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Πξόινγνο – Γπραξηζηίεο 

Η παξνύζα κειέηε εθπνλήζεθε ζην Ηξάθιεην Κξήηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην εξεπλεηηθό εξγαζηή-

ξην ηεο Α΄ Παζνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Λατθνύ Ννζνθνκείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Δηεπζπ-

ληήο Καζεγεηήο θ. Γ. Δαΐθνο). 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θ. Πνινλύθε Καηεξίλα, ε νπνία ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηε 

κειέηε, αθνύ νη κεηξήζεηο γίλνληαλ ππό ηελ επίβιεςή ηεο θαη κε ηε δηθή ηεο βνήζεηα. Οη ππνδεί-

μεηο ηεο θαη ν πξνβιεκαηηζκόο ηνλ νπνίν κνηξαδόκαζηαλ κε βνήζεζαλ πνιύ. 

Γπηπιένλ, επραξηζηώ πνιύ ηελ Αλαπι. Καζεγήηξηα θ. Δεκεηξίνπ Γιέλε πνπ σο επηβιέπνπζα κε 

θαηεύζπλε κεζνδηθά θαη κνπ ππέδεημε ην ζσζηό ηξόπν γηα πνιιά ζεκεία ηεο εξγαζίαο από κηθξέο 

ιεπηνκέξεηεο έσο ηα πην ζεκαληηθά. Η ζπλεξγαζία καδί ηεο ήηαλ επράξηζηε θαη επνηθνδνκεηηθή. 

Οκνίσο επραξηζηώ ηα άιια δύν κέιε ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο, ηελ Γπίθ. Καζεγήηξηα θ. Βαπνξίδε 

θαη ηελ εθιεγκέλε Γπίθ. Καζεγήηξηα θ. Ηιία, γηα ηηο ρξήζηκεο δηνξζώζεηο θαη ζπζηάζεηο ηνπο. 

Σέινο, δελ κπνξώ λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ όιν ην πξνζσπηθό ηεο Μνλάδαο Γληαηηθήο 

Θεξαπείαο Παίδσλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ, ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο κνπ, γηα 

ηελ ππνκνλή θαη θαιή ζπλεξγαζία πνπ επέδεημαλ θαηά ην δηάζηεκα απηό. Ιδηαίηεξα επραξηζηώ 

ηηο ζπλαδέιθνπο-εμεηδηθεπόκελεο ζηε ΜΓΘΠ, Μαξηάλλα Μειηαξάθε γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία 

θαη βνήζεηα θαη Παξαζθεπή Μπνπξκπάθε γηα ηελ ππνκνλή θαη θαηαλόεζή ηεο. 
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πληνκνγξαθίεο  

SIRS       Systematic Inflammatory Response Syndrome 

qSOFA      quick Sequential Organ Failure Assessment score 

IAP         Inhibitors of apoptosis

PAMPs       Pathogen-associated molecular pattern molecules 

DAMPs       Damage-associated molecular pattern molecules 

TNF        Tumor Necrosis Factor 

BIR         Baculovirus IAP Repeat 

CPC        Chromosomal Passenger Complex 

HBXIP            Hepatitis B X-interaction protein 

SMAC        Secondary Mitochondria-derived Activator of Caspase 
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Πεξίιεςε 

Γηζαγσγή: ηνπο αζζελείο πνπ λνζειεύνληαη ζε ΜΓΘ απαληάηαη πνιύ ζπρλά ε ζήςε. Η ζήςε, 

ζύκθσλα κε ηνλ πην πξόζθαην νξηζκό (sepsis-3, 2016) είλαη απεηιεηηθή γηα ηε δσή θαηάζηαζε, 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη από απνξξπζκηζκέλε αλνζνινγηθή απάληεζε ηνπ νξγαληζκνύ ζε ινίκσμε, 

κε θύξηα ζπλέπεηα ηελ πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα. Η παζνθπζηνινγία ηεο ζήςεο πεξηιακβάλεη 

πνιύπινθνπο κεραληζκνύο θαη είλαη αληηθείκελν ζπλερηδόκελεο έξεπλαο. Παιαηόηεξα, ε αλαγλώ-

ξηζε ηεο ζήςεο ζηνηρεηνζεηείην από ηελ ύπαξμε SIRS (ζύλδξνκν ζπζηεκαηηθήο θιεγκνλώδνπο 

αληίδξαζεο) θαη ινίκσμεο. Σν SIRS νξίδεηαη από ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ 2 από ηα εμήο: ππξε-

ηόο, ηαρπθαξδία, ηαρύπλνηα θαη ιεπθνθπηηάξσζε. Απνδείρηεθε όηη ν νξηζκόο απηόο δελ ήηαλ ε-

παξθήο θαη εγθαηαιείθζεθε. Παξά ηαύηα, ην ζύλδξνκν SIRS ραξαθηεξίδεη κεγάιν εύξνο αζζελώλ 

θαη κπνξεί λα έρεη πνηθίια αίηηα, όπσο ρεκηθά εξεζίζκαηα, ινηκώδεηο παξάγνληεο ή ηξαύκα. 

Γίλαη απνδεδεηγκέλν όηη θαηά ηε ζήςε ιακβάλεη ρώξα απόπησζε ζε δηάθνξνπο θπηηαξηθνύο 

πιεζπζκνύο. Η survivin είλαη κία αληηαπνπησηηθή πξσηεΐλε, πνπ θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε ζηε 

ξύζκηζε ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ θπηηαξηθνύ ζαλάηνπ. Έρεη κειε-

ηεζεί ζε πνιιέο κνξθέο θαξθίλνπ αιιά θαη ζε απηνάλνζα λνζήκαηα, όρη όκσο ζηε ζήςε. Σν γν-

λίδην ηεο survivin, εθηόο από ην κεγαιύηεξν κεηάγξαθν πνπ δελ έρεη ππνζηεί κάηηζκα, δειαδή ηε 

survivin wild-type (WT), θσδηθνπνηεί θαη άιιεο ηζνκνξθέο, θπξηόηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε sur-

vivin-2B, survivin-ΔΓx3, survivin-3B.  

θνπόο: Η δηεξεύλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο survivin ζε ζπλζήθεο ζήςεο θαη ζε αζζελείο κε SIRS 

ηξαπκαηηθήο αηηηνινγίαο θαη ε ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπο, θαζώο θαη ε εμέηαζε πηζαλώλ ζπζρεηίζεσλ 

ηεο έθθξαζήο ηεο κε εξγαζηεξηαθνύο θαη θιηληθνύο δείθηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζήςε. 

Τιηθό θαη κέζνδνο: Η παξνύζα κειέηε πεξηιακβάλεη αζζελείο κε ζήςε πνπ πιεξνύζαλ ηα θξη-

ηήξηα ηνπ ηειεπηαίνπ νξηζκνύ ηεο ζήςεο (sepsis-3) θαη αζζελείο κε SIRS ηξαπκαηηθήο αηηηνινγίαο 

θαη απνηειεί κέξνο πνιπθεληξηθήο κειέηεο (SIBIGHAM). Έγηλαλ κεηξήζεηο ζε δείγκαηα αζζελώλ 

αληηπξνζσπεπηηθώλ ησλ νκάδσλ απηώλ, πνπ ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξηειάκβαλαλ 18 αζζελείο κε 

ζήςε, 18 αζζελείο κε SIRS θαη 9 πγηείο (νκάδα ειέγρνπ-control). Έγηλε απνκόλσζε mRNA ησλ ηζν-

κνξθώλ ηεο survivin από πεξηθεξηθό αίκα, πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ κε θσηνκέηξεζε, ζύλ-

ζεζε cDNA, πνζνηηθνπνίεζε κε ηελ ηερληθή ηεο real-time PCR κε βάζε θακπύιε αλαθνξάο. Γπη-

πιένλ, έγηλε πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξσηετληθήο survivin ζηνλ νξό ησλ αζζελώλ θαη πγηώλ 

κε ηε κέζνδν ELISA. Καηαγξάθεθαλ ηα δεκνγξαθηθά θαη θιηληθνεξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αζζελώλ. Αθνινύζεζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ κε ζπγθξί-

ζεηο όισλ ησλ νκάδσλ κεηαμύ ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 24. 

Απνηειέζκαηα: Γθ ησλ ζπγθξίζεσλ μεηαξύ ηυν ςγιών και ηυν δύο ομάδυν ηυν αζθενών πξνέ-

θπςαλ νη εμήο δηαθνξέο: ζηελ νκάδα SIRS ηα επίπεδα κεηαγξαθηθήο έθθξαζεο ηεο ηζνκνξθήο 

survivin-total βξέζεθαλ ζεκαληηθά απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηνπο πγηείο (0,02±0,004 vs 0,003±0,001 

ng/κl, p=0,022), ελώ νη ππόινηπεο ηζνκνξθέο 2Β, ΔΓx3 θαη WT παξνπζίαζαλ απιώο απμεηηθή ηάζε 

(p>0,05). Η κεηξνύκελε ζηνλ νξό αίκαηνο πξσηεΐλε survivin ήηαλ απμεκέλε (233±45 pg/ml) ζπ-
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γθξηηηθά κε ηελ νκάδα ησλ πγηώλ (125±45 pg/ml) (p=0,022). ηελ νκάδα ηεο ζήςεο, νη ηζνκνξ-

θέο 2Β θαη ΔΓx3 ήηαλ απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηνπο πγηείο (26,78±5,3 vs 3,57±0,8 ng/κl, p=0,028 θαη 

0,295±0,254 vs 0,005±0,002, p=0,026 αληίζηνηρα). Η survivin-3B ήηαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηνπο π-

γηείο, ελώ ε survivin-WT είρε απμεηηθή ηάζε (p>0,05). Γπηπιένλ, ε survivin νξνύ ήηαλ θαη ζηελ ν-

κάδα ηεο ζήςεο απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηνπο πγηείο (438±151 pg/ml vs 125±45 pg/ml, p=0,008). 

πγθξίλνληαο μεηαξύ ηυν δύο ομάδυν αζθενών, SIRS και ζήτηρ, νη ηζνκνξθέο 2Β, ΔΓx3 θαη WT 

παξνπζίαζαλ απμεηηθή ηάζε ζηε ζήςε ζπγθξηηηθά κε ην SIRS, ελώ νη ηζνκνξθέο survivin-total θαη 

3B είραλ απμεηηθή ηάζε ζηελ νκάδα SIRS ζε ζρέζε κε ηε ζήςε. Η survivin νξνύ αίκαηνο παξνπζί-

αζε απμεηηθή ηάζε ζην SIRS ζε ζρέζε κε ηε ζήςε. Όιεο απηέο νη δηαθνξέο δελ έθηαζαλ ζε ζηαηη-

ζηηθά ζεκαληηθό επίπεδν (p>0,05). Σέινο, από ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ ηηκώλ ηεο survivin κε θιηληθνύο 

δείθηεο βαξύηεηαο λόζνπ θαη εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο, δελ αλαδείρζεθε θάπνην ζηαζεξό κνηίβν, 

παξά ηηο κεκνλσκέλεο ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ. 

πκπεξάζκαηα: ε ζπλζήθεο ζήςεο θαη ζε ζπλζήθεο ηξαύκαηνο, ε survivin εθθξάδεηαη θαη παξά-

γεηαη πεξηζζόηεξν από ό,ηη ζε πγηή άηνκα. Η έθθξαζή ηεο παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή δηαθύκαλζε 

ζηε κεηαγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ θπξηόηεξσλ ηζνκνξθώλ ηεο 2Β, ΔΓx3, WT θαη total ζηε ζή-

ςε θαη ζην ηξαύκα. 

Λέμεηο-θιεηδηά: ήςε, SIRS, ηξαύκα, απόπησζε, survivin, ηζνκνξθέο. 
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Summary 

Background: Sepsis and systematic inflammatory response syndrome (SIRS) of varying aetiology 

are common in critically ill patients. Sepsis is characterized by an abnormal systematic immunologi-

cal response to an infectious pathogen, which may progress to multi-organ dysfunction, and thus it 

can be life-threatening. It has been shown that apoptosis plays a crucial role during sepsis, especially 

concerning various cells of the immune system. Survivin belongs to the protein family of the Inhibi-

tors of Apoptosis (IAP) and is pivotal in the regulation of cell mitosis and programmed cell death. It 

has been studied extensively in cancer and autoimmune diseases but not in sepsis. 

Aim of the study: To identify the pattern of survivin expression and production in the clinical con-

text of traumatic SIRS and sepsis, compare the two groups and correlate the results with various la-

boratory and clinical markers of severity of sepsis. 

Materials and methods: This study is part of a larger multicenter study (SIBIGHAM) which includes 

patients with sepsis according to the most recent definition of sepsis (sepsis-3) and patients with 

SIRS due to trauma. We performed measurements in samples of a representative part of these sub-

jects: 18 patients with sepsis, 18 patients with SIRS and 9 healthy subjects (control). We performed 

survivin mRNA extraction from peripheral blood, quantitative assessment with a fluorescent dye, 

cDNA synthesis, and quantification with real-time PCR using a standard curve. Furthermore, we per-

formed sandwich ELISA to assess serum survivin levels. Finally we made the statistical analysis by 

using statistical package SPSS 24. 

Results: Comparing healthy individuals with the SIRS group, the transcriptional expression of sur-

vivin isoforms in SIRS group revealed that survivin-total was significantly higher in the SIRS group 

(0,02±0,004 vs 0,003±0,001 ng/κl, p=0,022), while the other isoforms 2B, ΔEx3 and WT showed an 

augmentative trend. Serum survivin was increased in SIRS (233±45 pg/ml vs 125±45 pg/ml) 

(p=0,022). At the comparisons between healthy individuals and patients with sepsis, survivin-2B and 

survivin-ΔΓx3 were higher in sepsis group in comparison with healthy subjects (26,78±5,3 vs 

3,57±0,8 ng/κl, p=0,028 and 0,295±0,254 vs 0,005±0,002, p=0,026 respectively), while survivin-3B 

was at the same levels as in control group, and survivin-WT tended to be higher (p>0,05). Serum 

survivin was increased in sepsis (438±151 pg/ml) versus control (125±45 pg/ml) (p=0,008). When the 

SIRS group was compared with the sepsis group, isoforms 2Β, ΔΓx3 and WT had an augmentative 

trend in sepsis, while isoforms survivin-total and 3B and serum survivin had a similar trend in SIRS 

(p>0,05). Correlations between survivin and clinical severity scores and laboratory measurements did 

not produce a significant pattern, in spite of some separate significant results. 

Conclusions: Survivin is expressed and produced more intensely in the context of sepsis and trau-

ma, in comparison with healthy individuals. The transcriptional expression levels of survivin isoforms 

2B, ΔΓx3, WT and total, was diverse among the studied groups. 

Key words: Sepsis, SIRS, trauma, apoptosis, survivin, isoforms. 
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Γηζαγσγή 

ήςε θαη ζύλδξνκν ζπζηεκαηηθήο θιεγκνλώδνπο αληίδξαζεο 

Αλαδξνκή νξηζκώλ 

Γηπκνινγηθά, ε ιέμε ζήςε (αξρ. ζῆςηο) ζεκαίλεη ηελ απνζύλζεζε νξγαληθήο ύιεο από βαθηήξηα. 

Πξώηε θνξά άξρηζε λα γίλεηαη ιόγνο γηα ην «ζεπηηθό ζύλδξνκν» ην 1989 (1), ελώ ην 1992 κε ζπ-

λεξγαζία ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιεγίνπ Ιαηξώλ Θώξαθνο (ACCP) θαη ηεο Γηαηξείαο Γληαηηθήο Θεξα-

πείαο (SCCM) ζπκθσλήζεθαλ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηε ζήςε. Αξρηθά, σο ζήςε νξίζζεθε ν 

ζπλδπαζκόο SIRS κε ινίκσμε, θαη σο ζνβαξή ζήςε ε ζήςε κε νξγαληθή δπζιεηηνπξγία. Σν ζύλ-

δξνκν ηεο ζπζηεκαηηθήο θιεγκνλώδνπο αληίδξαζεο (Systematic Inflammatory Response 

Syndrome – SIRS) νξίδεηαη από ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ 2 από ηα εμήο: ππξεηόο, ηαρπθαξδία, 

ηαρύπλνηα θαη ιεπθνθπηηάξσζε (Πίλαθαο 1). 

Πίλαθαο 1. Δηαγλσζηηθά θξηηήξηα SIRS θαη ζήςεο. 

