3.28 95% CI 1.19-9.01  

p=0.021). Ζ ζπζρέηηζε παξέκεηλε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή «δηνξζψλνληαο» σο πξνο 

ηνπο ελδερφκελνπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο, ην θχιν, ηελ αηνπία αζζελή, ην 

παζεηηθφ θάπληζκα, ην κέγεζνο νηθνγέλεηαο, ην κεηξηθφ ζειαζκφ, ην νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ ΟΜΩ θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αηνπίαο, κφλν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

ππνηξνπψλ  (p=0.001). Σν απνηέιεζκα δηαηήξεζε ηε ζηαηηζηηθή ηνπ ζεκαζία αθφκα 

θαη κεηά απφ ξχζκηζε ηνπ επηπέδνπ ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο θαηά Bonferroni 

(δηνξζσκέλν φξην ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0.05/αξηζκφο ησλ ππφ κειέηε 

κεηαβιεηψλ = 0.05/8=0.006). Γηα ηηο ινηπέο ππφ κειέηε θιηληθέο παξακέηξνπο, δει 

ηε ζπλχπαξμε ινίκσμεο ζηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ επεηζνδίνπ ΟΜΩ, ηηο πξψηκεο 

(κεληγγίηηδα, εγθεθαιίηηδα) θαη φςηκεο (δηαηαξαρέο αθνήο θαη ιφγνπ) επηπινθέο, ηελ 
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αηνπία, θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΟΜΩ θαη αηνπίαο, δελ ηεθκεξηψζεθαλ ζεηηθέο 

ζπζρεηίζεηο. 

 

2.3.2.4 Μειέηε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ IL10 (-1082 G→A) 

Οη αλεπξεζείζεο ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ θαη ησλ αιιεινκφξθσλ ησλ 

πνιπκνξθηζκψλ ηνπ γνληδίνπ ηεο IL10 (-1082) θαίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 7 θαη 9. 

Μειεηήζεθαλ νη νκνδπγψηεο θνξείο ηνπ κείδνλνο αιιεινκφξθνπ IL10 (-1082) G ζε 

ζρέζε κε ηνπο εηεξνδπγψηεο θαη νκνδπγψηεο θνξείο ηνπ ειάζζνλνο αιιεινκφξθνπ 

Α. Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πξνθχπηεη πσο ε χπαξμε ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ αιιειίνπ Α ζην γνλφηππν, ζε ζρέζε κε ηελ χπαξμε κφλν ησλ 

κείδνλσλ αιιειίσλ (wild type), ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζπζηεξεκέλε ειηθία έλαξμεο 

επεηζνδίσλ ΟΜΩ (0.25 έλαληη 0.16 έηε, p=0.007), κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνηξνπψλ 

ΟΜΩ (5 έλαληη 3 επεηζνδίσλ ΟΜΩ, p<0.0001), θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ 

αεξηζκνχ (RR 3.67 95% CI 1.09-12.3 p=0.036). Ζ εθαξκνγή πνιππαξαγνληηθνχ 

κνληέινπ εμάξηεζεο, «δηνξζψλνληαο» σο πξνο ελδερφκελνπο ζπγρπηηθνχο 

παξάγνληεο θχιν, αηνπία, παζεηηθφ θάπληζκα, κέγεζνο νηθνγέλεηαο, κεηξηθφο 

ζειαζκφο, ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΟΜΩ θαη αηνπίαο, επηβεβαίσζε ηε 

ζπζρέηηζε γηα ηελ ειηθία έλαξμεο ΟΜΩ (p=0.019) θαη ηηο ππνηξνπέο (p=0.001), 

αιιά φρη γηα ηνπο ζσιελίζθνπο αεξηζκνχ. Σν απνηέιεζκα δηαηήξεζε ηε ζηαηηζηηθή 

ηνπ ζεκαζία αθφκα θαη κεηά απφ ξχζκηζε ηνπ επηπέδνπ ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο θαηά Bonferroni (δηνξζσκέλν φξην ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

p=0.05/αξηζκφο ησλ ππφ κειέηε κεηαβιεηψλ = 0.05/8=0.006). Οη νκνδπγψηεο γηα ην 

Α αιιήιην παξνπζίαζαλ πεξηζζφηεξα επεηζφδηα ππνηξνπψλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

εηεξνδπγψηεο, θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο πεξηζζφηεξεο ππνηξνπέο ζε ζρέζε κε ηνπο 

νκνδπγψηεο γηα ην κείδνλ αιιήιην G. (Kruskal Wallis, p<0.001).  Δπηπιένλ, ην 
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αιιειφκνξθν IL10 (-1082) A θαίλεηαη λα ππεξ-αληηπξνζσπεχεηαη ζηα βξέθε κε 

ΟΜΩ θαη θιηληθέο εθδειψζεηο αηνπίαο (RR 1.63 95% CI 1.17-2.26  p=0.004). Απφ 

ηε κειέηε ησλ ινηπψλ θιηληθψλ παξακέηξσλ, φπσο ηε ζπλχπαξμε ινίκσμεο ζηελ 

εκθάληζε ηνπ πξψηνπ επεηζνδίνπ ΟΜΩ, ηηο πξψηκεο (κεληγγίηηδα, εγθεθαιίηηδα) θαη 

φςηκεο (δηαηαξαρέο αθνήο θαη ιφγνπ) επηπινθέο, θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΟΜΩ 

θαη αηνπίαο, δελ ηεθκεξηψζεθαλ ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο. 

 

2.3.2.5 Μειέηε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ TNFα (-308 G→A) 

Οη αλεπξεζείζεο ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ θαη ησλ αιιεινκφξθσλ ησλ 

πνιπκνξθηζκψλ ηνπ γνληδίνπ ηεο TNFa (-308) θαίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 7 θαη 9. 

Μειεηήζεθαλ νη νκνδπγψηεο θνξείο ηνπ κείδνλνο αιιεινκφξθνπ TNFα (-308) G ζε 

ζρέζε κε ηνπο εηεξνδπγψηεο θαη νκνδπγψηεο θνξείο ηνπ ελαιιαθηηθνχ 

αιιεινκφξθνπ TNFα (-308) Α. Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

πξνθχπηεη πσο νη νκνδπγψηεο GG ζα εκθαλίζνπλ ην πξψην επεηζφδην ΟΜΩ ζε 

κηθξφηεξε ειηθία ζε ζρέζε κε ηνπο εηεξνδπγψηεο GA θαη ηνπο νκνδπγψηεο AA (0.20 

vs 0.29 έηε, p=0.048). Ζ ζεκαληηθή απηή ζπζρέηηζε δελ επηβεβαηψζεθε, φηαλ έγηλε 

εθαξκνγή κνληέινπ πνιππαξαγνληηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηηο ζπλ-κεηαβιεηέο 

θχιν, αηνπία αζζελή, παζεηηθφ θάπληζκα, κέγεζνο νηθνγέλεηαο, κεηξηθφο ζειαζκφο, 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΟΜΩ θαη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αηνπίαο (p=0.22). Δπίζεο, 

δελ πξνέθπςε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε γηα ηε ζπλχπαξμε ινίκσμεο 

ζηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ επεηζνδίνπ ΟΜΩ, ηηο ππνηξνπέο, ηελ ηνπνζέηεζε 

ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ, ηηο πξψηκεο (κεληγγίηηδα, εγθεθαιίηηδα) θαη φςηκεο 

(δηαηαξαρέο αθνήο θαη ιφγνπ) επηπινθέο, ηελ αηνπία, θαζψο θαη ην νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ ΟΜΩ ή αηνπίαο.  
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2.3.2.6 Μειέηε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ IFNγ (+874 A→T) 

Οη αλεπξεζείζεο ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ θαη ησλ αιιεινκφξθσλ ησλ 

πνιπκνξθηζκψλ ηνπ γνληδίνπ ηεο IFNγ (+874) θαίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 7 θαη 9. Ζ 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία έδεημε φηη νη θνξείο ηνπ ειάζζνλνο αιιεινκφξθνπ T 

εκθαλίδνπλ ην πξψην επεηζφδην ΟΜΩ ζε κεγαιχηεξε ειηθία (0.25 έλαληη 0.16 έηε, 

p=0.028), έρνπλ πεξηζζφηεξεο ππνηξνπέο (5 έλαληη 3 επεηζφδηα ΟΜΩ, p=0.024) θαη 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ηνπνζέηεζεο ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ (RR 3.21 

95% CI 1.08-9.53  p=0.035) ζε ζρέζε κε ηνπο νκνδπγψηεο θνξείο ΑΑ. Ζ επίδξαζε 

ηνπ πνιπκνξθηζκνχ εθηηκήζεθε θαη κε πνιιαπιή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο σο ζπλ-κεηαβιεηέο ην θχιν, ηελ αηνπία αζζελή, ην παζεηηθφ 

θάπληζκα, ην κέγεζνο νηθνγέλεηαο, ην κεηξηθφ ζειαζκφ, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ 

ΟΜΩ θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αηνπίαο, φπνπ ηα επξήκαηα απηά δελ 

επαιεζεχηεθαλ (p>0.05). Γηα ηηο ινηπέο ππφ κειέηε θιηληθέο παξακέηξνπο, δει ηε 

ζπλχπαξμε ινίκσμεο ζηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ επεηζνδίνπ ΟΜΩ, ηηο πξψηκεο 

(κεληγγίηηδα, εγθεθαιίηηδα) θαη φςηκεο (δηαηαξαρέο αθνήο θαη ιφγνπ) επηπινθέο, ην 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΟΜΩ θαη αηνπίαο, δελ ηεθκεξηψζεθαλ ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο, 

πιελ ηεο αηνπίαο, φπνπ ην αιιειφκνξθν Τ εκθαληδφηαλ κε ζεκαληηθά πςειφηεξε 

ζπρλφηεηα ζηα παηδηά κε επεηζφδηα ΟΜΩ θαη αηνπηθέο εθδειψζεηο (RR 1.93 95% 

CI 1.18-3.14 p=0.01).     

 

2.3.2.7 Μειέηε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ TGFβ1 codon 10 C→T 

Οη αλεπξεζείζεο ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ θαη ησλ αιιεινκφξθσλ ησλ 

πνιπκνξθηζκψλ ηνπ γνληδίνπ ηεο TGFβ1 codon 10 θαίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 7 θαη 9. 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ θνξέσλ ηνπ ειάζζνλνο αιιεινκφξθνπ T, είηε ζε νκφδπγε είηε 

ζε εηεξφδπγε θαηάζηαζε, θαη ησλ θνξέσλ ηνπ κείδνλνο αιιεινκφξθνπ C ζε 
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νκφδπγε θαηάζηαζε (wild type) πξνθχπηνπλ ηα εμήο: βξέθε θνξείο ηνπ αιιειίνπ T 

έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ ην πξψην επεηζφδην ΟΜΩ ζε 

κεγαιχηεξε ειηθία (0.25 έλαληη 0.16 έηε, p=0.039), λα εκθαλίζνπλ πεξηζζφηεξεο 

ππνηξνπέο ΟΜΩ (5 έλαληη 3 επεηζφδηα ΟΜΩ, p=0.002), έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν 

γηα ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ (RR 3.37 95% CI 1.00-11.3 p=0.049), θαη 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ αηνπηθέο εθδειψζεηο (RR 1.91 95% CI 1.13-

3.23 p=0.01). Με ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ξφινπ ηνπ 

πνιπκνξθηζκνχ εθαξκφζηεθε πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο σο ζπλ-κεηαβιεηέο ην θχιν, ηελ αηνπία αζζελή, ην παζεηηθφ 

θάπληζκα, ην κέγεζνο νηθνγέλεηαο, ην κεηξηθφ ζειαζκφ, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ 

ΟΜΩ θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αηνπίαο. Οη ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο επηβεβαηψζεθαλ 

γηα ηελ ειηθία έλαξμεο ησλ επεηζνδίσλ ΟΜΩ (p=0.03) θαη ηηο ππνηξνπέο (p=0.04). 

Σν απνηέιεζκα δηαηήξεζε ηε ζηαηηζηηθή ηνπ ζεκαζία αθφκα θαη κεηά απφ ξχζκηζε 

ηνπ επηπέδνπ ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο θαηά Bonferroni (δηνξζσκέλν φξην 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0.05/αξηζκφο ησλ ππφ κειέηε κεηαβιεηψλ = 

0.05/8=0.006). Δπηπιένλ, νη νκνδπγψηεο γηα ην T αιιήιην παξνπζίαζαλ πεξηζζφηεξα 

επεηζφδηα ππνηξνπψλ ζε ζρέζε κε ηνπο εηεξνδπγψηεο, θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο 

πεξηζζφηεξεο ππνηξνπέο ζε ζρέζε κε ηνπο νκνδπγψηεο γηα ην αξρέγνλν αιιήιην C. 

(Kruskal Wallis, p=0.002). H παξνπζία ηνπ ελφο (ή ηνπ άιινπ) αιιεινκφξθνπ ηνπ 

γελεηηθνχ ηφπνπ TGFβ1 codon 10 δε θάλεθε λα ζρεηίδεηαη κε άιιεο θιηληθέο 

παξακέηξνπο, φπσο ηε ζπλχπαξμε ινίκσμεο ζηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ επεηζνδίνπ 

ΟΜΩ, ηηο πξψηκεο (κεληγγίηηδα, εγθεθαιίηηδα) θαη φςηκεο (δηαηαξαρέο αθνήο θαη 

ιφγνπ) επηπινθέο, θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΟΜΩ, πιελ ηεο αηνπίαο, φπνπ ην 

αιιειφκνξθν Τ εκθαληδφηαλ κε ζεκαληηθά πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζηα παηδηά κε 

επεηζφδηα ΟΜΩ θαη αηνπηθέο εθδειψζεηο (RR 1.91 95% CI 1.13-3.23 p=0.01).    
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2.3.2.8 Μειέηε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ TGFβ1 codon 25 G→C 

Οη αλεπξεζείζεο ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ θαη ησλ αιιεινκφξθσλ ησλ 

πνιπκνξθηζκψλ ηνπ γνληδίνπ ηεο TGFβ1 codon 25 θαίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 7 θαη 9. 

