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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ΧΑΠ είναι νόσος με πολλούς φαινοτύπους, με παθοφυσιολογία που διαφέρει σε κάθε έναν 

από αυτούς, με κοινό χαρακτηριστικό την πτώση του λόγου FEV1/FVC. Παρόλα ταύτα πολύ 

πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της προσεκτικά 

μετρούμενης φλεγμονής στους αεραγωγούς και της πτώσης της FEV1 σε ομάδες ασθενών με 

ΧΑΠ, κάτι που δυνητικά μπορεί να ανατρέψει βιβλιογραφία 40 ετών [Roy K, et al 2009]. 

Στόχος όλων των γενετικών μελετών στη ΧΑΠ είναι ο διαχωρισμός των φαινοτύπων και η 

δημιουργία του γενετικού προφίλ της νόσου. Γνωρίζοντας πως η ΧΑΠ είναι πολυγονιδιακή 

νόσος και σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποικιλότητα των φαινοτύπων της, οι γενετικές 

αλλοιώσεις φαίνεται πως οδηγούν σε διαφορετικό φαινότυπο, που τώρα ολιστικά ορίζεται ως 

νόσος «ΧΑΠ», αλλά σίγουρα στο εγγύς μέλλον θα διαχωριστεί σε επιμέρους ομάδες στα 

πλαίσια μιας πιο αποτελεσματικής και εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης.  

Η παρούσα μελέτη μεταξύ άλλων, συνέβαλε στα εξής: 

α. Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκκινητών και ιχνηθέτων για τον +134InsA/DelA πολυμορφισμό, 

με υψηλή διακριτική ικανότητα έναντι των αλληλίων 3Α και 4Α. 

β. Ανέδειξε την εμπλοκή των πολυμορφισμών+134InsA/DelA και G198T στην εμφάνιση αλλά 

και στη βαρύτητα  της ΧΑΠ (όπως αυτή αξιολογείται με την FEV1), ενώ σκιαγραφήθηκε και το 

γενετικό προφίλ του ευαίσθητου στον καπνό του τσιγάρου καπνιστή, με λεπτομερή συσχέτιση 

των απλοτύπων των πολυμορφισμών της ΕΤ-1 που εμπλέκονται στη ΧΑΠ. 

γ. Ανέδειξε πιθανή εμπλοκή του +134InsA/DelA πολυμορφισμού στην στατική υπερδιάταση και 

στις αυξημένες αντιστάσεις στη ροή του αέρα στους πνεύμονες 



δ. Σκιαγράφησε τη σχέση των +134InsA/DelA και G198T με την ανοχή στην άσκηση και 

συνέκρινε τα αποτελέσματα αυτά με όσα ήδη υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Η παρούσα μελέτη 

είναι η πρώτη που συσχετίζει πολυμορφισμούς με πολλαπλές αξιολογήσεις της αναπνευστικής 

λειτουργίας, πέραν της FEV1, κάτι που σκιαγραφεί με λεπτομέρεια το φαινότυπο της ΧΑΠ. 



SUMMARY 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is an entity with many phenotypes, different 

pathophysiological characteristics, that exhibits in all cases a diminished FEV to FVC ratio. 

Nevertheless, recent studies show that there is not a strict relationship between airway 

inflammation and FEV1 decline in patients with COPD, contrasting a 40 year literature [Roy K, 

et al 2009]. 

The aim of all recent studies dealing with genetics in COPD is the distinction of different 

phenotypes and the elucidation of the genetic profile of the disease. COPD is a multi-gene 

disorder, and knowing that it is composited by many phenotypes, one can say that, in the near 

future, “holistic COPD phenotype” will be unraveled in many distinguished phenotypes, leading 

to a personalized and patient-targeted diagnostic and therapeutic approach.  

The current study contributed in:  

a. Designing primers and probes for the +134InsA/DelA polymorphism, that could clearly 

distinguish both 3A and 4A alleles. 

b. Exhibiting that both +134InsA/DelA & G198T polymorphisms are implicated in COPD 

progression and severity (as defined by FEV1 values). At the same time, we managed to 

highlight the genetic profile of the susceptible to smoke smoker, associating haplotypes and 

polymorphisms of Endothelin-1 (ET-1) gene (+134InsA/DelA & G198T ) with COPD. 

c. Showing the implication of the +134InsA/DelA polymorphism with static lung hyperinflation 

and increased airway resistance. 



d. Revealing the association of +134InsA/DelA & G198T polymorphisms with exercise 

tolerance. According to our knowledge, the current study is the first in the literature showing 

association of ET-1 gene with lung function deterioration. 
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1.1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΑΠ 

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) χαρακτηρίζεται από χρόνιο, 

μερικώς αντιστρεπτό περιορισμό των εκπνευστικών ροών, ενώ παράλληλα εμφανίζει και 

συστηματικές, έξω-πνευμονικές, επιδράσεις. Ο καπνός του τσιγάρου αποτελεί τον κύριο, 

αλλά όχι μοναδικό, αιτιολογικό περιβαλλοντικό παράγοντα που ευθύνεται για την  ανάπτυξη 

της ΧΑΠ [Zaher C et al 2004,  de Marco R et al 2004, Anto JM et al 2001, Yoneda KY et al 

2003]. Οι επαγγελματικές κόνεις, η ενδο-οικιακή μόλυνση από μαγειρική και θέρμανση από 

κάρβουνο ή ξύλο, η μόλυνση του περιβάλλοντος, το μικρό βάρος γέννησης,  το κακώς 

θεραπευμένο βρογχικό άσθμα και οι πολλαπλές λοιμώξεις στην παιδική ηλικία αποτελούν 

λιγότερα συχνά αίτια ανάπτυξης ΧΑΠ [Rushton L 2007

 

]. Η ΧΑΠ θα καταστεί έως το 2020 η 

τρίτη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως [National Heart, Lung, and Blood 

Institute. Data Fact Sheet: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 2003, 03-5229]. 

Υπολογίζεται πως το έτος 2030 η ΧΑΠ θα ευθύνεται για τουλάχιστο 30 εκατομμύρια 

θανάτους παγκοσμίως [de Marco R et al 2004, Mannino DM et al 2007], με υψηλό κόστος 

νοσηλείας που ενδεικτικά για το έτος 2001 ξεπέρασε  τα 32, 1 δις $ παγκοσμίως [Mannino  

DM 2003, Lin PJ et al 2009]. Παράλληλα, η θνητότητα εξαιτίας της ΧΑΠ αυξάνει συνεχώς 

τα τελευταία 30 χρόνια (Εικόνα 1), ενώ για όλες τις άλλες κύριες αιτίες νοσηρότητας και 

θνητότητας παρατηρείται σταθεροποίηση της επίπτωσής τους. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rushton%20L%22%5BAuthor%5D�
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Εικόνα 1: Απεικόνιση των έξι κυριότερων αίτιων θνητότητας και η συχνότητα αυτών για την 

περίοδο 1970-2002, στις ΗΠΑ 

Η φυσική ιστορία της ΧΑΠ διαφέρει από ασθενή σε ασθενή, αλλά αποτελεί 

προοδευτική νόσο, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε συνεχή έκθεση σε ερεθιστικό 

παράγοντα. Κλασσικά οι δύο τύποι φαινοτύπων της ΧΑΠ που περιγράφονται  είναι ο 

εμφυσηματικός και ο χρόνιο-βρογχιτιδικός, αλλά στην πραγματικότητα και οι δύο αυτοί 

φαινότυποι παρουσιάζονται σε όλους τους ασθενείς με ΧΑΠ, με διαφορετικό βαθμό 

βαρύτητας από ασθενή σε ασθενή [Friedlander AL 2007].  Χαρακτηρίζονται από χρόνια 

φλεγμονή των αεραγωγών (στη χρόνια βρογχίτιδα), όπως και αλλοίωση των μηχανισμών 

επιδιόρθωσης και άμυνας (στο εμφύσημα) με αποτέλεσμα την ανάπτυξη βλάβης στους 

μικρούς αεραγωγούς, με απόρροια την παγίδευση αέρα και τη μείωση των εκπνευστικών 

ροών [Κim V et al 2008, Roth M 2008, Roth M 2008]. Η φλεγμονώδης αντίδραση, ως  προς 
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τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δε διαφέρει μεταξύ των καπνιστών με ή χωρίς ΧΑΠ, παρά 

μόνο στην ένταση και τη διάρκεια της.   

 Η διακοπή της έκθεσης στον ερεθιστικό παράγοντα επιβραδύνει την εξέλιξη της 

νόσου, ειδικά αν γίνει σε πρώιμα στάδια, αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο πέρα από το 

οποίο η νόσος δύναται να εξελίσσεται συνεχώς, ακόμη και χωρίς τον ερεθιστικό παράγοντα 

[Barnes PJ. 2004]. Αυτό βέβαια αφορά τον ευαίσθητο στον καπνό του τσιγάρου καπνιστή, ο 

οποίος παρουσιάζει υψηλότερο ρυθμό πτώσης της FEV1, ακόμα και στα πρώιμα στάδια της 

νόσου [Molfino NA 2007, Sandford AJ, Silverman EK 2002] (Εικόνα 2).  

 

 

Εικόνα 2: Απεικόνιση της FEV1 ανά ηλικία και ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι 

ευαισθησίας στον καπνό του τσιγάρου, από την ηλικία των 25 έως το θάνατο.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Molfino%20NA%22%5BAuthor%5D�
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1.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΧΑΠ 

 

Ο καπνός του τσιγάρου θεωρείται ο πιο σημαντικός παράγων κινδύνου για ανάπτυξη 

ΧΑΠ. Οι καπνιστές έχουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης συμπτωμάτων  εκ του 

αναπνευστικού, μεγαλύτερο ρυθμό πτώσης της FEV1 και μεγαλύτερη θνησιμότητα 

σχετιζόμενη με τη ΧΑΠ, σε σχέση με τους μη καπνιστές [Lindberg A et al 2006, Geijer et al 

2006]. Ο συνολικός αριθμός των πακέτων τσιγάρου που κάποιος έχει καπνίσει, η ηλικία 

έναρξης του καπνίσματος και η μη διακοπή του καπνίσματος τη στιγμή της διάγνωσης της 

ΧΑΠ συνδέονται με μεγαλύτερη θνησιμότητα [Lindberg A et al 2005]. Παράλληλα έχει 

αποδειχτεί πως και το παθητικό κάπνισμα ενοχοποιείται επίσης για ανάπτυξη ΧΑΠ [Eisner 

MD 2009]. Επίσης, το κάπνισμα κατά την κύηση έχει δειχθεί πως συμβάλλει στην 

καθυστέρηση ανάπτυξης του νεογνικού πνεύμονα, οδηγώντας σε μεγαλύτερη πιθανότητα 

ανάπτυξης ΧΑΠ στην ενήλικο ζωή [Grigg J 2009]. 

Σημαντικότατο ρόλο στη βιομηχανική εποχή για την ανάπτυξη ΧΑΠ παίζει και η 

επαγγελματική έκθεση σε οργανικές και ανόργανες κόνεις, χημικά έκδοχα και ατμούς. Η 

μελέτη  NHANES III ανέδειξε πως η επαγγελματική έκθεση θα μπορούσε να ενοχοποιηθεί 

για το 30% της συνολικής επίπτωσης της ΧΑΠ [Rabe KF et al 2007]. Η καύση ξύλου, τα 

ζωικά περιττώματα, το κάρβουνο για θέρμανση και μαγειρική, οδηγούν στην παραγωγή 

μεγάλου όγκου ενδοοικιακών αερίων που ενοχοποιούνται για την ανάπτυξη ΧΑΠ, ειδικά σε 

γυναίκες που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Αν συνυπολογίσουμε το συνολικό αριθμό των 

ατόμων που χρησιμοποιούν ανάλογα υλικά για καύση (υπολογίζονται σε τουλάχιστο 3 

δισεκατομμύρια), φαίνεται πως οι ενδοοικιακοί ρύποι ενοχοποιούνται για πάρα πολλές 
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περιπτώσεις ατόμων με ΧΑΠ [Rushton L 2007, Khan AJ, Nanchal R 2007, Girod CE, King 

TE Jr 2005].   

Εκτός από το γενετικό υπόστρωμα και τη διαντίδρασή του με τον καπνό του 

τσιγάρου, πολύ σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου παίζουν η μέγιστη ανάπτυξη του 

πνεύμονα κατά την ενδομήτρια ζωή και τα χρόνια έως την ενηλικίωση. Έχει δειχθεί πως 

νεογνά με χαμηλό βάρος γέννησης ή/και πρόωρης κύησης είναι σε σημαντικά αυξημένο 

κίνδυνο ανάπτυξης ΧΑΠ λόγω μειωμένης μεγίστης τιμής FEV1, ειδικά αν συνδυαστεί με 

πολλαπλές λοιμώξεις στην παιδική ηλικία και βρογχικό άσθμα [Jones M 2009, Bakke PS 

2003, [Retamales I et al. 2001, Sethi S, et al 2006] 

Υπάρχουν ενδείξεις πως η ανάπτυξη της ΧΑΠ σχετίζεται και με το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και μάλιστα αντιστρόφως ανάλογα. Βέβαια, δεν έχει 

αποδειχθεί εάν αυτό οφείλεται στην έξω- και ενδοοικιακή έκθεση σε ερεθιστικούς 

παράγοντες, στο συνωστισμό, στις πολλαπλές λοιμώξεις, κακή διατροφή κτλ. Η μεγάλη 

απώλεια βάρους, η κακή διατροφή, πτωχή σε πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά, μειώνει την ισχύ 

των αναπνευστικών μυών, αλλά πιθανά και τη δραστικότητα των αμυντικών μηχανισμών του 

πνεύμονα στο οξειδωτικό στρες και στις λοιμώξεις. Πρόσφατη μελέτη έδειξε πως γυναίκες 

μη καπνίστριες πάσχουσες από νευρική ανορεξία έχουν στον πνεύμονά τους αλλοιώσεις που 

μοιάζουν με εμφύσημα [Coxson HO et al, 2004]. 

Ο ρόλος του φύλου στην ανάπτυξη ΧΑΠ, αν και έχει ενοχοποιηθεί, δεν έχει ακόμα 

αποδειχθεί. Παλαιότερες μελέτες έδειχναν πως η ΧΑΠ είναι πιο συχνή στους άντρες, κάτι 

που πιο πρόσφατες μελέτες δεν επιβεβαίωσαν, ενώ άλλες μελέτες έδειξαν πως οι γυναίκες 

βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Πιθανότατα αυτή η ασυμφωνία μεταξύ των μελετών 

υπάρχει από τη διαρκώς μεταβαλλόμενη επίπτωση και συχνότητα του καπνίσματος ανάμεσα 

στα δύο φύλα, ειδικά στις γυναίκες [Bang KM et al 2009]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Khan%20AJ%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nanchal%20R%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Girod%20CE%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22King%20TE%20Jr%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22King%20TE%20Jr%22%5BAuthor%5D�
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Το άσθμα μπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου στην ανάπτυξη ΧΑΠ. Μια 

πρόσφατη μελέτη ανέδειξε ότι ασθενείς με άσθμα έχουν τουλάχιστο δωδεκαπλάσιες 

πιθανότητες ανάπτυξης ΧΑΠ, σε σχέση με ασθενείς χωρίς άσθμα.  Υπολογίζεται πως  το 

20% των ασθενών με άσθμα θα αναπτύξει ΧΑΠ, μέσω της αναδιαμόρφωσης του 

πνευμονικού ιστού (lung tissue remodeling), παρουσιάζοντας μη αντιστρεπτό περιορισμό 

των εκπνευστικών ροών, και μειωμένη  DLCO [Vonk JM, et al 2003]. 
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1.2 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΑΠ 

Η ένταση της φλεγμονής, το προκαλούμενο από αυτή φλεγμονώδες εξίδρωμα, και η 

ουλή-εναπόθεση ινικής που προκαλείται στους μικρούς αεραγωγούς (<2 mm), σχετίζονται με 

τις χαμηλές τιμές  FEV1 και του αυξημένου ρυθμού πτώσης της, που παρατηρούνται στη 

ΧΑΠ. Η απόφραξη των μικρών αεραγωγών παγιδεύει αέρα κατά την εκπνοή, οδηγώντας σε 

υπερδιάταση. Αν και το εμφύσημα σχετίζεται συνήθως με διαταραχές αερισμού –αιμάτωσης, 

συμβάλει σημαντικά στην παγίδευση αέρα κατά την εκπνοή, κάτι που υποδεικνύει την 

καταστροφή των ελαστικών συνδέσεων  μεταξύ των βρογχιολίων. Κατά την άσκηση η 

υπερδιάταση που παρατηρείται οδηγεί σε μείωση της εισπνευστικής χωρητικότητας (IC), 

οδηγώντας σε δυναμική υπερδιάταση, έντονη δύσπνοια και περιορισμό της ικανότητας για 

κόπωση. Αντίθετα με ότι πιστευόταν παλαιότερα, η υπερδιάταση εμφανίζεται σχετικά νωρίς 

στην πορεία της νόσου. Η δράση των βρογχοδιασταλτικών μειώνει την υπερδιάταση, 

δίνοντας συμπτωματική ανακούφιση από το αίσθημα της δύσπνοιας [Macklem PT 2010, 

Puente-Maestu L, Stringer WW 2006].  

 

1.2.1 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ 

Οι διαταραχές των αερίων στη ΧΑΠ οδηγούν συχνά σε υποξαιμία ή/και υπερκαπνία. 

Γενικά η διαταραχή των αερίων επιδεινούται περαιτέρω με την πρόοδο της νόσου. H 

βαρύτητα του εμφυσήματος σχετίζεται με τα επίπεδα του αρτηριακού ΡΟ2 και άλλους 

δείκτες που αναδεικνύουν τη διαταραχή της σχέσης V/Q, όπως είναι η διαχυτική ικανότητα 

του πνεύμονα (DLCO). H απόφραξη των περιφερικών αεραγωγών έχει ως αποτέλεσμα 

περαιτέρω διαταραχών της σχέσης V/Q, που συνδυάζεται με την απίσχναση και την 

επακόλουθη δυσλειτουργία των αναπνευστικών μυών, με περιορισμό του συνολικού 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Puente-Maestu%20L%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stringer%20WW%22%5BAuthor%5D�


8 

 

αερισμού και κατακράτηση CO2. Οι ανωμαλίες στον κυψελιδικό αερισμό και η καταστροφή 

του αγγειακού δικτύου του πνεύμονα διαταράσσουν περαιτέρω τη σχέση V/Q [Barbera JA et 

al 1990]. 

Η υπερπαραγωγή βλέννας, που τελικά οδηγεί σε χρόνιο παραγωγικό βήχα (κύριο 

κλινικό χαρακτηριστικό της χρόνιας βρογχίτιδας) και δε σχετίζεται απαραίτητα με 

περιορισμό των εκπνευστικών ροών. Επίσης, ένα ποσοστό  των ασθενών με ΧΑΠ έχει 

συμπτωματολογία χρόνιας βρογχίτιδας. Συνήθως, σχετίζεται με πλακώδη μεταπλασία, 

αυξημένο αριθμό καλυκοειδών κυττάρων και υπερμεγέθεις υποβλεννογόνιους αδένες, ως 

αποτέλεσμα της χρόνιας  φλεγμονώδους διέγερσης του τραχειοβρογχικού δέντρου από το 

καπνό του τσιγάρου και από τους  άλλους ερεθιστικούς παράγοντες [Curran DR, Cohn L 

2010].  

Ήπια προς μέτρια πνευμονική υπέρταση μπορεί να αναπτυχθεί στα προχωρημένα 

στάδια της νόσου, ως αποτέλεσμα υποξικού αγγειόσπασμου του μικρού μεγέθους 

πνευμονικών αρτηριών,  που τελικά οδηγεί σε δομικές αλλαγές-αναδιαμόρφωσή τους 

(remodeling), με υπερτροφία της διάμεσου στιβάδας τους, όπως και αργότερα των λείων 

μυϊκών ινών. Παράλληλα διαπιστώθηκε πως η φλεγμονώδης διεργασία στο αγγειακό δίκτυο 

έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και ιδιότητες με αυτή στους αεραγωγούς. Η καταστροφή του 

δικτύου των πνευμονικών αρτηριών, που παρατηρείται έντονα στο εμφύσημα, σχετίζεται με 

περαιτέρω κίνδυνο για πνευμονική υπέρταση. Η προοδευτικά επιτεινόμενη πνευμονική 

υπέρταση οδηγεί σε εμφάνιση υπερτροφίας της δεξιάς κοιλίας, και δεξιά καρδιακή 

ανεπάρκεια [Jyothula S, Safdar Z et al 2009, 

Είναι πλέον ευρύτερα αποδεκτό πως η ΧΑΠ δεν προσβάλλει μόνο τον πνεύμονα, 

αλλά έχει συστηματικές επιδράσεις, μειώνει το προσδόκιμο της επιβίωσης των ασθενών και 

αυξάνει τη νοσηρότητα, ειδικά σε ύπαρξη συνοδών νοσημάτων. Καχεξία απαντάται πολύ 

Weitzenblum E, Chaouat A 2009 ].  



9 

 

συχνά σε ασθενείς με ΧΑΠ, με απώλεια γραμμωτού μυϊκού ιστού, λόγω αυξημένης 

απόπτωσης, και αχρησίας των μυών. Παράλληλα οι ασθενείς με ΧΑΠ είναι πιθανό να 

αναπτύξουν οστεοπόρωση, κατάθλιψη, ορμονικές διαταραχές και αναιμία χρονίας νόσου. Τα 

αυξημένα επίπεδα προφλεγμονωδών κυτταροκινών και οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου φαίνεται 

να μεσολαβούν  σε αυτές τις επιδράσεις. Επίσης, παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος 

καρδιαγγειακών συμβαμάτων, στα οποία πρωτεύοντα ρόλο έχει η C-reactive protein (CRP) 

[Reid WD et al 2009, Langhi F et al 2009, Barnes PJ, Celli BR 2009]. 

Στη φυσική πορεία της νόσου εμφανίζονται αρκετά συχνά παροξύνσεις που 

αποτελούν κατ’ουσία ενίσχυση της συνεχούς φλεγμονώδους διεργασίας στους αεραγωγούς 

των ασθενών, και δύναται να πυροδοτηθούν από μόλυνση βακτηριδιακή ή ιογενή, ή/και 

περιβαλλοντικούς ρύπους, ενώ το 33% των παροξύνσεων είναι χωρίς προφανές αίτιο 

(αναφέρονται και ως «κιρκάδιος» ρυθμός της ΧΑΠ). Στις ήπιες και μετρίας βαρύτητας 

παροξύνσεις παρατηρείται αύξηση της φλεγμονής με μεγάλη συγκέντρωση στα πτύελα 

ηωσινοφίλων και ουδετεροφίλων [Wedzicha 2002]. Παράλληλα παρατηρείται αύξηση 

μεσολαβητών όπως οι LTB4, TNF-a, και IL-8. Κατά την παρόξυνση παρατηρείται 

υπερδιάταση και παγίδευση αέρα, με σημαντική μείωση των εκπνευστικών ροών, αύξηση 

της έντασης της δύσπνοιας και επιδείνωση του λόγου  V/Q, που οδηγεί σε σοβαρή υποξαιμία 

[Parker CM, et al 2005] 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barnes%20PJ%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Celli%20BR%22%5BAuthor%5D�
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1.2.2 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΧΑΠ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

Επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν πως μόνο 25% των καπνιστών τελικώς θα 

αναπτύξουν ΧΑΠ (50% των βαρέως καπνιστών), υποδεικνύοντας πως η ανάπτυξη νόσου 

έχει γενετικό υπόβαθρο. Επίσης, το 5% του γενικού πληθυσμού, που δεν καπνίζει θα 

αναπτύξει ΧΑΠ [Ouellette RD 2004, Postma SD, Boezen HM 2004, Whittemore et al 1995, 

Behrendt CE 2005].  

Τα πρώτα σχετικά δεδομένα  παρατηρήθηκαν στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, 

όταν απεδείχθη πως η έλλειψη της α1-αντιθρυψίνης, αποτέλεσμα ύπαρξης συγκεκριμένου 

«ελαττωματικού» αλληλίου, αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα ανάπτυξης ΧΑΠ 

(εμφυσήματος) [Sharp RR et al, 2003, DeMeo DL, Silverman EK 2004]. Το αλληλόμορφο 

που οδηγεί σε έλλειψη α1-αντιθρυψίνης αποτελεί έως σήμερα το μόνο βεβαιωμένο γενετικό 

παράγοντα που προδιαθέτει για την ανάπτυξη ΧΑΠ. Λαμβάνοντας υπόψη πως η έλλειψη α1-

αντιθρυψίνης ενοχοποιείται για μόλις 1% των περιπτώσεων ΧΑΠ [Lieberman J et al, 1986], 

γίνεται εμφανές πως υπάρχουν και άλλοι γενετικοί τόποι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη ΧΑΠ, 

σε συνδυασμό με επιβλαβείς περιβαλλοντικούς παράγοντες.  

Οι λόγοι ενισχύσεως της φυσιολογικής φλεγμονώδους αντιδράσεως στους πνεύμονες 

των ασθενών που αναπτύσσουν ΧΑΠ δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητοί, αλλά φαίνεται 

πως ενισχύεται από το οξειδωτικό στρες και τη μεγάλη συγκέντρωση πρωτεασών στο 

πνευμονικό παρέγχυμα. Παράλληλα με την περίσσεια πρωτεασών, η ΧΑΠ χαρακτηρίζεται 

από ένα συγκεκριμένο προφίλ φλεγμονής που περιλαμβάνει ουδετερόφιλα, μακροφάγα και 

λεμφοκύτταρα. Τα ουδετερόφιλα υπάρχουν σε αφθονία στα πτύελα των ασθενών, με 

αυξανόμενη συγκέντρωση όσο αυξάνει η βαρύτητα της νόσου. Τα μακροφάγα υπάρχουν σε 



11 

 

μεγάλους αριθμούς στους μικρούς αεραγωγούς και στο πνευμονικό παρέγχυμα και είναι 

υπεύθυνα για την παραγωγή φλεγμονωδών διαβιβαστών και πρωτεασών. Τα CD4+ και 

CD8+ λεμφοκύτταρα σχηματίζουν πολλαπλά λεμφοζιδία, απόρροια ίσως του αποικισμού του 

πνευμονικού παρεγχύματος από δυνητικά παθογόνους μικροοργανισμούς [Hogg JC, et al 

2004]. Παράλληλα παρατηρείται αύξηση  του αριθμού των ηωσινοφίλων στα πτύελα  

ασθενών με ΧΑΠ, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των παροξύνσεων, ενώ υπάρχουν ισχυρές 

ενδείξεις πως και τα επιθηλιακά κύτταρα του πνεύμονα συμμετέχουν ενεργά στη 

φλεγμονώδη διεργασία [Siva R et al, 2007] 

 

 

Εικόνα 3: Παθολογοανατομικές διεργασίες στη ΧΑΠ: Πάχυνση του τοιχώματος των 

αεραγωγών, αυξημένο αριθμό λεμφοζοδίων στους μικρούς αεραγωγούς, απώλεια της 

ελαστικότητας των αεραγωγών, υπερπλασία των καλυκοειδών κυττάρων.   
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Παθολογοανατομικά στη ΧΑΠ, ακόμα και στον ίδιο ασθενή μπορεί να 

παρατηρηθούν α. απώλεια της ελαστικότητας και καταστροφή των κυψελιδικών συνάψεων, 

ως αποτέλεσμα του εμφυσήματος, με απώλεια της στήριξης και τη σύγκλειση των μικρών 

αεραγωγών κατά την εκπνοή β. την εναπόθεση ινικής και περαιτέρω στένωση των μικρών 

αεραγωγών και γ. απόφραξη του αυλού των μικρών αεραγωγών με βύσματα βλέννας (Eικόνα 

3). Η αλληλοεπικάλυψη των παραπάνω ευρημάτων διαφέρει από ασθενή σε ασθενή και είναι 

αυτή που καθορίζει τον τελικό φαινότυπο της ΧΑΠ [Hogg JC et al, 2004]. 

