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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εμεηάζηεθε, ζε παηδηά πνπ θαηάγνληαη 

απφ ηελ Κξήηε, ε επίδξαζε ησλ πην θνηλψλ πνιπκνξθηζκψλ ησλ γνληδίσλ πνπ 

θσδηθνπνηνχλ ηα έλδπκα MTHFR, hRFC1, CYP3A4 θαη CYP3A5 ζηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο νμείαο ιεκθνβιαζηηθήο ιεπραηκίαο, θαζψο θαη ε ζπζρέηηζε ησλ 

πνιπκνξθηζκψλ απηψλ, κε ην βαζκφ εκθάληζεο παξελεξγεηψλ απφ ηε ρνξήγεζε 

κεζνηξεμάηεο θαη βηλθξηζηίλεο. Ζ κειέηε απηή έγηλε γηα πξψηε θνξά ζε παηδηά κε 

θξεηηθή θαηαγσγή, ελψ έγηλε ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ γνλνηχπσλ κε 

αληίζηνηρεο ζπρλφηεηεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε άιινπο πιεζπζκνχο. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηνπο αλζξψπνπο 

πνπ κε ζηήξημαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζήο ηεο θαη κε βνήζεζαλ νπζηαζηηθά 

ζηελ νινθιήξσζή ηεο.  

Πξψηα απφ φινπο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα Καζεγήηξηα θ. 

Καικαληή Μαξία γηα ηα εξεζίζκαηα πνπ κνπ πξνζέθεξε ζην αληηθείκελν ηεο 

Παηδηαηξηθήο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο Παηδηαηξηθήο Αηκαηνινγίαο-Ογθνινγίαο, 

γηα ηελ δπλαηφηεηα λα εξγαζηψ ζην εξγαζηήξην ηεο θιηληθήο, θαζψο θαη γηα ηελ 

πνιχηηκε ζηήξημή ηεο ζε φιεο ηηο θάζεηο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο. 

Σελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θ. ηεηαθάθε Δπηπρία γηα ηηο νπζηαζηηθέο ηεο 

παξαηεξήζεηο, ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζή ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ 

ζηαδίσλ ζρεδηαζκνχ, εθηέιεζεο θαη νινθιήξσζεο ηεο κειέηεο. Θα ήζεια επίζεο λα 

επραξηζηήζσ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Γνπιηέικν Γεψξγην γηα ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο ηνπ, ηελ πάληα πξφζπκε βνήζεηα ηνπ ζε θάζε δπζθνιία πνπ αλέθππηε θαη 

ηελ νπζηαζηηθή ηνπ ζπκπαξάζηαζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο. 

ηνπο Καζεγεηέο θ. ακψλε Γεψξγην, θ. Παπαδάθε Διέλε θαη ζηνλ 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. Μαπξνπδή Γεκήηξην, κέιε ηεο επηακεινχο επηηξνπήο, 

εθθξάδσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο κνπ. ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θ. Γεκεηξίνπ 

Διέλε, επίζεο κέινο ηεο επηακεινχο επηηξνπήο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηδηαίηεξεο 

επραξηζηίεο γηα ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα ηεο πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζψ κε ηνλ ρψξν 

ηνπ εξγαζηεξίνπ, αιιά θαη γηα ηηο θαζνξηζηηθέο ηεο παξαηεξήζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

ηε κνξηαθή βηνιφγν, Γξ. Υνπκεξηαλνχ Γέζπνηλα, ζα ήζεια λα δηαηππψζσ 

ηελ επγλσκνζχλε κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ππνκνλή ηεο, θαηά ηελ 
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εθπφλεζε ησλ πεηξακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηηο πάληνηε νπζηαζηηθέο ηεο ππνδείμεηο. 

ηνλ θαιφ κνπ θίιν, βηνιφγν θ. Γηαθνπκάθε Γεκήηξε, εθθξάδσ έλα κεγάιν 

επραξηζηψ-ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ, δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο. 

ηνπο γνλείο θαη ζηηο αδεξθέο κνπ, νθείισ ηελ πξαγκάησζε ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, γηα ηελ αγάπε θαη ηελ ακέξηζηε ζηήξημή ηνπο φια απηά ηα ρξφληα.  

Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε θαη 

ηνπο γνλείο ηνπο, γηα ηα νπζηαζηηθά καζήκαηα θνπξάγηνπ θαη ζέιεζεο πνπ καο 

παξαδίδνπλ, ζηε δχζθνιε κάρε πνπ δίλνπλ θαζεκεξηλά. 

 

Αζήλα, Απξίιηνο 2011 
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ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 

πκκεηνρή ζηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ Ηζηηθψλ Καιιηεξγεηψλ 

ηεο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Αηκαηνινγίαο/ Ογθνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

θαη εθπαίδεπζε ζηηο αθφινπζεο εξγαζηεξηαθέο ηερληθέο: 

i-θαιιηέξγεηεο κεζπινθπηηαξίλεο γηα ηελ αλάπηπμε απνηθηψλ πξνγνληθψλ 

αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ ηεο εξπζξάο ζεηξάο (CFU-E, BFU-E), ηεο θνθθηψδνπο 

ζεηξάο (CFU-GM) θαη κηθηψλ απνηθηψλ (CFU-GEMM), 

ii-εθηέιεζε ηεο αλνζνελδπκαηηθήο ηερληθήο ΔLISA γηα πξνζδηνξηζκφ θπηηαξνθηλψλ 

θαη κνξίσλ πξνζθφιιεζεο, 

iii-απνκφλσζε θαη δηαθνξνπνίεζε κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ κπεινχ ησλ νζηψλ θαη 

αλνζνθαηλνηππηθή αλάιπζε πξνγνληθψλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ,  

iv-εθηέιεζε PCR θαη RFLP αληηδξάζεσλ, θαζψο θαη απνκφλσζε γελσκηθνχ DNA 

απφ δηάθνξνπο ηζηνχο.  
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Α. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΣΗΝ  ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Νήπιο 18 μηνών με επςθποβλαηιδώδερ εξάνθημα πποζώπος, άνω και κάηω 

άκπων 

Ν. Καπαθανάζηρ, Π. Δκκαλνπήι, Γ. πκεψλνγινπ, Υ. Κνπηζαπηίθε, Ν. 

Μπξηνθεθαιηηάθεο
 
 

Τπνβνιή ζην πεξηνδηθό ’ Παηδηαηξηθή’ – Τπό δεκνζίεπζε 

 

2. Λοιμώξειρ από ζηπεπηόκοκκοςρ ηων ομάδων C και G 

Νικόλαορ Β. Καπαθανάζηρ, Νηθφιανο Μπξηνθεθαιηηάθεο 

Παηδί +Λνίκωμε, Αξ. Φύιινπ 35, Ινύληνο 2010 
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Β.  ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΣΗ ΓΙΔΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. The Role of the Methylenetetrahydrofolate Reductase 677 and 1298 

Polymorphisms in Cretan Children with Acute Lymphoblastic Leukemia 

Karathanasis NV, Stiakaki E, Goulielmos GN, Kalmanti M. 

Genet Test Mol Biomarkers. 2011 Jan-Feb;15(1-2):5-10. 

 

2. Gene polymorphisms in childhood ALL 

Karathanasis NV, Choumerianou DM, Kalmanti M. 

Pediatr Blood Cancer. 2009;52:318–323. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 

 

A. ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ 

1. Ποπεία ηηρ λοίμωξηρ από ηον ιό H1N1 ζε παιδιά και εθήβοςρ με 

αιμοζθαιπινοπάθειερ 

Γ. Σαπάθε, Υ. Κνπηζαπηίθε, Π. Αλαζηαζνπνχινπ, Ν. Καπαθανάζηρ, Ν. 

Μπξηνθεθαιηηάθεο 

Αίκα 2010;1(3);194 

2. ςσνόηηηα ηηρ λοίμωξηρ από Toxoplasma Gondii ζε παιδιαηπικό πληθςζμό 

ηηρ Αηηικήρ 

Σ. Γθνπαράξλην, Η. Γξαθάθνο, Υ. Κνπηζαπηίθε, Η. Μακκάο, Α. Κπξάηζα, Η. 

Βαξδαθάθνο, Ρ. Γηθαηάθνπ, Ν. Καπαθανάζηρ, Δ. Κνιηνδέδε, Α. Βνγηαηδή, Δ. Σξίθθα 

48
ν
 Παλειιήλην Παηδηαηξηθφ πλέδξην-ΑΑ203 

3. Μέηπηζη ηιμών βιηαμινών Β12 και θςλικού οξέορ ζε πάζσονηερ από 

μεζογειακή αναιμία-ζύγκπιζη με ηιμέρ γενικού παιδιαηπικού πληθςζμού 

Ν. Καπαθανάζηρ, Δ. Γηθαηάθνπ, Γ. Σαπάθε, Η. Βαξδαθάθνο, Δ. Παπαβαζηιείνπ, Α. 

Βνγηαηδή, Ν. Μπξηνθεθαιηηάθεο 

48
ν
 Παλειιήλην Παηδηαηξηθφ πλέδξην-ΑΑ017 

4.  Ο πόλορ ηων  πολςμοπθιζμών ηος MTHFR ζηιρ θέζειρ 677 και 1298 ζε παιδιά 

κπηηικήρ καηαγωγήρ με οξεία λεμθοβλαζηική λεςσαιμία 

Ν.Β. Καπαθανάζηρ, Δ. ηεηαθάθε, Γ.Ν. Γνπιηέικνο, Μ. Καικαληή 

1
ν
 Παλειιήλην πλέδξην Παηδηαηξηθήο Αηκαηνινγίαο-Ογθνινγίαο-ΠΑ 11 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Genet%20Test%20Mol%20Biomarkers.');
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5. ςσνόηηηερ ηων πολςμοπθιζμών ζηα γονίδια MTHFR και RFC ζε παιδιά 

κπηηικήρ καηαγωγήρ με οξεία λεμθοβλαζηική λεςσαιμία 

Ν.Β. Καπαθανάζηρ, Γ. Υνπκεξηαλνχ, Δ. ηεηαθάθε, Μ. Καικαληή  

Haema 2008; 11 (suppl. 1); 198. 

6. ςσνόηηηερ ηων πολςμοπθιζμών C677T και A1298C ζηο γονίδιο MTHFR ζε 

παιδιά κπηηικήρ καηαγωγήρ με οξεία λεμθοβλαζηική λεςσαιμία 

Ν.Β. Καπαθανάζηρ, Γ. Υνπκεξηαλνχ, Δ. ηεηαθάθε, Μ. Καικαληή 

46o Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην-ΔΑ076. 

 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ Δ ΞΔΝΟΓΛΩΑ ΤΝΔΓΡΙΑ 

1. MTHFR polymorphism allele frequencies in Greek children with ALL. Case-

control study. 

E. Stiakaki, N. Karathanasis, D. Choumerianou, M. Kalmanti 

Haematologica 2008; 93 (s1); 1326.  
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Ζ νμεία ιεκθνβιαζηηθή ιεπραηκία (ΟΛΛ) είλαη ε πην ζπρλή κνξθή 

θαθνήζεηαο ζηα παηδηά, απνηειεί ην 30% πεξίπνπ ησλ λενπιαζηψλ ζηελ παηδηθή 

ειηθία θαη είλαη 5 θνξέο ζπρλφηεξε απφ ηελ νμεία  κπεινγελή ιεπραηκία (ΟΜΛ). Σν 

πνζνζηφ επηβίσζεο-ίαζεο ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο έρεη 

απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ππεξβαίλνληαο ην  80% (1). 

Ζ επίπησζε ηεο λφζνπ ζηηο Ζ.Π.Α είλαη 1 πεξίπησζε αλά 25.000 παηδηά/έηνο 

θαη ε ζπρλφηεξε ειηθία εκθάληζήο ηεο είλαη κεηαμχ 3-5 εηψλ, κε κεγαιχηεξε  

ζπρλφηεηα ζηα αγφξηα (2). Έρνπλ αλαγλσξηζηεί δηάθνξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ηεο ΟΛΛ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ελνρνπνηνχληαη γελεηηθέο 

παζήζεηο φπσο ην ζχλδξνκν Down, ε λεπξντλσκάησζε ηχπνπ Η θ.α. (3).  

Μέζνδνη γελεηηθήο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, πέξα ησλ 

γλσζηψλ θιηληθψλ θαη αλνζνθαηλνηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη 

ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ κε βάζε πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο. 

Μεηαμχ άιισλ (αλψκαιε έθθξαζε πξσην-νγθνγνληδίσλ, κνξηαθέο κεηαζέζεηο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία γνληδίσλ ζχληεμεο, ππεξπινεηδία), νη κέζνδνη απηνί 

αλαδεηθλχνπλ θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ γνληδηαθνχ πνιπκνξθηζκνχ. Οη παξαπάλσ 

παξαηεξνχκελεο αιιαγέο επεξεάδνπλ ηηο θπηηαξηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ηελ 

απφπησζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε, παίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν βαζηθφ ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ιεπραηκνγέλεζεο (4). 

 

ΠΟΛΤΜΟΡΥΙΜΟ 
 

Ο πνιπκνξθηζκφο πξνθχπηεη κέζσ ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη είλαη 

θιεξνλνκνχκελν ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ κειέηε ησλ πνιπκνξθηζκψλ ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο, φπσο γηα παξάδεηγκα: 

1-ζηελ εχξεζε θαηάιιεινπ δφηε κνζρεχκαηνο, 

2-ζηελ θαηαλφεζε ηεο παζνγέλεηαο δηάθνξσλ λνζεκάησλ (π.ρ γνλίδην λφζνπ 

Huntington), 

3-ζε πιεζπζκηαθέο κειέηεο ζηελ νηθνινγία, 

4-ζε θπινγελεηηθέο κειέηεο ζηελ Δμειηθηηθή Βηνινγία. 
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Οη πνιπκνξθηζκνί κειεηήζεθαλ εθηεηακέλα ζηηο νκάδεο αίκαηνο (Α-Β-Ο), 

φπνπ νη δηαθνξεηηθνί θαηλφηππνη (Α-Β-ΑΒ-Ο) πνπ ππάξρνπλ ζε άηνκα φισλ ησλ 

θπιψλ θαη θαζνξίδνληαη απφ 3 αιιήιηα ζην ρξσκφζσκα 9, δηαθέξνπλ ζην πνζνζηφ 

εκθάληζεο ηνπο. Ζ έλλνηα ηνπ πνιπκνξθηζκνχ βξίζθεη επίζεο εθαξκνγή θαη ζην 

ζχζηεκα Rhesus, φπνπ ε ηαμηλφκεζε γίλεηαη αλάκεζα ζε Rh (+) άηνκα πνπ είλαη είηε 

νκφδπγα, είηε εηεξφδπγα γηα ην γνλίδην πνπ θαζνξίδεη ηελ παξνπζία ηνπ αληηγφλνπ Rh 

θαη ζε Rh (-) άηνκα, ζηα νπνία ιείπεη ην αληηγφλν. 

Ωο γνληδηαθφο πνιπκνξθηζκφο  νξίδεηαη ε χπαξμε πνιιαπιψλ αιιειίσλ ζε έλα 

γνληδηαθφ ηφπν, φπνπ ηνπιάρηζηνλ ε ζπρλφηεηα δχν αιιειίσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ 

1%. Οη ρηιηάδεο θαηλφηππνη πνπ ππάξρνπλ, νθείινληαη ζηελ χπαξμε μερσξηζηψλ 

γνλνηχπσλ πνπ θιεξνλνκνχληαη αλεμάξηεηα θαη έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε δηαθνξεηηθή 

αληαπφθξηζε θάζε αηφκνπ ζε πεξηβαιινληηθνχο, δηαηξνθηθνχο θαη θαξκαθεπηηθνχο 

παξάγνληεο (5). 

Δηδηθφηεξα, είλαη γλσζηφ φηη ε αιιεινπρία ησλ βάζεσλ ζην DNA ελφο γνληδίνπ 

θαζνξίδεη ηελ αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ ηεο θσδηθνπνηνχκελεο πξσηεΐλεο. Ζ 

δεκηνπξγία κηαο κφληκεο λνπθιενηηδηθήο αιιαγήο (κεηάιιαμε) ζε έλα γνλίδην κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε αιιαγή ηεο δνκήο ηεο πξσηεΐλεο, επεξεάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Οη αιιαγέο ζην DNA φκσο, δελ έρνπλ πάληα θαηλνηππηθή 

επίδξαζε θαη απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη είηε γηαηί δελ επεξεάδεηαη ε πξσηαξρηθή 

αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ είηε γηαηί ε πεξηνρή ηεο πξσηεΐλεο, φπνπ παξαηεξείηαη ε 

αιιαγή, δελ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο.  Παξαηεξείηαη επνκέλσο έλαο 

κεγάινο αξηζκφο πξσηετλψλ πνπ ππάξρνπλ θπζηνινγηθά ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο 

κνξθέο, νη νπνίεο είλαη γελεηηθά μερσξηζηέο θαη δνκηθά δηαθνξεηηθέο. Απηή ε 

θαηάζηαζε είλαη γλσζηή σο πνιπκνξθηζκφο (5, 6). 

Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ελφο ζεκεηαθνχ λνπθιενηηδηθνχ πνιπκνξθηζκνχ 

(single nucleotide polymorphism-SNP) είλαη πεξίπνπ 1 SNP ζε θάζε 300-500 bp ζε 

έλα νπνηνδήπνηε ηπραίν ηκήκα DNA ζην γνληδίσκα. Ζ αλαινγία απηή είλαη πεξίπνπ 

10 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ αλαινγία πνπ ππάξρεη ζε πεξηνρέο ηνπ γνληδηψκαηνο 

πνπ θσδηθνπνηεί πξσηεΐλεο, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηε απζηεξή δηαδηθαζία 

επηδηφξζσζεο πνπ εθηειείηαη ζε απηή ηελ πεξηνρή ηνπ γνληδηψκαηνο. Οη ζεκεηαθνί 

πνιπκνξθηζκνί παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο ζε κε θσδηθνπνηνχζεο πεξηνρέο ηνπ DNA, 

ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ εκθαλίδνληαη ζπαληφηεξα θαη ζε 

θσδηθνπνηνχζεο πεξηνρέο (7). 



 16 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ νμεία ιεκθνβιαζηηθή ιεπραηκία, ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ηαρέσο αλαπηπζζφκελνπο θιψλνπο αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ, 

γλσξίδνπκε φηη νη αλάγθεο ησλ θπηηάξσλ γηα ζχλζεζε DNA είλαη απμεκέλεο. Ο 

πξνζδηνξηζκφο γελεηηθψλ παξαιιαγψλ, φπσο είλαη νη πνιπκνξθηζκνί γνληδίσλ πνπ 

παίδνπλ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ιεπραηκνγέλεζεο, είηε επηδξψληαο ζηνλ κεηαβνιηζκφ 

ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ, είηε επεξεάδνληαο ηελ δξάζε πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ ζηνλ νξγαληζκφ, απνηειεί πεδίν εληαηηθήο κειέηεο (8). 

Ζ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο έρεη θαιιηεξγήζεη 

κεγάιεο πξνζδνθίεο γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε, αιιά θαη γηα ηελ ρνξήγεζε 

ζηνρεπκέλεο ζεξαπείαο ζε γνληδηαθφ επίπεδν, ζε κηα ζεηξά απφ λνζήκαηα. Έλα 

ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε ΟΛΛ, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο παίδεη βαζηθφ 

ξφιν ε πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ησλ παζνθπζηνινγηθψλ κεραληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε δηαδηθαζία πξφθιεζεο ηεο λφζνπ. Ζ αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ γνληδηαθψλ 

δηαηαξαρψλ ζα ζπκβάιιεη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αθξηβέζηεξε ηαμηλφκεζε ησλ παηδηψλ 

πνπ πάζρνπλ απφ ΟΛΛ ζε νκάδεο θηλδχλνπ θαη ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο ζεξαπείαο (9) 

(βι. ζρήκα 1). 

 

ΥΗΜΑ 1-ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ ΟΛΛ 

(Σξνπνπνηεκέλν απφ: {1} Pui CH and Evans WE. Drug Therapy-Treatment of Acute 

Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med 2006; 354: 166-78) 
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ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΥΟΒΛΑΣΙΚΗ ΛΕΤΦΑΙΜΙΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 

Α. ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΛΛ 
 

 Σα ζχγρξνλα ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ΟΛΛ έρνπλ 

σο ζηφρν ηε κείσζε ησλ παξελεξγεηψλ θαη ηεο ηνμηθφηεηαο απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα, αιιά θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο, φηαλ απηφ 

απαηηείηαη ζε παηδηά πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πςεινχ θηλδχλνπ. Ζ θαηάηαμε ησλ 

παηδηψλ ζε νκάδεο θηλδχλνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηφζν θιηληθψλ φζν θαη 

εξγαζηεξηαθψλ δεδνκέλσλ, ζηα νπνία αλήθνπλ: 

1-ν αξηζκφο ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ θαηά ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ, 

2-ε ειηθία, 

3-θπηηαξνγελεηηθά ζηνηρεία, 

4-αλνζνθαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη  

5-ε πξψηκε αληαπφθξηζε ζηε ρνξεγνχκελε ζεξαπεία. 

 ηνηρεία φπσο ην θχιν ηνπ αζζελνχο, ηα επίπεδα αηκνζθαηξίλεο ή 

αηκνπεηαιίσλ θαηά ηελ δηάγλσζε, παίδνπλ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ζχγρξνλεο 

ηαμηλνκήζεηο ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο θηλδχλνπ (10). Οη θαηεγνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ θιηληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα 

επξσπατθά πξσηφθνιια (11-πίλαθαο 1), είλαη:  

Η-Υακεινχ θηλδχλνπ-ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ παηδηά κε: ρακειφ αξρηθφ 

αξηζκφ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (WBC ≤ 20 x 10
9
/L), επλντθή ειηθία (κεηαμχ 1-6 

εηψλ), αληαπφθξηζε ζηε ρνξήγεζε πξεδληδφλεο ηελ 8
ε
 εκέξα, επίηεπμε πιήξνπο 

χθεζεο ηελ 33
ε
 εκέξα, κε παξνπζία κεηαζέζεσλ t(9;22) (BCR/ABL) θαη/ή t(4;11) 

(MLL/AF4), θαζψο θαη αξλεηηθνχο δείθηεο γηα Σ-θπηηαξηθή δηαθνξνπνίεζε.  Σα 

παηδηά απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ εμαηξεηηθά ζεηηθή πξφγλσζε, κε πςειά πνζνζηά 

επηβίσζεο πνπ αγγίδνπλ ην 90%. 

ΗΗ-Δλδηάκεζνπ θηλδχλνπ-ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ παηδηά κε: αληαπφθξηζε ζηε 

ρνξήγεζε πξεδληδφλεο ηελ 8
ε
 εκέξα, επίηεπμε πιήξνπο χθεζεο ηελ 33

ε
 εκέξα, 

αξηζκφ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ θαηά ηε δηάγλσζε ≥ 20 x 10
9
/L, ειηθία θάησ ηνπ έηνπο 

ή >6 εηψλ θαη/ή Σ-ιεκθνβιαζηηθή ιεπραηκία, θαζψο θαη κε παξνπζία κεηαζέζεσλ 

t(9;22) (BCR/ABL) θαη/ή t(4;11) (MLL/AF4). 
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ΗΗΗ-Τςεινχ θηλδχλνπ-ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ παηδηά κε: δπζκελείο 

θπηηαξνγελεηηθέο δηαηαξαρέο {παξνπζία κεηαζέζεσλ t(9;22) (BCR/ABL) θαη/ή 

t(4;11) (MLL/AF4)} θαη/ή κεησκέλε απφθξηζε ζηελ πξεδληδφλε ηελ 8
ε
 εκέξα θαη/ή 

κε επίηεπμε πιήξνπο χθεζεο ηελ 33
ε
 εκέξα. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1-ΟΜΑΓΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΣΗΝ ΟΛΛ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ 

BFM) 

ΟΜΑΓΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΥΑΜΗΛΟΤ 

ρακειφο αξρηθφο αξηζκφο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (WBC ≤ 20 x 10
9
/L)  

επλντθή ειηθία (κεηαμχ 1-6 εηψλ) 

αληαπφθξηζε ζηε ρνξήγεζε πξεδληδφλεο ηελ 8
ε
 εκέξα 

επίηεπμε πιήξνπο χθεζεο ηελ 33
ε
 εκέξα 

κε παξνπζία κεηαζέζεσλ t(9;22) (BCR/ABL) θαη/ή t(4;11) (MLL/AF4) 

αξλεηηθνί δείθηεο γηα Σ-θπηηαξηθή δηαθνξνπνίεζε 

ΔΝΓΙΑΜΔΟΤ 

αληαπφθξηζε ζηε ρνξήγεζε πξεδληδφλεο ηελ 8
ε
 εκέξα  

επίηεπμε πιήξνπο χθεζεο ηελ 33
ε
 εκέξα 

αξηζκφο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ θαηά ηε δηάγλσζε ≥ 20 x 10
9
/L 

ειηθία θάησ ηνπ έηνπο ή >6 εηψλ 

Σ-ιεκθνβιαζηηθή ιεπραηκία 

κε παξνπζία κεηαζέζεσλ t(9;22) (BCR/ABL) θαη/ή t(4;11) (MLL/AF4) 

ΤΦΗΛΟΤ 

δπζκελείο θπηηαξνγελεηηθέο αιιαγέο {παξνπζία κεηαζέζεσλ t(9;22) 

(BCR/ABL) θαη/ή t(4;11) (MLL/AF4)}  

θαη/ή κεησκέλε απφθξηζε ζηελ πξεδληδφλε ηελ 8
ε
 εκέξα 

θαη/ή κε επίηεπμε πιήξνπο χθεζεο ηελ 33
ε
 εκέξα 

 

ηνλ πίλαθα 2 θαίλεηαη ε θαηάηαμε ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο θηλδχλνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο Ζ.Π.Α (12, 13).  
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ΠΙΝΑΚΑ 2-ΟΜΑΓΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΣΗΝ ΟΛΛ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΚΡΙΣΗΡΙΑ NCI) 

ΟΜΑΓΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΥΑΜΗΛΟΤ 
Τπεξδηπινεηδία ή ηξηζσκίεο 4, 10, 17 

Υξσκνζσκηθή κεηάζεζε t(12;21) 

ΔΝΓΙΑΜΔΟΤ 

WBC <50.000/microL 

Ζιηθία 1 εψο 9.9 έηε 

ΤΦΗΛΟΤ 

Φαηλφηππνο T-θπηηάξσλ  

Ζιηθία >10 εηψλ ή 

WBC>50.000/microL, t(1;19) 

ΠΟΛΤ ΤΦΗΛΟΤ 

t(9;22) 

t(4;11); ειηθία <1 έηνπο 

Απνηπρία επίηεπμεο χθεζεο ή αξγή 

απφθξηζε ζηε ζεξαπεία 

 

Ι. ΑΡΙΘΜΟ ΛΕΤΚΨΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ 

 

 Ο αξηζκφο ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ θαη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ θαηά ηε 

δηάγλσζε ηεο λφζνπ, παίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ θαηάηαμε ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ ζε 

νκάδεο θηλδχλνπ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξσηφθνιια, αξρηθφο αξηζκφο 

WBC≤20.000/microL απνηειεί ζεηηθφ πξνγλσζηηθφ ζεκείν, φπσο επίζεο θαη ε ειηθία 

κεηαμχ 1 θαη 6 εηψλ. Παηδηά κε WBC≥20.000/microL πνπ είλαη είηε άλσ ησλ 6 εηψλ 

ή < 12 κελψλ, θαηαηάζζνληαη ζε νκάδεο ελδηάκεζνπ θηλδχλνπ. 

 

ΙΙ. ΚΤΣΣΑΡΟΓΕΝΕΣΙΚΗ 

 
 Ζ αλίρλεπζε δνκηθψλ αλσκαιηψλ πνπ εληνπίδνληαη ζηα ρξσκνζψκαηα, έρεη 

νδεγήζεη ζηελ αλαγλψξηζε γνληδίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ιεπραηκνγέλεζεο. Υξσκνζσκηθέο κεηαζέζεηο φπσο νη t(4;11) t(12;21) θαη t(8;21), 

πηζηεχεηαη φηη αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελδνκήηξηαο δσήο (14) (βι. 

ζρήκα 2). Ο ζπλδπαζκφο παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαηάηαμεο ηεο ΟΛΛ ζε θαηεγνξίεο, φπσο ε ειηθία θαη ν αξηζκφο ησλ WBC ζηε 

δηάγλσζε, κε ζηνηρεία γελεηηθήο αλάιπζεο, έρεη ζπληειέζεη θαζνξηζηηθά ζηελ 

βειηησκέλε ηαμηλφκεζε ηεο λφζνπ θαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζή ηεο (15). 
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Έηζη, γηα παξάδεηγκα παηδηά κε >50 ρξσκνζψκαηα έρνπλ επλντθή πξφγλσζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε ηάζε απφπησζεο θαη πξφζιεςεο απμεκέλσλ ηηκψλ 

κεζνηξεμάηεο (ΜΣΥ). Αληίζεηα παηδηά κε ππνδηπινεηδία (<45 ρξσκνζψκαηα) πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην 1% ησλ πεξηπηψζεσλ ΟΛΛ, έρνπλ ρεηξφηεξε πξφγλσζε (16). 

 

 

ΥΗΜΑ 2-ΤΥΝΟΣΗΣΔ ΓΟΝΟΣΤΠΩΝ ΣΗΝ ΟΛΛ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

(Σξνπνπνηεκέλν απφ: {4} Pui CH, Relling MV and Downing JR. Mechanisms of disease-Acute 

Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med 2004; 350: 1535-1548) 

 

Ζ παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ ρξσκνζσκηθψλ κεηαζέζεσλ ζηα θχηηαξα ηνπ 

ιεπραηκηθνχ θιψλνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηάηαμε ησλ παηδηψλ πνπ ηηο 

εκθαλίδνπλ ζε αληίζηνηρεο νκάδεο θηλδχλνπ θαη ηελ αλάινγε ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζή ηνπο. Γεληθά νη ρξσκνζσκηθέο κεηαζέζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

κεηαιιάμεηο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ, παίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηεο ιεπραηκνγέλεζεο 

(17). 

Ηδηαίηεξα κειεηεκέλε είλαη ε κεηάζεζε t(9;22), γλσζηφηεξε θαη σο 

ρξσκφζσκα Philadelphia, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ παξαγσγή κηαο πξσηεΐλεο 

ζχληεμεο, ηελ BCR-ABL, ε νπνία επηδξά ζηελ απφπησζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

ησλ αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ. Ζ ζπρλφηεηα ηεο BCR-ABL απμάλεηαη κε 

ηελ ειηθία (3% ζηα παηδηά θαη 25% ζηνπο ελήιηθεο) θαη ζρεηίδεηαη κε κεησκέλε 
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απφθξηζε ζηελ πξεδληδφλε (18). ηνηρεία κειεηψλ έρνπλ δείμεη φηη ην πνζνζηφ 

επηβίσζεο ησλ αζζελψλ κε Ph (+) θπκαίλεηαη κεηαμχ 20-50% (19). 

ηελ ΟΛΛ κε ηελ κεηάζεζε  t(12;21) TEL-AML1, παξάγεηαη κηα  πξσηεΐλε 

ζχληεμεο πνπ αλαζηέιιεη ηελ κεηαγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θπζηνινγηθνχ AML1 

γνληδίνπ, επεξεάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ δηαδηθαζία δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ. Ζ κεηάζεζε t(12;21) (TEL-AML1), ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

επλντθή πξφγλσζε, παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα ζε παηδηά κηθξφηεξα ησλ 10 εηψλ κε 

θνηλή  Pre B-ALL, ελψ ηα θχηηαξα πνπ εκθαλίδνπλ ην γνλίδην TEL-AML1 είλαη 

επαίζζεηα ζηελ αζπαξαγηλάζε (20). 

Πεηξάκαηα πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε ελήιηθα πνληίθηα έδεημαλ φηη ε έθθξαζε 

ηνπ γνληδίνπ HOXA10 ζρεηηδφηαλ κε ηελ πξφθιεζε ιεπραηκίαο. Σν γνλίδην HOXA10 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ homebox genes, κηα νηθνγέλεηα γνληδίσλ, ε νπνία 

ξπζκίδεη ηελ αλάπηπμε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ 

(21). 

Οη βξεθηθέο ιεπραηκίεο θαίλεηαη φηη παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα γελεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ πιεηνςεθία ησλ βξεθψλ πνπ πάζρνπλ απφ ΟΛΛ (60-80% ησλ 

πεξηπηψζεσλ) παξνπζηάδεη αλαδηαηάμεηο 11q23, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ην γνλίδην 

MLL (myeloid-lymphoid ή mixed lineage leukemia) πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγή 

ρηκαηξηθψλ πξσηετλψλ, επεξεάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αλάπηπμε ησλ 

αηκνπνηεηηθψλ αξρέγνλσλ θπηηάξσλ (22). Ζ παξνπζία απηψλ ησλ κεηαζέζεσλ 

απνηειεί αξλεηηθφ πξνγλσζηηθφ δείθηε γηα ηηο βξεθηθέο ΟΛΛ, νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνληαη επηζεηηθά, αθνχ ηα ιεπραηκηθά θχηηαξα κε MLL αλαδηαηάμεηο, 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλε αληνρή ζηα γιπθνθνξηηθνεηδή θαη ζηελ αζπαξαγηλάζε (23-

26). 