Μειεηήζεθαλ νη θιηληθέο παξάκεηξνη ειηθία έλαξμεο επεηζνδίσλ σηίηηδαο, ε 

ζπλχπαξμε ινίκσμεο ζηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ επεηζνδίνπ ΟΜΩ, νη ππνηξνπέο 

ΟΜΩ, ε ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ, νη πξψηκεο (κεληγγίηηδα, εγθεθαιίηηδα) 

θαη φςηκεο (δηαηαξαρέο αθνήο θαη ιφγνπ) επηπινθέο, ε αηνπία, θαζψο θαη ην 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΟΜΩ θαη αηνπίαο. Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε δελ πξνέθπςε 

θακία ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ νκνδπγσηψλ GG θαη εηεξνδπγσηψλ GC θαη 

νκνδπγσηψλ CC  γηα ην γνλίδην ηεο TGFβ1 codon 25.  
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2.4 ΤΕΖΣΖΖ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη κία πξνζπάζεηα κηαο πην εθηεηακέλεο θαη ζε βάζνο 

κειέηε ηεο ζπκβνιήο ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ θιηληθή έθθξαζε ηεο ΟΜΩ, 

κέξνο ηεο νπνίαο αλαιχζεθε δηεμνδηθά ζηελ Δηζαγσγή. Ζ θαηεχζπλζε πνπ πήξαλ νη 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, ηδηαίηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ εππάζεηα ηνπ μεληζηή ζηε 

ινίκσμε θαη ηε θπζηθή πνξεία ηεο ίδηαο ηεο ινίκσμεο, επηθεληξψζεθε, κεηαμχ 

άιισλ, ζην ξφιν ησλ ζεκεηαθψλ γελεηηθψλ πνιπκνξθηζκψλ παξαγφλησλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αλνζνινγηθή απφθξηζε. Ζ δπλαηφηεηα κειέηεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

γνληδηψκαηνο, θαη ζπγθεθξηκέλα ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο γνλνηχπεζεο ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο κνξηαθήο γελεηηθήο, ζπλέβαιιε ζην λα δηεξεπλεζεί, θαη 

ελδερνκέλσο λα απαληεζεί κειινληηθά ην εξψηεκα, εάλ ε θνξεία ησλ 

πνιπκνξθηζκψλ πξνδηαζέηεη γηα αλάπηπμε ινίκσμεο, θαη εάλ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζνβαξφηεηα θαη έθβαζε απηήο. Μνινλφηη δελ έρνπλ αθφκα εμαρζεί αζθαιή θαη 

αδηακθηζβήηεηα ζπκπεξάζκαηα, ηα πιένλ ελδηαθέξνληα επξήκαηα αθνξνχλ ζηε 

ζπκβνιή ησλ γνληδίσλ ησλ θπηηαξνθηλψλ ζε ζεκαληηθέο θιηληθέο παξακέηξνπο, 

φπσο ε επηξξέπεηα, ε βαξχηεηα θαη νη ππνηξνπέο ηεο ΟΜΩ.  ηε βάζε απηή 

ζηεξίρζεθε ε παξνχζα πξννπηηθή κειέηε πνπ πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο πηζαλήο 

ζπκκεηνρήο 8 κνλνλνπθιενηηδηθψλ πνιπκνξθηζκψλ θπηηαξνθηλψλ ζηελ πξφγλσζε, 

ηελ εμέιημε θαη ηελ έθβαζε ηεο ΟΜΩ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πξψηκε βξεθηθή ειηθία. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε απνηειεί, απφ φζν γλσξίδνπκε, ηελ πξψηε πξνζπάζεηα ζηελ 

Διιάδα λα απνζαθεληζηεί ε επίδξαζε απηψλ ησλ πνιπκνξθηζκψλ ζε λενγλά θαη 

πνιχ κηθξά βξέθε πάζρνληα απφ ΟΜΩ,  θαη κία απφ ηηο ιίγεο δεκνζηεπκέλεο 

κειέηεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

ηελ πξνζπάζεηα καο λα ραξαθηεξίζνπκε θαη λα αλαγλσξίζνπκε ηα εππαζή λενγλά 

θαη βξέθε κε ΟΜΩ, κειεηήζακε ηελ επίδξαζε 8 γελεηηθψλ πνιπκνξθηζκψλ 

πξνθιεγκνλσδψλ θαη αληηθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ ζε 96 βξέθε κε ηνπιάρηζηνλ 
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έλα επεηζφδην ΟΜΩ, ειηθίαο απφ 18 εκεξψλ έσο 8 κελψλ, κε ην 89.5% ησλ βξεθψλ 

λα είλαη θάησ ησλ 6 κελψλ. Ζ λενγληθή θαη πξψηκε βξεθηθή ειηθία είρε γηα εκάο 

ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ, αθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνζνινγηθή 

αλσξηκφηεηα, εμειηζζφκελεο δηαδηθαζίεο αλνζνξξχζκηζεο, κεηαβαιιφκελε 

αλαηνκία, θαη πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. 

 

2.4.1 Πνιπκνξθηζκνί θπηηαξνθηλώλ θαη ππνηξνπέο ΟΜΧ 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςαλ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Οη 

πνιπκνξθηζκνί ησλ αληηθιεγκνλσδψλ θπηαξνθηλψλ IL10 (-592), IL10 (-819), IL10 

(-1082), TGFβ1 (codon 10), θαη ηεο πξνθιεγκνλψδνπο IFNγ (+874) εκθαλίδνληαλ 

κε πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζηνπο αζζελείο κε πνιιαπιά επεηζφδηα ΟΜΩ θαη, φπσο 

ήηαλ αλακελφκελν, ζηνπο αζζελείο κε ζσιελίζθνπο αεξηζκνχ. Μεηά απφ δηφξζσζε 

γηα πηζαλνχο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο (confounders), ηα απνηειέζκαηα 

επηβεβαηψζεθαλ γηα φινπο ηνπο πξναλαθεξζέληεο πνιπκνξθηζκνχο ζε ζρέζε κε ηα 

ππνηξνπηάδνληα επεηζφδηα, εθηφο ηεο πξνθιεγκνλψδνπο IFNγ (+874). Μάιηζηα, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, αλαθνξηθά κε ηνπο πνιπκνξθηζκνχο IL10 (-1082) θαη 

TGFβ1 (codon 10), ε θνξεία 2 ελαιιαθηηθψλ αιιεινκφξθσλ, έλαληη ελφο, θαη ελ 

ζπλερεία έλαληη θαλελφο, αγγίδεη ηα επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο αλαθνξηθά 

κε ηνλ απφιπην αξηζκφ ησλ ππνηξνπψλ (κεγαιχηεξν πνιπκνξθηθφ θνξηίν – 

πεξηζζφηεξεο ππνηξνπέο). ε φ,ηη αθνξά ηνπο πνιπκνξθηζκνχο θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ, δελ επηβεβαηψζεθαλ νη ζπζρεηίζεηο κεηά ηελ εθαξκνγή 

πνιππαξαγνληηθνχ κνληέινπ παιηλδξφκεζεο, επηζεκαίλνληαο ηε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ησλ κειεηνχκελσλ ζπλ-κεηαβιεηψλ, πνπ αλαθέξνληαη 

δηεμνδηθά ζηα απνηειέζκαηα.    
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Απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ ππνινίπσλ πνιπκνξθηζκψλ ησλ πξνθιεγκνλσδψλ IL6          

(-174), TNFα (-308) θαη αληηθιεγκνλψδνπο TGFβ1 (codon 25) δελ πξνέθπςε θακία 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή «ηάζε». Απηφ νθείιεηαη είηε ζην γεγνλφο πσο νη θπηηαξνθίλεο 

απηέο δελ επεξεάδνπλ ηελ έθβαζε ηεο λφζνπ, είηε, πηζαλφλ, ε ζπαληφηεηα ηεο 

θνξείαο ηνπ ειάζζνλνο αιιεινκφξθνπ λα θαηέζηεζε αλέθηθηε νπνηαδήπνηε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα 

αλαιπζνχλ πεξηζζφηεξα δείγκαηα, έηζη ψζηε λα απνθιεηζζεί ε πηζαλφηεηα ηα 

απνηειέζκαηα απηά λα νθείινληαη ζηνλ κηθξφ αξηζκφ αζζελψλ.  