Η φλεγμονώδης αντίδραση στο πνευμονικό παρέγχυμα στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

όπως προαναφέρθηκε, είναι πιο ενισχυμένη συγκριτικά με αυτή που παρατηρείται σε 

φυσιολογικούς καπνιστές. Οι μοριακοί και γενετικοί μηχανισμοί που ενέχονται στην 

ενίσχυση της δεν έχουν διευκρινιστεί, αλλά σίγουρα είναι αποτέλεσμα και γενετικών 

πολυμορφισμών-μεταλλάξεων. Το αξιοσημείωτο στη φλεγμονή που παρατηρείται στη ΧΑΠ 

είναι πως αυξάνεται ανάλογα με τη χρονιότητα της νόσου και τη βαρύτητα του σταδίου 

αυτής ακόμα και όταν απομακρυνθεί ο αιτιολογικός παράγοντας.  

Πρόσφατες μελέτες ανέδειξαν πως η φλεγμονώδης διεργασία στους αεραγωγούς 

ασθενών με ΧΑΠ δεν υφίεται με την απομάκρυνση του αιτιολογικού παράγοντα (καπνός 

τσιγάρου). Η φλεγμονώδης διεργασία, ειδικά στους ασθενείς με σοβαρή και πολύ σοβαρή 

νόσο, γίνεται ανεξάρτητη του αιτιολογικού παράγοντα και μηχανισμού [Roos-Engstrand E et 

al 2008, Gamble E et al, 2007] και δε «σβήνει», όπως συμβαίνει σε άλλες χρόνιες 

φλεγμονώδεις παθήσεις όπως η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα και η Διάμεση Πνευμονοπάθεια. 

Αυτό έχει εξαιρετική σημασία διότι μία αποτελεσματική «αντιφλεγμονώδης» θεραπεία στη 

ΧΑΠ θα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα ακόμα και σε πολύ προχωρημένα στάδια της νόσου 

[Barnes 2004]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roos-Engstrand%20E%22%5BAuthor%5D�
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Είναι σαφές πως η ΧΑΠ λόγω της παγκόσμιας και ευρύτατης κατανομής της, των 

φαινοτύπων και της ιδιαιτερότητας της παθογένειας της αποτελεί μία πολυπαραγοντική νόσο 

και είναι το αποτέλεσμα διαντίδρασης περιβάλλοντος και πολλαπλών γενετικών επιτόπων 

[Hoidal 2001] που περιλαμβάνουν, τόσο μεταζυγωτικές όσο και επίκτητες μεταλλάξεις 

[Sampsonas et al 2006, Anderson PG, Bozinovski S 2003]. 

Ένα μοντέλο της παθογένειας της ΧΑΠ θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις διαταραχές 

εκείνες και τα εμπλεκόμενα γονίδια που οδηγούν σε : 

α. Σε ανισορροπία πρωτεασών-αντιπρωτεασών στο πνευμονικό παρέγχυμα,  

β. Σε ανισορροπία μεταξύ οξειδωτικού stress και των αντιρροπιστικών γενετικών 

μηχανισμών του,  

γ.  Στην παθολογική ανοσιακή απάντηση και την ενισχυμένη χημειοταξία και 

 δ. Στη διαταραχή στην παραγωγή της βλέννας και στην κάθαρση αυτής (Eικόνα 4).  



14 

 

 

Εικόνα 4:  Παθογένεια, περιβάλλον, γενετική προδιάθεση και απορρύθμιση της 

φλεγμονώδους διεργασίας στη ΧΑΠ. 
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Εικόνα 5: Γενετικοί πολυμορφισμοί που δυνητικά επηρεάζουν την ισορροπία πρωτεασών 

αντιπρωτεασών.  

Η διαταραχή της ισορροπίας πρωτεασών-αντιπρωτεασών, εκτός από την έλλειψη της 

πρωτεάσης της α-1 αντιθρυψίνης οφείλεται και σε μια πλειάδα αλλαγών, σε πολλαπλά 

γονίδια, που σαν τελικό αποτέλεσμα έχουν την αυξημένη δράση των πρωτεασών, μειωμένη 

δράση των αντιπρωτεασών και την επακόλουθη καταστροφή του πνευμονικού 

παρεγχύματος. Πολλαπλοί έως τώρα γονότυποι ενοχοποιήθηκαν για την ανωτέρω 

ανισορροπία (Eικόνα 5), αλλά μένει να αποδειχθεί η συμμετοχή τους. Κύριο εκπρόσωπο των 

πρωτεασών αποτελούν οι μεταλλοπρωτεάσες, η ADAM 33, οι SERPINES, ενώ κύριοι 

εκπρόσωποι των αντιπρωτεασών είναι η α1-αντιθρυψίνη και οι ιστικοί αναστολείς των 

μεταλλοπρωτεασών (ΤΙΜΡ) [Sampsonas et al 2007].  

Το πνευμονικό παρέγχυμα διαθέτει μια πλειάδα μηχανισμών που μπορούν να 

αντιρροπήσουν το οξειδωτικό stress, να αδρανοποιήσουν την πληθώρα των οξειδωτικών και 

ξενοβιοτικών παραγόντων του καπνού του τσιγάρου και του περιβάλλοντος. Κύριοι 
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εκπρόσωποι του αντιρροπιστικού μηχανισμού του πνεύμονα είναι η οξυγενάση της αίμης 

(ΗΟ), η ανθρώπινη εποξική μικροσωμιακή υδρολάση (mEPHX), οι τρανσφεράσες του θείου 

(GSTs), το συστημα του κυτοχρώματος P-450, οι υπεροξειδάσες της δισμουτάσης και ο 

πυρηνικός παράγων σχετιζόμενος με το Ρ-450 (Eικόνα 6) 

 

Εικόνα 6: Γενετικοί πολυμορφισμοί που δύνανται να επηρεάσουν την ισορροπία οξειδωτικού 

φορτίου και της αντιρρόπησής του 

Γνωρίζοντας πως η φλεγμονώδης αντίδραση είναι ενισχυμένη στη ΧΑΠ, μια πλειάδα 

ερευνών αναζήτησε στα φλεγμονώδη κύτταρα και στις κυτταροκίνες εκείνους τους  

μονονουκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς (SNPs) και τις γενετικές αλλαγές εν γένει που 

δύνανται να ενισχύουν τη φλεγμονώδη απάντηση στον καπνό του τσιγάρου ή να περιορίσουν 

τους αντιρροπιστικούς αντιφλεγμονώδεις μηχανισμούς. Μερικοί από τους φλεγμονώδεις 

μεσολαβητές που έχουν μελετηθεί είναι διάφορες ιντερλευκίνες, ο TGFβ, ο TNFα, ο 



17 

 

παράγων δέσμευσης της βιταμίνης D, VEGF, το γονίδιο του επιφανειοδραστικού παράγοντα  

κ.α. (Εικόνα 7).  

Παράλληλα επειδή στη ΧΑΠ, ιδιαίτερα στο φαινότυπο της χρόνιας βρογχίτιδας 

υπάρχει διαταραχή στην απέκκριση της βλέννας, μελετήθηκαν διάφοροι πολυμορφισμοί των 

γονιδίων της κυστικής ίνωσης και του γονιδίου των διαύλων χλωρίου-ασβεστίου (εικόνα 8).  

Επίσης, σημαντική είναι και η μελέτη που έχει γίνει έως τώρα για τις γενετικές αλλαγές 

στους υποδοχείς των β2-διεγερτών. Βρέθηκε πως κάποιες από αυτές σχετίζονται με την 

ταχύτερη εξοικείωση των υποδοχέων στους β2 διεγέρτες και την φτωχότερη απόκριση στη 

βρογχοδιασταλτική αγωγή. Παρόλα ταύτα, καμία μελέτη έως τώρα δεν έχει εντοπίσει κάποιο 

πολυμορφισμό που έμμεσα η άμεσα δύναται να αυτοσυντηρήσει τη φλεγμονώδη αντίδραση. 
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Εικόνα 7: SNPs που δυνητικά εμπλέκονται στην ενισχυμένη φλεγμονώδη, ή/και μειωμένη 

αντιφλεγμονώδη αντίδραση. 
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Εικόνα 8: SNPs που δυνητικά εμπλέκονται στην αυξημένη παραγωγή βλέννης και στη 

διαταραχή απέκκρισής της από τους αεραγωγούς ασθενών με ΧΑΠ 

Η προσέγγιση αυτή σκιαγραφεί το γενετικό προφίλ και ολοκληρώνει κάποια κενά στη 

γενετική παθογένεια της ΧΑΠ. Παρόλα ταύτα έχει κάποιους περιορισμούς: α. εμπλέκει 

πολυμορφισμούς γονίδιων που είναι ήδη γνωστό πως συμμετέχουν στην παθογένεια της 

ΧΑΠ, β. δεν εξηγεί την αυτοσυντήρηση της φλεγμονής στη ΧΑΠ, γ. δε διακρίνει εμφανώς 

τους φαινοτύπους στη ΧΑΠ (εμφύσημα και χρόνια βρογχίτιδα), δ. δε συσχετίζει τη βαρύτητα 

της νόσου με τους γονοτύπους.  

Λύσεις σε αυτούς τους περιορισμούς ίσως δώσουν τα διαγονιδιακά  ζωικά μοντέλα 

[Shapiro SD 2008, Shapiro SD 2007 ]. Νέες τεχνικές όπως οι γονιδιακές μικροσυστοιχίες 

δύνανται να αναγνωρίσουν μεγάλο αριθμό γονιδίων που εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο 

στους πνεύμονες ασθενών με ΧΑΠ και των ομάδων ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο ανιχνεύεται 

η υπερέκφραση γονιδιακών τόπων που δεν αναμενόταν να εκφράζονται, αναδεικνύοντας 

δυνητικούς μοριακούς δρόμους στην παθογένεια της ΧΑΠ [Schultz C et al, 2003]. 
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Μία άλλη προσέγγιση στη γενετική παθογένεια της ΧΑΠ εμπλέκει περιοχές με 

πολλαπλά επαναλαμβανόμενα τεμάχια DNA (Short Tandem Repeats), περιοχές με μεγάλη 

αστάθεια στη μεταγραφή. Εμπλέκονται σε χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα όπως άσθμα, 

πλευρίτιδες κτλ [Zervou  MI et al 2006]. 

Ανάμεσα σε οικογένειες με αυξημένη επίπτωση ΧΑΠ έχουν πραγματοποιηθεί 

μελέτες γενετικών συνδέσεων (Linkage Analysis) σε όλο το γονιδίωμα. Εάν διαπιστωθεί σε 

μια οικογένεια αυξημένη παρουσία-συγκέντρωσης δεικτών στο γονιδίωμα και στη συνέχεια 

γίνεται προσπάθεια ταυτοποίησης του συγκεκριμένου γενετικού τόπου. Ενοχοποιούνται 

γενετικοί τόποι στα χρωμοσώματα 8, 12, 19, 22 ενώ πρόσφατα ταυτοποιήθηκε και 

συγκεκριμένο γονίδιο (SERPINE 2) [Silverman EK et al 2002].   
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1.3 ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΜΑΡΤΥΡΩΝ- ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΝΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ- ΑΠΛΟΤΥΠΟΙ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ HARDY-

WEINBERG 

Tα τελευταία χρόνια οι μελέτες της κατηγορίας μαρτύρων ασθενών χρησιμοποιούνται 

για την μελέτη της παθογένειας των νόσων. Συγκεκριμένα έως πριν 10 έτη για να βρεθούν τα 

γενετικά αίτια σπανίων και  μη, νοσημάτων χρησιμοποιούνταν προοπτικές μακροχρόνιες 

μελέτες. Με τη χρήση τεχνολογιών που διακρίνουν λεπτομερώς γενετικές διαφορές μεταξύ 

φαινοτύπων χρησιμοποιούνται μελέτες μαρτύρων-ασθενών (case-control). Σε τέτοιες μελέτες 

εντοπίζονται ασθενείς με συγκεκριμένη νόσο (που μπορεί με σαφήνεια να χαρακτηριστεί) 

και διερευνάται σε αυτούς η ύπαρξη (σε στατιστικά σημαντική συχνότητα) κάποιου 

αιτιολογικού παράγοντα (π.χ. SNP) σε σύγκριση με άτομα που δεν έχουν τη νόσο. Αυτό 

βοηθά στον υπολογισμό της αναλογίας κινδύνου νόσησης (odds ratio). Σε περιπτώσεις 

ύπαρξης συνυπαρχόντων χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την εμφάνιση της νόσου 

χρειάζεται συνυπολογισμός της σχετικής επιρροής του καθενός από αυτά στη στατιστική 

ανάλυση. Για να είναι αξιόπιστη η ανάλυση πρέπει και δύο χρησιμοποιούμενες ομάδες 

ατόμων (ασθενείς και ομάδα ελέγχου) να είναι κατά το δυνατό ομοιογενείς ως προς όλες τις 

άλλες παραμέτρους που δυνητικά επηρεάζουν την εμφάνιση της νόσου. 

Παράλληλα σημαντική εξίσου, αν όχι σημαντικότερη είναι η επιλογή της ομάδας 

ελέγχου. Η ομάδα ελέγχου πρέπει οπωσδήποτε να έχει έκθεση  ποιοτικά και ποσοτικά στον 

παράγοντα κινδύνου ίδια με τους ασθενείς, όπως και στους συνυπάρχοντες παράγοντες. 

Παράλληλα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η μέθοδος της μέτρησης της έκθεσης να είναι 

ταυτόσημη σε ασθενείς και ομάδα ελέγχου.  
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Συνήθης πηγή ομάδων ελέγχου αποτελούν λίστες πρώην ασθενών νοσοκομείων και 

ομάδες επισκεπτών. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι λανθασμένης 

διαλογής, ειδικά στις συνυπάρχουσες συνιστώσες που χαρακτηρίζουν μια ομάδα ελέγχου. 

Για να ξεπεραστεί ο κίνδυνος λανθασμένης διαλογής, πολλές φορές χρησιμοποιούνται 

περισσότερες ομάδες διαλογής για την ομάδα ελέγχου. Έτσι πληρούται ο όρος της 

αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος της ομάδας έλεγχου, έναντι του γενικού πληθυσμού. 

Χρήσιμο πολλές φορές είναι, και στα πλαίσια της αντιπροσωπευτικότητας στη διαλογή 

ασθενών και ομάδας ελέγχου, η διαλογή  να γίνει από παρόμοιες ομάδες πληθυσμών (πχ 

επισκέπτες εξωτερικών ιατρείων), ίδιας εθνολογικής σύστασης. Παράλληλα, και για 

στατιστικούς λόγους δεν πρέπει η ομάδα ελέγχου να έχει περισσότερα άτομα από την ομάδα 

των ασθενών (όχι περισσότερα από 5 φορές).  

Σε ασθενείς με ΧΑΠ η ποσοτική έκθεση στον καπνό του τσιγάρου μετριέται σε 

πακέτα-έτη (pack-years), που αποτελεί το γινόμενο των συνολικών ετών καπνίσματος και 

του μέσου όρου των πακέτων ανά ημέρα καπνίσματος. Θεωρείται πως στη ΧΑΠ πρέπει να 

υπάρχει έκθεση τουλάχιστο 20 πακέτο-έτη για να στοιχειοθετηθεί επαρκής έκθεση τέτοια 

που να ευθύνεται για ΧΑΠ. Ο δείκτης αυτός έχει πλεονεκτήματα: 1. Είναι αντικειμενικός, 2. 

αναπαραγώγιμος με εξαιρετική ακρίβεια, 3.ποσοτικοποιεί και μη συνεχή έκθεση στον καπνό 

του τσιγάρου [http://www.cancer.gov/Templates/db_alpha.aspx?CdrID=306510].  

Πολύ σημαντικά στοιχεία για μελέτες που διερευνούν τη παθογένεια της ΧΑΠ είναι 

εκτός της ποσοτικοποίησης της έκθεσης στον καπνό, η ηλικία των συμμετεχόντων (είναι 

γνωστό πως με την πρόοδο της ηλικίας ο λόγος FEV1/FVC φυσιολογικά μειώνεται 

προσεγγίζοντας το 0.70, που είναι και το όριο διάκρισης μεταξύ φυσιολογικών και ασθενών 

με ΧΑΠ), ο δείκτης μάζας σώματος (ύψος/ βάρος2) και το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο  

των συμμετεχόντων (η ΧΑΠ έχει σχετιστεί με χαμηλό κοινωνικοικονομικό επίπεδο).  
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Παρόλες τις σημαντικές δυσκολίες, τα μεγάλα πλεονεκτήματα των μελετών ασθενών-

μαρτύρων είναι πως μπορούν να εφαρμοσθούν σε νοσήματα με μακρό μεσοδιάστημα από 

την έκθεση στον αιτιολογικό παράγοντα και την εμφάνιση της νόσου, μπορούν να 

εκτελεστούν σε μικρό χρονικό διάστημα, σε ένα μόνο κέντρο, με σχετικά μικρό κόστος,  και 

ακόμα αν πρόκειται για νοσήματα και χαμηλής επίπτωσης. Παράλληλα έχει δειχτεί πως με 

σχετικά μικρό δείγμα πληθυσμού τα αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά και στο 

γενικότερο πληθυσμό [Hwang SJ, et al 1994]. 

Η πιο εύκολη προσέγγιση για τη διερεύνηση της γενετικής παθογένειας της ΧΑΠ 

είναι ο πιθανός εντοπισμός πολυμορφισμών (αλλαγών στην αλληλουχία του DNA με 

συχνότητα > 1%, ώστε να υπάρχει πιθανότητα φυσικής επιλογής σε αυτούς) σε γενετικούς 

τόπους που κωδικοποιούν ή αλλάζουν την έκφραση πεπτιδίων, μεταβιβαστών, κυτταροκινών 

και γενικότερα μορίων που άμεσα-έμμεσα σχετίζονται με την παθογένεια της νόσου 

[Sampsonas et al 2006]. H διερεύνηση της γενετικής παθογένειας, με αναζήτηση γονίδιου-

στόχου διευκολύνεται από την ευρεία χρήση τεχνολογιών όπως η άμεση ανίχνευση 

αλληλουχιών των γονιδίων (sequencing), όπως και τεχνικές με βελτιωμένη πραγματικού 

χρόνου αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Real Time PCR), οι οποίες έχουν απλουστεύσει 

την ανίχνευση των πολυμορφισμών, όπως και τη σύγκριση μεγάλων ομάδων ατόμων. 

Επίσης, με την ολοκλήρωση της μελέτης του ανθρώπινου γονιδιώματος  και την καταγραφή 

απλοτύπων, είναι ευκολότερος πια ο εντοπισμός πολυμορφισμών που δυνητικά επηρεάζουν 

την παθογένεια των νόσων[International HapMap Project].  

Εκείνο που τελευταία έχει γίνει σαφές είναι πως λόγω διπλοειδίας του ανθρώπινου 

γονιδιώματος σημαντικότατο ρόλο παίζουν οι υπάρχοντες απλότυποι [DH Spencer, et al 

2006]. Με τον όρο απλότυποι ονομάζουμε τη σειρά/άθροισμα γενετικών παραλλαγών (π.χ. 

πολυμορφισμοί) που βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα και συγκληρονομούνται από τους 
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γονείς στους απογόνους. Η “en block” συγκληρονόμηση τους συμβαίνει εάν είναι τόσο 

κοντά μεταξύ τους, ώστε να υπάρχουν λίγες πιθανότητες για ανασυνδυασμό. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις προκαλείται το φαινόμενο ανισσοροπίας σύνδεσης (“linkage disequilibrium” 

LD) μεταξύ των πολυμορφικών αλληλομόρφων και της διερευνώμενης νόσου (παθολογικού 

γονοτύπου). Λόγω της στενής γενετικής σύνδεσης, στον πληθυσμό, δεν προκύπτουν όλοι οι 

δυνατοί συνδυασμοί που θα προέκυπταν εάν οι δύο εξεταζόμενες θέσεις  ήταν σε απόσταση. 

Επομένως, η LD περιγράφει την κατάσταση που συγκεκριμένοι συνδυασμοί αλληλομόρφων  

σε δύο εξεταζόμενες θέσεις απαντώνται πιο συχνά σε σχέση με άλλους δυνατούς 

συνδυασμούς.  

Έχει δειχθεί πως το 50% των απλοτυπικών συνδυασμών συμβαίνει στο 10% του 

γονιδιώματος, και μάλιστα μέσα σε κωδικοποιούσες αλληλουχίες, και όχι σε ανενεργό DNA 

[McVean GA, et al 2004].  Παράλληλα, έχει αποδειχτεί πως ορισμένοι συνδυασμοί 

απλοτύπων απουσιάζουν εντελώς από κάποιες εθνικές ομάδες, ενώ επικρατούν σε άλλες, 

πιθανά λόγω γενετικής παρέκκλισης (genetic drift). Πρακτικά εννοούμε την απουσία, ή 

αυξημένη συχνότητα πολυμορφισμών και απλοτύπων μεταξύ φυλών λόγω επιλεκτικής 

διασταύρωσης των μελών τους, εξαιτίας γεωγραφικής απομόνωσης και κοινωνικών 

συνθηκών (ενδοθρησκευτικοί και φυλετικοί αποκλειστικοί γάμοι κτλ)[D Daley, et al 2005, 

Desai AA et al 2005]. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως αν ένας λειτουργικός 

πολυμορφισμός, που έχει ως αντίκτυπο τη φαινοτυπική τροποποίηση είναι σε στενή 

γειτνίαση με ένα ανιχνεύσιμο γενετικά αλλά μη λειτουργικό πολυμορφισμό, είναι δυνατό ο 

δεύτερος να χρησιμοποιείται ως βιοδείκτης (biomarker) για την ανίχνευση του πρώτου.   

Μαθηματικά μοντέλα προσομοιώνουν πιθανούς απλοτύπους, αφού ο άμεσος 

υπολογισμός τους με αλληλούχιση του γονιδιώματος είναι εξαιρετικά δύσκολος και 

χρονοβόρος για πολλαπλά γονίδια και μεγάλες ομάδες. Η βάση των περισσότερων και πιο 
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αξιόπιστων από αυτά είναι βασισμένα στον αλγόριθμο  «μεγιστοποίησης του πιθανού 

αναμενόμενου». Ο αλγόριθμος υπολογίζει τους δυνητικούς απλοτύπους και τις συχνότητες 

τους από τις συχνότητες των πολυμορφισμών, δημιουργώντας απλοτυπικά μοντέλα που έχει 

αποδειχτεί πως προσεγγίζουν  τις πραγματικές απλοτυπικές συχνότητες σε ποσοστό άνω του 

80%, αποτελώντας άριστο και αξιόπιστο εργαλείο. Τα σύγχρονα εργαλεία υπολογισμού είναι 

μιας φάσης υπολογισμού, υπολογίζουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια το σχετικό κίνδυνο για κάθε 

φαινότυπο ανά απλότυπο (Odds Ratio, ±95% Confidence Interval), υπολογίζουν σε μορφή 

πίνακα τη σχετική κατανομή των απλοτύπων και τη στατιστική σημαντικότητα αυτού. 

Παράλληλα οι τελευταίες μορφές αυτού του λογισμικού δουλεύουν με μεθόδους ανάλυσης 

στατιστικής παλινδρόμησης, συνεκτιμώντας και άλλους συμπαράγοντες στην αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων (φαινότυπου).  Το πιο σύγχρονο και αξιόπιστο λογισμικό είναι τα  

Haplo.stats [Sinnwell JP, et al 2005], Hapassoc [Burkett K et al 2005] και FamHap [Herold 

C et al 2009].  
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HARDY WEINBERG EQUILIBRIUM-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ HARDY WEINBERG 

Οι μελέτες σημειακών πολυμορφισμών, όσο και των απλοτύπων τους για να έχουν 

αξιόπιστη βιολογική βαρύτητα, και ευρύτερη εφαρμογή σε μεγάλες εθνικές και φυλετικές 

ομάδες προϋποθέτουν πληθυσμούς που είναι σε ισορροπία Hardy-Weinberg (HWE). Η αρχή 

HWE δηλώνει πως οι συχνότητες αλληλίων και γονοτύπων για κάποιο γενετικό 

χαρακτηριστικό σε ένα πληθυσμό παραμένουν σταθερές από γενεά σε γενεά, όταν οι 

διασταυρώσεις στον πληθυσμό είναι τυχαίες και δε δρουν εξελικτικοί παράγοντες [Mayo O 

2008]. Αν p είναι η συχνότητα του αλληλίου Α και q η συχνότητα του α (q=1- p), τότε οι 

συχνότητες των ΑΑ, Αα, αα, που είναι οι δυνητικοί γονότυποι των δυνητικών απογόνων 

μετά από μία γενεά, είναι p 2, 2pq, q2 

 

αντιστοίχως. Αυτή η απλή μαθηματική σχέση αφορά 

Μενδελικά χαρακτηριστικά, όταν τα αλλήλια για την επόμενη γενιά επιλέγονται με τυχαίο 

συνδυασμό, χωρίς περιορισμό, με όλους τους δυνατούς τρόπους (Εικόνα 9).  