Ρφιν ζηελ εκθάληζε ηεο ΟΛΛ θαίλεηαη λα παίδεη ε ππεξέθθξαζε ηνπ FLT-3, 

ελφο ππνδνρέα ηπξνζίλεο, ε νπνία ζπκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο ηεο λφζνπ κε MLL 

αλαδηαηάμεηο ή ππεξπινεηδία (27). Λεπραηκηθά θχηηαξα ζηελ ΟΛΛ παξνπζηάδνπλ 

κεηαιιάμεηο παξαγφλησλ ηεο νδνχ ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα p53, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηνλ κεραληζκφ επηδηφξζσζεο βιαβψλ ηνπ DNA θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

ηνπ θπηηάξνπ (28). 
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Β. ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 
 Ζ ζεξαπεία ηεο ΟΛΛ ζηα παηδηά απαηηεί ζπλεξγαζία παηδηάηξσλ, 

παηδναηκαηνιφγσλ-νγθνιφγσλ, εληαηηθνιφγσλ, αθηηλνζεξαπεπηψλ, ςπρνιφγσλ θαη 

λνζειεπηψλ γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε, ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζε νκάδεο 

θηλδχλνπ πνπ ζα νδεγήζεη ζηε ρνξήγεζε ηεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο, θαζψο θαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε παξελεξγεηψλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ρνξεγνχκελε 

αγσγή. 

 Σα πνζνζηά επηβίσζεο ηεο λφζνπ έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά μεπεξλψληαο ην 

80% ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ αχμεζε ηεο επηβίσζεο νθείιεηαη ηφζν ζηελ 

εθαξκνγή θαηάιιεινπ ζεξαπεπηηθνχ πξσηνθφιινπ  αλάινγα κε ηελ ηαμηλφκεζε ζε 

νκάδα θηλδχλνπ, φζν θαη ζηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ ήδε ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

θαξκάθσλ. Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη είλαη ιίγα ηα λέα θάξκαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ΟΛΛ, θαζψο ηα ζεξαπεπηηθά 

πξσηφθνιια πνπ εθαξκφδνληαη ζηεξίδνληαη ζε θάξκαθα, κεξηθά απφ ηα νπνία 

ππάξρνπλ ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 (29-34). 

 Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο φζνλ αθνξά ηελ Σ-ΟΛΛ 

πνπ ζήκεξα εκθαλίδεη πνζνζηφ επηβίσζεο 80% (35) θαη ηελ ΟΛΛ ηεο εθεβηθήο 

ειηθίαο πνπ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα φηαλ αληηκεησπίδεηαη 

κε βάζε ηα παηδηαηξηθά πξσηφθνιια, ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

φηαλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη πξσηφθνιια ελειίθσλ (36-39).  

Ζ αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία ζηελ ΟΛΛ εθθξάδεη ηφζν ηα γελεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεπραηκηθψλ θπηηάξσλ, φζν θαη ηα θαξκαθνγελεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελνχο. Ζ χθεζε ζην ηέινο ηεο ζεξαπείαο εθφδνπ ή ε 

αληαπφθξηζε ηνπ κπεινχ ζηελ 7
ε
 ή 15

ε
 εκέξα ζεξαπείαο, απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ (40). 

 

Ι. ΥΑΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Ζ ζεξαπεία ηεο ΟΛΛ πεξηιακβάλεη ηελ ζεξαπεία εθφδνπ, ηελ ζεξαπεία 

εδξαίσζεο-ελίζρπζεο ηεο χθεζεο, ηε ζεξαπεία δηαηήξεζεο ηεο χθεζεο, θαζψο θαη  ηε 

ζεξαπεία ππνθιηληθήο ή θιηληθήο λφζνπ ηνπ ΚΝ.  
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Κχξηνο ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο εθφδνπ είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο θπζηνινγηθήο 

αηκνπνίεζεο θαη ε θαηαζηξνθή ησλ ιεπραηκηθψλ θπηηάξσλ. Υνξεγνχληαη 

γιπθνθνξηηθνεηδή, βηλθξηζηίλε θαη L-αζπαξαγηλάζε. Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο 

ζεξαπείαο εθφδνπ, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηα θάξκαθα, δελ 

θαίλεηαη λα επλνεί ηελ επηβίσζε παηδηψλ κε ΟΛΛ πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ρακεινχ 

θηλδχλνπ, ελψ θαίλεηαη λα απμάλεη ηελ ζλεηφηεηα (41). 

ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο εθφδνπ, ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε πιήξνπο χθεζεο, ε 

νπνία νξίδεηαη σο ε παξνπζία <5% ιεκθνβιαζηψλ ζην κπειφ ησλ νζηψλ ή κε πην 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο ε κεδεληθή ππνιεηπφκελε λφζνο (minimal residual disease-

MRD), κε ηε ρξήζε ηερληθήο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο (PCR) ή 

θπηηαξνκεηξίαο ξνήο (42-44). Ζ παξνπζία ππνιεηπφκελεο λφζνπ ζην ηέινο ηεο 

ζεξαπείαο εθφδνπ ή κεηαγελέζηεξα νδεγεί ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ κε πην 

επηζεηηθή ζεξαπεία, αθνχ απνηειεί πιένλ θξηηήξην ηαμηλφκεζεο ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ 

ζε νκάδεο θηλδχλνπ θαη επεξεάδεη ηελ  έθβαζε ηεο λφζνπ. 

Ζ αθηηλνζεξαπεία κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ ΚΝ γίλεηαη θπξίσο ζε 

αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιν θίλδπλν ππνηξνπήο ή παηδηά κε πξνζβνιή ηνπ 

ΚΝ ζηε δηάγλσζε. Ζ αθηηλνβφιεζε ηνπ θξαλίνπ έρεη αληηθαηαζηαζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ ελδνξξαρηαία ρνξήγεζε ΜΣΥ ή ηξηπιή ελδνξξαρηαία ρνξήγεζε 

θπηαξαβίλεο-κεζνηξεμάηεο-πξεδληδφλεο, κε εμίζνπ θαιά απνηειέζκαηα ζηελ 

επηβίσζε-ίαζε ηεο ΟΛΛ (45-48). Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο αθηηλνβφιεζεο ηνπ θξαλίνπ 

κε ζπλδπαζκφ θπηαξαβίλεο-κεζνηξεμάηεο-πξεδληδφλεο ή κφλν κεζνηξεμάηεο (49, 

50), έγηλε θπξίσο κε ζηφρν ηελ κείσζε ηεο λεπξνηνμηθφηεηαο. 

Ζ ζεξαπεία εδξαίσζεο-ελίζρπζεο ηεο χθεζεο έρεη ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο 

αλάπηπμεο αληνρήο ησλ ιεπραηκηθψλ θπηηάξσλ ζηα θάξκαθα ελψ θαηά ηε δηάξθεηα 

απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ζεξαπείαο, νη αζζελείο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν 

ινηκψμεσλ ιφγσ ηεο κπεινθαηαζηνιήο (51). 

Ζ ζεξαπεία δηαηήξεζεο ηεο χθεζεο δηαξθεί γηα 18-24 κήλεο θαη έξεπλεο 

έρνπλ δείμεη φηη ε ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία βηλθξηζηίλεο θαη δεμακεζαδφλεο, δελ 

βειηηψλεη ηελ επηβίσζε ζε αζζελείο κε ΟΛΛ ελδηάκεζνπ θηλδχλνπ φηαλ ρνξεγείηαη 

καδί κε κεζνηξεμάηε θαη 6-κεξθαπηνπνπξίλε (MP) (52). 

 Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο πξεδληδφλεο απφ ηε δεμακεζαδφλε ζηε ζεξαπεία ηεο 

ΟΛΛ θαίλεηαη λα κεηψλεη ηηο ππνηξνπέο απφ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, πηζαλφλ 

εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο δηεηζδπηηθφηεηαο ηνπ θαξκάθνπ ζην ΚΝ (53).  
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ε έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηνπο Balduzzi θαη ζπλ (54) ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

παηδηά ηα νπνία είραλ θαηαηαρζεί ζηελ νκάδα πνιχ πςεινχ θηλδχλνπ, ιφγσ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξνπζίαδαλ {t(9,22), αξηζκφο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ θαηά ηελ 

δηάγλσζε >100.000 θαη απνηπρία επίηεπμεο χθεζεο κεηά απφ 5 εβδνκάδεο 

ζεξαπείαο}, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα παηδηά πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ, παξνπζίαδαλ θαιχηεξα πνζνζηά 5εηνχο 

επηβίσζεο, ζε ζχγθξηζε κε παηδηά ηα νπνία έιαβαλ ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγσγή, αλ θαη 

παξφκνηα κειέηε απφ ηνπο Ribera JM (55) δελ έδεημε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ 

επηβίσζε. 

 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ πνπ είηε θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία πνιχ 

πςεινχ θηλδχλνπ ή παξνπζηάδνπλ ππνηξνπή κεηά απφ ηελ ρνξήγεζε ζπκβαηηθήο 

ζεξαπείαο, πεξηιακβάλεη ηνλ ζπλδπαζκφ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζε πςειέο δφζεηο θαη 

αθηηλνζεξαπείαο ή θαη κεηακφζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ (56).  

Πξφζθαηα δεδνκέλα γηα ηε ρξήζε ηεο ηκαηηλίκπεο ζε BCR/ABL θχηηαξα 

έδεημαλ, φηη ε νπζία απηή επάγεη ηελ θπηηαξηθή απφπησζε, αλαζηέιιεη ηελ 

απηνθσζθνξπιίσζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, φληαο απνηειεζκαηηθή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο Ph+ ΟΛΛ, ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί ε πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο αληνρήο (57, 58). 

 

ΙΙ. ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

 Ζ αχμεζε ηεο επηβίσζεο ζηελ ΟΛΛ νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ζηελ 

ππνζηεξηθηηθή αγσγή πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξελεξγεηψλ απφ 

ηε ρνξεγνχκελε ρεκεηνζεξαπεία. Ο θπξηφηεξνο θίλδπλνο απφ ηε ρνξήγεζε ηεο 

ζεξαπείαο είλαη ε εκθάληζε ινηκψμεσλ (59), ελψ ε ηνμηθφηεηα θαίλεηαη λα απμάλεηαη 

κε ηελ ειηθία. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά >10 εηψλ θαη θπξίσο νη έθεβνη, έρνπλ 

απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ζηνκαηίηηδαο θαη νζηενλέθξσζεο (60). Οη επηπινθέο 

απφ ηελ ζεξαπεία αθνξνχλ θπξίσο ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ην θαξδηαγγεηαθφ 

ζχζηεκα, θαζψο θαη ηελ εκθάληζε δεπηεξνπαζψλ θαθνεζεηψλ (βι. πίλαθα 3). 
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ΠΙΝΑΚΑ 3-ΔΠΙΠΛΟΚΔ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΛΛ 

ΤΣΗΜΑ-ΟΡΓΑΝΟ 

 

ΠΙΘΑΝΔ ΤΝΔΠΔΙΔ 

ΚΔΝΣΡΙΚΟ 

ΝΔΤΡΙΚΟ 

έιιεηςε απμεηηθήο νξκφλεο, ιεπθνεγθεθαινπάζεηα, δεπηεξνπαζείο 

φγθνη, ΑΔΔ, σηνηνμηθφηεηα, ηχθισζε, πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα  

ΟΦΘΑΛΜΟΙ Καηαξξάθηεο, νπηηθή λεπξνπάζεηα 

ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑΚΟ Μπνθαξδηνπάζεηα, πεξηθαξδίηηδα, ζηεθαληαία λφζνο 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟ Πλεπκνληθή ίλσζε 

ΘΤΡΔΟΔΙΓΗ ΑΓΔΝΑ Τπνζπξενεηδηζκφο, ππεξζπξενεηδηζκφο, θαξθίλνο ζπξενεηδνχο 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟ Αλεπάξθεηα σνζεθψλ, νιηγνζπεξκία/αδσνζπεξκία 

ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΔΙ 

ΚΑΚΟΗΘΔΙΔ 

άξθσκα, θαξθίλνο καζηνχ, κειάλσκα 

 

 Γ. ΤΠΟΣΡΟΠΗ 

 
 Σα παηδηά κε ΟΛΛ πνπ ππνηξνπηάδνπλ, ππνινγίδνληαη ζε πνζνζηφ 15-20% 

θαη απνηεινχλ κηα πξφθιεζε. Ζ ππνηξνπή ζπλήζσο ζπκβαίλεη εληφο 3 εηψλ απφ ηε 

δηάγλσζε θαη ε πξφγλσζε εμαξηάηαη ηφζν απφ ην ζεκείν ηεο ππνηξνπήο, φζν θαη απφ 

ηνλ ρξφλν πνπ απηή ζπκβαίλεη (61). Καιχηεξε πξφγλσζε παξνπζηάδνπλ αζζελείο κε 

κεκνλσκέλε ππνηξνπή ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη νη φςηκεο 

κπειηθέο ππνηξνπέο (>36 κήλεο). Ζ αληηκεηψπηζε ηεο πξψηκεο ππνηξνπήο 

πεξηιακβάλεη εληαηηθή αγσγή θαη αιινγελή κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ ζε 

φζνπο αζζελείο βξεζεί θαηάιιεινο δφηεο. Ζ αιινγελήο κεηακφζρεπζε θαίλεηαη λα 

έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηνπο ελειίθνπο κε t(4;11) ΟΛΛ, ελψ ε εθαξκνγή ηεο 

ζε βξέθε κε ηνλ ίδην γνλφηππν, δελ έρεη δψζεη  ζαθή απνηειέζκαηα (62, 63). 

 

Δ. ΠΡΟΓΝΨΗ- ΕΠΙΒΙΨΗ-ΙΑΗ 
 

 Ζ πεληαεηήο επηβίσζε είλαη απμεκέλε ζε αζζελείο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα 

ρακεινχ θηλδχλνπ, κε Β-ζεηξάο ΟΛΛ (64). Σα παηδηά πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 

νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ (παξνπζία ρξσκνζψκαηνο Philadelphia ή ππνδηπινεηδηθνχ 

θαξπφηππνπ), εκθαλίδνπλ πνζνζηφ 5εηνχο επηβίσζεο 45%, θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα 

ηνπο αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ πησρή αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία εθφδνπ (65). Ζ 

ΟΛΛ απφ ψξηκα Β θχηηαξα (mature B-cell-ALL) παξνπζηάδεη βειηίσζε ησλ 
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πνζνζηψλ επηβίσζεο, θάηη πνπ θαίλεηαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Reiter θαη ζπλ (66). 

Όζνλ αθνξά ηελ βξεθηθή ιεπραηκία, ε πξφγλσζε παξακέλεη πησρή, κε πνζνζηφ 

5εηνχο επηβίσζεο πνπ θηάλεη ην 30%, αλ θαη ε ρξήζε εληαηηθνπνηεκέλεο 

ρεκεηνζεξαπείαο, έρεη νδεγήζεη ζηελ βειηίσζε ησλ πνζνζηψλ επηβίσζεο (67). 
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ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΙ ΠΟΛΤΜΟΡΥΙΜΟΙ ΚΑΙ ΟΛΛ 
 

Οη πνιπκνξθηζκνί δηαθφξσλ γνληδίσλ έρνπλ κειεηεζεί ηφζν σο πξνο ηε ζρέζε 

ηνπο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ιεπραηκνγέλεζεο, φζν θαη κε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζην 

κεηαβνιηζκφ ησλ ρνξεγνχκελσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ, θαξκάθσλ. Έλα 

ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ην γνλίδην MDR1, ην νπνίν θσδηθνπνηεί κηα P-

γιπθνπξσηεΐλε 170 kDa, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε θαηλφηππν θαξκαθεπηηθήο 

πνιπαληνρήο ζηελ ΟΛΛ, ελψ πξνζηαηεχεη ηνλ νξγαληζκφ απφ ηνμηθέο νπζίεο θαη 

επεξεάδεη ηνλ κεηαβνιηζκφ δηαθφξσλ θαξκάθσλ (π.ρ βηλθξηζηίλε). Γξα κεηψλνληαο 

ηελ απνξξφθεζε θαξκάθσλ απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα θαη απμάλνληαο ηελ 

απέθθξηζή ηνπο ζηε ρνιή θαη ζηα νχξα. Οη θπξηφηεξνη πνιπκνξθηζκνί πνπ έρνπλ 

πεξηγξαθεί ζην γνλίδην MDR1 πεξηιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο 3435 (C→T), 2677 (G→T) 

θαη 129 (T→C) θαη ζρεηίδνληαη κε κεησκέλε έθθξαζε ηεο P- γιπθνπξσηεΐλεο ζε 

θπζηνινγηθνχο ηζηνχο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ πνιπκνξθηζκψλ θαη ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ΟΛΛ, αιιά θαη ησλ 

παξελεξγεηψλ απφ ηα ρνξεγνχκελα θάξκαθα (68, 69, 70-βι. πίλαθα 4). 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4. ΥΔΗ ΣΩΝ ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΜΩΝ ΣΟΤ MDR1 ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΛ 

 

Έλα άιιν γνλίδην πνπ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο, είλαη απηφ πνπ 

θσδηθνπνηεί ηελ NAD(P)H:Q νμεηδνξεδνπθηάζε 1, έλα έλδπκν πνπ πξνζηαηεχεη ηα 

ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΠΛΗΘΤΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

Plasschaert et al.-2004 (68) -Παηδηά κε ΟΛΛ απφ ηελ 

Οιιαλδία (n=52). 

-Γελ πξνέθπςε ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ  SNP ηνπ MDR1 θαη ησλ 

παξελεξγεηψλ απφ ηελ 

βηλθξηζηίλε.  

Jamroziak et al.-2004 (69) -Παηδηά κε ΟΛΛ απφ ηελ 

Πνισλία (n=52). 

-Τγηείο ελήιηθεο  σο νκάδα 

ειέγρνπ (n=175). 

-Ο γνλφηππνο TT ζρεηίζηεθε κε 

εκθάληζε ΟΛΛ. 

-Ο γνλφηππνο CC ζρεηίζηεθε κε 

κεησκέλε επηβίσζε. 

Hattori et al.-2007 (70) -Παηδηά κε ΟΛΛ απφ ηελ 

Ηαπσλία (n=157).  

-Τγηή παηδηά  σο νκάδα 

ειέγρνπ (n=96). 

-Ζ ζπρλφηεηα ησλ γνλνηχπσλ 

G/G (−2352 G>A)  θαη  T/T 

(3435 C>T) ήηαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξε ζε παηδηά κε ΟΛΛ, 

ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 
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θχηηαξα απφ ην νμεηδσηηθφ stress θαη ηνπο ηνμηθνχο κεηαβνιίηεο. Έρεη πεξηγξαθεί 

έλαο πνιπκνξθηζκφο ζηε ζέζε 609 (C→T) θαη απφ ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ 

έρνπλ γίλεη, θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ ΣΣ γνλνηχπνπ κε ηελ εκθάληζε ΟΛΛ 

(71, 72, 73-βι. πίλαθα 5). 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5. ΥΔΗ ΣΩΝ ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΜΩΝ ΣΟΤ NQO1 ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΛ 

ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΠΛΗΘΤΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

Lanciotti et al.-2005 (71) -Βξέθε κε ΟΛΛ απφ ηελ Ηηαιία 

(n=50). 

-Παηδηά κε ΟΛΛ (n=106) θαη 

πγηείο ελήιηθεο (n=147) σο 

νκάδα ειέγρνπ.  

-Ζ ζπρλφηεηα ησλ γνλνηχπσλ 

πνπ νδεγνχζαλ ζε 

ρακειή/κεδεληθή δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ NQO1 ήηαλ ζεκαληηθά 

απμεκέλε ζηε βξεθηθή ΟΛΛ 

MLL-. 

Sirma et al.-2004 (72) -Παηδηά κε ΟΛΛ (n=189) θαη 

ΟΜΛ (n=84) απφ ηελ Σνπξθία. 

-Τγηείο εζεινληέο σο νκάδα 

ειέγρνπ (n=84). 

-Γελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε 

ζπρλφηεηα ησλ αιιειίσλ ηνπ 

NQO1 C609T κεηαμχ ησλ 

αζζελψλ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. 

Kracht et al.-2004 (73) -Παηδηά κε ΟΛΛ απφ ηηο 

Γεξκαλία, Απζηξία θαη Σζερία 

(n=138). 

-Παηδηά κε ζπνξαδηθφ ιέκθσκα 

Burkitt  (n=71). 

-Τγηείο εζεινληέο σο νκάδα 

ειέγρνπ (n=190). 

-Σα παηδηά κε ιέκθσκα Burkitt 

παξνπζίαδαλ ζε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα ηνπο γνλφηππνπο πνπ 

νδεγνχλ ζε ρακειή/κεδεληθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ NQO1. 

  

 

Έθηνο απφ ηα παξαδείγκαηα ησλ δχν γνληδίσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, 

ηδηαίηεξα έληνλν είλαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε πνιπκνξθηζκψλ γνληδίσλ πνπ 

είλαη ππεχζπλα γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ελδχκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θχθιν ηνπ 

θπιιηθνχ νμένο, αιιά θαη πξσηετλψλ πνπ είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

θπηνρξσκάησλ θαη επεξεάδνπλ ην κεηαβνιηζκφ πνιιψλ θαξκάθσλ. 
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MTHFR 
 

Μειέηεο δείρλνπλ φηη ν θίλδπλνο εκθάληζεο δηακαξηηψλ ηνπ λεπξηθνχ ζσιήλα 

θαη θαξθίλνπ, επεξεάδεηαη απφ ηπρφλ δηαηαξαρή πνπ παξαηεξείηαη ζην κεηαβνιηζκφ 

ησλ κνλνθαξβνληθψλ νκάδσλ (74). Μηα ηέηνηα κεηαβνιηθή δηαηαξαρή είλαη δπλαηφλ 

λα ζπκβεί ζηνλ θχθιν ηνπ θπιιηθνχ νμένο (βι. ζρήκα 3). Σν θπιιηθφ νμχ 

κεηαηξεπφκελν ζε ηεηξαυδξνθπιιηθφ νμχ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δερζεί 

κνλνθαξβνληθέο νκάδεο πνπ απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ αληηδξάζεσλ, ζην 

κεηαβνιηζκφ ησλ λνπθιενηηδίσλ θαη ησλ ακηλνμέσλ. Γίλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη 

ν θχθινο ηνπ θπιιηθνχ νμένο παίδεη βαζηθφ ξφιν, ζηε ζχλζεζε πνπξηλψλ θαη 

ππξηκηδηλψλ, θαζψο θαη ζηελ πξνζθνξά κεζπινκάδσλ γηα ηε κεζπιίσζε ηνπ DNA, 

ηνπ RNA θαη  ησλ πξσηετλψλ (75). 

 

 

ΥΗΜΑ 3 – Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΦΤΛΛΙΚΟΤ ΟΞΔΟ 

(Σξνπνπνηεκέλν απφ: {74} Wiemels JL, Smith RN, Taylor GM et al. Methylenetetrahydrofolate 

reductase {MTHFR} polymorphisms and risk of molecularly defined subtypes of childhood acute 

leukaemia. Proc Natl Acad Sci USA 2001; 98: 4004–4009) 

 

Μειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ αλαδείμεη ηε ζπζρέηηζε, 

κεηαμχ ηνπ πνιπκνξθηζκνχ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ έλδπκα πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ θχθιν ηνπ θπιιηθνχ νμένο θαη ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ΟΛΛ ζηα παηδηά. Έλα 
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ηέηνην έλδπκν είλαη ε αλαγσγάζε ηνπ κεζπιελνηεηξα-υδξνθπιιηθνχ νμένο 

(methylenetetrahydrofolate redustase - MTHFR), ε νπνία θαηαιχεη ηε κεηαηξνπή ηνπ 

5,10-κεζπιελνηεηξαυδξνθπιιηθνχ (5,10-methyleneTHF), ελφο απαξαίηεηνπ 

ζπκπαξάγνληα γηα ηελ de novo ζχλζεζε πνπξηλψλ θαη ζπκηδπιηθνχ, ζε 5-

κεζπιελνηεηξαυδξνθπιιηθν (5-methylTHF), ην νπνίν απνηειεί ηελ θπξίαξρε κνξθή 

ηνπ θπιιηθνχ νμένο ζηελ θπθινθνξία, ελψ ζπλεηζθέξεη νκάδα κεζπιίνπ ζηελ 

αληίδξαζε επαλακεζπιίσζεο ηεο κεζεηνλίλεο απφ νκνθπζηεΐλε (76). Δπεηδή ην 

MTHFR παίδεη βαζηθφ ξφιν ζην κεηαβνιηζκφ ηνπ θπιιηθνχ νμένο, αιιαγέο ζηε 

δξαζηηθφηεηά ηνπ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ πνιπκνξθηζκνχο ηνπ γνληδίνπ πνπ 

θσδηθνπνηνχλ ην έλδπκν, είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ 

ζηα παηδηά κέζσ κεραληζκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

Οη δχν πην θνηλνί πνιπκνξθηζκνί ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ην MTHFR, 

εληνπίδνληαη ζηε ζέζε 677, φπνπ παξαηεξείηαη κεηάπησζε ηεο θπηνζίλεο (C) ζε 

ζπκίλε (T) θαη ζηε ζέζε 1298, φπνπ παξαηεξείηαη κεηαζηξνθή ηεο αδελίλεο (A) ζε 

θπηνζίλε (C). Οη πνιπκνξθηζκνί απηνί ιφγσ ηεο αιιαγήο κηαο βάζεο DNA, 

θαινχληαη κνλνλνπθιενηηδηθνί πνιπκνξθηζκνί (SNPs). Ο πνιπκνξθηζκφο ζηε ζέζε 

677 έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αιαλίλεο απφ βαιίλε ζην θσδηθφλην 

222, ελψ ν πνιπκνξθηζκφο ζηε ζέζε 1298 νδεγεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

γινπηακηληθνχ νμένο απφ αιαλίλε, ζην θσδηθφλην 429. Ζ πεξίπησζε αλεπάξθεηαο 

θπιιηθνχ νμένο ζηνλ νξγαληζκφ, εληζρχεη ηελ αλάπηπμε ππεξνκνθπζηετλαηκίαο, γηα 

ηελ νπνία απνηειεί πξνδηαζεζηθφ παξάγνληα ε νκνδπγσηία ηεο βαιίλεο ζην 

θσδηθφλην 222. Αληίζεηα, ε ηηκή ηεο νκνθπζηεΐλεο δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

πεξίπησζε ζηελ νπνία παξαηεξείηαη νκνδπγσηία ηεο αιαλίλεο ζην θσδηθφλην 429, ε 

νπνία  νδεγεί ζε κεησκέλε δξάζε ηνπ ελδχκνπ (77).  

In vitro κειέηεο έδεημαλ, φηη ν πνιπκνξθηζκφο ζηε ζέζε 677 ηνπ γνληδίνπ πνπ 

θσδηθνπνηεί ην MTHFR, ζπζρεηίδεηαη κε κείσζε ηεο θαηαιπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ ελδχκνπ, ζε πνζνζηφ 65% γηα ηελ νκφδπγε κνξθή ηνπ γνληδίνπ θαη ζε πνζνζηφ 

35% γηα ηελ εηεξφδπγε κνξθή (78). Ζ κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ελδχκνπ έρεη σο 

ζπλέπεηα, λα απμάλνληαη ηα επίπεδα ηνπ 5,10-methyleneTHF (εηθφλα 1), νδεγψληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ζε απμεκέλε ζχλζεζε ηνπ δενμπζπκηδηιηθνχ (dTMP), κνξίνπ πνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ de novo ζχλζεζε ηνπ DNA. Έηζη, ν 

πνιπκνξθηζκφο ζηε ζέζε 677, νδεγεί ζηελ ειάηησζε ησλ ιαλζαζκέλσλ 

ελζσκαηψζεσλ βάζεσλ νπξαθίιεο, αληί βάζεσλ ζπκηδίλεο, ζην DNA, θαηλφκελν πνπ 

παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα φηαλ ε κεζπιίσζε ηνπ  δενμπνπξηδηιηθνχ (dUMP) ζε dTMP 
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δελ είλαη επαξθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν  είλαη πηζαλφ, λα πξνζηαηεχεηαη ην DNA απφ 

πηζαλέο δηαζπάζεηο ηεο δηπιήο ηνπ έιηθαο θαη ζπλεπψο απφ ρξσκνζσκηθέο αιιαγέο 

πνπ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα γηα θαξθηλνγέλεζε. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν πξνζηαηεπηηθφο ξφινο ηνπ πνιπκνξθηζκνχ 

ζηε ζέζε 677, νδεγεί ζηε εμηζνξξφπεζε ηνπ ιφγνπ dUMP/ dTMP, ν νπνίνο 

απμάλεηαη φηαλ ηα επίπεδα ηνπ θπιιηθνχ νμένο ζηνλ νξγαληζκφ είλαη ρακειά (75). 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ζπκπιεξσκαηηθή ρνξήγεζε θπιιηθνχ νμένο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ΟΛΛ ζηα παηδηά, 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη γνληδηαθνί πνιπκνξθηζκνί θαη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ επαηζζεζία θάζε παηδηνχ, απέλαληη ζηελ εκθάληζε 

νμείαο ιεπραηκίαο (77).   

Ο πνιπκνξθηζκφο ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ην MTHFR ζηε ζέζε 1298 

θαίλεηαη λα επηδξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ θπιιηθνχ νμένο, 

αθνχ επεξεάδεη ηε C-ηειηθή S-αδελνζπινκεζεηνλίλε (S-adenosylmethionine-SAM) 

ξπζκηζηηθή πεξηνρή ηνπ ελδχκνπ, νδεγψληαο ζε κηθξφηεξε κείσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ελδχκνπ, ζε ζρέζε κε απηή πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ 

πνιπκνξθηζκφ ηεο ζέζεο 677. Έηζη ε παξνπζία ηνπ πνιπκνξθηζκνχ ζηελ ζέζε 1298, 

νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελφο ελδχκνπ πνπ δελ ζα επεξεάδεηαη απφ ηε SAM ξπζκηζηηθή 

πεξηνρή, εκπνδίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ δεκηνπξγία αλψκαιεο κεζπιίσζεο 

πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη πηζαλά ζε ιεπραηκνγέλεζε (74). 

Παξά ηελ επηηπρή ζεξαπεία ηεο ΟΛΛ θαη ηα πςειά πνζνζηά καθξάο 

επηβίσζεο-ίαζεο πνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 θπκαίλνληαλ απφ 70-83% ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο κε πξννπηηθή αχμεζεο έσο 90%, έλα πνζνζηφ αζζελψλ 

ππνηξνπηάδεη ή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεξαπεία (1, 5). Δίλαη επνκέλσο έληνλε ε 

αλάγθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ κνξηαθψλ δεηθηψλ, νη νπνίνη ζα πξνζδηνξίδνπλ ηνλ 

θίλδπλν εκθάληζεο ηεο λφζνπ γηα θάζε άηνκν μερσξηζηά, αιιά θαη ζα θαζνξίδνπλ ηνλ 

βαζκφ αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία. 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα γηα ηνπο δχν 

αλαθεξζέληεο SNPs, αλαδεηθλχνπλ ηελ πξνζηαηεπηηθή επίδξαζή ηνπο φζνλ αθνξά 

ηελ πξνδηάζεζε γηα ηελ εκθάληζε ΟΛΛ ζηα παηδηά (76, 77). Παξφια απηά ππάξρνπλ 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κειεηψλ σο πξνο ην βαζκφ ηεο επίδξαζεο, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη φηη ε βηνινγηθή δξάζε ησλ πνιπκνξθηζκψλ δηαθέξεη κεηαμχ πιεζπζκψλ, 

πηζαλψο ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο γνληδηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. 
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ηελ Αγγιία, 200 πγηή λενγέλλεηα θαη 253 παηδηά κε ΟΛΛ, ζπκκεηείραλ ζε 

κειέηε, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε φηη ν γνλφηππνο C677T πξνζηαηεχεη απφ ηε βξεθηθή 

ιεπραηκία, ελψ ν C1298C απφ ηελ ππεξδηπινεηδηθή ΟΛΛ. Μεηνλέθηεκα ηεο κειέηεο 

απνηειεί ην φηη δελ ιήθζεθε ππφςε ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ΟΛΛ ζηα πγηή 

λενγέλλεηα (74) (βι. πίλαθα 6). 

Οη Zanrosso θαη ζπλ. κειεηψληαο πγηή πιεζπζκφ (n=199) θαη παηδηά κε ΟΛΛ 

απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Βξαδηιίαο (n=176), θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην 

αιιήιην 677Σ, κείσλε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο λφζνπ ζε παηδηά πνπ δελ αλήθαλ 

ζηε ιεπθή θπιή, ελψ ε παξνπζία ηνπ 1298C αιιειίνπ, απνηεινχζε παξάγνληα 

θηλδχλνπ γηα ηελ πξφθιεζε ηεο λφζνπ (76) (βι. πίλαθα 6). 

Δμεηάδνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πνιπκνξθηζκψλ ηνπ MTHFR ζηηο ζέζεηο 

677 θαη 1298 ζηνλ Καλαδά, ν Krajinovic θαη ζπλ. (77) έδεημαλ φηη ε παξνπζία ησλ 

γνλνηχπσλ Σ677Σ/Α1298C θαη C677C/C1298C, κείσλε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο 

ΟΛΛ. Παξφκνηεο κειέηεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηε Γεξκαλία (78), ζηελ Πνξηνγαιία 

(75) θαη ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε (79), δελ αλέδεημαλ ζπζρέηηζε ησλ πνιπκνξθηζκψλ 

ηνπ MTHFR θαη ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ΟΛΛ ζηα παηδηά (βι. πίλαθα 6). 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο ηνπ νπνίνπ ε επίηεπμε 

ζα επεξεάζεη ηελ επηβίσζε ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ,  είλαη ε ζπζρέηηζε ηνπ γνληδηαθνχ 

πξνθίι ηνπ αζζελνχο κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο επηπινθψλ θαη ηνμηθφηεηαο απφ ηε 

ρνξεγνχκελε ζεξαπεία. Ο κεηαβνιηζκφο ηνπ θπιιηθνχ νμένο απνηειεί ζεκαληηθή 

παξάκεηξν ζηελ ππφ εμέιημε έξεπλα, ιφγσ ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ κεζνηξεμάηε, φπσο 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα πην θάησ. Ο πνιπκνξθηζκφο ηνπ γνληδίνπ ηνπ MTHFR 

επεξεάδεη ηελ απφθξηζε ζηε κεζνηξεμάηε, αθνχ ε ηειεπηαία δξα αλαζηέιινληαο ηε 

δξάζε ηνπ DHFR.  