 

 

 

 

 

 

Ο νξηζκόο απηόο όκσο απνδείρζεθε αλεπαξθήο, θαζώο θάπνηα πεξηζηαηηθά κε ζήςε κπνξεί λα 

κελ ηθαλνπνηνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ SIRS θαη λα δηαιαλζάλνπλ θαη επηπιένλ ηα θξηηήξηα ηνπ SIRS 

αλεπξίζθνληαη ζε κεγάιν εύξνο αζζελώλ, εθ ησλ νπνίσλ ηθαλόο αξηζκόο δελ αλαπηύζζεη εληέιεη 

ινίκσμε ή δελ έρεη θαθή έθβαζε. Η κεησκέλε ρξεζηκόηεηα ησλ πξνεγνύκελσλ νξηζκώλ θαη ε ζπ-

λερηδόκελε ηα επόκελα ρξόληα έξεπλα πάλσ ζηνπο παζνθπζηνινγηθνύο κεραληζκνύο ηεο ζήςεο, 

νδήγεζαλ ζηελ επαλαδηαηύπσζε ησλ νξηζκώλ ην 2016 (sepsis-3) (2). ύκθσλα κε απηνύο, ν όξνο 

ζνβαξή ζήςε απνζύξεηαη, ην SIRS δελ ζεσξείηαη θξηηήξην γηα ηε δηάγλσζε ηεο ζήςεο, ελώ εηζά-

γεηαη έλα λέν δηαγλσζηηθό εξγαιείν, ην qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment score) 

(Πίλαθαο 2). Η ζήςε νξίδεηαη σο απεηιεηηθή γηα ηε δσή θαηάζηαζε, πνπ πξνθαιείηαη από απνξ-

ξπζκηζκέλε απάληεζε ηνπ μεληζηή ζε ινίκσμε. Αλαγλσξίδεηαη δε όηη ε ίδηα ε αληίδξαζε ηνπ νξ-

γαληζκνύ ζηε ινίκσμε επηβαξύλεη ηνπο ηζηνύο θαη ηα όξγαλα. 

 

 

Διαγνωστικά κριτήρια SIRS, σήψης, σοβαρής σήψης (1992) 

SIRS Δύν ή πεξηζζόηεξα από ηα αθόινπζα: 
 Ππξεηόο (>38

ν
C) ή ππνζεξκία (<36

ν
C) 

 Σαρπθαξδία (ζθύμεηο>90/ιεπηό) 

 Σαρύπλνηα (αλαπλεπζηηθόο ξπζκόο>20/ιεπηό ή PaCO2 <32 

mmHg) 

 Λεπθνθπηηάξσζε (>12.000 WBC/mm
3
) ή ιεπθνπελία (<4.000 

WBC/mm
3
) ή αύμεζε ησλ άσξσλ κνξθώλ (10%) 

ήςε SIRS θαη απνδεδεηγκέλε ή θιηληθά δηαγλσζκέλε ινίκσμε 
νβαξή ήςε ήςε κε νξγαληθή δπζιεηηνπξγία 
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Πίλαθαο 2. Κξηηήξηα ηνπ qSOFA score. 

Quick Sequential Organ Failure Assessment score (qSOFA) 

Τπόηαζε: πζηνιηθή Αξηεξηαθή Πίεζε < 100 mmHg 

Δηαηαξαγκέλν επίπεδν ζπλείδεζεο 

Σαρύπλνηα: αλαπλεπζηηθόο ξπζκόο >22 αλαπλνέο ην ιεπηό 

Η ύπαξμε >2 από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ζρεηίδεηαη κε θησρόηεξε πξόγλσζε 

 

Παζνθπζηνινγία  

Η θιεγκνλώδεο απόθξηζε έρεη σο εθθηλεηέο είηε κηθξόβηα (pathogen-associated molecular pattern 

molecules – PAMPs): LPS, κηθξνβηαθά ιηπνπεπηίδηα, κηθξνβηαθό DNA, πεπηηδνγιπθάλε θαη ιηπνζετ-

θό νμύ) είηε θάπνηα νπζία ή θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί ηζηηθή βιάβε (damage-associated molecular 

pattern molecules – DAMPs): ηξαύκα, ππνμία, ηζραηκία, ηνμηθέο νπζίεο. Από απηνύο ηνπο παξάγν-

ληεο δηεγείξνληαη ηνπηθά θιεγκνλώδεηο θαη αληηθιεγκνλώδεηο αληηδξάζεηο, πνπ έρνπλ ζθνπό λα 

ζέζνπλ ππό έιεγρν ηα εηζεξρόκελα κηθξόβηα ζε ηνπηθό επίπεδν, λα θαηαζηξέςνπλ ηνπο πξνζβε-

βιεκέλνπο ηζηνύο θαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηηο βιάβεο.  

SIRS 

Από ηνπο πξναλαθεξζέληεο νξηζκνύο, γίλεηαη θαλεξό όηη σο SIRS ζεσξνύκε ηε γεληθεπκέλε α-

πάληεζε ηνπ μεληζηή ζε κηα πιεζώξα ζνβαξώλ θιηληθώλ εξεζηζκάησλ-πξνζβνιώλ (3,4). Με άιια 

ιόγηα, είλαη ε απάληεζε ηνπ νξγαληζκνύ κέζσ θιεγκνλήο σο ακπληηθνύ κεραληζκνύ έλαληη κε 

εηδηθώλ βιαπηηθώλ εξεζηζκάησλ, όπσο είλαη ηα ρεκηθά εξεζίζκαηα, ινηκώδεηο παξάγνληεο ή ην 

ηξαύκα. Η απάληεζε απηή εθδειώλεηαη σο θαηαξξάθηεο, κε πνιύπινθεο ρεκηθέο θαη θπηηαξηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπκπιεξώκαηνο θαη θπηηαξνθηλώλ. Αξρηθά ην ζηξεζν-

γόλν εξέζηζκα νδεγεί ζηελ ηνπηθή παξαγσγή θπηηαξνθηλώλ κε απώηεξν ζηόρν ηελ επνύισζε 

ησλ ηζηώλ. ηε ζπλέρεηα, νη θπηηαξνθίλεο εηζέξρνληαη ζηελ θπθινθνξία, κε άκεζν απνηέιεζκα ηε 

δηέγεξζε ηνπ παξάγνληα ελεξγνπνίεζεο ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ηε ζπζζώξεπζε καθξνθάγσλ θαη 

αηκνπεηαιίσλ ηνπηθά ζην ζεκείν ηεο βιάβεο. ηελ νμεία απηή θάζε, ν ζηόρνο είλαη ε δηαηήξεζε 

ηεο νκνηόζηαζεο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ θιεγκνλσδώλ κεζνιαβεηώλ θαη ηεο έθθξηζεο ελδνγε-

λώλ αληαγσληζηώλ. Αλ όκσο δελ επηηεπρζεί ε νκνηόζηαζε, ηόηε ζπκβαίλεη κία ζπζηεκαηηθή αληί-

δξαζε κε καδηθή έθιπζε θπηηαξνθηλώλ πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξεη θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. 

Γλεξγνπνηνύληαη πνιιαπινί ρεκηθνί θαηαξξάθηεο θαζώο θαη ην δηθηπσηό ελδνζειηαθό ζύζηεκα, 

κε απνηέιεζκα ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα λα δπζιεηηνπξγεί. Η όιε δηαδηθαζία έρεη σο θαηάιεμε 

ηελ πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα.  

Οη πξώηεο θπηηαξνθίλεο πνπ εθθξίλνληαη είλαη ν TNF θαη ε IL-1 θαη ελεξγνπνηνύλ εμαξηεκέλνπο 

από απηέο θιεγκνλώδεηο θαηαξξάθηεο. Η απειεπζέξσζή ηνπο νδεγεί ζε δηάζπαζε ηνπ αλαζην-

ιέα ηνπ NF-kB. Μόιηο αδξαλνπνηεζεί ν αλαζηνιέαο ηνπ, ν NF-kB είλαη ζε ζέζε λα θηλήζεη ηελ πα-

ξαγσγή ηνπ mRNA πνπ ζα επάγεη ηελ παξαγσγή άιισλ θιεγκνλσδώλ θπηηαξνθηλώλ. Οη θπξηό-

ηεξεο είλαη ε IL-6, ε IL-8 θαη ε ηληεξθεξόλε-γ. Αληηζηαζκηζηηθό ξόιν έρνπλ νη IL-4 θαη IL-10. Έρεη 

δεηρζεί όηη ν TNF θαη ε IL-1 ειεπζεξώλνληαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο εληόο κίαο ώξαο από ην ζηξε-

ζνγόλν εξέζηζκα θαη έρνπλ θαη νη δύν ηνπηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο. Γπίζεο είλαη ππεύζπ-

λνη γηα ηνλ ππξεηό θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ νξκνλώλ ηνπ ζηξεο (λνξεπηλεθξίλε, βαζνπξεζίλε) 
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θαζώο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ξελίλεο-αγγεηνηελζίλεο-αιδνζηεξόλεο. Άιιεο θπη-

ηαξνθίλεο, εηδηθά ε IL-6, δηεγείξνπλ ηελ απειεπζέξσζε κεζνιαβεηώλ νμείαο θάζεο όπσο ηεο 

πξσηεΐλεο ηεο νμείαο θάζεσο (C-Reacting Protein, CRP). Η ινίκσμε έρεη δεηρζεί όηη επάγεη ζε κε-

γαιύηεξν βαζκό ηελ απειεπζέξσζε ηνπ TNF από ό,ηη ην ηξαύκα, θαη σο εθ ηνύηνπ νδεγεί ζε κε-

γαιύηεξε απειεπζέξσζε ηεο IL-6 θαη IL-8. Απηόο ζεσξείηαη θαη ν ιόγνο πνπ ν πςειόο ππξεηόο 

ζρεηίδεηαη κε ινίκσμε ζηελ πεξίπησζε SIRS πνπ αλαπηύζζεηαη επί εδάθνπο ηξαύκαηνο. 

ήςε 

Καηά ηε ζήςε ιακβάλεη ρώξα ζνβαξή απνξξύζκηζε ηεο αληίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνύ σο απά-

ληεζε ζηελ εηζβνιή παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Αξρηθά, ην παζνγόλν ζεσξνύληαλ ε θύξηα 

αηηία ηεο παζνγέλεηαο ηεο ζήςεο. Όκσο, κε ηελ πξόνδν ησλ αληηβηνηηθώλ, θάλεθε όηη εμαθνινπ-

ζνύζαλ λα πεζαίλνπλ αζζελείο κε ζήςε, παξά ηελ επηηπρεκέλε εθξίδσζε ησλ παζνγόλσλ. Άξρη-

ζε πιένλ λα γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ε παζνγέλεηα ηεο ζήςεο νθείιεηαη όρη ηόζν ζην παζνγόλν, 

όζν ζηνλ μεληζηή (5). ήκεξα δερόκαζηε όηη ε αλνζηαθή απάληεζε ηνπ νξγαληζκνύ πεξηιακβάλεη 

δύν ζθέιε: ηε θάζε ηεο ππεξέθθξηζεο πξνθιεγκνλσδώλ θπηνθηλώλ, ρπκνθηλώλ θαη άιισλ θιεγ-

κνλσδώλ παξαγόλησλ θαη ηελ αληηθιεγκνλώδε θάζε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από αλνζνθαηαζην-

ιή, κε ζπλέπεηεο ηελ αλαζηνιή ελεξγώλ αλνζηαθώλ θπηηηάξσλ θαη ηελ απόπησζε θπηηάξσλ, 

όπσο ιεκθνθπηηάξσλ ή θπηηάξσλ ηνπ βξνγρηθνύ επηζειίνπ.  

ε γεληθέο γξακκέο, νη πξνθιεγκνλώδεηο αληηδξάζεηο, πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ παζν-

γόλσλ, ζεσξνύληαη ππεύζπλεο γηα ηηο παξάπιεπξεο βιάβεο ησλ ηζηώλ, ελώ νη αληηθιεγκνλώδεηο 

απνθξίζεηο, πνπ ζηόρν έρνπλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο ηνπηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο βιάβεο ησλ ηζηώλ, ε-

λέρνληαη ζηελ απμεκέλε επηξξέπεηα ζε δεπηεξνγελείο ινηκώμεηο. Παιαηόηεξα ζεσξείην όηη ε αλν-

ζηαθή απάληεζε ηνπ μεληζηή μεθηλνύζε κε ηελ ππέξ-θιεγκνλώδε απάληεζε, ε νπνία εμειηζζόηαλ 

κε ην ρξόλν ζηελ αληηθιεγκνλώδε-αλνζνθαηαζηαιηηθή θάζε (6). ήκεξα εληνύηνηο, ππάξρνπλ 

ηζρπξέο ελδείμεηο όηη θαη νη δύν θάζεηο ελεξγνπνηνύληαη λσξίο θαη ηαπηόρξνλα (7) (Γηθόλα 1). 

Φαίλεηαη ινηπόλ όηη θαηά ηε ζήςε ιακβάλεη ρώξα κία δηαξθήο εμέιημε θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμύ 

θιεγκνλσδώλ θαη αληηθιεγκνλσδώλ δηεξγαζηώλ, θαη ε ηζνξξνπία πνπ πξνθύπηεη από ηε δηα-

ζηαύξσζε απηώλ ησλ πνιύπινθσλ κνλνπαηηώλ, θαζνξίδεη ηελ έθβαζε ηνπ αζζελνύο (8,9). Η έ-

θηαζε, θαηεύζπλζε θαη δηάξθεηα ησλ αληηδξάζεσλ απηώλ εμαξηώληαη από παξάγνληεο ηνπ μελη-

ζηή (γνληδίσκα, ειηθία, ζπλ-λνζεξόηεηεο, θαξκαθεπηηθή αγσγή) θαη ηνπ παζνγόλνπ (κηθξνβηαθό 

θνξηίν, αληνρή).  
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Γηθόλα 1. Αληηθιεγκνλώδεηο θαη πξνθιεγκνλώδεηο δηαδηθαζίεο θαηά ηε ζήςε (από Angus DC, van der Poll T. 

Severe Sepsis and Septic Shock. N Engl J Med. 2013 Aug 29;369(9):840–51). 

 

Απόπησζε  

Απόπησζε είλαη ε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκέλνπ θπηηαξηθνύ ζαλάηνπ θαη πεξηιακβάλεη ζύλζε-

ηεο δηαδξνκέο ζεκαηνδόηεζεο θαη θαηαξξάθηεο κνξηαθώλ ζπκβάλησλ (10). ε ελήιηθνπο νξγαλη-

ζκνύο, απαηηείηαη απόπησζε γηα ηε δηαηήξεζε δηαθνξνπνηεκέλνπ ηζηνύ, επηηπγράλνληαο ηελ 

ηζνξξνπία κεηαμύ πνιιαπιαζηαζκνύ θαη θπηηαξηθνύ ζαλάηνπ. ηε ζήςε θπξίσο, θαη ιηγόηεξν 

ζην κε ινηκώδεο SIRS, ελεξγνπνηνύληαη νη κεραληζκνί ηεο απόπησζεο, θαη εηδηθόηεξα ζηε θάζε 

ηεο αλνζνθαηαζηνιήο (11). πγθεθξηκέλα, πξνζβάιινληαη θύηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηή-

καηνο: CD4+ θαη CD8+ Σ θύηηαξα, Β θύηηαξα θαη δελδξηηηθά θύηηαξα (12–14), θαη απηό αθνξά 

όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο – λενγλά, παηδηά, ελήιηθεο (15). Η απόπησζε έρεη ηδηαίηεξα επηβαξπληη-

θό ξόιν ζηε ζήςε, θαζώο ακβιύλεη ηελ αλνζνινγηθή απάληεζε θαη νδεγεί ζηελ αλεπάξθεηα ησλ 

νξγάλσλ θαη ηελ θαθή έθβαζε (16). 

Σα κνλνπάηηα κνξηαθήο ζεκαηνδόηεζεο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόπησζε δηαθξίλνληαη θαη ηαμηλν-

κνύληαη ζην “εμσγελέο” (extrinsic) θαη “ελδνγελέο” (intrinsic) (17). Γλ ζπληνκία, ην εμσγελέο κνλν-

πάηη ππξνδνηείηαη από ελεξγνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ ζαλάηνπ (death receptors) πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Fas θαη ππνδνρέσλ ηνπ TNF-α. Σν 

ελδνγελέο κνλνπάηη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ απειεπζέξσζε πξν-απνπησηηθώλ κνξίσλ από ελ-

δνθπηηάξηα νξγαλίδηα/δηακεξίζκαηα, όπσο ηα κηηνρόλδξηα θαη ην ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν (Γηθό-

λα 2).  
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Γηθόλα 2. Γλδνγελέο θαη εμσγελέο ζεκαηνδνηηθό κνλνπάηη ζηελ απόπησζε (από Garg H, Suri P, Gupta JC, Talwar 

GP, Dubey S. Survivin: a unique target for tumor therapy. Cancer Cell Int. 2016 Jun 23;16:49). 