 

 

 

 

 

 

H αρχή HWE σπάνια εφαρμόζεται στη φύση, γιατί δεν υπάρχουν οι ιδεατές συνθήκες 

αναπαραγωγής, αφού συντρέχουν πολλαπλοί παράγοντες απόκλισης. Η χρηστικότητα και 

Εικόνα 9: Ο οριζόντιος άξονας αναπαριστά τη 

συχνότητα των δύο αλληλίων (p-q), ενώ ο κάθετος τη 

συχνότητα των γονοτύπων. Κάθε γράφημα (και χρώμα) 

δείχνει τη συχνότητα των τριών δυνητικών γονοτύπων 

(συχνότητα του γονοτύπου και προβλεπόμενη 

συχνότητα των υπολοίπων συνδυασμών).  
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εφαρμογή της HWE σε πειραματικά μοντέλα έχει ουσιαστικά επικρατήσει για να 

διαπιστώνονται αποκλίσεις από την ιδεατή σχέση ισορροπίας, όπως και για την αναζήτηση 

των αιτίων των αποκλίσεων σε μελετώμενο δείγμα ασθενών και υγειών μαρτύρων (case-

control studies). Σε τέτοιες μελέτες συγκρίνεται η συχνότητα των γονοτύπων με την 

αναμενόμενη συχνότητα, όπως αυτή υπολογίζεται με το νόμο κατά HWE (συνήθως με τη 

χρήση Pearson's goodness-of-fit chi-square test). Συμφωνία με την αρχή HWE, σημαίνει πως 

τα αποτελέσματα μιας μελέτης που γίνονται σε ένα εθνικό πληθυσμό έχουν ευρεία εφαρμογή 

στον ολικό πληθυσμό, περάν της ειδικής ομάδας που μελετήθηκε. Το λογισμικό που 

χρησιμοποιείται είναι διαθέσιμο από πολλά πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα που 

ασχολούνται με γενετικές μελέτες (http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/ihg/index_engl.html). 

Ειδικότερα, για να υπάρχει ισορροπία  HWE πρέπει να έχουμε σε ένα πληθυσμό 

[Mayo O, 2008]: 

1. Τυχαία αναπαραγωγή άρα συνδυασμό χρωμοσωμάτων και αλληλομόρφων καθ’ 

όλους τους δυνατούς τρόπους μεταξύ των ατόμων του πληθυσμού μελέτης, ο 

οποίος πρέπει να είναι ομοιογενής (να μην υπάρχει στρωμάτωση) και να μην 

υπάρχουν φαινόμενα ομοιοτυπικής σύζευξης ή άλλων εκλεκτικών 

διασταυρώσεων, φαινόμενο πολύ συχνό σε κλειστές/απομονωμένες κοινωνίες με 

μικρό  πληθυσμιακό μέγεθος 

2. Τυχαία επιλογή των ατόμων της μελέτης (πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό σε 

μελέτες case-control), ειδικά για την ομάδα ελέγχου 

3. Σταθερή συχνότητα τυχαίων μεταλλάξεων (έτσι αποφεύγεται η αλλοίωση του 

πληθυσμού των διαθέσιμων γονοτύπων από υψηλό-μη «φυσιολογικό» δυναμικό 

μεταλλάξεων), που κυμαίνεται μεταξύ 10-4 έως 10-8 . 

http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/ihg/index_engl.html�
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4. Τεχνική αρτιότητα της μεθόδου ανίχνευσης των πολυμορφισμών 

5. Ικανοποιητικό σε μέγεθος δείγμα πληθυσμού, ώστε να ισχύουν οι κανόνες της 

στατιστικής ανάλυσης.  

. 

6. Απόκλιση, σε μελέτες ασθενών και υγειών μαρτύρων, από την ισορροπία HWE στα 

πάσχοντα άτομα του πληθυσμού και όχι στους υγιείς μάρτυρες (controls) είναι 

ένδειξη για πραγματική συσχέτιση (association), μεταξύ της ασθένειας και του 

γενετικού πολυμορφισμού που μελετάται. Το συμπέρασμα αυτό καθίσταται 

επισφαλές αν και η υγιής ομάδα παρουσιάζει ανισσοροπία.  
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1.4 ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗ-1 ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1.4 .1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΠ 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ 

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ 

Η ενδοθηλίνη-1 (ΕΤ-1) ανήκει στην υπεροικογένεια των ενδοθηλινών με εκπροσώπους τόσο 

σε ανθρώπους, όσο και σε άλλα ζωικά είδη. Στον άνθρωπο έχουν βρεθεί 3 μέλη αυτής της 

οικογένειας, με σημαντικότερη εκπρόσωπο την ΕΤ-1 [Polikepahad S et al 2006]. H ΕΤ-1 

ονομάστηκε έτσι λόγω της αρχικής ανακάλυψης της αγγεισυσπαστικής λειτουργίας της στο 

ενδοθήλιο. Η πρώτη αναφορά για δοσοεξαρτώμενη μυο-συσπαστική δράση του 

υπερδιηθήματος  από κυτταροκαλλιέργειες μυοκυττάρων αορτής έγινε το 1985 [Hickey KA, 

et al 1985]. 

Έχει μιτογενή δράση, προκαλώντας την έκφραση δευτερογενών διάμεσων φλεγμονωδών 

μεταβιβαστών, την αποδέσμευση των ενδογενών αποθηκών ασβεστίου αλλά και την εισροή 

ασβεστίου ενδοκυττάρια. Οι διάμεσοι μεταβιβαστές πχ IL-6, IL-8, TNFa, bFGF, TGF, έχει 

δειχθεί πως μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω σημαντικά την παραγωγή της ΕΤ-1, σε μία 

τυπική θετική παλίνδρομη ρύθμιση [Mullol J, et al 1996].  

Το γονίδιο της ΕΤ-1 χαρτογραφείται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 6 (6ρ23-24). Έχει 

5 εξόνια και 4 ιντρόνια. Το πρώτο εξόνιο γειτνιάζει με την 5΄ μη μεταφραζόμενη περιοχή του 

γονιδίου (5΄ UTR), που ρυθμίζει το ρυθμό μεταγραφής.  

Το πρωτογενές μόριο της ΕΤ-1 (προπρο-ενδοθηλίνη) τεμαχίζεται από μια σηματοδοτική 

πεπτιδάση [Blais V et al 2002], με κατάληξη την προενδοθηλίνη. Στη συνέχεια ακολουθεί  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Blais%20V%22%5BAuthor%5D�
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τεμαχισμός της  προενδοθηλίνης (από ένζυμα που ομοιάζουν με φουρίνη) σε Μεγάλη 

Ενδοθηλίνη (Big-Endothelin) [Kimura S, et al 1989   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2473327?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_Re

sultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=9], που με τη σειρά της μετατρέπεται σε ενεργό ΕΤ-

1 από το μετατρεπτικό ένζυμο της ενδοθηλίνης. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί πως η ΕΤ-

1 έχει μια μοναδική ιδιότητα να ενεργοποιείται στη μεμβράνη του οργάνου στόχου, έχοντας 

αυτοκρινή-παρακρινή δράση, και μικρό χρόνο ημίσειας ζωής στο πλάσμα (Εικόνα 10 α, β). 

  

Εικόνα 10α: Το μόριο της προπροΕΤ-1, της Big ET-1 

 με τις θέσεις κατάτμησης  

 

H ΕΤ-1 δρα επί των υποδοχέων της ΕΤΑ, ΕΤΒ [Lin HY, et al 1991, Sakamoto A et al 1991]. 

Οι υποδοχείς της ΕΤ-1 είναι διαμεμβρανικά μόρια με 7 υποομάδες, παρουσιάζοντας δομή G 

πρωτεΐνης. Με τη σύνδεση της ΕΤ-1 στον υποδοχέα της ενεργοποιείται ένας καταρράκτης 

αντιδράσεων βραχυπρόθεσμων (μέσω αλλαγής του ενδοκυττάριου Ca2+) και 

μακροπρόθεσμων μέσω επίδρασης στο γονιδίωμα και αλλαγής της μεταγραφικής συχνότητας 

των διάμεσων μεταβιβαστών, αλλά και της ίδιας της ΕΤ-1.  

    Εικόνα 10β: Δυσδιάστατη δομή και                                                   

δισουλφυδρικοί δεσμοί στο μόριο της ΕΤ-1 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2473327?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=9�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2473327?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=9�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=�
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Ειδικά στου αεραγωγούς η ΕΤ-1 παράγεται από μια πληθώρα κυττάρων, όπως βρογχικά 

επιθηλιακά κύτταρα, μυοκύτταρα-μυοϊνοβλάστες,  μονοκύτταρα-μακροφάγα, ουδετερόφιλα 

πολυμορφοπύρηνα, ενδοθηλιακά κύτταρα, νευροενδοκρινικά κύτταρα και πολλά άλλα  

[Teder P, Noble PW 2000], πρακτικά από όλα τα μεταβολικώς ενεργά κύτταρα των 

αεραγωγών. Με τη σύνδεση με τους υποδοχείς της (κύρια με τον ΕΤΑ), ευοδώνει 

ενδοκυττάριους καταρράκτες που οδηγούν στην παραγωγή γονιδίων που ρυθμίζουν τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση. Η C-Src ομάδα τυροσινικής κινάσης 

συνδέει τον ενεργοποιημένο υποδοχέα της ΕΤ-1 , με τον C-fos promoter. Έτσι η ΕΤ-1  

τροποποιεί την παραγωγή διάμεσων μεσολαβητών και εμπλέκεται και στη 

υπεραντιδραστικότητα  στους αεραγωγούς μέσω της οδού του αραχιδονικού οξέος, και της 

αλλαγής των ενδοκυττάριων επιπέδων ασβεστίου (εικόνα 11).  
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Εικόνα 11: Άμεσες (μυοσύσπαση και βρογχική υπεραντιδραστικότητα) και έμμεσες δράσεις 

(στη μεταγραφή γονιδίων) της ΕΤ-1. 

Η ρύθμιση της  παραγωγής της ΕΤ-1 γίνεται αποκλειστικά στο επίπεδο της μεταγραφής, 

αφού τα κύτταρα δεν την αποθηκεύουν. Έχει αποδειχθεί πως η μεταγραφή της ρυθμίζεται 

μέσα από σύμπλοκα c-fos, c-jun, των οποίων η δράση επηρεάζεται από την πρόσδεση της 

ΕΤ-1 στον υποδοχέα της, αναδεικνύοντας μία θετική ενδοκυττάρια ανατροφοδότηση [Lee S 

et al 1991] 

   Η δράση της ΕΤ-1 είναι αυτοκρινής-παρακρινής, και αν συνυπολογίσουμε και την 

αποκλειστικά μεταγραφική ρύθμιση των επιπέδων της, δικαιολογείται ο μικρός χρόνος 

ημισείας ζωής στο πλάσμα. Ο πνεύμονας αποτελεί το κύριο όργανο παραγωγής και 

αποδόμησης της ΕΤ-1. Η ΕΤ-1, εκτός από τη θετική ανατροφοδότηση που ασκεί στον εαυτό 

της επηρεάζει την παραγωγή πολλαπλών  διάμεσων μεσολαβητών IL-1, IL-6, IL-8, IL-2, 

TNFa, IGF1, IFNγ, που με τη σειρά τους επηρεάζουν θετικά τα επίπεδα της ΕΤ-1 στους 

αεραγωγούς, ειδικά η IL-6, με την οποία υπάρχει ισχυρότατη θετική ανατροφοδότηση σε 

επιθηλιακά κύτταρα του βρογχικού δέντρου [Mullol et al 1996]. Γίνεται σαφές λοιπόν πως 
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κυτταροκίνες που εμπλέκονται στη φλεγμονή, ιστική καταστροφή και επιδιόρθωση του 

αναπνευστικού επιθηλίου εμπλέκονται στην παραγωγή και απελευθέρωση  ΕΤ-1, ενώ και οι 

ίδιες υφίστανται αντίστοιχη επίδραση από την ΕΤ-1 [Endo T et al 1992, Michael JR, 

Markewitz BA 1996, Cunningham ME et al 1997]. Επομένως, η ΕΤ-1 μπορεί να επάγει 

θετική ανατροφοδότηση στην έκκριση της άμεσα και έμμεσα. Με αυτό τον τρόπο δύναται 

μέσω χημειοτακτικών μηχανισμών  να προσελκύσει τα φλεγμονώδη κύτταρα, και με τις 

ιδιότητες της αυτοκρινούς-παρακρινούς δράσης και με την άμεση και την έμμεση θετική 

παλίνδρομη ρύθμιση να συντηρούν τη φλεγμονή ανεξάρτητα του αρχικού παράγοντα που 

εκκίνησε τη φλεγμονώδη διεργασία, όπως φαίνεται να συμβαίνει στη ΧΑΠ.   

Μία πρόσφατη θεωρία προτείνει πως η πνευμονική υπέρταση και η ΧΑΠ έχουν κοινή πορεία 

και εξέλιξη. Φαίνεται πως υπάρχει σχεδόν ταυτόχρονη απόπτωση επιθηλιακών κυττάρων 

των αεραγωγών και των ενδοθηλιακών αγγειακών κυττάρων με αποτυχία της ανάπλασης, 

που ακολουθείται από παθολογοανατομικές αλλοιώσεις τύπου εμφυσήματος-χρονίας 

βρογχίτιδας. Είναι πλέον αποδεδειγμένο πως η έκθεση σε καπνό τσιγάρου έχει ακαριαίες και 

χρόνιες επιδράσεις στα επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα. Αυτό που παρατηρείται σε 

πρώιμα στάδια έκθεσης στο καπνό του τσιγάρου είναι πάχυνση της διάμεσης μυϊκής 

στιβάδας στα αρτηριόλια, έντονη φλεγμονή στους βρόγχους, έχοντας μάλιστα άμεση 

δοσοεξαρτώμενη σχέση με τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίστηκαν.  Αποτυχία της 

επιδιόρθωσης και συντήρηση-ενίσχυση της φλεγμονής στο επιθήλιο είναι αυτό που θα 

οδηγήσει σε ανάπτυξη κλινικά εμφανούς ΧΑΠ (χρόνια βρογχίτιτδα-εμφύσημα, με ή χωρίς 

πνευμονική υπέρταση) [Hingenboam T 2005].  

Από πολύ νωρίς είχε καταδειχτεί η αυξημένη παραγωγή ΕΤ-1 μετά από έκθεση στον καπνό 

του τσιγάρου, ακόμη και με το κάπνισμα ενός και μόνο τσιγάρου, και εντός λίγων λεπτών 

από αυτό [Haak T et al 1994]. Η ΕΤ-1 εμπλέκεται στην παθογένεια της ΧΑΠ, λόγω έντονης 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=�
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χημειοταξίας μακροφάγων και ουδετεροφίλων στους αεραγωγούς ασθενών με ΧΑΠ [Roland 

M et al 2001]. Η σταθερή ΧΑΠ, όσο και οι παροξύνσεις της μεσολαβούνται από την IL-6, 

που βρίσκεται σε θετική ανατροφοδότηση με την ΕΤ-1, που μπορεί να ενισχύσει-

αυτοσυντηρήσει τη φλεγμονή στους αεραγωγούς καπνιστών,  αλλά να ενισχύσει και τη 

χημειοταξία των φλεγμονωδών κυττάρων [Sapey E, Stockley RA 2006, Zhang JS et al 2006]. 

 Όπως προαναφέρθηκε, η ρύθμιση των επιπέδων της ΕΤ-1 γίνεται στο μεταγραφικό επίπεδο. 

Υπάρχουν δύο τουλάχιστο ρυθμιστικές  περιοχές  στον εκκινητή του γονιδίου της ΕΤ-1 (Α: 

θέσεις -148 έως -117  και Β: θέσεις -117 έως -98) που ρυθμίζουν τη μεταγραφική ταχύτητα 

του γονιδιώματος της ΕΤ-1 [Lee S et al 1991]. Πρόσφατες μελέτες ανέδειξαν πως σημειακές 

αλλαγές στο γονίδιο της ΕΤ-1, στη θέση του εκκινητή αλλάζουν τα παραγόμενα ιστικά 

επίπεδα ΕΤ-1. Πιο συγκεκριμένα, μία εισαγωγή επιπλέον Αδενίνης (Α) στη θέση 134 από 

την έναρξη μεταγραφής (Α ρυθμιστική περιοχή του εκκινητή) σχετίζεται με αυξημένο χρόνο 

ημίσειας ζωής του mRNA της προπροΕνδοθηλίνης και τελικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

διαθέσιμο mRNA για δημιουργία πολλαπλών μεταγράφων. Επειδή η πρόσθετη βάση Α δε 

προσδίδει μεγαλύτερη σταθερότητα στην πρόσδεση των μεταγραφικών παραγόντων φαίνεται 

να αυξάνει τη σταθερότητα, μέσω της μείωσης της ελεύθερης ενέργειας [Popowski K, et 

2003]. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πολυμορφισμός στη θέση 198 με αλλαγή γουανίνης σε 

θυμίνη (G198T), που οδηγεί σε αλλαγή αμινοξέος (ασπαραγίνη στη θέση λυσίνης). Η 

αλλαγή αυτή βάσεως οδηγεί σε αλλαγή αμινοξέος, με διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες 

(πολικότητα και φορτίο), που δύναται να οδηγήσει σε αλλαγές στη τριτοταγή δομή της 

πρωτεΐνης, και αλλαγή στη διαντίδραση της με τον υποδοχέα της, κάτι που συχνά οδηγεί σε 

τροποποιημένη δραστικότητα του μορίου.  

Η ανίχνευση πολυμορφισμών στο γονιδίωμα παραδοσιακά γίνεται με την αλυσιδωτή 

αντίδραση της πολυμεράσης (PCR). Πιο πρόσφατα η πραγματικού χρόνου αλυσιδωτή 
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αντίδραση πολυμεράσης (Real Time PCR), χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει σε πραγματικό 

χρόνο και να ενισχύει (πολλαπλασιάζει) ένα  πολυνουκλεοτιδικό μόριο, όπως DNA, RNA 

κτλ. Η αρχή λειτουργίας είναι ίδια με την  κλασσική PCR, αλλά το ενισχυμένο προϊόν της 

αντίδρασης ανιχνεύεται σε πραγματικό χρόνο.  

Η τεχνική βασίζεται, εκτός της κλασσικής αρχής, σε πρόσδεση στο DNA μη ειδικής 

χρωστικής με φθοριόχρωμα και μιας ειδικής που αποτελείται από ειδική ολιγονουκλεοτιδική 

αλληλουχία που προσδένεται σε ένα και μοναδικό τμήμα του DNA. Μετά από υβριδοποίηση 

της ειδικής αλληλουχίας με το συμπληρωματικό του DNA, δύναται να ανιχνευτεί ειδική 

περιοχή του DNA (όπως πολυμορφικός επίτοπος), μετά από ανίχνευση του ελεύθερου πια 

φθοριοχρώματος και της έντασης αυτού. Είναι φανερό πως με χρήση ειδικών 

φθοριοχρωμάτων ανά ειδική ολιγονουκλεοτιδική αλληλουχία (ανιχνευτής) είναι δυνατό να 

ανιχνευτεί η ομόζυγη, ετερόζυγη, ή μη ύπαρξη ενός ή πολλαπλών πολυμορφισμών (Εικόνα 

12), μετά από ανίχνευση μεγάλης-μέσης ή ελάχιστης/καθόλου  έντασης φθορισμού, ανάλογα 

με το ποσοστό υβριδοποίησης του DNA [VanGuilder HD et al 2008, Udvardi MK et al 

2008].  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=�
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Εικόνα 12: Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου με σημασμένους 

εκκινητές με φθοριόχρωμα, διαφορετικό για κάθε πολυμορφισμό. Εδώ φαίνεται πως η 

ανίχνευση του σήματος των ανιχνευτών γίνεται αφού υπάρξουν πολλαπλά αντίγραφα και σε 

ειδικό σε κάθε ανιχνευτή μήκος κύματος.  
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1.5 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ 

Η διάγνωση και κατ’ επέκταση η σωστή θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με ΧΑΠ 

περιλαμβάνει κλινικά, εργαστηριακά και ακτινολογικά ευρήματα και οδηγεί μαζί με τη 

διακοπή του καπνίσματος σε βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθενών. Με εξαίρεση τη 

διακοπή του καπνίσματος, την οξυγονοθεραπεία και πιθανά τις επεμβάσεις μείωσης-

αποκατάστασης του όγκου του πνεύμονα, καμία άλλη θεραπευτική προσέγγιση δεν αυξάνει 

το προσδόκιμο επιβίωσης αυτών των ασθενών [Bourbeau J, Johnson M. 2009, Gross NJ 

2008

Η κλινική υποψία για την ύπαρξη ΧΑΠ θα πρέπει να τίθεται σε κάθε ασθενή ηλικίας 

τουλάχιστο 40 ετών, με έκθεση στους παράγοντες κινδύνου, που παρουσιάζει δύσπνοια 

(ήπιας ή/και μεγαλύτερης κόπωσης), χρόνιο βήχα (τουλάχιστο για τρεις συνεχόμενους μήνες 

επί δύο τουλάχιστο έτη) και ιστορικό έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου. Επόμενο βήμα στη 

διαγνωστική προσέγγιση είναι η εκτέλεση σπιρομέτρησης, που θα επιβεβαιώσει ή θα 

απορρίψει τη διάγνωση [Rabe KF et al 2007].  

].  

Η εκτίμηση της βαρύτητας ασθενών με ΧΑΠ είναι ιδιαίτερα σημαντική και βασίζεται 

σε κλινικά και σπιρομετρικά δεδομένα, με τη συνύπαρξη των επιπλοκών της νόσου, όπως 

αναπνευστική ανεπάρκεια, δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, απώλεια βάρους-καχεξία και 

υποξαιμία. Η σπιρομέτρηση αποτελεί τη διαγνωστική εξέταση επιλογής και 

πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Από τις μετρήσεις που λαμβάνονται από τη 

σπιρομέτρηση, αυτές που αξιολογούνται για τον υπολογισμό της βαρύτητας της νόσου είναι 

η βιαίως εκπνεόμενη ζωτική χωρητικότητα-FVC (ο όγκος αέρα που εκπνέεται βίαια έως 

επιπέδου υπολειπόμενου όγκου αέρα, ακολουθώντας μια βαθύτατη εισπνοή στο επίπεδο της 

ολικής ζωτικής χωρητικότητας), ο όγκος που εκπνέεται στο πρώτο δευτερόλεπτο μιας 



38 

 

αναπνευστικής μανούβρας FVC (FEV1) και η αναλογία αυτών FEV1/FVC. Μία τιμή 

FEV1/FVC<70% της προβλεπόμενης για την ηλικία και το φύλο είναι ενδεικτική απόφραξης 

και περιορισμού των εκπνευστικών ροών σε συνδυασμό με τιμή FEV1<80% (μετά από 

εκτέλεση βρογχοδιαστολής), δείχνει απόφραξη που δεν είναι πλήρως αντιστρεπτή [Rabe KF 

2007].  

Η ΧΑΠ χωρίζεται σε 4 στάδια βαρύτητας  (Ι-ΙV) με χρήση σπιρομετρικών και 

κλινικών χαρακτηριστικών (Εικόνα 13). Όλα τα στάδια χαρακτηρίζονται από τιμή FEV1 με 

κλινική συναξιολόγηση. Το πρώτο στάδιο χαρακτηρίζεται από FEV1>80%, 

FEV1/FVC<70% (αυτό το κριτήριο είναι κοινό σε όλα τα στάδια της νόσου) και 

χαρακτηρίζεται ως ήπια νόσος, το δεύτερο απο τιμή FEV1<80-50% και χαρακτηρίζεται ως 

μέτριας βαρύτητας νόσος, το τρίτο από τιμή FEV1  30-50% και χαρακτηρίζεται ως σοβαρή 

νόσος, ενώ το τέταρτο χαρακτηρίζεται από τιμή FEV1<30%  ή τιμή <50% με συνυπάρχουσα 

χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια με ή χωρίς πνευμονική υπέρταση. 
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Εικόνα 13: Στάδια της ΧΑΠ και αντίστοιχη θεραπεία με βάση κλινικά και σπιρομετρικά 

δεδομένα. 

Τυπικά η συμπτωματολογία των ασθενών με ΧΑΠ δύναται να συμπεριλαμβάνει, 

χωρίς να είναι δεσμευτικό, δύσπνοια (αρχικά κοπώσεως) εμφανιζόμενη συνήθως στο στάδιο 

ΙΙ της νόσου και όσο εξελίσσεται η νόσος γίνεται δύσπνοια ηρεμίας, αποτελώντας τον κύριο 

λόγο που ένας ασθενής θα ζητήσει ιατρική συμβουλή, χρόνιο παραγωγικό βήχα (3 

συναπτούς μήνες ανά έτος, για δύο συναπτά έτη), και όλα αυτά συνοδευόμενα από ιστορικό 

έκθεσης σε καπνό τσιγάρου, περιβαλλοντικούς ρύπους, κόνεις κτλ. Παράλληλα, οι ασθενείς 

συχνά παρατηρούν ακουστό συριγμό και «σφίξιμο» στο στήθος χωρίς σαφή εντόπιση. Τα 

συμπτώματα αυτά παρατηρούνται σε μεγαλύτερη συχνότητα κατά τη διάρκεια της κόπωσης 

με ύφεση μετά το πέρας αυτής. Πιο συχνά παρατηρούνται σε ασθενείς με ΧΑΠ και 

υπόβαθρο άσθματος. Συχνά, λόγω ύπαρξης βρογχικής υπεραντιδραστικότητας μπορεί να 

παρατηρηθούν από το στάδιο Ι, αν και είναι πολύ συχνότερα στα στάδια ΙΙΙ και μετά [Rabe 

KF et al 2007].  
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Στη σοβαρή νόσο παρατηρούνται ανορεξία και απώλεια βάρους. Παράλληλα 

εμφανίζονται οιδήματα κάτω άκρων, διόγκωση σφαγίτιδων, κοιλιακή συμφόρηση, που σε 

συνδυασμό με σοβαρή νόσο υποδηλωνουν δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Λόγω της 

πολυσυστηματικότητας της νόσου, παρατηρούνται κατάθλιψη, αγχώδης συνδρομή και 

περιθωριοποίησης λόγω του φυσικού περιορισμού από τη νόσο [Schols AM  et al, 1998,   

Calverley PMA 1996]. 

Είναι σημαντικό κατά την εξέταση ασθενούς με πιθανή ΧΑΠ να λαμβάνεται 

λεπτομερές ιστορικό που θα περιλαμβάνει κάπνισμα (ενεργητικό και παθητικό), 

περιβαλλοντικές εκθέσεις, πιθανό βρογχικό άσθμα, πολλαπλές λοιμώξεις στην παιδική 

ηλικία, άλλα αναπνευστικά νοσήματα, αλλεργίες, ρινικούς πολύποδες κτλ. Επίσης θα πρέπει 

να ερωτάται ο ασθενής για οικογενειακό ιστορικό ΧΑΠ, άσθματος, λοιπών αναπνευστικών 

νοσημάτων κτλ. Παράλληλα θα πρέπει να ερωτάται για πιθανές νοσηλείες για  αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια, ή για κοινά «κρυολογήματα», γιατί ίσως πίσω από τέτοια 

συμπτωματολογία να υποκρύπτεται ΧΑΠ.  