Με ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ SNPs ηνπ MTHFR ζηελ 

κεζνηξεμάηε, ζρεδηάζηεθε κειέηε ζηηο Ζ.Π.Α, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 520 παηδηά κε 

ΟΛΛ (80). Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ φηη ν γνλφηππνο C677T 

ζρεηηδφηαλ κε απμεκέλε πηζαλφηεηα ππνηξνπήο, ελψ ν γνλφηππνο A1298C δελ 

επεξέαδε ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο ηνμηθφηεηαο, ινίκσμεο ή ππνηξνπήο ηεο λφζνπ. ε 

in vitro έιεγρν επαηζζεζίαο ηεο κεζνηξεμάηεο πνπ έγηλε απφ ηνπο de Jonge θαη ζπλ. 

θάλεθε φηη ηα παηδηά κε ηνλ γνλφηππν A1298C, παξνπζίαδαλ κεησκέλε επαηζζεζία 

ζην θάξκαθν (81), ελψ κειέηε πνπ έγηλε ζηελ Ηαπσλία, έδεημε φηη απμεκέλε 

ζπγθέληξσζε ηεο κεζνηξεμάηεο ζην πιάζκα ζρεηηδφηαλ κε ηελ παξνπζία ηνπ 

γνλνηχπνπ T677Σ (82) (βι. πίλαθα 7). 
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ΠΙΝΑΚΑ 6. ΥΔΗ ΣΩΝ ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΜΩΝ ΣΟΤ MTHFR ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΛ 

ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΠΛΗΘΤΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

Wiemels et al.-2001 (74) -Παηδηά κε ΟΛΛ απφ ην ΖΒ 

(n=253). 

-Οκάδα ειέγρνπ απνηεινχκελε 

απφ πγηή λενγέλλεηα (n=200). 

-Ο γνλφηππνο C677T είρε 

πξνζηαηεπηηθφ ξφιν φζνλ 

αθνξνχζε ηελ βξεθηθή 

ιεπραηκία. 

-Ο γνλφηππνο C1298C είρε 

πξνζηαηεπηηθφ ξφιν φζνλ 

αθνξνχζε ηελ ππεξπινεηδηθή 

ΟΛΛ. 

Zanrosso et al.-2006 (76) -Παηδηά κε ΟΛΛ απφ ηελ 

Βξαδηιία (n=176). 

-Τγηείο ελήιηθεο σο νκάδα 

ειέγρνπ (n=199). 

-ηα παηδηά πνπ δελ αλήθαλ 

ζηε ιεπθή θπιή, ν γνλφηππνο 

C677T (CT θαη CT+TT) 

ζρεηηδφηαλ κε κεησκέλν 

θίλδπλν ΟΛΛ. 

-Ο γνλφηππνο A1298C (AC θαη 

AC+CC) απνηεινχζε 

παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ 

πξφθιεζε ΟΛΛ. 

Krajinovic et al.-2004 (77) -Παηδηά κε ΟΛΛ απφ ηνλ 

Καλαδά (n=270). 

-Τγηείο ελήιηθεο σο νκάδα 

ειέγρνπ (n=300). 

-Οη γνλφηππνη T677T/A1298C 

θαη C677C/C1298C 

ζρεηίδνληαλ κε κεησκέλν 

θίλδπλν γηα ΟΛΛ. 

Schnakenberg et al.-2005 (78) -Παηδηά κε ΟΛΛ απφ ηελ 

Γεξκαλία (n=443). 

-Τγηείο ελήιηθεο σο νκάδα 

ειέγρνπ (n=379). 

-Οη πνιπκνξθηζκνί ηνπ 

MTHFR δελ ζρεηίδνληαλ κε 

ηελ πξφθιεζε ΟΛΛ. 

Oliveira et al.-2005 (75) -Παηδηά κε ΟΛΛ απφ ηελ 

Πνξηνγαιία (n=103). 

-Τγηείο ελήιηθεο σο νκάδα 

ειέγρνπ (n=111). 

-Οη πνιπκνξθηζκνί ηνπ 

MTHFR δελ επεξέαδαλ ηνλ 

θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ. 

Petra et al.-2007 (79) -Παηδηά κε ΟΛΛ απφ ηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε (n=68). 

-Τγηείο ελήιηθεο σο νκάδα 

ειέγρνπ (n=258). 

-Ο θίλδπλνο κεηψζεθε 

ζεκαληηθά ζηα άηνκα πνπ 

παξνπζίαδαλ ην ζπλδπαζκφ 

ησλ γνλνηχπσλ MTHFR 

677CT/TT, MS 2756AG/GG 

θαη MTRR 66AG/GG. 
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ΠΙΝΑΚΑ 7. ΤΥΔΣΙΗ ΣΩΝ ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΜΩΝ ΣΟΤ MTHFR ΜΔ ΣΗΝ MTX  

ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΠΛΗΘΤΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

Aplenc et al.-2005 (80) -Παηδηά κε ΟΛΛ απφ ηηο ΖΠΑ 

(n=520). 

-Ο γνλφηππνο C677T 

ζρεηίζηεθε κε ππνηξνπή ηεο 

λφζνπ. 

 

de Jonge et al.-2005 (81) 

 

-Παηδηά κε ΟΛΛ απφ ηελ Γ. 

Δπξψπε (n=157). 

-Οη γνλφηππνη MTHFR 

A1298C θαη MTRR G66G 

ζρεηίδνληαλ κε επαηζζεζία 

ζηελ ΜΣΥ. 

Imanishi et al.-2007 (82) -Παηδηά κε ΟΛΛ (n=20) θαη 

ΟΜΛ (n=6) απφ ηελ Ηαπσλία. 

-Ο γνλφηππνο MTHFR T677T 

ζρεηίζηεθε κε πςειφηεξε 

ζπγθέληξσζε MTX ζηνλ νξφ. 

 

RFC 
 

Σν θπιιηθφ νμχ είλαη έλα ιηπφθνβν κφξην πνπ δηαπεξλά κέζσ δηάρπζεο ηε 

κεκβξάλε ηνπ θπηηάξνπ ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ θαη γηα απηφ είλαη απαξαίηεηε ε 

κεηαθνξά ηνπ εληφο ηνπ θπηηάξνπ, κέζσ πξσηετλψλ-κεηαθνξέσλ. Μηα ηέηνηα 

πξσηεΐλε είλαη ν κεηαθνξέαο ηεο αλαρζείζαο ηνπ κνξθήο (human Reduced Folate 

Carrier 1-hRFC1) πνπ βξίζθεηαη θπξίσο ζηηο κεκβξάλεο ηεο λήζηηδαο, ηνπ εηιενχ θαη 

ηνπ δσδεθαδαθηχινπ. Ζ πξσηεΐλε hRFC1 είλαη ππεχζπλε γηα ηελ είζνδν ηφζν ηνπ 

θπιιηθνχ νμένο, φζν θαη ηεο ΜΣΥ ζηα θχηηαξα. Σν θπιιηθφ νμχ εηζάγεηαη ζην 

θχηηαξν κε ηε κνξθή ηνπ Ν5-methylTHF, ε νπνία απνηειεί ηελ θχξηα κνξθή κε ηελ 

νπνία θπθινθνξεί ζηνλ νξγαληζκφ (83).  

 Ζ πξσηεΐλε RFC1 έρεη κνξηαθφ βάξνο 92 kDa θαη βξίζθεηαη κε 

γιπθνδπιησκέλε κνξθή ζηνλ άλζξσπν. Σν γνλίδην πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

ζχλζεζε ηεο πξσηεΐλεο, βξίζθεηαη ζην καθξχ ζθέινο ηνπ ρξσκνζψκαηνο 21 (84). 

Όηαλ ηα επίπεδα ηνπ θπιιηθνχ ζην αίκα είλαη κεησκέλα, απμάλεηαη ε έθθξαζε ηνπ 

RFC1 γνληδίνπ, θαηλφκελν ην νπνίν θαηά πάζα πηζαλφηεηα νθείιεηαη ζε κεραληζκφ 

αλάδξαζεο (85). Ρφιν ζηε ξχζκηζε ηνπ RFC1 γνληδίνπ, πηζαλφλ λα παίδεη θαη ην 

γνλίδην p53, ην νπνίν θσδηθνπνηεί κηα πξσηεΐλε πνπ εθθξάδεηαη φηαλ θαηά ην 

δηπιαζηαζκφ ηνπ DNA πξνθιεζνχλ ιάζε, εκπνδίδνληαο έηζη ην δηπιαζηαζκφ ηνπ 

θπηηάξνπ κέρξη λα επηδηνξζσζεί ην ιάζνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε κεηψλεηαη ε 

πξφζιεςε θπιιηθνχ απφ ηα θχηηαξα, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηνλ 
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δηπιαζηαζκφ ηνπ θπηηάξνπ φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, θαηλφκελν πνπ 

επηηπγράλεηαη κεξηθψο κε ηελ θαηαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ RFC1 γνληδίνπ απφ ην 

p53 (86). Ζ ππεξδηπινεηδία ηνπ ρξσκνζψκαηνο 21, φηαλ παξαηεξείηαη ζε 

λενπιαζκαηηθά θχηηαξα, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία επηπιένλ αληηγξάθσλ ηνπ 

RFC1 γνληδίνπ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ παξαγσγή επηπιένλ πνζνηήησλ RFC 

πξσηεΐλεο ζην ηνίρσκα ησλ θπηηάξσλ απηψλ, θαζηζηψληαο ηα ηαπηφρξνλα 

πεξηζζφηεξν επαίζζεηα ζηε κεζνηξεμάηε, αθνχ ην θάξκαθν κεηαθέξεηαη εληφο ηνπ 

θπηηάξνπ κέζσ ηεο RFC (87). 

Έληνλν είλαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αληνρή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε 

κεζνηξεμάηε, αιιά θαη ζηε ζρεηηδφκελε κε απηή ηνμηθφηεηα. Έρνπλ πεξηγξαθεί 

δηάθνξνη κεραληζκνί αληίζηαζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε κεησκέλε κεηαθνξά εληφο 

ηνπ θπηηάξνπ κέζσ θαηαζηνιήο ηνπ RFC1 γνληδίνπ πνπ νθείιεηαη είηε ζε ζεκεηαθφ 

πνιπκνξθηζκφ, είηε ζε κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ (88) θαη ε ηξνπνπνηεκέλε απάληεζε 

ηνπ DHFR ζηε κεζνηξεμάηε, κέζσ κεηαβνιήο ηεο ζπγγέλεηαο ηνπ θαξκάθνπ γηα ην 

έλδπκν (89). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα απνδείρζεθε φηη ην γνλίδην πνπ ηελ θσδηθνπνηεί 

παξνπζηάδεη ζεκεηαθφ πνιπκνξθηζκφ ζηε λνπθιενηηδηθή ζέζε 80, φπνπ παξαηεξείηαη 

αιιαγή ηεο γνπαλίλεο (G) ζε αδελίλε (A), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε αληηθαηάζηαζε κηαο 

αξγηλίλεο ζηε ζέζε 27 απφ ηζηηδίλε (90). Ο πνιπκνξθηζκφο απηφο ηνπ γνληδίνπ ηνπ 

RFC κεηψλεη ηε δξαζηηθφηεηα ηνπ ελδχκνπ, κεηαβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα 

επίπεδα ηνπ θπιιηθνχ νμένο ζηνλ νξγαληζκφ. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο φπσο ε εμσγελήο πξφζιεςε θπιιηθνχ νμένο, είλαη 

πηζαλφ λα επεξεάδεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ. Παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν πνιπκνξθηζκφ, είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν ππνηξνπήο 

ηεο λφζνπ, ελψ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη θαη ηα επίπεδα ΜΣΥ ζην πιάζκα (91). 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη ηελ πηζαλή ζρέζε κεηαμχ ησλ SNPs ηνπ γνληδίνπ πνπ 

θσδηθνπνηεί ην MTHFR, ζηηο ζέζεηο 677 θαη 1298 θαη ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί 

ηελ hRFC1 ζηε ζέζε 80, κε ηελ απμεκέλε ηνμηθφηεηα απφ ηε ρνξήγεζε MTX ζε 

παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ ΟΛΛ, ελψ δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα πνπ λα 

ζπζρεηίδνπλ ηελ πηζαλή αιιειεπίδξαζε ησλ πνιπκνξθηζκψλ, φπνπ απηνί 

εκθαλίδνληαη, κε ηνλ θίλδπλν ππνηξνπήο ηεο λφζνπ. 

ε έξεπλα πνπ έγηλε ζηνλ Καλαδά, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 204 παηδηά κε 

ΟΛΛ, πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη παηδηά κε Α80Α γνλφηππν, παξνπζίαδαλ 

πςειφηεξν θίλδπλν ππνηξνπήο απφ ηα παηδηά κε G80G γνλφηππν, θαζψο θαη 
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απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο κεζνηξεμάηεο ζηνλ νξφ (91). Οη Shimasaki θαη ζπλ. 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο νθεηιφκελεο ζηε κεζνηξεμάηε 

παξελέξγεηεο θαη ηνπο πνιπκνξθηζκνχο ησλ MTHFR θαη RFC, απνκφλσζαλ DNA 

απφ 15 παηδηά κε ΟΛΛ απφ ηελ Ηαπσλία (92). Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ν 

γνλφηππνο G80G ζρεηηδφηαλ κε επεηζφδηα εκέηνπ βαζκνχ 2 (NCI-CTC). ε παξφκνηα 

κειέηε ζηελ Ηαπσλία (82), θάλεθε φηη νη αζζελείο κε A80A γνλφηππν, παξνπζίαδαλ 

απμεκέλε ζπρλφηεηα επαηνηνμηθφηεηαο, ελψ νη Ge θαη ζπλ. έδεημαλ φηη, ζηνλ 

πιεζπζκφ πνπ κειέηεζαλ, ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ρακειψλ 

κεηαγξαθηθψλ επηπέδσλ ηνπ hRFC θαη ηνπ θηλδχλνπ ππνηξνπήο ηεο λφζνπ (93) (βι. 

πίλαθα 8).  

 

ΠΙΝΑΚΑ 8. ΥΔΗ ΣΩΝ ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΜΩΝ ΣΟΤ RFC1 ΜΔ ΣΗΝ ΟΦΔΙΛΟΜΔΝΗ ΣΗ 

ΜΣΥ ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΠΛΗΘΤΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

Laverdiere et al.-2002 (91) 

 

-Παηδηά κε ΟΛΛ απφ ηνλ 

Καλαδά (n=204). 

-Σα παηδηά κε ηνλ γνλφηππν 

Α80A είραλ κεγαιχηεξν 

θίλδπλν ππνηξνπήο ζε ζρέζε 

κε ηα παηδηά κε ηνλ γνλφηππν 

G80G. 

Shimasaki et al.-2006 (92) 

 

-Παηδηά κε ΟΛΛ απφ ηελ 

Ηαπσλία (n=15). 

-Σα παηδηά κε ηνλ γνλφηππν 

G80G είραλ πεξηζζφηεξα 

επεηζφδηα εκέηνπ. 

Imanishi et al.-2007 (82) -Παηδηά κε ΟΛΛ (n=20) θαη 

ΟΜΛ (n=6) απφ ηελ Ηαπσλία. 

-Οη αζζελείο κε ηνλ γνλφηππν 

A80A είραλ πςειφηεξε 

ζπρλφηεηα επαηνηνμηθφηεηαο 

(p = 0.035). 

Ge et al.-2007 (93) -Παηδηά κε ΟΛΛ απφ ηηο Ζ.Π.Α 

(n=91: n=42 παηδηά κε 

ππνηξνπή-νκάδα εμέηαζεο-, 

n=49 παηδηά ρσξίο ππνηξνπή-

νκάδα ειέγρνπ-). 

-Σα επίπεδα ηνπ hRFC ήηαλ 

δηαθνξεηηθά αλάκεζα ζηελ 

νκάδα εμέηαζεο θαη ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ. 

 

ΜΕΘΟΣΡΕΞΑΣΗ 
 

Ο θχθινο ηνπ θπιιηθνχ νμένο θαη ε κειέηε ησλ πνιπκνξθηζκψλ ησλ γνληδίσλ 

πνπ θσδηθνπνηνχλ ην MTHFR θαη ην RFC1, παξνπζηάδνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ, φρη 

κφλν ιφγσ ηεο ζπζρέηηζεο ηνπο κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ, αιιά θαη εμαηηίαο 
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ηνπ φηη εκπιέθνληαη ζην κεηαβνιηζκφ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηε ζεξαπεία ηεο ΟΛΛ ζηα παηδηά, παίδνληαο ξφιν ζηνλ 

θίλδπλν ππνηξνπήο ηεο λφζνπ θαη ζηελ εκθάληζε ηνμηθφηεηαο, ζπλέπεηα ηεο 

ρνξεγνχκελεο αγσγήο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ παξάγνληα 

απνηειεί ε κεζνηξεμάηε, ε ρνξήγεζε ηεο νπνίαο αλαζηέιιεη ηελ αλαγσγάζε ηνπ 

δηυδξνθπιιηθνχ, εκπνδίδνληαο ηελ αλαγσγή ηνπ θπιιηθνχ νμένο θαη ηε κεηαηξνπή 

ηνπ 5,10-MTF ζε 5-MTF πνπ θαηαιχεηαη απφ ην MTHFR, κε απνηέιεζκα λα 

παξαηεξείηαη κεησκέλε ζχλζεζε dTMP, κεζεηνλίλεο θαη πνπξηλψλ, νδεγψληαο ζε 

θαηαζηνιή ηεο ζχλζεζεο DNA θαη RNA θαη ζε ζάλαην ηνπ θπηηάξνπ (94, 95). 

Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ αληηκεηψπηζε, φρη κφλν λενπιαζκαηηθψλ 

παζήζεσλ (π.ρ. θαξθίλνο ηνπ καζηνχ, θαξθίλνο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο θ.α.), αιιά θαη 

λφζσλ φπσο ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ε ςσξίαζε θ.α. Ζ κεζνηξεμάηε, 

αλαζηέιινληαο κηα θξίζηκε αληίδξαζε ζηελ πνξεία ζχλζεζεο ηνπ DNA, πξνθαιεί 

θπηηαξηθφ ζάλαην ηφζν ζε θπζηνινγηθά, φζν θαη ζε λενπιαζκαηηθά θχηηαξα. Ζ 

δξάζε ηνπ θαξκάθνπ πξνθαιεί παξελέξγεηεο δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ θαξκάθνπ ζην πιάζκα. Απνηειέζκαηα κειεηψλ 

έρνπλ δείμεη φηη ε κεησκέλε θάζαξζε ηεο κεζνηξεμάηεο θαη ε απμεκέλε ζπγθέληξσζή 

ηεο ζην πιάζκα, ζρεηίδνληαη κε κεησκέλν θίλδπλν ππνηξνπήο (96). Σν θάξκαθν 

κεηαβνιίδεηαη θπξίσο ζην ήπαξ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζην ιεπηφ έληεξν. Οη 

παξελέξγεηεο ηεο κεζνηξεμάηεο αθνξνχλ θπξίσο ζην αηκνπνηεηηθφ, ζην 

νπξνπνηεηηθφ, ζην θεληξηθφ λεπξηθφ θαη ζην πεπηηθφ ζχζηεκα. 

 Οη αληαγσληζηέο ηνπ θπιιηθνχ νμένο, ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ε κεζνηξεμάηε, 

βιάπηνπλ ηζηνχο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαγέλλεζεο, φπσο ν κπειφο ησλ νζηψλ 

θαη ηα επηζήιηα. Έηζη ζπρλή παξελέξγεηα ηεο κεζνηξεμάηεο είλαη ε νπδεηεξνπελία, 

ελψ επεξεάδνληαη θαη νη πξνγνληθέο βαζκίδεο φισλ ησλ θπηηαξηθψλ ζεηξψλ. Ζ 

ηνμηθφηεηα ηνπ θαξκάθνπ είλαη δνζνεμαξηψκελε, κπνξεί φκσο λα επεξεαζηεί θαη 

απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε δηαηαξαρή ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, ε έιιεηςε 

θπιιηθνχ νμένο ιφγσ θαθήο δηαηξνθήο θαη νη ινηκψμεηο (96). 

 πρλή παξελέξγεηα είλαη ε βιελλνγνλίηηδα πνπ παξαηεξείηαη ζπλήζσο 3-5 

εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο αγσγήο. Όηαλ εκθαληζηνχλ ζεκεία βιελλνγνλίηηδαο 

(θπξίσο ζηνκαηίηηδα), ε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη. Δίλαη 

δπλαηφλ επίζεο λα πξνθιεζνχλ έκεηνη θαη αηκνξξαγηθέο θελψζεηο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε ζεςαηκία, αλ ζπλππάξρεη νπδεηεξνπελία (97).  
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 Ζ κεζνηξεμάηε απνβάιιεηαη απφ ηνπο λεθξνχο θαη είλαη δπλαηφλ, δξψληαο 

ζηα θχηηαξα ηνπ λεθξηθνχ επηζειίνπ λα πξνθαιέζεη λεθξνηνμηθφηεηα. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ παξελεξγεηψλ, απαηηείηαη σζκσηηθή δηνχξεζε θαη 

πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ ηεο θξεαηηλίλεο θαη ηεο κεζνηξεμάηεο ζην 

πιάζκα. Πξφζθαηα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη φηαλ ε θάζαξζε ηεο κεζνηξεμάηεο 

επεξεάδεηαη απφ δηαηαξαρή ζηε λεθξηθή ιεηηνπξγία, ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ηνπ 

αλαζπλδπαζκέλνπ ελδχκνπ θαξβνμππεπηηδάζε G2, είλαη δπλαηφλ λα κεηψζεη ηάρηζηα 

ηα επίπεδα ηεο ΜΣΥ ζην πιάζκα, φηαλ απηά παξακέλνπλ πςειά παξά ηελ επαξθή 

ελπδάησζε θαη ηελ αιθαινπνίεζε ησλ νχξσλ (98). 

Ζ ρνξήγεζε ρακειήο δφζεο κεζνηξεμάηεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαίλεηαη λα παίδεη ξφιν ζηελ πξφθιεζε θίξξσζεο, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ θχθιν ηνπ θπιιηθνχ νμένο. πρλά ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζεξαπείαο, παξαηεξείηαη άλνδνο ζηηο ηηκέο ησλ επαηηθψλ ελδχκσλ (SGOT, SGPT), ε 

νπνία ππνρσξεί ηαρέσο θαη δελ απνηειεί δείθηε ρξφληαο επαηηθήο ηνμηθφηεηαο. 

Πξφζθαηε έξεπλα έδεημε, φηη κε ηελ εμαίξεζε ηεο επαηίηηδαο C, δελ ππάξρνπλ 

ρξφληεο επηπηψζεηο αθφκε θαη αλ παξαηεξεζεί 10πιάζηα ή 20πιάζηα αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ επαηηθψλ ελδχκσλ (99). 

 νβαξέο κπνξεί λα είλαη νη επηπινθέο ηνπ θαξκάθνπ απφ ην θεληξηθφ λεπξηθφ 

ζχζηεκα. Καηά ηελ ελδνξξαρηαία ρνξήγεζε ηεο κεζνηξεμάηεο, είλαη δπλαηφλ λα 

πξνθιεζνχλ έληνλνο πνλνθέθαινο, ππξεηφο, έκεηνη ή αθφκε θαη ζεκεία κεληγγηζκνχ, 

ηα νπνία θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφθιεζε ρεκηθήο αξαρλνεηδίηηδαο. ε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη άκεζε πξνζαξκνγή ηεο δφζεο. εκεία παξάιπζεο ή 

ζπαζκψλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ είλαη δχζθνιν λα δηαθνξνδηαγλσζηνχλ απφ 

κεληγγηηηδηθή ιεπραηκία-ηα ζπκπηψκαηα απηά είλαη πηζαλφλ λα παξαηεξεζνχλ θαηά 

ηελ 2
ε
 ή ηελ 3

ε
 εβδνκάδα ηεο ζεξαπείαο, ιφγσ ηεο αξγήο θάζαξζεο ηνπ θαξκάθνπ 

απφ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (100). 

 Σέινο, ε κεζνηξεμάηε κπνξεί ζπαληφηεξα λα πξνθαιέζεη ηνμηθφηεηα θαη 

ζηνπο πλεχκνλεο ε νπνία εθδειψλεηαη κε κε εηδηθά ζπκπηψκαηα, φπσο βήρα, ππξεηφ 

θαη δχζπλνηα, ελψ ζεκεία ηνμηθφηεηαο ζε πνζνζηφ 5-10%, κπνξεί λα πξνθιεζνχλ θαη 

ζην δέξκα κε ηε κνξθή εμαλζεκάησλ, εληνπηδφκελσλ θπξίσο ζηνλ ηξάρειν (101). 
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CYP 
 

Έληνλν παξνπζηάδεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε θαη άιισλ γνληδίσλ πνπ 

πηζαλφλ λα εκπιέθνληαη ζηε ιεπραηκνγέλεζε. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε 

νηθνγέλεηα ησλ θπηνρξσκάησλ (CYP) P-450, ζηελ νπνία αλήθνπλ πεξίπνπ 55 

δηαθνξεηηθά έλδπκα πνπ δηαρσξίδνληαη ζε ππνθαηεγνξίεο θαη ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ 

ζηε θάζε Η ηνπ κεηαβνιηζκνχ πνιιψλ κνξίσλ, φπσο πξνθαξθηλνγφλσλ νπζηψλ θαη 

θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ΟΛΛ ζηα παηδηά (102, 103). 

Σα έλδπκα πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα CYP είλαη θπξίσο κεκβξαληθέο πξσηεΐλεο 

πνπ εληνπίδνληαη είηε ζηελ έζσ επηθάλεηα ησλ κηηνρνλδξίσλ, είηε ζην 

ελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν ησλ θπηηάξσλ.  

Ζ ππννηθνγέλεηα CYP3Α πνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηα έλδπκα CYP3A4 

θαη CYP3Α5, απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ζε αξηζκφ θαηεγνξία θπηνρξσκάησλ ζην ήπαξ 

θαη ζην ιεπηφ έληεξν θαη ε έθθξαζή ηνπο ξπζκίδεηαη ελ κέξεη απφ ηνλ ππνδνρέα ηεο 

βηηακίλεο D (VDR). Κσδηθνπνηνχληαη απφ γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζην ρξσκφζσκα 

7q21. Σα έλδπκα απηά είλαη ππεχζπλα γηα ην κεηαβνιηζκφ πνιιψλ θαξκάθσλ, φπσο ε 

βηλθξηζηίλε, ε εηνπνζίδε, ε πξεδληδφλε θαη ε δεμακεζαδφλε, ελψ ζπκκεηέρνπλ ζην 

κεηαβνιηζκφ  πνηθίισλ θαξθηλνγφλσλ, φπσο ε αθιαηνμίλε Β1 θαη ην βελδνππξέλην 

(104).
     

 

Σα γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνχλ ηα έλδπκα CYP3A4 θαη CYP3Α5, απνδείρζεθε 

πξφζθαηα φηη παξνπζηάδνπλ πνιπκνξθηζκνχο ζε θάπνηεο ζέζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ν πην θνηλφο πνιπκνξθηζκφο ηνπ CYP3A4 εληνπίδεηαη ζηελ 5΄ ξπζκηζηηθή πεξηνρή 

θαη ζπλίζηαηαη ζηε αληηθαηάζηαζε κηαο αδελίλεο (Α) απφ γνπαλίλε (G) ζηε ζέζε -

392 (αιιήιην CYP3A4*1Β ή CYP3A4V). Ζ ζπρλφηεηα ηνπ αιιειίνπ παξνπζηάδεη 

δηαθνξέο αλάκεζα ζε δηάθνξεο κειέηεο, απφ 9,6% έσο 3,8% (105, 106), ελψ ε 

παξνπζία ηνπ αξρηθά ζρεηίζηεθε κε κεησκέλα επίπεδα έθθξαζεο ηεο πξσηεΐλεο. 

Μεηαγελέζηεξεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε παξνπζία ηνπ CYP3A4V νδεγεί ζε αχμεζε 

ηεο έθθξαζεο ηνπ ελδχκνπ (107). Οη δηαθνξέο ζηελ έθθξαζε ηνπ CYP3A4V, 

επηδξνχλ ζηε θαξκαθνθηλεηηθή νπζηψλ πνπ κεηαβνιίδνληαη απφ ην έλδπκν (108).  

Όζνλ αθνξά ην γνλίδην ηνπ ελδχκνπ CYP3Α5, ν πην θνηλφο πνιπκνξθηζκφο ηνπ 

εληνπίδεηαη ζηε λνπθιενηηδηθή ζέζε 22893, φπνπ παξαηεξείηαη αληηθαηάζηαζε κηαο 

αδελίλεο (Α) απφ κηα γνπαλίλε (G) (αιιήιην CYP3Α5*3) (109). Έηζη νη γνλφηππνη 

πνπ πξνθχπηνπλ είλαη: 1-AA (CYP3A5*1/ CYP3A5*1), 2-AG 

(CYP3A5*1/CYP3A5*3) θαη 3-GG (CYP3A5*3/ CYP3A5*3). Οη ζπρλφηεηεο απηψλ 
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ησλ γνλνηχπσλ, ζε δηάθνξνπο πιεζπζκνχο, θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. 

πίλαθα 9) (109). 

 

ΠΙΝΑΚΑ 9-ΤΥΝΟΣΗΣΔ CYP3A5 Δ ΓΙΑΦΟΡΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ 

 

Ζ παξνπζία ηνπ πνιπκνξθηζκνχ απηνχ νδεγεί ζε κείσζε ηεο έθθξαζεο θαη 

ειάηησζε ηεο δξαζηηθφηεηαο ηνπ ελδχκνχ (110, 111). Οη παξαπάλσ πνιπκνξθηζκνί 

θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κέρξη ηψξα εξεπλψλ δηαθέξνπλ απφ πιεζπζκφ ζε 

πιεζπζκφ. 

ηελ Σαυιάλδε, απνκνλψζεθε DNA απφ 107 παηδηά κε ΟΛΛ θαη απφ 320 

πγηείο ελήιηθεο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε παξνπζία πνιπκνξθηζκψλ ζηα γνλίδηα 

CYP θαη GSTM (104). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν γνλφηππνο GSTM1, ήηαλ 

ζεκαληηθά απμεκέλνο ζε παηδηά κε ΟΛΛ, απνηέιεζκα πνπ ζρεηίδεηαη κε παξφκνηα 

κειέηε πνπ έγηλε ζηε Βξαδηιία (102). Οη Renbarger θαη ζπλ. κειεηψληαο ηελ ζρέζε 

ησλ πνιπκνξθηζκψλ ηνπ CYP3Α5 κε ηελ παξνπζία λεπξνηνμηθφηεηαο νθεηιφκελεο 

ζηελ βηλθξηζηίλε, έδεημε φηη νη αζζελείο πνπ αλήθαλ ζηελ Καπθάζηα θπιή, 

παξνπζίαδαλ ζπκπηψκαηα απφ ην ΚΝ νθεηιφκελα ζε παξελέξγεηεο ηεο 

βηλθξηζηίλεο, ζε πςειφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε αζζελείο πνπ αλήθαλ ζηε καχξε 

θπιή (112). Σν γεγνλφο απηφ απνδφζεθε ζηελ απμεκέλε έθθξαζε ηνπ αιιειίνπ 

CYP3A5*1 ζηα παηδηά ηεο καχξεο θπιήο πνπ νδεγεί  ζε απμεκέλε θάζαξζε ησλ 

θαξκάθσλ πνπ κεηαβνιίδνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα CYP3A θαη ζε κηθξφηεξνπ 

βαζκνχ ηνμηθφηεηεο  (βι. πίλαθα 10). 

 

 

 

         ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΛΛΗΛΙΩΝ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΓΟΝΟΣΤΠΩΝ 

ΠΛΗΘΤΜΟ ΑΡ. 

ΑΛΛΗΛΙΧΝ 

*1 *3 *1/*1 

(%) 

*1/*3 

(%) 

*3/*3 

(%) 

ΗΑΠΩΝΗΚΟ 400 0,2325 0,7675 7,0 32,5 60,5 

ΚΑΤΚΑΗΟ 54 0,1481 0,8519 0,0 29,6 70,4 

ΑΦΡΟ-

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟ 

40 0,4500 0,4750 25,0 25,0 35,0 
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ΠΙΝΑΚΑ 10-ΥΔΗ ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΜΩΝ CYP και GSTM ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΛ 

ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΠΛΗΘΤΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

Pakakasama et al. -2005 (104) -Παηδηά κε ΟΛΛ απφ Σαυιάλδε 

(n=107) 

- Τγηείο ελήιηθεο  σο νκάδα 

ειέγρνπ (n=320) 

-Ο GSTM1 null γνλφηππνο ήηαλ 

απμεκέλνο ζε παηδηά κε ΟΛΛ 

Canalle et al.- 2004 (102) -Παηδηά κε ΟΛΛ απφ Βξαδηιία 

(n=113) 

-Τγηείο ελήιηθεο (n=221) 

-Οη θνξείο ηνπ GSTP1 Val 

αιιειίνπ είραλ πςειφηεξν 

θίλδπλν γηα ΟΛΛ. 

Renbarger et al.-2008 (112) -Παηδηά κε ΟΛΛ ηεο Καπθάζηαο 

θπιήο (n=92) θαη ηεο 

Αθξηθαληθήο θπιήο (n=21) απφ 

ηηο Ζ.Π.Α 

-Οη αζζελείο ηεο Καπθάζηαο 

θπιήο παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηελ 

λεπξνηνμηθφηεηα απφ 

βηλθξηζηίλε 

 

 

ΒΙΝΚΡΙΣΙΝΗ 
 

Κξίζηκν είλαη θαη ην δήηεκα ηεο επίδξαζεο ησλ πνιπκνξθηζκψλ ζηα γνλίδηα 

πνπ θσδηθνπνηνχλ ηα έλδπκα CYP3A4 θαη CYP3Α5, ζηα επίπεδα θαξκάθσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ΟΛΛ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε 

βηλθξηζηίλε, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεξαπεία ηεο παηδηθήο ΟΛΛ γηα 30 πεξίπνπ 

ρξφληα. Δίλαη αιθαινεηδέο θαη δξα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζην θχηηαξν κε θχξην 

αληηλενπιαζκαηηθφ κεραληζκφ ηελ αλαζηνιή ζρεκαηηζκνχ ηεο κηησηηθήο αηξάθηνπ 

κε δξάζε ζηνπο κηθξνζσιελίζθνπο (113). Άιινη κεραληζκνί πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί 

αθνξνχλ ζηελ αχμεζε ηεο απφπησζεο ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ή ζηε κείσζε ηεο 

αηκαηηθήο ξνήο ζηνπο φγθνπο (114).  

 Κχξηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ηεο βηλθξηζηίλεο είλαη ε ηνμηθφηεηα πνπ 

πξνθαιεί ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ε νπνία εθδειψλεηαη κε δηάθνξα 

ζπκπηψκαηα πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ο θχξηνο κεραληζκφο κε ηνλ 

νπνίν εκθαλίδεηαη ηνμηθφηεηα ζην ΚΝ είλαη ε επίδξαζε ηνπ θαξκάθνπ ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ κηθξνζσιελίζθσλ πνπ επεξεάδεη θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ λεπξναμφλσλ 

(βι. πίλαθα 11) (113). 

Ζ ηνμηθφηεηα ηνπ θαξκάθνπ εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Έλαο απφ 

απηνχο είλαη ε δφζε ηνπ θαξκάθνπ, ε νπνία ζηα παηδηά είλαη 1,5-2 mg/m
2
 θαη ζηα 

βξέθε 0,05-0,065 mg/kgr ζσκαηηθνχ βάξνπο (115). Ζ ειηθία ηνπ αζζελνχο θαίλεηαη 
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λα επεξεάδεη επίζεο ηνλ βαζκφ ηνμηθφηεηαο, θπξίσο ζηα βξέθε (113), θαζψο επίζεο 

θαη ε χπαξμε απνθξαθηηθψλ επαηηθψλ παζήζεσλ, αιιειεπηδξάζεηο κε άιια 

θάξκαθα, φπσο ε L-αζπαξηγηλάζε θαη ε αθηηλνβφιεζε ηνπ θξαλίνπ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 11-ΑΝΔΠΙΘΤΜΗΣΔ ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΗ ΒΙΝΚΡΙΣΙΝΗ 

ΔΝΑΡΞΖ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ  

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΔΒΓΟΜ.1 ΔΒΓΟΜ. 2+3 >ΔΒΓΟΜ. 3 ΔΠΗΠΣΩΖ 

Α-ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΑ     

Η-ΚΗΗΝΖΣΗΚΑ-ΑΗΘΖΣΗΚΑ 

1-Μείσζε/απψιεηα ελ ησ βάζεη 

ηελφληησλ αληαλαθιαζηηθψλ 

2-Γηαηαξαρή βάδηζεο 

3-Πξνβιήκαηα γξαθήο 

 

+ 

 

  

 

 

 

+ 

 

57% 

ΗΗ-ΑΗΘΖΣΗΚΑ 

1-Πφλνο (θ.γλάζνο, κεξφο) 

2-Παξαηζζεζίεο 

3-Απψιεηα αίζζεζεο 

 

+ 

 

+ 

+ 

  

ΗΗΗ-ΚΗΝΖΣΗΚΑ 

1-Πηψζε θαξπνχ/πνδηνχ 

2-Σεηξαπιεγία 

   

+ 

 

23%-26% 

ΠΑΝΗΑ 

Β-ΑΤΣΟΝΟΜΑ 

1-Γπζθνηιηφηεηα/θνηιηαθφο πφλνο 

2-Δηιεφο 

3-Γπζιεηηνπξγία θχζηεο 

4-Αληθαλφηεηα 

5-Τπφηαζε 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

40% 

20% 

ΠΑΝΗΑ 

ΠΑΝΗΑ 

ΠΑΝΗΑ 

Γ-SIADH  +   

Γ-ΠΑΡΑΛΤΔΗ ΚΡΑΝΗΑΚΩΝ 

ΝΔΤΡΩΝ 

1-Αηξνθία νπηηθνχ λεχξνπ 

2-Παξάιπζε θφξεο/θσηνθνβία 

3-Βιεθαξφπησζε 

4-Οθζαικνπιεγία 

5-Απψιεηα ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ 

ηνπ θεξαηνεηδνχο 

6-Αηξνθία πξνζσπηθνχ 

7-Απψιεηα αθνήο 

8-Βξάγρνο θσλήο/δπζθαγία 

   

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

ΠΑΝΗΑ 

Δ-ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΝΔΤΡΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ 

 

1-Καηάζιηςε, αυπλία 

 

2-Παξαηζζήζεηο, ζχγρπζε 

 

3-παζκνί, θψκα 

    

 

 

ΑΓΝΩΣΖ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ 
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ΚΟΠΟ 
 

ηελ παξνχζα κειέηε εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ησλ δχν πην θνηλψλ 

πνιπκνξθηζκψλ ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ην έλδπκν MTHFR [ζηηο ζέζεηο 677 

(C→T) θαη 1298 (A→C)], ηνπ πνιπκνξθηζκνχ ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηελ 

πξσηεΐλε hRFC1 ζηε λνπθιενηηδηθή ζέζε 80 (G→Α), ηνπ πνιπκνξθηζκνχ ηνπ 

CYP3A4 ζηε ξπζκηζηηθή πεξηνρή 5΄ (Α→G) θαη ηνπ πνιπκνξθηζκνχ ηνπ CYP3A5 

ζηε ζέζε ηνπ εζνλίνπ 3 (Α→G), ζηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ ζε παηδηά  πνπ 

θαηάγνληαη απφ ηελ Κξήηε. Μειεηήζεθαλ επίζεο ε ζπζρέηηζε ησλ πνιπκνξθηζκψλ 

ζηα γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνχλ ηηο πξσηεΐλεο MTHFR θαη hRFC1 κε ην βαζκφ 

εκθάληζεο παξελεξγεηψλ απφ ηε ρνξήγεζε ΜΣΥ ζε παηδηά πνπ έιαβαλ ηελ ίδηα δφζε 

θαξκάθνπ, θαζψο επίζεο  θαη ε επίδξαζε ησλ πνιπκνξθηζκψλ ζηα γνλίδηα CYP3A4 

θαη CYP3A5 ζηελ εκθάληζε ηνμηθφηεηαο απφ ηε ρνξήγεζε ίδηαο δφζεο βηλθξηζηίλεο.  

Σα απνηειέζκαηα επέηξεςαλ ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ πνιπκνξθηζκψλ ησλ 

γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ ηα έλδπκα πνπ κεηέρνπλ ζηνλ θχθιν ηνπ θπιιηθνχ νμένο 

θαη ησλ ελδχκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ θπηνρξσκάησλ, ζηελ εκθάληζε 

ηεο ΟΛΛ ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ζηελ πνξεία λφζνπ ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα. Ζ κειέηε απηή έγηλε γηα πξψηε θνξά ζε παηδηά κε θξεηηθή θαηαγσγή, 

ελψ έγηλε ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ γνλνηχπσλ κε αληίζηνηρεο ζπρλφηεηεο πνπ 

έρνπλ παξαηεξεζεί ζε άιινπο πιεζπζκνχο. Αλαιπηηθφηεξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ:  

1. Μειέηε ηνπ πνζνζηνχ εκθάληζεο πνιπκνξθηζκψλ ησλ γνληδίσλ πνπ 

θσδηθνπνηνχλ ηα MTHFR, hRFC1, CYP3A4 θαη CYP3A5, παηδηψλ πνπ θαηάγνληαη 

απφ ηελ Κξήηε θαη πάζρνπλ απφ ΟΛΛ θαη ζχγθξηζε κε ην πνζνζηφ εκθάληζεο ησλ 

πνιπκνξθηζκψλ ζε πγηή πιεζπζκφ απφ ηελ ίδηα πεξηνρή (νκάδα ειέγρνπ). 

2. Καηαγξαθή ησλ παξελεξγεηψλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε παηδηά πνπ έιαβαλ ίδηα 

δφζε ΜΣΥ θαη ηεο πνξείαο λφζνπ ηνπο, θαζψο θαη ηεο πξφθιεζεο λεπξνηνμηθφηεηαο 

απφ ηε ρνξήγεζε ίδηαο δφζεο βηλθξηζηίλεο θαη ζπζρέηηζε ησλ αλεπηζχκεησλ 

ελεξγεηψλ κε ηνπο πνιπκνξθηζκνχο ησλ MTHFR (677 θαη 1298) θαη RFC (γηα ηελ 

ΜΣΥ), CYP3A4 θαη CYP3A5 (γηα ηελ βηλθξηζηίλε). 
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ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΑΘΕΝΕΙ-ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΦΟΤ 
 

ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο εμεηάζηεθαλ 35 παηδηά κε ΟΛΛ (14 θνξίηζηα, 21 

αγφξηα-κέζε ειηθία: 6,33 έηε) πνπ λνζειεχηεθαλ ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Παηδηαηξηθή 

θιηληθή Αηκαηνινγίαο-Ογθνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Ζξαθιείνπ, απφ ην 1996 έσο θαη ην 2002. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ θαη ε θαηάηαμή ηνπο ζε νκάδεο θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά 

πξσηφθνιια, θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 12 θαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ πίλαθα 

13. 

ηνλ πίλαθα 14 αλαθέξνληαη νη βαζκνί ηνμηθφηεηαο (grades) ησλ αλεπηζχκεησλ 

ελεξγεηψλ ησλ παηδηψλ φπσο απηνί πξνέθπςαλ απφ ηελ κειέηε ησλ ηαηξηθψλ ηνπο 

θαθέισλ. εκεηψλεηαη φηη γηα 3 απφ ηα 35 παηδηά δελ ήηαλ δηαζέζηκα ηα θιηληθά 

ζηνηρεία. Καηαγξάθεθε ε χπαξμε ηνμηθφηεηαο νθεηιφκελεο ζηελ κεζνηξεμάηε 

{ζηνκαηίηηδα, αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα (ηηκέο HGB, PLTs θαη WBC) θαη 

επαηνηνμηθφηεηα (ηηκέο AST, ALT θαη γGT)}, θαζψο θαη ε πξφθιεζε 

λεπξνηνμηθφηεηαο απφ ηελ δξάζε ηεο βηλθξηζηίλεο, ιακβάλνληαο ππφςε γηα θάζε 

αζζελή ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ηνμηθφηεηαο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηνμηθφηεηαο απφ 

ηελ κεζνηξεμάηε αλαδεηήζεθαλ ζηνπο  ηαηξηθνχο θαθέινπο ησλ παηδηψλ, αλαθνξέο 

γηα ηελ χπαξμε ή κε ζηνκαηίηηδαο, θαζψο θαη νη κέζεο εξγαζηεξηαθέο ηηκέο ησλ 

παξαθάησ ζηνηρείσλ: 

1-Αηκνζθαηξίλε (HGB) 

2-Αηκνπεηάιηα (PLTs) 

3-Λεπθά αηκνζθαίξηα (WBCs) 

4-Αζπαξηηθή ακηλνηξαλζθεξάζε (AST) 

5-Ακηλνηξαλζθεξάζε ηεο αιαλίλεο (ALT) 

6-γ-γινπηακπιν-ηξαλζθεξάζε (γGT) 

Οη ηηκέο ππνινγίζηεθαλ κηα εβδνκάδα κεηά απφ θάζε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε 

ηνπ θαξκάθνπ θαη νη βαζκνί (grades) ηεο ηνμηθφηεηαο θαζνξίζηεθαλ κε βάζε ηα 

Common Terminology Criteria for Adverse Events v4 ηνπ National Cancer Institute 

(116), θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο λεπξνηνμηθφηεηαο 

απφ ηελ βηλθξηζηίλε, ζχκθσλα κε ηα θιηληθά δεδνκέλα πνπ ππήξραλ δηαζέζηκα γηα 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο έγηλε δηαρσξηζκφο ζε 2 
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θαηεγνξίεο-ζηελ πξψηε θαηαηάρζεθαλ παηδηά ρσξίο ηνμηθφηεηα θαη ζηελ δεχηεξε 

παηδηά πνπ εκθάληζαλ ηνμηθφηεηα (grades 1-4). Ωο νκάδα ειέγρνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

48 πγηείο ελήιηθεο εζεινληέο αηκνδφηεο 18-55 εηψλ ρσξίο  ηζηνξηθφ ΟΛΛ ζηελ 

παηδηθή ειηθία ή άιιεο λενπιαζκαηηθήο λφζνπ, νη νπνίνη ππέγξαςαλ έληππν 

ζπγθαηάζεζεο. Όια ηα παηδηά,  θαζψο θαη νη θπζηνινγηθνί κάξηπξεο, είραλ γελλεζεί 

ζηελ Κξήηε φπσο θαη νη ζπγγελείο ηνπο Α΄ βαζκνχ. Ζ θαηαγσγή ησλ παηδηψλ 

επηβεβαηψζεθε απφ ηα ζηνηρεία πνπ ππήξραλ ζηνπο θαθέινπο ησλ παηδηψλ, ελψ ε 

θαηαγσγή ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ κέζσ ηνπ εληχπνπ ζπγθαηάζεζεο πνπ 

ππέγξαθαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ κειέηε, ζην νπνίν ππήξρε εξψηεζε γηα ηελ 

θαηαγσγή ηνπο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 12-ΚΛΙΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΟΛΛ (Α) 

ΓΔΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΝΟΟ 

ALL 1 F 5,5 (Β-ALL) ΗR 

ALL 2 M 11 (B-ALL)  MR 

ALL 3 M 13 (B-ALL) MR 

ALL 4 M 9 (Β-ALL) MR 

ALL 5 M 6,5 (Β-ALL) ΗR 

ALL 6 M 4 (Β-ALL) MR 

ALL 7 M 2,5 (Β-ALL) MR 

ALL 8 M 8 (Early-Pre B) SR 

ALL 9 M 2 (T-ALL) HR 

ALL 10 M 9 (T-ALL L1) HR 

ALL 11 F 5 (Β-ALL) MR 

ALL 12 F 4,5 (Β-ALL) MR 

ALL 13 F 3 (B-ALL) SR 

ALL 14 M 4 (Β-ALL) MR 

ALL 15 F 7 (T-ALL) ΗR 

ALL 16 F 11 (B-ALL) SR 

ALL 17 M 3 (Β-ALL) SR 

ALL 18 M 4 (B-ALL) SR 

ALL 19 F 5,5 (B-ALL) MR 

ALL 20 M 3,5 (B-ALL) SR 

ALL 21 M 4,5 (B-ALL) SR 

ALL 22 F 4 (B-ALL) MR 

ALL 23 M 7,5 (Β-ALL) MR 

ALL 24 M 2,5 (Β-ALL) MR 

ALL 25 F 10 (Β-ALL) ΗR 

ALL 26 M 16 (Β-ALL) ΗR 

ALL 27 F 9 (T-ALL) ΗR 

ALL 28 F 8 (Β-ALL) MR 

ALL 29 F 9,5 (Β-ALL) HR 

ALL 30 F 3,5 (Β-ALL) SR 

ALL 31 F 9,5 (Β-ALL) HR 

ALL 32 M 5,5 (Β-ALL) ΗR 

ALL 33 M 1,08 (Early-Pre B) SR 

ALL 34 M 7 (Β-ALL) MR 

ALL 35 M 3 (B-ALL) MR 
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ΠΙΝΑΚΑ 13-ΚΛΙΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΟΛΛ (Β) 

ΦΤΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΟΜΑΓΑ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

FAB 

14 ♀ 

21 ♂ 

19 <6 εηψλ θαη >1 έηνπο 

16 >6 εηψλ 

24 Low risk 

11 High risk 

31 B-ALL 

4   T-ALL 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 14-ΒΑΘΜΟΙ ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΔΠΙΘΤΜΗΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ 

ΓΔΙΓΜΑ VCR GRADE HGB GRADE PLTS GRADE WBC GRADE AST GRADE ALT GRADE γGT GRADE ΣΟΜΑΣΙΣΙΓΑ                                                                                                                                                                                   

ALL 1 - 1 - 4 2 2 - 1

ALL 2 - 1 2 4 2 - - 1

ALL 3 - 1 2 4 - 2 3 1

ALL 4 - 1 - 4 1 3 - 2

ALL 5 - 1 1 1 - 1 - 1

ALL 6 2 1 3 4 - - - 1

ALL 7 - - 1 - 1 - - 1

ALL 8 - 1 1 2 - - - 2

ALL 9 1 - 1 4 - 3 3 2

ALL 10 2 1 3 4 - - 1 -

ALL 11 1 - - 3 - - 1 -

ALL 12 - - 2 - - - - -

ALL 13 1 1 3 3 - - - -

ALL 14 - 2 2 3 - - - 1

ALL 15 - 1 1 - 1 - - 1

ALL 16 - 1 - - 1 - - 1

ALL 17 - 2 1 1 - - - 1

ALL 18 - - - 2 - 1 - 1

ALL 19 - 1 3 3 - - - 2

ALL 20 - - - 1 - - - 2

ALL 21 1 - - - - - - 1

ALL 22 2 1 2 - - - 1 -

ALL 23 - 1 2 3 - - - 2

ALL 24 - 1 2 2 - - - 1

ALL 25 - 1 - 1 - - - -

ALL 26 - 1 - - 1 - 1 -

ALL 27 - - - 3 - - - 4

ALL 28 - 1 1 - - 1 - 1

ALL 29 2 1 2 3 - - - 3

ALL 30 - 2 2 3 1 3 2 4

ALL 31 - - 1 2 - - - 1

ALL 32 1 - 1 2 - - - 2
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ΑΠΟΜΟΝΨΗ DNA 
 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ νη πνιπκνξθηζκνί ησλ γνληδίσλ MTHFR, RFC, 

CYP3A4 θαη CYP3A5, έγηλε απνκφλσζε γελσκηθνχ DNA. Γηα ηελ απνκφλσζε 

γελεηηθνχ πιηθνχ ζηα παηδηά κε ΟΛΛ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηρξίζκαηα 

θπηηαξνθπγνθέληξεζεο (cytospin slides) πνπ είραλ θαηαςπρζεί θαη πξνέξρνληαλ απφ 

πιηθφ αλαξξφθεζεο κπεινχ ησλ νζηψλ. 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 πξσηεΐλεο θαη άιια καθξνκφξηα. Ζ απνκφλσζε ηνπ 

DNA έγηλε ζε 3 ζηάδηα:  

ην πξψην ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε απφμεζε ησλ θπηηάξσλ κε ηε ρξήζε 

απνζηεηξσκέλνπ λπζηεξηνχ θαη ην πιηθφ πνπ ζπιιέρζεθε γηα θάζε δείγκα 

ηνπνζεηήζεθε ζε απνζηεηξσκέλν eppendorf ηνπ 1.0 ml. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθαλ 

400 κl Reagent B (απνηειείηαη απφ: 400 mΜ TrisHCl, pH=8 κε ηε ρξήζε 2Μ NaOH, 

60 mΜ EDTA θαη 150 mΜ NaCl) ζε θάζε eppendorf θαη θάζε 4 ψξεο πξνζηίζελην 4 

κl πξσηετλάζεο Κ, αθνχ ηα δείγκαηα είραλ ηνπνζεηεζεί ζε πδαηφινπηξν γηα 24 ψξεο 

ζηνπο 60
0
 C, πξνθεηκέλνπ ην πεξηερφκελν λα γίλεη δηαπγέο. Ζ πξσηετλάζε Κ είλαη έλα 

πξσηενιπηηθφ έλδπκν, ην νπνίν δξα έλαληη ελδνγελψλ θπηηαξηθψλ πξσηετλψλ. 

ην δεχηεξν ζηάδην έγηλε πξνζζήθε ίζεο πνζφηεηαο θαηλφιεο θαη 

ρισξνθνξκίνπ  (200 κl), ηα δείγκαηα αλαδεχηεθαλ κε ηελ ρξήζε vortex θαη 

αθνινχζεζε θπγνθέληξεζε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 5 ιεπηά ζηηο 13000 RCF 

(φπνπ ην ππεξθείκελν δελ ήηαλ θαζαξφ έγηλε επαλάιεςε ηεο θάζεο). ηε ζπλέρεηα ην 

ππεξθείκελν δηάιπκα ηνπνζεηήζεθε ζε λέν eppendorf θαη πξνζηέζεθε, ίζε κε ην 

ππεξθείκελν, πνζφηεηα ρισξνθνξκίνπ (500 κl). Σν δηάιπκα ηνπνζεηήζεθε ζην 

vortex θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε θπγνθέληξεζε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 5 ιεπηά 

ζηηο 13000 RCF. Σν λέν ππεξθείκελν πνπ πξνέθπςε, ηνπνζεηήζεθε ζε λέν eppendorf 

θαη πξνζηέζεθαλ ζε απηφ, 20 κl NaCl 0,5 M (1/20 ηνπ νιηθνχ φγθνπ) θαη αηζαλφιε 

κέρξη λα γεκίζεη ην eppendorf. Σα δείγκαηα αλαδεχηεθαλ ζηε ζπλέρεηα κε ην ρέξη θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ θαηάςπμε ζηνπο -20
0
 C γηα 24 ψξεο. 

ην ηξίην ζηάδην ηα δείγκαηα θπγνθεληξήζεθαλ ζηνπο 4
0
 C γηα 15 ιεπηά ζηηο 

13000 RCF θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξέζεθε πξνζεθηηθά ε αηζαλφιε απφ ην eppendorf, 

έηζη ψζηε λα παξακείλεη κφλν ην ίδεκα. Πξνζηέζεθαλ ζηε ζπλέρεηα 800-1000 κl 70% 

αηζαλφιεο, ε νπνία βξηζθφηαλ ζε ζεξκνθξαζία 4
0
 C (ςπγείν) θαη ηα δείγκαηα 
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θπγνθεληξήζεθαλ εθ λένπ ζηνπο 4
0
 C γηα 5 ιεπηά ζηηο 13000 RCF (αλ ζην eppendorf 

ππήξρε βιέλλα, επαλαιακβάλνληαλ ηα 3 ηειεπηαία βήκαηα). ηε ζπλέρεηα 

απνκαθξπλφηαλ ε αηζαλφιε θαη πξνζηίζελην 50 κl H2O. Σα δείγκαηα παξέκελαλ γηα 

κηα λχρηα ζηνπο 4
0
 C θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαλ ζηνπο -20

0
 C. 

Γηα ηελ απνκφλσζε DNA απφ ηηο γεληθέο αίκαηνο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ 

ηα άηνκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Wizard Genomic Purification kit 

(Promega Corporation). Σα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ είραλ σο εμήο: 

1-ε 400 κl νιηθνχ αίκαηνο ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε απφ ην θηαιίδην ηεο 

γεληθήο αίκαηνο ζε eppendorf φγθνπ 1,5 ml, έγηλε πξνζζήθε 1200 κl Cell Lysis 

Solution θαη ην δηάιπκα αλαδεχηεθε κε ην ρέξη γηα 10 πεξίπνπ δεπηεξφιεπηα. 

2-Σν δηάιπκα επσάζηεθε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 10 

ιεπηψλ ελψ αλαδεπφηαλ κε ην ρέξη θάζε 3 ιεπηά, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ιχζε 

εξπζξνθπηηάξσλ.  

3-Αθνινχζεζε θπγνθέληξεζε ζηηο 1500 RCF γηα 1 ιεπηφ. Απνκαθξχλζεθε ην 

πεξηζζφηεξν ππεξθείκελν δηάιπκα πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ θπγνθέληξεζε (1000 κl) 

θαη ην ίδεκα πνπ παξέκεηλε (20-30 κl), αλαδεχηεθε κε ηελ ρξήζε vortex, κε έληαζε, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί αλαδηάιπζε ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ. 

4-ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 400 κl Nuclei Lysis Solution θαη έγηλε 

αλάδεπζε κε ηελ πηπέηα 5-6 θνξέο γηα λα ιπζνχλ ηα ιεπθνθχηηαξα (ην δηάιπκα έγηλε 

αθξψδεο). 

5-Έπεηηα πξνζηέζεθαλ 137 κl Protein Precipitation Solution, έηζη ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε απνκάθξπλζε ησλ πξσηετλψλ θαη ην δηάιπκα αλαδεχηεθε κε ηελ 

ρξήζε vortex γηα 20 δεπηεξφιεπηα. 

6-ηε ζπλέρεηα ην δηάιπκα θπγνθεληξήζεθε ζηηο 1500 RCF γηα 3 ιεπηά, 

νπφηε θαη έγηλε νξαηή κηα ζθνχξα θαθέ πειιέηα. Σν ππεξθείκελν πνπ πξνέθπςε 

ηνπνζεηήζεθε ζε θαηλνχξην eppendorf φγθνπ 1,5 ml, ζην νπνίν πξνζηέζεθαλ 400 κl 

ηζνπξνπαλφιεο πνπ βξηζθφηαλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

7-Σν δηάιπκα αλαδεχηεθε κε ην ρέξη γηα πεξίπνπ 1 ιεπηφ θαη θπγνθεληξήζεθε 

γηα 1 ιεπηφ ζηηο 1500 RCF, νπφηε θαη ην DNA έγηλε νξαηφ σο ιεπθή πειιέηα. 

8-Αθνινχζεζε απνκάθξπλζε ηνπ ππεξθείκελνπ θαη πξνζηέζεθαλ 400 κl 

αηζαλφιεο 70% θαη ην δηάιπκα αλαδεχηεθε απαιά κε ην ρέξη. 

9-ηε ζπλέρεηα αλαξξνθήζεθε ε αηζαλφιε θαη ην ίδεκα αθέζεθε λα 

ζηεγλψζεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 15 ιεπηά. 
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10-Σν DNA δηαιχζεθε ζε 150 κl Rehydration Solution, αθέζεθε λα επσαζηεί 

ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 24 ψξεο θαη απνζεθεχζεθε ζηνπο -20
ν 
C. 

Σν DNA πνπ απνκνλψζεθε ηφζν απφ ηα παηδηά κε ΟΛΛ, φζν θαη απφ ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο νκάδαο ειέγρνπ, θσηνκεηξήζεθε ζε θαζκαηνθσηφκεηξν κε ηελ ρξήζε 

θπςειίδσλ ραιαδία, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζή ηνπ. Ζ δηαδηθαζία 

απηή βαζίδεηαη ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνξίνπ ηνπ DNA λα απνξξνθά αθηηλνβνιία 

κήθνπο θχκαηνο 260 nm. Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 

1-Σνπνζέηεζε θπςειίδαο πνπ πεξηέρεη double-distilled (dd) H2O ζην 

θαζκαηνθσηφκεηξν γηα κεδεληζκφ ηεο έλδεημεο ηνπ. 

2-Σνπνζέηεζε ζε eppendorf 5 κl DNA θαη ζηε ζπλέρεηα 995 κl dd H2O. 

3-Σν δηάιπκα αλαδεχεηαη ζε vortex θαη ηνπνζεηείηαη ζην θαζκαηνθσηφκεηξν. 

4-Σν θαζκαηνθσηφκεηξν ξπζκίδεηαη γηα κέηξεζε ds DNA θαη ιακβάλεηαη ε 

ηηκή. 

ε κήθνο θχκαηνο 260 nm, 50 κg DNA/ml έρνπλ νπηηθή ππθλφηεηα 1, νπφηε 

κεηά ηε ιήςε ηεο έλδεημεο απφ ην θαζκαηνθσηφκεηξν, ε ζπγθέληξσζε ηνπ DNA 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ DNA (κg/ml)=ΑΡΑΗΩΖ × ΣΗΜΖ OD260 × 50 

 

ΑΛΤΙΔΨΣΗ ΑΝΣΙΔΡΑΗ ΠΟΛΤΜΕΡΑΗ  

(POLYMERASE CHAIN REACTION-PCR) 
 

Σα δείγκαηα DNA ησλ παηδηψλ θαη ησλ πγηψλ αηφκσλ ππνβιήζεθαλ ζε 

αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο πνιπκεξάζεο (PCR) πξνθεηκέλνπ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ ηα 

επηιεγκέλα γνλίδηα πξνο εμέηαζε. Ζ αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο είλαη κηα 

εξγαζηεξηαθή ηερληθή κε εθηεηακέλε ρξήζε ζηελ Ηαηξηθή, φπσο ζηα γελεηηθά 

λνζήκαηα, ζηε δηάγλσζε ινηκψμεσλ θαη λενπιαζηψλ, θαζψο θαη ζηελ 

εγθιεκαηνινγία. 

Ζ ηερληθή νπζηαζηηθά ζηεξίδεηαη ζηελ in vitro εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

αληηγξαθήο ηνπ DNA ζην θχηηαξν (βξαβείν Nobel ρεκείαο 1993-Kary Mullis). 

Υξεζηκνπνηείηαη έλα δεπγάξη πξσηαξρηθψλ ηκεκάησλ-εθθηλεηψλ (primers), νη νπνίνη 

είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί κε ηα άθξα ηνπ ηκήκαηνο ηνπ DNA, ην νπνίν ζέινπκε λα 
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εληζρχζνπκε. Οη εθθηλεηέο πνπ απνηεινχλ ηα ζεκεία έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αληηγξαθήο, είλαη κνλφθισλα νιηγνλνπθιενηίδηα πνπ έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 20 

βάζεσλ. Σα λνπθιενηίδηα αδελίλε (Α) θαη ζπκίλε (Σ) βξίζθνληαη πάληα απέλαληη ην 

έλα απφ ην άιιν ζηελ αιπζίδα ηνπ DNA, θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο βάζεηο θπηνζίλε 

(C) θαη γνπαλίλε (G), γεγνλφο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα, θάζε λέα αιπζίδα πνπ 

δεκηνπξγείηαη κε ηελ PCR, λα έρεη ηελ ίδηα αιιεινπρία κε ηελ αξρηθή, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη δχν ηαπηφζεκα αληίγξαθα ηνπ αξρηθνχ δίθισλνπ 

DNA κνξίνπ. ε θάζε θχθιν αληηγξαθήο, ηα κφξηα πξνο αληηγξαθή δηπιαζηάδνληαη 

θαη έηζη κεηά απφ λ θχθινπο πξνθχπηνπλ 2
λ
 αληίγξαθα ηνπ αξρηθνχ κνξίνπ. 

Δθηφο απφ ηνπο εθθηλεηέο θαη ην DNA πνπ πεξηέρεη ην θνκκάηη πνπ ζα 

πνιιαπιαζηαζηεί, απαξαίηεηε ζηελ εθηέιεζε ηεο PCR αληίδξαζεο είλαη ε DNA 

πνιπκεξάζε (ζπλήζσο Taq polymerase πνπ απνκνλψζεθε απφ ην βαθηήξην Thermus 

aquaticus), ελφο ζεξκναλζεθηηθνχ ελδχκνπ πνπ δελ αδξαλνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αληίδξαζεο. 

Βαζηθά ζηνηρεία είλαη επίζεο ην H2O, ηα ηξηθσζθνξηθά δενμπξηβνλνπθιενηίδηα 

(dATP, dCTP, dGTP, dTTP) πνπ απνηεινχλ ηηο ‘βάζεηο’ πάλσ ζηηο νπνίεο 

δεκηνπξγείηαη ν λένο θιψλνο ηνπ DNA, ξπζκηζηηθφ δηάιπκα θαη θαηηφληα ( θπξίσο 

Mg
2+ 

) πνπ παξέρνπλ ην θαηάιιειν ρεκηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο DNA 

πνιπκεξάζεο. 

Ζ αληίδξαζε ηεο PCR πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζεξκηθφ θπθινπνηεηή, γίλεηαη 

ζε επαλαιακβαλφκελνπο θχθινπο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεη 3 

αληηδξάζεηο: 

1-Απνδηάηαμε ηνπ DNA, έηζη ψζηε ην αξρηθφ δίθισλν κφξην λα γίλεη 

κνλφθισλν, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη ζηνπο 95
0
 C. 

2-Τβξηδνπνίεζε ησλ εθθηλεηψλ κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνο απηνχο 

αιιεινπρίεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο κνλφθισλεο αιπζίδεο. Ζ αληίδξαζε απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη κε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 50
0
 C πεξίπνπ (ε ζεξκνθξαζία 

εμαξηάηαη απφ ηελ αιιεινπρία ησλ εθθηλήησλ). 

3-Δπηκήθπλζε ησλ εθθηλεηψλ πνπ έρνπλ πβξηδνπνηεζεί κε ηε δξάζε ηεο DNA 

πνιπκεξάζεο θαηά ηελ 5΄-3΄θαηεχζπλζε, ρξεζηκνπνηψληαο σο θαινχπη ηηο 

κνλφθισλεο αιπζίδεο ηνπ DNA, ελψ είλαη απαξαίηεηα θαη ηα ηξηθσζθνξηθά 

δενμπξηβνλνπθιενηίδηα (dATP, dCTP, dGTP, dTTP). Ζ αληίδξαζε απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζεξκνθξαζία 72
0
 C. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thermus_aquaticus
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermus_aquaticus
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Οη αιπζίδεο πνπ ζπληίζεληαη απνδηαηάζζνληαη θαη επαλαυβξηδνπνηνχληαη εθ 

λένπ, έλαο θχθινο πνπ επαλαιακβάλεηαη 30-40 θνξέο (117, 118). Ζ δηαδηθαζία ηεο 

PCR θαίλεηαη ζην ζρήκα 4. 