Πιήζνο εξεπλψλ έρεη αλαδείμεη ηε ζπκκεηνρή ησλ θπηηαξνθηλψλ ζηε θιεγκνλή ηνπ 

κέζνπ σηφο, κε ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ λα εζηηάδεηαη ζηε κειέηε ηεο εππάζεηαο 

θαη ηεο «ηάζεο» ππνηξνπήο ηεο λφζνπ θαη, επηπιένλ, θαηά πφζν επεξεάδεηαη απηή 

απφ ηνπο γελεηηθνχο πνιπκνξθηζκνχο ησλ θπηηαξνθηλψλ θαη ηα επηπέδα απηψλ ζην 

πγξφ ηνπ κέζνπ σηφο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη 

εηεξνγελή, ζπρλά αληηθξνπφκελα, θαη αθνξνχλ δηαθνξεηηθνχο εζλν-θπιεηηθά 

πιεζπζκνχο. Γελεηηθνί πνιπκνξθηζκνί πνπ αθνξνχζαλ ζηε κεησκέλε παξαγσγή 

INFγ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε απμεκέλε ζπρλφηεηα ΟΜΩ ζε βξέθε κε ινίκσμε απφ 

αλαπλεπζηηθφ ζπγθπηηαθφ ηφ (RSV). [85]. Οη Patel θαη ζπλ. κειέηεζαλ παηδηά 

επηξξεπή ζε πνιιαπιά επεηζφδηα ΟΜΩ θαη δηαπίζησζαλ ππεξ-εθπξνζψπεζε ησλ 

αιιειίσλ TNFα (-308) G θαη IL6 (-174) G. [82] Οη ζπγγξαθείο ζπκπεξαίλνπλ πσο 

ηα παηδηά θνξείο απηψλ ησλ αιιειίσλ είλαη ζε απμεκέλν θίλδπλν εππάζεηαο θαη 

ππνηξνπήο ΟΜΩ, θαη, θαη’επέθηαζε, ηνπνζέηεζεο ζσιελίζθσλ αεξηζκνχ, ζε 

αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ηεο δηθήο καο κειέηεο. Σν 2007, ζε κία άιιε κειέηε [81], 

γνλνηππήζεθαλ γηα πνιπκνξθηζκνχο θπηηαξνθηλψλ παηδηά ειηθίαο 1-7 εηψλ κε 

ππνηξνπηάδνληα επεηζφδηα ΟΜΩ θαη ζπγθξίζεθαλ αξρηθά κεηαμχ ηνπο (παηδηά κε 2-

3 επεηζφδηα ΟΜΩ έλαληη παηδηψλ κε ≥4 επεηζνδίσλ) θαη θαηφπηλ κε πγηείο ελήιηθεο 

αηκνδφηεο κε άγλσζην ηζηνξηθφ γηα επεηζφδηα ΟΜΩ. Απφ ηε ζηαηηζηηθή κειέηε 
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πξνέθπςε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ αιιειίνπ IL6 (-174) G κε επηξξέπεηα ζηελ ΟΜΩ 

(παηδηά κε ππνηξνπηάδνπζεο ΟΜΩ έλαληη ελήιηθεο αηκνδφηεο), ρσξίο φκσο λα 

επεξεάδεη ηνλ απφιπην αξηζκφ ησλ ππνηξνπψλ (2-3 έλαληη ≥4 ΟΜΩ). Δπηπιένλ, 

ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο βξέζεθαλ γηα ηνπο γελεηηθνχο ηφπνπο TNFα (-238) θαη TNFα     

(-376) θαη ηεο «ηάζεο» ππνηξνπήο ηεο λφζνπ, αιιά φρη γηα ηνλ TNFα (-308), φπσο 

αθξηβψο ζηε δηθή καο, αιιά θαη ζε άιιεο κειέηεο. [87] ηελ ίδηα έξεπλα 

δηαπηζηψζεθε επίζεο πσο ν γνλφηππνο IL10 (-1082) Α/Α δξνχζε πξνζηαηεπηηθά ζηηο 

ππνηξνπέο ηεο ΟΜΩ κεηά απφ εκβνιηαζκφ γηα πλεπκνληνθνθθηθέο ινηκψμεηο. 

Πξφζζεηεο κειέηεο πνπ εζηίαζαλ ζηνλ θίλδπλν ππνηξνπήο ηεο ΟΜΩ κεηά απφ 

ινίκσμε αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο βξήθαλ πσο νη πνιπκνξθηθνί 

γελεηηθνί ηφπνη ησλ IL6 (-174), IL10 (-1082, -819,-592), TNFα (-308), θαη IFNγ 

(+874) απνηεινχλ ελδερνκέλσο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο εππάζεηαο γηα ηνλ 

παηδηαηξηθφ πιεζπζκφ. [83-85] 

 

2.4.2 Πνιπκνξθηζκνί θπηηαξνθηλώλ θαη ειηθία έλαξμεο επεηζνδίσλ ΟΜΧ 

Ζ παξνπζία ηνπ ειάζζνλνο αιιεινκφξθνπ ζηα γνλίδηα IL10 (-1082) θαη TGFβ1 

(codon 10) θαίλεηαη πσο επεξεάδεη ηελ ειηθία έλαξμεο επεηζνδίσλ ΟΜΩ, κε ηα 

βξέθε θνξείο ηνπ ειάζζνλνο αιιεινκφξθνπ λα εκθαλίδνπλ ην πξψην ηνπο 

επεηζφδην ζε κεγαιχηεξε ειηθία απφ φηη ηα βξέθε νκνδπγψηεο γηα ην κείδνλ 

αιιειφκνξθν. Απηφ ην εχξεκα πηζαλφλ λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ κεηαζηξνθή απφ ηελ 

Th2 αλνζνινγηθή απφθξηζε, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εκβξπηθή θαη λενγληθή ειηθία, 

ζηελ Th1 πνπ απαληάηαη ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο. [133] Δλδερνκέλσο νη 

θπηηαξνθίλεο απηέο λα δξνπλ πξνζηαηεπηηθά ζηε λενγληθή θαη πξψηκε βξεθηθή 

ειηθία, πιενλέθηεκα πνπ πηζαλά ράλεηαη θαζψο ηα βξέθε κεγαιψλνπλ. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ηα επξήκαηα απηά κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα αληζνξξνπίαο ζχλδεζεο 
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(linkage disequilibrium) ησλ πνιπκνξθηθψλ απηψλ ζέζεσλ κε άιινπο γελεηηθνχο 

ηφπνπο ιφγσ εγγχηεηαο ζέζεο. Οη αλσηέξσ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ πνιπκνξθηζκψλ 

θπηηαξνθηλψλ θαη ειηθίαο έλαξμεο επεηζνδίσλ ΟΜΩ ρξήδνπλ επηβεβαίσζεο ή 

απφξξηςεο ζε κεγαιχηεξεο ζεηξέο αζζελψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε εξγαζία 

απηή είλαη ε πξψηε κειέηε πνπ παξέρεη ζηνηρεία γηα ηηο ζπρλφηεηεο ησλ 

αιιεινκφξθσλ ησλ θπηηαξνθηλψλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία έλαξμεο ΟΜΩ.    