Χρήσιμος δείκτης στην ποσοτικοποίηση της ενεργητικής έκθεσης στον καπνό του 

τσιγάρου είναι τα πακέτο-έτη, δηλ. το γινόμενο του μέσου όρου του καπνίσματος ανά ημέρα, 

επί το συνολικό αριθμό ετών καπνίσματος. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει πως έκθεση 

σε καπνό τσιγάρου ανάλογη με 20 πακέτα-έτη θεωρείται πως είναι αρκετή για την εμφάνιση 

των πρώτων λειτουργικών και κλινικών χαρακτηριστικών της νόσου [Rabe KF et al 2007].  

H ΧΑΠ πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται από νοσήματα με παρόμοια κλινική εικόνα 

ειδικά όσον αφορά το σκέλος της δύσπνοιας και του βήχα, ειδικά σε ασθενείς με ιστορικό 

καπνίσματος. Μεταξύ άλλων νοσημάτων, και με αρνητική ακτινογραφία θώρακος, θα πρέπει 

η νόσος να διαφοροδιαγνωσθεί από βρογχικό άσθμα, καρδιακή ανεπάρκεια, ενδοβρογχική 
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κακοήθεια ή/και φυματίωση, βρογχιεκτασίες/κυστική ίνωση, ενώ θα πρέπει να αποκλειστεί 

και η πιθανότητα διάμεσης πνευμονοπάθειας [Nazir SA, Erbland ML 2009]. 

Για την ποσοτικοποίηση της συμπτωματολογίας των ασθενών χρησιμοποιούνται 

πολλές κλίμακες ( Borg scale, MRC scale) [Jones PW 2001, Van Der Molen T, et al 2003]. 

Παρόλη την ύπαρξη  των ερωτηματολογίων, κλινικά τεστ, όπως   αυτό του βαδίσματος των 6 

λεπτών, ή η εκτέλεση εργομετρικού ελέγχου με την καταγραφή των παραμέτρων του και η 

αναλογία εισπνευστικής χωρητικότητας/ολική πνευμονική χωρητικότητα (IC/TLC) έχουν 

αποδειχτεί να παρέχουν πολύ καλό προγνωστικό έλεγχο ασθενών με ΧΑΠ [Oga T et al 2003, 

Casanova C, et al., Report of the Medical Research Council Working Party Lancet 1981, 

Schols AM et al 2005]. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί τεστ όπως το BODE (Body mass 

index, Obstruction, Dyspnea and Exercise) που συνδυάζει τα προαναφερθέντα κλινικά 

χαρακτηριστικά, κλινικό φαινότυπο και δεδομένα λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής, που 

ίσως να προβλέπει ακριβέστερα την επιβίωση ασθενών με ΧΑΠ [Faganello MM et al 2010

Σε ασθενείς με μέτρια νόσο ίσως χρειαστεί περεταίρω διερεύνηση, με έλεγχο 

ανταπόκρισης στη βρογχοδιαστολή της τιμής της FEV1 (συνήθως είναι <200 ml ή/και 

<12%). Βέβαια η ανταπόκριση στη βρογχοδιασταλτική αγωγή ή/και στα κορτικοειδή, δεν 

είναι ενδεικτική καλύτερης ή χειρότερης κλινικής πορείας του ασθενούς, αφού δε μπορεί να 

προβλέψει το ρυθμό έκπτωσης της FEV1, τον αριθμό των παροξύνσεων, ούτε να είναι 

ενδεικτικά της ανταπόκρισης στη φαρμακευτική αγωγή. Βέβαια η χρήση της 

βρογχοδιαστολής κατά την εκτέλεση σπιρομέτρησης χρησιμοποιείται και στη 

διαφοροδιάγνωση της ΧΑΠ από το βρογχικό άσθμα, ειδικά σε ενήλικες καπνιστές με ύποπτο 

ιστορικό για ύπαρξη βρογχικού άσθματος. 

].  

Αν και η σπιρομέτρηση παραμένει η μόνη ευρύτατα διαδεδομένη εργαστηριακή 

προσέγγιση για την ασφαλή διάγνωση της ΧΑΠ, πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη ανέδειξε 
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ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 72-93% πληθυσμού ασθενών διαφεύγει της διαγνώσεως ή 

διαφοροδιαγιγνώσκεται λανθασμένα, [Sobradillo-Peρa V, et al 2000] (Εικόνα 14). 

Εικόνα 14: Πληθυσμιακά μοντέλα που αναδεικνύουν τα ποσοστά ασθενών με ΧΑΠ,  με 

λανθασμένη ή διαφεύγουσα διάγνωση σε ισπανόφωνες περιοχές της Λατινικής Αμερικής και 

της Ευρώπης. 

Η σπιρομέτρηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στη διάγνωση και στην πρόληψη της 

ΧΑΠ, σε δευτερογενές και τριτογενές επίπεδο, αφού το πρωτογενές αποτελείται από τη 

διακοπή στην έκθεση στον επιβαρυντικό παράγοντα. Το δευτερογενές επίπεδο αποτελεί την 

πρώιμη/έγκαιρη διάγνωση της νόσου, μετά από στοχευόμενη σπιρομέτρηση σε ομάδες με 

την ύποπτη συμπτωματολογία (όπως αυτή έχει προαναφερθεί), ενώ το τριτογενές επίπεδο 

αποτελεί τη διάγνωση της νόσου με χρήση σπιρομέτρησης, με σκοπό την επιβράδυνση της 

προόδου της νόσου [Soriano JB et al  2009]. 

Για να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα η σπιρομέτρηση ως εργαλείο πρόληψης και 

διάγνωσης πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός (σπιρόμετρο) και κατάλληλα 
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εκπαιδευμένο παραϊατρικό προσωπικό. Όλοι οι τύποι σπιρομέτρων (όγκου, ροής κτλ) είναι 

υποχρεωτικό να ακολουθούν τις προδιαγραφές όπως αυτές τίθενται από  την κοινή ομάδα 

εργασίας ETS/ERS [Miller M.R et al 2005]. Με τη σπιρομέτρηση, όπως έχει ήδη αναφερθεί 

μετρούνται η FVC και η FEV1. Και οι δύο μετρήσεις καταγράφονται σε λίτρα, αφού πρώτα 

έχουν προσαρμοστεί σε συνθήκες θερμοκρασίας σώματος και ατμόσφαιρας κορεσμένης σε 

υδρατμούς (BTPS συνθήκες). Οι τιμές αυτές καταγράφονται σε καμπύλη όγκου/χρόνου, 

γνωστή και ως ενεργό σπιρόγραμμα (Εικόνα 15). Σημαντικό μέγεθος στην καταγραφή είναι 

η Εισπνευστική Χωρητικότητα (IC). Αποτελεί τον αέρα που εισπνέεται χωρίς δισταγμό από 

το επίπεδο μιας παθητικής εισπνοής (πχ FRC), έως σημείου μεγίστης εισπνευστικής 

χωρητικότητας. Αποτελεί έμμεσο αλλά αξιόπιστο δείκτη υπερδιάτασης εν ηρεμία σε 

περιπτώσεις ΧΑΠ, όπου παρουσιάζεται με μειωμένες τιμές, αντανακλώντας μια αυξημένη 

τιμή FRC. 

 Εικόνα 15: Ενεργό σπιρόγραμμα, με 

απεικόνιση της FEV1 και της FVC. 

Είναι αποδεκτό και συνιστώμενο από τις διεθνείς οδηγίες να γίνονται κατ’ελάχιστο 3 

δοκιμασίες σπιρομέτρησης, και να επιλέγεται η καλύτερη από αυτές. Πολύ σημαντικές είναι 

και οι καταγραφές των FEF25, 50, 75% της ζωτικής χωρητικότητας δηλαδή των ροών που 

καταγράφονται όταν εκπνευστεί το 25%, 50% και 75% της ζωτικής χωρητικότητας. 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η τιμή  FEF25-75, δηλαδή η μέση τιμή ροής από το 25-75% 

Εικόνα 16: Καμπύλη ροής-όγκου με 

φυσιολογικές καταγραφές  
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της ζωτικής χωρητικότητας. Θεωρείται πως αντιπροσωπεύει καλύτερα από όλα τα 

σπιρομετρικά μεγέθη τις ροές στους μικρούς- μέσους αεραγωγούς.  Η PEF (μέγιστη 

εκπνευστική ροή) λαμβάνεται στην αρχή μιας βίαιης εκπνευστικής προσπάθειας, που γίνεται 

άμεσα από θέση ολικής ζωτικής χωρητικότητας, δηλαδή από θέση βαθύτατης εισπνοής.  

Όλες οι καταγραφές που προαναφέραμε λαμβάνονται από καμπύλες ροής-όγκου, με μονάδες 

που καταγράφονται σε lt/sec (Εικόνα 16). 

Αρκετά χρήσιμος στη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με ΧΑΠ είναι ο 

ακτινολογικός έλεγχος. Η απλή ακτινογραφία θώρακος χρησιμοποιείται περισσότερο για τη 

διαφοροδιάγνωση άλλων αιτίων που δύνανται να προκαλέσουν συμπτωματολογία ανάλογη 

με της ΧΑΠ (λοιμώδη αίτια, καρκίνος, καρδιακή ανεπάρκεια κτλ).  Σε παροξυσμό της 

νόσου, παρατηρούνται επιπέδωση των ημιδιαφραγμάτων, αύξηση της οπισθοστερνικής 

διαύγασης, σταγονοειδής καρδία, υπερδιαυγαστικότητα και μικρή αγγειοβρίθεια των 

πνευμόνων. Η υπολογιστική τομογραφία δεν έχει άμεση ένδειξη σε ασθενείς με ΧΑΠ, βοηθά 

στη διαφορική διάγνωση από νοσήματα ανάλογης κλινικής εικόνας αλλά μπορεί πολύ 

αξιόπιστα να αναδείξει την εντόπιση και την έκταση του εμφυσήματος, ανιχνεύοντας 

ασθενείς υποψηφίους για χειρουργείο μείωσης του πνευμονικού όγκου (lung volume 

reduction surgery) [Nakano Y et al 2009, 

Σε ασθενείς με σοβαρή νόσο (FEV1<50%), πρέπει να υπολογίζονται τα αέρια του 

αρτηριακού αίματος, ειδικά σε κλινικά εμφανείς περιπτώσεις με κυάνωση και σημειολογία 

δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας. Παράλληλα, σε ασθενείς  που αναπτύσσουν ΧΑΠ σε ηλικία 

<45 ετών είναι χρήσιμη η μέτρηση επιπέδων α1 αντιθρυψίνης. Επίπεδα μικρότερα του 20% 

είναι δηλωτικά πιθανής έλλειψης  α1 αντιθρυψίνης [

Washko GR et al 2010]. 

Sandhaus RA et al 2009]. 



45 

 

Είναι πια κοινά αποδεκτό πως πέραν της FEV1 και οι λοιποί στατικοί όγκοι και 

χωρητικότητες έχουν κλινική αξία, όπως οι εκπνευστικός εφεδρικός όγκος (ERV), 

εισπνευστικός εφεδρικός όγκος (IRV), o αναπνεόμενος όγκος αέρα (TV), o υπολοιπόμενος 

όγκος αέρα (RV), αλλά και η εισπνευστική χωρητικότητα (IC=IRV+TV), η εισπνεόμενη 

ζωτική χωρητικότητα (IVC=IC+ERV),  η λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα (FRC= 

RV+ERV) η ολική χωρητικότητα του πνεύμονα (TLC= IVC+RV) (Εικόνες 17 και 18).  

 

 

 

Εικόνα 17: Διάγραμμα των όγκων και χωρητικοτήτων, όπως καταγράφονται στην 

σπιρομέτρηση, με  αποτύπωση της Εισπνευστικής Χωρητικότητας (IC) και του εκπνευστικού 

εφεδρικού όγκου (EVC).  

Ήρεμη αναπνοή 
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Εικόνα 18: Όγκοι και χωρητικότητες του πνεύμονα  

 

Πρέπει να σημειωθεί πως η σπιρομέτρηση αδυνατεί να εκτιμήσει πολλούς από τους 

όγκους αυτούς ειδικά την RV και την TLC. Ο TLC είναι πρακτικά ο ολικός όγκος του 

πνεύμονα, ενώ ο RV είναι ο όγκος του πνεύμονα που παραμένει εντός του πνεύμονα μετά 

από μια βαθύτατη εκπνοή. Πρακτικά αποτελεί τον ελάχιστο όγκο αέρα που πάντα θα 

παραμένει στον πνεύμονα.  

Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι καταμέτρησης αυτών των μεγεθών είναι ο σωματικός 

πληθυσμογράφος, η μέθοδος της διαχύσεως ηλίου και η μέθοδος καταγραφής της εκπλύσεως 

του αζώτου από τον πνεύμονα κατά την εκπνοή.  Όποια μέθοδος και αν χρησιμοποιηθεί 

βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα και παραδοχές, οι οποίες καθιστούν την μέτρηση των 

πραγματικών μεγεθών σχετικά ανακριβή. Επίσης και τα σχετικά μεγέθη που μετρώνται για 

τον ίδιο ασθενή διαφέρουν σημαντικά εξαιτίας διαφορετικής τεχνικής. Η καταγραφή της 

FRC με τη σωματική πληθυσμογραφία επί φυσιολογικού δε διαφέρει σημαντικά μεταξύ των 

μετρήσεων. Η μέτρηση αυτή με τη σωματική πληθυσμογραφία γίνεται με τη καταγραφή του 
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TGV (Thoracic Gas Volume) στο επίπεδο της FRC (TGVFRC). Σε ασθενείς με αποφρακτικά 

νοσήματα τείνει η TGVFRC

Η πληθυσμογραφία σαν καταγραφή απεικονίζεται στην Εικόνα 19. Μετά από ήρεμες 

αναπνοές, κλείνει το διάφραγμα στο επιστόμιο με τον ασθενή να εκτελεί αναπνευστικές 

κινήσεις και στη συνέχεια αυτό ανοίγει με τον ασθενή να εκτελεί προσπάθεια εκπνοής έως 

επιπέδου RV, να εισπνέει έως επιπέδου TLC, και να εκπνέει έως επιπέδου  FRC.  

 να είναι μεγαλύτερη εν σχέση με τις άλλες μετρήσεις που 

καταγράφουν FRC, λόγω του ότι η πληθυσμογραφία καταμετρά και περιοχές με παγιδευμένο 

αέρα που δε συμμετέχουν στην ανταλλαγή αερίων και στο συνολικό αερισμό, κάτι που 

μερικώς το καταγράφουν οι λοιπές μέθοδοι. Από την άλλη οι λοιπές μέθοδοι φαίνεται πως 

υποεκτιμούν την FRC ειδικά σε ασθενείς με σοβαρή εμφυσηματική νόσο.  

 

Εικόνα 19: Περιγραφή της συνηθέστερα εκτελούμενης δοκιμασίας στην πληθυσμογραφία: 

ήρεμη αναπνοή, σύγκλειση επιστομίου, άνοιγμα αυτού,  εκπνοή έως του RV, εισπνοή έως 

TLC και εκπνοή έως επιπέδου FRC.  

Οι μετρήσεις που λαμβάνονται από την πληθυσμογραφία και η αρχή λειτουργίας της 

βασίζεται στο νόμο του Boyle, ο οποίος αναφέρει ότι, υπό σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας 



48 

 

το γινόμενο πίεσης – θερμοκρασίας ενός αριθμού μορίων αερίου παραμένει σταθερό 

(PV=σταθ.) Οι πληθυσμογράφοι που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι αυτοί που καταγράφουν 

μεταβολές πιέσεως επί σταθερού όγκου, αυτοί που καταγράφουν μεταβολές όγκου επί 

σταθερής πίεσης και αυτοί που καταγράφουν  ροή επί σταθερής πίεσης.  

Με μαθηματική καταγραφή έχουμε: Palv1/VTG1=Palv2/VTG2, όπου Palv και VTG1 

είναι αντίστοιχα η πίεση και ο όγκος του πνεύμονα πριν τη δοκιμασία, και Palv2 και VTG2 

οι τιμές μετά τη δοκιμασία (κατά τη σύγκλειση του επιστομίου). Αν αντικαταστήσουμε τις 

τιμές των Ρalv1, VTG1 με Palv2-ΔΡ και VTG2+ΔV και λύσουμε την εξίσωση ως προς 

VTG2 (και θεωρήσουμε την VTG2 ως VTG), η εξίσωση γίνεται VTG=(ΔV/ΔP)Palv2. 

Επειδή όλες οι μετρήσεις είναι πολύ κοντά στη βαρομετρική πίεση,                                                                                         

η εξίσωση μπορεί να γραφτεί και ως VTG=(ΔV/ΔP)PΒ. Ο λόγος αυτός πρακτικά 

καταγράφεται στους πληθυσμογράφους και υπολογίζει ανά πάσα στιγμή τις μικρές 

μεταβολές της πίεσης στο επιστόμιο, την ώρα που καταμετρώνται οι αλλαγές στον όγκο του 

πληθυσμογράφου [Wanger J et all 2005]. 

Η χρήση της σωματικής πληθυσμογραφίας σε ασθενείς με ΧΑΠ έχει αναδείξει 

σημαντικά ευρήματα.  Η απώλεια του ελαστικού ιστού του πνεύμονα, και ο περιορισμός της 

εκπνευστικής ροής οδηγεί σταδιακά τους ασθενείς με ΧΑΠ σε στατική υπερδιάταση, με 

αύξηση του τελοεκνπευστικού όγκου του πνεύμονα (FRC) και μείωση της εισπνευστικής 

χωρητικότητας (IC). Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως η FEV1 έχει μικρή συσχέτιση με τη 

μακροχρόνια επιβίωση ασθενών με σοβαρή ΧΑΠ, συγκριτικά με μεγέθη όπως η δοκιμασία 

βάδισης 6 λεπτών (6 minutes’ walking test-6MWK), η  μεγίστη VΟ2 (κατανάλωση οξυγόνου 

κατά την εκτέλεση εργομετρικής εξέτασης), το δείκτη μάζα σώματος και τον 

κλινικοεργαστηριακό δείκτη BODE [Casanova C et al 2005].  
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Η αναλογία IC/TLC αποδείχθηκε ανεξάρτητος πρόγνωστικός δείκτης της επιβίωσης 

των ασθενών με ΧΑΠ. Ο δείκτης  IC/TLC, σχετίζεται επίσης με το δείκτη VΟ2, την 

κατακράτηση διοξειδίου κατά την άσκηση ως αποτέλεσμα της υπερδιάτασης του πνεύμονος, 

ενώ υπολογίζει τις εφεδρείες του πνεύμονα αντιπροσωπεύοντας έτσι το λειτουργικό 

περιορισμό του πνεύμονος. Επίσης ο λόγος IC/TLC σχετίζεται με χαμηλή τιμή ΒΜΙ, 

υποδεικνύοντας πως αντιπροσωπεύει έμμεσα τις συστηματικές επιδράσεις της ΧΑΠ 

(απώλεια μυϊκής μάζας) αλλά και τη βαρύτητα της νόσου. Το όριο στο οποίο ο δείκτης 

IC/TLC σχετίζεται με τα παραπάνω είναι το 25%. Η σωματική πληθυσμογραφία δύναται να 

υπολογίσει και ειδική και ολική αντίσταση στους αεραγωγούς που αναμένεται σε ασθενείς με 

ΧΑΠ να είναι ιδιαίτερα αυξημένες [Brian J et al 1999] 

Πολύ σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση ασθενών με ΧΑΠ έχει τα τελευταία χρόνια 

αποκτήσει και η δοκιμασία ανοχής στην άσκηση (δοκιμασία αναπνευστικής κόπωσης ή απλά 

εργομετρία). Η δύσπνοια κατά την άσκηση αποτελεί συχνό σύμπτωμα, και η εργομετρία 

μπορεί να διαχωρίσει καρδιολογικά και αναπνευστικά αίτια. Βάσει πληθυσμιακών μελετών 

και με τη χρήση βασικών σπιρομετρικών μετρήσεων γίνεται να προβλεφθούν τα 

φυσιολογικά όρια των μετρήσεων που λαμβάνονται με την εργομετρία, οπότε και να γίνεται 

αξιόπιστη ποσοτικοποίηση αυτού του φυσιολογικού ουδού ανοχής στην άσκηση.  

Η παθολογική ανοχή στην άσκηση προκύπτει όταν ο ασθενής αδυνατεί να παράγει 

συνεχώς την απαιτούμενη ποσότητα έργου για την επίτευξη της άκησης, λόγω δυσαρμονίας 

μεταξύ των απαιτήσεων των ιστών για παροχή οξυγόνου, και της μικρότερης παροχής από το 

καρδιοαναπνευστικό σύστημα. Ο πνεύμονας και η καρδιά είναι συστήματα συνδεδεμένα σε 

σειρά με σκοπό μεταφορά ενέργειας στα μιτοχόνδρια. Από τα εργομετρικά μεγέθη κάποια 

σχετίζονται με τον πνεύμονα, κάποια με την καρδιά και κάποια και με τα δύο.  
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 Κατά τη διάρκεια της μέγιστης κόπωσης αυτά που οδηγούνε σε διακοπή της 

άσκησης είναι:  

1. Αδυναμία  αύξησης του μεταφερόμενου-καταναλισκώμενου οξυγόνου (V'Ο2 max), 

και αδυναμία επίτευξης του σημείου μεγίστης κατανάλωσης οξυγόνου (εδώ ίσως βοηθούσε η 

χορήγηση μίγματος οξυγόνου  100%, για συνέχιση της άσκησης) 

 2.  Επίτευξη του μεγίστου οξειδωτικού φορτίου  (γαλακτικό οξύ?) που μπορεί να 

αποθηκευθεί στα μιτοχόνδρια (εδώ ο ασθενής δεν ωφελείται από συμπληρωματική χορήγηση 

οξυγόνου)  

3. Διακοπή της άσκησης όχι λόγω ανεπάρκειας της καρδιοαναπνευστικής του 

αντλίας, αλλά λόγω άλλου αιτίου.  

Στις πρώτες δύο περιπτώσεις πιθανότατα προσεγγίζεται από τον ασθενή το 

αναπνευστικό πλατό, αλλά όχι στη τρίτη. Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (V'Ο2 max) 

αναδεικνύει την επάρκεια του καρδιοαναπνευστικού συστήματος και είναι ο πρώτος δείκτης 

που αξιολογούμε σε μια δοκιμασία. Συνήθως, είναι μικρή σε ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα [Belman MJ 1989], διότι η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου σε 

ασθενείς με ΧΑΠ είναι μικρότερη σε σχέση με  τα φυσιολογικά άτομα. Εντούτοις, ο ρυθμός 

αύξησής της είναι ίδιος συγκριτικά με τα φυσιολογικά άτομα, αν και το «κόστος οξυγόνου» 

που χρειάζεται για να συντηρηθεί αυτός είναι πολύ μεγάλο, αφού οι αναπνευστικοί μύες 

χρησιμοποιούν πολύ μεγάλο ποσοστό του προσλαμβανόμενου οξυγόνου (περίπου το 50% 

του ολικού, συγκριτικά με το 20% που είναι φυσιολογικά). Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του 

αυξημένου παραγόμενου έργου των μυών,  που απαιτείται για τη συντήρηση του 

αναπνευστικού έργου, λόγω της απόφραξης των αεραγωγών και  της καταστροφής της 

ελαστικής ουσίας του πνεύμονα [Nery LE, et al 1982].  

Το αναπνευστικό σύστημα κατά τη διάρκεια της κόπωσης δεν πρέπει μόνο να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για μεγαλύτερο αερισμό αλλά και στις ανάγκες για επιτυχή 
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αποβολή της αυξημένης παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα, συνεπεία του αυξημένου 

φορτίου της κόπωσης. Παρότι οι αποθήκες διοξειδίου του οργανισμού είναι πολύ 

μεγαλύτερες από του οξυγόνου, αυτές εντός ολίγων δευτερολέπτων γεμίζουν σε άσκηση. 

Είναι γνωστό πως σε ασθενείς με ΧΑΠ η πλειονότητα του διοξειδίου προέρχεται από 

περιοχές του πνεύμονα με φτωχό αερισμό και καλύτερη αιμάτωση, οπότε διαταραχή στην  

πνευμονική κυκλοφορία του αίματος προκαλεί περαιτέρω κατακράτηση διοξειδίου.  

Εκτός από τα επίπεδα του εκπνεόμενου CO2 σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της 

ανοχής στην κόπωση παίζει και ο συνολικός αερισμός  (VΕ΄). Η αύξηση του αερισμού κατά 

την κόπωση υποβοηθεί προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης της αυξημένης ανταλλαγής 

αερίων (και ιδιαίτερα της αποβολής CO2) και της διατήρησης οξεοβασικής ισορροπίας. 

Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν οι «ρυθμιστές» του αερισμού που βασίζονται στη 

μερική τάση διοξειδίου του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα (ΡαCO2). Μαθηματικά αυτό θα 

μπορούσε να αναπαρασταθεί ως  V'E = [863xV'CO2]/[PA,CO2x(1- VD/VT)], όπου 863 είναι 

ο συντελεστής διορθώσεως BTPS, V'CO2 o εκπνεόμενος όγκος CO2, ΡΑCO2 η κυψελιδική 

μερική τάση CO2, που θεωρείται σχεδόν όμοια με του αρτηριακού αίματος ΡαCO2, και το 

VD/VT απεικονίζει την αναλογία νεκρού  χώρου προς ολικό αερισμό.  

Σε ασθενείς με ΧΑΠ παρατηρείται σε ηρεμία αυξημένος κατά λεπτό αερισμός, όπως 

και στην άσκηση και αποδίδεται σε διαταραχές στη σχέση αερισμού-αιματώσεως, ώστε 

πρακτικά να διατηρείται το PaCO2 εντός αποδεκτών επιπέδων (έχουμε δηλαδή «μη 

αποδοτικό» αερισμό) [Wagner PD, Gale GE 1991]. Παρατηρούνται δύο στρατηγικές για τη 

διατήρηση ανεκτού αερισμού, ώστε τα επίπεδα PaCO2 να βρίσκονται εντός ορίων κατά την 

άσκηση: 1) αύξηση του τελεοεκπνευστικού όγκου (EELV) που οδηγεί σε υπερδιάταση αλλά 

συντηρεί εκπνευστικές ροές σε ιακνοποιητικά επίπεδα, 2) υιοθέτηση προτύπου αναπνοής με 

μικρότερο εισπνευστικό χρόνο και μεγαλύτερη εισπνευστική συχνότητα (ως μέτρο αύξησης 

του εκπνεόμενου χρόνου και προσπάθεια «αντιρρόπησης» της υπερδιάτασης). 
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Τα αέρια του αρτηριακού αίματος μεταβάλλονται κατά την άσκηση εξαρτώμενα από 

την προ της ασκήσεως κατάστασή τους, από τις διαταραχές V/Q, την καρδιακή παροχή, την 

προσαρμογή του αναπνευστικού και τον τελικό αερισμό κατά τη μέγιστη κόπωση. Σε 

ασθενείς με μέτρια νόσο, που συνήθως έχουν μέτρια υποξαιμία και ευκαπνία,  η διαταραχή 

των αερίων εμφανίζεται σε ποιο προχωρημένο στάδιο κοπώσεως, από ασθενείς που ξεκινούν 

την κόπωση με υποξαιμία/υπερκαπνία, ή από  ασθενείς που εμφανίζουν αδυναμία αύξησης 

της καρδιακής παροχής (κάτι που παρατηρείται ως πτώση της μερικής τάσης οξυγόνου). 