Καη ηα δύν απηά κνλνπάηηα είλαη γελεηηθά πξνγξακκαηηζκέλα θαη ξπζκίδνληαη θπξίσο από ηηο 

θαζπάζεο (18). Οη θαζπάζεο (caspases, cysteine-aspartic proteases) είλαη πξσηεάζεο θπζηεΐλεο, 

πνπ δηαρσξίδνπλ ηηο (cleavage) πξσηεΐλεο-ζηόρνπο κόλν ζε ηκήκα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε α-

ζπαξηηθό νμύ (19). Έρνπλ αλαγλσξηζηεί 11 θαζπάζεο. Απηέο πνπ έρνπλ ελεξγό ξόιν ζηελ από-

πησζε ρσξίδνληαη ζε απηέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθθίλεζε (θαζπάζε-2, θαζπάζε-8, θαζπάζε-9 

θαη θαζπάζε-10) θαη ζε απηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηειεζηηθή θάζε ηεο απόπησζεο (θαζπά-

ζε-3, θαζπάζε-6 θαη θαζπάζε-7) (20). Οη θαζπάζεο ζπληίζεληαη αξρηθά σο δπκνγόλα θαη ππόθεη-

ληαη ζε έλαλ θαηαξξάθηε πξσηενιπηηθήο ελεξγνπνίεζεο, πνπ ππξνδνηείηαη από ηηο θαζπάζεο 

εθθίλεζεο, νη νπνίεο κεηαθξάδνπλ έλα ζήκα ζαλάηνπ ζε πξσηενιπηηθή δξαζηεξηόηεηα. Έηζη, νη 

θαζπάζεο εθθίλεζεο πξνθαινύλ ηειηθά ηελ ελεξγνπνίεζε θαη θηλεηηθόηεηα ησλ εθηειεζηηθώλ 

θαζπαζώλ, νη νπνίεο δηαρσξίδνπλ θαη απελεξγνπνηνύλ δσηηθά θπηηαξηθά ζπζηαηηθά, όπσο έλδπ-

κα ζύλζεζεο θαη επηδηόξζσζεο ηνπ DNA, ξπζκηζηέο ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ, θπηηαξνζθειεηηθέο 

πξσηεΐλεο θιπ. Σν ελδνγελέο κνλνπάηη ηεο απόπησζεο ελεξγνπνηεί ηελ θαζπάζε-9, ελώ ην εμσ-

γελέο ηελ θαζπάζε-8. ηε ζπλέρεηα, θαη νη δπν ελεξγνπνηνύλ ηελ θαζπάζε-3 θαη ηελ θαζπάζε-7, 

νη νπνίεο είλαη θπξίσο ππεύζπλεο γηα ηα πεξηζζόηεξα πξσηενιπηηθά γεγνλόηα πνπ πξαγκαηώ-

λνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θπηηάξνπ. Τπάξρεη κηα ιεπηή ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο δξάζεο απνπησ-

ηηθώλ παξαγόλησλ, όπσο νη θαζπάζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη αληηαπνπησηηθώλ παξαγό-

λησλ – αλαζηνιέσλ ηεο απόπησζεο γηα ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ιόγνο ζηε ζπλέρεηα. Η απόπησζε 

είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θαηεύζπλζεο πνπ ζα πάξεη απηή ε ηζνξξνπία. 
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Survivin 

Η survivin κέινο ησλ αλαζηνιέσλ ηεο απόπησζεο (Inhibitors of Apoptosis, IAP) 

Η πξσηεΐλε survivin αλαθαιύθζεθε από ηνπο G. Ambrosini θαη D. Altieri ην 1997 (21) θαη είλαη κέ-

ινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πξσηετλώλ πνπ δξνύλ σο αλαζηνιείο ηεο απόπησζεο (Inhibitors of 

Apoptosis - IAP) (Γηθόλα 3). Οη IAPs δνκηθά ραξαθηεξίδνληαη από ηελ ύπαξμε κίαο αιιεινπρίαο 

πεξίπνπ 70 ακηλνμέσλ (Baculovirus IAP Repeat – BIR), ε νπνία ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε 

θάζε πξσηεΐλε-κέινο (22). Οη IAPs αλαγλσξίζηεθαλ αξρηθά ζηνπο βαθνπιντνύο (baculoviruses) 

ησλ αζπόλδπισλ σο αλαζηνιείο ηεο απόπησζεο, αιιά αλεπξίζθνληαη ζρεδόλ ζε όια ηα είδε, 

από ηα θαηώηεξα σο ηα αλώηεξα ζπνλδπισηά (23). Γίλαη ιεηηνπξγηθά θαη δνκηθά παξόκνηεο θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ξύζκηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ θπηηαξηθνύ ζαλάηνπ (24). Οη πξσηεΐλεο IAPs 

ζην αλζξώπηλν γνληδίσκα είλαη 8 θαη πεξηιακβάλνπλ έλα έσο ηξία αληίγξαθα ηεο πεξηνρήο BIR, 

ζπλήζσο ζην ακηλνηειηθό άθξν (25).  

 

Γηθόλα 3. Η νηθνγέλεηα ησλ αλαζηνιέσλ ηεο απόπησζεο (IAP) ζηελ νπνία αλήθεη ε survivin (από Finlay D, 

Teriete P, Vamos M et al. Inducing death in tumor cells: roles of the inhibitor of apoptosis proteins F1000Research 

2017, 6(F1000 Faculty Rev):587). 

Η survivin απνηειείηαη από 142 ακηλνμέα θαη είλαη ε κηθξόηεξε ζε κέγεζνο πξσηεΐλε IAP (Γηθόλα 

4). Πεξηιακβάλεη από κία θνξά ηελ αιιεινπρία BIR θαη κία θαξβνμπηειηθή α-έιηθα, ρσξίο θάπνην 

άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηκήκα. Αξρηθά είρε θαλεί όηη ε survivin ζρεκαηίδεη έλα ζηαζεξό δηκεξέο ζε 

δηάιπκα (26), όκσο ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη θάπνηεο θύξηεο αιιειεπηδξάζεηο κε άιιεο πξσηεΐλεο 

απαηηνύλ ηε κνλνκεξή κνξθή ηεο survivin (27–30). πγθξηηηθά κε ηηο άιιεο IAPs, ε survivin παξνπ-

ζηάδεη πεξηνξηζκέλε έθθξαζε ζε ελήιηθνπο ηζηνύο θαη έρεη θξίζηκν ξόιν ζηε ξύζκηζε ηεο θπηηαξη-

θήο δηαίξεζεο αιιά θαη ηεο απόπησζεο. Έρεη πςειή έθθξαζε ζηνλ εκβξπτθό αλαπηπζζόκελν ηζηό 

(31) θαη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο λενπιαζκαηηθνύο ηζηνύο ζηνλ άλζξσπν, αιιά όρη ζε πγηείο θαη νξη-

ζηηθά δηαθνξνπνηεκέλνπο ηζηνύο ελειίθσλ (21). 
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Γηθόλα 4. Η ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηεο survivin (από Mol Cell. 2000 Jul;6(1):183-9). 

 

Μνξηαθή νξγάλσζε θαη δνκή ηεο survivin 

Η survivin θσδηθνπνηείηαη από ην γνλίδην BIRC5 πνπ βξίζθεηαη ζην ρξσκόζσκα 17q25 θαη απνηε-

ιείηαη από 4 εμόληα θαη 3 εζόληα, κε 14.796 λνπθιενηίδηα. Σν γνλίδην BIRC5 θσδηθνπνηεί ηελ wild 

type survivin (WT, ηέζζεξα εμόληα, 142 ακηλνμέα) θαη πέληε επηπιένλ ηζνκνξθέο (Γηθόλα 5): 

survivin-ΔΓx3 (survivin κε απνθνπή ηνπ εμνλίνπ 3 - 137 ακηλνμέα), survivin-2B (survivin κε έλα πξό-

ζζεην εμόλην – 165 ακηλνμέα), survivin-3B (πέληε εμόληα – 120 ακηλνμέα), survivin-2A (δύν εμόληα  – 

74 ακηλνμέα) θαη survivin-2B+32 (ηέζζεξα εμόληα  ζπλ ην εζόλην 2B θαη 32 πξόζζεηα λνπθιενηίδηα) 

(32), κε ηελ αλαθάιπςε θαη έξεπλα λέσλ ηζνκνξθώλ, όπσο ε 3A (33), λα ζπλερίδεηαη (34).  

  

Γηθόλα 5.  Wild-type survivin θαη νη 4 ζεκαληηθόηεξεο ηζνκνξθέο (από Immunology Letters 193 (2018) 14–24). 



18 

 

Γληόπηζε ηεο survivin 

Η αθξηβήο εληόπηζε ηεο survivin έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν εξεπλώλ, κε αληηθξνπόκελα όκσο 

ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε ζρέζε ηεο ζέζεο ηεο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο (35). Γηα παξάδεηγκα, ην 

πνζνζηό ππξεληθήο/θπηηαξνπιαζκαηηθήο survivin έρεη ζεσξεζεί είηε σο ζεηηθόο είηε σο αξλεηη-

θόο πξνγλσζηηθόο δείθηεο γηα ηνλ θαξθίλν. Οη δηάθνξεο ηζνκνξθέο ηεο survivin έρνπλ δηαθνξεηη-

θή έθθξαζε θαη θπηηαξηθή εληόπηζε ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ WT. Η survivin-

ΔΓx3 ιόγνπ ράξε εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνλ ππξήλα, ελώ ε survivin-2B ζην θπηηαξόπιαζκα. Γθηόο 

όκσο από ηε δεμακελή ηνπ ππξήλα θαη ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο, ε survivin έρεη επίζεο εληνπηζηεί 

ζηα κηηνρόλδξηα (36), από όπνπ εμέξρεηαη ζην θπηηαξόπιαζκα σο απάληεζε ζε ζηξεζνγόλα ε-

ξεζίζκαηα. Μειέηεο ζε ζεηξέο θαξθηληθώλ θπηηάξσλ έδεημαλ όηη επηπιένλ ππάξρεη θαη εμσθπηηά-

ξηα δεμακελή ηεο survivin απνηεινύκελε από εμσζώκαηα (exosomes) ζε κνξθή κεκβξαληθώλ θπ-

ζηηδίσλ κεγέζνπο 40-100 nm, πνπ εθθξίλνληαη από θαξθηληθά θύηηαξα θαη πξνζιακβάλνληαη από 

γεηηνληθά θύηηαξα (37), όπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιιεο πξσηεΐλεο IAP (38). Σα εμσζώκαηα πνπ πε-

ξηέρνπλ survivin επαλεηζάγνληαη ζηα θύηηαξα θαη επνδώλνπλ ηελ αλάπηπμε όγθνπ. ύκθσλα κε 

εξεπλεηέο, ε εμσθπηηάξηα δεμακελή ηεο survivin έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα επεξεάδεη ηα θνληηλά θαξ-

θηληθά θύηηαξα ώζηε λα έρνπλ απμεκέλε αληίζηαζε ζηε ζεξαπεία, λα αλαπαξάγνληαη γξήγνξα 

θαη λα απνθηνύλ κεγάιε δηεηζδπηηθή ηθαλόηεηα in vitro (39,40). Έηζη, ε ελδνθπηηάξηα αιιά θαη ε 

εμσθπηηάξηα παξαγσγή θαη θπθινθνξία ηεο survivin ζε κηα θαθνήζεηα, κπνξεί λα είλαη ππεύζπλε 

γηα ηελ επηδείλσζε ηεο λόζνπ. 

Λεηηνπξγίεο ηεο survivin 

Κπηηαξηθή δηαίξεζε 

Μία αλαγλσξηζκέλε ιεηηνπξγία ηεο survivin είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε. Η 

survivin παίδεη θαίξην ξόιν ζηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε, θαη απηό θαίλεηαη από ηελ ηζρπξή εμάξηεζε 

ηεο έθθξαζήο ηεο από ηνλ θπηηαξηθό θύθιν ζηε θάζε G2/M (41), από ηελ εληόπηζή ηεο ζε δηά-

θνξα ζεκεία ηεο κηησηηθήο αηξάθηνπ (42) θαη από ην ξπζκηζηηθό ξόιν πνπ επηηειεί ζε ζρέζε κε 

ηε κίησζε ησλ θπηηάξσλ (43,44). Γπηπιένλ, ε survivin ζπκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ρξσκνζσ-

κηθνύ ζπκπιέγκαηνο CPC (chromosomal passenger complex), ην νπνίν ξπζκίδεη θαζνξηζηηθά δηά-

θνξα γεγνλόηα ηεο κίησζεο (45), όπσο είλαη ε επζπγξάκκηζε θαη ε θίλεζε ησλ ρξσκνζσκάησλ 

ζην θέληξν ηεο κηησηηθήο αηξάθηνπ, ή ε ζύλδεζε ρξσκνζσκάησλ-κηθξνζσιελίζθσλ. Γηδηθόηεξα, 

ε survivin, θαη κάιηζηα ε ηζνκνξθή 3B, βνεζά ζηε ζηόρεπζε-ηνπνζέηεζε ηνπ CPC ζην ρώξν, ζε 

ζρέζε κε ην θεληξνκεξίδην (46).  

Αλαζηνιή ηεο απόπησζεο 

Μία άιιε δηαθξηηή ιεηηνπξγία ηεο survivin, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη θαη ε παξνύζα κειέηε, είλαη ε 

αλαζηνιή ηεο απόπησζεο (Γηθόλα 6).  

Η απμεκέλε έθθξαζε ηεο survivin αλαζηέιιεη θαη ην ελδνγελέο θαη ην εμσγελέο κνλνπάηη ηεο α-

πόπησζεο (47–50). Ο κεραληζκόο κε ηνλ νπνίν ε survivin αλαζηέιιεη ηελ απόπησζε δελ έρεη δηα-

ζαθεληζηεί, παξ’ όια απηά θαίλεηαη όηη βαζίδεηαη ζηελ άκεζε ή έκκεζε ζύλδεζή ηεο κε ηηο θα-

ζπάζεο, είηε εθθίλεζεο είηε εθηειεζηηθέο (51). Γίλαη πηζαλό ε survivin λα αλαζηέιιεη άκεζα ηελ θα-

ζπάζε-3 (48,52–54), αλ θαη ε survivin δελ έρεη κέρξη ζήκεξα βξεζεί όηη δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε 
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δνκή γηα ηελ πξόζδεζε ηεο θαζπάζεο-3 ζηελ αιιεινπρία BIR (18). Γπίζεο, ε survivin ζεσξείηαη 

όηη αλαζηέιιεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο θαζπάζεο-9 κε:  

 άκεζε πξόζδεζε ζηελ θαζπάζε-9 (25,55),  

 κε ηε βνήζεηα ηνπ κνξίνπ HBXIP (hepatitis B X-interaction protein) ην νπνίν πξνζδέλεηαη 

ζηελ πξνθαζπάζε-9 (56), ή ηέινο  

 ζε ζπλέξγεηα κε ηελ XIAP (άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο IAP) ε νπνία πεξηέρεη ηελ πεξηνρή 

BIR3 πνπ πξνζδέλεηαη άκεζα ζηελ θαζπάζε-9 θαη κνηάδεη κε ηελ πεξηνρή BIR ηεο survivin 

(19).  

Με έλαλ αθόκε κεραληζκό, ε survivin –θπξίσο ε ΔΓx3- αλαζηέιιεη ην ελδνγελέο (κηηνρνλδξηαθό) 

κνλνπάηη ηεο απόπησζεο κε ηελ πξόζδεζή ηεο ζηηο πξν-απνπησηηθέο πξσηεΐλεο πνπ θαινύληαη 

SMAC/DIABLO (Secondary Mitochondria-derived Activator of Caspase). Οη ηειεπηαίεο απειεπζεξώ-

λνληαη θαηά ην ελδνγελέο κνλνπάηη από ηα κηηνρόλδξηα θαη ελεξγνπνηνύλ ηελ θαζπάζε-9 πξνο 

απόπησζε. Η survivin πξνζδέλεηαη ζηηο SMAC/DIABLO κε απνηέιεζκα λα πξνιακβάλεη ηελ ελεξ-

γνπνίεζε ηεο θαζπάζεο (55,57). 

 

Γηθόλα 6. Λεηηνπξγίεο ηεο survivin θαη αλάινγε εληόπηζή ηεο ζην θύηηαξν (Garg H, Suri P, Gupta JC, Talwar GP, 

Dubey S. Survivin: a unique target for tumor therapy. Cancer Cell Int. 2016 Jun 23;16:49). 

 

Η survivin ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ 

ην ξόιν ηεο survivin ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ, ζπκβάιιεη θαη ε ηθαλόηεηά ηεο γηα πξναγσγή 

ηεο αγγεηνγέλεζεο θαη ηεο κεηάζηαζεο. Η survivin εληζρύεη ηελ έθθξαζε ηνπ παξάγνληα αλά-

πηπμεο αγγεηαθώλ ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ (VEGF, vascular endothelial growth factor), όπσο θαη 

ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ (58). Γπηπιένλ, πξνζδίδεη αληίζηαζε ζηε ρε-
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κεηνζεξαπεία ελόζσ ππεξεθθξάδεηαη ζε θαξθηληθά αγγεηαθά ελδνζειηαθά θύηηαξα (59). Έρεη α-

πνδεηρζεί αθόκε όηη επλνεί ηε κεηάζηαζε ησλ όγθσλ, ελίνηε ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο πξσηεΐλεο 

IAP, ύζηεξα από κειέηεο ζε δηάθνξεο κνξθέο θαξθίλνπ, όπσο ην κειάλσκα, ν θαξθίλνο ηνπ πα-

ρένο εληέξνπ, ηνπ καζηνύ ή ηνπ πξνζηάηε (60–64).  