 

2.4.3 Πνιπκνξθηζκνί θπηηαξνθηλώλ θαη ινηπέο θιηληθέο παξάκεηξνη 

ε αληίζεζε κε θάπνηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο [81], αιιά θαη ζε ζπκθσλία κε άιιεο 

[82], ε παξνχζα έξεπλα αλέδεημε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ησλ αιιεινκφξθσλ IL10  

(-1082) A, TGFβ1 (codon 10) T,  IFNγ (+874) T, θαη ηεο IL6 (-174) C,  ζε παηδηά κε 

αηνπηθέο εθδειψζεηο. Σα επξήκαηα πνπ δηαπηζηψζακε είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ 

ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία πνπ ππνζηεξίδεη έλα ηξίγσλν ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ΟΜΩ, 

αηνπίαο θαη παξαγσγήο θπηηαξνθηλψλ. [134,135] Αμηνζεκείσην είλαη πσο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πνιππαξαγνληηθέο αλαιχζεηο ηεο κειέηεο καο, ε ζπλ-κεηαβιεηή πνπ 

είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπκκεηνρή θαη επεξέαδε ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ην 

αηνπηθφ πξνθίι ηνπ παηδηαηξηθνχ καο αζζελή (ζηνηρεία δελ θαίλνληαη). Αηνπηθέο 

εθδειψζεηο, φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά θαη ζηε Μεζνδνινγία, ζεσξήζεθαλ ην 

ππνηξνπηάδνλ «wheezing», ην βξνγρηθφ άζζκα, ε αιιεξγηθή ξηλίηηδα θαη ε αηνπηθή 

δεξκαηίηηδα, πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρηεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ 3 εηψλ 

παξαθνινχζεζεο. Έιεγρνο κε δεξκαηηθέο δνθηκαζίεο λπγκνχ, επίπεδα IgE ζηνλ νξφ, 

θαη κέηξεζε εσζηλνθίισλ ζε ξηληθφ έθπιπκα γηα ηε δηάγλσζε αιιεξγίαο δελ έγηλε, 

θαη γηα ην ιφγν απηφ νη αλσηέξσ παξαηεξήζεηο ρξήδνπλ επαλέιεγρν.      

Καλέλαο πνιπκνξθηζκφο δελ ζπζρεηίζηεθε κε ζνβαξέο, πξψηκεο ή φςηκεο, 

επηπινθέο ηεο θιεγκνλήο ηνπ κέζνπ σηφο. πγθεθξηκέλνη γνλφηππνη κπνξεί λα 



99 
 

πξνδηαζέηνπλ γηα πνιιαπιά επεηζφδηα ΟΜΩ, αιιά φρη θαη ζηε βαξχηεηα ηεο λφζνπ 

ή ηηο επηπινθέο, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα πνηθίισλ ζπληζησζψλ 

πνπ αθνξνχλ ηφζν ην παζνγφλν φζν θαη ηνλ μεληζηή. Παξφια απηά, ν κηθξφο 

αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε πηζαλψο λα κελ επέηξεςε ηελ αλάδεημε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ, θάηη πνπ ρξήδεη επηβεβαίσζεο ή απφξξηςεο ζε 

κεγαιχηεξεο ζεηξέο. Αλάγθε επίζεο ζεκεηψλεηαη γηα πεξαηηέξσ κειέηεο ησλ 

πνιπκνξθηζκψλ γνληδίσλ γηα λα δηεπθξηληζηεί ν ξφινο ηνπ ζεηηθνχ νηθνγελεηαθνχ 

ηζηνξηθνχ ΟΜΩ θαη ζεηηθνχ νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ αηνπίαο, αθνχ ζηε κειέηε καο 

δελ απνδείρζεθαλ ζπζρεηίζεηο, είηε ιφγσ πνιππαξαγνληηθήο θχζεο ηνπ λνζήκαηνο, 

είηε κηθξήο θνφξηεο.   

Πξν- θαη αληη-θιεγκνλψδεηο θπηηαξνθίλεο ελνξρεζηξψλνπλ ηελ αλνζηαθή απάληεζε 

θαη απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο δηακεζνιαβεηέο ζηηο παζνγελεηηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ. Ζ παξνχζα  πξννπηηθή 

κειέηε πξνηείλεη φηη νη γελεηηθνί ηφπνη ησλ αληηθιεγκνλσδψλ  IL10 θαη TGFβ1 

θαίλεηαη λα ηξνπνπνηνχλ ηνλ θίλδπλν εππάζεηαο ζηελ ΟΜΩ λενγλψλ θαη  κηθξψλ 

βξεθψλ. Τςειή έθθξαζε αληηθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ, IL10 θαη TGFβ1, νδεγεί 

ζηελ θαηαζηαιηηθή αλνζνξξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ησλ Th1 (πξνθιεγκνλσδψλ) 

θπηαξνθηλψλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε ηεο ηνπηθήο θιεγκνλήο ηνπ κέζνπ σηφο. 

Οπνηαδήπνηε αληζνξξνπία ζηελ παξαγσγή ηνπο, δειαδή απμεκέλε ή κεησκέλε 

έθθξηζε πνζνηήησλ αληηθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

γελεηηθά θαζνξηδφκελε απφ ηελ παξνπζία ή φρη ζπγθεθξηκέλσλ αιιεινκφξθσλ, 

νδεγεί ζε έλα αλεμέιεγθην πξφηππν αλνζναληίδξαζεο. Μεησκέλε παξαγσγή ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ IL10 θαη TGFβ1 (low production phenotype) νδεγεί ζηελ 

επηθξάηεζε ησλ πξν-θιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ, πεξηζηνιή ηνπ 

αληηθιεγκνλψδνπο κεραληζκνχ θαη αδπλακία αληηξξφπεζεο ηεο επαγφκελεο 

θιεγκνλήο. Αληίζεηα, ε παξαηεηακέλε παξνπζία ησλ αληηθιεγκνλσδψλ 
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θπηηαξνθηλψλ (high production phenotype) πξνθαιεί ππέξκεηξε ζπγθέληξσζε 

ηλνβιαζηψλ θαη παξαγσγή αλνζνζθαηξηλψλ, απνζηαζεξνπνίεζε ηεο 

αλνζναπάληεζεο, κε απνηέιεζκα αλεμέιεγθηε ηζηηθή θαηαζηξνθή, ρξνληφηεηα ηεο 

λφζνπ θαη κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο ζηνλ βιελλνγφλν ηνπ κέζνπ σηφο. [59,136]   

Παξά ην γεγνλφο φηη ν ξφινο ησλ πνιπκνξθηζκψλ ησλ θπηηαξνθηλψλ παξακέλεη 

αλεμηρλίαζηνο, θαη επηπιένλ δελ ππάξρεη ζαθήο δηρνηφκεζε κεηαμχ Th1/Th2 

δξάζεο, ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο καο ζπλεγνξνχλ ζηελ χπαξμε ιεηηνπξγηθήο 