Παράλληλα σε ασθενείς που «κινητοποιούν» αναπνευστικές μονάδες  επαρκώς, εάν αυτή δε 

συνοδεύεται από αντίστοιχη, κινητοποίηση των συνοδών αγγειακών μονάδων, αυτό οδηγεί 

σε επιδείνωση της σχέσεως V/Q, με επακόλουθη επιδείνωση των ΑΑΑ, με πτώση του ΡΟ2, 

και πιθανή αύξηση του ΡCO2 (που εξαρτάται από το αν αεριστούν μονάδες υψηλής ή 

χαμηλής αιματώσεως). Πολλές φορές, αυτή η επίδραση παρατηρείται στο τέλος της μεγίστης 

κόπωσης. Σε ασθενείς που ξεκινούν την κόπωση με σοβαρές διαταραχές των αερίων, αυτές 

επιτείνονται κατά τη διάρκεια της κόπωσης και είναι το κύριο αίτιο διακοπής της.  

Η καρδιακή παροχή, πολλές φορές δεν αυξάνεται κατά τα προσδοκώμενα.  Σε 

φυσιολογικά άτομα κατά τη διάρκεια της κόπωσης, κύριο αίτιο διακοπής της άσκησης είναι 

συνήθως η αδυναμία περαιτέρω αύξησης της καρδιακής παροχής. Σε αυτό το επίπεδο 

καρδιακής παροχής, ο πνεύμονας δεν έχει προσεγγίσει το μέγιστο του αερισμού 

(υπολογίζεται αυτό περίπου στο 50-60% του μέγιστου θεωρητικά επιτεύξιμου αερισμού). Σε 

ασθενείς με ΧΑΠ δεν επιτυγχάνεται αυτό το επίπεδο καρδιακής παροχής, και η άσκηση 

διακόπτεται πολύ πρώιμα, συνηθέστατα λόγω πνευμονικής υπέρτασης, αδυναμίας αυξήσεως 

της καρδιακής παροχής, ή/και λόγω διαταραχής της σχέσεως V/Q [Agustí AG et al 1991, 

Dantzker DR et al 1984].  

Η παροχή οξυγόνου ανά παλμό (V'O2/beat) χρησιμοποιείται ευρύτατα λόγω του ότι 

είναι μη επεμβατικός δείκτης καταγραφής της επάρκειας της καρδιακής αντλίας και διότι 
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αντιστοιχεί, επί φυσιολογικού εξεταζόμενου, στη διαφορά αρτηριακής μερικής τάσης 

οξυγόνου από την τάση οξυγόνου του μικτού φλεβικού αίματος, ανά όγκο παλμού. Σε 

ασθενείς με ΧΑΠ η τιμή αυτή είναι πιο χαμηλή από το φυσιολογικό (ακόμα και αν η 

καρδιακή συχνότητα δεν αυξηθεί πολύ, όπως παρατηρείται σε αρκετούς ασθενείς με ΧΑΠ), 

λόγω της υποξαιμίας.  

Παράλληλα με τους δείκτες V'O2, και  V'O2/pulse και άλλοι δείκτες θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη στην μελέτη μιας δοκιμασίας κόπωσης, όπως είναι οι ΡΕΤΟ2 και 

ΡΕΤCO2, που χαρακτηρίζονται ως τελοεκπνευστικοί  (κυψελιδικοί) δείκτες μερικής πιέσεως 

οξυγόνου και διοξειδίου. Χαρακτηριστικά στη ΧΑΠ και οι δύο δείκτες δύνανται να είναι 

μειωμένοι και αυξημένοι αντίστοιχα: ο πρώτος να αντιστοιχεί σε αδυναμία της 

αναπνευστικής αντλίας να αποδώσει επαρκές επίπεδο αερισμού (και οξυγόνου) και ο 

δεύτερος την αδυναμία της αναπνευστικής αντλίας να απομακρύνει διοξείδιο του άνθρακα, 

αποτελώντας έμμεσο δείκτη υπερκαπνίας. Και οι δύο δείκτες μαθηματικά προέρχονται από 

το V'O2 και το εκπνεόμενο ανά αναπνοή V'CO2.  

Η χρήση και των δύο δεικτών είναι εξαιρετικά σημαντική στον υπολογισμό του 

αναερόβιου κατωφλίου στην άσκηση. Το αναερόβιο κατώφλι κατά την άσκηση είναι μία 

τιμή του V'O2 στην οποία έχουμε άθροιση υψηλών επίπεδων μεταβολικών οξέων (κυρίως 

γαλακτικού), πάνω από ένα μέγιστο φυσιολογικό επίπεδο [Wasserman K et al 1994]. Μετά 

από την επίτευξη αυτού του κατωφλίου η ένταση της ασκήσεως δύναται να θεωρηθεί έντονη. 

Με την επίτευξή του θεωρείται πως αξιολογούνται πέραν της έντασης, άρα και επάρκειας, 

της ασκήσεως, η προσαρμογή του αερισμού, όπως και η ανταλλαγή αερίων στη μέγιστη 

κόπωσγ και η ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας. Βέβαια είναι σημαντικό να τονιστεί πως 

διαφέρει ανάλογα με τη μυϊκή ομάδα που χρησιμοποιείται κατά την άσκηση (άσκηση σε 

τάπητα ή ποδήλατο). 
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H μόνη μέθοδος που με ακρίβεια αξιολογεί αυτόν τον ουδό είναι η διαρκής μέτρηση 

αερίων αίματος κατά την κόπωση, έως επιπέδου οξεώσεως, με παράλληλη και διαρκή 

μέτρηση επιπέδων γαλακτικού και πυροσταφυλλικού οξέος [Wasserman K et al 1986]. Αυτό 

είναι πρακτικά αδύνατο στην καθημερινή πράξη, οπότε έχουν βρεθεί τρόποι μαθηματικής 

προσέγγισης του ουδού. Αυτό που συνηθέστερα υπολογίζεται είναι κατά προσέγγιση μέσω 

της μεθόδου της καμπύλης V, ή/και μέσω του ισοδύναμου αερισμού [Ward SA, Whipp BJ 

1992, Beaver WL, et 1986]. Πρακτικά με τη μέθοδο του ισοδύναμου αερισμού υπολογίζεται 

το αναερόβιο κατώφλι (V'O2) ως το σημείο εκείνο που το τελοεκπνευστικό οξυγόνο ΡΕΤ,Ο2 

και ο λόγος VE/V'O2 (ισοδύναμος της επάρκειας της αναπνευστικής αντλίας για το οξυγόνο, 

το οποίο αυξάνει σε προϊούσα κόπωση λόγω μικρότερης αύξησης του   V'O2 σε σχέση με τον 

ολικό αερισμό VE- «μη αποδοτικός αερισμός») αρχίζουν να αυξάνουν, χωρίς αντίστοιχη 

πτώση στο επίπεδο του κυψελιδικού CO2-ΡΕΤCO2 (λόγω αυξημένης μεταβολικής 

παραγωγής του).  

Εικόνα 20: Η τομή των δύο ευθειών (V΄Ο2 και V΄CΟ2) αντιστοιχεί με ικανοποιητική 

ακρίβεια στη θέση του αναερόβιου ουδού-LT.  

Αυτή η μεθοδολογία έχει ευρεία εφαρμογή σε φυσιολογικούς εξεταζόμενους, αλλά σε 

ασθενείς με ΧΑΠ δεν έχει εφαρμογή, γιατί αυτοί αδυνατούν να αυξήσουν επαρκώς τον 

αερισμό τους. Αυτό που πλέον ευρύτατα χρησιμοποιείται σε ασθενείς και φυσιολογικά 
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άτομα είναι ο υπολογισμός του αναερόβιου κατωφλίου μέσω της χρήσης της μεθόδου της 

καμπύλης V. Έχει παρατηρηθεί πως στο σημείο που αλλάζει η κλίση της καμπύλης 

εισπνεόμενου οξυγόνου-V'O2/εκπνόμενο διοξειδίου του άνθρακα-V'CO2 (Εικόνα 20), 

αρχίζει να παρατηρείται αύξηση συγκέντρωσης γαλακτικού οξέως, αύξηση του λόγου 

γαλακτικού/ πυρουβικό και πτώση  της [ΟΗ-].  

Ο δείκτης ΔVE΄/ΔV΄CO2 αναδεικνύει την προσαρμογή-μεταβολή (αύξηση) του 

αερισμού υπό την επίδραση του V΄CO2. Σε ασθενείς με ΧΑΠ ο δείκτης είναι μειωμένος, ως 

αποτέλεσμα της μειωμένης ανταπόκρισης του αναπνευστικού στο διοξείδιο του άνθρακα, σε 

επίπεδο κάτω του αναερόβιου κατωφλίου. Σε φυσιολογικά άτομα η τιμή του λόγου είναι 

περίπου 30, ενώ σε ασθενείς με ΧΑΠ   ο λόγος είναι σημαντικά μικρότερος λόγω μειωμένου 

αερισμού ή/και αυξημένου νεκρού χώρου (με αποτέλεσμα την αύξηση του τελοεκπνευστικού 

διοξειδίου). Παράλληλα σε ασθενείς με ΧΑΠ που επιτυγχάνουν υπεραερισμό ο λόγος μπορεί 

να είναι αυξημένος, πάντα βέβαια σε επίπεδο άσκησης μικρότερο του αναερόβιου ουδού.  

[Zhang X et 2008, S Jones, et al  1998]. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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2.1 ΣΚΟΠΟΣ 

Η ΧΑΠ χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονή των μικρού και μέσου μεγέθους αεραγωγών, 

που φαινοτυπικά παρουσιάζεται ως εμφύσημα και χρόνια βρογχίτιδα, με περιορισμό των 

εκπνευστικών ροών, διαταραχές αερισμού/αιμάτωσης, υπερδιάταση και παθολογική ανοχή 

στην κόπωση. Ο έλεγχος όλων αυτών των φαινοτύπων και παθοφυσιολογικών εκτροπών 

γίνεται με τη σπιρομέτρηση, την πληθυσμογραφία και τον εργομετρικό έλεγχο.  

Η ΕΤ-1 παράγεται σε μεγάλες ποσότητες στο επιθήλιο του τραχειοβρογχικού δέντρου. Ασκεί 

αυτοκρινή/παρακρινή δράση, έχει δυνατότητες αυτορρύθμισης/θετικής παλίνδρομης 

ρύθμισης της παραγωγής της μέσω πυρηνικών μονοπατιών αλλά και έμμεσης μέσω της IL-6, 

και αυτοσυντήρηση της  φλεγμονώδους διεργασίας. Παράλληλα φαίνεται πως στον εκκινητή 

του προδρόμου γονιδίου της ΕΤ-1 ειδικά στην ρυθμιστική περιοχή Α-θέση 134, υπάρχει 

πολυμορφική θέση με εισδοχή επιπλέον αδενίνης σε σημαντικό ποσοστό στους Καυκάσιους 

πληθυσμούς. Αυτός ο πολυμορφισμός ευθύνεται για τετραπλασιασμό των επιπέδων ΕΤ-1 και 

για μεγαλύτερο χρόνο ζωής του μορίου του mRNA της προπροενδοθηλίνης, που έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων μορίων ΕΤ-1. Επίσης, ο πολυμορφισμός G198T 

έχει συσχετιστεί με αυξημένα επίπεδα ΕΤ-1 στο πλάσμα, έχοντας άμεση ή έμμεση σχέση με 

την παραγωγή του μορίου της ΕΤ-1.  

Οι μέχρι τώρα μελέτες ασθενών έναντι υγειών πληθυσμιακών ομάδων (case-control studies) 

εστιάστηκαν σε γενετικούς πολυμορφισμούς πεπτιδίων που σχετίζονται με τα παθογενετικά 

μονοπάτια της φλεγμονής στη ΧΑΠ, αλλά λίγες ενεπλάκησαν σε προσπάθεια γενετικής 

διερεύνησης της «ιδιομορφίας» της φλεγμονής στη ΧΑΠ, που είναι η αυτοσυντήρησή της σε 

προχωρημένα στάδια της νόσου. Η ΕΤ-1 με τους λειτουργικούς πολυμορφισμούς που 

προαναφέρθηκαν, τις πολυεπίπεδες δυνατότητες αυτοσυντήρησης και ενίσχυσης της 
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παραγωγής της, της διασύνδεσης της με πολλές από της κυτταροκίνες που εμπλέκονται 

ενεργά στη φλεγμονώδη διεργασία και την άφθονη παραγωγή της από τα κύτταρα του 

αναπνευστικού επιθηλίου δύναται να εμπλέκεται άμεσα στη συντήρηση της φλεγμονής στη 

ΧΑΠ. Πρόσφατες μεταναλύσεις και πολλαπλές ανιχνεύσεις του ανθρώπινου γονιδιώματος 

έδειξαν πως το βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος που βρίσκεται και το γονίδιο της ΕΤ-1 (6p) 

σχετίζεται με τη ΧΑΠ [Hancock DB, et al 2010, Repapi E et al 2010]. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο υπολογισμός της συχνότητας αυτών των δύο 

λειτουργικών πολυμορφισμών του μορίου της ΕΤ-1 σε ομάδα καπνιστών που έχουν 

αναπτύξει ΧΑΠ και η σύγκρισή της με τη συχνότητα των ίδιων πολυμορφισμών σε ομάδα 

καπνιστών που δεν ανέπτυξαν ΧΑΠ. Έγινε προσπάθεια συσχέτισης των πολυμορφισμών και 

των απλοτύπων τους με τη βαρύτητα της ΧΑΠ, όπως αυτή περιγράφεται με την FEV1, αλλά 

και με τη στατική υπερδιάταση και τη μειωμένη ανοχή στην άσκηση.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Repapi%20E%22%5BAuthor%5D�
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2.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.2.1 ΥΛΙΚΟ-ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελούνταν από 209 καπνιστές που μελετήθηκαν την περίοδο  

Μαρτίου 2005-Απριλίου 2007. Από αυτούς 107 χαρακτηρίστηκαν ως ασθενείς με ΧΑΠ, 

όπως ορίζεται από τα κριτήρια GOLD [Rabe KF et al 2007]. H διαλογή τους έγινε στο 

προαναφερθέν χρονικό διάστημα από ασθενείς που επεσκέφθησαν τα τακτικά εξωτερικά 

ιατρεία ΧΑΠ του ΠΠΓΝΠ. Επίσης επιλέχθησαν  102 καπνιστές από το γενικό πληθυσμό  ως 

υγιείς-ομάδα ελέγχου (επισκέπτες του νοσοκομείου και εθελοντές) επειδή σπιρομετρικά και 

κλινικά δεν τηρούσαν τα κριτήρια για να καταταχτούν ως ασθενείς με ΧΑΠ.   

Η ομάδα ασθενών με ΧΑΠ, όσο και η ομάδα ελέγχου δε διέφεραν μεταξύ τους σε μέση τιμή 

ηλικίας, φύλου, σωματομετρικών χαρακτηριστικών (όπως αυτά ορίζονται με το δείκτη μάζας 

σώματος ΒΜΙ δηλ. το kg/m2

Όλοι οι ασθενείς και η ομάδα ελέγχου ήταν άτομα της Καυκάσιας φυλής, με ιστορικό 

καπνίσματος τουλάχιστο 20 pack years και ηλικίας τουλάχιστο 40 ετών. Ο λειτουργικός 

έλεγχος της αναπνοής περιλάμβανε σπιρομέτρηση με εκτέλεση βρογχοδιαστολής από τον 

ίδιο κάθε φορά χειριστή με το ίδιο σπιρόμετρο (Pulmolab 435 Morgan Data Acquisition 

System 401, USA), ακολουθώντας πάντα συγκεκριμένες επίσημες αρχές ομοφωνίας [Quanjer 

PH et al, 1993]. Σε κάθε ασθενή αυτής της ομάδας εκτελέσθηκε σπιρομέτρηση δύο φορές και 

επιλέχθηκε μεταξύ των δύο η μέτρηση με την υψηλότερη τιμή FEV1. Σε όλους τους 

), καπνιστικής συνήθειας σε pack years (όπως αυτή 

περιγράφεται από το γινόμενο της μέσης καθ’ ημέρα κατανάλωσης σε πακέτα των 20 

τσιγάρων επί το συνολικό αριθμό ετών καπνίσματος πχ 30 τσιγάρα μέση ημερήσια 

κατανάλωση τσιγάρων αντιστοιχεί σε 1.5 πακέτα), κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και 

εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια).  
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συμμετέχοντες η τιμή της FEV1 μετά τη βρογχοδιαστολή, μετά από εισπνοή 200 μg 

σαλβουταμόλης δε διέφερε περισσότερο από 12% της τιμής πριν της βρογχοδιαστολής.  

Εκτός των τιμών των FEV1, FVC του ενεργού σπιρογραφήματος, κατεγράφησαν και τιμές 

από τις καμπύλες ροής όγκου όπως οι Forced Expiratory Flow (Βίαια Εκπνεόμενες Ροές) 

κατά την εκπνοή του 25%, 50%, 75% της FVC( βιαίως εκπνεόμενης ζωτικής χωριτικότητας) 

(FEF-25, -50, 75, αντίστοιχα) όπως και η FEF 25-75 που αντιστοιχεί στη μέση εκπνευστική 

ροή κατά την εισπνοή του 25-75% της ζωτικής χωρητικότητας.  

Η κατάταξη βαρύτητας των ασθενών έγινε βάσει των κριτηρίων της Global Initiative for 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease [GOLD], με FEV1/FVC <0.70 και τιμές για το 

στάδιο FEV1 ≥80%, για το στάδιο ΙΙ 80%> FEV1≥50%, για το ΙΙΙ 50%> FEV1≥30%, και ΙV  

FEV1<30%. Οι καπνιστές της ομάδας ελέγχου είχαν φυσιολογική για την ηλικία τους 

αναπνευστική λειτουργία με FEV1 ≥80% και FEV1/FVC >0.70. Ασθενείς με σαφές ιστορικό 

βρογχικού άσθματος, βρογχιεκτασιών, κακοήθειας, υπέρτασης και καρδιακής ανεπάρκειας 

εξαιρέθηκαν της μελέτης.  
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2.2.2 ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.2.2.1 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA KAI ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ 

Η απομόνωση του DNA έγινε από δείγμα 3 ml περιφερικού αίματος. Η απομόνωση 

επετεύχθη με χρήση ειδικού κιτ της QIAGEN. Περιληπτικά η διαδικασία περιελάμβανε τη 

θραύση των εμπύρηνων κυττάρων,  απομάκρυνση με χρήση φίλτρων και φυγοκέντρησης 

πρωτεινικών, πολυνουκλεοτιδικών και κυτταρικών υπολειμμάτων και καθαρισμό του DNA. 

Η γονοτύπηση έγινε και στα 209 δείγματα από δύο φορές για επιβεβαίωση των 

αποτελεσμάτων. Σε επιλεγμένα δείγματα, που περιελάμβαναν ομόζυγους για το συνήθη 

(άγριο) και  σπάνιο (μεταλλαγμένο) πολυμορφισμό και ετερόζυγους, ως προς τους δύο 

πολυμορφισμούς της μελέτης έγινε αλληλούχηση (sequencing) για την επιβεβαίωση των 

αποτελεσμάτων της Real Time PCR και των προϊόντων της. Η Real-Time PCR MX3000p 

(Stratagene, La Jolla, CA, USA) εκτελέστηκε με master mix που συμπεριελάμβανε τους 

αναγκαίους εκκινητές (primers), ανιχνευτές σημασμένους με φθοριόχρωμα (probes), 

νουκλεοτίδια και διαλύτες (Brilliant QPCR Master Mix, Stratagene). Για τον +134 insA/delA 

(+134 3Α/4Α) πολυμορφισμό οι εκκινητές και οι φθοριοδείκτες σχεδιάστηκαν εκ νέου γιατί 

οι περιγραφόμενοι στη βιβλιογραφία δεν κατάφεραν να διαχωρίσουν τους πολυμορφισμούς 

[Popowski K et al 2003]. Οι εκκινητές που χρησιμοποιηθήκαν είναι οι 5'- TTC TCT CCT 

GGC AGG -3' και 5'- ATC TCA AAG CGA TCC TTC -3' σε συνδυασμό με τους ανιχνευτές 

σημασμένους με φθοριόχρωμα: LNA (Locked Nucleic Acid) Taqman probes 5'-(6-Fam) 

AG+TGCC+C+T+T+TAACGG (BHQ1)-3' (για το 3A αλληλόμορφο) και 5'-(Hex) AGT 

GCC +C+T+T+T+TAA+CG +GG (BHQ1)-3' (για το 4A αλληλόμορφο), όπου το a "+" πριν 

τη βάση σημαίνει  μία LNA βάση. Οι εκκινητές συνετέθησαν από την εταιρεία  Metabion 

International (Martinsried, Germany) και οι LNA δείκτες από τη  Sigma-Proligo (The 
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Woodlands, TX, USA). Για τον G198T πολυμορφισμό χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές και 

δείκτες όπως περιγράφονται στη βιβλιογραφία [Tanaka C et al 2004] αφού αποδείχτηκε πως 

διαχωρίζουν τα πολυμορφικά αλληλόμορφα επιτυχώς. Στη μελέτη αυτού του πολυμορφισμού 

οι εκκινητές και οι σημασμένοι δείκτες αποτελούν μέρος του ίδιου ολιγονουκλεοτιδίου με 

εκκινητή το: 5′-  CAAGCTGAAAGGCAATCCCTCCAGAGAGCG-3, και ανάστροφο 

εκκινητή το 5′-CGCTCTCTGGAGGGATT

Το κάθε αλληλόμορφο έχει ειδική κορυφή όπως και ελάχιστο ουδό απορρόφησης, μέσω της 

οποίας διακρίνονται εκ των άλλων σε ετερόζυγη ή ομόζυγη μορφή. Με το μπλε (FAM+) 

είναι το InsA (4A) αλλήλιο που έχει και υψηλότερο μηδενικό ουδό σε σχέση με το ΗΕΧ+ 

DelA(3A)- πράσινο. Στο πρώτο γράφημα απεικονίζεται ο ετεροζυγώτης, στο δεύτερο ο 

ομόζυγος για το μεταλλαγμένο και στο τρίτο ο ομόζυγος για το άγριο (η καμπύλη για το 

FAM+ δε περνά τον μπλε ουδό και είναι αρνητική) (Εικόνα 21α). Για τον πολυμορφισμό 

G198T οι καμπύλες απορρόφησης για τους ομοζυγώτες ΤΤ και GG, όπως και τον 

ετεροζυγώτη (GT) έχουν δύο κορυφές-μέγιστα απορροφήσεως και είναι η συγχώνευση των 

γραφημάτων απορρόφησης των ομόζυγων αλληλομόρφων (TT και GG) (Εικόνα 21β).     

GCCTTTCAGCTTG -3, όπου υπογραμμισμένο 

είναι το τμήμα εκείνο που αντιστοιχεί στην πολυμορφική θέση με τους φθοριοδείκτες να 

προέρχονται από την εταιρεία MGB Applied Biosystems (Foster City, CA, USA) (εικόνα 

20α για τον +134 3Α/4Α και 20β για τον G198T ).  
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Εικόνα 21α: Γραφική αποτύπωση του μήκους κύματος μεγίστης απορρόφησης ανά κύκλο Real 

Time PCR, σε δεδομένη θερμοκρασία, όπως και το μέγιστο απορρόφησης, σε συγκεκριμένο μήκος 

κύματος, που συμβαίνει για κάθε αλληλόμορφο σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, μετά από 

συγκεκριμένο αριθμό υβριδισμών.  
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Εικόνα 21β: Καμπύλες απορρόφησης για τους ομοζυγώτες ΤΤ και GG, όπως και τον ετεροζυγώτη 

(GT). 

 

 

T T GG

GT
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2.2.2.2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η κανονικότητα των μετρούμενων τιμών υπολογίστηκε με τη δοκιμασία Kolmogorov–Smirnov. Η 

σύγκριση μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών των διαφόρων ομάδων έγινε με δοκιμασία 

χ2  ή μη συζευγμένο t-test. Δοκιμασία χ2

Οι απλότυποι εκ των γονότυπων των SNPs υπολογίστηκαν με το  πρόγραμμα FAMHAP και χρήση 

των προσομοιώσεων κατά  Monte-Carlo. Οι απλότυποι που υπολογίζονται με αυτό το πρόγραμμα 

είναι οι πλέον πιθανοί «μέγιστης πιθανότητας εμφάνισης» μέσω χρήσης του αλγορίθμου 

«expectation maximization» (EM) (

 χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της διαφοράς 

συχνοτήτων μεταξύ διακριτών μεταβλητών (όπως η ύπαρξη-μη ύπαρξη ΧΑΠ) ανάμεσα στις 

ομάδες μελέτης. Για την αξιολόγηση συνεχών μεταβλητών  μεταξύ των ομάδων  χρησιμοποιήθηκε 

ANOVA για κανονικής κατανομής μεταβλητές και Kruskal–Wallis/Mann-Whitney για μη 

κανονικές μεταβλητές. Η ανάλυση Bonferroni έγινε post hoc μετά την εκτέλεση της ANOVA και 

χρησιμοποιήθηκε για διερεύνηση πολλαπλών συσχετίσεων σε δεύτερο επίπεδο  Παλίνδρομη 

λογιστική ανάλυση (logistic regression analysis) έγινε για να διερευνηθεί η σημαντικότητα και η 

ανεξαρτησία από άλλα μεγέθη της επιρροής των πολυμορφισμών σε μεγέθη όπως οι εργομετρικές 

μεταβλητές και η FEV1 (συνυπολογίζοντας μεγέθη όπως η ηλικία, ΒΜΙ, καπνιστική συνήθεια, και 

φύλο παράλληλα με τους γονότυπους, υπολογίζοντας τη σημαντικότητα του καθενός από αυτά και 

διατυπώνοντας το σχετικό αναλογιστικό κίνδυνο-Odds Ratio). Στατιστικό αποτέλεσμα με Ρ <0.05 

θεωρήθηκε στατιστικά σημαντικό. Στη δοκιμασία της λογιστικής παλινδρόμησης δύναται να 

αξιολογηθούν τιμές με Ρ<0.10 εφόσον υπολογίζεται  η ανεξαρτησία του σχετικού κινδύνου επί 

εξαρτημένης μεταβλητής με διωνυμικά χαρακτηριστικά  (δηλαδή τιμές «1-2», αναφέρεται και ως 

bivariate analysis of independent variables). Η στατιστική ανάλυση έγινε με χρήση του λογιστικού 

πακέτου SPSS 14 (SPSS, Release 14.0.1, Chicago, IL, USA).  

http://famhap.meb.uni-bonn.de/). 