Η survivin ζε απηνάλνζα λνζήκαηα 

ηα απηνάλνζα λνζήκαηα, ιακβάλνπλ ρώξα αλνζηαθέο απνθξίζεηο θαηά ησλ ηζηώλ θαη ησλ θπη-

ηάξσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνύ. Η απόπησζε είλαη έλαο κεραληζκόο θπξίαξρεο ζεκαζίαο, πνπ 

κεηώλεη ηα απηναληηδξαζηηθά ιεκθνθύηηαξα θαηά ηελ επηινγή ιεκθνθπηηάξσλ ζην ζύκν ή ζην 

κπειό ησλ νζηώλ θαη επίζεο απνξξίπηεη ηα ρξνλίσο ελεξγνπνηεκέλα ιεκθνθύηηαξα κεηά από 

αλνζηαθή απάληεζε ζε μέλα αληηγόλα (65). Έηζη, ε αλαζηνιή ηεο απόπησζεο επηηξέπεη ηελ επηβί-

σζε απηώλ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε ηεο απηναλνζίαο. Πην ζπγθε-

θξηκέλα, ππό ζπλζήθεο απμεκέλεο παξνπζίαζεο αληηγόλσλ θαη επίηαζεο ηεο θιεγκνλήο, επλνεί-

ηαη ε έθθξαζε ηεο survivin ζηα θύηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ T θαη B θπηηάξσλ θαη ησλ αληηγνλνπαξνπζηαζηηθώλ δελδξηηηθώλ θπηηάξσλ. Σα θύηηαξα απ-

ηά δηεηζδύνπλ ζε όξγαλα-ζηόρνπο νδεγώληαο ζε ζνβαξή ιεηηνπξγηθή βιάβε. Γπίζεο ε survivin 

εθθξάδεηαη ζηα εηδηθά γηα ηα όξγαλα θύηηαξα θαηά ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπο (66). Η survivin 

έρεη κειεηεζεί θαη έρεη ζπζρεηηζηεί κε θαθή έθβαζε πνιιώλ απηνάλνζσλ λνζεκάησλ, όπσο ε 

ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ε πνιιαπιή ζθιήξπλζε, ε βαξηά κπαζζέλεηα θ.ά. (67). Σέινο, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί όηη ε ζπλνιηθή ξύζκηζε ηεο ζύλζεζεο ησλ microRNA ζηα αλζξώπηλα ιεπθνθύηηαξα 

απνδίδεηαη ζηε survivin, κέζσ πεξηνξηζκνύ ηεο έθθξαζεο πξσηετλώλ πνπ ειέγρνπλ  ηε δεκηνπξ-

γία ησλ microRNA ζε κεηα-κεηαγξαθηθό επίπεδν (68). 

Η survivin ζηε ζήςε 

Η ζήςε ραξαθηεξίδεηαη από απόπησζε ιεκθνθπηηάξσλ, δελδξηηηθώλ θπηηάξσλ, καθξνθάγσλ 

θαη κνλνθπηηάξσλ (69,70). πλεπώο, ην εξώηεκα ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε ηεο survivin ζε ζπλζή-

θεο ζήςεο είλαη ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο. ε πξόζθαηε κειέηε ζε πεηξακαηηθό κνληέιν ζήςεο, 

αλαδείρζεθε αύμεζε ηεο έθθξαζεο ηεο survivin ζε πεηξακαηόδσα πνπ εμέθξαδαλ ηνλ αληηνμεηδσ-

ηηθό παξάγνληα thioredoxin-1 (Trx-1) ζε ζρέζε κε πεηξακαηόδσα κε έιιεηςε ηεο Trx-1. Η απμεκέ-

λε απηή έθθξαζε εξκελεύηεθε σο αληίδξαζε πεξηνξηζκνύ ηνπ νμεηδσηηθνύ ζηξεο θαη ηεο από-

πησζεο (71). Γλεξγνπνίεζε ηνπ κνλνπαηηνύ STAT3 κέζσ ηνπ πεξηνδνληηθνύ παζνγόλνπ 

Porphyromonas gingivalis ζε δηεγεξκέλα κε Pseudomonas aeruginosa επηζειηαθά θύηηαξα ηνπ 

βξνγρηθνύ βιελλνγόλνπ νδήγεζε ζε δηέγεξζε ηεο survivin θαη θαηαζηνιή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο 

θαζπάζεο-3, κε ζπλέπεηα πεξηνξηζκό ηεο απόπησζεο θαη επαθόινπζεο αλαπλεπζηηθήο λόζνπ 

(72). ε πεηξακαηηθό επίπεδν, ε ινίκσμε κνλνθπηηάξσλ θαη θπηηάξσλ ηεο ζεηξάο U937 κε 

Staphylococcus aureus πξνθάιεζε κηα εμαξηώκελε από ηελ θαζπάζε αλαζηνιή ηνπ αληηαπνπησ-

ηηθνύ κεηαγξαθηθνύ παξάγνληα NF-kappa-B, θαηαζηέιινληαο ηελ έθθξαζε ηεο survivin (73). Γε-

ληθόηεξα όκσο ε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεηαη πνιύ πησρή ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη 

δελ θαίλεηαη κέρξη ζήκεξα λα έρεη γίλεη ζπζηεκαηηθή ή ζηνρεπκέλε πεηξακαηηθή ή θιηληθή κειέηε 

ηνπ ξόινπ ηεο survivin ζηε ζήςε. 
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θνπόο ηεο κειέηεο 

Η παξνύζα κειέηε είρε σο ζηόρν λα εξεπλήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο πξσηεΐλεο survivin, κέινπο 

ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αλαζηνιέσλ ηεο απόπησζεο, ζε ζπλζήθεο ζήςεο, όπνπ ε απόπησζε θαίλε-

ηαη λα έρεη ζεκαληηθό ξόιν, αιιά θαη ζε ζπλζήθεο ζπζηεκαηηθήο θιεγκνλώδνπο αληίδξαζεο 

ηξαπκαηηθήο αηηηνινγίαο, γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ε έθθξαζε ηεο 

survivin ηόζν ζε κεηαγξαθηθό επίπεδν, όπσο απνηππώλεηαη ζηηο πνζνηηθέο κεηξήζεηο ηνπ mRNA 

ησλ δηαθόξσλ ηζνκνξθώλ ηεο survivin, όζν θαη ζε πξσηετληθό επίπεδν κε ηε κέηξεζε ηνπ κνξίνπ 

ηεο survivin ζε νξό αίκαηνο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό νη κεηξήζεηο απηέο έγηλαλ ζε αζζελείο κε ζήςε 

(ζύκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν νξηζκό sepsis-3), ζε αζζελείο κε κε ινηκώδεο SIRS ηξαπκαηηθήο αηηην-

ινγίαο θαη ζε πγηή άηνκα, θαη επειέγεζαλ νη αλάινγεο ζηαηηζηηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμύ όισλ ησλ 

νκάδσλ.  

Πξσηαξρηθόο ζθνπόο ηεο κειέηεο ήηαλ ε ζύγθξηζε ηεο έθθξαζεο ηεο survivin κεηαμύ αζζελώλ κε 

ζήςε, αζζελώλ κε SIRS ηξαπκαηηθήο αηηηνινγίαο θαη πγηώλ.  

Δεπηεξεύνληεο ζηόρνη ήηαλ ε ζπζρέηηζε ηεο έθθξαζεο ηεο survivin κε ην επίπεδν δηέγεξζεο θπην-

θηλώλ ηεο θιεγκνλώδνπο θαη αληηθιεγκνλώδνπο δηαδηθαζίαο θαη ηελ έκθπηε αλνζηαθή αληίδξα-

ζε κέζσ ησλ πξσηετλώλ ζηξεο ζε βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο, αιιά θαη ε δηεξεύλεζε ηνπ πηζα-

λνύ ξόινπ ηεο survivin ζηελ αλάπηπμε πνιπνξγαληθήο αλεπάξθεηαο θαη ζηε ζλεηόηεηα. 
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Αζζελείο θαη Μέζνδνη 

Η κειέηε απηή απνηειεί κέξνο θαη ζπλέρεηα πνιπθεληξηθήο κειέηεο πνπ είρε εγθξηζεί κε ην πξό-

γξακκα ΘΑΛΗ θαη αθνξνύζε ην έξγν «Heat shock proteins and glutamine alterations related to 

hormonal, immunological, inflammatory and molecular response to sepsis: A combined clinical and 

experimental study» Sepsis Immunological Biochemical Hormonal ICU Genetic Animal Model (SIBH-

IGAM). 

Η επξύηεξε κειέηε πεξηιακβάλεη αζζελείο κε ζήςε πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ λένπ νξηζκνύ 

ηεο ζήςεο (sepsis-3)/ζεπηηθνύ ζνθ, θαη αζζελείο κε SIRS (ζύλδξνκν ζπζηεκαηηθήο θιεγκνλώδνπο 

αληίδξαζεο) ηξαπκαηηθήο αηηηνινγίαο, ελειίθνπο (n=150) θαη παηδηά (n=50). Οη αζζελείο απηνί λν-

ζειεύηεθαλ ζηηο ΜΓΘ ελειίθσλ ησλ λνζνθνκείσλ «Γπαγγειηζκόο» θαη «Αηηηθόλ», θαη ζηε ΜΓΘ 

ΠΑΙΔΩΝ ηνπ ΠΑΓΝΗ. Γπίζεο πεξηιακβάλεη θαη πγηή άηνκα (n=100), ελήιηθνπο εζεινληέο, σο νκά-

δα ειέγρνπ. Γηα ηηο αλάγθεο όκσο ηεο παξνύζαο κειέηεο, έγηλαλ κεηξήζεηο ζε θπιαζζόκελα ζηνπο 

-80νC δείγκαηα νξνύ θαη απνκνλσκέλνπ RNA από έκκνξθα ζπζηαηηθά νιηθνύ πεξηθεξηθνύ αίκα-

ηνο 9 πγηώλ εζεινληώλ ελειίθσλ, θαζώο θαη 18 αζζελώλ κε ζήςε θαη 18 αζζελώλ κε SIRS (Πίλα-

θαο 3). Οη κεηξήζεηο ησλ δεηγκάησλ απηώλ έγηλαλ ρσξίο θσδηθνπνίεζε, αλώλπκα θαη ρσξίο γλώ-

ζε άιισλ θιηληθώλ ή εξγαζηεξηαθώλ παξακέηξσλ. Όιεο νη κεηξήζεηο ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξεπλεηηθό εξγαζηήξην ηεο Α´ Παζνινγηθήο Κιηληθήο ζην Λατ-

θό Ννζνθνκείν Αζελώλ.  

Πίλαθαο 3. Αξηζκόο αζζελώλ πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε. 

Τγηείο (control) SIRS ήςε 

9 18 18 

 

πιινγή δεηγκάησλ 

Σα δείγκαηα ειήθζεζαλ θαηόπηλ ζπγθαηάζεζεο από ηνπο πγηείο θαη από ηνπο αζζελείο θαηά ηε 

θάζε ηεο δηάγλσζεο. Γιήθζεζαλ ζε δηαθνξεηηθά θηαιίδηα νιηθό αίκα θαη νξόο θαη θπιάρζεθαλ 

ζηνπο -80oC.  

Μέζνδνη  

RNA 

Απνκόλσζε RNA 

Γηα ηελ απνκόλσζε ηνπ RNA από ην πεξηθεξηθό αίκα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εκπνξηθό kit ηεο Ge-

neAll (Hybrid-R 100p Seoul, South Korea) κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (Γηθόλα 7). Έγηλε 

ιύζε ησλ ιεπθώλ θπηηάξσλ θαη απελεξγνπνίεζε ησλ λνπθιεαζώλ κε νκνγελνπνίεζε ζην RiboEx, 

έλα κνλνθαζηθό δηάιπκα πνπ πεξηέρεη θαηλόιε θαη άιαο ηεο γνπαληδίλεο. Με ηελ πξνζζήθε ηνπ 
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ρισξνθνξκίνπ δηαρσξίδεηαη ην νκνγελνπνίεκα ζε νξγαληθή θαη πδαηνδηαιπηή θάζε. Η πδαην-

δηαιπηή πεξηέρεη ην RNA ζην νπνίν πξνζηίζεηαη ξπζκηζηηθό δηάιπκα RB1 πνπ βνεζάεη ζηελ 

πξόζδεζε ηνπ RNA ζε ζηήιεο. Η πιύζε κε ην ξπζκηζηηθό δηάιπκα SW1 θαη RNW, εθιoύεη ην RNA 

ζε δηζ-απεζηαγκέλν λεξό, ειεύζεξν λνπθιεαζώλ.  

 

Γηθόλα 7. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο απνκόλσζεο RNA κε ην εκπνξηθό kit Hybrid-R 100p (Ge-

neAll). 

 

Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε ηνπ RNA 

Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ RNA, θσηνκέηξεζε ζε θάζκα θσηόο UV 260-280nm. 

O πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ RNA θαη ηνπ ιόγνπ λνπθιετθώλ νμέσλ/πξσηετλώλ πξαγκαην-

πνηήζεθε ζε θσηόκεηξν, κε κέηξεζε ηεο απνξξόθεζεο ζε κήθνο θύκαηνο 260nm (A260) θαη 

280nm (Α280). ε κήθνο 260nm ειέγρεηαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε λνπθιετθά νμέα ηνπ κνλόθισλνπ 

RNA θαη ζε κήθνο θύκαηνο 280nm ειέγρνληαη νη ηπρόλ πξνζκίμεηο ζε πξσηεΐλεο. Ο λόκνο ησλ 

Beer-Lambert δίλεη ηε ζρέζε απνξξόθεζεο –ζπγθέληξσζεο: 

 

 

•I / I0 είλαη ε δηαπεξαηόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο (ρσξίο κνλάδα). 

1. A είλαη ε απνξξόθεζε ή νπηηθή ππθλόηεηα ζε ζπγθεθξηκέλν κήθνο θύκαηνο ι (ρσξίο κνλάδα). 

2. ε είλαη ε κνξηαθή απνξξνθεζε ή κνξηαθόο ζπληειεζηήο απνζβέζεσο, κε κνλάδα κέηξεζεο L•mol−1•cm−1. Γμαξηάηαη από ην κήθνο 

θύκαηνο, ηε ρεκηθή ζύζηαζε θαη ηε ζεξκνθξαζία, νξίδεηαη απηόκαηα από ην κεράλεκα. 

3. ℓ είλαη ην κήθνο ηεο νπηηθήο δηαδξνκήο κέζα ζην δηάιπκα, αληηζηνηρεί ζην πιάηνο ηεο cuve (ζε 1cm). 

4. C είλαη ε κνξηαθή ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο (ζε mol.L−1). 

Η κηα κνλάδα απνξξόθεζεο (OD) ζηα 260nm αληηζηνηρεί ζε 40κg RNA αλά ml ζε νπδέηεξν pH. Η 

δηάιπζε ηνπ δείγκαηνο πξνο θσηνκέηξεζε είλαη 1:70 (1κl δείγκαηνο RNA + 69κl ddH2O ειεύζεξν 

λνπθιεαζώλ) θαζώο νξίδεηαη σο ην θαηώηεξν όξην ζσζηήο κέηξεζεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

Λύζη ερσ-

θρών 

Άθικηα λεσκά 

Περιθερικό αίμα 
Λύζη λεσκών Ομογενοποίη-

ζη 

Προζθήκη 

αιθανόλης 

Πρόζδεζη ηοσ 

RNA  

ζηη μεμβράνη ηης 

ζηήλης 

Πλύζη x2 Έκλοσζη 
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Η θαζαξόηεηα ηνπ RNA ραξαθηεξίδεηαη από ην ιόγν ηεο απνξξόθεζεο ησλ λνπθιετθώλ νμέσλ 

ζηα 260nm σο πξνο απηήλ ησλ πξσηετλώλ ζηα 280nm (A260/A280) ε νπνία θαη ζα πξέπεη λα θπ-

καίλεηαη από 1,8 έσο 2,0. Σα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα κειέηε παξνπζηά-

δνπλ ζπγθέληξσζε 167 ± 50 ng/κl θαη θαζαξόηεηα ηεο ηάμεο  260/Α280=1,88±0,04. 

Πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ RNA κε ηελ ηερληθή ηεο ειεθηξνθόξεζεο ζε πεθηή αγαξόδεο 2%. 

H πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ νιηθνύ RNA (rRNA, mRNA, tRNA) γίλεηαη ζε πεθηή αγαξόδεο 2% θαη επη-

ηπγράλεηαη ν δηαρσξηζκόο ηνπο κε βάζε ην κέγεζόο ηνπο, ειέγρεηαη ε αθεξαηόηεηα θαη ην κέγε-

ζνο θαηαλνκήο ηνπο κε ρξώζε βξσκηνύρνπ αηζίδηνπ (EtBr) (10mg/ml). Σν EtBr δεζκεύεηαη ζηηο βά-

ζεηο ησλ λνπθιετθώλ νμέσλ θαη παξνπζηάδεη κήθνο θύκαηνο εθπνκπήο 600nm κε κήθνο θύκαηνο 

δηέγεξζεο 525nm ζε δηάιπκα Tris Borate EDTA (TBE) ζπγθέληξσζεο 10mM θαη pH=8. Σν κεηαγξα-

θηθό RNA (mRNA) θαη ηα δύν κεγέζε ξηβνζσκηθώλ RNA (rRNA) (28S/18S, 2/1) παξνπζηάδνληαη 

ζαλ ηξεηο μερσξηζηέο άζπξεο θσηεηλέο δώλεο ζε καύξν θόλην ζε ιάκπα UV. 