επίδξαζεο ησλ αληηθιεγκνλσδψλ IL10 θαη TGFβ1 θπηηαξνθηλψλ ζηελ νμεία κέζε 

σηίηηδα ζηελ πξψηκε βξεθηθή ειηθία, κε ηνπο πνιπκνξθηθνχο γνλφηππνπο λα 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία έλαξμεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ππνηξνπψλ ηεο ΜΩ. Απηφ 

έξρεηαη ζε κεξηθή αληίζεζε κε ηελ έσο ηψξα ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία, φπνπ θαίλεηαη 

πσο ε ΟΜΩ είλαη ππφζεζε πξν-θιεγκνλήο (Th1-dominated disease). [81-82,85]  

ηνηρεία ηεο κειέηεο καο ππνδεηθλχνπλ πσο πξφθεηηαη γηα κία λφζν κε 

αληηθιεγκνλψδεο ππφβαζξν, φπνπ νη αληηθιεγκνλψδεηο νκνηνζηαηηθνί κεραληζκνί 

πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζε κία πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ηεο αλνζν-απάληεζεο, θαη 

φρη ηφζν νη πξν-θιεγκνλψδεηο, είλαη απηνί πνπ ελδερνκέλσο ζα δηακνξθψζνπλ θαη 

ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ. Δληνχηνηο, νθείιεη λα ζεκεησζεί πσο νη αλεπξεζείζεο 

ζπζρεηίζεηο δελ απνθξχπηνπλ απαξαίηεηα ηελ πιήξε αηηηφηεηα κεηαμχ γνλνηχπνπ 

θαη θαηλνηχπνπ, αθνχ πξφθεηηαη γηα κηα πνιππαξαγνληηθή λφζν πνπ επεξεάδεηαη 

απφ ζπλδπαζκνχο πνιιαπιψλ γελεηηθψλ ηφπσλ, πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, θαη 

δηάθνξα παζνγφλα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πνηθηιία αλνζηαθήο απφθξηζεο. 

 

2.4.4 Πεξηνξηζκνί κειέηεο 

Ζ παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε γνλνηχπεζεο ησλ γνληδηαθψλ 

πνιπκνξθηζκψλ ησλ θπηηαξνθηλψλ, θαη φρη ζηε ζρέζε ηνπ γνλνηχπνπ κε ηελ 
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έθθξαζε (επίπεδα mRNA) θαη παξαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ θπηηαξνθηλψλ 

(θαηλφηππνο). Ο ιφγνο είλαη πσο ε έθθξαζε θαη παξαγσγή ηνπο κεηαβάιιεηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο ινίκσμεο, θαη επηπιένλ εμαξηάηαη απφ ηνλ παζνγφλν κηθξν-

νξγαληζκφ, ηελ ειηθία ηνπ αζζελή, θαη ηα επίπεδα ησλ θπθινθνξνχλησλ 

θπηηαξνθηλψλ πνπ δελ αληηπξνζσπεχνπλ πάληνηε ηελ ηνπηθή θιεγκνλψδε 

δξαζηεξηφηεηα ζην κέζν νπο. Δπηπιένλ, ε κέηξεζε ησλ επηπέδσλ ησλ 

θπηηαξνθηλψλ, είηε ζηνλ νξφ, είηε ζην θιεγκνλψδεο πγξφ ηνπ κέζνπ σηφο ήηαλ πέξα 

απφ ηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο κειέηεο.  

ηε κειέηε καο δελ ππήξμε νκάδα ειέγρνπ πγηψλ παηδηψλ θαη νη ζπζρεηίζεηο έγηλαλ 

κεηαμχ παζρφλησλ. Δληνχηνηο, νη γνλνηππηθέο θαηαλνκέο θαη νη ζπρλφηεηεο ησλ 

αιιεινκφξθσλ ηνπ πιεζπζκνχ καο ήηαλ ζε ζπκθσλία κε άιινπο γείηνλεο 

Καπθάζηνπο πιεζπζκνχο. [137,138]  

Ο νξηζκφο ηεο νμείαο κέζεο σηίηηδαο ζηελ παξνχζα έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ θιηληθή 

δηάγλσζε θαη γηλφηαλ απφ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ (παηδίαηξν θαη ΩΡΛ) ησλ δχν 

λνζνθνκείσλ φπνπ δηεμήρζε ε έξεπλα. Ζ ηπκπαλνθέληεζε θαη ιήςε σηηθνχ πγξνχ 

γηα θαιιηέξγεηα θαη αλεχξεζε παζνγφλνπ, πνπ είλαη θαη κέζνδνο εθινγήο γηα ηε 

δηάγλσζε, έγηλε ζε επηιεγκέλα πεξηζηαηηθά κφλν.   

Ζ παξαθνινχζεζε (follow-up) ησλ αζζελψλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαλ 

γηα ηηο ππνηξνπέο επεηζνδίσλ ΟΜΩ γηλφηαλ κε ζπρλή ηαθηηθή ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ απφ ην ίδην εξεπλεηή. Απηφ σζηφζν δελ 

απνθιείεη ην ζπζηεκαηηθφ ζθάικα αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ, παξφηη κειέηεο έρνπλ 

απνδείμεη πσο νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο γνλείο είλαη αμηφπηζηεο. 

[139]  

Ζ ζηξαηνιφγεζε ζηε κειέηε καο αθνξά λνζειεπφκελα βξέθε κε ΟΜΩ, πνπ ππφ 

άιιεο ζπλζήθεο ζα έπξεπε λα αληηκεησπίδνληαη κε αγσγή ζην ζπίηη. Οη ιφγνη 

λνζειείαο κηαο δπλεηηθά ήπηαο ινίκσμεο φπσο ε σηίηηδα είλαη ην πνιχ λεαξφ ηεο 
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ειηθίαο, ε ζνβαξφηεηα ηεο ινίκσμεο θαη πηζαλέο επηπινθέο, ε ζπλχπαξμε θαη άιισλ 

ινηκψμεσλ, ε κε ζπκκφξθσζε κε ηε ιήςε per os αληηβηνηηθψλ, θαη ε ρηιηνκεηξηθή 

απφζηαζε ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ βξέθνπο απφ ην λνζειεπηηθφ ίδξπκα. 

Οη κνλνλνπθιενηηδηθνί πνιπκνξθηζκνί IL10 (-819) θαη IL10 (-592) παξφηη είλαη 

γλσζηφ πσο βξίζθνληαη ζε αληζνξξνπία ζχλδεζεο (linkage disequilibrium) θαη 

ζρεκαηίδνπλ κφλν 2 ζπλδπαζκνχο απινηχπσλ, TA θαη CC, κειεηήζεθαλ μερσξηζηά.  

Ζ έξεπλα καο αθνξνχζε έλαλ ηδηαίηεξν πιεζπζκφ, απηφ ησλ πνιχ κηθξψλ βξεθψλ 

κε ζνβαξή ινίκσμε κέζνπ σηφο, κε απνηέιεζκα ην δείγκα θνφξηεο λα είλαη ζρεηηθά 

κηθξφ. Παξφια απηά ην δείγκα απνδείρηεθε επαξθέο θαη καο εμαζθάιηζε ζηαηηζηηθή 

ηζρχ (power 80%) γηα ηηκή θξηηεξίνπ p<0.05, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο πνιπκνξθηζκνχο 

πνπ βξέζεθαλ λα έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο, αθφκα θαη κεηά απφ 

αλαιχζεηο πνιιαπιήο εμάξηεζεο, ή ζηαηηζηηθέο πξνζαξκνγέο, φπσο δηφξζσζε 

Bonferroni.   