 

http://famhap.meb.uni-bonn.de/�
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2.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

2.3.1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και οι βασικές σπιρομετρικές τιμές του συνόλου των 209 

ατόμων αναφέρονται στον πίνακα 1. Παρατηρούμε πως οι ασθενείς, ως αναμένεται, έχουν 

χειρότερες τιμές FEV1, FEV1/FVC σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, ενώ δε διαφέρει η μέση τιμή 

της ηλικίας τους, η καπνιστική συνήθεια, ο ΒΜΙ και το κοινωνικό προφίλ τους, όπως αυτό 

εκφράζεται από το επίπεδο εκπαίδευσης. Ένα υποσύνολο των συμμετεχόντων στη μελέτη (82 

άτομα) υπεβλήθησαν σε σωματική πληθυσμογραφία (MasterScreen of Jaeger body 

plethysmography) με σκοπό να εκτιμηθεί ο βαθμός υπερδιάτασης και να υπολογιστεί η αντίσταση 

στη ροή του αέρα στους αεραγωγούς τους. Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Κατά μέση τιμή η ομάδα αυτή εμφανίζει χαρακτηριστικά ήπιας-

μέτριας νόσου. Παράλληλα μια υποομάδα των συμμετεχόντων συναίνεσε να υποβληθεί σε 

δοκιμασία εργομετρικού ελέγχου.  Η ομάδα αυτή περιελάμβανε 22 ασθενείς με ΧΑΠ και 32 

καπνιστές που δεν είχαν αναπτύξει ΧΑΠ. Τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής 

περιγράφονται στον πίνακα 3. Παρατηρείται πως η ομάδα της ΧΑΠ παρουσιάζει μέτρια- σοβαρή 

νόσο όπως εκτιμάται από τη FEV1, ενώ έχει μικρότερη μέση ηλικία, αν και δε διαφέρει 

στατιστικώς σημαντικά από της ομάδας ελέγχου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  1: Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και βασικές σπιρομετρικές μετρήσεις  

των ασθενών και της ομάδας ελέγχου 

 

¶

 

: FEV1 μετά τη βρογχοδιαστολή; NS: μη στατιστικά σημαντικό, Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις, 

BMI: Δείκτης Μάζας Σώματος 

 

 

 Ασθενείς με 

ΧΑΠ (n=107) 

Ομάδα ελέγχου  

(n=102) 
P VALUE 

Κάπνισμα (pack years) 59,18 (±26.9) 59,5 (±32.7) NS 

Ηλικία (years) 61.07(±9.7) 58.96(±9.4) NS 

BMI 28.22(±5.9) 28.37(±5.4) NS 

FEV1(%προβλεπόμενου)¶ 50.36(±18.4) 98.71(±10.8) <0.0001 

FEV1/FVC(%προβλεπόμενου) 56.91(±10.1) 80.73(±5.7) <0.0001 

ΦΥΛΟ (Α/Θ) 86/21 80/22 NS 

Ενεργοί καπνιστές/ πρώην 

καπνιστές 

99/8 95/7 
NS 

Κατάταξη GOLD  
        I:8, II:42 

III:43, IV:14 

 
 

Μόρφωση 

Πρωτοβάθμια 
(34%), 

Δευτεροβάθμια 
(57%), 

 Τριτοβάθμια 
(9%) 

Πρωτοβάθμια  
(32%),  

Δευτεροβάθμια 
(56%),  

Τριτοβάθμια 
(12%) 

ΝS 
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Πίνακας 2: Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά καπνιστών (υγιών και μη) που υπεβλήθησαν σε 

σωματική πληθυσμογραφία 

                                         Καπνιστές που υπεβλήθησαν 

                                         Πληθυσμογραφία (η=82) 

Κάπνισμα (pack years) 60.7 (±31) 

Ηλικία (years) 56.9 (±11.9) 

BMI 27.9 (±5.6) 

FEV1(%προβλεπόμενου) 82.35 (±24.7) 

ΦΥΛΟ (Α/Θ) 73/9 

 

Πίνακας 3: Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά ασθενών και ομάδας ελέγχου που συμμετείχε στον 

εργομετρικό έλεγχο 

Ομάδα (n) 
Ηλικία 

(έτη) 

Φύλο 

(Α/Θ) 
BMI (kg/m2) 

FEV1 

(% προβλεπόμενης) 

ΧΑΠ (22) 57±7.5 20/2 27.4±5.1 60.9±19.8 

Ομάδα ελέγχου (32) 58.1±10.4 24/8 27.1±4.2 100.5±9.4 

P NS NS NS <0.00001 

¶

 BMI: Δείκτης Μάζας Σώματος 

: FEV1 μετά τη βρογχοδιαστολή; NS: μη στατιστικά σημαντικό, Α: Άρρενες, Θ:Θήλεις,  
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2.3.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ HARDY-WEINBERG 

Οι ομάδες ελέγχου βρίσκονται σε ισορροπία Hardy-Weinberg, και επομένως δε συντρέχουν 

λόγοι αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της μελέτης και της αξιοπιστίας των 

πληθυσμιακών ομάδων που χρησιμοποιήθηκαν, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

αντιπροσωπευτικές του γενικότερου Καυκάσιου πληθυσμού, καθώς δεν προέκυψαν  λάθη 

στην επιλογή. Συγκεκριμένα με χρήση της στατιστικής δοκιμασίας  χ2  διορθωμένο κατά  

Pearson's goodness-of-fit απεδείχθη πως το  πληθυσμιακό δείγμα είχε τυχαία επιλεχθεί και 

δεν προέκυπταν λόγοι απόρριψής του λόγω επιλεκτικής διαλογής πληθυσμιακών ομάδων, 

εγκλωβισμένων γόνων, κακής τεχνικής επεξεργασίας δείγματος, με υπολογιζόμενη 

πιθανότητα «Ρ>0.05» το δείγμα και για τους δύο γόνους (P=0.21 για τον +138 3A/4A SNP 

και P=0.17 για τον G198T, Στατιστικό Πρόγραμμα http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/cgi-

bin/hw/hwa1.pl). 

http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl�
http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl�
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΑΠ ΚΑΙ ΤΗ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ 

Η κατανομή των δύο πολυμορφισμών στους ασθενείς και την ομάδα ελέγχου διαφέρει 

στατιστικώς σημαντικά (Ρ=0.017, χ2

Όσον αφορά τον G198T SNP  64% των ασθενών έφεραν τον GG (συνήθη) γονότυπο έναντι 

52% της ομάδας ελέγχου, 32% ήταν ετερόζυγοι έναντι 34% της ομάδας ελέγχου, και 4% 

ήταν ομοζυγώτες για το μεταλλαγμένο αλλήλιο  (ΤΤ) έναντι 12% της ομάδας ελέγχου. Η 

κατανομή των αλληλίων διέφερε στατιστικώς σημαντικά μεταξύ ομάδας ελέγχου και 

ασθενών (Ρ=0.047,  χ

=8.178, Πίνακας 4). Συγκεκριμένα 35% των ασθενών με 

ΧΑΠ ήταν ομόζυγοι για το 3Α αλλήλιο (3Α3Α), έναντι 54% της ομάδας ελέγχου, 58% ήταν 

ετερόζυγοι (3Α4Α) έναντι 42% της ομάδας ελέγχου και 7% ομόζυγοι (4Α4Α) για το 4Α 

αλλήλιο έναντι 4% της ομάδας ελέγχου. Περαιτέρω υπολογισμός του σχετικού κινδύνου 

ανέδειξε πως οι φορείς του γονότυπου 4Α4Α έχουν 2.622 φορές μεγαλύτερο σχετικό κίνδυνο για να 

αναπτύξουν ΧΑΠ έναντι των ομοζυγωτών 3Α3Α ( OR=2.622, 95% CI=0.842-8.165). Επίσης 

οι ετεροζυγώτες είχαν 1.427 φορές μεγαλύτερο σχετικό κίνδυνο προς ανάπτυξη ΧΑΠ έναντι 

των ομοζυγωτών 3Α3Α  (OR=1.427, 95%CI=1.089-1.871). Συνοψίζοντας παρατηρούμε πως 

το μεταλλαγμένο 4Α αλληλόμορφο είναι πιο συχνό στους ασθενείς, ενώ παράλληλα αποτελεί 

σημαντικό σχετικό παράγοντα κινδύνου  ανάπτυξης ΧΑΠ (Πινάκας 4) .  

2 =6.109). Περαιτέρω στατιστική ανάλυση έδειξε πως ο σχετικός 

κίνδυνος ανάπτυξης ΧΑΠ σε φορείς του GG (άγριου) γονοτύπου είναι  1.241 (ΟR= 1.241, 

95%CI= 0.982-1.568), συγκρινόμενος με αυτόν φορέων του Τ αλληλίου σε ομόζυγη ή 

ετερόζυγη μορφή (GT, TT). Συνοψίζοντας φαίνεται πως το G αλλήλιο είναι πιο συχνό σε 

ασθενείς με ΧΑΠ, ενώ και η ομοζυγωτία του αποτελεί σχετικό παράγοντα κινδύνου 

ανάπτυξης ΧΑΠ (Πινάκας 4).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κατανομή των γονοτύπων στην ομάδα των ασθενών και την ομάδα 

ελέγχου    

 

Η ανάλυση της συνολικής αλληλικής κατανομής για τον +134 3A/4A SNP έδειξε πως το 

αλληλόμορφο 3Α είναι συχνότερο στην ομάδα ελέγχου και το 4Α στους ασθενείς (χ2 =6.42, 

P=0.011), ενώ για τον G198Τ  το Τ αλλήλιο είναι πιο συχνό στην ομάδα ελέγχου και το G 

στους ασθενείς (χ2

Η ανάλυση διπλοτύπων των δύο πολυμορφισμών και η ανάλυση του σχετικού κινδύνου για 

ανάπτυξη ΧΑΠ ανέδειξε πως οι ασθενείς που έφεραν τον 3A3A/TT διπλότυπο είχαν 

=5.94, P=0.014).  

Πολυμορφισμός 

 

+134insA/delA 

Κατανομή Γονοτύπου                        

Ομάδα 
ελέγχου 

Ασθενείς 

   P  ( χ2 )               OR                    95%CI 

n (%) n (%) 

3A3A 55(54) 37(35)                       

0.017 (8.178)          1.427          1.089-1.871  

                            

                                 2.622         0.842-8.165 

3A4A 43(42) 62(58) 

4A4A 4(4) 8(7) 

G198T Ομάδα   
ελέγχου 

Ασθενείς P  ( χ2 )                     OR                 95%CI 

GG 53(52) 69(64)                                 1.241          0.982-1.568  

 

0.047 (6.109) 

 

GT 37(36) 34(32) 

TT 12(12) 4(4) 

GT/TT 49(48) 38(36) 

CI: Confidence Interval, OR: Odds Ratio 
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μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης ΧΑΠ (P=0.027, OR=0.175, 95%CI=0.037-0.82), που θα 

μπορούσε να ονομαστεί και «προστατευτικός» γονότυπος.  

Μελετώντας το συνολικό πληθυσμό με την ανάλυση συνεχών μεταβλητών όπως η FEV1, 

FEF25-75, με ANOVA ανάλυση, διορθωμένη κατά Bonferoni, παρατηρήθηκε πως αυτοί που 

έφεραν τον  3A3A γονότυπο έχουν σαφώς υψηλότερη τιμή FEV1 και FEF25-75 σχετικά με 

αυτούς που φέρουν τους 3Α4Α και 4Α4Α (Ρ=0.012 και Ρ=0.04 αντίστοιχα,  Εικόνα 22α). 

Αντίστοιχα οι φορείς του TT γονότυπου είχαν στατιστικά καλύτερη τιμή FEV1 από τους 

φορείς του GG γονότυπου (Ρ=0.026, Εικόνα 22β). Ανάλογα ήταν τα ευρήματα για τους 

προαναφερθέντες γονότυπους και για την FEF25-75. H συνδυαστική διπλοτυπική ανάλυση 

έδειξε πως ο γονότυπος 3Α3Α/ΤΤ σχετίζεται ανεξάρτητα και στατιστικώς σημαντικά με την 

τελική τιμή της FEV1, σε πολυπαραγοντικό σύστημα ανάλυσης, αποτελώντας το 

σπουδαιότερο θετικό παράγοντα πρόβλεψης της τελικής της τιμής της FEV1 (Ρ=0.017, 

OR=4.017, 95%CI=0.71-7.379). Προς ενίσχυση του ανωτέρω, περαιτέρω ανάλυση όλων των 

πιθανών διπλοτυπικών συνδυασμών έδειξε πως οι φορείς του γονοτύπου 3Α3Α/ΤΤ (n=11) 

έχουν σαφέστατα καλύτερη  μέση τιμή FEV1,  έναντι του μέσου όρου των υπολοίπων 

συνδυασμών (n=198) (Μέση FEV1=96.45 ± 23.7% έναντι  μέσης FEV1= 72.6 ±28%, 

Ρ=0.007, Εικόνα 23)  



73 

 

 
 
Εικόνα 22α: Σύγκριση των τιμών της FEV1 ανά γονότυπο του +134 3A/4A SNP , σε όλο τον 

πληθυσμό της μελέτης. 

 
 
Εικόνα 22β: Σύγκριση των τιμών της FEV1 ανά γονότυπο του G198T, σε όλο τον πληθυσμό 

της μελέτης. 
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Εικόνα 23: Σύγκριση της τιμής της FEV1 του «προστατευτικού» διπλότυπου 3Α3Α/ΤΤ 

έναντι της μέσης FEV1 του συνόλου των υπολοίπων συνδυασμών. 

Περαιτέρω ανάλυση στην ομάδα των ασθενών με ΧΑΠ έδειξε πως οι φορείς του GG 

γονότυπου είχαν σαφώς υποδεέστερη τιμή FEV1 και FEF 25-75 σε σχέση με τους φορείς του 

GT και GG γονοτύπους (Ρ=0.0014 και Ρ=0.006, Bonferoni ανάλυση, Εικόνα 24 α). 
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Εικόνα 24α: Σχηματική αναπαράσταση των τιμών των FEV1, ανάλογα με το γονότυπο 

(G198T SNP), στην ομάδα των ασθενών με ΧΑΠ της μελέτης.  

Η αντίστοιχη στατιστική ανάλυση για τον πολυμορφισμό +134 insA/delA δεν ανέδειξε 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (εικόνα 24β).  

 

 

 

Εικόνα 24β: Σχηματική αναπαράσταση των τιμών των FEV1, ανάλογα με το γονότυπο (+134 

3Α/4A SNP), στην ομάδα των ασθενών με ΧΑΠ της μελέτης.  

Παράλληλα, οι ασθενείς που έφεραν τον GT γονότυπο είχαν πολύ πιο συχνά ήπια-μέτρια 

ΧΑΠ (GOLD I-II) συγκριτικά με το GG γονότυπο (P=0.004, OR=3.562, 95%CI=1.505-

8.430). Θέλοντας να αξιολογήσουμε την επίδραση του Τ αλληλίου στη βαρύτητα της νόσου, 

διαπιστούται  πως ακόμα και οι φορείς του Τ αλληλίου σε ετερόζυγη και σε ομόζυγη μορφή 
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(GT, TT γονότυποι), είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν ήπια-μέτρια νόσο, συγκριτικά με τους 

φορείς του GG γονότυπου (P=0.004, OR=3.385, 95%CI=1.475- 7.768, Εικόνα 25).   

 
 
Εικόνα 25: Καταγραφή ασθενών ως προς το γονότυπο και τη βαρύτητα της ΧΑΠ (GOLD I-

II, GOLD III-IV). Ο γονότυπος GG «υπερεκφράζεται» σε ασθενείς με βαριά νόσο, ενώ ο GT 

σε ασθενείς με ήπια-μέτρια νόσο.  

Η στατιστική ανάλυση  της διπλοτυπικής κατανομής των δύο γόνων και της πιθανής 

επίδρασής τους στη βαρύτητα της εμφανίσεως της ΧΑΠ έδειξε πως ασθενείς που έφεραν το 

διπλοτυπικό γονότυπο 3A3A/GG είχαν μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν ήπια  ΧΑΠ, σε 

σχέση με όλους τους άλλους δυνητικούς διπλοτυπικούς συνδυασμούς (P=0.006, OR=0.164, 

95%CI= 0.044-0.602).  
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2.3.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΛΟΤΥΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη πως το ανθρώπινο γονιδίωμα είναι διπλοειδικό, με μητρικής και πατρικής 

προέλευσης γόνους και πως κάθε χρωμόσωμα θα έχει συγκεκριμένο και μοναδικό 

συνδυασμό πολυμορφισμών (απλότυπος) είναι πολύ σημαντικός ο υπολογισμός των 

απλοτύπων που προκύπτουν από τη μελέτη των πολυμορφισμών. Η χρήση του λογισμικού 

FAMHAP  έδειξε πως όλοι οι δυνητικοί απλότυποι είναι παρόντες στον πληθυσμό της 

μελέτης (κάτι που έμμεσα δείχνει τόσο την καταλληλότητα του πληθυσμιακού δείγματος της 

μελέτης όσο και την δυνατότητα ευρύτερης εφαρμογής των πορισμάτων της) και ότι η 

κατανομή τους διαφέρει στατιστικώς σημαντικά μεταξύ ασθενών και ομάδας ελέγχου (Ολικό 

Ρ=0.0011, Πίνακας 5). Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε πως ασθενείς με τον 4Α:Τ (5,4%) 

απλότυπο έχουν 1.725 φορές μεγαλύτερο σχετικό κίνδυνο  ανάπτυξης ΧΑΠ, σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου (OR=1.725 95%CI=0.4209-7.0828), ενώ οι ασθενείς που φέρουν τον 4A:G 

(31%) έχουν 1.589 φορές μεγαλύτερο σχετικό κίνδυνο ανάπτυξης ΧΑΠ (OR: 1.589, 95% 

CI=0.844-3.0064), ενώ αυτοί που φέρουν τον 3A:T (14%)  έχουν μικρότερο σχετικό κίνδυνο 

ανάπτυξης ΧΑΠ (OR: 0.442, 95%CI= 0.219 - 0.9212).  
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Πίνακας 5: Κατανομή των απλοτύπων στη ομάδα μελέτης, συχνότητες και αναλογιστικοί 

σχετικοί κίνδυνοι 

H ανάλυση των απλοτύπων στην ομάδα των ασθενών μόνο, ανέδειξε πως και εδώ 

εκπροσωπούνται όλοι οι δυνατοί πολυμορφισμοί και πως η κατανομή τους μεταξύ των 

ομάδων της σοβαρής (GOLD III-IV) και μέτριας ΧΑΠ (GOLD I-II) διαφέρει στατιστικώς 

σημαντικά (Ολικό Ρ= 0.0165, Πίνακας 6). Οι ασθενείς που έφεραν τον απλότυπο 3A:G είχαν 

1.8162 φορές μεγαλύτερο σχετικό κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρής ΧΑΠ (OR=1.8162, 95% 

CI=1.0367-3.1819), ενώ οι ασθενείς που έφεραν τους απλότυπους 4A:T και 3A:T είχαν 

σαφώς μικρότερο σχετικό κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρής νόσου (OR=0.3209, 95%CI=0.0744-

1.3842, και OR=0.4812, 95%CI=0.2145-1.0793 αντίστοιχα).  

  

ΑΠΛΟΤΥΠΟΙ                            ΧΑΠ                           ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ                    OR                            95%CI 

   3A:G                                   53 (49.6%)                          49 (47.9%)                          1.072                     0.6147-1.8639 

   4A:T                                      6 ( 5,4%)                             3 ( 3.2%)                           1.725                     0.4209-7.0828 

   3A:T                                    15 (14%)                             28 (26.9%)                          0.442                     0.219  -  0.9212 

   4A:G                                   33 (31%)                              22 (22%)                             1.589                     0.844- 3.0064 

  Σύνολο                             107 (100%)                          102 (100%) 
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ΑΠΛΟΤΥΠΟΙ                         GOLD I-II                              GOLD III-IV                            OR                               95%CI 

3A:G                                  21 (41.4%)                            32 (56.2%)                          1.8162                        1.0367-3.1819 

4A:T                                      4 (7.4% )                               1 (2.5%)                             0.3209                        0.0744-1.3842 

3A:T                                  10 (19.6%)                              6 (10.5%)                           0.4812                       0.2145-1.0793 

4A:G                                  15 (31.6%)                             18 (30.8%)                          1.0370                       0.5296-1.7525 

Σύνολο                               50 (100%)                              57 (100%) 

Πίνακας 6:  Κατανομή των απλοτύπων στους ασθενείς με ΧΑΠ, σχετικές συχνότητες και αναλογιστικοί 

σχετικοί κίνδυνοι. 
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2.3.4 ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ 

Μία υποομάδα καπνιστών (82 άτομα) υποβλήθηκε σε πληθυσμογραφικό έλεγχο για 

υπολογισμό μεγεθών που χαρακτηρίζουν τη στατική υπερδιάταση, όπως τα IC, TLC, RV, 

FRC, αλλά και μεγέθη που υπολογίζουν τις αντιστάσεις των αεραγωγών στη ροή του αέρα, 

ενώ παράλληλα συσχετίστηκαν με τα αλληλόμορφα και τους γονοτύπους. Η στατιστική 

ανάλυση, έδειξε πως οι φορείς τουλάχιστο ενός 4Α αλληλίου (n=47, 3A4A και 4A4A 

γονότυποι), παρουσίαζαν συγκριτικά με τους φορείς του 3A3A γονότυπου (n=35) σημαντικά 

μεγαλύτερες τιμές RV/TLC (136.02±40.35% έναντι 118.03±36.26%, Ρ=0.038) και SRtot 

(ειδική ολική αντίσταση αεραγωγών) (143.7%±67.5% έναντι 113.9±53.6%, Ρ=0.044) 

(εικόνες 26, 27). Oι φορείς (n=6) του διπλοτυπικού (προστατευτικού) συνδυασμού 

γονοτύπων 3A3A/ΤΤ είχαν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη μέση τιμή IC, έναντι όλων 

των άλλων γονοτυπικών συνδυασμών (n=76), (IC=105. 17±24.8%, έναντι IC=83.7±23.25%, 

Ρ=0.034, Εικόνα 28). 
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Εικόνα 26: Κατανομή του πληθυσμογραφικού μεγέθους RV/TLC, ανάλογα με το γονότυπο. 

Οι φορείς ενός τουλάχιστο 4Α   αλληλίου (3A4A & 4A4A γονότυποι, n=47) έχουν σαφώς 

υψηλότερη τιμή RV/TLC σε σχέση με αυτούς που δεν το έφεραν (3Α3Α γονότυπος, n=35). 

 
 
Εικόνα 27: Κατανομή της ειδικής ολικής αντίστασης των αεραγωγών ανάλογα με το 

γονότυπο. Οι φορείς ενός τουλάχιστο 4Α   αλληλίου (3A4A & 4A4A γονότυποι, n=47) έχουν 
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σαφώς υψηλότερη (χειρότερη) τιμή SRtot σε σχέση με αυτούς που δεν το έφεραν (3Α3Α 

γονότυπος, η=35). 

 

Εικόνα 28: Κατανομή της τιμής της εισπνευστικής χωρητικότητας  (IC) μεταξύ του 

3Α3Α/ΤΤ γονότυπου και του συνόλου των υπολοίπων.   
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2.3.5 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΑΣΚΗΣΗ 

O έλεγχος και η πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση με χρήση γραμμικής λογιστικής 

παλινδρόμησης στο συνολικό πληθυσμό της μελέτης (n=54) που υποβλήθηκε σε εργομετρία  

(ηλικία, ΒΜΙ, φύλο, FEV1, καπνιστική συνήθεια και οι δύο γονότυποι,) ανέδειξε πως, αν και 

η κατανομή των γονοτύπων 3Α3Α, 3Α4Α και 4Α4Α για τον 3Α/4Α SNP και GG, GT, TT για 

τον G198Τ SNP δεν έχει διάφορα στατιστικά σημαντική μεταξύ ασθενών και ομάδας 

ελέγχου (8, 14, 0 στους ασθενείς έναντι 14, 18, 0 στην ομάδα ελέγχου για τον 3Α/4Α SNP 

και 14, 4, 4 στους ασθενείς έναντι 18, 12, 2 της ομάδας ελέγχου για τον G198Τ SNP), ο 

3Α/4Α SNP και ο G198T σχετίζονται ως ανεξάρτητοι παράγοντες τροποποίησης μερικών εκ 

των μεγεθών των εργομετρικών μετρήσεων. Συγκεκριμένα ο  3Α/4Α SNP επηρεάζει θετικά 

ως ανεξάρτητος και σημαντικός παράγοντας τον αναερόβιο ουδό ΑΤ (P=0.021, OR=9.15, 

95%CI=1.47-16.8) και είναι ο μοναδικός και οριακά στατιστικά σημαντικός παράγοντας 

καθορισμού του V'O2/beat (έμμεσος δείκτης καρδιακής παροχής) (Ρ=0.076, OR=16.4, 

95%CI= 3-35.7).  Σε αντίθεση ο G198T, φαίνεται να επηρεάζει ανεξάρτητα  στην ομάδα 

μελέτης μόνο τον κορεσμό της οξυαιμοσφαιρίνης κατά το σημείο μέγιστης κόπωσης 

(Satmax%) (Ρ<0.01, OR=3.35, 95%CI=1.45-5.25).  

Περαιτέρω στατιστική ανάλυση της κατανομής των μέσων τιμών των εργομετρικών 

μεγεθών, που φάνηκε από τη γραμμική λογιστική παλινδρόμηση, πως επηρεάζονται 

ανεξάρτητα και σημαντικά από τον 3Α/4Α SNP, ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μόνο στη μέση τιμή του αναερόβιου ουδού ΑΤ,  52.1±10%, έναντι 59.7±13.4% (Ρ=0.048)  

για τους γονότυπους 3Α3Α και 3Α4Α αντίστοιχα (Εικόνα 29). 
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Εικόνα 29: Κατανομή των τιμών της ΑΤ  στους γονοτύπους 3Α3Α και 3Α4Α στο συνολικό 

πληθυσμό της μελέτης. 