ΥΗΜΑ 4-ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ PCR (ηξνπνπνηεκέλν απφ: http://en.wikipedia.org/wiki/PCR) 

 

 

Όια ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά, γηα ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, δηαηεξνχληαη 

ζε πάγν, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 

1-Γηα φγθν αληίδξαζεο 25 κl, ηνπνζεηνχληαη ζε eppendorf 19,6 κl mastermix 

αληίδξαζεο, δηάιπκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ: 

Α-2,5 κl ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο (10×) 

Β-1 κl MgCl2 (50 mM) 

Γ-0,2 κl ηξηθσζθνξηθψλ δενμπξηβνλνπθιενηηδίσλ 

Γ-15,9 κl H2O 

2-Υξεζηκνπνηνχληαη 2 κl απφ θάζε εθθηλεηή (3 pmol/κl) 

3-Πξνζηίζεηαη ζηελ αληίδξαζε 1 κl DNA 

4-ην ηέινο πξνζηίζεληαη 0,4 κl Taq πνιπκεξάζεο (5 u/κl), ην δηάιπκα 

αλαδεχεηαη ζε vortex θαη ηνπνζεηείηαη ζε ζεξκηθφ θπθινπνηεηή. 

http://en.wikipedia.org/wiki/PCR
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Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ζεξκηθνχ θπθινπνηεηή, ην κέγεζνο ηνπ πξντφληνο θάζε 

PCR αληίδξαζεο (PCR-product) θαη νη primers πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο PCR 

αληηδξάζεηο γηα ηελ κειέηε ησλ πνιπκνξθηζκψλ ησλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ ηα 

έλδπκα MTHFR (γηα ηηο λνπθιενηηδηθέο ζέζεηο 677 θαη 1298), RFC (γηα ηε ζέζε 80),  

CYP3A4 (ζηε ζέζε -392) θαη CYP3A5 (ζηε ζέζε 22893), αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

Α-MTHFR 677 (119) 

5' TGA AGG AGA AGG TGT CTG CGG GA 3' (FORWARD) 

5' AGG ACG GTG CGG TGA GAG TG 3'         (REVERSE) 

Οη ζπλζήθεο ηεο PCR ήηαλ νη εμήο: 30 θχθινη (45 s ζηνπο 95 °C, 30 s ζηνπο 64 °C 

θαη 30 s ζηνπο 72 °C).  

Μέγεζνο PCR-πξντφληνο:198-bp 

 

B-MTHFR 1298 (74) 

5' GCA AGT CCC CCA AGG AGG 3' (FORWARD) 

5' GGT CCC CAC TTC CAG CATC 3' (REVERSE)  

Οη ζπλζήθεο ηεο PCR ήηαλ νη εμήο: 40 θχθινη (1 min ζηνπο 94°C, 1 min ζηνπο 60°C 

θαη 1 min ζηνπο 72°C). 

Μέγεζνο PCR-πξντφληνο: 145-bp 

 

Γ-RFC 80 (90) 

5΄AGT GTC ACC TTC GTC CCC TC 3' (FORWARD) 

5' CTC CCG CGT GAAGTT CTT 3' (REVERSE) 

Οη ζπλζήθεο ηεο PCR ήηαλ νη εμήο: Αξρηθφ βήκα απνδηάηαμεο γηα 2 min ζηνπο 94°C 

θαη ζηε ζπλέρεηα 35 θχθινη (30 s ζηνπο 94°C, 30 s ζηνπο 58°C, 45 s ζηνπο 72°C). ην 

ηέινο 7 min ζηνπο 72 °C γηα ηελ ηειηθή επηκήθπλζε. 

Μέγεζνο PCR-πξντφληνο: 230-bp 
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Γ-CYP3A4*1Β (108) 

5΄ GGA CAG CCA TAG AGA CAA CTG CA 3' (FORWARD) 

5΄ CTT TCC TGC CCT GCA CAG 3' (FORWARD) 

Οη ζπλζήθεο ηεο PCR ήηαλ νη εμήο: Αξρηθφ βήκα απνδηάηαμεο ζηνπο 94 °C γηα 7 min 

θαη ζηε ζπλέρεηα 35 θχθινη (1 min ζηνπο 94 °C, 1 min ζηνπο 55 °C θαη 1 min ζηνπο 

72 °C). ην ηέινο 7 min ζηνπο 72 °C γηα ηελ ηειηθή επηκήθπλζε.  

Μέγεζνο PCR-πξντφληνο: 334-bp (CT: mismatches with the CYP3A4 sequence) 

 

 Δ-CYP3A5*3 (109) 

5΄ CTT TAA AGA GCT CTT TTG TCT CTC A 3' (FORWARD) 

5΄ CCA GGA AGC CAG ACT TTG AT 3' (FORWARD) 

Οη ζπλζήθεο ηεο PCR ήηαλ νη εμήο: Αξρηθφ βήκα απνδηάηαμεο γηα 10 min ζηνπο 95
0
C 

θαη ζηε ζπλέρεηα 37 θχθινη (30 s ζηνπο 94
0
C, 30 s ζηνπο 56

0
C θαη 30 s ζηνπο 72

0
C) 

ην ηέινο 5 min ζηνπο 72
0
C γηα ηελ ηειηθή επηκήθπλζε.  

PCR-product size: 200-bp (C: mismatch with the CYP3A5 sequence) 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΥΟΡΗΗ PCR ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ 
 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ πξντφλησλ ηεο PCR έγηλε κε ειεθηξνθφξεζή ηνπο ζε 

πήθησκα (gel) αγαξφδεο (νπζίαο πνπ απνκνλψλεηαη απφ θχθηα), ην νπνίν δεκηνπξγεί 

έλα ζηεξεφ, αιιά πνξψδεο θαινχπη ζην νπνίν εηζάγνληαη ζε ζέζεηο ππνδνρήο 

(‘πεγάδηα’) ηα DNA δείγκαηα. Ζ εθαξκνγή ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζην gel αγαξφδεο, έρεη 

σο ζπλέπεηα ηα PCR πξντφληα, ηα νπνία είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλα, λα 

κεηαθηλνχληαη κε ηαρχηεηα πνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζφο ηνπο (ε απφζηαζε πνπ 

δηαλχεη ην PCR πξντφλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ ινγαξίζκνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

κνξίνπ), απφ ηνλ αξλεηηθφ πξνο ηνλ ζεηηθφ πφιν ηεο ζπζθεπήο ειεθηξνθφξεζεο.  

 Σα πεθηψκαηα αγαξφδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ 

ηκεκάησλ DNA έρνπλ δηάθνξεο πεξηεθηηθφηεηεο, μεθηλψληαο απφ 0,1%. Ζ δηαδηθαζία 

ηεο ειεθηξνθφξεζεο γίλεηαη ζε ζπζθεπή, εληφο ηεο νπνίαο ηνπνζεηείηαη ην gel πνπ 

βξίζθεηαη ζε δνρείν-εθκαγείν. ηελ θνξπθή ηνπ πεθηψκαηνο, ζρεκαηίδνληαη νη 

ζέζεηο ππνδνρήο γηα ηα δείγκαηα κε ηελ βνήζεηα εηδηθψλ ρηεληψλ. Πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπνζεηείηαη ζηε ζπζθεπή ειεθηξνθφξεζεο ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 

ΣΒΔ 1× πνπ απνηειείηαη απφ Tris-Base, βνξηθφ νμχ, EDTA θαη απνζηαγκέλν λεξφ. 
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ηελ άλνδν θαη ζηελ θάζνδν ηεο ζπζθεπήο, εηζάγνληαη 2 ειεθηξφδηα πνπ ζπλδένληαη 

κε ζπζθεπή παξνρήο ξεχκαηνο θαη ε ειεθηξνθφξεζε γίλεηαη κε θαηεχζπλζε απφ 

πάλσ πξνο ηα θάησ. Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία είλαη ε εμήο: 

1-Αλάινγα κε ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιχκαηνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 

εθκαγείνπ ιακβάλεηαη ε πνζφηεηα αγαξφδεο πνπ απαηηείηαη (π.ρ γηα κηθξή ζπζθεπή 

θαη γηα δηάιπκα 1%, ιακβάλνληαη 0,5 gr αγαξφδεο). 

2-Ζ αγαξφδε κεηαθέξεηαη ζε θηάιε, φπνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ε θαηάιιειε 

πνζφηεηα δηαιχκαηνο ΣΒΔ 1× (50 ml) θαη γίλεηαη ζέξκαλζε γηα κεξηθά ιεπηά. 

3-Αθνχ δηαιπζεί ε αγαξφδε πξνζηίζεηαη βξσκηνχρν αηζίδην (0,5 κg/ml), ην 

νπνίν πξνθαιεί θζνξηζκφ ηνπ DNA, φηαλ απηφ εθηεζεί ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία. 

4-Αθνχ ην δηάιπκα θξπψζεη, ηνπνζεηείηαη ζην εθκαγείν, δεκηνπξγνχληαη νη 

ζέζεηο ππνδνρήο ησλ δεηγκάησλ κε ηα εηδηθά ‘ρηελάθηα’ θαη κεηά απφ 20 πεξίπνπ 

ιεπηά, δεκηνπξγείηαη ην πήθησκα. 

5-Λακβάλνληαη 5 κl απφ ηα PCR πξντφληα θαη ηνπνζεηνχληαη ζε eppendorf, 

καδί κε 2 κl ρξσζηηθήο θαη ηα δείγκαηα ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζέζεηο ππνδνρείο ηνπ gel 

αγαξφδεο, ην νπνίν βπζίδεηαη ζηε ζπζθεπή ειεθηξνθφξεζεο, ε νπνία θαιχπηεηαη κε 

δηάιπκα ΣΒΔ 1×. 

6-Σα δείγκαηα καδί κε κάξηπξεο (ηκήκαηα DNA γλσζηνχ κεγέζνπο) 

ειεθηξνθνξνχληαη θαη ην πήθησκα εθηίζεηαη ζε ζπζθεπή ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, 

απφ φπνπ πξνθχπηεη εηθφλα κε ηηο δψλεο ησλ δεηγκάησλ.  

Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ πεθησκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θάζε 

πνιπκνξθηζκφ είλαη νη παξαθάησ: 

 

Α-MTHFR 677 (119) 

Σα PCR-πξντφληα αλαιχζεθαλ ζε gel αγαξφδεο 1%. 

 

B-MTHFR 1298 (74) 

Σα PCR-πξντφληα αλαιχζεθαλ ζε gel αγαξφδεο 1%. 

 

Γ-RFC 80 (90) 

Σα PCR-πξντφληα αλαιχζεθαλ ζε gel αγαξφδεο 1%. 

 

Γ-CYP3A4*1Β (108) 

Σα PCR-πξντφληα αλαιχζεθαλ ζε gel αγαξφδεο 3%. 
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Δ-CYP3A5*3 (109) 

Σα PCR-πξντφληα αλαιχζεθαλ ζε gel αγαξφδεο 3%. 

 

ΠΟΛΤΜΟΡΥΙΑ ΜΗΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΨΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΙΚΗ ΚΟΠΗ 
{RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM (RFLP)} 

 

Οη ζεκεηαθέο αιιαγέο βάζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηα γνλίδηα πνπ 

κειεηήζεθαλ, αληρλεχζεθαλ κε ηελ ρξήζε πεξηνξηζηηθψλ ελδνλνπθιεαζψλ, ελδχκσλ 

δειαδή πνπ αλαγλσξίδνπλ εηδηθέο δίθισλεο αιιεινπρίεο DNA θαη κε ηε δξάζε ηνπο 

έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ θαηάηκεζε ηνπ ππφ εμέηαζε κνξίνπ, κέζα ή θνληά ζην ζεκείν 

αλαγλψξηζεο. Ζ ηδηφηεηα απηή ησλ πεξηνξηζηηθψλ ελδχκσλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

αλαγλψξηζεο δηαθνξψλ ζην DNA πνπ δελ έρνπλ πάληα σο ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία 

θαηλνηππηθψλ αιιαγψλ.  

Οη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο απνκνλψλνληαη απφ βαθηήξηα, παξάγνπλ 

ηκήκαηα DNA πνπ έρνπλ πάληα ηα ίδηα άθξα θαη ε δξάζε ηνπο εμαξηάηαη θπξίσο απφ 

ηε ζεξκνθξαζία επψαζεο. 

Μηθξέο δηαθνξέο ζην DNA, φπσο νη αιιαγέο βάζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηνπο πνιπκνξθηζκνχο πνπ εμεηάζηεθαλ, είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 

αδπλακία αλαγλψξηζεο ηνπ ζεκείνπ θνπήο απφ ηα πεξηνξηζηηθά έλδπκα ή λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο θνπήο ζην ππφ εμέηαζε ηκήκα DNA, επηηξέπνληαο έηζη ηελ 

δξάζε ησλ λνπθιεαζψλ. Οη αιιαγέο απηέο επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε 

πνιπκνξθηζκψλ, κεηά ηελ επψαζε ησλ PCR-πξντφλησλ κε ηα θαηάιιεια 

πεξηνξηζηηθά έλδπκα (Πνιπκνξθία Μήθνπο Σκεκάησλ Πεξηνξηζηηθήο Κνπήο-PCR / 

Restriction Fragment Length Polymorphism-PCR / RFLP-PCR). ρεκαηηθά ε 

κέζνδνο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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ΥΗΜΑ5-RFLP  (ηξνπνπνηεκέλν απφ: 

http://scienceblogs.com/digitalbio/2008/05/genetic_variation_ii_what_is_a.php) 

 

 

 

Γηα ηελ πέςε ηνπ DNA κε ηηο πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο, απαηηνχληαη 

εθηφο απφ ηελ παξνπζία ηνπ θαηάιιεινπ ελδχκνπ, PCR-πξντφλ θαη ξπζκηζηηθφ 

δηάιπκα 10× πνπ απνηειείηαη απφ 10 mM Tris-Propane-HCl, 10 mM MgCl2 θαη 1 

mM DDT. Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 

1-ε eppendorf 0,5 ml, ηνπνζεηνχληαη 4 κl PCR-πξντφληνο θαη γηα λα 

δεκηνπξγεζεί δηάιπκα φγθνπ 10 κl, πξνζηίζεληαη 4,7 κl dd H2O, 1 κl buffer 

(ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο) 10× θαη 0,3 κl πεξηνξηζηηθνχ ελδχκνπ. 

2-Σν δηάιπκα επσάδεηαη ζηνπο 37
0
 C γηα 12-24 ψξεο. 

Σα ηκήκαηα ηνπ DNA πνπ πξνθχπηνπλ δηαρσξίδνληαη, κε βάζε ην κήθνο ηνπο 

κέζσ ειεθηξνθφξεζεο, κε δηαδηθαζία ίδηα κε απηή πνπ πεξηγξάθεθε γηα ηελ PCR, κε 

ηελ δηαθνξά φηη ζην πήθησκα ‘θνξηψλεηαη’ φιν ην πξντφλ ηεο πέςεο, κε ηελ 

ζχγρξνλε ειεθηξνθφξεζε κάξηπξα πνπ είλαη ζπλήζσο νκφδπγν ηκήκα ηνπ γνληδίνπ 

(wild type). Σα πεξηνξηζηηθά έλδπκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κειέηε θάζε 

πνιπκνξθηζκνχ, νη ζπγθεληξψζεηο ησλ πεθησκάησλ αγαξφδεο, θαζψο θαη ηα 

πξντφληα ηεο πέςεο πνπ πξνέθπςαλ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

http://scienceblogs.com/digitalbio/2008/05/genetic_variation_ii_what_is_a.php
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Α-MTHFR 677 (119) 

Πεξηνξηζηηθφ έλδπκν: HinfI 

Ζιεθηξνθφξεζε ζε gel αγαξφδεο 3% 

Γεκηνπξγία ηκεκάησλ κεηά ηελ πέςε: 175-bp θαη 23-bp 

Γνλφηππνο CC→198-bp 

Γνλφηππνο CT→198-bp, 175-bp θαη 23-bp 

Γνλφηππνο TT→175-bp θαη 23-bp 

 

B-MTHFR 1298 (74) 

Πεξηνξηζηηθφ έλδπκν: MboII 

Ζιεθηξνθφξεζε ζε gel αγαξφδεο 4% 

Γεκηνπξγία ηκεκάησλ κεηά ηελ πέςε: 108-bp, 79-bp, 37-bp θαη 23-bp 

Γνλφηππνο AA→79-bp, 37-bp θαη 23-bp 

Γνλφηππνο AC→108-bp, 79-bp, 37-bp θαη 23-bp 

Γνλφηππνο CC→108-bp θαη 37-bp 

 

Γ-RFC 80 (90) 

Πεξηνξηζηηθφ έλδπκν: HhaI (ην έλδπκν είλαη ηζνζρηδνκεξέο, αλαγλσξίδεη ηελ ίδηα 

αιιεινπρία κε ην έλδπκν CfoI πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Chango θαη ζπλ, αιιά 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ Haemophilus haemolyticus). 

Ζιεθηξνθφξεζε ζε gel αγαξφδεο 3% 

Γεκηνπξγία ηκεκάησλ κεηά ηελ πέςε: 162-bp, 125-bp, 68-bp θαη 37-bp 

Γνλφηππνο GG→125-bp, 68-bp θαη 37-bp 

Γνλφηππνο GA→162-bp, 125-bp, 68-bp θαη 37-bp 

Γνλφηππνο AA→162-bp θαη 68-bp 

Γ-CYP3A4*1Β (108) 

Πεξηνξηζηηθφ έλδπκν: PstI 

Ζιεθηξνθφξεζε ζε gel αγαξφδεο 3% 

Γεκηνπξγία ηκεκάησλ κεηά ηελ πέςε: 220-bp, 199-bp, 81-bp, 33-bp θαη 21-bp 

Γνλφηππνο AA→220-bp, 81-bp θαη 33-bp 

Γνλφηππνο AG→220-bp θαη 199-bp 

Γνλφηππνο GG→199-bp, 81-bp, 33-bp θαη 21-bp 
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Δ-CYP3A5*3 (109) 

Πεξηνξηζηηθφ έλδπκν: DdeI 

Ζιεθηξνθφξεζε ζε gel αγαξφδεο 4% 

Γεκηνπξγία ηκεκάησλ κεηά ηελ πέςε: 129-bp, 107-bp, 71-bp θαη 22-bp 

Γνλφηππνο AA→129-bp θαη 71-bp 

Γνλφηππνο AG→129-bp, 107-bp, 71-bp θαη 22-bp  

Γνλφηππνο GG→107-bp, 71-bp θαη 22-bp 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 
 

Σν x
2
 θξηηήξην ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

γνλνηχπσλ πνπ πξνέθπςαλ, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ αλακέλνληαλ ζε έλα πιεζπζκφ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζνξξνπία Hardy-Weinberg. Ζ αξρή απηή εθθξάδεη ην γεγνλφο φηη νη 

ζπρλφηεηεο ησλ αιιειίσλ θαη ησλ γνλνηχπσλ, παξακέλνπλ ζηαζεξέο εληφο ελφο 

πιεζπζκνχ απφ γεληά ζε γεληά, κε θάπνηεο εμαηξέζεηο (π.ρ αλ παξαηεξεζνχλ 

κεηαιιάμεηο ή αλ ην εμεηαδφκελν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ είλαη κηθξφ). Ζ ηζνξξνπία 

είλαη πξαθηηθά αδχλαηε ζηε θχζε, αθνχ απνηειεί κηα ηδεαηή θαηάζηαζε (βι. ζρήκα 

6). 

 

ΥΗΜΑ 6-ΙΟΡΡΟΠΙΑ HARDY-WEINBERG (ηξνπνπνηεκέλν απφ: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hardy-Weinberg) 

 

 

Η αξρή Hardy–Weinberg γηα 2 

αιιήιηα p θαη q: ν νξηδόληηνο 

άμνλαο δείρλεη ηηο ζπρλόηεηεο ηωλ 

2 αιιειίωλ θαη ν θάζεηνο ηηο 

ζπρλόηεηεο ηωλ γνλνηύπωλ. Κάζε 

θακπύιε αλαπαξηζηά έλαλ από 

ηνπο 3 πηζαλνύο γνλόηππνπο. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hardy-Weinberg


 60 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ηελ ρξήζε ηνπ SPSS 17.0 (Statistical Package 

for the Social Sciences). Γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ αιιειίσλ θαη ησλ 

γνλνηχπσλ, φπσο θαη γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ απινηχπσλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηνλ  ζπλδπαζκφ πηζαλψλ γνλνηχπσλ, κεηαμχ  ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ 

θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ, θαζψο θαη γηα ηελ κειέηε ηεο πηζαλήο ζπζρέηηζεο ησλ 

παξελεξγεηψλ απφ ηελ κεζνηξεμάηε θαη ηελ βηλθξηζηίλε κε ηνπο φινπο ηνπο 

γνλνηχπνπο μερσξηζηά, ρξεζηκνπνηήζεθε ην chi-square test. Σηκέο ηνπ p <0,05 

ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 0, 05 θαη κηθξφηεξεο 

ηνπ 0,1 νξηαθά ζεκαληηθέο, ελψ ππνινγίζηεθαλ θαη νη ηηκέο ηνπ odds ratio (OR) θαη 

confidence interval 95% (CI 95%). 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

MTHFR 677 
 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλή ζπζρέηηζε ηνπ γνληδηαθνχ 

πνιπκνξθηζκνχ ηνπ MTHFR ζηε ζέζε 677, κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ, 

θαζνξίζηεθαλ νη ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ, ηφζν ζηα παηδηά κε ΟΛΛ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα ζηνπο πίλαθεο 12 θαη 13, φζν θαη 

ζηελ νκάδα ειέγρνπ, κέζσ PCR/RFLP αληηδξάζεσλ, νη νπνίεο ήηαλ επηηπρείο γηα φια 

ηα δείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 15-ζπγθεληξσηηθά νη 

γνλφηππνη είραλ σο εμήο:  

Α-Παιδιά με ΟΛΛ:  Γνλφηππνο (CC) - 17 αζζελείο, γνλφηππνο (CT) – 13 

αζζελείο θαη γνλφηππνο (TT) – 5 αζζελείο. 

Β-Ομάδα ελέγσος: Γνλφηππνο (CC) - 18 άηνκα, γνλφηππνο (CT) – 24 άηνκα 

θαη γνλφηππνο (TT) – 6 άηνκα. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 16, δελ ππήξραλ απνθιίζεηο απφ ηελ ηζνξξνπία 

Hardy-Weinberg ζε θακία απφ ηηο 2 θαηεγνξίεο (ΟΛΛ - PHW677 = 1.00, CONTROLS 

- PHW677 = 0.90). 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ γνλνηχπσλ πνπ 

πξνέθπςαλ, θαζψο θαη ησλ αιιειίσλ, κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ θαη ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, κε ηελ ρξήζε ηνπ chi-square test, ε νπνία δελ αλέδεημε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 17 (ΟΛΛ vs Controls: 

Γνλφηππνη – p=0,500, αιιήιηα - p=0,537). 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ απφ ηελ ρνξήγεζε ηεο 

κεζνηξεμάηεο, ζε βαζκνχο ηνμηθφηεηαο (grades), έγηλε κε βάζε ηα Common 

Terminology Criteria for Adverse Events v4 ηνπ National Cancer Institute, φπσο 

αλαθέξζεθε λσξίηεξα. Οη βαζκνί θαηαγξάθνπλ ηελ χπαξμε ηνμηθφηεηαο νθεηιφκελεο 

ζηελ κεζνηξεμάηε (αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα -HGB, PLTs θαη WBC-, 

επαηνηνμηθφηεηα –AST, ALT θαη γGT- θαη ζηνκαηίηηδα) θαη θαίλνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ πίλαθα 14. Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο έγηλε κε ηελ ρξήζε ηνπ chi-square test, ελψ 

φπνπ ν αλακελφκελνο αξηζκφο (expected count) ήηαλ κηθξφηεξνο ηνπ 5 ζε πνζνζηφ 

πάλσ απφ 20%, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Fisher’s exact test. 
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Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ γνλνηχπσλ κε ηελ εκθάληζε 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ, έγηλε δηαρσξηζκφο αλάινγα κε ηελ χπαξμε ή φρη 

ηνμηθφηεηαο θαη ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 18, 

αλέδεημαλ νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ γνλνηχπνπ 677C/T 

θαη ηεο εκθάληζεο αηκαηνινγηθήο ηνμηθφηεηαο ζρεηηδφκελεο κε ηε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (WBC) (p=0,050). Ζ παξνπζία ησλ ππνινίπσλ 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, δελ θάλεθε, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, λα ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε θάπνηνπ γνλνηχπνπ. 

Γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο, έγηλε πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γνλνηχπσλ 

ζε 2 θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία, ηαμηλνκήζεθε ν ζπλδπαζκφο ησλ αζζελψλ 

πνπ παξνπζίαδαλ νκφδπγν wild-type θαη εηεξφδπγν γνλφηππν, ιφγσ ηεο 

ππνιεηπφκελεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ελδχκνπ ζηνπο εηεξνδπγψηεο (CC-CT) θαη ζηε 

δεχηεξε θαηεγνξία νη αζζελείο πνπ παξνπζίαδαλ νκφδπγν ηνπ Σ αιιειίνπ (TT) 

γνλφηππν (94). Οη θαηεγνξίεο απηέο εμεηάζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα, σο πξνο ηελ πηζαλή 

ηνπο ζρέζε κε ηελ εκθάληζε ηνμηθφηεηαο θαη ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία θαίλνληαη 

ζηνλ πίλαθα 19, δελ αλέδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

εμεηαδφκελσλ παξακέηξσλ. 
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ΠΙΝΑΚΑ 15-ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ MTHFR 677 

               

SAMPLES MTHFR 677 SAMPLES MTHFR 677

ALL 1 TT CONTROLS 1 CC

ALL 2 CT CONTROLS 2 CT

ALL 3 CT CONTROLS 3 CT

ALL 4 CC CONTROLS 4 CT

ALL 5 CC CONTROLS 5 CC

ALL 6 CC CONTROLS 6 TT

ALL 7 CC CONTROLS 7 CC

ALL 8 CC CONTROLS 8 CT

ALL 9 TT CONTROLS 9 CT

ALL 10 CC CONTROLS 10 CC

ALL 11 CC CONTROLS 11 TT

ALL 12 CC CONTROLS 12 TT

ALL 13 CC CONTROLS 13 CC

ALL 14 CT CONTROLS 14 CT

ALL 15 CC CONTROLS 15 CT

ALL 16 CC CONTROLS 16 CT

ALL 17 CT CONTROLS 17 CT

ALL 18 CT CONTROLS 18 CC

ALL 19 CT CONTROLS 19 CC

ALL 20 CC CONTROLS 20 CC

ALL 21 TT CONTROLS 21 CT

ALL 22 CC CONTROLS 22 CT

ALL 23 TT CONTROLS 23 CC

ALL 24 CC CONTROLS 24 CC

ALL 25 CT CONTROLS 25 CT

ALL 26 TT CONTROLS 26 CC

ALL 27 CT CONTROLS 27 CC

ALL 28 CT CONTROLS 28 CC

ALL 29 CC CONTROLS 29 CT

ALL 30 CC CONTROLS 30 CT

ALL 31 CT CONTROLS 31 CT

ALL 32 CT CONTROLS 32 TT

ALL 33 CC CONTROLS 33 CC

ALL 34 CT CONTROLS 34 CT

ALL 35 CT CONTROLS 35 CT

CONTROLS 36 CT

CONTROLS 37 CT

CONTROLS 38 CT

CONTROLS 39 CC

CONTROLS 40 CC

CONTROLS 41 CT

CONTROLS 42 TT

CONTROLS 43 TT

CONTROLS 44 CC

CONTROLS 45 CC

CONTROLS 46 CT

CONTROLS 47 CT

CONTROLS 48 CT                   
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ΠΙΝΑΚΑ 16-ΙΟΡΡΟΠΙΑ HARDY-WEINBERG 

HARDY-WEINBERG  IN ALL MTHFR 677

CC 17

CT 13

TT 5

TOTAL 35

C allele 47

T allele 23

Total Screened 35

F C(p) 0,67

F T(q) 0,33

p+q=1 1

CHI TEST CC CT TT SUM

Observed 17 13 5

Expected 15,78 15,44 3,78

x2 0,09 0,39 0,39 0,00

P= 1,00

HARDY-WEINBERG  IN CONTROLS MTHFR 677

CC 18

CT 24

TT 6

TOTAL 48

C allele 60

T allele 36

Total Screened 48 48

F C(p) 0,63

F T(q) 0,38

p+q=1 1

CHI TEST CC CT TT SUM

Observed 18 24 6

Expected 18,75 22,50 6,75

x2 0,03 0,10 0,08 0,21

P= 0,90  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 17-MTHFR 677 ALL vs CONTROLS (ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ, ΑΛΛΗΛΙΑ) 

 
 

 

 

ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ 

ΠΛΗΘΤΜΟ 

n 

(%) 

 

 

 

P value  

ALL 

 

CONTROLS 

CC 17 

(48,6%) 

18 

(37,5%) 

 

 

 

0,500 

 

(Pearson Chi-Square) 

 

TT 5 

(14,3%) 

6 

(12,5%) 

CT 13 

(37,1%) 

24 

(50,0%) 

 

ΑΛΛΗΛΙΑ 

 

ALL 

 

CONTROLS 

 

P value 

 

C 

47 

(67,1%) 

60 

(62,5%) 
 

0,537 

 

(Pearson Chi-Square) 

 

 

T 

23 

(32,9%) 

 

36 

(37,5%) 
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ΠΙΝΑΚΑ 18-ΤΥΔΣΙΗ ΓΟΝΟΣΤΠΩΝ MTHFR 677 ΜΔ ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΔ 

ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ MTHFR 677 

n 

(%) 

 

P value 

(Fisher’s 

Exact Test) CC TT CT 

 

HGB 

(ΑΝΑΙΜΙΑ) 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

6 

(35,3%) 

2 

(40%) 

2 

(20%) 

 

 

0,669  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

11 

(64,7%) 

3 

(60%) 

8 

(80%) 

 

 

PLTS 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ  

6 

(35,3%) 

3 

(60%) 

2 

(20%) 

 

 

0,361  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

11 

(64,7%) 

2 

(40%) 

8 

(80%) 

 

 

WBC 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

6 

(35,3%) 

2 

(40%) 

0 

(0,0%) 

 

 

0,050  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

11 

(64,7%) 

3 

(60%) 

10 

(100,0%) 

 

 

AST 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

13 

(76,5%) 

3 

(60%) 

8 

(80%) 

 

 

0,732  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

4 

(23,5%) 

2 

(40%) 

2 

(20%) 

 

 

ALT 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

14 

(82,4%) 

3 

(60%) 

7 

(70%) 

 

 

0,630  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

3 

(17,6%) 

2 

(40%) 

3 

(30%) 

 

 

γGT 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

14 

(82,4%) 

3 

(60%) 

8 

(80%) 

 

 

0,628  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

3 

(17,6%) 

2 

(40%) 

2 

(20%) 

 

 

ΣΟΜΑΣΙΣΙΓΑ 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

5 

(29,4%) 

1 

(20%) 

1 

(10%) 

 

 

0,720  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

12 

(70,6%) 

4 

(80%) 

9 

(90%) 
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ΠΙΝΑΚΑ 19-ΤΥΔΣΙΗ ΤΝΓΤΑΜΟΤ ΓΟΝΟΣΤΠΩΝ MTHFR 677 ΜΔ ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

 
 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΔ 

ΤΝΓΤΑΜΟ ΓΟΝΟΣΤΠΩΝ MTHFR 

677 

n 

(%) 

 

P value 

(Fisher’s 

Exact Test) 

CC-CT TT 

 

HGB 

(ΑΝΑΙΜΙΑ) 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ  

8 

(29,6%) 

2 

(40%) 

 

0.637 

(OR:0.632, 

CI 95%: 

0.088-4.532) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

19 

(70,4%) 

3 

(60%) 

 

 

PLTS 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

8 

(29,6%) 

3 

(60%) 

 

0.310 

(OR:0.281, 

CI 95%: 

0.039-2.014) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

19 

(70,4%) 

2 

(40%) 

 

 

WBC 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

6 

(22,2%) 

2 

(40%) 

 

0.578 

(OR:0.429, 

CI 95%: 

0.058-3.180) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

21 

(77,8%) 

3 

(60%) 

 

 

AST 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

21 

(77,8%) 

3 

(60%) 

 

0.578 

(OR:2.333, 

CI 95%: 

0.314-17.346) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

6 

(22,2%) 

2 

(40%) 

 

 

ALT 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

21 

(77,8%) 

3 

(60%) 

 

0.578 

(OR:2.333, 

CI 95%: 

0.314-17.346) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

6 

(22,2%) 

2 

(40%) 

 

 

γGT 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ  

22 

(81,5%) 

3 

(60%) 

 

0.296 

(OR:2.933, 

CI 95%: 

0.383-22.463) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

5 

(18,5) 

2 

(40%) 

 

 

ΣΟΜΑΣΙΣΙΓΑ 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

6 

(22,2%) 

1 

(20%) 

 

1,000 

(OR:1.143, 

CI 95%: 

0.107-12.240) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

21 

(77,8%) 

4 

(80%) 
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MTHFR 1298 
 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλή ζπζρέηηζε ηνπ γνληδηαθνχ 

πνιπκνξθηζκνχ ηνπ MTHFR ζηε ζέζε 1298, κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ, 

θαζνξίζηεθαλ νη ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ, ηφζν ζηα παηδηά κε ΟΛΛ, φζν θαη ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ, κέζσ PCR/RFLP αληηδξάζεσλ, νη νπνίεο ήηαλ επηηπρείο γηα φια ηα 

δείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 20-ζπγθεληξσηηθά νη γνλφηππνη 

είραλ σο εμήο:  

Α-Παιδιά με ΟΛΛ:  Γνλφηππνο (CC) - 4 αζζελείο, γνλφηππνο (AC) – 17 

αζζελείο θαη γνλφηππνο (AA) – 14 αζζελείο. 