Σα αληηθξνπφκελα, κε άιιεο κειέηεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, επξήκαηα ηεο 

κειέηεο καο κπνξεί λα αληαλαθινχλ ηε δηαθνξεηηθή επίδξαζε πνιπκνξθηζκψλ 

γνληδίσλ πνπ αλήθνπλ ζε άηνκα δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο, ηα νπνία νδεγνχλ ζε 

δηαθνξεηηθφ θαηλφηππν. [140] 

 

2.4.5 Δξεπλεηηθνί νξίδνληεο – Μειινληηθέο θαηεπζύλζεηο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ έρεη εζηηαζηεί ζηε ζπκβνιή ησλ 

γελεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε πξνδηάζεζε ζηελ νμεία κέζε 

σηίηηδα. ε κνξηαθφ επίπεδν, είλαη αδηακθηζβήηεηε πιένλ ε ζπζρέηηζε 

πνιπκνξθηζκψλ θπηηαξνθηλψλ κε ηελ πξνδηάζεζε γηα εκθάληζε θαη έθβαζε ηεο 

λφζνπ. Πνιπάξηζκεο κειέηεο ζπζρέηηζεο ππνςήθησλ γνληδίσλ (Candidate 

association studies) έρνπλ δεκνζηεπηεί, ζηεξηδφκελεο ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο 
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λφζνπ, θαη αθνξνχλ ζηελ πιεηνλφηεηα γνλίδηα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

[67] Οη γλψζεηο καο πάλσ ζηε κνξηαθή βάζε ηεο παζνγέλεηαο ηεο λφζνπ έρνπλ 

αλαβαζκηζηεί, ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο έκθπηεο αλνζίαο, ηεο θιεγκνλήο, ηεο 

ππεξπαξαγσγήο βιέλλεο, ηεο ππεξπιαζίαο ηνπ σηηθνχ βιελλνγφλνπ, ηεο κειέηεο 

ηνπ γνληδηψκαηνο, θαη ησλ κειεηψλ κε κνληέια-δψα, πνιιά φκσο παξακέλνπλ 

αθφκα αδηεπθξίληζηα. [141] 

Πξνζπάζεηεο πνπ κειινληηθά ζα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε γελεηηθή ηεο 

ΟΜΩ είλαη ε κειέηε κεγαιχηεξσλ ζεηξψλ αζζελψλ, θαζψο θαη δηαθνξεηηθψλ 

εζλνθπιεηηθψλ πιεζπζκψλ. Νέεο πξνζεγγίζεηο κε κειέηεο ζπζρέηηζεο (association 

studies), κειέηεο αλάιπζεο ζχλδεζεο (linkage studies) θαη κειέηεο ζπζρέηηζεο 

νιφθιεξνπ ηνπ γνληδηψκαηνο (genome-wide association studies) ζα νδεγήζνπλ ζε 

κηα πεξηζζφηεξν εθηεηακέλε θαη ζε βάζνο έξεπλα ηεο ζπκβνιήο ηνπ γελεηηθνχ 

παξάγνληα ζηελ θιηληθή έθθξαζε ηεο λφζνπ. Δπηπιένλ, ζπλδπαζκνί δηαθνξεηηθψλ 

γνληδίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παζνγέλεηα ηεο λφζνπ, ίζσο λα βνεζήζνπλ ζηε 

δηαηχπσζε ελφο λένπ κεραληζκνχ πνπ νδεγεί ζηελ ΟΜΩ, θάηη πνπ ήδε έρεη γίλεη 

εθηθηφ ζε άιια λνζήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρξφληα θιεγκνλή. 

Καηαλφεζε ηεο κνξηαθήο, θπηηαξηθήο θαη βηνρεκηθήο βάζεο ηεο παζνγέλεηαο ηεο 

λφζνπ, θαζψο θαη ηεο πνιχπινθεο γνληδηαθήο ξχζκηζεο παξαγσγήο θαη δξάζεο 

θπηηάξσλ θιεγκνλήο ζα νδεγνχζε ζε κία λέα πξσηνπνξηαθή πξνζέγγηζε. Ο 

δηαρσξηζκφο («screening») θαη πξψηκε εληφπηζε ησλ εππαζψλ αζζελψλ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη κε βηνινγηθά θξηηήξηα «πξνδηάζεζεο», κε απνηέιεζκα εθαξκνγή 

εμαηνκηθεπκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ ζρεδηαζκψλ θαη εληαηηθφηεξα κέηξα πξφιεςεο θαη 

εκβνιηαζκψλ. Απνζαθήληζε επδηάθξηησλ πξν-θιεγκνλσδψλ θαη αληη-θιεγκνλσδψλ 

δξάζεσλ ζην κέζν νπο ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πέξα απφ ηε ρξήζε εκβνιίσλ, ρνξήγεζε 

αληηκηθξνβηαθψλ ή ηε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε, ζηνρεχνληαο πιένλ ζε ηξφπνπο 
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επεξεαζκνχ ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο ή επεμεξγαζίαο ηεο ηνπηθήο ξχζκηζεο ηεο 

αλνζναπάληεζεο.  

 

2.5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ νμεία κέζε σηίηηδα είλαη ην πην ζπρλφ ινηκψδεο λφζεκα θαη ε θχξηα αηηία 

απψιεηαο αθνήο ζηνλ παηδηαηξηθφ πιεζπζκφ. Μέρξη ηψξα δελ έρεη απνδεηρζεί πσο νη 

ηζρχνπζεο ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ην λφζεκα, 

ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο γλψζεο ησλ κνξηαθψλ κεραληζκψλ παζνγέλεηαο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο ππνδεηθλχνπλ ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή θαη 

ξπζκηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θπηηαξνθηλψλ ζηε θιεγκνλή ηνπ κέζνπ σηφο, ελψ ε 

γελεηηθά θαζνξηδφκελε εθηξνπή ηνπο, ηδηαίηεξα ησλ αληηθιεγκνλσδψλ 

θπηηαξνθηλψλ, κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη πξνγλσζηηθφ ξφιν ζηε εππάζεηα θαη 

έθβαζε ηεο κέζεο σηίηηδαο ζε λενγλά θαη βξέθε. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε επεθηείλεη 

ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ αηηηνπαζνγέλεηαο ηεο λφζνπ, κέλνπλ φκσο πνιιά 

αθφκα λα δηεξεπλεζνχλ ζην πεδίν ηεο αλνζηαθήο απάληεζεο ηνπ μεληζηή ζε απηήλ 

ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο δσήο. Πξνζπάζεηεο πνπ κειινληηθά ζα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλφεζε ηεο κνξηαθήο, θπηηαξηθήο, θαη βηνρεκηθήο βάζεο 

ηεο θιεγκνλήο ηνπ κέζνπ σηφο, θαζψο θαη ζηελ απνζαθήληζε ηεο επηκέξνπο 

ζπκκεηνρήο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη, ζα 

απνηειέζνπλ ην θιεηδί γηα ηελ έγθαηξε ηαπηνπνίεζε ησλ γελεηηθά εππαζψλ βξεθψλ 

θαη ζα επηηξέςνπλ ηελ αλαθάιπςε πξσηνπνξηαθψλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ, κε ζθνπφ 