Αντίστοιχα για το  G198T η στατιστική ανάλυση για το Satmax% έδειξε   τιμές 91.4±4.5%, 

93.6±4.6%  και 96±3.6%, Ρ=0.041 για τους φορείς των GG, GT, TT, (Εικόνα 30).  
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Εικόνα 30: Κατανομή των τιμών της SatMax%  ανά γονότυπο του πολυμορφισμού G198T 

στο συνολικό πληθυσμό της μελέτης. 

 

Πολυπαραγοντική ανάλυση στην ομάδα των ασθενών με ΧΑΠ των μεταβλητών (ηλικία, 

ΒΜΙ, φύλο, FEV1, καπνιστική συνήθεια και οι δύο γονότυποι),  ανέδειξε πως γονότυποι 

3Α/4Α και  GG γονότυποι επηρεάζουν ανεξάρτητα και ασκούν θετική επίδραση επί της 

V'O2max (Ρ=0.049, OR=12.5, 95% CI=-0.85-25.1 για τον 3Α4Α και Ρ=0.026, OR=6.1, 95% 

CI=0.83-11.4 αντίστοιχα για τον GG γονότυπο). Ο 3Α4Α επηρεάζει ως οριακώς στατιστικά 

σημαντικά ανεξάρτητος παράγων και την τιμή του V'O2/beat (Ρ=0.067, OR=14.1, 

95%CI=1.1-29.3), ενώ και ο  GG γονότυπος επηρεάζει ανεξάρτητα και στατιστικώς 

σημαντικά την τιμή του V'O2/beat (Ρ=0.006, OR=9.5, 95%CI=3.1-15.8). Ο 3Α4Α επηρεάζει 

επίσης ως ανεξάρτητος παράγων και τον SatMax% (Ρ=0.001, OR=5.2, 95%CI=2.6-7.8), 

όπως και ο ΤΤ γονότυπος ( Ρ=0.003, OR=3.1, 95%CI=1.35-4.7). Μόνο ο G198T επηρεάζει 

ανεξάρτητα το PETCO2 (Ρ<0.001, OR=4.4, 95%CI=2.3-6.4). 
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Περαιτέρω μελέτη συσχέτισης των παραπάνω εργομετρικών μεγεθών με τους γονοτύπους με 

χρήση ANOVA με προσαρμογή  κατά Bonferoni ανέδειξε πως  οι φορείς του γονότυπου GG 

είχαν καλύτερη μέση V'O2max που άγγιζε τα όρια της στατιστικής σημαντικότητας έναντι 

των φορέων του αλληλίου Τ σε ομόζυγη ή ετερόζυγη μορφή (GT & TT γονότυποι) 

(80.28±17%  έναντι 63.2 ±22.2%, Ρ=0.056,  Εικόνα 31). Για τον V'O2/beat οι ασθενείς με 

GG γονότυπο παρουσίαζαν στατιστικά πολύ καλύτερη μέση τιμή έναντι των φορέων του Τ 

αλληλίου σε ομόζυγη ή ετερόζυγη μορφή (GT & TT γονότυποι) (98.8±22.7%, έναντι 

69.7%±19.12%, Ρ<0.01, Εικόνα 32).   

 

Εικόνα 31: Κατανομή των τιμών της VO2Max%  στους ασθενείς με GG & GT+TT 

γονότυπους. 
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Εικόνα 32: Σχηματική αναπαράσταση της μέσης κατανάλωσης Ο2 ανά παλμό, ανάλογα με 

την ύπαρξη  ή όχι του ΤΤ αλληλίου (GT+TT & GG γονότυποι αντίστοιχα). 

 

Τα λοιπά εργομετρικά μεγέθη που αν και από τον πολυπαραγοντικό έλεγχο φαίνεται να 

επηρεάζονται ανεξάρτητα από τον G198T γονότυπο, δεν παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντικά διαφορετικές μέσες τιμές μεταξύ των αλληλίων του γονοτύπου.  

Για τον +134 3Α/4Α στατιστικός έλεγχος με ANOVA ανέδειξε πως οι φορείς του 3Α4Α 

γονοτύπου στην ομάδα των ασθενών είχαν καλύτερη μέση τιμή  VO2Max% από τους φορείς 

του 3Α3Α γονότυπου (80.85% ±16.7%, έναντι 62.25±16.7%, Ρ=0.036, Εικόνα 33). 

Παράλληλα, οι  φορείς του 3Α4Α γονοτύπου είχαν στατιστικά σημαντικά καλύτερη μέση 

τιμή SatMax% έναντι του 3Α3Α (97.33± 3.4%, έναντι 90±2.4%, Ρ<0.001, Εικόνα 34), ενώ 

έχουν και οριακά στατιστικώς καλύτερη μέση τιμή V'O2/beat (96±23.8%, έναντι 

74.75±23.5%, Ρ=0.056, εικόνα 35).  
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Εικόνα 33: Μέση τιμή VO2Max% σε ασθενείς με ΧΑΠ που φέρουν τους γονότυπους 3Α3Α 

και  3Α4Α 

 
Εικόνα 34: Μέση τιμή SatMax%σε ασθενείς με ΧΑΠ που φέρουν τους γονότυπους 3Α3Α 

και  3Α4Α 
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Εικόνα 35: Μέση τιμή V'O2/beat σε ασθενείς με ΧΑΠ που φέρουν τους γονότυπους 3Α3Α 

και  3Α4Α.  

 

Η στατιστική ανάλυση στους υγιείς καπνιστές της ομάδας της εργομετρίας έδειξε πως μόνο ο 

γονότυπος +134 3Α3Α σχετίζεται ανεξάρτητα με τον V'O2/beat (Ρ=0.005, OR=51.5, 

95%CI=17.2-85.7) και o 3A4A τον ΔVE/ΔVCO2 (Ρ=0.054, OR=3.8, 95%CI=-0.27-7.9). 

Επιπλέον στατιστική ανάλυση έδειξε πως η μέση τιμή V'O2/beat στους φορείς του 3Α3Α 

είναι 89.4±5.01% έναντι 73.67%±6.9%, Ρ=<0.01, (Εικόνα 36), και πως  οι φορείς του 

γονοτύπου  3Α3Α είχαν μέση τιμή ΔVE/ΔVCO2  27.5±3.2 συγκριτικά με τους φορείς του 

3Α4Α 30.5 ±3.7, Ρ=0.031, (Εικόνα 37).  
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Εικόνα 36: Μέση τιμή V'O2/beat σε φυσιολογικούς καπνιστές φορείς των γονοτύπων 3Α3Α 

και 3Α4Α 
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Εικόνα 37: Σχηματική αναπαράσταση της μέσης τιμής ΔVE/ΔVCO2  στους φορείς των 

γονοτύπων 3Α3Α  και 3Α4Α στην ομάδα ελέγχου.  

 



92 

 

2.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

2.4.1 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤ-1 ΚΑΙ ΧΑΠ 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η συσχέτιση των πολυμορφισμών +134 3Α/4Α και 

G198T του γονιδίου της ET-1 με την παθογένεια και τη βαρύτητα της ΧΑΠ. Στο 

πληθυσμιακό δείγμα της μελέτης μας, η κατανομή των σχετικών συχνοτήτων των γονοτύπων 

στην ομάδα ελέγχου ήταν σε ισορροπία Hardy-Weinberg. Αυτό δείχνει πως το πληθυσμιακό 

δείγμα μας είναι αντιπροσωπευτικό του γενικότερου Καυκάσιου πληθυσμού, δεν υπήρξαν 

«εγκλωβισμένοι» γόνοι στη μελέτη μας, ο πληθυσμός δεν υφίστατο κάποια ιδιαίτερη 

μεταλλαξιογόνο πίεση και η τεχνική μελέτη των πολυμορφισμών είχε επαρκή αρτιότητα 

[Mayo Ο et al 2008] 

Η ΕΤ-1 εμπλέκεται στην παθογένεια της ΧΑΠ [Bacakoglu F et al, 2003, Spiropoulos K, et al 

2003], δύναται να συντηρήσει ένα αυτοκρινή φαύλο κύκλο συντήρησης της φλεγμονής και 

έτσι να εμπλακεί στην παθογένεια πολλών χρονίων φλεγμονωδών νόσων, [Cunningham ME 

et al, 1997, Sapey E, et 2006, Zhang JS et al 2006], όπως και της ΧΑΠ, η οποία 

χαρακτηρίζεται από συνεχή φλεγμονή, πολλές φορές και μετά τη διακοπή του αρχικού 

εκλυτικού παράγοντα. Έχει αποδειχτεί πως η ΕΤ-1 είναι από τα κύρια μόρια που παράγονται 

στους αεραγωγούς ασθενών που έχουν διακόψει το κάπνισμα [Rutgers SR, et al 2000], αλλά 

είναι και ένα από τα κυριότερα μόρια που υπερεκφράζονται στου αεραγωγούς καπνιστών επί 

σταθερής ή και σε παρόξυνση ΧΑΠ [Peng E, et al 2008, Hill AT, et al 2000] 

Οι δύο πολυμορφισμοί που ελέγχθησαν δεν έχουν έως τώρα συσχετιστεί με τη ΧΑΠ, ούτε με 

κάποια παθοφυσιολογική εκτροπή στη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος και η 

μελέτη αυτή είναι η πρώτη που ασχολείται με αυτούς και αναδεικνύει μια θετική συσχέτιση.  

Η ομάδα έλεγχου δε διέφερε στατιστικώς σημαντικά από τους ασθενείς σε παραμέτρους που 
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δυνητικά επηρεάζουν την FEV1 (ηλικία, φύλο, ΒΜΙ, καπνιστική συνήθεια), ενώ 

χρησιμοποιήθηκε ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης για διερεύνηση πολλαπλών 

συσχετίσεων που ανέδειξε πως οι συγκεκριμένοι γονότυποι σχετίζονται ανεξάρτητα και 

στατιστικώς σημαντικά με την FEV1, στο συνολικό πληθυσμό αλλά και στην ομάδα των 

ασθενών ξεχωριστά. 

Παρατηρήθηκε πως τα αλληλόμορφα και για τις δύο πολυμορφικές θέσεις κατανέμονται με 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ασθενών και ομάδας ελέγχου. Φάνηκε πως το 4Α 

αλλήλιο  του +134 3Α/4Α γονοτύπου είναι πιο συχνό στην ομάδα των ασθενών, ενώ 

σχετίζεται και με μικρότερη τιμή FEV1 σε όλο τον πληθυσμό της μελέτης. Μελέτες σε 

κυτταροκαλλιέργειες [Popowski et al 2003] έδειξαν πως κύτταρα που φέρουν το 4Α αλλήλιο 

εκφράζουν τετραπλάσιες ποσότητες ΕΤ-1 και υφίστανται πολλαπλάσιες επιδράσεις της 

δράσης αυτού του μορίου, δηλ. φλεγμονώδη αντίδραση, χημειοταξία, ενεργοποίηση 

μεταλλοπρωτεασών, αναδιαμόρφωση του βρογχικού και αγγειακού δέντρου του καπνιστή 

και δημιουργία του φαύλου κύκλου αυτοσυντήρησης της φλεγμονής, μετά την υπερκάλυψη 

κάποιου ουδού [Gallelli L, et al 2005, Curtis JL, et al 2007, Felx M, et al 2006, Sartore S et 

al, 2001]. Το 4Α αλλήλιο σχετίζεται με ιδιαίτερα σταθερό μόριο mRNA preproΕΤ-1, που 

πρακτικά σημαίνει περισσότερα μετάγραφα για ένα μόριο mRNA preproΕΤ-1, άρα και ΕΤ-1 

[Powposki et al, 2003, Barbaux S, Cambien F 2003].Επίσης, η προσθήκη της επιπλέον βάσης 

Αδενίνης τροποποιεί την ελεύθερη ενέργεια του μορίου, τη δευτεροταγή και τριτοταγή δομή 

του. Η απλοτυπική ανάλυση των γονοτύπων δείχνει πως οι απλότυποι που σχετίζονται με την 

εμφάνιση της ΧΑΠ είναι οι 4Α;G και 4Α;Τ κάτι που δείχνει την πολύ μεγάλη σημασία του 

4Α αλληλίου στην εμφάνιση της ΧΑΠ, ανεξάρτητα από το αλληλόμορφο στη θέση 198. Το 

4Α αλλήλιο δε φαίνεται να εμπλέκεται στη βαρύτητα της νόσου, όπως αυτή υπολογίζεται με 

την πτώση της FEV1, στους ασθενείς, αλλά ίσως να έχει ρόλο στην αρχική εμφάνιση της 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barbaux%20S%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cambien%20F%22%5BAuthor%5D�
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νόσου, αυτό που ονομάζεται γενετική ευαισθησία/ προδιάθεση στον καπνό του τσιγάρου, με 

πολύ πρώιμες αλλαγές αναδιαμόρφωσης [Hingenboam T, et al 2005].   

Το Τ αλλήλιο στον  έτερο πολυμορφισμό G198T σχετίζεται με αλλαγή αμινοξέος, με 

αντικατάσταση λυσίνης από  ασπαραγίνη, αμινοξέα με εντελώς διαφορετικές φυσικοχημικές 

ιδιότητες (ηλεκτρικό φορτίο, τριτοταγή δομή και πολικότητα) γεγονός που οδηγεί σε 

τροποποίηση της δομής του mRNA και της παραγωγής ενεργού ΕΤ-1. Το Τ αλλήλιο είναι 

λιγότερο συχνό στην ομάδα των ασθενών, σε σχέση με το G. Παράλληλα, σχετίζεται σε 

ασθενείς με ΧΑΠ με ύπαρξη ηπιότερης νόσου σε σχέση με τους φορείς του G αλληλίου. 

Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί πως, ο G198T πολυμορφισμός πιθανά να βρίσκεται σε 

ανισσοροπία σύνδεσης (linkage disequilibrium) με γειτονικούς πολυμορφισμούς σε γονίδια 

ισχυρών χημειοτακτικών και φλεγμονωδών παραγόντων, αποτελώντας έναν γενετικό δείκτη 

αυτών των πολυμορφισμών, χωρίς ο ίδιος να εμπλέκεται άμεσα στην παθογένεια της ΧΑΠ. 

Σε απόσταση λίγων βάσεων βρίσκονται τα γονίδια των TNF-α και του συμπλόκου του HLA, 

που έχουν αποδεδειγμένα εμπλακεί στην παθογένεια της ΧΑΠ [Immervolt et al 2001]. 

 Ο απλοτυπικός έλεγχος έδειξε πως οι 3Α;Τ και 4Α;Τ απλότυποι σχετίζονται με ήπια ΧΑΠ 

(GOLD III-IV), αναδεικνύοντας το ρόλο του Τ αλληλίου στην προστασία από σοβαρή νόσο, 

ενώ παράλληλα οι φορείς του 3Α;G απλοτύπου εμφανίζουν συχνότερα σοβαρή νόσο. Οι 

συγκεκριμένοι απλότυποι αποτελούν μια τελείως νέα προσέγγιση στις χρόνιες παθήσεις του 

αναπνευστικού, ενώ πιo πιθανό να ευθύνονται συνδυαστικά χρωμοσωμικές θέσεις και όχι 

κάποιοι μεμονωμένοι γενετικοί τόποι για την παθογένεια της ΧΑΠ. Το βραχύ σκέλος του 

χρωμοσώματος 6 όπου βρίσκεται το γονίδιο της ΕΤ-1 φαίνεται πως εμπλέκεται στη γενετική 

προδιάθεση τη ΧΑΠ [Repapi E et al, Hancock DB et al]. Σημαντικό πλεονέκτημα της 

μεθόδου υπολογισμού των απλοτύπων είναι πως εκτός του αναλογιστικού σχετικού κινδύνου 

για τον κάθε απλότυπο σε σχέση με τη νόσο και τη βαρύτητα αυτής, παρουσιάζεται και η 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Repapi%20E%22%5BAuthor%5D�
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στατιστική σημαντικότητα της κατανομής του συνόλου των απλοτύπων στον πληθυσμό, 

δείχνοντας τη συνολική δυναμική των πολυμορφισμών στην εμφάνιση της ΧΑΠ  [Silverman 

EK 2007]. 

Έχοντας έτσι «σκιαγραφήσει» τα προστατευτικά αλληλόμορφα έναντι της ΧΑΠ (3Α και Τ),  

βρέθηκε πως οι φορείς του 3Α3Α:ΤΤ διπλοτυπικού συνδυασμού είχαν σαφώς μικρότερο 

κίνδυνο ανάπτυξης ΧΑΠ, ενώ παρουσίαζαν μέση τιμή FEV1 καλύτερη συγκριτικά με τους 

υπολοίπους γενετικούς συνδυασμούς, γεγονός που χαρακτηρίζει ως «προστατευτικό» το 

συνδυασμό αυτό έναντι ανάπτυξης ΧΑΠ. Η ίδια προσέγγιση στην ομάδα των ασθενών έδειξε 

πως ο 3Α3Α:GG διπλότυπος σχετίζεται με βαρύτερη νόσο, γεγονός που δείχνει την ισχυρή 

επίδραση του G αλληλίου στην ανάπτυξη σοβαρής νόσου, αφού όπως έχουμε δείξει το 3Α 

αλλήλιο δεν εμπλέκεται στην βαρύτητα της νόσου.  
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2.4.2 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗΣ-1 ΚΑΙ 

ΥΠΕΡΔΙΑΤΑΣΗ 

Οι πολυμορφισμοί της ΕΤ-1 και ειδικά το 4Α αλλήλιο σχετίζεται με στατιστικά σημαντικά 

χειρότερες τιμές RV/TLC, που αποτελεί δείκτη στατικής υπερδιάτασης-παγίδευσης αέρα και 

SRtot (ειδική ολική αντίσταση αεραγωγών), ευαίσθητου δείκτη στένωσης-φλεγμονής των 

αεραγωγών μικρού και μέσου μεγέθους[Ulmer WT,  al 1991]. Η υπερδιάταση/παγίδευση 

αέρα και η αύξηση των αντιστάσεων των αεραγωγών αποτελούν θεμέλια χαρακτηριστικά της 

ΧΑΠ [Dos Santos Yamaguti WP, et al 2008]. Αυτό συμβαίνει γιατί οι αεραγωγοί 

φλεγμαίνουν χρονίως με συνάθροιση φλεγμονωδών κυττάρων, υπερτροφία της λείας μυϊκής 

στιβάδας, βρογχοσπάσμου-σύσπασης των λείων μυϊκών ινών, αναδιαμόρφωσης του 

περιβάλλοντα συνδετικού ιστού με απώλεια ινοβλαστών και κολλαγόνου, αλλαγές στη 

βασική μεμβράνη, υπερτροφία των βλεννοπαραγωγικών κυττάρων σε μια διαρκή διαδικασία 

που καλείται αναδιαμόρφωση (remodeling) των αεραγωγών[Sampsonas F, et al 2007, Zanini 

A,et al 2008,  Sharafkhaneh A, et al 2008]. Παράλληλα, η ΕΤ-1 έχει σχετιστεί με 

παρατεταμένη και ισχυρή σύσπαση και φλεγμονή των αεραγωγών, πάχυνση της μυϊκής 

στιβάδας των αεραγωγών και ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της παραγωγής βλέννας. Μελέτες 

έχουν δείξει πως αυξημένα επίπεδα ΕΤ-1 στους αεραγωγούς σχετίζονται με αυξημένες 

αντιστάσεις αεραγωγών και υπερδιάταση [Chalmers GW, et al 1997]. Ανάλογες μελέτες επί 

απομονωμένων βρόγχων δείχνουν πως η ΕΤ-1 ασκεί ισχυρή τοπική δράση στο 

μικροπεριβάλλον αυτών [Candenas, et al 1997]. Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε πως οι 

φορείς ενός τουλάχιστο 4Α αλληλίου, που έχει σχετιστεί με πολλαπλάσια ιστικά επίπεδα ΕΤ-

1, παρουσιάζουν τις παραπάνω επιδράσεις στους αεραγωγούς τους που φαινοτυπικά 

εμφανίζονται με αυξημένες τιμές RV/TLC και SRtot. Παρόλα ταύτα, η ίδια επίδραση δεν 

εμφανίστηκε στην ομάδα των ασθενών με ΧΑΠ που υπεβλήθηκε σε πληθυσμογραφία, αλλά 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dos%20Santos%20Yamaguti%20WP%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
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στο συνολικό αριθμό των καπνιστών που υπεβλήθηκε σε πληθυσμογραφία. Πιθανά αυτό να 

συνέβη γιατί οι πληθυσμογραφικές τιμές αναγνωρίζουν βλάβες στη λειτουργικότητα και 

φυσιολογία του πνεύμονα, χωρίς ακόμα η FEV1 να έχει περιοριστεί σημαντικά ή και 

καθόλου. Η βαρύτητα της ΧΑΠ, όπως αυτή ορίζεται από την FEV1 (GOLD ταξινόμηση) 

σχετίζεται φτωχά με τα πληθυσμογραφικά μεγέθη, ειδικά σε ασθενείς με μέτριας βαρύτητας 

νόσο, όπως αυτοί που υπεβλήθησαν σε πληθυσμογραφία [Kreukniet J, et al 1984]. 

Παράλληλα, εξαιρετικά ενδιαφέρον έχει  η διαπίστωση ότι οι φορείς (n=6) του διπλοτυπικού 

(προστατευτικού) συνδυασμού γονοτύπων 3A3A/ΤΤ είχαν στατιστικώς σημαντικά 

μεγαλύτερη μέση τιμή IC (εισπνευστική χωρητικότητα), έναντι όλων των άλλων 

γονοτυπικών συνδυασμών (n=76). Η εισπνευστική χωρητικότητα αποτελεί τα τελευταία 

χρόνια σημαντικό δείκτη υπερδιάτασης και παγίδευσης αέρα, αλλά και προγνωστικό δείκτη 

που σχετίζεται με την  μακροχρόνια επιβίωση ασθενών με ΧΑΠ [Casanova C et al 2005, 

Tantucci C, et al 2008]. Η συσχέτιση του 3Α3Α/ΤΤ γονότυπου (που σχετίζεται με μειωμένα 

ιστικά επίπεδα ΕΤ-1) με καλύτερες τιμές IC είναι σε συμφωνία και με τη σχέση του 4Α 

αλληλίου με την πνευμονική υπερδιάταση και παγίδευση αέρα. Αν συνδυάσουμε τη 

συσχέτιση του παραπάνω διπλοτυπικού συνδυασμού και με καλύτερες τιμές FEV1 στο 

συνολικό πληθυσμό της μελέτης, είναι πιθανόν αυτός να αποτελεί ένα χρήσιμο προγνωστικό 

δείκτη επιβίωσης των ασθενών.  

Ασθενείς με αυξημένη στατική υπερδιάταση σε ηρεμία, έχουν καλύτερη απόδοση στον 

εργομετρικό έλεγχο, μετά από επιτυχή βρογχοδιασταλτική αγωγή συγκρινόμενοι με ασθενείς  

που δεν παρουσιάζουν στατική υπερδιάταση σε ηρεμία, οι οποίοι δεν ωφελήθηκαν τόσο από 

τη βρογχοδιασταλτική αγωγή. Παράλληλα, φάνηκε πως ασθενείς με αυξημένη αντίσταση 

στη ροή των αεραγωγών, παρουσιάζουν καλύτερη εργομετρική απόδοση, μετά από 

βρογχοδιασταλτική αγωγή σε σχέση με ασθενείς με μικρότερες αντιστάσεις [Pellegrino R, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kreukniet%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tantucci%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
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Brusasco V 1997]. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει στους αεραγωγούς ασθενών με ΧΑΠ μόριο ή 

μόρια που ασκούν βρογχοσυσπαστική δράση με βραχύ χρόνο ημίσειας ζωής, και παράλληλα 

αναδεικνύει πως εκτός της φλεγμονής και της απώλειας του ελαστικού ιστού υπάρχει και  

αντιστρεπτό στοιχείο στον περιορισμό των εκπνευστικών ροών. Η συσχέτιση του 

λειτουργικού αλληλίου 4Α με την στατική υπερδιάταση αναδεικνύει το ρόλο της ΕΤ-1 στην 

στατική υπερδιάταση, ως πιθανό παράγοντα βρογχοσύσπασης, που θα μπορούσε να 

ευθύνεται και για την μερικώς αναστρέψιμη στένωση των αεραγωγών σε ασθενείς με ΧΑΠ. 

Βέβαια η παραπάνω θεώρηση θα πρέπει να αποδειχτεί με ιστολογικές μελέτες βρόγχων 

ασθενών με ΧΑΠ. 
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2.4.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΧΗ 

ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ 

Ο εργομετρικός έλεγχος αξιολογεί με μετρήσιμα μεγέθη την προσαρμογή του  

καρδιοαναπνευστικού συστήματος στην κόπωση. Ο πνεύμονας και η καρδιά είναι 

συστήματα συνδεδεμένα σε σειρά με σκοπό μεταφορά ενέργειας στα μιτοχόνδρια. Από τα 

εργομετρικά μεγέθη κάποια σχετίζονται με τον πνεύμονα, κάποια με την καρδιά και κάποια 

και με τα δύο. Κακή ανοχή στην άσκηση, είναι συνώνυμο κυρίως με τη τιμή VO2. Αυτή 

δύναται να επηρεαστεί από καρδιοαναπνευστικά και μυοσκελετικά νοσήματα και διαταραχές 

του νευροφυσιολογικού συστήματος [Albouaini K, et al 2007]. Η χρήση ανταγωνιστών της 

ΕΤ-1 που μειώνουν την αγγειοσύσπαση σε διάφορα καρδιοαναπνευστικά νοσήματα έχει 

δειχθεί πως έχει λειτουργικές και κλινικές εφαρμογές [Ihara M, et al 1992, Gluba A, et al 

2009]. Η υποομάδα των ασθενών της μελέτης που υπεβλήθηκαν σε εργομετρικό έλεγχο είχαν 

ήπια και μέτρια ΧΑΠ (κατά GOLD) και βρισκόντουσαν σε φυσιολογικό status τέτοιο όπου 

δεν αντενδεικνυόταν η εκτέλεση εργομετρικού ελέγχου.  