RT-PCR 

ύλζεζε cDNA (Σερληθή ηεο RT-PCR) 

H κεηαηξνπή ηνπ κνλόθισλνπ RNA ζε δίθισλν DNA (cDNA) γίλεηαη κε ηελ ηερληθή RT-PCR, δε-

ιαδή PCR κε ηε βνήζεηα ηνπ ελδύκνπ αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε (RT-reverse transcriptase). Αθν-

ινύζσο, από ην νιηθό RNA, ην mRNA κεηαγξάθεηαη ζε cDNA. Αξρηθά ζπληίζεηαη ε κiα κόλν αιπ-

ζίδα ηνπ DNA πνπ είλαη ζπκπιεξσκαηηθή κε ηελ αξρηθή αιπζίδα ηνπ RNA. Έπεηηα, ε αληίζηξνθε 

κεηαγξαθάζε ζπλζέηεη ηε ζπκπιεξσκαηηθή αιπζίδα DNA, ζρεκαηίδνληαο ηειηθά έλα γξακκηθό 

δίθισλν κόξην DNA πνπ δελ πεξηιακβάλεη εζόληα παξά κόλν εμόληα.  

ε θάζε δείγκα αζζελνύο, έγηλε ζύλζεζε cDNA από 1κg πνηνηηθά ειεγκέλνπ RNA. Γθαξκόζηεθε ε 

κέζνδνο ηεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθήο κε ην πξσηόθνιιν ησλ ηπραίσλ εμακεξώλ ην νπνίν πξν-

βιέπεη εμαλνπθιενηίδηα σο εθθηλεηέο (Protoscript II), κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

(BioLabs, USA).  

PCR ή Αιπζηδσηή Αληίδξαζε Πνιπκεξάζεο 

Σα δείγκαηα cDNA ηνπ πεξηθεξηθνύ αίκαηνο ειέγρζεθαλ σο πξνο ηελ αθεξαηόηεηά ηνπο ζε ζεξ-

κηθό θπθινπνηεηή (Mastercycler Gradient, Eppendorf, Germany) γηα ην γνλίδην αλαθνξάο ACTβ. 

Real-Time PCR (qRT-PCR) 

Αξρή ηεο κεζόδνπ 

H Real Time PCR βαζίδεηαη ζηε κεζνδνινγία ηεο PCR θαη ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ζε πξαγκα-

ηηθό ρξόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηεο αληίδξαζεο. Η κέζνδνο είλαη πνιύ αθξηβήο θαη π-

πεξηεξεί έλαληη άιισλ ηερληθώλ. Σν πην ζεκαληηθό είλαη ε κεγάιε επαηζζεζία, πνπ παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο θαη ελίζρπζεο ελόο πνιύ κηθξνύ αξηζκνύ αληηγξάθσλ λνπθιενηηδηθώλ 

αιιεινπρηώλ. Γπηπιένλ, ε ελίζρπζε ηνπ πξντόληνο γίλεηαη ζε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε παξαηήξεζε θαη ε αλάιπζε ηεο αληίδξαζεο. Σν πιενλέ-

θηεκα ηεο αληίδξαζεο είλαη ε δπλαηόηεηα πνζνηηθνπνίεζεο, πνπ επηηξέπεη ηνλ πνζνηηθό πξνζ-

δηνξηζκό ηνπ αξρηθνύ πξντόληνο ζην αξρηθό δείγκα. Η ηερληθή ηεο Real Time PCR βαζίδεηαη ζηε 
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ρξήζε θζνξηδνπζώλ ρξσζηηθώλ πξνζδεδεκέλσλ ή κε ζε αληρλεπηέο θαη ζηελ αλαινγηθή ζπζρέ-

ηηζε ηεο έληαζεο ηνπ θζνξηζκνύ κε ηελ αξρηθή ζπγθέληξσζε mRNA ηνπ δείγκαηνο. 

Σν ζήκα ηνπ θζνξηζκνύ αληρλεύεηαη από ην νπηηθό ζύζηεκα ελόο θπθινπνηεηή θαη ε έληαζή ηνπ 

είλαη αλάινγε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πξντόληνο ζε θάζε θύθιν. Οη αληηδξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη 

από ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην πξντόλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ αληρλεύεηαη γηα πξώηε 

θνξά. Η ρξνληθή ζηηγκή πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ αξηζκό ησλ θύθισλ ηεο PCR αληίδξαζεο θαη 

αλαθέξεηαη σο Ct (cycle threshold, όξην θύθινπ). Έηζη, όζν κεγαιύηεξε είλαη ε πνζόηεηα ηνπ 

mRNA ζην αξρηθό δείγκα, ηόζν λσξίηεξα ιακβάλεηαη ζήκα θζνξηζκνύ θαη άξα ηόζν κηθξόηεξε 

είλαη ε ηηκή ηνπ Ct (Γηθόλα 8). 

  

Γηθόλα 8. Η θηλεηηθή ηεο Real-Time PCR πξνζδηνξίδεη αλαινγηθά, όζν ε αληίδξαζε βξίζθεηαη πάλσ από ην όξην 

ηεο ειάρηζηεο αλίρλεπζεο ηνπ θζνξηζκνύ θαη θάησ από ην όξην ηεο γξακκηθόηεηαο κε βάζε ηνλ θζνξηζκό εθ-

πνκπήο, ην πξαγκαηηθό πνζό ησλ πξντόλησλ PCR ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θύθιν (CT). 

Η κέηξεζε ηνπ θζνξηζκνύ πξαγκαηνπνηείηαη κε πνηθίινπο ηξόπνπο, όπσο κε ηε βνήζεηα ρξσζηη-

θώλ πνπ πξνζδέλνληαη ζην DNA (dsDNA dye, SYBR-Green I), κε θζνξίδνληεο αληρλεπηέο πνπ π-

δξνιύνληαη από ηελ 5΄-λνπθιενιπηηθή δξάζε ηεο πνιπκεξάζεο θαζώο ηελ εκπνδίδνπλ κε ηελ 

πξόζδεζή ηνπο (Hydrolysis probes, FRET probes) ή κε θζνξίδνληεο αληρλεπηέο πνπ αιιειεπηδξνύλ 

κε κεηαθνξά ελέξγεηαο κέζσ ζπληνληζκνύ, θαζώο πξνζδέλνληαη ζην cDNA (Hybridization probes, 

Taqman probes). 

Με ηε κέζνδν απηή δεκηνπξγείηαη κηα ινγαξηζκηθή θακπύιε γηα θάζε δείγκα (ζπλάξηεζε ηνπ α-

ξηζκνύ ησλ πνιιαπιαζηαζκέλσλ κνξίσλ πξνο ηνλ αξηζκό ησλ θύθισλ ηεο αληίδξαζεο) κε κηα 

θάζε ππόβαζξνπ (background phase), κηα ινγαξηζκηθή θάζε (log phase) θαη κηα θάζε θνξεζκνύ 

(end-point) (Γηθόλα 9). 
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Γηθόλα 9. Σππηθή ζηγκνεηδήο θακπύιε ηεο PCR. Baseline: ζόξπβνο, Threshold: όξην ειάρηζηνπ αληρλεύζηκνπ ζή-

καηνο θζνξηζκνύ. 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθνί ηξόπνη πνζνηηθνπνίεζεο, ν 

απόιπηνο θαη ν ζρεηηθόο. Η απόιπηε πνζνηηθνπνίεζε πξνζδηνξίδεη ηνλ αθξηβή αξηζκό κεηαγξά-

θσλ ηνπ γνληδίνπ, δειαδή θαζνξίδεη ηελ πνζόηεηα ηνπ γνληδίνπ-ζηόρνπ σο πξνο ην γνλίδην α-

λαθνξάο (housekeeping gene) θαη εθθξάδεηαη ζε ζπγθέληξσζε ή αξηζκό αληηγξάθσλ αλά κl. Γ-

λώ, ε ζρεηηθή πνζνηηθνπνίεζε πξνζδηνξίδεη ην ιόγν αλάκεζα ζηε πνζόηεηα ηνπ γνληδίνπ-

ζηόρνπ κε απηή ελόο θαηάιιεινπ γνλίδηνπ αλαθνξάο πνπ ε έθθξαζή ηνπ λα κελ κεηαβάιιεηαη 

ζε δηαθνξεηηθέο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο ή ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ ηζηνύ. Η θαλν-

ληθνπνηεκέλε ηηκή γηα θάζε δείγκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπγθξίλνπκε δηαθνξεηηθή γνληδηαθή 

έθθξαζε ζε δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο (differential gene expression). Όηαλ ζπγθξίλνληαη γνληδηαθά 

επίπεδα έθθξαζεο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά δείγκαηα, ην επίπεδν έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ ζηόρνο 

εθθξάδεηαη σο 100 θνξέο πεξηζζόηεξν από π.ρ. ην θπζηνινγηθό. 

SYBR-Green I  

ηελ παξνύζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ε ρξσζηηθή SΤBR GREEN I, ε νπνία δεζκεύεηαη ζε θάζε 

δηπιή έιηθα δίθισλνπ κνξίνπ DNA εθπέκπνληαο θζνξίδνλ ζήκα ζε έλα θαζνξηζκέλν κήθνο θύκα-

ηνο θαηά ηελ πξόζδεζε. Η δηέγεξζε θαη ε κέγηζηε εθπνκπή ηνπ SYBR GREEN I γίλεηαη ζηα 494nm 

θαη ζηα 521nm αληίζηνηρα (Biorad, CFX96, USA). Η αλίρλεπζε ηνπ θζνξηζκνύ γίλεηαη ζην ζηάδην 

ηεο επηκήθπλζεο ησλ πξντόλησλ ζε θάζε θύθιν αιπζηδσηήο αληίδξαζεο ζε αιεζηλό ρξόλν. Η έ-

ληαζε ηνπ ζήκαηνο απμάλεηαη θαζώο απμάλνληαη νη θύθινη, ιόγσ ηεο ζπζζώξεπζεο ησλ πξντό-

λησλ PCR. Η SYBR GREEN I θζνξίδνπζα ρξσζηηθή είλαη εύρξεζηε επηηξέπνληαο ηελ αλάιπζε 

πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ κνξίσλ ζηόρσλ ρσξίο ηελ αλάγθε ζρεδηαζκνύ ζηόρσλ-εηδηθώλ αληρλεπ-

ηώλ (probes). Παξ’ όια απηά, κε εηδηθά PCR πξντόληα θαη δηκεξή ησλ εθθηλεηώλ κπνξνύλ λα 

ζπκβάινπλ ζην θζνξίδνλ ζήκα. Γη’ απηό ηνλ ιόγν απαηηείηαη πνιύ αθξηβήο θαη πςειήο εηδηθόηε-

ηαο ζρεδηαζκόο ησλ PCR αληηδξάζεσλ θαη αλάιπζε ηεο melting curve ησλ αληηδξάζεσλ. 
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Γηθόλα 10. Η αξρή κέηξεζεο ηνπ θζνξηζκνύ κε ηε βνήζεηα ρξσζηηθήο SYBR-Green I πνπ πξνζδέλνληαη ζηε δη-

πιή έιηθα ηνπ DNA (dsDNA dye). 

 

Πξσηόθνιιν ηεο qRT-PCR  

ηε qRT-PCR ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηόο απ΄ ηε ρξσζηηθή SYBR-Green I θαη ην έλδπκν hot start Taq 

πνιπκεξάζε, πνπ είλαη κία 94kDa πξσηεΐλε κε 5'-3' δξαζηεξηόηεηα πνιπκεξηζκνύ, κε ηδηαίηεξε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ζηνπο 70°C έσο 80°C. Γίλαη ηδηαίηεξα ζεξκναλζεθηηθή θαη ν ρξόλνο εκίζεηαο 

δσήο ηεο είλαη 100 θύθινη.  

Η αληίδξαζε ηεο qRT-PCR (Πίλαθαο 3) ζπλνιηθά πεξηιακβάλεη 35 θύθινπο κε επαλαιακβαλόκελα 

ζηάδηα ηα νπνία έρνπλ σο εμεο: 

• Aξρηθή απνδηάηαμε ηνπ cDNA θαη ελεξγνπνίεζε ηεο Taq πνιπκεξάζεο ζε έλα θύ-

θιν (Denaturation). 

• Aπνδηάηαμε ηνπ cDNA, πβξηδνπνίεζε ησλ εθθηλεηώλ κε ην DNA (α) θαη επηκήθπλζε 

ησλ αιπζίδσλ ηνπ DNA (β) γηα 40 θύθινπο. 

• πιινγή δεδνκέλσλ-κέηξεζε απνξξόθεζεο γίλεηαη ζηελ θάζε (β) θάζε θύθινπ. 
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Γηα θάζε πνιιαπιαζηαδόκελε πεξηνρή (amplicon) ζρεδηάδεηαη ε θακπύιε ηήμεο ηεο 2ºC έσο 

4ºC (Γηθόλα 12). Αθνινπζεί αλάιπζε ηεο θακπύιεο ζπιιέγνληαο δεδνκέλα θζνξηζκνύ θαζώο 

απμάλνπκε ηε ζεξκνθξαζία από ηνπο 60ºC ζηνπο 95ºC γηα έλα θύθιν (Melting curve). Καη΄ απ-

ηό ηνλ ηξόπν ειέγρεηαη ε εηδηθόηεηα ηεο αληίδξαζεο, αθνύ ν θζνξηζκόο πξνέξρεηαη από ηνλ 

πξντόλ θαη όρη από δηκεξή ησλ εθθηλεηώλ (Γηθόλα 11).  

 

Γηθόλα 11. Αλάιπζε ηεο θακπύιεο ηήμεο θαη εηδηθόηεηα ηεο αληίδξαζεο γηα ην γνλίδην αλαθνξάο ACTβ κε ην 

„peak‟ ηνπ θζνξηζκνύ ζηνπο 85
ν
C.  

  

Αληίδξαζε: 

Αληηδξαζηήξηα θαη πιηθά  

• 2x Luna® Universal qPCR Master Mix, 10κl: 

• PCR Buffer: Δηάιπκα MgCl2 (11 mM) 

• Γιεύζεξα δενμπξηβνλνπθιενηίδηα (dNTPs) 

• Γθθηλεηέο, 0,5κl: sense(s), antisense(as) (20pmol/κl) 

• cDNA: 2 κl κε ηειηθό όγθν αληίδξαζεο 20 κl 

ηελ αληίδξαζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εθθηλεηέο SURVIVIN WT, 2B, ΔΓx3, 3B, Total θαη ACTβ (Πίλα-

θαο 4) (74). ηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη νη ζπλζήθεο αληίδξαζεο qRT-PCR γηα ην γνλίδην ηεο 

SURVIVIN θαη ACTβ. 
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Πίλαθαο 4. Γθθηλεηέο (νιηγνλνπθιενηίδηα) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αληίδξαζε qPCR 

Oligonucleotides (primers) used for SYBR-I-based real-time PCR experiments 

Gene Reference sequence Forward primer                         Reverse primer 

Survivin WT NM_001168     GACCACCGCATCTCTACATTC TGCTTTTTATGTTCCTCTATGGG 

Survivin 2B NM_001012271      GACCACCGCATCTCTACATTC AAGTGCTGGTATTACAGGCGT 

Survivin ΔEx3 NM_001012270 GACCACCGCATCTCTACATTC ATTGTTGGTTTCCTTTGCATG 

Survivin 3B AB154416.1             GAGGCTGGCTTCATCCACTG GCTCTCTCAATTTTGTTCTTG 

Total survivin NM_001168         AGCCCTTTCTCAAGGACCAC CAGCTCCTTGAAGCAGAAGAA 

β-actin NM_001101.3 ATAGCACAGCCTGGATAGCAACGTAC CACCTTCTACAATGAGCTGCGTGTG 

 

 

Πίλαθαο 5. πλζήθεο αληίδξαζεο qRT-PCR γηα ην γνλίδην ηεο SURVIVIN θαη ACTβ. 

Cycles   

Σ 

(νC) Time Acquisition Rate 

1 Cycle Denaturation 95 1min None 0,5c/sec 

40 Cycles Denaturation 95 15sec None 0,5c/sec 

  Hybridization 65 30sec Single 0,5c/sec 

  Elongation 72 30sec None 0,5c/sec 

1 Cycle Melting 58 5sec Continuous 0,5c/sec 

  Cooling 40 5sec None   

 

 

Γηθόλα 12. Κακπύιε qRT-PCR κε SYBR-Green I γηα SURVIVIN γηα ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο δηεμαγσγήο πεηξάκα-

ηνο (Biorad CFX96, USA). 