ηελ εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.  
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

A Adenosine 

AOM Acute otitis media 

C Cytosine 

CI Confidence interval 

DNA Deoxyribonucleic acid 

G Guanin 

GWAS Genome wide association studies 

 

IL Interleukin 

INF Interferon 

MBL Mannose binding lectin 

MUC Mucin 

NK Natural killers 

PCR Polymerase chain reaction 

PCR-SSP Polymerase chain reaction- sequence specific 

primers 

 

RR Relative risk 

RNA Ribonucleic acid 

RSV Respiratory syncytial virus 

SP Surfactant proteins 

SNP Single nucleotide polymorphism 

T Thymine 

TGF Transforming growth factor 

TNF Tumor necrosis factor 

TLR Toll-like receptor 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

 

ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΗ ΚΤΣΣΑΡΟΚΗΝΧΝ ΚΑΗ ΔΤΠΑΘΔΗΑ ΣΖΝ  

ΟΞΔΗΑ ΜΔΖ ΧΣΗΣΗΓΑ ΣΧΝ ΒΡΔΦΧΝ 

 

Δξσηεκαηνιόγην αζζελώλ θαη πίλαθαο 3-εηνύο παξαθνινύζεζεο 

 

 

Αξηζκόο Μεηξώνπ Μειέηεο  

 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

Όλνκα: Φχιν:  Υψξα θαηαγσγήο: 

Γ/λζε : Σειεθσλν: E-mail: 

Ζκεξ. Γελλεζεο:  Ζιηθία:   

Ζκεξνκελία έληαμεο ζηε κειέηε:  

Ζκεξνκελία έλαξμεο ζπκπησκάησλ ΟΜΩ : 

 

Παξνύζα λόζνο 

πκπηψκαηα:  σηφξξνηα  πφλνο/αλεπρία ππξεηφο

  άιιν 

ΟΜΩ:  κε πγξφ  ππψδεο 

Γηάγλσζε:  σηνζθφπεζε  ηπκπαλνθέληεζε 

Κ/α σηηθνχ πγξνχ:  Όρη   Ναη  Απνηέιεζκα: 

πλππάξρνπζα ινίκσμε:   Όρη  Ναη  Δάλ λαη, ηνγελήο ή  

   βαθηεξηαθή? 

RSV:  Θεηηθφ  Αξλεηηθφ  Αγλσζην 

Ηνγελήο ινίκσμε ηελ νηθνγέλεηα:  Ναη  Όρη 
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(ζπλέρεηα) Παξάξηεκα 1 

 

Αηνκηθό Αλακλεηηθό  

Ζιθία θχεζεο: Σνθεηφο:  Πεξηγελλεηηθή πεξίνδνο:

  

Βάξνο γέλλεζεο: Πξφζθαην βάξνο ζψκαηνο: 

Σξφπνο ζίηηζεο:  Θειαζκφο Formula  πλδπαζκφο 

Θέζε ζίηηζεο   φξζηα  χπηηα  

ΓΟΠ:  Ναη  Ορη 

Υξήζε πηπίιαο:  Ναη  Ορη 

Δθζεζε ζε θαπλφ:  Μεηέξα  Παηέξαο  θαη νη δχν  θαλείο 

Πξνθίι εκβνιηαζκψλ:    

Άιια πξνβιήκαηα: 

 

Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό (ζπγγελείο πξώηνπ βαζκνύ) 

Αξηζκφο αδειθψλ:   Αδέιθηα ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ: 

Αηνπία/αιιεξγία: 

Τπνηξνπηάδνπζεο ινηκψμεηο αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ: 

Δπεηζφδηα ΜΩ: 

 

Σσξηλή ινίκσμε (εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο ζηελ εηζαγσγή)  

WCC (x10
9
/mm

3
):         Hb (g/dl):          PLT:        CRP (mg/dl):       ESR (mm/h): 

Θεξαπεία: 

Παξακνλή ην λννθνκείν (εκέξεο): Αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία: 

Δθβαζε:  Δπηπινθέο: 
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(ζπλέρεηα) Παξάξηεκα 1 

 

Πίλαθαο Καηαγξαθήο ζηνηρείσλ αζζελώλ 3-εηνύο παξαθνινύζεζεο (Follow-up) 

 

 1
ε
 

ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία  

6 κήλεο 

2
ε 

 

 

12 κήλεο 

3
ε 

 

 

18 κήλεο 

4
ε 

 

 

24 κήλεο 

5
ε
 

 

30 κήλεο 

6
ε
 

 

36 κήλεο 

Τπνηξνπέο ΟΜΩ       

Ννζειείεο       

σιελίζθνη 

αεξηζκνχ 

      

Γ/ρεο αθνήο       

Γ/ρεο ιφγνπ       

Δκβνιηαζηηθφ 

πξνθίι 

      

Παηδηθφο ζηαζκφο       

Άζζκα       

Έθδεκα       

Αιιεξγηθή 

ξηλίηηδα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

ΔΝΖΜΔΡΧΜΔΝΖ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

«Γελεηηθνί πνιπκνξθηζκνί πξνθιεγκνλσδψλ θαη αληηθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ 

θαη εππάζεηα ησλ λενγλψλ θαη βξεθψλ ζηελ νμεία κέζε σηίηηδα» 

 

Ο ππνγεγξακκέλνο ............................................................... βεβαηψλσ φηη 

 έρσ ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηελ αλσηέξσ κειέηε 

 θαηαλνψ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρσ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο 

θαη αλάιπζεο ζηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο κειέηεο 

 έρσ ελεκεξσζεί φηη ζα κνπ θνηλνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ηνπ 

παηδηνχ κνπ θαη 

 δηαηεξψ ην δηθαίσκα λα δηαθφςσ ηε ζπκκεηνρή ζηε κειέηε, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα 

εμεγήζσ ηνπο ιφγνπο. 

Δίρα ηελ επθαηξία θαη ην ρξφλν λα ζπδεηήζσ γηα ηε κειέηε απηή θαη λα εθθξάζσ ηηο 

απνξίεο κνπ. 

 

Ζξάθιεην .. .. / .. ..  / 20.... 

 

Ο γνλέαο / θεδεκφλαο     Ο γηαηξφο / εξεπλεηήο 

 

Σει. επηθνηλσλίαο:     
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 

Δηδηθό θύιιν εξγαζίαο γνλνηύπεζεο θπηηαξνθηλώλ 
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ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ ΠΟΤ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ 

ΠΑΡΟΤΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

 

1. Ilia S, Goulielmos GN, Samonis G, Galanakis E. Host’s response in otitis media; 

understanding genetic susceptibility. Pediatr Infect Dis J  2008;27:929-33. 

 

2. Ilia S, Galanakis E. Clinical features and outcome of acute otitis media in early 

infancy. Int J Inf 2013;17:e317-e320. 

 

3. Ilia S, Goulielmos GN, Samonis G, Galanakis E. Polymorphisms in IL-6, IL-10, 

TNF-α, ΗFN-γ, and TGF-β1 genes and susceptibility to acute otitis media in early 

infancy. Pediatr Infect Dis J  2014;33(5):518-521. 