Β-Ομάδα ελέγσος: Γνλφηππνο (CC) - 4 άηνκα, γνλφηππνο (AC) – 22 άηνκα 

θαη γνλφηππνο (AA) – 22 άηνκα. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 21, δελ ππήξραλ απνθιίζεηο απφ ηελ ηζνξξνπία 

Hardy-Weinberg ζε θακία απφ ηηο 2 θαηεγνξίεο (ΟΛΛ - PHW1298 = 0.94, CONTROLS 

- PHW1298 = 0.90). 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ γνλνηχπσλ πνπ 

πξνέθπςαλ, θαζψο θαη ησλ αιιειίσλ, κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ θαη ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, κε ηελ ρξήζε ηνπ chi-square test θαη ηνπ Fisher’s exact test, ε νπνία δελ 

αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 22 (ΟΛΛ 

vs Controls: Γνλφηππνη – p=0,850, αιιήιηα - p=0,546). 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ γνλνηχπσλ κε ηελ εκθάληζε 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ, κε ηελ ρξήζε ηνπ chi-square test ή ηνπ Fisher’s exact test, 

φπνπ ν αλακελφκελνο αξηζκφο (expected count) ήηαλ κηθξφηεξνο ηνπ 5 ζε πνζνζηφ 

πάλσ απφ 20%, έγηλε δηαρσξηζκφο αλάινγα κε ηελ χπαξμε ή φρη ηνμηθφηεηαο. Σα 

απνηειέζκαηα, ηα νπνία θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 23, αλέδεημαλ νξηαθά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ γνλνηχπνπ A1298C θαη ηεο απνθπγήο 

επαηνηνμηθφηεηαο, ζρεηηδφκελεο κε ηελ αχμεζε ζηα επίπεδα ησλ ελδχκσλ AST θαη 

ALT ζην πιάζκα (p=0,065 θαη 0,053 αληίζηνηρα). Ζ παξνπζία ησλ ππνινίπσλ 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, δελ θάλεθε, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, λα ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε θάπνηνπ γνλνηχπνπ. 

Γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο, έγηλε πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γνλνηχπσλ 

ζε 2 θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία, ηαμηλνκήζεθε ν ζπλδπαζκφο ησλ αζζελψλ 

πνπ παξνπζίαδαλ νκφδπγν wild-type θαη εηεξφδπγν γνλφηππν, ιφγσ ηεο 

ππνιεηπφκελεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ελδχκνπ ζηνπο εηεξνδπγψηεο (AA-AC) θαη ζηε 
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δεχηεξε θαηεγνξία νη αζζελείο πνπ παξνπζίαδαλ νκφδπγν ηνπ C αιιειίνπ (CC) 

γνλφηππν (94). Οη θαηεγνξίεο απηέο εμεηάζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα, σο πξνο ηελ πηζαλή 

ηνπο ζρέζε κε ηελ εκθάληζε ηνμηθφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα, ηα νπνία θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 24, αλέδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ A 

αιιειίνπ (A1298A+A1298C) θαη ηεο πξνζηαζίαο απφ ηελ εκθάληζε 

επαηνηνμηθφηεηαο, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηελ άλνδν ησλ επηπέδσλ ηνπ ελδχκνπ AST 

(p=0,039). Ζ παξνπζία ησλ ππνινίπσλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, 

δελ θάλεθε, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, λα ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε θάπνηνπ  

ζπλδπαζκνχ γνλνηχπνπ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 20-ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ MTHFR 1298 

SAMPLES MTHFR 1298 SAMPLES MTHFR 1298

ALL 1 AA CONTROLS 1 CC

ALL 2 AC CONTROLS 2 AA

ALL 3 AA CONTROLS 3 AA

ALL 4 CC CONTROLS 4 AC

ALL 5 AC CONTROLS 5 AC

ALL 6 AC CONTROLS 6 AA

ALL 7 CC CONTROLS 7 AC

ALL 8 AA CONTROLS 8 AC

ALL 9 AA CONTROLS 9 AA

ALL 10 AA CONTROLS 10 AC

ALL 11 AC CONTROLS 11 AA

ALL 12 AC CONTROLS 12 AC

ALL 13 AC CONTROLS 13 AA

ALL 14 AA CONTROLS 14 AC

ALL 15 CC CONTROLS 15 AC

ALL 16 AC CONTROLS 16 AA

ALL 17 AC CONTROLS 17 AA

ALL 18 CC CONTROLS 18 AC

ALL 19 AC CONTROLS 19 AC

ALL 20 AA CONTROLS 20 AA

ALL 21 AA CONTROLS 21 AC

ALL 22 AC CONTROLS 22 AA

ALL 23 AA CONTROLS 23 AA

ALL 24 AC CONTROLS 24 AC

ALL 25 AA CONTROLS 25 AA

ALL 26 AA CONTROLS 26 AA

ALL 27 AC CONTROLS 27 AA

ALL 28 AC CONTROLS 28 AC

ALL 29 AC CONTROLS 29 AC

ALL 30 AA CONTROLS 30 AA

ALL 31 AC CONTROLS 31 AA

ALL 32 AA CONTROLS 32 AA

ALL 33 AC CONTROLS 33 AA

ALL 34 AA CONTROLS 34 AC

ALL 35 AC CONTROLS 35 AC

CONTROLS 36 AA

CONTROLS 37 AC

CONTROLS 38 AC

CONTROLS 39 AC

CONTROLS 40 CC

CONTROLS 41 CC

CONTROLS 42 AA

CONTROLS 43 AA

CONTROLS 44 AA

CONTROLS 45 AC

CONTROLS 46 CC

CONTROLS 47 AA

CONTROLS 48 AC  
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ΠΙΝΑΚΑ 21-ΙΟΡΡΟΠΙΑ HARDY-WEINBERG 

HARDY-WEINBERG  IN ALL MTHFR 1298 

CC 4

AC 17

AA 14

TOTAL 35

C allele 25

A allele 45

Total Screened 35

F C(p) 0,36

F A(q) 0,64

p+q=1 1

CHI TEST CC AC AA SUM

Observed 4 17 14

Expected 4,46 16,07 14,46

x2 0,05 0,05 0,01 0,12

P= 0,94

HARDY-WEINBERG  IN CONTROLS MTHFR 1298

CC 4

AC 22

AA 22

TOTAL 48

C allele 30

A allele 66

Total Screened 48

F C(p) 0,31

F A(q) 0,69

p+q=1 1

CHI TEST CC AC AA SUM

Observed 4 22 22

Expected 4,69 20,63 22,69

x2 0,10 0,09 0,02 0,21

P= 0,90  

 

ΠΙΝΑΚΑ 22-MTHFR 1298 ALL vs CONTROLS (ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ, ΑΛΛΗΛΙΑ) 

 

 

 

ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ 

ΠΛΗΘΤΜΟ 

n 

(%) 

 

 

 

P value  

ALL 

 

CONTROLS 

AC 17 

(48,6%) 

22 

(45,8%) 

 

 

 

0,850 

 

(Fisher’s Exact Test) 

 

AA 14 

(40,0%) 

22 

(45,8%) 

CC 4 

(11,4%) 

4 

(8,3%) 

 

ΑΛΛΗΛΙΑ 

 

ALL 

 

CONTROLS 

 

P value 

 

A 

45 

(64,3%) 

66 

(68,8%) 

 

 

0,546 

(Pearson Chi-Square) 

  

C 

25 

(35,7%) 

30 

(31,2%) 
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ΠΙΝΑΚΑ 23-ΤΥΔΣΙΗ ΓΟΝΟΣΤΠΩΝ MTHFR 1298  ΜΔ ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

  

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΔ 

ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ MTHFR 1298 

n 

(%) 

 

P value 

(Fisher’s 

Exact Test) AC AA CC 

 

HGB 

(ΑΝΑΙΜΙΑ) 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

5 

(33,3%) 

3 

(23,1%) 

2 

(50,0%) 

 

 

0,578  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

10 

(66,7%) 

10 

(76,9%) 

2 

(50,0%) 

 

 

PLTS 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

4 

(26,7%) 

5 

(38,5%) 

2 

(50,0%) 

 

 

0,669  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

11 

(73,3%) 

8 

(61,5%) 

2 

(50,0%) 

 

 

WBC 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

3 

(20%) 

3 

(23,1%) 

2 

(50,0%) 

 

 

0,464  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

12 

(80%) 

10 

(76,9%) 

2 

(50,0%) 

 

 

AST 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

13 

(86,7%) 

10 

(76,9%) 

1 

(25%) 

 

 

0,065  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

2 

(13,3%) 

3 

(23,1%) 

3 

(75%) 

 

 

ALT 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ  

14 

(93,3%) 

8 

(61,5%) 

2 

(50,0%) 

 

 

0,053  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

1 

(6,7%) 

5 

(38,5%) 

2 

(50,0%) 

 

 

γGT  

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

13 

(86,7%) 

8 

(61,5%) 

4 

(100,0%) 

 

 

0,184  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

2 

(13,3%) 

5 

(38,5%) 

0 

(0,0%) 

 

 

ΣΟΜΑΣΙΣΙΓΑ 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

4 

(26,7%) 

3 

(23,1%) 

0 

(0,0%) 

 

 

0,719  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

11 

(73,3%) 

10 

(76,9%) 

4 

(100,0%) 
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ΠΙΝΑΚΑ 24-ΤΥΔΣΙΗ ΤΝΓΤΑΜΟΤ ΓΟΝΟΣΤΠΩΝ MTHFR 1298 ΜΔ ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΔ 

ΤΝΓΤΑΜΟ ΓΟΝΟΣΤΠΩΝ MTHFR 

1298 

n 

(%) 

 

P value 

(Fisher’s 

Exact Test) 

AA-AC CC 

 

HGB 

(ΑΝΑΙΜΙΑ) 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

8 

(28,6%) 

2 

(50%) 

 

0.572 

(OR:0.474, 

CI 95%: 

0.057-3.924) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

20 

(71,4%) 

2 

(50%) 

 

 

PLTS 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

9 

(32,1%) 

2 

(50%) 

 

0.593 

 

(OR:0.474, 

CI 95%: 

0.057-3.924) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

19 

(67,9%) 

2 

(50%) 

 

 

WBC 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

6 

(21,4%) 

2 

(50%) 

 

0.254 

 

(OR:0.273, 

CI 95%: 

0.032-2.360) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

22 

(78,6%) 

2 

(50%) 

 

 

AST 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

23 

(82,1%) 

1 

(25%) 

 

0.039 

 

(OR:13.800, 

CI 95%: 

1.178-

161.712) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

5 

(17,9%) 

3 

(75%) 

 

 

ALT 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

22 

(78,6%) 

2 

(50%) 

 

0.254 

 

(OR:3.667, 

CI 95%: 

0.424-31.726) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

6 

(21,4%) 

2 

(50%) 

 

 

γGT 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ  

21 

(75%) 

4 

(100,0%) 

 

0.552 

(OR:0.750, 

CI 95%: 

0.606-0.929) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

7 

(25%) 

0 

(0,0%) 

 

 

ΣΟΜΑΣΙΣΙΓΑ 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ  

7 

(25%) 

0 

(0,0%) 

 

0.552 

(OR:0.750, 

CI 95%: 

0.606-0.929) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

21 

(75%) 

4 

(100,0%) 
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RFC 
 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλή ζπζρέηηζε ηνπ γνληδηαθνχ 

πνιπκνξθηζκνχ ηνπ RFC ζηε ζέζε 80, κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ, 

θαζνξίζηεθαλ νη ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ, ηφζν ζηα παηδηά κε ΟΛΛ, φζν θαη ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ, κέζσ PCR/RFLP αληηδξάζεσλ, νη νπνίεο ήηαλ επηηπρείο γηα φια ηα 

δείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 25-ζπγθεληξσηηθά νη γνλφηππνη 

είραλ σο εμήο:  

Α-Παιδιά με ΟΛΛ:  Γνλφηππνο (GG) - 9 αζζελείο, γνλφηππνο (GA) – 16 

αζζελείο θαη γνλφηππνο (AA) – 10 αζζελείο. 

Β-Ομάδα ελέγσος: Γνλφηππνο (GG) - 15 άηνκα, γνλφηππνο (GA) – 18 άηνκα 

θαη γνλφηππνο (AA) – 15 άηνκα. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 26, δελ ππήξραλ απνθιίζεηο απφ ηελ ηζνξξνπία 

Hardy-Weinberg ζε θακία απφ ηηο 2 θαηεγνξίεο (ΟΛΛ - PHWRFC = 0.88, CONTROLS 

- PHWRFC = 0.22). 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ γνλνηχπσλ πνπ 

πξνέθπςαλ, θαζψο θαη ησλ αιιειίσλ, κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ θαη ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, κε ηελ ρξήζε ηνπ chi-square test, ε νπνία δελ αλέδεημε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 27 (ΟΛΛ vs Controls: 

Γνλφηππνη – p=0,742, αιιήιηα - p=0,856). 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ απφ ηελ ρνξήγεζε ηεο 

κεζνηξεμάηεο, ζε βαζκνχο ηνμηθφηεηαο (grades), έγηλε κε βάζε ηα Common 

Terminology Criteria for Adverse Events v4 ηνπ National Cancer Institute, φπσο 

αλαθέξζεθε λσξίηεξα. Οη βαζκνί θαηαγξάθνπλ ηελ χπαξμε ηνμηθφηεηαο νθεηιφκελεο 

ζηελ κεζνηξεμάηε (αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα -HGB, PLTs θαη WBC-, 

επαηνηνμηθφηεηα –AST, ALT θαη γGT- θαη ζηνκαηίηηδα) θαη θαίλνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ πίλαθα 14. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ γνλνηχπσλ κε ηελ εκθάληζε 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ, έγηλε δηαρσξηζκφο αλάινγα κε ηελ χπαξμε ή φρη 

ηνμηθφηεηαο. Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο έγηλε κε ηελ ρξήζε ηνπ chi-square test, ελψ φπνπ 

ν αλακελφκελνο αξηζκφο (expected count) ήηαλ κηθξφηεξνο ηνπ 5 ζε πνζνζηφ πάλσ 

απφ 20%, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Fisher’s exact test. Σα απνηειέζκαηα, ηα νπνία 

θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 28, δελ αλέδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ γνλνηχπσλ θαη ηεο πξφθιεζεο ηνμηθφηεηαο.  
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Γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο, έγηλε πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γνλνηχπσλ 

ζε 2 θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία, ηαμηλνκήζεθε ν ζπλδπαζκφο ησλ αζζελψλ 

πνπ παξνπζίαδαλ νκφδπγν wild-type γνλφηππν (GG) θαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία νη 

αζζελείο πνπ παξνπζίαδαλ νκφδπγν ηνπ A αιιειίνπ θαη εηεξφδπγν γνλφηππν (AA-

GA). Οη θαηεγνξίεο απηέο εμεηάζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα, σο πξνο ηελ πηζαλή ηνπο ζρέζε 

κε ηελ εκθάληζε ηνμηθφηεηαο θαη ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 

29, δελ αλέδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ 

παξακέηξσλ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 25-ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ RFC 

SAMPLES RFC 80 SAMPLES RFC 80

ALL 1 GA CONTROLS 1 GA

ALL 2 GA CONTROLS 2 GG

ALL 3 GA CONTROLS 3 GA

ALL 4 GG CONTROLS 4 GG

ALL 5 GG CONTROLS 5 AA

ALL 6 GA CONTROLS 6 GA

ALL 7 GG CONTROLS 7 GA

ALL 8 AA CONTROLS 8 GA

ALL 9 GG CONTROLS 9 GA

ALL 10 GG CONTROLS 10 AA

ALL 11 GA CONTROLS 11 GG

ALL 12 GA CONTROLS 12 AA

ALL 13 AA CONTROLS 13 GA

ALL 14 AA CONTROLS 14 GG

ALL 15 GA CONTROLS 15 GG

ALL 16 GA CONTROLS 16 GG

ALL 17 GA CONTROLS 17 AA

ALL 18 GA CONTROLS 18 AA

ALL 19 GG CONTROLS 19 GG

ALL 20 AA CONTROLS 20 GA

ALL 21 AA CONTROLS 21 GA

ALL 22 GA CONTROLS 22 AA

ALL 23 GG CONTROLS 23 GA

ALL 24 GA CONTROLS 24 AA

ALL 25 AA CONTROLS 25 GA

ALL 26 AA CONTROLS 26 GA

ALL 27 GG CONTROLS 27 GA

ALL 28 GA CONTROLS 28 GG

ALL 29 AA CONTROLS 29 GA

ALL 30 GG CONTROLS 30 AA

ALL 31 AA CONTROLS 31 AA

ALL 32 AA CONTROLS 32 GG

ALL 33 GA CONTROLS 33 AA

ALL 34 GA CONTROLS 34 AA

ALL 35 GA CONTROLS 35 GG

CONTROLS 36 GA

CONTROLS 37 GA

CONTROLS 38 GG

CONTROLS 39 GA

CONTROLS 40 GA

CONTROLS 41 GG

CONTROLS 42 GG

CONTROLS 43 AA

CONTROLS 44 GG

CONTROLS 45 GG

CONTROLS 46 AA

CONTROLS 47 AA

CONTROLS 48 AA  
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ΠΙΝΑΚΑ 26-ΙΟΡΡΟΠΙΑ HARDY-WEINBERG 

HARDY-WEINBERG  IN ALL RFC 80

GG 9

GA 16

AA 10

TOTAL 35

G allele 34

A allele 36

Total Screened 35

F G(p) 0,49

F A(q) 0,51

p+q=1 1

CHI TEST GG AG AA SUM

Observed 9 16 10

Expected 8,26 17,49 9,26

x2 0,07 0,13 0,06 0,25

P= 0,88

HARDY-WEINBERG  IN CONTROLS RFC 80

GG 15

GA 18

AA 15

TOTAL 48

G allele 48

A allele 48

Total Screened 48

F G(p) 0,50

F A(q) 0,50

p+q=1 1

CHI TEST GG AG AA SUM

Observed 15 18 15

Expected 12,00 24,00 12,00

x2 0,75 1,50 0,75 3,00

P= 0,22  

 
 

ΠΙΝΑΚΑ 27-RFC 80 ALL vs CONTROLS (ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ, ΑΛΛΗΛΙΑ) 

 

 

 

 

ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ 

ΠΛΗΘΤΜΟ 

n 

(%) 

 

 

 

P value  

ALL 

 

CONTROLS 

GA 16 

(45,7%) 

18 

(37,5%) 

 

 

 

0,742 

 

(Pearson Chi-Square) 

 

GG 9 

(25,7%) 

15 

(31,3%) 

AA 10 

(28,6%) 

15 

(31,3%) 

 

ΑΛΛΗΛΙΑ 

 

ALL 

 

CONTROLS 

 

P value 

 

G 

34 

(48,6%) 

48 

(50,0%) 

 

 

0,856 

(Pearson Chi-Square) 

  

A 

36 

(51,4%) 

48 

(50,0%) 
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ΠΙΝΑΚΑ 28-ΤΥΔΣΙΗ ΓΟΝΟΣΤΠΩΝ RFC 80  ΜΔ ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΔ 

ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ RFC 80 

n 

(%) 

 

P value 

(Fisher’s 

Exact Test) GA GG AA 

 

HGB 

(ΑΝΑΙΜΙΑ) 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

5 

(35,7%) 

2 

(25,0%) 

3 

(30,0%) 

 

 

1,000  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

9 

(64,3%) 

6 

(75%) 

7 

(70,0%) 

 

 

PLTS 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

5 

(35,7%) 

1 

(12,5%) 

5 

(50,0%) 

 

 

0,254  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

9 

(64,3%) 

7 

(87,5%) 

5 

(50,0%) 

 

 

WBC 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

4 

(28,6%) 

2 

(25,0%) 

2 

(20,0%) 

 

 

1,000  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

10 

(71,4%) 

6 

(75%) 

8 

(80,0%) 

 

 

AST 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

10 

(71,4%) 

6 

(75%) 

8 

(80,0%) 

 

 

1,000  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

4 

(28,6%) 

2 

(25,0%) 

2 

(20,0%) 

 

 

ALT 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ  

11 

(78,6%) 

4 

(50,0%) 

9 

(90%) 

 

 

0,216  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

3 

(21,4%) 

4 

(50,0%) 

1 

(10%) 

 

 

γGT 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

11 

(78,6%) 

6 

(75%) 

8 

(80,0%) 

 

 

1,000  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

3 

(21,4%) 

2 

(25,0%) 

2 

(20,0%) 

 

 

ΣΟΜΑΣΙΣΙΓΑ 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ  

3 

(21,4%) 

1 

(12,5%) 

3 

(30,0%) 

 

 

0,757  

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

11 

(78,6%) 

7 

(87,5%) 

7 

(70,0%) 
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ΠΙΝΑΚΑ 29-ΤΥΔΣΙΗ ΤΝΓΤΑΜΟΤ ΓΟΝΟΣΤΠΩΝ RFC 80  ΜΔ ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΔ 

ΤΝΓΤΑΜΟ ΓΟΝΟΣΤΠΩΝ RFC 80 

n 

(%) 

 

P value 

(Fisher’s 

Exact Test) GG AA-GA  

 

HGB 

(ΑΝΑΙΜΙΑ) 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ  

2 

(25%) 

8 

(33.3%) 

 

1.000 

(OR:0.667, 

CI 95%: 

0.109-4.079) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

6 

(75%) 

16 

(66.7%) 

 

 

PLTS 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ  

1 

(12.5%) 

10 

(41.7%) 

 

0.209 

(OR:0.200, 

CI 95%: 

0.021-1.892) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

7 

(87.5%) 

14 

(58.3%) 

 

 

WBC 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

2 

(25%) 

6 

(25%) 

 

1.000 

(OR:1.000, 

CI 95%: 

0.158-6.346) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

6 

(75%) 

18 

(75%) 

 

 

AST 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

6 

(75%) 

18 

(75%) 

 

1.000 

(OR:1.000, 

CI 95%: 

0.158-6.346) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

2 

(25%) 

6 

(25%) 

 

 

ALT 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

4 

(50%) 

20 

(83.3%) 

 

0.152 

(OR:0.200, 

CI 95%: 

0.035-1.154) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

4 

(50%) 

4 

(16.7%) 

 

 

γGT 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ  

6 

(75%) 

19 

(79.2%) 

 

1.000 

(OR:0.789, 

CI 95%: 

0.121-5.170) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

2 

(25%) 

5 

(20.8%) 

 

 

ΣΟΜΑΣΙΣΙΓΑ 

ΟΥΙ 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

1 

(12.5%) 

6 

(25%) 

 

0.646 

(OR:0.429, 

CI 95%: 

0.043-4.232) 

 

ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

7 

(87.5%) 

18 

(75%) 
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CYP3A4*1Β 
 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο ζπζρέηηζεο ηνπ γνληδηαθνχ πνιπκνξθηζκνχ 

ηνπ CYP3A4 (Α→G) ζηε ξπζκηζηηθή πεξηνρή 5΄ κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ, 

θαζνξίζηεθαλ νη ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ, ηφζν ζηα παηδηά κε ΟΛΛ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ έρνπλ αλαθεξζεί ζηνπο πίλαθεο 12 θαη 13, φζν θαη ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ, κέζσ PCR/RFLP αληηδξάζεσλ, νη νπνίεο ήηαλ επηηπρείο γηα φια ηα 

δείγκαηα.  Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 30-ζπγθεληξσηηθά νη γνλφηππνη 

είραλ σο εμήο:  

Α-Παιδιά με ΟΛΛ:  Γνλφηππνο (GG) - 0 αζζελείο, γνλφηππνο (AG) – 3 

αζζελείο θαη γνλφηππνο (AA) – 32 αζζελείο. 

Β-Ομάδα ελέγσος: Γνλφηππνο (GG) - 0 άηνκα, γνλφηππνο (AG) – 2 άηνκα θαη 

γνλφηππνο (AA) – 46 άηνκα. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 31, δελ ππήξραλ απνθιίζεηο απφ ηελ ηζνξξνπία 

Hardy-Weinberg ζε θακία απφ ηηο 2 θαηεγνξίεο (ΟΛΛ - PHW677 = 1.00, CONTROLS 

- PHW677 = 0.99). 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ γνλνηχπσλ πνπ 

πξνέθπςαλ, θαζψο θαη ησλ αιιειίσλ, κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ θαη ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, κε ηελ ρξήζε ηνπ chi-square test, ε νπνία δελ αλέδεημε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 32 (ΟΛΛ vs Controls: 

Γνλφηππνη – p=0,646, αιιήιηα - p=0,651). 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ απφ ηελ ρνξήγεζε ηεο 

βηλθξηζηίλεο, ζε βαζκνχο ηνμηθφηεηαο (grades), έγηλε κε βάζε ηα Common 

Terminology Criteria for Adverse Events v4 ηνπ National Cancer Institute, φπσο 

αλαθέξζεθε λσξίηεξα. Οη βαζκνί θαηαγξάθνπλ ηελ χπαξμε λεπξνηνμηθφηεηαο απφ 

ηελ βηλθξηζηίλε, ζχκθσλα κε ηα θιηληθά δεδνκέλα πνπ ππήξραλ δηαζέζηκα γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θαη θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 14. Ο ζηαηηζηηθφο 

έιεγρνο έγηλε κε ηελ ρξήζε ηνπ chi-square test, ελψ φπνπ ν αλακελφκελνο αξηζκφο 

(expected count) ήηαλ κηθξφηεξνο ηνπ 5 ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 20%, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην Fisher’s exact test. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ γνλνηχπσλ κε ηελ εκθάληζε λεπξνηνμηθφηεηαο, φπσο 

θαίλεηαη αλαιπηηθά θαη ζηνλ πίλαθα 33, δελ αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε (p=0,555).   
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ΠΙΝΑΚΑ 30-ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ CYP3A4*1Β 

 

               

SAMPLES CYP3A4*1Β SAMPLES CYP3A4*1Β 

ALL 1 AA CONTROLS 1 AA

ALL 2 AA CONTROLS 2 AA

ALL 3 AA CONTROLS 3 AA

ALL 4 AA CONTROLS 4 AA

ALL 5 AA CONTROLS 5 AA

ALL 6 AA CONTROLS 6 AA

ALL 7 AA CONTROLS 7 AA

ALL 8 AA CONTROLS 8 AA

ALL 9 AA CONTROLS 9 AA

ALL 10 AA CONTROLS 10 AA

ALL 11 AA CONTROLS 11 AA

ALL 12 AA CONTROLS 12 AA

ALL 13 AA CONTROLS 13 AA

ALL 14 AA CONTROLS 14 AA

ALL 15 AA CONTROLS 15 AA

ALL 16 AA CONTROLS 16 AA

ALL 17 AG CONTROLS 17 AA

ALL 18 AA CONTROLS 18 AA

ALL 19 AA CONTROLS 19 AA

ALL 20 AA CONTROLS 20 AA

ALL 21 AA CONTROLS 21 AA

ALL 22 AA CONTROLS 22 AA

ALL 23 AA CONTROLS 23 AA

ALL 24 AG CONTROLS 24 AA

ALL 25 AA CONTROLS 25 AA

ALL 26 AA CONTROLS 26 AA

ALL 27 AA CONTROLS 27 AA

ALL 28 AG CONTROLS 28 AG

ALL 29 AA CONTROLS 29 AA

ALL 30 AA CONTROLS 30 AA

ALL 31 AA CONTROLS 31 AA

ALL 32 AA CONTROLS 32 AA

ALL 33 AA CONTROLS 33 AG

ALL 34 AA CONTROLS 34 AA

ALL 35 AA CONTROLS 35 AA

CONTROLS 36 AA

CONTROLS 37 AA

CONTROLS 38 AA

CONTROLS 39 AA

CONTROLS 40 AA

CONTROLS 41 AA

CONTROLS 42 AA

CONTROLS 43 AA

CONTROLS 44 AA

CONTROLS 45 AA

CONTROLS 46 AA

CONTROLS 47 AA

CONTROLS 48 AA          
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ΠΙΝΑΚΑ 31-ΙΟΡΡΟΠΙΑ HARDY-WEINBERG 

HARDY-WEINBERG  IN ALL CYP3A4*1Β 

GG 0

AG 3

AA 32

TOTAL 35

G allele 3

A allele 67

Total Screened 35

F G(p) 0,04

F A(q) 0,96

p+q=1 1

CHI TEST GG AG AA SUM

Observed 0 3 32

Expected 0,06 2,87 32,06

x2 0,06 0,01 0,00 0,00

P= 1,00

HARDY-WEINBERG  IN CONTROLS CYP3A4*1Β 

GG 0

AG 2

AA 46

TOTAL 48

G allele 2

A allele 94

Total Screened 48 48

F G(p) 0,02

F A(q) 0,98

p+q=1 1

CHI TEST GG AG AA SUM

Observed 0 2 46

Expected 0,02 1,96 46,02

x2 0,02 0,00 0,00 0,02

P= 0,99  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 32- CYP3A4*1Β  ALL vs CONTROLS (ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ, ΑΛΛΗΛΙΑ) 

 

 

 

 

ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ 

ΠΛΗΘΤΜΟ 

n 

(%) 

 

 

 

P value  

ALL 

 

CONTROLS 

AA 32 

(91,4%) 

46 

(95,8%) 

 

 

 

0,646 

 

(Fischer’s Exact Test) 

 

AG 3 

(8,6%) 

2 

(4,2%) 

GG 0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

 

ΑΛΛΗΛΙΑ 

 

ALL 

 

CONTROLS 

 

P value 

 

A 

67 

(95,7%) 

94 

(97,9%) 
 

0,651 

 

(Fischer’s Exact Test) 

 

 

G 

3 

(4,3%) 

 

2 

(2,1%) 
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ΠΙΝΑΚΑ 33-ΤΥΔΣΙΗ ΓΟΝΟΣΤΠΩΝ CYP3A4*1Β  ME ΝΔΤΡΟΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

ΒΙΝΚΡΙΣΙΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ 

CYP3A4*1Β 

VCR TOXICITY CODE  

TOTAL 

 

P value 

(Fischer’s Exact 

Test) 

 

GRADE 0 

 

GRADES 1-2-3-4 

AA 
21 8 29  

0.555 

(OR:0.724, 

CI 95%: 

0.578-0.907) 

 

AG 3 0 3 

TOTAL 24 8 32 
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CYP3A5*3 
  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλή ζπζρέηηζε ηνπ γνληδηαθνχ 

πνιπκνξθηζκνχ ηνπ πνιπκνξθηζκνχ ηνπ  CYP3A5 (Α→G) ζηε ζέζε ηνπ εζνλίνπ 3, 

κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ, θαζνξίζηεθαλ νη ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ, ηφζν 

ζηα παηδηά κε ΟΛΛ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα ζηνπο 

πίλαθεο 12 θαη 13, φζν θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ, κέζσ PCR/RFLP αληηδξάζεσλ, νη 

νπνίεο ήηαλ επηηπρείο γηα φια ηα δείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 

34-ζπγθεληξσηηθά νη γνλφηππνη είραλ σο εμήο:  

Α-Παιδιά με ΟΛΛ:  Γνλφηππνο (GG) - 26 αζζελείο, γνλφηππνο (AG) – 9 

αζζελείο θαη γνλφηππνο (AA) – 0 αζζελείο. 

Β-Ομάδα ελέγσος: Γνλφηππνο (GG) - 36 άηνκα, γνλφηππνο (AG) –12 άηνκα 

θαη γνλφηππνο (AA) –  0 άηνκα. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 35, δελ ππήξραλ απνθιίζεηο απφ ηελ ηζνξξνπία 

Hardy-Weinberg ζε θακία απφ ηηο 2 θαηεγνξίεο (ΟΛΛ - PHW677 = 1.00, CONTROLS 

- PHW677 = 0.61). 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ γνλνηχπσλ πνπ 

πξνέθπςαλ, θαζψο θαη ησλ αιιειίσλ, κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ θαη ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, κε ηελ ρξήζε ηνπ chi-square test, ε νπνία δελ αλέδεημε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 36 (ΟΛΛ vs Controls: 

Γνλφηππνη – p=0,941, αιιήιηα - p=0,946). 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ απφ ηελ ρνξήγεζε ηεο 

βηλθξηζηίλεο ζε βαζκνχο ηνμηθφηεηαο (grades), νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ηελ χπαξμε 

λεπξνηνμηθφηεηαο (πίλαθαο 14), έγηλε κε βάζε ηα Common Terminology Criteria for 

Adverse Events v4 ηνπ National Cancer Institute, φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα. Ο 

ζηαηηζηηθφο έιεγρνο έγηλε κε ηελ ρξήζε ηνπ chi-square test, ελψ φπνπ ν 

αλακελφκελνο αξηζκφο (expected count) ήηαλ κηθξφηεξνο ηνπ 5 ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 

20%, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Fisher’s exact test. 

Γελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ γνλνηχπσλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ θαη ηεο λεπξνηνμηθφηεηαο (p=1,000) (πίλαθαο 37).  
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ΠΙΝΑΚΑ 34-ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ CYP3A5*3 

               

SAMPLES CYP3A5*3 SAMPLES CYP3A5*3 

ALL 1 AG CONTROLS 1 AG

ALL 2 GG CONTROLS 2 GG

ALL 3 GG CONTROLS 3 AG

ALL 4 GG CONTROLS 4 AG

ALL 5 GG CONTROLS 5 AG

ALL 6 AG CONTROLS 6 GG

ALL 7 AG CONTROLS 7 GG

ALL 8 AG CONTROLS 8 GG

ALL 9 AG CONTROLS 9 GG

ALL 10 AG CONTROLS 10 AG

ALL 11 AG CONTROLS 11 AG

ALL 12 AG CONTROLS 12 AG

ALL 13 GG CONTROLS 13 AG

ALL 14 GG CONTROLS 14 GG

ALL 15 GG CONTROLS 15 GG

ALL 16 GG CONTROLS 16 GG

ALL 17 AG CONTROLS 17 GG

ALL 18 GG CONTROLS 18 GG

ALL 19 GG CONTROLS 19 GG

ALL 20 GG CONTROLS 20 GG

ALL 21 GG CONTROLS 21 GG

ALL 22 GG CONTROLS 22 GG

ALL 23 GG CONTROLS 23 GG

ALL 24 GG CONTROLS 24 GG

ALL 25 GG CONTROLS 25 GG

ALL 26 GG CONTROLS 26 GG

ALL 27 GG CONTROLS 27 GG

ALL 28 GG CONTROLS 28 GG

ALL 29 GG CONTROLS 29 GG

ALL 30 GG CONTROLS 30 GG

ALL 31 GG CONTROLS 31 GG

ALL 32 GG CONTROLS 32 GG

ALL 33 GG CONTROLS 33 AG

ALL 34 GG CONTROLS 34 AG

ALL 35 GG CONTROLS 35 GG

CONTROLS 36 GG

CONTROLS 37 GG

CONTROLS 38 GG

CONTROLS 39 GG

CONTROLS 40 GG

CONTROLS 41 GG

CONTROLS 42 GG

CONTROLS 43 GG

CONTROLS 44 GG

CONTROLS 45 GG

CONTROLS 46 GG

CONTROLS 47 AG

CONTROLS 48 AG                   
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ΠΙΝΑΚΑ 35-ΙΟΡΡΟΠΙΑ HARDY-WEINBERG 

HARDY-WEINBERG  IN ALL CYP3A5*3 

GG 26

AG 9

AA 0

TOTAL 35

G allele 61

A allele 9

Total Screened 35

F G(p) 0,87

F A(q) 0,13

p+q=1 1

CHI TEST GG AG AA SUM

Observed 26 9 0

Expected 26,58 7,84 0,58

x2 0,01 0,17 0,58 0,00

P= 1,00

HARDY-WEINBERG  IN CONTROLS CYP3A5*3 

GG 36

AG 12

AA 0

TOTAL 48

G allele 84

A allele 12

Total Screened 48 48

F G(p) 0,88

F A(q) 0,13

p+q=1 1

CHI TEST GG AG AA SUM

Observed 36 12 0

Expected 36,75 10,50 0,75

x2 0,02 0,21 0,75 0,98

P= 0,61  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 36- CYP3A5*3 ALL vs CONTROLS (ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ, ΑΛΛΗΛΙΑ) 

 

 

 

 

ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ 

ΠΛΗΘΤΜΟ 

n 

(%) 

 

 

 

P value  

ALL 

 

CONTROLS 

GG 26 

(74,3%) 

36 

(75%) 

 

 

 

0,941 

 

(Pearson Chi-Square) 

 

AG 9 

(25,7%) 

12 

(25%) 

AA 0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

 

ΑΛΛΗΛΙΑ 

 

ALL 

 

CONTROLS 

 

P value 

 

G 

61 

(87,1%) 

84 

(87,5%) 
 

0,946 

 

(Pearson Chi-Square) 

 

 

A 

9 

(12,9%) 

 

12 

(12,5%) 
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ΠΙΝΑΚΑ 37-ΤΥΔΣΙΗ ΓΟΝΟΣΤΠΩΝ CYP3A5*3  ME ΝΔΤΡΟΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ 

ΒΙΝΚΡΙΣΙΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΟΝΟΣΤΠΟΙ 

CYP3A5*3 

VCR TOXICITY CODE  

TOTAL 

 

P value 

(Fischer’s 

Exact Test) 

 

 

GRADE 0 

 

GRADES 1-2-3-4 

GG 
17 6 23  

1.000 

(OR:0.810, 

CI 95%: 

0.130-5.028) 

AG 7 2 9 

TOTAL 24 8 32 
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ΑΠΛΟΣΤΠΟΙ 
 

Γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εκθάληζεο ΟΛΛ θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ έλδπκα πνπ κεηέρνπλ ζηνλ 

θχθιν ηνπ θπιιηθνχ νμένο (MTHFR, RFC), πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

θαη ζχγθξηζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ζπλδπαζκψλ γνλνηχπσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ, 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο έγηλε κε 

ηελ ρξήζε ηνπ chi-square test, ελψ φπνπ ν αλακελφκελνο αξηζκφο (expected count) 

ήηαλ κηθξφηεξνο ηνπ 5 ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 20%, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Fisher’s 

exact test. 

Αξρηθά εμεηάζηεθαλ νη πηζαλνί ζπλδπαζκνί κεηαμχ ησλ γνλνηχπσλ ησλ 

MTHFR 677 θαη  MTHFR 1298 (CC / AA, CC / AC, CC / CC, CT / AA, CT /  AC, CT / 

CC, TT / AA, TT / CC TT / AC). Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζηνλ πίλαθα 38, δελ αλέδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ζπρλνηήησλ, αλάκεζα ζηα παηδηά κε ΟΛΛ θαη ζηα άηνκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ελψ ν 

ζπλδπαζκφο T677T / A1298A, δελ παξαηεξήζεθε ζε θακηά απφ ηηο 2 νκάδεο. 

Έγηλε επίζεο ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ γνλνηχπσλ ησλ MTHFR 

677 θαη RFC 80 (CC / GG, CC / GA, CC / AA, CT / GG, CT /  GA, CT / AA, TT / 

AA, TT / GG, TT / GA), ε νπνία φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 39, δελ αλέδεημε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 2 πιεζπζκψλ.  

Διέγρζεθαλ θαη νη ζπλδπαζκνί γνλνηχπσλ κεηαμχ ησλ MTHFR 1298 θαη RFC 

80 (AA / GA, AA / GG, AA / AA, AC / GG, AC /  GA, AC / AA, CC / GG, CC / GA, 

CC / AA). Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 40, ν ζπλδπαζκφο A1298C /  G80A, 

θαίλεηαη λα έρεη πξνζηαηεπηηθφ ξφιν, φζνλ αθνξά ζηελ πξφθιεζε ΟΛΛ (p=0,035), 

ελψ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ γνλνηχπσλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

(ν ζπλδπαζκφο C1298C / A80A, δελ παξαηεξήζεθε ζε θακηά απφ ηηο 2 νκάδεο). 

Απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ γνλνηχπσλ ησλ 

CYP3A4 θαη CYP3A5 (AG / GG, AG / AG, AA / GG, AA / AG), ελδχκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ θπηνρξσκάησλ (CYP) P-450, κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε 

ΟΛΛ θαη ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ, δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 41. 
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ΠΙΝΑΚΑ 38-ΤΓΚΡΙΗ ΑΠΛΟΣΤΠΩΝ MTHFR 677 / MTHFR 1298 - ALL vs CONTROLS 

 

 

 

ΑΠΛΟΣΤΠΟΙ 

MTHFR 677/MTHFR 1298 

ΠΛΗΘΤΜΟ 

n 

(%) 

 

 

 

P value ALL CONTROLS 

NONCARRIERS CARRIERS NONCARRIERS CARRIERS 

 

CC / AA 

 

31 

(88,6%) 

 

4 

(11,4%) 

 

44 

(91,7%) 

 

4 

(8,3%) 

0,716  

(OR:0.705, 

CI 95%: 

0.164-3.034) 

 

CC / AC 

 

25 

(71,4%) 

 

10 

(28,6%) 

 

38 

(79,2%) 

 

10 

(20,8%) 

0,416 

(OR:0.658, 

CI 95%: 

0.239-1.809) 

 

CC / CC 

 

32 

(91,4%) 

 

3 

(8,6%) 

 

44 

(91,7%) 

 

4 

(8,3%) 

1,000 

(OR:0.970, 

CI 95%: 

0.203-4.636) 

 

CT / AA 

 

30 

(85,7%) 

 

5 

(14,3%) 

 

35 

(72,9%) 

 

13 

(27,1%) 

0,162 

(OR:2.229, 

CI 95%: 

0.712-6.974) 

 

CT /  AC 

 

28 

(80%) 

 

7 

(20%) 

 

37 

(77,9%) 

 

11 

(22,1%) 

0,750 

(OR:1.189, 

CI 95%: 

0.409-3.457) 

 

CT / CC 

 

34 

(97,1%) 

 

1 

(2,9%) 

 

48 

(100%) 

 

0 

(0,0%) 

0,422 

(OR:0.971, 

CI 95%: 

0.918-1.028) 

 

TT / AA 

 

30 

(85,7%) 

 

5 

(14,3%) 

 

43 

(89,6%) 

 

5 

(10,4%) 

0,736 

(OR:0.698, 

CI 95%: 

0.186-2.623) 

 

TT / CC 

 

35 

(100%) 

 

0 

(0,0%) 

 

48 

(100%) 

 

0 

(0,0%) 

 

- 

 

TT / AC 

 

35 

(100%) 

 

0 

(0,0%) 

 

47 

(97,9%) 

 

1 

(2,1%) 

1,000 

(OR:1.021, 

CI 95%: 

0.980-1.064) 
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ΠΙΝΑΚΑ 39-ΤΓΚΡΙΗ ΑΠΛΟΣΤΠΩΝ MTHFR 677 / RFC 80 - ALL vs CONTROLS 

 

 

ΑΠΛΟΣΤΠΟΙ 

MTHFR 677/ 

RFC80 

ΠΛΗΘΤΜΟ 

n 

(%) 

 

 

 

P value ALL CONTROLS 

NONCARRIERS CARRIERS NONCARRIERS CARRIERS 

 

CC / GG 

 

30 

(85,7%) 

 

5 

(14,3%) 

 

44 

(91,7%) 

 

4 

(8,3%) 

0,483 

(OR:0.545, 

CI 95%: 

0.135-2.199) 

 

CC / GA 

 

27 

(77,1%) 

 

8 

(22,9%) 

 

39 

(81,3%) 

 

9 

(18,8%) 

0,647 

(OR:0.779, 

CI 95%: 

0.267-2.274) 

 

CC / AA 

 

31 

(88,6%) 

 

4 

(11,4%) 

 

43 

(89,6%) 

 

5 

(10,4%) 

1,000 

(OR:0.901, 

CI 95%: 

0.224-3.631) 

 

CT / GG 

 

33 

(94,3%) 

 

2 

(5,7%) 

 

40 

(83,3%) 

 

8 

(16,7%) 

 

0,179 

(OR:3.300, 

CI 95%: 

0.655-16.618) 

 

CT /  GA 

 

28 

(80%) 

 

7 

(20%) 

 

40 

(83,3%) 

 

8 

(16,7%) 

 

0,697 

(OR:0.800, 

CI 95%: 

0.260-2.460) 

 

CT / AA 

 

31 

(88,6%) 

 

 

4 

(11,4%) 

 

40 

(83,3%) 

 

8 

(16,7%) 

 

0,503 

(OR:1.550, 

CI 95%: 

0.427-5.623) 

 

TT / AA 

 

33 

(94,3%) 

 

2 

(5,7%) 

 

46 

(95,8%) 

 

2 

(4,2%) 

1,000 

(OR:0.717, 

CI 95%: 

0.096-5.356) 

 

TT / GG 

 

33 

(94,3%) 

 

2 

(5,7%) 

 

45 

(93,8%) 

 

3 

(6,3%) 

1,000 

(OR:1.100, 

CI 95%: 

0.174-6.959) 

 

TT / GA 

 

34 

(97,1%) 

 

1 

(2,9%) 

 

47 

(97,9%) 

 

1 

(2,1%) 

1,000 

(OR:0.723, 

CI 95%: 

0.044-11.976) 
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ΠΙΝΑΚΑ 40-ΤΓΚΡΙΗ ΑΠΛΟΣΤΠΩΝ MTHFR 1298 / RFC 80 - ALL vs CONTROLS 

 

 

ΑΠΛΟΣΤΠΟΙ 

MTHFR 1298/ 

RFC 80 

ΠΛΗΘΤΜΟ 

n 

(%) 

 

 

 

P value ALL CONTROLS 

NONCARRIERS CARRIERS NONCARRIERS CARRIERS 

 

AA / GG 

 

31 

(88,6%) 

 

 

4 

(11,4%) 

 

41 

(85,4%) 

 

7 

(14,6%) 

0,753 

(OR:1.323, 

CI 95%: 

0.356-4.924) 

 

AA / GA 

 

32 

(91,4%) 

 

3 

(8,6%) 

 

39 

(81,3%) 

 

9 

(18,8%) 

0,193 

(OR:2.462, 

CI 95%: 

0.614-9.861) 

 

AA / AA 

 

28 

(80%) 

 

7 

(20%) 

 

42 

(87,5%) 

 

6 

(12,5%) 

0,353 

(OR:0.571, 

CI 95%: 

0.174-1.880) 

 

AC / GG 

 

32 

(91,4%) 

 

3 

(8,6%) 

 

41 

(85,4%) 

 

7 

(14,6%) 

0,507 

(OR:1.821, 

CI 95%: 

0.436-7.605) 

 

AC /  GA 

 

24 

(68,6%) 

 

11 

(31,4%) 

 

42 

(87,5%) 

 

6 

(12,5%) 

0,035 

(OR:0.312, 

CI 95%: 

0.102-0.950) 

 

AC / AA 

 

32 

(91,4%) 

 

3 

(8,6%) 

 

39 

(81,3%) 

 

9 

(18,8%) 

0,193 

(OR:2.462, 

CI 95%: 

0.614-9.861) 

 

CC / GG 

 

33 

(94,3%) 

 

2 

(5,7%) 

 

47 

(97,9%) 

 

1 

(2,1%) 

0,570 

(OR:0.351, 

CI 95%: 

0.031-4.033) 

 

CC / GA 

 

33 

(94,3%) 

 

2 

(5,7%) 

 

45 

(93,8%) 

 

3 

(6,3%) 

1,000 

(OR:1.100, 

CI 95%: 

0.174-6.959) 

 

CC / AA 

35 

(100%) 

0 

(0,0%) 

48 

(100%) 

0 

(0,0%) 

 

- 
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ΠΙΝΑΚΑ 41-ΤΓΚΡΙΗ ΑΠΛΟΣΤΠΩΝ CYP3A4*1Β / CYP3A5*3- ALL vs CONTROLS 

 

 

 

ΑΠΛΟΣΤΠΟΙ 

CYP3A4*1Β / CYP3A5*3 

ΠΛΗΘΤΜΟ 

n 

(%) 

 

 

 

P value ALL CONTROLS 

NONCARRIERS CARRIERS NONCARRIERS CARRIERS 

 

AG / GG 

 

33 

(94,3%) 

 

 

2 

(5,7%) 

 

47 

(98%) 

 

1 

(2%) 

0,570 

(OR:0.351, 

CI 95%: 

0.031-4.033) 

 

AG / AG 

 

34 

(97,1%) 

 

1 

(2,9%) 

 

47 

(98%) 

 

1 

(2%) 

1,000 

(OR:0.723, 

CI 95%: 

0.044-11.976) 

 

AA / GG 

 

11 

(31,4%) 

 

24 

(68,6%) 

 

12 

(34,3%) 

 

36 

(66,7%) 

0,518 

(OR:1.375, 

CI 95%: 

0.523-3.618) 

 

AA / AG 

 

27 

(77,1%) 

 

8 

(22,9%) 

 

36 

(75%) 

 

12 

(25%) 

0,822 

(OR:1.125, 

CI 95%: 

0.404-3.133) 
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ΤΖΗΣΗΗ 
 

Ζ δηαξθήο βειηίσζε ησλ πνζνζηψλ επηβίσζεο-ίαζεο ζηελ ΟΛΛ ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο απνηειεί ζεκαληηθφ επίηεπγκα ηεο Παηδηαηξηθήο Αηκαηνινγίαο-Ογθνινγίαο. 

Ζ εληππσζηαθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ παηδηψλ πνπ ζεξαπεχνληαη απφ ηελ λφζν, 

απφ ην 15% ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, έσο θαη πεξηζζφηεξν απφ 80% ζήκεξα 

ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, απνδίδεηαη θπξίσο ζηε βειηησκέλε ρξήζε ησλ 

ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ κέζσ θιηληθψλ κειεηψλ (120). 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζε νκάδεο θηλδχλνπ, κε βάζε ην κνξηαθφ ηνπο 

απνηχπσκα, ζα βνεζήζεη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε ρνξήγεζε ζεξαπείαο, ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απνηπρία επίηεπμεο χθεζεο ή ζηελ 

εκθάληζε ππνηξνπήο, ζην 20% ησλ παηδηψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεξαπεία. 

Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηφ ην πεδίν, έρνπλ δείμεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

αληίζηαζε ζηε δξάζε θαξκάθσλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ ΟΛΛ κε ζπγθεθξηκέλνπο 

γνλφηππνπο πνπ επηδξνχλ ζην κεηαβνιηζκφ ησλ ρνξεγνχκελσλ θαξκάθσλ (58). 

Σα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ ζεξαπεία ηεο ΟΛΛ, παξνπζηάδνπλ 

ζπρλά αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο 

λφζνπ θαη ην πνζνζηφ επηβίσζεο ησλ αζζελψλ. Ζ αληαπφθξηζε ζηε ρνξήγεζε 

θαξκάθσλ δηαθέξεη απφ αζζελή ζε αζζελή, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη κεηαμχ άιισλ 

παξαγφλησλ θαη ζε δηαθνξέο ζηελ αιιεινπρία γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ είηε 

έλδπκα, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ κεηαβνιηζκφ θαξκάθσλ, είηε πξσηεΐλεο-

κεηαθνξείο ησλ θαξκάθσλ. Οη γελεηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθξηζε 

ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή παξακέλνπλ ζηαζεξνί ζε κεγάιν βαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, ζε αληίζεζε κε παξάγνληεο φπσο ε ειηθία ή ε αιιειεπίδξαζε 

κε άιια θάξκαθα (95). Πεδίν εληαηηθήο κειέηεο απνηειεί ε δεκηνπξγία θαξκάθσλ 

πνπ ζα αλαζηέιινπλ ηε δξάζε ησλ πξσηετλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα γνλίδηα 

ζχληεμεο, φπσο ην BCR-ABL. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε ηκαηηλίκπε, ε νπνία 

αλαζηέιιεη ηελ θηλάζε ηεο ηπξνζίλεο (57). 

Οη γνληδηαθνί πνιπκνξθηζκνί παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ 

παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παζνγέλεηα ή ηελ πνξεία κηαο λφζνπ, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ν κεηαβνιηζκφο ησλ θαξκάθσλ. Πνιπκνξθηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζε 

γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ηελ δηαδηθαζία επηδηφξζσζεο ηνπ DNA, επεξεάδνπλ επίζεο ηελ 

επαηζζεζία ζε θάξκαθα, ελψ παίδνπλ ξφιν θαη ζηε δηαδηθαζία θαξθηλνγέλεζεο. 

Τπάξρνπλ θνηλνί γνληδηαθνί πνιπκνξθηζκνί (p53, p21) νη νπνίνη δελ επεξεάδνπλ ζε 
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ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εκθάληζε θαξθίλνπ, παξαηεξνχληαη φκσο ζε κεγάια ηκήκαηα 

πιεζπζκνχ θαη ε κειέηε ηνπο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 

ζπρλφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ, ζε ζχγθξηζε κε γνλίδηα πςεινχ θηλδχλνπ (BRCA1, 

BRCA2). Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε, αθελφο κεηαμχ 

απηψλ ησλ γνληδίσλ φηαλ απηά ζπλππάξρνπλ ζε έλα άηνκν θαη αθεηέξνπ κε 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (π.ρ δηαηξνθή), αθνχ θαη ηα δχν απηά θαηλφκελα είλαη 

πηζαλφ λα  νδεγήζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαξθίλνπ.  

Ζ θαξκαθνγελεηηθή εμεηάδεη κε κνξηαθέο κεζφδνπο ηηο γελεηηθέο αηηίεο 

δηαθνξεηηθήο απφθξηζεο κεηαμχ ησλ αζζελψλ ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Γελεηηθέο 

παξαιιαγέο πνπ κπνξεί λα εληνπίδνληαη ζε έλδπκα, ηα νπνία δξνπλ ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ρνξήγεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (απνξξφθεζε ηνπ θαξκάθνπ, 

κεηαθνξά ηνπ ζην ζεκείν δξάζεο, επίδξαζε ζε ππνδνρείο ή έλδπκα, κεηαβνιηζκφο, 

απέθθξηζε) επεξεάδνπλ ηελ ηνμηθφηεηα ηνπ θαξκάθνπ.  

Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηεινχλ νη πνιπκνξθηζκνί πνπ εμεηάζηεθαλ ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. εκεηαθέο κεηαιιάμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε 

έλδπκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θχθιν ηνπ θπιιηθνχ νμένο (γνλίδην MTHFR-ζηηο 

ζέζεηο 677 θαη 1298-, RFC-ζηε ζέζε 80-) θαη επεξεάδνπλ ηελ απνξξφθεζε ηεο 

κεζνηξεμάηεο, κειεηήζεθαλ ζε 35 παηδηά θξεηηθήο θαηαγσγήο κε ΟΛΛ θαη ζε νκάδα 

ειέγρνπ, απνηεινχκελε απφ 48 ελήιηθεο πγηείο εζεινληέο αηκνδφηεο, νη νπνίνη 

θαηάγνληαλ απφ ηελ ίδηα πεξηνρή. Δμεηάζηεθαλ επίζεο, ζηνλ ίδην πιεζπζκφ, νη 

γνληδηαθνί πνιπκνξθηζκνί ησλ γνληδίσλ CYP3A4 (CYP3A4*1Β) θαη CYP3A5 

(CYP3A5*3), νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηνλ κεηαβνιηζκφ ηεο βηλθξηζηίλεο. Ζ κειέηε ησλ 

SNPs έγηλε κε ηελ ρξήζε PCR/RFLP αληηδξάζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ πνιπκνξθηζκφ ηνπ MTHFR ζηε ζέζε 677, ε ζπρλφηεηα 

ησλ γνλνηχπσλ πνπ βξέζεθε ζηα παηδηά κε ΟΛΛ ήηαλ: (CC)-17 παηδηά (48,6%), 

(TT)-5 παηδηά (14,3%), (CT)-13 παηδηά (37,1%), ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ, νη 

ζπρλφηεηεο είραλ σο εμήο: (CC)-18 άηνκα (37,5%), (TT)-6 άηνκα  (12,5%), (CT)-24 

(50,0%). Οη ζπρλφηεηεο πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί ζε κειέηεο πνπ έγηλαλ ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ (121, 122), ελψ νη 

ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξά ζε ζρέζε κε απηέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζε παξφκνην πιεζπζκφ παηδηψλ κε θαηαγσγή απφ Κξήηε, γεγνλφο πνπ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο αλάκεζα ζηηο 2 κειέηεο 

(123). Παξαηεξήζεθε επίζεο δηαθνξά ζηηο ζπρλφηεηεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζε 
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πιεζπζκφ απφ ηελ Κεληξηθή Ηηαιία, αλ θαη ιφγσ ησλ θνηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ 

κεηαμχ ησλ 2 πιεζπζκψλ, ζα ήηαλ πηζαλή ε αληίζεηε ππφζεζε εξγαζίαο (124).  

Ζ ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ γνλνηχπσλ θαη ησλ αιιειίσλ κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ κε ΟΛΛ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ, δελ αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (p=0,500 θαη p=0,537 αληίζηνηρα-ΠΗΝΑΚΑ 17), γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ν 

πνιπκνξθηζκφο ηνπ MTHFR ζηε ζέζε 677, δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηνλ θίλδπλν 

ιεπραηκνγέλεζεο ζε παηδηά κε θξεηηθή θαηαγσγή. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε 

ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ παξφκνηεο κειέηεο ζηελ Δπξψπε ζε παηδηαηξηθφ 

πιεζπζκφ κε ΟΛΛ (75, 78, 79), θαζψο θαη ζηε ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ κεηαμχ 

ελειίθσλ κε ΟΛΛ θαη πγηψλ ελειίθσλ (124).  

ε παξφκνηα κειέηε πνπ έγηλε ζε πιεζπζκφ απφ ηελ Βφξεηα Διιάδα (121), 

θάλεθε φηη ην MTHFR677Σ αιιήιην παξείρε πξνζηαζία απφ ηελ ΟΛΛ ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο, δηαπίζησζε πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Ζ δηαθνξά απηή είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηε δηαθνξά κεγέζνπο ησλ 2 κειεηψλ, 

ζηελ πηζαλή αιιειεπίδξαζε άιισλ γνληδίσλ ή λα είλαη απιψο ηπραία. Έξεπλεο πνπ 

έγηλαλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηνλ Καλαδά (74, 77) αλέδεημαλ ηνλ 

πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ηνπ MTHFR677Σ αιιειίνπ, γεγνλφο αληίζεην κε ηα δηθά καο 

ζπκπεξάζκαηα. Σν γεγνλφο απηφ είλαη πηζαλφ λα απνδνζεί ζην φηη έλα κεγάιν κέξνο 

ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 2 απηέο κειέηεο, είραλ δηαγλσζηεί πξηλ θαζηεξσζεί 

ε ζχζηαζε γηα ηελ ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθήο ιήςεο θπιιηθνχ νμένο απφ ηηο εγθχνπο, 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Ζ ππφζεζε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ηελ πεξαηηέξσ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο θαλαδηθήο κειέηεο, νη νπνίνη δηαπίζησζαλ 

φηη ν πξνζηαηεπηηθφο ξφινο ηνπ MTHFR677Σ αιιειίνπ ίζρπε κφλν γηα ηα παηδηά πνπ 

είραλ γελλεζεί πξηλ ηελ ζχζηαζε γηα ηε ιήςε θπιιηθνχ νμένο ζηνλ Καλαδά (77). 

Παξάιιεια κε ηελ ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ γνλνηχπσλ, κειεηήζεθε 

θαη ε πηζαλή ζπζρέηηζε ησλ γνλνηχπσλ ηνπ MTHFR ζηε ζέζε 677 κε ηελ εκθάληζε 

αηκαηνινγηθήο ηνμηθφηεηαο, επαηνηνμηθφηεηαο θαη ζηνκαηίηηδαο, κεηά ηελ ρνξήγεζε 

κεζνηξεμάηεο. Ζ ηνμηθφηεηα εθθξάζηεθε ζε βαζκνχο ηνμηθφηεηαο (grades) κε βάζε 

ηα Common Terminology Criteria for Adverse Events v4 ηνπ National Cancer 

Institute θαη γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο έγηλε δηαρσξηζκφο ζε 2 θαηεγνξίεο-ζηελ πξψηε 

θαηαηάρζεθαλ παηδηά ρσξίο ηνμηθφηεηα θαη ζηελ δεχηεξε παηδηά πνπ εκθάληζαλ 

ηνμηθφηεηα (grades 1-4). Ωο δείθηεο αηκαηνινγηθήο ηνμηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

ηηκέο ηεο αηκνζθαηξίλεο, ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ θαη σο 

δείθηεο επαηνηνμηθφηεηαο νη ηηκέο ησλ ελδχκσλ AST, ALT θαη γGT, φπσο 
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θαηαγξάθεθαλ απφ ηνπο ηαηξηθνχο θαθέινπο ησλ παηδηψλ. Σα απνηειέζκαηα 

αλέδεημαλ νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ γνλνηχπνπ C677T θαη 

ηεο εκθάληζεο αηκαηνινγηθήο ηνμηθφηεηαο ζρεηηδφκελεο κε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (WBC) (p=0,050). Απηφ ην ζπκπέξαζκα ζπκθσλεί 

κεξηθψο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ A. Ongaro θαη ζπλ, νη νπνίνη κειέηεζαλ ηελ 

επίδξαζε πνιπκνξθηζκψλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ έλδπκα, ηα νπνία κεηέρνπλ 

ζηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ θπιιηθνχ νμένο, ζε ελήιηθνπο αζζελείο κε ΟΛΛ (125). 

Ζ παξνπζία ησλ ππνινίπσλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, δελ 

θάλεθε λα ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε θάπνηνπ γνλνηχπνπ. Ζ δηαπίζησζε απηή 

δηαθέξεη απφ ην ζπκπέξαζκα παξφκνηαο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε ζε πιεζπζκφ απφ 

ηελ Β. Διιάδα (121) θαη ζηελ Ηηαιία ζε ελήιηθν πιεζπζκφ (126), φπνπ αλαδείρζεθε 

ε ζπζρέηηζε ησλ γνλνηχπσλ C677C θαη T677T αληίζηνηρα, κε ηελ εκθάληζε 

επαηνηνμηθφηεηαο. Σν ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζαο κειέηεο πηζαλφλ έρεη δηηηή 

εξκελεία θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ κεησκέλε ιεηηνπξγία ηνπ MTHFR ιφγσ ηεο 

παξνπζίαο ηνπ T αιιειίνπ, αθελφο δειψλνληαο ηελ πξνδηάζεζε ησλ παηδηψλ 

θξεηηθήο θαηαγσγήο κε ΟΛΛ θαη γνλφηππν C677T λα παξνπζηάδνπλ ιεπθνπελία σο 

αλεπηζχκεηε ελέξγεηα απφ ηε ρνξήγεζεο κεζνηξεμάηεο, αθεηέξνπ φκσο είλαη πηζαλφ 

ε πηψζε ησλ ιεπθψλ, λα ππνδειψλεη κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηε ρνξεγνχκελε 

ζεξαπεία. ε κειέηεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε παηδηαηξηθνχο πιεζπζκνχο ζηελ Σνπξθία 

(127), ζηελ Ηαπσλία (82, 92), ζηηο Ζ.Π.Α (80) θαη ζηελ Απζηξαιία (128), δελ 

απνδείρζεθε ζπζρέηηζε ησλ γνλνηχπσλ ηνπ MTHFR ζηε ζέζε 677, κε ηελ πξφθιεζε 

ηνμηθφηεηαο. 

Απφ ηελ πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, ε νπνία 

έγηλε κε ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ παηδηψλ ζε 2 θαηεγνξίεο (ζηελ πξψηε θαηεγνξία, 

ηαμηλνκήζεθαλ ηα παηδηά κε γνλφηππνπο CC-CT θαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ηα 

παηδηά κε γνλφηππν TT) θαη ηελ εμέηαζε ηεο πηζαλήο ηνπο ζρέζεο κε ηελ εκθάληζε 

ηνμηθφηεηαο, δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

εμεηαδφκελσλ παξακέηξσλ. 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ γνλνηχπσλ πνπ βξέζεθε ζηα παηδηά κε ΟΛΛ πνπ 

εμεηάζηεθαλ γηα ηελ χπαξμε ηνπ πνιπκνξθηζκνχ ηνπ MTHFR ζηε ζέζε 1298, ήηαλ: 

(AC)-17 παηδηά (48,6%), (AA)-14 παηδηά (40,0%), (CC)-4 παηδηά (11,4%), ελψ ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ, νη ζπρλφηεηεο είραλ σο εμήο: (AC)-22 άηνκα (45,8%), (AA)-22 άηνκα  

(45,8%), (CC)-4 (8,3%). Οη ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ είλαη 
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παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ (129), θαζψο θαη κε 

ηελ ζπρλφηεηα ζε πιεζπζκφ απφ ηελ Πνξηνγαιία (75).  

Γελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ ζπρλνηήησλ ησλ 

γνλνηχπσλ θαη ησλ αιιειίσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

(p=0,850 θαη 0,546 αληίζηνηρα-ΠΗΝΑΚΑ 22). Δπνκέλσο ν πνιπκνξθηζκφο ηνπ 

MTHFR ζηε ζέζε 1298, δελ επεξεάδεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ ζηνλ ππφ 

εμέηαζε πιεζπζκφ, έλα ζπκπέξαζκα ην νπνίν είλαη θνηλφ κε ηα απνηειέζκαηα 

παξφκνησλ κειεηψλ ζε παηδηά κε ΟΛΛ (75, 78) , ζε ελήιηθεο κε ΟΛΛ (124) θαη είλαη 

ζε ζπκθσλία κε ην απνηέιεζκα κεηα-αλάιπζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

πνιπκνξθηζκνί ηνπ MTHFR δελ επεξεάδνπλ ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο ΟΛΛ ζε παηδηά 

(130). ε κειέηε πνπ έγηλε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ν γνλφηππνο CC θάλεθε λα έρεη 

πξνζηαηεπηηθφ ξφιν, φζνλ αθνξά ζηελ πξφθιεζε ΟΛΛ, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη 

πηζαλφλ ζε δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ κνλνθαξβνληθψλ νκάδσλ, ελψ κεηα-

αλάιπζε πνπ έγηλε απφ ηνπο Εηληδάξα θαη ζπλ. (131) έδεημε φηη ην αιιήιην C ηνπ 

MTHFR ζηε ζέζε 1298, πξνζηάηεπε ηνπο πιεζπζκνχο θαπθάζηαο θαηαγσγήο απφ 

ΟΛΛ. 

Μειεηήζεθε επίζεο ε εκθάληζε αλεπηζχκεησλ παξελεξγεηψλ (αηκαηνινγηθή 

ηνμηθφηεηα, επαηνηνμηθφηεηα θαη ζηνκαηίηηδα) κεηά ηελ ρνξήγεζε κεζνηξεμάηεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο γνλνηχπνπο MTHFR (SNP ζηε ζέζε 1298). Ο γνλφηππνο A1298C 

θαίλεηαη λα πξνζηαηεχεη απφ ηελ επαηνηνμηθφηεηα φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 23, φπνπ παξαηεξείηαη κηα νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε, κεηαμχ ηνπ γνλνηχπνπ θαη ησλ ηηκψλ ησλ ελδχκσλ AST θαη ALT ζην 

πιάζκα (p=0,065 θαη 0,053 αληίζηνηρα). Οη γνλφηππνη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 2 

θαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία. Όπσο 

πξνέθπςε, ηα παηδηά κε γνλφηππν A1298A θαη A1298C, δελ εκθάληδαλ άλνδν ησλ 

επηπέδσλ ηνπ ελδχκνπ AST (ΠΗΝΑΚΑ 24, p=0,039). Ζ παξνπζία ησλ ππνινίπσλ 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, δελ θάλεθε, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, λα ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε θάπνηνπ  ζπλδπαζκνχ γνλνηχπνπ. Ζ 

παξαηήξεζε απηή πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ κείσζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ελδχκνπ, ε νπνία παξαηεξείηαη ηφζν ζηνπο CC νκνδπγψηεο, φζν θαη ζηνπο AC 

εηεξνδπγψηεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ (132) θαη κε ηελ κείσζε ζηελ επαηζζεζία ηεο 

κεζνηξεμάηεο ζηνπο αζζελείο πνπ θέξνπλ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο γνλφηππνπο θαη 

θπξίσο ηνλ A1298C, φπσο θάλεθε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα κειέηεο παηδηψλ απφ 

ηελ Γπηηθή Δπξψπε (81) θαη ελειίθνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ Ηηαιία (125). Σα 
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απνηειέζκαηά καο δηαθέξνπλ απφ απηά ηεο κειέηεο ησλ Kantar M θαη ζπλ (127), νη 

νπνίνη εμεηάδνληαο 37 παηδηά κε ΟΛΛ ή non-Hodgkin ιέκθσκα, έδεημαλ φηη νη θνξείο 

ηνπ A1298C (AC, CC) παξνπζίαδαλ απμεκέλα επίπεδα MTX ζην πιάζκα θαη 

παξελέξγεηεο νθεηιφκελεο ζην θάξκαθν (αλαηκία βαζκνχ III/IV, ζξνκβνπελία, 

αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ θαη ζπρλά επεηζφδηα εκπχξεηεο νπδεηεξνπελίαο). Οη 

δηαθνξέο απηέο είλαη πηζαλφ λα νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή δφζε ηνπ θαξκάθνπ ή ζε 

πηζαλέο γνληδηαθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

ε κειέηεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηελ Ηαπσλία (82, 92) θαη ζηηο Ζ.Π.Α (80), δελ 

απνδείρζεθε ζπζρέηηζε ησλ γνλνηχπσλ ηνπ MTHFR ζηε ζέζε 1298 κε ηελ πξφθιεζε 

ηνμηθφηεηαο. Ζ αληίζεζε απηή ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο είλαη 

πηζαλφ λα νθείιεηαη ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ή/θαη ζηα επίπεδα θπιιηθνχ 

νμένο ησλ αζζελψλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε. 