 

Σα πεηξάκαηα δηεμήρζεζαλ εηο δηπινύλ γηα ην θάζε γνλίδην θαη ην θάζε δείγκα μερσξηζηά θαη ό-

ιεο νη αληηδξάζεηο επαλαιήθζεθαλ εηο δηπινύλ ζε θπθιηθό ζεξκνπνηεηή (Biorad CFX96, USA). 
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Πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο qRT-PCR  

Η πνζνηηθνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ έγηλε κε ηελ κέζνδν ηεο απόιπηεο πνζνηηθνπνίεζεο κε εμσηε-

ξηθή θακπύιε αλαθνξάο (external standards) (Γηθόλα 13). Η κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ άκεζε 

ζύγθξηζε ηνπ ιόγνπ ηνπ αξηζκνύ κεηαγξάθσλ ηνπ γνληδίνπ ζηόρνπ SURVIVIN ζε θάζε δείγκα, κε 

ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό ηνπ γνληδίνπ αλαθνξάο, ACTβ. Η θακπύιε αλαθνξάο πξνζδηνξίζηεθε κε 

βάζε ηνλ απόιπην αξηζκό κεηαγξάθσλ αλά κl ηεο ACTβ ζηελ θπηηαξηθή ζεηξά K562. Ο αξηζκόο 

ησλ θύθισλ (fractional cycle number) CT εθθξάδεη ην ζήκα θζνξηζκνύ πάλσ από ην ειάρηζην ε-

πίπεδν αλίρλεπζεο (threshold).  

 

 

Γηθόλα 13. Κακπύιε αλαθνξάο ACTβ. 

 

Ο ιόγνο ησλ ηηκώλ ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο ησλ mRNA ησλ θπζηνινγηθώλ δεηγκάησλ αλαιύζε-

θε θαη ζπγθξίζεθε κε ηα δείγκαηα ησλ αζζελώλ κε ζήςε θαη SIRS. 

 Γπηβεβαηώζεθε όηη όιεο νη αληηδξάζεηο PCR, ηνπ γνληδίνπ ζηόρνπ SURVIVIN θαζώο θαη ηνπ 

γνληδίνπ αλαθνξάο ABL, ζε απηή ηελ κειέηε, είραλ ηελ ίδηα απνδνηηθόηεηα (efficiencies). 

 Καηαζθεπάζηεθε θακπύιε αλαθνξάο 10πιάζησλ (10-fold) δηαδνρηθώλ δηαιύζεσλ όισλ 

ησλ δηαζέζηκσλ  cDNAs. 

 Η απνδνηηθόηεηα ηεο θάζε qRT-PCR ππνινγίζηεθε από ηελ θιίζε ηεο θακπύιεο αλαθν-

ξάο (slope). Οη απόιπηεο ηηκέο πνπ βξέζεθαλ ήηαλ παξόκνηεο (<3,3). 

 E = 10(–1/S) – 1, όπνπ 

Γ: απνδνηηθόηεηα 

S: θιίζε ηεο θακπύιεο αλαθνξάο. 
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Γάλ S= –3.322 , ηόηε ε απνδνηηθόηεηα ηεο PCR είλαη 1, ή 100%. 

  Γπηβεβαηώζεθε όηη ε έθθξαζε ηεο ACTβ δελ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά αλάκεζα ζηα δείγ-

καηα. 

  Όια ηα δείγκαηα cDNA ζπληέζεθαλ από ηελ ίδηα αξρηθή πνζόηεηα RNA (1κg) θαη δηαιύ-

ζεθαλ ζηνλ ίδην όγθν έηζη ώζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο λα είλαη ζπγθξίζηκα. 

Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο κε ηε κέζνδν ELISA 

Αξρή κεζόδνπ-Πξσηόθνιιν  

Με ηε κέζνδν ELISA πνζνηηθνπνηνύληαη ηα επίπεδα έθθξαζεο ηεο survivin ζηνλ νξό αθνύ θσην-

κεηξεζνύλ ζην κήθνο θύκαηνο εθπνκπήο ρξσκνθόξνπ (Avidin-Horseradish Peroxidase, HRP) ζηα 

450nm. Αξρηθά, ζε εηδηθό αληίζσκα έλαληη ηεο survivin πξνζθνιιεκέλν ζε πιάθα 96 ζέζεσλ πξν-

ζηίζεηαη ν νξόο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη ηo βηνηηλπιησκέλν αληίζσκα έλαληη ηεο survivin. 

 

 Γηθόλα 14. Πξόηππε θακπύιε πνζνηηθνπνίεζεο ηεο survivin ζηε κέζνδν ELISA θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο θακπύ-

ιεο. 

 

Η δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ηεο survivin αλαιπηηθά είρε σο εμήο: 
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Αξρηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί ε πξόηππε θακπύιε πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ κνξίνπ (Γηθόλα 14), 

πξνζηέζεθαλ ζηελ πιάθα γλσζηέο ζπγθεληξώζεηο ηεο survivin (Γηθόλα 15-1).  

 

Γηθόλα 15. Σα ζηάδηα ηεο sandwich ELISA. 

Οη πνζόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ (ζε pg/ml): 31,25, 62,5, 125, 250, 500, 1000 θαη 2000 εηο 

δηπινύλ. Γλ ζπλερεία, πξνζηέζεθε ζηα ππόινηπα πεγάδηα ηεο πιάθαο νξόο 100 κl αλά πεγάδη θαη 

ε πιάθα επσάζηεθε γηα 90 ιεπηά ζηνπο 37oC (Γηθόλα 15-2). Καηόπηλ ην πγξό απνξξίθζεθε θαη 

πξνζηέζεθε ην δηάιπκα ηνπ βηνηηλπιησκέλνπ αληηζώκαηνο, 100κl αλά πεγάδη κε αλάδεπζε (Γηθό-

λα 15-3). Αθνινύζεζε επώαζε γηα 1 ώξα ζηνπο 37oC. ηε ζπλέρεηα αθαηξέζεθε ην ππεξθείκελν, 

θαη έγηλε πιύζε ηεο πιάθαο ηξεηο θνξέο. Πξνζηέζεθε ην δηάιπκα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κε έλδπκν 

αληηζώκαηνο (Avidin-Horseradish Peroxidase, HRP) ζε πνζόηεηα 100κl αλά πεγάδη θαη αθνινύζε-

ζε επώαζε γηα 1 ώξα ζηνπο 37oC (Γηθόλα 15-4). Αθαηξέζεθε ην ππεξθείκελν θαη έγηλε πιύζε ηεο 

πιάθαο πέληε θνξέο. Πξνζηέζεθε ην δηάιπκα κε ην ππόζηξσκα (ΣΜΒ) 90κl ζε θάζε πεγάδη, θαη 

έγηλε επώαζε γηα 15 ιεπηά ζηνπο 37νC ζην ζθνηάδη (Γηθόλα 15-5). ην ηέινο κε πξνζζήθε 5% 

θσζθνξηθνύ νμέoο (stop solution) ζηακάηεζε ε αληίδξαζε (Γηθόλα 15-6) θαη ε απνξξόθεζε κε-

ηξήζεθε ζε εηδηθό θσηόκεηξν ζηα 450 nm (Γηθόλα 15-7). 

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Σα απνηειέζκαηα εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή±SE (standard error of mean) ή δηάκεζε ηηκή (IQR, in-

terquartile range) γηα παξακεηξηθά ή κε παξακεηξηθά απνηειέζκαηα. Αληίζηνηρα, ζύγθξηζε κεηα-

μύ ησλ νκάδσλ έγηλε κε ANOVA κε ηε δηόξζσζε Welch ή Kruskal Wallis θαη ην Mann Whitney U-

test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Οη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο ειέγζεθαλ κε ηε δνθηκαζία x2 θαη έγη-

λαλ ζπζρεηίζεηο κε θαλνληθήο θαηαλνκήο θαηά Spearman.  

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεσξήζεθε ηηκή p κηθξόηεξε ηνπ 0,05 ζε όιεο ηηο αλαιύζεηο. Σα δεδνκέλα 

αλαιύζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ SPSS v24 (ΙΒΜ, USA). 
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Απνηειέζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα αθνξνύλ ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ηνπ mRNA γηα θάζε ηζνκνξθή ηεο sur-

vivin (wild type, 2B, ΔEx3, 3B, total) θαη ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο survivin 

κε ηε κέζνδν ELISA ζηνλ νξό αίκαηνο αζζελώλ ΜΓΘ κε ζήςε ή SIRS, ζε ζύγθξηζε κε νκάδα π-

γηώλ αηόκσλ (νκάδα ειέγρνπ). Σέινο έγηλε ππνινγηζκόο ησλ ιόγσλ 2Β/WT θαη ΔΓx3/WT γηα θάζε 

νκάδα. ηα απνηειέζκαηα έρνπλ πεξηιεθζεί ηα θιηληθνεξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζε-

λώλ ηεο κειέηεο, κε ηα νπνία έγηλαλ ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ κεηξήζεσλ ηεο survivin.  

Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά θαη βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ, ε κέζε ειηθία 

ησλ πγηώλ ήηαλ 36±4,3 έηε, ησλ αζζελώλ κε SIRS 43±4,2 θαη ησλ ζεπηηθώλ αζζελώλ 65±4 έηε. 

Γπίζεο, ην άξξελ θύιν επηθξαηνύζε ηόζν ζηε SIRS (14:4) όζν θαη ζηε ζήςε (13:5). Η δηάξθεηα πα-

ξακνλήο ζηε ΜΓΘ ήηαλ κεγαιύηεξε ζηελ νκάδα ηεο ζήςεο (19,5 (16-36) κέξεο) ζε ζρέζε κε ηελ 

νκάδα SIRS (14 (9-20) κέξεο). Η βαξύηεηα ηεο λόζνπ ζύκθσλα κε ην Apache score θαη ε ζλεηόηε-

ηα ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξεο ζηελ νκάδα ηεο ζήςεο. Η ζλεηόηεηα ζε ζρέζε κε ηε survivin 

ζρνιηάδεηαη παξαθάησ. ηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ πνπ πε-

ξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε.  

Πίλαθαο 6. Δεκνγξαθηθά θαη βηνινγηθά  ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

 CONTROL SIRS SEPSIS  

  N=9 N=18 N=18 p-value 

Ηιηθία, έηε, mean ± SE 35,78 ± 4,35
¥
 43 ± 4,24

†
 65 ± 4,05

¥,†
 0,000 

Φύιν, A/Γ (%) 5/4 (56/44) 14/4 (78/22) 13/5 (72/28) 0,500 

ICU LOS, days, median (IQR)  14 (9-20)
 †
 19,5 (16-36)

 †
 0,032 

Survival ICU, n (%)  17 (94%)
†
 9 (50%)

†
 0,000 

Apache score, median (IQR)  14 (12-17)
†
  26 (19-28,5)

†
 0,002 

SOFA score, mean ± SE  8,35 ± 0,54
†
 10,59 ± 0,75

†
 0,021 

SAPS score, mean ± SE  49,45 ± 3,19
†
 71,85 ± 5,22

†
 0,002 

WBC, x10
3
, median (IQR)  11,14 (9,05-15,35) 11,75 (6,90-16,89) 0,945 

Lactate, mg/dl, median (IQR)  10 (4-15,3) 12 (3-32) 0,942 

CRP, mg/dl,  mean ± SE  19,4 ± 14,25 47,88 ± 15,86 0,252 

hsp90, median (IQR) 32,29 (21,30–48,69)
¥
  104,95 (40,80-150,85) 95,06 (72,17-300,78)

¥
 0,028 

hsp72, median (IQR) 0,26 (0,13-0,41) 0,18 (0,08-0,25)
†
 0,60 (0,24-0,92)

†
 0,025 

IL-27, mean ± SE 0,55 ± 0,20 0,46 ± 0,17 0,67 ± 0,18 0,730 

IL-17, mean ± SE 0,20 ± 0,00  1,34 ± 0,73 13,80 ± 10,08 0,525 

IL-6, median (IQR) 3,48 (1,65-12,15)*
,¥
 81,15 (37,90-206,96)* 216,90 (122,96-415,92)

¥
 0,000 

IL-10, median (IQR) 2,82 (0,01-11,69) 10,92 (2,07-27,37) 21,75 (0,75-93,45) 0,222 

Σα απνηειέζκαηα εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή±SE (standard error of mean) ή δηάκεζε ηηκή (IQR, interquartile 

range) γηα παξακεηξηθέο ή κε παξακεηξηθέο ηηκέο αληίζηνηρα. ηελ ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε ζεκα-

ληηθόηεηα θαηά ANOVA ή Kruskal-Wallis. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηηκή p<0,05. Αλά δεύγε ζπγθξίζεηο: *control vs 

SIRS, 
¥
control vs sepsis, †SIRS vs sepsis. 
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ηνλ πίλαθα 7 παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνζνηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ mRNA γηα θάζε 

ηζνκνξθή ηεο survivin (wild type, 2B, ΔEx3, 3B, total) ζην αίκα θαη ηνπ πνζνηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ 

ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο survivin κε ηε κέζνδν ELISA ζηνλ νξό αίκαηνο αζζελώλ ΜΓΘ κε ζήςε ή 

SIRS, ζε ζύγθξηζε κε νκάδα πγηώλ αηόκσλ (νκάδα ειέγρνπ), θαζώο θαη νη ιόγνη 2Β/WT θαη 

ΔΓx3/WT γηα θάζε νκάδα. 

Πίλαθαο 7. Γπίπεδα  ηνπ mRNA ησλ ηζνκνξθώλ ηεο survivin, θαη  ηεο πξσηετληθήο έθθξαζεο ζηνλ νξό θαζώο θαη ησλ 

ιόγσλ 2Β/WT θαη ΔΓx3/WT.  

 Control SIRS Sepsis p-value 

survivin-2B (ng/κl) 4,28 (1,43-5,45)† 8,67 (1,35-18,77) 27,30 (6,78-42,20)† 0,013 

survivin-ΔΓx3 (ng/κl) 0,0030 (0,0018-

0,0048)† 

0,0051 (0,0015-0,0169) 0,0306 (0,0065-0,0678)† 0,026 

survivin-Wt (ng/κl) 0,00056 (0,0005-

0,0013) 

0,00119 (0,00046-0,03) 0,0033 (0,00095-0,056) 0,27 

survivin-3B (ng/κl) 0,215 (0,130-0,377) 0,375 (0,072-0,605) 0,080 (0,007-0,296) 0,068 

survivin-total (ng/κl) 0,0010 (0,0002-

0,0055)* 

0,0181 (0,0038-0,3227)* 0,0046 (0,0019-0,0162) 0,013 

survivin serum protein (pg/ml) 17,63 (16,50-72,83)*
,
† 164,01 (105,95-228,34)* 129,68 (81,22-277,18)† 0,003 

ratio 2B/WT 4.157 (424-5.916) 5.987 (1.067-25.744) 1.617 (382-14.994) 0,516 

ratio ΔΓx3/WT 3,22 (2,09-5,42) 3,74 (0,05-7,92) 9,10 (0,38-27,46) 0,485 

Σα απνηειέζκαηα εθθξάδνληαη σο δηάκεζε ηηκή (IQR, interquartile range). ηελ ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηη-

θή ζεκαληηθόηεηα ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ νκάδσλ θαηά Kruskal-Wallis (κε θαλνληθή θαηαλνκή). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ηηκή p<0,05. ηηο αλά δεύγε ζπγθξίζεηο: *control vs SIRS, †control vs sepsis. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πνζνηηθή κέηξεζε ηνπ mRNA ησλ ηζνκνξθώλ ηεο survivin, από ηηο ζςγκπίζειρ 

ανάμεζα ζηην ομάδα SIRS και ζηην ομάδα ηηρ ζήτηρ  πξνέθπςαλ ηα εμήο: νη ηζνκνξθέο 2Β, ΔΓx3 

θαη WT είραλ ηάζε αύμεζεο ζηε ζήςε (p=0,06, p=0,051 θαη p=0,27 αληίζηνηρα) ελώ, αληίζεηα, νη 

ηζνκνξθέο survivin-total θαη 3B είραλ ηάζε αύμεζεο ζηελ νκάδα SIRS (p=0,6 θαη p=0,06) ζε ζρέ-

ζε κε ηε ζήςε. Οη δηαθνξέο απηέο δελ έθηαζαλ ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα (πηζαλώο ιόγσ ηνπ 

κηθξνύ αξηζκνύ δείγκαηνο). 