Ο εργομετρικός έλεγχος των ασθενών με ΧΑΠ ανέδειξε πως ο πολυμορφισμός 4Α σχετίζεται 

με καλύτερες τιμές VO2Max, VO2/beat & SatMax. Αν και ο πολυμορφισμός αυτός 

εμπλέκεται στην εμφάνιση, αλλά όχι στη βαρύτητα της ΧΑΠ, η συσχέτιση του με καλύτερη 

εργομετρική απόδοση υποδεικνύει την ευεργετική επίδραση του 4Α αλληλίου στη καρδιακή 

λειτουργία, στην πνευμονική κυκλοφορία και στην κατάσταση των αγγείων. Πράγματι ο 

VO2/beat και ο VO2Max σχετίζονται άμεσα με τον όγκο παλμού της καρδιάς και είναι 

ισχυροί δείκτες καρδιακής λειτουργίας [Piepoli MF 2009, Lund LH, Mancini DM 2010, 

Wolfel EE 2006, Wasserman K 1997, Albouaini K, et al 2007]. Η συσχέτιση του αλληλίου  

3Α με πτωχή απόδοση στην εργομετρία σε ασθενείς με ΧΑΠ, και κυρίως στις μεταβλητές 

που αξιολογούν την καρδιακή λειτουργία επιβεβαιώνουν την ισχυρή επίδραση του 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lund%20LH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mancini%20DM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
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συστήματος της ενδοθηλίνης στην πνευμονική κυκλοφορία [Lykouras D, et al 2008,  Davie 

NJ, et al 2009], την εμπλοκή της στην παθοφυσιολογία της καρδιακής ανεπάρκειας [Pönicke 

K et al 1998], στην αθηροσκλήρυνση [McEniery CM, et al 2003, Vuurmans TJ, et al 2003] 

και την υπέρταση. Το 4Α αλληλόμορφο σχετίστηκε με μικρότερο κίνδυνο υπέρτασης, 

ορθοστατικής υπότασης και καρδιαγγειακής βλάβης σε σχέση με το 3Α [Winker R, et al 

2005, Dong Y, et al 2004].  Επίσης, μελέτες που ασχολήθηκαν με το γενετικό υπόβαθρο της 

καρδιακής ανεπάρκειας ανέδειξαν ένα «παράδοξο», την ύπαρξη μικρότερου κινδύνου 

ανάπτυξης χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας σε φορείς του 4Α αλληλίου και  ταυτόχρονα 

υψηλά επίπεδα προ-ενδοθηλίνης [Vasků A, et al 2002], όπως επιβεβαιώνουν και άλλες 

μελέτες [Popowski K, et al]. Οι παραπάνω μελέτες υποδηλώνουν την ευεργετική επίδραση 

4Α αλληλομόρφου και την επιβαρυντική δράση του 3Α αλληλομόρφου στην καρδιακή 

λειτουργία, εν αντιθέσει με τις επιδράσεις στην αναπνευστική λειτουργία. Παράλληλα, οι 

ασθενείς με ΧΑΠ που υπεβλήθησαν σε εργομετρικό έλεγχο είχαν μέτριας βαρύτητας νόσο 

(FEV1=60.9±19.8%), και δεν αναμένεται σε αυτούς η ήπια-μέτρια ΧΑΠ να επηρεάζει 

σημαντικά την απόδοση στην άσκηση.  

Στους φυσιολογικούς καπνιστές της παρούσας μελέτης το 4Α σχετίστηκε με χειρότερο 

δείκτη VO2/beat. Παρόλα ταύτα, στο συνολικό πληθυσμό της μελέτης, η συσχέτιση του 

3Α3Α πολυμορφισμού με μικρότερα επίπεδα αναερόβιου ουδού σε σχέση με τον 3Α4Α SNP 

και σε συνδυασμό με το γεγονός πως ο πληθυσμός των ασθενών περιελάμβανε άτομα με 

μέτρια ΧΑΠ, υποδεικνύει πως το 3Α αλλήλιο έχει σχέση με επηρεασμένη καρδιαγγειακή 

λειτουργικότητα ακόμα και επί φυσιολογικής αναπνευστικής λειτουργίας. Πράγματι, 

χαμηλός αναερόβιος ουδός ασκήσεως σε άτομα με ήπια αναπνευστική νόσο σχετίζεται με 

δυσλειτουργία του καρδιοαγγειακού συστήματος [Wright D J 2007]. Επίσης, οι φορείς του 

3Α4Α γονότυπου παρουσίαζαν μεγαλύτερες τιμές ΔVE/ΔVCO2, που με πρακτικούς όρους 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lykouras%20D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vask%C5%AF%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
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δείχνει πως οι φορείς αυτού του πολυμορφισμού χρειάζονταν περισσότερο αερισμό για την 

εξάλειψη μιας συγκεκριμένης ποσότητας CO2, δείχνοντας έμμεσα μη αποδοτικό αερισμό. 

Βέβαια για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα πρέπει να επαναληφθούν τα αποτελέσματα 

αυτά σε μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων  αφού οι τιμές ΔVE/ΔVCO2 δεν δείχνουν μόνο 

τη δυνατότητα αποβολής του CO2, αλλά  ως δείκτης προσαρμοστικότητας του 

αναπνευστικού, εξαρτάται και από την ευαισθησία των χημειουποδοχέων, από την  

οξειδοαναγωγική ισορροπία και από την τριχοειδοκυψελιδική επιφάνεια επαφής [Milani RV, 

et al 2006]. Οι έως σήμερα μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με την εμπλοκή του +134 

insA/delA στην παθοφυσιολογία της καρδιακής ανεπάρκειας είναι ελάχιστες [Vasků A et al] 

και χρειάζεται περεταίρω έρευνα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, βασιζόμενοι στο 

σκεπτικό πως η ΧΑΠ έχει πολλαπλή και σύνθετη συνοσηρότητα που διαφέρει σημαντικά 

από τους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ [Barnes PJ, Celli BR 2009].  

Όσον αφορά τον G198T, στην ομάδα των ασθενών οι φορείς του GG γονότυπου 

παρουσιάζουν καλύτερες τιμές VO2 και VO2/beat σε σχέση με τους φορείς ενός τουλάχιστο 

Τ αλληλίου. Η έμμεση σχέση του Τ αλληλίου με στεφανιαία νόσο δείχθηκε σε πρόσφατες 

μελέτες που έδειξαν πως το Τ αλληλόμορφο του G198T πολυμορφισμού σχετίζεται με 

σοβαρή στεφανιαία νόσο (νόσο 3 αγγείων), καρδιακή δυσλειτουργία και αγγειακή βλάβη 

[Popov AF, et al 2008, Bühler K, et al 2007 ].  

Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν πως ασθενείς με ΧΑΠ ακόμη και με ήπια νόσο (FEV1>50%) 

εμφανίζουν πρώιμα συμπτώματα καρδιαγγειακής δυσλειτουργίας, με σαφώς μειωμένο όγκο 

παλμού και σημεία δεξιάς συστολικής νόσου (αύξηση του πάχους και της τελοδιαστολικής 

πιέσεως της δεξιάς κοιλίας) [Sabit R, et al 2010]. Η δεξιά καρδιαγγειακή δυσλειτουργία, 

σχετίστηκε  σε αυτή τη μελέτη με τη συστηματική φλεγμονή, όπως αυτή περιγράφτηκε από 

τα αυξημένα επίπεδα IL-6 και TNF-a, που είναι απότοκος της φλεγμονής που υπάρχει στους 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vask%C5%AF%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barnes%20PJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Celli%20BR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
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αεραγωγούς ασθενών με ΧΑΠ. Οι καρδιαγγειακές αλλοιώσεις σχετίστηκαν γραμμικά σχεδόν 

με την πτώση στη τιμή της FEV1, ακόμη και σε μικρή πτώση της τιμής της.  Ακόμη και σε 

μικρού βαθμού εμφυσηματικές αλλοιώσεις εμφανίζεται αγγειακή βλάβη, αλλά όχι σε όλους 

τους ασθενείς με ΧΑΠ [Vonk-Noordegraaf A 2010]. Παρόλα ταύτα, ο εργομετρικός έλεγχος 

αποτελεί έμμεσο δείκτη της καρδιακής αλλά και αναπνευστικής λειτουργίας και δε δύνανται 

να εξαχθούν λεπτομερή συμπεράσματα για τη σχέση της καρδιακής δυσλειτουργίας και των 

πολυμορφισμών της ΕΤ-1.  
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2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η ΧΑΠ είναι νόσος με πολλούς φαινοτύπους, με παθοφυσιολογία που διαφέρει σε κάθε έναν 

από αυτούς, με κοινό χαρακτηριστικό την πτώση του λόγου FEV1/FVC. Παρόλα ταύτα πολύ 

πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της προσεκτικά 

μετρούμενης φλεγμονής στους αεραγωγούς και της πτώσης της FEV1 σε ομάδες ασθενών με 

ΧΑΠ, κάτι που δυνητικά μπορεί να ανατρέψει βιβλιογραφία 40 ετών [Roy K, et al 2009]. 

Στόχος όλων των γενετικών μελετών στη ΧΑΠ είναι ο διαχωρισμός των φαινοτύπων και η 

δημιουργία του γενετικού προφίλ της νόσου. Γνωρίζοντας πως η ΧΑΠ είναι πολυγονιδιακή 

νόσος και σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποικιλότητα των φαινοτύπων της, οι γενετικές 

αλλοιώσεις φαίνεται πως οδηγούν σε διαφορετικό φαινότυπο, που τώρα ολιστικά ορίζεται ως 

νόσος «ΧΑΠ», αλλά σίγουρα στο εγγύς μέλλον θα διαχωριστεί σε επιμέρους ομάδες στα 

πλαίσια μιας πιο αποτελεσματικής και εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης.  

Στην παρούσα μελέτη για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία: 

α. Σχεδιάστηκαν και αξιολογήθηκαν εκκινητές και ιχνηθέτες  για τον +134InsA/DelA 

πολυμορφισμό, με υψηλή διακριτική ικανότητα έναντι των αλληλίων 3Α και 4Α, κάτι που η 

περιγραφόμενη στη βιβλιογραφία μεθοδολογία δεν επετύγχανε.  

β. Οι πολυμορφισμοί +134InsA/DelA και G198T εμπλέκονται στην εμφάνιση αλλά και στη 

βαρύτητα  της ΧΑΠ (όπως αυτή αξιολογείται με την FEV1), ενώ σκιαγραφήθηκε και το 

γενετικό προφίλ του ευαίσθητου στον καπνό του τσιγάρου καπνιστή, με λεπτομερή 

συσχέτιση των απλοτύπων των πολυμορφισμών της ΕΤ-1 που εμπλέκονται στη ΧΑΠ. 
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γ. Ανέδειξε πιθανή εμπλοκή του +134InsA/DelA πολυμορφισμού στην στατική υπερδιάταση 

και στις αυξημένες αντιστάσεις τη ροή του αέρα στους πνεύμονες 

δ. Σκιαγράφησε τη σχέση των +134InsA/DelA και G198T με την ανοχή στην άσκηση και 

συνέκρινε τα αποτελέσματα αυτά με όσα ήδη υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Η παρούσα 

μελέτη είναι η πρώτη που σχετίζει πολυμορφισμούς με πολλαπλές αξιολογήσεις της 

αναπνευστικής λειτουργίας, πέραν της FEV1, κάτι που σκιαγραφεί με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια το φαινότυπο της ΧΑΠ. 
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2.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ FAMHAP ΣΤΟΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΑΠΛΟΤΥΠΩΝ 

Το FAMHAP είναι λογισμικό για ανάλυση πολυμορφισμών, και ειδικότερα υπολογισμού 

απλοτύπων σε  case-control μελέτες. To λογισμικό είναι σχεδιασμένο για υπολογισμό 

απλοτύπων από πολυμορφισμούς, με ένα θεωρητικό αριθμό υπολογιζόμενων απλοτύπων που 

προσεγγίζει το 262, έχοντας δηλαδή δυνατότητα ταυτόχρονου υπολογισμού απλοτύπων σε 62 

πολυμορφισμούς. Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει δυνατότητα μέσω του υπολογισμού των 

απλοτύπων να ποσοτικοποιεί τα λάθη κατά τη γονοτύπηση. Το πρόγραμμα έχει γραφική 

απεικόνιση συμβατή με Windows 

 

(Εικόνα 37). 

Εικόνα 37: Το γραφικό περιβάλλον εργασίας FAMHAP και οι συνιστώμενες επιλογές για 

τον υπολογισμό απλοτύπων.  
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Ο εισερχόμενος φάκελος με τα στοιχεία (excel ή notepad) πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά 

με κεφαλίδες όπως FID ή PID (οικογενειακή ή ατομική ταυτότητα, ή και τα δύο, ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά της μελέτης), ΜΟ και FA (μητέρα και πατέρας σε μελέτες οικογενειακών 

σειρών), AFF (ίσο με 1 αν το άτομο ανήκει στην ομάδα έλεγχου, και 2 αν ανήκει στην ομάδα 

των ασθενών), SEX (1 για άρρεν και 2 για θήλυ). Τα αλλήλια χαρακτηρίζονται ως Μ1_α και 

Μ1_β κτλ, και βέβαια χρειάζονται τουλάχιστο 2  αλλήλια και τουλάχιστο 2 πολυμορφισμοί 

για τον σχηματισμό απλοτύπων.  

Κατά τον υπολογισμό των απλοτύπων σε μελέτες case-control, αυτοί πρέπει να 

υπολογίζονται κατά προτίμηση με την επιλογή hapcc. Αυτή η επιλογή δεν χρειάζεται νέο 

υπολογισμό της μεγίστης πιθανότητας κατά την αναπαραγωγή της αντιμετάθεσης [Becker T, 

et al 2005]. Αρχικώς, οι συχνότητες των πολυμορφισμών υπολογίζονται από το σύνολο του 

πληθυσμού της μελέτης (ασθενείς και ομάδα ελέγχου). Σε κάθε άτομο, με δεδομένο το 

γονότυπο, αντιστοιχείται μία λίστα πιθανών απλοτύπων, που για τον καθένα από  αυτούς 

υπολογίζεται η σχετική-πιθανή συχνότητα. Από τις σταθμισμένες τιμές των απλοτύπων σε 

ασθενείς και ομάδα ελέγχου, υπολογίζεται η τιμή χ2 

Η επιλογή hapccmax κατά την εκτέλεση του λογιστικού πακέτου αναφέρεται στον 

απλότυπο με την υψηλότερη τιμή χ

της κατανομής. Η στατιστική 

σημαντικότητα της κατανομής υπολογίζεται μέσω πολλαπλών εξομοιώσεων κατά Monte 

Carlo [Amato, et al 2010].  

2

 

, όταν αυτός συγκρίνεται με το σύνολο των λοιπών 

απλοτύπων. Η τιμή Ρ που προκύπτει διορθώνεται για τον αριθμό  των διαφορετικών 

απλοτύπων και με την εφαρμογή πολλαπλών εξομοιώσεων κατά Monte Carlo. Η επιλογή 

hapcc πρέπει να προτιμάται γιατί έχει υπολογιστικά τις λιγότερες απαιτήσεις.  
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2.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ OI ΑΠΛΟΤΥΠΟΙ ΚΑΙ 

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 

FAMHAP 

 

 

Πίνακας 7: Αναλυτικός πίνακας από τον οποίο υπολογίστηκαν οι απλότυποι και οι σχετικές 

συχνότητες στην ομάδα ασθενών και στην ομάδα ελέγχου. Μ1: 3Α/4Α SNP, M2: G198T 

FID PID FA MO SEX AFF M1_a M1_b M2_a M2_b 
0 507 0 0 2 1 1 2 1 2 
0 506 0 0 1 1 2 2 1 1 
0 505 0 0 2 1 1 2 2 2 
0 504 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 503 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 502 0 0 1 1 1 2 1 2 
0 501 0 0 1 1 2 2 1 1 
0 412 0 0 2 2 1 2 2 2 
0 411 0 0 2 2 1 1 2 2 
0 410 0 0 2 2 1 1 2 2 
0 409 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 408 0 0 1 2 2 2 2 2 
0 407 0 0 1 2 2 2 1 1 
0 406 0 0 1 2 1 2 1 1 
0 405 0 0 1 2 1 2 1 1 
0 404 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 403 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 402 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 401 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 244 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 242 0 0 1 1 2 2 1 1 
0 241 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 239 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 238 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 236 0 0 2 2 1 2 1 2 
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0 235 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 234 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 233 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 232 0 0 2 1 1 1 1 2 
0 231 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 230 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 229 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 228 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 227 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 225 0 0 2 2 1 1 1 2 
0 224 0 0 1 2 1 2 1 1 
0 223 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 222 0 0 2 2 1 2 1 1 
0 221 0 0 1 1 1 2 1 2 
0 220 0 0 1 2 1 2 1 1 
0 219 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 218 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 217 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 216 0 0 2 1 1 2 1 1 
0 215 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 214 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 213 0 0 1 1 2 2 1 1 
0 212 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 211 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 210 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 209 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 208 0 0 1 2 1 2 1 2 
0 207 0 0 1 1 2 2 1 1 
0 206 0 0 1 2 1 2 1 2 
0 205 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 204 0 0 1 1 1 1 2 2 
0 203 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 202 0 0 2 1 1 2 1 2 
0 199 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 198 0 0 2 1 1 1 1 1 
0 197 0 0 1 1 2 2 1 1 
0 196 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 195 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 194 0 0 2 1 1 2 1 2 
0 193 0 0 2 1 1 2 1 1 
0 192 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 191 0 0 1 2 1 2 1 1 
0 190 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 189 0 0 1 2 1 2 2 2 
0 188 0 0 1 1 2 2 1 1 
0 187 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 186 0 0 1 2 1 1 1 2 
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0 181 0 0 2 2 1 1 1 2 
0 180 0 0 2 1 1 1 1 1 
0 178 0 0 2 1 1 1 1 1 
0 177 0 0 2 2 1 2 1 2 
0 176 0 0 1 1 2 2 1 2 
0 175 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 174 0 0 2 2 1 1 1 2 
0 173 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 171 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 169 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 167 0 0 2 2 1 2 1 1 
0 166 0 0 2 2 1 1 1 1 
0 165 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 164 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 160 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 159 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 158 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 157 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 156 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 155 0 0 1 1 1 2 1 2 
0 154 0 0 1 2 1 2 1 1 
0 153 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 152 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 151 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 150 0 0 2 1 1 1 1 2 
0 149 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 148 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 147 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 146 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 143 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 140 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 135 0 0 1 2 1 2 1 1 
0 134 0 0 2 1 2 2 1 1 
0 133 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 132 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 131 0 0 2 2 1 2 1 2 
0 130 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 129 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 128 0 0 2 2 1 1 1 1 
0 127 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 126 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 124 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 123 0 0 1 2 1 2 1 1 
0 122 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 121 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 120 0 0 1 2 1 2 2 2 
0 119 0 0 1 1 1 2 1 1 
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0 118 0 0 1 1 1 2 1 2 
0 116 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 115 0 0 1 2 1 2 1 1 
0 114 0 0 2 1 1 1 1 1 
0 113 0 0 1 1 1 1 2 2 
0 112 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 111 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 110 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 109 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 107 0 0 1 1 2 2 1 1 
0 106 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 105 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 104 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 99 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 98 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 97 0 0 2 1 1 1 1 2 
0 96 0 0 2 2 1 1 1 2 
0 95 0 0 1 2 1 2 1 2 
0 94 0 0 2 1 2 2 1 1 
0 93 0 0 2 1 1 1 1 2 
0 92 0 0 2 1 1 1 1 2 
0 91 0 0 1 1 1 2 1 2 
0 90 0 0 1 2 1 2 1 2 
0 89 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 88 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 86 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 84 0 0 1 1 1 2 1 2 
0 83 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 82 0 0 2 1 1 1 1 1 
0 81 0 0 1 1 1 2 1 2 
0 80 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 79 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 78 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 77 0 0 2 1 1 2 1 1 
0 76 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 75 0 0 1 2 1 2 1 1 
0 74 0 0 1 1 1 2 1 2 
0 73 0 0 2 1 1 1 1 2 
0 72 0 0 1 2 1 2 1 2 
0 71 0 0 1 2 1 2 1 2 
0 70 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 69 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 68 0 0 1 2 2 2 1 2 
0 63 0 0 2 2 1 2 1 2 
0 62 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 59 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 58 0 0 1 2 1 1 1 1 
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0 57 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 55 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 54 0 0 2 2 1 1 1 2 
0 52 0 0 1 2 1 2 1 1 
0 51 0 0 1 2 1 2 1 1 
0 50 0 0 1 1 2 2 1 2 
0 47 0 0 1 2 1 2 2 2 
0 46 0 0 2 2 1 1 1 2 
0 45 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 44 0 0 2 2 1 1 2 1 
0 42 0 0 1 2 1 2 1 2 
0 41 0 0 2 2 1 2 1 2 
0 40 0 0 1 2 1 2 1 2 
0 37 0 0 2 1 1 2 1 2 
0 36 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 35 0 0 2 2 1 1 1 2 
0 34 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 33 0 0 2 2 1 1 1 2 
0 32 0 0 1 2 1 2 1 2 
0 31 0 0 1 2 1 2 1 2 
0 30 0 0 1 1 1 2 1 1 
0 29 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 28 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 27 0 0 1 2 1 2 1 1 
0 25 0 0 1 1 1 1 2 2 
0 24 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 22 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 21 0 0 2 1 1 1 1 2 
0 19 0 0 1 1 1 2 1 2 
0 18 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 17 0 0 1 2 1 0 1 2 
0 16 0 0 1 2 1 1 1 1 
0 15 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 14 0 0 1 1 1 1 1 2 
0 13 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 12 0 0 1 2 1 0 1 1 
0 11 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 9 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 8 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 5 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 4 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 3 0 0 1 2 1 1 1 2 
0 2 0 0 1 2 2 0 1 1 
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Πίνακας 8: Αναλυτικός πίνακας από τον οποίο εξήχθησαν τα δεδομένα για τον υπολογισμό 

των δεδομένων των απλοτύπων στην ομάδα ασθενών και στην ομάδα ελέγχου και για τον 

υπολογισμό των σχετικών συχνοτήτων. Μ1: 3Α/4Α SNP, M2: G198T 

FID PID FA MO SEX AFF M1_a M1_b M2_a M2_b 
2 167 0 0 2 2 1 2 1 1 
3 27 0 0 1 2 1 2 1 1 
4 143 0 0 1 2 1 1 1 2 
5 147 0 0 1 2 1 1 1 2 
8 95 0 0 1 2 1 2 1 2 
9 120 0 0 1 2 1 2 2 2 
11 186 0 0 1 2 1 1 1 2 
12 225 0 0 2 2 1 1 1 2 
13 236 0 0 2 2 1 2 1 2 
15 35 0 0 2 2 1 1 1 2 
16 132 0 0 1 2 1 1 1 2 
17 233 0 0 1 2 1 1 1 2 
18 220 0 0 1 2 1 2 1 1 
22 72 0 0 1 2 1 2 1 2 
27 90 0 0 1 2 1 2 1 2 
28 206 0 0 1 2 1 2 1 2 
29 62 0 0 1 2 1 1 1 2 
31 74 0 0 1 2 1 2 1 2 
32 29 0 0 1 2 1 1 1 1 
33 41 0 0 2 2 1 1 1 2 
34 135 0 0 1 2 1 2 1 1 
35 12 0 0 1 2 1 2 1 1 
36 51 0 0 1 2 1 2 1 1 
40 52 0 0 1 2 1 2 1 1 
41 59 0 0 1 2 1 1 1 2 
42 75 0 0 1 2 1 2 1 1 
44 83 0 0 1 2 1 1 1 1 
45 42 0 0 1 2 1 2 1 2 
46 9 0 0 1 2 1 1 1 2 
47 5 0 0 1 2 1 1 1 2 
51 131 0 0 2 2 1 2 1 2 
52 47 0 0 1 2 1 2 2 2 
54 126 0 0 1 2 1 1 1 2 
55 222 0 0 2 2 1 2 1 1 
58 36 0 0 1 2 1 1 1 2 
59 63 0 0 2 2 1 2 1 2 
62 238 0 0 1 2 1 1 1 2 
63 16 0 0 1 2 1 1 1 1 
68 88 0 0 1 2 1 1 1 2 
69 123 0 0 1 2 1 2 1 1 
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71 174 0 0 2 2 1 1 1 2 
72 196 0 0 1 2 1 1 1 2 
74 211 0 0 1 2 1 1 1 2 
75 17 0 0 1 2 1 2 1 2 
76 239 0 0 1 2 1 1 1 2 
83 160 0 0 1 2 1 1 1 2 
88 69 0 0 1 1 1 1 1 2 
90 15 0 0 1 1 1 1 1 2 
95 32 0 0 1 1 1 2 1 2 
96 34 0 0 1 1 1 1 1 2 
115 146 0 0 1 1 1 1 1 1 
120 58 0 0 1 1 1 1 1 1 
123 2 0 0 1 1 2 2 1 1 
126 234 0 0 1 1 1 1 1 1 
128 22 0 0 1 1 1 1 1 1 
131 45 0 0 1 1 1 1 1 2 
132 55 0 0 1 1 1 1 1 2 
135 166 0 0 2 1 1 1 1 1 
140 210 0 0 1 1 1 1 1 2 
143 28 0 0 1 1 1 1 1 2 
146 54 0 0 2 1 1 1 1 2 
147 13 0 0 1 1 1 1 1 2 
154 3 0 0 1 1 1 1 1 2 
160 171 0 0 1 1 0 1 1 2 
164 173 0 0 1 1 0 1 1 1 
165 11 0 0 1 1 1 1 1 2 
166 96 0 0 2 1 1 1 1 2 
167 115 0 0 1 1 1 2 1 1 
171 68 0 0 1 1 2 2 1 2 
173 71 0 0 1 1 1 2 1 2 
174 18 0 0 1 1 1 1 1 2 
175 4 0 0 1 1 1 1 1 2 
177 208 0 0 1 1 1 2 1 2 
181 177 0 0 2 1 1 2 1 2 
186 231 0 0 1 1 1 1 1 2 
187 189 0 0 1 1 1 1 2 2 
189 8 0 0 1 1 1 1 1 2 
191 76 0 0 1 1 1 1 1 2 
196 164 0 0 1 1 1 1 1 1 
206 128 0 0 2 1 1 1 1 1 
208 140 0 0 1 1 1 1 1 1 
210 165 0 0 1 1 1 1 1 1 
211 175 0 0 1 1 1 1 1 1 
214 46 0 0 2 1 1 1 1 2 
219 181 0 0 2 1 1 1 1 2 
220 214 0 0 1 1 1 1 1 2 
222 154 0 0 1 1 1 2 1 1 
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224 33 0 0 2 1 1 1 1 2 
225 187 0 0 1 1 1 1 1 2 
231 219 0 0 1 1 1 1 1 2 
233 224 0 0 1 1 1 2 1 1 
234 31 0 0 1 1 1 2 1 2 
236 40 0 0 1 1 1 1 1 2 
238 191 0 0 1 1 1 2 1 1 
239 44 0 0 2 1 1 1 2 2 
444 401 0 0 1 1 1 1 1 1 
445 402 0 0 1 1 1 1 1 1 
446 403 0 0 1 1 1 1 1 1 
447 404 0 0 1 1 1 1 1 1 
448 405 0 0 1 1 1 2 1 1 
449 406 0 0 1 2 1 2 1 1 
410 407 0 0 1 2 2 2 1 1 
411 408 0 0 1 2 2 2 2 2 
412 409 0 0 1 1 1 1 1 1 
413 410 0 0 2 1 1 1 2 2 
456 411 0 0 2 2 1 1 2 2 
458 412 0 0 2 1 1 2 2 2 
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