Δμεηάζηεθαλ επίζεο θαη νη ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ ηνπ γνληδίνπ πνπ 

θσδηθνπνηεί ηελ πξσηεΐλε RFC. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ γηα ηα παηδηά κε ΟΛΛ: (GG)-

9 αζζελείο (25,7%), (GA)–16 αζζελείο (45,7%) θαη (AA)–10 αζζελείο (28,6%), ελψ 

γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ: (GG)-15 άηνκα (31,3%), (GA)–18 άηνκα (37,5%) θαη 

(AA)–15 άηνκα (31,3%). Ζ ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ θαη ησλ αιιειίσλ κεηαμχ ησλ  

ππφ εμέηαζε πιεζπζκψλ, δελ αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (πίλαθαο 27 - 

p=0,742, p=0,856 αληίζηνηρα), ζπκπέξαζκα πνπ δελ είλαη φκνην κε απηφ ζην νπνίν 

θαηέιεμαλ νη de Jonge θαη ζπλ (133), νη νπνίνη έδεημαλ φηη  νη θνξείο ηνπ A αιιειίνπ 

θαη νη AA νκνδπγψηεο παξνπζίαδαλ απμεκέλν θίλδπλν γηα ηελ εκθάληζε ΟΛΛ 1,5 

θαη 2,1 θνξέο αληίζηνηρα. Ο κεραληζκφο πνπ κπνξεί λα νδεγεί ζε απηφ ην θαηλφκελν, 

δελ είλαη εμαθξηβσκέλνο θαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ παξνχζα κειέηε θαη ην 

απνηέιεζκα απφ ηνπο de Jonge θαη ζπλ, κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπ γνληδίνπ ηνπ RFC θαη άιισλ γνληδίσλ πνπ κεηέρνπλ ζηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ 

θπιιηθνχ νμένο (π.ρ MTHFR), θαζψο θαη ζηελ επίδξαζε ησλ γνληδίσλ απηψλ ζηα 

επίπεδα ηνπ θπιιηθνχ νμένο ζηνλ νξγαληζκφ, αθνχ άηνκα κε γνλφηππν ΑRFC80Α 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα κέζα επίπεδα θπιιηθνχ νμένο ζην πιάζκα (90).  

Γηεξεπλήζεθε επίζεο ε πηζαλή ζρέζε κεηαμχ ηεο εκθάληζεο παξελεξγεηψλ 

ιφγσ ηεο ρνξήγεζεο κεζνηξεμάηεο θαη ησλ γνλνηχπσλ ηνπ γνληδίνπ ηνπ RFC. Γελ 

πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα (πίλαθεο 28 θαη 29), ζπκπέξαζκα 

φκνην κε απηφ ζην νπνίν θαηέιεμαλ ζπγγξαθείο απφ ηελ Ηαπσλία (92), νη νπνίνη 

κειέηεζαλ ηηο ηνμηθφηεηεο ζε παηδηά κε ΟΛΛ πνπ είραλ ιάβεη πςειή δφζε 

κεζνηξεμάηεο. ε παξφκνηα κειέηε απφ ηνπο Imanishi θαη ζπλ, ν γνλφηππνο Α80A 
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ζρεηίζηεθε κε απμεκέλε ζπρλφηεηα εκθάληζεο επαηνηνμηθφηεηαο (82), ελψ ην 

αιιήιην A ηνπ RFC ζρεηίζηεθε κε ηελ εκθάληζε ηνμηθφηεηαο ζε παηδηά κε ΟΛΛ, 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο ζεξαπείαο εδξαίσζεο (134). Ζ δηαθνξά απηή 

νθείιεηαη πηζαλφλ ζηελ επίδξαζε ηνπ πνιπκνξθηζκνχ ηνπ γνληδίνπ ηνπ RFC ζηα 

επίπεδα ηεο κεζνηξεμάηεο ζην πιάζκα, ηα νπνία επεξεάδνληαη θαη απφ παξάγνληεο 

φπσο ε λεθξηθή θαη ε επαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αζζελνχο.  

Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπ πνιπκνξθηζκνχ ηνπ RFC, κε ηελ ειεχζεξε 

ζπκβάλησλ πνξεία λφζνπ, ηα απνηειέζκαηα είλαη αληηθξνπφκελα. ε κειέηε πνπ 

έγηλε ζε 204 παηδηά κε ΟΛΛ ζηνλ Καλαδά, νη ζπγγξαθείο έδεημαλ φηη νη θνξείο ηνπ 

A80A γνλφηππνπ είραλ πςειφηεξν πνζνζηφ θηλδχλνπ ππνηξνπήο ή ζαλάηνπ, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο θνξείο ησλ  ππνινίπσλ γνλνηχπσλ (91), ζπκπέξαζκα πνπ δελ 

ζπκθσλεί κε εθείλν ζην νπνίν θαηέιεμαλ εξεπλεηέο απφ ηελ Απζηξαιία, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ 170 παηδηά θαη απφ ηελ νπνία θάλεθε φηη νη θνξείο ηνπ G80G 

γνλνηχπνπ, είραλ ιηγφηεξεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζνπλ 

πνξεία λφζνπ ρσξίο ζπκβάληα (128). Αληίζεηα, ζε κειέηε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

246 παηδηά κε ΟΛΛ θαη ζηελ νπνία εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ησλ πνιπκνξθηζκψλ 

δηαθφξσλ γνληδίσλ ζηελ πηζαλφηεηα ππνηξνπήο, φζνλ αθνξά ηνλ γνλφηππν G80A, 

δελ θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν αηκαηνινγηθήο ππνηξνπήο (9). Ζ 

πηζαλφηεηα ππνηξνπήο ζηα παηδηά κε ΟΛΛ είλαη πηζαλφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ηα 

κεηαγξαθηθά επίπεδα ηνπ RFC (93).  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ 

γνληδίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θχθιν ηνπ θπιιηθνχ νμένο, δεκηνπξγήζεθαλ 

απιφηππνη θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ πνπ πξνέθπςαλ κεηαμχ 

ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ  θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Οη πηζαλνί ζπλδπαζκνί ησλ 

γνλνηχπσλ ησλ MTHFR 677 θαη 1298 (CC / AA, CC / AC, CC / CC, CT / AA, CT /  

AC, CT / CC, TT / AA, TT / CC TT / AC), δελ παξνπζίαδαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο αζζελείο θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ (πίλαθαο 38), απνηέιεζκα 

πνπ δειψλεη φηη νη απιφηππνη κεηαμχ ησλ 2 ππφ εμέηαζε ζέζεσλ ηνπ MTHFR, δελ 

επεξεάδνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ ζηνλ πιεζπζκφ καο. Σν απνηέιεζκα απηφ 

είλαη ζε ζπκθσλία κε παξφκνηεο κειέηεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηελ Πνξηνγαιία, ζηελ 

Γεξκαλία θαη ζηε ινβελία (75, 78, 79), ελψ ζπγγξαθείο απφ ηνλ Καλαδά έδεημαλ 

(77) φηη ν πξνζηαηεπηηθφο ξφινο ησλ απινηχπσλ TT677/AA1298, CC677/CC1298 

θαη CC677/AC1298, ήηαλ εκθαλήο κφλν ζε παηδηά πνπ είραλ γελλεζεί πξηλ απφ ηελ 

ζχζηαζε γηα ιήςε θπιιηθνχ νμένο απφ ηηο εγθχνπο. Σν γεγνλφο απηφ δειψλεη φηη 
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είλαη ηζρπξή ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ γνληδίσλ θαη πεξηβάιινληνο (πνιπκνξθηζκνί  

MTHFR θαη επίπεδα θπιιηθνχ νμένο ζηνλ αζζελή), επεξεάδνληαο θαη ηελ θίλδπλν 

εκθάληζεο ΟΛΛ. 

Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ απινηχπσλ ησλ MTHFR 677 θαη RFC 80 (CC / 

GG, CC / GA, CC / AA, CT / GG, CT /  GA, CT / AA, TT / AA, TT / GG, TT / GA), 

δελ αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πγηψλ ελειίθσλ θαη ησλ 

παηδηψλ κε ΟΛΛ (πίλαθαο 39), ελψ απφ ηελ κειέηε ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ γνλνηχπσλ 

κεηαμχ ησλ MTHFR 1298 θαη RFC 80 (AA / GA, AA / GG, AA / AA, AC / GG, AC /  

GA, AC / AA, CC / GG, CC / GA, CC / AA-πίλαθαο 40), πξνέθπςε φηη ε παξνπζία 

ηνπ A1298C/G80A, θαίλεηαη λα έρεη πξνζηαηεπηηθφ ξφιν, φζνλ αθνξά ζηελ 

πξφθιεζε ΟΛΛ (p=0,035). Οη de Jonge θαη ζπλ. (133) δελ θαηέιεμαλ ζε παξφκνην 

ζπκπέξαζκα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνπο ππφ εμέηαζε πιεζπζκνχο, αθνχ 

ηφζν νη αζζελείο, φζν θαη νη πγηείο θαηάγνληαη απφ ηελ Κξήηε θαη απνηεινχλ 

νκνηνγελή θιεηζηφ πιεζπζκφ. Δπνκέλσο ην εχξεκα ηνπ ξφινπ ηνπ A1298C/G80A, 

κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε κεησκέλνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ΟΛΛ ζηνλ πιεζπζκφ 

καο. Ζ κειέηε ησλ απινηχπσλ έγηλε κεηαμχ γνληδίσλ πνπ κεηέρνπλ ζηνλ θχθιν ηνπ 

θπιιηθνχ νμένο θαη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπ A1298C/G80A κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ κε ΟΛΛ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ απνθηά κεγαιχηεξε ζεκαζία, γλσξίδνληαο 

φηη ε επίδξαζε ελφο γνλνηχπνπ ή ελφο απινηχπνπ είλαη δχζθνιν λα αληρλεπζεί ζε 

ζρεηηθά κηθξνχο πιεζπζκνχο, φπσο ζηελ παξνχζα κειέηε. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο εμεηάζηεθε θαη ε επίδξαζε 

πνιπκνξθηζκψλ ησλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ ηα έλδπκα CYP3A4 θαη CYP3A5 

(CYP3A4*1Β θαη CYP3A5*3, αληίζηνηρα). Όζνλ αθνξά ηνλ πνιπκνξθηζκφ ηνπ 

CYP3A4, ηα απνηειέζκαηα γηα ηα παηδηά κε ΟΛΛ ήηαλ: (GG)-0 αζζελείο, (AG)–3 

αζζελείο θαη (AA)–32 αζζελείο, ελψ γηα ηα άηνκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ: (GG)-0 

άηνκα, γνλφηππνο (AG)–2 άηνκα θαη (AA)–46 άηνκα. Οη ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ 

ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζε αληίζηνηρεο κειέηεο πνπ δηελεξγήζεθαλ 

ζηελ Ηηαιία (135), ζηελ Ηζπαλία (136), ζηηο Ζ.Π.Α (137, 138) θαη ζηελ Σαυιάλδε 

(104).  Παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξέο ζηηο ζπρλφηεηεο ησλ γνλνηχπσλ αλάκεζα ζηελ 

παξνχζα κειέηε θαη ζε απηή ησλ Lopes et al (139) πνπ νθείινληαη πηζαλφλ ζηε 

δηαθνξεηηθή ζχλζεζε ησλ πιεζπζκψλ (παηδηά ηεο καχξεο θπιήο κεηαμχ ηνπ ππφ 

εμέηαζε πιεζπζκνχ απφ ηελ Βξαδηιία), θαζψο επίζεο θαη ζε κειέηε ελειίθσλ ηεο 

θαπθάζηαο θπιήο (108), ε νπνία δηαθνξά κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ ηειεπηαία κειέηε. 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 32, δελ πξνέθπςαλ δηαθνξέο ζηηο ζπρλφηεηεο 

ησλ γνλνηχπσλ θαη ησλ αιιειίσλ, κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ θαη ησλ ελειίθσλ 

(p=0,646 θαη p=0,651 αληίζηνηρα). Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη παξφκνην κε απηφ ησλ 

Pakakasama θαη ζπλ. (104) θαη ησλ Bolufer θαη ζπλ. (136) θαη απνηειεί έλδεημε φηη 

πηζαλφλ ν ζπγθεθξηκέλνο πνιπκνξθηζκφο δελ επηδξά ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

ιεπραηκνγέλεζεο. Ζ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο 

(πίλαθαο 33), δελ αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

θαηαγεγξακκέλεο, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, λεπξνηνμηθφηεηαο απφ ηε 

ρνξήγεζε βηλθξηζηίλεο (βι. πίλαθεο 11 θαη 14) θαη ησλ γνλνηχπσλ πνπ πξνέθπςαλ 

ζηνλ πιεζπζκφ καο.  Oη Aplenc θαη ζπλ. (140) έδεημαλ φηη ν πνιπκνξθηζκφο ηνπ 

CYP3A4, κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε θίλδπλν λεπξνηνμηθφηεηαο, ρσξίο φκσο ε 

ζπζρέηηζε απηή λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Οη Felix θαη ζπλ. (111) αλέθεξαλ ηε 

ζπζρέηηζε φζσλ παηδηψλ ιάκβαλαλ επηδνθπιινηνμίλεο θαη παξνπζίαδαλ ηνλ 

γνλφηππν ACYP3A4Α, κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ιεπραηκίαο νθεηιφκελεο ζηε 

ρνξεγνχκελε ζεξαπεία, ζπκπέξαζκα παξφκνην κε απηφ ησλ Lopes θαη ζπλ (139). 

Γηα ηνλ πνιπκνξθηζκφ ηνπ CYP3A35, ηα απνηειέζκαηα γηα ηα παηδηά κε ΟΛΛ 

ήηαλ: (GG)-26 αζζελείο, (AG)–9 αζζελείο θαη (AA)–0 αζζελείο, ελψ γηα ηνπο ελήιηθεο 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ: (GG)-36 άηνκα, (AG)–12 άηνκα θαη (AA)–0 άηνκα. Οη 

ζπρλφηεηεο πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο πνπ αλαθέξνπλ νη Kishi θαη 

ζπλ. (138) θαη νη Kuehl θαη ζπλ. (110) γηα άηνκα ηεο θαπθάζηαο θπιήο, ελψ νη 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κε ηηο κειέηεο απφ Ηαπσλία (109), Σαυιάλδε (104), 

νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή θπιεηηθή ζχλζεζε ησλ ππφ εμέηαζε πιεζπζκψλ, θάηη 

πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ Kuehl θαη ζπλ, φζνλ αθνξά ηνπο Αθξν-

Ακεξηθαλνχο. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 36 δελ πξνέθπςε δηαθνξά ζηηο ζπρλφηεηεο ησλ 

γνλνηχπσλ θαη ησλ αιιειίσλ, κεηαμχ ησλ  πγηψλ ελειίθσλ θαη ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ, 

απνηέιεζκα πνπ ζπκθσλεί κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Pakakasama θαη ζπλ (104). Απφ 

ηελ κειέηε καο, δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

γνλνηχπσλ ηνπ CYP3A5 θαη ηεο λεπξνηνμηθφηεηαο απφ ηελ ρνξήγεζε βηλθξηζηίλεο 

(πίλαθαο 37), ζπκπέξαζκα πνπ ζπκθσλεί κε απηφ ησλ Hartman θαη ζπλ. (141) θαη 

ησλ Aplenc θαη ζπλ (140). Όζνλ αθνξά ηελ κειέηε καο, ην γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, αλ θαη είλαη 

γλσζηφ φηη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαπθάζηα θπιή δελ εθθξάδνπλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ην CYP3A5 (112).   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aplenc%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aplenc%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κειέηε ησλ γνληδηαθψλ πνιπκνξθηζκψλ 

ζε παηδηά κε ΟΛΛ θξεηηθήο θαηαγσγήο αλέδεημαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηεο 

λφζνπ. Οη γνληδηαθνί πνιπκνξθηζκνί είλαη πηζαλφλ κειινληηθά λα απνηειέζνπλ 

ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα εμαηνκίθεπζεο ηεο αγσγήο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ζην ζρεδηαζκφ ηεο ζεξαπείαο ηα ζπγθεθξηκέλα γνληδηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αζζελψλ, ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ γνληδίσλ θαη ηνλ ξφιν πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ θαη δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ. Ζ ζπλερηδφκελε κειέηε ηνπ ξφινπ 

γελεηηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο κεηαβνιηθέο δηεξγαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη επεξεάδνπλ ηε δξάζε ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ, θαζψο θαη ε 

ρνξήγεζε ζεξαπείαο ζηα πιαίζηα πνιπθεληξηθψλ κειεηψλ, ζα νδεγήζνπλ 

γξεγνξφηεξα ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ίαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ πνπ 

δηαγηγλψζθνληαη κε ηε λφζν. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

Ζ νμεία ιεκθνβιαζηηθή ιεπραηκία (ΟΛΛ) ζηα παηδηά, απνηειεί ηελ πην ζπρλή 

κνξθή  θαξθίλνπ αληηπξνζσπεχνληαο ην 25-30% φισλ ησλ λενπιαζηψλ ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο. Ζ ηαμηλφκεζε θαη ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ κε βάζε 

πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο, ζηεξίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζε κεζφδνπο 

γελεηηθήο αλάιπζεο. Μεηαμχ άιισλ (αλψκαιε έθθξαζε πξσην-νγθνγνληδίσλ, 

κνξηαθέο κεηαζέζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία γνληδίσλ ζχληεμεο, 

ππεξπινεηδία), νη κέζνδνη απηνί αλαδεηθλχνπλ θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ γνληδηαθνχ 

πνιπκνξθηζκνχ.  

Μειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαδείμεη ηε ζπζρέηηζε ησλ 

πνιπκνξθηζκψλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ έλδπκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο 

κεηαβνιηθέο δηεξγαζίεο ζηνλ νξγαληζκφ, ηφζν κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ, φζν 

θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή/θαη  ηελ ηνμηθφηεηα απφ ηε ρεκεηνζεξαπεία. Σέηνηα 

παξαδείγκαηα ελδχκσλ είλαη ε αλαγσγάζε ηνπ κεζπιελνηεηξα-υδξνθπιιηθνχ νμένο 

(methylenetetrahydrofolate redustase - MTHFR), ελφο ελδχκνπ πνπ κεηέρεη ζηνλ 

θχθιν ηνπ θπιιηθνχ νμένο θαη παξνπζηάδεη δχν θνηλνχο πνιπκνξθηζκνχο, ζηε 

λνπθιενηηδηθή ζέζε 677 (C→Σ) θαη ζηε ζέζε 1298 (A→C) θαη ν κεηαθνξέαο ηεο 

αλαρζείζαο κνξθήο ηνπ θπιιηθνχ νμένο (Reduced Folate Carrier - RFC). Ζ πξσηεΐλε 

RFC είλαη ππεχζπλε γηα ηελ είζνδν ηφζν ηνπ θπιιηθνχ νμένο, φζν θαη ηεο 

κεζνηξεμάηεο (ΜΣΥ) ζηα θχηηαξα θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απνδείρζεθε φηη ην 

γνλίδην πνπ ηελ θσδηθνπνηεί παξνπζηάδεη ζεκεηαθφ πνιπκνξθηζκφ ζηε ζέζε 80 

(G→A). 

Μηα άιιε θαηεγνξία ελδχκσλ ππφ κειέηε είλαη ε νηθνγέλεηα ησλ θπηνρξσκάησλ 

(CYP) P-450, ελδχκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε θάζε Η ηνπ κεηαβνιηζκνχ πνιιψλ 

κνξίσλ (πξνθαξθηλνγφλσλ νπζηψλ αιιά θαη θαξκάθσλ φπσο ε βηλθξηζηίλε) θαη 

θπξίσο ε ππννηθνγέλεηα CYP3Α πνπ πεξηιακβάλεη ηα έλδπκα CYP3A4 θαη CYP3Α5. 

Ο πην θνηλφο πνιπκνξθηζκφο ηνπ CYP3A4 εληνπίδεηαη ζηελ 5΄ ξπζκηζηηθή πεξηνρή, 

ζηε ζέζε -392 (CYP3A4*1Β: Α→G) θαη ηνπ CYP3Α5 ζηε ζέζε 22893 (CYP3A5*3: 

G→Α). Οη παξαπάλσ πνιπκνξθηζκνί επεξεάδνπλ ηελ θαηαιπηηθή δξάζε ησλ 

ελδχκσλ, ελψ ε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο ΟΛΛ θαη ππνηξνπήο ηεο λφζνπ, απνηεινχλ αληηθείκελν έξεπλαο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κέρξη ηψξα κειεηψλ δηαθέξνπλ απφ πιεζπζκφ ζε πιεζπζκφ. 
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ηελ παξνχζα κειέηε εμεηάζηεθε ε παξνπζία ησλ πην θνηλψλ πνιπκνξθηζκψλ 

ησλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ ηα έλδπκα MTHFR, RFC, CYP3A4 θαη CYP3A5,  ζε 

35 παηδηά κε ΟΛΛ πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ Κξήηε (14 ζήιπ, 21 άξξελα-κ. ειηθία: 

6,33 έηε) θαη έγηλε ζχγθξηζε κε ην πνζνζηφ εκθάληζεο ησλ πνιπκνξθηζκψλ ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ, ηελ νπνία απνηεινχζαλ 48 πγηείο ελήιηθεο, απφ ηελ ίδηα πεξηνρή. 

Καηαγξάθεθαλ επίζεο νη παξελέξγεηεο πνπ εκθάληζαλ παηδηά πνπ έιαβαλ ίδηα δφζε 

ΜΣΥ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο πνιπκνξθηζκνχο ησλ MTHFR θαη RFC, θαζψο θαη ε 

ζπζρέηηζε ησλ παξελεξγεηψλ απφ ηε ρνξήγεζε ίδηαο δφζεο βηλθξηζηίλεο κε ηνπο 

πνιπκνξθηζκνχο ησλ CYP3A4 θαη CYP3A5. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλή ζρέζε ησλ ππφ κειέηε γνληδηαθψλ 

πνιπκνξθηζκψλ κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ, θαζνξίζηεθαλ νη ζπρλφηεηεο ησλ 

γνλνηχπσλ, ηφζν ζηα παηδηά κε ΟΛΛ, φζν θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ, κέζσ PCR/RFLP 

αληηδξάζεσλ, νη νπνίεο ήηαλ επηηπρείο γηα φια ηα δείγκαηα. Καηαγξάθεθε ε χπαξμε 

ηνμηθφηεηαο νθεηιφκελεο ζηελ κεζνηξεμάηε {ζηνκαηίηηδα, αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα 

(HGB, PLTs θαη WBCs) θαη επαηνηνμηθφηεηα (AST, ALT θαη γGT)}, θαζψο θαη ε 

πξφθιεζε λεπξνηνμηθφηεηαο απφ ηελ δξάζε ηεο βηλθξηζηίλεο. Οη ηηκέο 

ππνινγίζηεθαλ κηα εβδνκάδα κεηά απφ θάζε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ 

θαη νη βαζκνί (grades) ηεο ηνμηθφηεηαο θαζνξίζηεθαλ κε βάζε ηα Common 

Terminology Criteria for Adverse Events v4 ηνπ National Cancer Institute, θξηηήξηα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο λεπξνηνμηθφηεηαο απφ ηελ 

βηλθξηζηίλε, ζχκθσλα κε ηα θιηληθά δεδνκέλα πνπ ππήξραλ δηαζέζηκα γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Σφζν γηα ηε κεζνηξεμάηε, φζν θαη γηα ηελ βηλθξηζηίλε, 

ιήθζεθε ππφςε ν κεγαιχηεξνο βαζκφο ηνμηθφηεηαο. Γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο έγηλε 

δηαρσξηζκφο ζε 2 θαηεγνξίεο-ζηελ πξψηε θαηαηάρζεθαλ παηδηά ρσξίο ηνμηθφηεηα θαη 

ζηελ δεχηεξε παηδηά πνπ εκθάληζαλ ηνμηθφηεηα (grades 1-4). εκεηψλεηαη φηη γηα 3 

απφ ηα 35 παηδηά δελ ήηαλ δηαζέζηκα ηα θιηληθά ζηνηρεία. 

Έγηλε ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ γνλνηχπσλ πνπ πξνέθπςαλ, θαζψο θαη ησλ 

αιιειίσλ, κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ε νπνία δελ αλέδεημε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε θαλέλα απφ ηα ππφ εμέηαζε γνλίδηα. Όζνλ αθνξά 

ηνλ πνιπκνξθηζκφ ηνπ MTHFR ζηε ζέζε 677, πξνέθπςε νξηαθά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ γνλνηχπνπ C677T θαη ηεο εκθάληζεο 

αηκαηνινγηθήο ηνμηθφηεηαο ζρεηηδφκελεο κε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιεπθψλ 

αηκνζθαηξίσλ (WBCs) κεηά ηελ ρνξήγεζε ΜΣΥ (p=0,050), ελψ γηα ηνλ 

πνιπκνξθηζκφ ηνπ MTHFR ζηε ζέζε 1298 παξαηεξήζεθε νξηαθά ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ γνλνηχπνπ A1298C θαη ηεο απνθπγήο 

επαηνηνμηθφηεηαο, ζρεηηδφκελεο κε ηελ αχμεζε ζηα επίπεδα ησλ ελδχκσλ AST θαη 

ALT ζην πιάζκα (p=0,065 θαη 0,053 αληίζηνηρα). Ζ παξνπζία ησλ ππνινίπσλ 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, δελ θάλεθε ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, λα ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε θάπνηνπ γνλνηχπνπ. Γηα ζηαηηζηηθνχο 

ιφγνπο, έγηλε πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γνλνηχπσλ ζε 2 θαηεγνξίεο. Σα 

απνηειέζκαηα αλέδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ A 

αιιειίνπ (A1298A+A1298C) θαη ηεο πξνζηαζίαο απφ ηελ εκθάληζε 

επαηνηνμηθφηεηαο, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηελ άλνδν ησλ επηπέδσλ ηνπ ελδχκνπ AST 

(p=0,039).  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εκθάληζεο ΟΛΛ θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ γνληδίσλ ησλ MTHFR θαη RFC, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ 

γνληδίσλ ησλ CYP3A4 θαη CYP3A5, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη 

ζχγθξηζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ζπλδπαζκψλ γνλνηχπσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ, κεηαμχ 

ησλ παηδηψλ κε ΟΛΛ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Όπσο πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα, 

ν ζπλδπαζκφο MTHFR A1298C/ RFC G80A, θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη πξνζηαηεπηηθφ 

ξφιν, φζνλ αθνξά ζηελ πξφθιεζε ΟΛΛ (p=0,035), ελψ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ππνινίπσλ απινηχπσλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κειέηε ησλ γνληδηαθψλ πνιπκνξθηζκψλ 

ζε παηδηά κε ΟΛΛ θξεηηθήο θαηαγσγήο αλέδεημαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηεο 

λφζνπ. Οη γνληδηαθνί πνιπκνξθηζκνί είλαη πηζαλφλ κειινληηθά λα απνηειέζνπλ 

ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα εμαηνκίθεπζεο ηεο αγσγήο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ζην ζρεδηαζκφ ηεο ζεξαπείαο ηα ζπγθεθξηκέλα γνληδηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αζζελψλ, ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ γνληδίσλ θαη ηνλ ξφιν πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ θαη δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ. Ζ ζπλερηδφκελε κειέηε ηνπ ξφινπ 

γελεηηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο κεηαβνιηθέο δηεξγαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη επεξεάδνπλ ηε δξάζε ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ, θαζψο θαη ε 

ρνξήγεζε ζεξαπείαο ζηα πιαίζηα πνιπθεληξηθψλ κειεηψλ, ζα νδεγήζνπλ 

γξεγνξφηεξα ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ίαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ πνπ 

δηαγηγλψζθνληαη κε ηε λφζν. 
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SUMMARY 
 

Acute lymphoblastic leukemia (ALL) in children represents the most frequent 

form of malignancy accounting for 25-30% of all cancer cases among pediatric 

patients. The classification and treatment of the disease is based on known clinical 

and immunophenotypic characteristics and lately also relies on molecular markers 

based on methods of molecular analysis. Those methods reveal, besides the role of 

proto-oncogenes, hyperdiploidy, structural chromosomal defects such as 

translocations and gene fusions, the importance of gene polymorphism.  

Several studies that have been conducted lately, have revealed an association 

between both the risk and the treatment outcome of ALL, with polymorphisms 

located in genes encoding for enzymes which are involved in various metabolic 

pathways. Such an example is the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), an 

enzyme which plays a role in the folic acid metabolism. Two common single 

nucleotide polymorphisms (SNPs) have been characterized in the MTHFR gene, at 

nucleotide positions 677 (C→T) and 1298 (A→C). Another example is the reduced 

folate carrier (RFC), an anion exchanger which transports both folate and 

methotraxate (MTX) into cells. The gene encoding RFC has been proved polymorphic 

at nucleotide position 80 (G→A). 

Under scrutiny have also been lately, the cytochromes P-450, a family of enzymes 

which participate in the phase I of the metabolism of precarcinogenic substances and 

drugs, such as vincristine. CYP3A4 and CYP3Α5 enzymes belong to the CYP3A 

subfamily and have been proved polymorphic at nucleotide positions -392 

(CYP3A4*1Β: Α→G) and 22893 (CYP3A5*3: G→Α) respectively. All the 

polymorphisms mentioned above, affect the catalytic activity of the enzymes 

described and the interactions between them, as well as their correlation with the 

occurrence of ALL, have been under investigation, with varying results between 

different populations.  

In our study, the presence of the MTHFR, RFC, CYP3A4 and CYP3A5 SNPs was 

examined in 35 children with ALL (14 females, 21 males-median age 6.33 years) and 

in 48 healthy adults (control group), with Cretan origin. A comparison between the 

children’s and the controls’ genotype and allele frequency distributions was also 

performed. Moreover, the association between the MTHFR and RFC SNPs and the 
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presence of MTX-related mucositis, hepatotoxicity and hematological toxicity, as 

well as the association between the CYP3A4 and CYP3A5 SNPs and neurotoxicity due 

to vincristine administration, were also studied.  

The possible correlation between the SNPs in the genes examined and the 

susceptibility to ALL was examined using polymerase chain reaction/restriction 

fragment length polymorphism (PCR/RFLP) based approaches. The PCR/RFLP 

reactions were successful for all samples. In order to establish the presence of adverse 

events in the children treated for ALL, data were used from their medical records. 

During the consolidation phase of the ALL-BFM 95 protocol, the presence of 

hematological toxicity and hepatotoxicity was established from the average values of 

hemoglobin, platelets and white blood cells (HGB, PLTs and WBC s) regarding the 

former and the average values of aspartate transaminase, alanine transaminase and 

gamma-glutamyltransferase (AST, ALT and GGT) regarding the latter. The 

laboratory values were each time calculated one week after the administration of IV 

methotrexate and the analysis was performed considering only higher grade toxicity. 

For statistical reasons and using the Common Terminology Criteria for Adverse 

Events v4 from the National Cancer Institute, children with normal laboratory values 

and no stomatitis, were labeled as having no presence of an adverse event, while 

children with toxicity grades 1-4, were labeled as having an adverse event. The same 

criteria were used for the assessment of the vincristine-related neurotoxicity, during 

the entire length of the treatment. The clinical records for 3 of the children were 

incomplete and they were not included in the statistical analysis for the drug-induced 

toxicities. 

In order to examine the possible association of the SNPs mentioned and the 

susceptibility to ALL, a comparison of the genotype and allele frequency distributions 

between children with ALL and controls, was performed. The genotype and allele 

frequencies, regarding both SNPs in cases and controls, did not show any statistical 

differences. Regarding the MTHFR 677 SNP, the analysis showed that there was a 

statistically borderline significant association between the carriers of C677T 

polymorphism and the decrease in the WBC count after the IV administration of 

methotrexate (p=0.050). Moreover a statistically marginal significant correlation 

between the A1298C polymorphism and normal AST and ALT values during the 

course of treatment (p=0.065 and p=0.053 respectively) was also revealed. The 

remaining adverse events were not associated with the presence of any genotypes. For 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transaminase
http://en.wikipedia.org/wiki/Transaminase
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statistical reasons, we further stratified the patients in 2 categories. The results for the 

A1298C polymorphism, showed a statistically significant non-predisposing role of the 

A allele (A1298A+A1298C) regarding hepatotoxicity, as expressed by AST values 

(p=0.039). 

The frequencies observed in cases and controls were studied, in order to evaluate 

the effect of the gene-gene interactions (RFC/MTHFR SNPs and CYP3A4/CYP3A5 

SNPs). The results revealed that the MTHFR A1298C / RFC G80A genotype, had a 

non-predisposing role regarding the susceptibility to ALL (p=0.035), while the 

differences between the remaining haplotypes were not statistically significant. 

The results from our study of gene polymorphisms in children of Cretan origin 

with ALL may play a role in assessing the risk, both for the ALL susceptibility and 

the drug-induced toxicity, in our population. Single nucleotide polymorphisms may be 

a tool in the ongoing effort of individualizing treatment, taking into account during 

the planning of the treatment, the genetic profile of each patient, the possible gene-

gene interactions and the role of environmental factors and dietary habits. 

Collaboration among institutes in national, European and global level, along with the 

ongoing study of SNPs in genes encoding for enzymes which participate in various 

metabolic pathways and also affect the metabolism of commonly used 

chemotherapeutic agents, could accelerate the achievement of individualized 

treatment, leading this way to the further increase in the cure rates of ALL. 
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