Από ηιρ ζςγκπίζειρ ανάμεζα ζηοςρ ςγιείρ (ομάδα ελέγσος) και ζηιρ δύο ομάδερ αζθενών: Η πνζό-

ηεηα mRNA ησλ ηζνκνξθώλ 2B θαη ΔΓx3 βξέζεθε απμεκέλε ζηελ νκάδα ζήςεο ζε ζρέζε κε ηελ 

νκάδα ειέγρνπ (p<0,05). ηελ νκάδα SIRS ε ηηκή θαη ησλ δύν απηώλ ηζνκνξθώλ ήηαλ απμεκέλε 

αιιά όρη ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό βαζκό ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (αλ θαη ην 64% ησλ ηη-

κώλ ηεο 2Β ήηαλ πςειόηεξεο ηεο κέζεο ηηκήο ηεο νκάδαο ειέγρνπ). Γπίζεο, ε survivin-WΣ είρε 

απμεηηθή ηάζε θαη ζηε SIRS θαη ζηε ζήςε ζε ζρέζε κε ηνπο πγηείο (p=0,27). Η δηαθνξά ζήςεο-

πγηώλ ήηαλ πνιύ κεγαιύηεξε αξηζκεηηθά από ηε δηαθνξά SIRS-πγηώλ, αιιά δελ έθηαζε ζε ζηαηη-

ζηηθή ζεκαληηθόηεηα (κεγάιε δηαθύκαλζε ησλ ηηκώλ). Αληίζεηα, ε πνζόηεηα mRNA ηεο survivin-

total ήηαλ απμεκέλε ζηελ νκάδα SIRS ελώ είρε απμεηηθή ηάζε ζηελ νκάδα ζήςεο ζε ζρέζε κε 

ηελ νκάδα ειέγρνπ (p=0,022 θαη p=0,69 αληίζηνηρα). Σέινο, ε 3B παξνπζίαζε ηάζε αύμεζεο 

(p>0,05) ζηελ νκάδα SIRS ζε ζρέζε κε ηνπο πγηείο, ελώ ζηε ζήςε ήηαλ πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα 

κε ηνπο πγηείο (Γηθόλεο 16-20). Αμίδεη λα ζεκεησζεί σο γεληθή παξαηήξεζε, όηη παξαηεξήζεθε κε-
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γαιύηεξε δηαθύκαλζε ησλ ηηκώλ ησλ ηζνκνξθώλ ηεο survivin ζηηο κεηξήζεηο ησλ δεηγκάησλ 

ζηελ νκάδα ηεο ζήςεο από ηελ νκάδα SIRS. 

 

 

            Γηθόλα 15. Η ηζνκνξθή survivin-2B αλά νκάδα,                 Γηθόλα 16. Η survivin ΔΓx3 αλά νκάδα, 

                      *SEPSIS vs CONTROL (p=0,027)             *SEPSIS vs CONTROL (p=0,026). 

 

 
 
                  Γηθόλα 17. Η survivin-3Β αλά νκάδα.      Γηθόλα 18. Η survivin-WΣ αλά νκάδα. 



37 

 

 
 
Γηθόλα 19. Η survivin-total αλά νκάδα, *SIRS vs CONTROL (p=0,022). 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ηεο survivin ζηνλ νξό αίκαηνο κε ηε κέζνδν ELISA, ε 

πξσηεΐλε παξνπζίαζε ζηαζεξή απμεηηθή ηάζε από ηελ νκάδα ειέγρνπ ηόζν ζηελ νκάδα SIRS 

όζν θαη ζηελ νκάδα SEPSIS, θηάλνληαο ζε ζεκαληηθά απμεκέλα επίπεδα ζηηο δύν νκάδεο αζζε-

λώλ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο πγηείο (p=0,008 θαη p=0,022 αληίζηνηρα) (Γηθόλα 21). πγθξίλνληαο αλά-

κεζα ζηηο δύν νκάδεο ησλ αζζελώλ, θαη εδώ ε survivin παξνπζίαζε απμεηηθή ηάζε ζηε SIRS ζε 

ζρέζε κε ηε ζήςε, πνπ δελ κεηαθξάζηεθε όκσο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό απνηέιεζκα (p=1,0). 

 

Γηθόλα 20. Γπίπεδα πξσηετληθήο survivin ζηνλ νξό αίκαηνο αλά νκάδα, *SIRS vs CONTROL (p=0,008) **SEPSIS vs 

CONTROL (p=0,022). 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ιόγσλ 2B/WT θαη ΔΓx3/WT κε θαθή πξόγλσ-

ζε ησλ αζζελώλ κε αδελνθαξθίλσκα (32). Βάζεη απηνύ έγηλαλ νη αληίζηνηρνη ππνινγηζκνί γηα ηηο 

νκάδεο ηεο κειέηεο. ε αξρηθή ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ρσξίο λα ππάξρεη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθόηεηα, ν ιόγνο  2B/WT βξέζεθε απμεκέλνο θαη ζηηο δύν νκάδεο, (πεξηζζόηεξν ζηελ ν-
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κάδα SIRS θαη ιηγόηεξν ζηελ νκάδα ζήςεο), ελώ ν ιόγνο ΔΓx3/WT αλ θαη αξηζκεηηθά απμεκέλνο 

θαη ζηηο δύν νκάδεο αζζελώλ ζε ζρέζε κε ηνπο πγηείο, δελ παξνπζίαδε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα 

(Γηθόλεο 22 & 23). 

 
               Γηθόλα 21. Λόγνο 2Β/WT αλά νκάδα.                         Γηθόλα 22. Λόγνο ΔΓx3/WT αλά νκάδα. 

 

ε ζπζρέηηζε κε ηελ επηβίσζε ησλ αζζελώλ, έγηλε ζύγθξηζε ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο ησλ ηζν-

κνξθώλ θαη ησλ επηπέδσλ ηεο πξσηεΐλεο ησλ επηβησζάλησλ ζε ζρέζε κε ησλ απνβησζάλησλ 

θαη ζηηο δύν νκάδεο ησλ αζζελώλ (SIRS θαη ζήςε) ζπλνιηθά. Δελ έγηλε αληίζηνηρε αμηνιόγεζε ζε 

θάζε νκάδα μερσξηζηά, δηόηη ε νκάδα SIRS πεξηειάκβαλε έλαλ κνλαδηθό αζζελή πνπ απεβίσζε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζε απηόλ ηνλ αζζελή ε survivin-3B ήηαλ 10,28 ng/κl ελώ κέζε ηηκή ησλ 15 

ινηπώλ ηεο ίδηαο νκάδαο (όινη επηβηώζαληεο) ήηαλ 0,45 ng/κl. Δηνξζώλνληαο γηα ηελ ειηθία θαη 

ηε βαξύηεηα ηεο λόζνπ (apache score) κε ηε κέζνδν linear regression analysis (stepwise, weighted 

by apache & age), κόλν ε ηζνκνξθή 2Β ζρεηηδόηαλ ζεκαληηθά κε ηε ζλεηόηεηα (p=0,031) (Γηθόλα 

24).  

 
Γηθόλα 23. Η survivin-2B ζηνπο αζζελείο πνπ επηβίσζαλ ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο  πνπ θαηέιεμαλ αζξνηζηηθά 

θαη ζηηο δύν νκάδεο ησλ αζζελώλ (επηβηώζαληεο 28, απνβηώζαληεο 10), p=0,031. 
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Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπζρεηίζεηο κε θαλνληθήο θαηαλνκήο θαηά Spearman ησλ κεηξήζε-

σλ ηεο survivin κε: ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηε ΜΓΘ, ηα ζθνξ βαξύηεηαο λόζνπ (APACHE, SOFA, 

SAPS) πνπ είραλ θαηαγξαθεί ηελ πξώηε εκέξα λνζειείαο, εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο δεηθηώλ 

θιεγκνλήο θαη ζπγθεθξηκέλα: πξσηεΐλεο ζεξκηθνύ ζνθ (heat shock proteins), ηληεξιεπθίλεο, γαια-

θηηθό, CRP, αξηζκόο ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ (WBC) θαζώο θαη κε ηνπο ιόγνπο survivin-2B/survivin-

WT θαη survivinΔΓx3/survivin-WT.  

Από ηηο δνθηκαζίεο απηέο, δελ παξαηεξήζεθε θάπνην ζηαζεξό κνηίβν ζπζρέηηζεο ζε θακία από 

ηηο δύν νκάδεο αζζελώλ θαη γηα θακία ηζνκνξθή ηεο mRNA ή πξσηετληθήο survivin, αλ θαη βξέζε-

θαλ ζπζρεηίζεηο κεηξήζεσλ ηεο survivin κε θάπνηεο από ηηο παξακέηξνπο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληη-

θό επίπεδν (p<0,05 ή p<0,01) (Πίλαθεο 8 θαη 9). 

 

Πίλαθαο 8. πζρεηίζεηο θαηά Spearman ησλ κεηξήζεσλ ηεο survivin κε θιηληθνεξγαζηεξηαθνύο δείθηεο ζηελ ν-

κάδα SIRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Πίλαθαο 9. πζρεηίζεηο θαηά Spearman ησλ κεηξήζεσλ ηεο survivin κε θιηληθνεξγαζηεξηαθνύο δείθηεο ζηελ ν-

κάδα ζήςεο. 

  LOS (days) sofa hsp90 lac CRP 

survivin-2B     -0,560*   -0,857* 

survivin-WT -0,534* 0,692**   -0,559*   

survivin-total -0,572*         

ΔΓx3/WT       0,533* -0,678* 

Aλαγξάθνληαη νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαηά Spearman (rho) 

*p<0,05 **p<0,01 

  apache mhsp70 mhsp90a nhsp90a hsp90 lac CRP WBC 

survivin-2B       -0,560*  

survivin-ΔΓx3      -0,692**   

survivin-WT   -0,582* -0,571* -0,689** -0,813**   

survivin-3B       -0,510* 0,494* 

survivin-total  0,562*    -0,736** -0,493*  

survivin-serum protein     -0,676** -0,676*   

2B/WT     0,587* 0,758*   

ΔΓx3/WT -0,634*        

Aλαγξάθνληαη νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαηά Spearman (rho) *p<0,05 **p<0,01 
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πδήηεζε 

Η παξνύζα πηινηηθή κειέηε απνηειεί ηελ πξώηε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ηεο πξώη-

κεο αληίδξαζεο ησλ ελδνθπηηαξηθώλ ηζνκνξθώλ ηεο survivin θαη ηεο θπθινθνξνύζαο πξσηεΐλεο 

survivin ζηνλ νξό αζζελώλ κε ζήςε ή κε ηξαύκα.  

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ε survivin-total δηεγείξεηαη ζεκαληηθά ζην ηξαύκα αιιά όρη ζηε 

ζήςε. Σν mRNA ηεο ηζνκνξθήο 2B απμάλεηαη πξώηκα ζηε ζήςε, ελώ νη ππόινηπεο ηζνκνξθέο αλ 

θαη παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή αληαπόθξηζε ζηελ νκάδα ζήςεο από όηη ζην SIRS ηξαπκαηηθήο 

αηηηνινγίαο, νη θπκαηλόκελεο απηέο απμεηηθέο ηνπο ηάζεηο δελ ηηο δηαθνξνπνηνύλ ζεκαληηθά. Σέ-

ινο, νη ζπγθεληξώζεηο ηεο survivin ζηνλ νξό αίκαηνο απμάλνληαη ζεκαληηθά ζε αζζελείο κε ζήςε, 

θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό κε ηξαύκα, ππνδεηθλύνληαο κηα πξώηκε αληαπόθξηζε ζην ζηξεο θαη ζηηο 

δύν νκάδεο αζζελώλ. 

Σα δεδνκέλα πνπ πξνθάιεζαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πξσηεΐ-

λεο survivin ζε ζπλζήθεο ζπζηεκαηηθήο θιεγκνλήο ηξαπκαηηθήο αηηηνινγίαο θαη ζήςεο, ζε αζζε-

λείο λνζειεπόκελνπο ζε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο είλαη αθελόο ε έληνλε απνπησηηθή δξα-

ζηεξηόηεηα πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε ζήςε ζε δηάθνξνπο θπηηαξηθνύο πιεζπζκνύο θαη αθεηέξνπ ε 

εκπινθή ηεο survivin ζηνπο κεραληζκνύο ηεο απόπησζεο αιιά θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ 

θπηηάξσλ. 

Σν δήηεκα απηό πεξηπιέθεηαη από ην γεγνλόο όηη ε survivin πέξαλ από ηελ θαζαπηή πξσηεΐλε 

(wild-type), κεηαγξάθεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ηζνκνξθέο, νη νπνίεο θαίλεηαη όηη βξίζθνληαη ζε δηα-

θνξεηηθά ζεκεία ζην θύηηαξν θαη ξπζκίδνπλ δηαθνξεηηθά ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα κε αληίζηνη-

ρα απνηειέζκαηα (75). Έηζη, αλάινγα κε ηελ ηζνκνξθή ηεο, ε survivin κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αληηα-

πνπησηηθά αιιά ελίνηε θαη πξν-απνπησηηθά. Γηα ην ιόγν απηό κειεηήζεθαλ μερσξηζηά ε δηαθύ-

καλζε ηεο κεηαγξαθήο ησλ θπξηόηεξσλ ηζνκνξθώλ, όπσο απηέο αλαδεηθλύνληαη από ηε βηβιην-

γξαθία. πγθεθξηκέλα, πξνζδηνξίζηεθε ε κεηαγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ ηζνκνξθώλ wilde-

type, 2B, ΔΓx3, 3B θαη total, ζηηο νκάδεο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. Σαπηόρξνλα κεηξήζεθαλ  νη 

ζπγθεληξώζεηο ηεο survivin ζην νξό αίκαηνο ησλ ηδίσλ αηόκσλ. 

Σν εύξεκα όηη ηα κεηάγξαθα ηεο survivin-2Β είλαη απμεκέλα ζηελ νκάδα ηεο ζήςεο ζε ζρέζε κε 

ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη έρνπλ ηάζε αύμεζεο ζην SIRS, αιιά θαη κεηαμύ ηνπο (κεγαιύηεξε ηηκή ζηε 

ζήςε) είλαη ελδηαθέξνλ, θαζώο ζύκθσλα κε ζρεηηθέο κειέηεο, ε 2B έρεη όρη κόλν αζζελή αληηα-

πνπησηηθή δξάζε (75), αιιά κάιινλ πξν-απνπησηηθή δξάζε (32,76). Η δξάζε ηεο ππέξ ηεο από-

πησζεο απνδίδεηαη κάιηζηα ζην δηκεξηζκό κε ηε wild-type (77) θαη ζπλάδεη κε ηε γλώζε όηη θαηά 

ηε ζήςε ελεξγνπνηνύληαη ηα ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα ηεο απόπησζεο, θάηη πνπ επζύλεηαη γηα 

ηελ αλνζνινγηθή απνδπλάκσζε θαη ηελ θαθή έθβαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζήςε (11). Οη Khan θαη 

ζπλ κειεηώληαο ηηο ηζνκνξθέο ηεο survivin ζε θαξθίλν ηνπ καζηνύ, παξαηήξεζαλ όηη ε 2B εθθξά-

δεηαη αληηζηξόθσο αλάινγα κε ην ζηάδην ηνπ θαξθίλνπ, απνδίδνληάο ηεο έηζη πξνγλσζηηθή αμία 

γηα θαιή έθβαζε (78). Γλδερνκέλσο όζν δξα ε survivin-2B ππέξ ηεο απόπησζεο, ε θαθνήζεηα πε-

ξηνξίδεηαη ζε πξσηκόηεξν ζηάδην θαη δελ εμειίζζεηαη, ζε αληίζεζε κε ηε ζήςε, όπνπ ε απόπησζε 
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ζπλνδεύεη ηελ αλνζνινγηθή απνξξύζκηζε ηνπ νξγαληζκνύ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη παξά ηαύηα 

δελ βξέζεθε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 2Β κε ηνπο δείθηεο βαξύηεηαο λόζνπ. 

Παξόκνηα ζπκπεξηθνξά παξαηεξήζεθε θαη ζηε survivin-ΔΓx3, ε νπνία όκσο έρεη αλαγλσξηζκέλε 

αληηαπνπησηηθή δξάζε (79). πγθεθξηκέλα, βξέζεθε ζεκαληηθά απμεκέλε ζηελ νκάδα ηεο ζήςεο 

ζε ζρέζε κε ηνπο πγηείο. Οκνίσο απμεκέλε ήηαλ θαη ζηνπο αζζελείο κε SIRS αιιά όρη όζν ζηε ζή-

ςε θαη όρη ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό βαζκό. Γπηπιένλ, ε θαζαξή κνξθή wild-type (WT) παξνπζία-

ζε παξόκνηα ζπκπεξηθνξά, ρσξίο ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα. ηελ πξναλαθεξζείζα κειέηε ζε 

αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ (78), θαη νη δύν απηέο ηζνκνξθέο ήηαλ πεξηζζόηεξν απμεκέλεο ζε 

κεγαιύηεξα ζηάδηα θαξθίλνπ. Γεληθά έρεη δηαπηζησζεί ζε πνιιαπιέο κειέηεο ε αληηαπνπησηηθή 

ηνπο δξάζε θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε κεγαιύηεξε αλάπηπμε δηάθνξσλ κνξθώλ θαξθίλνπ 

(32,49,78,80,81). ηελ παξνύζα  κειέηε σζηόζν, είραλ απμεκέλε έθθξαζε ζε ζπλζήθεο όπνπ επη-

θξαηεί ε απόπησζε, δειαδή ζηε ζήςε. Μία πηζαλή εμήγεζε είλαη όηη ε έθθξαζε ησλ αληηαπν-

πησηηθώλ απηώλ ηζνκνξθώλ κπνξεί κελ λα επάγεηαη από ηα πνηθίια ζήκαηα πνπ δέρεηαη ην 

θύηηαξν, αιιά θαζώο ε αλνζνινγηθή απνξξύζκηζε θαη απόπησζε είλαη απνηέιεζκα ηζνξξνπηώλ 

θαη επηθξάηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηνδνηηθώλ κνλνπαηηώλ, λα κελ επηθξαηεί ε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηζνκνξθώλ θαη ηειηθώο λα κε κεηαθξάδεηαη ζε αληηαπνπησηηθό απνηέιεζκα 

ζηελ πξάμε. 

Δηαθνξεηηθό κνηίβν (pattern) δηαθύκαλζεο παξνπζίαζαλ ε ηζνκνξθή 3Β θαη ε total. πλνπηηθά, 

ππήξρε αύμεζε ηεο total θαη ηάζε αύμεζεο ηεο 3Β ζηνπο αζζελείο κε SIRS. Λακβάλνληαο ππ΄ όςηλ 

όηη ζε ηξαπκαηηθή εγθεθαιηθή θάθσζε ζε πεηξακαηόδσα, ε θαηαζηνιή ηεο survivin αλέζηεηιε ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξόδξνκσλ λεπξηθώλ θπηηάξσλ ζηελ νδνλησηή 

έιηθα θαη ζηνλ ηππόθακπν ζύληνκα κεηά ηελ θάθσζε θαζώο θαη όηη νδήγεζε ζε αύμεζε ηνπ ξπζ-

κνύ πξνγξακκαηηζκέλνπ θπηηαξηθνύ ζαλάηνπ ζηηο πεξηνρέο απηέο ηνπ εγθεθάινπ (82), πξνηείλε-

ηαη ε ππόζεζε όηη ε αύμεζε πνπ βξέζεθε ζηνπο αζζελείο ηεο παξνύζαο κειέηεο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηδηνξζσηηθή/επνπισηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ αξρίδεη πξώηκα κεηά από ηξαύκα.  

H survivin-3B πεξηγξάθηεθε ην 2004 θαη βξέζεθε ζε κνλνθύηηαξα κπεινύ ησλ νζηώλ αζζελώλ κε 

κπεινδπζπιαζηηθό ζύλδξνκν θαη νμεία κπεινγελή ιεπραηκία, θαζώο θαη ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο α-

δελνθαξθηλώκαηνο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα (83). ύκθσλα κε ηνπο Knauer θαη ζπλ, ε 3Β είλαη 

θπηηαξνπξνζηαηεπηηθή θαη επηδξά κε ην ρξσκνζσκηθό ζύκπινθν CPC (84), ην νπνίν ξπζκίδεη κε 

πνιινύο ηξόπνπο ηε κίησζε. Οη Végran θαη ζπλ (85) έδεημαλ όηη ε 3Β επηπιένλ επλνεί ηελ νγθνγέ-

λεζε κέζσ απνζηαζεξνπνίεζεο ησλ αλνζνινγηθώλ κεραληζκώλ θαη αληίζηαζεο ζηε ρεκεηνζε-

ξαπεία. Δελ απνθιείεηαη θαη ηα δεδνκέλα ηεο παξνύζαο κειέηεο, λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πξναλα-

θεξζείζα αξλεηηθή επίδξαζε ζην αλνζνινγηθό ζύζηεκα αθνύ ε 3Β ήηαλ απμεκέλε ζηνπο αζζε-

λείο κε SIRS, ζε θάζε πνπ ίζσο δελ έρεη επέιζεη ε αλνζνινγηθή απνξξύζκηζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηε 

ζήςε, ζπλεηζθέξνληαο πηζαλώο ζηελ επηβίσζε ησλ ακπληηθώλ θπηηάξσλ πνπ θαηαζηξέθνληαη 

θαηά ηε ζήςε, όπνπ θαη ηα επίπεδα 3Β ήηαλ κεησκέλα. Απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε γηα λα 

επηβεβαησζεί αθελόο ην απνηέιεζκα θαη λα δηεπθξηληζηεί αθεηέξνπ ν κεραληζκόο κε ηνλ νπνίν ε 

3Β επεξεάδεη ηελ έθθξαζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ. 
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Γθηόο από ηηο πνζνηηθέο κεηξήζεηο ησλ παξαπάλσ ηζνκνξθώλ, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ησλ 

ιόγσλ 2B/WT θαη ΔΓx3/WT, θαη΄ αληηζηνηρία κε δεδνκέλα εξγαζίαο πνπ αθνξνύζε ηζνκνξθέο ηεο 

survivin ζε αδελνθαξθίλσκα ηνπ παρένο εληέξνπ (32). Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ ζεκαληηθή ζπ-

ζρέηηζε κεηαμύ ησλ δύν ιόγσλ, ελώ ν ιόγνο ΔΓx3/WT είρε ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

πξόγλσζε ησλ αζζελώλ. ηελ  παξνύζα  κειέηε, νη ιόγνη ζηελ νκάδα ηεο ζήςεο είραλ επίζεο 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο (p=0,005), ρσξίο όκσο λα βξεζεί αληίζηνηρε αμηνζεκεί-

σηε ζπζρέηηζε κε ηελ επηβίσζε. 

Γπίζεο ζηελ παξνύζα εξγαζία, έγηλε πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξσηεΐλεο survivin ζηνλ νξό 

ησλ αζζελώλ θαη πγηώλ αηόκσλ πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε. Παξαηεξήζεθε εμίζνπ απμεκέλε 

ηηκή θαη ζηηο δύν νκάδεο ησλ αζζελώλ, ζε ζρέζε κε ηνπο πγηείο, ελώ δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηα-

θνξά κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ. Δειαδή ζε ζπλζήθεο ηξαύκαηνο θαη ζήςεο, ε survivin κεηαθξάδε-

ηαη θαη θπθινθνξεί εμσθπηηάξηα ζε ζεκαληηθό βαζκό. ε πνιύ πξόζθαηε κειέηε ζε αζζελείο κε 

αδηάγλσζηε αξζξαιγία, όπνπ έγηλαλ αληίζηνηρεο κεηξήζεηο ηεο survivin, δηαπηζηώζεθε όηη ε sur-

vivin είλαη πξνγλσζηηθόο δείθηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αξζξαιγίαο ζε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα 

(ΡΑ), κε ηελ παξάιιειε ελδηαθέξνπζα επηζήκαλζε όηη κπνξεί ε survivin λα πξνεγείηαη ηνπ ζηαδί-

νπ ηεο παξαγσγήο απηναληηζσκάησλ (86). ε κειέηεο κε κεηξήζεηο ηεο survivin νξνύ ζε αζζελείο 

κε ΡΑ, γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπζρέηηζε ρακειώλ επηπέδσλ survivin κε θαιή αληαπόθξηζε ζηε ζε-

ξαπεία γηα ηε λόζν (87,88). Παξάιιεια, ζε πξόζθαηε αλαζθόπεζε ησλ Gravina θαη ζπλ ζρεηηθά 

κε ηελ έθθξαζε ηεο survivin ζηα απηνάλνζα λνζήκαηα (66), πξνθύπηεη όηη ε survivin ππεξεθθξά-

δεηαη ζε ζπλζήθεο απμεκέλεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο θαη ζηελ απηναλνζία. Η survivin είλαη α-

παξαίηεηε γηα ηελ σξίκαζε ησλ αληηγνλνπαξνπζηαζηηθώλ δελδξηηηθώλ θπηηάξσλ πνπ ειέγρνπλ 

ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπκπιόθνπ κείδνλνο ηζηνζπκβαηόηεηαο ΙΙ (MHC II) ζην θύηηαξν (89). Γπη-

πιένλ, ζεκεηώλεηαη όηη ε έθθξαζε ηεο survivin δηεγείξεηαη θαη από ηελ παξαηεηακέλε θιεγκνλή, 

όπνπ ηα καθξνθάγα θαη ηα πνιπκνξθνπύξελα ππεξεθθξάδνπλ ηε survivin γηα λα αληαπνθξηζνύλ 

ζηελ απμεκέλε θαηαλάισζε ησλ θπηηάξσλ θαη γηα λα απμήζνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο αλαζηέι-

ινληαο ηελ απόπησζε (90). Λεπθά αηκνζθαίξηα εκπινπηηζκέλα κε survivin αλεπξίζθνληαη ζε ζε-

κεία θιεγκνλήο ζε θαηαζηάζεηο όπσο ε νμεία ζθσιεθνεηδίηηδα θαη ε ειθώδεο θνιίηηδα (91), ε 

πλεπκνληθή ίλσζε (92) θ.ά. ύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα αλαζθόπεζε, νη κνξηαθνί κεραλη-

ζκνί πνπ νδεγνύλ ζε ππεξέθθξαζε ηεο survivin ζρεηίδνληαη ζπρλά κε ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε, θαη 

ε έθθξαζή ηεο ξπζκίδεηαη από ηα κνλνπάηηα πνπ είλαη γλσζηά από θαθνήζεηο λόζνπο (66). Άξα ε 

survivin έρεη απμεκέλε έθθξαζε ηόζν ζε θαθνήζεηο θαηαζηάζεηο όζν θαη ζε απηνάλνζα λνζήκαηα, 

αιιά θαη ζε ρξόληα θιεγκνλή. ε απηό ην πιαίζην κπνξνύλ λα αμηνινγεζνύλ θαη ηα απνηειέζκα-

ηα ηεο παξνύζαο κειέηεο, αθνύ ζε αζζελείο κε ζπζηεκαηηθή θιεγκνλώδε αληίδξαζε ηξαπκαηη-

θήο αηηηνινγίαο ή κε ζήςε, βξέζεθε απμεκέλε ε survivin. Η παξαηήξεζε απηή βέβαηα είλαη πξό-

δξνκε, θαη ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ λα κειεηεζνύλ ηα ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα πνπ δηε-

γείξνπλ ηελ έθθξαζε θαη παξαγσγή ηεο survivin θαηά ηε ζήςε, γηα λα ζπζρεηηζηνύλ κε ηα αληί-

ζηνηρα πνπ είλαη γλσζηά από ηηο κειέηεο ζηνλ θαξθίλν θαη ηα απηνάλνζα λνζήκαηα. 

Σέινο, ζηελ παξνύζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλά νκάδα ζπζρεηίζεηο ησλ επηπέδσλ έθθξα-

ζεο ηεο survivin (ηζνκνξθώλ θαη πξσηεΐλεο) κε παξακέηξνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε 
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ησλ αζζελώλ θάζε νκάδαο, όπσο ηα ζθνξ βαξύηεηαο λόζνπ θαη δείθηεο θιεγκνλήο, ρσξίο λα δη-

απηζησζεί ζπζρέηηζε. Μεγαιύηεξνο αξηζκόο αζζελώλ ζα επηβεβαηώζεη έλα ηέηνην απνηέιεζκα. 

Η παξνύζα κειέηε απνηειεί πξσηνπνξηαθή πηινηηθή εξγαζία, θαζώο δελ έρνπλ γίλεη κειέηεο ζρε-

ηηθά κε ηε survivin θαη ηε ζήςε, ή ηνπιάρηζηνλ κειέηεο πνπ λα εζηηάδνπλ ζηελ έθθξαζε θαη δξά-

ζε ηεο survivin ζε ζπλζήθεο όπσο απηέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζήςε. πλεπώο ε παξνύζα απν-

ηειεί ελ δπλάκεη ηελ απαξρή ηεο έξεπλαο ζε έλα ειθπζηηθό πεδίν, απηό ηεο ζήςεο θαη ηεο πξσ-

ηεΐλεο survivin, θαζώο αλαδύεη πνιιά εξσηήκαηα πνπ αμίδεη λα απαληεζνύλ, έλα εθ ησλ νπνίσλ 

είλαη ην αλ ε survivin κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο πξνγλσζηηθόο δείθηεο ζηε ζήςε, ή αλ ζα κπν-

ξνύζε λα απνηειέζεη ζηόρν θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο, αλάινγν απηνύ πνπ επηρεηξείηαη ζηελ έ-

ξεπλα ηνπ θαξθίλνπ (19) .  

Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο 

Έλαο ζεκαληηθόο πεξηνξηζκόο ηεο κειέηεο ήηαλ ν κηθξόο αξηζκόο ησλ πεξηιεθζέλησλ δεηγκά-

ησλ, πνπ νθείιεηαη ζηε δπζθνιία ζπγθέληξσζήο ηνπο ζην πεξηνξηζκέλν ρξνληθό πιαίζην ηνπ κε-

ηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ζηε δπζθνιία επηηέιεζεο ησλ εξγαζηεξηαθώλ κεηξήζεσλ. Γπη-

πιένλ ε κειέηε δελ ππεηζήιζε ζε έξεπλα ησλ κεραληζκώλ πνπ πηζαλώο λα εκπιέθνληαη ζηα πα-

ξαηεξεζέληα απνηειέζκαηα, όπσο εηδηθά ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα πνπ ξπζκίδνπλ ηελ έθθξαζε 

ηεο survivin, ή ζε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα παξνπζηάδεη ε survivin ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θπηηαξηθνύο πιεζπζκνύο ζηε ζήςε.  

Πξννπηηθή ηεο κειέηεο 

Η παξνύζα έξεπλα απνηειεί ηελ έλαξμε -θαη ζα ζπλερηζηεί πεξηιακβάλνληαο κεγαιύηεξν αξηζκό 

αζζελώλ- ηεο επξύηεξεο πνιπθεληξηθήο κειέηεο SIBIGHAM. Σα απνηειέζκαηα από έλα πνιύ κε-

γαιύηεξν δείγκα αζζελώλ θαη πεξαηηέξσ ζπζρεηίζεηο κε πεξηζζόηεξεο παξακέηξνπο θιεγκνλήο 

θαη ζήςεο πηζηεύεηαη όηη κπνξνύλ λα δώζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα γηα ηελ αληη-

κεηώπηζε ηεο ζήςεο. Η πξννπηηθή ηεο κειινληηθήο παξέκβαζεο ζηα κνλνπάηηα ηεο απόπησζεο 

κέζσ ηεο εθιεθηηθήο θαηαζηνιήο ηζνκνξθώλ ηεο survivin θαληάδεη ειθπζηηθό ζελάξην ζεξαπεπηη-

θήο παξέκβαζεο. Καζώο κέρξη ζήκεξα ν κεγαιύηεξνο όγθνο γλώζεσλ γηα ηε survivin ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία πξνέξρεηαη από ηελ έξεπλα ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θαθνήζεηαο  θαη ζε απηνάλν-

ζα λνζήκαηα, ηα απνηειέζκαηα απηά ζα βνεζήζνπλ ζην ζρεδηαζκό κεγαιύηεξσλ πξννπηηθώλ 

κειεηώλ κε ιεπηνκεξέζηεξε παξαηήξεζε ησλ κνλνπαηηώλ ηεο έθθξαζεο ησλ ηζνκνξθώλ ηεο 

survivin ζε ζπλζήθεο ηξαύκαηνο θαη ζήςεο, ώζηε λα θαηαλνεζεί θαιύηεξα ε ζεκαζία ηεο παξα-

ηεξνύκελεο δηέγεξζεο θαη απμεκέλεο έθθξαζήο ηεο ζηηο σο άλσ ζπλζήθεο. 
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πκπεξάζκαηα 

Η θπηηαξηθή έθθξαζε ηεο αληηαπνπησηηθήο πξσηεΐλεο survivin επάγεηαη ζε αζζελείο ΜΓΘ κε ζή-

ςε ή ζπζηεκαηηθή θιεγκνλώδε αληίδξαζε (SIRS) ηξαπκαηηθήο αηηηνινγίαο, αλ θαη παξνπζηάδεη 

δηαθύκαλζε ζην εύξνο ηεο κεηαγξαθηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ δηάθνξσλ ηζνκνξθώλ ηεο. Δηα-

θαίλεηαη κία απμεηηθή ηάζε ησλ ηζνκνξθώλ 2Β, ΔΓx3 θαη WT ζηελ νκάδα ηεο ζήςεο σο πξνο ην 

ηξαπκαηηθό SIRS θαη αληίζηξνθα ησλ ηζνκνξθώλ total θαη 3Β ζηελ νκάδα ηνπ ηξαπκαηηθνύ SIRS 

σο πξνο ηε ζήςε. Αλαθνξηθά κε ηε κεηξνύκελε ζηνλ νξό αίκαηνο πξσηεΐλε survivin, απμάλεηαη 

ζεκαληηθά θαη ζηηο δύν νκάδεο παζρόλησλ, ελδεηθηηθό ηνπ όηη ε survivin εθθξάδεηαη θαη παξάγε-

ηαη πεξηζζόηεξν ζε ζπλζήθεο νμείαο θάζεο ηξαύκαηνο θαη ζε ζπλζήθεο πξώηκεο ζήςεο από ό,ηη 

ζε πγηή άηνκα. 
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